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  المقدمة
  

عرفتھا البشریة عبر نزوح  ركةأكبر ح الزمنیة ھذه الحقبةتشھد           
٪ من ٣،٣ملیون مھاجر حول العالم أي ما یعادل  ٢٢٤. یوجد ما یقارب التاریخ

ملیون الجئ ( حسب تقریر  ٢٢إجمالي عدد سكان العالم، یوجد منھم ما یقارب 
  صادر المنظمة العالمیة للھجرة ). ٢٠١٨الھجرة في العالم سنة عن 

  
األحمر والھالل األحمر الدولیین تاریخ طویل في التعامل مع للصلیب           

المھاجرین اللذین بحاجة للمساعدة. للصلیب األحمر دورا رئیسیا في الدعم الغیر 
ً منھ أن الواجب اإلنسا ني یتخطى كل مشروط لجمیع المھاجرین إیمانا

  اإلعتبارات و المعاییر الحدودیة.
  

الصلیب األحمر بتحدید نقاط لإلستجابة لحاالت التھجیر القصري یقوم           
الرعایة الطبیة و  توزیع المواد الغذائیة و لتقدیم الدعم اإلنساني من توفیر و

وء و توفیر المواد الطبیة و لم شمل األسر. ویعمل على  مساعدة طالبي اللج
المھاجرین على اإلندماج في المجتمع وتقدیم المعلومات لھم عن الحقوق 

و متطلبات القانونیة. و یعمل على المساعدة في إنجاح اإلندماج أو والواجبات 
ات ورفع الوعي اإلرشادعن طریق المتابعة و تقدیم  إعادة اإلندماج في المجتمع

حقوقھم. و الدفاع عن حقوق بالقوانیین عند المھاجرین لحمایتھم من ھدر 
اإلنسان في الھجرة على المستوى المحلي و العالمي وحث الحكومات و اإلعالم 

  و الشعوب عامة على الدفاع عن ھذه الحقوق.
  

مھمة إستقبال الالجئیین و  في إن إنخراط الصلیب األحمر البرتغالي          
سة العامة اللتي وضعھا مع السیا تتوافقمساعدتھم على اإلندماج في المجتمع 

  .الصلیب و الھالل األحمر الدولیین
  

الدلیل یحتوي على معلومات مھمة و مفیدة لطالبي اللجوء و ھذا           
  الھجرة في البرتغال.
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  المكونات الرئیسیة
  

  الدولیةالحمایة 
و  ٢٧/٢٠٠٨رقم قانون منح الحمایة الدولیة في البرتغال                

ینظمان الشروط و  ٢٦/٢٠١٤التعدیالت اللتي تمت على القانون بقرار رقم 
اآللیة اللتي یتم إتباعھا في دراسة الحاالت لطالبي اللجوء و الحمایة الدولیة. منح 

الحمایة الدولیة یتم بعد دراسة حالة طالب اللجوء ویتم إتخاذ القرار إستنادا إلى 
و حسب  UE/٢٠١١/٩٥رقم  لإلتحاد امعریف المنصوص علیھ في التوجھ العالت

  . ١٩٥١تعریف مؤتمر جینیفا لحاالت اللجوء اللتي تستحق الحمایة الدولیة 
  

  طالبي الحمایة
  قرار في قضیتھال و ینتظرشخص طلب الحمایة الدولیة ھو           

  

  الالجئ
بسبب عرقھ أو  هالشخص المضھد في بلدھو  من یحق لھ طلب اللجوء         

دینھ أو رأیھ السیاسي أو إنتمائھ لتیار سیاسي أو طبقة إجتماعیة معینة وال 
  یستطیع طلب الحمایة من دولتھ خوفا على حیاتھ و یعیش خارج دولتھ

  
  توزیع الالجئینإعادة 
الالجئیین على دول اإلتحاد األوروبي جاء كوقفة تضامنیة مع توزیع           

الیا و الیونان بسبب إرتفاع عدد طالبي اللجوء في ھذه الدول. دول اإلتحاد كإیط
و تم ذلك باإلتفاق بین طالب الحمایة الدولیة و بین دول اإلتحاد األوروبي و 

  دراسة طلبھ حسب قوانین الدولة المضیفة.
 

 إعادة التوطین
تھ البت في قضیطالب اللجوء وھو مازال في إنتظار یتمثل ذلك بنقل  و          

  . إقامةإلى دولة تقبل برعایتھ و منحھ اللتي قدم اللجوء بھا من الدولة 
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  جموعات المستغلةالم
أكثر عرضة لإلستغالل و جموع الالجئیین ھناك جماعات ضمن           
ألطفال اللذین إنفصلوا عن طفال اللذین یسافرون وحیدن و امثل األالخطر 

و المرضى و ذوي اإلحتیاجات الخاصة و النساء و أقاربھم خالل رحلة النزوح 
  معدد الالجئیین في العالیمثل النساء و األطفال ثلثي و . كبار السن

  
  القاصرین

إنسان أن القاصر ھو أي  فل العالميطمؤتمر حقوق الحسب تعریف           
المھاجرین دون األولى ھناك فئتان بین األطفال المھاجرین . ١٨من سن  صغرأ

و  حسب القانون ل عنھ ویرعاهأبویھ أو شخص من العائلة مسؤمثل  مرافقین
و ھاتان الفئتان  النزوح خالل فترة فراد عائلتھأو أ أبویھإنفصل عن الثانیة من 

القرارات اللتي تؤخذ لمعالجة وضعھ تنبع من لذا دائما ستغالل أكثر عرضة لإل
بسبب عرقھم أو دینھم أو من إحتیاجاتھ مع عدم التمیز بینھم مصلحة القاصر و 

  ھم.أي دولة 
  

  مبدأ عدم الترحیل القصري
من بنود  ٣الدولي و البند من بنود مؤتمر جینیفا  ٣٣أقر في البند المبدأ           

منع ترحیل و اللذي ینص على من مؤتمر اإلتحاد األوروبي لحقوق اإلنسان 
الدولة اللتي ھربو منھا خوفا على حیاتھم بسبب طالب اللجوء قصیریا إلى 

عرقھم أو دینھم أو جنسیتھم أو كونھم من طبقة إجتماعیة معینة أو بسبب آرائھ 
السیاسیة. و حسب المجلس األعلى للالجئیین في األمم المتحدة یجب تطبیق ھذا 

  المبدأ بغض النظر عن نتیجة طلب اللجوء. 
 

  لم شمل األسر
أن األسرة ھي الركیزة سرتھ یؤكد على مبدأ لم شمل الالجئ مع أتفعیل           

. و و من الواجب حمایتھا من قبل المجتمع و الدولةاألساسیة في بناء المجتمع 
  جوء. الل أحقیةیؤكد المبدأ على أھمیة لم شمل أسرة الالجئ و إعطائھم 
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  دبلن عتشری
أسالیب مختلفة في التعامل مع قضیة دول اإلتحاد األوروبي لدیھا           
القوانین و التشریعات الرئیسیة یحدد لجوء موحد و لكنھم جزء من نظام اللجوء 

. تشریعات دبلن ھو قانون في اإلتحاد في دول اإلتحادإلستقبال الالجئیین 
األوروبي صمم لتسریع النظر في قضایا طالبي اللجوء في اإلتحاد األوروبي و 

قرارات  إلىتنظیم توزیع القضایا على الدول و متابعة النظر فیھا باإلستناد 
یدخل  األوروبي أول دولة من دول اإلتحادفي المعتاد یتم ذلك في مؤتمر جینیفا. 

تشریع دبلن تم تعدیل التشریع و إصدار  ٢٠٠٣. لكن في عام طالب اللجوء إلیھا
أجاز المجلس األعلى لإلتحاد األروبي تعدیالت على  ٢٠٠٨و في عام . الثاني

  منظومة دبلن. مما سمح بإصالح وتطویر التشریع 
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اإلتحاد  ن فيالالجئیی وتوطین إعادة توزیع برنامج
  األوروبي

طالبي الحمایة كان ھناك إرتفاع ملحوظ في عدد  ٢٠١٥في عام           
  إیطالیا و الیونان. اإلتحاد األوروبي و خاصة في دولتي  الدولیة في

  
و في مواجھة ھذا اإلرتفاع أنشئ المجلس األعلى لإلتحاد األوروبي           

  آلیة طوارئ لتوزیع طالبي اللجوء على دول اإلتحاد األوروبي. 
  

الجئ على دول اإلتحاد  ١٢٠٠٠٠و تھدف ھذه اآللیة إلى نقل و توزیع           
األوروبي خالل عامین و ھذا الرقم و المدة قابلین لتمدید و الزیادة و ذلك خاضع 

للنقاش ضمن دول اإلتحاد. الجنسیات المخولة لإلستفادة من ھذا البرنامج ھم 
  السوریین األرتیریین و العراقیین. 

  

الالجئیین في و توطین مج إعادة توزیع برنا
   البرتغال

مختصة بمتابعة ملف مجموعة عمل  ٢٠١٥أسست البرتغال في عام           
 إعادة توزیعو ) ٢٠١٥/A-١٠٠٤١( ملحق رقم الھجرة في اإلتحاد األوروبي 

و ستیعاب إعادة توزیع و توطین طالبي اللجوء إلالمصادر المحلیة المتوفرة 
  اللذین یستحقون الحمایة الدولیة. 

  
مجموعة العمل ھذه یتم إدارتھا عن طریق إدارة خدمات الحدود و           

المنظمات ممثلي و الخدمات المدنیة مع دوائر  تنسیقبال)  SEFاألجانب ( 
  . الصلیب األحمر البرتغالي ثلماألھلیة 

  

  آلیة طلب اللجوء
و عبارة عن مجموعة من الشروط آلیة طلب الحمایة الدولیة و اللجوء           

طلب  بقبول أو رفضیبنى علیھم قرار الجھات المختصة  اللذياإلجراءات 
  حسب قانون اللجوء.  المؤقتةاإلنسانیة أو منح الحمایة  الحمایة الدولیة
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طلب الحمایة الدولیة للذین تم إعادة توزیعھم ال یختلف عن طلب           
الحمایة الدولیة ألي شخص آخر مع أنھ تم تخفیف اإلجراءات لطلبات األشخاص 

  الموجودین في معسكرات اللجوء في الیونان و إیطالیا. 
  
  جراء األولاإل
  

حدود و األجانب بإصدار إدارة خدمات العند الوصول إلى المطار تقوم           
یة. و تمنح ھذه األوراق حق أوراق تثبت أن الشخص قدم طلب حمایة دول

و التسجیل في منظومة الضمان اإلجتماعي  إستخدام النظام الصحي و التعلیمي
  . تمنحك حق العمل لكن ال و النظام الضریبي و

  
  اإلجراء الثاني

  
ئھا لإلدالء مقابلة شخصیة سیتم إجرایتم إبالغ مقدم الطلب بموعد س          
السابق و إن كان قد و محل إقامتھ فیما یخص ھویتھ وجنسیتھ و عائلتھ بشھادتھ 

 وح و تقدیم الحقائق و اإلثباتاتو عن رحلة النزقدم طلب الحمایة الدولیة سابقا 
  . على صحة دعواه و تؤكدو كل المعلومات المھمة اللتي تفید 

  
بجمع  ) SEF(  في تلك األثناء تقوم ھیئة خدمات الحدود و األجانب          

  المعلومات عن مقدم الطلب. 
  

إستنادا إلى التقریر المقدم و شھادة مقدم طلب اللجوء یتم إتخاذ قرار في           
  الطلب المقدم. 

  
  

  اإلجراء الثالث
  

)  ARP( ص إقامة مؤتة الشخیتم منح مع صدور قرار قبول الطلب           
وتمنح ھذه اإلقامة  مدید حتى صدورالقرار النھائيشھور قابلة للت ٤صالحة لمدة 

جانب بإصدار الحمایة لھیئة خدمات الحدود و األیعود القرار  حاملھا حق العمل.
  :عبر دوائر الھیئةو یتم إصدار الوثائق التالیة  الدائمة أو المؤقتة

  



11 
 

لمقدم یمنح بعد صدور قرار منح صفة الالجئ  للالجئیینتصریح إقامة           
أسباب تتعلق خمس سنوات قابلة للتمدید ما لم یعیق ذلك الطلب و صالحة لمدة 
  باألمن القومي والعام. 

  
منح الحمایة یمنح بعد صدور قرار إنسانیة  سبابإقامة ألتصریح           

عیق ذلك أسباب تتعلق باألمن لم یلمدة عامین قابلة للتمدید ما المؤقتھ و صالحة 
  القومي و العام. 

  
  جمیع الوثائق یتم إصدارھا و تمدیدھا دون دفع رسوم.           

  
طالبي الحمایة الدولیة اللذین منحوا صفة الجئ یحق لھم لم شمل           

  عائالتھم. 
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  مرشحین للعملال
  تعریفھم وتوصیفھم
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مقارنة بالفئات المھاجرة  متطلبات دمج الالجئیین
  خرىاأل

ذین یتمتعون الل المھاجرین ألسباب إنسانیة في المجتمعمتطلبات دمج           
عن الفئات المھاجرة في نواحي عدة تختلف بحمایة دولیة جزئیة أو مؤقتھ 

. قدرات ھؤالءالالجئیین أو عائلیةمثل المھاجرین ألسباب إقتصادیة األخرى 
األسباب اللتي جعلتھم یغادرون  أماتختلف بإختالف مكان النشئة و الخبرات 

  الدولة المضیفة. تدفعھم لبناء عالقة طویلة األمد مع أوطانھم 
  

ألسباب إنسانیة األكثر عرضة لإلستغالل لذا یجب التركیز علیھم  الجئیینال      
التھجیر القصري اللذي بسب و العمل على تنسیق الجھود في جمیع المجاالت. 

الجئیین و من تجربة مأساویة یمر بھا الو ما یصاحبھ في العادة تعرضوا لھ 
ائق أكبر . و أیضا قد یواجھون عونفسیة إضطراباتیعاني معظمھم من  اللذین

لإلنخراط الناجح في سوق العمل. و في معظم األحیان تنقطع قنوات التواصل أو 
مختلف العملیة في مجال حیث حصل على خبراتھ یبقى القلیل منھا مع البلد األم 

خبراتھ و  م. العدید منھم غیر قادر على إبراز وثائق تدعمؤھالتھ العلمیة عن
  . تحصیلھ العلمي

  
  توصیفھمالمرشحین للعمل تعریفھم و 

تالف و إخ أطیاف الشعب تنوعأي دولة أحد مصادر الثروة في            
  . و خبراتھقھ أعرا

  
أحد النقاط اللتي تمیز الالجئ عن المھاجر ھي إنعدام فرص عودة           

غیر و  الالجئ إلى بلد األم و ذلك ما یتضمن علیھ أیضا قانون الحمایة الدولیة
  . العمل قانونیا في دول اإلتحاد األوروبي األخرى مصرح لھم

  
و من النقاط األخرى عدم إمتالك الالجئ شبكة أصدقاء و معارف أو           

  أفراد عائلة یقدمون لھ الدعم في حال إنقطعت بھ السبل. 
  

 ،مالي ،أرتیریا ،الكنغو ،الباكستان ،سوریا ،أوكرانیاالعدید من سكان           
برتغال في تقدموا بطلب الحمایةة الدولیة في الالعراق و غیرھم من الدول 
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. من األمور المحفزة مثابرة ھؤالء للحصول على عمل السنوات القلیلة الماضیة
  یؤمن لھم حیاة كریمة في محاولة منھم لإلندماج في المجتمع. 

  
  حضاريمیزات التنوع ال

  
  

  إرتریا
السودان من ما یعرف بالقرن األفریقي تحدھا في  رتریةتقع الدولة اإل          

. الجھة الشرقیة و و جیبوتي من الجنوب الشرقي ، أثیوبیا من الجنوبالغرب
الشمالیة الشرقیة من الحدود تطل على البحر األحمر یقابلھا من الطرف اآلخر 

 أرخبیل أھمھاالدولة الیمنیة و السعودیة و یتبع لھا عدة جزر في البحر األحمر 
نسمة على مساحة  یینوغیرھا. عدد سكان أرتیریا یقدر بخمسة مال دھلك

  أسمرة. و عاصمتھا  كیلو متر مربع ١١٨٠٠٠
  

ة من شریح ركبأ تمثالنو اللتان  غرینیة و العربیةھي التیاللغة الرسمیة           
السكان. تستخدم اإلیطالیة في التعامل الشعبي و التجارة باإلضافة إلى اللغتان 

الرئیسیتان. تسخدم اللغة اإلنجلیزیة في التعامالت الدولیة و النظام التعلیمي 
  إبتداًء من الدرجة الساسة. 

  
مثل العدید من إقتصاد الدول األفریقیة یعتمد اإلقتصاد اإلرتري على           

من سكان الدولة باإلضافة إلى  ٪٨٠لزراعة و یعمل في ھذا القطاع حوالي ا
. أدى الجفاف إلى إنحدار اإلقتصاد و ظھور العدید من المشاكل تربیة الماشیة

  باإلضافة إلى أن الحرب اإلرتریة مع أثیوبیا أضرت كثیرا بإقتصاد الدولتین. 
  

السكان ٪ من ٥٠المقدر أن مع عدم وجود إحصائیات دقیقة و لكن من           
من الرومان ٪ ١٣. حوالي ودوكس٪ مسیحیون أرث٣٠و  مسلمین من السنة

المسیحین مثل ٪ من التعداد السكاني ٥الطوائف الكاثولیك، حیث تشكل باقي 
  البروتوستانت، البوذیین، الھندوس و البھائیین. 

  
في أعداد المھاجرین سنة المھاجرین المرتبة الثانیة رتریین اإل إحتل          

یشكل ، و إحتلوا المرتبة الثالثة ٢٠١٥إلى أوروبا. في عام اللذین جاؤ  ٢٠١٤
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في  اللذین فقدوا حیاتھم و ھم یعبرون البحر األبیض المتوسط اإلرتریین نصف
  المحاولة للوصول إلى أوروبا. 

  
  سوریا
الغربیة. یحدھا من آسیا تقع الجمھوریة العربیة السوریة ضمن دول           

الغرب لبنان و البحر األبیض المتوسط أما من الشمال فتحدھا تركیا و من 
الشرق العراق و األردن من الجنوب و إسرائیل من الجنوب الغربي. التركیبة 

السكانیة تتكون من عرقیات متعددة و ھم العرب، الیونانیون، األرمن، 
الدینیة  لجماعاتالتركمان. أما ا اآلشوریین، الكرد، الشركس، المندائیین و

المندائیة و الیزیدیة. المسیحیین، العلوین، الدروز، فتتشكل من المسلمین السنة، 
  یشكل المسلمون السنة أكبر شریحة من الشعب السوري. 

  
اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة للدولة. اللغة الكردیة ( كومانجي )           

. و تستخدم اللغة األرمنیة بین األرمن و الكردیة األكثر شیوعا في المناطق
 قنونالتركیة بین التركمان. العدید من السوریین الحاصلین على تعلیم عالي یت

  . الفرنسیة و اإلنجلیزیة
  

و تعتمد تعد سوریا من الدول النامیة إقتصادیا و تتمتع بمصادر متنوعة           
  تاج الطاقة. ، الصناعة و إنأساسي على الزراعةبشكل 

  
و حسب المفوضیة العلیا  ٢٠١١دخلت سوریا في حرب منذ عام           

ملیون سوري نزحوا إلى الدول  ٥٫٤للالجئیین في األمم المتحدة أنھ بما یقدر 
  المجاورة مثل األردن و لبنان و تركیا. 

  
  العراق
یحدھا من الشمال الشرق األوسط  جمھوریة العراقیة تعد من دولال          

الجنوب كال من الكویت و لخلیج الفارسي و من الشرق إیران و اتركیا و من 
. عاصمتھا بغداد في وسط الدولة على و من الغرب األردن و سوریا السعودیة

  ضفاف نھر دجلة. 
  

 في المرتبة كیلو متر مربع و تعد ٤٣٧٠٠٠تمتد العراق على مساحة           
 ةالعظمى من التركیب یةكل العرب الغالبیش. الدول مساحة على قائمة أكبر ٥٨
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یشكلون التواجد األكبر و ٪ ١٥مكون ویشكل ثاني العرقیة للعراق و یعد األكراد 
أما في في المناطق الشمالیة من الدولة. اللغة الرسمیة للدولة و التعلیم العربیة 

  حتى في التعلیم. ثانیة  لغةتستخدم اللغة الكردیة و العربیة المناطق الكردیة 
  

و المسیحیین ٪ من التركیبة السكانیة ٩٥سنة و شیعة یشكل المسلمون           
  . ٪٥اآلشوریین 

  
  یعتمد اإلقتصاد العراقي بشكل رئیسي على قطاع النفط.           

  
منذ  جماعات المسلحة و القوات العراقیة مستمرامازال الصراع بین ال          

 و المناطقيالطائفي  و العنف لخالفات. و تم تغذیة ھذا الصراع با٢٠١٤عام 
  . الممتد منذ زمن

  


