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مواطنة بلد / إذن إقامة معطَى لمواطن=مقيمات لمدة طويلة / لمقيمينCE إذن إقامة 

   لمدة طويلة؛مقيمة/ مقيم وضعاكتسابها/ ثالث في حين اكتسابه
direttiva=   2003/109توجيه االتّحاد األوروبي/CEأي la direttiva) 

2003/109/CE ( ة /مواطنات بلدان ثالثة مقيمين/ مواطنيبشأن وضعمقيمات لمد
 ؛طويلة

status=  ة طويلة؛/وضع مقيممقيمة لمد 
  لى االتّحاد األوروبي؛بلدان غير منتمية إ  =بلدان ثالثة

  مقيمة لمدة طويلة؛/ مقيممواطنة بلد ثالث له وضع / مواطن =لمدة طويلة مقيمة/مقيم
 قبل سواه حنَالبلد من االتحاد األوروبي، الذي م  = االتّحاد األوروبيالبلد األول من

  مواطنة من بلد ثالث؛/مقيمة لمدة طويلة لمواطن/وضع مقيم



س فيه  بلد آخر من االتّحاد األوروبي يمارِ أي =البلد الثاني من االتحاد األوروبي
  لمقيمة لمدة طويلة حقّ اإلقامة؛ا/المقيم

مرسوم رئيس مجلس الوزراء المتعلّق بالبرمجة الوقتية = مرسوم التدفّقات أو السيل 
 من بلدان ثالثةغير الموسميات العامالت / غير الموسميينلتدفّقات أو سيل دخول العمال 

  ولة؛لى أراضي الدإ
  

اجرين في االتّحاد اإليطالي للمه (Michele Berti ،المشروع والنص بقلم ميكيلي برتي
  )Un.It.I del Friuli Venezia Giuliaفريولي فينيتسيا دجوليا، أي 

  جميل غبريل: الترجمة الى العربية
  
  

 إستشهادات
 

 (la أيCE/2003/109توجيه االتّحاد األوروبي لتحرير قسم النص المتعلق بتطبيق 
direttiva 2003/109/CE(ر ـي عشـي اإلثنـاد األوروبـدان االتحـ في بل

 ةـدراسـ العاـا واسـدامت استخـق، استُخدمـيـث أو التحقـوع البحـموض
"Conformity checking of the transposition by members States of 10 

EC directives in the sector of asylum and immigration"  
 إن . لحساب المفوضية األوروبية Odysseus Academic Networkالتي أجرتها

اآلراء المعبر عنها من قبل أصحاب الدراسة هذه ال تعكس بالضرورة موقف المفوضية 
  .األوروبية

  
  .، حيثما ال يكون مذكورا بخالف ذلك2009 يوليو 14نص محدث حتّى تاريخ 
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  مقدمة
  

توجيه االتّحاد  2003 نوفمبر 25 بتاريخ االتّحاد األوروبيد مجلس إعتم
بشأن وضع ) la direttiva 2003/109/CE( أي CE/2003/109األوروبي 

 إذ يعلَن إنّه توجيه بالغ األهمية .مقيمات لمدة طويلة/مواطنات بلدان ثالثة مقيمين/مواطني
مواطنات بلدان ثالثة قد اكتسبوا /ي بالنسبة الى مواطنفيه عن بضعة مبادىء أساسية

 . اكتساب الوضع المذكوردنرِي/اكتسبن أو يريدون/
 قر2003/109توجيه االتّحاد األوروبي وفي الواقع، ي/CE  ةيمجال الحر بأن

 الذي يريد االتّحاد األوروبي خلقه في داخله يجب أن ينص أيضا على واألمن والعدالة
وقد أعلن مجلس . مواطنات بلدان ثالثة/أن صيانة حقوق مواطنيتدابير بشأن الهجرة وبش

 أيضا أن من الضروري التقريب بين الوضع القانوني االتّحاد األوروبي
مواطنات االتّحاد األوروبي، /الوضع القانوني لمواطني ومواطنات بلدان ثالثة/لمواطني

ما يكون للحقوق وإذ نص على واجب ضمان مجموعة حقوق متساوية ومماثلة أكثر 
ن قانونيا في د األوروبي وذلك لألشخاص المقيميمواطنات االتّحا/التي يتمتّع بها مواطنو
 لمدة  سنوات على األقّل والحاصلين على إذن إقامة5 لمدة بلدان االتّحاد األوروبي

إندماج / بأن دمجCE/2003/109يعترف توجيه االتّحاد األوروبي . طويلة
 مقيمات بصفة دائمة في بلدان االتّحاد األوروبي/ت بلدان ثالثة مقيمينمواطنا/مواطني

  .يشكّل عنصرا أساسيا لتعزيز الترابط االقتصادي واالجتماعي
 أيضا أنّه يجب على الوضع CE/2003/109ويعلن توجيه االتّحاد األوروبي 

status اإلندماج االج/أداة صحيحة للدمج، لكي يشكّلضمن تماعي، أن ي
د األوروبي في اموطنات بلد االتّح/لصاحبته المساواة في المعاملة مع مواطني/لصاحبه

االعتراف بأن كذلك هام أيضا  .مجموعة واسعة من القطاعات االقتصادية واالجتماعية
ات لمدة مقيم/اطنات بلدان ثالثة مقيمينمو/تحديد الشروط الالزمة لممارسة مواطني

االتّحاد األوروبي يسهم في التحقيق الفعلي للسوق لد ثانٍ من ة حقَّ اإلقامة في بطويل
 فيه للجميع حريةُ التنقّل ويمكنه أن يشكّل عنصر الداخلية، في مفهومها كمجاٍل مضمونةٌ

ةما بالنسبة الى سوق العمل لالتّحاد األوروبيحركيا ال سيأو تنقٍّل هام .  
المملكة المتّحدة، ( تّحاد األوروبييجب التذكير بأن بعض بلدان االمع ذلك، 
، CE/2003/109 توجيه االتّحاد األوروبي  لم تشارك في تبنّي)إيرلندا، الدنمرك

مواطنات / لهذا السبب، إن مواطني.وبالتالي، فهي غير ملزمة به وغير مخضعة لتطبيقه
 يمكنهن/ال يمكنهمي من االتّحاد األوروبفي هذه البلدان الثالثة مقيمات /بلدان ثالثة مقيمين

طنات بلدان ثالثة موا/إن مواطني وبالمثل، .ن المبادىء والحقوق المعلَنة فيهماالستفادة 
يمكنهن أن / يمكنهمالبي و في بلد آخر من االتّحاد األور لمدة طويلةمقيمات/مقيمين
  .statusع  اكتسابهم الوض المتّحدة وإيرلندا والدنمرك بموجبيقمن في المملكة/يقيموا

هذا الدليل، إذ يبين المضامين األساسية لتوجيه االتّحاد األوروبي 
2003/109/CEمواطنات بلدان ثالثة أصحاب الوضع / يهدف الى إعالم مواطني، إلنّه
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التنقّل لفترة الحركية أو كيف يمكن ممارسة الحق في اكتساب الوضع  يرِدن/أو يريدون
ى  الملزمة بتطبيقه ، أي البلدان التي كانت منتمية ال12الـالبلدان  أشهر في 3تفوق 

 يحلّل .)2004 يناير 23( حيز التنفيذ  التوجيهاهذ االتّحاد األوروبي بتاريخ دخول
  :التالي، لكّل منهم، إذاالنص، ب
 قد تم نقله الى النظام CE/2003/109كان توجيه االتّحاد األوروبي   أ

  الداخلي؛
، فإنّه يحلّل CE/2003/109في حال نقل توجيه االتّحاد األوروبي باإلضافة الى ذلك، 

  :إذا
اإلقامة في بلد التي تنوي /المقيمة لمدة طويلة، الذي ينوي/ المقيمحقّكان   ب

   قد حد عدديا؛شهر أ3االتّحاد األوروبي ألكثر من ثانٍ من 
امة في بلد ثانٍ التي تنوي اإلق/الذي ينويالمقيمة لمدة طويلة /المقيمكان   ج

لديها إمكانية أن /شهر لديه أ3ن االتّحاد األوروبي ألكثر من م
 ال تزال/موجوداتطلب إذن إقامة من هذا البلد فيما ال يزال /يطلب

  موجودةً في البلد األول من االتّحاد األوروبي؛ 
انٍ التي تنوي اإلقامة في بلد ث/المقيمة لمدة طويلة الذي ينوي/المقيمكان   د

عليها أن /شهر يجب عليه أ3ن االتّحاد األوروبي ألكثر من م
  .تطلب تأشيرة دخول من هذا البلد/يطلب

  :لحالة إيطاليا فقط، يحلّلأخيرا، 
 إذن اإلقامةوللحصول على  ،status ،الشروط الالزمة الكتساب الوضع  ه

CEة طويلة الذي ينتج عنه/ لمقيمينمقيمات لمد.  
ا، تنبيه عام12الـبعد نشر هذا الدليل، في بلدان االتحاد األوروبي . أخير ،

توجيه االتّحاد  تُقَرر تغييرات هامة في أحكام نقل أنالمأخوذة بعين االعتبار، يمكن 
 لهذا السبب، إن . تجعل هذا النص غير حالي الى حد أنّهاCE/2003/109األوروبي 

يد معلوماته، وذلك من خالل المصادر  بشدة الى تجدمدعوة/القارئة مدعو/لقارىءا
 نذكر من بين هذه المصادر عنوان الموقع ويب .الممكن الوصول اليها بسهولة أكبر

  :الرسمي
Europa - Il portale dell’Unione europea (link EUR-Lex, L’accesso al 
diritto dell’Unione europea) http://eur-
lex.europa.eu/lexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72003L0109:IT:NOT

 الى CE/2003/109توجيه االتّحاد األوروبي الئحة تدابير نقل الممكن فيه أن تجد 
  .بلدان االتّحاد األوروبي، وهي الئحة محدثة دوريا
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مواطنات / بشأن وضع مواطنيCE/2003/109توجيه االتّحاد األوروبي 
  مقيمات لمدة طويلة/ مقيمينثالثة دانبل
  

 الى تسوية سلوك بلدان االتّحاد CE/2003/109يهدف توجيه االتّحاد األوروبي 
  :األوروبي بشأن المواضيع التالية

  إلغاء الوضع والحقوق المرتبطة به؛الشروط الالزمة لمنح و •
 الشروط الالزمة للسماح لمن اكتسب الوضع باإلقامة في بلد ثانٍ من •

  .االتّحاد األوروبي
مواطنات بلدان / على مواطنيCE/2003/109يطبق توجيه االتّحاد األوروبي 

 ال يطبق على الذين مع ذلك،. قانونيا في بلد من االتّحاد األوروبييقمن /ثالثة يقيمون
  :اللواتي يقمن قانونيا لألسباب التالية/يقيمون

  دراسة أو تنشئة مهنية؛ .1
هن / وهم بهذه الصفةطلَبن التمكّن من اإلقامة/وقتية، أو قد طلبواحماية  .2

  طلبهن؛/بانتظار نتيجة طلبهم
طلَبن التمكّن / بناء على إلزامات دولية، أو قد طلبوادة مساعمايةأشكال ح .3

  طلبهن؛/هن بانتظار نتيجة طلبهم/من اإلقامة بهذه الصفة وهم
لهن بصفة الجىء وهم بانتظار /العتراف لهمطلَبن ا/اللجوء، أو قد طلبوا .4

  طلبهن؛/قرار نهائي بشأن طلبهم
، العمل الموسمي، االنفصال عن شركة خدمات من أجل "بالتساوي"العمل  .5

  تقديم خدمات ما وراء الحدود، عمل عابر الحدود؛
 صوص عليها في معاهدات دولية عنمنأوضاع قانونية أخرى خاصة،  .6

ية والقنصلية وعن البعثات الخاصة أو عن تمثيل العالقات الديبلوماس
  مع منظّمات دولية ذات طابع كوني؛البلدان في عالقاتها 

 5 لـتْ إقامة قانونية وغير منقطعةلَصكتساب الوضع يلزم أن تكون قد حال
 في حساب هذه .سنوات على أراضي بلد من االتّحاد األوروبي فورا قبل تقديم الطلب

، .6 وتحت .5 تحتاستخدام فترات إقامة قد قُضيتْ لألسباب المذكورة المدة ال يمكن 
 إن . فيمكن حساب نصفها.1 تحتبينما فترات اإلقامة التي قُضيتْ لألسباب المذكورة 

وهي، حاد األوروبي ال تقطع مدة الفترة الغيابات المحتملة عن أراضي بلد من االتّ
 أشهر 6لالزمة، فقط إذا كانت ال تفوق  سنوات ا5بالتالي، متضمنة في حساب الـ

  . أشهر إجمالية10متتالية، وفي كل حال، إذا كانت ال تفوق 
يظهِرن /ثة أن يظهروامواطنات بلدان ثال/الكتساب الوضع يجب على مواطني

عائلتهن المحتملين الذين هم على /لهن وألفراد عائلتهم/يملكن لهمأنّهن /يملكون أنّهم
  :هنعاتق/عاتقهم
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موارد ثابتة وقانونية كافية لإلعالة، دون اللجوء الى نظام اإلسعاف  أ
  بي المعني؛واالجتماعي لبلد االتّحاد األور

مواطنات من /تأمين صحي ضد جميع المخاطر، المغطّاة عادةً لمواطني  ب
ل بلد االتّحاد األوروبي المعنيب؛ق  

ا  إنأيض مواطنات بلدان ثالثة /صالحية مطالبة مواطنيلبلد االتّحاد األوروبي المعني
وله أيضا . إندماج محددة، منصوص عليها في قانونه الداخلي/بتلبية شروط دمج

 .، ولكن ال ألسباب اقتصادية عام أو أمنٍ عامصالحية رفض الوضع ألسباب نظامٍ
 الذي يقيم ألوروبي لبلد االتّحاد االكتساب الوضع يلزم تقديم طلب الى السلطات المختصة

ت بالمستندات التي تُثبِ مرفَقًايجب أن يكون الطلب . بلد ثالثتقيم فيه مواطنة /فيه مواطن
قًا أيضا، عند الضرورة، بوثيقة سفر  ب، ومرفَتحت أ وتحت الشروط المذكورة روافُتَ

ل  يمكن المستندات الواجب أن تُرفَق بالطلب أن تشم.صالحة أو بنسخة عنها مصدقة
 الوطنية المختصة كتابيا  تبلِّغ السلطاتُ.أيضا المستندات المتعلّقة بالسكن المالئم

نةَاطمو/مواطنمن  أشه6 ها فور اإلمكان، وفي كل حال، خالل بلد ثالث قرار ر ابتداء
  .تاريخ تقديم الطلب
جودةً مو/ موجودالمدة طويلةكانت المقيمة /مع ذلك، إذا كان المقيم. الوضع دائم

  :في أحد األوضاع التالية
i. قد اكتسب الوضع بطريقة احتيال؛  

ii. ؛)ترحيل(بحقّها إجراء إبعاد /قد اعتُمد بحقّه  
iii. اا 12 عن أراضي االتّحاد األوروبي لفترة كانت غائبة/إذا كان غائبشهر 

  متتاليا؛
  .يفقد الحقّ في الحفاظ على الوضعفإنّه 

لمدة  للمقيمة/ الوضع للمقيم إللغاءة أيضا الصالحيإن لبلدان االتّحاد األوروبي
في هذه . ، مع ذلك، دون إصدار إجراء إبعاد للنظام العام الذي يشكّل تهديداطويلة

 الذي البقاء على أراضي بلد االتّحاد األوروبيبمواطنة بلد ثالث /الحالة، يسمح لمواطن
  .ون الداخلي، إذا كان يلبي الشروط المنصوص عليها في القانألغى الوضع

المقيمة لمدة طويلة الذي اكتسب الوضع في بلد ثانٍ أيضا من االتّحاد /إن المقيم
في كل حال، بعد .  يفقد الحقّ في الوضع في البلد األول من االتّحاد األوروبياألوروبي

المقيمة لمدة / يفقد المقيمراضي البلد األول في االتّحاد األوروبي، سنوات غياب عن أ6
 في كل حال، سواء في . في الحفاظ على الوضع في هذا البلد، في كل حال، الحقَّطويلة

دروس ـ، سواء في الحالة هذه الحالة األخيرة ـ مثالً، بسبب غيابات ناتجة عن متابعة 
ط للحصول  على إجراء مبس، ينص البلد األول من االتّحاد األوروبي.iii تحتالمذكورة 

  .عليه من جديد
مقيمات لمدة طويلة صالح / لمقيمينCEالمقيمة لمدة طويلة إذن إقامة /نح المقيميم

 سنوات على األقّل، قابل للتجديد آليا عند انتهاء مهمته، وذلك بطلب لهذا الغرض ـ 5لـ
مقيمات لمدة /لمقيمينCE ال ينطوي انتهاء مدة إذن اإلقامة  .إذا كان منصوصا عليه
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لث له مواطنة بلد ثا/إن مواطن.  على إلغاء الوضع أو خسارته، في أي حال،طويلة
في بلد االتّحاد األوروبي المعني ضد رفض الوضع أو إلغائه أو  الحقّ في تقديم طعن

 وضد إجراء مقيمات لمدة طويلة/لمقيمينCE خسارته وضد عدم تجديد إذن اإلقامة 
 وخطير ب اقتصادية، بل فقط بسبب تهديد فعلي ال يمكن أن يبرر أبدا بأسبايالذ(اإلبعاد 

  ).للنظام العام أو األمن العام
مواطنات بلد االتّحاد /المقيمة لمدة طويلة يتمتّع بنفس معاملة مواطني/إن المقيم

  :الذي منحه الوضع فيما يتعلّق بِـاألوروبي 
وال ممارسة العمل التابع والمستقّل، شرط أالّ ينطوي ذلك ـ حتّى  أ

 ـ على المشاركة في ممارسة صالحيات عامة، وال في بالمصادفة
  شروط االستخدام والعمل، بما فيها شروط الصرف واألجرة؛

  التعليم والتنشئة المهنية، بما في ذلك السنوات المدرسية والمنح الدراسية؛  ب
شهادات مهنية ب و،diplomi e certificatiاف بالشهادات، االعتر  ج

  أخرى؛
  جتماعية؛جتماعية، واإلسعاف اإلجتماعي، والحماية اإلمات اإلالخد  د
  التسهيالت الضرائبية؛  ه
الحصول على خيور وخدمات موضوعة تحت تصرف العامة وتوفيرها،   و

  وأيضا، اإلجراء للحصول على سكن؛
حرية التجمع واالنضمام والمشاركة في منظمات عمال أو أرباب عمل أو   ز

  مهنية فئوية، بما في ذلك المنافع الناتجة عنها؛في أية منظّمة 
ها راضي البالد، ضمن الحدود التي ينص عليالدخول الحر الى كافة أ  ح

  .التشريع الوطني ألسباب أمنية
 ز، إن لبلد تحت و و،تحتو ه، تحت د، وتحت ب، وتحتفيما يتعلّق باألحكام المذكورة 

حد من التساوي في المعاملة في الحاالت التي يطلب االتّحاد األوروبي األول صالحية ال
، أو يكون قد لب العملط، الذي من أجله يأو فرد عائلتهالمقيمة لمدة طويلة /فيها المقيم

بي لها أيضا صالحية و إن بلدان االتّحاد األور.اختار منزالً أو يقيم عادةً في أراضيه
  :/مواطناتها /واطنيهاتضييق التمتّع بنفس الحقوق المعترف بها لم

 التي أو المستقّل، في الحاالت العمل التابعدةً حدودا للوصول الى محد  ـ
االتّحادي بهذه النشاطات اخلي أو القانون  التشريع الدفيهايحتفظ 

بي أو وبلدان االتّحاد األورمواطنات /ولمواطني هامواطنات/هامواطنيل
  ألوروبي؛المجال االقتصادي ا

الئمة، من أجل مالمتالك المعارف اللغوية ال) إثباتًا(هانًا طالبةً بر  ـ
التعليم والتنشئة، ومخضعةً الدخول الى الجامعة لتلبية الوصول الى 

  .شروط معينة تتعلّق بالتنشئة المدرسية
وبي صالحية حصر التساوي في المعاملة بشأن اإلسعاف أخيرا، إن لبلدان االتّحاد األور

  . بالخدمات األساسيةحماية اإلجتماعيةجتماعي والاإل
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  له صالحية اإلقامة في بلد ثانٍ من االتّحاد األوروبيالمقيمة لمدة طويلة/إن المقيم
  : أشهر، لِـ3ألكثر من 
• ا؛يمارس عمالً مستقالأو تابع   
  يتابع دروسا أو تنشئة مهنية؛ •
  .أهداف أخرى •

مقيمات لمدة /حية حد العدد اإلجمالي لمقيمينبي صالومع ذلك، إن لبلدان االتّحاد األور
 اإلقامة، شرط أن تكون هذه الحدود قّـة بحـالمطالب اللواتي يرِدن/طويلة الذين يريدون

 في تشريعها الداخلي، ،مواطنات بلدان ثالثة/ لقبول مواطني،منصوصا عليها) التحديدات(
  .CE/2003/109تّحاد األوروبي توجيه االالساري المفعول في الحين الذي اعتُمد فيه 

ال يحقّ القيام بممارسة نشاط عمل في بلد ثانٍ من االتّحاد األوروبي 
  :المقيمات لمدة طويلة الذين هم/للمقيمين

شركة خدمات   من قبلمنتدبات/عامالت تابعات منتدبون/عمال تابعون .1
   وراء الحدود؛في نطاق تقديم خدمات ما

  .عابرات الحدود/روالعامالت عاب/العمال .2
إن لبلدان االتّحاد األوروبي صالحية تحديد الشروط التي يمكن فيها 

بي لكي واإلقامة في بلد ثانٍ من االتّحاد األورالمقيمات لمدة طويلة /المقيمون
  .من النوع الموسمي فيه عمالً تابعا يمارسن/يمارسوا

نوي اإلقامة في بلد ثانٍ من االتّحاد  تالتي/ ينويالمقيمة لمدة طويلة الذي/إن المقيم
 القيام بتقديم طلب إذن إقامة الى السلطات المختصة لهذا البلد عليها/بي يجب عليهواألور

 إن لبلدان االتّحاد األوروبي . أشهر من تاريخ الدخول الى أراضيه3الثاني، خالل 
قامة الى السلطات المقيمة لمدة طويلة طلب إذن اإل/صالحية قبول أن يقدم المقيم

المختصة للبلد الثاني المعني في االتّحاد األوربي، فيما ال يزال يقيم على أراضي البلد 
  .األول من االتّحاد األوروبي

المقيمة لمدة /صالحية أن يطلب من المقيمبي وإن للبلد الثاني من االتّحاد األور
  :أن يثبت أنّه يملك له وألفراد عائلتهطويلة 
  الى نظامهعالة، دون القيام باللجوءوارد ثابتة وقانونية كافية لإلم  أ

  جتماعي؛لإلسعاف اإل
طّاة عادةً  يغطّي على أراضيه جميع المخاطر المغا صحياتأمينً  ب

  .مواطناته/لمواطنيه
 لمقيمات لمدة طويلةا/نميد األوروبي أيضا صالحية أن تطلب من المقياإن لبلدان االتّح

إندماج معينة /اللواتي يرِدن اإلقامة على أراضيها القيام بتلبية تدابير دمج/ريدونالذين ي
 مع ذلك، ال يمكن التقدم بهذا الطلب إذا كان .منصوص عليها في قوانينها الوطنية

إندماج في بلد /المقيمات المعنيون لمدة طويلة قد سبق ودعوا لتلبية شروط دمج/المقيمون
المقيمات لمدة طويلة أن يدعوا /ن في كل حال، يمكن المقيمي.بي األولاالتّحاد األورو

  .لمتابعة دروس لغوية
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ق طلب إذن اإلقامة في بلد ثانٍ من  أن يرفالمقيمة لمدة طويلة/يجب على المقيم
  : بِـبيواالتّحاد األور

.i عى التشريع الوطني للبلد الثاني من إثباتات مستندية يجب تحديدها بناء 
لمقيمين يلبون الشروط االتّحاد األوروبي، كافية لإلثبات أن األشخاص ا

  المطلوبة؛
.ii  إذن اإلقامةCE الحصول عليه في /للمقيمين ة طويلة الذي تمالمقيمات لمد

  البلد األول من االتّحاد األوروبي؛
.iii  قة عنهاوثيقة سفر صالحة أو نسخة مصد.  

) مسكن(متعلّقًا بسكن ) مستندات(يمكن أيضا أن تتضمن توثيقًا  هذه اإلثباتات المستندية
  .مالئم

، إن للبلد الثاني من االتّحاد األوروبي  لممارسة نشاط عملفي حال طلب إقامة
  :تثبِ طويلة أن يلمدةالمقيمة /يمصالحية أن يطلب من المق

ثبت  عقد عمل أو تصريح من قبل رب العمل يللعمل التابع، حيازةَ أ
لمنصوص عليها في قانونه استُخدمت بالشروط ا/أنّها قد استُخدم/أنّه

  الداخلي؛
مة المالئمة المنصوص عليها في زال األموال الروافُلعمل المستقّل، تَل ب

 مقدما من أجل ممارسة نشاط اقتصادي بهذه الصفة، قانونه الداخلي
 .الالزمة أو التراخيصالمستندات واألذونات 

التي كانت تعيش /كان يعيش مع أفراد عائلته  طويلة الذيلمدةالمقيمة /قيمإن الم
 حق اإلقامةالتي تمارس / والذي يمارس في بلد االتحاد األوروبي األولمع أفراد عائلتها

  :بها/لحق بهأو ييصحبها /صحبه بأن يلها/ مسموح لهفي بلد ثانٍ من االتّحاد األوروبي
  ؛)الزوجة(الزوج   ـ
، بما في ذلك األبناء المتبنَّون )الزوجة ( القاصرون والزوجأبناؤها /اؤهأبن  ـ

للبلد األول من االتّحاد األوروبي بحسب قرار متَّخَذ من السلطة المختصة 
لزامات دولية متعاقد عليها من ار قابل التطبيق آليا بموجب إرأو بحسب ق

العتراف به طبقًا  ا أو يجبقبل البلد األول في االتّحاد األوروبي
  إللزامات دولية؛

هي /األبناء القاصرون، بما فيهم األبناء المتبنَّون، الذين هو  ـ
  ؛عن إعالتهمالمسؤولة /ؤولالمسهي / تبنّيهم وهوصاحبة/صاحب

، عندما )الزوجة (جاألبناء القاصرون، بمن فيهم األبناء المتبنَّون، والزو  ـ
التبنّي صاحبة /صاحب رةتكون هذه األخي/يكون هذا األخير

  .عن إعالتهممسؤولة /ومسؤوالً
 عمرهم أدنى من العمر الذي يصبحون فيه كبارا ب على األبناء القاصرين أن يكونيج

 إن للبلد . ويجب أالّ يكونوا متزوجينأي راشدين في البلد األول من االتّحاد األوروبي
 المقيمة/ح آلخرين من أفراد عائلة المقيمالثاني من االتّحاد األوروبي أيضا صالحية السما
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انوا يعيشون مع هذا  طويلة، مختلفين عن أفراد العائلة المذكورين أعاله والذين كلمدة
ا أو يلحقوا ه/ في البلد األول من االتّحاد األوروبي، بأن يصحبوه األخيرةهذه/األخير

  .بها على أراضيه/به
روبي يجب  في بلد ثانِ من االتّحاد األو طويلةالمقيمة لمدة/المقيمإن أفراد عائلة 

تاريخ من  أشهر 3 خالل الى السلطات المختصة عليهم أن يقدموا طلب إذن إقامة
راد عائلة  إن لبلدان االتّحاد األوروبي صالحية قبول أن يقدم أف.الدخول الى أراضيه

، فيما ال يزالون يقيمون تصة الى سلطاتها المخ طويلة طلب إذن إقامةالمقيمة لمدة/المقيم
 إن للبلد الثاني من االتّحاد األوروبي .على أراضي البلد األول من االتّحاد األوروبي

، بالتوازي  طويلة أن يقدموالمدةالمقيمة /فراد عائلة المقيمأن يطلب من أأيضا صالحية 
  :مع طلب إذن اإلقامة

أو إذن اإلقامة المحصل ، ة طويلمقيمات لمدة/ينلمقيم CEإذن اإلقامة  •
، ووثيقة سفر صالحة أو نسخة عليه في البلد األول من االتّحاد األوروبي

  عنهما؛
 طويلة في لمدةالمقيمة /وا بصفة أفراد عائلة المقيماإلثبات أنّهم قد أقام •

  البلد األول من االتّحاد األوروبي؛
الى التهم دون اللجوء كافية إلع، انونيةاإلثبات أن لديهم موارد ثابتة وق •

 طويلة تتوافر  لمدةالمقيمة/ أو أن المقيمنظامه لإلسعاف االجتماعي،
من أجلهم هذه الموارد ويتوافر له تأمين وأيضا تأمين ضد لها /له

  .األمراض يغطّي جميع المخاطر على أراضيه
 طويلة مدةالمقيمة ل/للمقيماإلقامة  صالحية أن ترفض إن لبلدان االتّحاد األوروبي

 ال .ها، إذا كان هؤالء يشكّلون تهديدا للنظام العام أو لألمن العام/أو ألفراد عائلته/و
 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، 4خالل  . أن يقوم الرفض على اعتبارات اقتصاديةيمكن

ن إذن راد عائلته المحتملي وأف طويلة لمدةالمقيمة/يقرر البلد الثاني ما إذا كان يمنح المقيم
 الثاني من االتّحاد غ البلد يبلِّ. إذا ما قُدم طلب بشأنه قابل التجديد عند انتهاء مدته،،إقامة

 يمنح البلد الثاني من االتّحاد . األول من االتّحاد األوروبيالبلده قراراألوروبي 
 ه مدةَإذن إقامة قابل التجديد تساوي مدتُ طويلة المقيمة لمدة/راد عائلة المقيماألوروبي أف
طعنًا تقدم /أن يقدمالمعنية / يحقّ للمعني. طويلةالمقيمة لمدة/مة المعطى للمقيمإذن اإلقا

. في البلد الثاني من االتّحاد األوروبي ضد رفض إذن اإلقامة أو عدم تجديده أو إلغائه
 المقيمة/ من االتّحاد األوروبي، يتمتّع المقيمبعد الحصول على إذن اإلقامة في البلد الثاني

 طويلة بنفس المعاملة التي كان يتمتّع بها في البلد األول فيما يتعلّق بالقطاعات لمدة
  .والشروط

 طويلة الذي يكون قد حصل على إذن إقامة في البلد الثاني المقيمة لمدة/إن المقيم
  . تابعا أو مستقالعمالًن يمارس من االتّحاد األوروبي له صالحية أ

 طويلة على الوضع في البلد الثاني من االتحاد المقيمة لمدة/ا لم يحصل المقيمطالم
لهذا البلد صالحية أن يرفض تجديد إذن اإلقامة أو أن يلغيه م ا لزِاألوروبي، فإنم
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ت ال في الحابمغادرة أراضيه، عائلتها وأ وأفراد عائلته المعنيةالمقيمة /المعني/المقيم
  :التالية

  ألسباب نظام عام أو أمن عام؛ .1
  عندما تنتهي الشروط التي كانت قد سمحت فيه بإذن اإلقامة؛ .2
  .فيه بطريقة قانونيةتقيم ال /عندما ال يقيم .3

ت المذكورة أعاله، وجب على ي من االتحاد األوروبي أحد اإلجراءاإذا اعتمد البلد الثان
 وأفراد عائلته المعنية/وبي أن يقبل من جديد وفورا المعنيالبلد األول من االتحاد األور

ه لّغ قراربأن ي تحاد األوروبيال في هذه الحالة، يجب على البلد الثاني من ا.على أراضيه
ل من االتّحاد األوروبيالبلدالمقيمباإلضافة الى ذلك.  األو ة/، وطالما أنالمقيمة لمد 

 في البلد الثاني من االتحاد األوروبي، فإن ى الوضعلم تحصل بعد عل/طويلة لم يحصل
لهذا البلد صالحية أن يتحاد األوروبي ـ مع الحفاظ ها عن أراضي اال/ إبعادهعتمد قرار

التحاد األوروبي ـ، طبقًا وبناء على الزام إعادة القبول في البلد األول من على إ
 في .لنظام العام أو باألمن العامالضمانات المنصوص عليها، ألسباب خطيرة تتعلّق با

هذه الحاالت، يستشير البلدالثاني عندما ي ل من االتحاد عتمد هذه القرارات البلداألو 
 طويلة وأفراد عائلته عن البلد الثاني من المقيم لمدة/ حال إبعاد المقيمفي. األوروبي

ن أسباب اإلبعاد أن ، ال يمك.3 تحت و.2 تحتاالتحاد األوروبي، لألسباب المذكورة 
عادة قبول  إن إلزام البلد األول من االتحاد األوروبي بإ.امةقتُصطحب بمنع دائم لإل

 طويلة وأفراد المقيمة لمدة/ أن ينتقل المقيمإمكانية طويلة ال يلغي المقيمة لمدة/المقيم
  .عائلته الى بلد ثالث من االتحاد األوروبي
 روطه متوافرة، يمنح البلد الثاني من االتّحادعلى أثر تقديم طلب وإذا كانت ش

تحاد ال من اي الثانغ البلدفي هذه الحالة، يبلِّ.  طويلة الوضعالمقيمة لمدة/األوروبي المقيم
في البلد الثاني من االتحاد األوروبي، .  األول من االتحاد األوروبيه البلدقراراألوروبي 

بديل، حلٍّكظر فيه، أو رفضه المحتمل أو، لنح الوضع، ومن أجل انْمن أجل طلب م 
ح إذن اإلقامة نْمCE ة/لمقيمينق اإلجراءاطَ طويلة، تُمقيمات لمدت والضمانات ب
  .CE/2003/109توجيه االتّحاد األوروبي نصوص عليها في الم
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 من CE/2003/109الحقّ في التنقّل بحسب نقل توجيه االتّحاد األوروبي 
ملزمة بتطبيقه، التي كانت منتمية إلى االتّحاد األوروبي قبل البلدان ال

  بتاريخ بدء سريان مفعوله
  
  
   النمسا ـ1
  

       
    /     
 ،،       / 

     :

   /    /      
    /         

ج/      /        
 :

     /    /د   
   /          

 :

       

نقل ـ األوروبيأ االتّحاد القانون الداخلي CE/2003/109توجيه   .نعم: الى
العدد اإل من ـ الحد للمقيمينب لمدةجمالي اكتسبواطويلةالمقيمات اللواتي/الذين

يريدوآخرفي بلدstatusالوضعاكتسبن  والذين األوروبي االتحاد اللواتي يرِدننمن
أل النمسا في مناإلقامة ، يصدر قانون في النمسا كل 1997منذ عام . نعم ر أشه3كثر

من ُأدرج  (اطنات بلدان ثالثةمو/ه حصص الفئات المختلفة من مواطنيد فيحدسنة تُ
في  ،status ،الوضعاللواتي اكتسبن / الذين اكتسبواطويلة المقيمات لمدة/المقيمون/بينهم

ة  حدود عدديألراضي الوطنية ضمن، ينبغي قبولهم على ا)بلد آخر من االتحاد األوروبي
المقيمات /المقيمينب تحقوا إن أفراد العائلة الذين يلبون الشروط لكي يمكنهم أن يل.معينة
ين لهذه الحدود عخضليسوا بالعكس م هنويرافق/أو أن يرافقوهم طويلة في النمسا لمدة
ةالعددي.  

المق إمكانية ـ لمدةيمج الذيالمقيمة آخرالتياكتسبطويلة بلد في الوضع اكتسبت
األوروبي االتحاد ينويمن منالتي تنويوالذي ألكثر النمسا في أن3اإلقامة أشهر

اإلقامةتطلبيطلب موجوداإذن يزال ال ودةًالفيما مو منتزال األول البلد في
األوروبي  في لى الرغم من عدم النص صراحة على هذه الصالحيةع. نعم االتّحاد

هذه أن تمارس  بل وزارة الداخلية، يمكنالقانون، حسب المعلومات المقدمة من ق
  .الصالحية لدى التمثيالت الديبلوماسية ـ القنصلية للنمسا

المقيم إلزام لمدةالمـ اكتسبقيمة الذي بلطويلة في اكتسبت الوضع آخر منالتي د
والذي األوروبي تنويينوياالتحاد منالتي ألكثر النمسا في بطلبأشهر3اإلقامة

دخول   .ال تأشيرة
  )2009 مارس 19بيانات محدثة حتى (
  
  
   بلجيكاـ 2
  

األوروبي االتّحاد توجيه نقل ـ القانو CE/2003/109أ   .نعم: ن الداخليالى
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العدد اإل من ـ الحد للمقيمينب لمدةجمالي اكتسبواطويلةالمقيمات اللواتي/الذين
األوروبياكتسبن االتحاد آخر من بلد يريدونالوضع في اإلقامةاللواتي يرِدوالذين

بلجيكا منفي   .ال: أشهر3ألكثر

    /     
       /ن  

     
   /    /      

   /        
/      /       

   
     /    /د   

          ت/   
 

       
     /     

         ن
     

   /    /      
    /         

/      /       
 

  
     /    /د   

   /         
   

       

المقيمج إمكانية لمدةـ اكتالمقيمة الذي آخرالتيسبطويلة بلد في الوضع اكتسبت
األو االتحاد تنويوالذي ينويروبيمن بلجيكاالتي مناإلقامة في أشهر أن3ألكثر

موجوداتطلبيطلب يزال ال فيما اإلقامة موجودةإذن تزال منال األول البلد في
األوروبي .نعم: االتّحاد
المقيم إلزام لمدةـ اكتالمقيمة الذي آخر منسبطويلة بلد في اكتسبت الوضع التي

وا األوروبي بلجيكاالتيينويلذياالتحاد في اإلقامة منألنوي بطلب3كثر أشهر
دخول   .ال: تأشيرة

  )2007  نوفمبر7بيانات محدثة حتى (
  
  
  لنديان فيـ 3
  

األوروبي االتّحاد توجيه نقل ـ القانون الداخليCE/2003/109أ   .نعم:  الى
ال ـ للمقيمينب العدد اإلجمالي من اكتسبواحد الذين طويلة لمدة اللواتي/المقيمات

يريدون والذين األوروبي االتحاد آخر من بلد الوضع في اإلقامةا/اكتسبن للواتي يرِد
فينلنديا منفي   .ال: أشهر3ألكثر

المقيم إمكانية ـ اكتسبج الذي طويلة لمدة الوضعالمقيمة اكتسبت آخرالتي بلد في
ين والذي األوروبي االتحاد فينلندياويمن في اإلقامة تنوي منالتي أشهر أن3ألكثر

موجودايطلب يزال ال فيما اإلقامة إذن منتطلب األول البلد في موجودة تزال ال
األوروبي يمكن أن تمارس هذه الصالحية لدى التمثيالت الديبلوماسية ـ . نعم: االتّحاد

 .ية لفينلندياالقنصل
المقيم إلزام اكتسبـ الذي طويلة لمدة آخر منالمقيمة بلد في اكتسبت الوضع التي

ين والذي األوروبي فينلندياوياالتحاد في تنوي اإلقامة منالتي بطلب3ألكثر أشهر
دخول .ال: تأشيرة

  )2007  نوفمبر7بيانات محدثة حتى (
  
  
  فرنسا ـ 4
  

اال توجيه نقل ـ األوروبيأ القانون الداخليCE/2003/109تّحاد   .نعم:  الى
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للمقيمين العدد اإلجمالي من ـ الحد اكتسبواب الذين طويلة لمدة اللواتي/المقيمات
يريدون والذين األوروبي االتحاد آخر من بلد الوضع في اإلقامةا/اكتسبن للواتي يرِد

فرنسا منفي   .ال: أشهر3ألكثر

    /     
         ن

     
   /    /      

   /          
/      /       

 

     /    /د   
   /         

 :

       
    /     

        ن 
     

   /    /      
ق  /           

/      /       
 :

     /    /د   
   /        

 :

إمكانية ـ اكتسبالمقيمج الذي طويلة لمدة آخرالمقيمة بلد في الوضع اكتسبت التي
ين والذي االتحاد األوروبي فرنساويمن في اإلقامة تنوي منالتي أن3ألكثر أشهر

موجودايطلب يزال ال فيما اإلقامة إذن منتطلب األول البلد في موجودة تزال ال
األوروبي ارس هذه الصالحية لدى التمثيالت الديبلوماسية ـ يمكن أن تم. نعم: االتّحاد
  .القنصلية لفرنسا
المقيم إلزام اكتسبـ الذي طويلة لمدة آخر منالمقيمة بلد في اكتسبت الوضع التي

ين والذي األوروبي فرنساوياالتحاد في اإلقامة تنوي بطلب3ألكثر منالتي أشهر
دخول   .ال تأشيرة

  )2007نوفمبر  1 بيانات محدثة حتى(
  
  

  ألمانيا ـ 5
  

األوروبي االتّحاد توجيه نقل ـ القانون الداخليCE/2003/109أ   .نعم:  الى
للمقيمين العدد اإلجمالي من ـ الحد اكتسبواب الذين طويلة لمدة اللواتي/المقيمات

يريدون والذين األوروبي االتحاد آخر من بلد الوضع في اا/اكتسبن إلقامةللواتي يرِد
ألمانيا منفي   .ال: أشهر3ألكثر

المقيم إمكانية ـ اكتسبج الذي طويلة لمدة آخرالمقيمة بلد في الوضع اكتسبت التي
ين والذي االتحاد األوروبي ألمانياويمن في امة اإل تنوي أن3ألكثر منالتي أشهر

موجودايطلب يزال ال فيما اإلقامة إذن فتطلب موجودة تزال منال األول البلد ي
األوروبي   .نعم االتّحاد
المقيم إلزام اكتسبـ الذي طويلة لمدة آخر منالمقيمة بلد في اكتسبت الوضع التي

ين والذي األوروبي ألمانياوياالتحاد في اإلقامة تنوي من التي بطلب3 ألكثر أشهر
دخول   : إن تأشيرة الدخول.رهن الظروف تأشيرة

طلبت إذن اإلقامة في البلد األول من االتّحاد /إذا طلب، الزمةت ليس •
  .وإذا كان هذا البلد قد وقّع اتّفاقية شنغن األوروبي

طلبت إذن اإلقامة في البلد األول من االتّحاد األوروبي /، إذا طلبالزمة •
  . يوقّع اتّفاقية شنغنلموإذا كان هذا البلد 

  )2007 سبتمبر 18بيانات محدثة حتى (
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  اليونان ـ 6
  

       
    /     

       /  ن
     

   /    /      
    /          

/      /       
   

     /    /د   
   /          

 :

        :

    /     
       /  ن

    :

األوروبي االتّحاد توجيه نقل ـ القانون الداخليCE/2003/109أ   .نعم:  الى
للمقيمين العدد اإلجمالي من ـ الحد اكتسبواب الذين طويلة لمدة اللواتي/المقيمات

يريدون والذين األوروبي االتحاد آخر من بلد الوضع في اإلقامةاكتسبن اللواتي يرِد
اليونا منفي ألكثر   .ال: أشهر3ن

المقيم إمكانية ـ اكتسبج الذي طويلة لمدة آخرالمقيمة بلد في الوضع اكتسبت التي
ين والذي األوروبي االتحاد اليونانويمن في اإلقامة تنوي منالتي أن3ألكثر أشهر

موجودايطلب يزال ال فيما اإلقامة إذن متطلب األول البلد في موجودة تزال نال
األوروبي .ال: االتّحاد
المقيم إلزام اكتسبـ الذي طويلة لمدة آخر منالمقيمة بلد في اكتسبت الوضع التي

ين والذي األوروبي اليونانوياالتحاد في اإلقامة تنوي منالتي بطلب3ألكثر أشهر
دخول   .ال تأشيرة

  )2007  سبتمبر17بيانات محدثة حتى (
  
  

  إيطاليا ـ 7
  
األوروبينـأ االتّحاد توجيه الداخليCE/2003/109قل القانون   نُقل هذا.نعم  الى

 من قانون 9المادة  ، الذي حّل محّل3 رقم 2007 يناير 8 بالمرسوم االشتراعي التوجيه
 والتعديالت 286 رقم 1998 يوليو 25المرسوم االشتراعي ( "فينيبوسي ـ "

مقيمات لمدة /لمقيمين CE  الى إذن إقامةاإلقامة، محوالً بطاقة )واإلضافات الالحقة
  .طويلة

ـ  للمقيمينب العدد اإلجمالي من اكتسبواالحد الذين طويلة لمدة اللواتي/المقيمات
يريدون والذين األوروبي االتحاد آخر من بلد الوضع في اإلقامةاكتسبن اللواتي يرِد

منفي إ ألكثر التي تنوي /المقيمة لمدة طويلة الذي ينوي/يم إن المق.نعم أشهر3يطاليا
 nulla، على الالمانعأن تحصل /عليها أن يحصل/ للعمل يجب عليهاإلقامة في إيطاليا

osta، في حال عمل مستقّل (وعلى األذونات الالزمة) في حال عمٍل تابع( من العمل (
سنة منذ عام  كل ،decreti flussi، ضمن الحصص، التي تحددها مراسيم التدفّقات

  : تخضع لحدودهذا الالمانع وهذه األذونات. 1998
• ة، ألنعددها مقفل؛عددي   
 فقط ابتداء من الحين الذي فيه تُصدر وقتية، ألنّها قابلة الطلب من جديد •

  . مرسوم التدفّقات وحتّى أجل محدد تاٍلالحكومة اإليطالية
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شور الدوري رقم باإلضافة الى ذلك، نصت وزارة الداخلية، في المن
400/A/2007/463/P/10/2/2 مواطني2007 فبراير 16 في مواطنات /، على أن

ال  سنوات 5 ألقّل من مقيمات في بلدان تنتمي الى االتّحاد األوروبي/بلدان ثالثة مقيمين
 يناير 8من الحقوق المنصوص عليها في المرسوم االشتراعي  يمكنهن االستفادة/يمكنهم
توجيه االتّحاد  لما أن ـ بحسب تفسير قابل لوجهة نظر ـ بموجب، طا3 رقم 2007

  سنوات5 بعد إقامة لـمقيمة لمدة طويلة تُكتَسب/صفة مقيم، CE/2003/109األوروبي 
  . سنوات على األقّل5 منذ في بلد ينتمي الى االتّحاد األوروبي

المقيم إمكانية ـ اكتسبج الذي طويلة لمدة اكتسالمقيمة آخرالتي بلد في الوضع بت
والذي األوروبي االتحاد في إينويمن اإلقامة تنوي منالتي ألكثر أن3يطاليا أشهر

موجودايطلب يزال ال فيما اإلقامة إذن منتطلب األول البلد في موجودة تزال ال
األوروبي   .ال االتّحاد

   /    /      
    /         

/      /       
 :

     /    /د   
   /          

 :
  /        ه 

   .

المقيم إلزام اكتسبـ الذي طويلة لمدة اكتسالمقيمة آخر منالتي بلد في بت الوضع
والذ األوروبي ينوياالتحاد إي في اإلقامة تنوي منالتي ألكثر بطلب3يطاليا أشهر

دخول   .ال تأشيرة
اإلقامةـ  إذن وعلى الوضع على للحصول الالزمة لمدةلمقيمين CEالشروط مقيمات
عنهطويلة ينتج   : يجب عليهمواطنة بلد ثالث/ إن مواطنالذي

 3تفوق (  لمدة طويلةقامةإذن إ سنوات على األقّل، 5لديه، منذ كون أن ي .1
  ؛ جاري الصالحة)أشهر

أي ( توافر دخٍل ال يقّل عن القيمة السنوية للسند االجتماعي يثبتأن  .2
  ؛)2009 يورو، القيمة في 5317,65

  :، يجب عليهوفي حال طلب يشمل أفراد العائلة أيضا
مع االعتبار  ( ناتجٍ عن مصادر قانونيةدنىأن يثبت توافر دخٍل سنوي أ .3

ال يقّل عن )  ألفراد العائالت العائشين معهأيضا للدخل السنوي اإلجمالي
  زائد عليه نصف قيمة السند االجتماعيالقيمة السنوية للسند االجتماعي،

 في عمرٍ أصغر في حال ولدين أو أكثر( يلتحق به لكل فرد من العائلة
السنوية للسند  دخٌل ال يقّل عن القيمة  في كل حال،، سنة، يطلب14من 

  ؛)االجتماعي مرتين
4. المنصوص  توافر مسكن الئق، يدخل ضمن المعايير الدنيىبتثأن ي 

 أو يكون ملبيا  لمساكن العمران السكني العامعليها في القانون اإلقليمي
الوحدة  هيئة المثبتة من قبل شروط المالءمة النظافية ـ الصحية،

  الصحية المحلّية المختصة بحسب األراضي؛
 من خالل( المقيم فيها حية أن يطلب من مديرية الشرطة المختصة في المحافظةالله ص

، له مقيمات لمدة طويلة/الخاص بمقيمين CE إذن اإلقامة إعطاءه) مكاتب البريد اإليطالي
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 سنوات 5الضرورة منذ ا، ولكن ليس بالمقيمين قانونيا في إيطالي(وألفراد عائلته التالين 
  ):على األقّل

) التي( والذي اـقانوني) غير المنفصلة(غير المنفصل ) الزوجة(الزوج  
   عاما؛18عن  )عمرها(ره ـال يقّل عم

أو المولودين خارج ) أو الزوجة(األوالد القاصرين، أيضا أوالد الزوج  
  الزواج، غير المتزوجين؛

، الذين ال يمكنهم ألسباب )عاتقها(ن على عاتقه  الذياألوالد الكبار 
  أن يلبوا مقتضيات حياتهم الالزمة، بسبب حالتهم الصحيةموضوعية

  كلّي؛ ،invalidità المنطوية على عجزٍ،
 عاتقها(لذين على عاتقه لين االوالد.(  

  :قًايجب أن يكون الطلب مرفَ
.i رة عن وثيقة سفر صالحة؛نسخة مصو  

.ii  والكتابات المتعلّقة باألحكام الجزائية المحتملة السجل العدليشهادات 
  الجارية؛

.iii ؛.2 تحتتوافر الشروط المذكورة  التوثيق أو المستندات التي تُثبت  

.iv   رة عن تصريح الدخل أو عن النموذجنسخة مصوCUD  المعطى من
  ، المتعلّقين بالسنة السابقة؛قبل رب العمل

  :أفراد العائلة أيضاوفي حال طلب يشمل 
.v   ثبت توافر الشروط المذكورة ) مستندات(توثيق؛.4 تحت و.3 تحتي  
.vi  تحتالمذكور ) المستندات(التوثيقi .تحتوii.ا؛، المتعلّقة بهمأيض     

.vii   ثبت الروابط العائلية) المستندات(التوثيقالذي ي.  
 منصوص على أن إذن ،decreto sicurezza ،"مرسوم األمن"في نص ما يسمى بـ

 يعطى بعد النجاح في امتحان في معرفة اللغة مقيمات لمدة طويلة/لمقيمين CE اإلقامة
 CE إن إذن اإلقامة .يقتضي أن يقَر بمرسوم من وزارة الداخليةاإليطالية، 

توجيه االتّحاد متحان  بشأن ا.هو لمدة غير محدودةمقيمات لمدة طويلة /لمقيمين
  :، نصت إيطاليا على أنCE/2003/109ي األوروب
 ال يمكن الحصول عليه من مقيمات لمدة طويلة/لمقيمين CEإذن اإلقامة   أ

 للقيام راضي الوطنأالموجودات على / الموجوديناألجنبيات/قبل األجانب
  ؛) أشهر على األكثر3(قامة قصيرة بإ

 يمكن أن تُحسب الأ  تحت لألسباب المذكورة المدد المقضية في إيطاليا  ب
 بشأن  سنوات الالزمة، بينما ـ لعدم وجود نص أي شيء5في مدة الـ

 وتنشئة مهنية ـ يجب االعتبار أن هذه المدد المقضية ألسباب دراسة
  المدد يمكن حسابها بكاملها؛
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 من  يوما90مقيمات لمدة طويلة يعطى خالل / لمقيمينCEإذن اإلقامة   ج
   أشهر؛6بدالً من ، تاريخ الطلب

المقيمة لمدة / إن للمقيممقيمات لمدة طويلة،/ لمقيمينCEلحصول على إذن اإلقامة ابعد 
لممارسة عمل تابع ال يطلب توقيع عقد . طويلة صالحية ممارسة عمل تابع أو مستقّل

  .اإلقامة
  
  

   اللوكسمبورغـ 8
  

       
    /     

       /  ن
     

   /   /      
    /        

  /      /     
 

     /    /د   
   /        

  :

       
    /     

       / ن 
     

   /    /      
    /         

  /      /     
  
     /    /مد   

   /          

األوروبي االتّحاد توجيه نقل ـ القاCE/2003/109أ   .نعم: نون الداخلي الى
للمقيمين العدد اإلجمالي من ـ الحد اكتسبواب الذين طويلة لمدة اللواتي/المقيمات

يريدون والذين األوروبي االتحاد آخر من بلد الوضع في اإلقامةالاكتسبن لواتي يرِد
ال .ال:  أشهر3ألكثر منوكسمبورغلفي

المقيم إمكانية ـ طويلة اج لمدة اكتسبالمقيمة آخرلذي بلد في الوضع اكتسبت التي
ينو والذي األوروبي االتحاد اللوكسمبورغيمن في اإلقامة تنوي منالتي 3ألكثر

يطلب أن موجوداأشهر يزال ال فيما اإلقامة إذن البلد األولتطلب في موجودة تزال ال
االتّحاد األوروبي   .نعم: من

المقيم إلزام طوـ لمدة اكتسبالمقيمة الذي آخر منيلة بلد في اكتسبت الوضع التي
ين والذي األوروبي اللوكسمبورغاوياالتحاد في اإلقامة تنوي من لتي أشهر3ألكثر

دخول تأشيرة   .ال بطلب
 )2008 سبتمبر 10بيانات محدثة حتى (
 
  

  )هولندا ( البلدان الواطئةـ 9
  

األوروبي االتّحاد توجيه نقل ـ القانون الداخليCE/2003/109أ   .نعم:  الى
للمقيمين العدد اإلجمالي من ـ الحد اكتسبواب الذين طويلة لمدة اللواتي/المقيمات

يريدون والذين األوروبي االتحاد آخر من بلد الوضع في اإلقاكتسبن امةاللواتي يرِد
الواطئة البلدان منفي   .ال:  أشهر3ألكثر
المقيم إمكانية ـ اكتسبالمقيمةج الذي طويلة آخرلمدة بلد في الوضع اكتسبت التي

ين والذي األوروبي االتحاد الواطئةالتيويمن البلدان في اإلقامة منتنوي 3ألكثر
يطلب أن موجوداأشهر يزال ال فيما اإلقامة إذن البلد األولتطلب في موجودة تزال ال

األوروبي االتّحاد   .نعم: من
المقي إلزام اكتسبـ الذي طويلة لمدة آخر منالمقيمة بلد في اكتسبت الوضع التي

ين والذي األوروبي الواطئةوياالتحاد البلدان في اإلقامة تنوي منالتي أشهر3ألكثر
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دخول تأشيرة الزمة،  )MVVتسميتها (إن تأشيرة دخول معينة . رهن الظروف بطلب
ال تزال كانت /موجوداال يزال  فيما كان اإلقامة إذن كانت قد طلبت/فقط إذا كان قد طلب

  .في البلد األول من االتّحاد األوروبيموجودة 

  :

       
         

         ن
      

   /    /      
    /      

/      /       
   

     /    /د   
  /          

 :

        :

    /     
       /  ن

    :

  )2007 مايو 15بيانات محدثة حتى (
 
  

   البرتغالـ 10
  

األوروبي االتّحاد توجيه نقل ـ القانون الداخليCE/2003/109أ   .نعم:  الى
للمقيمين العدد اإلجمالي من ـ الحد اكتسبواالمقيما/ب الذين طويلة لمدة اللواتي/ت

يريدون والذين األوروبي االتحاد آخر من بلد الوضع في اإلقامةا/اكتسبن للواتي يرِد
البرتغال منفي .ال: أشهر3 ألكثر

المقيم إمكانية ـ اكتسبج الذي طويلة لمدة آخرالمقيمة بلد في الوضع اكتسبت التي
والذي األوروبي االتحاد البرتغالويينمن منالتي تنوي اإلقامة في أن3ألكثر  أشهر

موجودايطلب يزال ال فيما اإلقامة إذن منتطلب األول البلد في موجودة تزال ال
األوروبي .ال: االتّحاد
المقيم إلزام اكتسبـ الذي طويلة لمدة آخر منالمقيمة بلد في اكتسبت الوضع التي

والذي البرتغالوييناالتحاد األوروبي في اإلقامة تنوي منالتي بطلب3ألكثر أشهر
دخول   .ال تأشيرة

  )2007 نوفمبر 9بيانات محدثة حتى (
  
  

   إسبانياـ 11
  

األوروبي االتّحاد توجيه نقل ـ الداخليCE/2003/109أ القانون  مع ذلك، .ال  الى
 2007 نوفمبر 15بتاريخ ، قد اعترفت في حكم  األوروبيةللجماعات فإن محكمة العدل

، وبالتالي، فإنCE /2003/109لتوجيه االتّحاد األوروبي بالمفعول المباشر العمودي 
مواطنات بلدان ثالثة من / يمكن أن يطلبها مباشرةً مواطنوالحقوق المنصوص عليها فيه

  .السلطة العامة اإلسبانية
للمقيمين العدد اإلجمالي من ـ الحد لمدةب اكتسبواالمقيمات الذين اللواتي/طويلة

يريدون والذين األوروبي االتحاد آخر من بلد الوضع في اإلقامةالاكتسبن لواتي يرِد
إسبانيا منفي  في التعليمات المعطاة من الحكومة اإلسبانية .ةغير أكيد  أشهر3ألكثر

جيه بشأن هذه  أ، ال يعطى أي توتحت، على أثر الحكم المذكور  المختصةالى المكاتب
  .الناحية
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المقيم إمكانية ـ اكتسبج الذي طويلة لمدة آخرالمقيمة بلد في الوضع اكتسبت التي
ينو والذي األوروبي االتحاد في إيمن اإلقامة تنوي منسبانياالتي أشهر أن3ألكثر

موجودايطلب يزال ال فيما اإلقامة إذن البتطلب في موجودة تزال منال األول لد
األوروبي في التعليمات المعطاة من الحكومة اإلسبانية الى المكاتب . ةغير أكيد االتّحاد

  .يعطى أي توجيه بشأن هذه الناحية أ، ال تحتالمختصة، على أثر الحكم المذكور 

   /    /      
    /        

/      /       
 :

     /    /د   
   /          

 :

       
    /     

              
    
   /    /      

             
      /     / ي

 

     /    /د   
   /         

: ة

المقيم إلزام اكتسبـ الذي طويلة لمدة آخر منالمقيمة بلد في اكتسبت الوضع التي
األوروبي يناالتحاد إسبانياويوالذي في اإلقامة تنوي منالتي بطلب3ألكثر أشهر

دخول  في التعليمات المعطاة من الحكومة اإلسبانية الى المكاتب المختصة، .ال تأشيرة
  . أ، ليس هذا اإللزام منصوصا عليهتحتعلى أثر الحكم المذكور 

  )2008 إبريل 10بيانات محدثة حتى (
  
  

  )السويد ( أسوجـ 12
  

األوروبي االتّحاد توجيه نقل ـ القانون الداخلي CE/2003/109أ   .نعم: الى
العدد اإل من ـ الحد للمقيمينب لمدةجمالي اكتسبواطويلةالمقيمات اللواتي/الذين

األوروباكتسبن االتحاد من آخر بلد في أسوجالوضع في اإلقامة ينوون والذين ألكثري
.ال: أشهر3من
إمكانيج المقيمـ لمدةة اكتسبطويلة الذيالمقيمة بلدقد في الوضع اكتسبت قد التي

األوروبي االتحاد من ينويآخر تنوي/والذي فيالتي منأسوجاإلقامة أشهر3 ألكثر
طلب موجوداتطلبأن يزال فيما ال اإلقامة تزال موجودةإذن منال األول البلد في

األوروبي  ممارسة هذه الصالحية لدى التمثيالت الديبلوماسية ـ يمكن. نعم :االتّحاد
  .القنصلية ألسوج
المقيم إلزام لمدةـ اكتسبالمقيمة الذي بلطويلة في اكتسبت الوضع آخر منالتي د

والذي األوروبي تنويينوياالتحاد في أسوجالتي مناإلقامة بطلب3ألكثر أشهر
  :ة الدخولإن تأشير. رهن الظروف دخولتأشير

  إذن اإلقامةطلبت/ ج، طلبتحتة، إذا، كما هو مذكور ليست ضروري •
لدى التمثيل الديبلوماسي ـ القنصلي ألسوج في البلد األول من االتّحاد 

طلب إذن اإلقامة  كانت تنوي/ كان ينويإذا، أو  وحصل عليهاألوروبي
بي اد األوروالبلد األول من االتّحإذا كان  الى أسوج ودخولها/بعد دخوله

  نغن؛اآلتي منه قد وقّع اتّفاقية ش
 بعد إذن اإلقامةتطلب /أن يطلبكانت تريد /ضرورية، إذا كان يريد •

 لم اآلتي منه الى أسوج والبلد األول من االتّحاد األوروبي لهادخو/دخوله
  .يوقّع اتفاقية شينغن

  )2007 مايو 16بيانات محدثة حتى (
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