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  ملخص الرسالة

تزداد  فى المملكة  ومع تزايد أعداد الالجئين. يحتل موضوع اللجوء أهمية كبيرة ومتزايدة

اللجوء عديدة منها الحروب األهلية والصراعات الداخلية وعدم  إلىأهميته، واألسباب التي تدفع 

في العديد من دول العالم  اإلنسانتهاك حقوق أن، وبلداناالستقرار السياسي واألمني في بعض ال

كل  إلىت موجهة كانجماعات عرقية أو أثنية أو دينية أو سياسية أو  إلىت موجهة كانسواء 

العديد من  تجاه سياسي أو بسبب الخالفات العقائدية، ما يضطرالمعارضين لنظام حكم معين أو ا

 أنكما . دول أخرى طلباً للحماية أو اتقاء لالضطهاد أو التعسف إلىاللجوء الفرار و إلىاألفراد 

  .العنف السياسي يلعب دوراً بارزاً في تصعيد حدة اللجوء

 وذلك الدولي قانونالو األردني قانونالالباحث فى هذه الرسالة موضوع اللجوء فى  تناول

 نقص بال الالجئين ومع ذلك هناك فى استق ىولاألالمرتبة  ألهمية الموضوع كون األردن يحتل

  .حكومية متخصصة فى مجال الالجئين تشريعى للجوء وغياب لدائرة



الحلول تحديد مفهوم اللجوء، و فيها تناولخمسة فصول  إلىوقد قسم الباحث الرسالة 

طين  وموقف األردن من هذه التو إعادةدماج نمن العودة الطوعية أو األ "لالجىء ابتداءالدائمة 

  .ةيقانونال، من الناحية الحلول

  :لنتائج والتوصياتومن أهم 

تابعة  دارةتكون هذه اإل أنمتخصصة بشؤون الالجئين على  إدارة شاءنالتوصية بإ .١

ية أنوتوفير ميز ةيقانوناللوزارة معينة مثل وزارة الداخلية أو وزارة الدولة للشؤون 

 .تشرعها وتحدد صالحياتها من قبل رئاسة الوزراء قوانينلها، وسن 

 .لشؤون الالجئين، تشكل بقرار من الوزير المختص نالج شاءنإ .٢

أو دراسة التشريعات المتعلقلة بالالجئين /المتخصصة بتعديل و دارةقوم هذه اإلت أن .٣

 . الناشئة عن أزمة اللجوء ةيقانونالبما يواكب التحديات 

صدار قرارات إدارية نهائية حول وضع الالجئ وطلبات اللجوء إلهذه اللجان وتسعى  .٤

تقوم بذلك  أنبالنسبة لمن تقدموا بقضايا وطلبات تتعلق بحماية الالجئين بدل 

ويقتصر دور المفوضية على الدعم والرقابة وتقديم . المفوضية العليا لشؤون الالجئين

 .المشورة
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Abstract 

Refuge issue has a major importance and with the increment in refugees' 

number in the Kingdom the importance is increasing accordingly. The root 

causes for seeking asylum various between the general unrest, political 

choaes, civil war and human rights violations. These violations and 

persecuation may be addressed to certain religious, political or ethinc 

group.All the mentioned reasons lead people to flee their countries seeking 

protection and to be protected from persecustion, noting that political 

violence play a crucial role in refuge issues.  

The researcher divided this study into five chapters. 

the researcher discussed the three dourable soulations for refugees 

commencing of voluntary repatriation, local intergration and resettlement in 

third country .And the researcher explained Jordna's status of those three 

dourable soluations. 



At the end of the study, the researcher concluded the study with findings and 

recommendations as established below :  

 

1.Establish a sepacialzed entity that deals with refugee  isssues provided that 

entity to be related to one of the Ministires . In addition to have a earmarked 

fund for it. This entity shall  be formed by a decision from the cabinet along 

side with a decidion from the competent Minister.  

  

2. From this entity a several commiities shall be  formed with a decision 

from the competent Minister   . 

  

3. These committees will be responsible in dismissing asylum claims and 

decide accordingly on them. The role of UNHCR will be only to provide 

support, advice and guidance.  

  

4. These committees shall review, amend and add all relevant legislation and 
comments that are related to the refugees and refuge crises in order to 
comply with the crises needs from legal perspective.   


