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معلومات اليحتوي على  دليل  عبارة عنهوو" الحياة في إيطاليا"
هذا  ّمت، حيث يه المواطن األجنبّيحالةنظم ـُالمتعلقة بالقوانين التي ت

 .قامة في بالدناروا اإل الذين قّرالمهاجرين األجانبب بشكل خاّصالدليل 
 لتعديالت لوفقًا قد تّم تعديلهاحيث هذه النسخة الرابعة من نوعها وتكون 
 .سنوات األخيرة خالل الثالث طرأتالتي عديدة ة الالتشريعّي

المواطنين الخاّصة بجمعيات الطلب تلبية ليل ل إنجاز هذا الدتمَّلقد 
 ترجمة هذا الدليل ت تمَّقدولتريفيزو، حافظة ـُميعيشون باألجانب الذين 

ة، ة، اإلنجليزّية، الفرنسّية، الصينّية، العربّياأللبانّي(إلى ثماني لغات 
ضرورًيا هذا الدليل يعتبر و .)ةالروسّية وة، اإلسبانّية ،البرازيلّيتغالّيالبر

ا يتعلق فيموخاّصة   وألهميتهلكثرة إستعمالهإلنتشاره وجًدا نظرًا 
 ، أو فيما يخّصة اإليطالّيراضيالدخول إلى األعند  ىاألولبمرحلة 

على األجنبّي ل سهِّ ُيإذ أنه ، في المجتمعةمرحلة اإلندماج التدريجّي
 التي نين والقوا اإلدارّي والقانونف على إجراءات النظامة التعرُّعملّي

 .ة اإلندماج بشكل إيجابّي عملّيا يساعد فيمّم خّصهت
تريفيزو ُمـحافظة   التي تقوم بهامبادراتال اإلنجاز من بين  هذاإنَّ
)Provincia di Treviso(، المؤسسات التي معلومات لتقوية  وذلك

 هذا الدليل قد حصل أذآر هنا بأنَّوأريد أْن .  بشؤون الهجرةهتّمتتعمل و
 آما ومن الممكن . بإيطاليامثالّيدات إستحقاق آمشروع اعلى شه
 للحصول على المعلومات التي تتعلق ”on line“ذا الدليل مراجعة ه

تريفيزو على موقع الويب الخاّص بُمـحافظة بأمور الهجرة 
)Provincia di Treviso.( 
 العامة  والدوائرالمؤسسات  في إلى آل العاملينشكر خاّصبنتوجه و
 واخيرًا.  التي تعمل بهذا المجالةات التطوعّي الجمعّيوفي )الحكومّية(

إيطاليا ولديه في من إختار العيش مساعدة ب هذا الدليل يقومأتمنى أن 
  .رغبة أآيدة في اإلندماج

 
 2010عام  )يونيو(حزيران ) Treviso(تريفيزو 

 ليوناردو مورارو
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 )Provincia di Treviso (تريفيزومحافظة رئيس 
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غات، والذي د الل نقدم إصدارًا جديدًا لدليل المعلومات المتعدِّسعدنا أْنُي
 :  يكونيهدف إلى أْن

لك، ين آذـ للمواطنين اإليطالّيبل للمواطنين األجانب فحسب  ليسدليًالـ 
لهم عالقة ين الذين ـللمواطنين اإليطالّيو أيتعاملون مع المهاجرين الذين 

بحاجة إلى توجيه فإنهم  ولهذا . حيث يزداد عددهم يومَا بعد يوم،بالهجرة
 .تتعلق بالهجرة والمهاجرينعقدة التي الُموالقوانين  فيما يتعلق بالقواعد

 مباشر مع بشكل تعمل تيات المؤسسات والجمعّيللعاملين في ال ـ دليًال
المعلومات التي ( معلوماتشبكة وتقوية بيث تباإلضافة إلى األجانب، 

 ، وتعمللدوائر والمؤسسات العامةل) تتعلق بالهجرة والمهاجرين
 .منذ زمنعلى هذا ) Provincia di Treviso( تريفيزو محافظة

لمشاآل األآثر اة بعيدة عن التعقيدات، لتوفير حلول لّيـ عملية إرشاد أوَّ
تكرارًا األآثر ، واإلجابة على األسئلة ةاليومّيلمهاجر احياة إنتشارًا في 
، العائلة، العمل،  فيها واإلقامة إلى إيطالياالدخولعملّية فيما يتعلق ب

 .ةالجنسّياألمور الخاّصة بلتعليم، السكن وة، االصحَّ
 لمحافظة  عنوانين خاصة بالمؤسسات التابعةمجموعةإعطاء ـ 

خاّصة المكاتب ال،  األجانبإستقبالالخاّصة بمراآز المثل، ، تريفيزو
، المراآز )التدريب (مراآز التكوينالمعلومات، المدارس و بإعطاء
عناوين ات، وأخيرًا لّيالقنصة، السفارات وة واإلجتماعّيالصحّي

 .ةعلى األراضي اإليطالّيدة وجواألجانب المخاصَّة بالات جمعّيال
البرنامج في ظل   تريفيزومحافظةلقد تم نشر هذا الدليل، بمبادرة من 

سائر و )Regione del Veneto(عليه بين مقاطعة الفينيتو  المتفق
ضوع  موبما يخّص) Province del Veneto(محافظات الفينيتو 

ة مكتب السياسات اإلجتماعّيعن طريق نجاز هذا اإل تمَّلقد والهجرة، 
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الدليل وتقديم هذا الذي قام بمراجعة ومكتب المواطنين األجانب 
 . بجزيل الشكرإليهه نتوجَّو ،التعديالت والقوانين الجديدة

 الفعال، اإلستيطان و اإلندماجةل هذا الدليل عمليَّسهُِّينتمنى أن وأخيرًا 
 .ان بخلق فرص لنمو مجتمعتانا، آفيلم وحدهانتلروح متبادلة، الب

 2010عام  )يونيو(حزيران ) Treviso(تريفيزو 

 رة ترينتنارباب

 .ة والهجرةمستشارة السياسات اإلجتماعّي
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 قامةاإلالدخول و.1
 ى القانون الُمـسّم فيوبشكل أساسّيتواجد تنظام الهجرة، إنَّ القوانين المتعلقة ب

الذي قد  286رقم  المرسوم التشريعّيوهو (- Testo Unico -  واحد والوحيدالنص الب
آذلك  و،)1، وما يليه من تعديالت1998 عام )يوليو( تـّمـوز 25 صداره في تاريخإتّم 

 الصادر 394رقم  ة مرسوم رئيس الجمهورّي( هذنفيـت بعملّية الخاّص   القانونفيأيضًا 
نفيذ ـتتطبيق ويتم و .)وما يليه من تعديالت 1999 عام )أغسطس( آب 31في تاريخ 

والمقصود  2ةبّيولمجموعة األورذين ال ينتمون إلى اال األجانب هذه القوانين على
آما ويتم تنفيذ قوانين  وروبّيتحاد األاإلالى  ال تنتميمواطني الدول التي بهذا 

  ال تـُطبَّـق قوانينومبدئيًا .ة جنسّيالذين ال يحملون أية فرادعلى األالهجرة أيضًا 
ق  عدا تلك القوانين التي تتطّرما، 3مواطني دول اإلتحاد األوروبّيالهجرة على 

  قرارات اإلتحادذتنفيالخاّصة ب قواعـدال( قرارات اإلتحاد األوروبّيإليها  
 4مواطني اإلتحاد األوروبّيالمتعلقة بة القانونّيفيما يتعلق باألحوال أما . )األوروبّي

 وروبّياإلتحاد األ اتقرار  عليهنّصتما لوهذا وفقًا ة، خاّص قوانين تخضع لفهي
 الذين ينتمون إلى اإلتحاد نمواطنيال جميع  هذه القوانينشملـ تحيثفي هذا الصدد، 

 . ومواطني سويسرا وجمهورية سان مارينو5األوروبّي
ال ينتمون الى نهم أرغمًا من   شينغن،ةّيـوقعت على إتفاققد التي الدول  وأّما مواطن
 ومواطن  التي يخضع إليهاالهجرة قوانبن يخضعون لنفس فإنهم ، االوروبّياإلتحاد

  . االوروبّياإلتحاددول 
                                                 

 
الذي يتعلق بقوانين  ) Testo Unico(واحد والوحيد النص اللقد تـمَّ إجراء العديد من التعديالت على 1 
بشكل ) Testo Unico(واحد والوحيد النص ال، على مدار األعوام، ولقد قامت هذه التعديالت بتعديل لهجرةا

قانون ب والُمسّمى  2002 لعام) يوليو(تّمـوز  30الصادر في تاريخ  189قانون رقم ال جذرّي وذلك بواسطة
 334صادقة على قانون تطبيقه، مرسوم رئيس الجمهورية رقم تم تطبيق اإلصالح بعد الُملقد (" ي فينيبوّس"

 Testo(اإلضافة إلى ذلك لقد تّم تعديل هذا النّص آما وب) 2004 لعام) أآتوبر(تشرين األّول  18في تاريخ 
Unico ( تّمـوز 15 الصادر في تاريخ 94بواسطة القانون رقم )والذي يتضمن "، 2009لعام ) يوليو

 ".إجراءات بخصوص األمن العام
 .ّيلمواطن األجنب اعاله في هذا النّص االمذآور تعبيرهذا الب ـقصدُي و2 
، الدنمارك، بلجيكا، هولندا، فرنسا، بلغاريا، قبرص  النمسا،: هيد األوروبّيالدول األعضاء في اإلتحا3 

إستونيا، ليتونيا، المانيا، لوآسمبورغ، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، اليونان، النرويج، ايرلندا ، فـنلندا، السويد، 
 .اريا، رومانيا، سلوفاآيا، سلوفينيا، هنغيا، جمهورية تشيكنداليتوانيا، مالطا، بول

  وما يليه من تعديالت،2007 لعام) فبراير( شباط 6في تاريخ  30 رقم المرسوم التشريعّيوبشكل خاص 4 
 لمواطني إلقامة الذي يمنح حق حرية التنقل وا2004/38 رقم ر األوروبّياتطبيق القرحيث يتّم بواسطته 

 .النرويج، إسلندا ، لينكتنشتاين5  . الدول األعضاء في اإلتحادعلى اراضياإلتحاد األوروبي وعائالتهم 

الدخول و االقامة
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راضي أجانب على  األتـنقـلالتي تتعلق بقوانين الوتنّص  نظمـُت شينغن ةّيـإتفاقإَن 
  " شينغنفضاء"ما ُيـسّمى ِبـ ة  على هذه االتفاقّيالدول التي قامت بالتوقيع

)“spazio Schengen”( .رية المفعول في إيطاليا ّية ساـصبحت هذه اإلتفاقأ ولقد
للدول ومشترآة   ُمـَوحََّدةوتدعـو هذه المعاهدة إلى تطبيق سياسة . 1997عام 

 تأشيرات نظاممراقبة الحدود،  6 السياسّي،وءاألروبّية فيما يتعلق بالهجرة، اللج
 وتسليم في المجال الجنائي  األمنمراآز شرطةبين  القضائّيالدخول، والتعاون 

 .الُمجرمين
 
 

  إلىولخبالد“ شينغن فضاء” القادم من خارجلألجنبّي ُحَمْسـُي القوانين، ووفقًا لهذه
 من خارج القادم ألجنبّيبهذا آي يتمكن اوالمقصود : ( التاليةللشروط وفقًاإيطاليا 
 أْن يفي يهيجب عل شينغن من الدخول إلى إيطاليا، ةّيـوقعت على إتفاققد التي الدول 

 : )بالشروط التالية
 ).ةقانونّي (ةرسمّيحدود ) معـبر(نقطة  الدخول من .أ 
 وثيقةو أ ساري المفعول جواز سفر )ألجنبّيا(أْن يكون بحوزته .ب 

 .شخصّية ُمـشابهة له
شروط وتـفي بالزيارة  هدف  تثبتوثائق) ألجنبّيا(كون بحوزته تأْن  .ج 

 لطبيعة ومدة اإلقامة الموارد المالية الكافيةأْن تتوفر لديه  واإلقامة
 . أو السفر إلى دولة أخرىهوطنباإلضافة إلى تكاليف العودة إلى 

 ةنائّيثاإلستحاالت الماعدا في ، تأشيرة دخول أْن تكون بحوزته .د 
 .7 القانونعليها تي ينّصال )الخاّصة(

                                                 
فرنسا، ألمانيا لوآسمبورغ، إيطاليا، إسبانيا، هولندا بلجيكا : شينغن) إتفاقية(الدول التي وقعت على معاهدة  6

ليتوانيا  ونياـتغاريا ليتالسويد، إستونيا، هن إيسلندا، فـنلندا، الدنمارك، النرويج البرتغال، اليونان، النمسا،
.نيا،سلوفاآيا، سويسرا،الجمهورية التشيكية ومالطابولندا،سلوفي  

، أعمال، ات يومًا لغرض السياحة، مهم90مدة إقامة ال تتعدى لرة الدخول ي تأشالتي تمَّ إعفاؤها منالدول 7 
آندا،  ،دار السالم ،األرجنتين، أستراليا، بوليفيا، البرازيل، مملكة برونايأندورا:  رياضيةمبارياتدعوة أو 
 هندوراس، هونغ آونغ  آوريا الجنوبية، آوستاريكا، آروتسيا، السلفادور، أستونيا، اليابان، جواتيماال،تشيلي،

المكسيك، موناآو، مونتينيجرو، نيكاراجوا، نيوزيالندا، باناما،   مقدونيا، ماليزيا،مكاو ،إسرائيل، لتوانيا، ،
 . فينزويال،باراجواي ، الصرب، سنغافورة، الواليات المتحدة، أوروجواي 
أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أنغوال، أنتيجوا : :الدول التي تخضع لضرورة الحصول على تأشيرة الدخول

وباربودا، السعودية، أرمينيا، أتزير باجيان، بهاماس، البحرين، بنغالديش، باربادس، بليتز، بنين، بوتان، 
اسو، بوروندي، آمبوجيا، آاميرون، آابو فيردي، أفريقيا  ايرزيغوفينا، بوتزوانا، بورآينا ف-بيلوروسيا، بوزنيا

، آوريا الشمالية، )الجمهورية الديموقراطية(الوسطى، تشاد، الصين، آولومبيا، آوموري، آونغو، آونغو 
، إريتريا، العربية المتحدة  مصر، األماراتاألآوادور،ساحل العاج، آوبا، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، 

 ماشيدونيا القديمة، فيجي، الفلبين، غابون، غمبيا، جورجيا، غانا، جامايكا، جيبوتي، األردن، غرينادا، إثيوبيا،
غوينيا، غوينيا بيساو، غوينيا األستوائية، غويانا، هايتي، الهند، إيران، إندونيسيا، العراق، آازاآيستان، آينيا، 
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 .لدخول إلى إيطاليال  من ضمن الئحة الغير مقبولينأْن ال يكون األجنبّي .ه 
 ال أنو ،أمن الدولةعلى ألمن العام أو  على ا دخوله خطرًاـعـتبر ال ُيأْن .و 

 بما في ذلك( غير نهائي  قضائيلو بحكمو، حتى  عليهيكون محكومًا
بعد عملّية التفاوض واإلتفاق مع القاضي الحكم الصادر 

)patteggiamento((.  رقمالمادةتنّص عليها   التيجناياتالفي وذلك  
أو جنايات لها عالقة  ة الجنائّي اإلجراءاتقانون من 2  و1 فقرة، 380

 الهجرة السرية إلى إيطاليا أو من إيطاليا التعامل معبالمخدرات، الجنس، 
 أو )الدعارةشغيل أشخاص بت(بالدعارة  خاصة رائمجإلى دول أخرى أو 

األجنبّي من  منعـيوآما  .ةل غير شرعّيا أعمممارسةفي  دفع قاصرين
لحكم عليه بشكل نهائي في ا إذا آان قد تمَّ ، أيضًادخول إلى إيطالياال

 .طبعحقوق البة والتجارّيالشعارات نتهاك إتتعلق بالتزوير، بجرائم 
 وجود أي  اواعاله المطلوبة الشروط شرط منأّي ر ـُّ عدم توففي حال

 هإرجاع واألجنبيرفض يتم ، من العوائق المذآورة اعاله) مانع(عائق 
عند نقطة . ة قانونّي بحوزته تأشيرة دخولتالحدود حتى ولو آان خارج
للتأآد من رك االجمسلطة ل َبـيتم تفتيش األجنبي من ِق إليطاليةا الحدود
بشكل ( التفتيش اإلنتهاء من عملّية بعدو. وزتهح أو األموال التي بحقائبه
 مكانوتاريخ ال عليه تضع، تختم سلطة الحدود جواز السفر و)إيجابّي
 .العبور

 
وسيلة صاحب  على يتوجب  الحدود اإليطالّية،من  األجنبّي)طرد(في حال رفض 

قد تمَّ د التي ه أو إلى البل إلى بالده أن يعيدالنقل التي حضر بها األجنبّي إلى الحدود
 .تذآرة السفرفيها شراء 

                                                                                                       
 ليبيريا، ليبيا، ماداغسكار، ماالوي، ملديفي، مالي، آيرغيزيستان، آيريباتي، الكويت، الوس، ليسوتو، لبنان،

  المغرب، مارشال، ماوريتانيا، ماوريتسيوس، ميكونيزيا، ملدوفا، منغوليا، موزامبيكو،ماريانا الشمالية،
 ناميبيا، ناوروا، نيبال، نيجز، نيجيريا، عمان، باآستان، باالوا، بابوا غوينيا الجديدة، بيرو، قطر، ،ميانمار
ا، رواندا، روسيا، سالوموني، سان آيتس و نيفس،  سانتا لوتشيا، سان فينصان و غريندين، ساموا سيربي

، سوريا، الصومال،  سريالنكا، جنوب )اليونية(الغربية، سان تومي و برينسيب، السنغال، سيشيل، سيارا ليون
 تايالند، تيمور الشرقية، توغو، تونغا،األفريقيا، السودان، سورينام، شفازيالند، تاجيكيستان، تايوان، تانزانيا، 

ترينيداد و توباجو، تونس، ترآيا، تورآمانيستان، توفالو، أآراينا، أوغاندا، أزبيكستان، فانواتو، فيتنام، اليمن، 
 .زامبيا، زيمباوي، نيانمار

لم يتم (  هذه العملّية همالإ تّم في حالو ،ةجبارّيإ ّيةعملعتبر ي  جواز السفرختمإنَّ 
  أْن، يجب على المواطن األجنبّيمن جانب سلطات الحدود) ختم جواز السفر

 .ةلألراضي اإليطالّيـثبت تاريخ دخوله  ُي هذانَّوذلك أل ، ختم جوازهطلبي
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 المسؤولين عن لآلخرين، فإنَّملك بوسائل نقل  الحدود  إلى األجنبّيحضورعند 
 )الرآـّاب (لينوـ األشخاص المنق من أنَّدـُّبالتأآلقانون  وفقًا للزمونـ ُم، الوسائلذهه

وإذا تمَّ الكشف عن وجود أجانب بين ، آلزمة للدخول إلى إيطاليا الوثائق اليملكون
يجب  )ال يملكون الوثائق الآلزمة للدخول إلى إيطاليا(الرآـّاب بحالة غير قانونّية 

 ما بينبمبلغ  يتّم تغريمهلتزامات،  ال يحترم هذه اإلمن آلإنَّ  .تبليغ شرطة الحدود
.  نقله قد تّميورو عن آل أجنبّي5.500-3.500  

 
يجب اإلقرار ، )الحدود) معبر(عند طلب تأشيرة الدخول او في نقطة (عند الدخول 

تي قد تّم تحديد الو( ةات المادّياإلمكانّير ـُّتوفثبت ـُالمستندات التي ت) تقديم(عن 
آما  .نفسه الة بإع لهالتي تسمحو لدى األجنبّي)  8 من خالل قرارات وزاريةقيمتها

 اإلقامة فترة أثناءاإلقرار عن هذه المستندات المذآورة اعاله أيضا ويتوجب 
 .قامةلغاء تصريح اإلإ رفض أو فسيتّم ة، وإالباألراضي اإليطالّي

  
َمـْن  أو ،عتبر الجئـ ُيْنـ،  َم السياسّياللجوء يطلب ْنـ َم)طرد(رفض مكن ـال ُي

 مستنداتالووثائق ال همكن بحوزتت لم لوحتى وة نّي ألسباب إنساةيتمتع بحماية مؤقت
 .ة إلى األراضي أإليطالّيأو الشروط المطلوبة للدخول الالزمة

 تأشيرة الدخول.1.1
 إلى للدخول )قانونّي( دارّيإ )إذن ( تصريحعبارة عنتأشيرة الدخول إنَّ 

 من تاريخ ًا يوم90 خاللتأشيرة الدخول ) إعطاء( يتّم منحو. ةاألراضي اإليطالّي
السفارات أو (السلطات الدبلوماسّية التي تـُمثل إيطاليا ل َبـمن ِقوذلك  ،تقديم الطلب

 .فيهقيم ـالتي ُي البلدأو في  جنبّي األوطن في )ةاإليطالّيات القنصلّي
 : تأشيرات دخول منحأْن ت لشرطة الحدود ـمكنُيالحاالت الطارئة، بعض في و
 . أيام10تأشيرات دخول ال تزيد عن  -
 . أيام5تأشيرات عبور ال تزيد عن  -

                                                 
ات اإلمكانّي الُمـتعلق بتحديد وإثبات " 2000عام  )مارس( آذار 1بتاريخ الصادر  قرار وزارة الداخلية  8 

قرار الوزارّي الخاّص بتأشيرات الدخول ال"  لألجانب عند الدخول واإلقامة على األراضي اإليطالية ةالمادّي
 2000عام ) يوليو( تّموز 12الصادر بتاريخ 

www.trevisolavora.org/guida stranieri (sezione n.19, fonti normativa)  
 الصادر عن البرلمان األوروبّي وعن المجلس الُمـنعقد في تاريخ 810/2009 وقانون اإلتحاد األوروبّي رقم 

 . الذي قد قام بتشريع قانونًا ُيـنظم تأشيرات الدخول إلى دول اإلتحاد األوروبّي2009عام ) يوليو( تّموز 13
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تي قد تّم تحديد الو( ةات المادّياإلمكانّير ـُّتوفثبت ـُالمستندات التي ت) تقديم(عن 
آما  .نفسه الة بإع لهالتي تسمحو لدى األجنبّي)  8 من خالل قرارات وزاريةقيمتها

 اإلقامة فترة أثناءاإلقرار عن هذه المستندات المذآورة اعاله أيضا ويتوجب 
 .قامةلغاء تصريح اإلإ رفض أو فسيتّم ة، وإالباألراضي اإليطالّي

  
َمـْن  أو ،عتبر الجئـ ُيْنـ،  َم السياسّياللجوء يطلب ْنـ َم)طرد(رفض مكن ـال ُي

 مستنداتالووثائق ال همكن بحوزتت لم لوحتى وة نّي ألسباب إنساةيتمتع بحماية مؤقت
 .ة إلى األراضي أإليطالّيأو الشروط المطلوبة للدخول الالزمة

 تأشيرة الدخول.1.1
 إلى للدخول )قانونّي( دارّيإ )إذن ( تصريحعبارة عنتأشيرة الدخول إنَّ 

 من تاريخ ًا يوم90 خاللتأشيرة الدخول ) إعطاء( يتّم منحو. ةاألراضي اإليطالّي
السفارات أو (السلطات الدبلوماسّية التي تـُمثل إيطاليا ل َبـمن ِقوذلك  ،تقديم الطلب

 .فيهقيم ـالتي ُي البلدأو في  جنبّي األوطن في )ةاإليطالّيات القنصلّي
 : تأشيرات دخول منحأْن ت لشرطة الحدود ـمكنُيالحاالت الطارئة، بعض في و
 . أيام10تأشيرات دخول ال تزيد عن  -
 . أيام5تأشيرات عبور ال تزيد عن  -

                                                 
ات اإلمكانّي الُمـتعلق بتحديد وإثبات " 2000عام  )مارس( آذار 1بتاريخ الصادر  قرار وزارة الداخلية  8 

قرار الوزارّي الخاّص بتأشيرات الدخول ال"  لألجانب عند الدخول واإلقامة على األراضي اإليطالية ةالمادّي
 2000عام ) يوليو( تّموز 12الصادر بتاريخ 
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السلطات الدبلوماسّية التي تـُمثل إيطاليا الدخول تقوم  افة إلى تأشيرةضباإل
  لدىبإرفاق وثيقة مكتوبة بلغة مفهومة) ةاإليطالّيالسفارات أو القنصلّيات (
آذلك األراضي اإليطالّية، و  إلى الدخولعند هواجباتو هحقوق تبين فيها ،ألجنبّيا

 . في إيطاليااإلقامة بالتي تتعلقأيضًا األمور 
 أو من ،يطالياإ من  سابقًا طردهمتمَّآان قد ح تأشيرة الدخول لألجانب الذين َنـْمـُ ال ت

 دخولهم )ُيـعتبر (ُلـِّكَشـالذين ُي أو لألجانب ،شينغنمعاهدة موقعة على الالدول 
 وذلك وفقًا وروبّيتحاد األل اإلدويطاليا وإأمن دولة على األمن العام و خطرًا
 .ةدولّيالمعاهدات والات ّيتفاقلإل
 

المعني باألمر إبالغ   تأشيرة الدخول يتّم) في إعطاءرفضال( في حال عدم منح
 في بعض الحاالتوة أو بلغة أخرى يفهمها، باللغة االيطالّيوهذا  ،لكبذ) األجنبّي(

التي أّدت إلى  سباباأليجب إعطاء ، 9.لمبادئ العامةا ، وفقًا لما تنّص عليهفقط
 .رار الرفضق

 صاحبها ُضرَِّعـُت مزيفةالشهادات والمستندات المزورة أو الوثائق التقديم إنَّ 
 .) طلب تأشيرة الدخول( طلبالوإلى رفض  للعقوبات الجنائية

 :يجبتقديم طلب تاشيرة الدخول عند 
) شخصّية األجنبّيالمستندات التي تـُثبت (ة  الشخصّيمستنداتالتقديم  -

 .تهعائلة بأفراد الخاّصالشخصّية المعلومات و
 في جواز السفر أو في وثيقة السفر وجودة الم والمعطياتمعلوماتالتقديم  -

 .المشابهة له
 .  الزيارةمكانالتصريح عن  -
 .مدتهاالتصريح عن هدف الرحلة و -
 

 : التاليةبالوثائق إرفاقهيجب الدخول تأشيرة عند تقديم طلب 
ة التأشيرة نوعيَّل وذلك وفقًا  والالزمةة الضرورّي)المستندات (وثائقال -

 .10المطلوبة
 . لهشابهةجواز السفر أو وثيقة م -

                                                 
رقم  لتشريعّيالمرسوم ا في 39 و 36، 29، 28، 27، 26، 24، 22رقم ) القوانين(  طلب ُمـقدَّم وفقًا للمواد 9

  . من تعديالتيليهوما ) Testo Unico (النص الواحد والوحيد للهجرة 98/286
، تأشيرة لكون أألجنبّي من ة تأشيرة البعثة الدبلوماسّيتبني، أعمال، عالج طبّي،:  أنواع التأشيرات الدخول10

ي، بعثات، ألهداف دينية، ، البحث عن العمل، دعوة، عمل حّر، عمل أجيرمباريات رياضّيةافراد العائلة، 
  التعليم، عبور المطارات، مرور، سياحة، مواصالت، إجازة،لّم الشملختيارية، إقامة إدخول وعبور، 

 ).2000عام ) يوليو( تّموز 12 الخاّص بتأشيرات الدخول الصادر بتاريخ ّيالقرار الوزار(.وعمل
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 .الرحلةتتعلق بهدف  وثائق -
 .هاماستخدتي سيتّم إ السفر السائلة بوالوثائق الخاّص -
 فر السلدى األجنبّي لمواجهةة مكانيات المادّير اإلـتوف ي تـُثبتالتالمستندات  -

 أْن فيجب . العمل)ألسباب (لغرض اإلقامةأّما إذا آانت  ).في إيطاليا (اإلقامةو
بما في  ه،وطنالعودة إلى  من أجللدى األجنبّي ة مكانيات المادّياإلأيضًا توفـر ت

  ).الموجودين معه ( المرافقينأفراد عائلتهذلك 
 .السفرب تتعلق وثائق -

 يتوجب  للمواطن األجنبيئلة المرافقين ألفراد العا الدخولتأشيرةللحصول على 
 :تقديم) يلزم(
 مذآورة في النقاط السابقة؛ ال والمستنداتالوثائق -
وآذلك ايضًا ، )شهادة الزواج (ةالزوجّي، عائلّية الالعالقة تثبت هاداتش -

ويجب اْن تكون ،  على العملعدم القدرةلقاصرين أو ا بناءاأل شهادات تحوي
بلد  في ؤهلةـ والُمختصةالُم السلطات عن صادرةعاله هذه الشهادات المذآورة ا

قانونيًا عليها  مصادقو مترجمةآما ويجب أْن تكون ، تهقامبلد إ  فيأو جنبّياأل
 القنصلية أو السفارة( السلطة الدبلوماسية التي تمثل إيطاليا من طرف
 الموقعة على لدولاّما إذا آان األجنبّي ينتمي إلى إحدى ا( )اإليطالية

) أآتوبر( تشرين األّول في الخامس من( 5/10/1961 بتاريخ Ajaعاهدة م
القانونّية ما  فليس هناك حاجة للمصادقة )11)لعام الف وتسع مئة وواحد وستين

 . ")Apostille "ُيسّمى بـ
لشخص ل أنه تثبت )Prefettura (ظـالُمحاِفل َبـمن ِق) nulla osta(شهادة  -

ولهذا ـ 12.آافية للعيش ةإمكانيات مادّيالئق وسكن ) األجنبّي(المعني باألمر 
  لهجرةاشباك  إلى جُّهيتوجب التو

)Sportello Unico per l’Immigrazione(. 

 الهجرة السرية.2.1
يبقى داخل أراضي الدولة بشكل باألحرى األجنبّي الذي  الذي يدخل أو  األجنبّيإنَّ

 للهجرة "Testo Unico"د  والوحيحدوا الحددة في النّصـيخرق القوانين الُم
من  أخطرة ارتكابه لجريمإال في حالةة، قد ارتكب جريمة الهجرة السرّيبهذا يكون 

                                                 
  72، تعليق رقم "الجنسية  "7 الجزء .مرجعال11 
وذلك إذا آانت التأشيرة  للحصول على تأشيرة الدخول ليست مطلوبة )Prefettura( الُمحافظةفقة مواإنَّ 12 

 .األوروبّي ين، أو أفراد عائلة مواطني اإلتحادـأفراد عائلة مواطنين إيطالّيولكنهم أجانب تخّص 
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ال يتم تطبيق .  يورو10.000 إلى 5.000، وتتم معاقبته بغرامه تتراوح من ذلك
 . على األجانب الذين يتم طردهم عند وصولهم إلى الحدودالقانونهذا 

 
حددة في ـلقوانين الُمل معارض بشكل ،إلى أراضي الدولةل بالدخو  األجنبّيإذا قام

يتم إيقاف عندها ة،  الحماية الدولّي طاِلـبًا،"Testo Unico"النّص الواحد والوحيد 
 أو ة تطبيق الحماية الدولّي طلبوفي حال قبول. الجنائية ضده اتعقوبإجراءات ال

 .طبيق العقوبة تبعدم يحكم القاضي  إنسانيةسباب أل إقامةتصريحمنحه 
 
للدخول  أجانب  تمويل أو تنفيذ عملية نقل،تنظيم ، ترتيب،عيشجيقوم بت من آّل  إنَّ

 غير مشروعة بعملية قد قام  أنهُيعد بذلك) قانونّي(بشكل غير مشروع 
يطاليا أو إلى أي دولة ليس األجنبّي مواطن إ إلى وذلك بنقل األجنبّي )غيرقانونّية(

من قام  (عاقبـُيفيها، ولهذا   يسمح له باإلقامة قانونّيمستند يه لدال يتوفرفيها، أو 
 قدرها بغرامةو  تتراوح ما بين سنة إلى خمس سنواتبالسجن لمدة )بعملية النقل

تزيد العقوبات بالسجن . ةبطريقة سرّيعن آل شخص دخل البالد يورو  15.000
لغرامة تصبح قيمة ا سنة وةمن خمس سنوات إلى خمس عشرلمدة تتراوح 

قانونية واإلقامة الغير  الدخولعملية  تإذا آانوذلك  ،شخص  يورو لكل15.000
 حياة هؤالء األشخاص للخطر إذا تمَّ تعريضو أو أآثر، أ أشخاص ةخمسب تتعلق

سيئة م لمعاملة ه تعريضتمَّإذا   المخاطرة بسالمتهم، إذا تمت ،أثناء عملية النقل
) واإلقامة الغير قانونية لعملية الدخول( الترتيب مَّو قد تأ، ةو غير إنسانّيأمهينة و

ة ستخدام وسائل نقل دولّيإو بأبينهم فيما تفاق و أآثر باإلأ ثالث أشخاص طرفمن 
 وأخيرًا ة، بطرق غير قانونيَّاتم الحصول عليه وثائق وأ ،فةحرَّ ُم،مزورة وثائق وأ

 متفجرةالمواد اللحة أو سمرتكبو هذه الجريمة عند إرتكابها يملكون األإذا آان 
 .أيًضا
 قاصرين في إستغالل أو الدعارةستغالل إهدف ب الدخول الغير القانونّي إذا آانو

الغرامة مدة والإلى نصف   السجن من ثلثعقوبة ُيـضاف إلىة، أعمال غير قانونّي
 بطريقة غير آان قد تمَّ إدخاله يورو عن آل شخص 25.000المالية تصل إلى 

 .قانونية
 حجز وسيلة  ويتّمةضرورّي سبُّـلـ تصبح عملية القبض في حالة التت الحاالهذه في

  .لتنفيذ الجريمةالنقل المستعملة 
  في إيطاليا للعمل الغيربشكل غير قانونّيقامة أجانب إل سهُِّيآل من يساعد وإنَّ 

 أربعسجن لمدة الب ، ُيعاقبةغير قانونّي شخصية مكاسب تحقيق  أو بهدفشرعّي
 ما يعادل(الّية  إيطمليون ليرة  30.000وات وبغرامة قدرهاسن

 .)يورو15.493,70
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  أّيإلى سكن  أو منحسكن تأجيرخالل من  ةلتحقيق مكاسب غير شرعّي سعىي  مواطنأّي

 . من ستة أشهر إلى ثالث سنواتسجنيعاقب بالفإنه س ةإقامتصريح   يملك الأجنبّي
ذ التنفي إيقافبالرغم من  ( حجز المنزل هذا ال يمنع فإنبةللعقو ذالتنفي إيقافمع  َمِكوإذا ُح
 .ال عالقة له بالجريمةشخص ل ًاملكإال إذا آان المنزل ، )للعقوبة

 

.3.1 قامةتصريح اإل
 للمواطن هيتّم منح) قانونيَّ ( إدارّي)إذن(تصريح  عبارة عن قامةتصريح اإلإنَّ 

نفس ب منحه يتّمومبدئيًا   .ةيطالّيألراضي اإلآي يتمكن من البقاء على ا األجنبّي
 . تأشيرة الدخولذآرها في طلبتم قد  التي شروطال

قامة إلى السلطة إأن يقدم طلب تصريح  يهإلى إيطاليا يجب علاألجنبّي دخول بعد 
من تاريخ  ثمانية أيام عملخالل وذلك ، )(Questura)مرآز الشرطة (المؤهلة 
 .داريلطرد اإلعملّية اوإال فإنه يتعرض ل، دخوله
) بقائه( هثمكو  عند، ضد األجنبّي بإصدار أمر الطرد)Prefetto(الُمحاِفـظ يقوم 

 د،خالل الوقت المحّدطلب تصريح اإلقامة يقوم ب  أْن دونة اإليطالّيعلى األراضي
ة إرادخارج عن  خالل الوقت المحّددتصريح اإلقامة من طلب مانع ال آان إذاإال 

 ....)ة خطيرةة، ظروف صحّيّيـوارث طبيعآمثًال،  (،األجنبّي
حتى و لو آان من (يستضيف اجنبّي  أو يمنحه سكنًا يتوجب أيضا على آل من  

 لمكان اإلقامة والمقصود ةالتابع  األمنسلطات يقوم بإبالغ أْن، )هأقاربأهله أو من 
 48 خالل، وذلك أو البلدية التابعين لمكان اإقامة (Questura)بهذا مرآز الشرطة 

 إلى 160 تتراوح ما بين بالغ يتعرض لغرامة إداريةهذا اإليقوم بمن ال . ساعة
.  يورو1100  

 
 13هؤإلغاقد تمَّ  "للسياحةتصريح "ما ُيـسمَّى ِبـ تصريح اإلقامة لفترة قصيرة إنَّ 

  عن التواجدإلبالغ ة اعملّيب وتبديله
)dichiarazione di presenza (ه مقدَّـن ُيأ جنبّياأل  علىي يجبذالو

 : إلىوُيَصرِّح به
عن طريق   إذا آان الدخوله وذلكعبور عند )شرطة الحدود(سلطات الحدود ـ 

وتكون بهذا ( إلى إيطاليا خارج اإلتحاد األوروبّيرحلة مباشرة بالطائرة من بلد 
                                                 

 القصيرة األمد  اإلقاماتقانون"،2007عام  )مايو( آّيار 28الصادر في تاريخ  68رقم قانون الراجع 13 
 ."دراسة والسياحةالعمال، األلزيارة، بهدف الألجانب 
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 ."دراسة والسياحةالعمال، األلزيارة، بهدف الألجانب 

الدخول و االقامة



19
 17

 ).ختم تاريخ الدخول عملية الدخول ُمصّدقة بواسطة
وذلك قاطعة التي يعيش بها األجنبي، بالم) Questore(الشرطة مرآزإلى مدير ـ 

 حيث قد تمَّ التوقف في ،إذا آانت الرحلة غير مباشرةو،  عملثمانية أيامخالل 
النسخة التي ففي هذه الحالة فإنَّ  دولة من الدول التي وقعَّت على معاهدة شينغن

 اإلبالغ بالتواجدتقوم بمقام الشهادة على   عناصر الشرطة بمنحها لألجنبيَّقام
 14 على أراضي الدولة الشرعية ة األجنبّييجب الحفاظ عليها لتبرير إقامو
 

  شرطةمدير مرآز”صالحّيات  من يكون تصريح اإلقامة إنَّ منح وإصدار
)Questore( مدير باألحرىأو ، “  األجنبّيالذي يتواجد فيها التابع للُمحافظة 

  اإلقامةاألجنبّي )وّدي(رغب  يالتي التابع للُمحافظة )Questore(  شرطةمرآز
 لّم الشمل األجنبّي ألّول مّرة إلى إيطاليا بهدف، أما إذا آان األمر يتعلق بدخول فيها
 ِلـ تكون تصريح اإلقامة صالحّية منح وإصدارفإن   ع أجرةعمل مالبهدف أو
"Prefettura"  عن طريق  وذلك  األجنبّيعيش فيها يالتيالتابعة للمنطقة

  الخاّص الهجرةشباك 
) Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura(  
 
 

يقوم بالوقت نفسه عندما يقوم المواطن األجنبي بطلب تصريح اإلقامة 
وبهذا ، )accordo di integrazione(ندماج إتفاقية إعلى توقيع 

تحاق بدورات اللغة اإلل(اج ندم عملّية اإليكون األجنبّي قد إلتزام بأهداف
، تسجيل األبناء في المدرسة إذا آانوا في سن ة والتعليم المدنّيطالّياإلي

 هذه  تحقيقى أألجنبّيجب علتويو...) ، العمل التطوعيإلجباريالتعليم ا
. التي يكون  فيها تصريح اإلقامة ساري المفعولفترة ال خالل األهداف

. اجوعند تحقيق أّي هدف من تلك األهداف المحددة في إتفاقّية اإلندم
عند عدم  ها، بينما سوف يخسرونايكسب المواطنون األجانب نقاط

إلغاء من النقاط فهذا سيؤدي إلى  صفرتحقيقها وإذا وصلوا إلى عدد 

                                                                                                       
 من )إعطاؤه(يتّم إصداره  )provincia di Treviso (تصريح اإلبالغ بالتواجد في محافظة تريفيزوإنَّ 14

  شرطة آونيليانو مرآزطرف 
)Polizia di Conegliano ()فاآس رقم 377811/0438 ـ هاتف رقم 13 بيوفيسانا، رقم يشارع ماجور 

  )13.00 إلى 09.00 الجمعة من الساعة يوماإلثنين إلى يوم ، من 377825/0438
)(Via Maggiore Piovesana n.13 – tel. 0438/377811-fax.0438/377825, 

 orario da lunedì a venerdì 09.00-13.00).( 
 

 17

 ).ختم تاريخ الدخول عملية الدخول ُمصّدقة بواسطة
وذلك قاطعة التي يعيش بها األجنبي، بالم) Questore(الشرطة مرآزإلى مدير ـ 

 حيث قد تمَّ التوقف في ،إذا آانت الرحلة غير مباشرةو،  عملثمانية أيامخالل 
النسخة التي ففي هذه الحالة فإنَّ  دولة من الدول التي وقعَّت على معاهدة شينغن

 اإلبالغ بالتواجدتقوم بمقام الشهادة على   عناصر الشرطة بمنحها لألجنبيَّقام
 14 على أراضي الدولة الشرعية ة األجنبّييجب الحفاظ عليها لتبرير إقامو
 

  شرطةمدير مرآز”صالحّيات  من يكون تصريح اإلقامة إنَّ منح وإصدار
)Questore( مدير باألحرىأو ، “  األجنبّيالذي يتواجد فيها التابع للُمحافظة 

  اإلقامةاألجنبّي )وّدي(رغب  يالتي التابع للُمحافظة )Questore(  شرطةمرآز
 لّم الشمل األجنبّي ألّول مّرة إلى إيطاليا بهدف، أما إذا آان األمر يتعلق بدخول فيها
 ِلـ تكون تصريح اإلقامة صالحّية منح وإصدارفإن   ع أجرةعمل مالبهدف أو
"Prefettura"  عن طريق  وذلك  األجنبّيعيش فيها يالتيالتابعة للمنطقة

  الخاّص الهجرةشباك 
) Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura(  
 
 

يقوم بالوقت نفسه عندما يقوم المواطن األجنبي بطلب تصريح اإلقامة 
وبهذا ، )accordo di integrazione(ندماج إتفاقية إعلى توقيع 

تحاق بدورات اللغة اإلل(اج ندم عملّية اإليكون األجنبّي قد إلتزام بأهداف
، تسجيل األبناء في المدرسة إذا آانوا في سن ة والتعليم المدنّيطالّياإلي

 هذه  تحقيقى أألجنبّيجب علتويو...) ، العمل التطوعيإلجباريالتعليم ا
. التي يكون  فيها تصريح اإلقامة ساري المفعولفترة ال خالل األهداف

. اجوعند تحقيق أّي هدف من تلك األهداف المحددة في إتفاقّية اإلندم
عند عدم  ها، بينما سوف يخسرونايكسب المواطنون األجانب نقاط

إلغاء من النقاط فهذا سيؤدي إلى  صفرتحقيقها وإذا وصلوا إلى عدد 

                                                                                                       
 من )إعطاؤه(يتّم إصداره  )provincia di Treviso (تصريح اإلبالغ بالتواجد في محافظة تريفيزوإنَّ 14

  شرطة آونيليانو مرآزطرف 
)Polizia di Conegliano ()فاآس رقم 377811/0438 ـ هاتف رقم 13 بيوفيسانا، رقم يشارع ماجور 

  )13.00 إلى 09.00 الجمعة من الساعة يوماإلثنين إلى يوم ، من 377825/0438
)(Via Maggiore Piovesana n.13 – tel. 0438/377811-fax.0438/377825, 

 orario da lunedì a venerdì 09.00-13.00).( 
 

الدخول و االقامة



20
 18

) يلزم( يتحتم ال .مصداقية اندماجهم في حالة ثبوت عدم تصريح اإلقامة
حاملي تصريح اإلقامة بهدف اللجوء، لالتوقيع على اتفاقية االندماج 

 سباب، حاملي تصريح اإلقامة ألزرةاالمؤ  اللجوء وطالبي الحمايةطالبي
 CE حاملي تصريح اإلقامة األوروبي إلى باإلضافةإنسانية وعائلية، 

لفترات طويلة المدى وبطاقة اإلقامة لألقارب األجانب المنتمين لدول 
  .االتحاد األوروبي

 
إجراء ، تحويله أو مةقااإلتصريح  إقامة، تجديدل تصريح أّوطلب إنَّ تقديم 

) الُمـختص(الذهاب إلى مرآز الشرطة الُمـؤهل  عن طريق آان يتّم التعديالت عليه
والمقصود بهذا أنه آان على األجنبّي الذهاب إلى مرآز الشرطة الُمـؤهل (مباشرة 

 أصبح 2006 عام) آانون األول ( من ديسمبرإبتداًءو) الُمـختص لتقديم الطلبو
إجراء التعديالت ، تحويله أو قامة اإلتصريح  إقامة، تجديدتصريح ل أّوطلب تقديم 
 تحتوي علىالتي و) الُمـختّصة(ؤهلة ـعن طريق مكاتب البريد الُم يتّم عليه

"Sportello Amico” بإستعمال وذلك،“)صديقالاك شّبال(يلو أميكو سبورط 
 إلى وإرساله) un apposito kit-postale (.خاّص بريدّي ظرف

)Questura competente( وفقًا لمكان إقامة األجنبّيختّصـ الشرطة الُممرآز . 
15 

إلى تصريح اإلقامة، مباشرة يجب تقديم طلب  خاّصة الحاالت ال بعضولكن وفي
 والمقصود بهذا يتوجب )Questura competente( ختصالُممرآز الشرطة 

مرآز الشرطة  إلى شخصيًا )التوّجه (الذهاب) األجنبّي(المعني باألمر على 
الفرق بين إنَّ . تصريح اإلقامةلتقديم طلب  )Questura competente( ختصالُم

، يكون ذا أهمّية عملـّية ال ُيستهان بهاهاتين الطريقتين لتقديم طلب تصريح اإلقامة 
  البريدّيظرفالبواسطة  تقديم طلب تصريح اإلقامةعند  :إذ تنحصر فيما يلي

 كترونيةالعبارة عن بطاقة وهو ى تصريح إقامة األجنبي عليحصل ، الخاّص
)PSE( ،يحصل على  الشرطة فإن األجنبّيمرآز تقديم الطلب مباشرة إلى أّما عند 

 .ةوثيقة ورقّيعبارة عن وهو تقليدي القامة اإلتصريح 
 للحصول على  الخاّص البريدّيبواسطة الظرف قامةاإلتصريح  طلبتقديم إنَّ 

  :بشكل خاص بنوعية تصاريح اإلقامة التالية  يتعلقكترونيةالبطاقة آتصريح إقامة 
 .ـ في إنتظار الحصول على عمل

 .)تجديد(بل ـعترف به من قـ لجوء سياسي ُم

                                                 
 ،2006 ديسمبر7بتاريخ تليغراف مستعجل وزارة الداخلية  15 

www.trevisolavora.org/guidastranieri ) مصادر تنظيمية ،19جزء رقم( 
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 .)قة اإلقامة سابقًاطاب( مدة طويلة ذـ تصريح اإلقامة األوروبي للمقيمن من
، ائلّي إلى عمل، ومن عمل إلى عمن تصريح عائلّي( ـ تحويل تصريح اإلقامة 

  تخّرج،شهادة، )diploma(شهادة بعد الحصول على وذلك ومن دراسة إلى عمل 
 .)ص تخصُّشهادةأو 

 .)بطاقة اإلقامة سابقًا( مدة طويلة ذـ نسخة لتصريح إقامة أوروبي للمقيمن من
 .ـ نسخة لتصريح اإلقامة

 .أسباب عائليةـ 
 . سنة18 ـ 14  في سنلقاصرينا لم شملـ 

 .ـ عمل حر
 .)أجرةمع  (أجرذو ل ـ عم

 و ما 98/286 من المرسوم التشريعي رقم 27ة، المادة ـ عمل في الحاالت الخاّص
 .واحد والوحيدنص الالفي  من تعديالت يليه

 .)أجرة (أجرذو موسمي عمل 
)  يوما90 تزيد عن(ـ مهمة   ؛

 ـ أسباب دينية؛
 في إيطاليا ولكنه ال ٌلـْخوالمقصود بهذا أألجنبي الذي له َد (،ختياريةاإلقامة اإلـ 

 على معاش )يحصل (يقتضي األجنبّي الذي يختار العيش في إيطاليا ومثًاليعمل 
أألجنبي الذي يمتلك عقارات في إيطاليا وبالتالي يقوم   إيطاليا أومنالتقاعـد 
 .)بتأجيرها

 .ـ بحث علمّي
 .)تجديد(ص بدون جنسية اشخألـ 

 .) يوما90ألآثر من (ـ دراسة 
 .بتدريـ 

 .16ـ تصريح اإلقامة في إنتظار الحصول على الجنسية
 .مهنّي) تدريب (ـ تكوين

 مدة طويلة ذتصريح اإلقامة األوروبي للمقيمن من علىالجديدة جراء التعديالت إلـ 
الحالة  على أو سكنال على مكانتغيير  طرأوذلك في حال ( )بطاقة اإلقامة سابقًا(

 .) جديدةصورالصور إلى  جديدجواز السفر، تبناء، تغيير تسجيل األلة، المدنّي
على تغيير  طرأوذلك في حال (تصريح اإلقامة  علىجراء التعديالت الجديدة إلـ 

 .)تسجيل األبناء، تغيير جواز السفرلة، الحالة المدنّي علىأو  سكنالمكان 

                                                 
 إنتظار  عندبتسليم تصريح إقامة من ورق) Questura di Treviso( الشرطة بتريفيزو مرآزقوم يعادة 16 

 .ةالحصول على الجنسّي

الدخول و االقامة



22

 20

 
على ( شخصيًاتصريح اإلقامة طلب تقديم  طرف المعني باألمرعلى ال جبي

حيث يتم التأآد من ،  ) إلى مكتب البريد لتقديم الطلبشخصيًاالذهاب األجنبّي 
الذي البريد ) وصل(تسليمه إيصال  عند عملية قبول الطلب وبالتالي يتّم17 هويته

إنَّ ). c.d. banda magnetica طيسياشريط مغن(أمان عوامل يحتوي على 
آما ، بريدّيحساب ة  بواسطهادفعويتّم يورو  27.50 هي تقديم الطلب )ثمن(تكلفة 

 30,00 مبلغآما ويتوجب أيضًا دفع ،  يورو 14,62 بمبلغ طابع ويتوجب شراء
تجديد أو عند تقديم طلب إصدار،  .موظف البريد عند تقديم الطلبإلى يورو 

 80حد أدنى آ محددة ةقيمبأيًضا ، يجب دفع مبلغ للتبرع تحويل تصريح اإلقامة 
 تصريح بيق هذا اإلجراء في حال يكونتطيتم ال .  يورو200حد أقصى آو

، الحماية )إلصدارحتى بالنسبة لطلب ا( اللجوء السياسي سباباإلقامة الصادر أل
 . اإلنسانيةألسبابل والمؤازرة

 
 األجنبّي عند تقديم طلب وهو اإليصال الذي يحصل عليه(إيصال البريد إنَّ 

طلب تقديم  ت هذا اإليصال وُيثبدـِّؤآـُيحيث  )تصريح اإلقامة في مكتب البريد
 تصريح اإلقامة نموذج طلب إيصال ائصصنفس خ ملكيوتصريح اإلقامة 

بنفس خالل العملية اإلدارية لتحضير تصريحه  تمتعي ألجنبّيفإنَّ اولهذا  ،التقليدّي
  18 ساري المفعولال تصريح اإلقامةحامل الحقوق المعترف بها  ل

تقديم طلب الحصول على تصريح إقامة م بقاقد  الذي  أألجنبّيالمواطنإنَّ 
 من طرف مكتب ه الحقًاؤ إستدعاسيتّمالخاّص   البريدّيلظرفاكتروني بواسطة أل

عن طريق  أو ،)s.m.s (عن طريق رسالة قصيرةبواسطة إرسال رسالة، الهجرة 
بعملية للقيام وذلك   (WWW.PORTALEIMMIGRAZIONE.IT) ّيالهاتفاإلتصال 
 .يم الصورتسل و البصماتإعطاء

  معهَرِضْحـ أن ُي، يجب على األجنبّي اعالهور المذآعند حلول تاريخ اإلستدعاء
 :19يلي  ما))Questura competente(إلى مرآز الشرطة (

                                                 
وإذا آان الجواز ساري المفعول، ه  جواز سفريجب أْن يكون  األجنبّيةد من هوّيـُّ التأآعند:  مهمةمالحظة17 

 .غير ساري المفعول فإنّّ تصريح اإلقامة يكون غير ساري المفعول أيضًا) جواز األجنبّي(
عام ) فبراير(شباط  23 وبتاريخ 2006 عام) أغسطس(آب  5بتاريخ الصادرة  وزيرالداخلية راجع قوانين18 

  تريفيزومرآز شرطة انونوق،  فيما يتعلق بحقوق المهاجر الذي ينتظر تجديد تصريح اإلقامة،2007
)Questura di Treviso(  شباط13بتاريخ الصادر  )2008 )فبراير. 

تصريح اإلقامة ألسباب حماية طلب ، جوء السياسّيللبسبب احاالت طلب تصريح اإلقامة ) بإستثناء( ما عدا19 
 .ةة أو إنسانّيإجتماعّي
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، وتأشيرة لوالدةة، مكان وتاريخ اسفر أو وثيقة مشابهة له تبين الجنسّيالـ جواز 
 ؛20الدخول

 ). السفر أو بطاقات الهوّية الشخصّيةآتلك الصور الخاّصة بجوازات (ـ أربع صور
 .ة الكافية للعيشالمصادر المالّيوتؤآد ـ وثائق تبين 

الذي ) اإلقامة(مكان السكن  أو وتؤآد على مكان السكن الحالي وثائق تبين ـ 
 .سيعيش فيه في المستقبل

تقديم  عند  الخاّص البريدّيلظرفاب إرفاقها تمَّقد التي للوثائق ة ـ الوثائق األصلّي
المدنّية على حالة األجنبّي أي تغيير طرأ في حال و .طلب تصريح اإلقامة

 )الشخصّية(المدنّية لوثائق الجديدة التي تبين الحالة  اإرفاق يتوجب )الشخصّية(
 .الجديدة

 يتم ئهالذي يطلب تصريح اإلقامة، أثناء تاريخ إستدعااألجنبّي المواطن إنَّ 
 . بصماتهذوتأخه ريصوت
المكاتب بعض ختصة أو المكاتب الُمبعض خدمات ب تعين يس أْنن لألجنبّيمكـُي

 في عملّية آتابة المعلومات الالزمة والمطلوبةمن أجل  ،اتلبلدّيفي االمؤهلة 
برمة مع وزارة ت الُم لإلتفاقيّاوذلك وفقًا  البريدّياذج الموجودة بالظرفالنم

  21.ةالداخلّي
 

زالت  التي ما تنتمي إلى تلك التصاريح المطلوب إذا آانت نوعّية تصريح اإلقامة
) الذهاب (هالتوّج) ألجنبّي ذاتها(يجب على المعني باألمر  22طبع على الورقـُت

أو إلى () Questura competente( ختّصالُم الشرطة مرآز إلى شخصيًا
، صدارإ لتقديم طلب )الموجودة في المنطقة التي يعيش فيهاالشرطة مراآز 
ف على تقديم الطلب التعرُّعملّية أثناء  يتّمو . تصريح اإلقامةتحويل وأ ،تجديد

تاريخ لموعد ) تحديد( إعطائهو) األجنبّيالتاآـُّد من هوية (المعني باألمر 
 .ةرفق بجميع الوثائق الضرورّيـب ُم لتقديم الطلئهإستدعا

                                                 
 . تأشيرة سياحية بموجب اتفاقيات متبادلةذين يأتون من دول معـفـيَّة من أخذ النونما عدا المواط20 
 على عناوين وأرقام الحصولمكن ُي  www.portaleimmigrazione.it  لويبعند القيام بزيارة موقع ا21 

 .في شتى األراضي اإليطالّية ات الخدمبهذه تقوم تي النقابات الُعمَّاِلـيَّةلبلديات والل ةلمختلفاالهواتف 
الجزء رقم  ( www.trevisolavora.org/guidastranieri  إقليم تريفيزوفي  المتبعةراجع اإلجراءات22 
 )  ، إقامة المواطن األجنبي2 النمادج، فقرة 18
 الهجرة في مرآزلكترونية، من مكتب أ تصاريح اإلقامة، سواء آانت بطاقة ورقية أو )إعطاء(يتّم تسليم 23  

، بحيث تسلم تصاريح )l’Ufficio Immigrazione della Questura di Treviso (شرطة تريفيزو
 ، ويوم السبت تصاريح اإلقامة 11.00 إلى الساعة 09.00اإلقامة الورقية يومي الثالتاء والخميس من الساعة 

 11.00إلى الساعة  09.00لكترونية من الساعة األ
 (http://questure.poliziadistato.it/Treviso/articolo-6-643-1121-1.htm)أنظر
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 يحتوي )وصًال(إيصاًال ) األجنبّي (المعني باألمريتسلم عند حلول يوم اإلستدعاء 
 هذاريعتبو .الطلبقد إستلم الذي الشرطة مكتب  وختم تاريخال ته،صور على
 تاريخ صدور التصريح حتىح اإلقامة ي وثيقة بديلة لتصر)لوصلا(إليصال ا

 ساري المفعولال بجميع حقوق تصريح اإلقامةحامل الوصل تمتع يحيث  ،نفسه
روط المطلوبة لمنح تصريح بجميع الش) إليصال احامل( أألجنبّي يفيبشرط أْن 

  .23.اإلقامة
 
أآتوبر ) تشرين أّول( إلى غاية هاطبعقد تمَّ ة التي كترونّيألل تصاريح اإلقامة اإنَّ

التصريح والمقصود بهذا األسباب التي  )هدف (غرض ال تشير إلى 2008عام 
 عند )األجنبّي (، ولهذا يجب على المعني باألمرالتصريح) منح(دعت إلى إعطاء 

ح توضِّخاّصة شهادة منحه  الشرطة بمن مرآزلب تصريح اإلقامة أن يط إستالمه
 للتسجيل ،إبرام عقد عملمن أجل ة  الشهادة ضرورّيوتكون هذه. ب اإلقامةاسبأ

 .للقيام بأي مهنة حرة وأ، كتب العمل الُمختّصآعاطل عن العمل بم
 

طلب ـمة في آل مرة ُيقاتصريح اإل) إظهار(تقديم  يتوجب على المواطن األجنبّي
وفي حال .  األمن العامالعاملين علىالعناصر ول المسؤولين َبـمن ِق ،لكذ منه

عاقب بالسجن ، ُيقنعـسبب ُمأّي  بدون قامةتصريح اإل) إظهار(تقديم   األجنبّيرفض
 .يورو 2.000 قدرهاغرامة و عاملمدة 

.1.3.1 قامةاإلمدة تصريح 

 مدةالنفس (لمدة المذآورة في تأشيرة الدخول تعادل ا تكونقامة، مدة تصريح اإلإنَّ 
 )أسباب (لغرض التصريح الذي يصدر ما عدا) تأشيرة الدخولالموجودة في 

 .العمل،
 :فترة ال يمكن أْن تزيد عن  
 ة؛ماعّيتلحماية االجا ألسباب شهور، قابلة للتجديد لسنة،6 -
 وجود وفي حال.  وينشتراك في دورات تعليم أو تكسنة ة واحدة، في حالة اإل -

 يد التصريح سنويا؛ تجد مة متعددة السنين يتدورات دراسّي
مجاالت حد أقصى للعمل الموسمي في آ شهور 9إلى  آحد أدنى يوما 20من  -

 ؛ الفترةتتطلب هذهالتي العمل 
 .لم الشملسنتان، في حالة  -
 سنتان، في حالة العمل الحر؛ -
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مدة ل تكون ،ي أّي حال من األحوال وف ألسباب العملقامة  اإلإّن مّدة تصريح -
العمل  عقدذا آان إإلى سنتين العمل لمدة محّددة و عقدذا آان إأقصاها سنة 

 .لمدة غير محددة
االزمة  طبقا لإلحتياجات قامةتصريح اإلمدة يتّم تحديد حاالت بعض الفي  -

تصريح مدة آما ويتّم تحديد  ).بالمستندات الرسمّية(والتي يتوجب إثباتها 
 .التي يسمح بها القانون خرىاأل وفقًا للحاالت قامةإلا

 

.2.3.1 قامة عقد اإل

 
 الموحدالذي تم على النص  األساسيقامة قد تم بناء على التعديل تشريع عقد اإل

 24.م تنفيذهاالخاص بالهجرة  و نظ
للعمل قامة  تصريح اإلالشرط األساسي الذي من خالله يتم تسليم قامة هو عقد اإل

دارية للمواطن يؤثرعلى األوضاع القانونية و اإل حيث أن هدا األخير ،جورالمأ
 .األجنبي

 

لغرض العمل قامة  أو تجديد تصريح اإللمنح  فعاًالًا مستنديشكلقامة ال عقد اإل
 :ن لم يحتوى علىالمأجور إ

لشروط ل مطابقا صاحب العمل بتوفير مسكن مناسب طرفضمانة من  -
 .ة العامةالمطلوبة للمبانى السكني

التزام صاحب العمل بدفع مصاريف السفر المطلوبة لعودة العامل لبلده  -
مثل ما يحدث في (جباري األصلي، و ذلك في حالة اللجوء للترحيل اإل

 ).حالة الطرد
 

العامل المتواجد و أول دخول للعامل األجنبي للبالد فرضيةبين  البد من أن نفرق
 .داخل البالد

على أثر المأجورقامة فقط في حالة العمل يصدر تصريح اإلفي حالة أول دخول ، 
يطالي، أو األجنبي المقيم قانونيا قامة ما بين صاحب العمل اإلوجود عقد اإل

العقد خالل ثمانية أيام من دخول العامل  إبرام يجب. يطاليا، والعامل األجنبيإب

                                                 
  18 ، 334و قرار رئيس الجمهورية رقم )  فيني-بوسسبي (2002 يوليو 30 ، 189ناء على القانون رقم  ب24

و  النص الموحد للهجرة.  وما تاله من تعديالت للمرسوم التشريعي مكرر  5  و خاصة الفقرة 2004أآتوبر 
 ). و التعديالت التالية1999 لسنة 394قرار رئيس الجمهورية رقم  (مكرر 2الفقرة ،  13 ومكرر 8الفقرة 
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  حيث مكان (Prefettura)العمالة ب، في المكتب الموحد للهجرة إليطاليا األجنبي
  .الشرآة القانونيمقرقامة أو عمل أو حيث يتواجد إ

 العمل لغرض سواءقامة لتجديد تصريح اإل شرط ،آدالك قامة،عقد اإليعتبر
  بالعمل إلى تصريح اإلقامة الخاص25لتحويل بعض أنواع التصاريح أو المأجور
عامل ال ينوي تشغيلو يجب أن يتم عقده بين صاحب العمل الذي  المأجور،

خالل خمسة  بهدا النوع من العقود للهجرة يتم إبالغ الشباك الموحد ثم ،جنبياأل
في حالة عدم التقيد بهذا اآلجال فإن  . أيام، من خالل خطاب مسجل بعلم الوصول

.  يورو2500 يورو إلى 500 مابين الغرامة اإليدارية تتراوح  
ة مباشرة و بصفة مستقلة بناء على قامفي هذه الحالة، يقوم األطراف بتنفيذ عقد اإل

 .ج المعدة لذلكذالنما
 

يطبق نظام عقد اإلقامة عندما يعين صاحب العمل عامل أجنبي بحوزته تصريح  ال
أو تصريح صالح للعمل لكن يطبق على ) بطاقة اإلقامة سابقًا(إقامة أوروبي 

 دراسي، مثال تصريح اإلقامة لسبب عائلي،(التصاريح األخرى المراد تحويلها 
 26...)إنساني، لجوء أو حماية إجتماعية

يبرم هذا العقد فقط في حالة تحويل تصريح اإلقامة لألسباب السالفة الذآر إلى تصريح 
 .إقامة للعمل المأجور

 

.3.3.1     تجديد تصريح االقامة

قليمي حيث توجد قامة من رئيس الشرطة العام اإليتم طلب تجديد تصريح اإل
ويتم التحقق من  سريانال من تاريخ انتهاء ستين يوم على األقلقبل ة قاماإل

 .المتطلبات الالزمة لذلك
 .يتم منحه فقط عند توافر الشروط المطلوبة

بناء ًا على اإلجراء ات األخيرة التي دخلت حيز التنفيد مع ظهور تصريح اإلقامة 
ح، واعتبارًا من اإللكتروني، فإن طلب تجديد أو تحديث األنواع المختلفة للتصاري

 ، يقدم إلى مديرية الشرطة المختصة عن طريق المكاتب البريدية 2006دجنبر 

                                                 
عمل موسمي، دون سن الرشد، تمرين، لجوء أو حماية  صريح اإلقامة لسبب عائلي، دراسي، إنساني،ت25 

 ... تبني  إجتماعية،
 www.trevisolavora.org/guidastranieri 2005 أآتوبر 25 لـ 2768/2.2مذآرة وزارة الداخلية رقم 26 
 )مصادر قانونية فقرة،  دخول لغرض العمل المأجور،5جزء (
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 االسطوانة المدمجة  الذي تم وصفه مسبًقا فينظام الالمعدة لهذا الغرض، من خالل 
 .d.c 27يلنمودج  البريدل 

في حين فيما يتعلق بتصاريح اإلقامة المطبوعة على الورق، تستمر مديرية 
طة، عادة، في تسليم موعد بتاريخ اإلستدعاء لتقديم طلب تجديد أو تحويل الشر

 .اإلقامة
ما بين تاريخ  الممتدةقامة خالل الفترة  تصريح اإلمحل وثيقة الموعد تحل مؤقتا

 . قليمي إلى تاريخ موعد تقديم الطلب في مرآز الشرطة اإلصالحيةالنتهاء إ
  العمل،إلستئناف صالحًا ةتصالحيمنتهية قامة ال بتصريح اإلالمرفق الموعد يعتبر

آما يبرر،  . الضرائبيالرقمصدار إصدار أو تجديد بطاقة التأمين الصحي، إو 
 .28بصفة عامة، شرعية إقامة صاحب التصريح

 
 :توفية الشروط التاليةقامة من الضروري لتجديد تصريح اإل

ح اإلقامة تصري الموارد المالية الكافية للعيش، والتي تختلف حسب غرض -
، شهادة تتبث توفر الموارد الماليةمثال شهادة من صاحب العمل، (المراد تجديده 

 ؛...)، منح دراسية،بنكي  آشف حساب آفالة أو وثيقة بنكية،
من قبل  افةضإستقامة من البلدية أو شهادة إشهادة  (ى أو السكن اإلقامةشهادة -

 ).الشخص المضيف
يتم تقديم الطلب من طرف  يح إقامة إلكترونيفي حالة إذا تعلق األمربطلب تصر

إلى مديرية الشرطة عبر مكاتب البريد المخولة لهذا  المعني باألمر شخصيا
شريط (والمتوفرة على عوامل األمان  بواسطة تسليم إيصال البريد المَؤَمن الغرض

 ).مغنطيسي
يصال تسليم إيصال البريد المَؤَمن يشهد بتقديم الطلب ويصبح يكتسي نفس خاصية إ

تصريح اإلقامة مما يخول لألجنبي بالتمتع، أثناء المسطرة اإلدارية، بنفس الحقوق 
 .29ساري المفعول المعترف بها  للحاصل على تصريح اإلقامة

وصال المعني باألمر يتسلم تقليدي، في حالة إذا تعلق األمربطلب تصريح إقامة
  .عن استالم الطلباتالمسؤول  و ختم المكتب   تاريخته،صور يحتوي على

 
                                                 

  تصريح اإلقامة1.3أنظر الفصل 27 
 .المتعلق بمنح و تجديد تصريح اإلقامة  13 / 02 / 2008 تريفيزو في الشرطة مديرية منشور : راجع28

www.trevisolavora.org/guidastranieri  ) مصادر تشريعية، فقرة 19جزء رقم ، dمنشورات ،( 
فيما يتعلق بحقوق األجانب بخصوص التأخير الذي يشوب عملية تجديد تصريح  أنظر قرار وزير الداخلية 29  

 2008 فبراير 23 لـ يزوڤ و منشور مديرية الشرطة لتري2007 فبراير 23 و لـ 2006 غشت 5اإلقامة بتاريخ 
www.trevisolavora.org/guidastranieri  ) مصادر تشريعية، فقرة 19جزء رقم ، dمنشورات ،( 
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لفترة غير يطاليا إقامة ال يجدد أو يمدد في حالة تغيب األجنبي عن تصريح اإل
قامة لمدة عامين ال يسمح بالتغيب بينما تصريح اإل.  شهور6تتعدى  منقطعة

 إنهاءنصف مدة صالحية التصريح نفسه، ما عدى في حالة  تزيد عنالمستمر لمدة 
 . موثقةو  مبررةجبارية أو ألسباب طارئة إلواجبات الخدمة العسكرية ا

قامة دون أن يطلب األجنبي تجديد نتهاء تصريح اإلإ يوما على 60ذا انقضت مدة إ
 . يمكن لوالي المدينة أن يصدر أمر بالطرد اإلداريتصريحه، 

 
العامل األجنبي الذي يفقد : قامةثر على تجديد تصريح اإلأخسارة مكان العمل ال ت

البحث عن عمل ى بسبب االستقالة، يمكن أن يتم تسجيله في قوائم وظيفته، حت
 لتوظيفانتظاًرا لتصريح إقامة  ويحصل على 30لدى مرآز التوظيف المختص،

 .لمدة ال تقل عن ستة أشهر
 

4.3.1. قامة تحويل تصريح اإل

 
تحويل تصريح اإلقامة هو إجراء إداري من خالله يسمح للمواطن األجنبي بطلب 

 .قانونيًا إقامة مغاير للسبب األصلي في حال توفر الشروط المطلوبةتصريح 
تصريح اإلقامة للعمل الموسمي يمكن تحويله لتصريح إقامة للعمل المأجور، لكن 

طبقا فقط بعد إنقضاء السنة الثانية للخدمة، وفي حالة وجود عالقة عمل جارية، و
 .)نظام الكوتا ( المسموح بهلنظام الحصص السنوي

 ساعة في األسبوع، 20مح لحاملي تصاريح اإلقامة لهدف الدراسة بالعمل لمدة يس
 . ساعة في السنة1040 أسبوعًا، مع عدم إجتياز حاجز 52مجملة في 

يمكن تحويلة أيظا قبل إنتهاء مدة الصالحية بعد إبرام عقد عمل، أو في حالة توفر 
ألعداد لطبقا  الحر وعمل حر إلى تصريح إقامة لهدف العمل المأجور أو العمل

  . )نظام الكوتا (المسموح بها
والمراد تحويلها،  إلى نظام الكوتا  ال تخضع تصاريح اإلقامة، الخاصة بالدراسة

،في حالة حصول الطالب علي ديبلوم اإلجازة أو إجازة تخصص عقب إنتهاء 
  .مرحلة الدراسة بإيطاليا

 

                                                 
ت إقليم تريفيزوأنظر بلديا  Treviso .2 الملحق   30 
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 الدراسة أو لغرضلى تصريح  إجتماعيةإالتصريح ألهداف حماية يمكن تحويل 
 .، في حالة وجود عقد عمل في المدة المحددة لتجديد التصريحالمأجورالعمل 

 
 بالعمل، آما و يمكن تحويله إلى تصريح قامة العائليتصريح اإل لحاملي يسمح
 .العمل لغرض

 
بعد الحصول القيام بعمل حر وذلك  المأجور قامة لهدف العملتصريح اإل يسمح

فقة و توفر الشروط القانونية المطلوبة، بدون الحاجة إلى القيام على الموا
 . بإجراءات التحويل إذا آانت مدة صالحيته لم تنته بعد

داخل مدة صالحيته، بعد  مأجورقامة للعمل الحر بالقيام بعمل  يسمح تصريح اإل
  .التسجيل باللوائح الخاصة بالعمال المتوفرين بمرآز التشغيل

 .5.3.1 قامةتصريح اإل فسخلغاء و إرفض، 

 
 ، عندما يطلب إصدار التصريح ألول مرة أو يــرفــضن أقامة يمكن اإلتصريح 

 توفر، و ذلك في حالة عدم خالل مدة الصالحية، لـــــغـــائــــةإيمكن . التجديدأثناء
يمكن . قامة باألراضي اإليطاليةاإل للدخول و بالنسبةالشروط المطلوبة من القانون 

تفاقيات الدولية المطبقة فى اإلو بناء على المعاهدات و" لــغـــائـة في حالة إ
 المطبقةقامة اإلإيطاليا، و التي من خاللها ال يقوم المواطن األجنبى بتطبيق شروط 

 .31"بأحد الدول المشارآة
 

 منحه ، إذا ما تم التأآد بأن تم صدورهقامة، بعد اإل تصريح فسخن يتم أ آذالكيمكن 
  بناء على نقص فى الشروط األساسية المحددة للدخول أوريقة غير شرعية،بط
 .قامة على أألراضى اإليطاليةاإل
 

لغاء أو إبطال تجديد تصريح اإلقامة بالنسبة إعند تطبيق إجراء رفض إصدار أو 
النظر قد استفاد من حق الضم العائلي، أو القريب الذي تم ضمه، يتم لألجنبي الذي 

وحقيقة االلتزامات العائلية لذلك األجنبي وآذلك وجود روابط عائلية طبيعة إلى 
 . داخل األراضيواجتماعية مع دولته األم، وبالنسبة لألجنبي المتواجد بالفعل

                                                 
والتعديالت الالحقة للنص الموحد  و 286/98وزاري رقم   مرسوم(، 5،6، الجزء 5 المادةبناء على   31

 ).للهجرة
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 القومية، يتم النظر أيًضا إلى مدة اإلقامة في األراضي القومية نفسها
 شرطة بإبالغيقوم رئيس القامة اإل تصريح فسخإلغاء أو عندما يتم رفض، 

 خالل مدة المشار إليهاألجنبي للحضور إلى مرآز شرطة الحدود  بإستدعاءو
 .دارياإل ديذ الطريتم تنفسيطالية، و إال فاإل يوم ليغادر األراضي 15أقصاها 

 إلى المحكمة طلبقامة يمكن لألجنبي تقديم اإلالغاء تصريح في حالة رفض أو 
 مديرية الشرطة التابعة لهاتقع حيث لمنطقة  المسؤولة في اTAR الجهويةدارية اإل

 . قامةاإلتصريح ت فسخو و التي رفضت، ألغت 
 . يوم من تاريخ التبليغ باالجراء60 خالل طلبيجب أن يتم تقديم ال

 

 .4.1 الصالحيات وااللتزامات المتعلقة باإلقام
 
 

مل المستقل يمكن أيًضا استخدام تصريح اإلقامة الصادر لدواعي العمل التابع، الع
أو لدواعي عائلية في األنشطة األخرى المسموح بها، مثل األنشطة التدريبية، 

 .الرياضية والترفيهية
بهدف يجب تقديم المستندات التي تثبت شرعية اإلقامة إلى مكاتب اإلدارة العامة 

القيام بإصدار التراخيص، التصريحات، التسجيل واإلجراءات األخرى التي تهم 
باألنشطة الرياضية  من ذلك اإلجراءات المتعلقة ُيستثنى. ًيا آان اسمهااألجنبي أ

 وأخيًرا تلك بالرعاية الصحيةذات الطابع المؤقت، وتلك الخاصة والترفيهية 
ففي هذه الحاالت ال يتم اإللزام بتقديم تصريح : بالتعليم المدرسي اإللزاميالمتصلة 
 .اإلقامة

 
ي ال يلتزم بتقديم جواز السفر أو أي مستند آخر المواطن األجنبي الذيتم معاقبة 

  و ضباط األمن العامرجال الشرطةإلثبات هويته وآذلك تصريح اإلقامة بعد قيام 
 وذلك بسجنه لمدة تصل إلى عام  مع عدم وجود مبرر مقنع،،بطلب ذلك منه

  . يورو2.000وبغرامة تصل إلى 
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مند مدة بالمقيمن  تصريح اإلقامة األوروبي الخاص 
      )بطاقة اإلقامة سابقا(طويلة 

5.1.

 
بالمقيمن مند مدة طويلة والذي آان يطلق عليه  وروبي الخاصاألقامة اإلتصريح 

سمح لألجانب بأن يقيموا لمدة غير محدده في ت التي الوثيقة و هبطاقة اإلقامة
 .إيطاليا

 
 ، للزوج ،امة لنفسهاإلقبة الوثيقة الخاص  هاته للمواطن األجنبي أن يطلبيمكن

 :لألوالد القاصرين الذي يعيشون معه إذا آان بحوزته المتطلبات اآلتية 
  سنوات علي األقل؛خمسيطاليا منذ إ في إقامةتصريح 

 .سكن بإحدى البلديات أثناء تقديم الطلب
سياحة، أعمال، (فترة محدودة لإلحتساب فترة الخمس سنوات، تصاريح اإلقامة 

أخد بعين تال   إلى المهمات الخاصة دات طابع دبلوماسيباإلضافة) دراسة
 .اإلعتبار

 على ،غياب المواطن األجنبي عن التراب اإليطالي ال يؤثر على إستمرار المدة
أن ال تتعدى فترة الغياب ستة أشهرمتتابعة، وال تتعدى في اإلجمال عشرة أشهر 

خدمة عسكرية، (خالل فترة الخمس سنوات، ماعدى في حاالت مبررة وخطيرة 
 .)مشاآل صحية موثقة

 
 مدخول آافي للعيش من مصادر شرعيه وأن ال يقل عن المبلغ السنوي المحدد 

 ؛ .اإلعانة اإلجتماعيةبموجب 
. هذا المدخول يرتفع إلى نصف العدد الناتج لكل فرد من أفراد العائلة المرجوإلحاقه

سنة، من الضروري، في  14في حالة طلب إلتحاق طفل أو طفلين اليناهز عمره 
آل األحوال، التوفر على مدخول ال يقل عن ضعف مبلغ اإلعانة اإلجتماعية 

 السنوي
التي  الجهوية عقد إيجار أو عقار بموجب المقاييس القانونية التوفر على -

 . المساآن الشعبية العامةتحكم معايير
 اجتياز اختبار معرفة اللغة اإليطالية؛ -
 .مجتمعأن اليشكل خطرًا على ال -
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 32أن ال يكون عليه أحكام جنائية أو قرارات حكم بعقوبات بالغة الخطورة -
 

 ه من طرف يمكن طلببالمقيمن مند مدة طويلة وروبي الخاصاألقامة اإلتصريح 
 .إذا آان يعيش مع مواطن إيطالي أحد األباءقاصر أو البن إلامتزوج أو الجنبي األ

مة هي نفسها التي وردت في السابق  لمنح بطاقة اإلقاالشروطفي هذه الحالة 
 . الذي ال يطلب في هاته الحالة  سنواتالخمس  بإستثناء شرط

 
وروبي بالنسبة لألشخاص الحاصلين على األقامة اإلال يمكن طلب تصريح 

  :التصاريح اآلتية
 ـ غرض الدراسة أو التكوين المهني
 ـ حماية مؤقتة أو ألسباب إنسانية

 يـ طالبو اللجوء السياس
 ـ تصاريح لمدة قصيرة

  ـ1969 ـ 1963 ـ 1961ـ من يتمتعون بحالة منصوص عليها طبقا لمعاهدة فيينا لـ 
 . الخاصة بالعالقات الدبلوماسية1975

بواسطة يجب تقديم الطلب إلي مديرية األمن العام في منطقة اإلقامة الدائمة 
يم الطلب من طرف يمكن تقد. المكاتب البريدية الخاصة بمأل النمودج البريدي

 سنة، إبن راشد، الوالدين تحت نفقة صاحب 14زوج، إبن قاصرالذي يفوق سنه 
أو من قام بتقديم الطلب للحصول على تصريح اإلقامة  تصريح اإلقامة األوروبي،
في هاته الحالة يجب إرفاق الوثائق أو الشهدات التي . األوروبي ألسباب عائلية

    .33تبين العالقة العائلية
 : تصريح اإلقامة األوروبييستطيع حامل 

  أي تأشيرة؛ىيطاليا دون حاجة إلإالدخول والخروج من 
يكون مخصص   األجنبي أوىالقيام بأي عمل شرعي ال يكون ممنوع عل

 . للمواطنين اإليطاليين
 .التمتع بخدمات وتسهيالت الدوائر العامة

نتخاب الفعلي ق اإلاالشتراك بنشاطات الحياة المحلية العامة وممارسة ح
 . بذالك والمفعول عندما يمسح القانون
                                                 

 و المادة ) سرقة آبيرة، ابتزاز، مالحقة األشخاص، المخدرات( ئي من القانون الجنا380 الواردة في المادة 32
 .) …وإلحاق أضرار  و عادية  الجسماني، سرقةاإلعتماد ( ئي من القانون الجنا381

 من قبل السلطات الدبلوماسية في السفارة اإليطالية من بالد األصل أو عليهاتصديق و ال ترجمتهايتوجب  33
معاهدة  علىدولة من صمن الدول التي وقعت ال فيما لو إذا آانت  (Apostille)بواسطة ختم تصديق خاص

Aja 72أنظر مدآرة رقم (لحاالت التي تطبق فيها إتفاقيات دولية ، ماعدى ا( 
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في  بالمقيمن مند مدة طويلة وروبي الخاصاألقامة اإليتم إلغاء تصريح 
 :الحاالت التالية

 .إذا تم الحصول عليه بالغش ـ 
 .في حالة أمر بالطرد ـ 
في حالة وجود محاآمة جنائية أو تم النطق بحكم إدانة، ولو لم يكن  ـ 

 .ئي، بعد إرتكاب جنح خطيرةنها
 .عند نقص أو غياب شرط من شروط األساسية لمنحه ـ 
 . شهرًا متتابعة12عند التغيب عن التراب األوروبي لمدة تزيد عن  ـ 
 بالمقيمن مند مدة طويلة وروبي الخاصاألقامة اإلفي حالة منح تصريح  ـ 

 األخير الدولة من قبل بلد من بلدان اإلتحاد األوروبي، وبعد إبالغ هذا
اإليطالية بذالك، أو في حالة التغيب عن التراب اإليطالي لمدة تفوق الست 

 .السنوات
 ى إلطلبقامه أو إلغائها ، يستطيع األجنبي تقديم اإلفي حالة عدم إصدار بطاقة 

 .  يوما60 المسؤوله خالل TAR الجهويةالمحكمة اإلدارية 
 
 

6.1  إقامة مواطني دول اإلتحاد األوروبي
 

 "تحاد األوروبي، وبموجب معاهدة أمستردام دول اإلالمؤسسة لمعاهدة البموجب 
بهذا تحاد األوروبي آل من يحمل جنسية دولة تكون عضوة باإل ايعتبر مواطن

 .34"األخير
 

تحاد حق الحرية في المرور والسفر واإلقامة لألشخاص ضمن أراضي اإل
 .35 للمواطن األوروبيمن الحقوق األساسية عتبري األوروبي 

                                                 
يطاليا، لوسمبورغ، هولندا،البرتغال، إيرلندا، إألمانيا، اليونان، :  هم أعضاء مجموعة دول األتحاد األوروبي34

يا، ليتوانيا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا،قبرص، الدانمارك، إستونيا، فلنديا، فرنسا، إسبانيا، لتون بريطانيا، السويد،
 مالطا، بولونيا، جمهورية التشيك، رومانيا، سلوفاآيا، سلوفنيا، سويسرا و هنغاريا

 فبراير 6مرجع النص التشريعي حول الوضعية القانونية لمواطن ا إلتحاد األوروبي هو المرسوم التشريعي  35
مواطني اإلتحاد األوروبي و  الخاص بحقوق CE/ 2004/38تنفيد قرار "  والتعديالت الالحقة 3، رقم 2007

لإلطالع على (حاليا يخضع إلصالح " أفراد عائلتهم بالتنقل و اإلقامة بحرية فوق تراب دول اإلتحاد األوروبي
، d ، مصادر تشريعية، فقرة 19جزء رقم (  www.trevisolavora.org/guidastranieri التعديالت أنظر

 )منشورات
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يتوجب علي مواطني دول اإلتحاد األوروبي الذين يمكثون داخل أراضي الدولة 

التسجيل بلوائح الحالة المدنية للبلدية حيث أآثر من ثالثة أشهر أن يطلبوا 
يسكونون، هاته المصالح ستقوم بتسليم شهادة اإلقامة بعد إظهار الموارد المالية 

طلب الحصول على شهادة التسجيل بلوائح الحالة المدنية . صحيالكافية والتأمين ال
حق اإلقامة . للبلدية لكل مواطني اإلتحاد األوروبي يقدم إلى البلدية التي يسكن بها

هو مكفول ألفراد العائلة األجانب الذين تربطهم بمواطني اإلتحاد األوروبي عالقة 
يعتبرون أفراد عائلة  إذن .36ريةقرابة، أيًا آانت جنسيتهم، طبقًا للقوانين الجا

  :المواطن اإلتحاد األوروبي
 
 ؛ الزوج أو الزوجة) 1
الرفيق أو الرفيقة الذي أبرم مع المواطن األوروبي، عقد للعيش معا مسجل ) 2

عندما تعادل تشريعات البلد األوروبي المضيف (بموجب قوانين البلد األوروبي 
ما للشروط  المنصوص عليها بحسب تلك العالقة التي تشبه الزواج واحترا

 ؛) تشريعات البلد المضيف
  سنة ، أو مكفول به، وسليل الرفيق أو الزوج؛21سليل مباشر أقل من ) 3
 ة ؛/ة أو الخليل/األباء المباشرين على آفالة المعني باألمر، و أباء الزوج) 4

نصلية أو يجب إثبات عالقة القرابة من خالل وثائق مترجمة وموثقة من طرف الق
 .السفارة اإلطالية بالبلد األصلي للمواطن األوروبي

 
لفترة ال  لهم الحق في اإلقامة في أراضي الجمهورية بدون ضرورة بطاقة اإلقامة

 :تتزاوج ثالثة أشهر
 أشهر؛لمدة تقل عن ثالثة  أو يزاولون عمل حر العمال الذين يعملون بأجرة - أ

  دخلوا بواسطتهاالتيالوثيقة  امةمستند صالح لإلقيأخد بعين اإلعتبار آ و
 مرفقة مع شهادة صاحب العمل الذي يحدد مدة )بطاقة هوية أو جواز سفر

 ؛العمل
 الطالب الذين يقومون بتكوين مستمر بإيطاليا؛ - ب
 السياح؛ - ت

النظم الخاصة بالطرد و اإلبعاد و المنصوص عليها بالنص الموحد للهجرة ال 
يتم اإلبعاد فقط ألسباب أمنية آالحفاظ على . تطبق على مواطن اإلتحاد األوروبي

 . النظام العام، على األمن العام أو لسالمة أمن الدولة
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يتوجب علي مواطني دول اإلتحاد األوروبي الذين يمكثون داخل أراضي الدولة 

التسجيل بلوائح الحالة المدنية للبلدية حيث أآثر من ثالثة أشهر أن يطلبوا 
يسكونون، هاته المصالح ستقوم بتسليم شهادة اإلقامة بعد إظهار الموارد المالية 

طلب الحصول على شهادة التسجيل بلوائح الحالة المدنية . صحيالكافية والتأمين ال
حق اإلقامة . للبلدية لكل مواطني اإلتحاد األوروبي يقدم إلى البلدية التي يسكن بها

هو مكفول ألفراد العائلة األجانب الذين تربطهم بمواطني اإلتحاد األوروبي عالقة 
يعتبرون أفراد عائلة  إذن .36ريةقرابة، أيًا آانت جنسيتهم، طبقًا للقوانين الجا

  :المواطن اإلتحاد األوروبي
 
 ؛ الزوج أو الزوجة) 1
الرفيق أو الرفيقة الذي أبرم مع المواطن األوروبي، عقد للعيش معا مسجل ) 2

عندما تعادل تشريعات البلد األوروبي المضيف (بموجب قوانين البلد األوروبي 
ما للشروط  المنصوص عليها بحسب تلك العالقة التي تشبه الزواج واحترا

 ؛) تشريعات البلد المضيف
  سنة ، أو مكفول به، وسليل الرفيق أو الزوج؛21سليل مباشر أقل من ) 3
 ة ؛/ة أو الخليل/األباء المباشرين على آفالة المعني باألمر، و أباء الزوج) 4

نصلية أو يجب إثبات عالقة القرابة من خالل وثائق مترجمة وموثقة من طرف الق
 .السفارة اإلطالية بالبلد األصلي للمواطن األوروبي

 
لفترة ال  لهم الحق في اإلقامة في أراضي الجمهورية بدون ضرورة بطاقة اإلقامة

 :تتزاوج ثالثة أشهر
 أشهر؛لمدة تقل عن ثالثة  أو يزاولون عمل حر العمال الذين يعملون بأجرة - أ

  دخلوا بواسطتهاالتيالوثيقة  امةمستند صالح لإلقيأخد بعين اإلعتبار آ و
 مرفقة مع شهادة صاحب العمل الذي يحدد مدة )بطاقة هوية أو جواز سفر

 ؛العمل
 الطالب الذين يقومون بتكوين مستمر بإيطاليا؛ - ب
 السياح؛ - ت

النظم الخاصة بالطرد و اإلبعاد و المنصوص عليها بالنص الموحد للهجرة ال 
يتم اإلبعاد فقط ألسباب أمنية آالحفاظ على . تطبق على مواطن اإلتحاد األوروبي

 . النظام العام، على األمن العام أو لسالمة أمن الدولة
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في حالة إذا ماتم إبعاد أحد مواطني اإلتحاد أو أحد أقاربه، ثم تبين بعد ذالك أنه 
مازال داخل التراب اإليطالي أآثر من المدة المحددة فإنه يعاقب بالحبس من شهر 

  . يورو2000 يورو إلى 200هر وغرامة مالية تتراوح مابين إلى ستة أش
وجود أحكام جناية ال يمكنه أن يبرر حكم اإلبعاد، ولكن، يمكن تفعيله آإحتياط 
أمني إذا آان القاضي يظن أن المواطن األوروبي هو عنصر يشكل خطرًا على 

 .المجتمع
داخل العمل  لغرضل  هي وثيقة سارية المفعول للسفر أو للتنقالبطاقة الشخصية

 . تفاقيات خاصة دوليه إ الدول التي لديها ىلإتحاد األوروبي واإل فضاء
نتخابات  اإلللتسجيل في الئحةيستطيع المواطن األوروبي تقديم طلب في البلديات 

نتخابات البلدية، حيث يمكنه أن ينتخب  في اإلالتصويتآي يحصل على حق 
 ).يس بلديةرئماعدى آ(آعضو في المجلس البلدي 

 

تحاد األوروبي المقيم قانونيًا يستطيع المواطن األجنبي الذي ال ينتمي إلي دول اإل
شينغن للسياحة لفترة تحاد األوروبي أن يسافر في إطارمعاهدة في دولة عضو في اإل

 بموجب ه وجود الشرطة عنمديريةشهر ولكن يجب عليه أن يبلغ أال تزيد عن ثالثة 
 مقيمنلل تصريح اإلقامة األوروبي .ي تلك الدولة المتواجد فيها فالمطبقةالقوانين 

تحاد األوروبي الصادر من أي دوله عضو في اإل )بطاقة اإلقامة سابقا(لمدة طويلة 
يمكنه أن يقدم إلى مديرية الشرطة المتخصصة طلب إقامة داخل التراب الوطني 

، أو ألي غرض لمزاولة عمل مأجور أو مهنة حرة، للدراسة أو تكوين مهني
لكن عليه أن يظهر أن له الموارد المالية الكافية و الغير المؤقتة، بمقدار . شرعي

يضاعف الحد األدنى المنصوص عليه من طرف قانون اإلعفاء من اإلشتراك في 
 .المصاريف الصحية باإلضافة إلى تأمين صحي يغطي مدة اإلقامة

 

 7.1 روبيتحاد األوالعهد باإلإقامة المواطنين حديثي 
 
 أولئكهم  األوروبي، تحادالعهد باإليطلق عليهم مواطنين حديثي  الذينمواطنين ال

  2007إبتداءا من فاتح يناير تحاد األوروبي نضمت إلى اإلإالقادمين من الدول التي 
 أبريل 25 بتاريخ لوغسومبورغوتفاقية إ، و ذلك بناء على بلغاريا و رومانيا: او هم

2005.  
األعظاء الحديثة العهد إلى النظام المحكوم  لحاالت إنضمام الدولفي بعض ا

د على ود و قيوإلى فرض حدبإتفاقيات هو تدريجي، مما يؤدي، بصفة مؤقتة، 
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تحاد التمتع بالحقوق و الحريات الرئيسية المبرمة من خالل قواعد اإل
فادة من ستن و اإلغنضمام لنظام شين اإلتخص و مؤقتة، هيد وهذه القي.األوروبي

 .تحاد األوروبيراضى اإلأستقرار في حرية الحرآة و اإل
 

فقط الخاصة  األساسية الحرياتاولة الحقوق و زمبالنسبة إليطاليا القيود تتعلق ب
دم من إحدى الدول الجديدة ابدخول سوق العمل غير العادي، تارآآ للمواطن الق

 بها سواء ألسباب قامةاإلتحاد األوروبي، آامل الحرية في دخول البالد و باإل
 .أو اإلقامة اإلختياريةدراسية أو للعمل الحر

 
تحاد  باإلالحديثة العهديترتب على ذلك أن الموطنين القادمين من إحدى الدول 

 :آمثل آل المواطنين األوروبيين. األوروبي يتمتعوا بوضع قانوني خاص
 ال يحتاجون إلى تأشيرة لدخول البالد؛ -
  داخل البالد؛لتنقلفي حرية الهم الحق  -
 ستضافتهم، إخبار السلطات األمنية بذلك؛إ على من يقوم بيفرضال  -
إذا آانت مدة إقامتهم بالبالد تقل عن الثالث أشهر فهم ليسوا مطالبون  -

التسجيل بمكاتب الحالة بالتسجيل لدى السلطات األمنية وعلى ذلك طلب 
 .للبلدية المدنية

 
 الحديثة العهد إحدى الدول دم منالمواطن القا ليةاإلنتقا تلك الفترة خاللو لكن 

فترة تزيد عن ثالث ل و العمل في إيطاليا اإلقامةتحاد األوروبي و الذي ينوى باإل
يخضع مؤقتًا لنظام خاص، والذي يتعلق باإلندماج األول في بعض قطاعات أشهر 

لوج هذا النظام ينص على حرية و. سوق الشغل، وفقط عالقات العمل المأجور
 : سوق العمل داخل القطاعات التالية

   ؛العمل الموسمى -
 القطاع الفالحي والسياحي الفندقي؛ -
 العمل المنزلي و العناية بالعجزة؛ -
  قطاع البناء؛ -
 قطاع الصناعات الحديدية و الميكانكية؛ -
 قطاع التدبير و الكفاء ات العالية؛ -

 لسوق العمل من طرف فيما يتعلق بقطاعات العمل األخرى، وفي حالة أول ولوج
المواطن الروماني أو البلغاري، فإنه من الضروري أن يقوم صاحب العمل بتقديم 
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بعد الحصول على . طلب إدن بالعمل إلى الشباك الموحد للهجرة بالوالية المختصة
 .اإلدن يصبح عندئد ممكننا تعيين العامل

داري    الطرد اإل 8.1
طاليا إما بواسطة أمر باإلبعاد عن الحدود أو يتم إبعاد المواطن األجنبي عن إي

اإلبعاد والطرد . بواسطة أمر بالطرد، المعتمد من طرف مختلف السلطات اإلدارية
يدخالن في إختصاص الشرطة، إجراءات التي من خاللها سلطات األمن العام تأمر 

 .أو تمنع المعني باألمر من سلوك معين
اخلية في حالة الخطر على األمن العام و أمن داري من قبل وزير الديتم الطرد اإل

 .الدولة
 :و ذلك إذا آان األجنبى  المدينةىلإ وبواسطةيتم قرار الطرد من البالد 

  نقاط الحدود المحددة من الدولة؛عبرلى أراضى الدولة بدون المرور إقد دخل 
 37حددة خالل المدة المةقامإيطالية بدون ان يطلب تصريح قد مكث في األراضي اإل

وبإنتهاء مدة  ،بطالهإوأيضا في حالة إلغاءه أو  ) ةما عدى الحاالت الطارئ( 
 ؛ يومًا من دون أن يطلب تجديده60صالحيته بعد مرور 

 .يةجرامإ بأعمال عند القيام
عند تطبيق إجراء الطرد لمواطن أجنبي قام باالستفادة من حق الضم العائلي، أو 

جيًدا أيًضا إلى االلتزامات العائلية لذلك األجنبي  يتم النظر للقريب الذي تم ضمه
ومدة اإلقامة في األراضي القومية وأيًضا وجود روابط عائلفية، ثقافية أو اجتماعية 

 .مع الدولة األم
 
 

تتم دائما عن طريق مدير األمن، فيما  البلد  حدود والمرافقة لخارج الطرد عملية 
بعد مرور  من دون أن يطلب تجديده قامةتصريح اإل ةإنتهاء مدة صالحيعدا حالة 

ودائما،  )ا يوم15 يترك البلد خالل بأنجنبى األ يتم إندار في هاته الحالة( يومًا 60
وفي نفس السياق، إال إذا تبين لوالي المدينة أن المواطن األجنبي قد ينوي التخلف 

تى ولو قرارالطرد يتخد عن طريق مرسوم مبررساري التنفيد، ح .عن أمر الطرد
المرسوم يجب تفعيله قبل . من طرف المعنيأو إعتراض في حالة وجود إستئناف 

 . ساعة من طرف السلطات القضائية، وإال فسيتم فقدان فاعليته القانونية48

                                                 
 . ، والتعديالت الالحقة286/98المرسوم التشريعي   مكرر،1فقرة   ،72أنظر المادة  37 
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تخدت إيمكن تقديم الطعن في مرسوم الطرد إلى قاضي السالم بمقر السلطات التي 
 .دور القرار يوما من تاريخ ص60قرار الطرد خالل آجال 

 
المواطن األجنبى الذى تم طرده، ال يستطيع الدخول للبالد مرة أخرى بدون 
التصريح الخاص الصادر من وزارة الداخلية، و ذلك لمدة عشر سنوات و التى 

 .يمكن أن تخفض إلى خمس سنوات
 نتهاك قرار الطرد، يعاقب األجنبى بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلىإفى حالة 
 . للحدودفورا ات و يتم طرده مرة أخرى مع إصطحابهأربع سنو

 

9.1 مكان االقامة/  البلديةالتسجيل بمكتب الحالة المدنية 

 . ةقاماإل البلدي حيث قرروا الحالة المدنيةيتوجب علي األجانب التسجيل في سجل 
 

للتسجيل، يتوجب عليهم تقديم جواز السفر وتصريح اإلقامة أو بطاقة اإلقامة، حيث 
 .بداخل سجل شخصييتم تسجيل تاريخ إنتهاء صالحيته في البلدية 

 في البلدية حيث الحالة المدنية مكتب سجل إلى يتوجب علي األجنبي ان يذهب 
(  معلوماته الشخصية ، المكان الذي قدم منه هيقوم بتعبئة نموذج خاص يسجل في

 .بلديةوعنوان السكن المعتاد في ال) أجنبي أو بلد ايطاليإسواء من 
يتم التسجيل  .آما يجب اإلبالغ بنوع رخصة السياقة اإليطالية في حالة إمتالآها

عتيادي علي يد قيادة الرسمي في البلدية بعد التأآد والتحقق من وجود السكن اإل
 عند األجانب على يتوجب الحالة المدنيةسجل ب يتم التسجيل اعندم .شرطة البلدية

 يومًا 60 آجال موظف السجل المدني خالل بذالك واأن يبلغقامة تجديد تصريح اإل
 .موظفلل مع اإلدالء به، تاريخ التجديد من

إستضافة موثقة ألآثر من ثالث يعتبر مكان إقامة األجنبي اعتياديا حتى في حاله 
 . أشهر في مرآز اإليواء

 
 مكاتبتغيير محل اإلقامة، يمكن ل المدني أو تسجيلالعندما يقوم األجنبي بطلب 
 . السليمة في العقار الذي يسكن به الصحيةالظروفالبلدية المختصة التحقق من 

 
غ مرآز الشرطة اإلقليمي المسؤول بالإ الحالة المدنية مكاتب سجل علىيتوجب 

 . يومًا 15 خالل الحالة المدنيةسجل سماء من لألوحذف أر يتغي أيمحليًا عن 

الدخول و االقامة



39
 37

 رخصة على الجديد ةقاماإل وانعن، يجب آتابة ةقام اإلعنوانفي حالة تغيير 
 .الوثيقة الرمادية للسيراقه وعلى يالس

، لنفس األسباب الخاصة بالمواطن  الحالة المدنيةسجل سم من يتم شطب اإل
 :اإليطالي

ثر اإلحصاء العام للسكان أو في حاالت تفتيش إفي حالة عدم العثور المثبتة علي 
 . متعددة 

من  ستة أشهر عتيادية بعد مرور اإلةقاماإل تجديد القيام باإلبالغ عنفي حالة عدم 
حيث يقوم مكتب الحالة  ، ةقام أو بطاقة اإلةقامتصريح اإل صالحيةنتهاء إ

 . يوما30مع دعوتة بالمبادرة قبل إنقضاء آجال  المدنية بإخبارالمعني
 

يرية إلغاء التسجيل من لوائح الحالة المدنية يتم تبليغه على الصعيد اإلداري إلى مد
 . يوم15الشرطة المختصة خالل آجال 

يمكن للمواطن األجنبي أن يقدم طعنا إلى المحكمة اإلدارية، المختصة ضد 
 .القرارات الخاصة بالحالة المدنية

 

10.1     بطاقة الهوية الشخصية
 ، بطاقة الهوية الشخصية للمواطنين األجانب أو لمن ال يملك أي جنسيةتمنح

  .اييطالإالمقيمين في 
صالحة  ، لكن غيرسنوات عشرةبطاقة الهوية هي عبارة عن وثيقة صالحة لمدة 

 . الخارج وال تحل محل تصريح اإلقامة ىللسفر إل
 : من بلدية اإلقامة بتقديمالحالة المدنية يتوجب طلب بطاقة الهوية في مكتب 

  ؛ثالثة صور شخصية
  ؛ إلقامة وتصريح ا)أو وثيقة تعادله(جواز سفر ساري المفعول 

 .الحالة المدنيةنموذج طلب موجود في مكتب سجل 
  

  .في حالة عدم تجديد تصريح اإلقامة يتوجب إرجاع بطاقة الهوية للبلدية
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11.1    رخصة السياقة 
 .يطاليا من الضروري الحصول على رخصة سياقة إيطاليةإ سيارة في لقيادة

 . سياقة عمليتبار إخ نظري وإختبار جتياز إللحصول عليها يجب 
 إلىمن الممكن أيضا تحويل رخصة السياقة األجنبية الصادرة من دول ال تنتمي 

 في الئحة خاصة موجودة في مكتب مديرية ،تحاد األوروبيمجموعة دول اإل
  38السير والنقل العام المدني

 إلىقنصلية بالد األصل أو   سفارة أوإلى التوجهلتحويل رخصة السياقة يجب 
 . بمكان اإلقامةديرية السير والنقل العام المدنيمكتب م

 
إذا آان األجنبي يتوفر على رخصة سياقة غير قابلة للتحويل يمكنه السياقة لمدة 

قبل إنقضاء السنة من الضروري . سنة من تاريخ الحصول على شهادة اإلقامة
 العمل على إستصدار رخصة السياقة، وإال فإن في حالة إنتهاء صالحية رخصة

 .السياقة، تصبح السياقة بدون رخصة جنحة يعاقب عليها القانون
 
 
 
 
 

                                                 
،  األرجنتينألبانيا، الجزائر، : تفاقيات دولية بامكانية تحويل رخصة السباقة هيإيطاليا إالبالد التي عقدت مع  38

 ، اليابان ، الفلبين، فنلندا، فرنسا، ألمانيا إستونيا السلفادور،،آاآرواتيا، دانمر  ،،قبرصبلغارياالنمسا، بلجيكا، 
 ، لوسمبورغ، مقدونيا، مالطة، ، ليتوانيا ، لبنان، ليكتنستاين، لتونيايزلنداإيرلندا، إ، بريطانيا، اليونان، 

،  الجنوبية، آوريا  ، جمهورية التشيكإمارة موناآو نرويج، هولندا، بولندا، البرتغال، ملدافياالمغرب، 
، تونس،  ، ترآيا، السويدسبانيا، سرييلنكا، سويسراإ ، سان مارينو، سلوفينيا، سلوفاآيا، رومانياجمهورية 
 فيما تعلق برخص السياقة الخاصة بإسلندا ولينكتشتاين والنرويج يتم تطبيق .نغاريا، أوروجوايه، طايوان، 

ف بها و إصدار الدوبليكاطا بإيطاليا حسب المساطر  وبالتالي يمكن تحويلها، اإلعتراCEE91/439/القرار 
 .المتعلقة برخص السياقة األوروبية
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 .2 العائلة

.1.2  وتصريح اإلقامة ألسباب عائليةالتجمع العائلي
 

 . يعترف القانون اإليطالي بحق األجنبي في لم شمل عائلته
 :التالية ذآرهم  التجمع العائلي ألفراد العائلة األجنبي تقديم طلب للمواطنيمكن 
 الغير منفصل قانونيًا؛  سنة18فوق الزوج 

العالقة  أو الذين أنجبوا خارج ،أبناء الزوج،بما في ذالك  39األبناء القاصرين
 شرط ى  من والدين غير متزوجين أو منفصلين قانونيًا علالزوجية الطبيعية

  حالة وجوده على قيد الحياة؛فيأن يعطي الزوج األخر موافقته 
 الذين ال يستطيعون من ناحية ، سن الرشد ولكن تحت إعالة األهلاألبناء البالغون

  ؛عاهة مستديمة إلىعملية إعالة أنفسهم بسبب حالتهم الصحية الخاضعة 
 أبناء في بالد األصل أو ليس لهمالوالدين الذين هم تحت اإلعالة، الذين  -

اء  أبن ليس لديهم سنة و65  سنهم أوالذين يفوق،البالد التي جاءوا منها
 الخطيرة الموثقةعالتهم بسبب حالتهم الصحية إآخرين قادرين على 

 .بمستندات
 متزوًجا ال يتم قبول ضم القرين أو الوالدين، عندما يكون القريب المطلوب ضمه

يهدف هذا .  مع قرين آخر في األراضي القوميةقانونيبمواطن أجنبي مقيم بشكل 
 .تعدد الزيجاتاإلجراء إلى تفادي الضم العائلي في حالة 

 
في حالة إذا ما تعدر إثبات العالقة العائلية إما ألن الوثائق لم يتم إصدارها من 
طرف السلطات األجنبية المختصة، أوأن هناك شكوك حول مصداقية هاته 

إلصدار DNA الوثائق، في هاته الحالة تقوم القنصليات أو السفارات بطلب إختبار
  .  وثائق تبث العالقة العائلية

 
 :الوثائق التي يجب على األجنبي اإلدالء بها عند يطلب التجمع العائلي

                                                 
 سنة، ومثله القاصرين المتبنين، المؤتمنين، أو الخاضعين 18يعتبر قاصرا آل فرد لم يتعدى عمره 39  

 .للوصاية، هذا الشرط ينبغي أن يحترم عند تقديم الطلب
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.1.2  وتصريح اإلقامة ألسباب عائليةالتجمع العائلي
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 أو) بطاقة اإلقامة سابقا(تصريح اإلقامة األوروبي بالنسبة للمقيمن مند مدة طويلة 
ممنوح لغرض العمل   ساري المفعول أو صالحية ال تقل عن سنةتصريح اإلقامة 

 ؛ لجوء، مهمة، للدراسة أو أسباب دينيةالمأجور، العمل الحر، أو ألسباب عائلية، 
 

مسكن مناسب ومالئم من حيث السالمة والصحة تبعصا لمعايير توفر  -
فقط في . القانون؛  يجب إصدار آلتا الشهادتين من مكاتب البلديات المختصة

 عام، عقب دخول أحد الوالدين، سوف يتم 14حالة تواجد قاصر يقل عمره عن 
 .لمسكن  الذي سوف يقيم به القاصراالآتفاء بموافقة صاحب ا

 
، البند 29المادة (يجب التحقق من توافق المسكن من ِقبل مكاتب البلدية المختصة 

)  الالئحة التنفيذية، الحرف ب،1، البند 6، الحرف أ، النص األوحد والمادة 3
، والذي 2009 نوفمبر 18بالطرق المحددة في منشور وزارة الداخلية المؤرخ 

 الخاص بوزارة الصحة 1975 يوليو 5 المرسوم الوزاري المؤرخ يرجع إلى
والذي يحدد المتطلبات الصحية الرئيسية لألماآن المجهزة للسكن والذي يحدد 

 وآما جرت .أيًضا أدنى المساحات المطلوبة في تلك األماآن تبًعا لعدد الساآنين
المختصة ال يكون العادة فإن شهادة مالءمة المسكن الصادرة في مكاتب البلدية 

لها تاريخ انتهاء سريان ويمكن تقديمها مرفقة مع نموذج طلب الضم العائلي حتى 
في تلك . بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إصدارها، وذلك بسبب طبيعتها الفنية

الحالة يجب استكمال نموذج الطلب بشهادة إثبات الحالة العائلية الحديثة، والتي 
 .نينتحدد العدد الحالي للساآ

ة بموجب اإلعانة المحددتوافر دخل ال يقل عن القيمة السنوية  -
مطلوب  قريب الناتج لكل الرقمل إلى نصف ويزيد هذا الدخ اإلجتماعية،

، عام 14  عنيقل ذي ُعمر  أو أآثرطفلينضم في حالة طلب . ضمه
 ال يقل عن حد أدنى من الدخلفر اتويكون من الضروري على أية حال، 

 .إلعانة اإلجتماعيةالسنوي لمبلغ الضعف 
 من المسموح القيام بالضم العائلي ألحد الوالدين الشرعيين لالبن القاصر 

 اآلخر من الوالدين،  في إيطاليا مع الطرفقانونيالذي يقيم بالفعل بشكل 
وفي هذا الغرض، يتم النظر : فر متطلبات المسكن والدخلبشرط أن تتو

 .آلخر من الوالدينفر المتطلبات لدى الطرف اإلى تو
 

 سنة يجب 65في حالة تجمع عائلي لفائدة الوالدين الذين يفوق سنهم 
أو أي وثيقة صالحة لضمان التغطية الصحية (اإلدالء بعقد تأمين صحي 
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أو التسجيل  ) ضد آل الحوادث على الصعيد الوطني لفائدة الوالدين
 .بالخدمة الصحية الوطنية

 

.1.1.2   التجمع العائلي

 للهجرةيجب طلب الموافقة من المكتب الموحد  التجمع العائليللحصول على 
عبر الطريقة الجديدة أي  قامة األجنبيإالمسؤولة عن مكان  الواليةالموجود في 

 . 40التليماتكية
قنصلية ال إلى قريبه ليقدمها للسفارة أو الموافقةاألجنبي بدوره يرسل نسخة 

مع  ،لغرض التجمع العائليحه تأشيرة الدخول في بالد األصل آي تمناإليطالية 
   :اإلدالء بما يلي

 ؛ الموافقة−
  ؛جواز السفر

عدم القدرة على ، اإلبن القاصرو وثيقة تثبت عالقة القرابة، الزواج، −
 .اإليطاليةو مصدقة من السفارة  مترجمة العمل

 

.2.1.2 .إلتحاق أفرد العائلة مباشرة بالفرد الحاصل على تأشيرة

 
 بشرط الحصول مسبقًا على تأشيرة مباشرةتم الدخول بمرافقة أحد أفراد العائلة ي

 :يمكن طلبها من طرفالدخول التي يمكن 
الزوج، السليل، األباء، حتى الزوج األجنبي خارج اإلتحاد (جنبي األقريب ال . 1

 القاطن بإيطاليا  تحاد األوروبيلمواطن إيطالي أو مواطن دولة من اإل) األوروبي
 ؛ون الحاجة إلى الموافقةبد
 أو تأشيرة تصريح اإلقامة األوروبي بحوزته الذيجنبي األمواطن القريب  . 2

 بعقد عمل ال تقل مدته عن سنة ، عمل حر غير المأجورلهدف العمل (دخول 
 الموافقة من المكتب الموحد على حصول البعد) : مؤقت ، دراسة أو ألهداف دينية

 الواليةالموجود في  للهجرة
                                                 

ارية التسجيل بموقع وزارة الداخلية، على ملئ النمادج المتوفرة و الخاصة المسطرة الجديدة تنص على إجب40 
بالتجمع العائلي وبالتالي يتم رفعهم و حفضهم بالحاسوب الشخصي بواسطة البرنامج وأخيرا إرسال الطلب 

البروتوآالت المبرمة مع مكاتب الرعاية، الجمعيات و أصحاب العمل تخول المساعدة . بواسطة اإلنترنيت
    .حتى بتقديم هاته الطلبات
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 ملف الحاالت يجب إثبات وجود الدخل المادي والسكن المطلوبين في هاتهي ف
 والدخول إلي إيطاليا ، على القريب الحصول على التأشيرةبعد  .التجمع العائلي

 من التجمع العائليالمرافق أو الملتحق بالعائلة أن يطلب تصريح اإلقامة لهدف 
 إيصال .يام من تاريخ دخوله في اإلقليم خالل ثمانية أالمختصمرآز الشرطة 

البريد المَؤَمن يشهد بتقديم الطلب ويصبح يكتسي نفس خاصية إيصال تسليم 
تصريح اإلقامة مما يخول لألجنبي بالتمتع، أثناء المسطرة اإلدارية، بنفس الحقوق 

  .ساري المفعول المعترف بها  للحاصل على تصريح اإلقامة
يتوفر على نفس مدة الصالحية تصريح  التجمع العائليتصريح اإلقامة لهدف 

  .راد اإللتحاق بهماإلقامة الذي يوجد بحوزة القريب الذي ال
من بين الحقوق التي يتمتع بها الحاصل على تصريح اإلقامة لغرض التجمع 

 :العائلي
  خدمات الضمان الصحي الوطني؛إستعمال

 سجيل في دورات تعليمية أو تكوين مهني؛الت
  عن العمل؛البحثات سجيل في الئحالت

 .المحددة قانونيًا السن أو حر، ما عدى شروط مأجورالقيام بنشاط عملي سواء 
 

بن قاصر إيطالي مقيم في إيطاليا يمكن منح الوالد األجنبي، حتى الوالد الطبيعي، إل
إقامة ،   تصريححتى ولو لم يكن بحوزته، حتى  التجمع العائليتصريح إقامة لهدف 

 .ون الوالد قد فقد حق األبوة بموجب القانون اإليطالي بشرط أن ال يك
 

مع مواطن إيطالي أو مع مواطن من دول   العائليبالتجمعيمكن لألجنبي الذي يقوم 
 .االتحاد األوروبي أو مع حامل بطاقة اإلقامة ان يطلب إصدار بطاقة اإلقامة

  
تصريح  منحلى وع التجمع العائليفي حالة رفض الموافقة من قبل الشرطة على 

 وضد اإلجراءات األخرى المتعلقة بحق وحدة العائلة ، التجمع العائليلهدف اإلقامة 
في حالة  المحكمة المحلية في مكان إقامته ، ى إلدعوة قضائيةيمكن لألجنبي تقديم 

 .حتى بدون الموافقةقبول الدعوة، فإن مرسوم هاته األخيرة يفرض إستصدار تأشيرة 
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.2.2 تي تكفل حقوق القاصرين القوانين ال

 سنة في تصريح إقامة أو بطاقة إقامة أحد  14من العمر يتم تسجيل القاصر البالغ
في تصريح آما يتم تسجيل آذالك . بشكل قانوني   المقمينومعا  أو آالهماالوالدين 

قانونية  بصفةأجنبي مقيم من طرف   المحضونالقاصر اإلقامة أو في بطاقة اإلقامة
 .بع حالته القانونية، إذا آانت لصالحةو يت
ة أو /عطاء القاصر المسجل في تصريح اإلقامة أو بطاقة اإلقامة التابعة للوالدإيتم 

 ، تصريح إقامة أو بطاقة إقامةا عام14 عنه قانونيا، بعد سن ة/مسؤولال ة/الحاضن
 .دة طويلة ، تصريح اإلقامة األوروبي بالنسبة للمقيمن مند م ألهداف عائليةفردية

 
للمواطن األجنبى القاصر الحق فى القيام بالعمل، فقط، إذا أثبت أنه أنهى المرحلة 

نهائه المرحلة الدراسية فى بلده األصلى، و ذلك إ، و من خالل 41الدراسية األجبارية
 طرف نهائه للدراسة، مترجمة و موثقة منإمن خالل تقديمه للمستندات التى تثبت 

 .يطالياالتمثيل القنصلى إل
 

 أو عمل مأجور عام يمكن تحويل تصريح اإلقامة إلى تصريح عمل 18بعد سن 
 . للدخول إلى إيطاليانظام الحصص السنوية المحددض النظر عن غحر، ب

 
 عام، ما عدى في حالة مرافقة الوالد أو  18تحت سنال يمكن طرد القاصر 

 خاص بطرد القاصر جراء مثل هذاإ. المسؤول عنه ألنه مطرود من قبل الدولة
 .يخضع فقط لمحكمة القاصرين بموجب طلب من رئيس الشرطة

 
وم�ن يق�وم بوالي�ة    أبدون وال�دين   (في حالة تخليصرين اللموطنين األجانب الق يمنح

 إيطالي��ا ب��شكل �ي��ر ق��انونى، ت��صريح ف��يال��ذ� يوج��د ) أم��رهم عل��ى أراض��ي الدول��ة
ج ال��بالد بن��اء عل��ى ال��نص   مكاني��ة ط��ردهم خ��ار إسن و ذل��ك لع��دم  ال��ر اقام��ة ل��صغ إ
 :قامة هذاتصريح اإل. وحدمال

                                                 
  296 رقم 2006 دجنبر 27والمعدل بقانون  2003 مارس لسنة 28 الصادر فى 53بناء على القانون رقم 41 

 :و الذى يجبر القاصر على
  سنوات؛10ن يقوم بالتعليم لمرحلة دراسية ال تقل عن أ .أ 

) 2المدرسة الثانوية، ) 1: ث طرق سنة و ذلك من خالل واحد من ثال12التحضير العلمى لمدة ال تقل عن  .ب 
 .نشاطات العمل من خالل عقد آمتدرب) 3مراآز التدريب المهنى، 
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  قوائم المتاحة و من ذلك العمل؛في التسجيل يخولال 
 و عملية؛أ دورات تدريبية إجراء يخولال 

  ؛الولوج إلى الحقل الدراسيب يسمح لصاحبه
  إال في حالة توفر بعض الشروطال يسمح بتجديدهإنتهاء مدة صالحيته فى حالة 

42. 
 
 

مل  الع 3.
نظام ، حتى الموسمي ، العمل الحر ضمن المأجورالعمل لغرض يتم الدخول 

رئيس  مجلس من ميسامر أو مرسومالمحدد سنويًا بموجب الحصص السنوية 
  .الوزراء

تصريح إقامة قانوني بهدف العمل لهم الحق  يتوفرون علىالعمال األجانب الذين 
في  وهم متساوون ،لمأجور أو الحرالعمل سواء ابالقيام بأي نوع من أنواع 

 العقود الوطنية عبرجتماعية والمساعدات المحددة   الضمانات اإلفي األجور،
 . العامة مثل سائر العمال اإليطاليين

 

.1.3 المأجورالعمل 
 

 

.1.1.3 الخارجمقيم ب لمواطن أجنبي المأجورإصدار تصريح اإلقامة للعمل 
 

نبي المقيم قانونيًا في إيطاليا، الذي يرغب في إقامة صاحب العمل اإليطالي أو األج
 بعد التصديق على المرسوم  مع مواطن أجنبي مقيم في الخارج،مأجورعالقة عمل 

 يتوجب عليه تقديم طلب بإسم الشخص ،)مرسوم الكوطا(الحكومي المحدد للكوطا 
يث مكان ح الواليةللموافقة على العمل لدى المكتب الموحد للهجرة الموجود في 

                                                 
  النص الموحد للهجرة98/286 المرسوم التشريعي رقم 32أنظر المادة   42
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 التي سيعمل بها في الوالية أو في المكان الرئيسي للشرآة أو في إقامة المعني
 .المستقبل

يرسل طلب الموافقة بالعمل بإيطاليا عبر المسطرة التليماتكية ، وهي تعتبر صالحة 
 .  محددة أو غير محددةسواء إذا تعلق األمر بعالقة العمل لفترة

 
 : على موافقة بالعمل بإيطاليااليجب أن يحتوى طلب الموافقة 

 شهادة تتبث وجود السكن للعامل؛
 عقد اإلقامة المقترح مع اإللتزام بدفع مصاريف العودة لبلد األصل األجنبي؛

 .شهادة إلتزام بالتبليغ عن أي تغيير في عالقة العمل
 
تأآد من عدم وجود عمال  الالمكتب الموحد للهجرة، بعد يقومتقديم الطلب،  بعد
ستشارة إبعد   مكتب العمل المسؤول في المنطقة ، واليين أو إتحاديين عبرإيط

منح ب، وجود نظام حصص الدخول تأآد من الرئيس الشرطة اإلقليمي و بعد
طلب من صاحب  بوبعد ذلك و. الموافقة الضرورية للعمل إلصدار تأشيرة الدخول

 بمنح تقومنلواتي  مكاتب السفارات أو القنصليات الترسل الوثائق إلىالعمل، 
 . الرقم الضرائبيإصدار، والمأجورتأشيرة الدخول للعمل 

 
 :يطاليا يتوجب على المواطن األجنبي أنإ إلى أيام من الدخول 8خالل 
 الذي منح الموافقة للعمل وذلك للوالية إلى المكتب الموحد للهجرة التوجه -

 . اإلقامةلتوقيع عقد 
ال إوإرسال اإلستمارة البريدية و عبر مأل  اإلقامةتصريح إصداريطلب  -

 . يتعرض إلي الطرد من أراضي الدولة
 

 أيام، 5يجب على صاحب العمل أن يقوم بإبالغ الشباك الموحد للهجرة، دخل آجال 
باألضافة إلى أي تغيير قد . بتاريخ بداية و نهاية عالقة العمل مع المواطن األجنبي

 .يقوم به العامل
 

وم بإبالغ الشباك الموحد للهجرة عن أي تغيير في عالقة الذي ال يقصاحب العمل 
  2500 إلى 500عمل المواطن األجنبي يعاقب بغرامة إدارية تتراوح مابين 

 
نتهاء عالقة العمل المتفق إ ال يخضع لإللغاء في حالة المأجورقامة للعمل تصريح اإل

 طاع عالقة العمل يوما من تاريخ إنق40 خالل آجال  في تلك الحالة ،ولكن، اعليه

العمل
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 للبحث الموجودة في مكتب العمل اللوائحالتسجيل في ب يجب على العامل بالمبادرة
لمدة ال تقل عن  وفي آل األحوال لصالحية تصريح اإلقامة، المتبقيةعن عمل للمدة 

 .ستة أشهر
 

الذي يسمح عمال أجانب بدون تصريح إقامة  صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل
 أو لم يطلب تجديده ، أو صالحيتهة ي بحوزته تصريح إقامة منته، أو الذيبذالك

 3  أشهر إلى3تصريح قد ألغي أو أبطل ، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين 
 . يورو عن آل عامل مستخدم5000وبغرامه قيمتها  سنوات

  
جنبي يحق له أن يتقدم بطلب األذا آان صاحب العمل ال يعرف معرفة مباشرة إ

 إلى المنتميةجنبية األ ةعمالال خاصة بلوائحمسجل في أآثراطن أجنبي أوعددي لمو
داخل ب توجد التي و،تفاقاتإيطاليا معاهدات وإمع التي سبق لها وأن أبرمت بالد ال

 . جتماعي وزارة العمل والضمان اإلإلى حيث ترسل فيما بعد يطاليه السفارات اإل
 عمال إلىجنبية سنويًا وتكون مقسمه األ ةعمالال يتم القيام بتعبئة و تحديث لوائح

 . عمال موسميين إلى وة لمدة غير محددة،لمدة محدد
 

 وذلك بتعبئة لوائحيستطيع المواطنون األجانب المعنيون طلب التسجيل في هذه ال
جتماعي  من قبل وزارة العمل والضمان اإلالمجهزالطلب النموذجي الخاص و

 :ذاآرين 
  ؛بالد األصل
 ؛ريجي لتقديم الطلبالرقم التد

 ؛آملهاأالمعلومات الشخصية ب
 ؛يطالياإ في إبرامهنوع عقد العمل المرغوب 

 ؛المؤهالت المهنية
  ؛ اللغات المعروفة
  .الخبرات العملية

 . عن وضعه الشخصي في تلك الالئحةيسأليحق لألجنبي المسجل أن 
 

بالخارج والذين موافقة العمل التي تخول دخول المواطنين األجانب المقيمين 
،الذين سيشتغلون داخل مؤسسات ، ات مهنيين/يتوفرون على مؤهل ممرضين

صحية حكومية أو خاصة، يمكن طلبها خارج نطاق نظام  الحصص المحدد سنويا 
 نص الموحد للهجرةبال عليه منصوص ماهو  بموجبمن طرف الحكومة

العمل
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2.1.3 الرقم الضرائبي

من خاللهم تقوم وزارة  المالية  ، من حروف و أرقاميتكون الرقم الضرائبي 
 . ما مواطنبالتعرف وتحديد

 
 الرقم يتم إصدارفي حالة دخول أجانب بطلب شخصي من قبل صاحب العمل ، 

 في نفس الوقت التي تمنح بالواليةالضرائبي من المكتب الموحد للهجرة الموجود 
لحظة  اإليطالية في بالد األصل  السفارةمن طرفسلم  يفيه الموافقة على العمل و

 .تأشيرة الدخول تسليم 
 –وفي جميع الحاالت األخرى يجب طلب الرقم الضرائبي من مكتب وزارة المالية 

أو من أي مكتب فرعي تابع ) مكتب الضرائب المباشرة  ( تحصيل الضرائبقسم 
 . له 
 

:   ضرورياالرقم الضرائبييعتبر  
 ني؛ لتسجيل في الضمان الصحي الوطل

 الحصول على عالقة عمل بأجرة ؛
 ؛القيام بنشاط عمل حر
 ؛ )، إلخ الشراءالبيععقد اإليجار و مثال  ( إبرام مختلف العقود

 .فتح حساب بنكي جاري
  

 :للحصول على الرقم الضرائبي يتوجب أن تتوفر الوثائق التالية
 

 جواز السفر و تأشيرة الدخول
الة نفاد صالحيته، مرفق بإيصال ، في حتصريح اإلقامة ساري المفعول

 .طلب التجديد وجواز السفر بنسخته األصلية
 

العمل
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.3.1.3 )تم إلغاءه(دفتر العمل 

 مكاتب 43.التعديل القانوني بموجب للحصول على عمل لم يعد دفتر العمل ضروريا
 .، حتى في حالة ضياعةتوقفت عن إصدارهقليمية العمل اإل

مل، بعد التوقيع على عقد العمل والقيام بجل لبدأ عالقة العمل يكتفي صاحب الع
 ساعة قبل UNI-LAV( 24(، أن يقوم بإرسال نمودج 44اإلجراء ات الضرورية

 .بدئ النشاط العملي إلى مرآزالتشغيل المختص
 

.4.1.3  عن العملالبحثالتسجيل في الئحة 

 
 عن البحثئحة يحق للمواطنين األجانب المقيمين قانونيا في إيطاليا أن يسجلوا في ال

رفق بتصريح م 45المختص يتوجب تقديم طلب التسجيل إلى مرآز التشغيل.  العمل
الذي يخول القيام بنشاط ) سابقابطاقة اإلقامة ( تصريح اإلقامة األوروبي أو اإلقامة
ستقالة العامل ، يتوجب على صاحب العمل أن يبلغ مرآز إعند فصل أو . عملي

يستطيع العامل المفصول أو المستقيل طلب .  أيام5التشغيل المسؤول خالل 
 سوق العمل من جديد و ولوج عن العمل التي تمكنه من البحثالتسجيل في الئحة 

 :ذلك بواسطة
 محادثة توجيهية للعمل؛ . 1
، )فترة تمرين، تدريب(مبادرات لإلندماج في العمل شتراك في اقتراح باإل . 2

 ..أو إعادة التأهيل المهني/تكوين و
 

عن  معتبرعاجزالو ،ألجنبي المقيم قانونيا، و بحوزته تصريح إقامة المواطن ا
العمل، يستطيع أن يسجل نفسه في الئحة المحميين و ذلك بتقديم طلب إلى مرآز 

 من ةشهادة صادر( حالة العجز التي تبثالمستندات بمرفقا  ،التشغيل المسؤول
 عليها بموجبواإلجراءات المنصوص  A/San، نموذج المختصةطبيةاللجنة ال

 )1999 لعام 68القانون رقم 
 

                                                 
  . الخاصة بكتيب العمل1935/01/10 لـ 112 بإلغاء القانون رقم 02/297قام المرسوم التشريعي رقم 43  
 ) عقد اإلقامة2.3.1( الدخول و اإلقامة 1لجزء أنظر ا44 
 )2رقم ( أنظر جدول التقسيم الترابي لإلختصاصات بالملحق يزوڤفيما يخص محافظة اتري45 
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.5.1.3 األمومة و األبوة فى أماآن العمل حقوقحماية 

من عمر   إلى نهاية العام األولإبتداءًا من فترة الحمل  األم العاملة 46فصل ال يمكن 
 . عن الخدمة لنفس الفترة السابقةتوقيفهاو ال يمكن . الطفل

 ، يحق للعاملة العودة للعمل السابق، مع تقديمها يةالحماأثناء فترة  فصلهافى حالة 
 . للمستندات التى تثبت حالة الحمل أو الحضانةالفصل يوم من تاريخ 90خالل 

، يجب أن يتم التي يمنع فيها الفصلرادية أثناء الفترة إستقالة إفى حالة تقدم العاملة ب
 .شغل اإلقليميةمكتب التفتيش التابع لمديرية الستقالة من خالل اإلتوثيق 

 
األم العاملة ال يجب أن تقوم بأعمال خطيرة، مجهدة وغير صحية و يجب أن تقوم 

 . شهور بعد الوضع7 غايةبأعمال تتوافق مع وضع بداية الحمل إلى 
 

 أن تترك العمل في الشهرين اللذان يسبقان الحامل العاملة بأجرةيتوجب على 
قعود عن العمل ( ة شهور التالية بعد الوالدةالتاريخ المتوقع للوالدة و أيضا الثالث

 .)إجباري
 الشهر الذي يسبق التاريخ المتوقع للوالدة إذا آان وضع غايةمكن العمل إلى ي

 .رةي و ظروف العمل غير خطومنتظمالحمل طبيعي 
( قدمية الخدمة بالكامل أ بحق تتمتع الوالدةجازة إ إلى التي تخضعالعاملة 

لها  ويصرف...) الترقيات المهنيةولث عشر من المرتب، األجازات، الشهر الثا
 .ما عدى إذا آان العقد يسمح بإمتيازات أفضلمن المرتب، % 80

 
، صاحبة حرفة، تاجرة، فالحة أو مقاولة في حرال حقل العملالعاملة في تستطيع 

المرتب  من  %80 يومي يعادل مرتب  و بالوالدةجازة إالزراعة أن تتمتع بفترة 
إبتداءا من الشهرين اللذان يسبقان الوالدة إلى غاية ثالث أشهر تيادي اليومي عاإل
يتم دفع التعويض من طرف المؤسسة الوطنية للضمان اإلجتماعي .  بعد الوالدةما

  (I.N.P.S)مباشرة
 

                                                 
ف��ي عالق��ات العم��ل  فرض��ية ال��سبب الق��انوني، أو توق��� الم��صنع ع��ن العم��ل، أو نهاي��ة العق��د  ال تت��ضمن   46

 .حق لها مكافئة فترة الحضانةي الحالةفى هذه : المحكومة بالمدة المحددة  
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 .حق لها مكافئة فترة الحضانةي الحالةفى هذه : المحكومة بالمدة المحددة  
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األم العاملة في يتغيب عن العمل متمتعا بنفس حقوق  بأجرة أن األب العامليسطتيع 
، أو في تخليها عن طفلها أو مرضها الشديد، أو في حالة خيرةهاته األ حالة موت

 تم فقط من طرف قدمولود الب عترافاإل حالة منح الطفل لألب فقط أو في حالة أن
 .واحد

 
) congedo parentale تسريح عائلي (يتغيبان عن العمل لألم و األب أن يمكن

 أشهر في 11تى ح أشهر و 10 من عمر الطفل، لمدة أقصاها سنوات 8في أول 
 . و إلى صاحب العملINPSو ذلك بتقديم طلب إلى .  بعض الحاالت الخاصة

 بمرتب قدره أن يتمتعا، يحق لألم و األب خالل فترة اإلجازة األبوية اإلختيارية
 . من عمر الطفلسنوات 3 أشهر خالل أول 6 من أجرتهم لمدة أقصاها 30%
 

 بنفس الحقوق و بنفس الحماية في يتمتعان للطفلالكافالن الوالدان المتبنيان أو 
في هاته الحالة يتم رفع الحد األدنى لعمر الطفل إلى ست  .اإلجازةموضوع 
 .سنوات

 
إلى أن بفترة اإلجازة األبوية  يتمتعا  أن العاهات الجسديةواألطفال ذويحق لوالدي 
 األجروعة ساعتي راحة في اليوم مدفب التمتعأو يمكنهما   ،سنوات 3يبلغ الطفل 

 ). ساعات6ساعة إذا آان عقد العمل اليومي أقل من (
 

، ويخص INPS الذي يمنح من طرف بشيك الحضانةتتمتع األمهات األجنبيات 
يقدم . تصريح اإلقامة األوروبي األمهات األجنبيات اللواتي تتوفرن على فقط

ة، تاريخ / أشهر من تاريخ والدة الطفل6الطلب إلى بلدية اإلقامة خالل آجال 
 .التبني، أو تاريخ التكفل الذي يسبق التبني

 

6.1.3.  في حالة الرجوع إلى بالد األصلاإلجتماعية و الخدماتيةالمساهمات 

 
 بعد التوقف نهائيا العامل األجنبي الذي يرغب في الرجوع نهائيا إلى وطنه يحتفظ
 اإلجتماعي التي  العمل في إيطاليا بجميع الحقوق الخاصة بالضمان و التأمينعن

 عليها في حالة توفر الشروط القانونية يمكنه الحصول و خالل مدة العمل احازعليه
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حتى في حالة إذا ما إستثني  . سنة65عمرال منأي عندما يبلغ ، المنصوص عليها
 .47مطلب المسهمات األدنى المنصوص عليه

ح اإلقامة  و تسليم تصريINPSيتوجب على األجنبي تقديم طلب خاص إلى مكتب 
 . هذا األخير إلى الحدود، محتفظا بنسخة تثبت تسليم

ثم بعد ذالك  من مغادرة األجنبي INPS مكتب د الشرطة، يتأآمديرية عن طريق
 يقوم بمنح المبالغ المستحقة بإيداعها مباشرة في الحساب الجاري للعامل األجنبي

 .رهذا األخي ة في بلد أو في مكان إقاممؤسسة بنكية من خالل
 

.2.3 العمل الموسمي 
 
 
 

قامة للعمل الموسمي لمواطن أجنبي مقيم صدار تصريح اإلإ
 في الخارج

1.2.3.

دخول العامل األجنبي لغرض مزاولة عمل موسمي هو مقرر فقط لبضع 
  العمل، ويخص العاملين بالقطاع السياحي والفندقة و القطاع الفالحي48القطاعات

 الواليةمي من قبل المكتب الموحد للهجرة فى  بالعمل الموستمنح الموافقة
Prefettura للعمل الموسمي و من نظام  الحصص المحدد سنويا  عندما يتم التأآد
 : من قبل  للموافقةشخصىطلب وبعد تقديم 

 صاحب العمل؛ -
  .ء بهاتة الجمعيةعضااأل ،صحاب عملأسم عدة إجمعية مهنية ب -

و حيث أ ،صاحب العملو حيث مكان إقامة بمنح الموافقة هالمكتب الموحد المخول 
 .و حيث ستتم نشاطات العمل نفسهأ ،مكان مقر الشرآة

  
جنبي يحق له أن يتقدم بطلب األذا آان صاحب العمل ال يعرف معرفة مباشرة إ

 توجد التيجنبية األ ةعمالال خاصة بلوائحمسجلين في أآثرعددي لمواطن أجنبي أو
 نفس المسطرة التي يتم إتباعها في حالة طلب حسبيطاليه داخل السفارات اإلب

 .الموافقة للعمل المأجور المحدد أو غير المحدد المدة
 

                                                 
  95/335 من قانون رقم 20 ، فقرة 1أنظر المادة 47   
 1525  رقم1963 أآتوبر 7أنظر المرسوم الرئاسي لـ 48 
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 يوما على 20 من مدة الموسميقامة لهدف العمل  تصريح اإلتتراوح مدة صالحية
القطاعات التي تتطلب شهر بحسب مدة العمل بأ 9لى إ 6قصاها ألى مدة إقل األ

 .ضافيةإتمديدات 
 

 ، تصريح االقامةصالحية نتهاء إ الذى رجع الى وطنة عند الموسميعامل ال يتمتع
 ، فى السنة التاليةالموسمييطاليا لهدف العمل إلى إ من جديد ولوية فى الدخولاألب

 .من قبل يطاليا بهدف العملإلى إ نفس الدولة الذين لم يكونوا قد دخلوا يمواطن أمام
 يمكن ، للمرة الثانية موسميقامة لهدف عمل  تصريح اإلصالحيةنتهاء إوفى حالة 

ذا إ ،، لمدة محددة او غير محددةمأجورلى تصريح عمل إ يتحولن ألهذا التصريح 
 .مأجور للعمل ال السنوي المخصصما سمح بذالك نظام الحصص

 

.3.3 العمل الحر
 
 عمل حر غير مؤقت، تأسيس شرآة رؤوس مزاولةجنبي مكان المواطن األإب
 إدارية بالشرآةمسؤليات  و شخاص، القيام بمهمات شرآة مساهمة بين األوأموال أ
محصورة  ها هاته النشطاتسيس جمعيات تعاونية، في الحاالت التي ال تكون فيأوت

تحاد حدى الدول التي هي ضمن اإلإو مواطني أيطاليين وخاصة فقط بالمواطنين اإل
 .وروبياأل
 

ن أقامة  في الحصول على تصريح اإلجنبي الذي يرغبيتوجب على المواطن األ
 شيرة دخول لهدف العمل الحر التي تفترض بدورها وجود الموافقةأيتقدم بطلب ت
 ،ه ممارسة نشاط عملينويحيث  Questura ةقليمي الشرطة اإلمديريةالمؤقتة من 

 :مثبتا 
 عدم وجود موانع ثبت المختصة تالمصالح اإلدارية شهادة من قبل لديهن أب

 لمزاولة ذالك النشاط ؛و الرخصة أصدار التصريح ن إتحول دو
في (يطالي للقيام بتلك المهنة  القانون اإلعليها ينص المتطلبات التي توفره على

و بسجل اللوائح المهنية أ من الضروري التسجيل في الحاالتغلب أ
 ؛)خاص

شواهد تثبت توفره على الشروط المطلوبة، مترجمة و مصادق عليها من 
 مثيلية القنصلية أوالسفارة في البلد األصلي؛طرف ال
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معادلة  لنوع المهنة التي ينوى القيام بها، آافية موارد مالية على توفره
الحرف الفنية و  الصناعة،  من قبل غرفة التجارة،للمقايس المحددة

  ؛و من النقابة المهنية المختصةأالزراعة 
عفاء من لإلدني المطلوب  سكن مالئم ودخل سنوي يفوق الحد األعلى توفره

 .تكاليف الخدمات الصحية فيالمساهمة 
 

شيرة الدخول أت هذا األخيربمنح  جنبيصلي لألبالد األاليطالية في السفارة اإل تقوم
 الحصولعاله وبعد أ الشهادات المذآورة هتقديم بعد العمل الحر لغرض مزاولة

ما سمح بذالك ذا إ ، Questura  ةقليمي الشرطة اإلمديرية طرفعلى الموافقة من 
.  للعمل الحر السنوينظام الحصص  

 

.1.3.3  العمل الحرلغرض قامة  تصريح اإلإلىريح اتصالتحويل 

 
قامة إتصريح توفرعلى يطاليا والذي يإجنبي المقيم قانونيا في يحق للمواطن األ

 ونيإقامة إلكترلى تصريح إ هن يطلب تحويلأ،أو التكوين المهني التعليم،لغرض 
الشباك الموحد  من خالل المسطرة التليماتيكية بإرسال الطلب، في البداية، إلى

ولهاته الغاية يجب عليه تقديم طلب عن طريق النمودج .  49U-T-Gللهجرة بالوالية
 :البريدي مرفقا ذالك بالوثائق التالية

صدار تحول دون إ عدم وجود موانع ثبتت دارية المخولةشهادة من السلطة اإل
 ؛ لمزاولة ذالك النشاطو الرخصة ألتصريح ا

و من أالحرف الفنية و الزراعة  الصناعة، من قبل غرفة التجارة،شهادة 
 النشاط لنوع  المطلوبةمالية خاصة بالمقايس الالنقابة المهنية المختصة

 ؛ القيام بهيالتي ينو
  الحصص وجودتثبت  U-T-Gالشباك الموحد للهجرة بالواليةشهادة من 

 .للدخول لمزاولة العمل الحر وآدا توفر الشروط المطلوبة ةخصصالم
 

                                                 
49 www.trevisolavora.org/guidastranieri)  إقامة المواطن األجنبي، فقرة ، تحويل  : 2جزء رقم

  ) تصريح اإلقامة 
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 23الفصل (الدخول للعمل عبر حق األسبقية 
 )من النص الموحد

4.3.

 إمكانية الدخول إلى التراب الوطني بمنح اإلمتياز 50ينظم النص الموحد للهجرة
يث تشكل لألجانب الذين قاموا بتطوير دورات تعليمية وتكوينية ببلد األصل، بح

 .هاته األخيرة إمتياز يمنح حق األسبقية عند طلب تأشيرة الدخول
 :الشرط المحدد من طرف القانون هو أن تكون النشاطات التكوينية

ـ قد أنجزت داخل نطاق برامج مصادق عليها، آذالك من إقتراح األقاليم والجهات 
وزارة التعليم دات حكم ذاتي، من طرف وزارة الشغل و السياسات اإلجتماعية، 

 .والتعليم العالي البحث العلمي
ـ قد أنجزت بتعاون مع األقاليم والجهات دات حكم ذاتي، مؤسسات محلية، 
منظمات وطنية للمقاولين وأصحاب العمل، والعمال، باإلضافة إلى المنضمات 
الدولية التي تهدف إلى نقل العمال األجانب إلى إيطاليا وإدماجهم في القطاعات 

مؤسسات و جمعيات العاملة بقطاع الهجرة مند ثالث سنوات على  تاجية للبلداإلن
 .األقل

ـ الهادفة إلى اإلدماج في الشغل في القطاعات اإلنتاجية العاملة داخل البلد، أو إلى 
اإلدماج في الشغل في القطاعات اإلنتاجية العاملة داخل بلد األصل، أو في األخير 

 .ية و المقاولتية الحرة في بالد األصلإلى تطوير النشطات اإلنتاج
ـ مبرمجة من قبل وزارة الشغل و السياسات اإلجتماعية، بالتعاون مع وزارة 
التعليم والتعليم العالي البحث العلمي وبإتفاق مع مجلس الدولة ـ الجهات، الذين 

بلد يحددون صيغ إعداد ومزاولة برامج التكوين و التعليم التي ينبغي القيام بها في 
 .51األصل، ويحددون المعاييرلقياسهم

تقدم البرامج إلى وزارة الشغل و السياسات اإلجتماعية التي بعد سماع وزارة 
الخارجية، تقوم بفتح الملف، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي والبحث 
يق العلمي وتبدأ بالتقييم والتصديق، مع إعطاء ا ألسبقية للبرامج التي تم التصد

                                                 
 34 والتعديالت الالحقة للنص الموحد للهجرة والمادة 286/98سوم التشريعي رقم  ، المر23أنظر المادة 50 

 .قانون التنفيد . والتعديالت الالحقة99/394المرسوم الرئاسي رقم 
 مارس 22 والتعديالت المتالحقة و المرسوم الوزاري لـ 286/98 للمرسوم التشريعي رقم 23 أنظر المادة 51 

التنظيم الوطني واإلقليمي فيما يتعلق بالتمرين التكويني "سات اإلجتماعية  ، وزارة الشغل والسيا2006
    والتوجيه بالنسبة للمواطنين الغير المنتمين لإلتحاد األوروبي

(www.trevisolavora.org/guidastranieri الدخول عن طريق المؤهل التكويني، فقرة 6الجزء ، c 
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 34 والتعديالت الالحقة للنص الموحد للهجرة والمادة 286/98سوم التشريعي رقم  ، المر23أنظر المادة 50 
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عليها من طرف األقاليم بحيث تكون منسجمة مع اإلحتياجات المرجوة من 
 52.هؤالء

 

 27الفصل (الدخول للعمل في الحاالت الخاصة 
 )من النص الموحد

5.3.

 
 قامة نوعية خاصة من العمالة األجنبية، و التي قامإتم تحديد نظام خاص لدخول و 

 .نبالمشرع بوضعها خارج نطاق النظام الصارم المنظم لنسب دخول األجا
 

، من المعنيينهذه النوعية من العمالة مميزة من خالل تخصصات العاملين تعتبر
دارية، من خالل ختالف في نوعية العمل، من خالل المؤهالت اإلخالل اإل

 بالعاملين المنشغلين بنشاطات بحثية يتعلق األمرو أرتباط بالمؤسسات الجامعية اإل
ضافة إلى ذلك، فهناك نوعية باإل. مرتبطين بأسرة صاحب العمل بصفة خاصةو أ

معينة من العاملين ال يطبق عليها قواعد النسب السنوية، و ذلك لطبيعة الوظيفة 
شرآات عاملة على بو أمنظمات ب المشتغيلينذاتها، و المحددة بالوقت، آالعمال 

نجاز و القيام تم السماح لها بالعمل على األراضي اإليطالية إل(األراضي اإليطالية 
إليطاليا مؤقتآ لتنفيذ  نتقلتإجنبية أو عمال لشرآات أمتدربين ال، )بمهام محددة

 .األجنبيعقود مناقصات منعقدة مع صاحب العمل 
يضاف إلى نوعية العمالة السابق ذآرها، العاملين بالمجال الفني و الرياضين 

 .المحترفين

                                                 
 والتعديالت الالحقة للنص الموحد للهجرة 286/98شريعي رقم  ، المرسوم الت4 فقرة 21أنظر المادة 52  

 فيما يخص إقليم .قانون التنفيد . والتعديالت الالحقة99/394المرسوم الرئاسي رقم 1   فقرة 34والمادة 
 ، التي تنشر بصفة دورية  Veneto Lavoro صالحية البرامج التكوينية هي ممنوحة لمؤسسةينيطو،ڤال

 .(www.venetolavoro.it)أنظر،  إعالن للتقديم

يمنح حق األسبقية لألجانب الذين شارآوا في هذه النشاطات التكوينية في بالد 
األصل، لولوج قطاعات الشغل لتي لها عالقة بالتكوين الذي تلقوه، والدخول 

برمجة سنويا من خالل مرسوم لغرض العمل المأجور أو الحر طبقا لحصص الم
 .الحصص المقرر من طرف الحكومة

العمل
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العمل

 56

 الذين تم تعيينهم ات المحترفين،/في الئحة الممرضيين النص الموحد يضموأخيرا، 
، المواطنون األجانب الذين يشترآون ببرامج 53بمؤسسات صحية حكومية وخاصة

 .التطوع و البحث العلمي
نظام  خارج نطاق منحه، والذي يتم بنظم اإلذن بالعمل الرئيسي يتعلق اإلستثناء

نوع أخر بو تستبدل أ غير مطلوبةحاالت ال بعضالمحددة، و التي في الحصص 
 . و شروط مبسطةبمقاييسا منحهو يتم أ ، زاماتاإللتمن 
، ال في هاته الحاالت الممنوحينقامة  العمل، تأشيرة الدخول و تصريح اإلإذن

 نشاط لمزاولةستخدامهم إ، ال يمكن إذ عند إنتهاء عالقة العمل، 54يمكن تجديدهم
 .أخر

 
إذن  خالل للمدة المحددة من طبقاصدارهم إقامة يتم تأشيرة الدخول و تصريح اإل

خالل على الوقت المحدد من  بناءا ،إلى هذا اإلذن أو، في حالة عدم الحاجة العمل
، أما في حالة عالقات العمل المحددة سابقآ، فال يمكن الحاجيات الموثقة بمستندات

 . عامينعلى مدته تزيدال  حالي و بأ منح تصريح إقامة تزيد مدته عن عقد العمل
 .يجب أن تذآر آتابيا لمدة صالحية اإلذن بالعم

 

الموثقة دةالشها البديل عنوالبيان الذاتية الشهادة  6.3.
 

1.6.3 الذاتيةالشهادة 

 وصفات شخصية يتعلق بحقائق هي بيان موقع من الشخص نفسة الذاتيةالشهادة 
دارة العامة و مع وآالء ومسؤولين عن الخدمات تستعمل في المعامالت مع اإل

 .دالء بهايضا اإلأجنبي  ن لألالعامة، التي يمك
 

 ، يشهد الشخص على مسؤوليتة المدنية والجنائية بصحة الذاتيةة الشهادة طبواس
 .يصرح بهآل شيء 
 .عتيادية تحل مكان الشهادات اإلالذاتيةالشهادة 

 

                                                 
 40 والتعديالت الالحقة والمادة 286/98 المرسوم التشريعي رقم  27bis،  27 ter، 27 أنظر المادة   53

  . والتعديالت الالحقة99/394المرسوم الرئاسي رقم 
 .23، الفقرة 40ما عدا الحاالت الخاصة المحددة من المادة   54
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.ل بها لكنهم ليسوا مجبرينلهم اإلختيار بالقبوشخاص العاديون  األ  
 :ها هي دالء بالشهادات التي يمكن اإل

  أو شهادة السكنى ؛قامة في البلديةاإل
  ؛ يطالياإذا آان الزواج قد تم في إرمل، األ أو المتزوجحالة 

  ؛آد من ذلكأيطالية التمكان السلطة اإلإذا آان بإالحالة العائلية، 
 ؛ شهادة الحياة 

 تامكان السلطإذا آان بإ ، حالة ما إذا آان الشخص سليال أو أبابن، والدة اإل
  ؛لكاآد من ذأيطالية التاإل

دارة العامة  محفوظة لدى اإللوائحالتسجيل في سجالت مهنية، سجالت أو 
  ؛يطاليةاإل

  ؛يطالياإفي الشواهد المدرسية الصادرة 
و إختبارات التحديث هيلية، التكوينية، أمتحانات التالصفات المهنية، اإل
  ؛يطالياإفي  الحاصل عليها

  ؛ةيطاليإ ة مهنيلوائح أو سجالتلى إ ءنتمااإل
  ؛ العائليالتجمعقامة أو  في حالة طلب بطاقة اإلماعدىالدخل السنوي، 

  ؛ مع ذآر المبلغ اإلجتماعيلتسديد واجبات المساهمة في الضمان
 على القيمة المضافة ؛الرقم الضرائبي و الرقم الخاص بالضريبة 

  ؛يطالياإة في آل المعلومات الموجودة في سجالت الضرائب الحكومي
  ي ؛  التقاعدءنتماحالة البطالة، حالة التقاعد ونوع اإل

  ؛يطاليةإ في مؤسسة آطالب
 احارس في حالة إذا آان مفوضا من طرف أشخاص أو شرآات، وصيا، أو

   ؛قضائي
 ؛جتماعيةإنتماء الى جمعيات أو مؤسسات اإل

لى السجن، أو إ تؤدى نأجراءات ممكن إجنائية أو  عدم تعرضه، بإيطاليا، ألحكام
 بموجب القوانين العدليدارية مسجلة في سجل إقرارات مدنية، و قرارات 

 السارية؛
 ؛يطالياإدانات شخصية في إ بهعدم علم
 ؛عالة والتحمل العائليصفة اإل

 ؛يطاليةالمدنية اإل الحالةآل المعلومات المسجلة في سجالت 
 ؛تسويةالتقديم طلب  وعدمفالس إجراءات تصفية أو إعدم الخضوع الى 

 ؛ السير والمواصالتلمديريةالوثائق المقدمة 
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2.6.3 الموثقة دةالشها البيان البديل عن 

 الشخصية التي يعرفها المعني باألمر معرفة الحقائقجميع الحاالت و الصفات و 
  البديل عنثباتها بالبيانإ، يمكن ذاتية إلى شهادات ةخاضعالمباشرة ، الغير 

 .الحاالت اإلستثنائية المنصوص عليها بالقانونما عدى   ،لموثقةالشهادة ا
 للمعني شخصيةالصفات ال وللحاالت التعريف أو الوثائق المثبته  وثائقضياع في حالة
الشهادة   البديل عن البيانعن طريق) دوبليكاطا(يصبح طلب نسخة إزدواجية باألمر
لى إ تقديم شكاية تدعي التيانون  في القة الحاالت الوارد ، ما عدى آافياالموثقة

 .)دوبليكاطا(إزدواجية  الحصول على نسخة لبدء مسطرةالشرطة القضائية 
 
 

.4 الصحة 
 
 
 
 
 
 
 
 

.1.4 ان الصحي الوطنيم خدمات الضيسجيل فالت 
 

 
إضافة إلى يطالى بأن الصحة هى حق أساسى للفرد  من الدستور اإل32تقر المادة 

 .للفقراء واطنين وتضمن مجانية التطبيب أنها في صالح جميع الم
 

 
 
 

 :  الصحى هم سجيلتاألجانب الذين يخضعون إلجبارية ال
 أو عمل حر مأجور نشاطات عمل يزاولونالمقيمون قانونيا والذين المواطنون  .أ 

  بمرآزالتشغيل المختص؛  عن العملالبحثأو أنهم مسجلين فى الئحة 
أو الذين قدموا طلب  لحائزين على تصريح إقامة ساري المفعولااالجانب  .ب 

 ، عمل حر، ألسباب عائلية، لجوء سياسي، مأجورتجديد تصريحهم لهدف عمل 
، إنتظار تبني، لهدف الحصول على )أسباب إنسانية(للحماية اإلجتماعية 

 .يطاليةإلالجنسية ا
 

.1.1.4 يجباراإلالتسجيل 

الصحة
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بارية وتمتد أيضا إلى أفراد جإالرعاية الصحية المقررة لجميع فئات المواطنين هى 
عالة المقيمين قانونيا وأيضا األطفال القاصرين إلالعائلة واألهل الذين يعتبرون تحت ا

 .منذ الوالدة
للتسجيل، يتوجب على المواطن األجنبي أن يذهب إلى دائرة الصحة القريبة من 

 :مكان إقامته أو سكنه اإلعتيادى وتقديم الوثائق التالية 
 ة أو بيان خطي بالضيافة؛ قامإشهادة 

 .قامة ساري المفعولتصريح اإل
في حين إذا آان هناك مسطرة إدارية لتسليم أو تجديد تصريح اإلقامة، يمكن للعامل 

 :أن يسجل
 :في حالة أول تسليم للتصريح، المعني باألمر يدلي بمايلي) أ

 الشريط ـ تأشيرة الدخول على جواز السفر مرفق بإيصال البريد المحتوي على
 ؛أو) طلب تسليم تصريح اإلقامة عبر النمودج البريدي(المغناطسي

 .و جواز سفر) مع صورة و طابع مديرية األمن(ـ إيصال بتاريخ 
 
 :في حالة تجديد التصريح، يدلي بما يلي) ب

ـ تأشيرة الدخول على جواز السفر مرفق بإيصال البريد المحتوي على الشريط 
مرفق بتصريح  )ريح اإلقامة عبر النمودج البريديطلب تسليم تص(المغناطسي

 ؛اإلقامة األصلي المنتهية صالحيته
 ؛و جواز سفر) مع صورة و طابع مديرية الشرطة( ـ إيصال مسلم مؤخرًا

 مرفق بتصريح اإلقامة األصلي المنتهية ـ أو موعد مسلم من طرف مديرية الشرطة
 .) …أسباب إنسانية،عدالة ،يةللحماية اإلجتماعلجوء سياسي،  تصريح( صالحيته

 
جنبي عاطل عن العمل يجب أن يقدم إلى مرآز الصحة المسؤول إذا آان المواطن األ

 : فى منطقته 
أما في حالة التسليم أو التجديد يدلى بالوثائق ( قامه ساري المفعولتصريح اإل

 ؛)المدآورة أعاله التي تثبت سريان المسطرة اإلدارية
 الرقم الضرائبي؛

 .قامة أو بيان خطي بالضيافةإادة شه
 تثبت التي (التشغيل عن العمل تصدرها مراآز البحث لوائحمستند التسجيل فى 

 ). عن العملالبحث لوائحالتسجيل في 
 

الصحة
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.2.1.4 ختياريالتسجيل اإل 

ولكن ال ينتمون  عن ثالثة أشهر مدتهقامة تزيد إاألجانب الذين بحوزتهم تصريح 
 يجيل أنفسهم فتسجيل الصحي يستطيعون ع إلى إجبارية التسإلى الفئات التي تخض

 : وهم الوطني يالضمان الصح
 يطاليا لهدف الدراسة؛ إالمواطنون األجانب المقيمين فى 

  ؛55المواطنون االجانب المقيمين قانونيا لهدف التبادل
 ؛56 عن ثالثة أشهرمدتهقامة تزيد إاألجانب الذين بحوزتهم تصريح 

 هم  57 من النص الموحد27جانب المشار إليهم في الفئات فصل بعض العمال األ
 ؛غير مجبرين بدفع الضريبة على الدخل للنشاط الذي يزاولونه

  عن ثالثة أشهرمدتهتزيد  (لرجال األعمالقامة إاألجانب الذين بحوزتهم تصريح 
 ؛)

لتبادل، للطالب واألجنبي الذي يتمتع بحق ا هناك إستثناء للقاعدة العامة بالنسبة
ولكن بحيث يمكنه طلب التسجيل ولو أن مدة تصريح اإلقامة تقل عن ثالثة أشهر

 . أفراد العائلة لن يشملحق الرعاية الصحية 
 المرآز لوائحيسجل األجنبي نفسه وأيضا أفراد العائلة الذين تحت رعايته فى 

 . حيث يقيم ، أو حسب عنوانه المسجل في التصريح U.L.S.S الصحى 
 

  U.L.S.Sالمرآز الصحي يقومختياري،  بالتسجيل اإلفيها لحاالت التي يسمحفي ا
 58وزارة الداخلية مع صورة لطالب التسجيل طرف من المستند المجهزبموجب 

تسجيل المواطن األجنبي لفترة مؤقتة ، مقابل دفع ب، مسلمة من مديرية الشرطة
 . التسجيل عملية  له مستندات تثبتتسلم، والمساهمة

 
لغرض منح الخدمات الصحية، فقط في حالة بح ذلك التسجيل ساري المفعول، يص

التسجيل المؤقت يمنح الحق فى تغطية .  U.L.S.S لمكتب اإلدالء بتصريح اإلقامة
 . الخدمات والعالج الضروري والمستعجل في المستشفى خالل تلك الفترة 

                                                 
 18بتاريخ 304 راسبورغ، المصادق عليه وا لذي دخل حيز التنفيد بالقانونبموجب اإلتفاق األوروبي لست55  

 ) النص الموحد27اإلقامة اإلختيارية، رجال الذين، المتمرنين بموجب المادة : على سبيل المثال( 1973 ماي 
رسوم قانون التنفيد الم . والتعديالت الالحقة99/394 المرسوم الرئاسي رقم 6فقرة  46  أنظر المادة 56 

  والتعديالت الالحقة99/394 المرسوم الرئاسي رقم 40 والتعديالت الالحقة والمادة 286/98التشريعي رقم 
النص الموحد  المتالحقةو التعديالت  286/98المرسوم التشريعي رقم q و (a) i حرف ،  27 أنظر المادة57 

 .للهجرة
 .قانون التنفيد. ديالت المتالحقة والتع349/99 من المرسوم الرئاسي رقم 7أنظر المادة 58  

الصحة
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شرآة  معتأمين صحي إبرام عقد ختياري يتوجب وفي حالة عدم وجود التسجيل اإل
فترة  خاللتأمين إيطالية أو أجنبية ضد خطر التعرض لألمراض ، للحوادث و 

 .الحضانة
 

 في حالة إلغاء أو شطبالتسجيل في الضمان الصحي الوطني تنتهي صالحية 
تقوم مديرية الشرطة بتبليغ المرآز الصحي . دأو في حالة الطرقامه ،تصريح اإل

حق التسجيل في حالة بفظ تجنبي يح، ولكن األجراءاتبهاته األ  U.L.S.Sالوطني
 .إدالئه بما يثبت ذالك معجراءات اإل هاته ضد بطلب أمام المحكمةتقدمه 

  
 تعادل مدة بطاقة صحيةصدار إيتم S.S.N تسجيل فى الضمان الصحى الوطني بال

 :قامةتصريح اإل صالحية مدة تهاصالحي
 

 :ي الحق في التسجيل فى الضمان الصحى الوطني يعط
 ختيار طبيب العائلة وطبيب األطفال؛ إ

 ختصاصية التى يمكن الحصول عليها بتوصية من طبيب العائلة أو الرعاية اإل
عالج بعالج األسنان، الكوشوفات الطبية الخاصة بطبيب األطفال، ما عدى 

 أو عالج آشفآل  مقابل. فحوصات األطفال والعيونبالنساء، و أمراض
 ticketرسم محدد يدعي خاص يجب دفع 

الضمان الصحى  العمومي والخاص المتعاقد مع الدخول المجاني للمستشفى
 ؛S.S.N الوطني 

 . في شراء األدويةالمساهمة
 

،  ما عدى و من الرسم ةمن دفع تكاليف الفحوصات الطبية التخصصي يتم اإلعفاء
 : آل من حصة المشارآة في التكاليف

ن عن العمل، الذين ينتظرون التشغيل وأفراد المواطنون األجانب العاطلي -
 عائلتهم الذين يعتبرون تحت التحمل العائلي؛ 

  سنوات؛6األطفال تحت سن  -
جتماعي وأفراد عائلتهم  التقاعد اإلمن يستفدونالمواطنون األجانب الذين  -

 الذين يعتبرون تحت التحمل العائلي؛
 .النسب المحددةبدون موارد مالية آافية، حسب المواطنون األجانب  -
 

الصحة



64

 62

الرعاية الصحية للمواطنين األجانب الغير 
 المسجلين في الضمان الصحي

2.4.

 هي الرعاية الصحية للمواطنين األجانب الغير المسجلين في الضمان الصحي
 : مكفولة بطريقة مغايرة حسب الحاالت التالية

 يطالية  أجانب مقيمون قانونيا فى األراضي اإل-أ
 الوطني أن يتعالجوا ي الغير مسجلين فى الضمان الصحيستطيع األجانب

ويستفيدوا من الخدمات الصحية وذلك بدفع تكاليفها، بحسب أسعار معينة من 
بين إيطاليا  مبرمةتفاقيات إ في حالة وجود معاهدات وى الذي يقدمها، ما عداإلقليم

 . ودول أصل المواطن الذي ال ينتمى إلى دول االتحاد األوروبي
 :ا تضمن الخدمات التاليةولهذ

 ؛يدفع ثمنها لحظة ترك المستشفىالعالجات الطارئة التي  . 1
 . المحددةختيارية التي تدفع تكاليفها بموجب األسعار  الصحية اإلالكشوفات . 2
 
  .59  أجانب غير قانونيين بموجب قوانين الدخول واألقامة-ب
 بالعالج بداخل يتم آفل حق األجانب المقيمين بصفة غير قانونية بإيطاليا 

واإلستفادة من الخدمات   S.N.Nالمؤسسات الصحية العمومية الخاصة المتعاقدة مع
 :الصحية التالية

 المستشفى، الطارئة أو الضرورية ، بداخل العيادة أو بداخلالعالجات  .1
 والمتواصلة بسبب مرض وحادث؛

 : متعلقة بها وبالضبط صحيةعالجات طبية وقائية وخدمات  .2
  واألمومة؛الحاملرأة حماية الم

 حماية صحة القاصر سنا؛
 الحمالت الوقائية الجماعية نطاق بموجب القوانين وفي التلقيح

 ؛اآلقاليمالمقررة من 
 حمالت وقائية عالمية؛

 .وقايات ، تشخيص وعالج األمراض المعدية وأيضا تطهير بؤرها
 

 الذين ال يتوفرونين جانب الغير القانونياأل إلى هذه العالجات بدون تكاليف تمنح
 . مكانيات مادية آافيةإ على

                                                 
  الخدمة الصحية أنظر14التنظيم هو في طور اإلصالح لإلطالع على الجديد، جزء رقم 59 

www.trevisolavora.org/guidastranieri .   

الصحة
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، من  قامةبموجب قانون الدخول واإلفي حالة غير قانونية يعفى األجنبى الفقير ، 
 : يتعلقيطالي ، فيما دفع رسم المساهمة في تكاليف الصحة ، مثل المواطن اإل

مراض  الصحية من الدرجة األولي ، الحاالت الطارئة ، الحمل ، األالخدمات
 أو ألنهم مصابين بحاالت السنة أو األشخاص المعفيين بموجب االمزمنة المعف

 . عاقةإ
ولوج المؤسسات الصحية من طرف األجنبي الذي اليتوفر على تصريح اإلقامة ال 

تكون عملية تبليغ  ما عدى في الحاالت التى يعرضه مطلقا إلى إمكانية التبليغ عنه،
 ) . رالطبيوجوب التقري (مفروضة الشرطة

 
قامة فإن ذلك يخلق صعوبات عملية إ يخص أشخاص بدون تصريح األمرن أبما 

لمعرفة، أول بأول، نوع العالجات التى حصلوا  تتمثل في إستحالة التعرف عليهم
 . عليها في الماضي

لألجنبي المقيم بصفة مؤقته  خلق رقم تعريف إقليميولتخطي هذه الصعوبة فقد تقرر 
 ومرآز الصحة منذ أول إقليم حرف يمكن بواسطته معرفة 16ن من  مكوـ) STP(ـ 

 . عالج
لطلب تسديد هذا الرقم هو معترف به على الصعيد الوطني ويخول المحاسبة 

 أو من قبل وزارة  U.S.Lالمصاريف من قبل مراآز الصحة المحلية المسؤولة
ف عالج لصالح المؤسسات الصحية التي سبق لها وأن تحملت مصاريالخارجية 

 .األجنبي الذي ال يتوفر على تصريح اإلقامة وال على موارد مالية
 
 

لفائدة " للعالج الطبي"يخول النص الموحد للهجرة تصريح إقامة خاص
المواطنات األجنبيات، الغير قانونيات، خالل فترة الحمل إلى غاية ستة أشهر من 

 .ة/تاريخ والدة الطفل
ي تكون مطابقة للحالة التي يتم تبريرها بوثائق مدة صالحية تصريح اإلقامة الورق

 . طبية، وفي حال إنتهاء مدة صالحيته ال يخضع للتجديد إال في الحاالت الخطيرة
 هذا التصريح يمكن أيضا منحه لألب مع تقديمه للوثائق السالفة الذآر، إضافة إلى

 .ملهذا لنوع من التصريح ال يسمح بالع. عقد الزواج مترجم ومصادق عليه
 
 
 
 

الصحة



66

الصحة

 64

.3.4 الدخول إلى إيطاليا بهدف العالج
 
 

.1.3.4 تأشيرة الدخول لهدف العالج الطبي

 
للحصول على تأشيرة الدخول لهدف العالج الطبي من قبل السفارة أو القنصلية 

 : المسؤولة قطريا يتوجب على المعنى باالمر تقديم المستندات التالية
 لنوع العالج ، تاريخ متضمنةالية المعينة يطشهادة من قبل الهيئة الصحية اإل .أ 

 بدء العالج والمدة المتوقعة لذلك؛
من مصاريف العالج المحتملة والكاملة  % 30شهادة تثبت تحويل مبلغ بنسبة  .ب 

  ؛للمؤسسة الصحية
مكانيات مادية فى إ بوجود وثائق إثبات، أيضا من خالل شهادة آتابية لكفيل،.ج 

وآذا تكاليف العيش ع تكاليف العالجات الصحية إيطاليا آافية لتسديد دفع جمي
 ه، خارج نطاق الهيئة الصحية ، وتكاليف رجوع المريض إلى بلدوالسكن

 ؛هوالمرافق له  فى حالة وجود
شهادة طبية تثبت نوعية المرض الذي يعاني منه طالب التأشيرة، مترجمة إلى .د 

 .اللغة اإليطالية
 .ه 

.2.3.4 تدخل اإلنسانيالنقل إلى إيطاليا للعالج فى نطاق ال
 

المراآز الصحية المؤهلة  علىال تتوفرجانب المقيمون في بالد المواطنون األ
والمناسبة، يستطيعون الحصول على  تصريح للدخول إلى إيطاليا بهدف العالج ، 

 . ون الخارجيةؤمن قبل وزارة الصحة، باإلتفاق مع وزارة الش
تهتم بتحديد الهيئات التي تعتبر مؤهلة ، وطبقا للوثائق المستلمةوزارة الصحة 

لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة وتقوم بالدفع المباشر لجميع التكاليف الصحية 
 . المتعلقة بذلك

 
 .قامة خارج نطاق الهيئة الصحيةال يمكن دفع التعويض عن تكاليف السفر واإل
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النقل إلى إيطاليا لهدف العالج في نطاق برامج التدخل 
  قاليمساني لألاألن

3.3.4.

 خدمات طبيه منح إمكانية للمراآز الصحية المحلية وللمستشفيات قاليم األتخول
 قاليمذات التخصص العالي، التى تدخل ضمن البرامج التعاونية المقررة من قبل األ

 :لصالح
تحاد األوروبى التى ال مواطنون قادمون من دول ال تنتمى لمجموعة دول اإل.أ 

ه من الصعب الحصول فيها بسهولة على مؤهالت طبيه تخصصية  أو أنتحتوي
 ؛تفاقيات تبادل بخصوص الرعاية الصحيةإ بهالعالج أمراض خطيرة وال توجد 

الرعاية   مجالتفاقيات في إ وضع خاص ال يسمح بتحقيق داتمواطنى الدول .ب 
الصحية ، ألسباب سياسية، عسكرية أو ألسباب أخرى، من قبل الضمان 

 .وطنيالصحي ال
 بخلق برنامج إنساني إلستقبال المرضى الذين يعيشون 60قام إقليم الفينيطو

بمستندات، داخل مؤسسات صحية وإجتماعية  صعوبات مادية خطيرة، موثقة
 .لإلقليم

يتم دراسة الحاالت آال على حدى بإقتراح من الطبيب المعالج في بلد األصل 
لها فرع ) جمعيات تطوعيةغير حكومية أو (وبتعاون مع مؤسسة أو جمعية 

 .61للمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال بإقليم الفينيطو. باإلقليم
 

.4.4 مراآز الرعاية العائلية

 هى عبارة عن مؤسسات عمومية تقدم رعاية مجانية األسريةمراآز الرعاية 
 وللجماعة تهدف إلى تحقيق زواجللنساء وللقاصرين وتنظم نشاطات لألفراد ، لأل

 :و يهتمون بنوع خاص. األسرة هناء
 بمساعدة النساء فى مدة الحمل؛ -
 بمساعدة النساء الالواتى يقررن وقف الحمل؛ -

                                                 
 2005/02/11 بتاريخ 378آما نص عليه رقم  60
 .والصحيةخدمة العالقات الدولية اإلجتماعية . الكتابة اإلقليمية صحة ومجتمع61 
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 2005/02/11 بتاريخ 378آما نص عليه رقم  60
 .والصحيةخدمة العالقات الدولية اإلجتماعية . الكتابة اإلقليمية صحة ومجتمع61 
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مثل حاالت العقم    ، الجنسيةآاألمراض أمراض النساء بخصوصإرشادات  -
 ؛اإلنجابوعدم 

 بأساليب منع الحمل؛ فيما يتعلقنصائح  -
 تشخيص عن أمراض السرطان عند النساء؛الوقاية وال -
 .الحياة العائلية والزوجية لمواجهة مشاآل نفسانيةستشارة إرعاية و -
 
 

.5 التعليم
 
 
 
 

.1.5 دماج القاصرين األجانب في المدارسإ
 

 النظرعن بغضيحق للقاصرين األجانب المتواجدون فى األراضى اإليطالية، 
 .وضعهم القانونى، أن يحصلوا على التعليم مثل المواطنين األيطاليين

 
جبارى بموجب األنظمة والشروط الخاصة  التسجيل فى التعليم اإلم عمليةتت

 . يطالي والتى يمكن أن يطلبها فى أي فترة من السنةبالقاصر اإل
قامه، يتم تسجيله بتحفظ، إ تصريح يتوفرعلىفيما لو إذا آان المعنى باألمر ال 

 .ةوالحصول على الشهاد يستطيع متابعة الدراسة األحوالولكنه بكل 
 . ينقسم التعليم اإلجباري فى إيطاليا إلى التدريس اإلبتدائى واإلعدادى

الثالثة من التعليم اإلعدادى ،   و السنةالخامسة من التعليم اإلبتدائيفى نهاية السنة 
ة  اإلبتدائييتوجب على التالميذ  تقديم إمتحان ليحصلوا على شهادة الدراسة

 .اإلعدادية
 

 :ريةعدادية ضروالشهادة اإل
 للتسجيل فى الصفوف الثانوية؛ -
 . وظائف العموميةال لولوج مبارياتشتراك فى اإل -
 

 : اإلدالء عندما تقديم طلب التسجيل يتوجب
 بالمعلومات الشخصية للطالب؛ -
 الوضع الدراسى والعملي؛ -
 ).إذا آان بحوزته( قامة ساري المفعول نسخه تصريح اإل -
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عدى  ، ماالصف الذي سينضم إليه ديد لتحالقاصراإلعتبارعامل سن  يأخد بعين
 : الهيئة التدريسية التسجيل فى صف أخر، وذلك بمراعاةفيها الحاالت التى تقرر

 النظام الدراسى في البلد األصلي للطالب؛ -
 الطالب؛ ومدى جاهزيةالمؤهالت، القدرات  -
  والشهادات التى حصل عليها الطالب؛المستوى الدراسى -
 

.  إلى الجامعةالولوج تخول الثانوية، سسةالمؤالشهادة الصادرة من   
 
 

.2.5 المرآز اإلقليمي للتكوين المستمر
 

يحتوي آل مرآز إقليمي للتكوين المستمر على مجموعة من األساتدة الذين 
تنفيد مبادارت وبرامج تعليمية وتكوينية مستمرة موجهة إلى ليحللون، يخططون 

الغالب أنشطة المراآز اإلقليمية للتكوين في . الشبان والكبار، القاطنين باإلقليم
المستمرالتنحصر في مقر واحد، ولكنها تنتشر على آامل التراب اإليطالي، بهياآل 

األنشطة الرئيسية المزاولة من طرف . 62مختارة و متفق عليها مع البلديات
 :المراآز اإلقليمية للتكوين المستمرهي

 ية؛ـ دروس في تعليم اللغة و الثقافة اإليطال
 ـ دروس لنيل الشهادة اإلعدادية؛

 .ـ برامج توجيهية للتعليم العالي والتكوين المهني
 

أن يسجلوا فى دورات إبتداءا من سن السادس عشريحق للمواطنين األجانب 
 تشمل مجموعة الخدمات يوالت63  للتكوين المستمرةاإلقليميتعليمية تنظمها المراآز 

للبالغين الموجدين في المنطقة والذين يرغبون في والنشاطات التعليمية والتكوينية 
 .دراسة اللغة والثقافة والحصول على التأهيل المهني

 

                                                 
 1997/09/28 بتاريخ 445 مرسوم وزاري رقم 62  
  )عناوين مفيدة (1أنظر الملحق رقم  63  
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3. الدخول إليطاليا لغرض الدراسة 5.
 
 

تأشيرة الدخول لغرض الدراسة تخول الدخول إليطاليا، لهدف اإلقامة الطويلة أو 
 :متابعةالقصيرة األمد، ولكن لمدة محددة، لألجنبي الذي يريد 

تعليم جامعي، دروس في التكوين المهني داخل مؤسسات معترف بها، أو 
متخصصة، تعليم  عالي في المجال التقني والمهني، منسجمة مع التعليم 

 .  الذي تلقوه في بلد ألصل
دروس تعليمية بمؤسسات ومدارس وطنية المندمجة في نطاق برامج التبادل 

 الثقافي؛
 .أي نشاط ثقافي عرضي أو مستمرأنشطة علمية وأبحاث أو 

 
 :الشروط المطلوبة للحصول على تأشيرة الدخول لغرض الدراسة

الشواهد المتعلقة بالتعليم، التكوين المهني، أو النشاط الثقافي الذي يرجى مزاولته  . أ
 )شهادة مدرسية(
منحة دراسية، إيداع بنكي، (ضمانات آافية فيما يتعلق بوسائل العيش . ب

 )ضمانات
ما عدى في حالة وجود معاهدات (عقد تأمين للعالج والدخول إلى المستشفى . ت

 )مع بالد األصل
 إثبات وجود سكن الئق؛. ث
 .سنة 14أن يكون قد بلغ سن . د
 
يطالية عدد الطالب  ، تحدد الجامعات اإل ديسمبر من آل سنة31 تاريخ قبل

  .للموسم الدراسي الالحقالذين يمكنهم التسجيل بإحدى آليات الجامعة األجانب 
الذين يمكنهم حدد عدد الطالب األجانب ي من آل سنة ،  يونيو30 قبل تاريخ

  من طرفةالتكوين المهني للموسم الدراسي الالحق المنظم التسجيل بدروس
 .المؤسسات المعتمدة

 إلى التسجيل التمهيدييجب على المواطن األجنبي المقيم في الخارج أن يقدم طلب 
 من وجود بحيث تباشرهاته األخيرة بالتأآد يطالية في دول األصلرة اإلالسفا

منحة دراسية، (مكانيات السنوية المتوفرة  أواإلاإلمكانيات المادية المعيشية
 . جتماعيةعانة اإلالتى ال تقل عن المبلغ المحدد لإل)  ، آفالة بنكيةالحسنةقروض ال
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من  لغرض الدراسةأشيرة دخول المعنى بااألمر ت يمنحفي حالة قبول الطلب 
  .يطالية من بلدهالسفارة اإل

 يجب عليه تقديم طلب  أيام من دخول المواطن األجنبى إلى إيطاليا8خالل 
قليمية من مرآز الشرطة اإل الدراسة لغرضقامه للحصول على تصريح اإل

 ويتوجب عليه أيضا بعد ذلك أن.  من خالل مسطرة ملئ النمودج البريديالمسؤولة
 .  لدى الجامعة المختارةبإجتياز إختبار الولوجيقوم 

باإلظافة إلى أن معرفة اللغة اإليطالية يعتبر أمرا إجباريا لإللتحاق بدروس 
 . الجامعة

، حتى السنة الثالثة من الدراسة ولو  لغرض الدراسةقامة يمكن تجديد تصريح اإل
 : اليةلكن بعد اإلدالء بالوثائق التمتحانات، خارج نطاق اإل

  ي؛تغطية وضمان ماد
 أسباب في حالة ما عدى (المتتوالية واتمتحانين للسنإ، السنة األولىمتحان إجتياز إ

وات المتتالية سنآافيا خالل ال بحيث يصبح حالت دون ذالكصحية طارئة 
 ). إجتياز إختبار واحد فقط

 
لوا على يمكن للمواطنيين األجانب المتوفرين على وثيقة اإلقامة، الذين حص

مستوى دراسي عال بإيطاليا أو بمدارس إيطالية بالخارج أو بمدارس أجنبية أو 
 أن يلتحقوا بكليات الجامعات اإليطالية أو معاهد التخصص الجامعية بنفس 64دولية

 الشروط التي يخضعون إليها المواطنين اإليطاليين
 
 

عتراف بالشهادات الدراسية اإل المعادلة و
 لخارجالمحصل عليها با

5.4.

 
 عتراف بالمؤهالت الدراسية المحصل عليها من الخارجالقرارات التي تؤهل اإل

 :، هي من نوعينويسمح بإستخدامها بإيطالياوالتي تعطيها حقا قانونيا، 
 

                                                 
ج، نتيجة إتفاقيات ثنائية أو تنظيمات خاصة لإلعتراف بالمؤهالت الدراسية بحيث مقبولين بإيطاليا و بالخار64  

   .يلبون الشروط العامة المطلوبة للدخول لغرض الدراسة
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 :65 للمؤهل الدراسيمنح القيمة القانونيةالمعادلة أو  )1
، )يره اإليطاليبنظ(بعد تحليل و موازنة المؤهل الدراسي  يصدرهذا القرار

للمؤسسة التعليمية األجنبية  الطبيعة األآادميكيةعتبار اإلبعين  يأخذ بحيث
وعدم وجود التي أصدرته، المدة الدراسية و المحتوايات التعليمية، و 

  جوهرية؛فوارق
ستمتاع بكل الحقوق القانونية التي يتمتع إلايسمح للمؤهل الدراسي األجنبي ب

  ؛ا دراسيحث يصبح يعادلهببها المؤهل اإليطالي 
يمكن طلبه للمؤهالت النهائية للمدرسة اإلبتدائية، اإلعدادية والثانوية، 
والمعاهد المهنية فقط من طرف المواطن اإليطالي، أواألوروبي، أو 
مواطن البلدان المنتمية لفظاء اإلقتصاد األوروبي، أو المواطن 

 ؛السويسري
سواء من طرف ...) جازة، ماجيستيرإ( يمكن طلبه للمؤهالت األآادميكية

  .المواطن اإليطالي أو المواطن األجنبي
 
 : عتراف بالمؤهل الدراسياإل) 2

القرار الصادر بعد تقدير إجمالي للمؤهل الدراسي األجنبي و تحديد ما يناسبه 
باإلعتراف به فقط لبعض األغراض  ومصرحامن المستويات اإليطالية 

  ؛المحددة
 محددة فقط في بعض هيونية المعترف بها للمؤهل األجنبي  القانالفعالية

 ؛) حقل العملأو ولوجستكمال الدراسة إآ( المجاالت 
 .66 سواءا من طرف المواطن اإليطالي أو المواطن األجنبييمكن طلبه 

 
 
 

                                                 
 :المؤسسات المسؤولة عن تحديد القيمة القانونية للمؤهل هي  65
) المنطقة التعليمية السابقة ( u.s.p المكتب المدرسي الجهوي فى حالة دبلوم المدارس الثانوية المسؤول هو) أ

 طالب؛القامة إالتابع لمنطقة 
 . معادلعيي هيئة جامعية يتواجد بها مؤهل جامأ يلة هوفي حالة المؤهالت الجامعية المسؤ) ب

مدارس (باإلعتراف بالمؤهل هي اإلدارة المدرسية حيث سيتم التسجيل   المؤسسات المسؤولةفي حين أن
   )يات جامعيةإبتدائية، ثانوية، أو آل

 والفضاء عتراف بالمؤهل الدراسى المحصل عليه من أحد الدول األعضاء باألتحاد األوروبى واإل66 
 و القرار رقم المنفذة فى CEE/2005/36دارى رقم اإليتم آما ينص على ذالك القرار اإلقتصادي األوروبي

  206رقم. 11/2007/ 9تاريخ فى   التشريعي و القرار06/2/2007 قانون 13إيطاليا بالقرار رقم 
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.5.5 اإلعتراف بالشهادات المؤهلة لممارسة مهنة
ن أجله قام القانون بفرض يراد بمفهوم النشاط المهني مزاولة العمل الذي م

يشترط للقيام بالنشاط المهني التوفر . التسجيل بلوائح خاصة أو سجالت رسمية
على مؤهل دراسي يخول ممارسة النشاط المهني، إذن، في حالة الحصول على 

 .المؤهل بالخارج، يجب أن يتم الموافقة عليه من طرف السلطات المختصة
 
يتم طلبه مباشرة من   لم يحصل عليه بإيطالياالذيعتراف بالمؤهل الدراسى اإل

إن آان مقيما بالخارج، إلى الوزارة المكلفة لغرض  و طرف المعني باألمر،
  ممارسة المهنة

 
آي يتم ممارسة النشاط المهني من طرف المواطن األجنبي سواء ا بشكل حر أو 

 المهن التي ال في حالة. مأجور، يتطلب األمر التسجيل باللوائح والسجالت المهنية
تتوفر على سجل مهني، فيتم التسجيل بلوائح خاصة معدة من طرف الوزارات 

 .المختصة
هاته النظم ال تشترط الحصول على الجنسية للتسجيل، غير أن ممارسة بعض 
النشاطات المهنية هو مسموح به آذالك للمواطنين األجانب إن لم يكن مخصص 

ليين أو مواطني أحد الدول األعظاء في اإلتحاد من طرف القوانين للمواطنين اإليطا
 .األوروبي

التسجيل باللوائح المهنية و السجالت الرسمية يسمح به داخل نطاق الحصص 
المحددة سنويا فيما يتعلق بعمليات الدخول السنوية و يرتكز على قاعدة أن المعنيين 

 .باألمر بحوزتهم المؤهالت المهنية المطلوبة من طرف القانون
 

.6.5  المهنة الصحيةلمزاولة خاصة تنظيمات
 المهنة الصحية فقط إذا آان مزاولةذين يرغبون في يسمح للمواطنين األجانب ال

بحوزتهم شهادة مؤهلة حصلوا عليها في بلد األصل و معترف بها في إيطاليا من 
 .جراء خاصإ بعدقبل وزارة الصحة 

 أسماء المواطنين تشمل علىالخاصة  اللوائحتقوم وزارة الصحة في آل سنة بنشر 
 .األجانب الذين تم اإلعتراف بشهاداتهم المؤهلة لممارسة مهنة صحية
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باللوائح المهنية و السجالت الرسمية  يتوجب أيضا على هؤالء المواطنين التسجيل 
في حالة توفر السجل المهني، فيتم التسجيل بلوائح خاصة معدة من  ،المنتمي إليها
 .لصحة اطرف وزارة

      
 الطلب إلى بدال من تقديميستطيع الممرضون المهنيون و الخبراء في االشعة 

ذا آانو مقيمين في ، إ67وزارة الصحة، أن يتوجهوا إلى هيئة صحية معترف بها
 .قليم، أو في حالة وجود رغبة للعمل في ذلك اإل68وطالفيني إقليم

و، الذي بدوره يرسلها إلى وزارة ط الفينيإقليمالطلب إلى  تقوم تلك المؤسسة بتقديم
 . الصحة

 
 

.6 السكن
 سكن، أو شراءه متمتعا بنفس الحقوق و ملتزما رستأجاإيستطيع المواطن األجنبي 

 .   بنفس الواجبات المفروضة مثل المواطن اإليطالي
     

هيئات جتماعية أو إ مؤقتة تديرها البلدية أو جماعات خاصة إستقبالتوجد مراآز 
 .ةتطوعي

تصريح اإلقامة ألهداف لبطاقة اإلقامة أو لفقط لألجانب الحاملين  يخولالقانون 
 .    في هذه المراآزبأن يحلوا آضيوفمختلفة عن السياحة 

 

.1.6 )الكراء(جار يعقد اإل
 

. جارياإلص با بتغيير النظام الخ1998 ديسمبر 9 بتاريخ 431قام القانون رقم 
 :د اإليجار مختلفة لعقنماذجتوجد ثالث 

                                                 
   2003/02/17بتاريخ 237 قرار المجلس اإلقليمي   2002/08/19  - بتاريخ   2.229  قرار المجلس اإلقليمي 67 

 Regione Veneto, Segreteria Regionale Sanità e Sociale, Unità :للمزيد من المعلومات68  
Complessa 

 Risorse Umane e Formazione Palazzo Molin – San Polo30125 Venezia, Tel.:041/27934 
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أربعة مع تجديد  +أربعة  (سنوات عقد لمدة ال تقل عن ثمانية إبراممن الممكن  -
 .تفاق مع صاحب البيتإوذلك بتحديد قيمة مبلغ األجرة ب) فوري

 سنوات، يمكن للمستأجر أو لصاحب السكن طلب تجديد العقد 8بعد نهاية مدة 
رف اآلخر عن نيته بشروط جديدة أو التنازل عن العقد نفسه، بتبليغ الط

  العقدصالحية نتهاءإ أشهر على األقل قبل 6بواسطة رسالة مسجلة ترسل 
 )التبليغ يتجدد العقد ضمنيا بنفس الشروط غياب إجراءفي حالة (

يجب على الطرف الذي يستلم الرسالة أن يجيب عليها دائما برسالة مسجلة 
تفاق أو الجواب، إلا ؛ في حالة عدم التوصل إلىللتوصل إلى اتفاق جديد، 

 ؛األولى سنوات 8نتهاء مدة اإليجار، أي بعد مدة إتنتهي صالحية العقد بتاريخ 
 
متوفر في آل " عقود نموذجية" بموجب نظام جارإي عقد إبراممن الممكن  -

 . بلدية جهزتها نقابات أصحاب البيوت و المستأجرين
 مع مراعاة ما ورد  و المدة من قبل األطراف المعنيةجارياإليتم تحديد قسط 

قل من خمسة أ أن تكون ها، ال يمكنفي آل األحوال المدة، .في العقد النموذجي
بعد نهاية الخمس سنوات األولى، ). سنتين مع تجديد فوري+ ثالثة  (سنوات

يمكن للمستأجر أو لصاحب السكن، طلب تجديد العقد بشروط جديدة أو 
خر عن نيته بواسطة رسالة مسجلة التنازل عن العقد نفسه، بتبليغ الطرف اآل

 غياب إجراءفي حالة . العقد صالحيةنتهاء إيرسلها ستة أشهر على األقل قبل 
 .التبليغ يتجدد العقد ضمنيا بنفس الشروط

  
 مرور ، بعد لصاحب البيتسواء في الحالة األولى أو في الحالة الثانية يمكن 

 بحق رفض التجديد التمتعى،  أولسنواتالثالث مرور أولى و بعد سنواتاألربع 
 .   431/1998الفوري وذلك فقط  في بعض الحاالت الواردة بوضوح في القانون 

 
لمدة قد تقل أيضا عن الفترة " إنتقاليةحالة  "يطلق عليه عقد إبراممن الممكن 

 واردة في قرار وتوصياتالمذآورة في الحالتين السابقتين، بموجب شروط 
 قاعدة لطالب الجامعة على ة موجهجارإي عقود  يوجد أيضا.69وزاري خاص

 الكليات المنفصلةجامعات أو حيث مقرال التي تستعملها البلديات، يةنموذجال-العقود
 .القانون المعطيات المحددة من طرف بحسب هاالتصرف بوالتي يمكن و 
 

                                                 
 2002 دجنبر 30 والمرسوم الوزاري بتاريخ 1999 مارس 5أنظر المرسوم الوزاري بتاريخ  69 
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  يتم تطبيق1998 ديسمبر 30 قبل تاريخ إبرامها جميع العقود التي تمب فيما يتعلق
 .طيلة مدتهم المحددة آنداك سارية المفعولالقوانين التي آانت 

 
 سكن من آراءهو عبارة عن . في الحياة اليومية العامة انتشر عقد لهدف المأوى

 )الضريبة على القيمة المضافة( .I.V.A رقم بحوزتهقبل شرآة، مصنع أو شخص 
 .همالمقيمين خارج بلديت إليواء المشتغلين أو العاملين لديه

 

.2.6 العقد    تسجيل
 

أصبح من  وفعال قانوني جارإي عقد برام، إل1998 ديسمبر 30تاريخ  إبتداءا من
 .آتابيا الضروري إبرامه

في دائرة التسجيل ) مؤجرالالمسمى (يتوجب تسجيل العقد من قبل صاحب الملك 
يتم دفع رسم التسجيل من الطرفين بالتساوى بين صاحب الملك و . المدنى
وجهة جباري بموجب إيضا أالتسجيل ضروري وهو ). المسمى نازل(جر أالمست

وهذا اإلجراء يضمن : خرينمضمون تجاة األجارياإلنة يجعل عقد  ألالنظر المالية
 .إدعاء أخرين أحقييتهم في السكن أحقية المكتري بالتمتع بالسكن و يحول دون

 

.3.6    واجبات المستأجر
 

 و صالحا معتنيا حظارياستعماال إ أن يستعمل السكن يجبر العقد المستأجر
الحنفية التي تسيل (تصليح األضرار " دهان البيت ":عتياديةالعامة و اإل صالحاتهإب

و ) لخإ.... مقاطع التيار الكهربائية  قفل الباب،، ة المكسورالنافذةو أالماء، الباب 
 ).يتعديل المبن تصليحات و(عتيادي ليس التصليح الغير اإل

" حتي لو بطريقة غير مقصودة" آما أن المستأجر مسؤول عن الضرر الذي يسببه 
 باإلضافة إلى أنه يصبح). مثال فيضان الماء( المأجر ىللمساآن المجاورة و المبن

 .بداخل المسكن عن جميع األشخاص الموجودين مسؤوال
 

السكن
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.4.6  العالقات مع صاحب البيت
 

 ذلك يحق و على إثر. جارياإللبيت قيمة علي المستأجر أن يدفع لصاحب ا
 الوصل بالقيمة الكاملة للمبلغ) منح صاحب البيت ى يتوجب علو(للمستأجر طلب 
عطاء إو خصوصا، في حالة رفض صاحب البيت  ،األحوالفي آل . الذي تم دفعه
و شيك بنكي معنون أحوالة بريدية  عبر القيام بالدفع من األفضل آنذاكأي وصل، 

 . بوجود شهود عيانأو الدفع
 

 : في حالتين فقطجارياإل قيمة يرفع منيمكن لصاحب البيت أن 
 المصاريف من %10فقط في نطاق قيمة  (عادية لمصاريف غيرتحمله إما في حالة

 ISTAT بمؤشرمكتب اإلحصاءات المعادلة السنوية الخاصة مع للثكيفأو ) نفسها
 )المعيشة إرتفاع نسبة عن يدة الرسمية بموجبه يعلنر ينشر بالجمؤشر(
 

.5.6  الباطنياإليجار
 

عادة يحتوي العقد علي شرط يمنع المستأجر من أن يأجر هو بدوره نفس السكن 
  يمكن ، و في حالة عدم ذآر هذا المانع؛ ) باطني آاملتأجير( أخرين إلى

خطية من صاحب  بشرط وجود موافقةللمستأجر أن يتنازل عن المسكن ألخرين 
 الباطني عن سعر قيمة األجرة تأجيري تلك الحالة ال يمكن أن تزيد قيمة الف. البيت

 مسؤوال أيضا تجاه صاحب البيت عن يصبحالمستأجر  باإلضافة إلى أناألصلية 
 يقمذا لم إهذا يعني أن المستأجر الثاني .  السكنإآترىتصرفات الشخص الذي 

جراء قد يخضعان إل) الثانيو أيضا المستأجر (ول ن المستأجر األإبدفع األجرة ف
 اإليجارقضائي من قبل صاحب البيت الذي يرغب في الحصول علي قيمة 

 .المستحقة
 يمكن للمستأجر أن يستضيف شخص ،ودائما في غياب شرط يمنع ذالك،د عن ذلك ز

 صاحب مع إبالغ، ) باطني جزئيتأجير(لمدة معينة يدفع في مقابلها مساهمة مالية 
جميع و أيضا في هذة الحالة يأخذ المستأجر علي عاتقه : ة مسجلةالملك بواسطة رسال

 .المسؤوليات

السكن
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.6.6 إخراج المستأجر
 

من قبل " التأخر في الدفع"ما بسبب إخالء السكن إفرض  المنزلبإمكان صاحب 
 4 نفادبعد  ،اإليجارأو بانتهاء مدة ) يدفع األجرة بمواعيدها لمالذي (المستأجر 

 في تلك الحالة يقوم صاحب .ن يتم التجديدأ دون ،تفق عليهو بموجب المأسنوات 
التقدم  يستطيع المستأجر اإلجراء تجاه هذا ، المحكمةأمامجراء خاص بإيت بال

إذا آان يعتقد أن لديه ما يضحض طلب  بإعتراض شخصي أو عن طريق المحامي
 .صاحب المنزل
 .ةتنشأ مسطرة قضائية أمام السلطات القضائيفي تلك الحالة 

 

.7.6 المباني السكنية العمومية

على األقل دا صالحية سنتين، قامة أو لتصريح جانب الحاملين لبطاقة اإليحق لأل
 سكن في ى أن يحصلوا عل،العمل الحر  العمل بأجرة أووالذين يقومون بمزاولة

 .بالشروط المماثلة للمواطنين االيطاليين) بيوت شعبية( سكنية عمومية إقامات
 

 .يطاليينيتم  بالشروط المماثلة للمواطنين اإل جدول التصنيفيل في التسج
 أو التي يعمل بها و المعني باألمربلدية التي يقيم فيها إلى اليقدم طلب التسجيل 

 .جدول التصنيف من يتم شطبهال إتجديد الطلب آل سنة و عليهيجب 
سكان أو  في مكتب اإلمتوفرةال من قبل البلدية و المجهزةنماذج ال بملئيقدم الطلب 

 .في المكتب التقني في آل بلدية
 مختلف أساس على تمنحها لجنة خاصة التينقاط ال حسب جداول التصنيف تتشكل

تكوين العائلة، وجود أشخاص آبيرن في السن ، (شروط الحاالت الشخصية 
  علىو أيضا). لخإها، /ة لوحده/بنإة مع /والد ،" عائلة آبيرة"أشخاص معاقون، 

، وجود أآثر من عائلة يعيشون في الطرد من البيت(ة ي الحاالت الموضوعساسأ
 ).لخإنفس السكن، سكن فيه آثير من األشخاص، 

 
 :التوجه إلى  من الممكنبعمالة اتريفيزو

 أو بلدية مكان العمل/قامة وبلدية اإل -
- ATERالوآالة الوطنية للتعمير اإلسكاني   
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.8.6 اإلستقبالمراآز 
 السياحة و غير ألغراضيطاليا إ جانب المقيمين قانونيا فيطنين األيمكن للموا

 لهم غير قادرين على تحمل المصاريف المعيشية أو السكنية،الذين هم مؤقتا 
الواليات أو شتراك مع اإل باآلقاليمة من قبل أ المهيالنزول بمراآز اإلستقبال

ذة المراآز مفتوحة ه.  الجمعيات و المؤسسات التطوعية،البلديات، المحافظات
 .تحاد األوروبيو مواطني دولة عضو باإلأيطاليين أيضا للمواطنين اإل

ندماج آتفاء الذاتي بأسرع وقت ممكن و اإل لتسهيل اإلاإلستقبالتهدف مراآز 
 تقدم هذة المراآز ،لي المعيشة و السكنإضافة  باإل،فراد المستضفينجتماعي لألاإل

يطالية و دورات تطيع  تنظيم دورات لتعليم اللغة اإل ثقا فية و تس-جتماعيةإخدمات 
 . الصحية-جتماعيةمهني و تقديم الرعاية اإلالللتكوين 

يخول الدعم  و اإلستقبالمراآز طرق تسييرو  الهيكلية المتطلبات إقليميحدد آل 
 .المالي و اإلتفاقيات مع الخواص

 
 

.7 الجنسية
 :70يطالية هيعلي الجنسية اإل األآثر أهمية التي تخول الحصول الحاالت

 الوالدة؛ . 1
 الزواج؛ . 2
 متيازات القانونية؛اإل . 3
 .قامةالتجنيس بواسطة اإل . 4

حتى و لو آان مولود ،يطالية إو أم أيطالي إب أيطاليا المولود من إ يعتبر مواطنا 
  .يطاليةإن تسجل الوالدة في بلدية أبشرط  ،في الخارج

تمتد من الوالدين للمولود ) قرابة الدموية حق ال(حالة الجنسية اإليطالية بالوالدة 
 . حتى ولو آان مولود في بلد أجنبي
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.8.6 اإلستقبالمراآز 
 السياحة و غير ألغراضيطاليا إ جانب المقيمين قانونيا فيطنين األيمكن للموا

 لهم غير قادرين على تحمل المصاريف المعيشية أو السكنية،الذين هم مؤقتا 
الواليات أو شتراك مع اإل باآلقاليمة من قبل أ المهيالنزول بمراآز اإلستقبال

ذة المراآز مفتوحة ه.  الجمعيات و المؤسسات التطوعية،البلديات، المحافظات
 .تحاد األوروبيو مواطني دولة عضو باإلأيطاليين أيضا للمواطنين اإل

ندماج آتفاء الذاتي بأسرع وقت ممكن و اإل لتسهيل اإلاإلستقبالتهدف مراآز 
 تقدم هذة المراآز ،لي المعيشة و السكنإضافة  باإل،فراد المستضفينجتماعي لألاإل

يطالية و دورات تطيع  تنظيم دورات لتعليم اللغة اإل ثقا فية و تس-جتماعيةإخدمات 
 . الصحية-جتماعيةمهني و تقديم الرعاية اإلالللتكوين 

يخول الدعم  و اإلستقبالمراآز طرق تسييرو  الهيكلية المتطلبات إقليميحدد آل 
 .المالي و اإلتفاقيات مع الخواص

 
 

.7 الجنسية
 :70يطالية هيعلي الجنسية اإل األآثر أهمية التي تخول الحصول الحاالت
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 متيازات القانونية؛اإل . 3
 .قامةالتجنيس بواسطة اإل . 4

حتى و لو آان مولود ،يطالية إو أم أيطالي إب أيطاليا المولود من إ يعتبر مواطنا 
  .يطاليةإن تسجل الوالدة في بلدية أبشرط  ،في الخارج

تمتد من الوالدين للمولود ) قرابة الدموية حق ال(حالة الجنسية اإليطالية بالوالدة 
 . حتى ولو آان مولود في بلد أجنبي
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يطالي المولود في  الخارج أن يحصل على اإلبن المواطن إذن يحق أيضا إل
جداد، أباء األوالدين، ال (والديهشرط أن ال يكون بيطالية عتراف بجنسيته اإلاإل

 .يطاليةقد تخلوا عن الجنسية اإل) األجداد
 

عتراف بالجنسية اإليطالية لإل المتبع اإلجراء
 بعالقة الدم

1.7.

يسمح له، ) بحكم تصريح اإلقامة الخاص به( األجنبي المقيم بشكل قانوني بإيطاليا 
) بعالقة الدم( إذا ما توفرت فيه الشروط، طلب اإلعتراف له بالجنسية اإليطالية 

الذي يشمل تدخل داري و إ ءجراإ تباعإألنه ينحدر من مواطنين إيطاليين، و ذلك ب
 .البلدية و مكتب الهجرة لمديرية الشرطة التابعة لمكان اإلقامة

ى حين المواطن من أصل إيطالي، مولود و مقيم بالخارج، يعتبر مواطن أجنبي إل
آمواطن إيطالي الجنسية، و بناء على ذلك الشروط " بحالته"اإلعتراف  أن يتم

 .71القانونية التابعة 
  المخولة لإلعتراف بالجنسيةاتئالهي -

ذا آان طالب الجنسية القنصلية اإليطالية الممثلة في بالد األصل، فيما لو إ .أ 
 .يقيم بالخارج

بصفة في بلدية اإلقامة إذا آان المعنى باألمر يقيم  الحالة المدنيةمكتب  .ب 
 . في إيطاليامستمرة

يتم بتسجيل الوالدة في جنسية اإليطالية ال علىالحالتين الحصول الفعلي  تافي آل
 .سجالت الحالة المدنيه

 
 الوثائق الضرورية -

 )ة/ة إيطالي/أبناء مواطن(المغتربون العائدون من الجيل األول  .أ 
 شهادة ميالد األب أو األم؛ . 1
 ؛72 الزواجعقد . 2
 ؛)متوفىذا آان إ(شهادة الوفاة  . 3
 بن؛ ميالد اإلشهادة . 4

                                                 
 و التعديالت المتالحقة، القوانين الخاصة 98/286نظيم الموجود بالقرار التشريعي في هاته الحالة يطبق الت  71

 ".  بقوانين الهجرة و القوانين المتعلقة بوضعية المهاجر
 بعد المولودونبناء من األم المتزوجة مع مواطن أجنبي، فقط األ تنحدر الجنسية نتفيما لو إذا آان  72

 ).1983/ 123قانون (راف بالجنسية حصول على اإلعتاليمكنهم  1.1.1948
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 أو األم لم  بأن األبتثبتشهادة من السجل المدني لبالد األصل  . 5
 .يتخلوا عن الجنسية اإليطالية

 
 :المغتربون العائدون من الجيل الثاني .ب 

 شهادة ميالد؛ . 1
  الزواج ؛عقد . 2
 .ذا حدثتشهادة الوفاة إ . 3

 
الجد األآبر اءا من دآل فرد من شجرة العائلة ابت لدىهذه الوثائق يجب أن تتوفر 

أما ).  شهادة الميالدلهذا األخير يكفي( اإليطالي و حتى طالب الجنسية للساللة
 .إحضار بيان بأنه غير مجنس من فالبد للجد األآبر للساللة بالنسبة

 
 من قبل عليهاتصديق و ال ترجمتهاالوثائق في إيطاليا يتوجب لكي تقبل هاته 

السلطات الدبلوماسية في السفارة اإليطالية من بالد األصل أو بواسطة ختم تصديق 
 علىدولة من صمن الدول التي وقعت الا آانت  فيما لو إذ (Apostille)خاص

 .5/10/196173 بتاريخ Ajaمعاهدة 

                                                 
، بربادوس، أستراليا، األرجنتينأنجويال، أنتيجوا و باربودا، : على معاهدة الهاي هي الدول الموقعة  73

، فالكالند،  آولومبيا، دومينيكا، فيجي قبرص،الصين، بوتسوانا، مملكة بروناي، بلغاريا، آيمان، برمودا،
، فيجي، غرينادا، هونكونج، جزر القنال، جزر مارشل، آيريباتي، سرائيلإ إستوانية، اليابان، جيبرالتار،

، سان آيتس روسيا  باناما، بولندا، جمهورية التشيك، رومانيا،، ميكسيك، مونسيره، موريتانيا،مالطةليسوتو ، 
الواليات   تونجا، فانتو، شفازيالند،سويسرا،و نيفس،  سانتا لوتشيا، سان فينصان، سيشيل، سورنام، سالمن، 

أندورا، آرمينيا، أستراليا، أزربيدجان، باهاماس، بليزي،  . زيمباويالمتحدة، فيرجين، فينزويال،
بلجيكا،بالروسيا، البوسنة و الهرزيك، فلندا، ألمانيا، آرواتيا، الدنمارك، السلفادور، بريطانيا، اليونان، 

 ليتونيا،ليبيريا،لينكتينشتاين، ليتوانيا، الهندوراس، هونغ آونغ، إيرلندا،إيطاليا، آزاخستان، ليسوتو،
لوغسمبورغ، ماآاو، مسيدونيا، مالوي، موناآو، ناميبيا،نيوي،النرويج، نيوزيلندا الجديدة، البرتغال، سان 
آيتس، فانسو و غرونادين، صاموا، سان مارينو،صربيا، سلوفاآيا،سلوفينيا، إسبانيا، السويد، جنوب إفريقيا، 

 .وباغو،اوآرانيا، هنغارياترآيا،ترينيداد و ت
بمقتدى إتفاق دولي ال تخضع الوثائق الممنوحة من هاته الدول إلى عملية المصادقة التي تتم عبر السلطات 

النمسا،  يطاليا، لوسمبورغ، هولندا،البرتغال، بريطانيا، السويد،إيرلندا، إألمانيا، اليونان،  :القنصلية اإليطالية
، فرنسا، إسبانيا، لتونيا، لينكتينشتاين ، ، الدانمارك، إستونيا، فلنديا، اليونانقبرص، بلجيكا، بلغاريا،آرواتيا
 ، رومانيا، سلوفينيا ، سلوفاآيا، ، سان مارينو ، مالطا، بولونيا، جمهورية التشيك،النرويج ، مسيدونياليتوانيا

 . و هنغاريا، ترآياسلوفاآيا، سلوفنيا، سويسرا
 ال تخضع الوثائق المسلمة من التمثيليات القنصلية 1968 يونيو 7 بتاريخ خاصة ، وطبقا لمعاهدة لندن

بما في دالك (يطاليا، لوسمبورغ، هولنداإيرلندا، إ ألمانيا، اليونان، :وسفارات البلدان التالية لعملية التصديق
النمسا، بلجيكا،  ،، السويد )بما في دالك جزر المان( ،البرتغال، بريطانيا )جزر األنتيل الهولندية و آروبا

 .بولونيا، جمهورية التشيك، سويسرا و ترآيا  ، فرنسا، إسبانيا،النرويج ،، الدانماركلينكتينشتاين
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أو باللغة الرسمية ) لغة المعاهدة(يكون هذا الختم المصدق إما باللغة الفرنسية 
في آل الحاالت عنونة التصديق يجب أن تكون مكتوبة . للسلطة التي تصدرها

للمحتوى المرفق  مطابقا لمحتوىآما يجب أن يكون ا Apostilleباللغة الفرنسية 
 .بالمعاهدة

 .للدولة الموقعة اإلدارة العموميةالمخول بإصدار هذا الختم المصدق هو هيئة من 

.1.1.7  الجنسيةمنح انتظار فيقامة إتصريح 

 منح انتظار فيقامة خاص إصدار تصريح إ حالة 74ورد في النص الموحد للهجرة
قامة في طلب اإليخول سنة، يمكن تجديده و  ىحيث مدة صالحيته تمتد إلالجنسية 

 .يطاليةعتراف بالجنسية اإلاإل طلب وبالتالي ينوي فيها اإلقامةالبلدية التي 
 

 :عمل من الدخول قبل نهاية ثمانية أيام الطريقة المتبعة
أو مواطن أجنبي مقيم بصفة  يطاليإ في بلدية يمنحها مواطن ضيافةالشهادة  -

 ؛ يطاليةنسية اإللى طالب الجإ قانونية
  ؛ بيان التواجد بالتراب اإليطالي بمديرية الشرطة المختصة -
مكتب الحالة المدنية في بلدية السكن والتي يتم فيها طلب ب نموذج خاص ملئ -

مع تسليمه للوثائق األصلية مترجمة و مصادق يطالية عتراف بالجنسية اإلاإل
 ؛عليها

 تطلب فيه ةالمسؤولالشرطة مديرية لى إتمنح البلدية بيان خطي موجه  -
الدموية مرفقة بذلك العالقة يطالية بصفة عتراف بالجنسية اإلالموافقة على اإل

  مصورة أخرى؛وثائق و ستضافةشهادة اإل
مستند يتبث توفر اإلمكانيات  و الوثائق المرفقة ،  البلديةرسالة يتم تقديم -

 في يح إقامة على  تصرللحصول  ةالمسؤولمديرية الشرطة لى إ المادية
  ؛ الجنسيةمنح انتظار

طلب التسجيل في سجل الحالة المدنية في بلدية السكن ب يقوم المعني باألمر -
عتراف بالجنسية الحصول على اإل مسطرة إستكمالمن  هذا األخيرليتمكن 

                                                                                                       
 لمعاهدة آثينا 2 ، بموجب المادة رقم 2003.03.28باإلضافة إلى أن الوثائق المسلمة من بولندا إبتداء ا من 

تعلقة بالحالة المدنية، قدرة أو الوضعية العائية الوثائق الم( ال تخضع لعملية التصديق 1977.09.15
 )لألشخاص، الجنسة، عنوان السكن أو اإلقامة

وختاما، األجانب الحاصلين على اللجوء السياسي أو هؤوالء بدون جنسية المعترف بهم من قبل الحكومة 
 ادة السجل العدليشهادة الميالد، أو شه(اإليطالية يمكنهم عدم اإلدالء بالوثائق األصلية اإلجنبية 

 المرسوم الرئاسي رقم 11 والتعديالت الالحقة والمادة 286/98، المرسوم التشريعي رقم  5 الماده  74
 . والتعديالت الالحقة99/394
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لى السفارة اإليطالية المخولة في بلد األصل إرسال رسالة إبواسطة (يطالية اإل
ستالم إ وبالتالييوجد أي تنازل عن الجنسية اإليطالية آي تتحقق بأنه ال 
إصدار بطاقة  و المدنية سجالت الحالةتسجيل في ال ومن تم ،الجواب اإليجابي

 ال يخول مزاولة أي نشاط  الجنسيةمنح انتظار فيتصريح إقامة ). الهوية
 .عملي

 

.2.7 الجنسية بواسطة الزواج

 بصفةلى الجنسية اإليطالية عندما يقيم ي عيحصل الزوج األجنبي لمواطن إيطال
 إذا آان  من الزواج ،سنواتو بعد ثالثة أعلى األقل مدة عامين  في إيطاليا لةقانوني

 في حالة .إذا لم يحصل فسخ، إبطال، إنفصال مدني او قانونيمقيًما في الخارج، 
 .وجود أبناء يجب اقتسام المدد

 حيث   Prefettura  الواليةنسية في المكتب المؤهل لتقديم الطلب هو مكتب الج
 .توجد بلدية اإلقامة
 األحكام المعلقةجنبي أن يرفق مع طلبه شهادة ميالد و شهادة يتوجب على األ

مرفقة بالترجمة و مصادق  المختصة في بلد األصل اتصادرة من دوائر السلط
 .عليها

تين من تقديم يطالية من وزارة الداخلية خالل سن منح الجنسية اإلمرسوميصدر 
 .لى مقدم الطلبإ األمن العام وواليةلى إ ومن تم يتم تبليغهالطلب 

 

.3.7 قامةالجنسية بواسطة اإل

 على رأي اإلطالع من رئيس الجمهورية بعد مرسوميمكن منح الجنسية اإليطالية ب
 في امجلس الدولة، بناء على اقتراح من وزير الداخلية، لألجنبي الذي يكون مقيم

 .سنواتليا على األقل منذ عشر إيطا
    Prefettura  الواليةالمكتب المؤهل لتقديم الطلب هو مكتب الجنسية في 

 :الوثائق المطلوبة هي
 ):مترجمة و مصادق عليها(وثائق أجنبية .أ 
 ؛75نسخة آاملة عن شهادة الميالد -

                                                 
مثال (بعد الزواج  مع اإلشارة إلى اإلسم و اللقب األبوي بالنسبة للدول التي تفقد فيها المرأة اللقب األصلي75 

   ...)أوآرانياألبانيا، صربيا، 
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تصدر من بالد األصل أو من  شهادة السجل العدلي المتعلقة باألحكام العالقة -
في ( و لها عالقة بأحكام جنائيةالمعني باألمرخرى حيث أقام البالد األجنبية األ

 )حالة عدم توفر هذا النوع من الشهادات في بلد األصل، تعوض بمستند موثقة
 :يجب إصدارها في إيطاليا وهي غير قابلة للشهادة الذاتية مستندات.ب 

 ؛شهادة تفصيلية لتاريخ اإلقامة -
 ئلية؛شهادة عن الحالة العا -
 ؛شهادة السجل العدلي  -
  .سنواتكشف الدخل السنوي ألخر ثالث بنسخة مصورة  -
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Caritas, settore immigrati  
Via Venier, 50 - Treviso 
Tel. 0422 546585  (centralino) 
Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:30

Caritas, Casa Accoglienza
Donne Immigrate
(gestita dalla Cooperativa Servire) 
Via Papa Leone III, 4 - Treviso
Tel. e Fax 0422 405513
casadonne@cooperativaservire.it
Orari: tutti i giorni 8:30 - 16:30 
Attività: accoglienza abitativa 

Caritas, Centro di Ascolto 
Via Venier, 46 - Treviso 
Tel. 0422 545316
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:00 
Attività: risposte primarie (viveri, vestiario, 
mobilio, doccia) orientamento alle risorse  
del territorio.
-	Punto	donna:	da lun. a ven. 9:00 - 12:00  

(su appuntamento 0422 545317)
- Minori: da lun. a giov. 9:00 - 12:00

Caritas, Centro di Ascolto 
e di Prima Accoglienza
Via Dante Alighieri, 159
Vittorio Veneto (TV) - Tel. 0438 555205
Orari: 
- Centro	di	ascolto: lun., merc., sab. 

9:00 - 12:00; giov. 15:00 - 17:00 
- Distrib.	alimenti: merc. 9:00 - 11:00
- Fondo	solidarietà: 1° e 3° ven. del mese  

9:00 - 11:00

Caritas, Centro di Ascolto 
Via Del Girone, 20
Motta di Livenza (TV)
Tel. 0422 861417 
- Fondo	solidarietà: mart. 15:00 - 16:30, 

merc. 10:00 - 11:30, sab. 9:00 - 12:00 

Caritas, Centro di Ascolto (c/o Canonica) 
Via Sante de Mari, 9 - loc. Gai di  Tovena 
- Cison di Valmarino (TV)

Tel. 0438 893114
Orari: sabato 14:30 - 16:30

Caritas, Centro di Accoglienza 
Immigrati 
(gestito dalla Cooperativa Servire) 
Via Monsignor Agnoletti, 3
Giavera del Montello (TV) 
Tel. 0422 776134 - Fax 0422 883861
Orari: tutti i giorni 17:30 - 21:30 
Attività: accoglienza abitativa e 
educazione interculturale

Centro di ascolto Caritas “A. Bazan”
Borgo Vicenza - Castelfranco Veneto (TV) 
Tel. 0423 420982 
Orari: 
- Centro	di	ascolto: lun., mar. e giov.  

10:00 - 12:00; merc 18:00 - 20:00
- Mensa: lun., mart., giov. 12:00 - 13:00
- Doccia: lun., mart., giov. 10:30 - 11:30 
- Distrib.	viveri: sab. 9:00 - 12:00
(Presso Parrocchia della Pieve, Borgo 
Pieve, 15)

Caritas, Centro di Ascolto Amico/ 
Sportello Immigrati 
Via Garibaldi, 27 - Oderzo (TV) 
Tel. 0422 712212
Orari:
- Centro	di	ascolto: giov. 9:30 - 11:00 e 

20:00 - 21:30
- Distrib.	indumenti	e	mobili: 
   mart. 15:00 - 18:30
- Fondo	solidarietà: merc. 20:00 - 21:30

Caritas Diocesana, Centro di Ascolto / 
Sportello Immigrati 
Piazza San Francesco, 6 
Vittorio Veneto (TV) 
Tel. 0438 550702 - 0438 949091 
Fax 0438 554929
Orari: 
- Centro	di	ascolto:  

da lun. a sab. 9:00 - 12:00
- Accoglienza	donne: lun., merc. e ven.  

9:00 - 11:00 (su appuntamento)
- Distrib.	alimenti: 1° e 3° mart. del mese  
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15:30 - 16:30
- Fondo	solidarietà: mart. 9:00 - 11:00
- Distrib.	mobili: ven. 9:00 - 11:30

Centro di Ascolto Caritas / Sportello 
Immigrati Casa dello Studente
Via Marco Polo, 1 - Conegliano (TV)
Tel. 0438 60781 
Orari: 
- Sportello	immigrati: mart. 9:00 - 12:00 e  

giov. 15:00 - 18:00 
- Informazioni:	sab.  9:00 - 11:00

Caritas, Centro di Ascolto /
Sportello Immigrati
Via S. Martino, 47 - Pieve di Soligo (TV)
Tel. 0438 842882
Orari: 
- Centro	di	ascolto: merc. 20:00 - 22:00, 

sab. 15:00 - 17:00
- Distrib.	alimenti: sab. 16:00 - 17:00
- Distrib.	indumenti: giov. 14:00 - 18:00
- Distrib.	mobili: sab. 14:00 - 16:00
- Fondo	solidarietà: merc. 20:00 - 22:00 e   

sab. 15:00 - 17:00

Caritas, Centro di ascolto / 
Prima accoglienza
Via Ferracini, 1- Codognè (TV)
Tel. 0438 791062
Orari:
- Centro	di	ascolto:	
 mart. merc. e giov. 20:00 - 21:30
- Distrib.	indumenti	e	alimenti:  

1° e 2° mart. del mese 20:00 - 21:30
- Fondo	solidarietà: mart. 9:00 - 11:00

Società San Vincenzo De Paoli  
Via Barberia, 30 - Treviso
Tel. 0422 583904 (sede associazione)
Attività: 
- prima assistenza e aiuto per la ricerca di 

alloggio
- emporio di mobili, attrezzature, 

suppellettili, arredi…
Viale Bartolomeo D’Alviano - Treviso
Tel.0422 419560 

PROVINCIA DI TREVISO 
Ufficio Stranieri - Settore Politiche 
Sociali e Politiche del Lavoro
Via Cal di Breda 116 (edificio 5)  
loc. Sant’Artemio - Treviso (raggiungibile 
dalla stazione F.S. con autobus n. 7).
Tel. 0422 656425/15 - Fax 0422 656446
servizistranieri@provincia.treviso.it
www.trevisolavora.it 
Orari: mart., merc. e giov. 8:30 - 12:30, 
merc. 15:00 - 17:00
Attività: 
- orientamento sulla normativa in materia 

di immigrazione e condizione dello 
straniero 

- coordinamento informativo dei servizi 
sul territorio provinciale attraverso guida 
in linea

(www.trevisolavora.it/guidastranieri)

COMUNE DI CONEGLIANO
Sportello Immigrati
Via Carpenè, 2 - Conegliano (TV)
Tel. 0438 413256 - Fax 0438 413553
sportelloimmigraticn@libero.it
- informazioni e compilazione kit-postale 

(rilascio/rinnovo permesso di soggiorno, 
solo per i residenti nel Comune di 
Conegliano), appuntamenti per inserimento 
figli minori: lun. - ven. 9:00 - 12:30.

- mediazione culturale: lun., merc., ven., 
sab. 9:00 - 12:00

COMUNI U.L.S.S. 7
Centro Servizi Immigrazione (C.S.I.)
- Conegliano, Via Carpenè 2 

Tel 0438 413215/241 - Fax 0438 413579 
mart. 9:00 -12:00 giov 15:00 - 18:00

- Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, 13 
Tel 0438.552054 - Fax 0438.950216 
lun 15:00-18:00 merc 9:00 - 12:00
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Attività: 
- informazione legale in materia di 

immigrazione, asilo, libera circolazione 
comunitaria

- mediazione linguistico culturale
- orientamento scolastico e professionale
csi@comuniulss7immigrazione.it
www.comuniulss7immigrazione.it

COMITATO DEI SINDACI
(opitergino-mottense) 
Aderiscono Comuni di Chiarano,  
Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al 
Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, 
Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Ponte di 
Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Polo di 
Piave, in collaborazione con A.C.L.I. 
Tel 0422 761560 - Fax 0422 861409
Sportelli servizi integrati per 
l’immigrazione
- Motta di Livenza (c/o ex Prigioni) 

Piazza il Campazzo, 9 
Orari: mercoledì 11:00 - 15:00 
Tel. 0422 761590

- Oderzo c/o Palazzo Moro 
Via Garibaldi 27

 Orari:
 lun 09:00 - 12:00, ven 10:00 - 13:00
- Ponte di Piave 

c/o “casa della Comunità L. Martin” 
Via Gasparinetti 4 
Orari: venerdì 15:00 - 19:00 
Tel. 0422 858164

COOPERATIVA SOCIALE CARACOL 
ONLUS
Via Fratelli Bandiera 45
Marghera - Venezia
Tel. e Fax 041 5903617
Sportello Arcobaleno
Comune di Mogliano Veneto
Via Ronzinella 176 - Mogliano Veneto (TV)
Tel. e Fax 041 5903617
sportelloarcobaleno@meltingpot.org
Orari: mart. e ven. 15:30 - 18:30

COOPERATIVA SOCIALE
“UNA CASA PER L’UOMO”
Via dei Martini, 4 - Montebelluna (TV) 
Tel. 0423 615252 - Fax 0423 606619
www.unacasaperluomo.it
Sportello informazioni immigrati
presso i seguenti Comuni:
- Comune di Asolo  

(c/o Ex Fornace di Asolo)
 Via Strada Muson 2/b  

Tel. 0423 5277 - Fax 0423 606619 
Orari: giov. 8:00 - 12:30 e 14:00 - 17:30

- Comune di Castelfranco 
 Via F. M. Preti, 36 (c/o uffici comunali) 

Orari: lun. 15:00 - 18:00
- Comune di Conegliano
 Via Carpenè 2
 Tel. 0438 413215 - Fax 0438 413579 

Orari: mart. 9:00 - 12:00 e 
 giov. 15:00 - 18:00 (su appuntamento)
 centroserviziimmigrazione@email.it
- Comune di Istrana 

(c/o Municipio) 
Orari: mercoledì 16.00 - 18.00

- Comune di Loria 
 (c/o Centro Polifunzionale) 

Via Roma, 32 - (di fronte al Municipio) 
 Orari: martedì 16:00 - 19:00

- Comune di Montebelluna 
 (Via Dante Alighieri, c/o ex biblioteca) 

Tel. 0423 619057 
Orari: lun.9:30 - 12:30 e 16:00 - 19:00, 
ven. 9:30 - 12:30, sab. 9:30 - 12:30

 sportelli@unacasaperluomo.it
- Comune di Resana 
  c/o Municipio di Resana 
 Orari: mart. 11:00 - 13:00
- Comune di Vedelago 
 (c/o Municipio di Vedelago)  

Via Mattara, 9 
Orari: mercoledì 9:00 - 12:00 

- Comune di Vittorio Veneto 
 P.zza del Popolo, 13 

Tel. 0438 552054 - Fax 0438 950216
 centroserviziimmigrazione@email.it
 Orari: lun. 17:00 - 20:00,
 merc. 9:00 - 12:00, ven. 9:00 - 12:00 e 

17:00 - 20:00 (su appuntamento)
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COOPERATIVA SOCIALE SERVIRE 
ONLUS
Via Canoniche, 13 - Treviso
Tel. 0422 419441 - Fax 0422 415788  
info@cooperativaservire.it
www.cooperativaservire.it
Servizio Informazioni Stranieri  
c/o Provincia di Treviso 
Via Cal di Breda, 116 (edificio 5)
loc. Sant’Artemio - Treviso (raggiungibile 
dalla stazione F.S. con autobus n. 7)
Tel. 0422 656400 - Fax 0422 656456 
info@cooperativaservire.it
Orari: dal lun. al ven. 8:30 - 12:30
Sportello immigrazione
Comune di Breda di Piave
Piazza Olivi, 16 - Breda di Piave (TV)
Orari: lun. 17:00 - 19:00
Sportello immigrazione  
Comune di Carbonera
Via Roma 86 (vicino sede Polizia Locale)
Carbonera (TV) - Tel. 0422 691136
Orari: giovedì 17:00 - 19:00
Sportello immigrazione 
Comune di Roncade
Via Vecellio, 4 - Roncade (TV)
Tel. 0422 846271
Orari: lun. 16:00 - 18:00
Punto informativo cittadinanza  
Comune di Preganziol
Piazza Gabbin, 12 - Preganziol (TV)
Tel. 0422 632306  
pic@comune.preganziol.tv.it 
Orari: mart. e giov. 14:00 - 17:00,
merc. 10:00 - 13:00

PROVINCIA DI TREVISO
Settore Politiche Sociali, Politiche del 
Lavoro e Formazione Professionale
Servizi per l’Impiego 
Attività: iscrizioni liste disponibilità al lavoro, 
colloqui di orientamento professionale,  
incrocio domanda/offerta di lavoro.
Via Cal di Breda, 116 (edificio 5)
loc. Sant’Artemio - Treviso (raggiungibile 

dalla stazione F.S. con autobus n. 7).
Tel. 0422 656411 - Fax 0422 656446 -45
cpi.treviso@provincia.treviso.it 
www.trevisolavora.it
Ufficio Stranieri 
Tel. 0422 656425/15 - Fax 0422 656446
servizistranieri@provincia.treviso.it
www.trevisolavora.it/guidastranierii 
Attività: 
- orientamento normativo in materia 

di immigrazione e condizione dello 
straniero rivolto ai lavoratori, alle 
aziende e agli enti del territorio;

- accompagnamento ed inserimento 
socio-lavorativo dei cittadini stranieri ed 
emigrati di ritorno.

Centri per l’Impiego nel territorio: 
Orari: dal lun. al ven. 8:30 - 12:30,
lun. e/o merc. 15:00 - 17:00
- Castelfranco: 
 Via degli Olivi ,1/a
 Tel. 0423 737504 - Fax 0423 495305 
cpi.castelfrancoveneto@provincia.treviso.it
- Conegliano: 
 Via Maggiore Piovesana, 13 
 Tel. 0438 22675 - Fax 0438 411055
cpi.coneglianoveneto@provincia.treviso.it 
- Montebelluna: 
 Via Vivaldi, 16
 Tel. 0423 22091 - Fax 0423 656601
cpi.montebelluna@provincia.treviso.it 
- Oderzo:
 Via Murialdo, 5
 Tel. 0422 710666 - Fax 0422 712169
cpi.Oderzo@provincia.treviso.it
- Pieve di Soligo:
 Via L. Chisini, 43-45 
 Tel. e Fax 0438 82002
cpi.pievedisoligo@provincia.treviso.it
- Vittorio Veneto:
 Piazza del Popolo, 16 
 Tel. 0438 53552 - Fax 0438 940503
cpi.vittorioveneto@provincia.treviso.it

Consigliera Provinciale di Parità
C/o Centro per l’Impiego Provincia di 
Treviso Via Cal di Breda, 116 (edificio 5) - 
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loc. Sant’Artemio - Treviso (raggiungibile 
dalla stazione F.S. con autobus n. 7).
Tel. 0422 656640 - Fax 0422 656444
consiglieraparita@provincia.treviso.it
www.consilgieraparitatreviso.it
Orari: lun. - ven. 8:30 - 12:30, 
lun. e merc. 15:00 - 17:00
Attività: promozione delle politiche di 
pari opportunità; intervento nei casi di 
discriminazione individuale o collettiva nei 
luoghi di lavoro.

CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE 

C.A.A.F. A.C.L.I.
Treviso
Via San Nicolò, 42 - Tel. 0422 56228
Orari: dal lun. al giov. 8:30 - 12:30 e 
mart. 14:00 - 18:00
Montebelluna
(solo su appuntamento)
Via Regina Cornaro, 15/5 
Tel. 0423 301713
Orari: dal lun. al ven. 9:30 - 12:30 e 
14:30 - 18:30
Castelfranco
Piazza Europa Unita, 53 
Tel. 0423 495782
Orari: merc. 9:00 - 12:00 e ven. 14:30 - 17:30 
Mogliano Veneto
Via De Gasperi, 6 - Tel. 041 5938771
Orari: dal lun. a ven. 8:30 - 12:30 e 
14:00 - 18:00
Roncade
Via Roma, 69/a - Tel. 0422 840693
Orari: dal lun. al ven. 8:30 - 12:30 e 
14:30 - 18:30
Oderzo
(solo su appuntamento previa telefonata)
Piazza del Foro Romano, 4 
Tel. 0422 710178
Conegliano 
(solo su appuntamento)
Piazzaffari, Via Battisti, 5/d 
Tel. 0438 24290
Orari: dal lun. al ven. 8:30 - 12:30 e 
14:30 - 18:30, ven. 14:30 - 17:00 
Vittorio Veneto (solo su appuntamento)

Via Dante, 5 - Tel. 0438 53554
Orari: da marzo a giugno 
dal lun. al ven. 8:30 - 12:30 e 14:30 - 18:30
Pieve di Soligo (solo su appuntamento)
Corte del Medà, 3 - Tel. 0438 840399
Orari: 8:30 - 13:00 e 14:30 - 18:30

C.A.A.F. C.G.I.L.
Orari: da marzo a giugno sempre aperto; 
da luglio a febbraio: lun., mart. e merc. 
9:00 - 12:00 e 15:00 - 18:00
Castelfranco Veneto 
P.zza Europa Unita, 67 - Tel. 0423 722554 
Conegliano 
Viale Venezia, 16 - Tel. 0438 451607 
Fonte  
Via Asolana, 6 - Tel. 0423 946284 
Godega di Sant’Urbano  
Via Ugo Costella, 2/B - Tel. 0438 388558 
Mogliano Veneto  
Via Matteotti, 6/D - Tel. 041 5902942 
Montebelluna  
P.zza Parigi, 15 c/o Galleria Veneta
Tel. 0423 601140 
Motta di Livenza
Via Argine a Sinistra, 20 - Tel. 0422 768968 
Oderzo 
Via F. Zanusso, 4 - Tel. 0422 716281 
Paese
Via della Resistenza, 26 - Tel. 0422 452259 
Pieve di Soligo  
Via Chisini, 66/2 - Tel. 0438 981112 
Ponte di Piave
Piazza Sarajevo, 16 (B1) - Tel. 0422 858003
Roncade  
Via Roma, 74/C - Tel. 0422 842299 
Treviso
Via Dandolo, 2 A/B/C - Tel. 0422 406555
Valdobbiadene  
Via G. Mazzini, 13 - Tel. 0423 974220
Villorba 
Vicolo Tre Cime di Lavaredo, 20 
Tel. 0422 928107
Sede legale e amministrativa
Vicolo Tre Cime di Lavaredo, 24
caaftv@tin.it 
Vittorio Veneto  
Via Virgilio, 40 - Tel. 0438 554171 



91

C.A.A.F. C.I.S.L.
Orari: da marzo a giugno sempre aperto
dal lun. al ven. 8:30 - 12:30 e 14:30 - 18:30
Treviso
Via Cacciatori del Sile, 24 
Tel. 0422 578411
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30 e 
14:30 - 18:30, ven. 14:30 - 18:00
Castelfranco Veneto
Via Piccinini, 25 - Tel. 0423 720922
Orari: lunedì e mercoledì 9:00 - 12:30 
e 14:30 - 18:00
Conegliano Veneto
Via Cadore, 16 - Tel. 0438 412186
Orari: da lunedì - venerdì  9:00 - 12:30 
e 14:30 - 18:30
Fonte
Via Asolana, 20/b - Tel. 0423 949330
Orari: giovedì 9:00 - 12:00 e 14:30 - 18:00
Mogliano Veneto
P.zza Caduti, 23 - Tel. 041 5901276
Orari: venerdì   9:00 - 12:30 e 14:30 - 18:30
Montebelluna
Via Matteotti, 25 - Tel. 0423  294211
Orari: da lunedì a venenerdì 9:00 - 12:00 
e 14:30 - 18:00
Motta di Livenza
P.zza San Rocco, 17  Tel. 0422 860333
Orari: lun. 9:00 - 12:30 e 14:30 - 18:30
Oderzo
Via Mazzini, 33 - Tel. 0422 814718
Orari: mart. e merc. 9:00 - 12:30 
e 14:30 - 18:30
Paese
Via Trieste, 4 - Tel. 0422 450272
Orari: mart. 9:00 - 12:30
Pieve di Soligo
Via Sartori, 4 - Tel. 0438 980833
Orari: mart. e giov. 9:00 - 12:30 
e 14:30 - 18:30
Roncade
Via Giovanni XXIII, 32 - Tel. 0422 841250
Orari: lunedì  9:00 - 12:30
Spresiano
P.zza Sordi, 1/e - Tel. 0422 880920
Orari: giovedì 9:00 - 12:30
Treviso 
Via Dandolo, 2 A/B/C - Tel. 0422 406555

Valdobbiadene
Via Piva, 39 - Tel. 0423 972880
Orari: venerdì  9:00 - 12:00
Villorba
Via Galvani, 11 loc. Carità 
Tel. 0422 911865
Orari: merc.  9:00 - 12:30
Vittorio Veneto
Via Carlo Baxa, 13 - Tel. 0438 53453
Orari: lunedì 9:00 - 12:30 e 14:30 - 18:30
merc. 9:00 - 12:30

C.A.A.F. U.I.L.
Treviso 
Via Saccardo, 27 - Tel. 0422 409911
Fax 0422 409920 
csptreviso@uil.it
Orari: da lun. a ven.  9:00 - 12:30 e 15:00 
- 18:30, sab. 8:30 - 12:30
(ven. pomeriggio e sab.mattina previo 
contatto telefonico)
Castelfranco Veneto
Via Brigata Cesare Battisti, 62   
Tel. 0423 491916 - Fax 0423 744187
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:30 
e 15:00 - 18:30 
Conegliano Veneto
Via Pittoni, 26 - Tel. 0438 35629
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:00 
Giavera del Montello
Via Monsignor Longhin, 26  
Tel. 0422 775433
Mogliano Veneto
Via Don Bosco, 21, 
Tel. 041 5937335 - Fax 041 5937335
Orari: lun.- ven. 9:30 - 12:30, 
merc. e giov. 16:00 -19:00
Montebelluna
Via Pastro, 9 Tel. 0423 23574
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:00 
Oderzo
Via dei Mosaici, 9, 
Tel. 0422 716753 - Fax 0422 500520
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:00 



92

DIREZIONE PROVINCIALE DEL 
LAVORO/ISPETTORATO DEL LAVORO 
Via Fonderia, 55 - Treviso 
Tel. 0422 695111 - Fax 0422 308981
dpl-Treviso@lavoro.gov.it
Orari: dal lun. - al ven. 9:00 -12:00; 
lun. e merc. 15:00 - 16:30 
Attività: vigilanza tecnica sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro, vigilanza 
sull’esecuzione dei contratti, conciliazione 
controversie di lavoro, raccolta e 
consulenza contratti collettivi di lavoro.

I.N.P.S.
Sede di Treviso
Via Trento e Trieste, 6
Tel. 0422 5811 - numero verde 803164
Orari: lun. e merc. 8:30 - 15:30,
mart., giov. e ven. 8:30 - 12:00
Sede di Castelfranco V.to 
Via Piccinini, 7/9 - Tel. 0423 424011
Sede di Conegliano
Via Pittoni, 36 - Tel. 0438 364711
Sede di Oderzo
Via C. Battisti, 54 - Tel. 0422 714811
Sede di Pieve di Soligo
Via Chisini 45 - Tel. 0438 984411
www.inps.it
Attività: liquidazione pensioni 
(previdenziali e assistenziali) e prestazioni 
sostegno del reddito.

Confagricoltura Treviso 
(Sede Centrale) Via Feltrina, 56/B 
loc. Castagnole - Paese (TV)
Tel. 0422 410135 - Fax 0422 950179
Orari: dal lun. - al ven. 08:30 - 13:00 e 
14:30 - 17:00
www.confagricolturatreviso.it

Confartigianato Marca Trevigiana
Viale Monte Grappa, 34/2 - Treviso
Tel. 0422 433300 - Fax. 0422 433330
Orari: dal lun. al ven. 08:30 - 13:00 
e 14:30 - 18:00
www.confartigianatomarcatrevigiana.it

Confcommercio - Ascom Treviso
Via Venier, 55 - Treviso
Tel. 0422 5706 - Fax 0422 546695
Orari: dal lun. - al giov. 8:00 - 12:00 e 
14:00 - 17:00, ven. 8:00 - 13:30
www.ascom.tv.it

Confesercenti Treviso
Via S. Bona, 29 - Treviso
Tel. 0422 230829 - Fax 0422 230887
Altre informazioni:
- Treviso centro 
 Via Barberia, 35 - Tel. 0422 579470
- Conegliano
  Via Manin, 59 - Tel. 0438 50390/450490
- Castelfranco V.to
 Vicolo Abbaco, 10 - Tel. 0423 497461
- Montebelluna
 Via Risorgimento, 32 - Tel. 0423 609421
www.confesercenti.it

Unindustria Treviso
Sede	operativa:	
Piazza S. Andrea, 10 - Treviso
Tel. 0422 2941 - Fax 0422 412601
Sede	di	rappresentanza:	
Palazzo Giacomelli,
Piazza Garibaldi, 13 - Treviso
Tel. 0422 2941 - Fax 0422 412238
www.unindustria.treviso.it

A.C.L.I.
Treviso - Via San Nicolò, 42
Tel. 0422 543640/419080 
Fax 0422 410619
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30, 
merc. 15:00 - 18:00, sab. 8:30 - 11:30 
(esclusi luglio e agosto)
- Acli	colf: lun. 15:00 - 17:30,
merc. e giov. 09:00 - 11:30
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Castelfranco V.to 
Piazza Europa Unita, 53 
Tel. 0423 495782
Orari: merc. 9:00 - 12:00,  
ven. 14:30 - 17:30, lun. 14:00 - 17:00
(su appuntamento)
Conegliano - Via C. Battisti
Piazza Affari (complesso Setteborghi)
Tel. 0438 22193 - Fax 0438 420147
Orari: mart., merc. e ven. 9:00 - 12:30, 
giov.14:30 - 18:00
Mogliano Veneto - Via De Gasperi, 1
Tel. 041 5904929
Orari: da lun. al ven. 9:00 - 12:00,
mart. 18:00 - 19:00
Montebelluna - Via Regina Cornaro, 15/5
Tel. 0423 301713 - Fax 0423 619097
Orari: mart., merc. e giov. 9:00 - 12:00, 
mart. 14:00 - 17:00
Oderzo - Piazza del Foro Romano, 4 
Tel. 0422 710178 - Fax 0422 209873
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:00, mart. e 
ven. 15:00 - 18:00, giov. 15:00 - 18:00
(su appuntamento)
Pieve di Soligo - Corte del Medà, 3
Tel. 0438 840399 - Fax 0438 983814
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:00,
mart. 15:00 - 18:00
Vittorio Veneto - Via Dante, 5 
Tel. 0438 53554 - Fax  0438 946876
Orari: lun. - e giov. 9:00 - 12:00, 
mart. 15:00 - 18:00

I.N.A.S./C.I.S.L. 
Treviso - Via Cacciatori del Sile, 23
Tel. 0422 545611 - Fax 0422 582532
Orari: lun. mart. e merc. 9:00 - 12:30 e 
15:30 - 18:30, giov. 9:00 - 14:00, 
ven. 9:00 - 12:30 e 15:00 - 18:00
Castelfranco - Via Piccinini, 25
Tel. 0423 494723 - Fax 0423 740475
Orari: lun. 9:00 - 12:00, merc. 
15:30 - 18:30, ven. 9:00 - 12:00 
e 15:00 - 18:00
Conegliano - Via Cadore, 16  
Tel. 0438 361854 - Fax 0438 361805
Orari: lun., merc., giov. e ven. 9:00 - 12:00  
giov.15:30 - 18:30 e ven. 15:00 - 18:00

Mogliano Veneto - P.zza dei Caduti, 23
Tel. 041 5901276 - Fax 041 5935006
Orari: lun.  e ven. 9:00 - 12:00
Montebelluna - Via Matteotti, 25
Tel. 0423 294216 - Fax 0423  294230
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:00 
e 15:30 - 18:30, ven. 9:00 - 12:00 
e 15:00 - 18:00
Oderzo - Via Mazzini, 25
Tel. 0422  200298 - Fax 0422 815001
Orari: lun. e giov. 15:30 - 18:30, 
merc. 9:00 - 12:00, ven. 9:00 - 12:00 
e 15:00 - 18:00 
Pieve di Soligo - Via Sartori, 2/B
Tel. 0438 83636 - Fax 0438 983821
Orari: mart. e giov. 15:00 - 18:30, 
ven. 9:00 -  12:00 e 15:00 - 18:00
Vittorio Veneto - Via Carlo Baxa, 13
Tel. 0438 57319 - Fax 0438 946028 
Orari: lun., giov. e ven. 9:00 - 12:00,
lun. e merc. 15:30 - 18:30, ven. 15:00 - 18:00

I.N.C.A./C.G.I.L. 
Treviso - Via Dandolo, 2/D 
Tel. 0422 409211 - Fax: 0422 409212
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30, lun. e 
merc. 14:30 - 18:00, mart. pomeriggio 
(su appuntamento), ven. 14:30 - 16:30
Castelfranco V.to
Piazza Europa Unita, 55
Tel. 0423 494809 - Fax 0423 722106
Orari: lun. e giov. 14:30 - 18:00,
mart. 8:30 - 12:00 
castelfrancoveneto@inca.it
Conegliano - V.le Venezia, 14/b
Tel. 0438 666411
Orari: lun. e ven. 14:30 - 18:00, 
mart. e merc. 8:30 - 12:00
coneglianoveneto@inca.it
Mogliano Veneto - Via Matteotti, 6/D  
Tel. 041 5900981
Orari: lun. e merc. 8:30 - 12:00, 
mart. 14:30 - 17:30
moglianoveneto@inca.it
Montebelluna - P.zza Parigi, 14
Tel. 0423 23896
Orari: lun. - merc. - giov. 8:30 - 12:00, 
merc. 14:30 - 18:00 
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montebelluna@inca.it
Oderzo - Via F. Zanusso, 4
Tel. 0422 718220 
Fax 0422 815140 
Orari: mart. 15:00 - 18:00, 
merc. e ven. 8:30 - 12:00
oderzo@inca.it
Onè di Fonte - Via Asolana, 6
Tel. 0423 949792
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:30
Roncade - Via Roma, 74/C 
Tel. 0422 840840 
Orari: mart. e giov. 9:00 - 12:30, 
ven. 15:00 - 18:00
roncade@inca.it
Vittorio Veneto - Via Virgilio, 48
Tel. 0438 53147 
Fax 0438 941398
Orari: da lun. a giov. 8:30 - 12:00,
lun. 14:30 - 18:00 
vittorioveneto@inca.it

SPORTELLO BADANTI 
Veneto Lavoro, Progetto O.S.P. 
(Occupazione e Servizi alla Persona)
- Treviso (C/o Centro per l’Impiego)
Via Cal di Breda, 116 (edificio 5) 
loc. Sant’Artemio - Treviso (raggiungibile 
dalla stazione F.S. con autobus n.7).
Tel. 0422 656413
Orari: dal lun. - al ven. 8:30 - 12:30
merc. 15:00-17:00
- Vittorio Veneto (C/o Centro per l’Impiego)
Piazza del Popolo, 16 
Tel 0438 53552
Orari: lunedì 8:30 - 12:30 e 15:00 – 17:00, 
giovedì 8:30 - 12:30
Attività: servizio di mediazione 
professionale per le famiglie, inserimento 
lavorativo di asistenti domiciliari e 
orientamento nella stesura dei contratti.

PROVINCIA DI TREVISO
Città dei Mestieri e delle Professioni
Via Franchini, 1
Loc. Lancenigo - Villorba (TV)
Tel. 0422 656933
cittadeimestieri@trevisolavora.it
www.cittadeimestieri.treviso.it
www.trevisolavora.it
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30,
lun. e merc. 15:00 - 17:00
Attività: informazione e orientamento 
sulle scelte scolastiche, formative e 
professionali e organizzazione di seminari 
e workshop.

Ufficio per la tutela del diritto/dovere 
all’istruzione e alla formazione 
(giovani fino a 18 anni)
Progetto “Trevisorienta”
C/o Città dei Mestieri e delle Professioni
Via Franchini, 1
Loc. Lancenigo - Villorba (TV)
Tel. 0422 656933
cittadeimestieri@trevisolavora.it
www.cittadeimestieri.treviso.it
www.trevisolavora.it
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30,
lun. e merc. 15:00 - 17:00
Attività: informazioni sulla normativa in 
materia di diritto dovere all’istruzione e 
formazione, sulle opportunità scolastiche, 
formative, di apprendistato e percorsi di 
orientamento.

C.T.P. c/o Scuola Media Statale “Stefanini”
Viale 3° Armata, 35 - Treviso
Tel. 0422 582385 - Fax 0422 546395
info@scuolastefanini.it
www.scuolastefanini.it
Corsi c/o Scuola Media “Martini”
Via Sante Dorigo, 10
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(Santa Maria del Rovere)
Tel. 0422 302325
Orari: merc. - ven. 15.00 - 21.00 

C.T.P. c/o Scuola Media Statale 
“Coletti”
Via Abruzzo, 1 - San Liberale - Treviso  
Tel. 0422 230913 - Fax 0422 436476
info@ctptreviso2.it 
www.adultinforma.it
Orari: mart. -  ven. 18:00 - 21:00
(da settembre a giugno)

C.T.P. c/o Istituto Comprensivo Scuola 
Media “Torretti” 
Via Forestuzzo 65 - Asolo (TV) 
Tel.0423 952700 - Fax 0423 952102
ctp.ufficio@icasolo.it 
www.icasolo.it
Orari: lun. - ven. 18:00 - 19:00

C.T.P. c/o Istituto Comprensivo 
Viale Brigata Cesare Battisti 6 
Castelfranco Veneto (TV)  
Tel.0423 494312 - Fax 0423 744447  
istcompr3@libero.it 
www. istcomprsrto.it
Orari: mart., merc. e giov. 11:00 - 12:30, 
lun., ven. 16:30 - 18:00

C.T.P. c/o Direzione Didattica I° Circolo 
Via Toniolo 12 - Conegliano (TV)   
Tel. 0438 60463 - Fax 0438  1840112
ctpconegliano@virgilio.it
www.ctp1conegliano.it
Orari: (c/o ex. Caserma San Marco, Via 
Spellanzon, 15)
- corsi	di	italiano: lun., merc. e ven. 18:00 

- 20:00; mart. 11:30 - 12:30; 
- corsi	di	lingue: lun., merc. e  

ven. 18:00 - 20:00
- Scuola	media: lun. e  giov.18:00 - 20:00
- corsi	di	informatica: giovedì 18:00 - 20:00

C.T.P. c/o Direzione Didattica 2° Circolo 
Via Favretti,14 - Mogliano Veneto (TV)  
Tel. 041 5902530 - Fax 041 453951
ctpmogliano2@virgilio.it
Orari:  dal lun. al giov. 17:00 - 19:00

C.T.P. c/o Direzione Didattica 2° Circolo 
Via Crociera, 3 - Montebelluna (TV)
Tel. 0423 24055 - Fax 0423 23809
tvee032009@istruzione.it
www.mb2.treviso.it
Orari: da lun. a ven. 08:30 - 12:30,
da lun. a giov. 18:00 - 20:30

C.T.P. c/o Direzione Didattica di 
San Polo di Piave 
Via Roma 38 - San Polo di Piave (TV)
Segreteria c/o Scuola Media 
Via Papa Luciani 
tvic86000b@istruzione.it
Tel. 0422 855062 - Fax 0422 856700
Orari: da un. a sab. 8:00 - 8:50 e
12:00 - 13:15 - lun. 15:30 - 17:00
c/o Istituto Moro di Oderzo (TV)
- corso	di	italiano: lun. 16:30 - 18:00, 
ven. 14:00 - 16:30
- corso	di	inglese: ven. 16:30 - 18:00
c/o Scuola Elementare di San Polo di 
Piave (TV)
- corsi	di	informatica: lun. 19:00 - 22:00

C.T.P. c/o Scuola Media Statale di 
Vittorio Veneto
Via dello Stadio 5 - Vittorio Veneto (TV)  
Tel. 0438 57587 - Fax 0438 53278
ctpvittorio@daponte.tv.it
www.daponte.tv.it
Orari: lun. - ven. 9:00 - 13:30 e mart. - 
giov. 18:00 - 20:00
U.S.P. Ufficio Scolastico Provinciale 
(ex Provveditorato agli Studi)
Via Sartorio, 1 - Treviso
Tel. 0422 4297 - Fax 0422 421468

CIMEA 
Centro di Informazione sulla Mobilità 
e le Equivalenze Accademiche, 
Fondazione Rui 
(sede italiana della rete Narich - 
Centri Nazionali di Informazione sul 
riconoscimento dei diplomi)
Viale XXI Aprile, 36 - Roma 
Tel. 06 86321281
Fax 06 86322845
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Orari: lun. e  merc. 9:30 - 12:30, 
negli altri giorni tramite e-mail
cimea@fondazionerui.it
www.cimea.it
Attività: informazioni sul riconoscimento 
dei titoli di studio e accademici.

Enaip Veneto
- Direzione	Generale:
 Via Ansuino da Forlì, 64/a - Padova  

Tel. 049 8658911 - Fax 049 8644769 
info@enaip.veneto.it 

- Agenzia	Servizi	Formativi	della	provincia	
di	Treviso: 

 Via S. Nicolò, 42 - Treviso 
Tel. 0422 540370 - Fax 0422 549359 
agenzia.treviso@enaip.veneto.it

www.enaip.veneto.it
Attività: progettazione ed erogazione di 
prodotti/servizi di orientamento, formazio-
ne ed accompagnamento al lavoro.

Formazione Unindustria Treviso
Via della Libertà, 4/a
loc. Carità - Villorba (TV)
Tel. 0422 91640 - Fax 0422 618711 
Orari: da lun. a ven. 8:00 - 18:00, 
mart. e giov. 8:00 - 22:00
formazione@unindustriatv.it
www.formazione.unindustria.it
Attività: corsi di formazione e 
riqualificazione professionale, a 
pagamento.

REGIONE DEL VENETO 
Direzione Risorse Umane e Formazione
Servizio Socio Sanitario Regionale 
S.Polo, 2513 – Venezia
Tel. 041 2793434 - 33 - Fax 041 2793513
sanita.risorseumane@regione.veneto.it
Attività: informazioni sul riconoscimento 
dei titoli conseguiti in Paesi extracomunitari 
per l’esercizio delle professioni sanitarie 
(infermiere e tecnico sanitario di radiologia).

Ambulatorio per Immigrati 
Via Castellana, 2 - Treviso
Tel. 0422 323831
Orari: lun., merc., ven. 8:00 - 10:30 
Attività: assistenza sanitaria per cittadini 
stranieri.

Ambulatorio di Solidarietà 
c/o Caritas Diocesana
in collaborazione con la sezione di Treviso 
della FederSPeV (federazione medici 
pensionati) e l’ULSS n.7
Piazza San Francesco, 6 
Vittorio V.to (TV) - Tel. 0438 550702
Orari: martedì 10:00 - 12:00
Attività: assistenza sanitaria per cittadini 
stranieri; informazioni, visite di medicina 
generale, accesso alle prestazioni del S.S.N.

La Nostra Famiglia 
- Sede di Treviso: Via Ellero, 17
Tel. 0422 420752 - Fax 0422 306647
Orari: lun. - ven. 8:00 - 19:00, sab. 8:30 - 12:30
- Sede di Conegliano: Via Costa Alta, 37
Tel. 0438 4141
Orari: lun. - ven. 8:30 - 19:00, sab. 8:30 - 12:30 
- Sede di Oderzo: Via Don Luigi Monza, 1
Tel. 0422 712349
Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:30 e 13:30 - 18:00 
Attività: centro di riabilitazione 
ambulatoriale per disabili.

U.L.S.S. N. 8 - ASOLO
Centralino: 0423 5261
DISTRETTI SOCIO SANITARI
N. 1 (Asolo - Castelfranco Veneto) 
Via Forestuzzo, 41 
 Tel. 0423 526447 - Fax 0423 526440 
milani@ulssasolo.ven.it 
- Consultorio	Familiare: (stessa sede)
Tel 0423 526421
Orari:  lun. - merc. 8:30 - 12:30, 
giov. 8:30 - 12:30 e 14:00 - 17:00
- Sede di Castelfranco Veneto: 
Via dei Carpani, 16/Z 
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Tel. 0423 732733 - 732734 
Fax 0423 732735
Orario: lun., merc., giov. 8:30 - 12:30; 
merc. 14:30 - 17:30
N. 2 (Valdobbiadene - Montebelluna) 
Via Ospedale, 54 - Montebelluna
Tel. 0423 614967 - Fax 0423 614906
moros@ulssasolo.ven.it
- Consultorio	Familiare
Sede di Montebelluna: Via Ospedale, 54
Tel. 0423 614977 - Fax 0423 614976
Orario: lun. 9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:30, 
merc. 9:00 - 13:00, giov. 9:00 - 13:00 e 
14:00 - 17:30 
- Sede di Valdobbiadene: Via Roma, 38 
Tel. 0423 977270 - Fax 0423 977305
Orario: mart. 8:30 - 13:00 e 14:00 - 17:00, 
ven. 8:30 - 13:00 

U.L.S.S.  N.7  PIEVE DI SOLIGO
Call Center  Tel. 848-865400
tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 16:00
www.ulss7.it
DISTRETTI SOCIO SANITARI
Sud
- Direzione:	Via Maset, 1 - Conegliano (TV)
Tel. 0438 663920
-	Consultorio	Familiare:	Via Einaudi, 124 - 
Centro Marusia - Conegliano (TV)
Tel. 0438 662910 - Fax. 0438 662966
consultoriofamiliare@ulss7.it
Orario: lun. - ven. 11:00 - 13:00
Nord
-	Direzione:	Via Lubin, 16 - Pieve di Soligo (TV)
Tel. 0438 664111
-	Consultorio	Familiare:	Piazza Foro 
Boario, 9 - Vittorio Veneto (TV)
Tel. 0438 665930 - Fax 0438 665964 
consultoriofamiliare@ulss7

U.L.S.S.  N.9 TREVISO
OSPEDALE CA’ FONCELLO
Piazza Ospedale, 1 - Tel. 0422 3221 
- SERVIZIO	CONTINUITÀ	
ASSISTENZIALE	(EX.	GUARDIA	
MEDICA), Piazzale Ospedale 1, 

 C/o Portineria Sud - Tel. 0422 405100 
www.ulss.tv.it

 Orari: tutti i giorni dalle 20:00 alle 8:00 
del giorno successivo, giorni prefestivi 
dalle 10:00 e giorni festivi 24 ore su 24 

- GUARDIA	PEDIATRICA	
 (c/o ex. Clinica “La Madonnina”)
 Via Castellana, 2 - TREVISO
 Tel. 0422 323804
 Orari: sabato mattina 8:00 - 13:00
DISTRETTI SOCIO SANITARI
N. 1 (TREVISO)
- Sede principale Via Isola di Mezzo, 37
 Tel. 0422 323610 - 0422 323625
 Fax 0422 323640 
 segdis1ter@ulss.tv.it
- Sportello Anagrafe Assistibili 
 Via Biscaro, 35 - Borgo Cavalli, 42
 Tel. 0422 323328 - 323329
 Fax 0422 323312
 seganagrafedis1@ulss.tv.it
 Orari: lun. e merc. 9:30 - 12:30 e 14:30 - 

17:00, mart., giov. e ven. 8:15 - 12:30
- Consultorio Familiare Via Montello, 4
 Tel. 0422 323651 - Fax 0422 323650
 servcfter@ulss.tv.it 

Orari: lun., merc., ven. 8:30 - 10:30 
N. 2 (PAESE, VILLORBA)
- Sede principale: Via La Motta, 4 
 loc. Padernello, Paese 
 Tel. 0422 451544 - Fax 0422 959004
 segdis2ter@ulss.tv.it
 N. 3 (MOGLIANO VENETO)
- Sede principale:  Via XXIV Maggio, 33
 Tel. 041 5988211 - Fax 041 5906882
 segdis5ter@ulss.tv.it
 Orari:da lun. a ven. 8:30 - 12:30, lun. e 

merc. 15:00 - 17:00
N. 4 (ODERZO)
- Segreteria generale  
 Via Manin, 46 
 Tel. 0422 715605 - 715639
 Fax 0422 715637
segdis4ter@ulss.tv.it
 Orari: da lun. a ven. 8:00 - 18:00 
- Sportello Amministrativo
 Tel. 0422 715602
 Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30,
  lun. e merc. 14:30 - 17:00
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PROVINCIA DI TREVISO
Assessorato al Bilancio e alle Finanze
Ufficio Mutui - Sportello Casa: 
Via Cal di Breda, 116 (edificio 7) 
loc. Sant’ Artemio - Treviso
(raggiungibile dalla stazione F.S. con 
autobus n. 7).
Tel. 0422 656418
Orari: lun. - ven. 8:30 - 13:00, 
lun. e merc. 15:00 - 17:00
mutuicasa@provincia.treviso.it
Orari: sabato 9:00 - 12:00
(su appuntamento)
Attività:
- informazione sugli aspetti finanziari e 

giuridico-fiscali inerenti ai mutui per 
l’acquisto, la costruzione e la ristruttura-
zione della prima casa;

- servizio di assistenza gratuita per 
la stipula del contratto di mutuo da 
parte dei membri dell’Ordine Notarile 
di Treviso (solo giovedì mattina su 
appuntamento).

A.S.P.P.I. 
Associazione Sindacale Piccoli 
Proprietari Immobiliari
Via Risorgimento, 11 - Treviso
Tel 0422 22061 - Fax 0422 293759 
Orari: lun. e ven. 11:00 - 12:00 
mart., merc., giov. 17:00 - 19:00
asppi.treviso@tin.it 
www.asppi.it

A.T.E.R. 
Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale 
Via G. D’Annunzio, 6 - Treviso  
Tel. 0422 296411 - Fax 0422 546332
Orari: lun. merc., ven. 8:30 - 11:30 
mart. e giov. 15:30 - 16:30
info@atertv.it 
www.atertv.it
Attività: gestione e manutenzione case 
popolari.

Cooperativa Sociale “Servire” Onlus 
Via Canoniche, 13 - Treviso
Tel. 0422 419441 - Fax 0422 415788 
info@cooperativaservire.it
www.cooperativaservire.it

Cooperativa Sociale 
“Una casa per l’uomo”    
Via Dei Martini, 4 - Montebelluna (TV) 
 Tel. 0423 615252 - Fax 0423 606619
www.unacasaperluomo.it
SPORTELLI AISA
- Asolo (c/o Servizi sociali di Casella d’Asolo)
 Via Jacopo da Ponte, 24/h
 Orari: mart. 11:30 - 13:00
- Castelfranco Veneto 
 (c/o Uff. Tecnico Comunale)
 Orari: merc. 11:00 - 12:30  

e giov. 17:00 - 18:30
- Montebelluna (c/o atrio del Municipio)
 Orari: merc. 16:45 - 18:15 

e ven. 11:00 - 12:30
- Valdobbiadene 
 (c/o sala commissioni del Comune)
 Orari: mart. 17:00 - 18:15

S.I.C.E.T. – C.I.S.L. 
Sindacato Inquilini Casa e Territorio
- Treviso: Via Cacciatori del Sile, 23 
 Tel. 0422 578411 - Fax 0422  578412
 Orari: (su appuntamento)
 lun. e giov. 10:30 - 12:30; 
 mart. 16:30 - 18:30 
- Montebelluna: c/o sede C.I.S.L. 
 Viale Matteotti, 25 
 Tel. 0423 294216 - Fax 0423 22142
 Orari: mart. 9:00  - 12:00, ven. 15:00 - 18:30
 USZ_montebelluna@cisl.it
- Conegliano: Via Cadore, 14
 Tel. 0423 361811- Fax  0423 361805
 Orari: mart. e ven. 15:30 - 18:00
www.sicet.it
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S.U.N.I.A. 
Sindacato Unitario Nazionale Inquilini 
ed Assegnatari
- Sede di Treviso
 Via Dandolo, 2/D 
 Tel. 0422 321967 - Fax 0422 403731
 Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:00 e  

merc. 15:30 - 18:30
- Sede di Castelfranco V.to
 Via Garibaldi, 15 

Tel. 0422 494809 - Fax 0423 722106
 Orari: 
  1° lun. e 3° lun. del mese 16:00 - 18:00
- Sede di Conegliano
 Viale Venezia, 14/B  

Tel. 0438 666405 - Fax 0438 626594
 Orario:
   lun. 8:30 - 12:30 e giov. 8:30 - 12:30
- Sede di Montebelluna
 Piazza Parigi, 14  

Tel. 0423 23896 - Fax 0423 601634
 Orario: 2° giov. e 4° giov. del mese 

16:00 - 18:00
- Sede di Oderzo 

Via Zanusso, 4  
Tel. 0422 718220 - Fax 0422 815140

 Orario: 1° giov. e 3° giov. del mese 
16:00 - 18:00

- Sede Vittorio Veneto 
Via Virgilio, 48 
Tel. 0438 53147 - Fax 0438 941398

 Orari: 2° ven. 8:30 - 12:30 e 15:00 - 
18:00,  4° ven. del mese 15:00 - 18:00

www.sunia.it

U.P.P.I. 
Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
Via S. Andrea, 7 - Treviso
Tel. 0422 542228 - Fax 0422 590330
uppitreviso@tin.it 
www.uppi.it
Orari: 
lun. - ven. 9:00 - 12:30  merc. 15:30 - 18:30
- Delegazione di Vittorio Veneto
 Via.le V. Emanuele II, 51 int. 18 

(c/o C.A.I.P. con appuntamento)
 Tel. 0438 551341 - Fax  0438 947467
 Orari: lun. - merc. - ven. 11:00

- Delegazione di Montebelluna 
Vicolo Bocca Cavalla, 12 
(vicino zona industriale Biadene)

 Tel. 0423 601444 - Fax  0423 249419

TREVISO
Piazza Duomo, 19 (c/o ex. Tribunale)
Tel. 0422 658363 (segreteria)
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:00 
e 15:00 - 17:00, ven. 9:00 - 12:00
- Comune, Ufficio Nuove Emergenze Sociali 
Piazza Duomo, 19 - Tel. 0422 658605
Orari: lun., mart., merc. e ven. 11:00 - 13:00 

CASTELFRANCO VENETO
Via F.M. Preti, 36
Tel. 0423 735525 - Fax 0423 735518
Orari: lun. 10:00 - 12:30, 
mart. 9:00 - 12:30, giov. 9:00 - 12:30 e 
16:00 - 17:30,  ven. 9:00 - 12:30

CONEGLIANO
Via Carpenè, 2
Tel. 0438 413210 - Fax  0438 413553
Orari: lun.- ven. 9:00 - 13:00, lun. e giov. 
16:00 - 17:30

MOGLIANO VENETO
Via Terraglio, 3 - Tel. 041 5930606
Orari: lun. e giov. 10:00 - 13:00

MONTEBELLUNA
Largo X Martiri, 2 (c/o Casa Roncato)
Tel. 0423 617589 - 90 - Fax 0423 617577
Orari: da lun. a ven. 8:00 - 13:00, 
merc. 8:00 - 18:00

ODERZO
Via Garibaldi, 14
Tel. 0422 8121 - 0422 812234
Orari: lun., merc. e ven. 9:00 - 12:15, 
merc. 15:00 – 18:00 

VITTORIO VENETO
Via Carducci, 28
Tel. 0438 569305 - 306
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Fax  0438 569317
Orari: lun., merc., giov. e ven.  
9:30 - 12:30, giov. anche 15:00 - 17:30

TREVISO
c/o Palazzo Rinaldi - Piazza Rinaldi, 1/A
Tel. 0422 658308 - 221 - 458
Fax 0422 658209
anagrafe@comune.treviso.it
Orari: lun. - ven. 8:30 - 12:45, 
merc. 8:30 - 12:45 e 15:15 - 17:30,
sab. 9:15 - 11:30 
sportelli aperti solo per: Carte di Identità, 
Certificati anagrafici, Autentiche copia e 
firme.

CASTELFRANCO  VENETO
Via F.M. Preti, 30
Tel. 0423 735555 
Fax 0423 735564
anagrafe@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Orari: lun. - ven. 8:30 - 13:00,  
giov. 14:00 - 17:30, sab. 8:30 - 11:45

CONEGLIANO
Via  Cesare Battisti, 4
(angolo Via Pitoni)
Tel. 0438 413223 - 224 - 290
Fax 0438 413242  
uff.anagrafe@comune.conegliano.tv.it
Orari: lun. – ven. 9:00 - 13:00  
lun. e giov.16:00 - 17.30

MOGLIANO VENETO
c/o  Sportello Punto Comune
Piazzetta del Teatro
Tel. 041 5930700/02/03/06/07
Fax 041 5930707 
puntocomune@comune.mogliano-veneto.tv.it
Orari: lun., merc., ven. 9:00 - 13:00, 
mart. e giov. 9:00 - 13:00 e 14:30 - 18:00 

MONTEBELLUNA
Corso Mazzini,118
Tel. 0423 617261 - Fax 0423 617250
demografici@comune.montebelluna.tv.it
Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:45, 
merc. 9:00 - 18:15, sab. 9:00 - 12:00

ODERZO
Via Garibaldi, 14
Tel. 0422 812205 - Fax 0422 815193
demografici@comune.oderzo.tv.it
Orari: lun., mart., merc., ven. 
e sab. 9:00 - 12:15, merc. 15:00 - 18:00

VITTORIO VENETO
C/o Condominio Vittorio Veneto ’68 
(Quadrilatero) 
Galleria Concordia, 1 - piano 1°
Tel. 0438 569267 - Fax 0438 569261
demografici@comune.vittorio-veneto.tv.it
Orari:  
lun, mart, giov, ven, sab. 9:00 - 12:45

A.C.I. 
Piazza S.Pio X, 6 - Treviso
Tel. 0422 547801- 56070 
Fax 0422 548214
aci.tv@tiscalinet.it 
www.treviso.aci.it
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30 
e 15:30 - 19:00
Attività: pratiche automobilistiche.

Motorizzazione Civile
Via Castellana, 6B - Treviso 
Tel. 0422 214711 - 02 
Fax 0422 214792
Orari: tutti i giorni 8:30 - 12:00 

Prefettura – U.T.G. Treviso
Ufficio sospensioni e revoche patenti
Piazza dei Signori, 22 (II piano) - Treviso
Tel. 0422 592473 - 0422 592422
Fax 0422 592473
Orari: lun - ven 10:00 - 12:00
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Servizi P.R.A. e U.R.P.
Via.le della Repubblica, 20/22 
Villorba (TV)
Tel. 0422 693611-13-25 
Fax 0422 693656
Orari: da lun. a giov. 8:00 - 12:30 e 
ven. 8:00 - 12:00

TREVISO
P.zza Duomo, 19
Tel. 0422 658540 - Fax 0422 658411
Orari: mart. e sab. 9:00 - 12:30, 
merc.,giov.,ven. 15:00 - 18:00
informagiovani.tv@libero.it

CASTELFRANCO VENETO
Via Borgo Treviso, 21 
Tel. 0423 491235 - Fax  0423 491235
Orari: lun. - giov. - sab. 9:30 - 12:30
merc. giov. ven. - 15:00 - 18:30
informagiovani@informacitta.it

CONEGLIANO
Piazzale San Martino, 17
Tel. 0438 413319 - Fax 0438 431400
Orari: da lun. a sab. 9:00 - 12:00, da 
merc. a ven. 16:00 - 18:00
informagiovani@comune.conegliano.tv.it

MONTEBELLUNA
Via Tintoretto, 19
Tel. 0423  617422 - Fax  0423 617420
Orari: lun. 16:00 - 18:00, merc. 9:00 - 19:00, 
giov. 16:00 - 18:00 e ven. 9:00 - 12:30 

VITTORIO VENETO
Piazza del Popolo, 16
Tel. 0438 940371  
Orari: lun. 9:30 - 12:30,  
merc. 15:00 - 18:30, giov. 9:30 - 12:30  
e 15:00 - 18:30, sab. 9:30 - 12:30 
informagiovani@comune.vittorio-veneto.tv.it

AGENZIA DELLE ENTRATE 
Attività: rapporti con i contribuenti,
(informazioni, rilascio codice fiscale…) 
controllo fiscale e contenzioso tributario.
Treviso Piazza delle Istituzioni, 4
Tel. 0422 1914218 - Fax 0422 1914107
dp.treviso@agenziaentrate.it
Orari: lun. - ven. 8:45 - 12:45,
lun. e merc. 14:30 - 16:30
Castelfranco Veneto
Piazza della Serenissima, 40  
Tel. 0423 422711 - Fax 0423 722584
dp.treviso.utcastelfrancoveneto@agenzia-
entrate.it
Conegliano Via Maggiore Piovesana, 13   
Tel. 0438 368511 - Fax 0438 425091
dp.treviso.utconegliano@agenziaentrate.it
Orari: lun. - ven. 9:00 - 13:00, 
lun. e merc. 14:30 - 16:30
Montebelluna Via Dino Buzzati, 18  
Tel. 0423 286000 - Fax 0422 206099
dp.treviso.utmontebelluna@agenziaentrate.it
Orari: lun. - ven. 8:30 - 12:30,
lun. e merc. 14:30 - 16:30
Oderzo Via degli Alpini, 10
Tel. 0422 712926 - Fax  0422 712243
ul.oderzo@agenziaentrate.it
Vittorio Veneto Via Vittorio Emanuele II, 3  
Tel. 0438 943111 - Fax 0438 940872
dp.treviso.utvittorioveneto@agenziaentrate.it

CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO 
Attività: supporto al sistema delle imprese 
locali, tenuta del Registro delle Imprese e 
monitoraggio del mercato.
- Sede Centrale 
Piazza Borsa, 3/B - Treviso
Tel. 0422 5951 - Fax 0422 412625
cciaa@tv.legalmail.camcom.it
- Sede di Castelfranco Veneto
Piazza Serenissima, 80
Tel. 0423 497575 - Fax 0423 770995 
cciaa.castelfranco@tv.camcom.it
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- Sede di Conegliano
Via Parrilla, 3
Tel. 0438 23781 – 34431 
Fax 0438 418245
cciaa.conegliano@tv.camcom.it
- Sede di Montebelluna
Piazza Bellona, 4/int.1
Tel. 0423 301343 - Fax 0423 600233 
cciaa.montebelluna@tv.camcom.it

CENTRO DI SERVIZIO PER IL 
VOLONTARIATO DI TREVISO
Via Ospedale, 1 - Treviso
Tel. e Fax 0422 320191
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 13:00, 
mart. 14:30 - 17:30, ven. 14:30 - 19:00
infovolontariato@trevisovolontariato.org
www.trevisovolontariato.org
Attività: informazioni sull’organizzazione 
delle associazioni di volontariato e la 
realizzazione di progetti; consulenza 
legale e fiscale sulla gestione 
delle associazioni di volontariato; 
organizzazione e supporto alla 
realizzazione di convegni e seminari in 
materia di volontariato.

COMMISSARIATO DI POLIZIA
DI CONEGLIANO 
Ufficio Immigrati
Via Maggiore Piovesana, 13 
Conegliano (TV)
Tel. 0438 377811 - Fax 0438 377833
Orari: lun. - ven. 9:00 - 13:00
Attività: riascio titoli al soggiorno di 
familiare extracomunitario di cittadino 
italiano e comunitario, dichiarazione di 
presenza (per soggiorni di breve durata, 
fino a 90 gg.), rilascio permessi attesa 
cittadinanza

ORDINE DEGLI AVVOCATI
Sede del Tribunale
Viale Verdi, 18 - Treviso
Tel. 0422 546304 - Fax 0422 55073
Attività: controllo deontologia e formazione 

professionale, gestione elenco avvocati 
iscritti al gratuito patrocinio

PALAZZO DI GIUSTIZIA
Uffici giudiziari:
- Tribunale e Procure
Viale Verdi, 18 - Treviso
Tel. 0422 418111
- Sevizio Sociale Minori 
Via G. D’Annunzio, 28 - Treviso 
Tel. 0422 410507 - Fax 0422 410507
Orari: lun. - ven. 8:00 - 14:00
Attività: progetti rivolti a minori sottoposti 
a procedimento penale.
Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela 
dei Minori (pubblico Tutore dei minori) 
del Veneto
Via Longhena, 6 - Marghera (VE)
Tel. 041 2795925/26 
Fax 041 2795928
pubblico tutoreminori@regione.veneto.it

PREFETTURA DI TREVISO – U.T.G. 
Piazza dei Signori, 22 - Treviso 
Tel. 0422 592411 - Fax 0422 592495
prefettura.treviso@interno.it
urp.pref.treviso@interno.it
Ufficio Cittadinanza
Piazza Signori, 22 - Treviso
Tel. 0422 592455 - Fax 0422  592502
Orari: da mart. a giov. (chiuso al pubblico)
9:00 - 10:00 
Attività: istanze cittadinanza per 
naturalizzazione e matrimonio
Sportello Unico per l’Immigrazione
via Marchesan, 11/A - Treviso
Ricongiungimenti:
Tel. 0422 592403 - Fax 0422 592453 
Flussi d’ingresso per lavoro:
Tel. 0422 656981 - Fax 0422 656979
Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:30 
Scrivi@l Prefetto
www.prefettura.it/treviso
Attività: nulla-osta al lavoro per ingresso 
cittadini stranieri e al ricongiungimento 
familiare.
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QUESTURA DI TREVISO
Piazza delle Istituzioni, Zona Appiani
Centralino 0422 248111
Ufficio Immigrazione 
Call center 0422 248205 
Fax  0422 248250
immig.quest.tv@pecps.poliziadistato.it
Attività: rilascio, rinnovo e conversione 
titoli al soggiorno per cittadini stranieri 
extracomunitari.

ALBANIA 
Repubblica d’Albania
Cancelleria: Via Asmara, 3 - 5 - Roma 
Tel. 06 86224119 - Fax 06 86216005
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via Asmara, 5 - Roma 
Tel. 06 86224130 - Fax 06 86216005

ALGERIA 
Repubblica Algerina Democratica e 
Popolare 
Cancelleria: 
Via  Bartolomeo Eustachio, 12 - Roma 
Tel. 06 44202533 - 0644202546
Fax 06 44292744 
Sezione Consolare presso Ambasciata:
Via Barnaba Oriani, 26 -  Roma 
Tel. 06 8084141 - 06 80687620
Fax 06 8083436 
Consolato Generale: 
Via Rovello, 7/11 - Milano
Tel. 0272080603 - Fax 02 89015912
embassy@algerianembassy.it

ANGOLA
Repubblica dell’Angola
Cancelleria: Via Druso, 39 - Roma
Tel. 06 7726951 - 06 772695226
Fax 06 772695241
Sezione Consolare: 
Via Druso, 39 - Roma
Tel. 06 7726951 - Fax 06 772695241

ARGENTINA 
Repubblica Argentina  
Cancelleria:
Piazza dell’Esquilino, 2 - Roma 
Tel. 06 48073300 - Fax 06 4819787
ambasciata.argentina@ambargentina.
mysam.it

BANGLADESH 
Repubblica Popolare del Bangladesh
Cancelleria:
Via Antonio Bertoloni 14 - Roma 
Tel. 06 8078541 - Fax 06 8084853 
embangrm@k.it
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via Antonio Bertoloni 14 - Roma 
Tel. 06 8083595 - 06 8078541
Fax 06 8084853 

BOLIVIA
Repubblica di Bolivia
Cancelleria: Via Brenta, 2 - Roma
Tel 06 8841001 - Fax 06 8841001
embolivia-roma@rree.gov.bo

BOSNIA ED ERZEGOVINA 
Repubblica di Bosnia ed Erzegovina
Cancelleria: Piazzale Clodio, 12 - Roma 
Tel.  06 39742817 - Fax 06 39030567
ambasciatabosnia@libero.it
Sezione Consolare: 
Via Pilo Alberelli, 11 - Roma 
Tel. 06 3728509 - Fax  06 39030567

BRASILE 
Repubblica Federativa del Brasile
Cancelleria: Piazza Navona 14 - Roma 
Tel. 06 683981 - Fax 06 6867858  
info@ambrasile.it
Sezione Consolare:
Via S.M. dell’Anima, 32 - Roma 
Tel 06 6889661 - Fax 06 68802883 
cgbroma@tin.it

BURKINA-FASO  
Cancelleria: Via XX Settembre, 86 - Roma 
Tel. 06 42010611 - Fax 06 48903514
ambabf.roma@tin.it
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BURUNDI
Repubblica del Burundi
Cancelleria: 
Via  Corso Francia,  221 -  Roma
Tel. 06 36381786 - Fax 06 36381171
ambabu@roma@yahoo.it

CAMERUN 
Repubblica del Camerun
Cancelleria: Via Siracusa 4/6 - Roma 
Tel. 06 44291285 - Fax 06 44291323
Sezione Consolare:
Via Siracusa, 4/6 - Roma
Tel 06 44291285 - Fax 06 44291323
segreteriaambacam@virgilio.it

CILE
Repubblica del Cile
Cancelleria:  Via Po, 23 - Roma
Tel. 06 844091 - Fax 06 8841452
embajada@chileit.it
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via Po, 23 - Roma - Tel. 06 8841449

CINA (R.P.) 
Repubblica Popolare Cinese 
Cancelleria: Via Bruxelles 56 -  Roma 
Tel. 06 8848186 - Fax 06 85352891
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via Bruxelles 56 - Roma 
Tel. 06 85350118 - Fax 06 8413467
cinaemb_it@mfa.gov.cn

COLOMBIA 
Repubblica di Colombia
Cancelleria: Via G. Pisanelli 4 - Roma 
Tel. 06 3612131 - 06 3614348 - 06 3202405
Fax 06 3225798 
eroma@cancilleria.gov.co
Consolato Generale: 
Foro Bonaparte, 12 - Milano
Tel. 02 72003872 - 02 8051765 
Fax 02 801189 
cmilan@minrelext.gov.co

CONGO
Repubblica Democratica del Congo
Cancelleria: Via Barberini, 3 - Roma

Tel. 06 42010779 - Fax 06 42010779
Consolato: 
Via Barberini, 3 - Roma
Tel. 06 42010779 - Fax 06 42010779

CONGO
Repubblica del Congo
Consolato Generale:
Via Ombrone, 8/10 - Roma
Tel. 06 8417422 - Fax 06 8417422
Sezione Consolare:
Salita S. Nicola da Tolentino, 1/B - Roma
Tel. e Fax  06 8417422
ambacorome@libero.it

COSTA D’AVORIO 
Repubblica della Costa d’Avorio
Cancelleria: 
Via Guglielmo Saliceto 6/10 - Roma 
Tel. 06 44231129 - 06 44260911
Fax  06 44292531  
Sezione Consolare: Via Guglielmo 
Saliceto 6/10 - Roma 
Tel. 06 44231129 - Fax 06 44292531
info@cotedivoire.it

COSTA RICA 
Repubblica di  Costa Rica
Cancelleria: Viale Liegi, 2 - Roma 
Tel. 06 84242853 - Fax 06 85355956
embcr.italia@gmail.com  

CROAZIA 
Repubblica di Croazia 
Cancelleria: Via L. Bodio 74/76 - Roma 
Tel. 06 36307650 - 06 36307300
Fax 06 36303405 
vrhrim@mvpei.hr
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via L. Bodio 74/76 - Roma 
Tel. 06 36304630 - Fax 06 36303269 

CUBA
Repubblica di Cuba
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Licinia, 7 - Roma
Tel. 06 5717241 - Fax 06 5745445
embajada@ecuitalia.it
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DOMINICANA  
Repubblica  Dominicana
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via G. Pisanelli, 1 - Roma 
Tel. 06 36004377 - Fax 06 36004380
embajadadominicana@yahoo.it

ECUADOR 
Repubblica dell’Equador  
Cancelleria: Via Bortoloni, 8 - Roma 
Tel. 06 45439007 - Fax 06 8076271
Sezione Consolare:
Piazza Albania, 10 - Roma
Tel. 06 5742209 - Fax 06 5756682
mecuroma@ecuador.it

EGITTO
Repubblica Araba d’Egitto
Cancelleria e Sezione Consolare:
Villa Savoia 
Via Salaria, 267 - Roma
Tel. 06 8440191 - Fax 06 8554424
ambegitto@yahoo.com
consolatoegiziano@yahoo.it

ERITREA 
Stato di Eritrea
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Boncompagni, 16 - Roma
Tel. 06 42741293 - Fax 06 42741514
Consolato Generale:
Via Temperanza, 4 - Milano

ETIOPIA
Repubblica Federale Democratica
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Vesalio, 16 - Roma
Tel. 06 4416161 - Fax 06 4403676
embethrm@rdn.it
romanaddis@yahoo.com

EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI 
MACEDONIA
Cancelleria e Sezione Consolare:
Viale Bruxelles, 73/75 - Roma
Tel. 06 84241109 - 06 8411470
Fax 06 84241131
rmacedonia@amb-rm.it

FILIPPINE
Repubblica delle Filippine
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via delle Medaglie d’oro, 112/114 - Roma
Tel. 06 39746621 - 06 39746622
Fax 06 39740872 
romepe@agora.it  

GAMBIA
Repubblica del Gambia
Consolato Generale: 
Via Fontana, 4 - Milano
Tel. 02 54116012 
Fax 02 55180514

GHANA 
Repubblica del Ghana
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Ostriana, 4 - Roma 
Tel. 06 86217191 - 06 86219307
Fax 06 86325762
Sezione Consolare presso Ambasciata:
Via Ostriana, 4 - Roma 
Tel. 06 86217191 - 06 86219307 
Fax 06 86325762 
Telex 610270 
info@ghanaembassy.it

GUINEA
Repubblica di Guinea
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Ristori, 9B/13 - Roma
Tel. 06 8078989 
Fax 06 8077588
ambaguineerome1@virgilio.it

GUINEA BISSAU
Consolato Generale:
Via Nomentana, 222 - Roma
Tel. 06 86322833

INDIA  
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via XX Settembre, 5 - Roma 
Tel. 06 4884642-3-4-5 
Fax 06 4819539
admin.wing@indianaembassy.it 
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INDONESIA
Repubblica di Indonesia
Cancelleria e Sezione Consolare: 
Via Campania, 55 - Roma
Tel. 06 4200911 
Fax 06 4880280
indorom@uni.netbox1.tin.it

KENYA
Repubblica del Kenya
Cancelleria: 
Via Archimede, 164 - Roma
Tel. 06 8082717 
Fax 06 80822707
kenroma@rdn.it

LIBERIA
Repubblica di Liberia
Cancelleria: 
P.le delle Medaglie d’oro, 7 - Roma
Tel. 06 35453399 - Fax 06 35344729
Consolato Onorario: 
Via Istria Lido, 3 - Lido di Venezia (VE)
Tel. e Fax 041 2760130 
liberiaembassy@hotmail.com

LIBIA
(Gran Giamahiria Araba Libica Popolare 
Socialista)       
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Nomentana, 365 - Roma
Tel. 06 86320951 - Fax 06 86205473 
ambasciatadilibia@libero.it 

MALI
Repubblica del Mali
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via A. Bosio, 2 - Roma
Tel. 06 44254068 - Fax 06 44254029
amb.malirome@tiscalinet.it

MAROCCO 
Regno del Marocco  
Cancelleria: 
Via Lazzaro Spallanzani, 8/10 - Roma 
Tel. 06 4402506 
Fax 06 4402695 
sifamaroma@ambasciatadelmarocco.it

MOLDOVA
Repubblica di Moldova
Cancelleria: 
Via Montebello, 8 - Roma
Tel. 06 4740210 
Fax 06 47881092
roma@mfa.md

MONTENEGRO
Repubblica del Montenegro
Cancelleria: 
Via Antonio Gramsci, 9 - Roma
Tel. 06 45471660 
Fax 06 45443800
montenegro-roma@libero.it

MOZAMBICO
Repubblica del Mozambico
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Corridoni, 14 - Roma
Tel. 06 37514675
Fax 06 37514699
segreteria@ambasciatamozambico.it
consolato@ambasciatamozambico.it

NIGER
Repubblica del Niger
Cancelleria: 
Via Baiamonti, 10 – Roma
Tel. 06 3720164 - Fax 06 3729013

NIGERIA 
Repubblica Federale della Nigeria
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Orazio, 14/18 - Roma 
Tel. 06 6896231 
Fax 06 6832528
Telex 610666
embassy@nigerian.it
chancery@nigerianrome.org

PAKISTAN 
Repubblica Islamica del Pakistan
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via della Camilluccia, 682 - Roma  
Tel. 06 3294836 - 36301775
Fax 06 36301936 
pareprome@virgilio.it 
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ROMANIA
Cancelleria: 
Via Nicolò Tartaglia, 36 - Roma
Tel. 06 80687777 
Fax 06 8084995
amdiroma@roembit.org
Sezione Consolare: 
Via del Serafico, 79/65 - Roma 
Tel. 06 51531155 
Fax 06 51531151     

RUSSIA 
Federazione Russa
Cancelleria: 
Via Gaeta 5 - Roma 
Tel. 06 4941680 - 81 - 83
Fax 06 491031
ambrus@ambrussia.it
Sezione Consolare: 
Via Nomentana, 116 - Roma
Tel. 06 44235625 - 06 44234149
Fax 06 44234031 

SENEGAL 
Repubblica del Senegal 
Cancelleria:
Via Giulia, 66 - Roma 
Tel. 06 6865212 - Fax 06 68219294
ambasenequiri@tiscali.it
Sezione Consolare: 
Lungotevere di Sangallo, 3 - Roma 
Tel. 06 6865212 
Fax 06 68219294

SERBIA 
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via dei Monti Parioli, 20 - Roma 
Tel. 06 3200805 - 990 
Fax 06 3200868 
info@ambroma.com

SLOVENIA 
Repubblica di Slovenia 
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Leonardo Pisano, 10 - Roma 
Tel. 06 80914310 - Fax 06 8081471 
vri@gov.si

SRI LANKA 
Repubblica Democratica Socialista di
Sri Lanka
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Adige, 2 - Roma 
Tel. 06 8554560 - 06 8840801
Fax 06 84241670
slembassy@tiscali.it

SUD AFRICA 
Repubblica del Sud Africa
Cancelleria: 
Via Tanaro: 14 - Roma
Tel. 06 852541 - Fax 06 85254300
sae2@sudafrica.it
rome.consular@foreign.gov.za

SUDAN
Repubblica del Sudan 
Cancelleria: 
Via Prati della Farnesina, 57 - Roma  
Tel. 06 33222138 - Fax 06 3340841
info@sudanembassy.it
consolate@sudanembassy.it

TOGO
Repubblica del Togo 
Consolato Generale: 
Via S. Giminiano 91 - Roma 
Tel. 06 8814568
Consolato:
Via Sant’Ambrogio, 4 - Torino
Tel. 0117791558 
Fax 0117791558
consolato@consolatotogo-to.it 

TUNISIA 
Repubblica Tunisina  
Cancelleria: 
Via Asmara, 7 - Roma 
Tel. 06 8603060-8 - Fax 06 86218204 
at.roma@tiscali.it

UCRAINA  
Repubblica di Ucraina
Cancelleria:  Via Guido d’Arezzo, 9 - Roma 
Tel. 06 8413345 - Fax 06 8547539
posta@amb-ucraina.com
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Sezione Consolare: 
Via Monte Pramaggiore, 13 - Roma 
Tel. 06 99698376 - Fax 06 99698383

VIETNAM
Repubblica Socialista del Vietnam
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via di Bravetta, 156-158 - Roma
Tel. 06 66160726 - Fax 06 66157520
vietnam@vnembassy.it

ZAMBIA
Repubblica dello Zambia
Cancelleria: Via E. Q. Visconti, 8 - Roma
Tel. 06 36002590 - 06 36006903
Fax 06 97613035 
zamrome@rdn.it
info@zambianembassy.it

ALBANIA
Tirana - Ambasciata d’Italia  
Rr. Papa Gjon Pali II, n.2  
Tel. 00355 4 2275900 - Fax  2250921 
www.ambtirana.esteri.it  
segreteriaambasciata.tirana@esteri.it
Valona - Consolato Generale I cl.  
Rruga Ismet Cakerri, n. 45 
Tel. 00355 33 225705  - 00355 33 225707 
Fax  225709 
www.convalona.esteri.it 
consolato.valona@esteri.it 
Scutari - Consolato  
Lagjia Migjeni, Rruga Don Bosko 
Tel. 00355 22 248260    
Fax 00355 22 248286 
www.consscutari.esteri.it 
consolato.scutari@esteri.it

ALGERIA
Algeri - Ambasciata d’Italia 
18, Rue Mohammed Ouidir Amellal, 
16030 El Biar - Algeri  

Tel. 00213 21 922330 - 922550
Fax 925986
www.ambalgeri.esteri.it 
segreteria.algeri@esteri.it

ANGOLA
Luanda - Ambasciata d’Italia  
Rua Americo Boavida, 49/51, Ingombota, 
C.P. 6220 - Tel. 00244 222 331245/6 -    
393533 - Fax  333743  
www.ambluanda.esteri.it  
segreteria.luanda@esteri.it 

ARGENTINA
Bahia Blanca - Consolato Generale  
Avenida Colòn, 446 - 8000 Bahia Blanca  
Tel. 0054 291 4544731 - 4545140 
Fax 4551633 
www.consbahiablanca.esteri.it  
consolato.bahiablanca@esteri.it 
Buenos Aires - Consolato Generale 
Reconquista, 572 - (C1003ABL) 
Buenos Aires
Tel. 0054 11 4144800
Fax 0054 11 41144799 
www.consbuenosaires.esteri.it
segreteriacg.buenosaires@esteri.it 
Cordoba - Consolato Generale  
Av. Velez Sarsfield 360 - X5000JJQ 
Cordoba - Tel. 0054 351 5261000
Fax 5261010
www.conscordoba.esteri.it 
segreteria.cordoba@esteri.it
La Plata - Consolato Generale  
Calle 48, n. 869-871 4°p - 1900 La Plata 
Tel. 0054 221 5218800 - Fax 5218828 
www.conslaplata.esteri.it  
segreteria.laplata@esteri.it 
Rosario - Consolato Generale  
Montevideo 2182 - Rosario  
Tel. 0054 341 4407020/1 - Fax 4258189 
www.consrosario.esteri.it 
titolare.rosario@estri.it
Mendoza - Consolato I cl. 
Calle Necochea n. 712 - 5500 Mendoza 
Tel. 0054 261 5201400 - Fax   5201401 
www.consmendoza.esteri.it  
consolato.mendoza@esteri.it 
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Mar del Plata - Consolato  
Falucho 1416 - 7600 Mar del Plata  
Tel. 0054 223 4864214 - Fax 4518623 
www.consmardelplata.esteri.it 
segreteria.mardelplata@esteri.it

BANGLADESH
Dhaka - Ambasciata d’Italia  
Road n. 74/79 - Plot n. 2/3 
Gulshan 2 - Model Town  
Tel. 0088 02 8822781/2 - Fax 8822578  
www.ambdhaka.esteri.it 
amb.dhaka@esteri.it  

BOLIVIA
La Paz - Ambasciata d’Italia  
Calle 5 Jordan Cuellar n. 458 
Obrajes. La Paz  
Tel. 00591 2 2788506 - 00591 2 2788507 
Fax 00591 2 2788178  
www.amblapaz.esteri.it  
segreteria.lapaz@esteri.it 

BOSNIA ED ERZEGOVINA
Sarajevo - Ambasciata d’Italia  
Ulica Cekalusa 39 - 71000 - Sarajevo  
Tel. 00387 33 203959 - 60 - Fax  659368 
www.ambsarajevo.esteri.it 
amb.sarajevo@esteri.it  

BRASILE
Brasilia - Ambasciata d’Italia  
S.E.S. - Avenida das Naçoes, Quadra 
807, Lote 30 - 70420.900 Brasilia, D.F.  
Tel. 0055 61 34429900  
Fax 34431231 
www.ambbrasilia.esteri.it  
ambasciata.brasilia@esteri.it 
San Paolo - Consolato Generale  
Avenida Paulista, 1963 - 01311-300 San 
Paolo - Tel. 0055 11 35495643 - 99 
Fax 0055 11 32537763 
www.conssanpaolo.esteri.it 
segreteria.sanpaolo@esteri.it    
Curitiba - Consolato Generale  
Rua Marechal Deodoro, 630 
cj.2101, 80010-912 - Curitiba - Paraná 
Tel. 0055 41 3883-1750

0055 41 9997-5058 - Fax 3883 1773  
www.conscuritiba.esteri.it  
segreteria.curitiba@esteri.it 
Porto Alegre - Consolato Generale  
Rua  José de Alencar 313 90880-481- 
Porto Alegre (RS)  
Tel. 0055 51 32308200 
Fax 0055 51 32308222 
www.consportoalegre.esteri.it 
urp.portoalegre@esteri.it 
Rio De Janeiro - Consolato Generale  
Avenida Presidente Antonio Carlos, 40 - 
7° Andar 20020-010   Rio de Janeiro (RJ)  
Tel. 0055 21 21221315 
Fax 22626348  
www.consriodejaneiro.esteri.it  
segreteria.riodejaneiro@esteri.it 
Belo Horizonte - Consolato  
Rua dos Inconfidentes 600 - 30140-120 
Belo Horizonte (MG)  
Tel. 0055 31   35241000 
Fax   35241010 
www.consbelohorizonte.esteri.it  
segreteria.belohorizonte@esteri.it 
Recife - Consolato  
Avenida Domingos Ferreira, 2222 - 2° 
Andar - sala 201- Edf. Robert Gran- Boa 
Viagem - Recife CEP 51010-030  
Tel. 0055 81 34664200   Fax 34664320 
www.consrecife.esteri.it  
consolato.recife@esteri.it 

BURKINA FASO
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità:
Abidjan (Costa d’Avorio) - Ambasciata 
d’Italia (per visti e documenti) 16, Rue de 
la Canebière - 01 B.P. 1905 Abidjan 01
Tel. 00225 22485377 - 22446170 - 
22487098 - Fax 00225 22443587  
www.ambabidjan.esteri.it  
ambasciata.abidjan@esteri.it 
Ouagadougou – Vice Consolato Onorario
01 BP 4436 Ouagadougou 01
Burkina Faso
Tel. 00226 50374315 - Fax 50374316
consulat.italie@fasonet.bf
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BURUNDI
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Kampala (Uganda) - Ambasciata d’Italia 
(per visti e documenti) 
Plot 11, Lourdel Road, Nakasero - PO 
Boz 4646 Kampala  
Tel. 00256 41 250450 - 250442 
Fax 00256 41 250448 
www.ambkampala.esteri.it 
segreteria.kampala@esteri.it 
Bujumbura, Burundi - Consolato Onorario 
Avenue Ngendandumwe, 21 Bujumbura 
Tel. 00257 22222978 - Fax 22222978 
italyconsula@cbinf.com

CAMERUN
Yaoundè - Ambasciata d’Italia  
Quartier Bastos - B.P. 827 - Yaoundé 
Plateau Bastos  
Tel. 00237 22203376 - 00237 22212198  
Fax 00237 22215250 - 00237 22214601  
www.ambyaounde.esteri.it  
ambasciata.yaounde@esteri.it 

CILE
Santiago - Ambasciata d’Italia
Calle Clemente Fabres, 1050 - Providencia
Tel. 00562 4708400
Seg. Amb. 4708422/423
Fax 2232467
www.ambsantiago.esteri.it  
info.santiago@esteri.it 

CINA 
(Repubblica Popolare Cinese)
Pechino - Ambasciata d’Italia 
2, 2nd Street East - San Li Tun 
Tel. 0086 10 85327600 - Fax  65324676 
www.ambpechino.esteri.it
ambasciata.pechino@esteri.it 
Canton - Consolato Generale  
Unit 1403, International Finance Place 
(IFP) - No.8 Huaxia Road, Pearl River 
New City - 510623 Guangzhou (P.R.C.) 
Tel. 0086 20 38396225 
Fax 0086 20 38770270 

www.conscanton.esteri.it  
consolato.canton@esteri.it 
Hong Kong - Consolato Generale  
Suite 3201, Central Plaza Building 18, 
Harbour Road, Wanchai 
Tel. 00852 25220033/4/5/6
Fax 00852 28459678 
www.conshongkong.esteri.it  
consolato.hongkong@esteri.it
visti.hongkong@esteri.it 
Shanghai - Consolato Generale I cl. 
19 F The Center n.989 Changle rd. 
200031
Tel. 0086 21 54075588
Fax 0086 21 64716977
www.consshanghai.esteri.it
visti.shanghai@esteri.it
info.shanghai@esteri.it

COLOMBIA
Bogotà - Ambasciata d’Italia  
Calle 93 B, n. 9-92  
Tel. 00571  6107095 - 00571  6163139 
Fax 6105886  
www.ambbogota.esteri.it
ambbogo.mail@esteri.it 

CONGO (R.D.)
Kinshasa - Ambasciata d’Italia  
Av. de la Mongala, 8 - Gombe  
Tel. 00243 815553651 - 815553652 - 
817008490 - 898962092
Fax 815553654  
www.ambkinshasa.esteri.it
ambkins.mail@esteri.it 

CONGO (REP.)
Brazzaville - Ambasciata d’Italia  
2, Boulevard Lyautey B.P. 2484 
Tel. 00242 815841 - 811153 
Fax 00242  2835270
www.ambbrazzaville.esteri.it
ambasciata.brazzaville@esteri

COSTA D’AVORIO
Abidjan - Ambasciata d’Italia  
16, Rue de la Canebière - 01 B.P. 1905  
Tel. 00225 22485377 - 22446170 - 
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22487098 - Fax 00225 22443587  
www.ambabidjan.esteri.it  
ambasciata.abidjan@esteri.it

COSTARICA
San Josè de Costarica 
Ambasciata d’Italia 
5a Entrada del Barrio Los Yoses,
AP.Do P. 1729 - 1000  
Tel. 00506 2246574 - 2342326 - 2241082 
Fax  2258200 
www.ambsanjose.esteri.it 
ambitcr@racsa.co.cr
uffcomit@mail.powernet.co.cr 
ambasciata.sanjose@esteri.it 

CROAZIA
Zagabria - Ambasciata d’Italia  
Meduliceva Ulica, 22 - 10000 Zagabria  
Tel. 00385 1 4846386  
Fax 4846384 - 4846238  
www.ambzagabria.esteri.it 
amb.zagabria@esteri.it
Fiume - Consolato Generale  
Riva 16 - 51000 Fiume 
Tel. 00385 51 355200 - 355230 - 355240 
Fax  00385 51 355225 
www.consfiume.esteri.it 
cons.fiume@esteri.it 
Spalato - Consolato  
Obala Hrvatskog Narodnog Preporoda 
n.10/3 – 21000 Spalato 
Tel. 00385 21 348155 - 344577 
Fax 00385 21 361268 
www.consspalato.esteri.it
consolato.spalato@esteri.it 
Pola - Vice Consolato Onorario 
Via Giuseppe Tartini 15
52100 Pola (Istria)
Tel. 00385 52 388864 - 507007 
Fax 00385 52 388863 
viceconsolatoonorario@net.hr
Buie - Vice Consolato Onorario  
Trg Josika Broza 13,  52000 Buie (Istria) 
Tel. 00385 052  773122 
Fax 00385 52 772307 
aisi@net.hr 

CUBA
L’ Avana - Ambasciata d’Italia 
5 Avenida n. 402, 
Esquina Calle 4 (Miramar)
Tel. 00537 2045615 
Fax 00537 2045659  
www.amblavana.esteri.it 
ambasciata.avana@esteri.it 

DOMINICANA (REP.)
Santo Domingo - Ambasciata d’Italia  
Calle Rodriguez Objio, 4 Gazcue 
Tel. 001809 6820830 - 6822709 - 
6822754 - 6896379 - Fax 6828296
www.ambsantodomingo.esteri.it/
ambasciata_santodomingo
ambsdom.mail@esteri.it

ECUADOR
Quito - Ambasciata d’Italia  
Calle La Isla, 111 y Humberto Albornoz 
Tel. 00593 2 2561077 - 2561074  
Fax 2502818  
www.ambquito.esteri.it  
consolare.quito@esteri
archivio.quito@esteri.it

EGITTO
Alessandria - Consolato Generale  
Midan Saad Zaghloul, 25 
Tel. 002 03 4847292 - 4879470 - 4870095 
Fax 4875344 
www.consalessandria.esteri.it 
consolato.alessandria@esteri.it 
Il Cairo - Consolato  
24 El Galaa St. – Boulaq - 11221 Il Cairo 
Tel. 002 02 7730109 - 7730110 
Fax 5770165 
www.consilcairo.esteri.it 
consolato.cairo@esteri.it 
Il Cairo – Ambasciata
Shara Abdel Rahman Fahmi, 15 
Garden City
Tel. 002 02 27943194 - 27943195
Fax  27940657
www.ambilcairo.esteri.it
ambasciata.cairo@esteri.it
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ERITREA
Asmara - Ambasciata d’Italia  
171/1/171 n.11 P.O. Box 220 - Asmara  
Tel. 00291 1 120160 - 120213 - 121528  
Fax 121115  
www.ambasmara.esteri.it 
ambasciata.asmara@esteri.it

ETIOPIA
Addis Abeba - Ambasciata d’Italia  
“Villa Italia” - Kebenà 
P.O. Box 1105 - Addis Abeba  
Tel. 00251 11 1235717 - 1235684 -  
1235685 - Fax 1235689  
www.ambaddisabeba.esteri.it 
ambasciata.addisabeba@esteri.it

FILIPPINE
Manila - Ambasciata d’Italia  
6th Floor, Zeta Condominium, 191 
Salcedo Street, Legaspi Village, Makati, 
Metro Manila  
Tel. 0063 2 8924531/2 
Sez. Visti: 8156527  
Fax 8171436 - Sez. Visti: 8171436  
www.ambmanila.esteri.it 
informazioni.manila@esteri.it
segreteria.manila@esteri.it

GAMBIA
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Dakar (Senegal) - Ambasciata d’Italia
(per visti e documenti) Rue Alpha 
Achamiyou Tall - c.p.18524 - B.P.348  
Tel. 00221 33 8221610 - 8220076 -  
8892636 - Fax 00221 33 8217580  
www.ambdakar.esteri.it 
ambasciata.dakar@esteri.it
Gambia – Vice Consolato Onorario
PO BOX 2758 Sere Kunda – Bajul 
Tel. 00220 43 70727 - 94770
Fax  94770 - 43 93358
italconsul@hotmail.com

GHANA
Accra - Ambasciata d’Italia  

Jawahrlal Nehru Road - Cantonments 
Tel. 00233 21 775621/2 - Fax 777301  
www.ambaccra.esteri.it 
ambasciata.accra@esteri.it
consolare.accra@esteri.it
visti.accra@esteri.it

GUINEA
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità:
Dakar (Senegal) - Ambasciata d’Italia
(per visti e documenti) 
Rue Alpha Achamiyou Tall 
c.p.18524 - B.P.348  
Tel. 00221 33 8892636 - 8221610 - 
8220076  - Fax 00221  33 8217580  
www.ambdakar.esteri.it  
ambasciata.dakar@esteri.it

GUINEA BISSAU
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Dakar (Senegal) - Ambasciata d’Italia
(per visti e documenti) 
Rue Alpha Achamiyou Tall 
c.p.18524 - B.P.348  
Tel. 00221 33 8892636 - 8221610 - 
8220076 - Fax 00221 33 8217580  
www.ambdakar.esteri.it 
ambasciata.dakar@esteri.it

INDIA
New Delhi - Ambasciata d’Italia  
50-E, Chandra Gupta Marg Chanakyapuri 
- N.D. 110021 
Tel. 0091 11 26114355
Fax  26873889  
www.ambnewdelhi.esteri.it 
ambasciata.newdelhi@esteri.it
Calcutta - Consolato Generale  
3, Raja Santosh Road 
Calcutta 700027 
Tel. 0091 33 24792414 - 24792426
Fax 24793892  
www.conscalcutta.esteri.it 
consolatogenerale.calcutta@esteri.it
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Mumbai - Consolato Generale  
“Kanchanjunga” - 72 G. Deshmukh Marg 
(Pedder Road) - Mumbai 400 026  
Tel. 0091 22 23804071 (4 linee)
Fax 23874074 
www.consmumbai.esteri.it
consulgeneral.mumbai@esteri.it

INDONESIA
Jakarta - Ambasciata d’Italia  
Jalan Diponegoro, 45 
Tel. 0062 21 31937445 - 31937422
Fax 31937422  
www.ambjakarta.esteri.it 
ambasciata.jakarta@esteri.it

KENYA
Nairobi - Ambasciata d’Italia  
International House, Mama Ngina Street - 
P.O. Box 30107- 00100 GPO 
Tel. 00254 20 247750 - 247696
Fax 00254 20  247086 
www.ambnairobi.esteri.it  
ambasciata.nairobi@esteri.it
visti.nairobi@esteri.it 

LIBERIA
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Abidjan (Costa d’Avorio) - Ambasciata 
d’Italia (per visti e documenti) 16, Rue de 
la Canebière - 01 B.P. 1905 Abidjan 01  
Tel. 00225 22485377 - 22446170 -  
22487098 - Fax 00225 22443587  
www.ambabidjan.esteri.it 
ambasciata.abidjan@esteri.it

LIBIA
Bengasi - Consolato Generale
(non operativo)
Shara Omar Ebn El Aas, 105 
Fax 00218 61 9099806 
www.cogitabengasi.org 
cogitabengasi@yahoo.it  
Tripoli - Consolato Generale  
Shara Uahran, 1  
Tel. 00218 21 3337916 - 3333630 

Fax 3330365 
www.constripoli.esteri.it
consolatogenerale.tripoli@esteri.it
Tripoli - Ambasciata d’Italia
Shara Uahran, 1
Tel. 00218 21 3334131 - 3334132
Fax  3331673
www.ambtripoli.esteri.it
ambasciata.tripoli@esteri.it

MACEDONIA
(Ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia)
Skopje - Ambasciata d’Italia  
“Villa Skaperda” - Ulica Osma Udarna 
Brigada, 22 
Tel. 00389 2 3236500 - Fax 3236505 
www.ambskopje.esteri.it 
segreteria.skopje@esteri.it

MALI
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Dakar (Senegal) - Ambasciata d’Italia 
(per visti e documenti) 
Rue Alpha Achamiyou Tall 
c.p.18524 - B.P.348  
Tel. 00221 338221610 - 338220076  
Fax 00221 338217580  
www.ambdakar.esteri.it 
ambasciata.dakar@esteri.it 
Mali - Consolato Onorario  
Quartier de Missabougou, Corniche du 
canal, porte n. 25, B.P. 1244 - Bamako 
Tel.  00223 44380248 
Fax  00223 20794365 
www.ambdakar.esteri.it 
lorianamali@gmail.com

MAROCCO
Rabat - Ambasciata d’Italia  
2, Zankat Idriss Al Azhar, 
B.P III Quartier Hassan 
Tel. 00212 537 219 730 
Fax 00212 537   706882 
www.ambrabat.esteri.it 
ambasciata.rabat@esteri.it
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ambassade.rabat@esteri.it 
Casablanca - Consolato Generale  
21, Avenue Hassan Souktani  
Tel. 00212 522 437070 
Fax 00212 522 277139 
00212 522 223880 (Uff. Visti)  
www.conscasablanca.esteri.it  
segreteria.casablanca@esteri.it
visti.casablanca@esteri.it

MOLDOVA
Chisinau - Ambasciata d’Italia 
Via Vlaicu Pircalab, n.63 - MD 2012
Tel. 0037 322 266720 (Ufficio Visti)
Fax 0037 322 266769
amb.chisinau@esteri.it

MONTENEGRO
Pdgorica – Ambasciata d’Italia
Ulica Dzordza Vasingtona, 83
Tel. 0038 220234661 - 62 
Fax 0038 220234663
www.ambpodgorica.esteri.it
segreteria.podgorica@esteri.it

MOZAMBICO
Maputo - Ambasciata d’Italia  
Avenida Kenneth Kaunda, 387 
Tel. 00258 1 491605 - 492229 - 492227
Fax 492046   490503 
www.ambmaputo.esteri.it  
ambasciata.maputo@esteri.it

NIGER
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Abidjan (Costa d’Avorio) - Ambasciata 
d’Italia (per visti e documenti)  
16, Rue de la Canebière 
01 B.P. 1905 Abidjan 01
Tel. 00225 22485377 - 22446170 - 
22487098
Fax 00225 22443587  
www.ambabidjan.esteri.it 
ambasciata.abidjan@esteri.it
Niger - Vice Consolato Onorario  
B.P. 10.388 Niamey 

Tel.  00227 20371001 - Fax  20371002 
paolo.giglio@fastwebnet.it

NIGERIA
Lagos - Consolato Generale
12, Walter Carrington Crescent Victoria 
Island - Tel. 00234 1 4627414
Fax 0039 06 23328551 - 
00234 1 2710867
www.conslagos.esteri.it 
consolato.lagos@esteri.it
Abuja - Ambasciata d’Italia  
21st Crescent, Off Constitution Avenue, 
Central Business District - Abuja 
Tel.  00234 9 4614722 - 00234 9 4614723 
Fax  4614709 
www.ambabuja.esteri.it 
ambasciata.abuja@esteri.it

PAKISTAN
Islamabad - Ambasciata d’Italia  
54, Margalla Road, F-6/3  
Tel. 0092 51 2828982 - 2829106 - 
2829229 - Fax 2829026 - Cellulare 
d’emergenza: 0092 0 3008549966  
www.ambislamabad.esteri.it  
segreteria.ambislamabad@esteri.it
Karachi - Consolato Generale  
85, Clifton - Karachi 
Tel. 0092 21 35870031 - Fax 35870134 
www.conskarachi.esteri.it 
segreteria.karachi@esteri.it

ROMANIA 
Bucarest - Ambasciata d’Italia  
Strada Henri Coanda, 9 
Tel. 004021 3052100   
Fax  004021 3120422 
www.ambbucarest.esteri.it 
ambasciata.bucarest@esteri.it
Timisoara - Consolato Generale
Str. Putna nr. 6 - 300593  
Tel.  0040 256 408630
Fax  221257 Archivio  
408668 Amm.ne
408670 Stato Civile 
408661 Uff. Comm.le  
408671 Consolare/ Visti 
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www.constimisoara.esteri.it 
consolato.timisoara@esteri.it

RUSSIA (Federazione Russa)
Mosca - Ambasciata d’Italia  
Denezhny Pereulok 5 - 119002 Mosca  
Tel. 007 495 7969691 - 2411533 - 
2411534 - Fax 007 495   2410330 
www.ambmosca.esteri.it  
embitaly.mosca@esteri.it 
Mosca - Consolato Generale  
Yakimanskaya Nabereznaya, 10 - 11 
Tel.  007 495 7969692 - 007 495 9165451 
Fax  007 495 9165453
Uff. Sociale 007 495 9165450 
www.consmosca.esteri.it 
consitaly.mosca@esteri.it
San Pietroburgo - Consolato Generale  
Tetralnaya Ploshad, 10 190068  
Tel. 007 812 3123217 - 007 812 3123106 
Fax 007 812 571 51 50 
www.conssanpietroburgo.esteri.it 
segreteria.sanpietroburgo@esteri.it 
archivio.sanpietroburgo@esteri.it

SENEGAL
Dakar - Ambasciata d’Italia 
Rue Alpha Achamiyou Tall 
c.p.18524 - B.P.348 
Tel. 00221 338892636
Fax 00221 338217580 
www.ambdakar.esteri.it
ambasciata.dakar@esteri.it

SERBIA
Belgrado - Ambasciata d’Italia
Bircaninova Ulica, 11
Tel. 00381 11 3066100   
Fax 3249413
www.ambbelgrado.esteri.it
segreteria.belgrado@esteri.it

SLOVENIA 
Lubiana - Ambasciata d’Italia 
Snezniska Ulica 8 - 1000 Ljubljana 
Tel.  00386 1 4262194 - Fax 4253302
www.amblubiana.esteri.it 
archivio.lubiana@esteri.it

Capodistria (Istria)  - Consolato generale 
Belvedere 2 - 6000
Tel. 00386 5 6273749   
Fax 00386 5 6273746 
www.conscapodistria.esteri.it 
consgen.capodistria@esteri.it

SRI LANKA
Colombo - Ambasciata d’Italia  
55, Jawatta Road - Colombo 5 
Tel. 0094 11 2588388 - 2508418  
Fax 2588622 - 2596344 
www.ambcolombo.esteri.it  
ambasciata.colombo@esteri.it

SUDAFRICA
Pretoria - Ambasciata d’Italia  
796 George Avenue, 0083 Arcadia (Canc. 
Dipl. anche a Cape Town da Gen a Giu 
circa: 2 Grey’s Pass - Gardens - 8001) 
Tel. 0027 12 4230000 - Fax 4305547
(Canc.Dipl. Cape Town 002721-4245559)  
www.ambpretoria.esteri.it  
segreteria.pretoria@esteri.it 
Johannesburg - Consolato Generale  
37, 1st Avenue - Corner 2nd Street - 
Houghton Estate, 2196 Houhton P.O. 
BOX 46306 Orange Grove 2119 
Tel. 0027 11 7281392 - 1393 
Fax  7283834
Cellulare di emergenza: 
0027 82854 4725 
info.johannesburg@esteri.it 
www.consjohannesburg@esteri.it
Capetown - Consolato
2 Grey’s Pass, GARDENS  
8001 Cape Town
Tel. 0027 21 4873900 
Fax  0027 21 4240146 
www.conscapetown.esteri.it 
segreteria.capetown@esteri.it
Durban - Consolato  
14th floor, Embassy Building, 199 Smith 
Street, Durban 4001 
Tel. 0027 31 3684388 - 3684398
Fax 0027 31 3684504 
www.consdurban.esteri.it 
condurb.mail@esteri.it
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SUDAN
Khartoum - Ambasciata d’Italia  
P.O. Box 793 - Street 39 - Khartoum 2 
Tel. 00249 1 83471615 - 83471616 - 
83471617 - Fax 83471217
Cellulare di emergenza: 
00249 9 12306050
www.ambkhartoum.esteri.it  
ambasciata.khartoum@esteri.it

TOGO
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Accra (Ghana) - Ambasciata d’Italia
(per visti e documenti) 
Jawahrlal Nehru Road  
Tel. 0023321 775621-2
Fax 0023321 777301  
www.ambaccra.esteri.it  
ambasciata.accra@esteri.it
consolare.accra@esteri.it
visti.accra@esteri.it
Togo – Consolato Generale Onorario
9, Rue Atakora - Cité SITO 
B.P. 1643 Lomé
Tel. 0022 8 2610677 
Fax  2610685 
consit@ids.tg

TUNISIA
Tunisi - Ambasciata d’Italia  
3, Rue de Russie - 1002 Tunisi 
Tel. 00216 71321811 - Fax 71324155 
www.ambtunisi.esteri.it  
ambitalia.tunisi@esteri.it    

UCRAINA
Kiev - Ambasciata d’Italia  
Vulitsa Yaroslaviv Val, 32-B 01901 Kiev  
Tel. 0038 044 2303100/1/2 - Fax 2303103 
www.ambkiev.esteri.it  
ambasciata.kiev@esteri.it
visaital.kiev@utel.net.ua (Ufficio Visti) 

VIETNAM
Hanoi - Ambasciata d’Italia  
9, Le Phung Hieu Street  

Tel. 0084 4 38256256/246 (r.a.)
Fax 38267602  
www.ambhanoi.esteri.it  
ambasciata.hanoi@esteri.it

ZAMBIA
Lusaka - Ambasciata d’Italia  
P.O. Box 50497 Diplomatic Triangle, 
Embassy Park - Plot n. 5211  
Tel. 00260 21 1 250781 - 250755
Fax 254929 - 250783  
www.amblusaka.esteri.it 
ambasciata.lusaka@esteri.it

African Woman Heritage
Via Don G. Tognana, 73/A - Arcade (TV)
Tel. e Fax  0422 874150
afriworitage@yahoo.it
Attività: promozione della cultura della 
solidarietà tra le donne immigrate.

Al Maghribia – Associazione Culturale
Via Conti Agosti, 347 
Mareno di Piave (TV)
Attività: promozione culturale ed 
integrazione della comunità marocchina 
nel tessuto sociale italiano.

Associazione Akwaba Costa d’Avorio
Via Roma 50, loc. Carità - Villorba (TV)
Attività: solidarietà ai connazionali e 
promozione della cultura ivoriana.

Associazione Al Mouhajir
Via Lugo di Romagna 67/7 
Nervesa della Battaglia (TV)
robyid89@hotmail.it
Attività: collaborazione ad iniziative 
interculturali.

Associazione Amici Guinea Bissau
Via Comisso, 7/5 - Santa Lucia di Piave (TV)
clecarlos@live.it
Attività: sostegno ai connazionali.
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Associazione Ande Dieuf 
Via G. Badini 15 - Zenson di Piave (TV)
Tel. 0421 344593  
cheicolo@hotmail.com
Attività: promozione di progetti di 
solidarietà e di educazione all’intercultura.

Associazione A.U.S.E.R. 
Cittadini del Mondo 
Via Dandolo, 2/d - Treviso
giancarlo.cavallin@cgiltreviso.it
Attività:progetti di assistenza rivolti 
ad anziani ed immigrati e iniziative di 
solidarietà.

Associazione Basco
Viale Italia, 10 - Conegliano (TV)
smofshor@libero.it
Attività: promozione della cultura 
bengalese, scuola di lingua bengali per 
bambini, sostegno ai connazionali.

Associazione Carthage
Via Castello, 2 - Tarzo (TV)
hatem.71@hotmail.it
Attività: gestione di un circolo culturale 
tunisino, organizzazione di feste 
tradizionali e corsi di lingua araba per 
bambini.

Associazione Camerunesi in Veneto
C.A.M.A.V. 
Via XXV Aprile, 6 Int.15 
Moriago della Battaglia (TV)
donatusjunga@libero.it
Attività: accompagnamento sociale nella 
ricerca di lavoro e di alloggio.

Associazione Club Marocain 99
Via Terraglio, 6/F - Treviso
hilal@libero.it
Attività: gestione di un circolo culturale 
marocchino, promozione dell’integrazione 
attraverso incontri, dibattiti, feste e 
progetti educativi.

Associazione Comunità Islamica di 
Pace Onlus
Via Vittorio Veneto 14 - Resana (TV)
Tel. 0423 715585

ass_islamica.resana@yahoo.com

Associazione Culturale Islamica di 
Treviso Onlus
Via Volta, 40 - Villorba (TV)
- sede amministrativa
Via s. Bona nuova, 115 - Treviso 
- sede operativa
centroditreviso@libero.it

Associazione Culturale tra Italiani e 
Stranieri - A.C.I.S.
Via Parrilla, 6 - Conegliano (TV)
massimothiam@yahoo.fr
Attività: promozione dell’integrazione dei 
cittadini stranieri attraverso progetti e 
iniziative culturali.

Associazione Culturale dei Senegalesi 
di Casamance - Djamoral
Via Carso, 19 - Vittorio Veneto (TV)
Attività: sostegno ai connazionali, iniziative 
per far conoscere la cultura diola.

Associazione Culturale Senegalesi in 
Italia - A.C.I.S.
Via Ragusa, 4 - Treviso
Tel. e Fax  0422 210914
info@acsionlus.it 
www.acsionlus.it
Attività: diffusione del patrimonio culturale 
senegalese, assistenza ai connazionali e 
gestione di progetti di cooperazione allo 
sviluppo e di iniziative sulla migrazione di 
ritorno.

Associazione Culturale 
Romena Terra Nova
Via Ca’ Giustiniani ,1/A - Asolo (TV)
fofuca@libero.it
Attività: divulgazione delle tradizioni, 
insegnamento della lingua rumena e 
integrazione culturale.

Associazione Dan de Man
Via XX Settembre, 15 - 
Loc. Carità - Villorba (TV)
Attività: raccolta fondi a favore di progetti 
a sostegno dell’infanzia in Africa.
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Associazione dei Cittadini Guineani
Via Battisti ,4
loc. Frescada - Preganziol (TV)
falilou04@yahoo.it
Attività: solidarietà ai connazionali, 
progetti di integrazione socio-culturale.

Associazione delle Comunità 
Ochasi in Italia
Via XIII Martiri, 74 
San Donà di Piave (VE)
Attività: sostegno della comunità Ochasi in 
Italia e organizzazione di incontri per i soci.

Associazione Donne Africane Benkadi
Via XX Settembre, 15 
Carità di Villorba (TV)
benkadi.sara@libero.it
Attività: iniziative culturali per far 
conoscere il patrimonio artistico-
tradizionale dell’Africa sub sahariana.

Associazione Donne Senegalesi
“Ligguey djem kanam”
Via Carlo Rosselli,15 - Conegliano (TV)
Attività: iniziative a sostegno della 
famiglia e dell’inserimento scolastico 
dei minori, progetti di cooperazione allo 
sviluppo in Senegal.

Associazione Femminile e per l’Infanzia
- A.F.I.N. 
Via Conti Agosti, 255 - Mareno di Piave (TV)
associazioneafin@libero.it
Attività: incontri multietnici di donne 
immigrate, gestione sportelli informativi 
spazio donna, promozione di eventi 
culturali, assistenza.

Association des Femmes Ivoriennes a 
Treviso e Provincia  - A.F.I.T.P.
Via Vittorio Veneto, 6/1 
Dosson di Casier (TV)
dahomali@yahoo.it
Attività: iniziative culturali per promuovere 
l’inserimento della donna ivoriana nel 
territorio provinciale, progetti per la 
seconda generazione.

Associazione Fratelli Immigrati - A.F.I.
Via Indipendenza, 18 
San Biagio di Callalta (TV)
Tel. 0422 897925
fratelliimmigratisbc@libero.it
adjevifoyema@libero.it
Attività: tutela e promozione dell’identità 
culturale delle diverse nazionalità presenti 
nel Comune di San Biagio di Callalta.

Associazione dei Fratelli Senegalesi 
Uniti del Veneto - JAPOO
Via Borgo Trento, 33 
 Camposanpiero (PD)
japoo.senegalesi@libero.it
Attività: integrazione della comunità 
senegalese nel contesto socio-culturale 
del territorio, sensibilizzazione sulle 
problematiche dei Paesi in via di sviluppo.

Associazione Garango - A.G.D. 
Via Molino, 17 - Vedelago (TV)
Tel. 0422 419590  
Attività: promozione della cultura  del 
Burkina Faso con feste e concerti di 
musica tradizionale, organizzazione 
di incontri e dibattiti sui temi 
dell’immigrazione.

Associazione I CARE onlus
Via Ragusa, 4 - Treviso
Tel e Fax 0422 435622  
info@icaretreviso.org
www.icaretreviso.org
Attività: formazione e divulgazione delle 
tematiche riguardanti la cooperazione allo 
sviluppo e gestione di progetti.

Associazione Igbo Union Nigeria 
Veneto - Friuli
Via Roma, 1- Codognè (TV)
Fax 0438 480306 
Attività: sostegno ai connazionali, 
promozione dell’identità culturale 
nigeriana e del dialogo tra le comunità 
straniere.
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Associazione Il Cammino
Via D’Annunzio, 11 
San Biagio di Callalta (TV)
Attività: organizzazione di incontri formativi.

Associazione Iliria
Via Conti Agosti, 255 
Mareno di Piave (TV)
tatta64@libero.it
Attività: promozione della cultura 
albanese.

Associazione Italia – Cina
Via Villa, 44 - Castione di Loria (TV)
Tel. 0423 472217
Attività: doposcuola per bambini, 
sostegno ai connazionali, assistenza per 
pratiche burocratiche, manifestazioni 
folcloristiche.

Associazione Ivoriani di Treviso e 
Provincia - A.I.T.P. 
Via Albona, 22 - Treviso
jacob.wandji@libero.it
Attività: sostegno ai connazionali, progetti 
di cooperazione allo sviluppo.

Associazione Latinoamericana
Via Calducci, 37 - Vittorio Veneto (TV)
alfrednes57@hotmail.it
Attività: promozione di eventi, progetti di 
cooperazione allo sviluppo, assistenza ai 
connazionali.

Associazione Maliana delle Tre Venezie
Via Matera, 4 - Padova (PD)
ahmadou_galadjo@hotmail.com
Attività: sostegno ai connazionali, parte-
cipazione ad iniziative per far conoscere il 
patrimonio artistico-tradizionale del Mali e 
promuovere l’integrazione socio-culturale 
degli immigrati.

Associazione Mecuda
Via Cadore 2/12 - Ponte della Priula (TV)
tmchingo17@hotmail.com
Attività: sostegno ai connazionali 
camerunensi e promozione del patrimonio 
tradizionale.

Associazione Mondo Insieme
Via Parrilla, 6 - Conegliano (TV)
mondo_insieme@libero.it
Attività: progetti di mediazione linguistico-
culturale, assistenza per pratiche 
burocratiche, corsi di italiano.

Associazione Multietnica
dei Nuovi Cittadini
c/o Casa Comunità L. Martin
Via Gasparinetti, 4
Ponte di Piave (TV)
Tel. e Fax 0422/858164
associazionemultietnica@gmail.com
Attività: iniziative interculturali, corsi di 
italiano, prima informazione e assistenza 
pratiche burocratiche.
Sportello Immigrati presso la sede:
lun. e giov.  17:00 – 19:00.

Associazione Nazionale 
Oltre le Frontiere
A.N.O.L.F.
- Sede di Treviso
 Via Cacciatori del Sile, 23 
 Tel. 0422 585811
 Orari: lun.16.00 - 18.00
 segreteria@anolftreviso.it
- Sede di Conegliano 
  Via Cadore, 16 
 Tel. 0438 361811
 Orari: mart. 9.30 -12.30,
 ven. 16.00 - 18.00 
- Sede di Montebelluna 
 P.zza Jean Monnet, 22
 Tel. 0423 600661
 Orari: merc.  9.00 - 12.30
- Sede di Oderzo
 Via Mazzini, 7
 Tel. 0422 815001
 Orari:  merc. 16.00-18.30 (bisettimanale)
Attività: informazione, formazione e 
supporto rivolto alle associazioni del 
territorio, consulenza ai cittadini stranieri 
per la predisposizione di pratiche 
amministrative attraverso sportello 
informativo, organizzazione di incontri e 
dibattiti sul tema dell’immigrazione.
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Associazione Ritmi e Danze dal Mondo
Via Agnolotti, 3
Giavera del Montello (TV)
Tel. 0422 776134
www.ritmiedanzedalmondo.it
info@ritmiedanzedalmondo.it
Attività: promozione e organizzazione di 
iniziative multiculturali in collaborazione 
con le associazioni del territorio.

Associazione dei Senegalesi per 
il Sostegno all’Integrazione e al 
Reinserimento - A.S.S.I.RE - TV
Via Zenson di Piave, 4/a - Treviso
Tel. 0422 600725   
assirtv@hotmail.it
Attività: diffusione della cultura 
senegalese e progetti di integrazione dei 
cittadini stranieri.

Associazione Senza Frontiere
Via Pasubio, 2/3 - Montebelluna (TV)
riahi.louennous@virgilio.it
Attività: progetti per l’integrazione 
dei cittadini marocchini, aiuto per la 
predisposizione di pratiche amministrative 
e attività di doposcuola per  bambini.

Associazione Socio - Culturale 
Romeno Moldava Treviso 
Piazza Pistoia 8 - Treviso 
fiorentina.r@libero.it 
Attività: solidarietà sociale, sostegno 
ed assistenza ai connazionali , rapporti 
con la madre patria, promozione della 
conoscenza della lingua e della cultura 
romeno-moldava.

Associazione Solidarietà a Colori
Via Malcana, 38 - Zero Branco (TV)
lopamudra@libero.it
Attività: integrazione sociale delle donne 
immigrate nel territorio, promozione 
di attività multiculturali, artistiche e 
artigianali.

Associazione Togolese di Treviso e 
Provincia - A.T.T.P. 
Via  Ragusa, 4 - Treviso

assoattp@libero.it
Attività: integrazione dei cittadini togolesi 
nel territorio e collaborazione a progetti 
per lo sviluppo in Togo.

Associazione Ucraina Più
Via Cappuccina, 70
30170 Mestre (VE)
Tel. 041 8010424
ucrainapiu@libero.it
- Sezione	di	Conegliano	(TV)
   sezioneconegliano@yahoo.it
Attività: promozione della cultura 
ucraina, integrazione sociale e 
supporto informativo per i connazionali, 
collaborazione con gli enti pubblici, 
progetti umanitari per l’infanzia.

Bangladesh Association Treviso
Via Gasparinetti 10/5 – Treviso
bangladesh_associazionetv@ymail.com
Attività: sostegno ai connazionali, 
iniziative interculturali.

Bati Bangladesh
Via Monchera, 58 - Farra di Soligo (TV)
Tel. 0438 801887
Attività: aiuto pratico ai bengalesi che 
vivono in Italia e promozione della 
cultura bangla nel territorio con iniziative 
culturali (musica, danze, arte culinaria, 
artigianato).

Centro Culturale Towanda
Via Puccini, 5/a - Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 720337
Attività: organizzazione di incontri 
culturali, musicali e sportivi.

Comunità di Solidarietà Ghanese 
Via Ramoscello, 21 
 Santa Lucia di Piave  (TV)
Tel. 0438 701740  
rissqua@yahoo.com
Attività: sostegno ai cittadini ghanesi 
in Italia ed in Ghana, collabora 
nell’organizzazione di manifestazioni 
multiculturali.
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Comunità Filippina di Treviso
V.lo della Serenissima, 2 - Ponzano V.to (TV)
sethtv@yahoo.com
Attività: sostegno ai connazionali, 
disbrigo pratiche amministrative, 
organizzazione di manifestazioni culturali 
e sportive, promozione della cultura e del 
patrimonio tradizionale.

Comunità Pachamama
Via Feltrino, 39 - Crocetta del Montello (TV)
Tel. 0423 638246
Attività: sostegno ai connazionali nel 
territorio ed in Bolivia.

Coordinamento Cittadinanza Attiva 
della Marca
Via Ragusa, 4 - Treviso
Tel. 0422 210914
cittadinanza-attiva@libero.it
Attività: coordinamento e promozione 
delle associazioni operanti nel settore
dell’immigrazione, elaborazione e 
gestione di progetti di integrazione 
interculturale e di cooperazione allo 
sviluppo.

Fondazione Migrantes
Ufficio Pastorale Migrazioni
C/o Casa Toniolo
Via Longhin, 7 - Treviso
Tel. 0422 576840-39
past.migranti@diocesitv.it
Orari: mart. e ven. 9.30-11.30
Attività: pastorale per i migranti.

Friends of Kerala in Veneto
Via Monte Tomba, 19 
Cavaso del Tomba (TV)
Tel. 0423 562036
Attvità: sostegno ai connazionali indiani, 
promozione di iniziative interculturali.

Trevisani nel Mondo
Via Gambizza, 9 - Treviso
Tel. 0422 579428 - Fax 0422 547874
info@trevisaninelmondo.it
www.trevisaninelmondo.it

Attività: sostegno ai trevigiani oriundi 
emigrati di ritorno e ai loro discendenti.

Unione di Associazioni Burkinabè della 
Provincia di Treviso - U.A.B.T. 
Via Cacciatori del Sile, 23/B - Treviso
ass.burkinabè@yahoo.it
Attività: promozione di iniziative 
culturali e di informazione per favorire 
il coordinamento delle associazioni dei 
burkinabè del territorio e progetti di 
solidarietà anche nel Paese d’origine.

Union des Ivoiriens de Treviso et 
Provinces - U.I.T.P.
Via Puglie, 13 - Treviso
Tel. e Fax 0422 210492
Attività: promozione della cultura 
ivoriana per favorire l’inserimento socio 
economico dei cittadini stranieri.

Veneti nel Mondo onlus
Via Brigata Orobica, 9 int. 1 
Camisano Vicentino (VI)
Tel. 0444 611699 - Fax  0444 413280
www.venetinelmondo-onlus.org
segreteria@venetinelmondo-onlus.org
presidenza@venetinelmondo-onlus.org
Attività: aiuto ed assistenza ai cittadini 
veneti residenti all’estero e agli emigrati di 
ritorno in Italia.

Yarakh Solidarieté Internazionale
Via Roma, 333/3 - Fontanelle (TV)
Tel. 0422 749541
kabou@libero.it
Attività: progetti di solidarietà in Senegal.
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ALTIVOLE TV 31030 CASTELFRANCO VENETO

ASOLO TV 31011 CASTELFRANCO VENETO

BORSO DEL GRAPPA TV 31030 CASTELFRANCO VENETO

CASTELCUCCO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO

CASTELFRANCO VENETO TV 31033 CASTELFRANCO VENETO

CASTELLO DI GODEGO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO

CAVASO DEL TOMBA TV 31034 CASTELFRANCO VENETO

CRESPANO DEL GRAPPA TV 31017 CASTELFRANCO VENETO

FONTE TV 31010 CASTELFRANCO VENETO

LORIA TV 31037 CASTELFRANCO VENETO

MONFUMO TV 31010 CASTELFRANCO VENETO

PADERNO DEL GRAPPA TV 31010 CASTELFRANCO VENETO

POSSAGNO TV 31054 CASTELFRANCO VENETO

RESANA TV 31023 CASTELFRANCO VENETO

RIESE PIO X TV 31039 CASTELFRANCO VENETO

SAN ZENONE DEGLI
EZZELINI

TV 31020 CASTELFRANCO VENETO

VEDELAGO TV 31050 CASTELFRANCO VENETO

CODOGNE’ TV 31013 CONEGLIANO

CONEGLIANO TV 31015 CONEGLIANO

GAIARINE TV 31018 CONEGLIANO

GODEGA DI SANT’URBANO TV 31010 CONEGLIANO

MARENO DI PIAVE TV 31010 CONEGLIANO

ORSAGO TV 31010 CONEGLIANO

SAN FIOR TV 31020 CONEGLIANO

SAN PIETRO DI FELETTO TV 31020 CONEGLIANO

SANTA LUCIA DI PIAVE TV 31025 CONEGLIANO

SAN VENDEMIANO TV 31020 CONEGLIANO

البلدیةمركز التشغیل 
المختص       

ALTIVOLE TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
ASOLO TV 31011 CASTELFRANCO VENETO
BORSO DEL GRAPPA TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CASTELCUCCO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO TV 31033 CASTELFRANCO VENETO
CASTELLO DI GODEGO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CAVASO DEL TOMBA TV 31034 CASTELFRANCO VENETO
CRESPANO DEL GRAPPA TV 31017 CASTELFRANCO VENETO
FONTE TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
LORIA TV 31037 CASTELFRANCO VENETO
MONFUMO TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
PADERNO DEL GRAPPA TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
POSSAGNO TV 31054 CASTELFRANCO VENETO
RESANA TV 31023 CASTELFRANCO VENETO
RIESE PIO X TV 31039 CASTELFRANCO VENETO
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TV 31020 CASTELFRANCO VENETO
VEDELAGO TV 31050 CASTELFRANCO VENETO
CODOGNE' TV 31013 CONEGLIANO
CONEGLIANO TV 31015 CONEGLIANO
GAIARINE TV 31018 CONEGLIANO
GODEGA DI SANT'URBANO TV 31010 CONEGLIANO
MARENO DI PIAVE TV 31010 CONEGLIANO
ORSAGO TV 31010 CONEGLIANO
SAN FIOR TV 31020 CONEGLIANO
SAN PIETRO DI FELETTO TV 31020 CONEGLIANO
SANTA LUCIA DI PIAVE TV 31025 CONEGLIANO
SAN VENDEMIANO TV 31020 CONEGLIANO
SUSEGANA TV 31058 CONEGLIANO
VAZZOLA TV 31028 CONEGLIANO
CAERANO DI SAN MARCO TV 31031 MONTEBELLUNA
CROCETTA DEL MONTELLO TV 31035 MONTEBELLUNA
CORNUDA TV 31041 MONTEBELLUNA
GIAVERA DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA
MASER TV 31010 MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA TV 31044 MONTEBELLUNA
NERVESA DELLA BATTAGLIA TV 31040 MONTEBELLUNA
PEDEROBBA TV 31040 MONTEBELLUNA
SEGUSINO TV 31040 MONTEBELLUNA
TREVIGNANO TV 31040 MONTEBELLUNA
VALDOBBIADENE TV 31049 MONTEBELLUNA
VIDOR TV 31020 MONTEBELLUNA
VOLPAGO DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA

البلدیةمركز التشغیل 
المختص       

ALTIVOLE TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
ASOLO TV 31011 CASTELFRANCO VENETO
BORSO DEL GRAPPA TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CASTELCUCCO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO TV 31033 CASTELFRANCO VENETO
CASTELLO DI GODEGO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CAVASO DEL TOMBA TV 31034 CASTELFRANCO VENETO
CRESPANO DEL GRAPPA TV 31017 CASTELFRANCO VENETO
FONTE TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
LORIA TV 31037 CASTELFRANCO VENETO
MONFUMO TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
PADERNO DEL GRAPPA TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
POSSAGNO TV 31054 CASTELFRANCO VENETO
RESANA TV 31023 CASTELFRANCO VENETO
RIESE PIO X TV 31039 CASTELFRANCO VENETO
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TV 31020 CASTELFRANCO VENETO
VEDELAGO TV 31050 CASTELFRANCO VENETO
CODOGNE' TV 31013 CONEGLIANO
CONEGLIANO TV 31015 CONEGLIANO
GAIARINE TV 31018 CONEGLIANO
GODEGA DI SANT'URBANO TV 31010 CONEGLIANO
MARENO DI PIAVE TV 31010 CONEGLIANO
ORSAGO TV 31010 CONEGLIANO
SAN FIOR TV 31020 CONEGLIANO
SAN PIETRO DI FELETTO TV 31020 CONEGLIANO
SANTA LUCIA DI PIAVE TV 31025 CONEGLIANO
SAN VENDEMIANO TV 31020 CONEGLIANO
SUSEGANA TV 31058 CONEGLIANO
VAZZOLA TV 31028 CONEGLIANO
CAERANO DI SAN MARCO TV 31031 MONTEBELLUNA
CROCETTA DEL MONTELLO TV 31035 MONTEBELLUNA
CORNUDA TV 31041 MONTEBELLUNA
GIAVERA DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA
MASER TV 31010 MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA TV 31044 MONTEBELLUNA
NERVESA DELLA BATTAGLIA TV 31040 MONTEBELLUNA
PEDEROBBA TV 31040 MONTEBELLUNA
SEGUSINO TV 31040 MONTEBELLUNA
TREVIGNANO TV 31040 MONTEBELLUNA
VALDOBBIADENE TV 31049 MONTEBELLUNA
VIDOR TV 31020 MONTEBELLUNA
VOLPAGO DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA

البلدیةمركز التشغیل 
المختص       

ALTIVOLE TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
ASOLO TV 31011 CASTELFRANCO VENETO
BORSO DEL GRAPPA TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CASTELCUCCO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO TV 31033 CASTELFRANCO VENETO
CASTELLO DI GODEGO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CAVASO DEL TOMBA TV 31034 CASTELFRANCO VENETO
CRESPANO DEL GRAPPA TV 31017 CASTELFRANCO VENETO
FONTE TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
LORIA TV 31037 CASTELFRANCO VENETO
MONFUMO TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
PADERNO DEL GRAPPA TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
POSSAGNO TV 31054 CASTELFRANCO VENETO
RESANA TV 31023 CASTELFRANCO VENETO
RIESE PIO X TV 31039 CASTELFRANCO VENETO
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TV 31020 CASTELFRANCO VENETO
VEDELAGO TV 31050 CASTELFRANCO VENETO
CODOGNE' TV 31013 CONEGLIANO
CONEGLIANO TV 31015 CONEGLIANO
GAIARINE TV 31018 CONEGLIANO
GODEGA DI SANT'URBANO TV 31010 CONEGLIANO
MARENO DI PIAVE TV 31010 CONEGLIANO
ORSAGO TV 31010 CONEGLIANO
SAN FIOR TV 31020 CONEGLIANO
SAN PIETRO DI FELETTO TV 31020 CONEGLIANO
SANTA LUCIA DI PIAVE TV 31025 CONEGLIANO
SAN VENDEMIANO TV 31020 CONEGLIANO
SUSEGANA TV 31058 CONEGLIANO
VAZZOLA TV 31028 CONEGLIANO
CAERANO DI SAN MARCO TV 31031 MONTEBELLUNA
CROCETTA DEL MONTELLO TV 31035 MONTEBELLUNA
CORNUDA TV 31041 MONTEBELLUNA
GIAVERA DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA
MASER TV 31010 MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA TV 31044 MONTEBELLUNA
NERVESA DELLA BATTAGLIA TV 31040 MONTEBELLUNA
PEDEROBBA TV 31040 MONTEBELLUNA
SEGUSINO TV 31040 MONTEBELLUNA
TREVIGNANO TV 31040 MONTEBELLUNA
VALDOBBIADENE TV 31049 MONTEBELLUNA
VIDOR TV 31020 MONTEBELLUNA
VOLPAGO DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA
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SUSEGANA TV 31058 CONEGLIANO

VAZZOLA TV 31028 CONEGLIANO

CAERANO DI SAN MARCO TV 31031 MONTEBELLUNA

CROCETTA DEL MONTELLO TV 31035 MONTEBELLUNA

CORNUDA TV 31041 MONTEBELLUNA

GIAVERA DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA

MASER TV 31010 MONTEBELLUNA

MONTEBELLUNA TV 31044 MONTEBELLUNA

NERVESA DELLA BATTAGLIA TV 31040 MONTEBELLUNA

PEDEROBBA TV 31040 MONTEBELLUNA

SEGUSINO TV 31040 MONTEBELLUNA

TREVIGNANO TV 31040 MONTEBELLUNA

VALDOBBIADENE TV 31049 MONTEBELLUNA

VIDOR TV 31020 MONTEBELLUNA

VOLPAGO DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA

CESSALTO TV 31040 ODERZO

CHIARANO TV 31040 ODERZO

CIMADOLMO TV 31010 ODERZO

FONTANELLE TV 31043 ODERZO

GORGO AL MONTICANO TV 31040 ODERZO

MANSUE’ TV 31040 ODERZO

MEDUNA DI LIVENZA TV 31040 ODERZO

MOTTA DI LIVENZA TV 31045 ODERZO

ODERZO TV 31046 ODERZO

ORMELLE TV 31010 ODERZO

PONTE DI PIAVE TV 31047 ODERZO

PORTOBUFFOLE’ TV 31019 ODERZO

SALGAREDA TV 31040 ODERZO

البلدیةمركز التشغیل 
المختص       

ALTIVOLE TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
ASOLO TV 31011 CASTELFRANCO VENETO
BORSO DEL GRAPPA TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CASTELCUCCO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO TV 31033 CASTELFRANCO VENETO
CASTELLO DI GODEGO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CAVASO DEL TOMBA TV 31034 CASTELFRANCO VENETO
CRESPANO DEL GRAPPA TV 31017 CASTELFRANCO VENETO
FONTE TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
LORIA TV 31037 CASTELFRANCO VENETO
MONFUMO TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
PADERNO DEL GRAPPA TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
POSSAGNO TV 31054 CASTELFRANCO VENETO
RESANA TV 31023 CASTELFRANCO VENETO
RIESE PIO X TV 31039 CASTELFRANCO VENETO
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TV 31020 CASTELFRANCO VENETO
VEDELAGO TV 31050 CASTELFRANCO VENETO
CODOGNE' TV 31013 CONEGLIANO
CONEGLIANO TV 31015 CONEGLIANO
GAIARINE TV 31018 CONEGLIANO
GODEGA DI SANT'URBANO TV 31010 CONEGLIANO
MARENO DI PIAVE TV 31010 CONEGLIANO
ORSAGO TV 31010 CONEGLIANO
SAN FIOR TV 31020 CONEGLIANO
SAN PIETRO DI FELETTO TV 31020 CONEGLIANO
SANTA LUCIA DI PIAVE TV 31025 CONEGLIANO
SAN VENDEMIANO TV 31020 CONEGLIANO
SUSEGANA TV 31058 CONEGLIANO
VAZZOLA TV 31028 CONEGLIANO
CAERANO DI SAN MARCO TV 31031 MONTEBELLUNA
CROCETTA DEL MONTELLO TV 31035 MONTEBELLUNA
CORNUDA TV 31041 MONTEBELLUNA
GIAVERA DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA
MASER TV 31010 MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA TV 31044 MONTEBELLUNA
NERVESA DELLA BATTAGLIA TV 31040 MONTEBELLUNA
PEDEROBBA TV 31040 MONTEBELLUNA
SEGUSINO TV 31040 MONTEBELLUNA
TREVIGNANO TV 31040 MONTEBELLUNA
VALDOBBIADENE TV 31049 MONTEBELLUNA
VIDOR TV 31020 MONTEBELLUNA
VOLPAGO DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA

البلدیةمركز التشغیل 
المختص       

ALTIVOLE TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
ASOLO TV 31011 CASTELFRANCO VENETO
BORSO DEL GRAPPA TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CASTELCUCCO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO TV 31033 CASTELFRANCO VENETO
CASTELLO DI GODEGO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CAVASO DEL TOMBA TV 31034 CASTELFRANCO VENETO
CRESPANO DEL GRAPPA TV 31017 CASTELFRANCO VENETO
FONTE TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
LORIA TV 31037 CASTELFRANCO VENETO
MONFUMO TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
PADERNO DEL GRAPPA TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
POSSAGNO TV 31054 CASTELFRANCO VENETO
RESANA TV 31023 CASTELFRANCO VENETO
RIESE PIO X TV 31039 CASTELFRANCO VENETO
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TV 31020 CASTELFRANCO VENETO
VEDELAGO TV 31050 CASTELFRANCO VENETO
CODOGNE' TV 31013 CONEGLIANO
CONEGLIANO TV 31015 CONEGLIANO
GAIARINE TV 31018 CONEGLIANO
GODEGA DI SANT'URBANO TV 31010 CONEGLIANO
MARENO DI PIAVE TV 31010 CONEGLIANO
ORSAGO TV 31010 CONEGLIANO
SAN FIOR TV 31020 CONEGLIANO
SAN PIETRO DI FELETTO TV 31020 CONEGLIANO
SANTA LUCIA DI PIAVE TV 31025 CONEGLIANO
SAN VENDEMIANO TV 31020 CONEGLIANO
SUSEGANA TV 31058 CONEGLIANO
VAZZOLA TV 31028 CONEGLIANO
CAERANO DI SAN MARCO TV 31031 MONTEBELLUNA
CROCETTA DEL MONTELLO TV 31035 MONTEBELLUNA
CORNUDA TV 31041 MONTEBELLUNA
GIAVERA DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA
MASER TV 31010 MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA TV 31044 MONTEBELLUNA
NERVESA DELLA BATTAGLIA TV 31040 MONTEBELLUNA
PEDEROBBA TV 31040 MONTEBELLUNA
SEGUSINO TV 31040 MONTEBELLUNA
TREVIGNANO TV 31040 MONTEBELLUNA
VALDOBBIADENE TV 31049 MONTEBELLUNA
VIDOR TV 31020 MONTEBELLUNA
VOLPAGO DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA

البلدیةمركز التشغیل 
المختص       

ALTIVOLE TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
ASOLO TV 31011 CASTELFRANCO VENETO
BORSO DEL GRAPPA TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CASTELCUCCO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO TV 31033 CASTELFRANCO VENETO
CASTELLO DI GODEGO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CAVASO DEL TOMBA TV 31034 CASTELFRANCO VENETO
CRESPANO DEL GRAPPA TV 31017 CASTELFRANCO VENETO
FONTE TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
LORIA TV 31037 CASTELFRANCO VENETO
MONFUMO TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
PADERNO DEL GRAPPA TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
POSSAGNO TV 31054 CASTELFRANCO VENETO
RESANA TV 31023 CASTELFRANCO VENETO
RIESE PIO X TV 31039 CASTELFRANCO VENETO
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TV 31020 CASTELFRANCO VENETO
VEDELAGO TV 31050 CASTELFRANCO VENETO
CODOGNE' TV 31013 CONEGLIANO
CONEGLIANO TV 31015 CONEGLIANO
GAIARINE TV 31018 CONEGLIANO
GODEGA DI SANT'URBANO TV 31010 CONEGLIANO
MARENO DI PIAVE TV 31010 CONEGLIANO
ORSAGO TV 31010 CONEGLIANO
SAN FIOR TV 31020 CONEGLIANO
SAN PIETRO DI FELETTO TV 31020 CONEGLIANO
SANTA LUCIA DI PIAVE TV 31025 CONEGLIANO
SAN VENDEMIANO TV 31020 CONEGLIANO
SUSEGANA TV 31058 CONEGLIANO
VAZZOLA TV 31028 CONEGLIANO
CAERANO DI SAN MARCO TV 31031 MONTEBELLUNA
CROCETTA DEL MONTELLO TV 31035 MONTEBELLUNA
CORNUDA TV 31041 MONTEBELLUNA
GIAVERA DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA
MASER TV 31010 MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA TV 31044 MONTEBELLUNA
NERVESA DELLA BATTAGLIA TV 31040 MONTEBELLUNA
PEDEROBBA TV 31040 MONTEBELLUNA
SEGUSINO TV 31040 MONTEBELLUNA
TREVIGNANO TV 31040 MONTEBELLUNA
VALDOBBIADENE TV 31049 MONTEBELLUNA
VIDOR TV 31020 MONTEBELLUNA
VOLPAGO DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA
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SAN POLO DI PIAVE TV 31020 ODERZO

CISON DI VALMARINO TV 31030 PIEVE DI SOLIGO

FARRA DI SOLIGO TV 31010 PIEVE DI SOLIGO

FOLLINA TV 31051 PIEVE DI SOLIGO

MIANE TV 31050 PIEVE DI SOLIGO

MORIAGO DELLA BATTAGLIA TV 31010 PIEVE DI SOLIGO

PIEVE DI SOLIGO TV 31053 PIEVE DI SOLIGO

REFRONTOLO TV 31020 PIEVE DI SOLIGO

SERNAGLIA DELLA 
BATTAGLIA

TV 31020 PIEVE DI SOLIGO

ARCADE TV 31030 TREVISO

BREDA DI PIAVE TV 31030 TREVISO

CARBONERA TV 31030 TREVISO

CASALE SUL SILE TV 31032 TREVISO

CASIER TV 31030 TREVISO

ISTRANA TV 31036 TREVISO

MASERADA SUL PIAVE TV 31052 TREVISO

SILEA TV 31057 TREVISO

MOGLIANO VENETO TV 31021 TREVISO

MONASTIER DI TREVISO TV 31050 TREVISO

MORGANO TV 31050 TREVISO

PAESE TV 31038 TREVISO

PONZANO VENETO TV 31050 TREVISO

POVEGLIANO TV 31050 TREVISO

PREGANZIOL TV 31022 TREVISO

QUINTO DI TREVISO TV 31055 TREVISO

RONCADE TV 31056 TREVISO

SAN BIAGIO DI CALLALTA TV 31048 TREVISO

البلدیةمركز التشغیل 
المختص       

ALTIVOLE TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
ASOLO TV 31011 CASTELFRANCO VENETO
BORSO DEL GRAPPA TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CASTELCUCCO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO TV 31033 CASTELFRANCO VENETO
CASTELLO DI GODEGO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CAVASO DEL TOMBA TV 31034 CASTELFRANCO VENETO
CRESPANO DEL GRAPPA TV 31017 CASTELFRANCO VENETO
FONTE TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
LORIA TV 31037 CASTELFRANCO VENETO
MONFUMO TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
PADERNO DEL GRAPPA TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
POSSAGNO TV 31054 CASTELFRANCO VENETO
RESANA TV 31023 CASTELFRANCO VENETO
RIESE PIO X TV 31039 CASTELFRANCO VENETO
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TV 31020 CASTELFRANCO VENETO
VEDELAGO TV 31050 CASTELFRANCO VENETO
CODOGNE' TV 31013 CONEGLIANO
CONEGLIANO TV 31015 CONEGLIANO
GAIARINE TV 31018 CONEGLIANO
GODEGA DI SANT'URBANO TV 31010 CONEGLIANO
MARENO DI PIAVE TV 31010 CONEGLIANO
ORSAGO TV 31010 CONEGLIANO
SAN FIOR TV 31020 CONEGLIANO
SAN PIETRO DI FELETTO TV 31020 CONEGLIANO
SANTA LUCIA DI PIAVE TV 31025 CONEGLIANO
SAN VENDEMIANO TV 31020 CONEGLIANO
SUSEGANA TV 31058 CONEGLIANO
VAZZOLA TV 31028 CONEGLIANO
CAERANO DI SAN MARCO TV 31031 MONTEBELLUNA
CROCETTA DEL MONTELLO TV 31035 MONTEBELLUNA
CORNUDA TV 31041 MONTEBELLUNA
GIAVERA DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA
MASER TV 31010 MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA TV 31044 MONTEBELLUNA
NERVESA DELLA BATTAGLIA TV 31040 MONTEBELLUNA
PEDEROBBA TV 31040 MONTEBELLUNA
SEGUSINO TV 31040 MONTEBELLUNA
TREVIGNANO TV 31040 MONTEBELLUNA
VALDOBBIADENE TV 31049 MONTEBELLUNA
VIDOR TV 31020 MONTEBELLUNA
VOLPAGO DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA

البلدیةمركز التشغیل 
المختص       

ALTIVOLE TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
ASOLO TV 31011 CASTELFRANCO VENETO
BORSO DEL GRAPPA TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CASTELCUCCO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO TV 31033 CASTELFRANCO VENETO
CASTELLO DI GODEGO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CAVASO DEL TOMBA TV 31034 CASTELFRANCO VENETO
CRESPANO DEL GRAPPA TV 31017 CASTELFRANCO VENETO
FONTE TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
LORIA TV 31037 CASTELFRANCO VENETO
MONFUMO TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
PADERNO DEL GRAPPA TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
POSSAGNO TV 31054 CASTELFRANCO VENETO
RESANA TV 31023 CASTELFRANCO VENETO
RIESE PIO X TV 31039 CASTELFRANCO VENETO
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TV 31020 CASTELFRANCO VENETO
VEDELAGO TV 31050 CASTELFRANCO VENETO
CODOGNE' TV 31013 CONEGLIANO
CONEGLIANO TV 31015 CONEGLIANO
GAIARINE TV 31018 CONEGLIANO
GODEGA DI SANT'URBANO TV 31010 CONEGLIANO
MARENO DI PIAVE TV 31010 CONEGLIANO
ORSAGO TV 31010 CONEGLIANO
SAN FIOR TV 31020 CONEGLIANO
SAN PIETRO DI FELETTO TV 31020 CONEGLIANO
SANTA LUCIA DI PIAVE TV 31025 CONEGLIANO
SAN VENDEMIANO TV 31020 CONEGLIANO
SUSEGANA TV 31058 CONEGLIANO
VAZZOLA TV 31028 CONEGLIANO
CAERANO DI SAN MARCO TV 31031 MONTEBELLUNA
CROCETTA DEL MONTELLO TV 31035 MONTEBELLUNA
CORNUDA TV 31041 MONTEBELLUNA
GIAVERA DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA
MASER TV 31010 MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA TV 31044 MONTEBELLUNA
NERVESA DELLA BATTAGLIA TV 31040 MONTEBELLUNA
PEDEROBBA TV 31040 MONTEBELLUNA
SEGUSINO TV 31040 MONTEBELLUNA
TREVIGNANO TV 31040 MONTEBELLUNA
VALDOBBIADENE TV 31049 MONTEBELLUNA
VIDOR TV 31020 MONTEBELLUNA
VOLPAGO DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA

البلدیةمركز التشغیل 
المختص       

ALTIVOLE TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
ASOLO TV 31011 CASTELFRANCO VENETO
BORSO DEL GRAPPA TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CASTELCUCCO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO TV 31033 CASTELFRANCO VENETO
CASTELLO DI GODEGO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CAVASO DEL TOMBA TV 31034 CASTELFRANCO VENETO
CRESPANO DEL GRAPPA TV 31017 CASTELFRANCO VENETO
FONTE TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
LORIA TV 31037 CASTELFRANCO VENETO
MONFUMO TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
PADERNO DEL GRAPPA TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
POSSAGNO TV 31054 CASTELFRANCO VENETO
RESANA TV 31023 CASTELFRANCO VENETO
RIESE PIO X TV 31039 CASTELFRANCO VENETO
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TV 31020 CASTELFRANCO VENETO
VEDELAGO TV 31050 CASTELFRANCO VENETO
CODOGNE' TV 31013 CONEGLIANO
CONEGLIANO TV 31015 CONEGLIANO
GAIARINE TV 31018 CONEGLIANO
GODEGA DI SANT'URBANO TV 31010 CONEGLIANO
MARENO DI PIAVE TV 31010 CONEGLIANO
ORSAGO TV 31010 CONEGLIANO
SAN FIOR TV 31020 CONEGLIANO
SAN PIETRO DI FELETTO TV 31020 CONEGLIANO
SANTA LUCIA DI PIAVE TV 31025 CONEGLIANO
SAN VENDEMIANO TV 31020 CONEGLIANO
SUSEGANA TV 31058 CONEGLIANO
VAZZOLA TV 31028 CONEGLIANO
CAERANO DI SAN MARCO TV 31031 MONTEBELLUNA
CROCETTA DEL MONTELLO TV 31035 MONTEBELLUNA
CORNUDA TV 31041 MONTEBELLUNA
GIAVERA DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA
MASER TV 31010 MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA TV 31044 MONTEBELLUNA
NERVESA DELLA BATTAGLIA TV 31040 MONTEBELLUNA
PEDEROBBA TV 31040 MONTEBELLUNA
SEGUSINO TV 31040 MONTEBELLUNA
TREVIGNANO TV 31040 MONTEBELLUNA
VALDOBBIADENE TV 31049 MONTEBELLUNA
VIDOR TV 31020 MONTEBELLUNA
VOLPAGO DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA
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SPRESIANO TV 31027 TREVISO

TREVISO TV 31100 TREVISO

VILLORBA TV 31050 TREVISO

ZENSON DI PIAVE TV 31050 TREVISO

ZERO BRANCO TV 31059 TREVISO

CAPPELLA MAGGIORE TV 31012 VITTORIO VENETO

COLLE UMBERTO TV 31014 VITTORIO VENETO

CORDIGNANO TV 31016 VITTORIO VENETO

FREGONA TV 31010 VITTORIO VENETO

REVINE TV 31020 VITTORIO VENETO

REVINE LAGO TV 31020 VITTORIO VENETO

SARMEDE TV 31026 VITTORIO VENETO

TARZO TV 31020 VITTORIO VENETO

VITTORIO VENETO TV 31029 VITTORIO VENETO

البلدیةمركز التشغیل 
المختص       

ALTIVOLE TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
ASOLO TV 31011 CASTELFRANCO VENETO
BORSO DEL GRAPPA TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CASTELCUCCO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO TV 31033 CASTELFRANCO VENETO
CASTELLO DI GODEGO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CAVASO DEL TOMBA TV 31034 CASTELFRANCO VENETO
CRESPANO DEL GRAPPA TV 31017 CASTELFRANCO VENETO
FONTE TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
LORIA TV 31037 CASTELFRANCO VENETO
MONFUMO TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
PADERNO DEL GRAPPA TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
POSSAGNO TV 31054 CASTELFRANCO VENETO
RESANA TV 31023 CASTELFRANCO VENETO
RIESE PIO X TV 31039 CASTELFRANCO VENETO
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TV 31020 CASTELFRANCO VENETO
VEDELAGO TV 31050 CASTELFRANCO VENETO
CODOGNE' TV 31013 CONEGLIANO
CONEGLIANO TV 31015 CONEGLIANO
GAIARINE TV 31018 CONEGLIANO
GODEGA DI SANT'URBANO TV 31010 CONEGLIANO
MARENO DI PIAVE TV 31010 CONEGLIANO
ORSAGO TV 31010 CONEGLIANO
SAN FIOR TV 31020 CONEGLIANO
SAN PIETRO DI FELETTO TV 31020 CONEGLIANO
SANTA LUCIA DI PIAVE TV 31025 CONEGLIANO
SAN VENDEMIANO TV 31020 CONEGLIANO
SUSEGANA TV 31058 CONEGLIANO
VAZZOLA TV 31028 CONEGLIANO
CAERANO DI SAN MARCO TV 31031 MONTEBELLUNA
CROCETTA DEL MONTELLO TV 31035 MONTEBELLUNA
CORNUDA TV 31041 MONTEBELLUNA
GIAVERA DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA
MASER TV 31010 MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA TV 31044 MONTEBELLUNA
NERVESA DELLA BATTAGLIA TV 31040 MONTEBELLUNA
PEDEROBBA TV 31040 MONTEBELLUNA
SEGUSINO TV 31040 MONTEBELLUNA
TREVIGNANO TV 31040 MONTEBELLUNA
VALDOBBIADENE TV 31049 MONTEBELLUNA
VIDOR TV 31020 MONTEBELLUNA
VOLPAGO DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA

البلدیةمركز التشغیل 
المختص       

ALTIVOLE TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
ASOLO TV 31011 CASTELFRANCO VENETO
BORSO DEL GRAPPA TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CASTELCUCCO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO TV 31033 CASTELFRANCO VENETO
CASTELLO DI GODEGO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CAVASO DEL TOMBA TV 31034 CASTELFRANCO VENETO
CRESPANO DEL GRAPPA TV 31017 CASTELFRANCO VENETO
FONTE TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
LORIA TV 31037 CASTELFRANCO VENETO
MONFUMO TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
PADERNO DEL GRAPPA TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
POSSAGNO TV 31054 CASTELFRANCO VENETO
RESANA TV 31023 CASTELFRANCO VENETO
RIESE PIO X TV 31039 CASTELFRANCO VENETO
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TV 31020 CASTELFRANCO VENETO
VEDELAGO TV 31050 CASTELFRANCO VENETO
CODOGNE' TV 31013 CONEGLIANO
CONEGLIANO TV 31015 CONEGLIANO
GAIARINE TV 31018 CONEGLIANO
GODEGA DI SANT'URBANO TV 31010 CONEGLIANO
MARENO DI PIAVE TV 31010 CONEGLIANO
ORSAGO TV 31010 CONEGLIANO
SAN FIOR TV 31020 CONEGLIANO
SAN PIETRO DI FELETTO TV 31020 CONEGLIANO
SANTA LUCIA DI PIAVE TV 31025 CONEGLIANO
SAN VENDEMIANO TV 31020 CONEGLIANO
SUSEGANA TV 31058 CONEGLIANO
VAZZOLA TV 31028 CONEGLIANO
CAERANO DI SAN MARCO TV 31031 MONTEBELLUNA
CROCETTA DEL MONTELLO TV 31035 MONTEBELLUNA
CORNUDA TV 31041 MONTEBELLUNA
GIAVERA DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA
MASER TV 31010 MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA TV 31044 MONTEBELLUNA
NERVESA DELLA BATTAGLIA TV 31040 MONTEBELLUNA
PEDEROBBA TV 31040 MONTEBELLUNA
SEGUSINO TV 31040 MONTEBELLUNA
TREVIGNANO TV 31040 MONTEBELLUNA
VALDOBBIADENE TV 31049 MONTEBELLUNA
VIDOR TV 31020 MONTEBELLUNA
VOLPAGO DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA

البلدیةمركز التشغیل 
المختص       

ALTIVOLE TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
ASOLO TV 31011 CASTELFRANCO VENETO
BORSO DEL GRAPPA TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CASTELCUCCO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO TV 31033 CASTELFRANCO VENETO
CASTELLO DI GODEGO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO
CAVASO DEL TOMBA TV 31034 CASTELFRANCO VENETO
CRESPANO DEL GRAPPA TV 31017 CASTELFRANCO VENETO
FONTE TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
LORIA TV 31037 CASTELFRANCO VENETO
MONFUMO TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
PADERNO DEL GRAPPA TV 31010 CASTELFRANCO VENETO
POSSAGNO TV 31054 CASTELFRANCO VENETO
RESANA TV 31023 CASTELFRANCO VENETO
RIESE PIO X TV 31039 CASTELFRANCO VENETO
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TV 31020 CASTELFRANCO VENETO
VEDELAGO TV 31050 CASTELFRANCO VENETO
CODOGNE' TV 31013 CONEGLIANO
CONEGLIANO TV 31015 CONEGLIANO
GAIARINE TV 31018 CONEGLIANO
GODEGA DI SANT'URBANO TV 31010 CONEGLIANO
MARENO DI PIAVE TV 31010 CONEGLIANO
ORSAGO TV 31010 CONEGLIANO
SAN FIOR TV 31020 CONEGLIANO
SAN PIETRO DI FELETTO TV 31020 CONEGLIANO
SANTA LUCIA DI PIAVE TV 31025 CONEGLIANO
SAN VENDEMIANO TV 31020 CONEGLIANO
SUSEGANA TV 31058 CONEGLIANO
VAZZOLA TV 31028 CONEGLIANO
CAERANO DI SAN MARCO TV 31031 MONTEBELLUNA
CROCETTA DEL MONTELLO TV 31035 MONTEBELLUNA
CORNUDA TV 31041 MONTEBELLUNA
GIAVERA DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA
MASER TV 31010 MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA TV 31044 MONTEBELLUNA
NERVESA DELLA BATTAGLIA TV 31040 MONTEBELLUNA
PEDEROBBA TV 31040 MONTEBELLUNA
SEGUSINO TV 31040 MONTEBELLUNA
TREVIGNANO TV 31040 MONTEBELLUNA
VALDOBBIADENE TV 31049 MONTEBELLUNA
VIDOR TV 31020 MONTEBELLUNA
VOLPAGO DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA
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لقانون األجانبالدليل عبر شبكة اإلنترنت
 )يزوڤمشروع شبكة الهجرة لمحافظة أو عمالة تري(

يتعلق األمر بالدليل عبر : يزوڤمن طرف محافظة تريأطلقتنقدم لكم مبادرة هامة 
شبكة اإلنترنت لقانون الهجرة ووضعية األجنبي ، حيث تقوم بتحليل أهم المؤسسات 

. القوانين بصفة مفصلة واإلستمارات المتعلقة بذالكالمهتمة بالهجرة وتعرض

 يتطرق بعمق  جزءا،  19الدليل عبر اإلنترنيت هو وسيلة سهلة التصفح، مقسم إلى 
من  اإلستفادة منلعاملين بالقطاع ل تخولمواضيع الحالية لقانون الهجرة، بحيث لل

ة تقنية التعلم البصري التكوين المستمر من خالل تحليل األسئلة األآثر تداوال بواسط
تقوم األجزاء التسعة عشر بشرح أهم الحاالت التي تهم الوضعية . الجواب/للسوؤال

 للقانون على يالقانونية لألجنبي، آما تقوم أيضا بتفصيل حتى التطبيق الفعل
 هذا الدليل أيضا تعبيرا لعمل شبكة من المؤسسات يعتبرحقيقة . المستوى المحلي

 والذي يشمل أيضا اإلدارات المحلية، دات يزوڤفظة تري من طرف محامقترح
الوالية، مديرية األمن، اإلدارة اإلقليمية للشغل ( الهجرة موضوعاإلختصاصات في 

هذا المشروعالذين ساهموا بشكل آبير في تحقيق ،  )و البلديات

:هيدليل عبر اإلنترنيتللاألجزاء التسعة عشر المتظمنة 

 راب الوطنيللت تأشيرة الدخول.1
 األجنبي  المواطنإقامة.2
 قرارات اإلبعاد.3
 برمجة عمليات الدخول لغرض العمل.4
 )العمل الموسمي  أيضا(الدخول للعمل المأجور.5
 ) من النص الموحد23الفصل (الدخول للعمل مستفيدًا من حق األسبقية .6
 الدخول لغرض العمل الحر.7
 )الموحد من النص 27الفصل (الدخول للعمل في الحاالت الخاصة .8
 وضعية العامل األجنبي.9

وضعية العامل األجنبي المنتمي لدول اإلتحاد األوروبي أو للدول الحديثة .10
 باإلتحاد األوروبي العهد

 التجمع العائلي.11
 وضعية القاصراألجنبي.12
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 الحق في التعليم.13
 الرعاية الصحية.14
 الجنسية.15
 اللجوء السياسي و الحماية اإلنسانية.16
 األجنبي وقانون السير.17
  تشريعيةمصادر.18
 اإلستماراث.19

 
 :من خالل آل جزء يمكن الولوج بسرعة عبر روابط خاصة إلى

التشريعات المتعلقة بالهجرة، مجزءة حسب الموضوع و خاضعة لهرمية •
لدستور و اإلتفاقيات الدولية، مصادراإلتحاد األوروبي، النص ا(المصادر 

الموحد للهجرة و المصادر التشريعية المرتبطة، قواعد التنفيد، مراسيم و 
 ؛)مذآرات وزارية

اللواتي اإلستمارات المجهزة من طرف اإلدارات المرآزية و المحلية •
 ة؛رعلى إختصاصات محددة في مجال الهج تتوفرن

 .نظيمية التي تختصر و توضح أطوار أهم القرارات اإلداريةالمراحل الت•
 

يوجد حاليا أآثر من ألف وثيقة على الشبكة موضوعة رهن إشارة الزوار الذين 
 .بإمكانهم تحميلها بسهولة

هاته الوسيلة توفر للعاملين بالقطاع العام و الخاص و الذين يشتغلون في مجال 
 باإلظافة إلى إآتساب ،تخضع لتطور مستمرالهجرة تحديثا مستمرا لمادة أصبحت 

معرفة مهمة بخصوص المساطر المطبقة للنظام على المستوى المحلي، مانحة 
بذالك أجوبة عل األسئلة الوارذة من المواطنين، الشرآات، المؤسسات والجمعيات 

 .العاملة بالمحافظة أو العمالة
 

 و ينيتوڤرة بتمويل من إقليم ال مجال التخطيط لصالح الهجداخلتندرج هاته المبادرة 
 يزو،ڤمقترحة من مندوب مكتب السياسات اإلجتماعية و الهجرة لمحافظة تري

من طرف وزارة اإلدارة العمومية و التطوير " لإلدارة المثلى"مؤخرا منتقاة آمثال 
 .موميةفي مجال إختبار الجودة لإلدارة الع

 
ترنيت  من طرف مكتب األجانب تم التخطيط و السهر على هذا الدليل عبر اإلن

التابع لقطاع السياسات اإلجتماعية، سياسات الشغل و التكوين المهني لمحافظة 
 .يزوڤتري
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اللواتي اإلستمارات المجهزة من طرف اإلدارات المرآزية و المحلية •
 ة؛رعلى إختصاصات محددة في مجال الهج تتوفرن

 .نظيمية التي تختصر و توضح أطوار أهم القرارات اإلداريةالمراحل الت•
 

يوجد حاليا أآثر من ألف وثيقة على الشبكة موضوعة رهن إشارة الزوار الذين 
 .بإمكانهم تحميلها بسهولة

هاته الوسيلة توفر للعاملين بالقطاع العام و الخاص و الذين يشتغلون في مجال 
 باإلظافة إلى إآتساب ،تخضع لتطور مستمرالهجرة تحديثا مستمرا لمادة أصبحت 

معرفة مهمة بخصوص المساطر المطبقة للنظام على المستوى المحلي، مانحة 
بذالك أجوبة عل األسئلة الوارذة من المواطنين، الشرآات، المؤسسات والجمعيات 

 .العاملة بالمحافظة أو العمالة
 

 و ينيتوڤرة بتمويل من إقليم ال مجال التخطيط لصالح الهجداخلتندرج هاته المبادرة 
 يزو،ڤمقترحة من مندوب مكتب السياسات اإلجتماعية و الهجرة لمحافظة تري

من طرف وزارة اإلدارة العمومية و التطوير " لإلدارة المثلى"مؤخرا منتقاة آمثال 
 .موميةفي مجال إختبار الجودة لإلدارة الع

 
ترنيت  من طرف مكتب األجانب تم التخطيط و السهر على هذا الدليل عبر اإلن

التابع لقطاع السياسات اإلجتماعية، سياسات الشغل و التكوين المهني لمحافظة 
 .يزوڤتري

، و www.trevisolavora.orgلإلعتماد و إستعمال الدليل يجب الدخول للموقع 
  .الظغط على الزر الخاص و إمالء إستمارة اإلعتماد

 

ة بإستعمال الدليل عبر اإلنترنيت يرجى اإلتصال للحصول على أي معلومات متعلق
: خالل أوقات العمل التاليةيزوڤبمكتب األجانب لمحافظة تري

 17.00 إلى الساعة 15.00 و األربعاء من الساعة اإلثنين
12.30 إلى الساعة 8.30 األربعاء، الخميس من الساعة الثالثاء،
0422/694446فاآس 0422/694425 هاتف
servizistranieri@trevisolavora.it إللكترونيا البريد
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