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مرحبًا بكم 
في إيطاليا 

وأوروبا

في حاالت الطوارئ أو إن كانت لديكم مشاكل أو أسئلة 
فيرجى االتصال بأقرب منظمة من المنظمات المذكورة 

 في هذا الدليل ومراسلتنا عبر البريد اإللكتروني:

  w2eu_info@yahoo.com، contact@w2eu.info،  كما 
ويمكنكم زيارة موقعنا www.w2eu.info والضغط على

اتصل بنا.

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا
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تقديم
كُِتــب هــذا الدليــل مــن قبــل الشــبكة 
ــم  ــاً بك ــة »مرحب ــة األفريقي األوروبي
يف أوروبــا« التــي تــم تأسيســها مــن 
ــات  ــطني واملنظ ــات الناش ــل مئ قب
تقــّدم هــذه  ومنــذ عــام 2009 
الشــبكة الدعــم املبــارش للمهاجريــن 
ــل  ــة التنق ــز حري ــني لتعزي والالجئ
ــب  ــع. يخاط ــاواة للجمي ــق املس وح
ــني إىل  ــع القادم ــل جمي ــذا الدلي ه
إيطاليــا. هدفنــا هــو توفــر وتقديــم 
ــدن  ــم يف امل ــات لك ــم واملعلوم الدع
ــا يك  ــد فيه ــي نتواج ــق الت واملناط
نســاعدكم عــى الحصــول عــى 
اســتقالليتكم ويك تتمكنوا بأنفســكم 
الــذي  طريقكــم  متابعــة  مــن 
ــاين وال  ــل مج ــذا الدلي ــوه. ه اخرتمت
يوجــد بــني مــن قامــوا بتحريــره أي 
ممثلني عــن الحكومــات أو الرشطة أو 
األمــم املتحــدة أو املنظــات املمولة من 
ــة  ــن مجموع ــات. نح ــل الحكوم قب

مــن الناشــطني واملنظات املســتقلة. 
كُتــب هــذا الدليــل يف شــهر نيســان 
)أبريــل( 2017 وتــم تحديثــه مؤخــراً 
ــن  ــن املمك ــو ٢٠١٨ وم ــار ماي يف أي
ــت يف  ــد حدث ــرات ق ــض التغ أن بع
ــتقبال  ــام االس ــات أو يف نظ الترشيع
يف إيطاليــا عــى ســبيل املثــال، لكــن 
ــس  ــر ال مي ــذا التغي ــأن ه ــروا ب تذك
ــورة يف  ــية )املذك ــم األساس حقوقك

ــل(. ــذا الدلي ه
تســتطيعون قــراءة وتحميــل الدليــل 
ــختيه  ــا بنس ــم يف إيطالي ــاً بك مرحب
الطويلــة والقصــرة بجميــع اللغــات 
ــا  ــاص بإيطالي ــن القســم الخ ــا م إم
ــع  ــى املوق ــات ع ــم املطبوع أو قس

www.w2eu.info اإللكــرتوين:    
إضافــًة إىل املعلومــات األساســية 
يف  تجــدون  تحتاجونهــا،  التــي 
ــل  ــذا الدلي ــن ه ــادس م ــل الس الفص
قامئــة بأســاء الناشــطني واملنظات 

ــون.  ــم الع ــى تقدي ــادرة ع الق
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8 الفصل األول: مقدمة 

12 الفصل الثاني: كيف وصلت إلى إيطاليا؟ 
2-1: وصلت بحراً عن طريق أحد بلدان شال أفريقيا.

2-2: وصلت عرب طريق البلقان أو من بلد يف شال أو وسط أوروبا.

2-3: وصلت من اليونان عن طريق البحر

2-4: وصلــت مــن بلــد آخــر مــن بلــدان االتحــاد األورويب )اإلعــادة مبوجــب 

اتفاقيــة دبلــن(

17 الفصل الثالث : معلومات عامة 
3-1: مــاذا يحصــل عنــد الوصــول اىل إيطاليــا؟ كيــف وأين ومتــى تخضع إىل 

عمليــة تحديــد الهوية؟
3-2: ملــاذا أنــت يف مركــز االســتقبال؟ مــا هــي مراكز االســتقبال؟ كم ســتطول 

فــرته إقامتــك يف مركز االســتقبال؟
3-3 أي مــن حقوقــك األساســية قابــل لالنتهــاك ومــا هــي املشــاكل التــي قــد 

تواجهك؟
3-4 من املسؤول وما الذي بإمكانك فعله يف مثل هذه الحاالت؟

27 الفصل الرابع: ماذا تريد أن تفعل اآلن؟ 
4-1: تريد التقدم بطلب اللجوء يف إيطاليا حاالً 

الفهرس
دليل مرحبًا بكم في إيطاليا
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4-2: تريد الذهاب إىل مدينة إيطاليه أخرى 

4-3: تريد الذهاب إىل بلد آخر من بلدان االتحاد األورويب

الفصل الخامس: التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية 
32 في إيطاليا 

5-1: كيفية التقدم للحصول عى الحاية الدولية

ــة  ــى الحاي ــول ع ــب للحص ــدم بطل ــك التق ــى ميكن ــن ومت ــف وأي 5-2: كي

ــة؟ الدولي
5-3: ما هي اإلجراءات املتبعة للحصول عى الحاية الدولية؟

5-4: ما هي حقوقك كطالب للحصول عى الحاية الدولية؟

5-5: كيفية التحضر لقصتك ومن سيدرس طلبك للحصول عى اللجوء؟

5-6: ما هي القرارات التي تتخذها هذه اللجان؟

39 الفصل السادس: أرقام مهمة ومفيدة في إيطاليا 

الفصل السابع: السفر في أرجاء إيطاليا وباتجاه البلدان األوروبية 
60 األخرى 

الفصل الثامن:  مسرد وقاموس عربي إيطالي وتفسير للعبارات 
68 الشائعة 
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الفصل األول
حقوقك األساسية في 
إيطاليا وفي أوروبا هي:

W  أال تتم إعادتك إىل بلد ميكن أن
تتعرض فيه إىل االضطهاد أو 

التمييز.
W  البقاء يف إيطاليا )وبالتايل ال ميكن

ترحيلك( إذا كنت تنتمي إىل فئة 
مستضعفة أو مهددة )قارص، امرأة 

حامل، عاجز جسدياً أوعقلياً، من 
ضحايا العنف الجنيس والجسدي 

والنفيس الحاد، من ضحايا اإلتجار 
بالبرش، أو والد/والدة لطفل ال 

يتجاوز من العمرستة أشهر(.
W  الحصول عى العناية الطبية

األساسية والفحص الطبي الشامل، 
كا يتمتع القارصون والنساء وذوو 

االضطرابات النفسية واإلعاقات 
الجسدية بعناية طبية خاصة 

ومجانية.
W  يف مراكز االستقبال يحق لك

الحصول عى ثالث وجبات عى األقل 
مع املاء يومياً باإلضافة إىل السكن 
يف مكان مزود باألساسيات وغر 

مزدحم بشكل كبر.
W  الحصول عى املعلومات األساسية

)بلغتك األم أو بلغة أخرى تعرفها( 
عن إجراءات التقدم بطلب اللجوء 

وعن مدة بقائك يف املرافق السكنية 
وتفاصيل أخرى عن املنطقة التي 

تسكن فيها وخدمات وظروف النقل 
فيها.

W  الحصول عى نسخ ورقية لجميع
الوثائق املهمة التي تستلمها وضان 

فهمك لكامل محتوى الوثائق التي 
تستلمها ورفض توقيع أي وثيقة 

التفهم محتواها.
W  االتصال بأهلك وأصدقائك يف بلدك

أو يف إيطاليا أو يف أوروبا عرب 
الهاتف أو اإلنرتنت ومقابلة وسيط 

لغوي.
W  أن تحصل عى متثيل من قبل محام

إن استدعى األمر.
W  ضان حريتك الفردية وأال تتعرض

ألي شكل من أشكال العنف الجسدي 
أو اللفظي.

W  أن تقيم بشكل دائم مع أفراد عائلتك 
املقربني )الحق يف مل شمل األرس(

W  إذا كنت امرأة أو زوج وزوجة مع
أطفالهم فيحق لكم اإلقامة يف أماكن 

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا
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مخصصة حيث تتوافر الرعاية 
والخدمات التي تحتاجونها.

W  يف حال كنت قارصاً غر مصحوٍب
بويل أمر، فمن حقك املكوث يف 
مكان آمن والحصول عى ويص 
قانوين وعى الخدمات الصحية 
العامة والدراسة وحاية قانونية 

مجانية..
W  إذا كنت من ضحايا االتجار بالبرش

فمن حقك التبليغ عن مستغليك وأن 
تُشمل يف برنامج خاص للحاية و 

الدعم العام و االندماج االجتاعي.
W .املساعدة واملشورة القانونية املجانية 

التقدم للحصول على الحماية 
الدولية:

وفقــاً للقانــون اإليطــايل واألورويب 
أن يحصــل عــى  املــرء  يســتطيع 
ــدم  ــق التق ــن طري ــة ع ــح إقام ترصي
بطلــب للحصــول عــى الحايــة الدولية 
)الجوء ســيايس(. يســتطيع أي شــخص 
أن يتقــدم بطلــب اللجــوء يف أي وقــت. 
وفقــاً مليثــاق جنيــف مــن العــام 1951 
ــة  ــب الحاي ــدم بطل ــتطيع أن تتق تس
ــن  ــى م ــت )أو تخ ــة إن تعرض الدولي

ــاد أو  ــف أو االضطه ــرض( إىل العن التع
التهديــد أو انتهــاكات الحقوق األساســية 
بشــكل عــام يف بلــدك ألســباب تتعلــق 
باإلثنيــة أو الديــن أو الجنســية أواالنتاء 
إىل رشيحــة اجتاعيــة معينــة أواعتناق 
أفــكار سياســية معينــة، أو إذ كان بلــدك 
يخــوض نزاعــاً مســلحاً داخليــاً أو 
خارجيــاً، أو تعرضــك إىل خطــر اإلدانــة 
ــة املذلــة  أو القتــل أو التعذيــب أو املعامل
والالإنســانية يف حــال عودتــك إىل 
ــخص أن  ــدور أي ش ــل. مبق ــدك األص بل
يتقــدم بطلــب الحايــة الدوليــة )اللجوء 
ــك أن  ــك علي ــام بذل ــيايس( وللقي الس
ــك بالحصــول عــى  تــرصح عــن رغبت
الحايــة الدوليــة جهــراً أو كتابــة )بلغــة 
تعرفهــا( وأن تــرشح باختصــار ماهــي 
املخاطــر التــي تتعــرض لهــا يف بلــدك. 
لكــن تذكــر جيــداً أن طلبــك للحصــول 
عــى لجــوء ال يصبــح رســمياً مــن دون 
ــوء  ــى اللج ــول ع ــب الحص ــة طل تعبئ
 Modello( ــو يس ٣ ـ موديل ــمى بــ املس
C3(. مــا إن تتقــدم بطلــب اللجــوء 

ــك  ــم منح ــى يت ــمي حت ــكل رس بش
ــهر  ــتة أش ــح لس ــة صال ــح إقام ترصي
ــذا  ــك ه ــوء. ميكّن ــب لج ــك طال بصفت
الترصيــح مــن العمــل بعــد اإلقامــة يف 
9
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إيطاليــا ملــدة شــهرين غــر منقطعــني. 
ــل  ــرأ الفص ــات اق ــن املعلوم ــد م ملزي
الخامــس وقســم )لجــوء( عــى املوقــع 

ــرتوين: االلك
إن تــم إيقافــك مــن قبــل الرشطــة حــال 
ــال  ــب يف الح ــك أن تطل ــك فعلي وصول
ــب  ــة إىل طل ــاً باإلضاف ــاً فوري مرتج
معرفــة حقوقــك ورصح عــن رغبتك )يف 
حــال  أردت ذلــك( بطلــب الحصــول عى 
ــيايس  ــوء الس ــة أو اللج ــة الدولي الحاي
ــة  ــأن الرشط ــر ب )asilo politico(. تذك
ليســت مخولــة عــى اإلطــالق برفــض 
طلــب لجوئــك وإذا حاولــوا منعــك مــن 

ــب  ــوء فاكت ــب اللج ــتارة طل ــلء إس م
ــة  ــى ورق ــك ع ــة عن ــات عام معلوم
ودون عليهــا باألحــرف الكبــرة تاريــخ 
اليــوم واســم املدينــة التــي تتواجــد فيها 
 CHIEDO( :ــة ــات التالي ــب الكل واكت
ASILO( والتــي تعنــي )أطلــب اللجــوء 

ــة  ــذه الورق ــع ه ــم وق ــيايس(. ث الس
وصورهــا وأرســلها إىل إحــدى املنظات 
أو أحــد معارفــك. وينبغــي عليــك بعــد 
ــي  ــل مبحام ــح أن تتص ــذا الترصي ه
ووســيط )أنظــر الفصــل الســادس(. ال 
ــوم  ــد تق ــتفزازات ق ــة اس ــتجب ألي تس

بهــا الرشطــة.

معلومات عن وكالة حماية الحدود األوروبية فرونتكس والوكالة األوروبية لدعم 
:)EASO( اللجوء

 فرونتكس )FRONTEX( هي الوكالة األوروبية المسؤولة عن ضبط الحدود األوروبية الخارجية. تذكر 
جّيداً أن مهمة هذه الوكالة ال تتمثل بتقديم الدعم لك وإنما ضبط الحدود وهذه الوكالة ليست 

منظمة غير حكومية وإنما مؤسسة حكومية تابعة لالتحاد األوروبي. يعمل موظفو هذه الوكالة 
بشكل أساسي في النقاط الساخنة )انظر الفقرة 2 من الفصل الثالث( حيث يشرفون على إجراءات 

التسجيل وتحديد الهوية. الهدف الرئيس لوكالة فرونتكس هو إدارة وتدبير تدفق الالجئين إلى أوروبا 
وحماية الحدود األوروبية من دخول المهاجرين إلى أوروبا بطريقة غير نظامية باإلضافة إلى تدبير 

وتنظيم إجراءات الترحيل واإلعادة الطوعية والطرد بما يشمل ذلك حجز رحالت عودة بالطائرة.

الوكالة األوروبية لدعم اللجوء )EASO(: من ضمن األهداف الرئيسة لهذه الوكالة هي تيسير وإدارة 
تبادل المعلومات  حول الدول التي يأتي منها المهاجرون و توزيع هذه المعلومات ضمن أوروبا 

وتوفير الدعم في إدارة وتدبير طلبات اللجوء.
ستجدون موظفي )EASO( في المقار الرئيسة للشرطة ومكاتب اللجان اإلقليمية. يقدم العاملون 

والمترجمون المتواجدون في المقار الرئيسة للشرطة الدعم لعناصر الشرطة عبر تجميع وتسجيل 
طلبات اللجوء. بينما يجري موظفو الوكالة المتواجدين في اللجان اإلقليمية أبحاثاً شاملة حول البالد 

التي يأتي منها المهاجرون ويدققون اإلفادات التي يدلي بها المهاجرون أثناء مقابلة اللجوء أمام 
اللجان اإلقليمية.

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا

10

W2Italy layout a6 Ar Version.indd   10 9/12/2018   12:26:24 PM



ــر  ــر غ ــد آخ ــن  بل ــاً م ــت قادم إن كن
ــد  ــى بـ)البل ــا يدع ــي، م ــك األص وطن
الثالــث paese terzo(، فبإمكانــك التقدم 
ــتدعى  ــة إن اس ــة الدولي ــب الحاي بطل
ــة، كأن  ــانية موجب ــروف إنس ــك ظ ذل
ــر  ــث )غ ــد ثال ــن بل ــاً م ــون قادم تك
بلــدك األصــي( تجــري فيــه )أو خــرج 
حديثــاً( مــن نزاعــات داخليــة أو يدخــل 
كطــرف يف نزاعــات دوليــة أو يف حــال 
ــانية  ــر إنس ــة غ ــت إىل معامل تعرض
هنــاك. لكــن الحصــول عــى شــكل من 
أشــكال الحايــة الدوليــة يف مثــل هــذه 
الحــاالت أمــر صعــب بســبب القوانــني 
ــى  ــا ع ــا وأوروب ــة يف إيطالي التقييدي
الرغــم مــن أن االتحــاد األورويب وإيطاليا 
ــباب  ــة« ألس ــح إقام ــان »تصاري يقدم
إنســانية. نلفت انتباهكــم إىل أن الفقر أو 
األســباب اإلقتصادية أو رغبتــك يف إيجاد 
عمــل يف إيطاليــاً ليســت أســباباً وجيهة 
لطلــب الحايــة الدوليــة، تجنــب ذكــر 

ــاً. ــباب متام ــذه األس ه

هام:!
قــد تســألك الرشطــة اإليطاليــة )أو 
ــرى  ــة األخ ــوكاالت األوروبي ــراد ال أف
مثــل فرونتكــس ويوروبول( أســئلة 
مفخخــة بهــدف تصنيفــك كمهاجر 

اقتصــادي بــدالً مــن طالــب لجــوء. 
ــك  ــوا ل ــال إذا وجه ــبيل املث ــى س فع
إىل  أتيــت  »ملــاذا  التــايل:  الســؤال 
إيطاليــا؟« وأجبتهــم »لــي أعمــل« 
فســيمنعونك من التقــدم بطلــب اللجوء 
ــلطات  ــتخدم الس ــذا وتس ــيايس. ه الس
اإليطاليــة واألوروبيــة منــذ عدة أســابيع 
عند أماكــن وصــول املهاجرين اســتارة 
ال تذكــر بشــكل واضــح أن طلــب اللجوء 
ــرى  ــارات أخ ــني أن خي ــن، يف ح ممك
مثــل العمــل ومل شــمل األرسة مكتوبــة 
بشــكل واضح. تذكــر قبــل كل يشء أنك 
متلــك حق طلــب اللجــوء الســيايس وأن 
تــرشح و/ أو تكتــب بلغــة تعرفهــا )أو 
ــتطيع  ــاذا ال تس ــم( مل ــاعدة مرتج مبس

ــدك. ــودة إىل بل الع
حافــظ عــى بقــاء وثائقــك الشــخصية 
ــك الحــق يف فهــم  بأمــان وتذكــر أن ل
ــك. إن  ــدم ل ــي تق ــق الت ــع الوثائ جمي
ــذه  ــوى ه ــم محت ــن فه ــن م مل تتمك
الوثائــق فلديــك الحــق يف عــدم توقيــع 
ــق يف  ــك الح ــا ولدي ــق ك ــذه الوثائ ه
ــذه  ــع ه ــن جمي ــخة ع ــاظ بنس االحتف

ــق. الوثائ
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الفصل الثاني
كيف أتيت 

إلى إيطاليا؟
كيف أتيت

 إلى إيطاليا؟

من
النمسا أو 
سلوفينيا
عبر طريق 

البلقان

اقرا المقطع 2.2 اقرا المقطع 4.2

من
من بلد آخر 
عضو في 

االتحاد 
األوروبي

دبلن

اقرا المقطع 1.2

عبر
البحر من 
بلد شمال 

أفريقي

اقرا المقطع 3.2

عبر
البحر من 

اليونان

هام:!
 احرص على قراءة 

الفصل الثالث بتمعن.

2-1 وصلت عن طريق 
البحر من أحد بلدان 

شمال أفريقيا
عندمــا تــأيت مــن أحــد هــذه 
ــم  ــر يت ــق البح ــن طري ــدان ع البل
مراكــز  أحــد  إىل  اصطحابــك 

ــاخنة«  ــاط الس ــتقبال أو »النق االس
يف  الثالــث(  الفصــل  )انظــر 
إيطاليــا  جنــوب  مــن  منطقــة 
)كاالبريــا، كمبانيــا، بغليــا(. ميكــن 
أن تتــم إجــراءات التحقــق مــن 
الهويــة عــى الشــاطئ أو يف مركــز 

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا
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االســتقبال الــذي تفــرز إليــه. عــادة 
ــون  ــرون الواصل ــل املهاج ــا ينق م
ــطة  ــة بواس ــواطئ اإليطالي إىل الش
الحافــالت إىل مراكــز اســتقبال يف 
ــى  ــا. وحت ــال إيطالي ــط وش وس
يف هــذه الحــاالت لديــك كل الحــق 
اإلســعافات  عــى  الحصــول  يف 
والــرشاب  الطعــام  األوليــة،و 
ــال  ــة ح ــس الجاف ــة واملالب واألغطي
جميــع  عــن  فضــالً  وصولــك 

املعلومــات التــي تحتاجهــا.

انتبه:!
ــاد األورويب  ــة االتح ــد موافق بع
عــى الضوابــط الجديــدة يف آواخر 
ــراءات  ــت إج ــام ٢٠١٥، أصبح الع
ــط  ــاً لضواب ــة وفق ــد الهوي تحدي
دبلــن ثالثــة )اقــرأ الفصــل الثالث( 
ــا  ــي يتلقاه ــض الت ــاالت الرف وح
طالبــي اللجــوء )الورقــة التــي 
تأمــر طالــب اللجــوء مبغــادرة 
إيطاليــا خــالل ســبعة أيــام والتــي 
 Decreto di باإليطاليــة  تســّمى 
Respingimento( شــائعة جــداً. 
يتلقــى املهاجــرون قــرارات الرفــض 
إىل  وصولهــم  لــدى  مبــارشة 
ــة  ــة الفرص ــن دون إتاح ــا م إيطالي

لهــم للتقــدم بطلــب للحصــول 
عــى لجــوء أو الفرصــة لــرشح 
ــد  ــاً تزاي ــا أيض ــم. الحظن وضعه
عــدد حــاالت اإلعــادة القرسيــة 
ــث  ــد ثال ــأ أو أي بل ــالد املنش إىل ب
آمــن، مــا يعنــي أنــك لــن تحصــل 
حتــى عــى فرصــة للوقــوف أمــام 
القــايض أو توكيــل محامــي. لهــذا 
ــك  ــن رغبت ــر ع ــك بالتعب ننصح
ــى  ــول ع ــب للحص ــدم بطل بالتق
يف  رغبــت  إن  ســيايس  لجــوء 
ذلــك وتذكــر جيــداً أن القانــون 
يلــزم الرشطــة باســتالم طلبــك 
ــق  ــوء ألن الح ــى لج ــول ع للحص
ــوء  ــى لج ــول ع ــدم للحص يف التق
ــض  ــرد بغ ــكل ف ــايس ل ــق أس ح
النظــر عــن جنســيتهم أو انتائهــم 
ــروري أن  ــن ال ــذا فم ــي. ل العرق
تلتقــط صــورة أو أن تحصــل عــى 
ــك  ــن طلب ــل ع ــق األص ــورة طب ص
يك  متطوعــه  أو  متطــوع  أمــام 
ــك. إن  ــى طلب ــاهدين ع ــوا ش يكون
كنــت بحاجــة إىل مســاعدة فعليــك 
بقــراءة الفصــل الســادس والبحــث 
ــال  ــة اتص ــرب جه ــن أق ــاك ع هن

ــك. من
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2-2 وصلت عبر)طريق 
البلقان(.

املــدن الرئيســية التــي يصــل إليهــا 
ــان  ــق البلق ــرب طري ــرون ع املهاج
ــته  ــي )Udine(، تريس ــي: أودين ه
 ،)Gorizia( غوريتســيا ،)Trieste(
ــوين  ــو )Bolzano(، بوردين بولتزان
املالحــظ  ومــن   .)Pordenone(
تزايــد أعــداد الواصلــني إىل مدينــة 
بولزانــو )Bolzano(. لــدى عبــورك 
ــا أو  ــني النمســا وإيطالي للحــدود ب
ــيتم  ــا س ــلوفينيا وإيطالي ــني س ب
إرســالك بعــد إجــراءات تحديــد 
ــة  ــز الرشط ــد مراك ــة إىل أح الهوي
ــاً أن  ــن أيض ــا ميك ــة، ك يف املنطق
ــة  ــتلم ورق ــك أو أن تس ــم إعادت تت

األرايض  مغــادرة  منــك  تطلــب 
الحالــة  واجهــت  إذا  اإليطاليــة. 
األخــرة تذكــر أنــك تســتطيع إلغــاء 
ــاعدة  ــادرة مبس ــاد أو املغ قراراإلبع
ــد  ــاالت، ق ــض الح ــي. يف بع محام
ــدود  ــورك الح ــك لعب ــم تغرمي يت
بشــكل غــر قانــوين لكــن احــرص 
ــق  ــع الوثائ ــظ بجمي ــى أن تحتف ع
وأال ترميهــا وإن أردت التقــدم بطلب 
ــة  ــة الدولي ــى الحاي ــول ع للحص
ــي  ــع محام ــل م ــك بالتواص فعلي
إللغــاء أو تعليــق قــرار طــردك مــن 
ــب  ــدم بطل ــم بالتق ــالد. ننصحك الب
ــرتة 15  ــالل ف ــة خ ــة الدولي الحاي
يومــاً يف أحــد مراكــز الرشطــة 

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا
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يف املدينــة التــي تتواجــد فيهــا 
 )Questura ــتورا واملسمى بـ)كويس
قبــل  محامــي  مــع  وتواصلــوا 
ــة  ــاكل إضافي ــاك مش ــم. هن ذهابك
تتعلــق بنقــص أماكــن الســكن 
ــدن  ــذه امل ــوء يف ه ــي اللج لطالب
ويجــد الكثــر مــن املهاجريــن 
أنفســهم مضطريــن إىل املبيــت يف 
ــهر  ــابيع أو أش ــدة أس ــارع لع الش
قبــل الحصــول عــى خدمــة ســكن. 
املعلومــات ميكنــك  ملزيــد مــن 
االتصــال بنــا أو )إقــرأ الفصــل 

ــادس(. الس
إن قّدمــت بصــات أصابعــك يف 
ــراءات  ــذ إج ــر يُنِف ــد أورويب آخ بل
ــة  اللجــوء مبوجــب ضوابــط اتفاقي
التقــدم بطلــب  دبلــن وقــررت 
الحايــة الدوليــة يف إيطاليــا فمــن 
ــح  ــك ترصي ــم منح ــن أن يت املمك
ــو  ــة )دبلين ــوراً بكلم ــة ممه إقام
)خاضــع  وتعنــي   )DUBLINO

ــن(  ــة دبل ــب اتفاقي ــادة مبوج لإلع
ــات  ــن خدم ــتفادة م ــتطيع االس تس
نظــام االســتقبال اإليطــايل خــالل 
ــور  ــة املمه ــح اإلقام ــرتة ترصي ف
بكلمــة »دبلينــو« ولكــن ليــس 

لديــك الحــق بالعمــل. للمزيــد مــن 
ــب  ــدم بطل ــول التق ــات ح املعلوم
حايــة دوليــة، اقــرأ الفصــل 3 و4 

.5 و

2-3 وصلت من اليونان 
عن طريق البحر

إذا كنــت قادمــاً مــن مينــاء باتــراس 
يف  اآلن  فأنــت  إيغومينيتســا  أو 
ــيس،  ــة: برندي ــدن التالي ــدى امل إح
ــة  ــا، البندقي ــا، رافين ــاري، أنكون ب
)فينيســيا(، أو تريســتي )انظــر 
خارطــة إيطاليــا يف هــذا الدليــل(. 
نظــراً للعديــد مــن التحقيقــات 
ــن  ــادرة ع ــك الص ــرارات )كتل والق
لحقــوق  األوروبيــة  املحكمــة 
ــوام 2011 و2014(  ــان لألع اإلنس
ــداً  ــان بل ــار اليون ــم اعتب ــد ت فق
أي  فــإن  وبالتــايل  آمــن  غــر 
عمليــة ترحيــل إىل هــذا البلــد هــي 
ــوق  ــاك للحق ــة وانته ــر قانوني غ
ــك  ــق ل ــن. يح ــية للمهاجري األساس
التقــدم بطلــب لجــوء دون الخشــية 
مــن إعادتــك إىل اليونــان. إذا كنــت 
لصولــك  املســاعدة  إىل  بحاجــة 

15

الفصل الثاني

W2Italy layout a6 Ar Version.indd   15 9/12/2018   12:26:25 PM



باملنظــات  اتصــل  إيطاليــا  إىل 
أنكونــا،  بــاري،  يف  املوجــودة 
ــودة  ــتيس املوج ــة، وتريس البندقي
يف الفصــل الســادس. أو ادخــل إىل 
www.w2eu. موقعنــا الكــرتوين

info وابحــث عــن صفحــة اليونــان 
ــات  ــن املنظ ــات ع ــد معلوم لتج
اليونانيــة التــي ميكنهــا مســاعدتك.

2-4 وصلت من بلد 
آخر من بلدان االتحاد 

األوروبي )اإلعادة 
بموجب اتفاقية دبلن(

ــة فهــذا  إذا كانــت هــذه هــي الحال
ذهبــت  الــذي  البلــد  أن  يعنــي 
ــا ألن  ــادك إىل إيطالي ــد أع ــه ق إلي
ــا  ــأن إيطالي ــت ب ــد أثب ــذا البل ه
وصلــت  أورويب  بلــد  أول  هــي 
ــي  ــا ه ــإن إيطالي ــايل ف ــه وبالت إلي
البلــد املســؤول عــن دراســة طلــب 
ــن.  ــة دبل ــب اتفاقي ــك بحس لجوئ

1. طريق وســط البحر المتوسط3. طريــق البحر من اليونان

1. طريق البلقان

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا
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بعــض  هنــاك  حــال  أي  عــى 
ــل  ــورة يف الفص ــتثناءات املذك االس
ــى كل  ــة. ع ــرة الثالث ــع الفق الراب
ــتعانة  ــاً االس ــك دوم ــال، ميكن ح
مبحــام للتقــدم بطعــن )ميكــن 
ــداً يف  ــون متواج ــي أن يك للمحام
ــا(.  ــادك إىل إيطالي ــذي أع ــد ال البل
ــذي  ــد ال ــاء يف البل ــتطيع البق تس
تــود تقديــم طلــب اللجوء فيــه دون 
اإلعــادة إىل إيطاليــا حتــى صــدور 
ــك  ــوص طعن ــايئ بخص ــرار نه ق
بقــرار اإلعــادة. اتصــل بالجمعيــات 
واملحامــني يف ذلــك البلــد األورويب 
ــاعدتك يف  ــه ملس ــد في ــذي توج ال
الطعــن بقراراإلعــادة إىل إيطاليــا. ال 
تنــَس أن تذكــر وجــود أقــارب لــك 
يف بلــد معــني تريــد الذهــاب إليــه 
ــج  ــول يف برنام ــك الدخ ــق ل إذ يح
بعــض  تجــد  األرس.  شــمل  مل 
معلومــات االتصــال عــى موقعنــا:

.www.w2eu.info 

إىل  كمعــاد  لديــك  يكــون  قــد 
ــد  ــن أح ــة دبل ــرب اتفاقي ــا ع إيطالي

األوضــاع التاليــة:
W  يف حال مل تكن قد تقدمت

بطلب لجوء خالل فرتة مرورك 

أو إقامتك يف إيطاليا فتستطيع 
اتباع اإلجراءات املعتادة )انظر 

الفصل الخامس(.
W  يف حال سبق لك أن تقدمت

بطلب اللجوء فمن املمكن أن 
اللجنة املحلية املخولة بدراسة 

طلب لجوئك قد:
ــم أ.  ــاً وت ــراراً إيجابي ــذت ق اتخ

ــح  ــه ترصي ــاًء علي ــك بن منح
ــة. إقام

ســلبياً 	.  قــراراً  ســتعطيكم 
بالرفــض: يف هــذه الحالــة 
ــاً  ــتلمت تبليغ ــد اس ــت ق إذا كن
ــن  ــدم بالطع ــرار ومل تتق بالق
بــه خــالل فــرتة 30 يومــاً 
فمــن املمكــن أن تصلــك ورقــة 
اإلبعــاد أو أن يتــم إرســالك 
إىل واحــد مــن مراكــز تحديــد 
)انظــر  واإلبعــاد  الهويــة 
الفقــرة 2 يف الفصــل الثالــث(. 
ــك  أو يف بعــض الحــاالت ميكن
ــة  ــد املهل ــب لتمدي ــدم بطل التق
يف حــال مل تكونــوا عــى علــم 
الوثيقــة غــر مرتجمــة  ألن 

ــا.  ــة تفهمونه بلغ
مل تصــدر قــراراً بعــد وبالتــايل 	. 
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ــتمر. ــراءات تس فإن اإلج
ــة د.  ــداً للمقابل ــك موع ــددت ل ح

املوعــد  إىل  تــأت  مل  لكنــك 
وبالتــايل ســيتم إصــدار قــرار 
تســتطيع  ولكنــك  ســلبي 
ــد  ــك موع ــب ملنح ــدم بطل التق

جديــد للمقابلــة.

هام:!
احتفــظ بجميــع الوثائــق التي 
ســتعطى لــك عنــد الوصــول إىل 
ــا  ــار مالبنس ــاً مط ــار )مث املط
يف ميــان ومطــار فيمســينو 
يف رومــا( واتصــل عــى الفــور 
ــة يف  ــات العامل ــدى الجمعي بإح
مدينــة الوصــول للحصــول عــى 

ــات. ــاعدة واملعلوم املس

دخول إيطاليا بتأشيرة دخول فيزا
باإلضافة إلى الخيارات المذكورة أعاله، ما تزال إمكانية دخول إيطاليا بطرق 

أخرى متاحة. كتأشيرة دخول بهدف الزيارة أو العمل أو الدراسة أو إلجراء بحث 
يتعلق بدارستكم الجامعية إلخ... هذه هي الطريقة الشائعة التي يدخل 

بها األجانب إلى إيطاليا. يتم تقديم طلب الحصول على فيزا من السفارة أو 
القنصلية اإليطالية في بلدكم األصلي أو البلد األجنبي الذي تتواجدون فيه 

بصفتكم مواطنين من خارج االتحاد األوروبي. ُيسَمح بالدخول إلى إيطاليا لفترة 
قصيرة تصل إلى ٣ اشهر وقد يتم منح تأشيرة دخول طويلة األمد وتتضمن 

منح تصريح إقامة ويندرج سبب منح هذا التصريح تحت نفس السبب الذي 
تتقدمون به للحصول على فيزا. لدخول إيطاليا لمدة اقل من ٣ أشهر، ُيعتبر 

الدخول بناء على القوانين األوروبية أو تصاريح الدخول التي تصدرها الحكومات 
األخرى بناء على االتفاقيات الثنائية بين هذه البلدان وإيطاليا أمراً مسموح به.

هام: إن كانت هذه الشروط تنطبق في حالتك أو كانت تأشيرتك على وشك 
أن تنتهي، فستجد معلومات مهمة ومفيدة في هذا الدليل باإلضافة إلى 

قائمة اتصاالت يمكن التواصل معها.

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا
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الفصل الثالث :
معلومات 

عامة
3-1: ماذا يحصل عند 

الوصول إلى إيطاليا؟ كيف 
وأين ومتى تخضع إلى 

عملية تحديد الهوية؟
عــادةً مــا يكــون اإلجــراء األول حــال 
ــجيل  ــو تس ــا ه ــك إىل إيطالي وصول
ــاط  ــم التق ــخصية. يت ــك الش بيانات
بياناتــك  صــورة لــك وتســجيل 
ــكان  ــة، م ــم، الكني ــخصية )االس الش
ــات  ــذ بص ــوالدة( وأخ ــخ ال وتاري
األصابــع. تتــم عمليــة تســجيل 
ــا  ــاً عندم ــخصية أيض ــات الش البيان
اللجــوء  طلــب  املهاجــر  يقــدم 
الســيايس لــدى إيقافه/إيقافهــا مــن 
قبــل الرشطــة بســبب دخوله/دخولها 
ــق  ــن دون وثائ ــة م األرايض اإليطالي
ــا  ــال إنقاذه/إنقاذه ــمية أو يف ح رس
مــن البحــر. قــد تتــم هــذه العمليــة 
عند الوصــول إىل إيطاليــا يف البحرأو 

ــتقبال. ــز االس ــرب أو يف مرك يف ال

والكامــل  الرســمي  التســجيل 
للبيانــات الشــخصية هــو العملية 
ــى  ــتمل ع ــيوعاً ويش ــر ش األك
التقــاط صــورة للوجــه وإعطائــك 
رقــم تســجيل وأخــذ بصــات 
ــة  ــل عملي ــك. تدخ ــع أصابع جمي
يف  بياناتــك  هــذه  التســجيل 
ــارة  ــو عب ــوروداك( وه ــام )الي نظ
ــات  ــات لبص ــدة بيان ــن قاع ع
يتقدمــون  الذيــن  األشــخاص 
االتحــاد  يف  اللجــوء  بطلــب 
ــق  ــكل وثي ــط بش األورويب ويرتب
ــل 4  ــرأ الفص ــن )اق ــة دبل باتفاقي

.)5 والفصــل 
ينــوب عــن التســجيل الرســمي 
ــخصية، يف  ــات الش ــل للبيان والكام
بعــض الحــاالت واألماكــن، تســجيل 
أويل وبســيط يشــتمل عــى التقــاط 
صــورة شــخصية لــك، وإعطائــك رقم 
تســجيل، ويف بعــض الحــاالت تؤخذ 
ــتطيع  ــاً. ال نس ــام أيض ــة اإلبه بصم
إخبــارك أيــن ومتــى ميكن اســتخدام 
فهــو  املبســط،  األويل  التســجيل 
عمــل تقديــري يعتمــد عــى الوقــت، 
واملــكان وعــى األوامــر التــي تتلقاها 
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الرشطــة. باإلضافــة اىل جنســية 
املهاجريــن الواصلــني. يبــدو أن هــذا 
ــل  ــيئاً أق ــيئاً فش ــح ش ــط يصب النم
ــات  ــدث املعلوم ــب أح ــيوعاً بحس ش

ــا عليهــا. التــي حصلن
ــة  ــك الرشط ــدم ل ــن أن تق ــن املمك م
األوروبيــة  الــوكاالت  أعضــاء  أو 
ــاً أو  ــول( ضان ــس ويوروب )فرونتك
ــك يف  ــجيل بصات ــدم تس ــداً بع وع
نظــام )اليــوروداك(، لكــن هــذا الوعد 
ال يحميــك يف الحقيقــة من تســجيلك 

ــوروداك(. ــام )الي يف نظ
ال تؤخــذ بصــات أصابــع األطفال 

دون ســن الرابعــة عرش.
إجراءات أخذ البصمات 

وتحديد الهوية:
ــن الخاضعني  ــداد املهاجري ارتفعت أع
لإلجــراءات الكاملــة ألخــذ البصــات 
وتحديــد الهويــة )مــع قاعــدة بيانات 
بنــك يــوراداك للبصات( بشــكل كبر 
ــة  ــنوات املاضي ــع الس ــة م باملقارن
ليصــل إىل 100 باملئــة. تنص القوانني 
ــرر  ــض املتك ــى أن الرف ــدة ع الجدي
ــرض  ــات يع ــذ البص ــراءات أخ إلج
التســجيل  مراكــز  لإلحتجــاز يف 

للعنــف  تعرضــت  إذا  والرتحيــل. 
الجســدي أو النفــيس خالل إجــراءات 
ــات،  ــذ البص ــة وأخ ــد الهوي تحدي
فقــم بجمــع األدلــة )صــور أو مقاطع 
فيديــو( واتصــل باملنظــات الــواردة 

ــادس.  ــل الس يف الفص
هناك نوعان من التسجيل:

١- التسجيل الكامل:
والكامــل  الرســمي  التســجيل  إن 
ــة  ــو العملي ــخصية ه ــات الش للبيان
األكــر شــيوعاً ويشــمل التقــاط 
رقــم  وإصــدار  للوجــه  صــورة 
ــل  ــذ كام ــن أخ ــالً ع ــجيل فض تس
ــع  ــد جم ــم بع ــن. يت ــات اليدي بص
ــاً إىل  ــا تلقائي ــات إدخاله ــذه البيان ه
قاعــدة بيانــات البصــات األوروبيــة 
والتــي   )EURODAC( يــوروداك 
ــن  ــخاص الذي ــات األش ــن بيان تتضم
ــوء يف  ــى لج ــول ع ــوا للحص تقدم
قاعــدة  عمــل  األورويب.  االتحــاد 
البيانــات هــذه مرتبــط بشــكل وثيــق 
بضوابــط اتفاقيــة دبلــن. راجــع 
الفصــل الرابــع والخامــس مــن هــذا 

ــل. الدلي
ــال  ــم إخضــاع األطف ــه ال يت تذكــر أن
ــة  تحــت ســن الرابعــة عــرشة لعملي

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا
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التســجيل هــذه.
٢- التسجيل املبّسط:

ينــوب عــن التســجيل الرســمي 
ــخصية، يف  ــات الش ــل للبيان والكام
بعــض الحــاالت واألماكــن، تســجيل 
أويل وبســيط يشــتمل عــى التقــاط 
صــورة شــخصية لــك، وإعطائــك رقم 
تســجيل، ويف بعــض الحــاالت تؤخذ 
ــتطيع  ــاً. ال نس ــام أيض ــة اإلبه بصم
إخبــارك أيــن ومتــى ميكن اســتخدام 
فهــو  املبســط،  األويل  التســجيل 
عمــل تقديــري يعتمــد عــى الوقــت، 
واملــكان وعــى األوامــر التــي تتلقاها 
الرشطــة. باإلضافــة اىل جنســية 
املهاجريــن الواصلــني. يبــدو أن هــذا 
ــل  ــيئاً أق ــيئاً فش ــح ش ــط يصب النم
ــات  ــدث املعلوم ــب أح ــيوعاً بحس ش

ــا عليهــا. التــي حصلن
ــة  ــك الرشط ــدم ل ــن أن تق ــن املمك م
األوروبيــة  الــوكاالت  أعضــاء  أو 
ــاً أو  ــول( ضان ــس ويوروب )فرونتك
ــك يف  ــجيل بصات ــدم تس ــداً بع وع
نظــام )اليــوروداك(، لكــن هــذا الوعد 
ال يحميــك يف الحقيقــة من تســجيلك 

ــوروداك(. ــام )الي يف نظ
ال تؤخــذ بصــات أصابــع األطفال 

دون ســن الرابعــة عرش.
القانــون إلجــراءات  ال يســمح 
تســجيل البيانــات الشــخصية 
أن تنتهــك حقوقــك اإلنســانية 
األساســية إذ ال يحــق للرشطــة 
أخــذ بصــات األصابع باســتخدام 
ــارك  ــد أو إجب ــف و/ أو التهدي العن
عــى تنفيــذ أي اجــراء آخــر يخــصُّ 
عمليــة تســجيل البيانــات الشــخصية 
ــى  ــول ع ــرد الحص ــجنك ملج أو س
إن رفضــت  الشــخصية.  بياناتــك 
الخضــوع إلجــراءات تحديــد الهويــة 
فيمكــن احتجــازك لهــذا الســبب 
ــاعة. إن كان  ــاوز ١٢ س ــدة ال تتج مل
اإلجــراء معقــداً لســبٍب مــا، فقــد يتم 
ــاعه  ــا ٢٤ س ــدة أقصاه ــاز مل االحتج
ــالغ  ــك إب ــق ل ــة يح ــذه الحال ويف ه
ــم  ــب عليك ــك ويج ــك وأصدقائ أقارب
آنــذاك أن تطلبــوا مــن الرشطــة 
ــي  ــوا املدع ــح أن يعلم ــكل واض بش
ــبيلكم  ــالء س ــوا إخ ــام يك تضمن الع

ــم. ــن احتجازك ــاعه م ــد ٢٤ س بع
تذكّــروا أن رفضكــم للخضــوع إلجراء 
ــاليب  ــتخدام أس ــة باس ــد الهوي تحدي
ــف  ــوء للعن ــن دون اللج ــلمية )م س
ــيطة  ــة بس ــرب جنح ــد( يُعت أو التهدي
21

الفصل الثالث

W2Italy layout a6 Ar Version.indd   21 9/12/2018   12:26:26 PM



ــة ال  ــم بغرام ــى تغرميك ــوي ع تنط
تتجــاوز ٢٠٦ يــورو ويف هــذا النــوع 
مــن الجنــح، ال يتــم اعتقال الشــخص 
الــذي ارتكــب الجنحــة. لهــذا إن 
اســتخدمت الرشطــة العنــف ضــد 
شــخص رافض للخضــوع إلجــراءات 
ــاليب  ــتخدام أس ــة باس ــد الهوي تحدي
ــام  ــى القي ــا ع ــلمية إلجباره/ـ س
بذلــك، فينظــر القانــون إىل هــذا 
ــب  ــة يعاق ــه جرمي ــى أن ــار ع اإلجب
عليهــا القانــون. ال يُســمح للرّشطة 
ــن دون إذن  ــد م ــش أي جس تفتي
ــذ أي  ــش أو تنفي ــع للتفتي الخاض
نــوع آخــر مــن التعذيب الجســدي 
أو النفــي. يف حــال هاجمتــك 
ــك  ــد حركت ــت تقيي ــة وحاول الرشط
فعليــك أال تقاوم ألن الرشطة ســتتهمك 
وبســهولة أنــك تقــاوم موظفــاً للدولة 
وتعتــرب هــذه املقاومة جرميــة أخطر 
مــن جنحــة رفــض الخضــوع إلجراء 
تحديــد الهوية. يف حــال تعرضتم ألي 
نــوع مــن االنتهــاكات املذكــورة أعاله 
فيمكــن ألي شــخص إعــالم الرشطــة 
ــام  ــي الع ــب املدع ــارشة مكت أو مب
 Procura( والــذي يســمى باإليطاليــة
ننصحكــم   .)della Repubblica

يف  الســادس  الفصــل  مبراجعــة 
ــن األذى  ــوع م ــم ألي ن ــال تعرضت ح
الجســدي أو النفــيس مــن قبــل 

ــة. الرشط

3-2: لماذا أنت في مركز 
االستقبال؟ ما هي مراكز 
االستقبال؟ كم ستطول 
فتره إقامتك في مركز 

االستقبال؟

يتــم إرســال جميــع املهاجريــن حــال 
وصولهــم إىل إيطاليــا إىل املراكــز 

التاليــة:
النقاط الساخنة:

بــدأت الحكومــة اإليطالية باســتخدام 
بعــض مراكــز االســتقبال واملســاعدة 
ــة )CPSA( كنقــاط ســاخنة. ال  األولي
ــاً  ــاراً قانوني ــون إط ــا القان ــدم لن يق
واضحــاً عــن نوعيــة اإلجــراءات 
التــي يتــم اتخاذهــا يف هــذه املراكــز 
وعــى الرغــم مــن أن اإلقامــة يف هذه 
ــرة  ــون قص ــي أن تك ــز ينبغ املراك
قــدر املســتطاع، إال أنــه يف الحقيقــة 
ــز  ــذه املراك ــم يف ه ــن احتجازك ميك
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ــون  ــص القان ــابيع. ين ــام أو أس ألي
ــم  ــن يت ــل م ــى رضورة نق ــوم ع الي
املراكــز  إىل  البحــر  يف  إنقاذهــم 
إلجــراءات  إلخضاعهــم  الســاخنة 
تحديــد الهويــة. ومــن املمكــن أن يتم 
إرســال مــن يقطــع الحــدود الربيــة 

ــاً. ــخنة أيض ــاط الس إىل النق
يوجــد يف الوقــت الحايل أربــع نقاط 
ســاخنة: المبديــوزا، بوزالــو، تراباين، 
وتارنتــو ومــن املمكــن أن يتــم افتتاح 
خمــس مراكــز جديــدة يف كروتــون، 
ريجيــو كاالبريــا، بالرمــو وميســينا 

وكوزينزا.
ــا  ــب اتباعه ــوات الواج ــمل الخط تش
يف  مــدون  هــو  مــا  بحســب 
املعياريــة  التنفيذيــة  اإلجــراءات 
للحكومــة اإليطاليــة مايــي: عمليــات 
ــي،  ــص طب ــالء، فح ــاذ واإلخ اإلنق
نقــل إىل النقــاط الســاخنة، تحريــات 
ــه  ــمح ب ــذي تس ــدر ال ــة بالق أمني
الظــروف املحليــة، توزيع املنشــورات 
واملعلومــات، تحديــد هويــة أويل 
) إصــدار بطاقــات مــع صــورة 
شــخصية(، تقديــم معلومــات محدثة 
ــوء  ــة باللج ــات الخاص ــن الترشيع ع
ــر  ــة، تأش ــد هوي ــرة، تحدي والهج

الصــور والتحقــق مــن البيانــات 
)قاعــدة بيانات يــوروداك(، االســتقبال 
ــم  ــاخنة وتقدي ــاط الس ــذه النق يف ه
الفحوصــات الطبيــة، االســتجواب من 
قبــل الوكالــة )عــى مراحل متعــددة( 
مراكــز  إىل  املهاجريــن  وإرســال 
اســتقبال ثانويــة. ال تتــم بعــض هذه 
ــم  ــد تت ــة أو ق ــوات يف الحقيق الخط
بشــكل جــزيئ ونأخــذ عــى ســبيل 
ــني  ــات لالجئ ــد املعلوم ــال تزوي املث
ــة. ــوص الطبي ــم األم أو الفح بلغاته

لقــد تــم التبليغ عــن انتهــاكات عديدة 
ــن يف  ــية للمهاجري ــوق األساس للحق
ــز  ــاخنة كالحج ــاط الس ــذه النق ه
ــن دون  ــاعة م ــاوز 48 س ــدة تتج مل
متثيــل قانــوين، العنــف الجســدي أو 
النفــيس أثنــاء أخــذ البصــات والفرز 
ــئ  ــني الج ــن ب ــي للمهاجري اإلعتباط
اقتصــادي وطالــب لجــوء وذلــك إمــا 
مبلــئ اســتارات أثنــاء عمليــة األنقاذ 
ــفوي للمهاجرين  ــتجواب الش أو باالس
ــا.  ــم إىل إيطالي ــباب قدومه ــن أس ع
ــى  ــب ع ــد يصع ــني ق ويف الحالت
املــرأ فهــم مــا يجــري ألســباب تتعلق 
برسعــة القيــام بهــذه الخطــوات 
الدقيقــة  املعلومــات  يف  ونقــص 
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وغيــاب وســطاء لغويــني وثقافيــني 
مســتقلني. إذا تــم تصنيفــك كالجــئ 
ــرار  ــى ق ــتحصل ع ــادي فس اقتص
رفــض وإذا كان هنــاك متســع يف 
ــل  ــية والرتحي ــد الجنس ــز تحدي مراك
فقــد يتــم احتجــازك هنــاك أو ترحيلك 
الطــران  رحــالت  إحــدى  عــرب 
التــي تنظمهــا الوكالــة األوربيــة 
فرونتيكــس. يتــم اعتبــار العديــد من 
املهاجريــن كالجئــني اقتصاديــني 
بالنظــر إىل جنســياتهم فحســب كا 
ــن  ــن املهاجري ــر م ــال الكث ــي ح ه
مــن شــال ووســط وجنــوب افريقيا 
ــم  ــه حقوقه ــص علي ــا تن ــس م بعك
األساســية. أمــا إذا تــم تصنيفــك 
ــالك إىل  ــم إرس ــوء فيت ــب لج كطال
ــة.  ــز( اإلقليمي ــاور )املراك ــد املح أح
ــوريا  ــن س ــن م ــبة للمهاجري بالنس
ــن  ــن ميك ــا والذي ــراق وأريتري والع
ــد  ــر بل ــراءات )تغي ــم يف إج دخوله
اللجــوء( فيتــم إرســالهم إىل محــاور 
ــارة  ــدر اإلش ــة. وتج ــة خاص إقليمي
إىل أن برنامــج تغيــر بلــد اللجــوء ال 
يســر عــى خــر مــا يــرام ولذلــك 
ــي  ــن طالب ــداً م ــل ج ــدد قلي ألن ع
اللجــوء يرســلون إىل بلــد أوريب 

ــون  ــوال تك ــع األح ــر ويف جمي آخ
اإلجــراءات طويلــة للغايــة. ملزيــد من 
املعلومــات عــن برنامــج تغيــر بلــد 
ــة  اللجــوء اتصــل بالجمعيــات العامل
يف املدينــة التــي توجــد فيهــا )انظــر 

ــادس(. ــل الس الفص

هام:!
بطلــب  التقــدم  تســتطيع  ال 
اللجــوء يف النقــاط الســاخنة 
ــح برغبتك  ــك الترصي ولكن بإمكان
يف طلــب اللجــوء بقــول هــذا 
ــا  ــة العلي ــات واملفوضي إىل املنظ
لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئني. 
ــع  ــوراً لجمي ــذ ص ــر أن تأخ تذك
الوثائــق وأن ترســلها إىل معارفــك 
أو إىل جهــات االتصــال املدرجة يف 
الفصــل الســادس. وفقــاً للقانون 
الجديــد، قــد يتــم اعتباركــم عرضة 
للهــروب وإرســالكم إىل مركــز 
رفضتــم  حــال  يف  لاحتجــاز 
تقديــم بصاتكــم والخضــوع 

ــة. ــد الهوي ــراءات تحدي إلج
المراكز الحكومية لالستقبال 

األولي:
تــدار هــذه املراكــز مــن قبــل مجالس 
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ــن  ــس م ــتقلة أو مجال ــة مس محلي
بلديــات مختلفــة أو هيئــات خاصــة. 
نظــراً لإلزدحــام الشــديد يف بعــض 
هــذه املراكزنذكــر عــى ســبيل املثــال 
ــاري،  ــا(، ب ــرو )كاتاني ــز من مراك
ونقــص  وغراديســكا)غوريزيا(( 
كاملعيشــة  األساســية  الخدمــات 
والقانونيــة  الطبيــة  والخدمــات 
ــاع  ــل األوض ــة تص ــة الثقافي واللغوي

ــرة.  ــدود خط ــا إىل ح فيه
مراكز االستقبال المؤقتة 

 emergency/temporary(
:)reception centres

قبــل  املراكــز مــن  تــدار هــذه 
ــن  ــة وم ــة املحلي ــس الحكومي املجال
ــز  ــذه املراك ــون ه ــرتض أن تك املف
مراكــز اســتقبال مؤقتــه وتفتــح يف 
حــاالت محــدودة ونــادرة )مثــاًل 
عندمــا ال تتوافــر األماكــن الفارغة يف 
ــتقبال األويل(  ــز الحكومية لالس املراك
ــذه  ــت ه ــة أصبح ــن يف الحقيق ولك
ــا  ــوم إيطالي ــرشة يف عم ــز منت املراك
)تســتضيف هــذه املراكــز حاليــاً 
%75 مــن مجمــوع طالبــي اللجــوء 

يف إيطاليــا والــذي يقــارب 150000 

ــوء(. ــب لج طال
مراكز االستقبال والمساعدة 

 centri di primo( األولية
:)soccorso e accoglienza

ــم  ــي يت ــز الت ــض املراك ــاك بع هن
اســتقبال املهاجريــن فــور وصولهــم 
ــم التقــاط  ــا. عــادة مــا يت إىل إيطالي
الصــور الشــخصية هنــاك ويف بعض 
األحيــان ميكــن البــدء بعمليــة طلــب 
ــون  ــب القان ــاك. بحس ــوء هن اللج
تصــل أقــى مــدة لإلقامــة يف هــذه 

ــام. ــة أي ــز إىل ثالث املراك
مراكز االستقبال االستثنائية 

 centri di accoglienza(
straordinaria/
:)temporanea

ــول  ــة ح ــات كافي ــر معلوم ال تتوف
كيفيــة إدارة هــذه املراكــز وألي جهــة 
حكوميــة تابعــه وال ضوابــط محــددة 
ــدة  ــدد م ــاتها وتح ــط مارس تضب
اإلقامــة فيهــا. مــن املفــرتض أن 
تكــون هــذه مراكــز اســتقبال مؤقــت 
ــتقبال  ــز لالس ــت مراك ــا أصبح لكنه

ــاين. الث
وســيتم إدراج تحــت هــذه الفئــة أيضاً 
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ــز  ــتقبال )CDA( ومراك ــز االس مراك
 CARA(( ــوء ــي اللج ــتقبال طالب اس
 )centri di accoglienza e centri
 di accoglienza per richiedenti
asilo(. وفقــاً للقانــون تصــل أقــى 
مراكــز  هــذه  لإلقامــة يف  مــدة 
ــام.  االســتقبال )CDA( إىل بضعــة أي
بينــا تصــل أقــى مــدة إقامــة يف 

ــاً. ــز )CARA( إىل ٣٥ يوم مراك
ــز  ــابيع مراك ــدة أس ــذ ع ــح من افُِتت
 )Agrigento( ــو إقليمية يف أغريجينت
تطبيقــاً   )Bologna( وبولونيــا 
ــذاً  للقانــون اإليطــايل الجديــد وتنفي
ــد  ــاد األورويب )ملزي ــات االتح لسياس
ــات  ــع معلوم ــات راج ــن املعلوم م
وأخبــار رقــم ١(. يتواجــد يف جنــوب 
إيطاليــا أيضــاً مراكــز اســتقبال 
إضافيــة لكنهــا غــر مصنفــة وغــر 
ــز  ــم املراك ــاين معظ ــة. تع مضبوط
ــم  ــة الحج ــن محدودي ــا م يف إيطالي
ــا  ــا أنه ــزات ك ــر يف التجهي وتقص
ــة.  ــز املدني ــن املراك ــداً ع ــأة بعي منش
وهــذا مــا يفــرس معانــاة كثــر مــن 
الالجئــني املقيمــني يف هــذه املراكــز.

مراكز سبرار )SPRAR( )نظام 

حماية طالبي اللجوء 
والالجئين(: 

هــي أيضــاً مراكــز لالســتقبال الثاين. 
تســتقبل هــذه املراكــز طالبــي اللجوء 
والذيــن حصلــوا عــى اللجــوء عــى 
حــٍد ســواء. تــدار هــذه املراكــز 
مــن  املناطقــي  املســتوى  عــى 
ــات  ــة ومنظ ــلطات املحلي ــل الس قب
ــن  ــاً م ــر نوع ــة وتوف ــر حكومي غ
االســتقبال ال يضمــن فقــط الحاجيات 
ــاطات  ــض النش ــا بع ــية وإمن الرئيس
ــه ضمــن  والدعــم القانــوين والتوجي
ــة. تكمــن املشــكلة يف  قطــاع املنطق
 )CAS( أن مراكــز االســتقبال املؤقتــة
أصبحــت تنــوب عــن مراكــز ســربار 
عــى الرغــم مــن أنهــا ذات مقاييــس 
وخدمــات ســيئة باملقارنــة مــع مراكز 
ــر يف  ــر بالذك ــن الجدي ــربار. وم س
هــذا الخصــوص إجبــار مــن يحصل 
ــوء  ــة أو اللج ــة الدولي ــى الحاي ع
عــى مغــادرة املركــز حــال حصولــه 
عــى التبليــغ عــى عكــس مــا هــو 
عليــه الحــال يف مراكــز ســربار. 
ونتيجــة للمشــاكل التــي تعــاين منها 
مراكــز االســتقبال يف إيطاليــا، ال يتــم 
ــذه  ــاين يف ه ــتقبال الث ــراء االس إج
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ــه  ــوص علي ــو منص ــا ه ــز ك املراك
ــتقبال  ــم االس ــا يت ــاً، بين ترشيعي
الثــاين يف مراكــز االســتقبال املؤقتــة 
ــدة  ــي تعــاين مــن مشــاكل عدي والت
ــز  ــع مراك ــة م ــات باملقارن يف الخدم

ــربار. س

هام:!
إن كنــت قــارصاً غــر مصحوبــاً 
وأقمــت يف مركــز اســتقبال ملــدة 
ثاثــني يومــاً فمــن حقــك طلــب 

النقــل إىل مركــز ســرار.

هام:!
خــذ معــك ترصيــح اإلقامــة 
األصــل لــدى الخــروج مــن املركــز 
لفــرة  ذلــك  كان  ولــو  حتــى 
قصــرة. إن مل يكــن ترصيــح اإلقامة 
ــة  ــك وثيق ــب مع ــك فاصطح بحوزت
ــت  ــة( تثب ــخة األصلي ــمية )النس رس
أنــك تنتظــر إصــدار ترصيــح اإلقامة. 
ــت  ــايل، إذا قام ــون اإليط ــاً للقان وفق
ــش ومل  ــري أو التفتي ــة بالتح الرشط
تكــن النســخة األصليــة مــن ترصيح 
اإلقامــة بحوزتــك )أو وثيقــة رســمية 
ــن أن  ــن املمك ــابهة( فم ــرى مش أخ
تتعــرض لحكــم بالســجن يصــل إىل 

عــام كامــل باإلضافــة إىل دفــع غرامة 
ــورو. احتفــظ معــك  بقيمــة 2000 ي
ــة  ــة )الوثيق ــح الضياف دامئــاً بترصي
املقدمــة مــن قبــل مركــز االســتقبال 
الــذي تقيــم فيــه( فهــو دليــل عــى 

ــايل. ــك الح ــكان إقامت م
إن غــادرت املركــز الــذي تقيــم فيه 
ــق يف  ــتفقد الح ــدون إذن، فس ب
االســتقبال ولكنــك ال تفقــد حقــك 
ــوء.  ــة أو اللج ــة الدولي يف الحاي
إن غــادرت املركــز فإنــك تغامــر 
ــن  ــار ع ــى أخب ــول ع ــدم الحص بع
موعــد مقابلتــك مــع لجنــة االســتاع 
بخصــوص طلــب لجوئــك أو مقابالت 
مهمــة أخــرى. قــد تحــدث يف هــذه 
ــة  ــر قانوني ــات غ ــاالت مارس الح
ــوء  ــب اللج ــرورة طل ــل س كتعطي
ــاخنة يف  ــة الس ــالك إىل النقط وإرس
ــل أن  ــن املفض ــك فم ــو ولذل تارانت
تــرتك عنوانــك إذا غــادرت املركــز 
ــذا  ــلتك إىل ه ــن مراس ــث ميك بحي
العنــوان لتبليغــك عن موعــد مقابلتك 
ــز  ــكل مرك ــتاع. ل ــة االس ــع لجن م
ــب  ــة يتوج ــني مختلف ــتقبال قوان اس
عليــك االلتــزام بهــا وإال فإنــك تغامــر 
ــن  ــتقبال. م ــك يف االس ــدان حق بفق
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حقــك االســتعالم عــن قوانــني املركــز 
ــه بلغــة تفهمهــا. ــذي تقطــن في ال
:)CPR( مراكز االحتجاز واإلعادة

واإلعــادة  االحتجــاز  مراكــز  يف 
)CPR(، ووفقــاً لــوزارة الداخليــة، 
ــني  ــب الواصل ميكــن احتجــاز األجان
ــة  ــر نظامي ــة غ ــا بطريق إىل إيطالي
أو  الدوليــة  الحايــة  يطلبــوا  ومل 
ممــن يرفضــون الخضــوع إلجــراءات 
ــوء  ــي اللج ــة أو طالب ــد الهوي تحدي
ــى  ــراً ع ــم خط ــم اعتباره ــن يت الذي
األمــن القومــي باإلضافــة إىل مــن ال 
ــة  ــة صالح ــح إقام ــون تصاري ميلك
)permesso di soggiorno( وتلقــوا 
ــيتم  ــرد وس ــض أو الط ــراراً بالرف ق
ــدة  ــون، م ــب القان ــم. بحس ترحيله
ــاً.  ــعني يوم ــاوز التس ــة ال تتج اإلقام
ــل  ــد تص ــوء فق ــاً للج ــت طالب إن كن
مــدة اإلقامــة يف هــذه املراكــز إىل ١٢ 

ــهراً.  ش
يف يوليــو متــوز ٢٠١٧، أعلــن وزيــر 
ــاح  ــادة افتت ــة إع ــة اإليطالي الداخلي
تســعة مراكــز للطــرد )يف الواقــع مل 
ــذا  ــط ه ــد(. يرتب ــا بع ــم افتتاحه يت
ــادة  ــدف إىل زي ــة ته ــرار بخط الق

أعــداد املعاديــن إىل أوطانهــم وتوقيع 
ــات ثنائية لقبولهــم يف بلدانهم  اتفاقي
ــا(.  ــا ونيجري ــل الســودان وليبي )مث
ــة  ــأن وزارة الداخلي ــاً ب ــف أيض نضي
قامــت يف كانــون الثــاين مــن العــام 
2017 باإليعــاز إىل قيــادات الرشطــة 

املحليــة بتنفيــذ عمليــات بحــث عــن 
ــون  ــا يقيم ــن نيجري ــن م مهاجري
يف إيطاليــا مــن دون وثائــق نظاميــة 
وبالتــايل فمــن املتوقــع أن يتــم 
احتجــاز العديــد منهــم يف هــذه 
ــايل  ــت الح ــل يف الوق ــز. تعم املراك
فقــط أربــع مراكــز مــن أصل تســعة 
ــتينكو  ــة: ريس ــز التالي ــي املراك وه
ــي  ــتا، بونت ــيس، كالتانيس يف بريندي

ــو. ــا، وتورين ــا يف روم غالري

هام:!
بحســب اإلجــراءات املتبعــة يف 
النقــاط الســاخنة ميكــن أن يتــم 
ــني  ــر حاصل ــن الغ ــال املهاجري إرس
ــن مل  ــة أو الذي ــح إقام ــى تصاري ع
ــب  يرصحــوا برغبتهــم بالتقــدم بطل
اللجــوء أو الذيــن ال يبنــوون ذلــك إىل 
مراكــز اإلحتجــاز واإلعــادة أو إعادتهم 
إىل بلدانهــم فــوراً يف حــاالت وجــود 
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ــك. ــمح بذل ــات تس اتفاقي

اإلتفاقيات الثنائية بين أيطاليا 
والدول الثالثة

ألــدول الثالثــة هــي دول ليســت 
ــم  ــاد األورويب ويت ــوة يف االتح عض

ــا. ــا كرتكي ــني إليه ــادة الالجئ إع
تقــوم إيطاليــا عــى غــرار دول 
اإلتحــاد األوريب األخــرى بتوقيــع 
وتجديــد اتفاقيــات مــع بعــض 
البلــدان التــي يــأيت منها املهاجــرون. 
تتضمــن مذكــرات التفاهــم هــذه 
ــة  ــلطات التنفيذي ــع الس ــات م اتفاقي
)الرشطــة( أو أطــر عمــل أو اتفاقيــات 
إعــادة توطــني أو معاهــدات تعــاون. 
ــن  ــر ع ــي تعب ــم ه ــرات التفاه مذك
ــا  ــن م ــني بلدي ــح ب ــارب املصال تق
وتحــدد خطــط عمــل ُمتفــق عليهــا 

ــبقاً. مس
عنــد التوقيــع عــى هــذه االتفاقيــات، 
تتعهــد الــدول املتعاقدة مــع الحكومة 
املهاجريــن  باســتقبال  اإليطاليــة 
املتواجديــن يف إيطاليــا بطريقــة 
غــر رســمية مقابل رســوم محــددة. 
قــد تكــون هــذه الرســوم عــى هيئــة 

تعويضــات مالية أو حصــص إضافية 
مــن تأشــرات الدخــول املقدمــة 
ملواطنــي الــدول املوقعــة عــى هــذه 
االتفاقيــات. تهــدف هــذه االتفاقيــات 
بتدفــق  والتحكــم  الســيطرة  إىل 

األجانــب إىل األرايض اإليطاليــة.
وقعــت إيطاليا عديــداً مــن االتفاقيات 

الثنائيــة ومــن ضمنها:
ــذي  ــتوى التنفي ــى املس ــات ع اتفاقي
)الرشطــة(: الهنــد ومــرص والجزائــر 

وغامبيــا.
مذكــرات تفاهــم: غانــا والنيجــر 
والســودان  ونيجريــا  والســنغال 

ومؤخــراً ليبيــا.
أطر عمل: تونس.

إن هــذه املارســات واالتفاقيــات هــي 
خــرق صــارح لحقــوق اإلنســان ألنها 
تنطــوي عــى القيــام بعمليــات إعادة 
ــة كل  ــة مــن دون دراســة حال جاعي

ــتقل. ــكل مس فرد بش

هام:!
ــب  ــدم بطل ــوي التق ــت تن  إذا كن
يف  ووجــدت  الدوليــة  الحايــة 
ــني  ــه ممثل ــم في ــذي تقي ــز ال املرك
ــب  ــدك فتجن ــن بل ــيني م دبلوماس
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ــم  ــل معه ــم والتواص ــكاك به االحت
وقــم بتبليــغ مكتــب املفوضيــة العليا 
لألمــم املتحــدة لحقــوق الألجئــني أو 
ــات  ــات واملنظ ــن الجمعي ــره م غ

املدرجــة يف الفصــل الســادس.

3-3 أي من حقوقي 
األساسية قابل لالنتهاك 

وما المشاكل التي يمكن أن 
أواجهها؟

تتلخــص املشــاكل التــي قــد تتعرض 
ــك  ــك وخــالل إقامت ــد وصول لهــا عن

يف املركــز فيايــي:
W  شح املعلومات: ال يتم إعطاؤك

يف معظم الحاالت عقب وصولك 
املعلومات األساسية عن طلب 

اللجوء أو عن مكانك أو املكان الذي 
سيتم إرسالك إليه أو عن طول فرتة 

مكوثك يف مركز االستقبال.
W  قلة املرتجمني أو الوسطاء

االجتاعيني
W  نقص يف األدوية واملساعدات

الطبية التي من املفرتض أن تحصل 
عليها مجاناً باألخص إن كنت من 

املستضعفني مثل الشيوخ واألطفال 

والحوامل.
W نقص يف املساعدة القانونية
W  ( قلة أو ندرة الحاجيات األساسية

الطعام والرشاب والكساء(
W  ندرة الخدمات: قد تعاين املراكز

املتواجدة يف أبنية صغرة مزدحمة 
أو البعيدة عن املدن الرئيسة من 

نقص يف األرسّة والحامات 
والتدفئة.

W  التقييد الكي أو الجزيئ لحريتك
الشخصية.

W  شح الخدمات: )املال أو بطاقات
الهاتف(.

W  التمييز العنرصي والعنف اللفظي
أو الجسدي املطبق من قبل قوى 

الرشطة أو غرها
W  مشاكل مع مخفر أو ضباط

الرشطة: التأخر يف إصدار أو 
معاينة الوثائق.

W .إمكانية االنفصال عن أفراد عائلتك 
W  حرمانك من إكال طلبك للحصول

عى لجوء. كا الحال يف النقاط 
الساخنة يف المبيدوسا حيث 

مل يتمكن أحد من التقدم بطلب 
الحصول عى لجوء بتعبئة 

االستارة املسات بـ)C3( أو 

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا
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باإليطالية )Modello C3( ألن 
هذه االستارات ليست متوفرة يف 

النقاط الساخنة.

3-4 ما الذي بإمكانك فعله 
في هذه الحاالت:

إذا تعرضــت حقوقك لالنتهــاك أو كنت 
ضحيــة متييــز أو عرضة لحــاالت عدم 
ــت  ــية أو كن ــات األساس ــر الخدم توف
ــذا  ــن ه ــدوث أي م ــى ح ــاهداً ع ش
ــات  ــل باملؤسس ــم أن تتص ــن امله فم
ــر  ــك (انظ ــة من ــات القريب واملنظ
لتبلّــغ عــّا  الســادس)  الفصــل 
حــدث. بلــغ كادر العمــل املوجــود يف 
املركــز عــن املشــاكل التــي تواجههــا 
ــني أو  ــوا إيجابي ــو مل يكون ــى ول حت
ــاً  ــر دامئ ــاً. وتذك ــة دامئ ــى دراي ع
ــز  ــل يف مراك ــن يعم ــؤولية م أن مس
ــان  ــى ض ــتمل ع ــتقبال تش االس
تزويــدك  إىل  باإلضافــة  حقوقــك 

ــية. ــات األساس بالخدم

تذكــر أيضــاً أنــه يف حــال مل تحمــل 
ــاء يف  ــح للبق ــة صال ــح إقام ترصي
إيطاليــا فأنــت ترتكــب جرميــة 

ــك إذا  ــة ولذل ــر الرشعي ــرة غ الهج
أردت اإلبــالغ عــن شــخص مــا 
أو يشء مــا فاتصــل باألشــخاص 
املذكوريــن يف الفصــل الســادس. 
ــن  ــه م ــا فإن ــكلة م ــت مش إن واجه
ــق كل يشء  ــكان أن توثّ ــة مب األهمي
ولذلــك نقــرتح عليــك أن تــدون 
وتلتقــط الصــور وتصــور بالفيديــو 
ــاًل  ــدم دلي ــأنه أن يق ــن ش أي يشء م
عــى وقــوع هــذه املشــاكل أو حدوث 
االنتهــاكات لحقوقــك. تذكــر أن تدون 
التاريــخ والوقــت واملــكان وأن تجمــع 
أدلّــة عــا حــدث. اذا كانــت املشــكلة 
تخــص عــدة أشــخاص مــن املفضــل 
ذكــر اســم متحــدث باســم املجموعــة 
وجمــع كافــة األدلــة املمكنة (رســائل، 
ــو). ــع فيدي ــور ومقاط ــات، ص مدون

القاصرون غير المصحوبين 
بولي أمر وضحايا اإلتجار 

بالبشر
ــد بخصــوص  ينــص القانــون الجدي
ــلة  ــى سلس ــب ع ــن األجان القارصي

ــي: ــن ماي ــراءات تتضم ــن اإلج م
منع رفضهم عى الحدود. 1
ــوي . 2 ــيط لغ ــور وس ــة بحض مقابل
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ومنظــات أو جمعيــات تعنــي 
ــن. ــة القارصي بحاي

التحقــق مــن عمــر القــارص وذلك . 3
عــن طريــق جــواز أو وثيقــة 
ســفر )إذا كانــت يف حوزتكــم( 
ويف حــاالت الشــك ســيتم اعتــاد 
ــائل ويف  ــة الوس ــات متنوع تقيي
ــق يف  ــك الح ــاالت لدي ــع الح جمي
الطعــن بنتائــج التقييــم مبســاعدة 

ــام. مح
تجــرى عمليــات التحقــق وتحديــد . 4

الجنســية بعد املســاعدة اإلنســانية 
الفورية.

إصــدار ترصيــح إقامــة للقارصين . 5
مــن قبــل قيــادة الرشطــة املحليــة 
ــن  ــوغ س ــه ببل ــي صالحيت )تنته
الرشــد( وحتــى لــو مل يكــن 
مبرافــق  مصحوبــاً  القــارص 

ــوين. قان
مستشــار . 6 تعيــني  يف  الحــق 

قانــوين واالســتفادة من املســاعدة 
القانونيــة املجانيــة يف جميــع 
ــة. ــة القانوني ــر العملي ــل س مراح

الإلقامــة يف مراكــز ســربار )نظام . 7
حايــة طالبــي اللجــوء والالجئني( 
انظــر الفقــرة الثانيــة يف الفصــل 

لثالث. ا
اإلقامــة يف مراكــز ســربار )نظــام . 8

حايــة طالبــي اللجــوء والالجئني( 
انظــر الفقــرة الثانيــة يف الفصــل 
يقــدم  مل  لــو  حتــى  الثالــث، 
ــى  ــول ع ــب للحص ــارص بطل الق

ــوء. لج
الحــق يف الحصــول عى املســاعدة . 9

وااللتحــاق  املجانيــة  الطبيــة 
مبدرســة.

عــى . 10 الحصــول  يف  الحــق 
املجانيــة  الطبيــة  املســاعدة 

مبدرســة. وااللتحــاق 

تحذير:!
 إن كنــت قــارصاً، مــن املهــم جــداً 
أن تــزود الســلطات بتاريــخ ميــالدك 
ــالد  ــخ مي ــم بتاري ــة. إن زودته بدق
خاطــئ أو غــر دقيــق فلديــك الحــق 
ــك  ــا ننصح ــخ لكنن ــر التاري بتغي
ــر  ــة غ ــي أو منظم ــة محام مبراجع
ــم  ــت قــارصاً وت ــة أوالً. إن كن حكومي
وضعــك يف مركــز اســتقبال للبالغني 
فبإمكانــك التقــدم بطلــب ليتــم 
نقلــك إىل مركــز اســتقبال مخصــص 

ــرّص.  للق

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا
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إذا كنــت مــن ضحايــا اإلتجــار 
ــارة أو  ــى الدع ــام ع ــرش أواإلرغ بالب
التســول أو إذا كنــت تشــعر بالضغوط 
واالبتــزاز بعيــد الوصــول إىل إيطاليــا 
فلديــك الحــق بالإلبــالغ عن ذلــك إىل 
الســلطات املحليــة، كــا لديــك الحــق 
ــاص  ــم خ ــى دع ــول ع يف الحص
ــتفيد  ــة. يس ــة ورعاي ــج عناي وبرنام
مــن برنامــج الرعايــة أيضــاً كل مــن 
القارصيــن األجانــب غــر املصحوبني 
بــويل أمــر، ضحايــا اإلتجــار بالبرش 
ــون  ــم القان ــتفيدون بحك ــن يس الذي
الجديــد مــن برنامــج الرعايــة حتــى 

ــة عــرش. بعــد عمــر الثامن

تحذير:!
إن كنتــم معرضــني لخطــر التتبــع 
ــم  ــوون أذيتك ــاس ين ــل أن ــن قب م
ــن  ــاع ع ــدة باالمتن ــم وبش فننصحك
نــرش اســمكم ومــكان إقامتكــم 
ــل  ــائل التواص ــرب وس ــم ع وصورك
ــا  ــبوك ألنه ــل فيس ــي مث االجتاع
الوســيلة األســهل لتعقبكــم مــن قبــل 
ــألذى. ــم ل ــدون تعريضك ــن يري م

ــرش  ــار بالب ــا اإلتج ــتطيع ضحاي يس
التقــدم بطلــب ترصيــح  أيضــاً 
إقامــة خــاص )الحايــة االجتاعيــة: 

مــادة 18( للمســاعدة اتصــل بالرقــم 
ــار  ــا اإلتج ــاين لضحاي ــي املج الوطن
بالبــرش: 800290290 واتصــل أيضاً 
باملنظــات العاملــة يف املدينــة التــي 

تقيــم فيهــا.
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الفصل الرابع:
ماذا تريد أن 
تفعل اآلن؟

4-1 تريد التقدم بطلب 
اللجوء في إيطاليا حااًل

املــكان  يف  البقــاء  اخــرتت  إن 
أو املنطقــه التــي تتواجــد فيهــا 
حاليــاً، أنظــر الفصــل ٥ حيــث 
ــه  ــات الخاص ــة املعلوم ــتجد كاف س
ــر  ــه. تذك ــه الدولي ــب الحاي بطل
دومــاً التحقــق مــن مــكان تواجــدك 
ــط  ــى الخرائ ــك ع ــز إقامت أو مرك
أو/و  الدليــل  هــذا  يف  املتوفــره 
اطلــب املعلومــات. إذا كنــت تحتــاج 
إىل أيــة مســاعده اتصــل بالجمعيات 

ــل٦. ــك يف الفص ــه من القريب

إقرأ الفصل ٥ اآلن

4-2: تريد الذهاب إلى 
مدينة إيطاليه أخرى

يف  بعنايــه  تدقــق  أن  ننصحــك 

ــذا  ــه يف ه ــا املتاح ــه إيطالي خريط
الدليــل. تجــد يف الفصــل الســادس 
تســتطيع  التــي  الجمعيــات 

مســاعدتك.
تذكــر دومــاً أنــك تســتطيع تقديــم 
ــه  ــه إيطالي ــوء يف مدين ــب اللج طل
اُلتقــاط  تــم  حــال  يف  أخــرى 
ــلء  ــك و مل مت ــخصية ل ــورة ش ص
االســتارةC3  يف مــكان وجودك أو 

ــه. ــك في ــم قبول ــذي ت ــكان ال امل

هام:!
يف إيطاليــا، (وخاصــة أولئــك 
مــن  بالســفر  يرغبــون  الذيــن 
الجنــوب إىل الشــال) فمن الســهل 
أن تقــع فريســة للمهربــني أو/و 
مســاعديهم الذيــن يطلبــون مبالــغ 
مرتفعــًة جــداً مقابــل تنظيــم رحلــة 
بالبــاص أو القطــار أو تاكــيس 
ــك  ــد وصول ــياره. عن ــرة أو س األج
ــار،  ــالت أو القط ــة الحاف إىل محط
تحقــق بعنايــة مــن ســعر التذكــرة 

قبــل كل يشء.

معلومات حول كومو 
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)الحدود مع سويسرا( 
فنتيميجيليا )الحدود مع 

فرنسا( وبولزانو/برنر )الحدود 
مع النمسا( 

ــرف  ــادس لتتع ــل الس ــرأ الفص إق
ــل يف  ــي تعم ــات الت ــى املنظ ع
هــذه املــدن واملناطــق وتذكــر جيــداً 

www.w2eu.info موقعنــا  أن 
معلومــات  عــى  يحتــوي 
جميــع  يف  اتصــال  وجهــات 
ــات  ــع لغ ــة بأرب ــدول األوروبي ال
ــة  ــية والعربي ــة والفرنس )اإلنكليزي

لفارســية(. وا

هام:!
هــذه  إحــدى  إىل  وصلــت  إذا 
ــد  ــة بع ــدن الحدودي ــق أو امل املناط
وصولــك إىل إيطاليــا وإذا كنــت 
ــد  ــراءات تحدي ــت إلج ــد تعرض ق
الجنســية فحســب مــن دون التقــدم 
بطلــب اللجــوء الســيايس فقــد 

ــة:  ــاالت التالي ــرض للح تتع
اإلعادة إىل بلدك األصي. 1
ــراءات . 2 ــتئناف إج ــاكل يف اس مش

مراكــز  دخــول  أو  اللجــوء 
االســتقبال.

استالم قرار اإلعادة أو. 3
ــاخنة . 4 ــة الس ــال إىل النقط االرس

ــو يف تارانت

تحذير:!
لقــد تزايــدت يف األشــهر األخــرة 
ــية  ــن الجنس ــق م ــات التحق عملي
واإلثنيــات عــى الحــدود ومحطــات 
ــة  ــرى قريب ــن أخ ــارات وأماك القط
ــا  ــع فرنس ــة م ــدن الحدودي ــن امل م
وســويرسا والنمســا. كــا وتجــري 
عمليــات التحقــق والتوقيــف يف 
القطــارات املتجهــة نحــو الحــدود. 
بوجــود  تفيــد  تقاريــر  هنــاك 
للمهاجريــن  إرســال  حــاالت 
باالكــراه مــن هــذه املناطــق واملــدن 
إىل نقــاط ســاخنة ومراكــز يف 
جنــوب إيطاليــا كالنقطــة الســاخنة 

ــو. يف تارانت

تحذير:!
تعــرض حياتــك  أنــك  تذكــر 
للخطــر بالصعــق الكهربــايئ إذا 
ــز  ــدود بالقف ــاوز الح ــت تج حاول
وبأنــك  القطــار  ســطح  عــى 
تعــرض نفســك للصــدم إذا حاولــت 
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عبــور أنفــاق القطــارات أو ســككها 
الحديديــة.

فينتيميليا )إيطاليا - فرنسا(:

تحذير:!
ــع  ــال جمي ــم إرس ــا يت ــاً م غالب
ــم  ــم إيقافه ــن يت ــن الذي املهاجري
مــن قبــل الرشطــة عنــد الحــدود أو 
ممــن ينامــون خــارج املخيــم قــرساً 
ــداً  ــدة ج ــتقبال بعي ــز اس إىل مراك
ــوا مــع  ــا. تواصل يف جنــوب إيطالي
ــورة  ــات املذك ــن املنظ ــدة م واح
تــم  إن  الســادس  الفصــل  يف 
ــة. وإن  ــل الرشط ــن قب ــم م إيقافك
كنــت قــارصاً فأخــرب الرشطــة 
بذلــك بشــكل واضــح أنــك قــارص، 
باإليطاليــة )Sono Minore  ســونو 
بطلــب  رغبــت  وإن  مينــوري( 
ــك  ــل ذل ــوء فق ــى لج ــول ع الحص
بكتابتــه  ذلــك  ووثــق  عالنيــة 
ــور يف  ــو مذك ــا ه ــة ك ــى ورق ع

الصفحــة السادســة.
كــا تزايــد عــدد حواجــز التفتيــش 
املجــاورة  اإليطاليــة  املــدن  يف 
للحــدود كــا يف الجانــب الفرنــيس 
ــة  ــش الرشط ــدود. إذ تفت ــن الح م

القطــارات  جميــع  الفرنســية 
ــكل  ــد بش ــرة وتعي ــرق املتوف والط
ــم  ــر عليه ــن تع ــع م ــم جمي منتظ
يعــربون الحــدود بطــرق غــر 
ــن  ــون املعادي ــا يعط ــة. ك نظامي
عــادة ورقــة تذكــر رفــض إدخالهــم 
 REFUE( إىل البــالد، بالفرنســية
ان  املهــم  مــن   .)D›ENTREE

تلتقــط صــورة لهــذه الورقــة أو أي 
ــة ويف  ــن الرشط ــتلمه م يشء تس
حــال تــم إيقافــك يف مــكان بعيــد 
 )Nice( عــن الحــدود )يف نيــس
فالتقــط  املثــال(  ســبيل  عــى 
الفــور واحتفــظ  صــورة عــى 
ــا  ــت م ــي تثب ــة الت ــع األدل بجمي

ــك. ــدث ل ح
ــز  ــى مرك ــا ع ــوي فينتيميلي تحت
للمهاجريــن  طــارئ  اســتقبال 
ــل  ــن قب ــه م ــم إدارت ــن وتت العابري
الصليــب األحمــر يطلــق عليــه 
 Campo Parco Roja( اســم 
ــث  ــا( حي ــو روج ــو بارك أو كامب
ــوم  ــاً للن ــام ومكان ــدون الطع تج
مــن  واملســاعدة  واالســتحام 
منظــات غــر حكوميــة. لكــن 
عنــد البوابــة، تســجل الرشطــة 
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اإليطاليــة جميــع الالجئــني بإجــراء 
عمليــة تحديــد هويــة بســيطة 
بتســجيل إصبــع الّســبابة واإلبهــام، 
ــب  ــث. بحس ــر الفصــل الثال أنظ
تجــري  املتوفــرة،  املعلومــات 
ــراء  ــذا اإلج ــة ه ــة اإليطالي الرشط
ــن  ــن املهاجري ــث ع ــدف البح به
ــث  ــجيلهم والبح ــم تس ــن مل يت الذي
أيضــاً عّمــن ارتكــب جرائــم يف 
إيطاليــا أو عّمــن حصــل عــى قرار 
ــداً  ــت واح ــتبعاد. إن ك ــرد واس ط
ــة  ــتمنعك الرشط ــؤالء، فس ــن ه م
ــتصحبك  ــم وس ــول املخي ــن دخ م

إىل مخفــر الرشطــة
إن خضعتــم لعمليــة تحديــد الهوية 
أو  إيطاليــا  إىل  لــدى وصولكــم 
ــتخدام  ــتقبال باس ــز االس يف مراك
إن  أو  الكامــل  التســجيل  إجــراء 
ــى  ــول ع ــب للحص ــم بطل تقدمت
لجــوء يف إيطاليــا فيمكنكــم دخول 
هــذا املخيــم حتــى لــو تــم حرمانكم 
ــول  ــتقبال. الدخ ــات االس ــن خدم م
ــى  ــم ع ــم ال يجربك ــذا املخي إىل ه
ــا  ــوء يف إيطالي ــب لج ــدم بطل التق
ــى  ــم مت ــادرة املخي ــم مغ وميكنك

ــئتم. ش

كومو )إيطاليا - سويسرا(:
بإمكان من ميلك وثائق إثبات هوية 

النوم يف املهجع التابع للبلدية 
واملفتوح للجميع طوال العام 

مبساعدة خدمة األبواب املفتوحة، 
 .)Porta Aperta( باإليطالية

تجدون املهجع يف العنوان التايل: 
.Via Primo Tatti No. 18

أما بالنسبة ملن ال ميلك وثائق تثبت 
هويتهم فمن املمكن الذهاب إىل 

املخيم الحكومي الذي يديره الصليب 
 Regina :األحمر يف العنوان التايل

Teodolinda 40. يتم استقبالكم 
هناك لبضعة أيام قبل إرسالكم إىل 
مقر الرشطة ومن املمكن أن تبقوا 

يف هذا املخيم إىل وقت غر محدد 
يف حال تقدمتم للحصول عى 

الحاية الدولية ولكن مل تكونوا 
موفقني يف إكال عملية التسجيل. ال 
تخضع النساء الحوامل والقرص غر 

املصحوبني بويل أو العائالت التي 
تصطحب قرّصاً إىل هذه القوانني 

وميكن استقبالهم عى أساس 
تقدمهم بطلب الحاية الدولية يف 

مدينة إيطالية أخرى. يف الشتاء 
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بني كانون األول ديسمرب وأبريل 
نيسان، هناك مهجع شتوي وميكن 

دخول هذا املهجع من خالل التسجيل 
.)Porta Aperta( بخدمة

تستطيع الحصول عى منشور 
مبعلومات محدثة ومفيدة عن 

كومو يف قسم سويرسا عى املوقع 
http://w2eu.info/ اإللكرتوين

switzerland.en.html

بولزانو/برونيرو )إيطاليا 
-النمسا(:

ــداً مــن  تنفــذ رشطــة الحــدود عدي
التفتيــش يف قطــارات  عمليــات 
مدينتــي فرونــا وترينتــو وخاصــة 
وقطــارات  الرسيعــة  القطــارات 
ــن  ــف املهاجري ــك لتوقي OBB وذل

ــرو.  ــو وبرون ــني إىل بولزان الذاهب
مركــز  برينــرو  يف  ســتجدون 
ــث  ــاحه حي ــدود املس ــتقبال مح اس
واحــدة  لليلــة  النــوم  ميكنكــم 
ــول  ــن الدخ ــوا م ــن تتمكن ــن ل لك
مســجلنّي  كنتــم  حــال  يف  إال 
وحاصلــني عــى بطاقــة التعريــف 

ــو  ــوي بولزان ــة. ال تحت ــن الرشط م
عــى أماكــن للنــوم مخصصــة 
ــم  ــني. بإمكانك ــن املتنقل للمهاجري
االســتقبال  مركــز  يف  النــوم 
ــن  ــتاء لك ــل الش ــتوي يف فص الش
ــول إال يف  ــن الدخ ــوا م ــن تتمكن ل
ــني  ــجلنّي وحاصل ــم مس ــال كنت ح
مــن  التعريــف  بطاقــة  عــى 

الرشطــة.
تحذيــر: تنفــذ الرشطــة النمســاوية 
ــى  ــددة ع ــة مش ــراءات مراقب إج
ــم  ــن تجده ــل م ــارات، وترس القط
إىل ثكنــة حدوديــة حيــث يتــم 
وتغرميهــم  املهاجريــن  تفتيــش 
ــم  ــادرة هواتفه ــة إىل مص باإلضاف
النقالــة. ال تنســوا أن تطلبــوا منهــم 
ــم  ــبب مصادرته ــني س ــراً يب تقري

ملمتلكاتكــم وأموالكــم.
إذا كنــت مــن أحــد ضحايــا التمييــز 
ــت  ــف، أو إذا كن ــرصي أو العن العن
والدعــم  للمعلومــات  بحاجــة 
االتصــال مبتطوعــي  فتســتطيع 
أنتــني ميغرانتــي )( العامــل يف 
ــو  ــو وبولزان ــا، ترنت ــن فيون كل م
)انظــر إىل جهــات االتصــال يف 
هــذه املــدن يف الفصــل الســادس( 
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ــاع  ــة أوض ــون مبراقب ــم مهتم فه
املهاجريــن يف املحطــات واملــدن 
فرونــا  بــني  الطريــق  عــى 
ــم  ــون عــى تقدي وبرونــرو ويعمل
ــوق  ــرتام حق ــان اح ــم وض الدع

ــان. اإلنس

ملزيــد مــن املعلومــات إقــرأ الفصــل 
الســابع

4-3: تريد الذهاب إلى 
بلد آخر من بلدان االتحاد 

األوروبي

تحذير:!
تذكــر بــأن القوانــني اإليطاليــة ال 
ــة  ــب الحاي ــز ملــن تقــدم بطل تجي
يغــادر  أن  إيطاليــا  يف  الدوليــة 
وميكــث يف بلــد أوريب آخــر إال 
ــن  ــايئ م ــرار نه ــدور ق ــد ص بع
ــتمعت  ــي اس ــة الت ــة اإلقليمي اللجن

إىل قصتــك.
ــاد األورويب  ــن االتح ــرسي ضم ت
إجــراءات تنطــوي تحــت مــا يدعــى 
باتفاقيــه دبلــن، وهــي اتفاقيــة 
ــراءات  ــد واإلج ــى القواع ــص ع تن

ــؤول  ــد املس ــد البل ــه بتحدي الخاص
ــول  ــب الحص ــر يف طل ــن النظ ع
عــى الحايــه الدوليــه. تنــص 
ــى أن  ــن ع ــة دبل ــط اتفاقي ضواب
ــة  ــة الدولي ــب الحالي ــوا طل تقدم
تدخلــون  أورويب  بلــد  أول  يف 
ــراءات  ــه إلج ــون في ــه وتخضع إلي
تحديــد الهويــة. إقــرا الفقــره 1-3. 
ــط  ــراء املبس ــت إىل اإلج إن خضع
ــد أورويب  فيمكنكــم الذهــاب إىل بل
آخــر للتقــدم بطلــب للحصــول 
ــتكون  ــة وس ــة الدولي ــى الحاي ع
فرصــة إعادنكــم إىل إيطاليــا رغــاً 
عــن إرادتكــم ضئيلــة. يتوجــب 
ــك  ــر يف طلب ــا أن تنظ ــى إيطالي ع
ــراءات  ــد إج ــة بع ــه الدولي للحاي
ــات،  ــذ البص ــة وأخ ــد الهوي تحدي
ــن أن  ــن املمك ــك م ــى ذل ــاء ع وبن
يتــم إعادتــك إىل إيطاليــا يف حــال 

ــر. ــٍد أورويب آخ ــت إىل بل ذهب

هنــاك  حــال  أيــة  عــى 
االســتثناءات التاليــة بحســب 

:3 دبلــن  اتفاقيــة 
)البنــد . 1 التقديريــه  البنــود 

اإلنســاين(  والبنــد  الســيادي 
39

الفصل الرابع

W2Italy layout a6 Ar Version.indd   39 9/12/2018   12:26:29 PM



ــاالت  ــه يف ح ــى أن ــان ع ينص
تتوجــب  ال  خاصــة،  فرديــه 
ــه  ــه الدولي ــب الحاي ــة طل دراس
ــب  ــه طال ــل إلي ــد يص يف أول بل
ــذي  ــد ال ــا يف البل ــوء، وإمن اللج
يرغــب أن يتقــدم بطلبــه فيــه.

إن مــى عــى وصولــك إىل . 2
ــهراً ومل  ــرش ش ــي ع ــا إثن إيطالي
ــة  ــوء طيل ــب اللج ــدم بطل تتق
ــر  ــتصبح غ ــرتة، فس ــذه الف ه
ــوءك  ــب لج ــم طل ــداً بتقدي مقي
يف إيطاليــا، ألن إيطاليــا مل تعــد 
مســؤولة عــن النظــر يف طلبــك 

ــوء. للج
ومل . 3 إيطاليــا  إىل  وصلــت  إذا 

تتقــدم بطلــب اللجــوء فيهــا 
ــت  ــك أقم ــل أن ــاك دلي وكان هن
عــى األقــل مــدة خمســة أشــهر 
متواصلــه يف بلــٍد آخــر مــن 
ــل  ــاد األورويب قب ــدان االتح بل
تقدمــك بطلــب الحايــه الدوليه، 
ــؤول  ــو املس ــد ه ــذا البل ــإن ه ف

ــك. ــب لجوئ ــة طل ــن دراس ع
ــى . 4 ــك )ع ــد أقربائ ــح أح إذا ُمن

زوجــه،  زوج،  املثــال:  ســبيل 
إبنــه( الحايــة  أم، ولــد،  أب، 

الدوليــة يف بلــٍد آخــر مــن بلــدان 
فبإمكانــك  األورويب  االتحــاد 
ــب اللجــوء يف هــذا  ــدم بطل التق
البلــد مــن خــالل طلــب مل شــمل 
ــب  ــك، يتوج ــل ذل ــة. لفع العائل
يقومــوا  أن  أقربائــك  عــى 
إىل  كتــايب  طلــب  بإرســال 
ــت  ــة. إذا كن ــة اإليطالي الحكوم
قــارص )تحــت ســن الثامنــه 
مل  تطلــب  أن  عــرش( ميكنــك 
البلــد  يف  بعائلتــك  شــملك 
فيــه  يعيــش  الــذي  األورويب 
ــك  ــن أقربائ ــر م ــد أو أك واح
ولد\ابنــة  أخــت،  أخ،  أم،  )أب، 
)قــارص(، عــم، خــال، عمــة، 

ــده. ــة، ج خال

تنويه:!
إيطاليــا  إىل  إعادتكــم  تــم  إن 
مــن بلــد أورويب آخــر تنفيــذاً 
لضوابــط اتفاقيــة دبلــن فســيكون 
أن  عليكــم  الصعــب جــداً  مــن 
ــى  ــول ع ــب الحص ــوا بطل تتقدم
ــكان يف  ــاد م ــى إيج ــوء أو حت لج
مراكــز االســتقبال. ال تنســوا أن 
تحتفظــوا بكامــل املســتندات التــي 
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ــن  ــن. م ــكان آم ــتلمونها يف م تس
املمكــن أن تحتــوي هــذه املســتندات 
مــع  مقابلتكــم  موعــد  عــى 
موظفــي الهجــرة يف مقــر الرشطــة 

ــس. الرئي
ــم  ــرتح عليك ــوال، نق ــى كل األح ع
ــودة  ــاء املوج ــع األس ــل م التواص
)الفصــل  االتصــال  قامئــة  يف 
٦( للحصــول عــى مزيــد مــن 
ــال،  ــبيل املث ــى س ــات )ع املعلوم
 ARCI 800 905 الرقــم املجــاين
املركــز  مــع  تواصلــوا  أو   570

Diaconia Valdese- االجتاعــي 
إن كنتــم متواجديــن يف   Oxfam

ميــالن(.

ملزيــد مــن املعلومــات إقــرأ الفصــل 
الســابع
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الفصل الخامس
التقدم بطلب 
للحصول على 

الحماية الدولية 
في إيطاليا

التعبير عن الرغبة في 
الحصول على لجوء 

سياسي

تحصــل على اإلقامة المؤقتة بصفتك طالب لجوء

المثول أمام اللجنة في جلســة االستماع

حصولك على 
صفة الجئ أو 
حماية ثانوية.
اقرأ المقطع 5.6

حصولك على 
الحماية على 
أسس إنسانية
اقرأ المقطع 5.6

طلبك 
مرفوض

اقرأ المقطع 5.6

تعبئة االستمارة سي 
C3( 3( إلضفاء الطابع 

الرسمي على طلب 
اللجوء

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا
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5-1 كيفية التقدم للحصول 
على الحماية الدولية:

يســتطيع أي شــخص التقــدم 
ــة  ــة الدولي ــى الحاي ــول ع للحص
حــال  يف  الســيايس(  )اللجــوء 
تعرضــه )مســبقاً أو يف الوقــت 
الراهــن( يف بلــده األصــي  للعنــف 
أواالضطهــاد أوالتهديــد أو أي انتهاك 
لحقوقــه األساســية ألســباب تتعلــق 
ــية  ــن أو الجنس ــة أو الدي بـــ: اإلثني
أو االنتــاء إىل مجموعــة اجتاعيــة 
ــه  ــس أو التوج ــى الجن ــاداً ع اعت
الثقافــة  أو  العائلــة  أو  الجنــيس 
أو التعليــم أو العمــل( أو املعتقــد 
الســيايس أو إن كان بلــد املنشــأ 
الــذي أىت منــه طالــب اللجــوء 
ــة  ــة أو أهلي ــاً دولي ــوض حرب يخ
ــوء  ــب اللج ــة طال ــد مواجه أو عن
لــدى إعادتــه إىل بلــده األصــي 
لخطــر اإلدانــة أو القتــل أو التعذيــب 
املذلــة  للمعاملــة  التعــرض  أو 
والالإنســانية التــي تنتهــك حقوقــه 

ــه. ــه وكرامت ــية وحريت األساس

5-2 كيف وأين ومتى 

يمكنك التقدم بطلب 
للحصول على الحماية 

الدولية؟
التقــدم  شــخص  أي  يســتطيع  
ــة  ــى الحاي ــول ع ــب للحص بطل
ــيايس يف  ــوء الس ــة أو اللج الدولي
ــح  ــالل الترصي ــن خ ــت، م أي وق
ــه  ــن رغبت ــايب ع ــفهي أو الكت الش
بالحصــول عــى اللجــوء الســيايس. 
بشــكل  بذلــك  القيــام  ميكنــك 
شــفهي أو كتــايب بلغتــك األم أو 
بلغــة أخــرى تعرفهــا. لكــن ال 
ــب اللجــوء رســمياً  ــار طل يتــم اعتب
إال بعــد تعبئــة االســتارة يس ٣ 
عــى  وحصولــك   )modello c3(
ــن  ــا. ل ــل منه ــق األص ــخة طب نس
يســمح لــك مبغــادرة إيطاليــا عــى 
اإلطــالق منــذ لحظــة حصولــك 
عــى ترصيــح اإلقامــة كطالــب 
لجــوء حتــى لحظــة اســتالمك لقرار 
اللجنــة اإلقليميــة. يقــوم بإجــراءات 
ــة   ــة الدولي ــى الحاي ــول ع الحص
ــتقل،  ــكل مس ــد وبش ــخص واح ش
ــاً وكان  ــاً أو أم ــت أب ــال كن إال يف ح
ــن يف  ــارصون موجودي ــم الق أوالدك
ــات  ــمل طلب ــٍذ تش ــا، فحينئ إيطالي
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القارصيــن  أوالدهــم  الوالديــن 
ــات  ــم الطلب ــب تقدي ــاً. يتوج أيض
 polizia di( الحــدود  إىل رشطــة 
إىل  الوصــول  عنــد   )frontiera
ــة  ــدود الربي ــور الح ــا بعب إيطالي
أو البحريــة أو إىل أقــرب مكتــب 
 Ufficio Immigrazione di( هجــرة
Polizia( إن كنــت يف إيطاليــا ومل 

ــدود. ــد الح ــب عن ــدم الطل تق
عنــد التقــدم بطلــب للحصــول عــى 
ــرشح  ــك أن ت ــة علي ــة الدولي الحاي
ــدك.  ســبب تعرضــك للخطــر يف بل
ــة  ــر أو الرغب ــداً، أن الفق ــر جي وتذك
بالبحــث عــن عمــل يف إيطاليــا 
ــول  ــوغة للحص ــباباً مس ــت أس ليس

ــة. ــة الدولي ــى الحاي ع

5-3ما هي إجراءات الحصول 
على الحماية الدولية؟

وفقــاً للقانــون اإليطــايل إن دخلــت 
ــول  ــرة دخ ــن دون تأش ــا م إيطالي
ــك  ــد هويت ــب تحدي ــة فيتوج نظامي
قبــل تقدمــك بطلــٍب للحصــول 
عــى لجــوء. لــدى وصولــك، عــادة 
مســؤول  ضابــط  يتواجــد  مــا 

عــن التقــاط صــورة شــخصية 
 ،)fotosegnalamento( لــك 
 rilievi( بصاتــك  وأخــذ 
dattiloscopici’(.  إقــرأ  الفقــرة 
ــك. ســتتلقى  ــة مــن فضل 3.1 بعناي
عنــد التقــدم بطلــب للحصــول عــى 
الحايــة الدوليــة وثيقــة يُذكــر فيها 
موعــد املقابلــة و يتــم مــن خاللهــا  
إضفــاء الطابــع الرســمي عــى 
ــة  ــى الحاي ــول ع ــك للحص طلب
هــذا  اســتكال  ويتــم  الدوليــة 
ــى  ــتارة تدع ــلء اس ــراء  مب اإلج

.)C3( باالســتارة  

تحذير:!
ــا أو  ــم إىل إيطالي ــدى وصولك ل
ــة  ــر الرشط ــم إىل مق ــدى ذهابك ل
ــألكم  ــوء، سيس ــب اللج ــم طل لتقدي
املوظفــون الرســميون عــن اســمكم 
ــخ  ــي وتاري ــم األص ــل وبلدك الكام
ــم إىل  ــبب قدومك ــن س ــالد وع املي
هــذه  تجميــع  ســيتم  إيطاليــا. 
املعلومــات يف مســتند واحــد يك 
تحديــد  إجــراءات  يف  يســتخدم 
أخربمتوهــم  حــال  يف  الهويــة. 
أنكــم يف إيطاليــا للبحــث عــن 
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ــاد  ــراً باإلبع ــتلمون أم ــل فستس عم
ــا. ــن إيطالي ــرد( م )الط

تذكــر أن القانــون يقــي بالتقــدم 
بطلــب اللجــوء بشــكل رســمي 
ــن  ــاراً م ــبوع اعتب ــرتة أس ــالل ف خ
ــب  ــك األوىل إىل مكت ــخ زيارت تاري
الهجــرة )Questura(، لكــن قــد 
تســتغرق يف الواقــع عمليــة إضفــاء 
الرســمي عــى طلبــك  الطابــع 
ــة إىل  ــن ثالث ــيايس م ــوء الس للج

ــهر. ــة أش أربع
ســيُطلب منكــم تقديــم بعــض 
)االســم  الشــخصية:  املعلومــات 
وتاريــخ ومــكان الــوالدة والجنســية 
ــم(،  ــن عائلتك ــرى ع ــل أخ وتفاصي
ووثائقكــم، وقصتكــم، باإلضافــة 
ــة التي قطعتموهــا لتصلوا  إىل الرحل
إىل إيطاليــا مــع تاريــخ مغادرتكــم 
لبلدكــم. عــى كل حــال مــن األفضل 
ــة  ــات ذات األهمي ــروا املعلوم أن تذك
واملعلومــات املطلوبــة منكــم بشــكل 
ورقــة  إرفــاق  ميكنكــم  دقيــق. 
ــا  ــون فيه ــتارة )C3(، ترشح باالس
قصتكــم وتذكــروا جميع املســتندات 
التــي بحوزتكــم مثــل جــواز الســفر 
أو بطاقــة الهويــة الشــخصية إلخ... 

بالنســخة  الرشطــة  ســتحتفظ 
ــتُبقي  ــتارة وس ــن االس ــة م األصلي
تصــدر  عنهــا.  نســخة  معكــم 
ــراء  ــذا اإلج ــة ه ــة يف نهاي الرشط
وثيقــًة )ricevuta( تفيــد بأنكــم 
يف انتظــار قــرار بشــأن حصولكــم 
عــى صفــة الجــىء، ويحــدث هــذا 
ــاً.  ــني يوم ــرتة ثالث ــالل ف ــادة خ ع
مبجــرد اكتــال إجــراءات االســتارة 
ــة  ــح إقام ــتلمون ترصي )C3( ستس
صالــح ملــدة ســتة أشــهر بوصفكــم 
هــذا  مينحكــم  لجــوء.  طالــب 
ــى  ــول ع ــق بالحص ــح الح الترصي
ــخ  ــن تاري ــهرين م ــد ش ــل بع عم

ــداره. إص
عند ملء االستارة يس ثالثة:

ــباب  ــاز أس ــوح وإيج - ارشح بوض
تقدمــك بطلــب للحصــول عــى 

ــيايس. ــوء الس اللج
- لــدى وصولــك إىل إيطاليــا اتصــل 
ــك  ــك وأقارب ــع معارف ــارشًة م مب
املقيمــني يف إيطاليــا أو أوروبــا، 
ــخصية  ــك الش ــم مبعلومات وزوده
ــال  ــاعدتك يف ح ــك ملس ــم هاتف ورق

ــكلة. ــك مش ــت مع حصل
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- لــن تكــون فــرتة انتظــار جلســة 
ــة  ــا اللجن ــي تعقده ــتاع الت االس
محــددًة بشــكٍل واضــح، وعــادة مــا 
تــرتاوح املــدة بــني ســتة إىل إثنــي 
ــى  ــذا ع ــد ه ــهراً ويعتم ــرش ش ع
ــك،  ــتدقق يف طلب ــي س ــة الت اللجن
ــة  ــوء يف قامئ ــي اللج ــدد طالب وع

ــار. االنتظ
القــراءة  ال تســتطيع  كنــت  إن   -
والكتابــة فعليــك إعــالم املســؤولني 

أو الرشطــة.
يف  الحــق  لديــك  أنــه  تذكــر   -
ــدث  ــم يتح ــى مرتج ــول ع الحص
ــم  ــاك مرتج ــن هن ــك. إن مل يك لغت
فلديــك الحــق بطلــب تأجيــل موعــد 

ــة. الجلس
ــك يف  ــن رغبت ــح ع ــا إن تفص - م
ــب  ــوء يتوج ــب اللج ــدم بطل التق
ــوان  ــة  بعن ــد الرشط ــك تزوي علي
للمراســلة تســتقبل فيــه جميــع 
بطلبــك  املتعلقــة  املراســالت 
ــة.  ــة الدولي ــى الحاي ــول ع للحص
ــة إذا  ــار الرشط ــاً إخط ــك دامئ علي
ــوان. ــذا العن ــى ه ــرأ أي تغيرع ط

- احتفــظ دامئــاً بنســخ عــن جميــع 

إىل  تقدمهــا  التــي  املســتندات 
الرشطــة ومكتــب املحافــظ واللجنــة 
املســتندات  بجميــع  واحتفــظ 
ــن  ــتلمها م ــي تس ــارات الت واإلخط

ــلطات. ــذه الس ه

5.4 ما هي حقوقك 
كمتقدم بطلب للحصول 

على الحماية الدولية؟
- جميــع الحقــوق مذكــورة يف هــذا 

الدليــل يف الفقــرة1.1
ــاء يف األرايض  ــك الحــق بالبق - لدي
اإليطاليــة إىل حــني انتهــاء اللجنــة 
اإلقليميــة مــن دراســة طلبــك والتــي 
ســرتافع أمامهــا عــن قضيتــك، 
ــوء  ــك للج ــض طلب ــال رف و)يف ح
الســيايس( إىل حــني اتخــاذ اللجنــة 
ــك  ــوص طعن ــاً بخص ــراراً نهائي ق
ــب  ــض طل ــا األول برف ــد قراره ض

ــك. لجوئ
البقــاء يف مركــز  لــك  - يحــق 
اســتقبال والحصــول عــى الطعــام 
وجميــع التســهيالت الروريــة 
ــتاع  ــة االس ــد جلس ــني موع إىل ح
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أمــام اللجنــة التــي ســتدرس طلبك، 
وإىل حــني صــدور القــرار النهــايئ 
ــرار  ــت يف ق ــال طعن ــاً يف ح أيض
ــك  ــة طلب ــت اللجن ــض إن رفض الرف

ــتاع األوىل. ــة االس ــد جلس بع
ــيط  ــع وس ــم م ــك التكل ــق ل - يح
ثقــايف أو مرتجــم فــوري والتحــدث 

ــك. ــول وضع ــك األم ح ــه بلغت مع
- يحــق لــك التواصــل مــع مفوضية 
ــني  ــؤون الالجئ ــدة لش ــم املتح األم
غــر  ومنظــات   )UNHCR(
ــال  ــل يف مج ــرى تعم ــة أخ حكومي
حايــة  طالبــي اللجــوء واملهاجرين 

ــاً. عموم
عــى  الحصــول  لــك  يحــق   -
ــتفادة  ــك االس ــي يخول ــم رضيب رق
العــام  الصحــي  النظــام  مــن 
)إمكانيــة الذهــاب إىل طبيــب عــام 
والحصــول عــى جميــع االختبــارات 
الرابــط  الطبيــة(.  والفحوصــات 

ــايل الت
ــي  ــد م ــل بع ــق يف العم - الح
ــح  ــدار ترصي ــى إص ــهرين ع ش
اإلقامــة األول ومــا زلــت يف انتظــار 

ــتاع. ــة االس جلس

عــى  الحصــول  يف  الحــق   -
ــة  ــاء عملي ــة أثن ــاعدة القانوني املس
التقــدم بطلــب للحصــول عــى 

كاملــة. الدوليــة  الحايــة 

5.5 كيفية التحضير لقصتكم.
ســتقوم هيئــة خاصــة بدراســة 
ــة  ــى الحاي ــول ع ــك للحص طلب
ــي  ــة) والت ــة اإلقليمي ــة (اللجن الدولي
تتواجــد عــادة يف املدينــة أو املنطقــة 
التــي تقطــن فيهــا. لهــذا مــن املهــم 
جــداً أن تكــون جاهــزاً لجلســة 
ــب  ــد. يتوج ــكل جي ــتاع بش االس
ــدر  أن تكــون دقيقــاً وواضحــاً ق

ــتطاع. املس
يســتطيع محامــي أو عامــل اجتاعي 
ــن  ــذي تقط ــتقبال ال ــز االس يف مرك
فيــه أن يســاعدك يف كتابــة قصتــك 

وإرســالها إىل اللجنــة اإلقليميــة.
مــن  املزيــد  عــى  للحصــول 
ــن  ــاعدة م ــب املس ــات اطل املعلوم
الفصــل  يف  املدرجــة  املنظــات 

الســادس.
التحضير:

ــد  ــم والبل ــر االس ــم أوالً ذك ١- عليك
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األصــي والجنســية ومــكان وتاريخ 
ــايل  ــة الح ــكان اإلقام ــوالدة وم ال
وعدد ســنوات الدراســة والشــهادات 
ــن  ــم الوالدي ــل واس ــة والعم املحّصل
ــال  ــة واإلطف ــم الزوج ــل واس الكام
يف حــال تواجدهــم والعــرق والديــن 
أو  السياســية  املجموعــة  واســم 

ــا. ــون إليه ــي تنتم ــة الت االجتاعي
ســبب  بالتفصيــل  ارشحــوا   -٢
وقدمــوا  بلدكــم  مــن  هروبكــم 
ــف  ــن العن ــة ع ــات مفّصل معلوم
الــذي تعرضتــم إليــه واملشــاكل 
التــي واجهتكــم )عــى ســبيل 
واالضطهــاد  الســجن  املثــال، 
والتعذيــب واالغتصــاب وتشــويه 
أو  التناســلية  األنثويــة  األعضــاء 
ــزواج  ــد وال ــاث والتهدي ــان اإلن خت
باإلكــراه(. كــا ميكنكــم أن تذكــروا 
ــم  ــرض أقاربك ــن تع ــل ع تفاصي

لهــذا النــوع مــن االنتهــاكات.
ــم  ــة هروبك ــوا كيفي ــم ارشح ٣- ث
بهــا  مررتــم  التــي  والبلــدان 
دفعتــم  وكــم  النقــل  ووســائل 
ــل  ــاً تفاصي ــروا أيض ــرب واذك للمه
ــذي  ــب ال ــاد والتعذي ــن االضطه ع
قــد تكونــوا تعرضتــم لهــم يف 

ــل  ــا قب ــم به ــي مررت ــدان الت البل
ــم  ــا وإن رأيت ــم إىل إيطالي وصولك
أناســاً فقــدوا حياتهم عــى الطريق. 
ثــم ارشحــوا بالتفصيــل مل ال ميكنكم 
واملخاطــر  بلدكــم  إىل  العــودة 
ــني أو  ــتواجهونها والقوان ــي س الت
املارســات التــي متارســها ســلطات 
بلدكــم وتنتهــك حقوقكــم األساســية 
وحريتكــم وملــاذا ال ميكنكــم طلــب 
ــراد  ــة أو أف ــن الرشط ــاعدة م املس
ــال  ــاً يف ح ــروا أيض ــة. اذك العائل
ــد يف  ــع أح ــل م ــى تواص ــم ع كنت

ــي. ــم األص بلدك

تنويه:!
ــاء  ــوري أثن ــم ف ــيتواجد مرتج س
جلســة االســتاع أمــام اللجنــة. 
ــة،  ــول إىل الجلس ــل الدخ ــن قب لك
احرصــوا عــى التحــدث قليــالً مــع 
املرتجــم للتأكــد مــن أنكــا تفهــان 
بعضكــا جيــداً. إن كان املرتجــم 
ســيئاً أو ال يتكلــم لغتكم األم بشــكل 
ــى  ــول ع ــوا الحص ــح فاطلب واض

ــر. ــم آخ مرتج
ــول  ــك للحص ــة تقدم ــذ لحظ ومن
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ــة، مــن املهــم  عــى الحايــة الدولي
تقديــم  عــى  قــادراً  تكــون  أن 
الشــخصية  املســتندات  جميــع 
الرســائل  التــي بحوزتــك مثــل 
والبطاقــات الشــخصية والشــهادات 
إلــخ... وميكــن اســتخدامها كدليــل 
عــى مــا تقولــه واســباب تعرضــك 
للخطــر يف بلــدك. اطلــب مــن 
ــلوا  ــك أن يرس ــك أو أقربائ أصدقائ
لــك هــذه الوثائــق. ميكــن تحضــر 
بعــض الوثائــق األخــرى يف إيطاليا 
مثــل التقاريــر الطبيــة. ميكنــك 
إرســال هــذه املســتندات إىل اللجنــة 
قبــل موعــد جلســة االســتاع. 
ــل  ــداً أن تحم ــم ج ــن امله ــن م لك
ــتندات واألوراق  ــع املس ــك جمي مع
لتقدميهــا  االســتاع  جلســة  إىل 

ــلطات. للس

6.5 ما هي القرارات التي 
تتخذها هذه اللجان؟

ينــص القانــون عــى أن تتخــذ 
ــهر  ــتة أش ــالل س ــراراً خ ــة ق اللجن
أو تســعة أشــهر أو ســنة يف بعــض 
ــذ  ــد تتخ ــتثنائية. ق ــاالت االس الح

ــة: ــرارات التالي ــة الق اللجن
ــاح  ــئ والس ــة الج ــك صف - منح
لــك بالحصــول عــى ترصيــح 
إقامــة صالــح لخمســة أعــوام قابــل 
ــه  ــاء صالحيت ــدى انته ــد ل للتجدي
ــة  ــة لخمس ــفر صالح ــة س ووثيق

ــوام. أع
ــول  ــك  يف الحص ــرتاف بحق - االع
عــى الحايــة الثانويــة ما يســمح 
لــك بالحصــول عــى ترصيــح 
إقامــة صالــح لخمســة أعــوام قابــل 
ــه  ــاء صالحيت ــدى انته ــد ل للتجدي
ــل  ــن قب ــدداً م ــه مج ــد معاينت بع
اللجنــة ووثيقــة ســفر صالحــة 

ــوام. ــة أع لخمس
ــى  ــول ع ــك للحص ــض طلب - رف
ــب  ــد تطل ــن ق ــة لك ــة دولي حاي
اللجنــة مــن الرشطــة يف هــذه 
الحالــة منحــك ترصيــح إقامــة 
ألســباب إنســانية صالــح ملــدة 
ســنتني قابــل للتجديــد بعــد معاينة 
ــة  ــدداً ووثيق ــك مج ــة لقضيت اللجن

ــنتني. ــة لس ــفر صالح س
ــى  ــول ع ــك للحص ــض طلب - رف
ــر  ــكل آخ ــة وأي ش ــة الدولي الحاي
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مــن الحايــة وإصــدار قــرار ترحيل 
ــة  ــادرة األرايض اإليطالي ــك ملغ بحق
خــالل ثالثــني يومــاً. تواصــل 
ــذا  ــدوث ه ــال ح ــام يف ح ــع مح م
للتقــدم بالتــاس إلعــادة النظــر يف 

ــرار. الق
- رفــض طلبــك عــى أســاس عــدم 
وجــود أســباب مســوغة لطلــب 
الحايــة الدوليــة أو إن ارتــأت اللجنة 
أنــك تقدمــت بالطلب لغــرض تأخر 
أو تفــادي ترحيلك. ويف هــذه الحالة 
أيضــاً، تواصــل مــع محــام للتقــدم 
بالتــاس إلعــادة النظــر يف القــرار.

- الترصيــح بــأن طلبــك الٍغ بســبب 
ــد أورويب  تقدميــه و دراســته يف بل
ــل  ــال،  تدخ ــذه الح ــر. ويف ه آخ

ــذ. ــز التنفي ــن حي ــة دبل اتفاقي
الذيــن  اللجــوء  بعــض طالبــي 

عــى  لجوءهــم  طلــب  رفــض 
أســاس » عــدم وجــود أســباب 
 « يف  إدراجهــم  يتــم  مســوغة« 
ــذه  ــتعجلة« و يف ه ــراءات املس اإلج
الحالــة لديهــم فقــط نصــف الوقــت 
ــن ٣٠  ــدال ع ــا ب ــر ) ١٥ يوم املتوف
يومــا( لطلــب الطعــن يف الرفــض و 
لكــن فقــط يف حالــة إخطــار قــرار 
الرفــض مــن قبــل مكتــب الرشطــة.

إن ُمنحــت صفــة الجــئ أو حاية 
ــس  ــى أس ــة ع ــة أو حاي ثانوي
إنســانية وإن كان لديــك ترصيــح 
إقامــة الكــروين ووثيقــة ســفر 
بحريــة  التحــرك  لــك  فيحــق 
ــاد األورويب  ــدان االتح ــن بل ضم
وإيرلنــدا  الدمنــارك  باســتثناء 
ــدة  ــول مل ــرة دخ ــن دون تأش م
ــن ال  ــهر. لك ــة أش ــا ثاث أقصاه

فــي حاالت الطوارئ أو للحصــول على معلومات إضافية 
يرجى إرســال رســالة إلكترونية إلى البريد اإللكتروني 

  w2eu@hotmail.com أو  w2eu_info@yahoo.com
 www.w2eu.info أو تفضــل بزيــارة موقعنا اإللكتروني

وتصفــح صفحة جهات االتصال.

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا
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ــم منحــك تأشــرة دخــول إىل  يت
هــذه البلــدان الثاثــة يف حــال مل 
تكــن قــادراً عــى إثبــات مقدرتك 
ــاً  ــك اقتصادي ــة نفس ــى إعال ع
ــدان  ــذه البل ــك يف ه ــاء إقامت أثن

ــاث. الث

هام:!
املرســوم القانــوين الجديــد 
مــن  جعــل   )2017 )فرايــر 
أكــر  املحكمــة  يف  الطعــن 
ســيكون  بالتــايل  و  صعوبــة 
ــع  ــاء م ــل للق ــرص أق ــاك ف هن
القــايض الــذي ســيقرر قضيتــك 
و مــن ثــم الحصــول عــى عــى 
باإلضافــة  شــفوية.  جلســة 
ــى  ــد لغ ــرار ق ــإن الق ــك ف إىل ذل
ــايل  ــم و بالت ــن الحك ــة م درج
ــد  ــن ض ــدم بالطع ــة  التق إمكاني
للمحكمــة  رفــض  قــرار  أول 
التقــدم  ممكنــا   ســيكون   (
بالطعــن فقــط للمحكمــة العليــا 

ــدا(. ــب ج ــه صع و لكن

ــن  ــد م ــط ملزي ــة الراب ــرأ بعناي اق
املعلومــات حــول جلســة االســتاع 

ــا  ــي تتخذه ــرارات الت ــول الق وح
ــك. وحقوق

الفصل 
السادس

أرقام مهمة 
ومفيدة في 

إيطاليا
ــال  ــات االتص ــة جه ــْت قامئ ُحِدث
ــر  ــاه آخرمــرة يف يناي املذكــورة أدن
ــام 2016.  ــن ع ــاين م ــون الث كان
ــرى  ــال أخ ــات اتص ــتُضاف جه س
يف النســخ الالحقــة مــن هــذا 
ــة  ــتقبل، وملحدودي ــل يف املس الدلي
هنــا  ضمّنــا  املتاحــة  املســاحة 
ــور  ــول وعب ــق وص ــدن ومناط م
يرجــى  الرئيســة.  املهاجريــن 
ــاه إىل أن بعــض األرقــام قــد  االنتب
تكــون متاحــة يف أيــام محــددة أو 
ــة  ــل الطبيعي ــاعات العم ــاء س أثن
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الجمعــة،  حتــى  االثنــني  (مــن 
خــالل فــرتيت الصبــاح و بعــد 
الظهــرة). إن مل تجــد هنــا جهــات 
اتصــال مخصصــة للمنطقــة التــي 
تتواجــد فيهــا فعليــك بالبحــث 
ــرب إىل   ــال األق ــة االتص ــن جه ع
مــكان وجــودك أو أن تتواصــل مــع 
ــتوى  ــى مس ــال ع ــات االتص جه

ــة.  ــس املنطق ــالد ولي الب

هام:!
ــل  ــن قب ــة م ــات املقدم الخدم
ــا  ــورة هن ــال املذك ــات االتص جه
هــي مجانيــة بالكامــل. إن مل 
متتلــك رشيحــة اتصــال إيطاليــة 
ــدويل  ــز ال ــة الرم ــك إضاف فعلي
كل  بدايــة  يف   0039 إليطاليــا 

ــه. ــل ب ــايل تتص ــم إيط رق

هام:!
ــل  ــى تواص ــت ع ــال كن يف ح
ــن  ــك مم ــك أو أهل ــع أصدقائ م
ينــون القــدوم إىل إيطاليــا أو 
البحــر  عــر  أورويب  بلــد  أي 
فأخرهــم بــرورة االتصــال 

اإلنــذار  هاتــف  برقــم 
Alarm  Phone  

قــاذ 0033486517161
إن

 
ـم هــذا الرقــم ليــس رقــم

ـ االت مبــارش وإمنــا هــو رق
ميكنــك االتصــال بــه يف حــ  
طــوارئ يف البحــر وســيقوم
ال إرســال  بطلــب  اإلنقــاذ  ـق  ـ
فري ميكنــك  إليــك.  إنقــاذ  ب  ار
قــ حــال  يف  الرقــم  بهــذا  ـال 
االتصـ إىل  تعرضــك  أو  ـراً  قـ

إعادتــك 
ســوء املعاملــة.  

أرقام وعناوين
للناشطين والحركات 

االجتماعية   
والمؤسسات
ومجموعات 

المتطوعين المحلية
تجــدون هنــا قامئــة جهــات اتصال 
تضــم منظــات نشــطت يف املجــال 
اإلنســاين لســنوات عــدة، وأقامــت 
نشــاطات محليــة لدعــم املهاجريــن 
وتعزيــز  لحايــة  ومبــادرات 
إىل  باإلضافــة  اإلنســان  حقــوق 
والتمييــز  العنرصيــة  محاربــة 

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا
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مرفقــاً  ســتجدون  العنــرصي. 
ــوع  ــال ن ــة اتص ــع كل جه ــاً م أيض
املســاعدة التــي تقدمهــا كل منظمــة. 
نطلــب منكــم التواصــل مــع منظمــة 
يف حــال كنتــم متواجديــن أو ذاهبني 
ــة  ــة أو املنطق ــة أو املقاطع إىل املدين
ــة  ــك املنظم ــا تل ــد فيه ــي تتواج الت
محــدد  ســبب  لديكــم  كان  إن  أو 
للتواصــل معهــا. يف بعــض الحاالت 
ســتجدون جهــات اتصــال ملنظــات 
ــة  ــة ومؤسســات وطني غــر حكومي
تقــوم بنشــاطات ومشــاريع محــددة 
عــى الصعيــد املحــي. تذكــر أيضــاً 
املحليــة  العامــة  املؤسســات  أن 
املحافظــات  ومبــاين  كالبلديــات 
ــاً  ــات ودع ــدم خدم ــق، تق واملناط
للمهاجريــن وطالبــي اللجــوء. لكننــا 
ــم  ــأن يت ــرتح ب ــال نق ــى كل ح ع
التواصــل أوالً مــع جهــات االتصــال 

ــا. ــة هن املدرج

جنوب إيطاليا

:)Sicily( 1- صقلية
:Borderline Sicilia Onlus

 borderline-sicilia@libero.it 

 Borderline Sicilia Onlus 

)تقدم هذه املنظمة معلومات ومراقبة ودعم(
:LasciateCIEntrare campaign

info@lasciatecientrare.it 
 .LasciateCIEntrare 

)تقدم هذه املنظمة معلومات ومراقبة مراكز 
االستقبال(.

:)Palermo( 2- باليرمو
:Centro Astalli

 Piazza Santi Quaranta Martiri al 
.PALERMO 90134 ,12-Casalotto, 10

 .+39 976012 091 

 )astallipa@libero.it( 
www.centroastallipalermo.it

 Forum Antirazzista di Palermo
  forumantirazzistapalermo@mail.com 

 Forum Antirazzista Palermo 

)تقدم هذه املنظمة  املعلومات والدعم السيايس(
 Osservatorio contro le discriminazioni 

:’razziali ’Noureddine Adnane
 palermonondiscrimina@gmail.com 

 Osservatorio contro le discriminazioni 
 razziali Noureddine Adnane

 3881749722 

)تقدم املنظمة املعلومات والدعم لضحايا 
التمييز العنرصي(.

 :Laici Missionari Comboniani
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 3280920872 

 www.laicicombonianipalermo.org 

)معلومات(
 :Emergency – Poliambulatorio

 G. La Loggia 5/a 

 0916529498 

 من االثنني حتى الجمعة من الساعة 9 
صباحاً حتى 7 مساًء 

)الرعاية الصحية واملشورة االجتاعية والصحية 
والوساطة االجتاعية الثقافية واملعلومات(.

:)Catania( 3- كاتانيا
 :Rete Antirazzista Catanese

.3209532159 – 3803266160 

.Rete Antirazzista Catanese 

)معلومات ودعم سيايس ولوجستي(
 Diaconia( مركز اجتماعي

 .)Valdese e Oxfam
 .De Felice 52 

 progetticatania@diaconiavaldese.it 
 .3291275212 

)معلومات ودعم(.
:Centro Astalli

 .Tezzano, 71, Catania 

 .095535064 

 astallict@virgilio.it 
)معلومات ودعم قانوين ورعاية صحية 

ودروس يف اللغة اإليطالية(.

:)Siracosa( 4- سيراكوزا
 :Associazione AccoglieRete

 .Piave 167 

 Accoglierete Onlus 

)تدعم نشاطات للمهاجرين القارصين غر 
املصحوبني بويل أمر(.

عيادة الطوارئ بالقرب من مركز 
 :Umberto I االستقبال
 Canonico Barreca, 7 

 3357203964 

 من اإلثنني حتى الجمعة من 09:30 صباحاً – 
01:30 مساًء و 03:00 - 06:00 مساًء. 

)رعاية صحية ومشورة صحية واجتاعية 
ووساطة اجتاعية ثقافية(.

5- بوزالو )راغوزا(:
 Caffè Letterario ’Rino مقهى

 :’Giuffrida
 .3348361675 

 Caffè letterario Rino Giuffrida 

coopmondoacolori@alice.it 
)معلومات ودعم ودروس يف اللغة اإليطالية(.

 :)Ragosa( 6- راغوزا
فريــق MEDU )أطباء من أجل حقوق 

اإلنسان(: 
يتواجد هذا الفريق يف مراكز االستقبال يف 

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا
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منطقة ريغوزا.
 .3662391554  

 co-sicilia@mediciperidirittiumani.org 

)معلومات ورعاية صحية ومشورة صحية 
واجتاعية(

7- صقلية )ريغوزا(:
 Casa delle Culture Mediterranean

 :Hope
   mediterraneanhope.wordpress.com 

09321838807 

 mhscicli@fcei.it 
 MH – Casa delle Culture )معلومات(.

:)Caltanissetta( 8- كالتانيسيتا
 :Sportello Immigrati
 .Via Re D’Italia 14 

 3335468651 / 3387000682 )رعاية 

ومشورة اجتاعية ووساطة اجتاعية ثقافية، 
معلومات، مشورة ومساعدة قانونية(.

:)Napoli( 9- نابولي
 :101 Associazione Garibaldi

 ;yasmina14@hotmail.it 
 .32803649220 

)معلومات، مساعدة قانونية وسياسية، إسعافات 
أولية، دعم لضحايا التعذيب والناس املهددين من قبل 

.)Camorra عصابة املافيا كامورا

 :ex OPG occupato: Je so Pazzo
 Viale Matteo Renato Imbriani 218 

 exopgoccupato@gmail.com  

jesopazzo.org
)معلومات ودعم(

 :  Less ONLUS
 .Corso Garibaldi 261 

 .081455270 

 info@lessimpresasociale.it 
)خدمة استقبال ومساعدة قانونية ووساطة 

ثقافية(
 :Cooperativa Dedalus
 .www.coopdedalus.it 

 .08119571368 – 0817877333 

)دعم للقارصين وضحايا االتجار بالبرش 
ووساطة ثقافية(

عيادة طوارئ: 
 .Pacioli, 95 

  3428627270 - 08119579909 

 من االثنني حتى الجمعة من 09:00 صباحاً 
01:00- ظهراً و02:00 ظهراً 06:00- مساًء. 

)رعاية صحية، مشورة صحية واجتاعية، 
معلومات(

:)BENEVENTO( بينيفينتو
 :ASD Atletico Briganti
ASD Atletico Brigante 

)معلومات ونشاطات رياضية(.
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:LasciateCIEntrare
 info@lasciatecientare.it 

 www.lasciatecientrare.it
 3381167397 ; 3280364920 

)مراقبة مراكز االستقبال والدعم القانوين(.

كافا ديل تييري )ساليرنو(:
:Spazio Pueblo

Via Raffaele Baldi 1 

Spazio Pueblo 

)معلومات(.

:)Caserta( 10- كاسيرتا
 :Csoa Ex Canapificio

 .Viale Ellittico, 27 

 0823216332 

 .info@csaexcanapificio.it 
 .www.csaexcanapificio.it

مركز االتصاالت: 3804739467. 
 الثالثاء والجمعة من التاسعة صباحاً حتى 
الواحدة ظهراً. )استقبال، معلومات، مساعدة 

قانونية(.
 ambulatorio di( عيادة طوارئ

 :)Castelvolturno
 .Via Domitiana, 288 Castel Volturno 

 .3420999790 

 من اإلثنني حتى الجمعة من 09:00 صباحاً 
حتى 06:00 مساًء 

)رعاية صحية، مشورة صحية واجتاعية، 
وساطة اجتاعية ثقافية، معلومات(

 Reggio( 11- ريدجو كاالبريا
:)Calabria

 :Polistena طوارئ، عيادة
 .Via Catena, 45 -  Polistena 

 .0966444400 

 من اإلثنني حتى الجمعة من 09:00 صباحاً 
– 06:00 مساًء )رعاية صحية، مشورة 

صحية واجتاعية، وساطة ثقافية اجتاعية 
ومعلومات(.

:Cosmi at CSOA La Cartella -
 .)Via Quarnario 1, Gallico Marina( 

Csoa Angelina Cartella 

www.progettocosmi.org/pagina/cosmi 

 LAMEZIA( 12-الميزيا تيرمي
:)TERME

:Altra Lamezia
 www.altralamezia.org 

)معلومات ودعم قانوين(.
 :Campagna LasciateCIEntrare

info@lasciatecientare.it 

:)Cosenza( كوسينزا
:Ass. La Kasbah

 /http://www.lakasbah.eu :موقع

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا
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 info@lakasbah.eu :بريد الكرتوين
)دعم قانوين واستقبال ودعم لضحايا التعذيب(.

:Campagna LasciateCIEntrare
info@lasciatecientare.it :بريد الكرتوين

:)Bari( 13- باري
 :Rivoltiamo la precarieto
.Rivoltiamo la Precarietà 

)معلومات، مأوى، طوارئ(.
 Associazione Gruppo Lavoro

 :Rifugiati
 .via Dalmazia 139 

 .0809242286 

 .glrbari@hotmail.it 
 .gruppolavororifugiati.wordpress.com

)استقبال، دعم للقارصين، مساعدة قانونية، 
وساطة ثقافية(.

:)Brindisi( 14- برينديزي
MEDU )أطباء من أجل حقوق اإلنسان( 

عيادة طبية للمهاجرين. 
 .Via Appia 64 

 .3474730097 

 .medupuglia@gmail.com 

)رعاية صحية، مشورة اجتاعية وصحية، 
معلومات(.

:)Foggia( 14- فوتجيا

:Baobab
Via Candelaro N90 F 

)دعم قانوين صباحاً من االثنني حتى 
الجمعة(.

:)LECCE( 15- ليتشي
:Ass. Meticcia

Piazza S.Pietro 13 

 meticcia@gmail.com 

)مركز لتعلم اللغة اإليطالية والدعم القانوين(.

:)TARANTO( 16- تارانتو
:Centro interculturale

.via general Messina 71 

 italianobabele.centro@libero.it 
)معلومات ودروس يف اللغة اإليطالية(.

:Associazione Ohana
via Blandamura 7 

 3512539943 

)معلومات ودروس يف اللغة اإليطالية(
Campagna Welcome Taranto 

:)Cagliari( 17- كاغلياري
 :Presidio Piazzale Trento
مكتب معلومات ملساعدة املهاجرين.

 .3510044055 

 .piazzaletrento@gmail.com 

)معلومات(.
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)SASSARI( 18- ساساري
عيادة طوارئ: 

 Monte Grappa 82 

 3453719597 

 .infosassari@emergency.it 
تقدم العيادة من اإلثنني حتى الجمعة من 

الساعة ٩ – ١ خدمات متريضية واجتاعيه 
وأيام االثنني واألربعاء والخميس  من الساعة 

٢- ٦ مساًء املساعدة الطبية واملعلومات.

19- ساساري، أوريستانو:
:LasciateCIEntrare

info@lasciatecientare.it 

وسط إيطاليا

:)Rome( 1- روما
 :Yo Migro – Strike spa

 .Via Umberto Partini n. 21 

 .segreteria@yomigro.org 

 .Yo Migro Roma 

)رعاية صحية. مساعدة سياسية وقانونية(.
 :Lab! Puzzle

 .Via Monte Meta n. 21 :

 .info.scuolaitaliano@gmail.com 

 .Scuola di Italiano Lab Puzzle 

)معلومات، دعم قانوين، دروس يف اللغة 
اإليطالية(.

 :Infomigrante – ESC Atelier
 .Via dei Volsci 159 

 .sportello.infomigrante@gmail.com 

 .Esc infomigrante 

)معلومات، دروس يف اللغة اإليطالية(.
 :Action Diritti In Movimento

 Via di Santa Croce in 

 .59-Gerusalemme 57
مكتب دعم اجتاعي. 

 يوم األربعاء من الساعة 03:00 مساًء- 
05:00 مساًء. 

 actiondirittinet@gmail.com 

)دعم قانوين وصحي ويف مجال البحث عن 
عمل(. 

 Scuola popolare Icbie Europa
 :Onlus

دروس يف اللغة اإليطالية 
 يوم األربعاء بني الساعة السادسة والثامنة 

مساًء.
:Baobab Experience

 Via Gerardo Chiaromonte 

 baobabexperience@gmail.com 

 baobabexperience.org
)معلومات ودعم وإسعاف أويل(.

:Be Free Cooperativa Sociale
 befree.segreteria@gmail.com 

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا

58

W2Italy layout a6 Ar Version.indd   58 9/12/2018   12:26:32 PM



 .0689533659 

)دعم للذين تعرضو للمتاجرة و العنف(.
:CSOA La Strada

 Via Francesco Passino 24 

  6006 5143 06 

 csoalastrada@gmail.com 

 csoalastrada.jimdo.com
)معلومات(.

 :53 Laboratorio
 .Via Valeriano 3F 

 3297297314/3286640571 

 info@laboratorio53.it 
)دروس يف اللغة اإليطالية، مساعدة قانونية، 

دعم نفيس(.
 :Senza confine

 .Via di Monte Testaccio 23 

 يومي االثنني واألربعاء الساعة 06:00 
مساًء – 08:00 مساًء. 

 0657289579. )دعم قانوين(.

 :Asinitas Onlus
 .Via Ostiense, 152/b 

 .contatti@asinitas.org 

)معلومات، دروس يف اللغة اإليطالية لطالبي 
اللجوء، دعم لألطفال والنساء(

 15 Binario المنظمة الطوعية 
 :Onlus

 .Stazione Ostiense محطة
 .3292243129 

 .info.binario15@gmail.com 

)معلومات ودعم لوجستي(.
 :Medici senza camice

 كل أسبوعني، يوم الجمعة من الساعة 
06:00 مساًء – 08:00 مساًء يف 

 .SPINTIME in Action
 Via santa croce in gerusalemme 

 .59-57

)رعاية صحية(.
Casa dei diritti sociali )مركز 

الحماية والتوجيه(: 
 .00185-Via Giolitti N. 225 

 .064461162

.esquilino@dirittisociali.org 

مدرسة اللغة اإليطالية، 
 Via Giolitti N. 241 :

 .3338040906 

)معلومات، مساعدة قانونية، دروس يف اللغة 
اإليطالية(.

 :Progetto Diritti
 .Via Ettore Giovenale 79 

 segreteria@progettodiritti.it 
 يومي اإلثنني والثالثاء من الساعة 09:30 

صباحاً - 12:30. ومن اإلثنني إىل الجمعة 
من الساعة 04:30 مساًء – 07:30 مساًء. 

)مساعدة قانونية ورعاية صحية(.

2- كامبوباسو 
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:)CAMPOBASSO(
 :The Road Onlus

  www.ontheroadonlus.it 
  info@ontheroadonlus.it

delle Lancette 27 

  0861762327 - 0861796666 

)استقبال، معلومات، دعم قانوين ودعم 
لضحايا االتجار بالبرش(.

:)Ancona( 3- أنكونا
 :Ambasciata dei Diritti

 .3475349286 

 ambasciata@glomeda.org 

 ambasciatadeidiritti.blogspot.it
)معلومات، دعم سيايس ولوجستي(.

4- فيرنزي Fernzy )فلورانس(:
 MEDU )Medici per i Diritti

 :)Umani
 .Via Monsignor Leto Casini, 11 

 .3351853361 

 .www.csaexcanapificio.it 
 www.mediciperidirittiumani.org 

)معلومات، دعم طبي واجتاعي(.
 :Gli Anelli Mancanti Onlus

 .Via palazzuolo 8 

 .0552399533 

 glianellimancanti@yahoo.it 
)معلومات، دعم طبي واجتاعي، دروس يف 

اللغة اإليطالية(

شمال إيطاليا

:)Milano( 1- ميالنو
مركز اجتماعي

CSD Diaconia Valdese - Oxfam
via Porro Lambertenghi 

 .Milano 20159 - 28

milanocenter@diaconiavaldese.org 

 .3355963982 

)دعم قانوين، معلومات وخدمات أخرى(.
 :NAGA

 .Via Zamenhof 7A 

 .0258102599 

 العيادة الطبية من يوم اإلثنني حتى 
الجمعة من الساعة 8:30 صباحاً – 02:00 

بعد الظهر. باإلضافة إىل مكتب معلومات 
ودعم يف حاالت الرتحيل )مساعدة قانونية 

لتجنب الرتحيل والحجز وحاالت رفض طلبات 
اللجوء( من اإلثنني حتى الجمعة من الساعة 

07:00 صباحاً – 09:00 مساًء.

 Centro NAGA Har per richiedenti
 asilo. rifugiati. vittime della
tortura )مركز طالبي اللجوء 

والالجئين وضحايا التعذيب(: 

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا
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 .Via San Colombano, 8 

 .563 57 67 338 - 466 25 39 02 

 كل يوم من الساعة 02:30 بعد الظهر – 
06:30 مساًء.

 Associazione Interculturale
 :’Arci ’Todo Cambia

 Via Oglio 21 

 يوم اإلثنني من الساعة 06:15 مساًء – 
08:30 مساًء. 

 .info.todocambia@gmail.com 

)معلومات ومشورة قانونية(.
 Associazione ’SOS ERM’ )Emergenza

 Rifugiati Milano(  Sottopasso
 :)Mortirolo )Stazione Centrale

 .)Sottopasso Mortirolo  )Stazione Centrale 
 .soserm.wordpress.com 

 SOS ERM 

)معلومات وإسعافات أولية(.
 :’Comitato ’Cambio Passo

 3511073743 – 3512116910. من 

الساعة 05:00 مساًء – منتصف الليل. 
 comitatocambiopasso@gmail.com 

 .Cambio Passo Milano 

)معلومات حول خدمات االستقبال، مساعدة 
قانونية(.

 :Politruck طوارئ
 من اإلثنني حتى الجمعة من الساعة 11:00 

صباحاً – 06:00 مساًء. 

 .3441996250 

)رعاية صحية، مشورة صحية واجتاعية، 
وساطة ثقافية اجتاعية، معلومات(.

 :’Network ’People before borders
 .People Before Borders 

)معلومات، دعم سيايس(.
 :Bresso a misura di
.Bresso A Misura Di 

 .bressoamisuradi@gmail.com 

 .www.bressoamisuradi.it
)معلومات، دعم سيايس(.

 :)Como( كومو
 ”Como senza frontiere“ شبكة

 3466270950 

.comosenzafrontiere@gmail.com 

)توجيه, دعم(.
 )Como Accoglie( شبكة الناشطين

.Como Accoglie 

Porta Aperta للخدمات االجتماعية 
 Via Tatti, 18 

 031267010 

 porta.aperta@caritascomo.it 
)دعم قانوين وإداري وصحي وخدمات تقديم 

الطعام والنوم واملالبس والسلع األساسية(.
Porta Aperta نقطة االستعالم. 

 .Via Primo Tatti n°18 

 كل إثنني وأربعاء وجمعة من التاسعة 
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صباحاً حتى الثانية عرشة ظهراً. )معلومات 
ودعم قانوين(.

 Osservatorio( مكتب المحاماة
 :)Legale

 .Via Grandi n°6 

 من الثالثاء حتى الجمعه من الساعه الثانية 
والنصف حتى الخامسة والنصف من بعد 

الظهر. )دعم قانوين ومعلومات(.

 Emilia( 2- إيميليا – رومانيا
:)Romagna

 Coordinamento migranti Emilia
 :Romagna

 .3275782056 

 coo.migra.bo@gmail.com 

)معلومات مساعدة قانونية وسياسية(.

:)Bolongia( 3- بولونيا
 :Sportello Migranti

مركز اجتاعي ومرسح متعدد االستعاالت، 
 .4/Via Casarini 17 

 يوم األربعاء من الساعة 06:00 مساًء – 
08:00 مساًء. 

)معلومات، دعم سيايس وقانوين(.
  Scuola di italiano Newen

Centro Sociale TPO
 .5/Via Casarini 17 

  393341826860 

 .Scuola.newen@autistici.org 

)لغة إيطالية(
 Sportello Lavoro Migranti

 .Labàs
 Vicolo Bolognetti 2 

 االثنني من الساعة ٤:٣٠ – ٦:٣٠ من بعد 
الظهر. الجمعة من الساعة العارشة حتى 

الثانية عرشة ظهراً. 
 .sportellolavoroad@gmail.com 

)دعم للبحث عن عمل وتحضر السر الذاتية 
ومعلومات مفيدة باإلضافة إىل الدفاع عن حق 

العاملني(.
 :Associazione Sokos

 .Via Gorki, 12 

 .051.0416380 

)رعاية صحية مجانية(.
 Sportello medico-giuridico

 :XM24
 .Via fioravanti 24 

 .Sportello Medico Giuridico XM24 

)رعاية صحية مجانية ومساعدة قانونية(.

:)Rimini( ريميني
 )Casa Madiba( شبكة الدعم
 .Via Dario Campana n. 59/F 

تقدم الشبكة الخدمات التالية:
 :Sportello diritti per tutti

 3499745299 

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا
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 www.casamadiba.net 
)معلومات ودعم(.

 :Scuola popolare Madiba

 اإلثنني واألربعاء والخميس من الرابعة 
حتى الخامسة والنصف من بعد الظهر )لغة 

إيطالية(.
 :Guardaroba Solidale Madiba

 يومي اإلثنني والخميس من الثالثة حتى 
الخامسة مساًء والجمعة من العارشة حتى 

الثانية عرشة ظهراً. )توزيع مالبس وحاجيات 
أساسية، مكان لالستحام وشحن بطارية 

الجوال(.
Casa Don Andrea Gallo

 L. De Varthema n. 26 

)مركز استقبال للمرشدين(.
:Sportello Ascolto

 اإلثنني من الرابعه حتى السادسة 
)يف نفس البناء، معلومات ودعم صحي(.

:)Briscia( بريسكيا
 :Cross Point

.Via Battaglie 33/b. cross-point 
 gnumerica.org 

)معلومات، دعم قانوين وسيايس(.
نقطة استعالم للطوارئ: 

   Vicolo delle Lucertole 1E 

 3421830402 

  healthpointbrescia@emergency.it 

 من اإلثنني إىل الجمعة من الساعة التاسعة 
صباحاً إىل السادسة مساًء.

 )Venice 5- البندقية )فينيسا
مدينة ميستري:

 :Associazione SOS Diritti
 .3285548382 

 sosdirittivenezia@gmail.com 

)دعم، معلومات عن خدمات االستقبال(.
Liberalaparola )مدرسة اللغة 

 Centro( في مركز )اإليطالية
 :)Sociale Rivolta

 liberalaparola.wordpress.com 

 liberalaparola@gmail.com
)معلومات ودروس يف اللغة اإليطالية(
Boutique Solidale في مركز 

 :)Centro Sociale Rivolta(
 .Boutique Solidale 

Via F.lli Bandiera 45 – Marghera 

 :Aps ComuniCare
هاتف 3289276156. 

)دعم ومعلومات عن الخدمات املحلية(.
 Poliambulatorio di غرفة طوارئ

 :Marghera
 .Via Varè 6 – Marghera 

 .0410994114 

 من اإلثنني حتى الجمعة من الساعة 09:00 
صباحاً – 06:00 مساًء. 
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)رعاية صحية، دعم صحي واجتاعي، وساطة 
ثقافية اجتاعية، معلومات(.

:)TREVISO( 6- تريفيزو
 :Cso Django

 .Via Monterumici 11 

 .Cso Django Treviso 

)معلومات، دعم سيايس(.
 :Casa dei Beni Comuni

 .Via Zermanese, 4 

 .0422403535 

 .Casa dei Beni Comuni 
 .www.casadeibenicomuni.org 

)معلومات، دروس يف اللغة اإليطالية، 
مساعدة قانونية(.

:)PADOVA( 7- بادوفا
 Scuola ’Libera la Parola’ presso

 :CSO Pedro in
 .Via Ticino, 5 

 .liberalaparola@live.it 
)دروس يف اللغة اإليطالية، معلومات، دعم 

سيايس(.

 .Legal Point  Vis à Vis
 .Via Brigata Padova 5 

 .8336 277 351 

 يوم السبت من الساعه الثالثة حتى 

السادسة مساًء 
)دعم قانوين ومعلومات(.

 Office against discriminations
:and racism

  Ponte San Leonardo 1 

 .info@arisingafricans.com 

 يوم الخميس من الساعه السادسة والنصف 
حتى الثامنة والنصف مساًء. 

)معلومات ودعم لضحايا التمييز(

:)TRENTO( 8- ترينتو
 :Centro sociale Bruno

 .Via Lungadige San Nicolò 4 

 .3289173733 

 csabruno@gmail.com 

)معلومات، دعم سيايس، دروس يف اللغة 
اإليطالية(.

 :Centro Astalli
 .Via alle Laste, 22 

 .4611238720 

 segreteria.astallitn@vsi.it 
)معلومات، مساعدة قانونية، وساطة ثقافية، 

دروس يف اللغة اإليطالية(.
 :Antenne Migranti

 3494554670 

 . .antennemigranti@gmail.com 

 Antenne Migranti 
)معلومات، دعم سيايس(.
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BOLZANO/( 9-بولزانو-برينيرو
:)BRENNERO

 :Antenne Migranti
  3738687839 

 . .antennemigranti@gmail.com 

 Antenne Migranti 
)معلومات، دعم سيايس(.

 :Associazione SOS Bozen
هاتف: 3339566666 

  sosbozen@gmail.com 

 .SOS Bozen 

)إسعاف أويل، دعم ومعلومات(
 Schuetzhuette/Rifugio

 3756160432 

 schutzb1rifugio@gmail.com 

)مركز استقبال مؤقت للمهاجرين العرضة 
للخطر(.

:)VICENZA( 10- فيشنزا
 :Centro Sociale Bocciodromo

 .Via Rossi, 198 

 http://bocciodromo.blogspot.it 
 Bocciodromo Vicenza )معلومات، دعم 

سيايس(.

:)TURIN( 11- تورين
:Carovane Migranti

 carovanemigranti 
 www.carovanemigranti.org 

)معلومات، دعم سيايس(.
 Comitato Solidarieta Rifugiti e

 :Migranti - Ex-Moi occupata
هاتف 3293384406. 

 comitatosolidarietarifugiati@gmail.com 

 .Exmoi Occupata rifugiati 
)معلومات، مسكن ودعم لوجستي، دعم 

سيايس، دروس يف اللغة اإليطالية(.
 Csoa Gabrio: sportello di

 autodifesa ’Il-legale’ e ambulatorio
 :popolare autogestito

 .)Millio 42 )Zona San Paolo 

 contact@csoagabrio.info 

 .Csoa Gabrio 

)معلومات، دعم سيايس، مساعدة قانونية، 
رعاية صحية(.

 ASAI - Associazione dei
 :Animazione Interculturale

 .S. Anselmo 27/e 

 .011657114 

 info@asai.it 
 .www.asai.it

)معلومات، دروس يف اللغة اإليطالية(.
 Associazione Mosaico – Infopoint

 :Casa del Quartiere di San Salvario
 .Via Morgari 14, 10125 
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 .3203895841 

 mosaicoar@gmail.com 

 www.mosaicorefugees.org
 يوم األربعاء الساعة 03:00 – 06:00 مساًء 

)معلومات، مساعدة قانونية، مساعدة 
اجتاعية، رعاية صحية(.

 Camminare insieme -
 :ambulatorio medico gratuito

 .Via Cottolengo 24/A :

 .0114365980 

 www.camminare-insieme.it 
)معلومات حول الخدمات الصحية يف املنطقة، 

مواعد طبية اختصاصية(.
 :Cammini di salute

 .Via Lemie, 29 

 .info@camminidisalute.org 

 www.camminidisalute.org
)رعاية صحية، مساعدة اجتاعية، دعم نفيس، 

معلومات(.
أطباء بال حدود 
 .3426721045 

)معلومات عن الخدمات الصحية املحلية 
املتوفرة(. 

:)VERONA( 12- فيرونا
 :Laboratorio Paratodos

 .Corso Venezia, 51 

 .Laboratorio Autogestito Paratodos 

)معلومات، دعم سيايس، مساعدة قانونية(.
 :Antenne Migranti

 3479870015 

 .antennemigranti@gmail.com 

 Antenne Migranti 
)معلومات، دعم سيايس(.

13- )إقليم فيرولي فينيزيا 
جوليا(:

 Rete Accogliegnza FVG:  presso
 Associazione-Centro di accoglienza

 1 E. Balducci. Piazza della Chiesa
 :Zugliano - Pozzuolo del Friuli - Udine

 .0432560699 

 www.sconfini.net 
)معلومات، دعم(.

 Rete regionale Crocicchio
 )coordinator Nuovi Vicini Soc.

 :)Cooperativa Sociale
 Via Madonna Pellegrina 11 – 

 .Pordenone
)معلومات، مساعدة قانونية، استقبال لطالبي 

اللجوء(

:)PORDENONE( 14- بوردينوني
 :Rete Solidale Pordenone

 Rete Solidale Pordenone 
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 retesolidalepn@gmail.com 

)معلومات ودعم(.
 Associazione Immigrati di

 :Pordenone
 .assomigrapn@gmail.com 

)معلومات ومساعدة قانونية(

:)UDINE( 15- أوديني
 :Associazione Ospiti in Arrivo

 .ospitinarrivo@gmail.com 

www.ospitinarrivo.org 

 Ospiti in Arrivo 

)معلومات حول الخدمات املحلية، دعم سيايس 
ولوجستي(.

:)TRIESTE( 16- تريسته
 :Refugees Welcome to Trieste

 .Refugees Welcome to Trieste 

)معلومات، دعم سيايس ولوجستي(.
 :Casa delle Culture

 .Via Orlandini 38 

 Casa delle Culture Trieste 

 .www.casadelleculture.info 

)معلومات، دعم سيايس ولوجستي(
 ICS - Consorzio Italiano di

 :Solidarieta
 .Via Di Scorcola n. 2 

هاتف 00403476377. 

 info@icsufficiorifugiati.org 

)دعم، معلومات، مشورة قانونية، استقبال 
.)first and second reception

:)GENOVA( 17- جنوا
 Casa di Quartiere Ghettup

 :’Sportello ’Sans papier
 Comunità di San Benedetto al 

Porto Vico Croce Bianca, 7. )معلومات(.
:Ufficio Migranti ARCI

.Via al Molo Giano casa 25 aprile 

  الثالثاء و الخميس من الساعة 09:00 
مساًء الساعة 1 ظهرا واالربعاء من الساعة 2 

ظهرا ايل الساعة 6 مساء .
348471958 

)معلومات(.

:)VENTIMIGLIA( 18- فينتيميغليا
 .Caritas Intermelia

 Via San Secondo 20 Ventimiglia )IM(  
355058 0184 

 Caritas Intermelia Organizzazione 

di Volontariato
 .Eufemia Info and Legal Point

 Via Tenda  8c 

 Eufemia Info&Legal Point 
)معلومات، شحن جوال، انرتنت ومالبس(.

 :Terre des Hommes Italia
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 3337453952/ 3337143639 

faroventimiglia@tdhitaly.org 

 :Oxfam Italia-Diaconia Valdese
 3493508473/3511181423 

ventimigliainclusione@ 

 diaconiavaldese.org
)معلومات ودعم قانوين(.

  Intersos
تقدم هذه املنظمة وحدة متنقلة داخل وخارج 

مخيم كاريتاس ومخيم الصليب األحمر.
 Croce Rossa Italiana - Campo

 Parco Roja
 Località Bevera- Ventimigli

مخيم الصليب األحمر اإليطايل 
)طعام ومسكن ومالبس ورعاية صحية ودعم 

قانوين(. 
هام! اقرأ قبل الذهاب إىل هذا املخيم 

املعلومات حول فينتيميليا يف الصفحة 
رقم ١٧

:)GORIZIA( 19- غوريتزيا
 :Aps Tenda per la Pace e i Diritti

 .tendapace@gmail.com 

)دعم سيايس وقانوين ولوجستي(.
 :Insieme con voi Onlus

 insiemeconvoi.gorizia@gmail.com 

 Insieme con voi 
)معلومات وإسعافات أولية(.

 :L'Altra Voce 
 L' ALTRA VOCE 

)معلومات, دعم(

منظمات غير حكومية 
ومؤسسات وجمعيات

ملنظــات  قامئــة  هنــا  تجــدون 
محليــة ودوليــة والتــي لديهــا مكتب 
رئيــس )عــادة مــا يكــون يف رومــا( 
ــاطات يف  ــاريع ونش ــب ومش ومكات
ــم  ــة. ميكنك ــدن اإليطالي ــف امل مختل
التواصــل مــع هــذه املؤسســات 
وملعرفــة  املعلومــات  وراء  ســعياً 
ــات  ــذه املنظ ــدى ه ــا إذا كان ل في
ــك ــاطات يف منطقت ــب أو نش مكات

الرعاية الصحية والمشورة 
الصحية واالجتماعية

منظمة Emergency ميالنو:
 Via Santa Croce 19 

 02881881 

info@emergency.it 
منظمة Emergency روما: 

 .Via dell’Arco del Monte 99 A 

06688151 

roma@emergency.it 
منظمة Emergency البندقية.
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 Isola della Giudecca 212 

 041877931

 infovenice@emergency.it 
باإلضافة إىل العناوين املذكورة أعاله، تتواجد 

منظمة Emergency حالياً يف صقلية 
عند مرفأي بوزالو )Pozzallo( و أوغوستا 

)Augusta( ويف مراكز االستقبال يف نوتو 
)Noto( و روزوليني )Rosilini( ويف 

محافظة التينا )Latina( ومدينة ميالنو 
.)Caserta( ومحافظة كاسرتا )Milano(

MEDU )أطباء ألجل حقوق اإلنسان(: 

 Via dei Zeno, 10, Roma 

 0697844892 

جوال: 3343929765. 
 posta@mediciperidirittiumani.org 

.www.mediciperidirittiumani.org
MSF )أطباء بال حدود(: 

 Via Magenta 5 – Roma 

 .0688806000 

msf@msf.it 
 :Croce Rossa Italiana 

هاتف مجاين 800166166 
 urp@cri.it 

.www.cri.it

معلومات ومساعدة قانونية
 A-DIF )Associazione Diritti e 

 )Frontiere

 info@a-dif.org 

 ADIF )معلومات ومساعدة قانونية(

 ASGI )Associazione Studi
 :)Giuridici sull’Immigrazione

.segreteria@asgi.it، info@asgi.it 
خدمات ضد العنصرية: 

 ،antidiscriminazione@asgi.it
 .0432507115 / 0114369158 

ميكنكم العثور عى املحامني من هذه املنظمة 
يف العديد من املدن اإليطالية.

 Associazione Onlus ’Avvocato
di strada’. المكتب الرئيس: 
 Via Malcontenti 3, Bologna 

 051227143 

 info@avvocatodistrada.it 
ميكنك العثور عى مكاتب هذه املنظمة يف 
العديد من املدن والبلدات اإليطالية: أنكونا، 

باري، بولونيا، بولزانو، كاتانيا، فرنزي، 
جنوا، ميالنو، نابويل، بادوفا، بالرمو، روما، 
سالرنو، سراكوزا، تورين، تريسته، فينيسيا 

)البندقية(، فرونا، فيتشنزا.

المهاجرون وطالبي اللجوء
UNHCR مفوضية األمم المتحدة 

السامية لشؤون الالجئين: 
 Via Alberto Caroncini, 19 - 00197 

 Roma
.80212 06 
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C.I.R )المجلس اإليطالي لالجئين( 
المكتب الرئيس: 

 Via del Velabro 5/A Roma 

  0669200114 

 .cir@cir-onlus.org 

ميكنكم العثور عى مكاتب C.I.R يف 
كاتانيا وكاسرتا وسالرنو وبولونيا وميالنو 

وبرجامو وفرونا وغوريزيا.

القاصرون
 :Terre des Hommes

 Via M. M. Boiardo 6, Milano 

 28970418 02 

.info@tdhitaly.org 

 Save the( منظمة أنقذوا األطفال
 :)Children

 Via Volturno, 58 Roma 

 .064807001 

 info.italia@savethechildren.org 

منظمات ومؤسسات أخرى
 :ARCI

هاتف مجاين 800905570. 
 Via dei Monti di Pietralata, 16 - 

 00157 Roma
)معلومات ودعم ومشورة(
 :)Caritas( كاريتاس

 Via delle Zoccolette, 19 - 00183 

 Roma
هاتف 066861554 – 066875228 

)استقبال، معلومات، خدمات استقبال أخرى(.
 Centro Astalli – Servizio dei

 :Gesuiti per i rifugiati in Italia
 Via degli Astalli, 14, 00186 Roma 

 0667700306 / 066781246 

)معلومات، دعم قانوين لطالبي اللجوء، رعاية 
صحية(.

 الرقم الوطني لمكافحة اإلتجار 
بالبشر 800290290

أماكن مجانية لتناول 
الطعام واإلقامة

يرجــى األخــذ بعــني االعتبــار أنــه قــد 
تكــون بعض هــذه املطاعــم وباألخص 
املهاجــع ممتلئــة، لهذا إن مل تجــد مكاناً 
لتنــام يف  أحــد هــذه األماكــن فاطلــب 
ــى  ــور ع ــاعدتك يف العث ــم مس منه
ــض  ــه يف بع ــر أن ــر. تذك ــكان آخ م
هــذه األماكــن قــد يطلــب منــك تقديم 

وثيقــة إثبــات شــخصية.
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جنوب إيطاليا

:)CATANIA( كاتانيا
طعام

 Help Centre Caritas Piazza
Giovanni XXIII )مركز كاريتاس لدى 

مطعم جيوفاين( 
مقابل محطة القطار 

3687277976 - 095530126 

 :Cavalieri della Mercede
 Via di Sangiuliano 58 

.095532753 

 :Centro Astalli
 Via Tezzano 71 

.095535064 

:)NAPOLI( نابولي
طعام

 Caritas. Binario della( كاريتاس
 :)solidarietà

 Via Taddeo da Sessa 93 

.0815539275 

Centro Prima Accoglienza
 Basilica del Carmine Maggiore 

0815635785 

 Mensa S. Chiara e S. Francesco
Piazza del Gesù 13 )Montesanto( 201 

 :San Vincenzo De Paoli

 .Piazza E. Di Nicola 65 

081450690 

منامة
 Centro di Prima Accoglienza

 :Comune di Napoli
 Via de Blasis 10 

.0817956987 

 :Centro Astalli Sud
 Via Mazzini 7, Grumo Nevano )NA( 

0815054921 

كاريتاس نابولي. 
  Via Pietro Trinchera 7 

 08118997310 

.immigraticaritasna@libero.it 
:Casa di Tonia

 via S. Maria degli Angeli alle Croci 12 

 800814081 

callcenterdellasolidarieta@innomedellavita.it
 Suore Missionarie della Carità 

 Vico Panettieri 44/a 

.081440300 

 Centro di accoglienza
 notturna La Tenda Onlus

 Via Sanità 95 

 0815441415 

 centrolatenda@tim.it 
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وسط إيطاليا

:)ROMA( روما
طعام

 :’Caritas ’Giovanni Paolo II
 Via delle Sette Sale 30 

.0688815230 

 Caritas ’Don Luigi Di Liegro’

 :))Mensa serale
 Via Casilina 144 )عشاء فقط( 

0688815200 

 :Comunita’ S. Egidio
 Via Dandolo 10 

.065895478 

 :Centro Astalli Mensa
 Via degli Astalli 14/a 

0669700306 

منامة
 Centro di Accoglienza

 :’’Ferrhotel
 .Via del Mandrione 291 

0676910326 

 Casa di Accoglienza ’Villino La
 :’Palma

 Via Paolo Martinez 8 

0688815350 

 Ostello Stazione Termini ’Don

 :’Luigi Di Liegro
 Via Casilina 144 

0688815200 

 Centro di Accoglienza Santa
 :Giacinta

 Via Casilina Vecchia 15 

0688815220 

شمال إيطاليا

:)MILANO( 1- ميالنو
طعام

 Osf Opera San Francesco Per
 :I Poveri

 Viale Piave 2 

0277122400 

 :Caritas Ambrosiana
 Via S. Bernardino 4 

02760371 

 :Refettorio Ambrosiano
Piazza Greco 11 

منامة:
 :Comune di Milano

 Centro Aiuto Stazione Centrale )من 

15 ترشين الثاين حتى 31 من آذار( 

 .88447649-02 

للعثور عى مكان دافئ يف حاالت الطوارئ 

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا

72

W2Italy layout a6 Ar Version.indd   72 9/12/2018   12:26:35 PM



 Via :يرجى التوجه إىل العنوان التايل
.Ferrante Aporti 3

 :Comune di Milano
 Viale Ortles 6  )عى مدار العام(

0288445239 / 0288445238  

 Caritas Ambrosiana
 :Accoglienza per uomini

Via Sammartini 114 

 :Casa dellʼaccoglienza
 Via Zurigo 65 للنساء واألمهات واألطفال 

.024157866 

 Fondazione Casa della Carità
 :Angelo Abriani Onlus

 10/Via Brambilla 8 

.02259351201 

)COMO( كومو
للمعلومات حول املنامة يف كومو، نرجو منكم 

قراءة الفصل الرابع.
 .Porta Aperta

Via Primo Tatti n°18 

أيام االثنني واألربعاء والجمعه من الساعه 
التاسعه صباحاً حتى منتصف الليل

غداء 
Via Primo Tatti n°7 

)Puerta Aperta( حرصاً عن طريق منظمة
عشاء 

 من الساعة السابعة إىل الثامنة مساًء. 

 Via Tomaso Grossi n°20 

)دخول مجاين للجميع(.

)BOLOGNA( 2- بولونيا
طعام

 :Mensa dell’Antoniano
 Via Guinizelli 3 

.0513940226 

 Caritas. Mensa della
 Fraternità Centro San

 :Petronio
 Via S.Caterina 8 

0516448015 

منامة
 Dormitorio Sociale e Refugees

 :’Welcome Point ’Labas Occupato
.Via Orfeo 46 

 Centro di accoglienza
 :’notturno ’Casa Willy

 Via Pallavicini 12 الطابق األول

 Centro di accoglienza
 :’’Beltrame

.Via Sabatucci 2 

 Rifugio notturno della
 :solidarietà

2/Via del Gomito 22 
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3- محطة فينيس-ميستري
طعام

 Convento cappuccini Chiesa
 :Redentore

Giudecca 194, Venice  

 :Convento Cappuccini
Via Andrea Costa 7, Mestre 

 :Miani
Via Altobello 4, Mestre 

منامة
 Dormitorio maschile Papa

 :Francesco
 Via Mameli 37/m, Marghera 

041922167 

 :Dormitorio maschile Betlemme
 Castello 2129, Venice 

0415289888 

 :Dormitorio femminile Betania
 Cannaregio 2601/a, Venice 

041720480 

:)TREVISO( 4- تريفيزو
طعام ومنامة

 :Caritas
 Via Venier 50 

545316 0422 

 :Dormitorio e mensa Comune di Treviso
 Via Risorgimento 9 

0422545316    03/0422658302 

منامة
 :)Caminantes )Cso Django

 Via Monterumici 11 

من ترشين الثاين حتى آذار 
3661393298 

)GENOVA( 5- جنوا
طعام

 :Convento Padre Santo
 Piazza Cappuccini 

0108392307 

 Comunità di Sant’Egidio Centro
 :Genti di Pace

 Via Vallechiara 29 

0102468712 

 Auxilium-Mensa Il Chicco di
 :grano Sal

 )Nuova, N.S. del Monte 2, )S.Fruttuoso 

010515609 

منامة
 :Auxilium. Centro di accoglienza

 )Via Gagliardo 2, )S.Teodoro 

0102463555 

 :Massoero c/o Villa S.Teodoro
 V. Dino, Col 13 

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا
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010255972 

 :Associazione San Marcellino
 4/Via al Ponte Calvi 2 

 0102470229 

segreteria@sanmarcellino.it 

)VENTIMIGLIA( 6- فينتيميليا
طعام ومنامة

 Caritas. Centro Ascolto
 :Intemelia

 Via San Secondo 20 

0184355058 

:)TRIESTE( 7- تريسته
طعام

 :Caritas
 Via dell’Istria 73 

 040361005 

)الغداء 11:30 – 12:30 العشاء 06:00 – 07:00(
منامة

 :Comunità di S.Martino al Campo
 Via Udine 19 )يقع املكتب مقابل املحطة 

Piazza della Libertà 8 ،املركزية
 كل يوم من الساعة 06:00 صباحاً – 

08:00 مساًء(.

)UDINE( 8- أوديني
طعام

 :Caritas
 Via Ronchi 2 

 0432414502 )غداء 11:00 – 12:00، 

عشاء 06:00 – 08:00 مساء(
 :Centro solidarietà Giovani

 Viale Ledra 4 

 من اإلثنني حتى الجمعة )وجبات طعام، 
استحام مجاين، غسيل ثياب(

)TRENTO( 9- ترينتو
 :Cooperativa Punto d’incontro

 Via Del Travai 1 

0461984237 

)TURIN( 10- تورين
منامة وطعام

 :Sermig. Arsenale della Pace
 Piazza Borgo Dora 61 

 0114368566 

 www.sermig.org 

)Lungo Dora Agrigento 61( عنوان للنساء
 :Asili notturni Umberto I

 Via Ormea 119 

 .0115660804 

www.asilinotturni.org 

منامة
 Casa di ospitalità notturna. -
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 :Cooperativa Stranaidea
Via Carrera 181 

 Casa di ospitalità notturna.
 :Coop. Animazione Valdocco

Via Ghedini 6 

الفصل السابع
السفر في 

أرجاء إيطاليا 
وباتجاه البلدان 

األوروبية 
األخرى

هام:!
ــت  ــه يف الوق ــار أن ــذ باالعتب خ
الراهــن و نظــرا لزيــادة التفتيــش 
و الضبــط و الرفــض مــن جميــع 
الحــدود فإنــه مــن الصعــب جــدا 
و الخطــورة اإلنتقــال مــن إيطاليا 

ــد أورويب آخــر. إىل بل

في إيطاليا

ــة  ــواع التالي ــا األن ــد يف إيطالي تتواج
ــارات: ــن القط م

R: Reginoal إقليمي: يتوقف القطار 
يف عدة محطات عى املسار وهو 

أرخص الخيارات املتاحة.
IC: Interciry: يتوقف عند بضعة 

محطات ومثن التذكرة أغى.
EC: Eurocity: قطارات دولية، تقوم 

الرشطة بالتفتيش عند عبور الحدود و 
يف أول محطة بعد الحدود.

مواعيــد  جــدول  عــى  للعثــور 
ــح  ــى تصف ــعار يرج ــالت واألس الرح
www.trenitalia. املوقــع اإللكــرتوين

it أو االتصــال بالرقــم 892021.
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يمكنك العثور هنا على معلومات حول محطات الربط بين المدن 
اإليطالية الرئيسة:

محطة  
السعرعدد الرحالت اليوميةالوجهةاالنطالق

كاتانيا 
)CATANIA(

)ROMA( من 39 حتى 69 4روما
يورو

كاتانيا 
)CATANIA(

ميالنو 
)MILANO(

من 69 حتى 110 1
يورو

روما 
)ROMA(

ميالنو 
)MILANO(

من 19 حتى 51 4
يورو

روما 
)ROMA(

روما 
)ROMA(

بولونيا 
)BOLOGNA(

فرنزيه 
)FIRENZE(

أربع قطارات يومياً )نفس وقت 
االنطالق للقطارات من روما إىل 

ميالنو(

من 19 حتى 37.5 
يورو

روما 
)ROMA(

البندقية 
)VENICE(

من 29 حتى 54 3
يورو

أوديني 
)UDINE(

ميالنو 
)MILANO(

من 29 حتى 51 2
يورو

أوديني 
)UDINE(

البندقية 
)VENICE(

كل ساعة من الرابعة والنصف 
صباحاً حتى العارشة وسبع 

دقائق مساًء
11.65 يورو

ترييسته 
)TRIESTE(

ميالنو 
)MILANO(3

من 29 حتى 53.5 
يورو

ترييسته 
)TRIESTE(

البندقية 
)VENICE(

كل ساعة من الخامسة والربع 
صباحاً حتى العارشة وست 

دقائق مساًء
من 12 حتى 18 

يورو

ميالنو 
)MILANO(

جنوا 
)GENOVA(

كل ساعة من السادسة وعرش 
دقائق صباحاً حتى التاسعة 

وعرش دقائق مساًء
من 9 حتى 20.5 

يورو
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الحافالت من وإلى 
المدن اإليطالية 

الرئيسة

للحصــول عــى جــدول مواعيــد 
الرحــالت واألســعار الدقيقــة فعليــك 

ــة: ــرشكات التالي ــع ال ــل  م التواص
 :BALTOUR/EUROLINES

 www.baltour.it 
 info@baltour.it

0039 )0( 861 1991900 

)عنوان مكتب قطع التذاكر يف 
 Largo Guido Mazzoni - :روما

)Biglietteria B
SALEMI )صقلية(: 

 www.autoservizisalemi.it 
0039 )0( 923 9811020 

SAIS AUTOLINEE )صقلية(: 
 www.saisautolinee.it 

 800211020 من خليوي 

199244141

ميالنو 
)MILANO(

فرونا 
)VERONA(

كل ساعة من السادسة وخمس 
وعرشين دقيقة صباحاً حتى 

العارشة وخمس وعرشين دقيقة 
مساًء

من 12 حتى 21 
يورو

فرونا 
)VERONA(

ميالنو 
)MILANO(

كل ساعة من الخامسة وأربعني 
دقيقة صباحاً حتى التاسعة 

وأربعني دقيقة مساًء
من 12 حتى 21 

يورو

البندقية فينيس 
)VENICE(

ميالنو 
)MILANO(

كل ساعة من الخامسة واثنتني 
وخمسني دقيقة صباحاً حتى 

الثامنة ودقيقتان مساًء
من 19 حتى 37.5 

يورو

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا
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ــا  ــا وروم ــني كاتاني ــة ب ــط الرئيس ــات الرب ــن محط ــة ع ــات عام معلوم
ــو وميالن

كاتانيا 
)CATANIA(

روما 
)ROME(

ثالث حافالت 
يومياً

من 40 - 43 
يورو

 SAIS

 AUTOLINEE

AND SALEMI

كاتانيا 
)CATANIA(

ميالنو 
)MILAN(

ثالث حافالت 
يومياً

من 69 - 78 
يورو

BALTOUR/
SALEMI

روما 
)ROME(

ميالنو 
)MILAN(

أربع حافالت 
يومياً

من 19 – 48 
يورو

BALTOUR

السفر إلى بلد أوروبي 
آخر

القطار
ــكك  ــة الس ــر لرشط ــد مق -  يوج
ــة  ــات الرئيس ــة يف املحط الحديدي
يف املــدن الكــربى  حيــث يتعــرض 
للتفتيــش  عــادًة  املســافرون 
بصــورة يوميــة  يف أروقــة املحطــة 
أو عــى رصيــف اإلنطــالق.  تخــّدم 
املحطــات الصغــرة بالقطــارات 
املحطــات  تدخــل  التــي  ذاتهــا 

ــة. الرئيس
-  عليــك االحتفــاظ بالتذكــرة عــى 

التذاكــر  مفتــي  أن  إذ  الــدوام، 
ــم  ــون وبإمكانه ــون حكومي موظف
الحــاالت  اســتدعاء الرشطــة يف 
الغــر عاديــة  ويحــق لهــم تدقيــق 

ــتنداتك. مس
- تخضــع القطــارات املغــادرة مــن 
البلــدات الحدوديــة إىل عمليــات 
تدقيــق متكــررة بــدءاً مــن محطــة 
باملحطــة  وانتهــاًء  االنطــالق 

ــرة. األخ
القطــار  محطــات  تحتــوي   -
الحدوديــة عــى مقــر للرشطــة 
ــتندات  ــق املس ــن تدقي ــؤول ع مس

الطريــق. ومراقبــة 
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إلى النمسا

القطارات إلى فرنسا

سويسرا
تغــادر القطــارات املتوجهــة إىل 
ســويرسا مــن محطــة القطــار 
املركزيــة يف ميالنــو وتصــل إىل 
ــو  ــويرسية )كياس ــدن الس أوىل امل
ــو،  ــة ميالن ــن محط Chiasso(. م
ــة  ــارات يومي ــة قط ــادر مثاني تغ
 )Lugano( متوجهــة إىل لوغانــو
وزيــورخ )Zürich( يف ســويرسا 
ــاً  ــاعة 8:25 صباح ــن الس ــدءاً م ب
ــعر  ــدأ س ــاًء )يب ــى 20:25 مس حت
ــادر  ــورو(. وتغ ــن 19 ي ــرة م التذك
ــو  ــة ميالن ــارات محط ــة قط ثالث
بــرن  نحــو  متوجهــة  يوميــاً 
)يبــدأ   )Basel( وباســل   )Bern(

ــورو(. ــن 29 ي ــرة م ــعر التذك س

مواعيد الرحالت وأسعار
التذاكر:

 :Trenitalia شركة
 www.trenitalia.it 

892021 

:Trenord شركة
 www.trenord.it 

هاتف: 0039 )0(72494949-2
شركة FFS  )السكك الحديدية 

السويسرية(:
 www.ffs.ch 

0900300300 

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا
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إلى سويسرا

النمسا وألمانيا
تنطلــق مــن محطــة القطــارات 
ــا )Porta Nuova( يف  ــا نواف بورت
فرونــا ســتة قطــارات يوميــة 
 )Innsbruck( باتجــاه إنســربوك
ــدأ  ــا )يب ــاه أملاني ــا وباتج يف النمس
ــورو(.  ــن 39 ي ــرة م ــعر التذك س
ــالت  ــض الرح ــاً بع ــد أيض تتواج

ــة: الليلي
ــا  ــة - فرون ــالن الرئيس ــة مي محط
ــربوك  ــو - إنس ــو - بولزان - ترنت
ميونــخ   – فيينــا   – )النمســا( 
)أملانيــا( )يبــدأ ســعر التذكــرة مــن 

59 يــورو(.

محطــة رومــا الرئيســة )رومــا 

 –  )Roma Termini ترمينــي 
ــا –  ــا – فرون ــا – بولوني فلورنس
ــربوك –  ــو – إنس ــو – بولزان ترينت
ــدأ ســعر التذكــرة مــن  ــخ )يب ميون

59 يــورو(.

 – فلورنســا   – ترمينــي  رومــا 
ــة( –  ــيا )البندقي ــا – فينيس بولوني
ترافيزيــو – كالغينفــورت )النمســا( 
ــدأ  ــا – ميونــخ )يب – فيــالخ – فيين

ــورو(. ــن 95 ي ــرة م ــعر التذك س
مــن محطــة فينيزيــا ميســرتي 
إىل  )Venezia Mestre( قطــارات 
ــربوك يف  ــا وإنس ــا يف النمس فيين
ــدأ  ــا )يب ــخ يف أملاني ــا وميون النمس

ــورو(. ــن 95 ي ــرة م ــعر التذك س
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مواعيد الرحالت وأسعار 

التذاكر:
:Trenitalia شركة

 www.trenitalia.it 
هاتف: 892021

شركة السكك الحديدية 
:OBB النمساوية

 .www.obb-italia.com 

 اللغة اإلنكليزية واألملانية
   +43 )0(5 1717

اللغة اإليطالية
 +39 02 3041 5023

فرنسا
مــن محطــة القطــار )Lingotto( يف 
 Cuneo إىل Turin تورين: قطــار مــن
 Ventimiglia إىل Cuneo ثــم مــن
ثــم إىل محطــات القطــار الفرنســية 
 Vievola-Tende( 2- )La( 1- التالية
 Brigue( 3- )ST Dalmas de Tende(
 4- )Fontan Saorge( 5- )Bresil sur

)Roya
 Piazza )محطــة  جنــوا  مــن 
 R, IC, تتوجــه القطــارات :)Principe

 EC وقطــارات Ventimiglia إىل EC

 )Nice( إىل نيــس )Thello رشكــة(
ومرســيليا )Marseille( يف فرنســا

 :)Brignole محطــة( جنــوا  مــن 
إىل   IC و   R القطــارات  تتوجــه 

.)Ventimiglia (
تتوجــه   )Savona( ســافونا  مــن 
إىل   ECو  ICو  R القطــارات 
ــوا  ــن جن ــة م )Ventimiglia( قادم
وتوريــن. وقطــارات EC )رشكــة 
Thello( إىل نيــس )Nice( ومرســيليا 

فرنســا. يف   )Marseille(
نيــس:  إىل   Ventimiglia مــن 
القطــارات اإلقليميــة )R( التــي تديرها 
ــة الفرنســية  رشكــة الســكك الحديدي
 Ventimiglia ــن ــق م )SNCF(، تنطل
ــم إىل  ــة Nice ville ث ــاه محط باتج

.Grasse و   Cannes
تنطلــق قطــارات رشكــة )Thello( من 
 Nice محطة ميــالن الرئيســة باتجــاه
ـ تورين وجنوا  و Marseille عبــوراً بــ
ــدأ ســعر التذاكــر  و Ventimiglia)يب
مــن 30 يــورو(. ومــن محطــة قطــار 
ديجــون  إىل   )Venice-Mestre(
ـ بادوفا  وباريــس يف فرنســا عبوراً بــ
و فيشــنزا وفرونــا وبرســكيا وميالنو 

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا
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)يبــدأ ســعر التذاكر مــن 69 يــورو(.

مواعيد الرحالت وأسعار 
التذاكر:

:Trenitalia شركة
 www.trenitalia.it

892021 

شركة السكك الحديدية الفرنسية 
:)SNCF(

 www.sncf.com 

 0039 )0(2 40326435

بواسطة الحافالت
ــي  ــد مــن الحافــالت الت ــاك العدي هن
تربــط بــني املــدن الرئيســة اإليطالية 
وأملانيــا وفرنســا والنمســا وســويرسا. 
ــررة:  ــالت املتك ــض الرح ــم بع إليك
ــخ،  ــا - ميون ــس، روم ــا - باري روم
ــا،  ــو - فيين ــو - باريــس، ميالن ميالن
ميالنــو – زيورخ، فينيســيا )البندقية( 
– باريــس، ميالنــو – بــازل، فينيســيا 
– فيينــا، ميالنــو – ميونــخ، فينيســيا 

– ميونــخ، جنــوا – مرســيليا.
ــالت  ــدول الرح ــى ج ــول ع للحص
ــع  ــل م ــم بالتواص ــعار عليك واألس

رشكات النقــل التاليــة:
:BALTOUR/EUROLINES شركة

www.eurolines.it 
 www.baltour.it 
 info@baltour.it

  0039 )0(861 1991900
مكتب قطع التذاكر يف العنوان التايل:

 Largo Guido Mazzoni - روما
.Biglietteria B
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الفصل الثامن
مسرد

 RICHIEDENTE( طالب اللجوء
:)ASILO

 هو الشخص الذي يتقدم بطلب 
للحصول عى صفة الجئ وفقاً التفاقية 
جنيف عام 1951. بإمكان أي شخص 

التقدم بطلب لجوء يف أي وقت يريد.

 MINISTERO( وزارة الداخلية
:)DELL’INTERNO

 هي اإلدارة املركزية العامة املتمعة 
بالقدرة عى التعامل مع الهجرة واللجوء.

- مقر المحافظة 
:)PREFETTURA(

 الهيئة اإلدارية غر املركزية التابعة 
لوزارة الداخلية يف محافظة معينة، 

وتعمل بصفتها املكتب اإلقليمي 
للحكومة.

:)QUESTURA( مقر الشرطة -
 الهيئة اإلدارية التي تدير وتنظم 

نشاطات وأعال الرشطة يف كل 
محافظة. تحتوي جميع مخافر الرشطة 

عى قسم األجانب والذي يسر معامالت 
املهاجرين وطالبي اللجوء.

- الهيئة اإلقليمية 
 COMMISSIONE(

:)TERRITORIALE

 تعمل عى دراسة الطلبات املقدمة 
للحصول عى الحاية الدولية.

 PERMESSO( تصريح اإلقامة
:)DI SOGGIORNO

 الوثيقة التي تخولك البقاء يف األراض 
اإليطالية بشكل قانوين.

القاصر  غير المصحو	 
 MINORE NON( بولي أمر

:)ACCOMPAGNATO
 هو شخص أعزب مقيم يف إحدى الدول 

األوروبية ومل يبلغ سن الثامنة عرشة، 
وليس برفقة شخص مسؤول عنه يبلغ 

من العمر 18 وما فوق.

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا
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 :)FAMILIARE( قريب
زوج أو زوجة أو رشيك )صفة رشيك 

غر معرتف بها يف جميع البلدان 
وهي تصف املتزوجني أو املرتبطني 

من املثليني واملتحولني الجنسيني(، أو 
األوالد غر املتزوجني والذي يحتاجون 
إىل إعالة. إن كنت قارصاً غر متزوج، 

فأقاربك هم والدك أو والدتك أو الويص 
القانوين عليك.

 :CEDOLINO

وثيقة، عبارة عن قطعة من الورق 
املقوى، تحمل صورة شخصية وتعطى 

لكل من يذهب إىل مخفر الرشطة للتقدم 
بطلب لجوء ويتم أخذ بصاته. تحتوي 

هذه الوثيقة عى مواعيد املراجعة مع 
قسم الرشطة.

 :)EURODAC( يوروداك
قاعدة بيانات متاحة لجميع الدول 
األوروبية األعضاء، وهي القاعدة 
التي تحفظ فيها بيانات الالجئني 

واملهاجرين وفئات معينة من املهاجرين 
غر الرشعيني وتتضمن هذه البيانات 

بصات ومعلومات شخصية.

اتفاقية دبلن 
:)REGOLAMENTO DUBLINO(
 الئحة الضوابط األوروبية التي تحدد 

الدولة املسؤولة عن  دراسة طلب لجوء 
محدد.

 :)VERBALIZZAZIONE(
مرحلة من مراحل إجراءات طلب اللجوء 

تتم يف مركز الرشطة وميأل فيها املهاجر 
االستارة )C3( ويجيب عن أسئلة 

شخصية عنه وعن عائلته بشكل كتايب 
وعن كيفية وصوله إىل إيطاليا.

 SPAZIO( منطقة شنغن
 :)SCHENGEN

منطقة تنقل حر تشمل 26 دولة أوروبية 
من بينها 22 دولة من الدول 28 األعضاء 
يف االتحاد األورويب باستثناء بريطانيا 

العظمى وإيرلندا )بعد خيار إيرلندا 
باالنسحاب(،وقربص وكرواتيا وبلغاريا 
ورومانيا )ستنضم إىل منطقة الشنغن 
قريباً(، باإلضافة إىل أربعة  دول ليست 

أعضاءً يف االتحاد األورويب: إيسلندا 
وليشتنشتاين والرنويج وسويرسا.
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قاموس عربي إيطالي وتفسير للعبارات الشائعة

التعريف عن النفس

Buongiornoصباح الخرCiao/Salveمرحباً
Arrivederciإىل اللقاءBuonaseraمساء الخر

من فضلك، من بعد Scusaعذراً، املعذرة
Per favoreإذنك

PregoعفواGrazieًشكراً

Il mio cognome اسم عائلتيIl mio nome è...اسمي...
...è

Vengo da...أنا من ...Ho …. Anniعمري .... سنة
العائلة

SorellaأختFratelloأخ
MadreأمPadreأب
FigliaابنةFiglioابن
MoglieزوجةMaritoزوج
NonnaجدةNonnoجد
ZiaعمةZioعم

ابن عم/عمة، ابن 
ابنة عم/عمة، ابنة Cuginoخال/خالة

Cuginaخال/خالة

Mia SorellaأختيMio Fratelloأخي

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا
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Mio Fratello أخي يعيش يف ...
... vive a...أختي تعيش يف Mia Sorella

… vive a
أرغب باالتصال 
بـ...

voglio chiama-
..re mio/a

طلب الحصول على المعلومات وتقديمها

هل يتواجد Dove mi trovo?أين أنا؟
مرتجم؟

C’è un tradut-
?tore

هل يتواجد 
محامي؟

C’è un avvoca-
?toمل أفهمNon capisco

هال كتبت ذلك من 
فضلك؟

Puoi scriver-
?meloهل تتكلم....؟? .… Parli

ال أتحدث اللغة 
اإليطالية

 Non parlo
italiano....أريد Ho bisogno

… di

إىل متى سأبقى 
يف هذا املكان؟

 Quanto tempo
 starò in questo

?posto

أرغب برؤية 
الرتجمة لهذا 
املستند

 Voglio la
 traduzione di
questo docu-

mento
Non ho soldiال أملك املالNon lo soال أعرف

أين ميكنني تناول 
الطعام؟

 Dove posso
?mangiare

أين ميكنني أن 
أنام؟

 Dove posso
?dormire

Dov’è il bagno?أين الحام؟Avete acqua?هل لديك ماء؟

-Dov’è la stazioأين محطة القطار؟
?ne dei treni

أين محطة 
الحافالت؟

 Dov’è la
 stazione degli

?autobus

أين ميكنني رشاء 
التذاكر؟

 Dove posso
 comprare il

?biglietto
ما هو سعر 
التذكرة؟

 Quanto costa il
?biglietto
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أين ميكنني 
االستحام؟

 Dove posso fare
?una doccia

أين ميكنني 
الحصول 
عى املساعدة 
واملعلومات؟

 Dove posso
 chiedere aiuto
?e informazioni

هل ميكنني إجراء 
مكاملة هاتفية؟

 Posso fare una
?telefonata

أين ميكنني رشاء 
رشيحة هاتف 
جوال؟

 Dove posso
 comprare una
scheda telefo-

?nica
الصحة

أنا بحاجة إىل 
طبيب

 Ho bisogno di
un medico

أريد الذهاب إىل 
املستشفى

 Devo andare in
ospedale

Ho bisogno di أريد دواء
una medicinaتعرضت إلصابةSono ferito

Il dolore è forteاألمل شديدMi fa male quiأشعر باألمل هنا
Ho la febbreأصابتني الحمىSono malatoأنا مريض

لدي حساسية 
من ...

 Sono allergico
...aأشعر بالدوارMi gira la testa

Sono stato تعرضت للرب
picchiatoأشعر بصداعHo mal di testa

لدي مشكلة يف Ho mal di golaحلقي ملتهب
التنفس

 Non respiro
bene

Ho problemi لدي مشكلة جلدية
alla pelleلدي أمل يف األسنانHo mal di denti

أعاين من التهاب Soffro di asmaأنا مصاب بالربو
الشعب الهوائية

Soffro di bron-
chite

Potrei essere أعتقد أنني حامل
incintaأنزف بشدة Ho perdite di

sangue

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا
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أنا ضحية اعتداء 
جنيس

Ho subito vio-
lenza sessuale

أنا مصاب مبرض 
السل

Ho la tuber-
colosi

أنا مصاب مبرض Ho la malariaأنا مصاب باملالريا
Ho la scabbiaالجرب

ثياب ومتفرقات

Maglioneسرتة )صوفية(Scarpeحذاء
PantaloniبنطالMagliettaيت شرت
Mutandeثياب داخليةCalzeجوارب
CappelloقبعةGiubbottoسرتة )صدرية(
SciarpaوشاحGuantiقفازات
Sacco a peloكيس نومLettoرسير
CuscinoوسادةCoperteدثار )بطانية(
BatteriaبطاريةCellulareهاتف خليوي

Connessione انرتنتComputerحاسب )كمبيوتر(
internet

مصباح يدوي 
SaponeصابونTorcia)بيل(

Dentifricioمعجون أسنانSpazzolinoفرشاة أسنان
ScomodoمزعوجStancoمرهق
VicinoقريبLontanoبعيد
PiccoloصغرGrandeكبر
Costosoباهظ الثمنEconomicoرخيص
PulitoنظيفSporcoمتسخ
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FreddoباردCaldoحار، ساخن
VecchioقديمNuovoجديد

اتجاهات وأماكن ووسائل النقل

SudجنوبNordشال
EstرشقOvestغرب
DestraمينيSinistraيسار )شال(
FuoriخارجDentroداخل
Indietroإىل الوراءAvantiإىل األمام
Ufficio Postaleمكتب الربيدOspedaleمستشفى
PrefetturaمحافظةQuesturaمقر الرشطة
AeroportoمطارPortoمرفأ
TrenoقطارAutobusحافلة
TaxiتاكيسNaveسفينة

وثائق متعلقة باللجوء السياسي

لدي مستند أو 
وثيقة

Ho un docu-
ment... ال أملك الوثيقة Non ho un

document

Ho perso il mio أضعت وثيقتي
documentoرسقت مستندايت

 Mi hanno
 rubato il mio

documento

Permesso di ترصيح اإلقامةPassaportoجواز سفر
soggiorno

-Attestato/cerتصديق/شهادة
tificateمحاميAvvocato

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا
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Richiesta طلب لجوء
d’asiloالتاس/طعنRicorso/ap-

pello

أرغب بالحصول 
عى لجوء سيايس

 Voglio chiedere
asilo politico

ال أرغب بالتواصل 
مع سفارة بلدي

Non voglio con-
 tattare la mia

ambasciata
ArrestoاعتقالEspulsioneطرد/ترحيل
ViolenzeعنفPersecuzioneاضطهاد
CriminiجرائمGuerraحرب
TortureتعذيبMinacceتهديدات

Arruolamento تجنيد إجباري
forzato

رصاعات قبلية/
عرقية

Conflitti triba-
li/etnici

مجموعات 
Polizia di رشطة الحدودGruppi militaryمسلحة/عسكرية

frontier
LeggiالقواننيDiritti umaniحقوق اإلنسان
LibertàالحريةVitàالحياة

ال ميكنني العودة 
إىل بلدي

 Non posso
 tornare al mio

Paese

إن عدت إىل بلدي 
فسأكون معرضاً 
للخطر

 Nel Paese da
 cui provengo

sono in pericolo

أنا ضحية متييز
 Sono stato/a
vittima di di-

...scriminazioni

ألنني أنتمي لفئة 
أو مجموعة عرقية 
معينة

 Perchè sono di
un  gruppo et-
nico e sociale

Per il colore بسبب لون جلدي
della pelle

بسبب الدين الذي 
اعتنق

 Per la mia
religion

بسبب آرايئ 
السياسية

Per le mie opi-
nioni politiche

بسبب ميويل 
الجنسية

 Per il mio
 orientamento

sessuale
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أيقونات وشعارات ورموز والفتات شائعة

دليل مرحبًا بكم في إيطاليا
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