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 المقدمة

 
عرفتھا البشریة عبر نزوح  ركةأكبر ح الزمنیة ھذه الحقبةتشھد           

٪ من ٣،٣حول العالم أي ما یعادل ملیون مھاجر  ٢٢٤. یوجد ما یقارب التاریخ
ملیون الجئ ( حسب تقریر  ٢٢إجمالي عدد سكان العالم، یوجد منھم ما یقارب 

  صادر المنظمة العالمیة للھجرة ). ٢٠١٨عن الھجرة في العالم سنة 
  

األحمر والھالل األحمر الدولیین تاریخ طویل في التعامل مع للصلیب           
ة للمساعدة. للصلیب األحمر دورا رئیسیا في الدعم الغیر المھاجرین اللذین بحاج

ً منھ أن الواجب اإلنساني یتخطى كل  مشروط لجمیع المھاجرین إیمانا
  اإلعتبارات و المعاییر الحدودیة.

  
الصلیب األحمر بتحدید نقاط لإلستجابة لحاالت التھجیر القصري یقوم           

الرعایة الطبیة و  زیع المواد الغذائیة وتو لتقدیم الدعم اإلنساني من توفیر و
توفیر المواد الطبیة و لم شمل األسر. ویعمل على  مساعدة طالبي اللجوء و 

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  ماج في المجتمعإعادة اإلند

بالقوانیین عند المھاجرین لحمایتھم من ھدر حقوقھم. و الدفاع عن حقوق 
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 ط الصلیب األحمر البرتغاليإن إنخرا          
مع السیاسة العامة اللتي وضعھا  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 التعدیالت  ٢٧/٢٠٠٨رقم قانون منح الحمایة الدولیة في البرتغال              

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

عریف ولیة یتم بعد دراسة حالة طالب اللجوء ویتم إتخاذ القرار إستنادا إلى التالد
و حسب تعریف  UE/٢٠١١/٩٥رقم  لإلتحاد المنصوص علیھ في التوجھ العام

  . ١٩٥١مؤتمر جینیفا لحاالت اللجوء اللتي تستحق الحمایة الدولیة 
  

  طالبي الحمایة
  قرار في قضیتھال ینتظرو شخص 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           

دول اإلتحاد كإیطالیا و الیونان بسبب إرتفاع عدد طالبي اللجوء في ھذه الدول. 
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 ویرعاهمثل أبویھ أو شخص من العائلة مسؤ 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 
متحدة یجب تطبیق ھذا السیاسیة. و حسب المجلس األعلى للالجئیین في األمم ال

  المبدأ بغض النظر عن نتیجة طلب اللجوء. 
  

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

. 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 

 
 
 



7 
 

  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 اإلتحادفي دول إلستقبال 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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  إعادةبرنامج 
  و توطین توزیع

  الالجئیین في
  البرتغال
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ن في اإلتحاد الالجئیی 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           
و الزیادة و ذلك خاضع األوروبي خالل عامین و ھذا الرقم و المدة قابلین لتمدید 

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

  
الالجئیین في و توطین برنامج إعادة توزیع 

   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

دود و األجانب بإصدار إدارة خدمات الحعند 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 شخصیة سیتم إجرا مقابلةیتم 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( إقامة مؤتة الشخص یتم 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

  
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. 
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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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  ات طلب العملآلی
إعالنات البحث عن عمل في البرتغال لیس فقط اإلعتماد على           
  . الصحف

  
من المؤكد أنھ یجب تحدیث البحث عن عمل في قطاعات مختلفة و لكن           

  أیضا من المھم:
 بناء سیرة ذاتیة واضحة 
 متابعة عروض العمل 
  في عدة أماكنتقدیم طلبات عمل 
  لتطویر المھاراتمركز التدریب التسجیل في  )IEFP نترنت أو ) عبر اإل

 مكان السكنمن كتب عمل إلى أقرب معن طریق الذھاب شخصیا 
  دعم التوظیف التسجیل في مكتب )GAE, GIP (  و ھو عبارة عن

جموعة من الھیئات و المنظمات المحلیة المختصة بتطویر مھارات و م
 المتطلبات المحلیةعلى مستوى خبرات الالجئیین 

 صدقاء و المعارفالبحث عن عمل عن طریق شبكة األ 
  

إرفاق سیرة ذاتیة عند تقدیم طلب أصحاب العمل یطلبون في البرتغال 
. باإلضافة إلى الوثائق اللتي تثبت تحصیلك العلمي و خبرتك للعمل

العملیة في مجال الوظیفة المطروحة. و كشرط أساسي یجب إرفاق رسالة 
مع السیرة الذاتیة و اللتي تشرح ما سبب إھتمامك بھذه الوظیفة و مقدمة 

  ما ھي تطلعاتك بعد الحصول على الوظیفة. 
  

أفضل وظیفة تناسب یجب طلب المساعدة في البحث عن           
بعد المھني  و ذلك عن طریق إستشارة مركز التطویرمھاراتك و خبراتك 

مطلوبة في سوق و محاولة تعلم مھارات جدیدة التسجیل في مكتب العمل 
  العمل البرتغالي. 

  
  متطلبات التسجیل

  أن تكون قادر على العمل 
  عاما ١٦فوق سن یجب أن تكون 
 أن تكون أوراقك الثبوتیة صالحة 
 مبطاقة ھویة أو جواز سفر البلد األ 
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  یكون لدیك إقامة صالحة و تخولك للعملأن 
  

  تعرف عقد العمل
لتحدید حقوق و مھام كل من الطرفین خالل فترة تصاغ عقود العمل           

و ما ھي حدود  و تحدد ما ھو المطلوب تنفیذة من عمل خالل فترة التعاقد التعاقد
السادس عشر من  n 5/2007. حسب قانون العمل رقم ( مسؤولیات كل طرف

  من أكتوبر ). 
  

ھناك صیاغات مختلفة لعود العمل ھناك عقد عمل دائم و ھناك عقد           
  عمل مؤقت. 

  
  في سوق العمل.  ھي األكثر شیوعادائمة عقود العمل ال          

  
عقد العمل یخضع لشرط التوظیف الطویل المدى للعاطلین عن العمل و           

تأمین إحتیاجات الشركات لتنفیذ الوافدین الجدد إلى سوق العمل و ذلك حتى یتم 
و إطالق أنشطة أعمال وسیاسات ھذه الشركات و یساعد على إنشاء شركات 

  جدیدة في سوق العمل. 
  

العقود ھي إتفاق بین طرفین یتعھد فیھا أحد األطراف بتقدیم خدمات            
  للحصول على نتائج معینة لصالح الطرف الثاني مقابل أجر أو دون. 

  
في حال لم یكن الموظف متعاون أو یعتمد علیھ في تنفیذ المھام بعد           

التعاقد یحق للشركة المتعاقدة أن تتخذ اإلجراء اللذي تراه مناسب لتنفیذ 
  . و خطة عملھامشاریعھا 

  

  الحقوق و الواجبات
 لدى العامل أو الموظف خارج نطاق العملمع وجود إلتزامات           
  و ھي: داخل العملإلتزامات 

  
 . المؤسسة ءعمالو زمالئھ  ،رؤسائھ ،إحترام صاحب العمل )1
 . الحضور المستمر للعمل و إحترام المواعید )2
 . إتقان و أمانةأن یؤدي عملھ ب )3
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 . تقدمھا المؤسسةدریب و تطویر المھارات اللتي فرص التالمشاركة في  )4
الصحة و  و قواعدآلیة تنفیذ العمل طلبات اإلدارة فیما یخص التجاوب مع  )5

 . حقوقك و ضمانتكو اللتي ال تتعارض مع السالمة في مكان العمل 
العمل  آلیة أي معلومات تخصالتصرف بأمانة في العمل و عدم تسریب  )6

 . و العاملین في المؤسسةأو صاحب العمل أ
 الحفاظ على ممتلكات المؤسسة. )7
 السعي و العمل على تطویر اإلنتاج في المؤسسة. )8
على تطویر المؤسسة حتى تكون مكان عمل صحي و آمن العمل  )9

 للعاملین.
التجاوب مع متطلبات العمل الصحیة و األمنیة و اللتي قد تكون  )10

 ملوبة بالقانون أو من متطلبات و آلیة تنفیذ العمل. 
  

  یمنع على صاحب العمل:
 أي عامل على حقوقھ. أن یمنع حصول  )1
 أن یمنع تنفیذ آلیة عمل ناجحة و فعالة.  )2
أن یقوم بالضغط على أحد العاملین لیصبح تأثیره سلبي في مكان  )3

 العمل. 
 . دون التماشي مع قانون العملمركز العامل تخفیض  )4
تغیر مكان العمل دون التماشي مع قانون العمل و آلیة العمل إدراجھ  )5

 في العقد. 
إعارة العامل لطرف ثالث للعمل دون التماشي مع قانون العمل أو  )6

 متطلبات تنفیذ العمل أو نص علیھ في العقد. 
 إجبار العاملین على شراء منتجات المؤسسة.  )7
 إنھاء التعاقد و فصل العامل حتى ال یحصل على حق األقدمیة.  )8

  
  من المعلومات للمزید

WWW.acm.gov.pt/-/direitos-e-deveres 
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  طةالنش القطاعات
       القطاع األول

الزراعة إستغالل الموارد الطبیعیة مثل عن طریق ھو كل ما یتعلق باإلنتاج           
طاعات اللتي تزود قطاع إلى القتربیة الماشیة باإلضافة  التعدین صید األسماك و

  خام. الصناعة بالمواد ال
  

  القطاع الثاني
بضائع و قتصاد المسؤول عن تحویل المواد الخام إلى ھو القطاع من اإل          

  إلخ. و اآللیات السیارات معدات صناعیة مثل المالبس 
  

  القطاع الثالث
على توفیر بعض و یقوم على أفراد و شركات یقدموا ھو قطاع الخدمات           

  . كقطاع التجارة التعلیم و الصحة إلخ.اإلحتیاجات المطلوب
  

  القطاع الرابع
نمو ملحوظ في و اللذي شھد  و اآلالت التقنیة و أجھزة الحاسوبالتكنولوجیا           

  اآلونة األخیرة. 
  

  التعرف على المھارات
التحصیل العلمي أو عن ؤھالت الشخص إما عن طریق على میتم التعرف           

. التعرف على المؤھالت العلمیة یتم عن طریق معادلة الشھادات طریق الخبرة العملیة
العلمیة حسب النظام البرتغالي لمعرفة درجة التحصیل العلمي. أما التعرف على 

خبرات الشخص العملیة یتم عن طریق لجان مختصة مشكلة من وزارة العمل لحتدید 
  الكفائة  و الخبرة العملیة للشخص. 

  
  البدیلة مكتب العمل و الوسائط

العدید ) بالتعاون مع مكتب العمل  IEFP( توظیف تدریب المھن و اللدى ھیئة           
و ھناك أیضا العدید . اإلنخراط في سوق العمل تسھیلل متاحة من الموارد و الوسائل

یعملون على مساعدة األشخاص في البحث عن و المنظمات من المنصات اإللكترونیة 
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مھارات الو المساعدة في تطویر  لمھارات و مؤھالت الشخصفرص عمل مناسبة 
  حتى تتناسب مع متطلبات سوق العمل. 

  


