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للمفوضـية الرئيسـة الَمهـام   

 

توفير الحماية الدولية 
 لالجئين 

 (الطرد /السماح بالدخول الى األراضي وعدم الرد) •

 الحماية مسؤولية أولية تقع على عاتق الدول•

 اذا لم تتوافر حماية الدولة، عندئذ تصبح الحماية الدولية بديلة ومؤقتة•

البحث عن حلول دائمة 
 لمشاكل الالجئين 

 العـودة الطـوعية•

 (  “ االستيعاب”) االندماج المحلي  •

 إعادة التوطين   -•

 التنسيق

تنسيق المساعدة المقدمة الى الالجئين واألشخاص اآلخرين اللذين •
 يقعون ضمن نطاق اهتمام المفوضية 
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  األشخاص الذين يقعـون ضمن نطاق اهتمام المفوضية
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”  الالجئ هو كل شخص 
بسبب خوف له ما يبرره من 

بسبب  لالضطهادالتعرض 
عرقه أو دينه أو جنسيته أو 
انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة 

خارج بلد ، أو آرائه السياسية
جنسيته، وال يستطيع أو ال 

، أن الخوفيرغب بسبب ذلك 
”. يستظل بحماية ذلك البلد  

 خارج بلده

 اضطهاد

ال يستطيع 
 العودة



 الحلول الدائمة 

 العـودة الطوعـية 

 في سالمة وكرامة

اإلندمـاج 
 المحـلي

 إعادة التوطـين



 تعريف الالجئ في االسالم 

 :منها كثيرة معاني يحتمل العربية اللغة في الملجأ مفهوم إن

 ما والملجا الخطر، ليتقي به اعتصم :ونحوه الحص الى الرجل لجأ

 آَووا َوالَِّذينَ » والمغارة والجبل، كالحصن، الخطر من به يعتصم

َنَصُروا ِئكَ  وَّ    االنفال سورة 72 «َبْعض   أَْولَِياءُ  َبْعُضُهمْ  أُوَلَٰ

 اساس على الملجأ حق على للتطبيق قابلة المعاني هذه ان شك وال

 قبس وجوهرة غاية في فهو اليواء من نوع مظهره في كان إذا انه

  .به احاطت التي للظروف بالنظر لالجئ الرحمة من

 ال التي االصلية العربية الشيم من الجوار او الملجأ حق ويعتبر

 اخالق من خلقا الملهوف اجارة كانت فقد عليها، الخروج يجوز

   .والمسلمين العرب



 1951الدول العربية واتفاقية 

Morocco 07 Nov 1956 d 20 Apr 
1971  

May 1987 a 05 May 
1987 a 

Algeria 21 Feb 1963 d 08 Nov 1967 
a 

Tunisia 24 Oct 1957 d 16 Oct 1968 a 

Egypt 22 May 1981 a 22 May 1981 a 

Sudan 22 Feb 1974 a 23 May 1974 a 

Yemen 18 Jan 1980 a 18 Jan 1980 a 



من غير الممكن ان تنهض به ......توفير الملجأ عمل انساني اجتماعي»

إن مهمة المفوض السامي ....... دولة بعينها من دون دعم وتعاون دولي 

لشؤون الالجئين هي اإلشراف علي تطبيق االتفاقيات الدولية التي تكفل 

« حماية الالجئين  


