قانون العفو
المادة  103من مرسوم القانون رقم  19 ، 34مايو 2020
:أهداف القانون
ضمان مستويات كافية من الحماية الصحية الفردية والجماعية نتيجة الطوارئ الصحية واالستثنائية
المتعلقة بالكارثة الناتجة عن نشر العدوى 6من فيروس كورونا ولتنظيم عالقات العمل غ6ير القانونية للمهاجرين
األجانب

قطاعات األعمال الخاضعة للقانون
الزراعة وتربية المواشي والصيد وتربية األحياء المائية واألنشطة ذات الصلةالعناية الشخصية ألنفسهم أو ألفراد من عائلتهم  ،حتى لو كانوا ال يقيمون معا؛أعمال الخدمة المنزليةمن  1يونيو  2020إلى  15يوليو 2020
التواجد في إيطاليا قبل  8مارس 2020
مالحظة :ال يوجد حد معين لعدد األشخاص الذين يمكنهم تقديم طلب العفو
لذا ،عند توافر المتطلبات ،من الممكن دائ ًما تقديم الطلب

نوعان من اإلجراءات
للبحث عن وظيفة
الشخص ليس لديه وظيفة
+
تصريح اإلقامة منتهي الصالحية
بد ًءا من  31أكتوبر 2019
+
قبل  31أكتوبر 2019
الشخص كان يعمل بانتظام في واحدة من المجاالت
الثالثة
الشخص يحصل على
تصريح إقامة مؤقت
لمدة  6أشهر

الرسوم  130يو6رو

الذين لديهم عقد عمل
إذا كان الشخص لديه وظيفة غير قانونية
إذا وجد الشخص وظيفة جديدة
في أحد القطاعات الثالثة المذكورة أعاله
الطالب يحصل على
تصريح اإلقامة للعمل حسب مدة العقد
:ملحوظة 1
صاحب العمل هو الذي يجب أن يقدم الطلب
:ملحوظة 2
يجب أن يكون العقد حقيق ًيا
دفع نقود للحصول على عقد عمل مزيف
هو جريمة يعاقب عليها القانون
الرسوم  500يو6رو
+
مساهمة إضافية تحدد في مراسيم تنفيذ القانون

إذا انتهى عقد العمل
الشخ6ص مخول للبح6ث ع6ن وظيف6ة فق6ط في
أحد القطاعات الثالثة.
م6ن خالل إيجاد وظيف6ة يمك6ن للشخ6ص تحويل
تصريح اإلقامة المؤقت إلى تصريح عمل.

ال يفقد الشخص تصريح اإلقامة
ولكن هناك طريقان مفتوحتان:
 يجد الشخص عقد عمل آخرو لذلك يجدد تصريح اإلقامة بموجب
العقد الجديد
(حت66ى إذا كان خارج القطاعات الثالثة
المذكورة أعاله)
 ال يج6د الشخ6ص عمال و بالتال6ي يطلبتصريح إقامة
انتظار عمل ,لمدة عام واحد

أرباب العمل
أسباب الرفض
أشخاص ال يمكنهم التقدم بطلب العفو
أصحاب العمل المدانين في السنوات
الخمس الماضية من أجل
مساعدة الهجرة غير الشرعيةالتوظيف غير القانونياحتالل أمالك غير قانونيفي مجال العمل المنزلي أو العناية الشخصية  ،يجب أن يكون لدى صاحب
العمل دخل خاضع للضريبة ال يقل عن  20ألف يورو سنويًا (مع وحدة عائلية
تتكون فقط من شخصه) أو  27000.00يورو (مع عائلة عدة أشخاص).
صاحب العمل يمكن أن يضيف كال من دخل الزوج آو الزوجة واألقارب ضمن
الدرجة الثانية حتى لولم يكن بالمعاشرة ,للوصول إلى الحد األدني للدخل
السنوي ،أوأي دخل معفى (على سبيل المثال ,دعم العجز) .في حالة الشركات
والكيانات ,ال يمكن أن يكون حد الدخل أقل من  30ألف يورو في السنة .في
حالة الشركات الزراعية  ،قد تكون تقيم القدرة االقتصادية مع األخذ بعين
.االعتبار مؤشرات إضافية فيما يتعلق باإليرادات

ملحوظة:
م6ن وظ6ف عام6ل بدون تص6ريح إقامة ال
يترت6ب علي6ه أ6ي إجراء قضائ6ي ف6ي حق
ص6احب العم6ل ,كم6ا س6وف ال تتخ6ذ أي
إجراءات قانوني66ة ض66د االس66تخدام غير
القانوني في حق العامل الذي يريد تقديم طلب
العفو .حت6ى لوت6م رف6ض الطل6ب ألسباب ال
تعزى إليه.

في حالة أصحاب العمل األجانب
مطلوب منهم أن يكونوا من حاملي
تصريح اإلقامة الطويلة في االتحاد األوروبي

العمال
التواجد في إيطاليا قبل في  8مارس 2020
إثبات التواجد في ايطاليا يجب ان يكون
:عبر
ـ المسوحات الضوئية والرقمية
ـ إقرار بالتواجد

ـ التوثيق بتاريخ محدد صادرعن إحدى الهيئات العامة (على سبيل المثال ,شهادة طبية من الهيكل العام
أوشهادة القيد بالمدرسة لالبناء ,واإلشتراكات في النقل العام ,وشهادات من قوات الشرطة ,ملكية شرائح
الهاتف المحمول ,أو العقود مع اصحاب العمل اإليطاليين ,الوثائق الصادرة من مراكزاالستقبال و /أو
القبول حتي من هيئات لدينية ,الشهادات الصادرة عن التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي في إيطاليا)

أسباب الرفض

أسباب الرفض

الطرد الوزاري ,ألسباب تتعلق بالوقاية أو مكافحة اإلرهاب

:اإلدانات ,حتي ليست نهائية أيضًا في

مالحظة

ـ الجرائم التي يقبض فيها على من ارتكبها في حالة تلبس
ـ الجرائم ضد الحريات الشخصية
ـ اإلتجار في المخدرات
ـ جرائم التواطؤ والتحريض على الهجرة الغير شرعية
ـ جرائم استغالل البغاء
إنها قائمة ضخمة ،مع جرائم بدرجات متفاوتة من الخطورة

ال تشكل عائ ًقا على تقديم الطلب الحاالت التالية
أمر الطرد العادي
تقارير الرفض في دول شنغن األخري
التقارير وصف الشخص خطر على النظام العام
أو السالمة العامة
أيضا في دول شنغن األخري

هناك تمييز واضح
من أصحاب العمل
حيث يتم تصور األرشفة لها
حتى لو كانت نتيجة االجراء سلبية ألسباب ال
تعزى لصاحب العمل

:ملحوظة
يجب أن ال يخشي العامل من تقنين وضعه
ألن اإلجراءات القضائية بسبب الدخول واإلقامة في إيطاليا
بطريقة غير شرعية لن تتخذ ضده وسيتم تعليقها
خالل تقدم اإلجراء ,وسوف يتم تعليقها إذا كانت نتيجة
اإلجراء إيجابية

بعض من األسئلة الـ 1000
هل تحتاج إلى جواز سفر للوصول إلى تقديم الطلب اإلجراء؟
من المحتمل جدًا أن هناك حاجة إلى وثيقة التعريف الشخصية ذلك  ،يتم استخدام جواز السفر
.أو ما يعادله

ما هي فئات تصاريح اإلقامة التي ال تستطيع أنها تطلب تقديم الطلب؟
يجب أن يتم التقييم على أساس كل حالة على حدة ,ولكن من الواضح أنه من لديه
.تصريح مستقر وقابل للتحويل ال يحتاج إلى تقديم طلب اإلجراء
علي سبيل المثال
الذي لديه تصريح إقامة إنساني منتهي الصالحية
.يمكنه بالفعل تحويله إلى تصريح عمل بدون االلتزام بالقطاعات الثالثة
عالوة على ذلك  ،تذكر أنه تم تمديد جميع التصاريح حتى  31أغسطس 2020
)منهذا ا لتاريخ ل دى ا لشخص 60ي و ًما ل طلبموعد ف يمركز ا لشرطة(
!!!قانون العفو لديه توقيت أكثر صرامة
طالبي اللجوء ,وقضايا دبلن ,و المستأنفين يمكنهم تقديم طلب اإلجراء؟
في الوقت الحالي ,ال يوجد معيار إلستثنائهم من القانون ,لذلك إذا كانت متوافرة لديهم كل الشروط األخرى ,يجب أن
!يكونوا قادرين على تقديم الطلب  ..لكننا ننتظر المراسيم التنفيذية
:ملحوظة
التقدم بطلب للحصول على العفو ال يعني التنازل
!عن طلب اللجوء  ...كل حالة تقييم على حدة

ما الذي يمكنني أن أوصي به؟
نظرا ألنه لم يتم تحديد الالئحة حتى اآلن,
في الوقت الحالي ,من الصعب جدًا تقديم المشورة ً
باإلضافة إلى ذلك ,تقديم المشورة بشأن مسألة معقدة للغاية ,فنحن بحاجة إلى مهارات محددة ليست
.لدينا جمي ًعا
ومع ذلك ,هناك أشياء يمكننا أن نقولها
ـ ال تثق في أولئك الذين يقدمون الكثير من الضمانات ويقلون الكثير من الوعود
ـ سيبدأ العمل بالقانون من  1حزيران (يونيو) وينتهي في  15تموز (يوليو) ,لذلك هناك الوقت
الكافي لفهم القانون وتنظيمه
ـ يمكن أن تكون فكرة جيدة ,مع ذلك ,البحث عن عمل في القطاعات الثالثة ألنهم هم من بين قلة
الذين يطلبون عمال هذه االيام ,إمكانية الوصول إلى تقنين وضعهم يعتبر ميزة إضافية
ـ ستتم إدارة وتقديم الطلبات فقط من قبل المكاتب العامة و الحكومية ,لذلك ال تثق بمن يطلب منك
المال لمساعدتك في في تقديم االجراء

