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الفصل 13  

الحماية الدولية 

ما هي الحماية الدولية ؟
للشخص  األساسية  الحقوق  وحماية  ضمان  إلى  تهدف  التي  القواعد  نظام  هي  الدولية  الحماية 
الذي أجبر على الفرار من بلده األصلي أو من مكان اإلقامة المعتادة بسبب الخوف من التعرض 
لالضطهاد الشخصي أواألذى الجسيم  الذي يقع في إحدى الدول التي تسري فيها اتفاقية جنيف 

الخاصة بوضع الالجئين و الحماية الدولية و تشمل وضع الالجئ وحالة الحماية الفرعية .

ما هو وضع الالجئ ؟
يتم االعتراف بوضع الالجئ إلى الشخص األجنبي أو الشخص عديم الجنسية  الذي وبسبب خوفه 
من االضطهاد أو من المالحقة ألسباب تتعلق بالعرق أو الدين أوالجنسية أو االنتماء إلى مجموعة 

اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية ويتواجد خارج البلد الذي يعيش فيه .
وهو المواطن  الذي ال يستطيع أو ال يريد  بسبب هذا الخوف أن يستفيد من حماية بالده أو ليس 
لديه جنسية )عديم الجنسية( وكونه خارج البلد الذي كان يقيم فيه بصفة إعتيادية نتيجة لمثل هذه 

األحداث فهو ال يستطيع أو ال يرغب في العودة بسبب الخوف المذكور أعاله.

ما هي الحماية الفرعية ؟
إذا كان الشخص األجنبي أو الشخص عديم الجنسية  الذي يقدم طلباً للحصول على الحماية الدولية  
و لكن ال يمتلك الشروط الالزمة للحصول على وضع الالجئ  حيث يجوز له الحصول على 
االعتراف بالحماية الفرعية إذا كانت هناك أسباب معقولة لالعتقاد بأنه في حال عودته إلى بلد 
المنشأ ) أو إلى  البلد الذي كان فيه سكنه المعتاد في السابق أو إذا كان عديم الجنسية( سيتعرض 

لخطر حقيقي وألذى خطير.
و يعتبر الخطر الجسيم كل  خطر مبرر ويتمثل  في الحكم  بعقوبة  اإلعدام أو لتنفيذ عقوبة اإلعدام 
أو التعذيب أوغيره من أشكال العقوبة أو المعاملة الالإنسانية أو المهينة و كذلك التهديد الجدي 
الداخلي أو  المسلح  النزاع  العشوائي في حاالت  العنف  المدنيين من  الفرد أو األشخاص  لحياة  

الدولي .
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ما هي الحماية اإلنسانية؟
لاللتزامات  تطبيقاً  ومستقلة  متميزة  صفات  ثالثة  يحمي  للحماية  نظام  كانت  اإلنسانية  الحماية 
اإلنسانية وااللتزامات الدولية وااللتزامات الدستورية للدولة ، بما في ذلك حظر تسليم المجرمين 

الذين يرتكبون جرائم سياسية. 
تم إلغاء الحماية اإلنسانية بموجب القانون رقم. 132/2018 ولكن بطبيعة الحال هذا ال يعني أنه 
تم إلغاء االلتزامات الدستورية والدولية للدولة، حيث أن هذه االلتزامات تنشأ في الدستور وفي 

المعاهدات االدولية.
الدولية  أو  الدستورية  لاللتزامات  إدخال “االمتثال  أعيد   ،  173/2020 بقانون رقم   ، وبالفعل   
للدولة اإليطالية” بشكل مناسب في TUIMM وتم تغيير القاعدة المتعلقة بحظر الطرد واإلعادة 

القسرية من األراضي اإليطالية بمعنى: 
االعتراف بحق الشخص في الحصول على الحماية الداخلية ألسباب تتعلق بالحماية الخاصة ، 
حتى في الحاالت غير تلك المنصوص عليها فعليا في القانون رقم. 132/2018. كما أقرته من 
حيث المبدأ محكمة النقض في المقاطعات المتحدة ، أولئك الذين قدموا طلبًا للحماية قبل دخول 
المرسوم التشريعي حيز التنفيذ 113/2018 ، ال يزال حتى اليوم معترف لهم بالحماية اإلنسانية 

وفقًا للبند. 5 الفقرة 6 من المرسوم التشريعي 286/98 من خالل منح تصريح إقامة بدافع
 “للحاالت الخاصة” مدته عامين وقابلة للتحويل.

ما هو تصريح الحماية الخاصة؟
هو تصريح إقامة يتم إصداره لطالب اللجوء الذي ال يفي بشروط االعتراف له بالحماية الدولية ، 
ولكن اللجنة اإلقليمية ترى أنه توجد تحيزات أخرى ضد شخص يستحق الحماية ، في حالة إعادته 
إلى بلد المنشأ. و على وجه الخصوص ، القاعدة التي تنظم الحاالت التي يمكن فيها منح تصريح 
اإلقامة ألسباب حماية خاصة، تحمي الشخص من الطرد أو اإلعادة القسرية إلى دولة قد يتعرض 
فيها األجنبي لالضطهاد ألسباب تتعلق بالعرق أو الجنس أو الميول الجنسي أو الهوية الجنسية أو 
اللغة أو الجنسية أو الدين أو اآلراء السياسية أو الظروف الشخصية أو االجتماعية ، أو قد يتعرض 

لخطر إعادته إلى دولة أخرى ال يتمتع فيها بالحماية من االضطهاد.
في الوقت نفسه ، تتم حماية جميع الحاالت التي يجب فيها تسليم شخص إلى دولة ما إذا كانت 
هناك أسباب مبررة لالعتقاد بأنه قد يتعرض لخطر التعذيب أو المعاملة الالإنسانية أو المهينة أو 
إذا كانت االلتزامات المشار إليها في الفقرة 6 من المادة 5  أخذ في االعتبار أيضاً وجود انتهاكات 

منهجية وخطيرة لحقوق اإلنسان.
إن مؤسسة الحماية الخاصة ، بصيغتها المعدلة بالقانون 173/2020 ، تستبعد صراحة إمكانية 
طرد الشخص المعني من األراضي الوطنية ، إذا كان ذلك ينطوي على انتهاك للحق في احترام 
الحياة الخاصة والعائلية للفرد. على وجه الخصوص ، يجب على اإلدارة بالضرورة أن تأخذ في 
االعتبار الروابط األسرية للشخص المعني ، واندماجه االجتماعي الفعال في إيطاليا ، ومدة إقامته 

في األراضي الوطنية باإلضافة إلى وجود روابط عائلية أو ثقافية أو اجتماعية مع بلد األصل.
يؤكد اإلطار التنظيمي الحالي كيف أن المشرع اعتزم االعتراف بشكل من أشكال الحماية الداخلية 
، مع االحترام الكامل للحقوق األساسية للفرد ، والمحمية على المستوى الدستوري والدولي والتي 

امتدت حاليا لتشمل احترام الحياة الخاصة والعائلية.
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المحافظ إلصدار  إلى  الوثائق  اإلقليمية  اللجنة  تحيل   ، أعاله  المذكورة  الشروط  استيفاء  تم  إذا 
تصريح إقامة يحمل عبارة “حماية خاصة”.

تصريح الحماية الخاصة ، وفقًا للتغييرات التي أدخلها القانون 173/2020 على األحكام السابقة 
التي أدخلها القانون 132/2018 ، مدته سنتان ويمكن تحويله إلى تصريح إقامة آخر.

يمكن للطرف المعني أن يتقدم رسميًا لطلب إصدار تصريح إقامة ألسباب تتعلق بالحماية الخاصة 
بالحماية  االعتراف  إجراءات  خارج  و   ،Questura إقليمياً  المختص  الشرطة  بمقر  مباشرةً  

الدولية.
و بالفعل زودت لجنة اللجوء الوطنية مقر الشرطة بتوجيهات واضحة حول اإلجراءات الداخلية 
التي يجب اتباعها في هذه الحالة ، والتي تنص ، فيما يتعلق بالمسارات ذات الصلة ، على ضرورة 
إحالة مقر الشرطة إلى المجمع اإلقليمي المختص من أجل الحصول على رأي أو تقرير ، تعتبر 
طبيعته إلزامية وملزمة، حيث أن المشرع قد حدد إجراًء خاًصا يكون مستقالً تماًما ومتميًزا عن 

إجراءات الحماية الدولية التي يُعهد بملكيتها على وجه التحديد إلى قيادة الشرطة، لكن 
 مع ذلك فإن المجمع يملك القرار الحاسم  في التعبير عن رأي.

ما هو تصريح اإلقامة بسبب  الكوارث ؟
هو تصريح اإلقامة يتم إصداره في الحاالت التي يكون فيها البلد الذي يجب أن يعود إليه األجنبي 

في حالة كارثة طارئة واستثنائية ال تسمح له بالعودة والبقاء في ظروف آمنة.
التصريح مدته ستة أشهر ،قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر أخرى في حالة استمرار الظروف التي 
أدخلها  التي  للتغييرات  العمل وفقًا  إقامة ألسباب  إلى تصريح  إلى إصداره ويمكن تحويله  أدت 

القانون 173/2020 على التشريعات التي كانت قيد التنفيذ بالقانون 132/2018.
يسمح تصريح اإلقامة بسبب الكوارث بالتسجيل اإلجباري في خدمة الصحة الوطنية.

ما هو تصريح اإلقامة من اجل القيام بألفعال ذات القيمة 
المدنية الخاصة ؟

هو تصريح إقامة يمنحه وزير الداخلية بناًء على اقتراح من المحافظ المختص إقليمياً ألولئك الذين 
يقومون بأعمال ذات قيمة مميزة،  ويعرضون حياتهم لخطر واضح إلنقاذ الناس ، أو لمنع أو 
تقليل أضرار جسيمة لكارثة عمومية أو خاصة ، الستعادة النظام العام ، للقبض على المجرمين 
القانون ، وللنهوض بالعلم أو بشكل عام لصالح  أو المشاركة في اعتقالهم ، وللحفاظ على قوة 

اإلنسانية أو لدعم اسم البلد ومكانته.
التصريح مدته سنتان ، وهو قابل للتجديد ، ويسمح لحامله بالدراسة أو العمل ويمكن تحويله إلى

 تصريح ألغراض العمل.
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كيف يتم تقديم طلب الحماية الدولية ؟
يتم تقديم طلب الحماية الدولية شخصياً من قبل مقدم الطلب إلى مكتب شرطة الحدود عند الدخول 
إلى األراضي الوطنية  أو إلى مقر قيادة الشرطة المختصة استناداً إلى مكان إقامة مقدم الطلب و 

في وقت تقديم الطلب يطلب من السلطة المختصة  إبالغ مقدم الطلب عن اإلجراء من أجل 
التعرف على كافة  الحقوق والواجبات و اإلجراءات والمواعيد وتقديم كتيب المعلومات .

 يمكن تقديم الطلب في أي وقت وال يمكن رفضه أو استبعاده  لمجرد أنه لم يتم تقديمه على الفور. 
والتعبير اللفظي لطلب الحماية من خالل التوقيع على نموذج مايسمى  “C3” حيث  يتم خالل 
هذا النموذج  الحصول  من مقدم الطلب على كافة  بياناته الشخصية و أسرته  وجنسيته  واللغة 
التي يتكلمها  و ‘ اإلنتماء  الديني أو االنتماء العرقي وكذلك يجب اإلشارة إلى  البلدان التي مر 
بها  قبل وصوله إلى إيطاليا و إذا حصل اخطاء في النموذج “C3” سواء في الترجمة  أو الكتابة 
يحق لطالب اللجوء أمام اللجنة اإلقليمية لالعتراف بالحماية الدولية تأكيد ما إذا كان قد ورد في 
النموذج أخطاء في  التفاصيل الشخصية  ويضع أساس طلبه للحماية , وبالتالي فإن C3 يمثل 

الشرط الالزم لبدء اإلجراء الذي سيؤدي إلى االستماع لمقدم الطلب أمام اللجنة اإلقليمية  .

من هي الدولة المسؤولة عن الطلب ؟
يتم تحديد معايير اإلختصاص لفحص طلب الحماية الدولية من خالل ما يسمى بـ “إتفاقية دبلن” 

ويجب تطبيقه وفقًا للترتيب الهرمي التالي :
 1. معايير األسرة :

 • تعتبر الدولة المختصة في فحص طلب الحماية  , الدولة التي أجازت البقاء للمستفيد من الحماية 
الدولية أو أحد أفراد عائلة مقدم الطلب أوالبلد الذي يفحص طلب الحماية الدولية لعضو من عائلة 
مقدم الطلب وذلك بغض النظر عما إذا كانت األسرة قد نشئت بالفعل في بلد المنشأ  لكن شريطة 

أن تكون األطراف المعنية قد أعطت موافقة كتابية بذلك . 
• تعتبر الدولة المختصة في فحص طلب الحماية الدولية إذا كانت  مسؤولة عن دراسة أكثر من 
الدولة مسؤولة عن معظم  فيه  الذي تكون  الوقت  أفراد األسرة في نفس  العديد من  يقدمه  طلب 

الطلبات أو الدولة المسؤولة عن  الطلب الذي  يقدمه أكبر فرد في األسرة .
 2. المعايير المتعلقة بتصاريح اإلقامة :

 • إذا كان مقدم الطلب يحمل تصريح إقامة أو تأشيرة دخول يكون البلد الذي أصدر التصريح أو 
التأشيرة مسؤواًلعن فحص الطلب وإذا كان مقدم الطلب يحمل تصاريح إقامة متعددة أو تأشيرة 
دخول تكون الدولة التي أصدرت التصريح أو أطول تأشيرة هي الدولة المسؤولة  كفاءة وتطبق 
أوإنتهت  أكثر من عامين  انتهت صالحية تصريح اإلقامة من مدة  إذا  أيًضا حتى  المعايير  هذه 

صالحية  التأشيرة من مدة أكثر من 6 أشهر .
• إذا انتهت صالحية تصريح اإلقامة منذ أكثر  من عامين أو  إنتهت صالحية  مدة التأشيرة منذ 

أكثر من 6 أشهرتكون الدولة التي تم تقديم الطلب فيها هي المسؤولة .
 3 - المعيار المتعلق باإلقامة أو الدخول غير القانوني: 

• تكون الدولة األولى التي تم الدخول إليها من دول االتحاد األوروبي والتي يكون مقدم الطلب قد 
عبر حدودها بشكل غير قانوني مسؤولة عن فحص الطلب .
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ما هي اللجان اإلقليمية ؟
اللجان اإلقليمية لالعتراف بالحماية الدولية )CT( هي هيئات إدارية  يكون مقرها في المحافظات 
ومهمتها  التحقق من وجود المتطلبات االعتراف بالحماية الدولية او ألسباب الحماية الخاصة لدى 
مقدم الطلب وذلك بناء على روايته الشخصية و األسباب التي دفعته إلى مغادرة بلده االصلي أو 
البلد الذي يقيم فيه. و تعمل هذه اللجان تحت إشراف اللجنة الوطنية الجزء و التي لديها صالحية 
إلغاء و وقف حاالت وضع الحماية الدولية المعترف بها مسبقا من طرف اللجان اإلقليمية، و كذلك 

صالحية تنسيق و تحديث و تدريب اعضاء هذه اللجان.

كيف تتكون اللجان اإلقليمية؟
 31 من  ابتداء  و  به  المعمول   220/2017 رقم  التشريعي  المرسوم  أدخلها  التي  التعديالت  مع 
يناير 2018  ، تم تحديد الهيكلية الجديدة للجنة اإلقليمية ، وتتألف حاليًا من 4 مسؤولين إداريين 
بصالحية مدربين، و من موظف من المحافظة يتولى مهام الرئيس وخبير بشأن الحماية الدولية 
وحماية حقوق اإلنسان معين من قبل المفوضية السامية لحقوق اإلنسان . وبالتالي ، فإن مسؤول 

شرطة الدولة وممثل السلطة المحلية في الوقت الحالي لم يعودوا أعضاء في اللجان اإلقليمية .
الرئيس والموظفون أعضاء اللجنة وموظفو الدعم والمترجمون وجميع العاملين في اللجنة

مدعوون إلى االلتزام بمدونة قواعد السلوك - المعتمدة في 15/11/2016 والتي تحدد قواعد
السلوك التي تنظم المسؤوليات المهنية واألخالقية.

ماذا تفعل اللجان اإلقليمية ؟
الفنية بمهمة االستماع إلى مقدم الطلب بلغة يتم تحديدها من قبل مقدم الطلب  اللجان  وتضطلع 
وتقوم اللجنة بفحص الطلب بطريقة موضوعية ومحايدة واعتماد حكم  يتعلق بالظروف الواقعية 
والقانونية بناء على طلبه بالحماية و يجب اتخاذ قرار اللجنة بالرجوع إلى دراسة الوضع المستكمل 

لبلد المنشأ  أو البلد  التي ينتمي إليه مقدم الطلب و القرار يمكن أن يكون القبول أو الرفض .

كيف تتم جلسة اإلستماع ؟
تعقد جلسة استماع مقدم الطلب أمام اللجنة  اإلقليمية  لالعتراف بالحماية الدولية  و تعتمد اللغة 
جميع  تسليم  عليه  يجب  و  بالحضور شخصيا  الطلب  مقدم   ويلتزم  الطلب   مقدم  يحددها  التي 
المستندات الموجودة  في حوزته  ذات الصلة  بطلبه  بما في ذلك جواز السفرو  تجري المقابلة  
في جلسة غير علنية و بحضور المسؤول الرسمي اإلداري  وإذا أمكن أن يكون من نفس جنس 

مقدم الطلب.
 يمكن تأجيل المقابلة إذا كانت الظروف الصحية لمقدم الطلب األجنبي ال تسمح له بالحضور  أو  
بناء على طلب الطرف المعني ألسباب جدية .  و في حال كان  مقدم الطلب من المستضعفين  أو 
من ذوي االحتياجات الخاصة  يجوز قبول  حضور أشخاص  في المقابلة  لتقديم المساعدة الالزمة  
له . ومع ذلك  يمكن للجنة اإلقليمية حذف جلسة االستماع لمقدم الطلب عندما ترى  أن لديه أسباب 
كافية لقبول الطلب فيما يتعلق بالمستندات  التي قدمها. وذلك وفقًا للقواعد الواردة في القانون رقم 
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46 لعام 2017 في جلسة اإلستماع  يتم تصوير المقابلة  بالفيديو بوسائل سمعية بصرية ونسخها 
باللغة اإليطالية بمساعدة أنظمة التعرف التلقائي على الكالم كما  يجوز لمقدم الطلب وبناء على 
أسباب منطقية  طلب عدم استخدام تسجيل الفيديو و نسخ المقابلة و بعد اإلنتهاء من الجلسة  يتم 

قراءة محضر الجلسة  لمقدم الطلب و بلغة مفهومة له من خالل مترجم. 
و يقوم عضو اللجنة اإلقليمية الذي أجرى المقابلة  مباشرة بعد قراءة محضر الجلسة  وبالتعاون 
مع مقدم الطلب والمترجم بالتحقق من صحة النسخ  وإجراء التصحيحات الالزمة و إصدار نسخة 

من المحضر إلى مقدم الطلب باللغة اإليطالية  .

كيف تتم اإلجراءات  من أجل مقدم الطلب القاصر ؟
يتم تقديم الطلب من قبل أحد الوالدين للقاصر ويمتد  أيًضا إلى األطفال القاصرين غير المتزوجين 
الموجودين في اإلقليم الوطني مع الوالد في الوقت الذي يتم فيه تقديم الطلب. و يمكن أيضاً تقديم 
الطلب من قبل القاصر في وقت آخر ، و من خالل الوالدين يحق للقاصر المتواجد بدون رفقة أحد 
الوالدين  الذي يرغب في تقديم طلب الحماية الدولية أن يحصل على جميع المعلومات الالزمة 
يتم  وأن   ، به  المتعلقة  واإلدارية  القضائية  اإلجراءات  جميع  في  المشاركة  و  الحضور  وكذلك 
اإلستماع إليه على أساس الوقائع الموضوعية وذلك  بحضور وسيط ثقافي ولغوي حيث  تقوم 
الجهة التي تتلقى الطلب على الفور بالتواصل مع   محكمة األحداث من أجل  الوصاية وتعيين 
الوصي الذي يساعد القاصر في كل مرحلة من المراحل  المتعلقة اإلجراءات و يمكن تقديم الطلب 
شخصيًا من قبل القاصر أو ولي أمره. و يتم تعيين  جلسة المقابلة للقاصر أمام أحد أعضاء اللجنة 

الحاصل على تدريب  خاص و بحضور الوالد الذي يمارس المسؤولية أو الوصي .
 كما يجوز للجنة اإلقليمية االستماع مرة أخرى إلى القاصر دون حضور الوالد أو الوصي  في 
حال وجود أسباب مبررة على أن ال يتم  المساس بضرورة وجود األشخاص الذين يقدمون الدعم 
بشكل خاص للقاصر مع األخذ بعين اإلعتبار درجة نضجه ونموه وذلك من أجل مصلحة الطفل 

بشكل حصري . 

كيف تتم إجراءات إعادة التوطين ؟
تم إطالق برنامج “إعادة التوطين “ في سبتمبر 2015  و ذلك بمرجعية كل من إيطاليا واليونان 
للتعامل مع العدد الكبير من الطلبات المقدمة في هذين البلدين وينص البرنامج على أن المتقدمين 
بالحماية  إلى جنسيات مختلفة  يمكن تحويل طلباتهم  باالعتراف  ينتمون  الذين  الدولية  للحماية 
بنسبة ٪75 أو أكثر إلى دولة أخرى عضو في اإلتحاد األوروبي لتصبح مختصة بفحص الطلب 
على أساس الحصص التي تم اإلتفاق عليها في  دول االتحاد األوروبي األخرى ) باستثناء إيطاليا 

واليونان (.
 يجب على  مقدم الطلب أن يخضع إلجراءات  التعريف و تسجيل البصمة  في الدولة التي يقدم  
فيها طلب الحماية الدولية رسميًا و من  ثم يتم إعادة توطينه في البلد المختار الذي تم تحديده وفقًا 

للمعايير التي حددها إجراء “إعادة التوطين “.
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كيف يتم استقبال مقدم الطلب للحماية الدولية؟
مقدم الطلب الذي تقدم بطلب رسمي من أجل الحصول على حق  الحماية الدولية والذي ال يملك 
الوسائل الكافية لضمان حياة مناسبة سواء له أو ألفراد أسرته ، يحق له الحصول على خدمات 
تدابير االستقبال  والتي يجب أن تضمن احترام الحرية الخاصة - بما في ذلك الفروق بين الجنسين 
،واالحتياجات الخاصة  المرتبطة بالعمر - حماية الصحة البدنية والعقلية للمتقدمين ، وضمان 
وحدة األسرة ، وتأمين التدابير الالزمة لذوي االحتياجات الخاصة والعمل على منع أي شكل من 

أشكال العنف لضمان أمن وحماية المتقدمين بالطلب.
الدولية والقصر  الحماية  لحاملي   SIPROIMI الحماية  173/2020 تسمية نظام  القانون  أعاد 

غير المصحوبين بذويهم،  ب SAI نظام االستقبال واإلدماج ، مما يثبت أنه يمكن قبول:
• المتقدمين للحصول على الحماية الدولية.

• أصحاب الحماية الدولية.
• القصر غير المصحوبين؛

• األجانب في المتابعة اإلدارية الموكلين إلى هيئة الخدمات االجتماعية عند بلوغهم سن الرشد.
وفي ما يلي االشخاص الذين لم يتمكنوا من ولوج أنظمة الحماية المخصصة على وجه التحديد:

• حاملي تصاريح اإلقامة لحماية خاصة ، باستثناء الحاالت التي تم فيها تطبيق أسباب استبعاد 
الحماية الدولية ؛

التشريعي.  المرسوم   ،  1 بالمادة.  عمالً  الصادرة  الخاصة  للحاالت  اإلقامة  تصاريح  حاملي   •
18 )الحماية  المادة.  النظام االنتقالي(،  المجال اإلنساني في  113/2018 )العاملون في  9 ، د. 
االجتماعية( ، المادة. 18 مكرر )ضحايا العنف المنزلي( ، المادة. 22،  فاصلة2. رابعا )استغالل 

العمالة( ، مرسوم تشريعي رقم. 286/98 ؛
بالمادة. 19، فاصلة . 2 ، حرف. د -  • حاملي تصاريح اإلقامة للعالج الطبي الصادرة عمالً 
مكرر ، مرسوم تشريعي رقم. 286/98 ، تصريح إقامة للكوارث ، تصريح إقامة ألعمال ذات 

قيمة مدنية خاصة.

أجل  اإلستقبال من  المحددة  في مراكز  المدة   ما هي 
مقدمي طلب الحماية الدولية ؟

إن فترة  االستقبال تعتبر حق مضمون طالما  كان ذلك ضروريًا من أجل إجراءات فحص الطلب 
بطريقة إدارية أمام اللجنة    اإلقليمية المختصة . في حالة  تم رفض الطلب يمكن ضمان مدة 

اإلقامة في مراكز اإلستقبال طوال مدة اإلجراءات  القضائية
 و عند تقديم الطعن أمام المحكمة و يكون التعليق  تلقائيا آلثار حكم الرفض الصادر عن اللجان 
اإلقليمية. في الحاالت األخرى ، المنصوص عليها في المادة 35 مكرر ، فاصلة. 3 ، المرسوم 
التشريعي ن. في 25/2008 ،البقاء في االستقبال يرافق باعتماد المحكمة حكًما بتعليق الفعالية 

التنفيذية للقرار المطعون فيه.
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ما هي أنواع القرارات التي  يمكن للجنة اإلقليمية أن 
تتخذها؟

يمكن أن يصدر قرار اللجنة اإلقليمية  بالقبول أو الرفض و في حالة القبول تعترف اللجنة اإلقليمية  
 5 لمدة  اإلقامة  والحصول على  تصريح  الدولية  الحماية  الحصول على  في  الطلب  مقدم  بحق 
سنوات وذلك  من خالل التحقق من وضع الالجئ أو الحماية الفرعية. وفي حال  قررت  اللجنة 
عدم  اإلعتراف بالحماية الدولية  فسيتعين عليها التأكد مما إذا كان للمقدم الحق في االعتراف 
بالحماية الخاصة ، وبالتالي في إصدار تصريح اإلقامة مدته سنتان ،  قابل للتحويل إلى تصريح 
إقامة ألسباب تتعلق بالعمل ، باستثناء الحاالت التي تم من أجلها تطبيق أسباب الرفض و االستبعاد 

من الحماية الدولية.
 و في حال إعتبرت اللجنة اإلقليمية أن مقدم الطلب ال يحق له أي شكل من أشكال الحماية الدولية  

فإنها بالتالي تصدر القرار بالرفض و  يكون قرارها قابالً للطعن امام المحكمة العادية . 

ما العمل في حال تم رفض طلب الحماية الدولية ؟
في حال تم  رفض طلب الحماية الدولية يجوز لمقدم الطلب  الطعن أمام المحكمة المختصة إقليمياً 
و  يتطلب تقديم االستئناف مساعدة محاٍم ، لكن يمكن لمقدم الطلب الذي التتوافر لديه  الموارد 
الدولة  تتحمل  حيث  القانونية   المساعدة  طلب  تقديم  النفقات  لسداد  عليه   تترتب  التي  الالزمة 
كافة المصاريف القانونية ،و يحق له تقديم طلب الطعن بشكل  شخصي أو من خالل المحامي 
المسؤول.و يجب تقديم الطعن ضمن المهلة القانونية المحددة  في غضون 30 يوًما من تاريخ 
اإلخطار بقرار اللجنة اإلقليمية ، أو في غضون فترة مخفضة مدتها 15 يوًما إذا تم فحص الطلب 
من قبل اللجنة اإلقليمية وفقًا لإلجراءات  المستعجلة .  يحق لمقدم طلب الحماية الدولية المكوث  

على األراضي اإليطالية حتى الموعد النهائي لتقديم طلب االستئناف.  
يؤدي تقديم االستئناف تلقائيًا إلى تعليق الفعالية التنفيذية للحكم المطعون فيه ، باستثناء الحاالت 

التي يُقترح فيها االستئناف:
• من قبل طالب الحماية الدولية الذي صدر ضده أمر اعتقال.

• ضد القرار القاضي بعدم قبول طلب الحماية الدولية ؛
• ضد قرار الرفض لعدم وجود أساس واضح؛

• ضد القرار المتخذ ضد طالب الحماية الدولية من بلد منشأ آمن.
• ضد القرار الذي قضى بأن مقدم طلب الحماية الدولية قد قدم الطلب في ظروف اإلقامة غير

 القانونية ، لغرض وحيد هو تأخير أو منع تنفيذ أمر الطرد أو اإلعادة القسرية ؛
• من قبل مقدم طلب الحماية الدولية الخاضع إلجراءات جنائية أو إدانته حتى بعقوبة غير نهائية

 على بعض الجرائم المحددة أو وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة. 6 ، فاصلة. 2 ،
 الحروف أ( ، ب( وج( ، المرسوم التشريعي رقم. 142/2015.

في الحاالت األخيرة ، يمكن للمحكمة تعليق الحكم المطعون فيه عند تقديم التماس محدد.
ال يؤدي تقديم االستئناف أو االلتماس التحوطي إلى تعليق الفعالية التنفيذية لقرار الرفض الصادر
 عن اللجنة اإلقليمية الذي يعلن ، للمرة الثانية ، عدم قبول الطلب المعاد تأكيده للحماية الدولية ، 

أو في حالة الطلب األول المعاد تقديمه ، ، أثناء تنفيذ أمر إبعاد.
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لطلب  إقامة  االستئناف إصدار تصريح  تقديم  بعد  اإلقليم  في  بالبقاء  المخول  الطلب  لمقدم  يحق 
اللجوء ، باستثناء الحالة التي يتم فيها احتجازه في مركز اإلعادة إلى الوطن.

اإلقليمية  اللجنة  فيها  رفضت  التي  الحالة  في  اإلقليمية  اللجنة  قرار  ضد  استئناف  تقديم  يمكن 
تم االعتراف بشكل من أشكال  التي  الحالة  الخاصة، و أيضا في  الدولية و  بالحماية  االعتراف 

الحماية لمقدم الطلب ، لكنه يرى أنه يحق له حماية أفضل . 

هل يمكن لمقدم طلب الحماية الدولية ممارسة العمل ؟
بعد مرور 60 يوم  من تقديم طلب الحماية الدولية يمكن لمقدم الطلب ممارسة العمل .

في الحاالت التي ال يصدر فيها مقر الشرطة تصريح إقامة لطلب اللجوء لكن في نفس الوقت عند 
تقديم  طلب الحماية الدولية يتم  إصدار إيصال يؤكد إضفاء الطابع الرسمي على الطلب والذي 

يعتبر تصريح مؤقت و يسمح هذا اإليصال بالتوقيع على عقد العمل .
و في  حالة انتظار إجراءات تجديد تصريح اإلقامة  و حتى في المرحلة التي لم يتم اتخاذ قرار 

نهائي بشأن طلب الحماية الدولية  يمكن لمقدم الطلب القيام بممارسة  العمل . 
ال يمكن تحويل تصاريح إقامة طلبات اللجوء إلى تصريح إقامة بهدف العمل .

من  الخروج  الدولية  الحماية  طلب  لمقدم  يحق  هل 
إيطاليا ؟

طالب الحماية الدولية له الحق في البقاء في إيطاليا حتى اتخاذ قرار بشأن طلبه  و أيضاً خالل 
فترة  االستئناف  في حال صدور القرار السلبي  من اللجنة اإلقليمية  يسمح له  بالبقاء في البالد. 
يُمنح  مقدم طلب الحصول على اللجوء و الحماية الدولية تصريح  إقامة لمدة ستة أشهر قابلة 

للتجديد  وهذا  التصريح صالح فقط  ضمن األراضي اإليطالية. 
ولذلك ال يحق لطالب الحماية الدولية االنتقال واإلقامة في دول االتحاد األوروبي األخرى  و في 
حال تواجده  في إحدى الدول األعضاء من دون تصريح  إقامة ساري المفعول سوف تتم إعادته 

إلى إيطاليا.
 مطلوب أيضاً من مقدم  طلب الحماية الدولية إبالغ السلطات المختصة عن أي تغيير في  مقر 
سكنه أو محل إقامته وذلك بهدف السماح له بتلقي البالغات المتعلقة بطلبه ويطلب من المتقدم 
الحضور شخصيا أمام  اللجنة اإلقليمية إلجراء المقابالت الشخصية  التي تهدف إلى دراسة طلبه 
من أجل  الحصول على الحماية الدولية وفي حالة  عدم الحضور و اإلمتثال أمام اللجنة و بدون 
طلب مسبق للتأجيل  تقوم اللجنة اإلقليمية  بإصدار القرار على الطلب على أساس الوثائق المتاحة 

أمامها  .
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هل من الممكن تحويل تصريح  اإلقامة ألسباب تتعلق 
بالحماية الخاصة؟

بموجب القانون 173/2020 ، تم إقرار إمكانية تحويل تصريح اإلقامة ألسباب تتعلق بالحماية 
الخاصة إلى تصريح إقامة ألسباب تتعلق بالعمل ، سواء كان عمال كأجير أوعمال حرا ، في ظل 

وجود الشروط المنصوص عليها في القانون للحصول على تصاريح اإلقامة هذه.
لتحويل تصريح اإلقامة ألسباب تتعلق بالحماية الخاصة ، من الضروري دائما التوفر على جواز 

سفر.

هل يمكن لحاملي تصريح اإلقامة بسبب الحماية الدولية 
الحصول على تصريح اإلقامة طويل األجل للمقيمين في

 اإلتحاد األوروبي ؟
بعد مرور 5 سنوات من اإلقامة  في إيطاليا يحق للمستفيد من الحماية الدولية  في وجود متطلبات 

معينة أن يطلب إصدار تصريح إقامة االتحاد األوروبي للمقيمين لفترة طويلة.
 يتم حساب فترة اإلقامة من تاريخ تقديم طلب الحماية الدولية. 

إن حامل تصريح الحماية الدولية و بخالف حاملي تصاريح اإلقامة األخرى غير ملزم  بتقديم  
الوثائق المتعلقة بالسكن المناسب أو إثبات معرفته اللغة اإليطالية  بل يجب فقط  أن يشير إلى 

مكان اإلقامة . 
يتضمن تصريح االتحاد األوروبي UE للمقيمين لفترة طويلة ، إشارة إلى الدولة التي اعترفت 

بالحماية الدولية وتاريخ االعتراف بها.

هل يمكن لحاملي تصريح اإلقامة بسبب الحماية الدولية 
تقديم طلب لم شمل العائلة ؟

يحق للمستفيد من الحماية الدولية طلب لم شمل األسرة في ظروف مميزة ومختلفة  بالمقارنة مع 
حاملي تصريح اإلقامة األخرى. 

 إن إجراءات لم شمل األسرة والفئات التي يمكن طلب لم الشمل لها واألحكام منصوص عنها 
بالعموم في  قانون  الهجرة . 

 ولكن إذا كان المستفيد من الحماية الدولية هو من القاصرين غير المصحوبين يحق له طلب لم 
شمل العائلة والدخول واإلقامة ألفراد األسرة من الدرجة األولى دون قيود عامة .  

 و إن حامل  تصريح الحماية الدولية و من أجل ممارسة الحق في لم شمل األسرة غي ملزم  
بتقديم  إثبات  على توافر مكان اإلقامة المناسب  أو شرط الحد األدنى من الدخل  . وإذا كان  
حامل تصريح الحماية الدولية غير قادر على تقديم دليل أو وثائق  رسمية إلثبات العالقة األسرية 
يمكن اللجوء إلى وسائل أخرى إلثبات وجودها و ذلك من خالل  الهيئات  الدبلوماسية أو القنصلية 
اإليطالية  في بلده  األصيل  تقوم بتنفيذ التحقيقات المطلوبة من وقت آلخر والتي تعتبر ضرورية 
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يمكن رفض طلب جمع شمل  . وعلى أي حال ال  المناسبة  البديلة   الشهادات  من أجل إصدار 
األسرة لحامل الحماية الدولية بسبب عدم وجود وثائق إثباتية تثبت الروابط األسرية .

هل يمكن لحاملي تصريح اإلقامة بسبب الحماية الدولية 
الذهاب و العمل في الخارج ؟

يتمتع حامل الحماية الدولية بحرية الحركة في منطقة شنغن وبدون الحصول على التأشيرة لمدة 
أقصاها 90 يوًما .

 تصريح اإلقامة للحماية الدولية الصادر عن الدولة اإليطالية ال يسمح بممارسة  العمل في دولة 
أخرى عضو في االتحاد األوروبي .


