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التسجيل

اص التسجيل هو تقييد وتحقيق وتحديث المعلومات عن االشخ

.محل االهتمام

حتمال التسجيل للمفوضيةهو االعتراف بشخص ما باعتباره او ا

اعتباره احد االشخاص محل عناية المفوضية وبكونه بحاجة 

الب وهو الخطوة االولية لتمكين ط. للحماية وتزويده بالوثائق 

مة اللجؤ من االستفادة من الحماية والمساعدة فى ايجاد حلول دائ

ولة والمساعدات التي قد يحتاجها والتى من الممكن ان تقدمها الد

.او المفوضية



أهداف تسجيل الالجئين 

الحصول على اكبر قدر من المعلومات الدقيقة و المحدثة عن

الشخص محل العناية العمال معايير إجراءات تحديد وضع 

.اللجوء بصورة عادلة

اية التسجيل اداة للحماية بما في ذلك الحماية ضد الرد، و الحم

ق ضد التجنيد القسري، و الحماية من اجل الوصول الى الحقو

االساسية ، و اعادة جمع شمل اسر الالجئين و التعرف على 

الحتياجات اولئك المحتاجين  للمساعدة الخاصة، و كوسيلة لتقييم ا

.  وتنظيم المساعدات وتنفيذ الحلول الدائمة



يمكن تقسيم اهداف تسجيل الالجئيين الى قسمين

لمفوضيةا

 مراقبة عمليات صد او رد طالبي
.اللجوء ان وجدت

ر مراقبة عمليات الحجز والسجن غي
.المبرر

ي يمكن من التعريف باالشخاص ذو
.االعتبار بالنسبة للمفوضية

دة التمكين من التأكيد على مبدأ وح
.العائلة

 التحضير لعمليات الحماية
.والمساعدة

الدولة المضيفة

 تمكين الدولة المضيفة من
جوء استقبال مناسب لطالبي الل

.والالجئيين

وفير تمكين الدولة المضيفة من ت
.الموارد المناسبة

 تمكين الدولة المضيفة من
مشكلة التفكير المبكر في حلول ل
.الالجئيين وطالبي اللجوء

تمكين الدولة من متابعة غير
.المواطنين في داخل اراضيها



األمن والسالمة
المة عمليات التسجيل يجب أن تتم بطريقة تحفظ االمن والس

.لالجئيين وطالبي اللجوء

الكرامة
امتهم طالبي اللجوء والالجئين يجب معاملتهم بشكل يحفظ كر

ها وفق ضوابط تراعي الظروف االنسانية الصعبة التي مر ب
.طالبي اللجوء او بعض منهم

لتها المعلومات التي تخص الالجئين وطالبي اللجوء يجب معام
ضيها هذا بأقصى درجات السرية وفقا للمعايير الدولية التي يقت

.النوع من المعلومات



اولويات التسجيل

الخاصةالحاالت 

اص ذوي عملية تسجيل الالجئين تتم وفقا لتمييز ايجابي لالشخ
ير النساء غ, الحاجات الخاصة كاالطفال غير المصحوبين بذويهم

ركيا المعاقين ح, المرضى, كبار السن, المصحوبات بأفراد عائلة
.وذهنيا والحاالت التي تواجه صعبات متعلقة بالحماية



دخول بلد اللجوء

للدول الحق في مراقبة حدودها؛

القانون ومع هذا يجب أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي لالجئين و

الدولي لحقوق اإلنسان؛ 

من القانون (1/14)المادة فى ورد كما الحق في طلب اللجوء والتمتع به

:الدولي لحقوق اإلنسان

لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خالصا من االضطهاد

1951من اتفاقية الالجئين لعام ( 33)المادة كما ورد فى مبدأ عدم الرد:

اليم يحظر على الدولة المتعاقدة طرد او رد الالجئ بأية صورة الى الحدود او االق

مائه الى التي فيها حياته او حريته مهددة بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انت

فئة اجتماعية معينة او بسبب ارائة السياسية



طالبا  كل الجئ فرد يصل إلى بلد اللجوء طلبا للجوء يعد

في المقام األول؛للجوء

عادلة إجراءات لجوء الوصول الىيجب أن تتاح له

؛وفعالة

ير قد يعتبر ملتمسي اللجوء حتى هذه اللحظة الجئين غ

.تقريريفوضع الالجئ هو أمر : معترف بهم

اللجوءمن هم طالبو



.حددت الحقوق في القانون الدولي ووافقت عليها الدول

:  ال يمكن للدول معاقبة شخص لطلبه اللجوء

...  نلن تفرض الدول المتعاقدة عقوبات، على الالجئين الذي
دهم بسبب دخلوهم أو تواجدون تصريح من أراضيها ... يدخلون

ن دومن أن يقدموا أنفسهم إلى السلطات طشرغير المشروع،
...تباطؤ

1951اتفاقية الالجئين لعام 

اللجوءطالبىحقوق



:االستقبال

جميع االجراءت المتعلقة بالخولالمضيفة مسؤولة عنالبلد تكون حكومة 

.ؤ بالمراقبةواالستقبال وتقوم المفوضية من الوكاالت المهتمة بحقوق االنسان واللج

:التسجيل

هم وإصدار تسجيل الالجئين وتحديد وضع:المضيفة مسؤولة عنالبلد تكون حكومة 

ن وؤلشالساميةألمم المتحدةمفوضية اوتعاونها فى ذلك الوثائق الالزمة لهم

ا بناء قد تتولى أيضا عملية تحديد وضع اللجوء بموجب واليتهالالجئين كما انها 

.المعينةعلى طلب الدولة

من المسؤول؟



معلومات عن إجراءات اللجوء؛

المشورة القانونية؛

االهتمام بلغتهم األم؛

غذاء وملبس وإقامة آمنة؛

مساعدة مالية؛

المساعدة الطبية والدعم الوجداني؛

الساميةألمم المتحدةالوصول إلى المنظمات غير الحكومية ومفوضية ا

واألسرة وغيرها من شبكات الدعم؛ون الالجئينؤلش

 القدراتالتركيز على.

الالجئيناحتياجات 



رعاية الصحة

اإلنجابية المباشرة

رعاية من قبل

مسؤوالت

احتياجات خاصة للحماية عند الوصول

التعليم االبتدائي

استعادة الروتين

األمن الوجداني

المسؤولون المتدربون على حماية

الطفل

ة االنتباه إلى االحتياجات الطبي

الخاصة

الوصول إلى أعضاء األسرة 

الممتدة أو أفراد الجالية

المرأة

كبار السن
األطفال


