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العيش سويا مع الالجئين
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جميعا نواجههامشكلة 

ليه أالن كردي، طفل عمره ثالث سنوات، تّم العثور ع•

من تركيا أثناء محاولته للهروبشواطيءميّتا على 

الحرب السورية إلى تركيا

من المسئول عن موت آالن؟ •
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هل أبداً سمعت عن الالجئين؟ •

إلى ماذا يشير مصطلح الجيء ؟ •

نا؟ كيف تعتقد أن قضية الالجئين مرتبطة بحيات•

أزمة الالجئين
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من هم الالجئون؟ . 1

هم من تم إجبارهم على الهروب : الالجئون•

لدول أخرى أو أن يتركوا أوطانهم ليتفادوا

.  إضطهادصراعات عديدة و كوارث أو 

(1م األمم المتحدة لالجئين، مادة رقإتفاقية) 
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.تانالجئو سوريا، الصومال و أفغانس: الجئو الحروب•

الجئو اليمن، كردستان و : الالجئون السياسيون•

.فنزويال

.  الروهينقاالجئو : الالجئون الدينيون•

الجئو دولة كيريباتي : الجئو المناخ•

لماذا يترك الالجئون أوطانهم؟ . 2
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(تاريخ الالجئين في القرن العشرين) متى بدأت أزمة الالجئين؟ . 3

(:1934)الالجئون اليهود •

.  هربوا من القهر النازيالجيءمليون 2,5

(:1948)الالجئون الفلسطينيون •

الجئ نتيجة لبناء اليهود لدولتهم 700,00

.إسرائيل في إقليم فلسطين
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( تاريخ الالجئين في القرن العشرين) متى بدأت أزمة الالجئين؟ . 3

(:1988-1973)الالجئون الفيتناميون •

واحد مليون الجئ هربوا من الشيوعية 

.  الفيتنامية

(:  1990)الروانديونالالجئون •

في مليون الجئ عندما انتشر الصراع القبلي3

. شكل حرب
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.من عدد سكان العالم% 1تبلغ نسبتهم •

.ةتضاعف العدد في العشر سنوات األخير•

أكثر الالجئين قدموا من سوريا، اليمن، •

.إلخ....أفغانستان، جنوب السودان

2019كم عدد الالجئين؟ حسب إحصائية العام . 4
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الالجئون األطفال و المراهقون . 5

يشكلون نصف العدد الكلّي •

.  لالجئين

.  مهّددات األطفال•

.  الحق في التعليم•

https://youtu.be/KyuLZwN1aiY
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2011حرب أهلية طويلة األمد منذ العام : في سوريا•

(  الجيءمليون 5) 

حروب عديدة و إرهاب: في أفغانستان•

(  مليون الجئ 2,6) 

وهينقاالرسياسة التفرقة الحكومية ضد قومية : ميانمار•

(الجئ700,000. )و اإلبادة الجماعية

ماذا يحدث في الدول التي قدم منها الالجئون؟ . 6
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الذين تركوا أوطانهم؟ أؤلئكما الذي ينتظر . 7

UNHCR / G. weltersUNHCR / Zohra Bensemra

.هروب و رحلة مهّددة للحياة•

.  معسكر نزوح و لجوء•

.البحث عن حق اللجوء•

.إعادة قسرية للوطن•
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UNHCR / Haidar Darwish

ما هي الطرق التي يمكننا بها مساعدة الالجئين؟ . 8

.توفير اإليواء•

.  ةالتسجيل و إصدار بطاقات الهوي•

.  توفير فرص التعليم•

.  المشاريع المدنية•

.اإلغاثات العاجلة•
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المنظمات التي تساعد الالجئين. 9

:  وكالة األمم المتحدة لغوث الالجئين•

اسطة منظمة تمثّل العون العالمي لالجئين تأسست بو

.1949منظمة األمم المتحدة في العام 

مليون من الالجئين و 70,8قّدمت خدماتها ل•

.  2019الخاضعين للحماية حسب إحصائية عام 



14

رة منظمة دفاع مدني تكونت بصو: الخوذات البيضاء•

بواسطة رجال إطفاء سوريين2014طوعية في العام 

.  تنقذ الناس من مواقع الحرب السورية•

:المنظمات التي تساعد الالجئين. 9
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(1930-1861)مكتشف و دبلوماسي نرويجي •

و هي باسبورتنانسينمن الالجئين بواسطة 450,000أنقذ •

.  وثيقة سفر لالجئين

1922حائز على جائزة نوبل للسالم عام •

UNHCR

نانسين، فريدتجوف أشخاص يساعدون الالجئين10.
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الجئة و معلّمة أفغانية•

مليون من الالجئين 14أسست المعهد األفغاني للتعليم و علّمت فيه •

.عام21األفغان خالل 

2017للسالم في العام صنهاكحائزة على جائزة •

أشخاص يساعدون الالجئين، سكينة يعقوبي . 11
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هل علينا قبول أم رفض الالجئين؟ . 12

اإلقتصادعبء على : الحجج المبررة لرفض الالجئين

. اإلجتماعياإلستقرارالقومي، زيادة عدم 

في األثر اإليجابي: الحجج المبّررة لقبول الالجئين

.  القومي، واجبنا كمواطنين عالمييناإلقتصاد
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يجب أن نتعامل مع األمر من : كمواطنين عالميين•

.وجهة نظرنا كمواطنين عالميين

. انحن كلنا الجئين أو قد نصبح الجئين في يوم م•

UNHCR / Ivor Prickett

كيف يجب أن يكون موقفنا و سلوكنا تجاه الالجئين؟. 13
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رية فيديو يحكي قصة البنت السو

حماوينعمات 

https://youtu.be/VHRxcRXnxzg
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مقطع فيديو عن معسكر 

شاتيال في لبنان

https://youtu.be/mStfBX5uQuU



