
. يحظر كل أشكال العنف، سواء داخل السرة أوخارجها
 التعلي!!م ه!و ح!!ق أساس!!ي لتش!كيل الش!خص ومك!انه ف!ي المجتم!ع، ل!ذلك يج!ب عل!ى جمي!ع
 الطفال يتوافق مع الحضور اللزامي في المدارس، كما هو موضح أعله. فم!!ن واج!!ب
 الوالدين لضمان أن أطفالهم يذهبون إلى المدرس!ة. المدرس!ة ه!ي المك!ان ال!ذي يوج!د في!ه
 .الطفال والشباب من أصل أجنبي أو من أصل إيطالي، وتعلم معا لبناء مستقبل الشركة

 العمل هو حق أساسي لجميع المواطنين ويجب أن تنفذ وفقا للقانون. ه!!و ممن!!وع والعم!!ل
. الضافي على جميع أشكال التمييز أو الستغلل

. العنصرية وكراهية الجانب في جميع أشكالها، ويعارض بشدة

 لك!ل ش!خص الح!ق ف!ي الحص!ول عل!ى العلج الط!بي اللزم ف!ي المراف!ق العام!ة. يحظ!ر
. جميع أشكال تشويه العضاء من الجسم وليس من الضروري لغراض طبية
. وتعارض إيطاليا للحرب وتعهد على الصعيد الدولي للحل السلمي للصراعات

 ف!!ي ايطالي!!ا هن!!اك ل تم!!ارس التع!!ذيب ول عقوب!!ة الع!!دام، وك!!ذلك ف!!ي جمي!!ع البل!!دان
 الوروبي!!ة الخ!!رى. أوروب!!ا وإيطالي!!ا يق!!اتلون لنه!!م ألغي!!ت ف!!ي بقي!!ة الع!!الم، لن اح!!ترام
 حقوق النسان في كل مكان والشكال الديمقراطية للدولة مشيرا إلى أن ضمان مش!!اركة

. الجميع في الحياة السياسية

 . كثير م!!ن الن!!اس،في إيطاليا ويتحقق المشاركة في الحياة المدنية أيضا بفضل الجمعيات
 س!!!واء اليطالي!!!ة والجنبي!!!ة، وتش!!!ارك ف!!!ي الجمعي!!!ات التطوعي!!!ة العامل!!!ة ف!!!ي مختل!!!ف
 المج!!الت: الص!!حة، والرياض!!ة الجتماعي!!ة والثقافي!!ة و. م!!ع الهج!!رة ول!!دت العدي!!د م!!ن
 الجمعيات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي وتمر على التقالي!د واللغ!ة م!ن بل!د المنش!أ،
 ف!ي حي!ن تري!د الخري!ن لتش!جيع المزي!د م!ن التب!ادلت بي!ن اليط!اليين والج!انب، ولك!ن
 أيضا بين الجانب من مختلف الخلفيات. الذين يعيشون في ايطاليا وح!تى حض!ور حف!ل،

!حفل أو مؤتمر الثقافات ... ربما مع استراحة لتناول وجبة خفيفة لذيذة، طالما الثقافات
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 م!!ن خلل التوقي!!ع عل!!ى اتف!!اق لدم!!ج يواف!!ق الم!!واطن الجن!!بي عل!!ى المتث!!ال لميث!!اق قي!!م
 . ولك!!ن م!!ا ه!!و ه!!ذا المس!!تند ومحتوي!!اته م!!ا؟ ت!!م إنش!!اء ميث!!اق القي!!مالمواطن!!ة والتكام!!ل

 لتلخيص ونوض!ح لجمي!ع المب!ادئ الساس!ية ال!تي تق!وم عليه!ا الحي!اة المدني!ة ف!ي إيطالي!ا،
 والمبادئ التي هي مستمدة من دستور الجمهورية والمواثي!!ق الوروبي!!ة والدولي!ة لحق!!وق
 النس!!ان، م!!ع إيلء اهتم!!ام خ!!اص لتل!!ك القض!!ايا ال!!تي يمك!!ن أن تنش!!أ ع!!ن التع!!ايش بي!!ن

.الثقافات المختلفة

 القيم الساسية للمجتمع الم!دني ف!ي إيطالي!ا ه!ي الحري!ة، والمس!اواة، واح!ترام كرام!ة ك!ل
 . ل!!ذلك ي!!وفر إيطالي!!ا ل!!دعم الش!!خاص الك!!ثر ض!!عفا، وبخاص!!ة النس!!اء والطف!!ال،إنس!!ان

 ال!ذين ه!م ض!حايا التميي!ز والض!!طهاد، مث!ل ط!البي اللج!وء، ال!ذين ي!أتون م!ن بل!دان ف!ي
 حالة حرب أو تحكمها الدكتاتوريات. يحاول إيطالي!ا أيض!ا ل!دعم ك!ل ه!ؤلء الن!اس ال!ذين

. يعيشون في الفقر، وذلك لن كل شخص لديه الحق في حياة كريمة
 المساواة يعني أن يكون كل نفس الحقوق ونفس الواجبات، والرجال والنساء واليطاليين

. والجانب
 الرج!!ال والنس!!اء متس!!اوون أم!!ام الق!!انون ومتس!!اوون ف!!ي الحق!!وق داخ!!ل الس!!رة، ف!!ي

. المجتمع وفي مكان العمل
 يح!!ق لجمي!!ع الن!!اس ال!!ذين يعيش!!ون ف!!ي ايطالي!!ا للتع!!بير ع!!ن مختل!!ف الثقاف!!ات والدي!!ان،

 . الدولة علمانية وجميع الديان أحرار أم!!ام الق!!انون. اح!!ترام ك!!ل رم!!زواحترام الخرين
ديني، فضل عن جميع أشكال الملبس، ولكن يحظر تغطية الوجه في الماكن العامة، 

.لن هذا يمنع العتراف للشخص
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يقع المستشفى في مدينة ألساندريا 
 via Venezia 16 

هناك أيضا مستشفى للطفال والمكرس حصرا لرعاية الطفال
 spalto Marengo 46 

.في هذه الخدمات في حالة الضرورة إشراك وسطاء بين الثقافات

 محمية النساء الحوامل ويمكن أن تذهب إلى مركز الستشارات العائلية حيث سيتم تليه!!ا
 . جميع امتحانات الركائز الساس!!يةالموظفين المتخصصين والنساء وسطاء بين الثقافات

 للم!!رأة الحام!!ل ه!!ي مجاني!!ة. ف!!ي العي!!ادات، بالض!!افة إل!!ى القي!!ام بأنش!!طة لحماي!!ة ص!!حة
 المرأة، والطفال للزوجين. مهم جدا لهذا الخي!!ر ه!!و أيض!!ا خدم!!ة التحص!!ين، حي!!ث يت!!م
 تشجيع الباء على إحضار أطفالهم من الطفال الصغار لمنع كثير من أشكال المراض

.المعدية
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 لق!!وانين اليطالي!!ة والوروبي!!ة حماي!!ة ص!!حة جمي!!ع الم!!واطنين. الم!!واطنين الج!!انب ف!!ي
 وضع جيد مع تصريح القامة قد النخراط في الخدمة الصحية الوطنية، ومن ثم اختي!!ار

 تن!!ص عل!!ى ASL طبيب العائلة وطبيب أطفال لطفالهم. الف!!وائد الص!!حية ال!!تي توفره!!ا
.دفع تذكرة، وفقا للدخل، وإذا كان دخلك منخفضا، يمكنك تقديم طلب للعفاء

 للتسجيل في النظام الصحي الوطني واختيار طبيب العائلة يج!!ب أن ت!!ذهب إل!!ى الم!!اكن
التالية من منطقة

 ASL AL: Alessandria - via Pacinotti 38; Acqui Terme - via Alessandria 
1; Casale Monferrato - via Palestro 41; Novi Ligure - via Papa Giovanni 
XXIII; Ovada - Via XXV aprile 22; Tortona - via Milazzo 1; Valenza - 

viale Santuario 67/69.

 ،24 س!!!!اعة عل!!!!ى 24المستش!!!!فى مفت!!!!وح يومي!!!!ا 
 لح!الت الط!وارئ. . رق!م اله!اتف لطل!ب وزارة م!ع

  عن!!دما ي!!أتي ش!!خص إل!!ى118س!!يارة إس!!عاف ه!!و 
 غرف!!ة الط!!وارئ واس!!تقبل م!!ن قب!!ل ممرض!!ة ال!!ذين
 بجم!!!ع المعلوم!!!ات ح!!!ول المش!!!كلة الص!!!حية ويعي!!!ن
 رم!!!ز الل!!!ون وفق!!!ا للح!!!اح: الحم!!!ر يعن!!!ي العاجل!!!ة
 الصفر حرجة إلى حد ما، الخضر والبي!ض دون

.تمحيص يست ملحة

 من المهم جدا أن يتم استخدام هذه الخدمات فقط في حالت الطوارئ الحقيقية وخطورة
 معينة. هذا هو لتجنب خلق الحشود، ل النتظار، وخصوصا لتسمح لك بسرعة لتخفيف
 معظم الحالت الشديدة والذي هو حقا في خطر. لجميع المشاكل الصحية الخرى هو
 طبيب العائلة، طبيب أطفال أو غيرها من الخدمات الصحية. المهم جدا هو أيضا منع
 وجود نمط حياة صحي (الكل الطبيعية، ل يدخنون ول يشربون الكثير من الكحول،
 والقيام حركة قليل ') والقيام الفحوصات الطبية المطلوبة (مثل اختبارات عنق الرحم
 للنساء و التصوير الشعاعي للثدي). كل هذا يساعد على منع العديد من المراض، أو

8.على القل للتعامل معها في مرحلة مبكرة، عندما كانت فرص الشفاء أكبر
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 بعد الحصول التصريح بالقامة من المهم أن تذهب إلى البلدية التي تعيش فيه!ا لللتح!اق
 في التسجيل من المقيمين، ث!م الغريب!ة يمك!ن الوص!ول إل!ى ع!دد م!ن الممارس!ات المفي!دة:
 بطاق!!ة الهوي!!ة، إعلن قي!!ام دول!!ة للس!!رة، ش!!هادات شخص!!ية، ال!!خ ... ف!!ي بع!!ض بل!!دات

المحافظة هناك خدمة الوساطة بين الثقافات، مع أشخاص من ذوي الخبرة الذين 

Casale Monferrato,via Mameli 10 ,
Agenzia Famiglia è in via Martiri di Nassirya 8.

 Novi Ligure il Comune è in via Giacometti 22 ,
Tortona in via Alessandria 62 ,
Valenza in via Pellizzari 2, a Ovada in via Torino 69 
Serravalle Scrivia in via Berthoud 49.
 يمكن أيض̄ا التسجيل بمكتب العمل الموجود في:
Alessandria si trova in via Cavour 17  ,
Tortona in Via Marsala 22 ,
Novi Ligure in Via Oneto 29 ,
Acqui Terme in Via Crispi 15 ,
Casale M.to in via Magnocavallo 11/13,
Ovada in via Pietro Nenni 12/16 e Valenza in via 9 febbraio 16.

 في كل بلدية، بالضافة إلى ذلك، هناك الخدمات الجتماعية التي تساعد الفراد والسر
.في صعوبة لعدة أسباب: الفقر والعجز وسوء المعاملة

  

ا6

 
  منطق!!!ة، وال!!!تي،20وتنقس!!!م إيطالي!!!ا إل!!!ى 

 ب!!!دورها، تنقس!!!م إل!!!ى مقاطع!!!ات. عاص!!!مة
 منطقة بيدمونت (وهي المنطقة التي تق!ع ف!ي
 شمال غرب) هي مدينة تورينو. السكندرية
 ه!!و مقاطع!!ة بي!!دمونت، وك!!ذلك الس!!كندرية،
 التي هي عاصمة المحافظة والمدن الخ!!رى
 الهام!!!ة ه!!!ي: كاس!!!ال، أك!!!ي تيرم!!!ي، ن!!!وفي
 ليج!!وري، تورتون!!ا وأوف!!ادا. ن!!وفي ليج!!وري
 هي مدينة في مقاطعة وفق!ا لعل!ى نس!بة م!ن

.الرعايا الجانب

 التوقي!ع عل!ى اتف!اق الن!دماج م!ع طل!ب للحص!ول عل!ى تص!ريح القام!ة لم!دة ل تق!ل ع!ن
 س!!نة واح!!دة. ف!!ي وق!!ت توقي!!ع التف!!اق يت!!م تس!!ليم ف!!ي نس!!ختين، واح!!دة للمحافظ!!ة وآخ!!ر

.للجنبي، الذي قد يختار اللغة التي تفضل، بما في ذلك تلك المتاحة للوزارة

 31التوقيع على اتفاق الندماج إلى مكتب الهجرة واحدة للمحافظة ف!!ي ش!!ارع بياتش!!ينزا 
 - السكندرية (في حالة الدخول في العمل أو جم!ع ش!مل الس!رة) أو ف!ي مرك!ز الش!رطة

  - السكندرية (في حالة المدخلت للعمل الحر، تماس!!ك الس!!رة أو71كونه ل مارمورا 
).لسباب أخرى

 محافظة والشرطة هي أول نقطة مرجعية في المنطقة لرعاي!ا أج!انب، وهن!ا س!وف تفع!ل
 الوراق لص!!!دار وتجدي!!!د تص!!!اريح القام!!!ة، وجم!!!ع ش!!!مل الس!!!رة أو لطل!!ب الجنس!!!ية

.اليطالية
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 المواطن الجنبي الذي يدخل إيطالي!ا للم!رة الول!ى ال!تي وقع!ت عل!ى اتف!اق التكام!ل. ه!و
  عام!ا والدول!ة اليطالي!ة، ويس!تند عل!ى16اتفاق بي!ن م!واطن أجن!بي تزي!د أعم!ارهم ع!ن 

 مبدأ التحاد الوروبي، والتي يتم مشاركتها من قب!ل إيطالي!ا: التكام!ل ه!و عملي!ة التكي!ف
 المتب!!!ادل، وال!!!ذي ينط!!!وي عل!!!ى ك!!ل م!!ن الم!!!واطنين الج!!!انب والم!!!واطنين م!!!ن ال!!!دول
 الوروبية. وه!ذا يعن!ي أن الم!واطنين الج!انب ينبغ!ي أن تش!ارك ف!ي الحي!اة العام!ة وله!ا
 الحقوق والواجبات أمام إيطاليا في نفس الوقت يج!ب عل!ى المجتم!ع المض!يف التأك!د م!ن
.أن الرعايا الجانب من الوصول إلى معرفة اللغة اليطالية والقوانين وتشغيل الخدمات

: المتثال لهذا التفاق يجب تقييم كل سنتين، في حدود التي يجب أن تثبت الغريبة
 معرفة كافية المنطوقة اليطالية•
 المعرفة الكافية من المبادئ الساسية للدستور وتنظيم الدولة•
 المعرف!!ة الكافي!!ة م!!ن الحي!!اة المدني!!ة، ف!!ي مج!!الت الص!!حة والتعلي!!م والخ!!دمات•

 الجتماعية، والعمل، واللتزامات الضريبية
التعليم الجباري للطفال القصر•

. الدول على النضمام إلى ميثاق قيم المواطنة والتكامل
 الدول!!ة تق!!دم مجان!!!ا لجمي!!!ع الم!!!واطنين الج!!!انب الدوات للحص!!!ول عل!!ى ه!!ذه النت!!ائج:
 الدورات من المراكز القليمية الدائمة، وأشرطة الفي!ديو والنش!رات المترجم!ة إل!ى لغ!ات

.أجنبية

 الذي يريد أن يعرف المزيد عن اتفاق للتكامل ويمكن الطلع على
http://www.interno.gov.it del Ministero dell'Interno, 

. لغة19حيث يمكنك العثور على معلومات ترجمت إلى 
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 ، و "معاهدة روما" التي أنشأت الجماعة1957في روما، وقع عاصمة ايطاليا، في عام 
  ك!!انت ال!!دول2013القتص!!ادية الوروبي!!ة، والن التح!!اد الوروب!!ي. ف!!ي نهاي!!ة ع!!ام 

.28العضاء في التحاد الوروبي 

  حتى الحرب العالمي!ة الول!ى، وف!ي العق!ود ال!تي تل!ت الح!رب1800من النصف الثاني 
 العالمية الثانية، وكانت إيطاليا بلد الهجرة، س!واء إل!ى دول أجنبي!ة، وال!تي ف!ي جوهره!ا،

 م!!ن الق!!رن الماض!!ي 90sم!!ن الجن!!وب إل!!ى الش!!مال وم!!ن الش!!رق إل!!ى الغ!!رب . من!!ذ 
.أصبحت مقصدا للكثير من المهاجرين من مختلف دول العالم
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مرحبا� في إيطاليا!
 ديموقراطية مبنية على العمل وأن الحكم للشعب يمارسه من جمهورية : إيطاليا1المادة 

خلل مواد الدستور.

 : كل المواطنون لديهم نفس الحقوق ويتساوون أمام القانون من دون تفريق3المادة 
 بين جنس أو نوع أو لغة أو دين أو رأي سياسي أو حالة اجتماعية، ويتوجب على

 الجمهورية إزالة العقبات والصعوبات القتصادية والجتماعية لن هذه العقبات تعوق
 التساوي بين المواطنين ولنها تقف حائل ضد النسان وأيض·ا يمكن لكل العمال

الشتراك في المنظمات السياسية والجتماعية والقتصادية للبلد.

 : ترفض إيطاليا الحروب كأداة لهانة حرية الشعوب الخرى أو كطريقة11المادة 
لحل الخلفات الدولية

.هذه البنود هي بعض المبادئ الساسية التي دستور الجمهورية اليطالية

  وكان لهذا1946 يونيو 2وقد تم اختيار جمهورية من قبل الشعب اليطالي في استفتاء 
 الس!!بب أن ف!!ي إيطالي!!ا ه!!و ي!!وم عطل!!ة وطني!!ة. ف!!ي ذل!!ك الي!!وم ص!!وتت لول م!!رة أيض!!ا

. النساء
. أبريل عيد التحرر من الفاشية والنازية25يوم آخر من عطلة وطنية في ايطاليا هو 
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