




الالجئتعريف 

أنواع اللجوء من حيث العدد

اللجوءمصطلحات

زوال صفة الالجئ

أنواع اللجوء من حيث السبب

ءمىت تنتهي صفة اللجو 

حماور احملاضرة الرئيسة 

الالجئون حول العامل أرقام ودالئلاللجوء يف األداين السماوية



مصطلحات 
للجوءمتعلقة اب



وءللجمتعلقة ابمصطلحات 



مصطلحات
متعلقة ابللجوء

النازحالالجئ

املهاجر

اإلعادة 
القسرية

تقرير املصري

حق/ التوطني
يةعدميو اجلنسالعودة



1997الفريوزأابدي  اللجوء لغة تعريف 

اللجوء هو البحث عن مكان آمن



حدود وطنهوجيتازالشخص الذي جيرب على ترك بيته 

أشخاص اجتازوا حدودا دولية ألسباب تتعلق ابالضطهاد

االضهاد



أنواع االضطهاد

عرقاالضطهاد بسبب ال1

2

االضطهاد بسبب الدين 3

“سياسي”رأي االضطهاد بسبب ال 4

االضطهاد بسبب اللون

االضطهاد بسبب االنتماء إىل فئة
. 5



تعريف 
الالجئ

تعريف
املتحدةاألمم 
1951اتفاقية 



هاد التعرض لالضطكل شخص يوجد، بسبب خوف له ما يربره من ""•
ية معينة أو آرائه بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إىل فئة اجتماع

، خارج بلد جنسيته، السياسية
،ة ذلك البلديستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك اخلوف، أن يستظل حبمايوال •
ابق أو كل شخص ال ميلك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته املعتادة الس•

ك اخلوف، أن بنتيجة مثل تلك األحداث وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذل
.يعود إىل ذلك البلد



النازح



النازح الداخلي/ النازح 

قل ملكان يف دولته وانتإقامته ترك مكان 
آخر داخل الدولة بسبب االضطهاد



مقارنة بني اللجوء والنزوح

ترك مكان اإلقامة يف
نطاق الدولة

اخلروج من حدود
الدولة

كالمها يشرتكاللجوءالنزوح

كالمها خيرج من
سكناه مضطهدا جمربا  

والقانون حيميه



اإلعادة 
القسرية

ي إعادة طالب اللجوء بشكل إجبار 
ته الدائمة إىل بلد جنسّيته أو بلد إقام

تهأو إىل أّي بلد آخر خالف ا إلراد



يرتك بلده قاصدا بلدا آخر 
ألسباب خمتلفة ال تتعلق ابالطضهاد املهاجر



هو حق كل شعب يف حكم نفسـه 
اختيارا له ومستقببنفسـه واختيار نظامه 

حرا وال يصبح هذا احلق 
عيش على يقابال للتطبيق إال يف شعب 

.أرضه ويشغلها بصورة مستمرة 

تقرير املصري



حق/ التوطني
العودة

حق العودة
م أو فروعه,أو عدة أشـخاص ,احلـق الذي يطالب به شـخص واحد"

وحـق ,ادرهتا والـيت أرغـموا عـلى مـغ, يـقطنوهاكانوا ابلعودة إىل األمـاكن اليت  ,
"تركوهااسـتعادهتم لألمالك اليت انتزعت مـنهم أو الـيت 

التوطني
"ةهو نقيض ونقض حلق العود"



10حبوايلالعامليفعددهمتقدرلالجئنيالعليااملفوضية
.همهويتتثبتأوراقوبالجنسيةبدونشخصمليون

نمحمرمونبلدأيجنسيةحيملونالالذينفاألشخاص
علىللقضاءلالجئنيالعليااملفوضيةوتسعىاملدنية،احلقوق
."جنسيةبدون"وضعية

عدميو اجلنسية

يةعدميو اجلنس



الغائب
احلاضر

مصطلحات ذات عالقة



احلةنور مصقال املؤرخ الفلسطيين 
 لقب كانت املفارقة يف"يف مقدمته 

تلكاهتم احلاضرين الغائبني، يف أن مم
ومنازهلم أخذهتا منهم الدولة 

جئني الوسيطرت عليها، مما جيعلهم 
"ومنفيني داخل وطنهم



تكاالطريق األكثر ف: البحر األبيض املتوسط
دة، ميثل ظل البحر األبيض املتوسط، ولسنوات عدي

حياولون طريقا مفضال للمهاجرين والالجئني الذين
ولكن . وابالوصول إىل ما يعتربونه مالذا آمنا يف أور 

ذا العام، أصبح أكثر فتكا ههذا املعرب اخلطري قد
د والصد حيث كثفت الدول األوروبية عمليات الطر 

.على احلدود الربية والبحرية
شخصا 1,140مات ما ال يقل عن 2021عام 

.  بأثناء حماولتهم الوصول إىل أورواب ابلقوار 

https://news.un.org/ar/story/2021/07/1079612


أنواع اللجوء
من حيث سببه
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اللجوء 
السياسي

1

اللجوء إىل دولة أخرى غري الوطن 
ي أ“ بسبب االضطهاد السياسي

ام من النظ“للفكر والرؤية السياسية
احلاكم أو من ممارسات قمعية ما
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اللجوء 
الديين

2
وء لدولة أخرى اللجهو 

م بسبب االضطهاد القائ
على أسباب دينية يف

البلد األم
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اللجوء 
اإلنساين

3
اللجوء إىل دولة أخرى داخل أو 
خارج الوطن بسبب احلروب أو 

، ...العرقيةالنزاعات االثنية أو 
مات وينتهي ابلغالب ابنتهاء األز 

يف الوطن األم



27

اللجوء 
يقتصاداال

4

مثل البطالة والفقر وضعف 
...املدخول املايل

هذا اللجوء جمرد اإلفصاح عنه 
يكون سببا للرد وعدم قبوله 
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التطهري 
العرقي

5
 العرقيالطرد، التهجري القسري، التطهري

التهجري اجلماعي حتت ضغط قوة
السالح واإلرهاب وبث الشائعات 

والتخويف بقصد إخالء املكان
والقوقاز االبورما والبوسنفلسطني و : مثل

والشركس والشيشان والرتكمان



29



أ نواع اللجوء من حيث عدد الالجئني

1

اللجوء 
الفردي
اللجوء الفردي



أ نواع اللجوء من حيث عدد الالجئني

جلوء مجاعي

2

اللجوء 
اجلماعي



مىت تزول
؟صفة الالجئ



زوال صفة الالجئ
: 1951من اتفاقية ( ج/ 1) املادة 

:ذه املادةمن ه" ألف"ينقضي انطباق هذه االتفاقية علي أي شخص ينطبق عليه الفرع 
إذا استأنف ابختياره االستظالل حبماية بلد جنسيته،-1

إذا استعاد ابختياره جنسيته بعد فقدانه هلا، أو 2.

إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع حبماية هذه اجلنسية اجلديدة، أو3.

وفا من إذا عاد ابختياره إيل اإلقامة يف البلد الذي غادره أو الذي ظل مقيما خارجه خ4.
االضطهاد، أو



ه بصفة إذا أصبح، بسبب زوال األسباب اليت أدت إيل االعرتاف ل-1
.نسيتهجالالجئ، غري قادر علي مواصلة رفض االستظالل حبماية بلد 

ب اليت كان شخص ال ميلك جنسية وأصبح، بسبب زوال األسباإذا  -2
لد إقامته أدت إيل االعرتاف له بصفة الالجئ، قادرا علي أن يعود إيل ب

السابق املعتادة 

زوال صفة الالجئ



إعادة
التوطني

توطني 
الالجئ

بعودة
الالجئ

تنتهي مىت ينتهي اللجوء؟؟مىت
صفة الالجئ؟







إشارة لآلية الكرمية

استجاركاملشركنيمن أحدوإن 
مأمنهه مث أبلغحىت يسمع كالم هللا فأجره



ايقهتضال تضطهد الغريب وال 
صرألنكم كنتم غرابء يف أرض م
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أسئلة متعلقة
ابللجوء واهلجرة؟



مىت حيق للشخص أن 
يطلب اللجوء؟

هل حيق ألي دولة 
متعاقدة أو غري 

متعاقدة رد 
الالجئ؟

هل يقبل جلوء 
أصحاب السوابق 

واخلطرين على األمن؟

13 2



ما هو الفرق بني 
الالجئء واملهاجر؟

هل املغرتب يف 
دول اخلليج أو 
أورواب أو أمريكا 

يعترب الجئا؟؟

45
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الالجئون 
أرقام ودالئلحول العامل



الالجئني حول العاملعدد
إىل السكان ونسبتهم

منأكثر تعّرض 
شخصمليون82

شخصا95من 1كل 
تعرض العامليف

.القسريللتهجري 



عدد الالجئني 
حول العامل





أين 
يستضاف الالجئون



أين 
يستضاف الالجئون



من أين
جاء الالجئون



أكثر البلدان
استضافة لالجئني





أكثر البلدان
استضافة لالجئني
نسبة لعدد السكان



أكثر البلدان
استضافة لالجئني
نسبة لعدد السكان



.بهالتماس اللجوء والتمتع -
.الردعدم-
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ويللالجئ يف قانون الالجئني الدقانوين الاملركز 
يف أهم صك يتناول حقوق الالجئني
ية هذا القانون هو االتفاقية الدول

1951اخلاصة بوضع الالجئ لعام 
1967وبروتوكوهلا اإلضايف لعام 



أثناء توقيع 
ولية االتفاقية الد

اخلاصة بوضع
الالجئ لعام 

1951



وقد وقع ما 
139جمموعه 

دولة على 
أحد صكي 
ة األمم املتحد
أو كليهما



ظـــــــــة االتفاقيـــــــــة املقصـــــــــود بلفتعـــــــــرف -1
.  “الجئ”
.تبني حقوق الالجئ-2
ـــة تشـــدد -3 ـــى أمهي ئ التزامـــات الالجـــعل

.احلكومة املضيفةجتاه 
الالجئنيجواز إعادة عدم -4
األشــــــــــــخاص أو جمموعــــــــــــات حتــــــــــــدد -5

.فاقيةاألشخاص الذين ال تشملهم هذه االت

ــــــــــــه اتفاقيــــــــــــة  ــــــــــــا الــــــــــــذى حتتوي ؟1951م



؟1967ما الذي حيتويه بروتوكول عام 

ة الواردة يف أزال الربوتوكول احلدود اجلغرافية والزمني
جبها إال االتفاقية األصلية اليت كان ال يسمح مبو 

حداث لألشخاص الذين أصبحوا الجئني نتيجة أل
، 1951كانون الثاين /يناير1وقعت يف أورواب قبل 

.بطلب احلصول على صفة الالجئ



منظمة الصليب األمحر

األونروا

ئنياملفوضية العليا لشؤون الالج

منظمات حقوق اإلنسان 

مؤسسات 
محاية الالجئني



املفوضية السامية
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النشأة والتأسيس
، مع 1951عام متوز/ولدت يف يوليو

.الشهرية خبصوص الالجئني1951اتفاقية 
ا الالجئني قد بدأت عملهمفوضيةوكانت 

وكان . 1951كانون الثاين ىف أول يناير
ية األول توفري احلماية بصفة أساسهدفها 

يف أعقاب احلرب العاملية لالجئني األوروبيني 
.الثانية



حدود عملها جغرافيا
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مسئولة عن كل الالجئني
إال الالجئني يف كل العامل 

الفلسطينيني



املفوضية والالجئني الفلسطينيني

65

يا تقدم املفوضية العلال 
ة لشؤون الالجئني احلماي
طينيني الدولية لالجئني الفلس

اردة وذلك بسبب القيود الو 
عام يف معاهدة الالجئني لل

، حيث نصت 1951
:االتفاقية على



كل
التحية والتقدير


