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االمعلووماتت ووااألددووااتت االتي تحتاجهھا لحمايیة حقووقكك ووسالمتكك.  في منحككتتمثلل مهھمة نووسابوو   

في جميیع أأنحاء  االمتووااجددةة  للحصوولل على تفاصيیلل إإضافيیة عنن جميیع محتوويیاتت هھھھذذاا االكتيیبب وواالموواارردد
االمتاحة على مووقعنا على ااإلنتررنتت:ووإإيیططاليیا٬،   

 
 

WWW.NOSAPO.ORG/ITALY  
 

االصفحة ررقمم.    االمحتوويیاتت:   
عمليیة االلجووء         1  

2                                               حقووقكك ططالبوو االلجووء  
2,3     ااألططفالل االقّصرر غيیرر االمصحووبيینن بأحدد  

3,4               ااألططفالل االقّصرر غيیرر االمصحووبيینن بأحدد :حقووقكك   
االقانوونيیة االمساعددةة        4  

ووسائلل االمووااصالتت        5  
5      االموواارردد االمتاحة للمررأأةة  

6       االررعايیة االصحيیة  
7       االمؤؤهھھھالتت االتعليیميیة  

معلووماتت                       االمززيیدد منن اال      7  
 

ااتصلل بنا:    www.Nosapo.org 	   	  
 

االبرريیدد ااإللكتررووني:   
Connect@Nosapo.org

 www.nosapo.org/contact  
facebook.com/nosapoinc  

االووصوولل إإلى إإيیططاليیا  
معلووماتت ووموواارردد لالجئيینن ووططالبي االلجووء  

 

االتعليیمم  
www.Nosapo.org/Italy-Education  

يیع . يیمكنكك االتسجيیلل على ااإلنتررنتت لجم16يیلززمم االقانوونن ااإليیططالي االمددااررسس بقبوولل جميیع ااألططفالل تحتت سنن  
االصفووفف ما عدداا رريیاضض ااألططفالل (يیتططلبب االتسجيیلل االووررقي). منن االممكنن ااالنضمامم في أأيي ووقتت خاللل االسنة 

االددررااسيیة (حسبب االقانوونن ااإليیططالي) إإذذاا كانتت االمددررسة االمختاررةة بهھا مكانن متاحح. 	  
	  

للتسجيیلل عليیكك مللء ااستماررةة ووتقدديیمم: 	  
	Certificato“شهھاددةة االحالة االعائليیة (. 1  di	  Stato	  di	  Famiglia” منن مكتبب االتسجيیلل في االمجتمع االذذيي (

تعيیشش فيیهھ.  	  
www.studiocataldi.it/articoli/26322-‐lo-‐stato-‐di-‐famiglia.aspلمززيیدد منن االمعلووماتت:  	  

	Certificato“شهھاددةة االميیالدد (. 2  di	  Nascita”( 	  
يیتانووسس)٬، وواالسعالل إإثباتت االتططعيیمم ضدد االتهھابب االكبدد بب٬، ووشللل ااألططفالل٬، وواالخناقق (االددفترريیا) وواالكززاازز (االت. 3

االدديیكي٬، وواالمستدديیمة االنززليیة منن االنووعع بب (مع االتررجمة). 	  
	Permessoصووررةة للططالبب ووتصرريیح لإلقامة (". 4  di	  Soggiorno أأوو شهھاددةة ااإلقامة ("“)Certificato	  di	  

Residenza(” 	  
ااختيیارريي: تررجمة االمناهھھھج االددررااسيیة االتي أأتمممتت ددررااستهھا. 5 	  

	  

: في االمددااررسس االعامة االتسجيیللمززيیدد منن االمعلووماتت حوولل  	  
www.justlanded.com/english/Italy/Articles/Education/State-‐Schools-‐in-‐Italy 	  

	  

االعثوورر على مددررسة لغة إإيیططاليیة بالقرربب منكك: 	  
www.it-‐schools.com/sections/italian-‐language-‐schools-‐in-‐italy/ 	  

	  

	  
	  
	  

7  

للمززيیدد منن االمعلووماتت:  
 

www.Nosapo.com/italy-‐newsسيیاسة في إإيیططاليیا: أأخبارر عنن االهھجررةة ووااللجووء٬، وواال 	  
	  

مسرردد مصططلحاتت مفيیددةة باللغة ااإليیططاليیة ووااللغة ااإلنجليیززيیة للتعاملل مع عمليیة االلجووء في إإيیططاليیا: 
www.Nosapo.org/Italy-‐Glossary 	  

	  

قائمة بالموواارردد االقانوونيیة في جميیع أأنحاء إإيیططاليیا:    
www.Nosapo.com/Legal-‐Aid-‐Resources 	  

	  

ة بموواارردد االررعايیة االصحيیة في جميیع أأنحاء إإيیططاليیا: قائم  
www.Nosapo.com/Healthcare-‐Resources 	  

	  

قائمة موواارردد مخصصة لمساعددةة االمهھاجررااتت وواالالجئاتت ووططالباتت االلجووء:   
www.Nosapo.com/Womens-‐Resources 	  

	  

قائمة بموواارردد االمعوونة ااالجتماعيیة االعامة في جميیع أأنحاء إإيیططاليیا:  
www.Nosapo.com/Italy-‐Social-‐Aid 	  

	  

www.Nosapo.com/Accommodationقائمة بالمالجئ:   
	  
	  

االحصوولل على تفاصيیلل إإضافيیة عنن جميیع محتوويیاتت هھھھذذاا االكتيیبب:  
WWW.NOSAPO.ORG/ITALY  
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(ددااخلل ااالتحادد ااألووررووبي) 112في حالة ططووااررئئ٬، ااتصلل بررقمم االهھاتفف   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمليیة االلجووء  
www.nosapo.com/italy-asylum-process  

1. أأقرربب مكتبب االهھجررةة تابع للشررططة يیجبب االتسجيیلل مع االشررططة على االحددوودد أأوو االذذهھھھابب إإلى االووصوولل:  
)Questura أأيیامم منن االووصوولل. يیمكنن االقيیامم بذذلكك شفوويیا أأوو كتابة. مووااقع مكاتبب االهھجررةة  8) في غضوونن

Questura:http://questure.poliziadistato.it/ 	  
	  

. تقدديیمم ططلبب االلجووء: 2 	  
)Fotosegnalamento(تسجيیل االهھويیة : 1االخطوةة  حدوودد٬، أأوو في وواالبصماتت وواالتصويیر في شرططة اال —

	في مكتب االهھجرةة. C3مكتب االهھجرةة. قد تتقدمم بالطلب في نفس االوقت أأوو تحددد موعد لتقديیم ااستماررةة    	  
	  

مركز ااالستقبالل ووااإلقامة : 2االخطوةة  سوفف يیتم نقلك إإلى مركز ااستقبالل وويیمكن نقلك إإلى آآخر بيینما يیتم  –
	االنظر في ططلبك.   	  

	  

االتوثيیق : 3االخطوةة  سوفف تقدمم قصتك االشخصيیة االمكتوبة. يیمكنك كتابة هھھھذهه  ٬،C3قبل تقديیم ااستماررةة  –
االوثيیقة بأيي لغة. إإذذاا كانن معك جواازز سفركك٬، سوفف تعطيیهھ لمكتب االهھجرةة لالحتفاظظ بهھ حتى نهھايیة إإجرااءااتت 

االلجوء. ستحتاجج إإلى نسخ من جميیع االوثائق االخاصة بك (أأيي بطاقة االهھويیة٬، ووبطاقاتت االحزبيیة٬، وواالتقارريیر 
	معة).االطبيیة٬، ووبطاقاتت االجا   	  

	  

)Verbalizzazione: (3سسيي  	ااسستتممااررةة: 4االخطوةة  (ووررقة  Cedolinoبعد االميیعادد ٬، سيیتم منحك —
أأشهھر ووقابلة للتجديید) حتى صدوورر  6تحديید ميیعادد لمكتب االهھجرةة)٬، ووهھھھي ررخصة مؤقتة لإلقامة (صالحة 

قراارر في االطلب. 	  
	  

نن أأقارربكك٬، ووررحلتكك إإلى إإيیططاليیا٬، يیووما منن تلقي ططلبكك٬، سووفف تسألل االلجنة ع 30خاللل حوواالي . االمقابلة: 3
بمووجبب االقانوونن٬، يیجبب أأنن تحصلل على  ووووثائقكك٬، وواالسببب (ااألسبابب) لمغاددررةة بلددكك ااألصلي ووعددمم االعووددةة.

أأيیامم عملل. 3مقابلة خاصة مع ااالستعانة بمتررجمم شفوويي بلغتكك. ستصددرر االلجنة ااإلقليیميیة قررااررهھھھا خاللل  	  
تذذكرر: االتووثيیقق وواالتفاصيیلل٬، وواالتناسقق... 	  

– االتووثيیقق ووثقق لماذذاا ال يیمكنكك االعووددةة بططررقق كثيیررةة على قددرر إإمكانكك؛ جميیع هھھھذذهه  ااألددلة تحتاجهھا لتددعمم  
مططالبكك ووتقوويي ططلبكك. 	  

ااحتفظظ بجميیع االووثائقق االتي تددعمم قضيیتكك ووقددمم نسخ منهھا (ااحتفظظ بالنسخ ااألصليیة).  	  
-االتفاصيیلل  هھھھذذهه االتفاصيیلل سووفف  يینبغي أأنن تكتبب ووتتذذكرر ااألسماء وواالمووااقع وواالتوواارريیخ وواالتفاصيیلل ااألخررىى؛ 

تددعمكك أأكثرر عنددما تكوونن متسقة. 	  
– ااالتساقق عنددما تكوونن قصتكك متسقة فذذلكك أأمرر حاسمم.  	  

	  

قدد تمنحكك االلجنة صفة االالجئ أأوو حمايیة فررعيیة أأوو االحمايیة ااإلنسانيیة؛ أأوو قدد ال تمنحكك أأيي شكلل . االقرراارر: 4
–يیووما  15منن أأشكالل االحمايیة ووتأمرركك بمغاددررةة إإيیططاليیا في غضوونن   “foglio	  di	  via ”. ااالستئنافف يیعلقق

ااألمرر بمغاددررةة إإيیططاليیا.  	  
	  

تعلمم االمززيیدد عنن حقووقكك حسبب كلل مرركزز قانووني ممنووحح في: 
www.nosapo.com/italy-legal-status-rights 	  

	  

6 االررعايیة االصحيیة   
www.nosapo.com/italy-healthcare  

بططاقة ااسس تي بي دداائماً يیكوونن لدديیكك االحقق في االررعايیة في حاالتت االططووااررئئ باستخدداامم 
“)StranieroTemporaneamentePresente” للعنايیة بالحاالتت غيیرر االططاررئة٬، تحتاجج بططاقة .(

	Tessera“االررعايیة االصحيیة (  Sanitaria” ( ) ”codicefiscal“وواالتي ستحتاجج إإلى ررقمم ضرريیبي ( —
)٬، وواالتسجيیلل في إإيیهھ إإسس إإلل ”AgenciadelleEntrate“منن "ووكالة ااإليیررااددااتت ااإليیططاليیة" (

)“Azienda	  Sanitaria	  Locale”.( 	  
	  

/www.doctorsinitaly.com/asl-‐offices-‐italyاالعثوورر على أأقرربب إإيیهھ إإسس إإلل:  	  
www.doctorsinitaly.com/get-‐codice-‐fiscaleمعلووماتت عنن االررقمم االضرريیبي:  	  

	Tesseraمززيیدد منن االمعلووماتت حوولل   Sanitaria :Doctorsinitaly.com/how-‐to-‐get-‐
tessera-‐sanitaria 	  

	  

لالتصالل: 	  
االخددماتت االططبيیة ااألساسيیة وواالمتخصصة٬، وومساعددتكك في االتعاملل مع االمستنددااتت  مكتبب االططووااررئئ:

للووصوولل إإلى نظظامم االررعايیة االصحيیة. 	  
	(091)(39)+االهھاتفف:   6529498 	  

a-‐90129/5االعنوواانن: عبرر غايیتانوو ال لووجيیا باليیررموو  	  
	  

جانيیة ووتوجيیهھاتت بشأنن نظامم االرعايیة االخدماتت االطبيیة ااألساسيیة االماالعيیاددةة االخاررجيیة في فيینسيیا: 
	االصحيیة.   	   	  

	+)ررقم االهھاتف:   39)	  041	  877931 	  
30133االعناوويین: جيیاكومو كاليیفوندااميینتا سس.٬، فيینيیسيیا  	  

٬30122، فيینيیسيیا 6777ووكاليیسيیكونداا دديي ال فافا٬،  	  
	  

 عيیاددةة خاررجيیة تقددمم االخددماتت االططبيیة ااألساسيیة مجانا وواالخددماتت االططبيیة االمتخصصةعيیاددةة ساسارريي: 
وواالمساعددةة في نظظامم االررعايیة االصحيیة ااإليیططاليیة.  	  

	0039االهھاتفف:   345	  3719597  	  
-07100(االططابقق ااألررضي),  82عنوواانن: عبرر جرراابا موونتي٬،  ساسارريي٬، سرردديینيیا 	  

	  

االرعايیة االطبيیة ااألساسيیة. كاسا دديي أأككوجليیيینزاا "سانتا مارريیا غورريیتي:"   
www.casaaccoglienza.comAddress ،بي تي 76123ددرريیا ٬، أأن11: عبرر كاررتي٬ 	  

	0039االهھاتفف:   0883	  592369	  /	  0039	  3204799462 	  
	  

FeriteInvisibili : تشغلهھا ررووما كارريیتاسس لضحايیا االتعذيیب وواالصدماتت االنفسيیة؛ وويیشمل االموظظفيین
االمعالجونن االنفسيیونن٬، ووااألخصائيیيین االنفسيیيین٬، وواالوسطاء االثقافيیيین٬، وواالممرضيین٬، وواالمساعديین 

ااالجتماعيیيین.  	  
	39+االهھاتف:   066832171 	  

00186 19االعنواانن: عن ططريیق جرووتابيینتا دديي ررووما  	  
	  

االرعايیة االصحيیة في حاالتت االطوااررئئ االصليیب ااألحمر ااإليیطالي:  دداائماً مجاناً. قائمة بالموااقع: –  
www.Nosapo.com/s/Medical-‐Aid-‐Contact-‐Sheet-‐5n39.pdf 	  

	  
	  
	  

1  
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.الفحص هذا رفض في قالح لديك. العمر لتقييم الخضوع منك يطلب قد عمرك، تعرف لا كنت إذا 	  

3لالتصالل: صفحة   
	  

االنساء  
www.nosapo.com/women-resources-italy إإذذاا كنتت حامال٬، ال يیمكنن إإبعاددكك٬، وويیحقق لكك االحصوولل على تصرريیح إإقامة. إإذذاا كنتت تعيیشيینن مع ززووجكك٬، يیحقق  

لهھ أأنن يیحصلل على تصرريیح إإقامة. 	  
	  

:24/7بررقميینن متعدددداا االلغاتت مجانيیانن للمساعددةة يیعمالنن لضحايیا االعنفف٬، يیمكنن ااالتصالل  	  
)1 (.1522- ررقمم مكافحة االعنفف وواالمططاررددةة  	  
)2 (.800- 290290 – مكافحة ااالتجارر بالبشرر   	  

	  
لالتصالل: 	  

االتووجيیهھ للحصوولل على ووظظيیفة ووااإلررشادد االنفسي وواالمساعددةة االقانوونيیة٬، وواالضيیافة٬، وواالتعرريیفف ددوونا دديیفيیرريینززاا: 
ى االخددماتت االعامة. بالحقووقق٬، وواالحصوولل عل 	  	٬، االغجرر43االعنوواانن: عبرر فالمنيیا    	  

	هھھھاتفف:  +39	  06	  678	  0537 	  	  http://www.differenzadonna.org 	  
	  

االمووااعيیدد االقانوونيیة/ وواالمشاكلل مع االووثائقق٬، وواالمالبسس. االعنوواانن: مرركزز إإيیووااء مدديینة ددوونن دديي بني: 
-موونتيیفيیررجيیني  ٬، باليیررموو20عنن ططرريیقق موونتيیفيیررجيیني  	  

	هھھھاتفف:  +39	  3512272697	  Facebook.com/associazionedonnedibenincitypalermo/ 	  
	  

االنصيیحة االمددنيیة وواالجنائيیة٬، وواالمساعددةة االقانوونيیة٬، وواالعالجج٬، وواالتووجيیهھ للعملل وواالعثوورر على نابوولي ااررسيیددوونا: 
مأووىى. 	  	  	٬، نابوولي108االعنوواانن: ساحة كافوورر    	  
	هھھھاتفف:  +39	  3343570152 	  

Facebook.com/Arcidonna-‐Napoli-‐Onlus-‐994048010691992 	  
	  

يیتلقى ضحايیا االعنف االدعم االنفسي؛ ووتقدمم ااإلقامة االمؤقتة وواالمساعدةة االقانونيیة وواالنفسيیة٬، فضال عن  أأوونداا ررووززاا نورروو:
تعليیماتت محدددةة للنساء االمهھاجرااتت.  	  	35االعنواانن: عن ططريیق دداالماززيیا    نورروو٬، سارردديینيیا٬، هھھھاتف: -

0784.38883	   	  	  		 ondarosa.nuoro@tiscali.itاالبريید ااإللكترووني:     
www.ondarosanuoro.it /  

	  
	  

ووسائلل االمووااصالتت  
www.Nosapo.org/Italy-Transportation  

 
‐-www.nosapo.com/italyتفاصيیلل حجزز االتذذااكرر وواالجددوولل االززمني للحافالتت وواالقططاررااتت: 

transportation 	  
	  

االتططبيیقاتت وومووااقع ااإلنتررنتت: 	  
-ترريینيیتاليیا 	 www.trenitalia.com/tcom-‐enاالشرركة االووططنيیة للنقلل بالقططاررااتت:   

	  

Rome2Rio  :مفيیدد للتخططيیطط للسفرر قليیلل االتكلفةwww.rome2rio.com 	  
	  

–قمم دداائماً بشررااء ووتووثيیقق االتذذكررةة  إإذذاا لمم تفعلل ذذلكك ستددفع غرراامة أأوو يیقبضض عليیكك. ال االسفرر بددوونن ووثائقق أأوو  
بططاقة االهھوويیة. يیجووزز االقبضض على أأيي أأجنبي ددوونن ووثائقق وو/أأوو تغرريیمهھ. بددوونن ووثائقق أأوو بططاقة االهھوويیة٬، يیمكنن 

يیا ألنهھ ال يیووجدد ددليیلل على ططلبب االحمايیة االددووليیة.ططررددكك منن إإيیططال 	  
	  
	  

5  2  
حقووقكك: ططالبوو االلجووء  

www.nosapo.com/italy-asylum-rights  

بيینما يیتمم معالجة ططلبكك٬، يیكفلل لكك هھھھذذهه االحقووقق: 	  
تصرريیح لإلقامة وواالررعايیة االصحيیة وواالووصوولل إإلى االعملل٬، وواالتعليیمم٬، ووااالستقبالل ووااإلقامة وواالتسجيیلل. 	  

	  

 attestatonominativoرركزز ااإلقامة لططالبي االلجووء)٬، سيیتمم منحكك (م CARAفي تصرريیح ااإلقامة: 
(مرركزز االهھوويیة وواالططرردد)٬، أأنتت ال تملكك إإذذنا باإلقامة في إإيیططاليیا٬، وولنن  CPR(هھھھوويیتكك ووحالة تسجيیلكك). في 

يیسمح لكك بالخررووجج منهھ.  	  
رر االحقق في االررعايیة في حاالتت االططووااررئئ٬، بغضض االنظظرر عنن االحالة ووااإلقامة. ااحضاالررعايیة االصحيیة: 

	STPمعكك بططاقة   (“StranieroTemporaneamentePresente(” 	  
). Cedolinoيیووما منن ااستالمم تصرريیح ااإلقامة ااألوولل ( 60مسمووحح قانوونا بالتقددمم للعملل بعدد االعملل:  	  

سنة االحقق في اااللتحاقق بالمددااررسس االعامة في إإيیططاليیا. االبالغيینن لدديیهھمم  16لكلل فرردد تحتت عمرر االددااررسة: 
تت االتددرريیبب االمهھني.االحقق في اااللتحاقق بددوورراا 	  

 CARA"سبرراارر" (نظظامم االحمايیة لملتمسي االلجووء وواالالجئيینن)٬، وو  SPRARنظظامم ااالستقبالل ااإلقامة: 
كارراا٬، أأوو مرركزز ااالستقبالل ألوولل مررةة (االمررااكزز حيیثث يیمكنكك ااإلقامة لفتررةة محددووددةة منن االززمنن).  	  

يیحقق لكك االتسجيیلل في سجلل االبلدديیة. للتسجيیلل:  	  
	  

لمعررفة حقووقكك االممنووحة جووء االخاصص بكك٬، قدد تتغيیرر االحقووقق االخاصة بكك. بعدد ااتخاذذ قرراارر في ططلبب االل
‐-www.nosapo.com/italy-‐legalبمووجبب االلجووء أأوو االحمايیة االفررعيیة أأوو االحمايیة ااإلنسانيیة: 

status-‐rights 	  

ااألططفالل االقّصرر غيیرر االمصحووبيینن بأحدد  
www.nosapo.com/here-alone  

لمنظظماتت غيیرر االحكووميیة (االمفووضيیة االساميیة لألممم االمتحددةة يیجبب فوورراا إإخبارر مووظظفي االحكوومة أأوو اا
لشؤؤوونن االالجئيینن) إإذذاا كنتت ووحددكك لتتلقي االررعايیة االمناسبة. االسلططاتت مسؤؤوولة عنن تررتيیبب االسكنن 

وواالررعايیة االصحيیة. سيیعيینن ووصي لمساعددتكك في ططلبب االلجووء االخاصص بكك.  	  
للتقددمم بططلبب االلجووء: 	  

ستقبالل ااألوولى االحكوومي." وويیجبب أأنن يیساعددكك ممثلل للحصوولل على مأووىى٬، اانتقلل إإلى "مرركزز ااال. 1
قانووني منن مرركزز ااالستقبالل في إإجررااءااتت االلجووء حتى يیتمم تعيیيینن ووصي.  	  

يیووما٬، وولكنن  30سووفف تررحلل إإلى مررفقق تابع لنظظامم "حمايیة ططالبي االلجووء وواالالجئيینن (سبرراارر) بعدد . 2
الستقبالل أأوو سبرراارر٬، فإنن االبلدديیة هھھھذذاا قدد يیستغررقق سنة أأوو أأكثرر. عنددما ال يیووجدد مكانن متاحح في مرركزز اا

مسؤؤوولة عنن مساعددتكك في االعثوورر على مكانن لإلقامة. 	  
االووصي عليیكك مسؤؤوولل عنن تقدديیمم االمساعددةة لكك أأثناء إإجررااءااتت االلجووء (ووبعدد ذذلكك إإذذاا كنتت تستأنفف . 3

قرراارر في غيیرر صالحكك).  	  
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ااألططفالل االقّصرر غيیرر االمصحووبيینن بأحدد  
www.nosapo.com/here-alone  

	  

لالتصالل: 	  
االتددرريیبب االددااخلي٬، وواالسكنن في توورريینوو٬، االتددرريیبب االووظظيیفي وو :FondazioneCariploال تكنن ووحيیدداا أأبدداا أأوو

	كاتانيیا٬، ووررووما.    	  	  		هھھھاتفف:    +39	  0262391 	  
www.minoristranieri-‐neveralone.it/never-‐alone-‐iniziativa/ 	  

	  

االتووجيیهھ باللغاتت ااإليیططاليیة٬، وواالعرربيیة٬، ووااإلنجليیززيیة٬، وواالفررنسيیة٬، ميینوورريیميیجررااتي هھھھاتفف/إإنقاذذ ااألططفالل: 
نووبب االصحررااء. ااتصلل للحصوولل على االمساعددةة منن االخطط االمجاني. ووتيیجرريینن٬، وواالصووماليیة أأوو لهھجة ج 	  

	800ررقمم االخطط االساخنن االمجاني:   14	  10	  16 	  	٬، ررووما58االعنوواانن: عبرر فوولتووررنوو    	  
www.savethechildren.it/cosa-‐facciamo/progetti/helpline-‐minori-‐migranti 	  

	  

          02.55231564نن ووحددهھھھمم. االهھاتفف: ااإلقامة ططوويیلة ااألجلل لألططفالل االذذيینن يیأتووقررىى  إإغاثة ااألططفالل: 
٬، ميیالنوو20134 5االعنوواانن: مكتبب ميیالنوو: عبرر ددووررااززوو,  	  

www.sositalia.it/ 	  
	  

-رراابططة مرركزز ااستالي مططعمم للفقررااء منن للنساء ووااألططفالل٬، وواالخددماتت  االخددمة االيیسووعيیة لالجئيینن/إإيیططاليیا:
االصحيیة٬، وواالمددااررسس٬، ووددعمم االصحة االعقليیة لضحايیا االعنفف.   	  	   	  

٬، ررووماa/14عنوواانن: عنن ططرريیقق دديیجليیاستالي لاا 	  
	0669700306االهھاتفف:   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  http://centroastalli.it/ 	  

	  

مرركزز االررعايیة االنهھارريیة مع ااإلفططارر وواالمالبسس ووااألحذذيیة٬، وواالبططانيیاتت ووحقائبب مرركزز الجئيینن جوويیلل نافووما: 
سيیة٬، ووددررووسس االكمبيیووترر٬، وواالتووجيیهھ االتعليیمم وواالووظظيیفي٬، وواالمشووررةة االقانوونيیة وواالعالجج. االنوومم؛ ووفصوولل ددرراا

٬00184، ررووما 58االعنوواانن: عبرر نابوولي  	  
	39+االهھاتفف:   06	االمووقع اااللكترروونى:                                                         4883339  

http://jnrc.it 	  
	  

Accoglierete	  (Associazione	  per	  la	  Tuteladei	  MSNA :( يیحصلل االقصرر غيیرر االمصحووبيینن
بب على ووصي متططووعع٬، فضال عنن االمحاميینن ووااألخصائيیيینن االنفسيیيینن٬، وواالووسططاء االثقافيیيینن.ناااألج 	  	  

	  	96100 167عنوواانن: عبرر سيیررااكووززاا بيیافي    	  
09311665387خطط االمعلووماتت:  	  

	  

	  

3  

4  

االمساعددةة االقانوونيیة  
www.nosapo.com/italy-legal-aid  

-رراابططة االحدد االفاصلل ووتقددمم االمساعددااتت لمنن هھھھمم في مررااكزز ااالحتجازز؛ ووقدد تووفرر االمساعددةة االقانوونيیة أأووررووبا: 
 ووااالجتماعيیة وواالططبيیة خاررجج ووفي مررااكزز ااالحتجازز وومررااكزز ااالستقبالل.           االعنوواانن: سس سوو في

بليیررموو 90133, 35إإيیمانوويیلل  	  
	393409802196هھھھاتفف:    	jg@borderline-‐europe.deاالبرريیدد ااإللكتررووني:   	  

www.borderline-‐europe.de 	  
	  

Borderline	  Cecilia : تررصدد االهھجررةة في صقليیة: ووصوولل االمهھاجرريینن٬، ووااالحتجازز ااإلدداارريي٬، مع
االترركيیزز على االفئاتت االضعيیفة (االنساء وواالقاصرريینن ووططالبي االلجووء). 

www.siciliamigranti.blogspot.it                       ،االعنوواانن: عبرر رريیتيیرروو٬Modica	(أأرر  24  
جي) 	  

	39312048044االهھاتفف:    	borderline-‐sicilia@libero.itاالبرريیدد ااإللكتررووني:          	  
	  

	Advocatesددعاةة االخاررجج   Abroad : منظظمة غيیرر حكووميیة تووفرر االمحاميینن االمتططووعيینن وواالمتررجميینن
www.AdvocatesAbroad.orgيینن٬، ووخبررااء االلجووء لتقدديیمم االمعوونة االقانوونيیة االمجانيیة. االفوورريی 	  

Cases@advocatesabroad.orgاالبرريیدد ااإللكتررووني:  	  
	  

تقددمم االمساعددةة االقانوونيیة وواالمساعددةة في ااستماررااتت االلجووء ذذااتت االصلة وواالتعرريیفف : Arcigayأأررسيیجايي 
	بحقووقق االمهھاجرريینن.    	-18ددوونن ميینززووني بوولوونيیا  االعنوواانن: عبرر                40121 	  

	    390510957241هھھھاتفف:    ufficioufficio@arcigay.itarcigay.itاالبرريیدد ااإللكتررووني:          	  
	39348/7669298هھھھاتفف االططووااررئئ:    	  	  	  www.arcigay.it 	  

	  

	Programmaبررووجررااما اانتيیجرراا   Integra : إإسددااء االمشووررةة ااالجتماعيیة وواالقانوونيیة٬، وواالتددرريیبب على
.االووظظائفف 	  

www.programmaintegra.it                                41االعنوواانن: عبرر ررووما ااسيیسى- 00181    	  
	39أأوو  0678850299  	39االهھاتفف:   0678359839 	  	  	  	   	  

	socio-‐legale@programmaintegra.itاالبرريیدد ااإللكتررووني:     
	  	   	  

ConsiglioItaliano	  per	  iRifugiati	  	  (CIRاالمجلسس ااإليیططالي لالجئيینن) ( : االمساعددةة االقانوونيیة
ووااالجتماعيیة٬، ووحمايیة االالجئيینن عندد االحددوودد٬، ووررعايیة ضحايیا االتعذذيیبب٬، وواالتووجيیهھ للقصرر غيیرر االمصحووبيینن 

-بذذوويیهھمم www.cir-‐onlus.orgEmail:	  cir@cir-‐onlus.org	   	  	االهھاتفف:   
390669200114  

دديیلل فيیالبرروو 00186(أأ) ( ٬5، عبرر ررووما) CIRاالعنوواانن: ررووما  	  
	  	  	  	   	  

	  

	  
	  

حقووقكك: ااألططفالل االقّصرر غيیرر االمصحووبيینن بأحدد  
www.nosapo.com/unaccompanied-minor-rights  

ال يیمكنن ااستبعاددكك عندد االحددوودد. لدديیكك االحقق في االحصوولل على تصرريیح  تصرريیح االددخوولل ااآلمنن ووااإلقامة:.1
إإقامة. 	   	  

	  

ليیة وواالمأووىى. عندد االمقابلة للحصوولل على االمساعددةة ااإلنسانيیة٬، ووااإلسعافاتت ااألوو . تحدديیدد االحالة االخاصة بكك:2
مع مسئوولل حكوومي٬، ووحقق االحصوولل على االووسيیطط االثقافي وواالووصي. 	  

	  

3- االعووددةة االططووعيیة بمساعددةة االحكوومة إإلى االووططنن لتكوونن مع  ااألسررةة أأوو االحضانة٬، أأوو االعووددةة إإلى االووططنن:
	  أأفرراادد عائلتكك. االحقق في أأنن تكوونن مع أأفرراادد أأسررتكك في إإيیططاليیا٬، أأوو ااإللحاقق بأسررةة حاضنة.   

	  

4يیتبع في االصفحة ررقمم.   
	  

	  
	  

4- االصحة٬، وواالتعليیمم وواالووسيیطط االثقافي : عنددما يیجرريي ااتخاذذ قررااررااتت حوولل ااحتيیاجاتكك االصحيیة وواالتعليیميیة. 
لدديیكك دداائماً االحقق في االررعايیة في حاالتت االططووااررئئ٬، وواالتططعيیمم٬، وواالتعليیمم االعامم االمجاني (إإذذاا كنتت ددوونن سنن 

سنة).  16 	  
	  

5- قق في االحدديیثث خاللل أأيي إإجررااءااتت قانوونيیة وواالتي تشملكك وومعكك محامم تثقق في االح أأنن يیتمم ااالستماعع لكك: 
أأنن يیمثلل مصالحكك. يیمكنكك ررفضض االمساعددةة منن االمنظظماتت.  	  

	  

وويیجبب أأنن تكفلل االحكوومة أأال تصبح ضحيیة لالتجارر بالبشرر. لدديیكك  . االحمايیة منن ااالتجارر باألشخاصص:6
لططبيیة وواالقانوونيیة. االحقق في تلقي االحمايیة وواالمساعددةة االنفسيیة ووااالجتماعيیة وواا  	  


