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ادلؼدعي
ظؼد مت اجنوز ػذا اظدظقؾ بػضؾ اظؿعوكف عو بني جؿعقي اظدرادوت اظؼوغقغقي حقؿ اظففرة  -جؿعقي تعزؼز
اجؿؿوسل  Asgi APSكاظعقودة اظؼوغقغقي اظـوغقي ظؾلفـ كاحلؼقؽ اظؿوبعي ظؼلؿ صؼف اظؼضوء جلوععي
تقرؼـق كعؽؿى أعني ادلظوظؿ ظألصراد احملركعني عـ حرؼؿفؿ اظشكصقي اظؿوبع دلدؼـي تقرؼـق كمبلوػؿي ذرطي
دلف بوكظق.
صفق ميـؾ عؾقؼ إضوصل ظػ "دظقؾ األذكوص احملركعني عـ حرؼؿفؿ اظشكصقي" عقجف إظك جؿقع اظلفـوء.
صؼد غشلت ػذق احلوجي بلؾى عالحظي ارتػوع سدد احملؿفزؼـ األجوغى اظذؼـ ؼقؿوجقف إظك ععؾقعوت بشلف
احلصقؿ سؾك إضوعي ضوغقغقي صل إؼطوظقو أك احملوصظي سؾك صعوظقؿف .كظغوؼي تؾؾقي ػذق احلوجي ،ظؼد مت االخذ
بعني االسؿؾور أػؿقي تقصقر ععؾقعوت عقجزة صقؿو ؼؿعؾؼ بودلمدلوت اظؼوغقغقي اظرئقلقي عع االرالع سؾك
سؿؾقي اظؿـلقؼ عو بني اظؼقاغني اإلدارؼي كاجلـوئقي كضوغقف اظففرة .ؼؿؿ صل ادلؼوـ األكؿ تقجقف طال اظدظقؾني
إظك االصراد احملفقزؼـ صل اظلقـ ،كظؽـ بنعؽوغفؿو أؼضو أف ميـالف كدقؾي تقجقف جلؿقع عقزػني اظلفقف
اظذؼـ ؼعؿؾقف بصػوت عكؿؾػي صل ادلمدلوت اظعؼوبقي.
ظؼد ذورطؿو صل سؿؾقي اظصقوشي اظطوظؾؿوف  Clara Bongiovanniك .Biancamaria Fasano
ظؼد متً ادلراجعي كاظؿقرؼر حتً إذراؼ عـ ضؾؾ ععؾؿل اظعقودة اظؼوغقغقي اظـوغقي ظؾلفـ كاحلؼقؽ اظؿوبعي
جلوععي تقرؼـق ) (UniToكعـ ضؾؾ احملوعني  Lorenzo Truccoك  Donatella Bavaاظؿوبعني إظك جؿعقي
اظدرادوت اظؼوغقغقي حقؿ اظففرة  -جؿعقي تعزؼز اجؿؿوسل ).(Asgi APS
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اظػصؾ األكؿ .تصرؼح اإلضوعي
 .2.2تعؾقؿوت سوعي سـ تصرؼح اإلضوعي ظؾؿقارـني شقر األكركبقني
تصرؼح اإلضوعي ػق كثقؼي ؼؿؿ إ صدارػو عـ ضؾؾ عدؼرؼي اظشرري كاظذم ؼـؾغل سؾقؽ اعؿالؾ إذا طـً
عقارـ أجـؾل عـ خورج دكؿ االحتود األكركبل ،كذظؽ ظغوؼي اظؾؼوء بشؽؾ ضوغقغل صل إؼطوظقو.
اعؿالؾ تصرؼح إضوعي ] [permesso di soggiornoؼلؿح ظؽ بوظعؿؾ كاحلصقؿ سؾك اظؾطوضي اظصققي
] [tessera sanitariaكاظرعز اظضرؼؾل اظشكصل ] [codice fiscaleكسـقاف اإلضوعي ] [residenzaكبطوضي
اظفقؼي ] [carta d’identitàكاحلصقؿ سؾك حؼقضؽ (عـؾ اظرسوؼي اظطؾقي كاظلؽـ كإسوغوت اظدكظي).
عؿك ؼقؼ ظؽ رؾى تصرؼح اإلضوعي؟
●
سوئؾقي؛

صل حوظي دخقظؽ إظك إؼطوظقو مبقجى تلذقرة ألدؾوب اظدرادي أك اظعؿؾ أك ألدؾوب

● إذا طـً تعقش عع عقارـ إؼطوظل/عقارـي إؼطوظقي تربطؽؿ صؾي ضرابي حؿك اظدرجي اظـوغقي
(زكج/زكجي ،أبـوء ،إخقة/أخقات)؛
● إذا طوف ظزكجؽ/زكجؿؽ تصرؼح إضوعي؛
● إذا طـً بوغؿظور رد سؾك رؾى احلؿوؼي اظدكظقي ادلؼدـ صل إؼطوظقو؛
● إذا طـً ضد حصؾً سؾك اسؿراؼ عـ ضؾؾ اظدكظي اإلؼطوظقي ألم ذؽؾ عـ أذؽوؿ احلؿوؼي؛
● إذا طـً سدمي اجلـلقي؛
● إذا طـً ضد حصؾً ،عـ ضؾؾ عقؽؿي األحداث ،سؾك إذف بوظؾؼوء صل األراضل االؼطوظقي ألغف
ظدؼؽ رػؾ ضوصر ؼؼؾ سؿرق سـ  18دـي.
ػؾ متؾؽ بوظػعؾ تصرؼح إضوعي؟
● مبو أف عدة تصرؼح اإلضوعي عقدكدة ،تؾرز أػؿ قي رؾى جتدؼدق ضؾؾ اغؿفوء صالحقؿف  ،كصل

●

طوصي األحقاؿ ظقس بعد عركر  42ؼقـ عـ تو رؼخ اغؿفوء صالحقؿف .ؼفقز إجراء اظؿفدؼد عـ
اظلفـ.
بعد اغؼضوء تؾؽ ادلدة بودؿطوسؿؽ تؼدمي اظطؾى كظؽـ دقؽقف عـ اظصعى ضؾقظف عـ ضؾؾ
ادلؽوتى اخملؿصي .كصل طوصي االحقاؿ دقؽقف أؼضو ن عـ األصعى سؾك عدؼرؼي اظشرري اسطوء رد
إؼفوبل .كدقؼ تؿعرض خلطر إصدار أعر بوظؿرحقؾ كاالحؿفوز صل عرطز اإلسودة إظك اظقرـ .CPR

● ؼعؿؾر عـ اظضركرم رؾى جتدؼد تصرؼح اإلضوعي أثـوء صؿرة احؿفوزؾ :صل بعض احلوالت
بودؿطوسؿؽ جتدؼد تصرؼح اإلضوعي اظذم متؾؽف ،كصل حوالت أخرل ؼفدر ظؽ اظؿقؼؼ عـ
إعؽوغقي تؼدمي رؾى ظؾقصقؿ سؾك تصرؼح إضوعي ظلؾى آخر.

ظقس ظدؼؽ تصرؼح إضوعي أك ظؼد اغؿفً صالحقي تصرؼقؽ عـذ زعـ رقؼؾ؟

تؿقصر بعض احلوالت اظؿل ميؽـؽ صقفو تؼدمي رؾى ظؾقصقؿ سؾك تصرؼح إضوعي حؿك ظق ظؿ ؼؽـ ظدؼؽ
تصرؼح علؾؼ أك اذا ظؿ تؽـ متؾؽ تصرؼح عـذ كضً رقؼؾ .غشقر ظؽ صل اظؿوظل إظك بعض األعـؾي:
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●

إذا طـً تعوغل عـ عشوطؾ صققي >

حتؼؼ عـ إعؽوغقي حصقظؽ سؾك تصرؼح إضوعي ظؾعالج

اظطؾل ]( [permesso di soggiorno per cure medicheاالرال ع سؾك ).2.1.1؛
● إ ذا طـً خوئػ عـ اظعقدة إظك بؾدؾ ألغؽ تكشك أف تؽقف حقوتؽ صل خطر > بودر بوظؿلطد عـ
ادؿقػوء ذركط رؾى اظؾفقء ]( [domanda di asiloاالرالع سؾك اظػصؾ اظـوغل)؛
● إذا طوف ظدؼؽ أصراد عـ األدرة (إؼطوظقني أك أ ج و غى ) صل إؼطوظقو > بودر بوظ ؿقؼؼ ممو إذا
طوف ؼفقز ظؽ تؼدمي رؾى احلصقؿ سؾك تصرؼح إضوعي ألدؾوب سوئؾقي
]( [permesso di soggiorno per motivi familiariاالرال ع سؾك  )2.1.0؛
● إذا طوف ظدؼؽ أ بـوء ضوصرؼـ صل اظعؿر بققٌ تؼؾ أسؿورػؿ سـ  26دـي كظؿ تػؼد حؼقضؽ
ككاجؾوتؽ جتوق أ بـوئؽ > بودر بوظؿؽؾؿ عع عقوعقؽ دلعرصي إذا طوف بنعؽوغؽ تؼدمي ادؿؽـوؼ
إظك عقؽؿي األحداث (االرال ع سؾك  )2.1.0؛
● إذا طـً صعؾقو ن تقاجف زركؼ خوصي صل إؼطوظقو أك صل بؾدؾ > بودر بوظؿقؼؼ عـ أف زركصؽ عـدرجي
ضؿـ احلوالت اخلوصي اظؿل ؼـص سؾقفو اظؼوغقف ظؾقصقؿ سؾك تصرؼح إضوعي ،كذظؽ بوظؿؽؾؿ عع
عقوعقؽ ،ادلقزػني ،ادلؿطقسني ،أك عؽؿى أعني ادلظوظؿ ][Ufficio del Garante dei detenuti؛

تـؾقف! إذا ظؿ ؼؽـ ظدؼؽ تصرؼح إضوعي ،ضد ؼؿؿ ترحقؾؽ إظك بؾدؾ األصؾل ،كذظؽ إعو أثـوء
كجقدؾ صل اظلفـ أك بعد اغؿفوء عدة سؼقبؿؽ (صل أم كضً طوف) (االرالع سؾك اظػصؾ
اظـوظٌ) ،كأعو إذا طوف ظدؼؽ تصرؼح إضوعي كظؿ تؾودر بؿؼدمي رؾى ظؿفدؼدق ضؾؾ عركر  60ؼقعو ن عـ
تورؼخ اغؿفوء صالحقؿف ،صلقؼ ؼصؾح كجقدؾ صل اظدكظي شقر ضوغقغل كدقفقز أؼضو ّ
ترحقؾؽ (االرالع سؾك اظػصؾ اظـوظٌ).
عوذا ؼؿقجى سؾقؽ اظعؿؾ سـدعو تؽقف عدة صالحقي تصرؼقؽ سؾك كذؽ االغؿفوء؟
خالؿ اظـالث األذفر اظلوبؼي ظؿورؼخ اغؿفوء صالحقي تصرؼقؽ ،ؼـؾغل سؾقؽ اظؿذطر بودلؾوذرة بنجراءات
اظؿفدؼد .ضد ؼؽقف اظقضً اظالزـ ظؿؼدمي رؾى اظؿفدؼد داخؾ عمدلي اظلفـ رقؼؾي جدا ن ،كبوظؿوظل
بودر بوالدؿػلور ظؾقصقؿ سؾك ادلعؾقعوت اظالزعي كاظؿصرؼ صل اظقضً ادلـودى.
طقػ ؼؿؿ جتدؼد تصرؼح اإلضوعي؟

● طؼوسدة سوعي ،ؼـؾغل سؾقؽ تؼدمي رؾى إظك عؽؿى اظؼقودة ظؾقصقؿ سؾك عفؿقسي كثوئؼ
اظؿفدؼد (كظؽـ اإلجراءات ضد تؿغقر ،ظذظؽ بودر مبراجعي طودر سؿؾ عمدلي اظلفـ ظؾقصقؿ
سؾك ادلزؼد عـ ادلعؾقعو ت اظعؿؾقي ،أك راجع أعني ادلظوظؿ).
● كدقؿؿ بوظؿوظل عؿوبعي ػذق اإلجراءات عـ ضؾؾ عؽؿى اظؿلفقؾ ] [Ufficio Matricolaاظؿوبع
دلمدلي اظلفـ ادلؿقاجد صقفو ،كاظؿل دؿؿقظك عفؿي تلؾقؿ عفؿقسي اظقثوئؼ إظك عؽؿى اظؾرؼد
إلردوظفو إظك عدؼرؼي اظشرري.
● ؼـؾغل سؾك عؽؿى اظؿلفقؾ تلؾقؿؽ إؼصوؿ إردوؿ عفؿقسي اظقثوئؼ :كؼؿقجى سؾقؽ االحؿػوظ
بفذق اظقثقؼي ظؽل تـؾً بلغؽ عقجقد صل اظدكظي بشؽؾ ضوغقغل.
صػقي 6

● ؼفى أف ؼؿؿ إعالء عفؿقسي اظقثوئؼ عـ ضؾؾؽ .بودؿطوسؿؽ رؾى ادللوسدة سؾك إعالءػو عـ ضؾؾ
عقوعقؽ ،احد ادلقزػني ،أحد ادلؿطقسني أك عؽؿى أعني ادلظوظؿ.
● ال تؼؾؼ إذا ظؿ حتصؾ صقرا ن سؾك رد :دقؼ ؼفعؾ اظطؾى بؼوئؽ صل األراضل اإلؼطوظقي ضوغقغقو ن ،كذظؽ
إظك أف تلؿؾؿ اظرد عـ عدؼرؼي اظشرري .كصل طوصي األحقا ؿ بودؿطوسؿؽ تؼدمي ادؿؽـوؼ ضد اظرد
اظلؾؾل بوالتصوؿ سؾك اظػقر عع عقوعقؽ (االرال ع سؾك اظقارد أدغوق).
صؿع رؾى اظؿفدؼد ؼـؾغل سؾقؽ إرصوؽ بعض اظقثوئؼ:
● غلكي عـ تصرؼح اإلضوعي ادلـؿفل اظصالحقي.
● غلكي عـ جقاز اظلػر
● غلكي عـ بطوضي اظفقؼي اإلؼطوظقي كاظؾطوضي اظصققي ادلشور سؾقفو اظرعز اظضرؼؾل اظشكصل
(كظؽـ صل حوظي سدـ تقصرػؿ ظدؼؽ بودؿطوسؿؽ صل طوصي األحقاؿ إردوؿ عفؿقسي اظقثوئؼ)
● روبع دعغي بؼقؿي  16ؼقرك
● دقؿقجى سؾقؽ أؼضو ن تلدؼد ضقؿي ضلقؿي اظدصع اظؾرؼدؼي (اظؿل تؾؾغ ضقؿؿفو صل اظعودة  34.46ؼقرك
 34 +ؼقرك).
كبـو نء سؾك غقع تصرؼح اإلضوعي اظذم دؿؼقـ بطؾؾف ،دقؿقجى سؾقؽ تؼدمي كثوئؼ إضوصقي .سؾك دؾقؾ
ادلـوؿ  :إذا رؾؾً جتدؼد تصرؼقؽ ألدؾوب سوئؾقي ،صلقؼ حتؿوج إظك كثوئؼ أصراد أدرتؽ .كأعو إذا رؾؾً جتدؼد
تصرؼقؽ ظؾعالج اظطؾل ،صلقؼ حتؿوج إظك اظقثوئؼ اظصققي.
ظؾعض أغقا ع تصورؼح اإلضوعي ،ؼفى أف ؼؿؿ رؾى اظؿفدؼد عؾوذرةن عـ ضؾؾ عدؼرؼي اظشرري .ص نذا ضوـ
عؽؿى اظؿلفقؾ بنسالعؽ بذظؽ ،بودر بوالتصوؿ مبقوعقؽ أك مبقزػ جدؼر بوظـؼي أك عؿطقع أك مبؽؿى أعني
ادلظوظؿ ظؾقصقؿ سؾك ادلزؼد عـ ادلعؾقعوت.

ضرار دؾؾل بشلف رؾى اظؿصرؼح
ػػػوـ
ػػػوـ

صل حوظي ادؿالعؽ ظرد دؾؾل صقؿو ؼؿعؾؼ بوظطؾى ادلؼدـ عـ ضؾؾؽ ظغوؼي حلصقؿ سؾك
تصرؼح اإلضوعي ،بودر بوالتصوؿ مب قوعقؽ سؾك اظػقر .بنعؽوغؽؿ ععو ن ادلـقؿ أعوـ اظؼوضل
اظذم دقؼ ؼعؿؾ سؾك عراجعي كضعؽ.

علوسدة احملوعل ك خدعي ادللوسدة اظؼوغقغقي اجملوغقي
ػػػوـ

بودؿطوسؿؽ االدؿعوغي مبقوعل صل جؿقع اإلجراءات اإلدارؼي اظؿل تؿؿ أعوـ اظؼوضل
(ادؿؽـوؼ ضد اظؼرار اظلؾؾل ادلؿعؾؼ بؿصرؼح اإلضوعي كادؿؽـوؼ ضد ضرار اظؿرحقؾ).
إلجراء ػذق االدؿؽـوصوت ظـ ؼؿؿ تعقني عقوعل عـ ضؾؾ احملؽؿي  :ص نذا ظؿ ؼؽـ ظدؼؽ عقوعل
خوص عقثقؽ بف  ،بودر بطؾى ادللوسدة عـ ضؾؾ أحد ادلربقني أك أعني ادلظوظؿ.
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كإذا طـً سوجزا ن سـ دصع علؿقؼوت احملوعل ،ألغؽ ال متؾؽ دخؾ أك ألف دخؾؽ عـكػض ،صؿـ
حؼؽ احلصقؿ سؾك علوسدة ضوغقغقي عفوغقي ("خدعي ادللوسدة اظؼوغقغقي اجملوغقي")
كدقؿؿ تلدؼد علؿقؼوت احملوعل عـ ضؾؾ اظدكظي.

ػػػوـ

ؼفقز االدؿعوغي بودللوسدة اظؼوغقغقي  ،دقاء صل جؿقع اإلجراءات اإلدارؼي (تصرؼح اإلضوعي
كاظؿرحقؾ) كدقاء صل اإلجراءات اظؿل تـػذ أعوـ اظؼوضل أك عقؽؿي ادلراضؾي ادلـوصع
اخملصصي ظؾلفـوء (اظػص ؾ اظرابع).
ػؾ متؾؽ أؼضو َ حؼقؽ صل اظلفـ كذظؽ حؿك صل حوظي سدـ اعؿالطؽ ظؿصرؼح إضوعي دورم
ادلػعقؿ؟
بودؿطوسؿؽ اظعؿؾ كاحلصقؿ سؾك اظرسوؼي اظطؾقي كتؼدمي رؾى كاحلصقؿ سؾك ادلـوصع اخملصصي ظؾلفـوء
كاظؿدابقر اظؾدؼؾي ظالحؿفوز كذظؽ إذا تقصرت ظدؼؽ اظشركط األخرل ،كظؽـ بعد اغؼضوء عدة اظعؼقبي دقؼ
تػؼد حؼؽ صل اظعؿؾ.
.2.0

عشؽؾي اجلرائؿ اظعدائقي ادلشور إظقفو صل عودة ضوغقف اظففرة ادلقحد

()Art. 4 co 3 TESTO UNICO IMMIGRAZIONE - TUI
ػؾ طقغؽ عؿفؿ بورتؽوب جرميي ( سؾك اظرشؿ سدـ صدكر حؽؿ غفوئل بنداغؿؽ حؿك اظقضً احلوضر)
ميـؾ عشؽؾي بوظـلؾي ظؿصرؼح إضوعؿؽ؟
غعؿ ،ضد ميـؾ عشؽؾي .صؾشؽؾ سوـ ال ؼفقز ظؽ احلصقؿ سؾك تصرؼح إضوعي (كإذا طـً متؾؽ تصرؼح،
صؿـ احملؿؿ ؾ أؼضو ن إظغوئف) صل حوظي:
أ) االسؿؾور بلغؽ تشؽؾ تفدؼد ظؾـظوـ اظعوـ أك ألعـ اظدكظي اإلؼطوظقي أك بؾداف االحتود األكركبل األخرل.
ب) صدكر ضرار حؽؿ بنداغؿؽ  ،حؿك كظق طوف حؽؿ عـ ضؾؾ احملؽؿي االبؿدائقي صؼط ،كبوظؿوظل ظؿ ؼصؾح
غفوئقو بعد ،أك صل حوظي صدكر حؽؿ إداغي بوظؿػوكض ] [sentenza di patteggiamentoبكصقص إحدل
اجلرائؿ ادلشور إظقفو صل عودة ضوغقف اإلجراءات اجلـوئقي ( art. 380 co 1 e 2 c.p.p.إذا طوغً اظعؼقبي اظؿل
ؼـص سؾقفو اظؼوغقف ذدؼدة اخلطقرة كصل بعض أغقاع اجلرائؿ مبو صل ذظؽ اظلرضي ،اظلطق ادلؿػوضؿ ،االبؿزاز،
حقوزة ادللركضوت ادلؿػوضؿ ،صرض اظرؽ ،كاظعـػ اجلـلل)؛
ج) إ ذا صدر ضرار حؽؿ بنداغؿؽ حؿك كظق طوف عـ احملؽؿي االبؿدائقي صؼط ،كبوظؿوظل ظؿ ؼصؾح غفوئقو بعد،
أك صل حوظي صدكر حؽؿ إداغي بوظؿػوكض بكصقص بعض اجلرائؿ احملددة:
● صل عفوؿ اخملدرات؛
● ضد احلرؼي اجلـلقي؛
● ادللوسدة كاظؿقرؼض سؾك اظففرة شقر اظشرسقي أك اظففرة إظك بؾداف أخرل؛
● جرائؿ ػودصي إظك جتـقد األذكوص ألشراض اظؾغوء أك اظؼوصرؼـ صل اظعؿر ظؾؼقوـ بلغشطي شقر عشركسي؛

صػقي 8

ػؾ ميـؾ اخلضق ع إظك حؽؿ غفوئل عشؽؾي ظؿصرؼح اإلضوعي؟
غعؿ  ،صل جؿقع احلوالت اظؿل مت االرال ع سؾقفو أسالق (اظـؼطي  ، )2.0كإذا طوف حؽؿ اإلداغي اظصودر ب لؾى:
●

جرائؿ حؼقؽ اظؿلظقػ كاظـشر؛

●

عودة اظؼوغقف اجلـوئل ( Art 473 c.p.تزكؼر أك تغققر اظعالعوت ادلؿقزة كاظعالعوت اظؿفورؼي)؛

●

عودة اظؼوغقف اجلـوئل ( Art. 474 c.p.االجتور صل ادلـؿفوت ذات اظعالعوت ادلزكرة) ؛

●

سرضؾي اظلؽؽ احلدؼدؼي كاظطرؽ اظعودؼي كادلقوق دلـع ادلالحي.

 .1.3ضوغقف اجلرائؿ اظعدائقي عودة ضوغقف اظففرة ادلقحد ) (ART. 4 co 3 TUIصقؿو
ؼؿعؾؼ بلغقا ع ععقـي عـ تصورؼح اإلضوعي
ؼعؿؾر اظؼوغقف ادلشور إظقف صل اظـؼطي  2صقؿو ؼؿعؾؼ بوجلرائؿ اظعدائقي ] [reati ostativiدورم ادلػعقؿ
بشؽؾ سوـ ،كظؽـ تعؿؿد سؿؾقي تطؾقؼف صعؾقو ُ سؾك غق ع تصرؼح اإلضوعي ادلطؾقب؛ صؾوظـلؾي ألغقاع
ععقـي عـ اظؿصورؼح ؼعؿؾر اظؼوغقف ادلؿعؾؼ بوجلرائؿ اظعدائقي أضؾ صراعي .كصل حوالت أخرل ضد حتصؾ سؾك
تصرؼح إضوعي حؿك صل حوظي كجقد جرائؿ سدائقي (االرالع سؾك .)1.3.6 ،1.3.5 ،1.3.4 ،1.3.3. ،1.3.1.

 .1.3.1تصرؼح اإلضوعي ظؾعؿؾ/بوغؿظور اظعؿؾ
ال ؼفقز ظؽ رؾى احلصقؿ سؾك اظؿصرؼح ][permesso di soggiorno per lavoro/attesa occupazione

إذا ظؿ متؾؽ علؾؼو ن تصرؼح إضوعي ،صفق ؼعؿؾر األصعى عـ حقٌ اظؿفدؼد.
إذا ظؿ تؽـ ضد ارتؽؾً أم عـ اجلرائؿ ادلذطقرة أسالق ،كعدة سؼقبؿؽ سؾك كذؽ االغؿفوء كتصرؼح إضوعؿؽ
سؾك كذؽ االغؿفوء أؼضو ن ،ؼفقز ظؽ رؾى جتدؼد تصرؼقؽ ألدؾوب اظعؿؾ كذظؽ سـدعو ؼؽقف بودؿطوسؿؽ
االثؾوت بلغؽ متؾؽ اتصوالت عع صوحى سؿؾ علؿعد ظؿقزقػؽ ظدؼف كبلغؽ متؾؽ ركابط سوئؾقي صل األراضل
اإلؼطوظقي .بودر مبراجعي أعني ادلظوظؿ أك عقوعقؽ ظؾقصقؿ سؾك علوسدة.
.1.3.1

تصرؼح اإلضوعي ألدؾوب سوئؾقي

تؿقصر اظعدؼد عـ احلوالت اظؿل ؼفقز صقفو إصدار تصرؼح ألدؾوب سوئؾقي
] . [permesso per motivi di famigliaتكؿؾػ ضقاغني اإلصدار كاظؿفدؼد حلى احلوظي.

جـوئقي ال

كجقد جرميي
ألدؾوب سوئؾقي.

ميـؾ دؾؾو ن طوصقو ن التكوذ ضرار دؾؾل بشلف رؾى احلصقؿ سؾك تصرؼح إضوعي

إذا طـً متؾؽ بوظػعؾ تصرؼح إضوعي ألدؾوب سوئؾقي صفؾ بودؿطوسؿؽ رؾى جتدؼدق؟
غعؿ ،بودؿطوسؿؽ رؾى اظؿفدؼد ،كظؽـ صل حوظي ارتؽوبؽ جلرائؿ خطقرة دقفقز دلدؼرؼي اظشرري اتكوذ
اظؼرار بعدـ جتدؼد تصرؼقؽ .سؾؿو ن بلغف ظقس ضرار تؾؼوئل ،كذظؽ ألغف ؼؿقجى األخذ بعني االسؿؾور اظركابط
األدرؼي صل إؼطوظقو كخطقرة اجلرميي ادلرتؽؾي.
ؼؿؿ رؾى تصرؼح اإلضوعي عـ خالؿ عفؿقسي اظقثوئؼ اظؾرؼدؼي ( ؼؿقجى سؾقؽ رؾى عفؿقسي اظقثوئؼ عـ
عؽؿى اظؿلفقؾ كرؾى ادل لوسدة عـ ضؾؾ عقوعقؽ أك ادلؿطقسني إلعالئفؿ).
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صل حوظي سدـ اعؿالؾ تصرؼح إضوعي ألدؾوب سوئؾقي كظؽـ ظدؼؽ أصراد سوئؾي صل إؼطوظقو ،صفؾ ؼفقز
ظؽ رؾى تصرؼح؟
صل بعض احلوالت ،غعؿ ،كذظؽ صؼط إذا طوغً صالحقي تصرؼقؽ ضد اغؿفً ضؾؾ أضؾ عـ سوـ؛ كأعو صل
حوالت أخرل ،دائؿو .كػـو أؼضو ،ضد تؼرر عدؼرؼي اظشرري سدـ جتدؼد تصرؼقؽ إذا طـً ضد ارتؽؾً جرائؿ
خطقرة .كبوإلضوصي إظك ذظؽ ،عـ اظضركرم اإلثؾوت بلغؽ متؾؽ دخؾ طوصل.
إذا طوف ظدؼؽ أبـوء ضوصرؼـ بوظعؿر  ،بودر بوظؿلطد عـ عقوعقؽ عو إذا طوف ؼفقز
ظؽ االدؿؽـوؼ أعوـ عقؽؿي األحداث مبقجى عودة ضوغقف اظففرة ادلقحد
art. 31 comma 3 TUI

ػػػوـ

إذا طوف ظدؼؽ أضورب إؼطوظقني (زكجي/زكج ،أبـوء ،كاظدؼـ ،أخ/أخً) ،بققٌ طـً
تعقش ععفؿ ضؾؾ دخقظؽ اظلفـ ،ؼفقز ظؽ تؼدمي رؾى ظؾقصقؿ سؾك

تصرؼح إضوعي ألدؾوب سوئؾقي كذظؽ مبقجى ادلودة اظلوبؼي ظؼوغقف اظففرة ادلقحد
ex art. 19 co 2 lett. c) TUI

 .1.3.3تصرؼح اإلضوعي ظؾعالج اظطؾل (ادلرض)
كأؼضو ن صل حوظي ارتؽوبؽ جلرائؿ سدائقي ،ص نذا طوغً حوظؿؽ اظصققي خطقرة بشؽؾ خوص،
بودؿطوسؿؽ رؾى تصرؼح إضوعي ظؾعالج اظطؾل ]).[permesso di soggiorno per cure mediche (malattia
ؼفقز ظؽ رؾى ػذا اظـقع عـ اظؿصورؼح كذظؽ حؿك إذا ظؿ تؽـ متؾؽ علؾؼو ن تصرؼح إضوعي أك إذا طوف
اظؿصرؼح اظذم متؾؽف عـؿفل اظصالحقي عـذ صؿرة عـ اظزعـ (ادلودة )art. 19 co 2 lett. d bis
كظؽل ؼؿؿ إصدار تصرؼح اإلضوعي ػذا:
●
●

●

ؼفى أف ؼؿعؾؼ مبرض خطقر بشؽؾ خوص (سؾك دؾقؾ ادلـوؿ :كرـ)؛
ؼفى أف ؼؿؿ اظشفودة سؾك ادلرض مبقجى كثقؼي ردؿقي عـ ضؾؾ ادلمدلي اظصققي احملؾقي LSA
(ؼـؾغل سؾقؽ إرصوؽ كثوئؼ اظطؾقى اظؿل تشفد سؾك ادلرض عع عفؿقسي اظقثوئؼ اظؾرؼدؼي >>
ظؾقصقؿ سؾك اظشفودة راجع اإلدارة اظصقي دلمدلؿؽ)؛
ظقس عـ ادللؿطو ع سالج ادلرض صل بؾدؾ األصؾل ،كبوظؿوظل دقؽقف عـ اخلطر سؾقؽ اظعقدة إظك
بؾدؾ؛

 .1.3.4تصرؼح اإلضوعي ظؾعالج اظطؾل (احلؿؾ)
ؼفقز ظؽ أؼضو ن تؼدمي رؾى ظؾقصقؿ سؾك تصرؼح إضوعي ظؾعالج اظطؾل إذا طـً اعرأة صل حوظي حؿؾ
عـؾؿي ]) ،[permesso di soggiorno per cure mediche (gravidanzaكذظؽ حؿك  6أذفر عو
بعد كالدة اظطػؾ مبقجى ادلودة (.)art. 19 co 2 lett.d
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كأؼضو ن إذا طـً كاظد اظطػؾ اظذم دقؼ ؼقظد ،صؾودؿطوسؿؽ رؾى تصرؼح االضوعي ػذا :بودر مبراجعي
عقوعقؽ > ؼكؿؾػ اإلجراء بـو نء سؾك عو إذا طـً عؿزكجو ن عـ أـ ادللؿؼؾؾ أـ ال.
صػل ػذق احلوالت ،ال ؼؿؿ تطؾقؼ ضوغقف اجلرائؿ اظعدائقي ،عو سدا صل حوظي االسؿؾور بلغؽ تشؽؾ خطر سؾك
أعـ اظدكظي اإلؼطوظقي أك دكؿ االحتود األكركبل األخرل.
 .1.3.5تصرؼح إضوعي ظضقوؼو اإلجتور كاظعـػ ادلـزظل (ألدؾوب إغلوغقي)
إذا طـً ضققي ظإلجتور أك اظعـػ ادلـزظل ،صؼد تؿؿؽـ عـ احلصقؿ سؾك تصرؼح إضوعي ألدؾوب إغلوغقي
]).[permesso di soggiorno per vittime di tratta e violenza domestica (per motivi umanitari
بودر مبراجعي عقوعقؽ  ،ادلقزػ أك أعني ادلظوظؿ ظغوؼي ا التصوؿ بوظفقؽوت اظؿل بودؿطوسؿفو علوسدتؽ
صل علقرتؽ.
 ضققي اإل جتور .إذا طـً ضققي ادؿعؾود أك ادؿرضوؽ أك إ جتور بوظؾشر (سؾك دؾقؾ ادلـوؿ :أتقً إظكإؼطوظقو كأجؾرت سؾك اظعؿؾ طعوػرة ظلداد دؼـ كظؿ تؽقغل حرة) ،بودؿطوسؿؽ تؼدمي رؾى ظؾقصقؿ
سؾك تصرؼح إضوعي بققٌ ؼشؿؾ أؼضل ن سؾك براعٍ علوسدة تضؿـ اظغذاء كاإلضوعي كاظرسوؼي اظصققي.
 اظعـػ ادلـزظل .ؼؿؿ اسؿؾورؾ ضققي ظؾعـػ ادلـزظل سـدعو تؿعرض إظك :أسؿوؿ اظعـػ اجللدم (اظرطؾ،اظؾؽؿ ،اظصػع ،اظعض كإظك آخرق) أك أسؿوؿ اظعـػ اجلـلل أك اظعـػ اظـػلل (اظؿفدؼد) أك اظعـػ
االضؿصودم ،كأؼضو ن صل حوظي حدكث أسؿوؿ اظعـػ ػذق داخؾ إرور األدرة أك اظزكاج أك اظعالضي اظعورػقي.
ظؾقصقؿ سؾك ػذا اظؿصرؼح ،ظقس عـ اظضركرم أف ؼعقش اظشكص ادلرتؽى ألسؿوؿ اظعـػ عع
اظشكص اخلوضع ظفذق األسؿوؿ.

 .1.3.6تصرؼح اإلضوعي ظؿقصقر احلؿوؼي االجؿؿوسقي ظؾؼوصر اظذم ضد بؾغ دـ اظرذد عمخران ،مبقجى
عودة عـ ضوغقف اظففرة ادلقحد )(ART. 18 COMMA 6 TUI

كؼفقز إصدار ػذا اظؿصرؼح ] [permesso di soggiorno per protezione sociale ex minoreدلَـ ضد
بؾغ دـ اظرذد عمخرا ن ،كذظؽ حؿك صل حوظي ارتؽوب جرائؿ سدائقي.
إذا طـً عقفقز صل اظلفـ بلؾى ارتؽوبؽ جلرميي سـدعو طـً ضوصر صل اظعؿر ،كبعد ارتؽوب اجلرميي.
(سـدعو طـً صل دار األحداث ] [IPMأك سـدعو دخؾً عمدلي دفـ اظؾوظغني صل اظعؿر) ظؼد ذورطً صل
برغ وعٍ ادللوسدة كاإلدعوج االجؿؿوسل (براعٍ ممقظي عـ اظدكظي كعـظؿي عـ ضؾؾ ػقؽوت
اجؿؿوسقي) ،دقؽقف بودؿطوسؿؽ رؾى حتقؼؾ تصرؼقؽ اخلوص بوظؼوصرؼـ صل اظعؿر إظك تصرؼح احلؿوؼي
االجؿؿوسقي ].[permesso per protezione sociale

ػػػوـ

كؼفقز أؼضو ن إصدار ػذا اظؿصرؼح بـوء سؾك اضؿراح عـ ضؾؾ عؽؿى ادلدسل اظعوـ أك ضوضل
ادلراضؾي اظؿو بع حملؽؿي األحداث ،كاظذم إظقف ؼفقز تؼدمي طؿوب ظف ظؾؿعؾقر عـ خالظف
سـ رؾؾؽ.
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اظػصؾ اظـوغل .احلؿوؼي اظدكظقي
 .2.1رؾى اظؾفقء كأغقا ع احلؿوؼي
إذا طـً تؿقاجد صل اظلفـ كتعؿؼد بلف اظعقدة إظك بؾدؾ دقؼ ت شؽؾ خطرا ن سؾك حقوتؽ ،بودؿطوسؿؽ
األخذ بعني االسؿؾور إعؽوغقي تؼدمي رؾى اظؾفقء  ،كذظؽ مبلوسدة عقوعقؽ ،أعني ادلظوظؿ ،اظعقودة
اظؼوغقغقي اظؿوبعي ظؾؽؾقي اجلوععقي اظدكظقي ).(IUC
بودؿطوسؿؽ تؼدمي رؾى جلقء ] [domanda di asiloسـد:
أ.

احؿؿوظقي تعرضؽ صل بؾدؾ ظؾعـػ ألدؾوب عؿعؾؼي بعرضؽ ،دؼـؽ ،جـلقؿؽ أك رأؼؽ
اظلقودل أك بلؾى اغؿؿ وئؽ إظك عفؿقسي عـ االذكوص ذكم خصوئص

خوصي (كضعقي

اظالجه) .صعؾك دؾقؾ ادلـوؿ ضد تؿقصر ػذق اظظركؼ:
●

صل حوظي رصضؽ أداء اخلدعي اظعلؽرؼي كظذظؽ ضد تكضع إلجراء سدظل؛
كإذا طـً عطؾقبو ن عـ اظشرري بلؾى ارتؽوبؽ جلرائؿ ألدؾوب دقودقي؛

●

صل حوظي اعؽوغقي خضقسؽ ظؾؿػرضي/اظؿعرض ظؾعـػ بلؾى عققظؽ اجلـلقي.

●

ب .احؿؿوظقي تعرضؽ ذكصقو ن ألذل بوظغ صل بؾدؾ .ػذا ؼقدث صل حوظي :كجقد حرب أك إذا طوف ضد مت
احلؽؿ سؾقؽ بوإلسداـ أك ألغؽ صل حوظي سقدتؽ إظك بؾدؾ ضد تؿعرض ظؾضرب كدؿكضع ظؾعـػ أك
ظؾؿعذؼى (حؿوؼي إضوصقي).
عـ ػؿ األصراد اظذؼـ بنعؽوغفؿ إؼذائؽ؟
ضد ؼؿؿ اظعـػ اظذم تكشك اخلضقع إظقف عـ عقزػل اظدكظي (سؾك دؾقؾ ادلـوؿ :اظشرري أك اجلقش) أك عـ
جفوت خوصي (سؾك دؾقؾ ادلـوؿ :أذكوص ؼـؿؿقف إظك جؿوسي إجراعقي ،عفؿقسي دقودقي أك دؼـقي
عكؿؾػي سـ جؿوسؿؽ ،بؾ أؼضو ن عـ ضؾؾ أصراد أدرتؽ أك جقراغؽ) .كظؽـ ػذق صل احلوظي اظـوغقي ،ؼؿقجى
سؾقؽ أف تـؾً بلغف ظقس بودؿطوسي اظدكظي (اظشرري ،اظؼضوء كإظك آخرق) حؿوؼؿؽ.
تـؾقف! مبفرد رؾى اظؾفقء ،ؼؿقجى سؾقؽ ضطع االتصوؿ بلؾطوت بؾدؾ األصؾل( .سؾك دؾقؾ ادلـوؿ:
اظلػورة كاظؼـصؾقي كإظك آخرق) ،كإذا طـً متؾؽ جقاز دػر ،صلقؿقجى سؾقؽ تلؾقؿف عمضؿو ن إظك عدؼرؼي
اظشرري .صل حوظي عـقؽ كضعقي اظالجه صؾـ تلؿطقع اظعقدة إظك بؾدؾ األصؾل سؾك االرالؽ .كإذا ضؿً
بذظؽ ،صلقؼ تػؼد كضعقي اظالجه كبوظؿوظل تصرؼح اإلضوعي.

صػقي 12

 .2.2طقػ ؼؿؿ تـػقذ ػذا اإلجراء؟
ظؿؼدمي رؾى اظؾفقء بودر بنسالـ ادلربل ك/أك أعني ادلظوظؿ سـ حوظؿؽ ك اظذؼـ بدكرػؿ دقؼ ؼلوسدكغؽ صل
اإلجراءات .بودؿطوسؿؽ عؼوبؾي رالب عـ اظعقودة اظؼوغقغقي اظؿوبعي جلوععي تقرؼـق  ،IUCكاظذؼـ
دقلوسدكغؽ سؾك ععرصي عو إذا طوف بنعؽوغؽ رؾى اظؾفقء كإسدادق .كدقؼقـ عؽؿى اظؿلفقؾ بنردوؿ
اظطؾى إظك عدؼرؼي اظشرري.
ؼؿقجى سؾقؽ اإلذورة صل ادؿؿورة اظطؾى بنؼفوز إظك أدؾوب رؾؾؽ ظؾفقء .كؼفى أف ؼؿؿ ادؿؽؿوؿ
االدؿؿورة مبلوسدة عؿرجؿ الحد اظؾغوت اظؿل تعرصفؿ .كتؾرز أؼضو أػؿقي تلؾقؿ جؿقع اظقثوئؼ اظؿل
ميؽـؽ احلصقؿ سؾقفو ظغوؼي إثؾوت أدؾوب رؾؾؽ.
كصل حوظي تؼدميؽ ظؾطؾى ،ظـ ؼؽقف عـ ادللؿطو ع ترحقؾؽ إظك أف ؼؿؿ ص قص حوظؿؽ .كظؽـ ؼؿقجى
سؾقؽ أف حتؿؾ ععؽ دائؿو ن غلكي عـ االدؿؿورة اظؿل سـ ررؼؼفو ضدعً اظطؾى (بودؿطوسؿؽ رؾؾفو عـ
عؽؿى اظؿلفقؾ) .كبوغؿظور صدكر اظؼرار ،دقؼ حتصؾ سؾك تصرؼح إضوعي ظلؾى رؾى اظؾفقء.
كبعد تؼدمي رؾى اظؾفقء ،دقؼ ؼؼوبؾؽ أحد أسضوء جلـي اإلضؾقؿ .اظؾفـي ػل ػقؽي سوعي ،كظؽـفو

تكؿؾػ سـ اظؼوضل كاظشرري .صؿو تؼقظف أعوـ ادلػقض ؼعؿؾر درم.
كدقؼقـ ادللؿفقب بطرح أدؽؾي سؾقؽ عؿعؾؼي ب ققوتؽ صل بؾدؾ األصؾل كحقوتؽ صل إؼطوظقو ،ظغوؼي
صفؿ كضعؽ كتؼققؿ اخملورر اظؿل تقاجففو صل بؾدؾ صل حوظي ترحقؾؽ ،كدققضر أثـوء ادلؼوبؾي عؿرجؿ
ذػقم كدقؽقف بنعؽوغف اظؿقدث بؾغؿؽ.

 .2.3عو ػل اظردكد اظؿل ميؽـ أف تؼدعفو اظؾفـي؟
 .2.3.1كضعقي اظالجه كاحلؿوؼي اإلضوصقي
صل حوظي ضؾقؿ رؾى اظؾفقء ادلؼدـ عـ ضؾؾؽ ،دقؿؿ االسؿراؼ ظؽ بقضعقي اظالجه ] [status di rifugiatoأك
احلؿوؼي االضوصقي ] .[protezione sussidiariaكدقؽقف بودؿطوسؿؽ احلصقؿ سؾك تصرؼح إضوعي دلدة
 3دـقات كبوظؿوظل دقفقز ظؽ اظؾؼوء صل األراضل اإلؼطوظقي بشؽؾ ضوغقغل.

 .2.3.2احلؿوؼي اخلوصي
صل حوظي اسؿؼود اظؾفـي بعدـ تقصر ذركط احلصقؿ سؾك احلؿوؼي اظدكظقي كظؽـ صل طوصي االحقاؿ:
● ؼقجد ،سؾك طؾ حوؿ ،خطر صل تعرضؽ ظالضطفود أك اظؿعذؼى ،ألغف صل بؾدؾ ؼؿؿ بودؿؿرار كبصقرة
خطقرة اغؿفوؾ حؼقؽ اإلغلوف،
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● اسؿراصفو ،سؾك طؾ حوؿ ،بلف حقوتؽ عؿلصؾي إظك حد طؾقر صل إؼطوظقو (ألغؽ متؾؽ ركابط سوئؾقي ضقؼي
أك ألغؽ تعقش عـذ صؿرة رقؼؾي بعقدا سـ بؾدؾ األصؾل كضد أصؾقً اآلف عـدعٍ صل إؼطوظقو)

دقفقز ظفو االسؿراؼ ظؽ بوحلؿوؼي اخلوصي

] .[PROTEZIONE SPECIALEكصل ػذق احلوظي ،دقؽقف

بودؿطوسؿؽ احلصقؿ سؾك تصرؼح إضوعي دلدة دـؿني.
ؼفقز ظؾفـي أؼضو ن اإلذورة إظك عدؼرؼي اظشرري ظؽل ؼؿؿ إصدار تصرؼح اإلضوعي ألدؾوب خوصي أخرل.

 .2.3.4اظرد اظلؾؾل

إذا ظؿ ؼؿؿ ضؾقؿ رؾى اظؾفقء اخلوص بؽ كظؿ

ؼؿؿ االسؿراؼ ظؽ بقؿوؼي خوصي عـ احملؿؿؾ أف ؼؿؿ

ترحقؾؽ .بودؿط وسؿؽ دائؿو تؼدمي ادؿؽـوؼ ضؾؾ عركر  23أك  12ؼقـ عـ تورؼخ ادؿالـ اظرد اظلؾؾل
] .[risposta negativaبودر بطؾى ادللوسدة عـ ضؾؾ عقوعل إلجراء االدؿؽـوؼ.

تـؾقف! إذا طـً ضد ارتؽؾً جرائؿ خطقرة ،صذظؽ ضد ميـؾ عشؽؾي صقؿو ؼؿعؾؼ بوالسؿراؼ ظؽ بوحلؿوؼي.
تؾرز أػؿقي ععرصؿؽ ظفذا األعر سـد تؼدعقؽ ظؾطؾى.
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اظػصؾ اظـوظٌ .اظؿرحقؾ
إذا ظؿ تؽـ متؾؽ تصرؼح إضوعي دورم ادلػعقؿ أك ظؿ تؼدـ رؾى ظؾقصقؿ سؾك تصرؼح إضوعي ،أك صل حوالت
خوصي أخرل ،عـ احملؿؿؾ أف تؽقف بقضع ؼؿعذر صقف اظؾؼوء صل إؼطوظقو.
ػؾ بنعؽوغؽ ادؿالـ أعر بوظؿرحقؾ :عـ احملؿؿؾ أف ؼؿؿ اتكوذ ضرار ترحقؾؽ أثـوء كجقدؾ صل اظلفـ أك بعد
خركجؽ عـف كبوظؿوظل ضد ؼؽقف اظؿرحقؾ إدارؼو أك جـوئقو.

 .3.1اظؿرحقؾ طؿدبقر بدؼؾ أك طؾدؼؾ ظالحؿفوز مبقجى عودة ضوغقف اظففرة ادلقحد
) (A RT . 16 T ESTO U NICO I MMIGRAZIONE
عؿك ؼفقز ترحقؾؽ بدال ن عـ ضضوء سؼقبؿؽ صل اظلفـ؟
ػذا اظؿدبقر ؼفقز تطؾقؼف طؿدبقر بدؼؾ سـ اظعؼقبي سـدعو:
.1

تؿقصر ظدؼؽ اظظركؼ ادلقصقصي صل عودة ضوغقف اظففرة ادلقحد  : art. 13 comma 2 T.U.I.إذا

طـً عقجقد صل إؼطوظقو بشؽؾ شقر ضوغقغل (االرالع سؾك  3.3اظؿرحقؾ اإلدارم) ك
.1

إذا حؽؿ سؾقؽ اظؼوضل بوظلفـ دلدة تؼؾ

سـ دـؿني  ،كظؽـ ال تؿقصر اظشركط اظالزعي إلصدار

حؽؿ بقضػ اظؿـػقذ.
صػل حوظي اتكوذ ضرار تطؾقؼ تدبقر اظؿرحقؾ بدال ن سـ االحؿفوز صل اظلفـ ،دقفقز دلدؼرؼي اظشرري ترحقؾؽ
إظك بؾدؾ صل أم كضً طوف ،كذظؽ حؿك ظق طـً ضد ضدعً ادؿؽـوؼ ضد احلؽؿ اظصودر سـ احملؽؿي
االبؿدائقي.
عع اظعؾؿ بلغف ؼفقز إصدار األعر بوظؿرحقؾ طؿدبقر بدؼؾ ظؾعؼقبي سـدعو:
.2

تؿقصر ظدؼؽ اظظركؼ ادلقصقصي صل ادلودة  : art. 13 comma 2إ ذا طـً عقجقد صل إؼطوظقو

بشؽؾ شقر ضوغقغل (االرالع سؾك  3.3اظؿرحقؾ اإلدارم) ك
.1

تؽقف صل اظلفـ ظؼضوء سؼقبؿؽ كال ؼزاؿ ؼؿقجى سؾقؽ متضقي صؿرة صقف تؼؾ سـ دـؿني.

صػل ػذق احلوظي ،دؿطؾى إدارة عمدلي اظلفـ احملفقز صقفو عـ عدؼرؼي اظشرري اظؿعرؼ سؾقؽ (ػقؼؿؽ
كجـلقؿؽ) .ؼؿؿ اتكوذ األعر بوظؿرحقؾ عـ ضؾؾ ضوضل ادلراضؾي ] :[magistrato di sorveglianzaضد

ضرار اظؼوضل بودؿطوسؿؽ تؼدمي اسؿراض

دقاء ذكصقو ن أك سـ ررؼؼ عقوعقؽ اخلوص كذظؽ صل

شضقف  22أؼوـ.
تـؾقف! ظـ ؼؿؿ تعقني عقوعل ظؽ عـ ضؾؾ احملؽؿي إلجراء ادلعورضي.
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صل حوظي تؼدميؽ السؿراض دقؿؿ توظقو ن سؼد جؾلي أعوـ ضوضل ادلراضؾي :كسـدػو ،إذا ظؿ ؼؽـ ظدؼؽ عقوعل
خوص ،دؿؼقـ احملؽؿي بوظؿعقني ظؽ مبقوعل ظفذق اجلؾلي.
ػؾ ميؽـ اظعقدة إظك إؼطوظقو بعد اظؿرحقؾ؟
ال ،ألغف بوإلضوصي إظك أعر اظؿرحقؾ ؼقجد أؼضو حظر اظعقدة إظك إؼطوظقو .صنذا مت ترحقؾؽ ،دؿعؿؿد عدة حظر
اظعقدة إظك إؼطوظقو سؾك غقع اجلرميي اظؿل ارتؽؾؿفو ( عـ  1إظك  3دـقات صل حوظي اجلرائؿ اظؿل ؼعوضى
سؾقفو بعؼقبوت عوظقي كاألضؾ خطقرة؛ كأعو صل احل والت األ خرل ظـ تؼؾ ادلدة سـ  3دـقات).

عؿك ال ؼفقز تطؾقؼ اظؿرحقؾ بدال َ سـ اظلفـ؟
ال ؼؿؿ تطؾقؼ اظؿرحقؾ بدال ن سـ اظلفـ صل حوظي:
● كجقدؾ صل ا ظلفـ بلؾى ارتؽوبؽ جلرائؿ خطقرة بشؽؾ خوص)أم اجلرائؿ اظقاردة صل عودة
ضوغقف اإلجراءات اجلـوئقي  ،(art. 407, comma 2, lett.aسؾك دؾقؾ ادلـوؿ :عـظؿي عـ غقع ادلوصقو،
جرائؿ ذات أػداؼ إرػوبقي ،االبؿزاز ،اظؼؿؾ ،االخؿطوؼ كشقرػو)؛ أك
● كجقدؾ صل اظلفـ بلؾى ارتؽوبؽ إلحدل اجلرائؿ ادلـصقص سؾقفو صل ضوغقف اظففرة ادلقحد كاظؿل
ؼعوضى سؾقفو بوظلفـ دلدة أضصوػو تزؼد سـ اظلـؿني؛ أك
● سـدعو ميـع اظؼوغقف ترحقؾؽ ظؽقغؽ صل زركؼ خوصي (االرالع سؾك اجلزء .)3.5
تـؾقف! صل حوظي إسودة دخقظؽ إظك إؼطوظقو بشؽؾ شقر ضوغقغل كذظؽ بعد أف مت ترحقؾؽ ،دقؿؿ إظغوء
اإلجراء ك بوظؿوظل دؿؼضل ادلدة اظؾوضقي ظعؼقبؿؽ صل اظلفـ.

 .3.0اظؿرحقؾ طنجراء أعـل )(ART. 15 TESTO UNICO IMMIGRAZIONE
ؼفقز ظؾؼوضل أف ؼلعر ضؿـ احلؽؿ بوظؿرحقؾ طؿدبقر أعـل ][espulsione come misura di sicurezza

كذظؽ إذا مت اسؿؾورؾ متـؾ خطقرة اجؿؿوسقي كضد ارتؽؾً جرائؿ خطقرة بشؽؾ خوص )عقاد ضوغقف االجراءات
اجلزائقي .(ex artt. 380 - 381 c.p.p.
كصل ػذق احلوظي ،بعد غؼؾؽ إظك اظلفـ أثـوء اإلجراءات اجلـوئقي أك سؼى إصدار احلؽؿ اظـفوئل بوإلداغي،
دقؿؿ إخطور عدؼرؼي اظشرري كاظلؾطي اظؼـصؾقي ،كاظذؼـ دقؼ ؼشرسقف صل إجراءات حتدؼد اظفقؼي.
كدقؿؿ ترحقؾؽ سـد اغؿفوء صؿرة االحؿفوز.،

صػقي 16

تـؾقف!

كصل غفوؼي عدة االحؿفوز ،ؼفى سؾك ضوضل ادلراضؾي ،صل طوصي االحقاؿ ،أف ؼؿقؼؼ عـ صعؾقي

اخلطقرة االجؿؿوسقي ضؾؾ تطؾقؼف.

 .3.1اظؿرحقؾ اإلدارم )عودة اظؼوغقف ادلقحد ظؾففرة (ART. 13 T.U. IMMIGRAZIONE
صل أم حوظي عـ احلوالت ؼفقز اظؿرحقؾ؟
ؼفقز ترحقؾؽ مبقجى تدبقر إدارم ] [espulsione amministrativaصل حوظي:
 .1دخقظؽ إظك إؼطوظقو بشؽؾ شقر ضوغقغل؛
 .1سدـ اعؿالطؽ ظؿصرؼح إضوعي بلؾى :اغؿفوء عدة صالحقؿف دكف أف تؼدـ رؾى ظؿفدؼدق صل اظقضً
ادلـودى أك صل حوظي تؼدمي رؾى ظؿفدؼدق كظؽـف ضد مت رصض اظطؾى ،أك إذا ضوعً عدؼرؼي اظشرري بنظغوء
تصرؼقؽ؛
 .3إذا مت تصـقػؽ "طكطقرة اجؿؿوسقي" ألغؽ تؼقـ بوظعودة صل االجتور شقر ادلشركع كتعقؾ غػلؽ سـ
ررؼؼ أغشطي سؿؾ شقر ضوغقغقي؛ كإذا أغً ععؿود سؾك ارتؽوب جرائؿ ضد اظؼوصرؼـ صل اظعؿر أك اظصقي
أك األعـ أك االدؿؼرار اظعوـ؛ كإذا طـً عشؿؾف صل ارتؽوبؽ جرميي اظؿكعر اجلـوئل عـ غقع ادلوصقو)صرضقوت
عودة ادلردقـ اظؿشرؼعل .(art. 1,4,16 del D. Lgs. 159/2011
تـؾقف! إذا طـً ضد عوردً حؼؽ صل ظؿ ذؿؾ اظعوئؾي أك طوف ظدؼؽ ركابط سوئؾقي صل إؼطوظقو أك ضد سشً
صقفو ظػؿرة رقؼؾي عـ اظزعـ ،دقؿقجى سؾك اظلؾطوت تؼققؿ كضع سوئؾؿؽ ضؾؾ إصدار أعر اظؿرحقؾ.
طقػ ؼؿؿ اظؿرحقؾ؟
اظؿرحقؾ ػق ضرار ؼؿؿ اتكوذق عـ ضؾؾ احملوصظ سـ ررؼؼ عدؼرؼي اظشرري .صنذا مت إؼؼوصؽ عـ ضؾؾ اظشرري،
كذظؽ بعد خركجؽ عـ اظلفـ ،كمت اظؿلطد بوغؽ عقجقد صل اظدكظي بشؽؾ شقر ضوغقغل صؿـ احملؿؿؾ عراصؼؿؽ
إظك عرطز اظشرري كإخطورؾ بلعر بوظؿرحقؾ ].[decreto di espulsione

ػػػوـ

سـدعو ؼؿؿ إخطورؾ بلعر اظؿرحقؾ ،بودؿطوسؿؽ تؼدمي ادؿؽـوؼ أعوـ ضوضل
اظصؾح صل شضقف  30ؼقـ عـ تورؼخ ادؿالعف .ؼؿقجى سؾقؽ اظؾقٌ سؾك عقوعل
ظؿؼدمي االدؿؽـوؼ .كإذا طـً ال تلطقع دصع أجرق ،صققؼ ظؽ احلصقؿ سؾك االدؿعوغي
بودللوسدة اظؼوغقغقي ظؿلدؼد اظؿؽوظقػ عـ ضؾؾ اظدكظي.

بعد ادؿالعؽ ألعر اظؿرحقؾ:
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● ضد ؼؿؿ اصطقوبؽ سؾك اظػقر إظك احلدكد؛ (غودرا ن عو ؼقدث ذظؽ)؛
● ضد ؼؿؿ غؼؾؽ إظك عرطز اإلسودة إظك اظقرـ ]) ، [centro per il rimpatrio (CPRحقٌ دقؿؿ
إؼؼوصؽ عـ أجؾ تـظقؿ عغودرتؽ إظك بؾدؾ األصؾل؛
● إذا طوف ظدؼؽ جقاز دػر كسـقاف إضوعي ،ؼفقز دلدؼر عدؼرؼي اظشرري أف ؼؼرر تطؾقؼ تدبقر بدؼؾ سـ
اإلؼؼوؼ صل عرطز اإلسودة إظك اظقرـ ) CPRسؾك دؾقؾ ادلـوؿ :ذرط اظؿقضقع ]([obbligo di firma؛
● ؼفقز دلدؼر عدؼرؼي اظشرري إسطوئؽ عفؾي زعـقي ظؾؿغودرة اظطقسقي (سؾك دؾقؾ ادلـوؿ :عـ  7كحؿك
 15ؼقـ) كدقؿؿ إخالء دؾقؾؽ ظغوؼي (ادلغودرة اظطقسقي) .كإذا ظؿ متؿـؾ ظفذا ادلقسد اظـفوئل ،دقفقز
غؼؾؽ إظك عرطز اإلسودة إظك اظقرـ  CPRظؿرحقؾؽ إظك كرـؽ.
● إذا ظؿ ؼؽـ عـ ادللؿطوع عراصؼؿؽ سؾك اظػقر إظك احلدكد (إظك ادلطور) أك صل حوظي سدـ تقصر عؽوف ظؽ
صل عرطز اإلسودة إظك اظقرـ ،دقفقز دلدؼر عدؼرؼي اظشرري أعرؾ بودلغودرة بشؽؾ علؿؼؾ صل شضقف
 7أؼوـ كدقؿؿ إخالء دؾقؾؽ .كصل حوظي سدـ اعؿـوظؽ بذظؽ ضد تكضع إل جراءات جـوئقي كضد ؼؿؿ
اؼؼوصؽ صل عرطز اإلسودة إظك اظقرـ .CPR

عرطز اإلسودة إظك اظقرـ
إذا مت غؼؾؽ إظك عرطز اإلسودة إظك اظقرـ ) ،(CPRدقؿؿ سؼد جؾلي ادؿؿو ع ك دقؿعني سؾك اظؼوضل أف
ؼؼرر عو إذا طوف دقمطد اإل ؼؼوؼ أـ ال .بودؿطوسؿؽ االدؿعوغي مبقوعقؽ اخلوص أك إذا ظؿ ؼؽـ ظدؼؽ
عقوعل دقؿؿ تعقني عقوعل ظؽ عـ ضؾؾ احملؽؿي .خالؿ عدة إؼؼوصؽ ،دقؿعني سؾك عدؼرؼي اظشرري
اظؿعرؼ سؾك ػقؼؿؽ كاحلصقؿ سؾك كثوئؼ اظؿرحقؾ إظك بؾدؾ.
ؼعؿؾ صل عرطز اإلسودة إظك اظقرـ  CPRأؼضو ن أعـوء ادلظوظؿ حلؿوؼي حؼقؽ احملؿفزؼـ .بودؿطوسؿؽ
عراجعؿفؿ أثـوء صؿرة إؼؼوصؽ ،كذظؽ بطؾى احلصقؿ سؾك عؼوبؾي كذرح عشوطؾؽ كاغؿفوطوت حؼقضؽ،
كذظؽ أؼضو طؿوبقون.
إظك عؿك دؿؾؼك صل عرطز اإلسودة إظك اظقرـ CPR؟
● إذا مت غؼؾؽ عؾوذرةن إظك عرطز اإلسودة إظك اظقرـ  ،CPRكذظؽ بعد إرالؽ دراحؽ عـ اظلفـ،
دقؽقف بودؿطوسؿؽ اظؾؼوء صقف دلدة أضصوػو  23ؼقـ.
● أعو صل حوظي ادؿالعؽ ألعر ترحقؾ كذظؽ بعد إرالؽ دراحؽ عـ اظلفـ ،صؿـ احملؿؿؾ إؼؼوصؽ صل
ادلرطز دلدة  34كحؿك  94ؼقـ طقد أضصك.
● كصل طال احلوظؿني ( 45ؼقـ أك  94ؼقـ) ،ضد ؼؿؿ عـح األذكوص اظؼودعني عـ بؾداف عـشل ععقـي
صؿرة إضوصقي عدتفو  12ؼقـ (إجؿوال ن  120ؼقـ).
حظر إسودة اظدخقؿ ][DIVIETO DI REINGRESSO

إذا مت ترحقؾؽ ظـ ؼفقز ظؽ إسودة دخقؿ إؼطوظقو أك أم بؾد آخر عـ بؾداف االحتود األكركبل.
عوذا دققدث إذا ضؿً بنسودة اظدخقؿ إظك إؼطوظقو دكف ػذا اظؿصرؼح؟
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● ضد ؼؿؿ احلؽؿ سؾقؽ بوظلفـ عـ دـي كاحدة كحؿك  4دـقات؛
● دقؿؿ ترحقؾؽ عـ جدؼد كذظؽ مبراصؼؿؽ عؾوذرةن إظك احلدكد؛
●

إذا مت ترحقؾؽ ظؾؿرة اظـوغقي كضؿً بوظدخقؿ عـ

جدؼد إظك اؼطوظقو بشؽؾ شقر ضوغقغل ،ضد ؼؿؿ

احلؽؿ سؾقؽ بعؼقبي احلفز صل اظلفـ دلدة تؿراكح مبو بني دـي كاحدة كحؿك  5دـقات.
إظك عؿك دقلؿؿر حظر إسودة اظدخقؿ إظك إؼطوظقو بعد اظؿرحقؾ؟
● صل اظعودة ،ال تؼؾ عدتف سـ  3دـقات كال تزؼد سـ  5دـقات.
● ضد ؼؿؿ صرض صؿرة تزؼد سؾك  5دـقات صل حوظي اغؿؿوئؽ إظك إحدل اظػؽوت ادلشور إظقفو صل
اظؼوغقف :األذكوص اظذؼـ ؼعؿؾركف خطرؼـ اجؿؿوسقو ن كاظذؼـ ضد ارتؽؾقا جرائؿ خطقرة عـؾ
اإلرػوب.
إذا سدت إظك بؾدؾ كظؽـؽ عؿفؿ أك ررؼ عؿضرر صل إجراء سدظل جورم صل إؼطوظقو ،ػؾ بودؿطوسؿؽ
اظعقدة ظؾؿشورطي صقف؟
إذا طوف ظدؼؽ ادؿدسوء ظؿورؼخ اجلؾلي ،صقفى سؾقؽ أف تطؾى ذكصقو أك سـ ررؼؼ عقوعقؽ عـ عدؼرؼي
اظشرري إذف بوظعقدة ،كدقؿؿ إصدار ػذا اإلذف سـ ررؼؼ اظؼـصؾقي أك اظلػورة اإلؼطوظقي صل بؾدؾ األصؾل.
 .3.2تر حقؾ عـ ضؾؾ كزارة اظداخؾقي )عودة ضوغقف اظففرة ادلقحد (ART. 13 CO 1 T.U.I.
ؼعؿؾر أعر غودر جدا كظؽـ ضد ؼؿؿ إصدار ػذا اظؿرحقؾ ] [espulsione del Ministero dell’Internoألدؾوب
تؿعؾؼ بوظـظوـ اظعوـ كأعـ اظدكظي أك ألدؾوب تؿعؾؼ مبؽوصقي اإلرػوب .صػل حوظي ادؿالعؽ ظف ،بودر بوالتصوؿ
سؾك اظػقر عع عقوعقؽ ،كذظؽ ظقجقد احؿؿوالت سدؼدة صل تـػقذ ػذا اظـقع عـ اظؿرحقؾ سؾك اظػقر مبراصؼي
إظك احلدكد.

 .3.3احلوالت اظؿل ميـع صقفو اظؿرحقؾ
)عودة ضوغقف اظففرة ادلقحد (ART. 19 T.U. IMMIGRAZIONE
عو رأؼـوق حؿك اآلف ؼـطؾؼ بشؽؾ سوـ .كظؽـ بوظرشؿ عـ ذظؽ ،تقجد حوالت ال ؼفقز صقفو ترحقؾؽ:
أ)

صل حوظي كجقد خطر اظؿعرض ظالضطفود صل بؾدؾ بلؾى اظعرؽ ،اجلـس ،اظؾغي ،اجلـلقي ،اظدؼـ،
اظرأم اظلقودل ،اظظركؼ اظشكصقي أك االجؿؿوسقي (حؿك صل حوظي سدـ تؼدميؽ سؾك اإلرالؽ ظطؾى
جلقء)؛

ب) صل حوظي احؿؿوظقي تعرضؽ صل بؾدؾ خلطر ا ظؿعذؼى أك ادلعوعؾي اظالإغلوغقي أك ادلفقـي (سـد
تؼققؿ ػذق االدؾوب ؼؿؿ األخذ بعني االسؿؾور اؼضو ن اغؿفوطوت حؼقؽ اإلغلوف اظقادعي اظـطوؽ صل بؾد
ادلـشل)؛
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ج) سـدعو ؼعـل اظؿرحقؾ اغؿفوؾ حؼؽ صل حقوتؽ اظشكصقي كاحلقوة اظعوئؾقي .كػذا ؼعـل بلغف
سـدعو تؽقف حقوتؽ عؿلصؾي صل إ ؼطوظقو ،ألغؽ متؾؽ ركابط سوئؾقي صل األرا ضل اإلؼطوظقي أك
تعقش ػـو عـذ صؿرة رقؼؾي عـ خالؿ سؿؾؽ ،كإظك آخرق ،ال ؼفقز ابعودؾ؛
د)

سـدعو تؽقف عؿعوؼش عع أضورب بصؾي ضرابي حؿك اظدرجي اظـوغقي (كاظدؼـ ،أبـوء ،أخ/أخً) أك عع
اظزكج/اظزكجي ،عـ اجلـلقي اإلؼطوظقي.
تـؾقف  :ؼفى أف تـؾً تعوؼشؽ ععفؿ (سؾر احلوظي اظعوئؾقي أك كثوئؼ أخرل)؛

ق) سـدعو تؽقغل بقوظي حؿؾ كصل اظلؿي أذفر عو بعد كالدة اظطػؾ؛
ك) سـدعو تؽقف كاظد اظطػؾ اظذم دققظد كخالؿ األذفر اظلؿي اظؿوظقي ظقالدة رػؾؽ؛ كصل اظلؿي
أذفر دلو بعد كالدة اظطػؾ؛
ز)

كإذا طوغً حوظؿؽ اظصققي خطقرة جدا كال ميؽـ سالجؽ صل بؾدؾ.

تـؾقف! صل حوظي كجقد خطر ألدؾوب تؿعؾؼ بوألعـ اظؼقعل أم اظـظوـ كاظل العي اظعوعي (سؾك دؾقؾ
ادلـوؿ :الرتؽوبؽ جرائؿ بوظغي اخلطقرة) ،ؼفقز ظؾؿقوصظي ،صل طوصي االحقاؿ ،اتكوذ ضرار إبعودؾ كظؽـ ؼؿعني
سؾقفو أؼضو ن أف تلخذ صل االسؿؾور اظركابط األدرؼي كحقوتؽ اخلوصي صل إؼطوظقو :اظؿرحقؾ ظقس تؾؼوئل.

كصل احلوالت اظؿل ؼؿؿ صقفو عـع اظؿرحقؾ ،ؼقؼ ظؽ احلصقؿ سؾك تصرؼح إضوعي ظـقؾ احلؿوؼي اخلوصي
(احلوظؿني أ ك ب) ،أك ألدؾوب سوئؾقي (احلوظي د) أك ظؾعالج اظطؾل (احلوالت ق ،ك ،ز).

إذا ظؿ تـدرج حوظؿؽ ضؿـ احلوالت ادلذطقرة أسالق كظؽـ صل طوصي األحقاؿ ،ظؼد تعرضً
ظؾعـػ اظؾدغل ،اظـػلل ،اجلـلل أك طـً تؿعوظٍ بلؾى عشوطؾ صققي دقاء

ػػػوـ

بدغقي أك سؼؾقي ،بودر بوالتصوؿ مبقوعقؽ كعربقؽ ألف زركصؽ ضد ال تؿقاصؼ عع اظؿرحقؾ
ك/أك عع االحؿفوز صل عرطز اإلسودة إظك اظقرـ ).(CPR

صنذا تعذر ترحقؾؽ ،ظـ

ؼؽقف عـ ادللؿطو ع حؿك احؿفوزؾ صل عرطز اإلسودة إظك

اظقرـ  : CPRإذا طـً عقجقد صل ادلرطز ،بودر بوالتصوؿ بوحملوعل أك أعني ادلظوظؿ
إلسالعفؿ سـ كجقد حظر اظؿرحقؾ.
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 .3.4علوسدة اظعقدة اظؿطقسقي إظك اظقرـ
ػق برغوعٍ عكصص ظؾعقدة اظـفوئقي إظك اظؾؾد األصؾل ] ،[Rimpatrio Volontario Assistitoكذظؽ ظغوؼي
احلصقؿ سؾك علوسدة إلسودة بدء عشركع حقوتؽ.
تـؾقف ،ظـ ؼؽقف بودؿطوسؿؽ احلصقؿ سؾقفو صل حوظي:
 ادؿالعؽ ألعر كزارم بوظؿرحقؾ ][provvedimento di espulsione ministeriale
)عودة ضوغقف اظففرة ادلقحد (art. 13 co 1 T.U.I.؛



ادؿالعؽ ألعر بوظؿرحقؾ بلؾى اخلطقرة االجؿؿوسقي
][provvedimento di espulsione per pericolosità sociale
)عودة ضوغقف اظففرة ادلقحد (art. 13 co 2 lett. c) T.U.I.؛

 ادؿالعؽ ألعر بوظؿرحقؾ طدبقر أعـل
][provvedimento di espulsione come misura di sicurezza
)عودة ضوغقف اظففرة ادلقحد (art. 15 T.U.I.؛

 ادؿالعؽ ألعر بوظؿرحقؾ طعؼقبي بدؼؾي
].[provvedimento di espulsione come sanzione sostitutiva o alternativa
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اظػصؾ اظرابع .ادلـوصع اخملصصي ظؾلفـوء
ادلؼدعي
أثـوء ضضوء عدة سؼقبؿؽ ،ضد حتصؾ سؾك عـوصع عكؿؾػي عكصصي ظؾلفـوء ]:[benefici penitenziari
عـ بقـفو إعؽوغقي احلصقؿ سؾك إجوزات ،اظعؿؾ داخؾ اظلفـ كخورجف كاحلصقؿ سؾك تدابقر بدؼؾي سـ
االحؿفوز.
ظؾقصقؿ سؾك إحدل ادلـوصع ،ؼفقز ظؽ رؾؾفو ذكصقو ن أك رؾى ادللوسدة عـ عربقؽ أك بودؿطوسؿؽ رؾى
علوسدة عقوعقؽ .دقؼ ؼؿكذ ضوضل ادلراضؾي ] [magistrato di sorveglianzaأك عقؽؿي ادلراضؾي
] [tribunale di sorveglianzaاظؼرار صقؿو ؼؿعؾؼ بوظطؾى .أعو صل حوظي اسؿؼودؾ بلف ضرار اظؼوضل شقر
دؾقؿ ،ؼفقز ظؽ تؼدمي ذؽقل :ظفذا اظفدؼ بودر مبراجعي عقوعقؽ.
تـؾقف!
ضققد احلصقؿ سؾك ادلـوصع  -جرائؿ ععقـي )عودة غظوـ اظلفقف (art. 4bis OP

صل حوظي ارتؽوبؽ إلحدل اجلرائؿ ادلـصقص سؾقفو صل عودة غظوـ اظلفقف  ،art. 4 bisدقؽقف احلصقؿ
سؾك ادلـوصع أصعى .كصل بعض احلوالت ظـ ؼؿؿ عـقؽ ادلـوصع أك دقطؾى عـؽ تقصقر ادلزؼد عـ
ادلؿطؾؾوت.
صل حوظي ارتؽوبؽ جلرميي مبقجى عودة غظوـ اظلفقف( art. 4 bis comma 1 o.p..سؾك دؾقؾ ادلـوؿ:
(جرائؿ ألػداؼ إرػوبقي ،اظؿكعر اجلـوئل عـ أجؾ االجتور بوخملدرات ،االخؿطوؼ ظغوؼي االبؿزاز ،كاالجتور
بوظؾشر كشقرػؿ) دقؽقف احلصقؿ سؾك ادلـوصع عقدكد جدان.
كبشؽؾ سوـ ،ظؾؿؿؽـ عـ احلصقؿ سؾك ادلـوصع ،ؼؿقجى سؾقؽ اظؿعوكف عع غظوـ اظعداظي (أك االثؾوت بلف
ػذا اظؿعوكف علؿققؾ أك ال صوئدة عـف) ،كصل طوصي االحقاؿ ،ؼؿقجى اإلثؾوت بلغف ظؿ تعد ظدؼؽ أم ص الت
عع ادلـظؿي اإلجراعقي اظؿل ط ـً متـؾ جزء عـفو ،كبلغف ظـ ؼؽقف ظؽ أم صؾي بفو صل ادللؿؼؾؾ.
صل حوظي ارتؽوبؽ جلرميي مبقجى عودة غظوـ اظلفقف ( art. 4 bis comma 1 quater o.p.سؾك
دؾقؾ ادلـوؿ :دسورة األرػوؿ ،ادؿغالؿ األرػوؿ صل ادلقاد اإلبوحقي ،االسؿداء اجلـلل كإظك أخرق)
بودؿطوسؿؽ احلصقؿ سؾك إجوزة ادلؽوصلة صؼط بـو نء سؾك غؿوئٍ ا دلالحظي اظعؾؿقي ظؾشكصقي (تؼققؿ
ؼ ؿؿ تـػقذق عـ ضؾ ؾ اخلؾراء خالؿ علورؾ).
كصل طوصي االحقاؿ ،ؼؿؿ عـح ادلـوصع بعد ضضوء صؿرة سؼقبي أرقؿ صل اظلفـ بودلؼورغي عع
اجلرائؿ "اظعودؼي".
تعؿؾر اغظؿي اظؼقاغني ػذق ععؼدة جدا كتكؿؾػ حلى اجلرميي ادلرتؽؾي ،بودر بوالتصوؿ مبقوعل أك
مبؽؿى أعني ادلظوظؿ أك بودلربل ظؾقصقؿ سؾك عزؼد عـ اظؿقضققوت سـ كضعؽ اظشكصل.
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 .2.2إجوزات اخلركج
إجوزة اخلركج ] [permesso premioػل إذف ؼلؿح ظؽ عـ خالظف تـؿقي اػؿؿوعوت ثؼوصقي ،سورػقي
كعؿعؾؼي بوظعؿؾ (سؾك دؾقؾ ادلـوؿ :ميؽـؽ زؼورة أصراد األدرة ،مموردي أغشطي عؿعؾؼي بعؿؾؽ كإظك
أخرق).
تـؾقف! إذا طـً متؾؽ اظشركط ظطؾى إجوزة عؽوصلة ،كظؽـ ظ قس ظدؼؽ أصراد عـ األدرة سؾك عؼربي أك ال
تعرؼ عؽوغو عـودؾو حقٌ بودؿطوسؿؽ ضضوء أؼوـ إجوزاتؽ ،بودر بطؾى احلصقؿ سؾك ععؾقعوت عـ ضؾؾ
ادلربقني ،ادلؿطقسني أك عؽؿى أعني ادلظوظؿ.
ؼفقز عـح إجوزة ادلؽوصلة عـ ضؾؾ ضوضل ادلراضؾي كذظؽ دلدة أضصوػو  15ؼقـ عؿؿوظل ك حلد أضصوق  23ؼقـ ظؽؾ
دـي عـ االحؿفوز.
عؿك ميؽـ احلصقؿ سؾك إجوزة ادلؽوصلة؟
بودؿطوسؿؽ احلصقؿ سؾقفو صؼط إذا طوف ضد مت احلؽؿ سؾقؽ مبقجى ضرار حؽؿ غفوئل ،كإذا طوف دؾقطؽ
صل اظلفـ غظوعل (أم ضد أثؾً بشؽؾ عؿقاصؾ احلوس بودللمكظقي كاإلغصوؼ) كصل حوظي سدـ
اسؿؾورؾ ذك خطقرة اجؿؿوسقي.
إذا طـً تؼضل سؼقبي تؼؾ سـ  2دـقات ،بودؿطوسؿؽ رؾى اإلجوزة عؾوذرةن عـذ اظؾداؼي .أعو بوظـلؾي
ألحؽوـ اإلداغي أك اظعؼق بوت ادلؿقجى تـػقذػؿ اظؿل تؿفوكز عدتفو سـ  2دـقات صقفى أف متضل صؿرة
زعـقي ععقـي .كبشؽؾ خوص ،دقؽقف بودؿطوسؿؽ رؾى االجوزة إذا :
● مت احلؽؿ سؾقؽ بعؼقبي اظلفـ دلدة تزؼد سـ  2دـقات كظؽـؽ ضد ضضقً صعؾقو ربع عدة اظعؼقبي
(سؾك دؾقؾ ادلـوؿ :إذا طوغً عدة سؼقبؿؽ  16دـي ،دقؿقجى سؾقؽ ضضوء  4دـقات عـفو ظؽل
ؼؽقف بودؿطوسؿؽ احلصقؿ سؾك إجوزة ادلؽوصلة)؛
● إذا مت احلؽؿ سؾقؽ بوظلفـ الرتؽوبؽ جرميي مبقجى عودة غظوـ اظلفقف  art. 4BIS o.p.كضد
ضضقً صعؾقو غصػ عدة اظعؼقبي سؾك األضؾ (أك صل طوصي االحقاؿ  10دـقات سؾك األضؾ) ؛
● إذا مت احلؽؿ سؾقؽ بوظلفـ عدل احلقوة ] [ergastoloكضد ضضقً  10دـقات سؾك األضؾ؛
تـؾقف ! صل حوظي ارتؽوبؽ جلرميي خالؿ ضضوء صؿرة سؼقبؿؽ ،ؼفى اغؼضوء عدة دـؿني سؾك األضؾ عـ
تورؼخ ارتؽوب اجلرميي ظغوؼي احلصقؿ سؾك االجوزة .صل حوظي ارتؽوبؽ إلحدل اجلرائؿ ادلشور إظقفو صل ادلودة
 ، art. 4BIS o.p.اظؿل تؼؿضل سؾك حد أضصك عـ سؼقبي عدتفو تؾؾغ  3دـقات أك أطـر ،صال ؼفقز ظؽ
احلصقؿ سؾك اجوزة عؽوصلة دلدة  3دـقات.
تـؾقف! صل حوظي سقدتؽ عؿلخرا ن عـ اإلجوزة ضد تكضع ظعؼقبي تلدؼؾقي ،كإذا تلخرت أطـر عـ اثـؿل سشرة
دوسي ،دقؿؿ اإلبالغ سـؽ بلؾى ارتؽوب جرميي اظفرب ].[reato di evasione

 .2.0إجوزة اظضركرة
ؼفقز عـقؽ ػذا اظـقع عـ اظؿصرؼح ] [permesso di necessitàحؿك إذا ظؿ ؼؿؿ إداغؿؽ مبقجى حؽؿ
غفوئل .متـح اإلجوزة ظؾذػوب دلؼوبؾي أحد أصراد األدرة أك ادلؿعوؼش ععف اظذم ؼقاجف خطر ادلقت اظقذقؽ
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بلؾى عرضف اظشدؼد .ؼؿؿ تؼدمي اظطؾى إظك ضوضل ادلراضؾي كدقؽقف عـ اظضركرم إثؾوت اظصؾي عع
اظشكص ادلرؼض كاظظركؼ اظػعؾقي اظؿل تفدد حقوتف.
ؼفى أف ؼؿؿ رؾى االجوزة عـ:
 ضوضل ادلراضؾي صل حوظي خضقسؽ حلؽؿ غفوئل؛ ضوضل اإلجراء اظعدظل (سؾك دؾقؾ ادلـوؿ :ضوضل عرحؾي اظؿقؼقؼ األكؿ ،احملؽؿي ،عقؽؿي االدؿؽـوؼ) إذاطوغً اظدسقل اظؼضوئقي ال تزاؿ حتً اظؿـػقذ.
كؼؿؿ تؼققؿ عـح اإلجوزة ظؽؾ حوظي سؾك حدا ،كضد ؼؿؿ عـقفو أؼضو ن ألحداث سوئؾقي أخرل ذات خطقرة
خوصي أك ألحداث ادؿــوئقي كظؽـفو دعقدة (سؾك دؾقؾ ادلـوؿ :ظؼد مت عـقفو ظقالدة رػؾ).

 .2.1اظعؿؾ اظداخؾل
اظعؿؾ اظداخؾل ] :[lavoro all’internoضد تلـح ظؽ اظػرصي خالؿ كجقدؾ صل اظلفـ بوظعؿؾ ظدل
إدارة اظلفقف أك ظدل أربوب سؿؾ آخرؼـ داخؾ عمدلي اظلفـ.
كغظرا ن ظـدرة اظقزوئػ ادلؿوحي ،ؼؿؿ اظؿؽؾقػ بوظعؿؾ صل أشؾى األحقوف بوظؿـوكب .بودر بطؾى ادلزؼد عـ
ادلعؾقعوت عـ عربقؽ ادلرجعل.

 .2.2اظعؿؾ اخلورجل
اظعؿؾ اخلورجل ]) [lavoro all’esternoعودة غظوـ اظلفقف  :(articolo 21 OPؼلؿح ظؽ ػذا اظـقع
عـ ادلـوصع مبؿوردي اظعؿؾ خورج اظلفـ .ؼؿؿ اتكوذ ػذا اظؿدبقر عـ إدارة ادلمدلي مبقجى عقاصؼي عـ ضؾؾ
ضوضل ادلراضؾي.
تـؾقف! إذا طـً عقؿفز صل اظلفـ بلؾى ارتؽوبؽ إلحدل اجلرائؿ ادلشور إظقفو صل ادلودة ،art. 4 bis
دقؽقف بودؿطوسؿؽ اظعؿؾ خورج اظلفـ صؼط إذا:
●
●

طـً ضد ادؿؽؿؾً صعؾقو ن  1/1عدة اظعؼقبي سؾك األضؾ أك  5دـقات سؾك االضؾ صل طوصي االحقاؿ.
طـً ضد ادؿؽؿؾً صعؾقو ن  22دـقات سؾك األضؾ كذظؽ إذا طوف عقؽقـ سؾقؽ بوظلفـ عدل احلقوة.

ػػػوـ

ؼفقز اظلؿوح بوظعؿؾ داخؾ اظلفـ كخورجف حؿك كظق ظؿ
تؽـ متؾؽ تصرؼح إضوعي أك إذا طوغً عدة صالحقي تصرؼح
إضوعؿؽ عـؿفقي.

 .2.3اإلصرا ج ادلؾؽر
اإلصراج ادلؾؽر ] [liberazione anticipataػق خصؿ عـ اظعؼقبي مبو ؼع ودؿ  23ؼقـ ظؽؾ دؿي أذفر عـ
عدة اظعؼقبي اظؿل مت ضضوءػو صعؾقون .ؼفقز عـقف أؼضو ن بوحؿلوب صؿرات االحؿفوز اظؿل مت ضضوئفو خالؿ
صػقي 24

صؿرة االسؿؼوؿ اظلوبؼ ظؾؿقوطؿي أك حتً اإلضوعي اجلؾرؼي اظؿل متً خالؿ االجراءات اظعدظقي أك االحؿفوز
ادلـزظل أك اظقضع حتً ادلراضؾي طؿفربي.
ال تقجد حدكد ظؾعؼقبي .كبوإلضوصي إظك ذظؽ ،ؼفقز اإلصراج ادلؾؽر سـ األذكوص احملؽقـ سؾقفؿ بلؾى
ارتؽوبفؿ ألم غقع عـ اجلرائؿ مبو صقفو اجلرائؿ ادلـصقص سؾقفو صل عودة غظوـ اظلفقف .art. 4 bis o.p.

ػػػوـ

ضد ؼؿؿ عـقؽ اإلصراج ادلؾؽر إذا طـً ضد حوصظً سؾك "حلـ اظلؾقؾ"
داخؾ ادلمدلي اظلفـ ،كظؽـ ذظؽ البد أف ؼصوحؾف أؼضو ن عشورطي غشطي
صل سؿؾقي إسودة اظؿربقي (صقؿو ؼؿعؾؼ بفذا اجلوغى ،بودر بطؾى ادلزؼد عـ
ادلعؾقعوت عـ ادلربل)

إذا حؽؿ سؾقؽ بوظلفـ عدل احلقوة ،صنف حلـ اظلؾقؾ كادلشورطي صل عشركع إسودة اظؿربقي دقؼ
ؼلؿح ظؽ صل طوصي االحقاؿ صل احلصقؿ سؾك اإلصراج ادلؾؽر .دقؿؿ اسؿؾور عدة اظػ  45ؼقعو ادلؿـقحي ظؽؾ
 6أذفر مبـوبي عدة مت ضضوئفو ،كبفذق اظطرؼؼي دؿؿؿؽـ عـ احلصقؿ بلرسي أطؾر سؾك إجوزة عؽوصلة.
كظؾقصقؿ سؾك اإلصراج ادلؾؽر ،ؼؿقجى سؾقؽ تؼدمي رؾ ى خطل إظك ضوضل ادلراضؾي .كؼـؾغل أف ؼقؿقم ػذا
اظطؾى سؾك بعض ادلعؾقعوت (بودؿطوسؿؽ اظطؾى عـ ادلربل ادلرجعل علوسدتؽ):
● بقوغوتؽ اظعوعي؛ دقاء طـً تؼضل سؼقبي ضؿـ غظوـ اظلفـ أك ضؿـ غظوـ توبع ظؿدبقر بدؼؾ
(حتدؼد أم عـفو)؛ بقوغوت احلؽؿ (سؾك دؾقؾ ادلـوؿ :اظرضؿ أك اظؿورؼخ ،اظلؾطي اظؼضوئقي اظؿل
أصدرتف) .إذا ظؿ تؽـ تعرؼ ػذق اظؾقوغوت األخقر ،بودؿطوسؿؽ صل طوصي االحقاؿ تؼدمي اظطؾى.
● اظػصقؿ اظؿل تطؾى ظفو ادلؽوصلة ،كذظؽ عع تقارؼخ بداؼي كغفوؼي طؾ صصؾ؛
● ادلؽوف ضضوءؾ دلدة اظعؼقبي.
دقؼقـ اظؼوضل بوتكوذ ضرار اإلصراج ادلؾؽر سـدعو تؿقصر ذركط االدؿقػوء كبـوء سؾك تؼرؼر اظلؾقؾ داخؾ
ادلمدلي.
تـؾقف! ؼفقز إظغوء اإلصراج ادلؾؽر إذا مت احلؽؿ سؾقؽ بلؾى ارتؽوب جرميي خالؿ عدة ضضوئؽ ظعؼقبؿؽ.

 .2.4اظقضع حتً ا دلراضؾي طؿفربي عـ ضؾؾ أخصوئل اجؿؿوسل
ؼعؿؾر اظقضع حتً ادلراضؾي طؿفربي عـ ضؾؾ أخصوئل اجؿؿوسل ][affidamento in prova ai servizi sociali

تدبقر بدؼؾ سـ اظلفـ كاظذم ؼلؿح بؼضوء عدة سؼقبؿؽ خورج اظلفـ ،كذظؽ بوتؾوع برغوعٍ عؿػؼ سؾقف
عع عؽؿى اظؿـػقذ اجلـوئل اخلورجل ].[Ufficio per l’esecuzione penale esterna
بودؿطوسؿؽ احلصقؿ سؾك تدبقر اظقضع حتً ادلراضؾي طؿفربي عـ ضؾؾ أخصوئل اجؿؿوسل إذا طوغً عدة

احلؽؿ اظؿل ال ؼزاؿ ؼؿعني تـػقذػو تؼؾ سـ  2دـقات.
ؼفى أف ؼؿؿ رؾى اظؿدبقر عـ عقؽؿي ادلراضؾي مبقجى طؿوب خطل ،كاظؿل دقؼ حتدد جؾلي ادؿؿوع
كتؼرر عو إذا طوغً دؿقاصؼ سؾك عـح اظؿدبقر ،كذظؽ بوإلذورة أؼضو إظك األغشطي اظؿل دقؿؿ مموردؿفو أثـوء
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اظقضع حتً ادلراضؾي كاظقاجؾوت كاحملظقرات اظؿل ؼـؾغل االظؿزاـ بفو .دقفقز حملوعقؽ ادلشورطي صل اجلؾلي،
كإذا ظؿ ؼؽـ ظدؼؽ عقوعل ،دقؿؿ تعقني عقوعل ظؽ عـ ضؾؾ احملؽؿي.

احلوالت اخلوصي (ذكص عصوب بوإلدعوف)
إذا طـً عدعـ سؾك اظؽققؿ أك اخملدرات ،ضد ؼؿؿ ضؾقؿ كضعؽ حتً ادلراضؾي طؿفربي عـ ضؾؾ أخصوئل
اجؿؿوسل إذا:

 طوغً اظعؼقبي اظؿل حؽؿ سؾقؽ بفو أك اذا طـً دؿؼضل صؿرة بوظلفـ تؼؾ سـ

 6دـقات (4

صل حوظي اإلداغي بلؾى ارتؽوب جرميي مبقجى ادلودة  )art. 4-bisك
 طـً ضد بدأت أك كاصؼً سؾك برغوعٍ إلسودة اظؿلػقؾ (بوالتػوؽ عع اخلدعي اإلضؾقؿقي ظإلدعوف
] [SERDاظؿوبعي ظؾؿمدلي اظصققي احملؾقي ] :)[Aslإذا طـً ال تعرؼ طقػقي اظؼقوـ بذظؽ ،بودر
بطؾى ادللوسدة عـ ضؾؾ ادلربل.
سـد تؼدمي اظطؾى ؼفى سؾقؽ إرصوؽ اظؾرغوعٍ اظعالجل ككثقؼي تـؾً حوظي إدعوغؽ.
تـؾقف! ضد ؼؿؿ تعؾقؼ ك/أك إظغوء ػذا اظؿدبقر:
كصل حوظي كضعؽ حتً ادلراضؾي طؿفربي عـ ضؾؾ أخصوئل اجؿؿوسل طشكص عصوب بوإلدعوف
] ،[affidamento per persona con dipendenzeؼؿقجى سؾقؽ اخلضقع إظك صققصوت دكرؼي :صنذا تؾني
بلغؽ ضد تـوكظً طققؿ أك عكدرات ،دقؿؿ سؾك األرجح إظغوءق.
بقـؿو ،ؼفقز تعؾقؼ/إظغوء تدبقر اظقضع حتً ادلراضؾي اظعوعي إذا:
 اصؾح حؽؿ أخر غفوئل كمت جتوكز احلد االضصك ادلؿؿـؾ بلربع دـقات ؛ كذظؽ خالؿ صؿرة اظقضعحتً ادلراضؾي؛
 صل حوظي اغؿفوطؽ ظؾشركط احملددة (االظؿزاعوت كاحملظقرات ادلػركضي سؾقؽ ،كاذا عوردً دؾقؾعكوظػ ظؾؼوغقف.
صل ػذق احلوالت ،دقؼ حتدد عقؽؿي ادلراضؾي جؾلي ادؿؿوع التكوذ ضرار ظزكـ إظغوء اظؿدبقر أـ ال :بودر
بوالتصوؿ مبقوعقؽ سؾك اظػقر.

ػػػوـ

ؼفقز ضؾقؿ كضعؽ حتً ادلراضؾي طؿفربي كعؿوبعي اظؾرغوعٍ ادلؼرر عـ
ضؾؾ ادلؽوتى احملؾقي ظؾؿـػقذ اخلورجل ظؾعؼقبوت  Uepeكذظؽ أؼضو صل
حوظي سدـ اعؿالطؽ ظؿصرؼح إضوعي أك صل حوظي اغؿفوء عدة صالحقؿف.
خالؿ عدة اظقضع حتً ادلراضؾي طؿفربي ،ؼفقز ظؽ صل طوصي االحقاؿ
اظعؿؾ حؿك صل حوظي سدـ اعؿالطؽ ظؿصرؼح اإلضوعي.

 .2.5االحؿفوز ادلـزظل
االحؿفوز ادلـزظل ] [detenzione domiciliareػق تدبقر بدؼؾ سـ اظلفـ ؼلؿح ظؽ بؼضوء اظػؿرة احملددة
ظعؼقبؿؽ خورج اظلفـ ،كظؽـ داخؾ عؽوف عقدد ،ضد ؼؽقف عـزظؽ أك بـقي رسوؼي أك ادؿؼؾوؿ.
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ؼفى أف ؼؿؿ رؾى ػذا اظؿدبقر عـ ضؾؾ عقؽؿي ادلراضؾي مبقجى طؿوب خطل ،كاظؿل دؿؼقـ بؿقدؼد
عقسد جؾلي ادؿؿوع كدؿؼرر عو إذا طوغً دؿقاصؼ سؾك اظؿدبقر .إذا ظؿ ؼؽـ ظدؼؽ عقوعل خوص ،دقؿؿ
اظؿعقني ظؽ مبقوعل عـ ضؾؾ احملؽؿي.
االحؿفوز ادلـزظل االسؿقودم ] :[detenzione domiciliare ordinariaؼقؼ ظؽ احلصقؿ سؾك تدبقر
االحؿفوز ادلـزظل سـدعو ؼؽقف احلؽؿ اظصودر بقؼؽ أك ادلدة اظؾوضقي الدؿؽؿوظف تؼؾ سـ  4دـقات كذظؽ
إذا :
●
●
●

●
●

طـً اعرأة حوعؾ أك أـ ألرػوؿ دكف دـ اظعوذرة (صل حوظي حتؿؾؽ ظؾؿلمكظقي األبقؼي سـفؿ) ؛
طـً أب ألرػوؿ دكف دـ اظعوذرة ،كذظؽ صل حوظي حتؿؾؽ ظؾؿلمكظقي األبقؼي سـفؿ كسدـ
ادؿطوسي األـ رسوؼؿفؿ؛
طـً ذكص ؼعوغل عـ زركؼ صققي بوظغي اخلطقرة  ،بققٌ حتؿوج إظك رسوؼي علؿؿرة ال ميؽـ
تـػقذػو صل اظلفـ (سؾك دؾقؾ ادلـوؿ :إذا تقجى سؾقؽ اخلضقع إظك غؼؾ اظدـ؛ كإذا أصؾً بػقركس
غؼص ادلـوسي اظؾشرؼي )HIV؛
طوف سؿرؾ ؼزؼد سـ  42سوـ ،كظقس بودؿطوسؿؽ االسؿـوء بـػلؽ كحؿك ظق جزئقو؛
طوف سؿرؾ ؼؼؾ سـ  02سوـ ،عع احؿقوجوت عـؾؿي عؿعؾؼي بوظصقي ،اظدرادي ،اظعؿؾ كاالدرة.

االحؿفوز ادلـزظل اظعوـ ] : [detenzione domiciliare genericaبفقز ظؽ احلصقؿ سؾك تدبقر االحؿفوز

ادلـزظل حؿك سـدعو تؽقف عدة اظعؼقبي اظؿل ؼؿقجى سؾقؽ ادؿؽؿوظفو تؼؾ

سـ دـؿني كذظؽ صل

حوظي:
 سدـ تقصر عؿطؾؾوت كضعؽ حتً ادلراضؾي طؿفربي عـ ضؾؾ اخلدعوت االجؿؿوسقي؛
 اتؾوسؽ ظلؾقؾ صققح داخؾ عمدلي اظلفـ؛
 سدـ ارتؽوبؽ جلرائؿ خطقرة بشؽؾ خوص ،عـؾ اجلرائؿ ادلـصقص سؾقفو صل ادلودة art. 4 bis co 1
(سؾك دؾقؾ ادلـوؿ :جرائؿ اظؿـظقؿ اإلجراعل عـ غق ع ادلوص قو ،االخؿطوؼ بغرض االبؿزاز ،االجتور
شقر ادلش رك ع بوخملدرات أك ادلمثرات اظعؼؾقي كاجلرائؿ ادلرتؽؾي ظغرض اإلرػوب).
االحؿفوز ادلـزظل اخلوص ] : [detenzione domiciliare specialeؼفقز احلصقؿ سؾك ػذا اظؿدبقر إذا
طـً أـ ألرػوؿ تؼؾ أسؿورػؿ سـ  22دـقات كضد ادؿؽؿؾً  3/1عـ اظعؼقبي .كإذا طوف ضد مت احلؽؿ سؾقؽ
بوظلفـ عدل احلقوة كضد ضضقً صل اظلفـ  15دـي سؾك األضؾ؛
ؼفقز ظؽ احلصقؿ سؾك ػذا اظؿدبقر حؿك إذا طـً كاظد ألرػوؿ تؼؾ أسؿورػؿ سـ  22دـقات ،كذظؽ إذا
طوغً األـ عؿقصقي أك إذا طوغً األـ شقر ضودرة سؾك رسوؼي األرػوؿ (كبوظؿوظل أغً متـؾ اظقصل اظقحقد).
االحؿفوز ادلـزظل بلؾى عشوطؾ صققي ]:[detenzione domiciliare per problemi di salute
ؼفقز أؼضو ن احلصقؿ سؾك تدبقر االحؿفوز ادلـزظل صل احلوالت اظؿل تؼؿضل سؾك اظؿلجقؾ اإلظزاعل كاالخؿقورم
ظؾعؼقبي.
 ؼعؿؾر اظؿلجقؾ إظزاعل صل حوظي ادلرأة احلوعؾ كظؾؿرأة اظؿل ضد أجنؾً عـذ  6أذفر كاظشكص ادلصوب
بػقركس غؼص ادلـوسي اظؾشرؼي ( HIVسـدعو ؼؽقف تدبقر االحؿفوز شقر ممؽـ ألف ادلرض خطقر ظؾغوؼي).
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 ؼعؿؾر اظؿلجقؾ اخؿقورم صل حوظي تؼدمي رؾى اظعػق ،حوالت اظعفز اظؾدغل اخلطقرة ،ظؾؿرأة اظؿل ضد
اجنؾً عـذ أطـر عـ  6أذفر كذظؽ سـدعو ال ؼفقز عـح حضوغي اظطػؾ إال إظك األـ.
تـؾقف! ضد ؼؿؿ تعؾقؼ ك/أك إظغوء ػذا اظؿدبقر:

 صل حوظي ارتؽوبؽ ألسؿوؿ عكوظػي ظؾؼوغقف أك ظؾؿعؾقؿوت ادلػركضي عـ ضؾؾ عقؽؿي ادلراضؾي،
بققٌ تؿعورض عع ادؿؿرارؼي اظؿدبقر:
 إذا مت االبالغ سـؽ بلؾى اظفرب؛
 كإذا ضوعً اخلدعوت االجؿؿوسقي بنبالغ ضوضل ادلراضؾي بلف ذركط عؿوبعي تدبقر االحؿفوز ادلـزظل ظؿ
تعد علؿقصقي.
صل ػذق احلوالت ،دقؼ حتدد عقؽؿي ادلراضؾي عقسد جلؾلي ادؿؿوع ظغوؼي اتكوذ ضرار تقجى إظغوء اظؿدبقر أـ
ال :بودر بوالتصوؿ مبقوعقؽ سؾك اظػقر.

 .2.6ذؾف حرؼي
ذؾف احلرؼي ] [semi-libertàكػق تدبقر ؼلؿح ظؽ بؼضوء جزء عـ اظق قـ خورج اظلفـ عـ أجؾ اظعؿؾ
أك اتؾوع دكرات تعؾقؿ أك تدرؼى عفـل أك دلؿوردي أغشطي عػقدة إلسودة اإلدعوج االجؿؿوسل (عـؾ اظعؿؾ
اظؿطقسل).
ؼفقز عـقؽ ػذا اظؿدبقر ،صل حوظي إحراز تؼدـ جقد صل علور إسودة اظؿربقي كاذا مت اسؿؾور إعؽوغقي سقدتؽ
بشؽؾ تدرؼفل إظك اجملؿؿع ،ظعدـ كجقد خطر صل إسودة ارتؽوبؽ جلرائؿ جدؼدة.
إذا طوغً عدة سؼقبؿؽ تؼؾ سـ  4دـقات ،ؼفقز ظؽ رؾى اظؿدبقر سؾك اظػقر .إذا عو زاؿ ؼؿقجى سؾقؽ
ضضوء عدة سؼقبي تزؼد سؾك  4دـقات ،دقفقز ظؽ رؾى ػذا اظؿدبقر كذظؽ صل حوظي ادؿؽؿوظؽ بوظػعؾ
ظـصػ عدة اظعؼقبي اإلجؿوظقي سؾك االضؾ (ك  3/1عـ ادلدة صل حوظي اجلرائؿ اظؿل تـص سؾقفو عودة غظوـ
اظلفقف  .)art. 4 bis o.p.أعو إذا مت احلؽؿ سؾقؽ بوظلفـ عدل احلقوة صلقفقز ظؽ رؾى اظؿدبقر بعد عركر
 14دـي؛
ؼؿؿ رؾى ػذا اظؿدبقر ك اصدار اظؼرار ادلؿعؾؼ بف عـ ضؾؾ عقؽؿي ادلراضؾي ،كذظؽ بعد سؼد جؾلي
ادؿؿوع بقضقر عقوعل اظدصوع أك إذا ظؿ ؼؽـ ظدؼؽ عقوعل خوص ،دقؿؿ تعقني عقوعل ظؽ عـ ضؾؾ
احملؽؿي.
تـؾقف! كطؿو ػق صل تدبقر اظقضع حتً ادلراضؾي طؿفربي ،ؼفقز تعؾقؼ ك/أك إظغوء تدبقر ذؾي احلرؼي:
 صل حوظي سدـ تؼقدؾ بوالظؿزاعوت كاظقاجؾوت ادلػركضي سؾقؽ كسدـ اجؿفودؾ بشؽؾ طوصل صلمموردي األغشطي؛
 إذا أصؾح ،خالؿ صؿرة تـػقذ اظؿدبقر ،حؽؿ آخر غفوئل بققٌ ؼؿفوكز اجملؿقع اإلجؿوظل دلدة سؼقبؿفبوإلضوصي إظك احلؽؿ احلوظل ضقد االدؿؽؿوؿ احلد األضصك ظؾعؼقبي.
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اظػصؾ اخلوعس  -ادلؼوبالت
 .3.2ادلؼوبالت بوحلضقر
ؼفقز اظؿصرؼح ظؽ بنجراء عؼوبالت بوحلضقر ] [colloqui in presenzaعع أصراد سوئؾؿؽ أك أذكوص آخرؼـ.
أصراد اظعوئؾي :اظزكج/اظزكجي؛ ادلؿعوؼشي ععف/ادلؿعوؼش ععفو؛ األضورب حؿك اظدرجي اظرابعي عـ صؾي اظؼرابي.
عع "أذكوص أخرؼـ" ؼؿؿ االذورة إظك األذكوص األخرل شقر األضورب اظذؼـ ظدؼفؿ أدؾوب كجقفي دلؼوبؾي
اظلفـوء.
بودؿطوسؿؽ إجراء:
●

 6عؼوبالت صل اظشفر ،كذظؽ صل حوظي كجقدؾ صل اظلفـ بلؾى ارتؽوبؽ جلرميي اسؿقودؼي؛

 4عؼوبالت صل اظشفر ،كذظؽ صل حوظي كجقدؾ صل اظلفـ بلؾى ارتؽوبؽ إلحدل اجلرائؿ ادلـصقص
●
سؾقفو صل عودة غظوـ اظلفقف art.4 bis co 1 O.P.؛
تلؿؿر طؾ عؼوبؾي دلدة دوسي كاحدة  ،كظؽـ صل بعض احلوالت ؼفقز متدؼدػو دلدة دوسؿني
ؼؿؿ إجراء ادلؼوبالت حتً ادلراضؾي اظؾصرؼي دلقزػل اظلفقف .كظؽـ ال تلؿطقع اظشرري االدؿؿوع إظك
احملودثي عع أصراد أدرتؽ.

ػػػوـ

ادلؼوبالت عع األبـوء صل احلوالت اخلوصي :سـدعو ؼؼؿضل ضرار صودر سـ عقؽؿي
األحداث سؾك احلد عـ ادللمكظقي األبقؼي أك صل حوظي كجقد إجراء جورم ؼؿعؾؼ
مبلمكظقؿؽ األبقؼي > ؼفقز ظؽ إجراء عؼوبالت عع ابـوءؾ صل شرصي خوصي داخؾ
عمدلي اظلفـ (صل حوظي كجقد تصرؼح عـ اظؼوضل).

إظك عـ ؼقجف رؾى احلصقؿ سؾك اظؿصرؼح؟
ظؾؿؿؽـ عـ إجراء ادلؼوبؾي عـ اظضركرة احلصقؿ سؾك تصرؼح:
 عـ ضؾؾ عدؼر ادلمدلي ،كذظؽ إذا طوف ضد مت إداغؿؽ بقؽؿ صودر عـ ضؾؾ عقؽؿي اظدرجي االكظك؛
 عـ ضؾؾ ضوضل احملؽؿي سـدعو تؽقف بوغؿظور صدكر حؽؿ عقؽؿي اظدرجي األكظك؛
عو ػل اظقثوئؼ ادلطؾقبي؟
تؾرز احلوجي دائؿو ن إظك كثوئؼ تعرؼػ اظفقؼي (عـؾ بطوضي اظفقؼي ،تصرؼح اإلضوعي ،جقاز اظلػر) .صل بعض
احلوالت ،تؽػل ذفودة ذاتقي ]( [autocertificationeعؽؿقبي كعقضعي عـ ضؾؾ ضرؼؾؽ) ،كصل حوالت أخرل
تؿطؾى كثقؼي صودرة سـ ضـصؾقي بؾدؾ األصؾل.
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تـؾقف! دقؿؿ اظؿقؼؼ عـ اظشفودات اظذاتقي .إف اظؿصرؼح مبعؾقعوت طوذبي ؼعؿؾر جرميي كضد تؿفؿ
بوإلدالء بلضقاؿ طوذبي.
زكج/زكجي كأصراد أدرة اؼطوظقني أك عـ عقارـل االحتود األكركبل
 .1كثقؼي تعرؼػ ػقؼي دورؼي ادلػعقؿ؛
 .1ذفودة ذاتقي تصرح بقجقد اظعالضي األدرؼي.
زكج/زكجي كأصراد األدرة عـ خورج االحتود األكركبل
 .1كثقؼي تعرؼػ ػقؼي (تصرؼح إضوعي ،جقاز دػر) دورؼي ادلػعقؿ.
 .1كثقؼي صودرة سـ ضـصؾقي بؾد ادلـشل ،عؿرجؿي إظك اظؾغي اإلؼطوظقي عـ خالظفو ؼؿؿ إ ثؾوت صؾي
اظؼرابي؛
تـؾقف! إذا طوف اظزكج/اظزكجي أك صرد عـ أصراد األدرة أجـؾقون ،كظؽـف ؼؼقؿ صل إؼطوظقو ،كإف صؾي اظعالضي
اظزكجقي/اظؼرابي عـؾؿي عـ خالؿ كثوئؼ عؿعرؼ بفو علؾؼو ن عـ ضؾؾ اإلدارة ،ؼؽػل صؼط تؼدمي ذفودة ذاتقي
(سؾك دؾقؾ ادلـوؿ إذا طـً ضد تزكجً أك دفؾً زكاجؽ صل إؼطوظقو صقؽػل صؼط تؼدمي ذفودة ذاتقي).
عقارـ إؼطوظل/عقارـي إؼطوظقي أك عـ دكؿ االحتود األكركبل عؿعوؼش/عؿعوؼشي ععؽ
 .1كثقؼي تعرؼػ ػقؼي دورؼي ادلػعقؿ:
 .1ذفودة ذاتقي تصرح بقجقد حوظي اظؿعوؼش أك احلوظي اظعوئؾقي.
عقارـ أجـؾل/عقارـي أجـؾقي عـ خورج االحتود األكركبل عؿعوؼش/عؿعوؼشي ععؽ
 .1كثقؼي تعرؼػ ػقؼي (تصرؼح إضوعي ،جقاز دػر) دورؼي ادلػعقؿ.
 .1ذفودة اإلضوعي اإلؼطوظقي دلؽوف اإلضوعي اظدائؿ حؿك حلظي اسؿؼوظؽ؛
 .3إذا طوف اظؿعوؼ ش ؼؿؿ صل اخلورج ،ذفودة صودرة سـ ضـصؾقي بؾدؾ األصؾل أك ذفودة صودرة سـ بؾد
أجـؾل آخر حقٌ مت اظؿعوؼش كاظؿل تشفد بقجقد اظعالضي .ؼفى أف ؼؿؿ ترجؿي اظقثوئؼ إظك اظؾغي
اإلؼطوظقي.
ذكص ثوظٌ
.1

دػر)؛

.0

كثقؼي تعرؼػ ػقؼي دورم ادلػعقؿ (إف ظؿ تؽـ عقارـ عـ دكؿ االحتود األكركبل :تصرؼح إضوعي أك جقاز
ذفودة سدـ كجقد عؼوضوة ععؾّؼي بكصقص أحؽوـ إداغي جـوئقي أك اخلضقع ظؿدابقر كضوئقي.

صػقي 30

تـؾقف! كضؾؾ بدء ادلؼوبؾي ،دقؿؿ صقص كثوئؼ اظشكص اظزائر ك دقؿؿ إجراء سؿؾقوت تػؿقش (تػؿقش
ذكصل) :كؼفى سؾك اظزكار ترؾ ممؿؾؽوتفؿ اظشكصقي صل عؽوف حتددق ذرري اظلفـ كدقؽقف
بودؿطوسؿفؿ ادؿرجوسفؿ سـد عغودرتفؿ.

 .3.0ادلؼوبالت اظفوتػقي
ؼفقز ظؽ إجراء عقودثوت ػوتػقي عع ادلؿعوؼشني ععؽ أك اظزكج/اظزكجي  ،كأؼضو ن عع أذكوص آخرؼـ كذظؽ
صل حوظي كجقد ادؾوب ععؼقظي.
إظك عـ ؼقجف رؾى اظؿصرؼح؟
● إذا طوف ادلدسك سؾقف بوغؿظور صدكر حؽؿ عـ عقؽؿي اظدرجي األكظك ،صقؿقجى صدكر اظؿصرؼح عـ
ضؾؾ اظلؾطي اظؼضوئقي ادلؿوبعي ظألجراء.
● كإذا طوف ضد مت احلؽؿ سؾقؽ عـ ضؾؾ عقؽؿي اظدرجي األكظك  ،صلقؿؿ اصدار اظؿصرؼح عـ ضؾؾ عدؼر
ادلمدلي؛
طؿ سدد ادلؽودلوت اظفوتػقي اظؿل ؼفقز ظؽ إجرائفؿ؟
إذا طـً دفني اسؿقودم ؼفقز ظؽ إجراء عؽودلي كاحدة صل األدؾق ع عدتفو  22دضوئؼ طقد أضصك .صل
حوظي ارتؽوبؽ إلحدل اجلرائؿ ادلشور إظقفو صل عودة غظوـ اظلفقف  ،art. 4 bisدقؽقف ظؽ احلؼ صل اجراء
عؽودلؿني صل اظشفر.
ؼفقز اؼضو اظؿصرؼح ظؽ بنجراء عزؼد عـ ادلؽودلوت اظفوتػقي ظؾؿقدث عع ابـوئؽ ،كذظؽ إذا طوغً اسؿورػؿ ال
تؿفوكز اظعشر دـقات ،أك إذا مت غؼؾؽ عمخرا عـ عمدلي دفـ إظك اخرل.
طقػ تؿؿ اخلدعي؟
إذا طـً ترشى صل إجراء عؽودلوت ػوتػقي ،صقؿقجى سؾقؽ أف تؼدـ رؾى خطل إظك اظلؾطي اخملؿصي (ادلدؼر
أك اظلؾطي اظؼضوئقي) ،حقٌ ؼؿؿ االذورة إظك سدد ادلؽودلوت اظفوتػقي كاألذكوص اظذؼـ ترشى صل
اظؿقدث ععفؿ كرضؿ اظفوتػ ادلرشقب االتصوؿ بف (اغظر أدغوق).
تـؾقف! تعؿؾر ادلؽودلوت اظفوتػقي سؾك حلوبؽ .دقؽقف عـ ادللؿطوع صل عمدلي اظلفـ ذراء
بطوضوت علؾؼي اظدصع إلجراء ادلؽودلوت اظفوتػقي سـ ررؼؼفؿ .إذا ظؿ ؼؽـ ظدؼؽ عوؿ ظالتصوؿ ،حوكؿ أف
تطؾى ادللوسدة عـ ادلربل أك اظؽوػـ أك ادلؿطقع.

صػقي 31

عؽودلوت اظفوتػ ادلؿـؼؾ
ؼفقز االتصوؿ بوظفقاتػ ادلؿـؼؾي سـدعو ال تؿقصر ررؼؼي أخرل ظالتصوؿ بوظزكج/اظزكجي أك ادلؿعوؼشني ععؽ
أك األذكوص اآلخرؼـ.


إذا طـً عقارـ أكركبل كترؼد ادؿكداـ اظفوتػ ادلؿـؼؾ ،ؼفى سؾقؽ تؼدمي ذفودة ذاتقي تـؾً
صؾي اظؼرابي كغلكي عـ سؼد بطوضي .SIM



كإذا طـً عقارـ أجـؾل ،ؼؿقجى سؾقؽ أف تؼدـ ك ثقؼي عـ اظؼـصؾقي تـؾً صؾي اظؼرابي كتلؾقؿ
غلكي عـ سؼد بطوضي  SIMاخلوص بوظؼرؼى اظذم ترشى بوالتصوؿ ععف ،كذظؽ حؿك كظق طوف
ضرؼؾؽ صل اخلورج.

خدعي اظؾرؼد االظؽؿركغل
بودؿطوسؿؽ االدؿػودة عـ خدعي االذؿراؾ صل اظؾرؼد ( Zero mailاظذم تدؼرق اجلؿعقي اظؿعوكغقي
 ،)Zero Graficaكذظؽ سؾك غػؼؿؽ اخلوصي .تلؿح ظؽ ػذق اخلدعي بنردوؿ كادؿؼؾوؿ ردوئؾ اظؾرؼد
اإلظؽؿركغل .بودؿطوسؿؽ احلصقؿ سؾك االدؿؿورات ظغوؼي احلصقؿ سؾك اخلدعي عـ عؽؿى ضقودة اجلـوح
ادلؿقاجد صقف.

صػقي 32

اظػصؾ اظلودس .اظلفـ اظصورـ )عودة غظوـ اظلفقف (ART. 41 bis O.P.
تعؿؾر ضقاغني "اظلفـ اظصورـ" ] [carcere duroضقاسد خوصي كصورعي جدان ،كاظؿل ؼفقز تطؾقؼفؿ صؼط
صل حوظي تقصر أدؾوب خطقرة عؿعؾؼي بوظـظوـ كاألعـ اظعوـ ،كإذ ا طـً ضد ارتؽؾً إحدل اجلرائؿ ادلشور
إظقفو صل عودة غظوـ اظلفقف ( art. 41 bisاظؿل تشقر إظك عودة غظوـ اظلفقف  ،)art. 4 bis o.p.سؾك
دؾقؾ ادلـوؿ اظؿل تشؿؾ سؾك :جرائؿ عرتؽؾي ألشراض اإلرػوب أك تكرؼى اظـظوـ اظدميؼرارل؛ عـظؿوت عـ
غقع ادلوصقو أك جرائؿ عرتؽؾي ظؿقلقر اسؿوؿ عـظؿي عـ غقع ادلوصقو أك اظعؿؾ كصؼو ألدؾقب ادلوصقو.
عو ػل اظؿدابقر اظؿل ميؽـ تطؾقؼفو؟
●

اظعزؿ سـ اظلفـوء اآلخرؼـ .ظـ ؼلؿح ظؽ بوظؿقاصؾ عع اظلفـوء اظذؼـ ال ؼكضعقف ظـػس
اظـظوـ .كدقؼ تكضع بودؿؿرار اظك ادلراضؾي؛

●

دقؼ ؼؼؿضل تـػقذ عراضؾي ظؾؾرؼد اظصودر كاظقارد ،كدقؿؿ حتدؼد ضققد سؾك ادلؾوظغ كاظلؾع كاألذقوء
اظؿل ميؽـ ادؿالعفو عـ اخلورج؛
دقؿؿ حتدؼد ضققد ظؾؿؼوبالت .كبشؽؾ خوص:

●

ادلؼوبؾي اظشكصقي
 دقؽقف بودؿطوسؿؽ إجراء عؼوبؾي كاحدة صل اظشفر ،دقؿؿ اجرئفو سؾك صؿرات زعـقيعـؿظؿي كصل أعوطـ عففزة بققٌ ال ميؽـ تؾودؿ األذقوء .كدقؽقف بقـؽ كبني اظزكار صوصؾ زجوجل
(كذظؽ إذا ظؿ ؼؽقغقا أبـوئؽ أك أحػودؾ اظذؼـ تؼؾ اسؿورػؿ سـ اظـوغقي سشرة) ؛
 دقؽقف ب ودؿطوسؿؽ صؼط عؼوبؾي أضوربؽ ادلؼربني ،زكجؽ/زكجؿؽ أك ادلؿعوؼش /ادلؿعوؼشيععؽ (كضد تؿقصر ادؿــوءات ،كاظؿل دقؿؿ تؼققؿفو بـو نء سؾك طؾ حوظي سؾك حدا) ؛
 -دقؿؿ خضقع ادلؼوبؾي اظك ادلراضؾي كدقؿؿ تلفقؾفو بوظػقدؼق.

ادلؼوبؾي اظفوتػقي
إذا ظؿ تؼقـ بنجراء عؼوبالت بصرؼي ،دقؽقف بودؿطوسؿؽ احلصقؿ سؾك عؼوبؾي ػوتػقي ذفرؼي بعد عركر
 6أذفر سؾك األضؾ عـ كجقدؾ صل اظلفـ:
 صؼط عع أضوربؽ ادلؼربني ،زكجؽ/زكجؿؽ أك ادلؿعوؼش/ادلؿعوؼش ععؽ؛ ضد تدكـ عدة ادلؼوبؾي  14دضوئؼ طقد أضصك. دقؿؿ تلفقؾ ادلؽودلي اظفوتػقي.عقوعل اظدصوع :بودؿطوسؿؽ إجراء عؼوبالت أدؾقسقي عع عقوعقؽ اظدصو ع ،دقاء ذكصقو ن أك سـ
ررؼؼ عؽودلوت ػوتػقي.
أعـوء ادلظوظؿ :بودؿطوسؿؽ إجراء عؼوبالت ذكصقي عـ أعـوء ادلظوظؿ دكف أم ضققد .كدقفقز ظؽ صل
طوصي االحقاؿ إجراء عؼوبؾؿؽ اظشفرؼي عع أصراد سوئؾؿؽ حؿك ظق طـً ضد اجرؼً عؼوبؾي عع أعني ادلظوظؿ.
صػقي 33

اظػصؾ اظلوبع .اظـؼؾ إظك دكظي أخرل عـ أسضوء االحتود األكركبل ظؼض وء عدة
اظعؼقبي
تـؾقف! تؿقصر ػذق اإلعؽوغقي صؼط دلقارـل دكظي األخرل تـؿؿل إظك االحتود األكركبل أك دلقارـل بؾداف ثوظـي
(عـ خورج االحتود األكركبل) ادلؼقؿني صل اظعودة صل دكظي أخرل تـؿؿل إظك االحتود األكركبل.

اظـؼؾ :عوذا ؼعـل؟
ؼفقز غؼؾ دفـوء عـ ادلقارـني أك ادلؼقؿني صل بعض دكؿ االحتود األكركبل ظؼضوء عدة سؼقبؿفؿ صل
عمدلي دفـ تؼع صل دكظي أخرل تـؿؿل إظك االحتود األكركبل .كصل بعض األحقوف ،ؼفقز ظؾشكص احملؿفز
أف ؼعرب سـ عقاصؼؿف ،بقـؿو صل أحقوف أخرل ؼؿؿ إجراء اظعؿؾقي دكف عقاصؼؿف.
بودؿطوسؿؽ  ،سؾك طؾ حوؿ ،ادلشورطي بوإل جراءات كاالسراب سـ رأؼؽ صل سؿؾقي اظـؼؾ :ظؾؼقوـ بذظؽ
تؾرز أػؿقي االتصوؿ مبقوعل.
ظ فذق اإلجراءات ؼـصح دائؿ و االدؿعوغي مبقوعل عـ أػؾ اظـؼي  :صنذا ظؿ ؼؽـ ظدؼؽ عقوعل خوص بؽ،
بودؿطوسؿؽ االتصوؿ بلعني ادلظوظؿ .إف اظؿشرؼعوت ادلرجعقي كاردة صل عؼرر عفؾس اظعداظي كاظشمكف
اظداخؾقي  Decisione Gai 2008/909كاظؼوغقف ادلػقض .Legge delega 88/2009

عـ ؼفقز غؼؾف؟
ؼفقز غؼؾؽ إذا طـً دفني عـ عقارـني االحتود األكركبل ،أك إذا طـً عقارـ عـ بؾد آخر كأؼضو عـ خورج
االحتود األكركبل ،كضد سشً بشؽؾ ثوبً كمبؽوف إضوعي دائؿ صل دكظي أخرل عـ دكؿ االحتود األكركبل .بوإلضوصي
إظك ذظؽ ،ؼـؾغل أف تؽقف علفقف صل عمدلي بـو نء سؾك ضرار حؽؿ غفوئل عؿكذ مبقجى إجراء جـوئقي
(عـؾ احلؽؿ اظـفوئل).

ػؾ غقع اجلرميي ادلرتؽؾي ؼمثر سؾك اظـؼؾ؟
إذا طـً عقفقز صل اظلفـ بلؾى ارتؽوبؽ جلرميي خطقرة بشؽؾ خوص (عـ بني اجلرائؿ األخرل :ادل شورطي
صل عـظؿي إجراعقي ،اظػلود ،االحؿقوؿ ،اظؼؿؾ ادلعؿؿد ،االجتور بودلرطؾوت ادللركضي ،االخؿطوؼ ،االسؿداء
اجلـلل كإظك أخرق) .كؼؿقجى سؾقؽ ضضوء سؼقبي تزؼد عدتفو سـ  1دـقات  ،دقفقز غؼؾؽ دائؿو ن.

صػقي 34

تـؾقف! أعو إذا طـً عقفقز صل اظلفـ بلؾى ارتؽوبؽ جلرائؿ أخر ل ،ظؽل ؼؿؿ غؼؾؽ ؼفى أف ؼؿؿ
اسؿؾور دؾقطؽ جرميي ؼعوضى سؾقفو مبقجى اظؼوغقف اجلـوئل.
تـؾقف! كإذا برزت ضركرة تعدؼؾ اظعؼقبي اظؿل تؼقـ بؿـػقذػو حوظقو ن صل إؼطوظقو عع ضقاغني اظؾؾد اظذم
دؿـؼؾ إظقف ،ص ؾـ ؼفقز أف ؼؽقف "احلؽؿ اجلدؼد" أذد خطقرة (دقاء عـ حقٌ ادلدة أك اظـقع) عـ احلؽؿ
اظذم تـػذق حوظقو ن صل إؼطوظقو.

ػؾ دقؿؿ دائؿو ادلؾودرة صل اظـؼؾ؟
ظقس عـ ادلمطد أف تؼؾؾ دكظي ادلؼصد ػذا اظـؼؾ  :صفذا ؼـطؾؼ بشؽؾ خوص سؾك ركعوغقو ،غظرا ن الرتػوع
ععدؿ اطؿظوظ اظلفقف.
ؼؿؿـؾ عؾدأ اظـؼؾ صل ععقور اإلدعوج االجؿؿوسل :صال ؼفقز غؼؾؽ إذا ظؿ ؼؽـ صل بؾدؾ (سؾك دؾقؾ
ادلـوؿ :ركعوغقو) أم إعؽوغقي إلسودة اإلدعوج االجؿؿوسل (سؾك دؾقؾ ادلـوؿ :إذا ظؿ تعد ظدؼؽ سوئؾي ،سدـ كجقد
ععورؼ أخرؼـ كظقس ظدؼؽ أم إعؽوغقي صل اظعـقر سؾك سؿؾ).

إظك أم عـ اظدكؿ األسضوء ؼفقز غؼؾؽ؟
●

اظدكظي اظؿل حتؿؾ جـلقؿفو كاظؿل ضد سشً صقفو؛ أك

●
أك

اظدكظي اظؿل حتؿؾ جـلقؿفو كاظؿل إظقفو ؼراد إبعودؾ صل حوظي صدكر أعر ضدؾ بوظؿرحقؾ أك اإلبعود؛

●

اظدكظي اظؿل حتؿؾ جـلقؿفو حؿك ظق ظؿ تعقش صقفو كال ؼقجد أعر بنبعودؾ إظك ذظؽ اظؾؾد.

صل حوظي رشؾؿؽ بوظـؼؾ ،عوذا بودؿطوسؿؽ اظعؿؾ؟

صل اظعودة ؼفرم اتصوؿ عو بني اظدكظي اظؿل ؼؿؿ صقفو ضضوء سؼقبؿؽ (إؼطوظقو) كبؾد ادلؼصد ،كظؽـ
بودؿطوسؿؽ أف تطؾى عؾوذرةن عـ اظلؾطوت االؼطوظقي اخملؿصي أك عـ بؾد ادلؼصد اظؾدء صل إجراءات
غؼؾ ضرار حؽؿ اداغؿؽ كاظشفودة ادلطؾقبي ظؾـؼؾ .ؼفى أف تؽقف سؾك سؾؿ بلف عدة إجراءات اظـؼؾ ضد
تؽقف رقؼؾي جدا ،صنذا تؾؼك ظؽ أضؾ عـ دـؿني الدؿؽؿوؿ سؼقبؿؽ صؿـ احملؿؿؾ أف ال ؼؽقف عـ ادللؿطوع
غؼؾؽ ضؾؾ ادؿؽؿوؿ سؼقبؿؽ.
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تـؾقف  :كمبو أف ظؽؾ دكظي سضق ضقاغقـفو اخلوصي صقؿو ؼؿعؾؼ بوظـؼؾ ،كظقس عـ ادللؿطوع االذورة صل ػذا
اظدظقؾ إظك عوػقي اإلجراءات اظقاجى اتؾوسفو بوظضؾط.
ظفذا اظلؾى ،إذا بؼل سؾقؽ ضضوء بضع دـقات صل اظلفـ كاغً ترشى بلف ؼؿؿ غؼؾؽ ،بودر بوالتصوؿ
مبقوعقؽ أك عقزػ جدؼر بوظـؼي أك عؽؿى أعني ادلظوظؿ ضؾؾ أف تؾوذر صل اإلجراءات.

صػقي 36

