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الفصل 2

اإلقامة في إيطاليا



19

الفصل 2  

اإلقامة في إيطاليا

ما هو تصريح اإلقامة ؟
األوروبي  االتحاد  إلى  المنتمين  البلدان غير  لمواطني  تسمح  التي  الوثيقة  اإلقامة هي   تصريح 

بالبقاء في إيطاليا  بصفة قانونية و نظامية والتي تسمح بالدخول القانوني إلى اإلقليم.
 في حالة عدم وجود تأشيرة دخول ، و عدم التقيد بقواعد الدخول و اإلقامة، قد يتم إصدار تصريح 
اإلقامة في وجود : أسباب تحول دون الطرد ، تقديم طلب  الحماية الدولية أو االعتراف بالحماية 
لمتطلبات  أو  الخاصة  الحماية  الفرعية( و  الحماية  اللجوء و وضع  الدولية ) في حاالت وضع 
مدنية  قيمة  ذات  أفعال  الطبيعية،  الكوارث  الطبي،   العالج  الخاصة،  للحاالت  اإلقامة  تصريح 
مميزة و أسباب عائلية  لفرد العائلة دون الدرجة الثانية من صلة القرابة أو زوج مواطن إيطالي.

ما هي أنواع تصاريح اإلقامة ؟
األنواع الرئيسية من تصاريح اإلقامة التي يتم إصدارها هي كالتالي : سياحة ، زيارات ، صفقات 
، دراسة أوتدريب مهني ، عمل موسمي ، عمل حر ، عمل بأجر ، أسباب عائلية، عالج طبي، 
طلب اللجوء، الحماية الدولية، الحماية الخاصة، الحاالت الخاصة، الكوارث الطبيعية، أفعال ذات 

قيمة مدنية  مميزة، أسباب دينية، البطاقة الزرقاء، تصريح
UE  اإلقامة األوروبي طويل األجل 

ما هي مدة تصريح اإلقامة ؟
في الحالة التي يتم فيها إصدار التأشيرة ألسباب تتعلق بالعمل ، فإن المدة هي  المحددة في عقد 

العمل وال يمكن أن تكون:
أ. أكثر من سنة واحدة من العمل الثانوي لفترة محددة ؛

ب. أكثر من سنتين للتوظيف الدائم ؛ 
ج. أكثر من 9 أشهر للعمل الموسمي. ويجوز للمواطن األجنبي الذي يثبت أنه قد أتى إلى إيطاليا 
لمدة سنتين على األقل من أجل ممارسة العمل الموسمي إصدار تصريح اإلقامة  في حالة ممارسة 
العمل  بشكل متكرر لعدة سنوات ، ومدة  التصريح تصل إلى ثالث سنوات. ويجب اإلشارة في  
هذا التصريح إلى فترة الصالحية عن كل  سنة ، والتي تتناسب مع الفترة الزمنية السنويةللعمل  

في العامين الماضيين .
د. أكثر من عامين للعمل الحر. في حالة إصدارها ألسباب أخرى غير العمل ، تعتبر المدة هي 

المتوخاة من تأشيرة الدخول ، إن وجدت ، وال يمكن أن تكون:
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1. أكثر من 3أشهر للسياحة ، والزيارات ، واألعمال التجارية .
2. أكثر من عامين من أجل لم شمل األسرة .

3. أقل من فترة التواجد ، حتى على المدى الطويل ، من دورة دراسية معتمدة أودورة  تدريبية 
مصدقة حسب األصول )مع التحفظ على  التقييم السنوي للربح( وتعتبر  قابلة للتمديد لمدة اثني 

عشر شهرا أخرى بعد انتهاء الدورة التدريبية  .

أين يتم تقديم طلب الحصول على اإلقامة  ؟
على األجنبي أن يتقدم بطلب الحصول على اإلقامة  و ذلك خالل 8 أيام عمل بعد وصوله إلى 

إيطاليا في : 
• مكاتب البريد لتعبئة اإلستمارة ألحد  األنواع التالية من تصاريح اإلقامة :

 التبني، والحضانة، في انتظار العمل , في انتظار اكتسابالجنسية ، العمل الحر، والعمل, العمل 
الموسمي ، أسباب عائلية ، أسباب دينية ، مهمة ، تصريح اإلقامة األوروبي طويل األجل ، 

تحويل   ، السياحة   ، المهني  التدريب   ، التدريب   ، الدراسة   ، علمي  بحث   ، اإلختياري  السكن 
تصريح اإلقامة.

يجب تقديم الطلب في ظرف مفتوح حيث يقوم موظف  البريد بالتحقق أن الظرف الحالي يحتوي 
على جميع الوثائق المطلوبة وعلى وجه التحديد  تقديم  وثيقة ثبوتية جواز السفر أو وثيقة صالحة  

أخرى و يقوم بإصدار إيصال 
و إرفاقه  مع جواز سفر أووثيقة معادلة تثبت قانونية البقاء  .

و من ثم يتم استدعاء الشخص األجنبي الذي قدم الطلب من خالل مكاتب البريد عن طريق بالغ 
يسلم في الحين عند إرسال الظرف للخضوع ألخذ   بصمات األصابع و من أجل تسليم تصريح 

اإلقامة : 
• في مكتب الهجرة في مقر شرطة المحافظة حيث مكان إقامة األجنبي  من أجل أنواع تصاريح 
اإلقامة التالية : صفقات، الرعاية الطبية، الحماية الخاصة، الكوارث الطبيعية، أفعال ذات قيمة 
مدنية مميزة، حاالت خاصة، طلب الحماية الدولية، القاصر ، وأسباب قضائية ، إصدار تصريح 

عديمي  الجنسية ، إدماج القاصرين  ، لم الشمل  مع مواطن أجنبي .
• في مكتب النافذة الواحدة  لمكتب الهجرة في المقاطعة التي يوجد فيها األجنبي ، في حالة الدخول 
عن طريق  لم شمل األسرةوالعمل الفرعي ,حيث يقوم هذا المكتب بإعداد طلب إصدار تصريح 

اإلقامة األول ويتم إرساله إلى الشخص المستفيد 
عن طريق مكتب البريد .
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ما هي الوثائق المطلوب تقديمها  لتجديد تصريح
اإلقامة ؟

عند تقديم طلب للحصول على تصريح إقامة ، يجب تقديم الوثائق التالية:
1. جواز سفر أو وثيقة أخرى  مماثلة  تشيرإلى جنسية وتاريخ ومكان الميالد للشخص المعني .

2. الرقم الضريبي 
3.  تأشيرة الدخول إذا كانت مطلوبة 

4. الوثائق التي تثبت اإلقامة الحالية )شهادة إقامة أو تصريح  اإلستضافة( 
5. الوثائق التي تثبت توفر وسائل العودة إلى بلد المنشأباستثناء تصريح اإلقامة ألسباب العائلية  

والعمل 
6. أربع صور  شخصية  

7. الوثائق الالزمة فيما يتعلق بتصريح اإلقامة المحدد. 
ال يطلب منهم تقديم المستندات المشار إليها في األرقام 1( 2( و 3(:

أ .المتقدمون للحصول على الحماية الدولية ؛
ب .المستفيدون من الحماية الخاصة أو المتقدمون للحصول على تصريح لحاالت خاصة ؛

أحداث  أجل  من  استثنائية  استقبال  إجراءات  ظل  في  بالبقاء  لهم  السماح  تم  الذين  األجانب  ج. 
االستثنائية ؛

د. المتقدمون للحصول على الجنسية اإليطالية أو حالة انعدام الجنسية.
الطلب يخضع لدفع مساهمة تعادل:

40-  يورو لتصاريح اإلقامة التي تزيد مدتها عن ثالثة أشهر وأقل من أو تساوي سنة واحدة ؛
50- يورو لتصاريح اإلقامة التي تدوم أكثر من سنة وأقل من أو تساوي سنتين ؛

100- يورو لتصاريح اإلقامة للمديرين أو الموظفين ذوي التخصص العالي )المادة 27 ، الفقرة 
1 ، الحرف أ( ، و 27 خامساً ، الفقرة 1 ، الحرفان أ( و ب( و 27 سادسا، الفقرة 2 من المرسوم 

التشريعي 25 يوليو 1998 ، رقم. 286(
100- يورو إلصدار تصريح اإلقامة األوروبي طويل األجل.

يستثنى من دفع هذه المساهمة:
-األطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما ؛

-القصر بما في ذلك أبناء الزوج أو الزوجة أو حتى المولودين خارج إطار الزواج ؛
-أولئك الذين يدخلون إيطاليا لتلقي العالج الطبي ومن يرافقهم ؛

-المتقدمون إلصدار وتجديد تصريح اإلقامة من أجل اللجوء ، وطلب اللجوء ، والحماية الفرعية 
والحماية الخاصة )مطلوب منهم شراء طابع رسوم بقيمة 16 يورو(.

يجب اإلضافة إلى هذه المبالغ:
- مساهمة بقيمة 30.46 يورو لطباعة تصريح اإلقامة في شكله إلكتروني ؛

- شراء طابع رسوم جمركي بقيمة 16 يورو ؛
- دفع 30 يورو لموظف مكتب البريد ف حالة يتم فيها إرسال الطلب

      postale kitعن طريق الظرف البريدي 
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كيف يتم تجديد تصريح اإلقامة ؟
يجب تقديم طلب تجديد تصريح اإلقامة  في موعد أقصاه 60 يوًما من انتهاء صالحيته: 

• في مكاتب البريد المعتمدةضمن الصيغة الخاصة ألنواع تصاريح اإلقامة التالية :
 التبني ، والحضانة ، تصريح االنتظار للعمل ، واالنتظارإلكتساب الجنسية  ، والعمل الحر ، 
العمل الفرعي  ، عمل موسمي ، أسباب عائلية ، أسباب دينية ، مهمات ، تصريح اإلقامة طويل 
األجل في  االتحاد األوروبي للمقيمين لفترة طويلة ، اإلقامة  اإلختيارية ، بحث علمي ، عديمي 
الجنسية ، الدراسة ، التدريب ، التدريب المهني ، السياحة ، الحماية دولية ، لم شمل العائلة ، 

تحويل تصريح اإلقامة 
• في مكتب الهجرة التابع لمقر الشرطة في المقاطعة 

الطلب يخضع لدفع مساهمة تعادل:
- 40 يورو لتصاريح اإلقامة التي تزيد مدتها عن ثالثة أشهر وأقل من أو تساوي سنة واحدة ؛ 

-50 يورو لتصاريح اإلقامة التي تدوم أكثر من عام وأقل من أو تساوي عامين  
100-يورو لتصاريح اإلقامة للمديرين أو الموظفين ذوي التخصص العالي )المادة 27 ، الفقرة 
1 ، الحرف أ( ، و 27 خامساً ، الفقرة 1 ، الحرفان أ( و ب( و 27 سادسا، الفقرة 2 من المرسوم 

التشريعي 25 يوليو 1998 ، رقم. 286(
100- يورو إلصدار تصريح اإلقامة األوروبي طويل األجل .

 يستثنى من دفع هذه المساهمة:
- األطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما ؛األبناء القصر بما في ذلك أبناء الزوج أو الزوجة أو 

المولودين خارج إطار الزواج ؛
- أولئك الذين يدخلون إيطاليا لتلقي العالج الطبي ومن يرافقهم ؛

- المتقدمون إلصدار وتجديد تصريح اإلقامة من أجل اللجوء ، وطلب اللجوء ، والحماية الفرعية 
إلى هذه  يورو(. يجب اإلضافة   16 بقيمة  الخاصة )مطلوب منهم شراء طابع رسوم  والحماية 

المبالغ: مساهمة قدرها 30.46 يورو لطباعة تصريح اإلقامة بصيغة إلكترونية ؛
- شراء طابع رسوم جمركي بقيمة 16 يورو ؛

- دفع 30 يورو لموظف مكتب البريد في الحاالت التي يتم فيها إرسال الطلب عن طريق الظرف 
.kit postale البريدي

حيث  مكان إقامة  األجنبي  و من أجل جميع أنواع تصاريح اإلقامة األخرى. و يخضع تجديد 
تصريح اإلقامة للتحقق من  توافر الشروط التي سمحت باإلصدار األصلي.

 كما يخضع طلب التجديد لدفع مساهمة محددة تتراوح بين 40 يورو كحد أدنى و 100 يورو 
لطلب  اإلقامة  تصريح  مسألة  باستثناء   ، اإلقامة  تصريح  نوع  اعتماداًعلى  وذلك  أقصى  كحد 
ال  لمدة  اإلقامة  تصريح  تجديد  ويتم  إنسانية.   ألسباب  الدولية  والحماية  الدولية  الحمايةالحماية 
التالية   الحاالت  في  اإلستثناءات  بعض  مع  األولى،  المرة  في  إصداره  من  المدةالمحددة  تتعدى 

)مثال: مدة تصريح اإلقامة للعمل الفرعي و الذي يتوقف على 
 مدة عقد  العمل ( .
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ما هي الوثائق المطلوب تقديمها لتجديد تصريح اإلقامة؟
عند تقديم طلب لتجديد تصريح اإلقامة ، يجب تقديم الوثائق الثبوتية  التالية  :

1 . تصريح اإلقامة المنتهة صالحيته . 
2 . جواز السفرأو وثيقة  ثبوتية أخرى مماثلة تبين مكان  و تاريخ الوالدة و الجنسية للشخص 

المعني .
3 . الرقم  الضريبي.                             

4. الوثائق التي تثبت مكان اإلقامة الحالية )شهادة إقامة أو شهادة اإلستضافة ( .
 ، المنشأ  بلد  إلى  والعودة  اإلقامة  لشروط  مالئمتها  ومدى  الدخل  توفر  تثبت  التي  الوثائق   .  5

باستثناء تصريح اإلقامة ألسباب عائلية و ألسباب  والعمل
6. ثالث صور شخصية . 

7. الوثائق الالزمة فيما يتعلق بتصريح اإلقامة المحددة لألسباب التالية  )للسياحة ، العمل ، لم 
شمل األسرة ...(.   

من الذي ال يستطيع تجديد تصريح اإلقامة ؟
تصريح اإلقامة ال يمكن تجديده في حال صدوره لألسباب التالية :

أ.إذا صدر ألسباب سياحية ، بعد انقضاء فترة الصالحية األصلية )تسعون يوًما( ؛
ب. إذا صدر ألسباب الدراسة الجامعيةو  بعد ثالث سنوات  خارج الدراسة  .

 ج. إذا صدرألي سبب و في حال أن األجنبي قطع  إقامته في إيطاليا :
لمدة تزيد على 6أشهرفي حالة تصريح اإلقامة السنوي .

- لفترة تزيد عن نصف فترة صالحية التصريح في حالة كان تصريح اإلقامةاألصلي لمدة سنتين 
على األقل ما لم يكن هذا التوقف عن  اإلقامة لسببضورة اإلالتحاق بالخدمة العسكرية أو ألسباب  

خطيرة أخرى  ومثبتة .
د. إذا صدر ألي سبب ، عندما لم يتم تحقيق  متطلبات اإلقامة القانونية في أراضي الدولة أو بسبب 
عدم وجود الدخل  السنوي الكافي أو عند  إرتكاب األجنبي  جرائم و يتعرض لإلدانة الجنائية التي 

تمنعه من حق الدخول إلى إيطاليا وفي حال عدم توافر  الشروط التي  تبرر التجديد.

ما هي ضرورة الحصول على تصريح اإلقامة ؟
يسمح تصريح اإلقامة بممارسة كافة  األنشطة التي صدر التصريح  من أجلها. و أيضاً من الممكن 

القيام بأنشطة 
مختلفة عن تلك التي منحت من أجلها ، دون الحاجة إلى تحويل سبب التصريح  وفترة سريانها 

و ذلك  في                   
 الحاالت التالية:

 • يمكن استخدام تصريح اإلقامة الصادر للعمل الحر ، وألسباب ثانوية وألسباب عائلية  لألنشطة  
األخرىالمسموح بها وعلى وجه الخصوص:

ا. يسمح تصريح اإلقامة الصادر للتوظيف الثانوي )غير الموسمي( بممارسة العمل الحر والعكس 
بالعكس .



24

الخاصة  الخاصة والحاالت  بالحماية  المتعلقة  تلك  بالمثل  ب. تصريح اإلقامة ألسباب عائلية و 
وإدماج القاصر ، فهي تسمح بممارسة كل من العمل باألجر  والعمل الحر.

ج. يسمح تصريح اإلقامة ألسباب  الدراسة أو التدريب المهني  بممارسة أنشطة العمل الثانوية 
لمدة ال تتجاوز 20ساعة في األسبوع ، دون اإلخالل بالحد السنوي البالغ 1,040ساعة.

متى يجب تقديم وعرض  تصريح اإلقامة ؟
يجب على المواطن األجنبي إظهار تصريح اإلقامة كلما طلب منه ذلك من  قبل الشرطة  وضباط 

األمن العام.             
األخرى  والتدابير  والتسجيالت  واألذونات  التراخيص  اإلقامة إلصدار  تصريح  تقديم  يطلب  و 

لمصلحة األجنبي  باستثناء األمور التالية ذات الصلة:
أ.  ممارسة األنشطة الرياضية والترفيهية المؤقتة .

 ب. الحصول على الخدمات الصحية لألجنبي غير المسجل في خدمة  الصحة الوطنية .
 ج. الخدمات المدرسية اإللزامية.

ماذا تفعل في حال تم رفض تصريح اإلقامة ؟
ولتصريح  األسرة  شمل  بجمع  المتعلق  اإلقامة  تصريح  طلب  على  الموافقة  عدم  حصول  عند 
الطعن  تقديم  الممكن  األسرة، من  بوحدة  تتعلق  التي  المواد  بناًء على  و  عائلية  اإلقامة ألسباب 
إلى قسم الهجرة و الحماية الدولية وحرية العبورلمواطني االتحاد األوروبي التي أنشئت في كل 
محكمة تكون في مقرمحكمة االستئناف ، ضد القرار بالرفض في  المكان  الذي تقع فيه اإلدارة 

التي أصدرت الحكم محل النزاع.
و ضد أحكام الشرطة فيما يتعلق بالقرار الصادر  عن رفض تصريح اإلقامة، و مدة  االستئناف 
أمام المحكمة اإلدارية اإلقليمية في المكان الذي يوجد فيه مقر الشرطة الذي اعتمد هذا االجراء  

هي 60 يوما من تاريخ اإلخطار.
 يلتزم المستأنف بدفع الرسوم القضائية  ، وال سيما دفع المساهمة الموحدة )300.00 يورو( ، و 

يعفى منها  في حالة قبول المساعدة القانونية التي تتكفل بها الدولة .
 مع قراررفض طلبالحصول على تصريح اإلقامة، وقد ينص القرار أيضاً بمغادرة األجنبي البالد 
في خالل 15 يوما، باإلضافة إلى ذلك  حتى في حال بقائه في أراضي اإلقليم قد يتلقى أمر بالطرد 
من إيطاليا TARعلى الرغم من أنه في هذه األثناء قد تقدم بطلب الطعن أمام المحكمة العادية 
في روما بناء على طلب من المدعي العام  يعلق تنفيذ أمر الطرد. في هذه الحالة  ال يمكن طرد 

األجنبي الذي بقي في إيطاليا  حتى بعد انقضاء مهلة الـ 15 يوًما.

ما هي حاالت تحويل تصريح اإلقامة ؟
يشار إلى الحاالت التالية لتحويل تصريح اإلقامة:

دون تقييد الحصص: 
أ. من تصريح العمل بأجر إلى العمل الحر أو اإلقامة االختيارية ؛ 

ب. من تصريح الحر إلى العمل بأجر أو اإلقامة االختيارية ؛ 
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ت. من أي تصريح إقامة إلى تصريح إقامة   ألسباب عائلية ؛ 
ث. من تصريح ألسباب عائلية إلى تصريح  العمل بأجر أو العمل الحر ، الدراسة ، وفي انتظار 

التوظيف ، واالحتياجات الصحية أو الرعاية واإلقامة االختيارية ؛ 
ج.  من تصريح الحماية الخاصة وحاالت خاصة بسبب االستغالل في إطار العمل ، إلى تصريح 

العمل بأجر أو العمل الحر ؛ 
إلى   ، المنزلي  العنف  لضحايا  أو  االجتماعية  الحماية  أجل  من  تصريح حاالت خاصة  من  ح. 

تصريح العمل بأجر أو العمل الحر أوالدراسة ؛
خ. من تصريح األفعال ذات القيمة المدنية المميزة  ، إلى تصريح العمل بأجر أو العمل الحر ؛ 

انتظار  في  و  إيطاليا  في  دكتوراه  أو  جامعية  شهادة  على  للحاصلين  الدراسة  تصريح  من  د. 
الوظيفة،  إلى تصريح  العمل بأجر أو العمل الحر

يمكن أيًضا التحويل إلى تصريح إقامة للعمل بأجر أو العمل الحر لحاملي التصاريح التالية: 
ذ. للكوارث الطبيعية 

ر. لإلقامة االختيارية لصالح األجنبي الذي يتقاضى معاًشا تقاعديًا في إيطاليا ؛ 
على  الحصول  له  سبق  الذي  األجنبي  لصالح   ، الجنسية  انعدام  حالة  أو  الجنسية  الكتساب  ز. 

تصريح لسبب آخر باستثناء طلب اللجوء ؛
س. لألنشطة الرياضية االحترافية في األندية الرياضية اإليطالية ؛

ش. للعمل في حاالت خاصة فقط إذا صدر لمن دخل إيطاليا خارج حصص ما يسمى “مرسوم 
 ، الباليه  أو عروض  الموسيقية  والحفالت  والمسرح  لألوبرا  وفنيين  تقنيين  كموظفين  فلوسي” 

وكذلك الراقصين والفنانين أو الموسيقيين الذين سيتم توظيفهم في أماكن الترفيه ؛ 
ص. ألسباب دينية 

ض. لمساعدة القصر ؛ 
ط. للعالج الطبي الصادر لألجانب الذين يعانون من حاالت نفسية جسدية خطيرة أو ناجمة عن 
أمراض خطيرة قد تسبب في ضرر كبير لصحتهم في حالة العودة إلى بلدهم األصلي أو منشئهم.

• ضمن التقيد بالحصص:
 أ. لسبب الدراسة أو التدريب المهني قبل نهاية الدورة الدراسية 

 إلى تصريح العمل بأجر أو العمل الحر .
 ب.من العمل الموسمي إلى تصريح العمل بأجر انطالقا من الموسم األول.

ما هي إتفاقية اإلندماج و التكامل ؟
إتفاقية األندماج و التكامل هي وثيقة يجب على المواطن األجنبي الذي يتراوح عمره بين 16 و 
65 سنة التوقيع  عليها عند تقديم طلب الحصول على تصريح اإلقامة لمدة سنة على األقل ، يلتزم 

بموجبها مع الدولة اإليطالية لتحقيق أهداف محددة من أجل
يتم   ، المدنية  واإلجتماعية  الحياة  اللغة و  تحقيق مسارفي  التكامل وذلك من خالل  و  اإلندماج 

تحقيقه خالل مدة الصالحية لتصريح اإلقامة.
 يعتبر توقيع االتفاقية شرطًا ضروريًا من أجل إصدار تصريح اإلقامة. عند التوقيع على اإلتفاقية 
يتم منح األجنبي 16 درجة معتمدة، والتي يمكن زيادتها من خالل اكتساب المعرفة المحددة في ) 
مستوى اللغة  والمبادئ األساسية للدستور اإليطالي , و الحياة المدنية في إيطاليا (.A2االيطالية 
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يحصل  أن  يجب  عامين   في خالل  أنه  على  االتفاقية   وتنص  الفعلية.  الممارسة  من خالل  أو 
األجنبي على درجة 30 الثالثين من أجل ضمان البقاء على األراضي الوطنية. 

ويتم خصم درجات في حال قيام األجنبي بارتكاب جرائم جنائية أوإدارية أوضريبية.
يتم استبعاده من اإلتفاقية كل من : 

أ. القاصرين غير مصحوبين الذين تم تعيين ولي لهم  أو حمايتهم .
ب. ضحايا االتجار أو االستغالل

ماذا يحدث في حال خسارة كامل العالمات ضمن إتفاقية 
التكامل و اإلندماج؟

ي حال  الخسارة الكاملة للدرجات يترتب على ذلك إلغاء تصريح اإلقامة والطرد من اإلقليم .
و  الخاصة  الحماية  و  الدولية  الحماية  الدولية وطلب  للحماية  اإلقامة  باستثناء حاالت تصريح   
تصريح إقامة المفوضية األوروبية للمقيمين طويل األجل  ، بطاقة اإلقامة لقريب أجنبي لمواطن 

من االتحاد األوروبي واألجنبي الذي تقدم بطلب جمع  شمل األسرة.

 ما هو تصريح اإلقامة طويل األجل للمقيمين في اإلتحاد 
األوروبي ؟

هو تصريح إقامة يتمتع بصالحية أوروبية ويسمح  بالتنقل والعمل بحرية في كل دولة  من الدول 
األعضاء  في االتحاد األوروبي. وهو غير محدد المدة باستثناء أنه يخضع للتحديث كل عشر 

سنوات ويتم إصداره في خالل 90 يوًما من تاريخ تقديم  الطلب.

ما هي الشروط المطلوبة للحصول على تصريح اإلقامة 
طويل األجل للمقيمين في اإلتحاد األوروبي ؟

يتطلب  إصدار تصريح اإلقامة  طويل األجل للمقيمين في االتحاد األوروبي الشروط التالية :
 أ. اإلقامة العادية لمدة 5 سنوات على األقل في األراضي اإليطالية والغياب عن أراضي الدولة 
اإليطالية  لنيقطع الفترةالمشار إليها في الفقرة أ( والتي تدرج في حساب الفترة نفسها بشرط أن  

تكون أقل من 6 أشهر متتالية وأال تتجاوز ما مجموعه 10 شهرا خالل السنوات الخمس .
تصريح  لحامل  وبالنسبة  االجتماعية  للمعونة  السنوي  المبلغ  عن  يقل  سنويال  دخل  توافر  ب.   

الحماية الدوليةيتم حساب فترة اإلقامة من تاريخ تقديم الطلب. 
اإليطالية  باللغة  المعرفة  إختبار  في  الطلب  مقدم  نجاح  بشرط  اإلقامة  تصريح  إصدار  يخضع 
باستثناء األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 14 عاًما واألشخاص الذين يعانون من ضعف  شديد 
في القدرة على التعلم وكل من يحمل  A2 تصريح اإلقامة إلسباب الحماية الدولية. والذين يثبتوا 

أنهم وصلوا إلى مستوى من اللغة اإليطالية



27

من خالل الدورات الجامعية و دورات  اللغة أوحضورهم المدرسة الثانوية اإليطالية من الدرجة 
األولى أو الثانيةأوالتسجيل في الجامعة أو الماجستير( . 

من الذي ال يستطيع تقديم طلب للحصول على تصريح 
اإلقامة طويل األجل للمقيمين في اإلتحاد األوروبي ؟

ال يمكنهم  التقدم بطلب إصدار تصريح اإلقامة لفترة طويلة األجل المقيمين في اإلتحاد األوروبي:
-1  حاملي  تصريح اإلقامة بسبب الدراسة أو تصريح التدريب المهني .

 ، الخاصة  للحاالت  تصاريح  حاملي  أو  الطبي  للعالج   ، المؤقتة  الحماية  تصاريح  حاملي    2-
والكوارث  ، واألفعال ذات القيمة المدنية المميزة ، والحماية الخاصة ؛  .

-3المتقدمين بطلب للحصول على  الحماية الدولية أو الحماية الخاصة.
-4  حاملي تصاريح اإلقامة للخدمة التطوعية  أو اإلقامة ألسباب دبلوماسية أو في مهمة خاصة .

-5  حاملي التأشيرات أو تصاريح اإلقامة قصيرة األجل .
-6  الرعايا األجانب الذين يشكلون خطورة على النظام العام أو أمن الدولة

 ومع ذلك  يتم حساب فترات اإلقامة لألسباب الواردة في األرقام 1 و 2 و 3 و 4 بهدف حساب 
فترة السنوات الخمسة  .

أين يتم تقديم الطلب للحصول على تصريح اإلقامة طويل 
األجل للمقيمين في اإلتحاد األوروبي  و ما هي الوثائق 

التي يجب تقديمها ؟
الوثائق  تقديم  الخاصة مع  اإلستمارات  المعتمدة ومن خالل  البريد  إلى مكاتب  الطلب  تقديم  يتم 

التالية :
1. صورة عن  كامل جواز السفرأو وثيقة ثبوتية  أخرى مماثلة و سارية المدة  .

2. صورة عن تصريح اإلقامة. 
3. الرقم الضريبي.

4. شهادة السجل العدلي وشهادة التسجيالت المتعلقة باإلجراءات الجنائية .
5. شهادة تثبت مكان اإلقامة المالئم إذا تم تقديم الطلب أيضا ألفراد األسرة.

للمساعدة  السنوي  المبلغ  يقل عن  أن  ال  السنوي على  الدخل  تثبت  التي  الوثائق  نسخة من   .6
االجتماعية .

7. صورة عن شهادة اإلستضافة أو عقد اإليجار المسجل أو عقد  شراء.
8. الوثائق المتعلقة باإلقامة والحالة العائلية ، في حالة الطلب أيضا ألفراد األسرة .

9. أربعة صور شخصية 
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ما هي الحقوق المكتسبة للمقيمين في اإلتحاد األوروبي 
بتصريح اإلقامة طويل األجل ؟

باإلضافة إلى ما هو منصوص عليه  من الحقوق المكتسبة لألجنبي المقيم بشكل قانوني في إقليم 
الدولة ، يجوز لحامل تصريح إقامة االتحاد األوروبي للمقيمين لفترة طويلة  أيضاَ أن:

 أ. دخول إيطاليا مع اإلعفاء من التأشيرة والتنقل بحرية على أراضي الدولة .
 ب. ممارسة  أي نشاط  أو  عمل فرعي )دون الحاجة إلى اشتراط عقد اإلقامة( و بشكل حر. 

باستثناء تلكاإلعمال التي  يحتفظ بها القانون للمواطن أو تمنع على األجنبي ممارستها  .
ج. االستفادة من خدمات المساعدة االجتماعية ، والضمان االجتماعي ، وتلك المتعلقة في الصحة 

والتعليم.
 د. المشاركة في الحياة العامة اإلجتماعية .

ما هي الحاالت التي يتم فيها إلغاء تصريح اإلقامة طويل 
األجل للمقيمين في اإلتحاد األوروبي ؟

يتم إلغاء تصريح إاإلقامة طويل األجل للمقيمين في االتحاد األوروبي في الحاالت التالية :
أ.إذا  تم الحصول عليه عن طريق االحتيال .

 ب. في حالة الطرد .
ج-  إذا أصبح األجنبي  يشكل خطراً على النظام العام أو أمن الدولة .
د-  في حالة الغياب عن إقليم االتحاد األوروبي لمدة 12 شهًرا متتاليًا .

 ه-  في حالة الغياب عن األراضي اإليطالية لمدة 6 سنوات .
و- في حالة إصدار تصريح إقامة طويل األجل للمقيمين في االتحاد األوروبي من دولة عضو 

أخرى في االتحاد األوروبي 
الفرعي ، مع مراعاة شروط  إلغاء وضع الالجئ أو حالة حامل الحماية  إنهاء أو  ز- في حالة 

معينة. 
يسمح أيضاً بإلغاء تصريح اإلقامة طويل األجل للمقيمين في االتحاد األوروبي دون الضروررة 

للطرد لكن يتم إصدار نوع أخر لتصريح اإلقامة ضمن شروط معينة .

اإلقامة  تصريح  رفض  حالة  في  عمله  يجب  الذي  ما 
طويل األجل للمقيمين في اإلتحاد األوروبي ؟

للمواطن  بالرفض  اإلخطار  و  الرفض  توضيح سبب  يجب  األقامة  تم رفض تصريح  في حال 
األجنبي حيث يحق للمواطن األجنبي الذي تم رفض طلبه بالتقدم باإلستئناف أمام المحكمة اإلدارية 
اإلقليمية التابعة لمكان إقامته و مركزالشرطة الذي أصدر الحكم  و ذلك خالل 60 يوًما من تاريخ 

اإلخطار بقرار الرفض
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تصريح  على  للحصول  للعائلة  طلب  تقديم  يمكن  هل 
اإلقامة طويل األجل للمقيمين في اإلتحاد األوروبي ؟

األوروبي  باالتحاد  الخاص  اإلقامة  تصريح  على   للحصول  للعائلة  طلب  تقديم   أيًضا  يجوز 
للمقيمين لفترة طويلة للمعالين التاليين: 

أ.  الزوج / الزوجة غير منفصلين قانونياً وال يقل عمرهم  عن 18 سنة .
ب. األطفال القاصرين  حتى المولودين من خارج إطار عالقة الزواج القانونية  ، أو من والدين 
غير متزوجين شريطة أن يكون قد وافق على ذلك الوالد اآلخر إن وجد , و القاصرون الذين يتم 

تبنيهم أو رعايتهم ومعاملتهم بالمساواة بأطفالهم           
ج. األطفال البالغين في حالتوفرأسباب موضوعية و ال يمكنهم توفير احتياجاتهم المعيشية و التي 

ال غنى عنها بسبب حالتهم الصحية التي تؤدي إلى العجز الكلي .
 د. الوالدين المعالين 

ه. اآلباءالبالغين من العمر أكثر من خمسة وستين.

ما هي الشروط التي يجب توافرها من أجل تمديد تصريح 
اإلقامة ألفراد األسرة طويل األجل للمقيمين في اإلتحاد 

األوروبي ؟
يجب تحقيق شرط اإلقامة النظامية لمدة ال تقل عن خمس سنوات في األراضي اإليطالية :

للمعايير  المشترك( وفقا  أ. توافر دخل سنوي  كاف )أيضا باإلعتماد على دخل أفراد األسرة   
الموضوعة  منأجل لم شمل األسرة

 ب. توافر سكن المالئم وفقاً لشروط محددة  معينة و يعفى من هذا الشرط  حاملي تصريح اإلقامة 
ألسبابالحماية الدولية .

ما الذي يجب عمله في حالة رفض طلب الحصول على 
تصريح اإلقامة ألفراد األسرة طويل األجل                 للمقيمين 

في اإلتحاد األوروبي ؟
يجب  تحديد سبب الرفض وإخطار المواطن األجنبي بالقرار .

اعتراضا عن الرفض ، يُسمح باالستئناف أمام المحكمة العادية ، القسم المتخصص بالهجرة، في 
المكان الذي يوجد فيه مقر السلطة التي أصدرت الحكم.
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بلدأوروبي  إلى  اإلنتقال  أجل  يجب عمله من  الذي  ما 
أخر ؟

تختلف متطلبات االنتقال من إيطاليا إلى دولة أخرى عضو في االتحاد األوروبي اعتماًدا على :
ما إذا كان األجنبي يحمل تصريح إقامة عاديًا أو تصريح إقامة  طويل األجل  للمقيمين في االتحاد 

األوروبي و تم إصداره من قبل الدولة اإليطالية .
 • يجوز لألجنبي الحاصل على تصريح اإلقامة العادي )باستثناء التصاريح الصادرة للحصول 
على العالج الطبي وطلب الحماية الدولية , وألسباب قضائية ( االنتقال إلى دولة أخرى عضو في 
االتحاد األوروبي لفترات تقل عن 90 يوًما ألسباب تتعلق بالسياحة واألعمال التجارية ، الدورات 

الدراسية ، أحداث رياضية  أحداث علمية مع اإلعفاء من تأشيرة الدخول . 
غير أنه و على فرض أن األجنبي  يرغب باإلنتقال بسبب العمل أو البقاء فيها لفترات تزيد عن 
90 يوًما ، يتوجب عليه تقديم طلب للحصول على التأشيرة و الحصول على تصريح اإلقامة وفقًا 

إلجراءات البلد المضيف.
• يمكن لألجانب الذين يحملون تصريح اإلقامة  طويل األجل للمقيمين في االتحاد األوروبيالتنقل  
بحرية والدراسة والعمل في دولة أخرى عضو في االتحاد األوروبي لفترات تزيد عن 90 يوًما. 
ومع ذلك ، يحق  للدولة المضيفة أن تطلب ما يكفي من الموارد المالية واإلقامة المالئمة والتغطية 

الصحية وغيرها من الشروط التي تعتمد على سبب اإلقامة.

اإلتحاد  في  الزرقاء  اإلقامة  تصريح  حاملي  هم  من 
األوروبي ؟

يصدر  تصريح اإلقامة  الخاص و الذي يحمل عبارة “بطاقة االتحاد األوروبي الزرقاء” للعمال 
األجانب ذو الكفاءات العالية  للعمل في اإلقليم الوطني بتصريح اإلقامة بعد توقيع العقد ألهداف 

عملية .
وهم األجانب الذين يعتبروا من العمال ذوي المهارات العالية ومن أصحاب المؤهالت العلمية 
الصادرة عن هيئات  التعليم العالي التي تم إكتسابها من خالل إكمال دورة التعليم ما بعد الثانوي 

و لمدة ال تقل عن ثالث سنوات مع الحصول على المؤهل العلمي الدبلوم .
و تنطبق هذه القوانين  أيضا على  العمال ذوي المؤهالت المهنية والتقنية. 

يُسمح لحاملي بطاقة االتحاد األوروبي الزرقاء بالدخول واإلقامة في األراضي الوطنية ، لفترات 
تزيد عن ثالثة أشهر ،  و العمل دون التقيدبالحصص ، وأداء خدمات العمل المدفوعة نيابةً عن 

اآلخرين وتحت إشرافهم. 
و يُسمح بالتقدم  بطلب إصدار تصريح اإلقامة طويل األجل للمقيمين في االتحاد األوروبي بعد 

تحقيق الشروط التالية  :
إ.  أن يكون قد أقام بصورة قانونية ودون انقطاع لمدة 5 سنوات في إقليم االتحاد األوروبي بصفته 

من حاملي بطاقة االتحاد األوروبي الزرقاء صادرة عن دولة عضو أخرى .
لمدة   “ الزرقاء  األوروبي  اإلتحاد  “بطاقة  يحمل عبارة  إيطالي  بحوزته تصريح  يكون  أن  ب. 

عامين على األقل . 
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يُمنح حاملو البطاقة الزرقاء التابعة لالتحاد األوروبي ، الذين يحققون الشروط الموضحة أعاله 
تصاريح اإلقامة طويل األجل للمقيمين في  االتحاد األوروبي  لكن بوضع عبارة خاصة تحمل 

“حامل بطاقة االتحاد األوروبي الزرقاء سابقاً”.

 ما هو و متى يتم إصدار الرقم الضريبي ؟
لرقم الضريبي هو عبارة عن رمز يتألف من أحرف  وأرقام تهدف إلى  تحديد األفراد و الهيئات 

اآلخرى  بشكل مميز و ذلك ألغراض الضريبة واإلدارة. 
يجب أن يطلب  الرقم الضريبي من الهيئة  المحلية لإليرادات والضرائب في وزارة المالية ، بعد 

الحصول على تصريح اإلقامة.
ومن أجل الحصول على الرقم  الضريبي ، يجب إظهار تصريح إقامة ساري المدة  ونسخة عن 

جواز السفر ساري المفعول. 
يطلب الرقم الضريبي  على سبيل المثال في الحاالت التالية : 

 أ . التسجيل في خدمة الصحة الوطنية .
ب. من اجل التتعيين في الوظيفة  .

 أ. من أجل مزاولة العمل الحر .
 ب. إبرام أي عقد )مثل اإليجار أو البيع أو الشراء( 

 ج. فتح حساب مصرفي

كيف يتم التسجيل في القيود المدنية ؟
يعتبر التسجيل في قوائم القيود المدنية للسكان المقيمين في إحدى البلديات اإليطالية شرطًا أساسيًا 
من أجل ممارسة الحقوق األساسية . ويتطلب التسجيل  في قوائم  القيود المدنية  شرط اإلقامة 
الفعلية ، حيث تعتبر اإلقامة  المستمرة  في بلدية معينة مع اإلرادة للبقاء و من أجل إصدارتصريح  

اإلقامة ساري المفعول . 
بالنسبة للمتقدمين بطلب الحصول على الحماية الدولية و الذين تم إستقبالهم في مرافق االستقبال ، 

فإن مركز اإلستقبال  يمثل مكان اإلقامة الفعلية إذا تم توثيق اإلقامة لمدة أكثر من 3 أشهر.
التسجيل في القيود المدنية تعتبر مهمة من أجل :

أ. التسجيل في خدمة الصحة الوطنية .
ب. الحصول على المساعدة االجتماعية واإلعانات التي تقدمها البلديات .

ج. ممارسة حقوق المشاركة الشعبية في اإلدارة المحلية المنصوص عليها في القوانين البلدية .
د. إصدار بطاقة الهوية وشهادات التسجيل . 
ه. من أجل إصدار رخصة القيادة اإليطالية .

ما هي الشهادة الذاتية ؟
الشهادة الذاتية هي عبارة تصريح بسيط يقوم بموجبه الشخص وعلى مسؤوليته الشخصية  المدنية 
والجنائية بالتصريح و التصديق على سلسلة من الحقائق والشروط واألحكام الموثقة في الوثائق 
العامة ، دون الحاجة إلى تقديم الشهادة األصلية , و يجب أن يتم توقيع الشهادة من قبل الطرف 
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المعني دون الحاجة إلى المصادقة على التوقيع وله نفس األثر و الصالحية الزمنية التي يحل 
محلها.

هل يمكن للمواطنين األجانب تقديم الشهادة الذاتية ؟
يمكن للمواطن األجنبي تقديم الشهادة الذاتية  على الوقائع  والحقائق والصفات الشخصية التي 

يمكن أن تصادق عليها أو تشهد عليها الهيئات  العامة اإليطالية. 
ال يمكن لألجنبي أن يقوم بالشهادة الذاتية على ما يلي :

 • الوقائع والحقائق والصفات التي ال يمكن للسلطات اإليطالية التصديق عليها ألنها تشير إلى 
أحداث حصلت خارج الدولة اإليطالية وفي مثل هذه الحاالت يتوجب تقديم الشهادات األصلية 
القنصلية  السلطات  من  مصدقة  تكون  أن  و  أجنبية  دولة  في  المختصة  السلطات  عن  الصادرة 

اإليطالية ومترجمة باللغة إيطالية ومرفقة بالوثيقة األصلية  ومن األمثلة على ذلك :
أ.الوالدة في الخارج .

 ب. عقد الزواج في بلد أجنبي .
 ج. الشهادات الجنائية المتعلقة بالبلد األجنبي .

 د. الدخل  السنوي المنتج في الخارج.
 ال ينطبق ما سبق على حاملي تصريح اإلقامة للحماية الدولية والمتقدمين للحصول على الحماية 

الدولية الذين يمكنهم االستفادة من الشهادة الذاتية  . 
• الحاالت والحقائق والصفات الشخصية المتعلقة باإلجراءات المرتبطة بقوانين الهجرة )إصدار 

وتجديد تصريح اإلقامة ، لم شمل األسرة( أمثلة: 
أ. حالة القرابة 

ب. وحدة األسرة 
 ج. السكن المالئم .


