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 ٍمَي وِق أشخاٍصإيطاليا مجتمُع

 لليونان أعرق البلدان األوروبية، تمّد جذورها في الثقافة الكالسيكية إيطاليا أحُد
مع اليهودية السبيل دت مّهرت في رحاب المسيحية التي طبعت تاريخها، وتطّو. انوالروم

 .نحو الحداثة ومبادئ الحرية والعدالة
 من الرجال والنساء  أجياٍل آفاِحس عليها المجتمع اإليطالي هي ثمرُة التي يتأّسالقيُم

نة يمقراطي لسنين، وهي مدّونة في الدستور الدهات، علمانيين ومتدّيمن مختلف التوّج
مت ، وإزاء معاداة السامية التي سّمالشمولية إزاء ا حاميًةل الدستور درًعيمّث. 1947

 .ت إلى اضطهاد الشعب اليهودي وثقافتهأوروبا القرن العشرين، وأّد
 مبادئ الحرية والمساواة امستوحًيس الدستور على احترام الكرامة اإلنسانية، يتأّس
ا من الدستور، أسهمت انطالًق .يعيش على األرض اإليطالية من يتواجد والصالحة لكّل

االتفاقيات والمواثيق األوروبية تسهم في . ساتهادة ومؤّس في بناء أوروبا الموحَّإيطاليا
 .تحقيق نظام دولي قائم على حقوق اإلنسان وعلى المساواة والتضامن بين الشعوب

ة سات الحّريحي، المؤّسالموقع الجغرافي إليطاليا، التقليد اليهودي المس
بحكم . سلوآها المضياف تجاه الشعوب األخرىمبعث والديمقراطية التي تحكمها، هي 

 شعوب وثقافات مختلفة، وشعبها ال ملتقى في حوض المتوسط، آانت إيطاليا دائما موقعها
 .عيزال يحمل إلى اليوم آثار هذا التنّو

دية  االقتصاا والطبيعي، موارده الفنيا جماله:ا تراث إيطالي ما يؤّلفإّن آّل
 األجيال في خدمة الرجال والنساء والشباب و، هو الديمقراطيةاساتهمؤّسوالثقافية، 

تنازل عنها، ألجل دعم ال وثيقتنا الدستورية تحمي وترعى حقوق اإلنسان التي . القادمة
 .لروحية إنسان، واستعداداته العملية واألخالقية وانماء قدرات آّلالضعفاء وضمان 

 
  وواجبات، حقوٌقاإلنسان آرامُة

 على التراب ه اللحظة األولى لتواجد شخص، ومنُذأن يستطيع آّلب إيطاليا ملتزمٌة .1
 وأ الجنس بسبب ع بجميع الحقوق األساسية، من دون تمييٍزاإليطالي، أن يتمّت

  شخٍصوفي الوقت نفسه، على آّل. الوضع االجتماعي وأالدين  وأالعرق 
 إيطاليا أن يحترم القيم التي يقوم عليها المجتمع، وحقوق اآلخرين، يعيش في

،  الجاريةوحسب الشروط القانونية. التي تفرضها القوانينوواجبات التضامن، 
 في بالده أو محروم من  من هو مضطهٌد إيطاليا اللجوء والحماية لكّلتمنح

 .اته األساسيةممارسة حرّي
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م ه يقّد فإّن،تكافؤ في الحقوق والواجبات للجميعالتشريع اإليطالي بتوفيره ال .2
ز، خاصة بالنسبة َو، أو يعيش في حالة َعيعاني من التمييز من دعمه لكّل
 . للشخصالكامل النمو العقبات التي تحول دون امزيًحر، صَّللنساء والُق

نظامنا القانوني االجتماعية التي أحرزها قة بالحريات والحقوق الحقوق المتعّل .3
 في الحياة الحّق.  المهاجرين آّل تطبيقها ليشملينبغي أن يمتّد الزمن عبر

ة مع  في الصّحالحّقآذا  منذ بدايتها وإلى غاية نهايتها الطبيعية، ومضموٌن
. حماية خاصةآما تحظى األمومة والطفولة ب. العالج المجاني عند الضرورة

ا للنمو الشخصي  عنه ال غنًى به، وهو وسيلٌةٌفالحق في التعليم معتَرو
 .واالندماج في المجتمع

عان بالحقوق نفسها داخل العائلة متساويان في الكرامة، ويتمّت والمرأةالرجل  .4
م إيطاليا للمهاجرين من النساء والرجال والشباب مسار اندماج تقّد. وخارجها

ن اختار االستقرار في بالدنا من  واحد منهم، مما يمّكن َميحترم هوية آّل
 .الة في الحياة االجتماعيةة الفّعالمشارآ

. اا إيطالًيبإمكان المهاجر، وحسب الشروط القانونية السارية، أن يصبح مواطًن .5
دها القانون، ينبغي معرفة اللغة حّديللحصول على الجنسية في األزمنة التي 

لتاريخ والثقافة الوطنيين، والقبول بالمبادئ التي لاإليطالية والمعالم األساسية 
ا مواطنين  إمكانية أن نكون مًعالعيش على األرض نفسها يعني. م مجتمعناتنّظ

 . القيم والمسؤوليات المشترآة بوالء واستقامةيبمعنى الكلمة، وتبّن
 

 الحقوق االجتماعية، العمل والصحة
ع العمل في جميع أشكاله، وتدين وتكافح جميع أشكال ترعى إيطاليا وتشّج .6

 على يساعدالعمل ذلك أّن .  استغالل النساء واألطفالمااستغالل اإلنسان، والسّي
 . وآفاءاته وقدراته الطبيعيةوإبرازتطوير الشخص 

 يقوم مناسب للعمل الذي  إيطالي، في أجٍر مواطٍنللمهاجر الحق، مثله مثل آّل .7
تكفل ة والضمان االجتماعي، آما المستقطعات الخاصة بالصّحبه، وفي 
م  وتقّدوالحوادثفي حاالت المرض  -ونيةحسب الشروط القان- المساعدة

 .آل عمل ينبغي أن يجري في ظروف تؤّمن صحة الشخص وسالمته .العمر
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ه  أو تمييز أو استغالل في مكان العمل أن يتوّجلمضايقٍةض  من يتعّريمكن لكّل .8

يرى والمنظمات النقابية واالجتماعية، حتى ، العموميةإلى السلطات بالشكوى 
  .ه معزًَّزا مكرًَّما من أداء مهامنيتمّك ورًةحقوقه موقَّ

 .سات الصحية العامة في العالج في المؤّسللمواطنين والمهاجرين الحقُّ .9
وتأخذ بعين  احترام إرادة الشخص وآرامته،المعامالت الصحية تجري في ظل 

 جزء من الجسد يعاقب عليه القانون  أّيبتر إّن.  إنساناالعتبار حساسية آّل
 .ا للمقتضيات الطبيةخاضًعذلك  فاعله، ما لم يكن مهما آان

ات العائلة وبتكاليف حاج ييلّب الجميع بسكٍنع  أن يتمّتتسعى إيطاليا جاهدًة .10
، ا على القبول بتكاليف باهظة لسكنهز، أو مجبًرَو في حالة َعآانمن . معقولة

ى  أو الجمعيات النقابية آي يتلقالعموميةه إلى السلطات يمكنه أن يتوّج
 .منقوصةالمساعدة والحصول على حقوقه غير 

 
 التعليم والتكوينو  المدرسةالحقوق االجتماعية،

 الحّق والواجب في متابعة دروسهم في المدرسة اإلجبارية، والفتيانلألطفال  .11
نوا من االندماج بحقوق متساوية داخل المجتمع ويصبحوا عناصر حتى يتمّك

، أن يدعم أبناءه في ا أجنبيًّا آان أمطاليًّ، إي وليٍّمن واجب آّل. الة فيهفّع
ا من تسجيلهم في المدرسة اإلجبارية، التي تبدأ من المدرسة دراستهم، بدًء

 .ا السادسة عشر عاًماالبتدائية وإلى غاية سّن
 ، األساسيةالحقوق بوالتعريف ، تكوين الشخصهو التعليم المقصد من وراء .12

عالقات الصداقة بين الناس، واحترام ن تمتيوالتربية على احترام الشرعية، و
باإلضافة إلى السماح بمشاطرة القيم نفسها، حيث .  أشكال الحياة وتقديرهاآّل

تهيئ المدرسة برامج لالطالع على التاريخ والثقافة والتقاليد اإليطالية 
ولتوفير تعليم يتناسب والتعددية الثقافية التي يشهدها المجتمع، . واألوروبية
 .وري تشجيع التعّرف على ثقافات وأديان التالميذ وأهاليهممن الضر

، وتجاوز األحكام المسبقة، الفتيان المدرسة التعارف واالندماج بين ترعى .13
تجري العملية  .النقسامات والتمييزاتا لًبتجّنئة لناشلوالترعرع المشترك 

ا ، ووفًقهمعائالتللفتيان وآلراء الدينية والمثالية ا التعليمية في سياق احترام
ا التالميذ أو  في التعليم الديني يختارها طوًعا دروًستقّدملشروط معينة، 

 .آباؤهم
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ف على الهجرة ع التعّرا من القيم نفسها، على وسائل اإلعالم أن تشّجانطالًق .14

ن إ. ومناهضة األحكام المسبقة وآراهية األجانب ناتها الثقافية والدينية،ومكّو
حترم التقاليد والقيم األساسية تدية ثقافية نشر تعّدفي  اسيٌّ أسدور اإلعالم

 .للمجتمع اإليطالي
، بشرط عدم  للهيئات والخواصروس مكفوٌلد تنظيم وأ فتح مدارس حّق .15

التمييز بين التالميذ ألسباب عرقية أو دينية، مع ضمان تعليم يتماشى والمبادئ 
 من أنماط التعليم،  نمٍط آّل فإّنة حال،وعلى أّي. نسانالعامة للتعليم وحقوق اإل

 فرد، سواء على المستوى العام أو الخاص، ينبغي أن يراعي قناعات آّل
 .التفريق بينهمويسعى للتوحيد بين الناس عوض 

 
 العائلة واألجيال الجديدة

 على الزواج، مبنية  طبيعية اجتماعيةرف إيطاليا بحقوق العائلة آخليٍةتعت .16
 . لنمو األجيال الجديدة ضروريًةة وسيلًةوتعتبر التربية األسري

، زوجةال وزوجال الزواج على المساواة في الحقوق والمسؤوليات بين بنىُي .17
د حياة هذا النمط من الزواج يوّح.  على نظام الزوجة الواحدةوهو لذلك قائٌم

ا  ما ينجزانه مًعا، بدًءلمسؤولية على آّل في انشريكْي ويجعل منهما الزوجين
د الزوجات باعتباره يتعارض وحقوق المرأة، تمنع إيطاليا تعّد. ة األبناءمن تربي
 .سات األوروبيةالمبادئ التي صادقت عليها المؤّسمع  ا أيًضنسجاموباال

 العنف داخل العائلةو أشكال اإلآراه يمنع النظام القانوني اإليطالي آّل .18
 من  لحظٍة وفي آّل، آما يرعى آرامة المرأة في جميع تجلياتهاوخارجها

الشباب لشريك الحياة هو أساس عقد حرية اختيار . آةلحظات الحياة المشتَر
جرى بين ُتالتي  أو  تحت اإلآراهتتّم مما يعني منع الزيجات التي الزواج،
 .األطفال

ا من خالل ق أيًضتحّق يممار في تنمية شخصياتهم، صَّترعى إيطاليا حرية الُق .19
مبدأ المساواة . مشارآة في النشاطات االجتماعية وبال، اآلخريناللقاء بالشبان

 أو ، بين الرجال والنساء- االنتماء الدينيبحجة- ال يتماشى وادعاءات التفريق
 .في الخدمات العامة أو أثناء مزاولة وظائفهم ،الفتيان والفتيات
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 العلمانية والحرية الدينية

ة الفردية الدينية التاّمرية  يقوم على االعتراف بالح علمانيٌّإيطاليا بلٌد .20
 ا،ا آان أم أجنبًي شخص، مواطًن لكّل بهاٌفالحرية الدينية معتَر. عيةاموالج
ا في  ال يمكن أن يكونا سبًبالدين واالعتقادعلًما أن .  الطوائف الدينيةولكّل

 .التمييز في الحياة االجتماعية
مانية  الدولة العلتعترف.  أمام القانونبالتساوي ٌةجميع العقائد الدينية حرَّ .21

لتثمين التراث الدولة سعى وت به األديان المجتمع، ّدباإلسهام اإليجابي التي تم
ع إيطاليا الحوار بين األديان والثقافات، تشّجآما .  دينخالقي والروحي لكّلاأل

ألجل تعزيز احترام الكرامة اإلنسانية، والمساهمة في تجاوز األحكام المسبقة 
 الدستور اتفاقات بين الدولة والعقائد الدينية لتنظيم يضمن. والالتسامح
 . القانونية الخاصةوضعياتها

 أشكال ، وآّل آان ديٍنال يمكن انتهاك مبادئ الحرية وحقوق اإلنسان باسم أّي .22
القانون، . راتها الدينية مهما آانت مبّرالعنف أو الدعوة إلى العنف مرفوضٌة

جميع، بغض النظر عن االنتماء الديني  أمام اليانالمدني والجنائي، متساو
 من سارية المفعول في المحاآم هي نفسها بالنسبة لكّللشخص، والقوانين ل

 .يتواجد على التراب اإليطالي
 أو عقيدة دينيةبلمرء ا يؤمنأن  في د والضمير تنطوي على الحّقحرية المعتق .23

ر دينه، أو ن يغّي، في أن يمارس الشعائر الدينية أو ال يمارسها، في أال يؤمن
 حرية العبادة مكفولٌة. في االنضمام إلى منظمات دينيةو، ينشره بإقناع اآلخرين

 أن يمارس تعاليم دينيه ما دامت ال تتعارض  فرٍدوفي إمكان آّلا، تماًم
 .القوانين الجنائية وحقوق اآلخرينو

 الدينية،  في القضاياحتى والمناقشة، واالنتقاد النظام العام حرية البحث يكفل .24
بالنسبة لقانون . والمشاعر الدينية لألشخاص األديان اإلساءة إلىويمنع 

 .عقد الزواجإبرام  دوَنا  ال يقف عائًقواالعتقادالدولة، اختالف الدين 
انطالًقا من تقاليدها الدينية والثقافية، تحترم إيطاليا رموز جميع األديان  .25

 األديان المختلفة وعالمات من رموز يالتأّذعي  أن يّدال يمكن ألحٍد. وعالماتها
لمواثيق الدولية، من الصواب تربية الشباب على احترام ل اووفًق. عن دينه

 .القناعات الدينية لآلخرين، من دون أن يروا فيها عوامل تفرقة بين البشر
 
 



 

Consiglio scientifico – Traduzione ufficiale 
 

7 

 

 
، وال يخدش طواعيًة من الملبس ما دام قد اختير في إيطاليا ال توجد قوانين تحّد .26

األلبسة التي تغطي الوجه بجميع أشكالها غير مقبولة، ألنها .  اإلنسانآرامة
 .ف على صاحبها، وتمنعه من التواصل مع اآلخرينتحول دون التعّر

 
 االلتزام الدولي إليطاليا

 لجميع الشعوب،  واحتراٍما وهذه المبادئ، تتبع إيطاليا سياسة سالٍمانسجاًم .27
 إيطاليا ملتزمٌة. ناهضة الحرب واإلرهابألجل تشجيع التعايش بين البلدان، وم

 .في المجال الدولي بحماية الثروات الحيوية والبيئية للكوآب
 الخالفات الدولية، آما ترفض أسلحة الدمار ترفض إيطاليا الحرب آوسيلة لحّل .28

وتدين .  أشكال التعذيب أو العقوبات المهينة لكرامة اإلنسانالشامل، وآّل
 نزعة ، وآّلالشعب اليهوديمحرقة ت إلى ة التي أّدإيطاليا معاداة السامي

 مظاهر ترفض إيطاليا آّل.  وإهانة الضعفاءعنصرية تسعى للتفرقة بين الناس
 من حين آلخر في شكل اإلسالموفوبيا أو من خالل تطفوآراهية األجانب التي 
 .الشعوب التي تقطن أنحاء أخرى من العالماألحكام المسبقة إزاء 

ول األوروبية، ألغت إيطاليا عقوبة اإلعدام، وتعمل في المحافل مع بقية الد .29
مطلًبا ل إلغاء عقوبة اإلعدام يمّث. الدولية على إلغائها في بقية أنحاء العالم

 . االنتقامنزعةب احترام الحياة على غّل يحضارًيا
ا، وبصفة خاصة الصراع  األزمات الدولية الرئيسية سلمًي بحّلإيطاليا ملتزمٌة .30

يسمح  حّلبا  دائًموإيطاليا ملتزمٌة. الفلسطيني الذي طال أمده-سرائيلياإل
ا من اإلسرائيليين والفلسطينيين في بدًءشعوب المنطقة، بالعيش المشترك بين 

 .ن ديمقراطيتينسياق دولتْي
تشجيع لبمعية الدول األوروبية األخرى، تسعى إيطاليا على الصعيد الدولي  .31

 على ترسيخ الديمقراطية السياسية  مكان، وتحّثّلاحترام حقوق اإلنسان في آ
باعتبارها شكل الدولة الذي يسمح بمشارآة المواطنين في تسيير الشؤون 

 .االحترام المتنامي لحقوق اإلنسانبالعامة و
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