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الفصل 3 

الفصل الثالث
العائلة و القاصرين 

ما هو لم شمل العائلة ؟
يعتبر  الحق في وحدة األسرة و تكاملها و الذي يُفهم على أنه الحق في الحفاظ على تكوين األسرة 
أو إعادة بنائها والحق األساسي للشخص المنصوص عنه بموجب الدستور اإليطالي واإلتفاقات 

الدولية واألوروبية األخرى .
قانوني  بشكل  المقيمين  األجانب  للمواطنين  تسمح  التي  القانونية  الوثيقة  هو  األسرة  شمل  جمع 
المقيمين على األراضي الوطنية بالحصول على اإلذن من أجل دخول و لم الشمل  لفرد واحد أو 

أكثر من أفراد األسرة الموجودين في بلدهم األصلي. 

من الذي يحق لهم تقديم طلب لم الشمل العائلي؟
المواطنون غير األوروبيين و المقيمين بشكل قانوني في إيطاليا ولديهم تصريح اإلقامة األوروبي 

طويل األجل أو تصريح إقامة لمدة ال تقل عن عام واحد.
 ال يمكن التقدم بطلب الحصول على لم شمل األسرة فيما يلي:

• طالبي اللجوء / الحماية الدولية.
• من يتمتع بالحماية المؤقتة.

من هم أفراد العائلة الذي من أجلهم يتم تقديم طلب لم 
شمل العائلة ؟

إن أفراد األسرة الذين يمكن جمع شملهم مع األسرة هم :
• الزوج أو الزوجة  الغير مفصولين قانونًا  و أتموا سن البلوغ ,  أو من نفس الجنس ,أو الشريك 

في المعاشرة  المسجلة
• األطفال  القاصرين  دون سن ال 18 غير المتزوجين سواء كانو أطفال شرعيون ولدوا من 
عالقات قائمة سابقاً أو بيولوجية أو من عالقة التبني . و في هذه الحالة تعتبر موافقة الوالد اآلخر 
مطلوبة إذا كان ال يزال على قيد الحياة. وقد تم تحديد عمر الطفل الذي يمكن تقديم طلب لم الشمل 
من أجله على أساس التشريع اإليطالي - وبالتالي  تحت  سن 18عاًما - ويجب أن يكون تحت سن 
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القانون من أجل الحصول على الموافقة  عند تقديمطلب الحصول على لم الشمل , لكن ذلك ليس 
له تاثير في حال بلغ سن الرشد عند الحصول على تأشيرةالدخول  أو عند الدخول إلى إيطاليا .

كما يمكن لم شمل األحداث األجانب الذين يقيمون بصورة قانونية  في إيطاليا و حاصلين على 
حق الحمايةالقانونية  شريطة أن تكون  هذه الحماية أو الحضانة من سلطة عامة  وليس نتيجة 

اتفاق بين أطراف خاصة
• األوالد البالغين فقط إذا كانوا يعتمدون على والديهم ألنهم غير قادرين على توفير احتياجات 

حياتهم الخاصةألسباب صحية خطيرة تؤدي إلى العجز الكلي للشخص . 
• اآلباء دون سن 65 عاماً  فقط إذا كانوا معالين  و لم يكن  لديهم هناك أطفال آخرون مقيمين في 

بلد المنشأ .
• الوالدين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاًما فقط إذا كانوا معالين حتى لو كان لديهم  أطفال آخرين 
المعيشة  ألسباب صحية خطيرة  أسباب  توفير  على  قادرين  غير  لكنهم  بلدالمنشأ   في  مقيمين 

وموثقة .

ما هي الشروط الواجب توافرها من أجل لم شمل األسرة؟
من أجل الحصول على لم شمل األسرة ، يتعين على األجنبي المقيم بشكل قانوني في إيطاليا إثبات 

توفره على:                                                                    
• سكن مالئم  صحياً  بناًء على وثيقة صادرة عن البلدية التي يتبع لها مكان اإلقامة.                           

• حد أدنى للدخل السنوي.                                       
• تأمين صحي في حالة لم الشمل مع الوالد الذي يزيد عمره عن 65 عاًما.                                    

المحددة  السنوية  القيمة  لمقدار  وفقا  المطلوب  األدنى  الحد  تحديد  فيتم  الدخل  بتوافر  يتعلق  فيما 
بموجب اإلعانة اإلجتماعية، ويزيد هذا الدخل بنصف الرقم الناتج لكل قريب مطلوب

ضمه )آخر تحديث لعام 2021(

5.983,64 € المساعدة اإلجتماعية – المبلغ  من أجل فرد واحد   
8.975,46 € من أجل لم الشمل عدد 1 من أفرادالعائلة   

11.967,28 € من أجل لم الشمل عدد 2 من أفرادالعائلة   
14.959,10 € من أجل لم الشمل عدد 3 من أفرادالعائلة   
17.950,92 € من أجل لم الشمل عدد 4 من أفرادالعائلة   
20.942,74 € من أجل لم الشمل عدد 5 من أفرادالعائلة   
23.934,56 € من أجل لم الشمل عدد 6 من أفرادالعائلة   

إذا تم لم شمل طفلين أو أكثر دون سن 14 عاًما ، يكون الحد األدنى للدخل المطلوب لعام 2021 
المساعدة  مبلغ  تغييرات على  هناك  أنه ستكون  إلى  اإلشارة  وتجدر  يورو.   11967.28 يعادل 

INPS االجتماعية السنوية لعام 2022. لكل تحديث قم بزيارة موقع
 https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-sociale 

العائلة الذي سيتم لم شمله تقديم جواز سفر ساري المفعول   من ناحية أخرى ، يجب على فرد 
ووثائق تثبت العالقات األسرية إلى الممثليات الدبلوماسية في بلد المنشأ أو اإلقامة.
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 و يجب على أفراد األسرة الذين سيتم لم شملهم أن يقدموا  إلى الهيئات القنصلية و الدبلوماسية 
في بلد المنشأ

التي يجب توافرها من أجل لم شمل   ما هي الشروط 
األسرة لألشخاص الذين يتمتعون بحق 

 الحماية الدولية ؟
أو بلد اإلقامة الوثائق التي تثبت العالقة األسرية و أيضاً جواز السفر ساري المفعول .

ال يشترط على األشخاص الذين يتمتعون بحق الحماية  الفرعية أو الالجئين أن يثبتوا مالءمة 
السكن المتوفر  لهم أو تحقيق شرط الحد األدنى من  الدخل السنوي المطلوبة. 

 كيف يتم تقديم طلب لم شمل العائلة ؟
تبدأ  إجراءات لم شمل األسرة مع تقديم طلب الحصول على الموافقة من أجل لم شمل األسرة 
المقدم من المواطن األجنبي المقيم بصفة قانونية  في إيطاليا في النافذة الواحدة لمكتب الهجرة في 

المقاطعة المسؤولة في المكان الذي يقيم فيه  مقدم الطلب
يجب تقديم الطلب إلكترونياً ، وبعد ذلك  يتم تحديد موعد حيث يجب على مقدم الطلب الحضور 
في الموعد المحدد و أن يتقدم  إلى  مكتب الهجرة “النافذة الواحدة “  بكافة الوثائق التي تثبت 

الشروط المطلوبة بإلضافة الى تصريح اإلقامة ساري المفعول. 
بعد الحصول على الموافقة , سيتم إرسال التفويض إلكترونيا إلى السلطة الدبلوماسية أو القنصلية 
العائلة المعنيين من أجل إصدار تأشيرة  اإليطالية المختصة في  بلد المنشأ أو مقر إقامة أفراد 

الدخول.
 لدى وصول األسرة إلى إيطاليا ، يجب أن تبلغ األسرة في غضون 8 أيام من دخولها إلى مكتب 
الهجرة في المقاطعة من اجل إعداد طلب الحصول على تصريح اإلقامة ألسباب عائلية و ليتم 

إرساله إلى مقر الشرطة المختص في مكان اإلقامة .

 ما هي اإلجراءات المتبعة  لتقديم طلب لم شمل العائلة؟
تصدر الموافقة  على لم شمل األسرة خالل  مدة 90 يوًما  , وتعتبر الموافقة صالحة  لمدة 6 أشهر.
و يتم إصدار تأشيرة الدخول خالل 30 يوًما ، في حين يتم إصدار تصريح اإلقامة خالل 60 يوًما. 
من المناسب جيداً التوضيح أن هذه المدة  واضحة  لكن غير نهائية  وبالتالي فإن عدم تطبيقها من 
الناحية العملية  ال يعني ضمناً فرض عقوبات على اإلدارة عند التقديم أو القبول التلقائي لطلب 

لم الشمل.
في الواقع هناك مدة أطول بكثير من اإلجراء الذي يتطلبه القانون .
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شمل  لم  طلب  رفض  تم  حال  في  عمله  يجب  الذي  ما 
العائلة ؟

في حالة رفض الموافقة على جمع شمل األسرة، وإصدار تصريح اإلقامة أو التأشيرة ألسباب 
عائلية

 يمكن التقدم بطلب  الطعن إلى قسم الهجرة و الحماية الدولية وحرية العبور لمواطني االتحاد 
لمقدم  فيها مقر محكمة االستئناف  في مكان اإلقامة  التي تكون  العادية  المحكمة  األوروبي في 

الطعن الذي توجد فيه اإلدارة التي أصدرت القرار المتنازع عليه. 
في الحالتين األولى و الثانية ، يتم تحديد اإلختصاص للمحكمة التي تقع في دائرة  المحافظة أو 

قسم الشرطة الذي أصدر القرار المطعون فيه.
 بينما في حالة  رفض التأشيرة يتم تقديم  الطعن إلى المحكمة العادية  في روما ، ألن اإلدارة التي 

تتبنى هذا اإلجراء هي وزارة الشؤون الخارجية. 
ولن تكون هناك فترة التقادم لرفع الدعوى أمام المحكمة , ويكون للقاضي السلطة  إللغاء هذا 
اإلجراء المطعون فيه، و لديه القدرة أيضاً على الطلب من اإلدارة  متابعة اإلجراءات في الدعوى 

المنظورة  وإصدار التأشيرات أو الموافقة  التي تم رفضها .

 ماذا يعني مفهوم  التماسك العائلي ؟
يشمل مفهوم التماسك العائلي جميع الحاالت التي تكون فيها مسألة  إصدارتصريح اإلقامة ألسباب 
الحق في  لحماية  الوطنية ضرورية  بالفعل على األراضي  المقيم  أجنبي  عائلية لصالح مواطن 

وحدة و تكوين األسرة.
يمكن اعتبار هذا اإلجراء بمثابة إجراءات لم الشمل ، و في جميع الحاالت تقريباً مطلوب إثبات 
الشروط  المطلوبة في حالة الحصول على تأشيرة الدخول ، لكن الفرق هنا أن اإلجراء بأكمله 

يتم في إيطاليا.

 ما هي الحاالت التي يتم فيها لم الشمل مع أفراد العائلة 
غير األوروبيين و المتواجدين مسبقاً في إيطاليا؟

يتم إصدار تصريح إقامة ألسباب عائلية ألفراد األسرة من مواطن أجنبي مقيم بصفة قانونية في 
إيطاليا إذا توافرت الشروط التالية :

• لديه تصريح إقامة ساري المفعول أو انتهت مدته بفترة أقل من سنة واحدة 
• حيازة المواطن األجنبي على المتطلبات الالزمة من أجل لم شمل األسرة “ من توافر الدخل 

السنوي  والسكن المالئم ، والتأمين الصحي عند االقتضاء “.
 وبالنظر إلى وجود متطلبات الدخل والمعيشة ، يسمح  بتحويل تصريح اإلقامة  ساري المفعول 
الذي تم الحصول عليه بالفعل أو حتى بعد انتهاء صالحيته أو حتى في الحاالت التي يكون فيها 

تصريح اإلقامة غير قابل للتجديد )مثل العالج الطبي ، السياحة ، المساعدة. القاصرين (.
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 ويتم هذا اإلجراء على سبيل المثال في حالة إصدار تصريح لتلقي العالج الطبي للمرأة في فترة 
الحمل أوخالل األشهر الستة األولى من حياة الطفل  .

 ولن يتم تجديد تصريح اإلقامة في حال إنتهاء مدته ولكن يمكن للمواطن األجنبي أن يطلب تحويل 
نوع تصريح اإلقامة ألسباب عائلية إذا كان الزوج مقيماً بصورة قانونية في إيطاليا ولديه دخل 

كاف ولديه السكن المالئم  . 
و ينص التشريع على معاملة تفضيلية للغاية إذا كان أحد أفراد األسرة الجئ , و بالتالي  غير 
مطلوب منه تحقيق الشروط أو حيازة مسبقة من تصريح إقامة ليتم تحويلها أو إثبات توافر الدخل 

السنوي  أو السكن المالئم .

العائلة  أفراد  شمل  لم  فيها  يتم  التي  الحاالت  هي  ما 
المقيمين في اإلتحاد األوروبي ؟

تطبيقاً لحق حرية المرور و التنقل ,  يحق ألفراد أسرة المواطن األوروبي مرافقته أو االنضمام 
إليه في الدولة العضو التي ينتقل إليها  وذلك بهدف ضمان حق وحدة األسرة .

التشريعي رقم. 30 من 6 شباط / فبراير  الواردة في المرسوم  للتشريعات المعمول بها  تطبيقاً 
.2007

   أفراد األسرة الذين لهم الحق هم  :
 • األطفال الذين تقل أعمارهم عن 21  سواء األطفال القانونيين وأو الشرعيين ,أيضاً الذين تم 

تبنيهم من قبل المواطن األوروبي أو الزوجة أو الشريك 
• األصول المباشرة أو الزوج أو الشريك 

قانوناً سواء من نفس  القانونية  وبالغين  الناحية  الزوج  شريطة أن ال يكونوا مفصولين من   •
الجنس أو الشريك في المعاشرة المسجلة قانوناً .

 و يكفي من أجل الدخول أن يطلب فرد من خارج االتحاد األوروبي  تربطه عالقة بمواطن من 
االتحاد األوروبي تأشيرة الدخول إلى إيطاليا من قبل السلطات الدبلوماسية اإليطالية في بلد المنشأ 
أو مكان اإلقامة  بشرط إثبات العالقة األسرية و شهادة تثبت مكان إقامة فرد من العائلة في إيطاليا 
)شهادة تسجيل القيد المدني ( و في حال أقتضى األمر يجب إثبات توافر الدخل السنوي و على 

أساس هذه الوثائق يتم إصدار تصريح إقامة لمدة خمس سنوات للمواطن غير األوروبي .
و يجوز أيضا إصدار تصريح اإلقامة في حال  نشأت العالقة األسرية في إيطاليا وبعد دخول 

المواطن أجنبي إلى األراضي الوطنية  .
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العائلة مع أحد  التي يتم فيها لم شمل  الحاالت  ما هي 
أفراد األسرة المكتسب الجنسية اإليطالية ؟

بالنسبة ألفراد العائلة من مواطن إيطالي و المقيمين خارج اإلتحاد األوروبي تطبق عليهم القواعد 
المنصوص عليها ألفراد األسرة من مواطني اإلتحاد األوروبي وهذه القواعد تبقى أكثر مالئمة 

مقارنة ً بأحكام قانون الهجرة الموحد .
و في بعض الحاالت التزال هناك بعض األحكام اإلضافية التي تكمل اإلطار القانوني و على وجه 
الخصوص المواطن األجنبي الذي يعيش مع األسرة في الدرجة الثانية )الطفل، األخوة، الوالدين 
، األصول من الوالدين( أو الزوج أو الشريك في المعاشرة المسجلة قانوناً و مكتسب الجنسية 
اإليطالية و بالتالي  هذه األسرة ال يمكن طردها و يحق لهم الحصول على تصريح اإلقامة ألسباب 

عائلية لمدة عامين و قابلة للتجديد.
التأكيد على مجرد  بالتالي إن حالة عدم الطرد و مسألة إصدار تصريح اإلقامة تعمل على   و 

التعايش بحكم األمر الواقع  بغض النظر عن أي تقييم إضافي سواء لوجود دخل كاٍف للمعيشة 
أو توافر السكن المالئم  أو التأمين  الصحي .

لوالدي  إصداره  يتم  الذي  اإلقامة  نوع تصريح  ما هو 
القاصر األجنبي ؟

يحق لوالدي مواطن قاصر إيطالي الحصول على تصريح اإلقامة  و اليمكن هنا تطبيق حالة 
الطرد بسبب حق  التعايش مع الطفل.

 أو  يحق لهم الحصول على تصريح اإلقامة ألسباب عائلية بناًء على الحق بعدم مصادرة السلطة 
األبوية. في هذه الحالة تكون مسألة  إصدارتصريح اإلقامة قائمة  سواء  على  أساس اإلقامة  

القانونية  لوالدي الطفل القاصر أو قائمة على المعاشرة الفعلية  للوالدين مع الطفل القاصر .

ما هي حاالت تحويل التصريح للحاصلين على تصريح 
اإلقامة لسبب عائلي ؟

يمكن لحاملي تصريح اإلقامة ألسباب عائلية مزاولة عمل فرعي أو ممارسة العمل الحر دون 
الحاجة إلى تحويل نوع التصريح إلى تصريح إقامة آخر. 

عندما تتنتهي شروط تجديد تصريح اإلقامة ألسباب عائلية  على سبيل المثال :
عدم إستمرار وجود الرابط العائلي  يمكن تحويله إلى تصريح إقامة من نوع آخر و بناًء على  
الشروط المنصوص عنها في  القانون لتصريح إقامة للعمل الفرعي  أو العمل الحر ، اإلقامة 

االختيارية ، تصريح اإلقامة في إنتظار التوظيف(
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للقاصر  يتم إصداره  الذي  اإلقامة  ما هو نوع تصريح 
من والدين مقيمين بصورة قانونية ؟

إن القاصر األجنبي الموجود في اإلقليم الوطني مع أحد الوالدين أو كليهما أو مع شخص يمثله 
قانونيا ، على سبيل المثال المشرف القانوني أو الوصي 

- تبعاً  للوضع القانوني :
في حالة كون الوالد أو ممثله القانوني مقيمين بشكل قانوني في إيطاليا يتم إصدار تصريح إقامة  

للقاصر ألسباب عائلية حتى بلوغ سن الرشد. 
ويتم تطبيق القانون المذكور آنفاً و من أجل  مصلحة كل من القاصرين دون سن الرابعة عشرة 
الرعايا  أوأبناء  عشرة  الرابعة  سن  قبل  األسرة  شمل  جمع  خالل  من  إيطاليا  إلى  دخلوا  الذين 

األجانب المولودين في إيطاليا 
 في حين أن لقانون المذكور أعاله  إستثنى القاصرين األجانب الذين دخلوا اإلقليم الوطني بعمر 
أكثر من أربعة عشر عاماً و عملياً في هذه الحالة  سيتم إصدار تصريح إقامة ألسباب عائلية بمدة 

مساوية لمدة تصريح  اإلقامة التي يحملها افراد العائلة الذين يقيمون بالفعل في إيطاليا.

كيف يتم تجديد األقامة عند بلوغ سن الرشد  في حال تم 
الحصول على اإلقامة لسبب عائلي ؟

عند بلوغ  األجنبي سن الرشد و يحمل تصريح اإلقامة ألسباب عائلية يصبح له الحق في  طلب 
إصدار تصريح اإلقامة ألسباب الدراسة أوالحصول على العمل، وإلحتياجات الصحة أو العمل  

الفرعي أو العمل الحر. 
ومع ذلك فإن التطبيق الصارم لهذه القواعد التشريعية  من الممكن  أن تستبعد كل تلك الحاالت 
وهي كثيرة جداً في واقع الممارسة العملية . و بالتالي فإن الشاب عندما يبلغ سن الرشد  و لم 
يحصل على العمل أو التسجيل في دورة دراسية أو دورة تدريب مهني بهذه الطريقة قد يشعر 
باإلحباط  بعد سنوات عديدة من اإلندماج والتكامل  على األراضي الوطنية. ولهذا السبب ، فإن 
الممارسات اإلدارية لمراكز الشرطة الفردية  و بالتنسيق  مع التعميم الصادر عن وزارة الداخلية 

في 28 مارس 2008 ، بروتوكول رقم 17272/7. 
تم التوجه نحواالعتراف للشاب الذي بلغ سن الرشد و ال يزال يعتمد على الوالدين  الحق بتجديد 

تصريح اإلقامة ألسباب عائلية في ضوء وجود متطلبات الدخل والسكن المالئم . 

في  الزواج   أجل  توافرها من  الواجب  الشروط  ماهي 
إيطاليا ؟

من أجل إنشاء عقد الزواج في إيطاليا  يجب على المواطن األجنبي أن يحمل جواز سفر ساري 
المفعول أو وثيقة  تبوتثة أخرى  صالحة  باإلضافة إلى الموافقة على عقد الزواج صادرة عن 

السلطات الدبلوماسية في بلد المنشأ . 
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هذه الوثيقة يجب أن تشهد بأن الرعايا األجانب لم يتزوجا بالفعل في بلدانهم األصلية عمالً بمبدأ 
االجتماعية  الحالة  عن  التصريح  إلى  بإلضافة  إيطاليا,  في  به  المعمول  الزوجات  تعدد  حظر 

الخاصة بالطرفين  )عازب , غير متزوج، أرمل، مطلق (  واسم الزوج الحالي .
 يجب أن تكون هذه الوثيقة مصدقة من المحافظة مع مراعاة االستثناءات المنصوص عنها في 
اتفاقية لندن في7 يونيو 1968  للدول األطراف )النمسا، بلجيكا، قبرص، استونيا، فرنسا، ألمانيا، 
 ، البرتغال   ، بولندا   ، ، هولندا  النرويج   ، لوكسمبورغ  ليختنشتاين،  ايرلندا،  اليونان،  بريطانيا، 

جمهورية التشيك ، جمهورية مولدوفا ، رومانيا ، إسبانيا ، السويد ، سويسرا ، تركيا.(. 
وعند تقديم  الوثائق  المطلوبة ، يطلب الزوجين الحاليين من البلدية إشهارعقد الزواج ، على أن 

يتم  االحتفال بالزواج  في موعد ال يقل عن  8 أيام من اإلشهار الفعلي للزواج . 
يمكن للمواطن األجنبي إنشاء عقد الزواج حتى لو كان بدون تصريح إقامة ساري المفعول في 

إيطاليا.
 يجب أن يكون هناك مترجم فوري بناء على طلب الزوجين. في حالة عدم فهم األزواج أو الشهود 

للغة اإليطالية  

في  الزواج  أجل  من  توافرها  الواجب  الشروط  ماهي 
إيطاليا للشخص  الذي يحمل صفة الجئ  ؟

في حال كان أحد أو كال الشخصين اللذين سيتزوجان يحمالن صفة الجئ وال يستطيعان اللجوء 
في   ، يشهد  موثق  بسند  المحكمة  مطالبة  عليهما  فسيتعين   ، لبلديهما  الدبلوماسية  السلطات  إلى 
حضور شاهدين ، بعدم وجود عوائق لعقد هذا الزواج . يتوجب بعد ذلك إرسال السند الموثق  إلى 
 Via Caroncini  ، مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين الموجود في روما
19 ، مع نسخة من االعتراف بوضع الجئ ، وتصريح إقامة ساري المفعول ووثيقة هوية لكال 
الزوجين. تقوم  مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بالمصادقة على عقد الزواج ثم إعادته إلى 
مقدم الطلب. هذه الممارسة مجانية. عند تقديم هذه الوثائق ، يطلب الزوجان المستقبليان من البلدية 
المضي قدًما في إشهار الزواج ، والذي يمكن االحتفال به في موعد ال يتجاوز 8 أيام من تاريخ 
اإلشهار الفعلي. في منشور بتاريخ 12 يناير 2022 ، حددت وزارة الداخلية أنه يمكن لالجئين 
أيًضا االستفادة من تصريح بديل بموجب المرسوم الرئاسي 445/2000 بشأن عدم وجود عقبات 

أمام عقد الزواج أو االرتباط المدني.

ما الذي يحصل في حال أن الهيئة القنصلية لم تصدر 
قرار الموافقة على طلب الزواج ؟

و في حال لم تصدر السلطة القنصلية الموافقة على إنشاء عقد الزواج المذكورأعاله بسبب وجود 
إختالف في األديان بين الطرفين على سبيل المثال فإن البلدية سترفض بشكل تلقائي إشهارعقد 

الزواج . 
في هذه الحالة سيكون من الضروري التوجه إلى المحكمة العادية وطلب التصريح “ االختصاص 
االختياري “ حيث سيقوم القاضي عند قبول الطلب وبناًء على الحق في الزواج بين الطرفين 
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بإصدار الحكم بشأن إشهار عقد الزواج ، على أن يتم اإلحتفال بالزواج  بعد مضي الفترة القانونية 
المحددة  .

ماذا يعني الزواج  المدني  ؟
تم توصيف الزواج  المدني  المثلي ) من نفس الجنس ( بموجب القانون  رقم 20 مايو 2016 
ن. 76 على أنه زواج شخصين بالغين من نفس الجنس و ذلك خالل التصريح  أمام أمين السجل 

المدني مع وجود شاهدين. 
بالمساعدة  المتبادل  وااللتزام  الواجبات  نفس  ويتحمالن  الحقوق  نفس  الطرفان  يكتسب   حيث 

األخالقية و المعنوية والمادية والمعاشرة المشتركة . 
ال يمكن إنشاء عقد الزواج المدني في الحالة التي يكون فيها أحد الطرفين متزّوًجا بالفعل أو متحًدا 
مع شخص آخر. و في حال تم حل حل الزواج المدني بين الطرفين يتم اإلنفصال بأثر فوري دون 

إنتظارأي فترة زمنية من أجل اإلنفصال . 
و بهدف  االحتفال بالزواج  المدني يجب أن يكون المواطن األجنبي حامالً لجواز سفر ساري 
المفعول أو وثيقة ثبوتية أخرى , وكذلك الحصول على  تصريح االحتفال بالزواج المدني صادرعن 

السلطات الدبلوماسية المختصة في بلد المنشأ.
 في حالة عدم التمكن من الحصول على مثل هذا الترخيص ، بسبب عدم االعتراف بمثل هذا 
الزواج وفقًا لقانون الدولة التي يكون األجنبي من مواطنيها ، أو الزواج المدني بين أشخاص من 

نفس الجنس .
طريق  أوعن  الشخصية  الحرية  على  تشهد  قانونية  بوثيقة  أو  بشهادة  الترخيص  استبدال  يتم   

إستصدار سند قانوني موثق من قبل كاتب العدل .  
وتطبيقاً لقانون الهجرة ، فإن العالقات الناشئة عن الزواج المدني بين أشخاص من نفس الجنس 

لها نفس القيمة التي تنشأعن االحتفال بالزواج العادي .

ماذا تعني المعاشرة الفعلية  ؟
تعتبر المعاشرة المشتركة “ المساكنة “  في  الواقع عبارة عن عالقة  بين شخصين بالغين ، 
توحدهما روابط عاطفية مشتركة تبنى على العالقات المتبادلة من المساعدة األخالقية والمعنوية 
والمادية غيرناشئة عن  عالقات القرابة أو الزواج أو الزواج المدني . سواء بين طرفين مختلفين 

أو من نفس الجنس .
 يجب على الراغبين في إقامة عالقة المعاشرة المشتركة  اإلقامة في نفس السكن على أن يتم 
التسجيل في دائرة السجل المدني في نفس الوحدة العائلية . ولذلك  فإن األجانب الذين يحملون 
تصاريح إقامة فقط هم الذين يمكنهم إنشاء هذه العالقة ألن التسجيل يشترط حيازة تصريح اإلقامة 

القانونية  . 
وبهدف  تطبيق القواعد القانونية  لقانون الهجرة فإن العالقات التي تنشأ بعد تسجيل المعاشرة 

بحكم األمر لها نفس القيمة القانونية التي تنشأ عن عقد الزواج العادي . 
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ما هو التفويض الخاص لإلقامة الذي  تصدره  محكمة 
األحداث  للقاصرين ؟

يجوز لمحكمة األحداث بناء على طلب ذوي الشأن أن تأذن بإقامة مؤقتة لقريب للقاصر ألسباب 
خطيرة تتعلق بنموه النفسي الجسدي. يمكن تطبيق هذا القانون ليس فقط لصالح الوالدين ، ولكن 
أيًضا لصالح  الشخصيات األبوية - األجداد واألعمام واألخوة واألخوات األكبر سناً ، وذلك في 
من حدوث  منعاً  إيطاليا  في  المتواجد  القاصر  بجانب  لتواجدهم  القصوى  الضرورة  ثبوت  حالة 

أضرار جسيمة  للطفل .
 ال يحدد القانون األسباب الجدية المرتبطة بالتطور النفسي الجسدي للقاصر من أجل تبرير عدم 
التقيد بالقواعد الخاصة بدخول المواطنين األجانب وإقامتهم على التراب الوطني ، ولكنه يقتصر 
على توفير معيارين مرجعيين غير حصريين ، مثل سن القاصر وظروفه الصحية. وبالتالي ، 
يُترك تحديد المعيارين  لمحكمة األحداث ، والتي في مقدرتها منحهما  لجميع الحاالت التي يمثل 
الجسدي  النفسي  للنمو  الوطنية ضرًرا خطيًرا  األراضي  من  والديه  أحد  أو  القاصر  إبعاد  فيها 

للقاصر ، على سبيل المثال في حالة اإلصابة بأمراض جسدية خطيرة.
وبالمثل ، تقرر محكمة األحداث بمرسوم مدة اإلذن المذكور أعاله ، مما يؤدي إلى إصدار تصريح 
إقامة لمساعدة  القاصر. هذا التصريح غير قابل للتجديد ، إال من خالل إجراء قضائي جديد ، 

يمكن تحويله إلى تصريح إقامة للعمل  أو ألسباب عائلية من خالل مؤسسة التماسك األسري.


