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نظ اًر ألهمية قض ت ت ت تتية الالجئين في المجومع الدولي المعال ت ت ت تتر وأجرها على األمن والس ت ت ت تتلم الدوليين،
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ض ت ت تتمن واليو ا ،ولالزدياد الملحوظ في أعداد الالجئين والنازحين دا ليا بس ت ت تتبب كجري الحروب
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المشتتاب ة له ،ولمعايير واجراءات وحديد وضتتع الالجئ في القانون الدولي العام ،ووطرقت أيضتتا إلى
متاهية الحماية الدولية لالجئين ومراح وطورها ،والى الحماية الدولية المؤقوة كوست ت ت ت ت ت تتيلة للوعام مع
حاالت الودفق الجماعي لالجئين ،والى األستتاس القانوني للحماية الدولية لالجئين ،وما يوروب علي ا
لالجئ من حقوق والو ازمتات في دولتة الملجتأ ،وكذلك وطرقت ألهم ج از دولي مست ت ت ت ت ت تتؤو عن وقديم
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العون لالجئين أال وهي المفوض ت تتية الس ت تتامية لألمم الموحدي لش ت تتؤون الالجئين ،مركزي على دورها في
ووفير الحماية الدولية لالجئين ،وأهم الوحديات الوي وواج ا المفوضت ت ت ت تتية في عل ت ت ت ت ترنا الحاضت ت ت ت تتر،
وطبيعة عمل ا ،وش تراكو ا وونستتيق ا مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ،وعلى المعايير
الوي وطبق ا هي أو الدو في حالة الودفق الجماعي لالجئين ،وعلى اال ول ت ت تتال ت ت تتات األس ت ت تتاس ت ت تتية
للمفوضية السامية.

الكلمات المفتاحية :المنظمات الدولية الحكومية ،حماية الالجئين.
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Abstract
The importance of the issue of refugees in the contemporary International
society and their impact on International peace and security, as well as the
importance of the role played by the International and governmental
Organizations nowadays-especially the UNHCR Refugee Agency, has led
us to come up with this study. The provisions of International legal
protection and humanitarian assistance to millions of refugees and displaced
people inside their country fall within their mandate. International and
internal conflicts have caused an increasing number of refugees and
displaced people and have been the scene of serious violations of human
rights and natural disasters. Therefore, people are forced to flee from their
country of origin or of usual residence to seek asylum to escape persecution
and find protection forcing other States to cope with them and to provide
them welfare. Then, this study centers around the concept of ‘asylum’ in
International Law and its distinction applied to other categories. The criteria
and procedures for determining the status of refugees in International Law
concerns the International procedures for the protection of refugees and the
temporary protection in cases of mass influx. The legal basis for International
protection of refugees’ rights and the obligations on a State refuge have to
be studied. Along with States, the most important International body

م

responsible in providing assistance to refugees is the UNHCR. The focus is
on its role in providing International protection to refugees, the nature of its
tasks and its partnership with intergovernmental and Non-governmental
Organizations, and finally the main challenges facing it in modern times.
Key words: intergovernmental organizations, protection of refugees
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
أول :المقدمة
وعوبر ظاهري اللجوء من أقدم الظواهر البشتت ت ترية ،فقد حف الواريخ اإلنس ت ت تتاني عبر عل ت ت تتوره بل ت ت تتور
م ولفة للجوء ،من ا ما يعود ألست تتباب دينية أو س ت تتياس ت تتية أو اقول ت تتادية أو بيئية ،باإلض ت تتافة إلى أن
اللجوء ظاهري مالزمة لالض ت تتط اد فحيجما وجد االض ت تتط اد واالس ت تتوبداد وجد اللجوء ،وقد شت ت ت د القرن
العشرين وطو ار ملحوظا في القضايا الوي ووعلق باللجوء والالجئين ،حيث ألبحت دو العالم وواجه
ل تتعوبات جمة في الوعام مع مجموعات الالجئين الكبيري بس تتبب زيادي النزاعات المس تتلحة الدا لية
والدولية.
وان الوعي بمسؤولية المجومع الدولي لووفير الحماية الدولية لالجئين وايجاد حلو لمشكالو م ،يرجع
إلى ع د علبة األمم ،1بوعيين أو مفوض سامي لالجئين الروس سنة  1931م جم إنشاء المنظمة
الدولية لالجئين في أوربا عقب الحرب العالمية الجانية ،وفي وموز ست ت ت ت ت تتنة  1951م وم إبرام االوفاقية
الدولية ال الة بوضع الالجئين ،والوي اعومدها مؤومر المفوضين بشأن الالجئين الذي دعوه األمم
الموحدي لالنعقاد بمقوضى قرار الجمعية العامة في  14كانون األو سنة .1951
هذه االوفاقية طبقت على األش ت ت ت ت ت اص الذين باووا يوموعون بلت ت ت ت تتفة الالجئين نويجة لألحداث الوي
وقعت قب  ،21951/1/1وقد وض تتعت في األس تتاس إلعادي ووطين األشت ت اص الذين وركوا أوطان م

 1راجع د .علوان ،عبد الكريم ( .)3113الوسيط في القانون الدولي العام ،الكتاب االول ،المبادئ العامة ،عمان،
األردن ،دار الثقافة ،ط ،6ص  .111الذي عرف المنظمة الدولية بأنها "هيئة تشترك فيها مجموعة من الدول ،على
وجه الدوام ،لالطالع بشأن من الشؤون العامة المشتركة وتمنحها اختصاصا ذاتيا تباشره هذه الهيئات في المجتمع
الدولي".
2د.علوان  ،محمد يوسف  ،الموسى ،محمد خليل (.)3119القانون الدولي لحقوق اإلنسان المصادر ووسائل
الرقابة ،عمان ،دار الثقافة ،ط ،1اإلصدار  3جزء أول ،ص .141
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جراء الحرب العالمية الجانية ،ونظ اًر الزدياد أعداد الالجئين في العالم ،وم اعوماد بروووكو إضت ت تافي
لالوفتتاقيتتة في عتتام  1961م وقتتد كتتانتتت الغتتايتتة من البروووكو ووست ت ت ت ت ت تتيع نطتتاق الحمتتايتتة المقرري في
االوفاقية ،لوشت ت ت تتم األش ت ت ت ت اص كافة الذين ونطبق علي م الشت ت ت تتروط والموالت ت ت تتفات الواردي في وعريف
االوفاقية لالجئ دون اإلشاري لألحداث أو الوقائع المنشئة لوضع الالجئ.

1

وقد اهومت األمم الموحدي بالحالة الوي يعاني من ا الالجئون ،وس ت تتعت إلى إيجاد الحلو لمش ت تتاكل م،
حيث قامت بإنش ت ت ت ت ت تتاء منظمات وابعة ل ا إلغاجة الالجئين في م ولف أنحاء العالم ،وومج في وكالة
إغاجة ووشغي الالجئين الفلسطينيين في الشرق األوسط ،(UNRWAباإلضافة إلى إنشاء المفوضية
السامية لألمم الموحدي لشؤون الالجئين .(UNHCR

2

إن الج ود الوي وقوم ب ا المفوضتتية الستتامية لألمم الموحدي لشتتؤون الالجئين ،ووم بواستتطة طريقوين،
أوالهما وقديم المس تتاعدي المادية إلى الالجئين وجاني ما إست تباغ الحماية الدولية علي م وعلى م يماو م
وأماكن وجمع م.
ويمجت التدور التذي وقوم بته المنظمتات التدوليتة الحكوميتة في حماية الالجئين ،من أبرز األدوار الوي
اهومت ب ا الش ت ت ت تترعية الدولية ،بس ت ت ت تتبب وزايد ظاهري انو اك حقوق األفراد والجماعات ،واوس ت ت ت تتاع دائري
الل ت ت تراعات والحروب الدا لية والدولية ،والوي نوج عن ا وشت ت تترد الماليين من البشت ت تتر ،الذين يودفقون
على البلدان المجاوري ب دف الحلت ت ت ت تتو على لجوء آمن ،األمر الذي يست ت ت ت تتبب مشت ت ت ت تتكلة لولك البلدان
المضيفة ،وأعباء على اقولادها.

 1علوان  ،محمد يوسف  ،الموسى ،محمد خليل( ،)3119مرجع سابق ،ص .141
 2بس ت تتكري ،منير ،وعقبة ،خضرررراوي (.)3115المنظمات الدولية الخاصرررة بحماية الالجئين ،اإلسررركندرية ،مكتبة
الوفاء القانونية ،ط ،1ص.11

3

وأدى وزايد االهومام إقليمياً بمشت ت تتاك الالجئين إلى إبرام العديد من الدو الموجاوري ،اوفاقيات إقليمية
الة بالالجئين ،ومن أهم هذه االوفاقيات اإلقليمية اوفاقية منظمة الوحدي اإلفريقية ال الة بحماية
الالجئين لسنة  1969م.

1

إن دور المجومع التتدولي والمنظمتتات التتدوليتتة يجتتب إن يكون جوهري تاً وفعتتاالً ،ليس فقط بتتإطفتتاء نتتار
مش تتكلة اللجوء ،ب بالس تتعي للبحث عن األس تتباب الوي يمكن أن وؤدي إلى هذه المش تتكلة ومعالجو ا
قب اندالع ا عن طريق او اذ الودابير الوقائية الالزمة ،للحد من أستتباب ا وأيضتتا لو يف العبء عن
الدولة المضيفة لالجئين وبالوالي عن المجومع الدولي بشك عام.
ثانيا :مشكلة الدراسة وأسئلتها
في وقتت وزداد فيته أعتداد الالجئين في العتالم ،ووكجر فيه معاناو م ،ووظ ر الدو رغبو ا بعدم وقديم
الحماية والمساعدي الكافية ل م ،وظ ر أهمية الدور الذي وقوم به المنظمات الدولية الحكومية العاملة
في هذا المجا  ،و لت تتول ت تاً المفوضت تتية الست تتامية لألمم الموحدي لشت تتؤون الالجئين ،وبناء على ذلك
وكمن المش ت ت ت تتكلة في وحديد ما مدى فاعلية الدور الذي وقوم به هذه المنظمات في هذا المجا  ،وه
أن مكتاوب تا ودوائرهتا وقوم بتتأداء دورهتا على أوم وجته ،وكيف وقوم هتتذه المنظمتات بحمتايتة الالجئين،
وكيف وطورت الحماية القانونية الدولية لالجئين ،وه وواجه وحديات ومشت ت تتاك  ،وما هي المشت ت تتاك
والوحتديتات الوي وواج تا ،وهت هنتاك ونست ت ت ت ت ت تتيق ووعاون بين هذه المنظمات وحكومات الدو وكذلك
بين تا وبين المنظمتات التدوليتة األ رى الحكوميتة وغير الحكوميتة في هتذا المجتا  .وست ت ت ت ت ت تتوحتاو هذه
الدراسة اإلجابة عن األسئلة الوالية:
 .1ما حق اللجوء في القانون الدولي العام؟
1د .شطناوي ،فيصل ( .) 1999حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ،عمان ،األردن ،دار الحامد ،ص -333
.334
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 .3ما الحماية الدولية لالجئين في القانون الدولي العام؟
 .3ما أهم ا ولالات المفوضية السامية لألمم الموحدي لشؤون الالجئين؟
 .4ما دور المفوضية السامية لألمم الموحدي لشؤون الالجئين في حماية الالجئين؟
ثالثا :أهداف الدراسة
 .1بيان مف وم حق اللجوء في القانون الدولي العام.
 .3بيان المقلود بالحماية الدولية لالجئين في القانون الدولي العام.
 .3معرفة أهم ا ولالات المفوضية السامية لألمم الموحدي لشؤون الالجئين.
 .4الوقوف على دور المفوضية السامية لألمم الموحدي لشؤون الالجئين في مجا حماية الالجئين.
رابعا :أهمية الدراسة
وأوي أهمية هذه الد ارستتة من عدي نوا  ،فمن ناحية أولى ألتتبحت مشتتكلة اللجوء والالجئين مستتالة
دوليتتة و م المجومع التتدولي برموتته ،ومن نتتاحيتتة جتتانيتتة يالحظ أن الو ازيتتد الكبير في أعتتداد الالجئين
قتابل تا قلتة الج ود الموفرقتة وعدم كفايو ا الوي وبذل ا الدو س ت ت ت ت ت ت تواء فيما يوعلق بقبو عدد معين من
الالجئين دا

أ ارضتتي ا أو بوقديم المعونات المادية من أج نجدو م ،و لتتولتتا مع كجري النزاعات

المست ت ت ت تتلحة الدا لية والدولية ،فكان البد من د ارست ت ت ت تتة دور المنظمات الدولية الحكومية في مست ت ت ت تتاعدي
الالجئين ،لبيتان متا متدى قتدري هتذه المنظمتات في ووفير الحمتاية الالزمة لالجئين ،وبيان نقاط قوو ا
وض ت ت تتعف ا في وقديم المس ت ت تتاعدي ،والوس ت ت تتائ الوي وس ت ت تتو دم ا في وقديم المس ت ت تتاعدي ،وكيفية وقديم هذه
المساعدي ،وكيف ووعام مع حاالت الودفق الجماعي لطالبي اللجوء .
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خامسا :حدود الدراسة
ووحدد هذه الدراسة ضمن الحدود الوالية :
 .1الحدود المكانية
ووحدد هذه الدراسة بنطاق الحماية القانونية المقدمة لالجئ في الن ازعات المسلحة الدا لية والدولية.
 .2الحدود الزمانية
ووحدد هذه الد ارس ت تتة بد ارس ت تتة دور المنظمات الدولية الحكومية في ووفير الحماية الدولية لالجئين بعد
الحرب العالمية الجانية عام 1945م ،ومرو اًر بدور المفوضية السامية لألمم الموحدي لشؤون الالجئين
في هذا المجا منذ واريخ وأسيس ا سنة  1951م حوى إعداد هذه الدراسة.
سادسا  :محددات الدراسة
يوحدد نطاق هذه الد ارستتة في نلتتوص المعاهدات واالوفاقيات الدولية واإلقليمية ،الوي ووعلق بحماية
الالجئين ووعزيز حقوق م ،وفي دور المنظمات الدولية الحكومية في هذا المجا .
سابعا  :مصطلحات الدراسة
 .1القانون الدولي لالجئين
القانون الدولي لالجئين ،كأحد الفروع الحديجة للقانون الدولي العام ،هو مجموعة القواعد الوي وحدد
النظام القانوني الدولي الواجب وطبيقه على الالجئين ،فأحكام هذا القانون هي الوي وبين الشروط
الواجب ووافرها إلضفاء ولف " الالجئ " على ش ص ما ،وما يوموع به حام هذا الولف من
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حقوق وما يقع على عاوقة من واجبات والوزامات وجاه دولة الملجأ ،ووحدد آليات إنفاذ قواعد الحماية
الدولية لالجئين.1
 .2القانون الدولي لحقوق اإلنسان
هو مجموعتتة القواع تد القتتانونيتتة التتدوليتتة الوي وقر لألفراد بعتتدد من الحقوق والر ص ال تتادفتتة لحمتتايتتة
حريو م وكرامو م دون ومييز بين م ،وبالضمانات المؤسسية الالزمة للرقابة على وموع م ب ذه الحقوق
والر ص.2
 .0حق اللجوء
نلت المادي الرابعة عشر من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على ما يأوي :
لكت فرد الحق في أن يلجتتأ إلى بالد أ رى أو يحتتاو االلوجتتاء إلي تتا هربتتا من االضت ت ت ت ت ت تتط تتاد  3.وال
ينوفع ب ذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو ألعما وناقض أغراض األمم الموحدي
ومبادئ ا .

4

.0الالجئ
 عرفت االوفاقية ال التتة بوضتتع الالجئين لستتنة  1951الالجئ بأنه ك ش ت ص يوجد ،نويجةأحداث وقعت قب  ،1951/1/ 1وبست ت تتبب وف له ما يبرره من الوعرض لالضت ت تتط اد بست ت تتبب
عرقه أو جنس تتيوه أو انومائه إلى فئة اجوماعية معينة أو أرائه الس تتياس تتية ،ارج بلد جنس تتيوه وال
1د .يوسررف ،محمد صررافي ( .)3114الحماية الدولية للمشررردين قسررريا خ داخل دولهم ،القاهرار دار النهضررة العربية
للنشر ،ص.51
2علوان  ،محمد يوسررررف ،الموسررررى  ،محمد خليل ( .)3111القانون الدولي لحقوق اإلنسرررران ،المصررررادر ووسررررائل
الرقابة  ،الجزء األول  ،عمانر دار الثقافة  ،ط ، 1ص.6
3المادا  14فقرا  1من اإلعالن العالي لحقوق اإلنسان لسنة 1941م .
 4المادا  14فقرا  3من اإلعالن العالي لحقوق اإلنسان لسنة 1941م .

1

يستتوطيع أو ال يريد بستتبب ذلك ال وف ،أن يستتوظ بحماية ذلك البلد ،أو ك ش ت ص ال يملك
جنس ت ت ت ت تتية ويوجد ارج بلد إقاموه المعوادي نويجة مج ولك األحداث ،وال يس ت ت ت ت تتوطيع أو ال يرغب
بسبب ذلك ال وف ،أن يعود إلى ذلك البلد .1
 -وعرف بروووكو ستنة  1961الالجئ بأنه أي ش ص يد

ضمن وعريف الالجئ في المادي

األولى من اوفتتاقيتتة الالجئين لس ت ت ت ت ت ت تنتتة  1951م ،بعتتد حتتذف عبتتاري "نويجتتة أحتتداث وقعتتت قب ت
 "1951/1/1وعبتتاري "نويجتتة مجت هتتذه اإلحتتداث " ممتتا يعني إلغتتاء القيتتد الزمني والقيتتد الجغرافي
الوارد في وعريف الالجئ في االوفاقية ،ست ت ت ت تواء كانت هذه األحداث ،قد وقعت قب 1951/1/1
أم بعدي أو كانت قد وقعت في أوربا أو في أي مكان أ ر من العالم .
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 .5الحماية الدولية لالجئين
يقل تتد بالحماية الدولية لالجئين ،عمليات الود

من قب الدو أو مفوض تتية األمم الموحدي لشتتتؤون

الالجئين  (UNHCRبالنيابة عن ملومست ت ت تتي اللجوء والالجئين من أج ضت ت ت تتمان االعوراف بحقوق م،
وأمن م ،وسالمو م ،وحمايو ا وفقا للمعايير الدولية .ووشم عمليات الود

هذه ،ضمان احورام مبدأ

عدم الطرد ،والس تتما لالجئين بالول تتو إلى بر األمان ،وويس تتير ول تتول م إلى إجراءات عادلة من
أج وقرير وضع الالجئ ،ووطبيق معايير إنسانية للمعاملة وونفيذ الحلو الدائمة ،ووعوبر المفوضية
الس ت ت ت تتامية لألمم الموحدي لش ت ت ت تتؤون الالجئين هي وكالة األمم الموحدي الرئيس ت ت ت تتية الوي ل ا والية حماية
الالجئين.
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1المادا  1ف 2من اتفاقية األمم المتحدا الخاصة بالالجئين لسنة .1591
2المادا  1ف 2و 3من البروتوكول الخاص بوضع الالجئين لسنة .1591
3المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين(.)3111حماية الالجئين ،دليل القانون الدولي لالجئين ،القاهرا،
مصر ،مركز األهرام للترجمة والنشر،ص .139
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 .6المنظمات الدولية الحكومية
يقلتتد بالمنظمات الدولية الحكومية ،هي المنظمات الدولية الوي ونشتتئ ا الدو بموجب اوفاقية دولية
فيما بين ا ،وأعضائ ا دو  ،وووموع بالش لية القانونية الدولية ،ووولقى ومويل ا من المجومع الدولي،
ووشارك في وضع قواعد القانون الدولي من ال االوفاقيات واألعراف الدولية ،وو ضع في سلوك ا
لقواعد القانون الدولي وال و ض تتع للقوانين الدا لية للدو  ،وقد وكون المنظمات الدولية الحكومية إما
عالمية مج عل تتبة األمم وهيئة األمم الموحدي ،أو عالمية مو لت تل تتة مج اليونيس تتيف والمفوضت تية
السامية لألمم الموحدي لشؤون الالجئين ،أو إقليمية مج اإلوحاد األوروبي أو إقليمية مو للة مج
منظمة األوبك.
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 .7المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين (UNHCR
هي عضو أو ج از فرعي للجمعية العامة لألمم الموحدي وقوم بأداء م مة حماية ومساعدي الالجئين
والبحث عن الحلو الدائمة لمشت ت تتاكل م بإشتت ت تراف وووجيه من المجلس االقول ت ت تتادي واالجوماعي أحد
أج زي الجمعيتة العامة لألمم الموحدي الرئيست ت ت ت ت ت تتية ،ومن اللجنة الونفيذية لبرنامج المفوض الست ت ت ت ت ت تتامي،
ووعوبر المفوض ت ت تتية بحكم م مو ا اإلنس ت ت تتانية المحض ت ت تتة وفي ض ت ت تتوء إنجازاو ا من أهم المؤست ت ت تس ت ت تتات
الحضارية الوي أنشأها المجومع الدولي المعالر سنة  1951وقد نالت هذه المنظمة جائزي نوب في
العامين 1954و

.1911

2

1بسكري ،منير ،عقبة ،خضراوي ،مرجع سابق ،ص .31
 2د .العلوي ،حرافظ( ) 1996ورقرة بحثية بعنوان مفوضرررررررية األمم المتحدا لشرررررررؤون الالجئين ،أعمال ندوا الحماية
الدولية لالجئين  ،مركز البحوث والدراسرات السياسية  ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرا ،تحرير د.
احمد الرشيدي( ،)1991ط ،1ص .115
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ثامنا :اإلطار النظري للدراسة
اقوضت أهمية الدراسة بحث عدي موضوعات ضمن اإلطار النظري ل ذه الدراسة ،وذلك من ال
وقسيم هذه الدراسة إلى مسة فلو رئيسية:
الفلت األو  :وناو

لفية الد ارستة وأهميو ا ،ووشتم المقدمة ومشتكلة الدراسة واألسئلة الموعلقة ب ا

وال دف من ا ،وأهمية الد ارستتة ،وحدودها الزمانية والمكانية ،ومحدداو ا والوعريف بأهم مل تطلحاو ا،
واإلطار النظري والدراسات السابقة ،ومن جية الدراسة وأدواو ا.
وأما الفل ت الجاني :فس تتوف يكون بعنوان حق اللجوء فيالقانون الدولي العام ،وس تتوف يس تتلط الض تتوء
على مف وم حق اللجوء والالجئ وومييزه عن غيره من الفئات األ رى المش تتاب ة له ونش تتأوه ووطوره،
وعلى معايير واجراءات وحديد وضع الالجئ.
أما الفلت الجالث :فستتوف يكون بعنوان الحماية الدولية لالجئين ،وستتوف يستتلط الضتتوء على ماهية
الحمتايتة التدوليتة لالجئين،وعلى وطور هتذه الحمتايتة التدوليتة ،وعلى الحمتاية الدولية المؤقوة لالجئين،
وعلى حقوق م والوزاماو م.
وأم تتا الفل ت ت ت ت ت ت ت ت الرابع :ست ت ت ت ت ت تتوف يكون بعنوان المفوض ت ت ت ت ت ت تي تتة الست ت ت ت ت ت ت تتامي تتة لألمم الموح تتدي لشت ت ت ت ت ت تتؤون
الالجئين (UNHCRوس تتوف يس تتلط الض تتوء على وأس تتيس المفوض تتية الس تتامية وطبيعة عمل ا ،وعلى
الش ت ت ت ت ت ت ت اركتتة مع المنظمتتات األ رى الحكوميتتة وغير الحكوميتتة والوحتتديتتات الوي وواج تتا وعلى دور
المفوضية في حماية الالجئين.
وأما الفلت ال امس :سوف يوضمن ال اومة ،والنوائج والووليات الوي سوف ووول إلي ا الدراسة
والوي نراها مناسبة.
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تاسعا :الدراسات السابقة
 .1الرش ت ت ت ت ت ت تيتتدي ،أحمتتد وحرير  . 1991 ،أعمتتا نتتدوي الحمتتايتتة التتدوليتتة لالجئين ،مركز البحوث
والدراسات السياسية ،كلية االقولاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهري.
ركزت هذه الدراسة على وحديد مف وم الالجئ في المعاهدات الدولية واإلقليمية ،وحقوق والوزامات
الالجئ ،وعلى الحق في طلب اللجوء ،وعلى المفوضتية السامية لألمم الموحدي لشؤون الالجئين،
وعلى الحلو ألزم تتات الالجئين ،وعلى الالجئين في المن تتازع تتات ال تتدا لي تتة في إفريقي تتا روانت تدا
وليبيريا واللتتوما والستتودان وعلى الالجئين في يوغستتالفيا ،إن هذه د ارستتة قديمة وأعدت قب
جماني عشتتري ستتنة ،ولم وووافق مع الوغيرات الوي طرأت على قضتتايا اللجوء والالجئين س تواء على
اللتعيد الدولي أو على اللعيد اإلقليمي ،في حين أن دراسونا ومواز عن الدراسة السابقة بكون ا
د ارست ت ت ت تتة حديجة ووواكب الوطورات الوي طرأت على قضت ت ت ت تتايا اللجوء والالجئين ،وركزت على بيان
مف وم حق اللجوء ،والحمتتايتتة التتدوليتتة لالجئين ،والوقوف على دور المنظمتتات التتدوليتتة الحكوميتتة
في حمايو م.
 .3د .شت تتطناوي ،فيل ت ت

 . 1999حقوق اإلنست تتان والقانون الدولي اإلنست تتاني ،دار الحامد :عمان،

األردن.
ركزت هذه الد ارس تتة على القانون الدولي لحقوق اإلنس تتان والقانون الدولي اإلنس تتاني بل تتوري عامة
ولم وركز على حق معين من حقوق اإلنس تتان ،في حين أن د ارس تتونا وميزت عن الد ارس تتة الس تتابقة
بتأن تا ركزت على بيان مف وم حق اللجوء باعوباره أحد الحقوق الوي نص علي ا اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنست ت ت ت تتان ،والحماية الدولية لالجئين ،والوقوف على دور المنظمات الدولية الحكومية في
حماية الالجئين.
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 .3د.يوس ت تتف ،محمد لتت تتافي . 3114الحماية الدولية للمشت ت تتردين قس ت ت ترياً دا

دول م ،القاهري ،دار

الن ضة العربية للنشر.
ركزت هذه الد ارس تتة على الحماية الدولية للمشت تتردين قست تتريأً دا

دول م ،وعلى األستتتاس القانوني

ل ذه الحماية في إطار القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،والقانون الدولي اإلنساني ،والقانون الدولي
لالجئين ،في حين أن د ارس تتونا وميزت عن الد ارس تتة الست تتابقة ،بكون ا ركزت على بيان مف وم حق
اللجوء ،والحمتتايتتة التتدوليتتة لالجئين ،والوقوف على دور المنظمتتات التتدوليتتة الحكوميتتة في حمتتايتتة
الالجئين ومساعدو م.
 .4الطالباني ،ضت ت تتحى  . 3115االلوزام بد ارست ت تتة طلبات اللجوء على اللت ت تتعيد الدولي ،عمان ،دار
وائ للنشر ،ط .1
ركزت هذه الد ارستة على الوطور الواري ي لفكري اللجوء ،واألستاس القانوني لاللوزام بدراسة طلبات
اللجوء ،ومتتاهيتتة إجراءات وحتتديتتد المركز القتتانوني لطتتالتتب اللجوء ،واإلجراءات الموبعتتة في حتتالتتة
الودفق الجماعي لالجئين ،واإلشتتكاليات الموعلقة بوحديد المركز القانوني لطالب اللجوء ،في حين
أن د ارست ت ت تتونا وميزت عن الد ارست ت ت تتة الست ت ت تتابقة بكون ا ركزت على بيان مف وم حق اللجوء ،والحماية
الدولية لالجئين ،والوقوف على دور المنظمات الدولية الحكومية في حمايو م.
عاش ار :منهجية الدراسة
وعومد الد ارست تتة على أست تتلوب المن ج الولت تتفي الوحليلي ،الذي يقوم بد ارست تتة الموضت تتوعات من ال
وحلي المواجيق الدولية واإلقليمية الوي ووعلق بموضتوع الد ارستة ،والنظام األستاسي للمفوضية السامية
لألمم الموحدي لشؤون الالجئين.
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الحادي عشر :أدوات الدراسة
 .1المواقع اإللكورونية للمنظمات الدولية الحكومية الم ولة بحماية الالجئين.
 .3االوفاقيات الدولية واإلقليمية الموعلقة بموضوع الدراسة.
 .3النظام األساسي للمفوضية السامية لألمم الموحدي لشؤون الالجئين.
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الفصل الثاني
حق اللجوء في القانون الدولي العام
)(Asylum in public international law
عرفت الحضتتارات القديمة ظاهري اللجوء وقد كان مروبطاً بالدين والقانون الطبيعي والقيم الس تتائدي في
المجومع ،حيث كان يمج ظاهري بشترية ،الزمت الظلم واالسوبداد وال زالت مسومري إلى اآلن ،فحيجما
وجد االضتت ت ت تتط اد وجد اللجوء والنزو الدا لي ،وبعد ازدياد اهومام المجومع الدولي بقضتت ت ت تتايا اللجوء
والالجئين في أطتتار العالقتتات التتدوليتتة ،نوج عن ذلتتك إش ت ت ت ت ت ت تكتتاليتتة وحتتديتتد من يعوبر الجئتاً ،ومن هو
الش ت ت ت ص الذي يمكن أن ينطبق عليه ولت ت تتف الالجئ ،وكيف يوم الومييز بين الالجئ وبين الفئات
المش ت ت تتاب ة األ رى له ،نظ اًر لما يوروب على ذلك من نوائج ووعلق بالحماية القانونية للشت ت ت ت ص الذي
ينطبق علية ولف الالجئ ،واآلجار الوي ووروب على أطالق هذه اللفة.

1

ولقتتد أفرد القتتانون التتدولي العتتام عتتدداً من القواعتتد القتتانونيتتة التتدوليتتة ال تتال ت ت ت ت ت ت تتة بحق اللجوء ،وذل تك
الروباطه بست ت ت ت تتيادي دولة اللجوء من ج ة واروباطه بحقوق اإلنست ت ت ت تتان من ج ة أ رى ،وهذا ما ذكروه
الفقيتته اإلنكليزيتتة " Vera Gowllandإن قتتانون الالجئين يعوبر جزًء من القتتانون التتدولي لحقوق
اإلنسان".

2

وان كانت دو العالم ست تتابقاً وقوم بدور أست تتاست تتي في وش ت تريع أو وعدي القواعد القانونية الدولية ،الوي
ووعلق بقضايا اللجوء والالجئين سواء اسومدت هذه القواعد من المعاهدات الدولية أو العرف الدولي،
وذلتتك للمكتتانتتة الكبيري لنظريتتة الس ت ت ت ت ت ت تيتتادي الوقليتتديتتة في القتتانون التتدولي العتتام .غير أنتته بعتتد الحرب

1خضراوي ،عقبة( .)3114حق اللجوء في القانون الدولي ،اإلسكندرية ،مكتبة الوفاء القانونية ،ط ،1ص.31
2Vera Gowlland – Debbas/1994 ,the problem of Refugees in the light of conteres
porary law, Martinas- London,p 128.
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العالمية الجانية بدأ يظ ر دو اًر مونامياً للمنظمات الدولية الحكومية الت ت تتة مع إنشت ت تتاء األمم الموحدي
وقد كان ل ذه المنظمات وعلى أرست ا المفوضية السامية لألمم الموحدي لشؤون الالجئين دو ار أساسي
في محاولة لتتنع مرك از قانوني لالجئ يوموع بموجبة بالحقوق والحريات األستتاستتية ،وقد ظ رت هذه
المحاوالت من ال إبرام العديد من االوفاقيات الدولية واإلقليمية الوي ووعلق بالالجئين ومن أهم ا
اوفاقية األمم الموحدي ال ال ت ت ت تتة بالالجئين لس ت ت ت تتنة 1951م والبروووكو الملحق ب ا لستت ت ت تتنة 1961م
واوفاقية منظمة الوحدي اإلفريقية لس ت ت تتنة  1.1969وعليه ووطلب د ارس ت ت تتونا بواقع الحا الوطرق لماهية
حق اللجوء في القتانون التدولي العتام محتاولين وحتديتد حق اللجوء في القتانون الدولي العام من ناحية
نش تتأوه ووطوره واري ياً ومن جم محاولة وحديد مف وم حق اللجوء وعنالت تره حالياً كي نومكن بعد ذلك
من معالجة وحديد وضع الالجئ في القانون الدولي العام وفقا للمواجيق الدولية.
وست ت تتوف يقست ت تتم هذا الفل ت ت ت إلى مبحجين المبحث األو ست ت تتوف يكون بعنوان ماهية حق اللجوء في
القانون الدولي العام ،والمبحث الجاني ست ت تتوف يكون بعنوان وحديد وضت ت تتع الالجئ في القانون الدولي
العام.

1د .حساوي ،نجوى مصطفى( .)3111حقوق الالجئين الفلسطينيين بين الشرعية الدولية والمفاوضات الفلسطينية
– اإلسرائيلية ،بيروت ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،ط  ،1ص .14
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المبحث األول
ماهية حق اللجوء في القانون الدولي العام
ستتتوف يوضت تتمن هذا المبحث مطلبين ،المطلب األو ست تتوف يست تتلط الضت تتوء على نشت تتأي ووطور حق
اللجوء في القانون الدولي العام ،والمطلب الجاني س ت تتوف يس ت تتلط الض ت تتوء على مف وم حق اللجوء في
القانون الدولي العام.

المطلب األول
نشأة وتطور حق اللجوء في القانون الدولي العام
 .1اللجوء في العصور القديمة والديانات المختلفة
إن موجات ال جري والنزو ش دو ا المجومعات البشرية منذ القدم ،وقد كانت القوي وشريعة الغاب هي
الس ت ت ت تتمة المميزي لولك المجومعات البدائية ،حيث كانت القوي هي الوي ووجد الحقوق وهي الوي وحافظ
علي تتا وقتتد كتتان اروكتتاب الجرائم يعوبر بحتتد ذاوتته اعوتتداء على اإلل تتة ويوجتتب إيقتتاع أقست ت ت ت ت ت تتى أنواع
العقوبات على مروكب الجريمة ،وكانت العقوبات ووميز بالقستتوي وكان االنوقام الفردي هو الستتائد في
ولك المجومعات.
وكان الدين يعوبر هو الوست تتيلة الوحيدي الوي يمكن من الل ا الو فيف من قست تتوي العقوبات واالنوقام
الفردي ،والحد من اروكاب الجرائم بحق الغير في ذلك الوقت ،وأيضا لحماية المظلومين وانلاف م.
وفي ولك الفوري كانت فكري اللجوء الديني ،1قد بدأت بالوبلور ك طوي أولى لحماية األفراد من االنوقام
الفردي ،حيث كانوا يؤمنون بقدس تتية دور العبادي واآلل ة وي ش تتون غض تتب ا ،ولذلك كان يعوبر لجوء

1د .البهجي ،إيناس محمد ( .)3113األسس الدولية لحق اللجوء السياسي واإلنساني بين الدول ،القاهرا ،مصر،
المركز القومي لإلصدارات القانونية ،ط ،1ص.55
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اإلنست ت تتان إلى أماكن وواجد اإلل ة ،أن الش ت ت ت ص ألت ت تتب في حماية اإلل ة ،أي أنه رج من نطاق
الس تتلطة الدنيوية ،وعليه فان ألت ت نش تتوء اللجوء هو الدين ،ولذلك س تتمي هذا النوع من اللجوء باس تتم
باللجوء الديني .

1

وكتانتتت دور العبتادي وحظى بحق حمتتايتة من يلجتتأ إلي تتا من األفراد حيتتث كتانوا يتأمنون على أرواح م
وأمالك م ،وكان الناس ي شتتتون غضت تتب وانوقام اآلل ة بحق من يحاو االعوداء على هذه األماكن،
ونويجتة هتذا االعوقتاد الوزموا بعدم االعوداء على دور العبادي وأماكن اإلل ة ومن يلجأ إلي ا بقلت ت ت ت ت ت تتد
الحماية من االنوقام الفردي.

2

ففيما يوعلق بحضتتاري ملتتر القديمة ،اوض ت من ال النقو

على المعابد كمعبد هيرون ،وووت،

ونفر ،وايزيس كيف كانوا يمنحون حق اللجوء لمن يلجأ إلى هذه األماكن.

3

وأما الي ود فقد عرفوا الملجأ الديني أيض ت ت تتا ،حيث كانوا يأ ذون مع م نموذج ل يك س ت ت تتليمان عليه
السالم

ال سفرهم في اللحراء حوى يومكن المجرمون والضعفاء من اللجوء إلية والحلو على

الحماية ،إال أن هذا النظام لم يكن يشت ت تتم جميع أفراد المجومع الي ودي في ذلك الوقت ،حيث كانوا
يسلمون من قام بجريمة قو عمد إلى أولياء المقوو لكي يأ ذوا بجأرهم منه ،وهذا ينطبق أيضا على
الرقيق المملوك لي ودي وكذلك كان الملجأ الديني عند الي ود ال يشتم مقورفي الجرائم السياسية كما
يطلق علي ا في الوقت الحاضر.

4

 1د .أمر هللا ،برهان محمد( .)3111حق اللجوء السياسي دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي ،القاهرا،
دار النهضة العربية،ص.31
2ألنعيمي ،عمر سلمان(.)3111الحماية الدولية لالجئين  ،رسالة ماجستير  ،جامعة بيروت  ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،ص.11
3د .أمر هللا ،برهان محمد ،مرجع سابق ص.34
4الطالباني ،ضحى نشأت( .)3115االلتزام بدراسة طلبات اللجوء على الصعيد الدولي ،عمان ،دار وائل ،ط،1
ص.15

11

وأمتا اإلغريق فقتد بلن نظتام الملجتأ التديني عندهم درجة كبيري من الوطور حينذاك لم وش ت ت ت ت ت ت ت دها بقية
الش تتعوب األ رى القديمة ،حيث أن م كانوا يعوقدون بأن احورام الملجأ هو جزء من إيمان م بالقض تتاء
والقدر وان المستاس به يعرض م إلى االنوقام اإلل ي ،وكان اللجوء الديني عندهم يشم الجميع دون
ومييز بين مجرم أو برئ أو غير ذلك.

1

وأمتا عن التدين المست ت ت ت ت ت تتيحي ،فقتد كتان لظ وره األجر الكبير ،في وطور األحكتام ال الت ت ت ت ت ت تتة بمعاملة
الالجئين ،حيث اوبعت الديانة المستيحية ما يعرف بنظام الشتفاعة ،الذي كان بمقوضتاه يسم لرجا
التدين بالشت ت ت ت ت ت تتفاعة لدى الحاكم عن مروكب الجريمة أو غيره ،الذين يلجئون إلى الكنيست ت ت ت ت ت تتة من أج
الحل ت ت تتو على الحماية ،وأل ت ت تتبحت الكنائس في ذلك الوقت هي المكان الذي يلجأ إليه من يروكب
ذنباً أو المس تتوض تتعفين من أج الحل تتو على الحماية ،وقد كانت االس تتوجابة من قب الحاكم رهينة
بمشيئوه ،وحسب ما وملية علية ملالحة.

2

إال أنه في وقت الحق ألتب هناك أستاس قانوني للجوء الديني ،فقد وم إلدار عدي قوانين وحاسب
من يحاو المستاس بستالمة األش اص الذين يلجئون إلى الكنسية من أج الحلو على الحماية.
ولكن مع ك ت ذلتتك ال و از مظتتاهر اللجوء التتديني ،بتتاقيتتة إلى أآلن في بعض البلتتدان األوربيتتة ،فقتتد
اجواحت فرنست تتا مظاهرات عديدي بست تتبب د و الست تتلطات الفرنست تتية إلى دا
باسو دام القوي من أج ورحي  311ش ص أجنبي لجئوا إلي ا سنة .1996

كنيست تتة القديس برنار
3

1ألنعيمي ،عمر سلمان ،مرجع سابق ص.11
2برو ،تمارا احمد( .)3113اللجوء السياسي بين النظرية والتطبيق في ضوء القانون الدولي العام ،لبنان ،مكتبة
زين الحقوقية واألدبية ،ط ،1ص.33
3خضراوي ،عقبة ( ،)3114مرجع سابق ،ص .41
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وأما عن الفوري الوي ست ت تتبقت ظ ور اإلست ت تتالم ،فقد كانت األعراف والوقاليد العربية في زمن الجاهلية

1

وشتك أستاستاً ارست اً من أج حماية البشرية ،والمحافظة على أرواح م وأموال م ،حيث عرف العرب
حق الملجتتأ وكتتانوا يطلقون عليتتة عتتدي وست ت ت ت ت ت تتميتتات مجت

اإلجتتاري واالست ت ت ت ت ت تتوجتتاري واإليواء وغيرهتتا من

الوسميات الوي كانت وعبي ار واضحا عن فكري الحماية الوي ومج اليوم جوهر عم المفوضية السامية
لألمم الموحدي لش ت ت تتؤون الالجئين ،2وذلك بس ت ت تتبب طبيعة حياو م القاس ت ت تتية في الل ت ت تتحراء ،ول ذا كان
الشت ت ت ت ت ت ص الذي يلجأ إلي م يحظى باالهومام والكرم ويقدمون له الطعام والمس ت ت ت ت تتكن ،وكانوا يعوقدون
بحل ت تتانة وقداس ت تتة الكعبة المشت ت ترفة بمكة المكرمة ،وكان من يعول ت تتم ب ا يوموع باألمن والحماية وال
يجوز المساس به.

3

ولما جاء اإلس ت ت تتالم فإن الشت ت ت تريعة اإلس ت ت تتالمية جاءت لوقر مبادئ اإلنس ت ت تتانية واأل وي والمس ت ت تتاواي بين
البشترية ،حيث كرست مبدأ إغاجة المل وف واجاري المحواج وحمايوه وايوائه ومنحة األمان ،حوى وان
كان من األعداء ،وهذه المبادئ وضمنو ا الشريعة اإلسالمية قب القوانين الدولية بقرون عديدي وكان
من أهم ا حق اللجوء 4وعدم إرجاع الالجئ والمحافظة علية وحمايوه من االضط اد أو القو .
وقد فلتلت الشتريعة اإلسالمية حق اللجوء بوضو  ،وكفلت لطالب اللجوء األمان والحماية ،وحددت
ال طوات الواجتب إوبتاع تا في اإلجتابتة على طلبتات اللجوء ،فقد حرمت رد المست ت ت ت ت ت تتوأمن والذي هو
معروف حالياً باسم مبدأ عدم الرد والذي يعوبر الحجر األساس للقانون الدولي للجوء.

1الجبور ،أحمد فليح( .)3111التنظيم القانوني للجوء على الصعيدين الدولي والوطني ،رسالة ماجستير ،كلية
الحقوق ،جامعة االسراء ،ص.11
2د .أبو ألوفا ،أحمد( .)3119حق اللجوء بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي لالجئين دراسة مقارنة ،الرياض،
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،ط ،1ص.5
3بسكري ،منير ،عقبة ،خضراوي ،مرجع سابق ،ص.11
4د .البهجي ،إيناس محمد ،مرجع سابق ،ص .55
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وأما عن األست ت تتاس الشت ت تترعي لولك المبادئ فقد نص القرآن الكريم والست ت تتنة النبوية الش ت ت تريفة على ولك
المبادئ في الكجير من الستتور واألحاديث النبوية ،ومن ا ستتوري الووبة الوي نلتتت على حماية طالبي
اللجوء ستواء كانوا مستلمين أو غير مستلمين ،ومن ا ما كان مروبطاً بلتفة التة باألماكن المقدسة
وهذا ما نلتتت علية ستتوري البقري ،وكذلك ما نص علية الحديث النبوي الش تريف :من د
الحرام ف و امن ،ومن د
ف و امن .

المستتجد

بيت أبي ست ت تتفيان ف و امن ،ومن ألق ست ت تتالحه ف و امن ومن أغلق بابه

1

ويعوبر لجوء المستتلمين إلى الحبشتتة ،أو لجوء في واريخ اإلستتالم وكذلك شتتكلت هجري النبي لتتلى
اهلل علية وس ت ت تتلم إلى المدينة المنوري وجنباً الض ت ت تتط اد أه قري  ،س ت ت تتابقة وؤكد العالقة الوجيقة بين
ط ت تتال ت تتب اللجوء وم ت تتان اللجوء ،ووربط بين حقوق األو وواجب ت تتات الج ت تتاني .ويعوبر الق ارن الكريم
واألحاديث النبوية الشريفة ،من أهم الملادر الواري ية واألساسية لقانون اللجوء المعالر.

2

 .2اللجوء في العصور الوسطى
في فوري العلور الوسطى القرن الرابع وال امس والسادس عشر  ،أدت عوام عديدي النوشار العم
ب اللجوء اإلقليمي  ،من ا أن رجا الكنيس ت ت تتة الكاجوليكية أل ت ت تتب ل م حق الش ت ت تتفاعة ،مما أدى إلى
ظ ور مبدأ وجوب حماية المنفيين من بالدهم ،وأنه ألت ت ت تتب قاعدي يعورف ب ا الجميع ،وكذلك أدى
ان يار اإلمبراطورية الرومانية ،3ووقست ت ت ت تتيم ا إلى دويالت مس ت ت ت ت تتوقلة عن بعضت ت ت ت ت ت ا البعض ،ونش ت ت ت ت تتوء
اللراعات فيما بين ا ،إلى ازدياد أعداد ال اربين ،فوجد ال اربون من دولة ما الملجأ في دولة أ رى،
باإلضافة إلى عدم وجود من يطالب باسوردادهم.4
 1مسلم ،الصحيح ،كتاب الجهاد ،باب فتح مكة ،جزء  ،3ص  ،1411رقم الحديث .1111
2د .أبو ألوفا ،أحمد ،مرجع السابق ص .6-5
3د .حمودا ،منتصر سعيد( .)3119القانون الدولي المعاصر ،اإلسكندرية ،مصر ،دار الفكر الجامعي ،ط ،1ص
.36
4د .أمر هللا ،برهان محمد ،مرجع سابق ص.51
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باإلض ت تتافة إلى ذلك ،أدى انوشتت تتار الفوضتت تتى والحروب ،ال ولك الفوري إلى انوشت ت تتار نظام اإلقطاع
حيث ونازلت الس ت تتلطات المركزية ،في الكجير من الدو عن مس ت تتؤوليو ا نويجة ض ت تتعف ا وعجزها عن
إداري شؤون الدولة ،إلى بعض ألحاب النفوذ ،مما أدى إلى وقسيم الكجير من األراضي إلى وحدات
إقطاعية ،وعود ملكيو ا إلى أمير معين ،مما أدى إلى انوشت ت ت ت ت ت تتار العم بالملجأ اإلقليمي ال ولك
الفوري بسبب طغيان أمراء اإلقطاع واللراعات المسومر بين م وفقدان األمان ،إال أن الملجأ اإلقليمي
في ولك الفوري لم يكن يشت ت ت ت تتم جميع المضت ت ت ت تتط دين ،فمجالً المزارعون كانوا مست ت ت ت تتوعبدين ومروبطين
باألرض باإلضت ت تتافة إلى فئة أ رى هيمن رفض ال ضت ت تتوع لست ت تتلطة الكنيست ت تتة ،ف ؤالء جميعا لم يكن
يمولكون حرية الونق إلى مكان أ رمن أج الحل ت ت تتو على الملجأ ،وظ ر ال ولك الفوري أيضت ت ت تاً
موضتوع من الملجأ لمروكبي الجرائم الستياستية وعدم وسليم م إلى دول م األللية ،ووسليم المجرمين
وال تاربين ،حيتث كتان من

الملجتأ لمروكبي تا يعومتد على ملت ت ت ت ت ت تتلحتة اإلقطتاعي ب لت ت ت ت ت ت تتوص ذلك،

باإلضافة إلى مدى قووه بالمقارنة مع القوي الوي بسبب ا هرب ألالجئ.

1

وكذلك أدت الحروب الدينية الوي انوش تترت في أوربا ،والوي حدجت بين الكاجوليك والبرووست توانت ،إلى
نزو جماعات كبيري إلى الدولة الوي كانت و ضت ت ت ت ت تتع لنفوذ الفريق األ ر من الموحاربين ،فألت ت ت ت ت تتب
اللجوء اإلقليمي ال ولتك الفوري أم اًر مفروض ت ت ت ت ت ت تاً على الطرفين من أج إن يحمي حياي وعقيدي من
يلجأ إلى الطرف األ ر.
 .0اللجوء في العصر الحديث
ش ت ت دت الفوري الزمنية الواقعة بين أوا ر القرون الوست تتطى وبداية القرن العش ت ترين ،حروباً ول ت تراعات
دينية وست ت تتياست ت تتية كجيري ،كانت ست ت تتبباً في روج أعداد كبيري من البشت ت تتر من دول م بحجاً عن الحماية
واألمتان في دو أ رى ،وفي القرن الجامن عشت ت ت ت ت ت تتر حدث وطور كبير بنظام الملجأ اإلقليمي وقانون
1الطالباني ،ضحى نشأت ،مرجع سابق ،ص.31
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العقوبات ،فألت تتب وست تتليم مقورفي الجرائم العادية ال يجير أي اعوراض ،بينما ألت تتب وس ت تليم مروكبي
الجرائم الس تتياس تتية أو ا وطاف م من دولة الملجأ عمالً ال يووافق مع مبادئ الش تترف واإلنس تتانية ،وقد
كان للجوري الفرنس ت ت ت تتية ،إس ت ت ت ت ت ام كبير في وأكيد هذا الوطور الذي لحق بنظام الملجأ ،فمن ج ة أقرت
للشتعب حقه في الجوري ،وأعطت مبر اًر لألعما الوي وستو دف الحكومة ،وأيضتاً أقرت الجوري الفرنسية
في دس ت ت تتوور  1193من الملجأ في فرنس ت ت تتا لمن نفي من بالده لس ت ت تتبب يوعلق بالحرية ،1أو من أج
الدفاع عن حقوقه ،وكذلك أقرت عدم اعطاء حق اللجوء إلى الطغاي ،2ووم وقس تتيم طالبي اللجوء إلى
الفئات اآلوية:
 من ال يريد البقاء في ظ نظام حكم جديد أقيم في بلده.
 المضط دين بال سبب.
 المجرمين السياسيين.
إال أن من الملجأ ظ

3

اضتعاً إلى أوا ر القرن الجامن عشتر العوبارات وملتال سياسية أكجر من

أي شيء أ ر ولكن في بداية القرن الواسع عشر ،ذهب بعض الكواب إلى عدم جواز وسليم مقورفي
الجرائم الس تتياس تتية ،أي أل تتب هناك اوجاه من أج مجا حماية الالجئ الس تتياس تتي ،ولكن ظ ذلك
موعلقاً على إرادي الحاكم واوجاهه الستتياستتي وطبيعة عالقوه ببلد الالجئ ،وفي القرن العش ترين حدجت
وحركات كبيري لالجئين وذلك يعود إلى ال وف من الحروب والل ت ت ت تراعات كالجئي روست ت ت تتيا واألرمن
والكلدانيين.
جم قيام الحرب العالمية األولى الوي كانت سببا في أن وكون ظاهري اللجوء ط اًر على السلم واألمن
التتدوليين ،والوي أدت إلى وطور كبير لحق بنظتتام الملجتتأ اإلقليمي من حيتتث وطبيقتته وشت ت ت ت ت ت تتروطتته
واالهومتتام بتته ،حيتتث نوج عن قيتتام الحرب مغتتادري الكجير بلتتدان م األوربيتتة ،ولم يكن أغلتتب هؤالء من
1د .أمر هللا ،برهان محمد ،مرجع سابق ص.54
2د .البهجي ،إيناس محمد ،مرجع سابق ،ص .51
3د .الهلسة ،أيمن أديب سالمة ( .)3113الحماية الدولية لطالب اللجوء ،دار النهضة العربية ،القاهرا ،ص .35
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مقورفي الجرائم الستياستية ،ب كانوا من ضحايا االضط اد السياسي أو العنلري ،باإلضافة إلى أن
الدو األوربية أعادت العم بنظام وجائق الس تتفر ووأش تتيرات الد و  ،مع ممارس تتة رقابة ش تتديدي على
حتدودهتا ممتا أدى إلى لق لت ت ت ت ت ت تتعوبتات فيمتا يوعلق بد و الالجئين إلى الدو الوي ينوون اللجوء
إلي ا ،مع أن أغلب م كان يغادر بلدي دون إن يحم معه أية وجائق أو إجباوات ش ت ت ت ل ت ت تتية ،ك ولك
الوعقيدات والقيود أدت بالن اية إلى وقلي حلو هؤالء الالجئين على الملجأ.

1

وباإلضت تتافة إلى الملجأ اإلقليمي ،كان هناك ما يعرف باللجوء ب الملجأ الدبلوماس ت تتي  ،2ويقل ت تتد به
الملجأ الذي ومنحه الدولة في بعجاو ا الدبلوماسية في ال ارج ،وعلى ظ ر سفن ا وطائراو ا العسكرية
الوي ووجد ارج إقليم الدولة .وقد نشت ت تتأ هذا النوع من الملجأ في بداية العم بنظام الدبلوماست ت تتية في
الدو األوربية في القرن ال امس عش ت ت ت ت تتر ،ألن الدبلوماس ت ت ت ت تتية قب ذلك كانت ومارس بين الدو عن
طريق البعجات المؤقوة ،3والوي كانت محددي بالوقت والم مة ،وبعد أن أل ت ت تتب للس ت ت تتفراء مكان جابت
في الدو المعومدين في ا ،ويوموعون بحلتت ت ت ت تتانة ل م ولمنازل م ،ولمقر الست ت ت ت ت تتفاري ،ألت ت ت ت ت تتب من غير
المست ت ت تتمو للست ت ت تتلطات المحلية الد و إلى مناز الست ت ت تتفراء إال بموافقو م ،بعد ذلك بدأ طالبوا اللجوء
يووج ون إلى ولك المناز وقام الست ت تتفراء بمنح م الملجأ في ا ،وهكذا نشت ت تتأ الملجأ الدبلوماست ت تتي نويجة
الحلانة الوي ألبحت ووموع ب ا مناز السفراء.
ونش ت ت تتأ أيض ت ت تتا في دو أوربية عديدي مج مدريد وروما وغيرها ما يس ت ت تتمى بحل ت ت تتانة األحياء أي أن
الحلتانة كانت وشتم ك الحي الذي يوجد فيه مقر الستفاري ،إال أن اسو دام هذه الحلانة من قب
بعض الستفراء أدى إلى حدوث مشتاك بين الدو  ،مما دفع الحكام إلى وقييدها ،جم إلغائ ا في ن اية
القرن الس ت تتابع عش ت تتر .واس ت تتومر من الملجأ الدبلوماس ت تتي ال القرن الجامن عش ت تتر إال أنه في القرن
 1الطالباني ،ضحى نشأت ،مرجع سابق ،ص.33
2د .الخزرجى ،عروبة جبار( .)3113القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،عمان ،األردن ،دار الثقافة ،ط ،3ص.411
 3برو ،تمارا احمد ،مرجع سابق ،ص.36
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الواستتع عشتتر وم إن اء العم به باستتوجناء الفورات الستتياستتية اللتتعبة ،مج ما حدث في اليونان ستتنة
 1163واس ت ت ت ت تتبانيا س ت ت ت ت تتنة  1113وغيرها ،ولكن ال ي از معموالً به في دو أمريكا الالوينية ،كما إن
الملجأ الدبلوماس ت ت ت تتي منذ بداية العم به كان يقول ت ت ت تتر فقط على مقورفي الجرائم العادية وال يشت ت ت ت تتم
مقورفي الجرائم السياسية ،إال أنه في ن اية القرن الجامن عشر ألب يمن لمقورفي الجرائم السياسية
فقط.

1

المطلب الثاني
مفهوم حق اللجوء في القانون الدولي العام
الفرع األول
تعريف حق اللجوء والالجئ
أول :تعريف حق اللجوء
هنالك وعاريف موعددي لملت ت ت ت تتطل الحق في اللجوء أو حق الملجأ من ا وعريف مع د القانون الدولي
الذي عرفة بأنه "الحماية الوي ومنح ا الدولة ألحد األجانب الذي جاء يطلب ا في إقليم ولك الدولة أو
في مكتان أ ر يوعلق ببعض أج زو ا الموجودي في ال ارج" .2وعرف أيضت ت ت ت ت ت تتا بأنه "نوع من الحماية
الدولية الوي يؤمن ا القانون الدولي للشت ت ت ت ص الذي يعاني من االض ت ت تتط اد والق ر في وطنه بس ت ت تتبب
ا والفه مع النظام الستتياستتي في المعوقد أو المذهب" .وكذلك بأنه" حق الفرد الذي ووفرت فيه لتتفة
الالجئ في الوموع بالحماية القانونية ذات الطابع المؤقت الوي ومنح ا دولة ما وس ت تتمى دولة الملجأ
سواء دا

إقليم ا المادي أو في أماكن معينة وقع ارجة".

1برو ،تمارا احمد ،مرجع سابق ،ص.31-31
2د .أمر هللا ،برهان محمد ،مرجع سابق ،ص.11
3خضراوي ،عقبة ،مرجع سابق ،ص.31
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ومن هذه الوعاريف يمكن القو أن حق اللجوء يوطلب ووافر العنالر الوالية:
 .1أن يوواجد الش ص ارج البلد األل أو بلد اإلقامة المعوادي.
 .3أن يوجد وف له ما يبرره.
 .3الوعرض لالضط اد.
 .4ال يسوطيع أو ال يرغب في حماية البلد األل أو بلد اإلقامة المعوادي بسبب ذلك ال وف.
وعليه نجد أن المواجيق الدولية الوي وطرقت لمف وم اللجوء ركزت على حق اللجوء كحق موضوعي،
بغض النظر عن هوية الموموع ب ذا الحق ومن هذه المواجيق اإلعالن العالمي لحقوق اإلنستان لسنة
1941م التذي نص في المتادي  14فقري  1منته بتأن "لكت فرد الحق في أن يلجتأ إلى بالد أ رى
أو يحاو االلوجاء إلي ا هربا من االض تتط اد" .وفي الفقري  3على أنه"وال ينوفع ب ذا الحق من قدم
للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو ألعما وناقض أغراض األمم الموحدي ومبادئ ا".

1

ونجد أن المادي  14من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنست ت ت ت تتان قد أجبوت حق اللجوء كقاعدي دولية إال
أن ا اسوجنت من الوموع ب ذا الحق فئة المو مين باروكاب جرائم عادية أو أعما وناقض مبادئ األمم
الموحدي وأهداف ا.
وعلى نفس المنوا نلت المعاهدي األمريكية لحماية حقوق اإلنسان المنعقدي سنة 9191م على أنه
لك شت ت ت ت ص الحق في أن يطلب ويمن ملجأ في قطر أجنبي ،وفقا لوش ت ت ت تريعات الدولة واالوفاقيات
الدولية ،إذا كان مالحقا بجرائم سياسية أو جرائم عادية ملحقة ب ا .

2

ونص أيضا الميجاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لسنة 9199م ،3بأن لك ش ص الحق
1الموقع االلكتروني لألمم المتحدا بالعربي .
http://www.un.org/ar/documents/udhr/
2المادا  33فقرا  1من المعاهدا األمريكية لحماية حقوق اإلنسان لسنة 1969م.
3د .علوان ،محمد يوسف( .)1919حقوق اإلنسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ،كلية الحقوق،
جامعة الكويت ،ط ،1ص .153
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عنتد اضت ت ت ت ت ت تتط تاده في أن يست ت ت ت ت ت تتعى ويحل ت ت ت ت ت ت ت على ملجتأ في أي دولتة أجنبيتة طبقتا لقتانون ك بلد
ولالوفاقيات الدولية .

1

وأ ي ار نص الميجاق العربي لحقوق اإلنس ت ت ت ت ت تتان لس ت ت ت ت ت تتنة 4002م في المادي  49منه على أن لك
شت ص الحق في طلب اللجوء الستتياستتي إلى بلد آ ر هربا من االضتتط اد ،وال ينوفع ب ذا الحق من
يجري ووبعه من أج جريمة و م الحق العام ،وال يجوز وسليم الالجئين السياسيين .

2

وبذلك يمكن القو أن حق اللجوء أل تتب حقاً دوليا وعاهدياً مس تتوق ار ومن الل تتعب على الدو إنكار
هذا الحق حيث أنه باإلضافة إلى كونه مق ار به وعاهدياً ،ف و مق ار به في القانون الدولي العرفي وهذا
ملزم للدو غير اإلطراف في االوفاقيات الدولية من باب العرف.
ونجد أن الش ت ت ت ت تتروط الواجب ووافرها لكي يوحقق حق اللجوء في الفقه الدولي هي نفست ت ت ت ت ت ا الواردي في
المعاهدات الدولية.
وبعتد وحتديتد المعتايير الواجتب ووافرهتا لكي يمكن إجتاري حق اللجوء أذن البتد من وحليت هتذه المعتايير
لكي يوض ت مف وم اللجوء بلتتوري بينه والشتترط األو هو وحديد ماهية الش ت ص الموواجد ارج بلده
وهو متتا يطلق عليتتة قتتانونتتا بتتالالجئ ،ووتتاري يتتا ا ولف معيتتار وحتتديتتد الالجئ فبعتتد الحرب الع تالميتتة
األولى كان يأ ذ بجنس ت ت ت ت تتية الالجئ األل ت ت ت ت تتلية ،في حين بعد الحرب العالمية الجانية وغير ذلك ،إلى
األ ذ باألسباب الوي جعلت الش ص يضطر إلى ورك بلده األل أو بلد اإلقامة المعوادي.
ثانيا :تعريف الالجئ
وكما وضت ت س تتابقا ،فقد كان وحديد مف وم الالجئ بعد الحرب العالمية األولى ،يوم بل تتوري ال تتة،
وذلك بالعودي إلى جنس ت ت ت تتية الالجئ األل ت ت ت تتلية ،جم وولى مع د القانون الدولي وض ت ت ت تتع وعريف لالجئ
1المادا  13فقرا  3من الميثاق اإلفريقي لحماية حقوق اإلنسان والشعوب لسنة1911م.
2الموقع االلكتروني لجامعة الدول العربية بالعربي.
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteeCharter.aspx
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وعرفة بأنه ك شت ص الذي نويجة أحداث ستياسية وقعت على إقليم دولوه ،غادر إما بلفة إرادية
أم ال هذا اإلقليم وبقي مبعدا ،والذي لم يكوس تتب أية جنس تتية جديدي ،وال يوموع بأية حماية دبلوماس تتية
أليتة دولتة  .1في حين أن طريقة وحديد مف وم الالجئ بعد الحرب العالمية الجانية وغيرت ،وذلك بعد
أن او تتذت الجمعيتتة العتتامتتة لألمم الموحتتدي ق ار ار بوبني وعريف عتتام لالجئ ،ووم النص عليتته في
النظام األستاستي لستنة 1951م للمفوضتية السامية لألمم الموحدي لشؤون الالجئين ،2الملحق بالقرار
رقم  5 431الل ت ت ت ت تتادر عن الجمعية العامة لألمم الموحدي في  14ديس ت ت ت ت تتمبر/كانون األو س ت ت ت ت تتنة
 ، 1949كما وم النص عليه في اوفاقية األمم الموحدي ال الت ت ت ت تتة بوضت ت ت ت تتع الالجئين ست ت ت ت تتنة ،1951
والبروووكو ال اص بوض ت ت ت تتع الالجئين والملحق ب ا لس ت ت ت تتنة 1961م ،وقد ل ت ت ت تتين الوعريف بل ت ت ت تتين
موشاب ة وقريبا في االوفاقية والبروووكو الملحق ب ا.

3

ونلت اوفاقية 1951م على شروط معينة يجب ووافرها في الش ص لكي يعوبر الجئاً وهي:
 .1أن يكون الش ص الجئاً بسبب أحداث وقعت قب 1951/1/1م .
 .3أن لديه وف له ما يبرره من الوعرض لالضط اد.
 .3يجب أن يكون االضت ت ت تتط اد قائما بست ت ت تتبب العرق أو الدين أو الجنست ت ت تتية أو االنوماء إلى فئة
اجوماعية معينة أو الرأي السياسي.
 .4أن يكون ارج بلده األلت ت ت ت واذا كان عديم الجنس ت ت تتية فأنه يجب أن يكون ارج بلد إقاموه
المعوادي.

1عبد اللطيف ،فاصلة ( .)3116بحث بعنوان الالجئ في القانون الدولي ،المجلة المغربية لالقتصاد والقانون
المقارن ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،مراكش ،المغرب ،العدد  ،45ص.44
2المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين( .)3111مجموعة من المواثيق الدولية واإلقليمية الخاصة
بالالجئين وغيرهم ممن يدخلون في نطاق اهتمام المفوضية ،المكتب اإلقليمي ،القاهرا ،مصر ،ط ،3ص.31
3المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين( .)3115تحديد وضع الالجئ ،تحديد من هو الالجئ ،برنامج
التعليم الذاتي  ،3القاهرا ،شركة توشكي للدعاية واإلعالن ،ص.4
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 .5أن يكون الشت ت ص ال يس تتوطيع أو ال يرغب في حماية بلد الجنس تتية بس تتبب هذا ال وف واذا
كان عديم الجنس ت ت ت ت تتية فإنه يجب أن ال يس ت ت ت ت تتوطيع أو ال يرغب في حماية بلد إقاموه المعوادي
بسبب ال وف من الوعرض لالضط اد.
وعرفت المفوضت تتية الست تتامية لألمم الموحدي لشت تتؤون الالجئين  (UNHCRالالجئ الذي يد

ضت تتمن

واليو ا ،1بموجب نظام ا األساسي في الفقري -6أ جانياً بأنه:
"أي ش ت ت ت ت ت ت ت ص يوجتتد تتارج البلتتد التتذي يحمت جنست ت ت ت ت ت تتيوتته ،بس ت ت ت ت ت ت تبتتب أحتتداث وقعتتت قبت أو كتتانون
الجاني/يناير ،1951ونويجة وف له ما يبرره من الوعرض لالض ت ت ت ت ت تتط اد بس ت ت ت ت ت تتبب عرقه أو دينه أو
جنستتيوه أو رأيه الستتياستتي ،وال يستتوطيع أو أنه ،نظ اًر لمج هذه الم اوف أو ألستتباب آ رى ب الف
األهواء الشت لتية ،ال يرغب في أن يستوظ بحماية ذلك البلد ،أو الش ص الذي ال يسوطيع ،بحكم
أنة ال يوموع بجنست تتية ويوجد ارج بلد إقاموه المعوادي ست تتابقاً ،أو ال يرغب ،بست تتبب ولك الم اوف أو
ألسباب أ رى ب الف األهواء الش لية ،في العودي إليه".
ونل تتت الفقري -6ب :على أن "أي ش ت ت ص أ ر يكون ،ارج البلد الذي يحم جنستتتيوه ،أو البلد
مقر إقاموه المعوادي سابقاً ،إذا لم وكن له جنسية ،ونظ اًر آلن لديه أو كان لدية م اوف ما يبررها من
الوعرض لالضت تتط اد بس ت تتبب عرقه أو دينه أو أرائه الست تتياس ت تتية وال يست تتوطيع ،أو يرغب ،بس ت تتبب ولك
الم اوف ،في أن يست ت ت ت ت تتوظ بحماية حكومة البلد الذي يحم جنست ت ت ت ت تتيوه ،في أن يعود إلى البلد مقر
إقاموه المعوادي سابقاً".

2

 "1هي دور ووظائف مفوضية األمم المتحدا لشؤون الالجئين كما حددها النظام األساسي للمفوضية ،وكما وضعت
تفاصيلها القرارات الصادرا عن الجمعية العامة لألمم المتحدا وتتلخص واليتها في العمل على توفير الحماية
والمساعدا والحلول لالجئين وغيرهم"
 2المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين( .)3111مجموعة من المواثيق الدولية واإلقليمية الخاصة
بالالجئين وغيرهم ممن يدخلون في نطاق اهتمام المفوضية ،المكتب اإلقليمي ،القاهرا ،مصر ،ط ،3ص.33-33
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ووجدر اإلشتاري إلى أن اوفاقية 1951م والنظام األستاستي للمفوضتية السامية قد ربطا وعريف الالجئ
باألحداث الوي جرت قب 1951/1/1م إال أن بروووكو سنة 1961م المحلق باوفاقية 1951م أ از
هذا القيد.1
ومما س تتبق ورى الد ارس تتة أن كالً من وعريف اوفاقية 1951م ،ووعريف المفوض تتية الس تتامية لالجئ قد
اوفقا في الشت ت تتروط الواجب ووافرها في الش ت ت ت ص لكي يمن لت ت تتفة الالجئ غير أن ما اغفال مست ت تتألة
النزو الدا لي في نفس البلد حيث يعوبر الشت ت ت ص الناز دا ليا الجئاً محومالً .وبعد ذلك البد من
معرفة نظري المواجيق اإلقليمية لمف وم الالجئ.
 تعريف الالجئ في المواثيق اإلقليمية
أول :المواثيق األوربية
وبنى مجلس أوربا عدي وجائق ووعلق بوضت ت ت ت ت ت تتع الالجئين من ا االوفاق األوربي لست ت ت ت ت ت تتنة 1959م بعدم
اس تتولزام وأش تتيرات لالجئين ،ومعاهدي دبلن لس تتنة 1991م الوي وض تتع معايير لوحديد أي دولة عض تتو
وعد مسئولة عن النظر في طلب حق الملجأ عندما يطلب الالجئ حق اللجوء إلى دولة أو أكجر من
الدو األعضتاء في المجومع األوربي وغيرها من المواجيق األ رى ،كما ووضمن المعاهدات األوربية
ال الت ت ت ت ت تتة بوست ت ت ت ت تتليم المجرمين وبالضت ت ت ت ت تتمان االجوماعي أحكاما ووعلق بالالجئين ،إال أن أغلب ولك
االوفاقيات األوربية لم وحدد مف وم الالجئ ،وبذلك وركت الباب مفووحاً لووست ت ت ت تتيع مف وم الالجئ عند
الض ت ت تتروري وان كانت على األغلب قد وقيدت بالمف وم الوارد في اوفاقية 1951م .ألن ا في األلت ت ت ت
اوفاقية الة بوضع الالجئين في أوربا.

2

1د .حمدان ،هشام( .)1993دراسات في المنظمات الدولية العاملة في جنيف ،بيروت – باريس ،دار عويدات
الدولية ،ط.95 ،1
2د .جمعة ،حازم حسن( )1996ورقة بحثية بعنوان مفهوم الالجئين في المعاهدات الدولية واإلقليمية ،أعمال ندوا
الحماية الدولية لالجئين ،مركز البحوث والدراسات السياسية ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرا،
تحرير د .احمد الرشيدي( ،)1991ط ،1ص.33-31
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ثانيا :مواثيق أمريكا الالتينية وتوسيع تعريف الالجئ
واري ياً وعوبر دو أمريكا الالوينية ل ت ت ت تتاحبة باع طوي في من حق اللجوء ووعوبر األعلى في هذا
المجتتا  ،ووم النص على هتتذا الحق بموجتتب اوفتتاقيتتات بين م ،من تتا اوفتتاقيتتة هتتافتتانتتا المنعقتتدي في 31
شت ت تتباط ست ت تتنة 1931م ،واوفاقية مونوفيديو والوي أبرمت في  31كانون األو ست ت تتنة 1933م ،واوفاقية
كاراكاس الوي وناولت اللجوء اإلقليمي المبرمة في  31آذار سنة 1954م.

1

مما ست ت تتبق ورى الد ارست ت تتة أن الست ت تتبب وراء اعوبار دو أمريكا الالوينية األكجر منحا للجوء ولت ت تتاحبة
واريخ طوي في هذا المجا  ،هو أن ا واري يا كانت وعوبر من أكجر الدو اس ت ت ت تتوقباال للمض ت ت ت تتط دين
الفارين من أوربا باإلضافة إلى سود الواليات الموحدي األمريكية وكانت أسرع الدو اسوقالال .و ال
فوري الجمانينات ،حدجت نزاعات مدنية في أمريكا الوس ت ت تتطى ونوج عن ا نزو حوالي مليون شت ت ت ت ص،
وأدى ذلك إلى حدوث مش تتاك اقول تتادية واجوماعية كبيري للدو الوي لجئوا إلي ا ،بعد ذلك أل تتدرت
الدو الوي لجئوا إلي ا إعالن قرطاجنة في س تتنة 1914م ال اص بالالجئين ،2الذي وض تتع األس تتاس
القانوني لمعاملة الالجئين في أمريكا الوستطى ،ومن أهم هذه األسس الوي وضع ا ،مبدأ عدم إعادي
الالجئين قس اًر وضروري اسويعاب الالجئين ومعالجة أسباب اللجوء.
ووعريف إعالن قرطتاجنة ،لالجئ بموجب المادي  3منة امود ليشت ت ت ت ت ت تتم األش ت ت ت ت ت ت ت اص ال اربين من
بالدهم ،بستبب و ديد حياو م أو أمن م أو حريو م بسبب أعما العنف أو عدوان ارجي أو نزاعات
دا لية أو رق عام لحقوق اإلنستت ت ت تتان أو أية ظروف آ رى أ لت بش ت ت ت تتدي بالنظام العام في بالدهم.
وعلى الرغم من إن إعالن قرطتتاجنتتة ليس ملزمتاً للتتدو كونتته مجرد إعالن وليس معتتاهتتدي دوليتتة ،إال

1برو ،تمارا احمد ،مرجع سابق ،ص.46
2المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،تحديد وضع الالجئ ،مرجع سابق ،ص .6
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أن تته حظي ب تتالوطبيق من بعض دو أمريك تتا الالويني تتة ،وهن تتاك ح تتاالت وم في تتا إدم تتاج قواع تتده في
الوشريعات الوطنية.

1

مما سبق ورى الدراسة أن وعريف الالجئ الوارد في إعالن قرطاجنة هو األقرب للواقع اليوم.
ثالثا :تعريف اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية( )OUAلسنة 9191م لالجئ:
أما فيما ي ص مف وم الالجئ في أفريقيا فقد نلت ،المادي األولى فقري  : 9ألغراض هذه االوفاقية،
ينطبق ملطل

الجئ على ك ش ص يجد نفسه ارج البلد الذي يحم جنسيوه ،نويجة لوجود

له ما يبرره لدية من الوعرض لالضط اد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيوه ،أو انومائه إلى فئة اجوماعية
معينة أو بسبب آرائه السياسية ،وال يسوطيع أو ال يرغب من جراء ذلك ال وف في االسوفادي من
حماية ذلك البلد ،أو ك ش ص ال يوموع بجنسية ويجد نفسه ارج البلد مح إقاموه السابقة المعوادي
بسبب مج ولك األحداث ،وال يسوطيع أو يرغب بسبب ذلك ال وف في أن يعود إليه .
ونلتتت الفقري  : 4ينطبق ملتتطل
عدوان ،أو احوال

2

الجئ كذلك على ك ش ت ص ،يجد نفستته مضتتط اًر ،بستتبب

ارجي ،أو ستتيطري أجنبية ،أو بستتبب أحداث و دد بشتتك

طير األمن العام في

جزء من بلد منش تتئة األل تتلي ،أو من البلد الذي يحم جنس تتيوه ،أو في أ ارض تتي أي من ما بالكام ،
إلى أن يورك مح إقاموه المعوادي ليبحث عن ملجأ له في مكان أ ر ارج بلد منشت تتئة األلت تتلي أو
البلد الذي يحم جنست تتيوه  3.وعليه ورى الد ارست تتة أن وعريف الالجئ الوارد في اوفاقية منظمة الوحدي
األفريقية لستتنة9191م ،أوستتع من الوعريف الوارد في اوفاقية األمم الموحدي ال التتة بالالجئين لس تنة

1د .جمعة ،حازم حسن ،مرجع سابق ،ص.33
2المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين( .)3111مجموعة من المواثيق الدولية واإلقليمية الخاصة
بالالجئين وغيرهم ممن يدخلون في نطاق اهتمام المفوضية ،المكتب اإلقليمي ،القاهرا ،مصر ،ط ،3ص.41
3د .الزعبي ،فاروق ،الشيخلي ،عبد القادر(.)3111الهجرا القسرية بين القانون الدولي والسياسة الدولية ،بحث
مقدم في ندوا اللجوء والتنمية وحقوق اإلنسان ،اربد ،عمان ،جامعة اليرموك ،مركز دراسات الالجئين والنازحين
والهجرا القسرية ،تقديم د .على الزغل ،3111 ،ص.9
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9199م ،حيث كانت الفقري الجانية إضافة نوعية مقارنة مع اوفاقية 9199م ،حيث شملت األش اص
الذين فروا من دول م بستتبب االحوال أو العدوان االجنبي ،أو أحداث أ لت باألمن في بلد الجنستتية
أو بلد اإلقامة المعوادي .غير أنه مع ذلك يعوبر أض ت تتيق من وعريف إعالن قرطاجنة لس ت تتنة 9192م
لالجئ.
ومن ال د ارست ت تتة الوعاريف الست ت تتابقة لالجئ ورى الد ارست ت تتة أن البد من ووست ت تتيع الفئة الوي يمكن أن
يطلق علي ا أس ت تتم الالجئ وذلك من أج ووفير حماية دولية ألكبر عدد ممكن من اإلفراد .وأما فيما
يوعلق بالش ت تتروط األ رى الوي يجب ووافرها في الشت ت ت ص لكي يوموع بل ت تتفة الالجئ وهي أن يكون
لدى الش ت ص وف له ما يبرره من الوعرض لالضتتط اد وعدم االستتوطاعة أو الرغبة في حماية بلد
الجنستتية أو بلد اإلقامة المعوادي ،فإن ذلك يحوم على الد ارستتة أن وميز بين الالجئ وغيره من الفئات
المشاب ة له.

الفرع الثاني
تمييز الالجئ عن غيرة من الفئات المشابهة له
أول :تمييز مفهوم اللجوء عن مفهوم الهجرة
يعوبر مف وم ال جري من أكجر المف ت تتاهيم اروب ت تتاط ت تتا ،بمف وم اللجوء على الرغم من اال والف بين
المف ومين من حيتتث المعنى ،1فتتال جري يقلت ت ت ت ت ت تتد ب تتا انوقتتا فرد أو مجموعتتة من األفراد إلى تتارج
موطن م األلتلي ب دف وحقيق ملتلحة مباشتري للفرد أو للجماعة وغالبا ما يكون الدافع االقولادي
أهم سبب في ال جري .

 1خضراوي ،عقبة ،مرجع سابق ،ص.31
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وعليه فإن الم اجر يعوبر من ض ت ت ت ت ت تتمن فئة األجانب العاديين ،كونه ا وار بإرادوه وحريوه أن يعي
ويقيم في دولة أ رى غير دولوه األل تتلية ألس تتباب اقول تتادية 1أو أي أس تتباب أ رى دون إن ينقطع
عن بلدي األلتتلي ،كونه ال ي از يحوفظ بجنستتية بلدي األلتتلي ويوموع بحمايوه ،في حين أن الالجئ
ال يحوفظ بجنس تتية بلده األل تتلي وان احوفظ ب ا فإنه يقطع ك ل تتلة له به وال يوموع بحمايوه ،كونه
ي رب من بلده بسبب وف له ما يبرره من الوعرض لالضط اد وال يسوطيع أو ال يرغب في العودي
إليته وال الوموع بحمتايوته في ظت الظروف الست ت ت ت ت ت تتائتدي .ولتتذلتك وبرز أهميتة الومييز بين مف وم الالجئ
ومف وم الم اجر في ا والف حقوق وحاجات ك من ما عن اآل ر ،فالالجئ يعوبر بحاجة ضرورية
للحماية الدولية كونه فقد الحماية الوي يوفرها له البلد الذي يحم جنسيوه.

2

ثانيا :تمييز مفهوم الالجئ عن مفهوم ملتمس اللجوء
كجي اًر م تتا يوم ال لط بين مف وم الالجئ ومف وم ملومس اللجوء ،ويقل ت ت ت ت ت ت ت تتد ب ملومس اللجوء هو
ملتطل عام للشت ص الذي لم يولق بعد ق ار ار حو طلبة بالحلتو على وضتع الجئ ويمكن أن
يشير إلى ش ص لم يوقدم بعد بطلب للجوء أو إلى ش ص ينوظر الرد .
ويوموع ملومس اللجوء ال الفوري الوي يوم في ا فحص طلبة بحق عدم اإلعادي ،اس ت ت ت ت ت تتونادا إلى مبدأ
عدم الرد إلى البلد األلتتلي ،ويوموع أيض تتا بمعايير المعاملة اإلنستتانية ،واس تتوناداً إلى القانون الدولي
فان ملومس اللجوء يعوبر الجئا إذا ما ووفرت فيه الشت ت ت ت تتروط الالزمة المنلت ت ت ت تتوص علي ا في وعريف
الالجئ في اوفاقية الالجئين.

3

 " 1هو الشخص الذي يترك بلدا األصلي ألسباب اقتصادية ال عالقة لها بتعريف الالجئ أو بغية السعي لتحقيق
تحسينات مادية وال يقع المهاجر االقتصادي في نطاق المعايير الخاصة بوضع الالجئ ولذلك ال يحق لة االستفادا
من الحماية الدولية لالجئين"
2خضراوي ،عقبة ،مرجع سابق ،ص.33-33
3المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،حماية الالجئين ،دليل القانون الدولي لالجئين ،مرجع سابق،
ص .41
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في حين أن الالجئ هو الش ت ت ص الذي وقدم بطلب الحلت تتو على وضت تتع الجئ وولقى ق ار ار بمنحة
وضت تتع الجئ ،است تتوناداً إلى القانون الدولي بعد أن وم فحص طلبة والوأكد من ووافر الشت تتروط لالزمة
فيه والمنل ت ت ت ت تتوص علي ا في وعريف الالجئ في اوفاقية الالجئين .ويوروب على ذلك وموعه بالحماية
الدولية ،والمعاملة اإلنسانية ،ووموعه بحق عدم اإلعادي إلى بلده األللي.
ثالثا :تمييز مفهوم الالجئ عن مفهوم النازحين قسريا داخل دولهم
يمكن القو أن الوعريف الراج في العم الدولي للناز قس ت ترياً دا

بلدي هو الوعريف الذي نلت تتت

عليتتة الفقري الجتتاني تتة من مق تتدم تتة المب تتادئ الووجي يتتة ،1الموعلقتتة ب تتذه الظ تتاهري ،والتتذي عرف م ب تتأن م
"األش اص أو مجموعات األش اص الذين حملوا أو أجبروا على الفرار أو على مغادري مساكن م أو
أماكن إقامو م العادية بلتفة التة بستبب أو وجنباً ألجار نزاع مسل أو حاالت من العنف الشام
أو انو اكات حقوق اإلنس ت تتان أو كوارث طبيعية أو من ل ت تتنع اإلنس ت تتان ،ولم يعبروا الحدود المعورف
ب ا دولياً".

2

مما س ت تتبق ورى الد ارس ت تتة أن مف وم الناز دا ليا ي ولف عن مف وم الالجئ وذلك كون الناز دا ليا
هو ك ش ت ت ص أجبر على ورك مكان إقاموه بست تتبب العنف أو انو اكات حقوق اإلنست تتان أو بس ت تبب
الكوارث الوي يس تتبب ا اإلنس تتان أو الطبيعة وبقى دا

دولوه ولم يعبر الحدود الدولية ووكف المبادئ

الووجي ية ال ال ت ت ت تتة بظاهري النزو الدا لي الحماية الدولية للنازحين دا ليا في حين أن الالجئ هو
الشت ت ت ص الذي اض ت تتطر إلى مغادري بلدي األل ت ت ت أو بلد اإلقامة المعوادي ولجأ إلى دولة أ رى طلبا
للملجأ بسبب وف له ما يبرره من الوعرض لالضط اد بسبب العرق أو الدين  ........وال يسوطيع

1الموقع االلكتروني لجامعة منيسوتا.
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/IDP-guiding.html
2د  .يوسف ،محمد صافي ،مرجع سابق ،ص.34
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أو ال يرغب في حماية بلدي األلت أو بلد إقاموه المعوادي بسبب ذلك ال وف ووكف اوفاقية 1951م
والبرووكو الملحق ب ا لسنة 1961م الحماية الدولية لالجئين.
رابعا :تمييز مفهوم الالجئ عن مفهوم الالجئ البيئي
في السنوات األ يري ظ رت فئة جديدي من الالجئين أال وهي فئة الالجئين بسبب الكوارث البيئية وهذه
الفئة ،وعزز االنوقاد الذي يمكن إن يوجه إلى بروووكو سنة 1961م الملحق باوفاقية األمم الموحدي
ال الة بالالجئين سنة 1951م ،وذلك الن بروووكو سنة 1961م يشم األش اص الذين ي افون
الوعرض لالضط اد في حقوق م السياسية أو المدنية فقط ،وهذا يعني أن البروووكو ال يشم الجئي
البيئة ،الذين عرفو م المنظمة الدولية لل جري ،1في وشرين الجاني سنة 3111م بأن م األش اص أو
المجموعة من األش اص الذين يضطرون لوغيير مساكن م االعويادية ،إما بشك مؤقت أو بشك
دائم ويضطرون للنزو إما دا

دول م واما إلى ال ارج بسبب ظروف قاهري ناوجة عن وغيير ودريجي

أو مفاجئ في البيئة والوي وؤجر بشك سلبي على حياو م وظروف معيشو م .

2

ومن أهم األستباب الوي وؤدي إلى اللجوء البيئي هي الكوارث الوي وحدث بفع الطبيعية والكوارث
الوي يسبب ا اإلنسان والكوارث الفنية  ،وأدت هذه الكوارث إلى ظ ور فئة الجئي البيئة ،الذين ول
عددهم وقريبا إلى  51مليون الجئ ،وهؤالء ال ونطبق علي م أحكام اوفاقية ستتنة 1951م .ألن م ال
وووفر في م شتروط وعريف الالجئ الواردي في اوفاقية 1951م ،3إال أن م يمكن أن ي ضتعوا للوولتتية

1د .حمدان ،هشام ،مرجع سابق ،ص .351
2د الجندي ،غسان ،المرجع السابق ،ص .169
3حبيب ،نعم حمزا عبد الرضا( .)3113الوضع القانوني لالجئ البيئي في القانون الدولي العام ،رسالة ماجستير،
كلية الحقوق ،جامعة الشرق األوسط ،ص .53
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رقم  4الوي وبنو ا الدو المش تتوركة في وض تتع اوفاقية 1951م ،1أو ش تترط مارونز الوارد في القانون
الدولي لحقوق اإلنسان 2.وك هذا غير كاف لووفير الحماية المطلوبة ل م.

المبحث الثاني
تحديد وضع الالجئ
يوضت ت تتمن هذا المبحث مطلبين ،المطلب األو يست ت تتلط الضت ت تتوء على معايير وحديد وضت ت تتع الالجئ،
ويسلط المطلب الجاني الضوء على إجراءات وحديد وضع الالجئ.

المطلب األول
معايير تحديد وضع الالجئ
وعوبر اوفاقية س ت تتنة 1951م القاعدي األس ت تتاس ت تتية في وحديد من هو الالجئ ،فقد حدد وعريف الالجئ
الوارد في هذه االوفاقية ،العنالت تتر الوي وعوبر األس ت تتاس في او اذ قرار وحديد وض ت تتع الالجئ ،والوي
يجب إن وكون مووفري في ملومس اللجوء لكي يعورف به كالجئ ،وهذه العنالر هي:
أول :أن يتواجد الشخص خارج البلد األصل أو بلد اإلقامة المعتادة
أن الشت ص ال يمكن أن يعوبر الجئاً إال في حالة إذا كان ارج بلده األلتلي الذي يحم جنسيوه،
أو ارج البلد الذي يقيم فيه إقامة معوادي ،وال ووجد اسوجناءات على هذه القاعدي الن الحماية الدولية
ال يمكن أن وؤدي مفعول تا إذا كتان الش ت ت ت ت ت ت ت ص دا ت بلده ،ويجب على ملومس اللجوء الذي يوجد
ارج البلد الذي يحم جنسيوه إجبات أنه يملك جنسية ذلك البلد وأن يجبت أن لديه وفاً له ما يبرره

1د الجندي ،غسان ،المرجع السابق ،ص. 113-111
(2ينص شرط مارتنز على أنه في حالة عدم وجود قاعدا معينة في القانون التعاهدي ,يظل المحاربون " في حمى
وتحت سلطة " القانون العرفي ،ومبادئ اإلنسانية وما يمليه الضمير العام).
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من الوعرض لالضط اد عن طريق الوجائق والبيانات الوي يقدم ا أو الوي يمكن الحلو علي ا من
ملادر أ رى.

1

وال يشورط في ال وف من الوعرض لالضط اد أن يشم ك البلد الذي يحم جنسيوه الالجئ ،فقد
يمارس االض ت ت ت تتط اد ض ت ت ت تتد طائفة عرقية أو قومية في جزء واحد فقط من أجزاء ذلك البلد ،ففي مج
هذه الحاالت ال يمكن حرمان الش ت ص من الحلتتو على لتتفة الالجئ بستتبب إن بإمكانه البحث
عن ملجأ في جزء آ ر من ذلك البلد.

2

باإلضتتافة إلى ذلك فإن األستتباب الوي وبرر من الش ت ص لتتفة الالجئ يمكن أن ونشتتأ أجناء إقاموه
ارج بلده األلتلي ،ففي مج هذه الحالة يمكن أن يمن الش ص المعني لفة الالجئ وهو موجود
في الدولة المضيفة له محلياً .

3

عنلر أساسياً من أج الحلو على لفة
وعليه فإن مغادري الفرد المضط د لبلده األللي وعوبر
اً
الالجئ ،وأن بقاءه دا

دولوه األللية ال يوروب علية إمكانية منحه لفة الالجئ فيمكن أن يعوبر

من األش اص النازحين دا لياً أو المشردين قس اًر دا

بلدان م .

4

ثانيا :أن يوجد خوف له ما يبرره
ووكون جملة

وف له ما يبرره من عنل ترين ،عنلتتر ش ت لتتي وعنلتتر موضتتوعي والوي وعوبر

من العنالت تتر األست تتاست تتية في وحديد وضت تتع ملومس اللجوء ،العنلت تتر الش ت ت لت تتي وف الش ت ت ص
ويمكن معرفوه من د ارستت ت ت ت تتة كالم وول ت ت ت ت ت ترفات ملومس اللجوء ،ويعوبر أي كالم يعبر عن عدم رغبة
ملومس اللجوء في العودي إلى بلتدي األلت ت ت ت ت ت تتلي كتافيتا للوتأكتد من وجود عتامت ال وف وفي حتالة عدم
1المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،تحديد وضع الالجئ ،مرجع سابق ،ص.36
2المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين( .)1919دليل اإلجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد
وضع الالجئ ،بمقتضى اتفاقية 1951م وبروتوكول  ،1961جنيف ،ص.31-31
3المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،تحديد وضع الالجئ ،مرجع سابق ،ص.31
4خضراوي ،عقبة ،مرجع سابق ،ص.63
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وعبير طالب اللجوء عن وفه فيمكن معرفة ذلك من ال الظروف الس ت ت ت ت تتائدي في بلده األلت ت ت ت ت تلي،
والعنلتر الموضتوعي دالئ

ارجية وبرر هذا ال وف  ،ويمكن معرفة هذا العنلر من ال وقييم

الوقائع الموضوعية الوي وبرر مج هذا ال وف كالظروف السائدي في بلده األللي ،ووعد المعلومات
الوي يوم الحل ت تتو علي ا من البلد األل ت تتلي م مة في هذا المجا  ،وعليه فالبد من أج الحل ت تتو
على وض ت تتع لالجئ وفق اوفاقية 1951م ،أن يكون هناك وف حالي أو مس ت تتوقبلي من قب ملومس
اللجوء من الوعرض لالضت ت ت ت ت تتط اد ،وفي حالة كون ملومس اللجوء قد كان يعاني في الماضت ت ت ت ت تتي من
االضتتط اد ففي هذه الحالة يمكن االفوراض بأنه ال ي از في طر من الوعرض لالضتتط اد ،ويمكن
لملومس اللجوء أن يكون أهالً لمن لتتفة الالجئ إذا لم يوعرض لالضتتط اد ستتابقا ،ولكن يرغب في
أن يوجنب االضط اد مسوقبالً ،على أن وووفر فيه عنالر وعريف الالجئ البقية.

1

ثالثا :التعرض لالضطهاد
وعمد واضعوا اوفاقية 1951م ،عدم وضع وعريف لمف وم االضط اد ،كون م أرادوا من ذلك أن يكون
مف وم االضتط اد مرناً ،ليشتم كافة لتور االضط اد الموعددي والموغيره ،الوي وومج في الوجاوزات
ال طيري على حقوق اإلنس ت تتان ،واإلش ت تتكا ال طيري لألذى الوي وروكب بل ت تتوري غير دائمة ،وبش ت تتك
موكرر ،ومن أبرز األمجلة على ذلك القو والوعذيب ،واالعوداء الجسدي والسجن غير المبرر والقيود
غير المشروعة على النشاطات السياسية والدينية والمدنية.

2

وأما الومييز فأنه ال يعوبر اضت تتط ادا إال إذا كان شت تتديد ال طوري ،وان االضت تتط اد يمكن أن يروكب
من قب أش ت ت اص حكوميين أو غير حكوميين ولكن وست تتيطر علي م الحكومة ،وهذا ما نلت تتت علية
اوفاقية 1951م بأن االض ت ت ت ت ت تتط اد يمكن أن يروكب من قب "فاعلين غير حكوميين" .وذلك في حالة
1المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،تحديد وضع الالجئ ،مرجع سابق ،ص.31-31
2المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين (.)3115مدخل إلى الحماية الدولية لالجئين ،حماية األشخاص
الذين هم موضع اهتمام المفوضية ،برنامج التعليم الذاتي  ،1ص .64
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قيام الدولة بوس ت ي أعمال م أو الوشتتجيع علي ا أو الوستتام ب ا ومن األمجلة على ذلك األعما الوي
وروكب تا المنظمتات ش ت ت ت ت ت ت تبتة العست ت ت ت ت ت تتكريتة ،ففي هذه الحالة يد

هذا االضت ت ت ت ت ت تتط اد بوعريف االوفاقية

لالضتط اد ،وكذلك إذا كانت الحكومة ال ورغب أو ال وستوطيع حماية رعاياها من االضط اد الذي
ي دد به ش ت ت ص غير حكومي ،واذا كان االضت تتط اد قائماً على أحد األست تتس ال مست تتة الوي نلت تتت
علي ا المادي األولى من اوفاقية 1951م العرق أو الدين أو الجنس ت ت تتية أو االنوماء إلى فئة اجوماعية
معينة أو اآلراء السياسية  ،ففي هذه الحالة يعوبر االضط اد مشموالً بوعريف االوفاقية لالضط اد.

1

إال أن نظام روما األستتاستتي للمحكمة الجنائية الدولية لستتنة 1991م عرف في المادي /3/1ز من ا
االض ت تتط اد بأنه " حرمان جماعة من الس ت تتكان ،أو مجموع الس ت تتكان حرماناً موعمدا ،أو ش ت تتديدا ،من
الحقوق األساسية بما ي الف القانون الدولي ،وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع".

2

وعليه فحوى يكون الشتت ص الجئا اس تتونادا إلى االوفاقية فال بد أن يكون لدى الشت ت ص وف له ما
يبرره من الوعرض لالضط اد ،ألحد األسباب الوي نلت علي ا اوفاقية 1951م.
 أسس أو أسباب الضطهاد:
نلت اوفاقية األمم الموحدي ال الة بالالجئين لسنة 1951م ،في المادي  1فقري  3من ا على أسباب
االضط اد وجاء في ا "  ........من الوعرض لالضط اد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيوه أو انومائه
إلى فئة اجوماعية معينة أو بسبب أرائه السياسية .".....

3

 1المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،مدخل إلى الحماية الدولية لالجئين ،مرجع سابق ،ص .65
2الجبور ،أحمد فليح (.)3111التنظيم القانوني للجوء على الصعيدين الدولي والوطني ،رسالة ماجستير ،كلية
الحقوق ،جامعة اإلسراء ،ص.59
3المادا  1فقرا  3من اتفاقية األمم المتحدا الخاصة بالالجئين لسنة 1951م..
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 .1العرق
يش تتم العرق جميع أنواع الطوائف العرقية الوي يش تتار إلي ا في الغالب بكلمة أعراق ،ويشت تم أيض تتا
ك طائفة اجوماعية معينة ذات أل ت ت ت مشت ت تتورك وشت ت تتك أقلية في مجموعة أكبر من الست ت تتكان .ويعد
الومييز بس ت ت ت ت تتبب العرق انو اكا طي ار من انو اكات حقوق اإلنس ت ت ت ت تتان وومت إدانوه من قب المجومع
الدولي ،ويمج عنلت ت ت اًر م ما ب ل ت تتوص وحديد االض ت تتط اد ،وأن االنوماء إلى عرق معين ال يكون
كافيا في العادي لكي يكون ست ت تتببا للمطالبة باللجوء ،إال أنه مع ذلك يمكن أن وحدث حاالت يلت ت تتب
في تا االنومتاء إلى عرق معين كافيا لل وف من الوعرض لالضت ت ت ت ت ت تتط اد بست ت ت ت ت ت تتبب الظروف المحيطة
بالطائفة.

1

ومن األمجلتة على ذلتك ما حدث في جنوب إفريقيا حيث كانت األقلية وقمع األغلبية العرقية .وهناك
لت تتوري أ رى لالضت تتط اد على أست تتاس العرق هي الحرمان من المواطنة وفقدان الحقوق الوي ووروب
علي ا.

2

 .2الدين
الدين هو جاني ست تتبب من أست تتباب االضت تتط اد الذي نلت تتت علية اوفاقية 1951م،وان الحرية الدينية
حق أس ت تتاس ت تتي من حقوق اإلنس ت تتان ،نل ت تتت علية االوفاقيات الدولية ،ومن ا اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان.

3

كما نص الع د الدولي للحقوق السياسية والمدنية على الحرية الدينية أيضاً ،4ومن لور االضط اد
بست ت ت ت ت تتبب الدين ،حظر االنوماء إلى جماعة دينية أو العبادي س ت ت ت ت ت ت اًر أو الوعليم الديني أو فرض ودابير
ومييزية طيري على أش ت ت ت ت اص بست ت ت تتبب ممارستت ت تتو م لشت ت ت تتعائرهم الدينية أو انومائ م إلى جماعة دينية

 1المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،دليل اإلجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع
الالجئ ،مرجع سابق ،ص.36
 2المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،تحديد وضع الالجئ ،مرجع سابق ،ص.33
3المادا  11 ، 3من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 1941م.
4المادا  11من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م.
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معينة .على أن يكون وأجير ولك اإلجراءات يشتتك

ط اًر بدرجة كافية على ملومس اللجوء ،وعادي ال

يكون االنوماء إلى إحدى الجماعات الدينية كافياً لكي يعوبر س ت ت ت ت ت تتبباً للمطالبة باللجوء ،إال إذا كانت
هنتاك ظروف تالت ت ت ت ت ت تتة وجعت مجرد االنومتاء إلى أحتدى الجمتاعتات التدينيتة ست ت ت ت ت ت تتببتا كافيا للمطالبة
باللجوء.

1

 .0الجنسية
ال وش تتير الجنس تتية إلى المواطنة فقط ،ب ومود لوش تتم جماعات معروفة على أس تتاس هويو ا العرقية
أو الدينية أو الجقافية أو الغوية .ويومج االضتط اد بستبب الجنسية في مواقف وودابير سلبية موج ة
ضت ت تتد جماعة معينة ومج أقلية وطنية ،وأحياناً يعوبر االنوماء إلى أقلية معينة بحد ذاوه مجي اًر ل وف
له ما يبرره من الوعرض لالضت ت ت ت ت ت تتط اد .ويمكن أن يؤدي الوعاي

بين اجنين أو أكجر من الجماعات

في دولة واحدي إلى حدوث نزاعات وكذلك قد يؤدي إلى االضط اد أو طر االضط اد.

2

 .0النتماء إلى فئة اجتماعية معينة
وضتتمنت اوفاقية 1951م النص على عباري انومائه إلى فئة اجوماعية معينة ويرجع ستتبب وضتتمين
اوفاقية  1951هذه العباري إلى طلب ممج الس تتويد الذي كان مش تتاركا في إعداد هذه االوفاقية ،والذي
أكد على وضمين االوفاقية هذه العباري مشي اًر إلى وجود مج هذه الفئات فعالً.

3

وأن عباري انومائه إلى فئة اجوماعية معينة وشم طالب اللجوء الذي ينومي إلى أش اص يشكلون
مجموعة ل م لتتفة مشتتوركة غير طر الوعرض لالضتتط اد ،أو األش ت اص الذين يعوبرهم المجومع
جماعة واللفة الوي وجمع م هي:

1المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،دليل اإلجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع
الالجئ ،مرجع سابق ،ص.31-36
2د .الهلسة ،أيمن أديب سالمة ،مرجع سابق ،ص .113
3الطالباني ،ضحى نشأت ،مرجع سابق ،ص.41
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 لفة فطرية :مج الجنس أو اللغة األللية أو العرق.
 ل تتفة غير قابلة للوغيير :مج كون طالب اللجوء كان س تتابقا ض تتابطا عس تتكريا أو كان من
ألحاب األراضي سابقاً.
 لتتفة أستتاستتية :مج لتتفة ووعلق بال وية أو الضتتمير أو ممارستتة حق من الحقوق والوي ال
يووقع إن يغيرها أو ينبذها طالب اللجوء.
وال بد إن وكون هذه الجماعة منفلتتلة عن اآل رين ،س تواء ألن ا وعوبر نفس ت ا م ولفة عن اآل رين،
أو أن المضت تتط د يرى أن ا كذلك ،وليس من الم م أن يكون أفراد الجماعة يعرفون بعض ت ت م وس ت تواء
كانوا يلوقون أم ال،كما ال ي م حجم الجماعة حوى وان كانت لغيري.

1

 .5الرأي السياسي
يعوبر الوعبير عن الرأي السياسي أحد األسباب األساسية للجوء على الرغم من أن اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان ضمن الحق بحرية الوعبير لك إنسان ،مج حرية اعوناق اآلراء بدون ود

واسوقبا

وبث المعلومات واألفكار بواسطة أي وسيلة من وسائ اإلعالم وبدون اعوبار للحدود ،وهذا ما نلت
علية المادي  3من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

2

ويمكن أن يعرف الحق بحريتة ال أري الس ت ت ت ت ت ت تيتاست ت ت ت ت ت تتي بأنه حق الفرد أو الجماعة بالوعبير عن النفس
ب لتوص موضتوعات ووعلق بالملتال العامة ،ووعني أيضا عدم وجود سلطة حكومية رقابية على
هذا الحق ولكن ال يمكن بأي شك من اإلشكا أن يروبط هذا الحق بالوش ير والفوضى ،وليس ل ذا

1المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،تحديد وضع الالجئ ،مرجع سابق ،ص.34
 " 2كل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردا في هذا اإلعالن ،دون أي تمييز ......................أو
الرأي السياسي أو أي رأي آخر.".....،
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الحق وقت أو مدي محددي ينقض ت ت ت ت تتي بانقضتت ت ت ت تتائ ا ،وال يقب هذا الحق إال ل دمة الملت ت ت ت ت تتلحة العامة
للمجومع .

1

ويجب وعريف الرأي الستتياستتي كأستتاس لالعوراف بطالب اللجوء بوضتتع الالجئ بشتتك واستع ،يقلتتد
به حم أراء سياسية و ولف عن أراء السلطة ،مج انوقاد أساليب السلطة ولكن هذا السبب ال يعوبر
وحتدي كتافيتا للمطالبة باللجوء ،وانما يجب على طالب اللجوء إن يجبت أن لديه وفاً له ما يبرره من
اء ال وس ت ت تتم ب ا الست ت تتلطة .والدولة المس ت ت تتوقبلة ل ا حرية الوقدير
الوعرض لالضت ت تتط اد وذلك لحملة أر ً
ور أو لحفياً معروفاً دو ار كبي ار
ب لتوص ذلك ،ولمكانة ووظيفة طالب اللجوء مج كونه كاوباً مش اً
في حسم هذه القضايا.

2

رابعا :ل يستطيع أو ل يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف
ال دف األساسي للقانون الدولي لالجئين هو حماية اإلنسان الذي يلومس اللجوء في دولة أ رى غير
دولوه الوي يحم جنس تتيو ا ،واأللت ت أن دولة الجنس تتية هي الوي ووحم مس تتؤولية حماية مواطني ا،
وفي حالة عجزها في ووفير الحماية ،فإن ذلك يعوبر عنلت ت ار أس تتاس تتيا في من طالب اللجوء وضت تع
الالجئ ويوحقق ذلك في حالوين:
أول :في حالة كون طالب اللجوء غير قادر على االستت ت تتوفادي من حماية دولوه ألست ت ت تتباب ارجة عن
إرادوه ،مج الحروب الدولية أو األهلية ،أو حدوث اضت ت ت تتطرابات طيري وجع دولوه غير قادري على
ووفير الحماية لمواطني ا.
ثانيا :في حالة كون طالب اللجوء ال يرغب في االست تتوفادي من حماية دولوه الوي يحم جنست تتيو ا أو
الدولة الوي يقيم في ا بلوري معوادي ،كونه لدية وف له ما يبرره من الوعرض لالضط اد.
1الطالباني ،ضحى نشأت ،مرجع سابق ،ص.49
 2خضراوي ،عقبة ،مرجع سابق ،ص.61
3المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،تحديد وضع الالجئ ،مرجع سابق ،ص.35
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مما وقدم ورى الدراسة أن األسباب المذكوري سابقاً ليست حل اًر ،كمبرر لطلب اللجوء فقد وظ ر
أسباب جديدي مع وطور منظومة القانون الدولي العام ،ومجا ذلك طلب اللجوء بسبب نوع الجنس
الجنس الجالث .

المطلب الثاني
جهات واجراءات تحديد وضع الالجئ
يراد بوحديد وضت ت ت ت تتع الالجئ ،الفحص الذي وجريه الحكومة أو المفوض ت ت ت تتية الست ت ت ت تتامية لألمم الموحدي
لشت ت ت ت ت ت تتؤون الالجئين  ،(UNHCRمن أج الوأكد فيما إذا كان طالب اللجوء هو بالفع الجئاً أم ال.
ويوم ذلتتك الفحص بموجتتب إجراءات و ولف من دولتتة أل رى وكشت ت ت ت ت ت تتف متتا إذا كتتان طتتالتتب اللجوء
مسووفياً لمعايير اللجوء الوي نلت علي ا المادي  1فقري  3من اوفاقية 1951م أم ال.

1

أول :الجهة المختصة بتحديد وضع الالجئ
 .1الدول
وقع مس ت ت تتؤولية وحديد ما إذا كان طالب اللجوء مس ت ت تتووفيا لمعايير وعريف الالجئ الذي نل ت ت تتت علية
المتادي  1فقري  3من اوفتاقيتة 1951م أم ال ،واست ت ت ت ت ت تتوفادي طالب اللجوء من الحماية الدولية والحقوق
الوي ووروب على من لت ت ت تتفة اللجوء على عاوق دولة الملجأ .وعليه يجب على دولة الملجأ وضت ت ت تتع
إجراءات لوحديد وضت ت ت تتع الالجئ وباأل ص الدولة الطرف في المواجيق الدولية ال الت ت ت تتة بالالجئين.
ووقوم المفوضت تتية الست تتامية لألمم الموحدي لشت تتؤون الالجئين ،بم مة مراقبة الوزام الدو األطراف ب ذه
اإلجراءات ،وفي أكجر الدو وش تتارك المفوض تتية بل تتوري اس تتوش تتارية في هذا المجا  ،إال أنه في دو
أ رى وشارك المفوضية بلوري فعلية في إجراءات وحديد وضع الالجئ.

2

1بسكري ،منير ،وعقبة ،خضراوي ،مرجع سابق ،ص.15
2المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،تحديد وضع الالجئ ،مرجع سابق ،ص.11-9
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 .2المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين)(UNHCR
في العادي وقوم الدو و لتت تتولتت تتا الدو األطراف في اللت ت تتكوك الدولية الموعلقة بالالجئين اوفاقية
1951م وبروووكو

1961م أو غيرها  ،بعملية وحديد وض ت ت ت تتع الالجئ إال أنه في بعض الحاالت

يقوم مكوب المفوضت ت ت ت ت تتية للحماية الدولية بعملية وحديد وضت ت ت ت ت تتع الالجئ ،1ويقرر فيما إذا كان طالبوا
اللجوء يسوحقون لفة الالجئ أم ال ،وغالبا ما يوم ذلك اسونادا إلى النظام األساسي للمفوضية لسنة
1951مويمكن أن يحدث هذا في سياقات موعددي من ا:
 .1في الدو الوي ليست طرفاً في اوفاقية 1951م أو بروووكو 1961م.
 .3في الدو األطرف في اوفاقية 1951م أو بروووكو 1961م ،ولم وضع بعد إجراءات وحديد
وضتتع الالجئ أو أن عملية وحديد وض تتع الالجئ غير واضتتحة ،أو أن أحكام ا بنيت على
أساس وفسير اطئ لللكوك الدولية الموعلقة بالالجئين.
 .3قد يكون ود

2

المفوضتت تتية كشت ت تترط مست ت تتبق من أج ونفيذ حلو دائمة لالجئين ومن ا إعادي

الووطين.
ثانيا :كيفية إجراء عملية تحديد وضع الالجئ
وقوم الدو والمفوضية السامية لألمم الموحدي لشؤون الالجئين بعملية وحديد وضع الالجئ وذلك إما
على أساس فردي أو جماعي.
 .1إجراءات التحديد ذات الصفة الفردية
وقوم الست تتلطات المعنية في دولة الملجأ بعملية وحديد وضت تتع الالجئين ومراح طلب اللجوء بالنست تتبة
لألش ت ت ت اص الذين قدموا طلبات الحلت ت تتو على لت ت تتفة الالجئ ،وأن إجراءات الوحديد ذات اللت ت تتفة

1د.الهلسة ،أيمن أديب سالمة ،مرجع سابق ،ص .364
2المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،تحديد وضع الالجئ ،مرجع سابق ،ص.11
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الفردية و ولف من دولة أل رى وذلك حس ت ت ت ت تتب الوقاليد القانونية الموبعة في الدولة والموارد والظروف
الستتائدي في ك دولة ،إال أن اغلب الدو وقوم باو اذ القرار األولي من طرف لجان مو لتتل تتة أو
موظفين مو ل ت ت ت تلت ت ت تتين ،وذلك بعد أن يوم مقابلة طالبي اللجوء ،إال أنه باإلمكان إعادي النظر في
القرار الل ت ت تتادر بحق هؤالء عن طريق االس ت ت تتوئناف لدى هيئة إعادي نظر أو محكمة إدارية .وأحيانا
يمكن للمفوضت تتية إن ول ت ت إلى ملفات القضت تتايا الفردية وودلي برأي ا إلى الست تتلطات في الدولة حو
هذه القضتايا .وكذلك قد وكون المفوضتية في بعض الدو عضتواً في هيئة االسوئناف من أج نظر
القضتتايا الفردية الوي لتتدر ب ا قرار ستتلبي 1.وبغض النظر عن النظام القانوني الموبع في ك دولة
فإن الوول ت تتية الل ت تتادري عن اللجنة الونفيذية ،2للمفوض ت تتية الس ت تتامية رقم  1لس ت تتنة  1911ال ال ت تتة
بإجراءات وحديد وضع الالجئ أكدت على ضروري الوقيد بمعايير أساسية ومحددي من أج إن وكون
هناك إجراءات ووميز بالعدالة والفاعلية والوي وومج فيما يلي:
 .1يجب ودريب ك الموظفين الذين يوعاملون مع طالبي اللجوء ،ويجب إن يوضت ت ت ت ت ت ت ل م أهم
مبدأ من مبادئ القانون الدولي لالجئين وهو مبدأ عدم الطرد.
 .3إحاطة طالبي اللجوء علماً ،بجميع اإلجراءات الالزمة لعملية وحديد وضع الالجئ وومكين م
من الحلو على المساعدي الوي يحواجون ا في هذا المجا مج االسوعانة بمورجم.
 .3ومكين طالب اللجوء من الولو إلى مكوب المفوضية إذا طلب ذلك.
 .4أن يكون لطتتالتتب اللجوء الحق في إجراء است ت ت ت ت ت تتوئنتتاف أو إعتتادي نظر في قرار رفض طلبتتة
بالحلو على لفة الالجئ.

 1المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،مدخل إلى الحماية الدولية لالجئين ،مرجع سابق ،ص .136
2توصيات اللجنة التنفيذية هي (نصوص رسمية تتضمن نتائج المدلوالت السنوية للجنة التنفيذية بشأن المسائل
المتعلقة بحماية الالجئين ،وتسهم توصيات اللجنة التنفيذية في صياغة المبادئ والمعايير الخاصة بحماية الالجئين
واألشخاص اآلخرين الذين يقعون في دائرا اهتمام المفوضية).
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 .5أن يس ت ت ت تتم لطالبي اللجوء البقاء في دولة الملجأ إلى أن يوم اس ت ت ت تتوئناف أو إعادي النظر في
قضاياهم.

1

 .2إجراءات التحديد ذات الصفة الجماعية
في حالة ولو جماعات ض مة من طالبي اللجوء دفعة واحدي ،ففي هذه الحالة يكون من اللعب
إجراء عملية وحديد ل ت تتفة الالجئ بش ت تتك فردي ،ووحدث هذه الحاالت ال ت تتة في الحروب األهلية
الوي وكون بين الطوائف الدينية أو العرقية ،وفي هذه الحالة غالبا ما وقوم المفوضتتية الستتامية ودولة
الملجأ بمن اللجوء ل ذه الجماعات الضت مة ،من أو وهلة وبلوري جماعية 2وذلك بعد أن وحل
على معلومات موجوق ب ا عن اإلحداث الوي حل ت ت ت تتلت في الدولة األل ت ت ت تتلية ،عن طريق مل ت ت ت تتادر
عديدي من ا وستائ اإلعالم والوقارير الدبلوماسية ،إال أنه إذا برزت معلومات جديدي وؤدي إلى الشك
في أهلية أحد أفراد الجماعة ،فإنه يجب في هذه الحالة دراسة حالة هذا الش ص بلفة فردية للوأكد
من أنه يست ت ت تتوحق وضت ت ت تتع الالجئ أم ال ،وبالوالي وقرير ما إذا كان يجب إلغاء أو عدم إلغاء لت ت ت تتفة
الالجئ الوي وم منح ا له للوهلة األولى عند د وله دولة الملجأ ض ت ت ت ت ت تتمن المجموعة 3.وبذلك يمكن
القو نظ ار لطبيعة اللجوء الجماعي ،فإنه أكجر س ولة فيما يوعلق بمن لفة اللجوء ل م من الالجئ
الفردي ،وكذلك يمكن القو أيض ت تتا أن من ل ت تتفة الالجئ للشت ت ت ص الذي وووفر فيه معايير وعريف
الالجئ ،هو وستيلة لمن الش ص المضط د حماية قانونية دولية وهذا يوطلب دراسة ماهية الحماية
القانونية الدولية لالجئ وما يوروب علي ا من حقوق والوزامات على الالجئ في الفلت ت ت ت ت ت الجالث من
هذه الدراسة.

 1المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،مدخل إلى الحماية الدولية لالجئين ،مرجع سابق ،ص.136
2المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،تحديد وضع الالجئ ،مرجع سابق ،ص.11
 3المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،مدخل إلى الحماية الدولية لالجئين ،مرجع سابق ،ص.139

41

الفصل الثالث
الحماية الدولية لالجئين
)(international protection of refugees
يمكن القو أن وزايد اهومام المجومع الدولي بمش تتكلة الالجئين في إطار العالقات الدولية المعالت تري
ال يعود فقط إلى أن هذه العالقات قد شت ت ت ت ت ت ت دت وطو ار كبي ار على مس ت ت ت ت ت تتووى اهومام المجومع الدولي
بقضتتايا حقوق اإلنستتان بلتتوري عامة وانما يعود بالدرجة األولى إلى أن مشتتكلة الالجئين قد وفاقمت
بلت ت ت تتوري كبيري بست ت ت تتبب الزيادي الملحوظة في الحروب والل ت ت ت تراعات الدا لية والدولية 1.وأن االهومام
الدولي بمشتكلة الالجئين قد وجستد على مرحلوين أساسيوين :المرحلة األولى وجسدت في إبرام العديد
من المعاهدات واالوفاقيات الدولية الموعلقة بالالجئين ،الوي وض ت ت تتمنت ونظيم المركز القانوني لالجئ
ابوداء بوعريف الالجئ ،وبيان ما هي المعايير الوي يجب ووافرها في الشت ت ت ت ت ت ت ص لكي يعوبر الجئاً،
وما هي الحقوق الوي يمكن أن يوموع ب ا من يعوبر الجئاً ،وما هي االلوزامات الوي ووروب عليه في
مواج ة دولة الملجأ .وأما المرحلة الجانية فقد كانت ذات طابع عملي أو وطبيقي ومجلت في وضت ت ت ت ت تتع
آليات الحماية الدولية لالجئين ،حيث وم إنشاء العديد من الوكاالت والمؤسسات الوي و وص بشؤون
الالجئين ،ومن أهم تتا المنظمتتة التتدوليتتة لالجئين والمفوض ت ت ت ت ت ت تيتتة الست ت ت ت ت ت تتاميتتة لألمم لموحتتدي لشت ت ت ت ت ت تتؤون
الالجئين) (UNHCRووكالة إغاجة ووشت تتغي الالجئين الفلس ت تتطينيين  .2 UNRWAوعليه فان نظام

1د .الرشيدي،احمد ( ،)1996ورقة بحثية بعنوان الحق في طلب اللجوء كأحد تطبيقات حقوق اإلنسان ،أعمال ندوا
الحماية الدولية لالجئين  ،مركز البحوث والدراسات السياسية  ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرا ،
تحرير د .احمد الرشيدي( )1991ط ،1ص.61-61
2تم تأسيس األونروا بموجب القرار رقم ( 302رابعا) الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدا في  8كانون
األول  1598بهدف تقديم برامج اإلغاثة المباشرا والتشغيل لالجئي فلسطين .وبدأت الوكالة عملياتها في األول من
شهر أيار عام .1590
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الحماية الدولية لالجئين يروكز في األست ت ت تتاس على المبادئ العامة لحقوق اإلنست ت ت تتان وعلى لت ت ت تتكوك
القانون الدولي لحقوق اإلنسان وعلى المواجيق الدولية واإلقليمية ال الة بالالجئين.

1

ويفرض الق تتانون ال تتدولي لحقوق اإلنست ت ت ت ت ت ت تتان ،على ال تتدو األطراف في المواجيق ال تتدولي تتة الموعلق تتة
بالالجئين ،ووفير الض ت ت ت ت ت تتمانات الالزمة لألفراد الذين يغادرون دول م بس ت ت ت ت ت تتبب وف له ما يبرره من
وعرض ت ت ت ت ت ت ت م لالضت ت ت ت ت ت تتط تتاد ،ونفيتتذا اللو ازمتتاو تتا الوي الوزمتتت ب تتا بموجتتب ولتتك المواجيق.ومن أهم ولتتك
الض ت ت ت ت ت ت تمتتانتتات الواردي في اوفتتاقيتتة 1951م ،ووفير الحمتتاي تة لالجئين ف ي الوزمتتت بموجتتب االوفتتاقيتتة
المذكوري بحماية الالجئين حسب الشروط المنلوص علي ا في االوفاقية ويجب علي ا أن وطبق هذه
الش ت ت تتروط بدون ومييز بس ت ت تتبب العرق أو الدين أو الجنس ت ت تتية أو االنوماء إلى فئة اجوماعية معينة أو
الرأي الستياسي  ،2وأن وحورم المبادئ األساسية للحماية الدولية ومن أهم ا مبدأ عدم اإلعادي ومبدأ
عدم الطرد والوي يجب على الدو غير األطراف في اوفاقية 1951م احورام ا أيضا.

3

وست ت تتوف يقست ت تتم هذا الفل ت ت ت إلى مبحجين المبحث األو ست ت تتوف يكون بعنوان ماهية الحماية الدولية
لالجئين والمبحث الجاني ستتوف يكون بعنوان األستتاس القانوني للحماية الدولية لالجئين واآلجار الوي
ووروب علي ا.

1إشوي،عماد( .)3113بحث الحماية الدولية لالجئين ،مجلة الفقه والقانون ،المغرب ،العدد العاشر ،ص.131
2المادا  1فقرا  3من اتفاقية األمم المتحدا الخاصة بالالجئين لسنة 1951م.
3د البحيري ،يوسف( .)3119بحث تأصيل الحماية القانونية لالجئين قراءا في االتفاقية الدولية لجنيف 1951
والبروتوكول اإلضافي  ،1961المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية ،المغرب ،العدد األول ،ص -365
.361
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المبحث األول
ماهية الحماية الدولية لالجئين
س ت ت تتوف يوض ت ت تتمن هذا المبحث مطلبين المطلب األو س ت ت تتوف يوناو مف وم الحماية الدولية لالجئين
والمطلب الجاني سوف يوناو الحماية الدولية المؤقوة لالجئين.

المطلب األول
مفهوم الحماية الدولية لالجئين
الفرع األول
تعريف الحماية الدولية لالجئين
وعد الدولة في األل هي المسؤولة عن ووفير الحماية الكاملة لمواطني ا ،ووعم على الحفاظ على
حقوق م األست تتاست تتية وست تتالمو م من أي اعوداء ،أياً كان نوعه وس ت تواء حدث دا

الدولة أم ارج ا،

آلن اروبتاط الفرد بتدولتة متا ومتا يوموع به من حقوق وامويازات ،ومن ا الجنست ت ت ت ت ت تتية الوي وعوبر الرابطة
القانونية واألست ت ت تتاست ت ت تتية بينة وبين ولك الدولة الوي يمن الش ت ت ت ت ص بموجب ا الحماية والوي يست ت ت تتوطيع
بموجب ا الحلو على حقوقه ،أيا كانت محلية أو دولية أساسية أو جانوية.

1

غير أن الالجئ ال يوموع بمج هذه الحماية الن بلده األللي غير قادر على ووفيرها أو غير راغب
في ووفيرها ،ولدية وف له ما يبرره من الوعرض لالضتتط اد لذلك يضتتطر للفرار من بلدي األلتتلي
إلى بلد أ ر لكي يحل ت ت على األمان ويحافظ على حياوه ،وعندها وكون حماية هذا الشت ت ت ص من
مست ت ت ت تتؤولية المجومع الدولي ،وهذا ما يطلق علية بالحماية الدولية لالجئين أو البدي المؤقت للحماية
الوطنية ،والوي وووفر لإلنس ت ت ت تتان عندما يفقد حماية دولوه األل ت ت ت تتلية أو في حالة انو ائ ا .ومن أج

1كريدي ،علي جبار( .)3115الحماية الدولية لالجئين ،أطروحة دكتوراه ،كلية القانون ،جامعة بغداد ،ص.51
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ضت ت ت تتمان وموع الالجئين بالحماية الدولية فأنه يجب دفع الدو على االنضت ت ت تتمام إلى المواجيق الدولية
واإلقليميتة الموعلقة بالالجئين ،ومراقبة ونفيذها اللوزاماو ا الوي الوزمت ب ا بموجب ولك المواجيق ومن
أهم المبادئ الوي نلت ت تتت علي ا ولك المواجيق مبدأ عدم الرد و مبدأ عدم الطرد ومعاملة الالجئين
وفقا للمعايير اإلنسانية

1

وهكذا عرفت المفوضية السامية لألمم الموحدي لشؤون الالجئين  UNHCRالحماية الدولية لالجئين
بتأن ا عمليات الود

من قب الدو أو مفوضت ت ت ت ت ت تتية األمم الموحدي لشت ت ت ت ت ت تتؤون الالجئين بالنيابة عن

ملومس ت تتي اللجوء والالجئين من أج ض ت تتمان االعوراف بحقوق م ،وأمن م ،وس ت تتالمو م ،وحمايو ا وفقا
للمعايير الدولية .ووشت ت تتم عمليات الود

هذه ،ضت ت تتمان احورام مبدأ عدم الطرد ،والست ت تتما لالجئين

بالولت ت ت تو إلى بر األمان ،وويس ت ت تتير ول ت ت تتول م إلى إجراءات عادلة من اج وقرير وض ت ت تتع الالجئ،
ووطبيق معايير إنسانية للمعاملة وونفيذ الحلو الدائمة .

2

وبناءاً على ما وقدم يمكن القو أن الحماية الدولية لالجئين هي وس ت ت تتيلة لض ت ت تتمان االعوراف بحقوق
الالجئين األستاستية ،وضتمان الحد األدنى من أمن م وستالمو م اسونادا للنلوص الدولية و لولا
بعد اإلدراك الواض لولكؤ دو اللجوء في وقديم الحماية المطلوبة ل م.

1كريدي ،علي جبار ،مرجع سابق ،ص.53-51
 2المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،حماية الالجئين ،دليل القانون الدولي لالجئين ،مرجع سابق،
ص .139
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الفرع الثاني
تطور الحماية الدولية لالجئين
أول :الحماية الدولية لالجئين في ظل منظمة عصبة األمم
بعد أن ألت ت ت تتبحت مشت ت ت تتكلة اللجوء مشت ت ت تتكلة دولية س ت ت ت تواء كان ست ت ت تتبب ا انو اكات حقوق اإلنست ت ت تتان أو
االضتتط اد الستتياستتي أو النزاعات المستتلحة الدا لية أو الدولية ،ومس ملتتال المجومع الدولي غير
أن المجومع الدولي مع ذلك لم يكن يقر بأن حماية الالجئين كانت وحواج عمال دوليا إال في بدايات
القرن العشرين ولذلك كان البد من ود له من أج مواج و ا .ولقد قامت منظمة علبة األمم ،1منذ
بداية ع دها بدور كبير من أج ح مش ت ت ت ت ت تتاك الالجئين ،حيث قامت بالعديد من المبادرات ب دف
مستتاعدي الالجئين في أوربا ،فض تالً عن إنشتتاء العديد من الوكاالت الدولية ال التتة برعاية الالجئين
مج :
 .1مكتب المفوض السامي لشؤون الالجئين الروس
نويجتة لآلجتار الست ت ت ت ت ت تتلبيتة الوي لفو تا الحرب العتالميتة األولى ،ومن أهم تا ازديتاد أعداد الالجئين في
بعض الدو األوربية ،وفي روسيا على أجر الجوري البلشفية سنة 1911م ،قامت علبة األمم بوعيين
الدكوور نانستتن  ،2 Nansenكأو مفوض س تتام لشتتؤون الالجئين س تتنة 1931م من اج مس تتاعدي
األشت ت ت اص الذين ألتت تتبحوا الجئين بستت تتبب الجوري الروستت تتية ،وذلك من ال وزويدهم بوجائق أجبات
هوية معورف ب ا دولياً ،وووفير فرص العم ل م ،والعم على إعادو م إلى دول م ،وكذلك وم وكليف

1د .نافعة ،حسن ( .)1995األمم المتحدا في نصف قرن دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ  ،1945الكويت،
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،ص .33
 2د .نانسن فريد جوف ،ولد سنة 1161م في النرويج ،قام أثناء شبابه برحلة إلى القطب الشمالي تولى عدا
مناصب دبلوماسية هامة في بلدا ،تم تعيينه كأول مفوض سامي لشؤون الالجئين الروس من طرف مجلس عصبة
األمم ،نال نال جائزا نوبل عام 1933م ،من أجل األعمال التي قام بها لصالح الالجئين والنازحين ،توفي سنة
1931م في بيته قرب أوسلو.
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الدكوور نانستن بمساعدي النازحين نويجة ان يار اإلمبراطورية العجمانية ،وبعد وفاي الدكوور نانسن في
ستتنة 1931م ،استتومر مكوبة بالعم  ،إلى أن وم استتوبداله بوعيين مفوض ستتام لشتتؤون الالجئين ستتنة
1931م.
 .3المفوض السامي لشؤون الالجئين القادمين من ألمانيا
عينت عل ت ت تتبة األمم في س ت ت تتنة 1933م جايمس ماك دونالد  ،1 James Macdonaldكمفوض
س ت ت تتام لش ت ت تتؤون الالجئين القادمين من ألمانيا ،والذي ومكن من ووطين أكجر من  11111ي ودي من
الي ود الفارين من ألمانيا بشك رئيسي في فلسطين ،والذي اسوقا من منلبة في سنة 1935م ،جم
بعدها وم ح منلت تتب المفوض الست تتامي لشت تتؤون الالجئين القادمين من ألمانيا ،ووم إنشت تتاء منلت تتب
المفوض السامي لشؤون الالجئين.

2

وحستتب رأي الباحث ال يمكن اعوبار عملية ووطين الي ود في فلستتطين حالً دائما للي ود الفارين من
الحكم األلماني النازي ،ب هي عملية است ت تتويطان واحوال لدولة أ رى ألنه بأي حا من األحوا لم
ي دف الالجئين عبر الواريخ إلى إنشت ت تتاء دولة جديدي ومست ت تتوقلة ل م في دو االست ت تتوقبا وانما ال دف
األساسي من اللجوء هو ال رب من االضط اد والعي

بكرامة وسالم .وعليه فإن ما قام به المفوض

الستتامي جايمس ماك دونالد هو م الفه ل تريحة لقواعد القانون الدولي العام وانو اك ل تري لستتيادي
الدو وأراضي ا ،وال يمكن وبرير هذا العم بفكري اللجوء وحماية الالجئين.
 .3المفوض السامي لشؤون الالجئين واللجنة الحكومية المشتركة المتعلقة بالالجئين
في عام 1931م أنش ت ت تتئت عل ت ت تتبة األمم منل ت ت تتب المفوض الس ت ت تتامي لش ت ت تتؤون الالجئين ،وكان هذا
المنل ت ت تتب دمجاً بين منل ت ت تتب مكوب نانس ت ت تتن الدولي ،ومكوب المفوض الس ت ت تتامي لش ت ت تتؤون الالجئين
1جايمس ماك دونالد ( )1931 -1166زعيم الحزب العمالي في انكلترا ،وعمل كرئيس وزراء في نفس البلد عدا
مرات.
 2المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،مدخل إلى الحماية الدولية لالجئين ،مرجع سابق ،ص.6-5
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القادمين من ألمانيا ،وا وص هذا المنل ت ت ت ت تتب بوقديم الحماية ،والمعونة المادية إلى طوائف الالجئين
الذين كانوا وابعين لمكوب نانس ت تتن ومكوب المفوض الستت تتامي لش ت تتؤون الالجئين القادمين من النمستت تتا
وألمانيا والوشت تتيك ،جم أنشت تتأت العل ت تبة بعد ذلك اللجنة الحكومية المشت تتوركة الموعلقة بالالجئين ست تتنة
1939م ،وذلك لووطين الالجئين القادمين من أوربا في دو أ رى1.ومن أج إيجاد الحلو الالزمة
ل م وذلك عن طريق إبرام معاهدات مع الحكومة األلمانية ،وقد أدى نش ت ت ت تتوب الحرب العالمية الجانية
وانقطاع اولتاالو ا مع الحكومة األلمانية إلى عدم قدرو ا على القيام بمستتؤولياو ا ،فوم إحالة الم مة
إلى المفوضتت ت ت تتية الست ت ت ت تتامية لعلتت ت ت تتبة األمم الوي وولت م مة وقديم العون المادي والمست ت ت ت تتاعدات إلى
المنظمات ال يرية الوي وول بالالجئين اولاال مباشرا .وبعد ان يار علبة األمم بسبب فشل ا في
منع وقوع الحرب العالمية الجانية ،ومن أج وض ت تتع حد للمأس ت تتاي الوي وعرض ل ا النازحون من كافة
أوربا بس ت تتبب الحروب ،أس ت تتس الحلفاء وكالة األمم الموحدي لإلغاجة واعادي الوأهي  UNRRAس ت تتنة
1944م ،2وقد كانت م مو ا األستاسية م مة إنسانية ،وعند انو اء الحرب وولت الوكالة م مة ونظيم
عودي الالجئين إلى بلتدان م ،إال أن تتا واج تت مشت ت ت ت ت ت تتكلتتة وهي أن الكجير من الالجئين ال يرغبون في
العودي إلى بلدان م األلت ت تتلية ،ألست ت تتباب كجيري ،وهذا ما اجبر إداري منظمة األمم الموحدي على البحث
عن حلو ل ذه المشكلة.

3

إن المنظمات الدولية ال الت ت ت ت تتة بالالجئين والوي وم إنشت ت ت ت تتاؤها في ظ علت ت ت ت تتبة األمم ،كانت ومواز
بض تتعف دورها وودا

ا ول تتال تتاو ا إلى جانب وعددها ،وذلك بس تتبب الحروب واللت تراعات ال

ولتك الفوري ممتا أدى إلى الحتد من دورهتا في هتذا المجتا  .ولكن مع ذلتك فقد كان أهم دور قامت به
1زهرا ،مرابط( .)3111الحماية الدولية لالجئين في النزاعات المسلحة ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة
مولود معمري -تيزي وزو ،ص .16
2كانت وكالة متخصصة وغير تابعة لألمم المتحدا يتم تمويلها من قبل الواليات المتحدا األمريكية بشكل رئيسي،
ومقرها الرئيسي في واشنطن.
3خضراوي ،عقبة ،مرجع سابق ،ص.51
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هذه المنظمات ال ولك الفوري ،قيام ا بمن وجائق إجبات ش ت لتتية لالجئين ،وانشتتاء مراكز قانونية
ل م وحمايو م من اإلبعاد وووفير فرص العم ل م ،إال أن ا لم وسوطع الحد من ودفق أالف الالجئين
بسبب الحروب واللراعات الوي انوشرت ال ولك الفوري.

1

ثانيا :الحماية الدولية لالجئين في ظل منظمة األمم المتحدة
نص ميجاق األمم الموحدي الذي وم الووقيع عليه في مدينة س ت ت تتان فرانس ت ت تتيس ت ت تتكو في الواليات الموحدي
األمريكية ست ت ت تتنة 1945م ،على ضت ت ت تتروري وطوير القانون الدولي وعلى أهمية المركز القانوني لألفراد
ومن ض ت تتمن م الالجئين ،وذلك نويجة وولت ت ت المجومع لدولي إلى قناعة هي ض ت تتروري وجود وكاالت
دولية مو للة بالالجئين ،نظ ار لألضرار الوي نوجت عن الحرب العالمية الجانية ومن أهم ا نزو
 31مليون ش ص.
وفي التدوري األولى للجمعيتة العتامتة لألمم الموحدي والوي عقدت في 1946م وبنت القرار رقم /45أ
والذي بدأت فيه نش ت ت تتاطات األمم الموحدي ال ال ت ت تتة بمس ت ت تتاعدي وحماية الالجئين ،وقد كلفت الجمعية
العامة المجلس االقولت تتادي واالجوماعي الوابع ل ا بد ارست تتة هذا الموضت تتوع واعداد وقرير ب لت تتوص
ذلك ،وقد عقدت اللجنة الوي وولت هذه الم مة في لندن ،وأل تتدرت ق ار ار بض تتروري إنش تتاء هيئة دولية
ووولى مس ت تتألة الالجئين ،ووول ت تتلت إلى وعريف لألشت ت ت اص الذين يس ت تتوحقون الحماية الدولية واعادي
الووطين.

2

جم وم وأست ت تتيس "المنظمة الدولية لالجئين" ) (IROفي  15ديست ت تتمبر ست ت تتنة 1941م ،3ووعوبر المنظمة
الدولية األولى المو ل ت ت ت تلت ت ت تتة بالالجئين والمؤقوة والوي ووبع منظمة األمم الموحدي باوفاقية است ت ت تتونادا
1زهرا ،مرابط ،مرجع سابق ،ص .11
2خضراوي ،عقبة ،مرجع سابق ،ص .51
" 3لقد أعطت المنظمة الدولية لالجئين تعريفا واسعا لالجئ ،إذ ينطبق على كل شخص غادر أو أجبر على ترك
وطنه األصلي ،أو مكان إقامته المعتاد نتيجة للعمليات التي قام بها النازيون والفاشيون خالل الحرب العالمية الثانية
أو نتيجة لعمليات مشابهة من قبل حلفاء النازيين ضد األمم المتحدا وكذلك على األشخاص الذين أجبروا على
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للمادوين  63 ، 51من ميجاق منظمة األمم الموحدي وقد وعاملت مع قضت ت ت تتايا الالجئين بلت ت ت تتوري
شاملة من حيث وعريف م ووسجيل م ووحديد وضع م واعادو م إلى بلدان م األللية أو إعادي ووطين م
إلى بلدان أ رى والذين كان عددهم في ذلك الوقت وقريبا .126312111
وقد باشتترت المنظمة الدولية لالجئين ممارستتة مستتؤولياو ا استتونادا إلى دستتوورها ،ومن أهم أنشتتطو ا
ال ولك الفوري قيام ا بووطين أكجر من مليون الجئ في بلدان أ رى ارج دول م األللية ،واعادي
 13111إلى بلدان م األل تتلية ،إال أن رفض اآلالف من الالجئين العودي إلى دول م األل تتلية ،أجبت
للمنظمة أن قضتتية اللجوء ليستتت مؤقوة ،مما أدى إلى وناز الدو األعضتتاء في المنظمة والوي بلن
عددها في ذلك الوقت  11دولة عن م مة حماية الالجئين ،وطلبت من األمم الموحدي القيام بنفست ت ا
بولك الم مة ،وأنه البد من مش ت تتاركة جميع الدو األعض ت تتاء في منظمة األمم الموحدي بالنفقات الوي
ووعلق بحماية ومساعدي الالجئين 1.وووقفت المنظمة عن العم في  31فبراير سنة 1953م.
ولودارك ذلك او ذت الجمعية العامة لألمم الموحدي القرار رقم  /319د 4-في  3ديس تتمبر 1949م
والذي وبنت فيه إنش ت تتاء "المفوض ت تتية الس ت تتامية لألمم الموحدي لش ت تتؤون الالجئين" )(UNHCRعلى أن
وباش ت ت ت ت ت تتر عمل ا في األو من يناير س ت ت ت ت ت تتنة 1951م ولمدي جالث س ت ت ت ت ت تتنوات،2وبعدها اعومدت النظام
األساسي للمفوضية بواريخ  14ديسمبر سنة  1951كملحق لقرارها المرقم . 5 431

3

وأن اال ولتاص األستاستي للمفوضية اسونادا إلى نظام ا األساسي يوجسد في وقديم الحماية الدولية
لالجئين ،وايجاد الحلو الدائمة للمشاك الوي يواج ون ا وذلك من ال وس ي عودو م إلى بلدان م

العمل بالقوا ،والذين رحلوا ألسباب عنصرية أو طائفية أو سياسة" "وقد كانت أخر منظمة تسبق أنشاء المفوضية
السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين سنة 1949م".
1د .شطناوي ،فيصل ،مرجع سابق ،ص.336
2قرار الجمعية العامة لألمم المتحدا رقم (( )319د )4-في  3ديسمبر 1949م.
3قرار الجمعية العامة لألمم المتحدا رقم ( )5( )431في  14ديسمبر 1951م.
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األلت ت ت ت ت تتلية أو إعادي ووطين م إلى بلدان أ رى ،ويوميز عم المفوضت ت ت ت ت تتية "بطابع غير ست ت ت ت ت تتياست ت ت ت ت تتي
وماما ......وطابع إنساني ،واجوماعي".

1

وفي 31يوليو س ت تتنة 1951م عقد في جنيف مؤومر برعاية األمم الموحدي وض ت تتعت فيه الدو اوفاقية
األمم الموحتتدي ال تتال ت ت ت ت ت ت تتة بوضت ت ت ت ت ت تتع الالجئين ،2والوي وكون مع برووكو 1961م 3القتتانون التتدولي
لالجئين ،ووعوبر اوفاقية 1951م وبروووكو 1961م أس ت ت ت ت تتاس النظام القانوني الدولي لالجئين الذي
يحدد األش ت اص الذين يستتوحقون الحماية الدولية ،حيث كان النظام المطبق ستتابقا في الفوري ما بين
الحربين العالميوين األولى والجانية يقولت ت ت ت ت ت تتر على فئات معينة من الالجئين مج “الالجئين الروس
واأللمان والنمساويين واألوراك".

4

ونل ت تتت اوفاقية 1951م في المادي األولى من ا الفقري د ال ونطبق هذه االوفاقية على األشت ت ت اص
الذين يوموعون حاليا بحماية أو مس تتاعدي من هيئات أو وكاالت وابعة لألمم الموحدي غير المفوضت تية
السامية لألمم الموحدي لشؤون الالجئين .
غير أنه في حالة فقدان هؤالء األش ت ت ت اص للحماية الوي ووفرها ل م المنظمات الوابعة لألمم الموحدي
غير المفوضت ت ت ت ت تتية ولم يوم معالجة مشت ت ت ت ت تتكلو م ،فإن هؤالء األش ت ت ت ت ت ت اص ي ضت ت ت ت ت تتعون ألحكام اوفاقية
1951م5.وعليه فإن هؤالء األش ت اص ال ي ضتتعون لوالية المفوضتتية الستتامية لألمم الموحدي لشتتؤون
الالجئين ،ومجتا ذلتك "األش ت ت ت ت ت ت ت تاص التذين نزحوا بعتد الحرب الكوريتة " وقد كانت ووفر الحماية ل م
"وكالة األمم الموحدي إلعادي األعمار في كوريا"  UNKRAالوي أنشت تتئت في ست تتنة 1951م لرعاية
الالجئين من كوريا الشمالية ،جم انو ت أعمال ا في سنة 1961م.

6

1المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين( .)3116حقوق اإلنسان وحماية الالجئين ،برنامج التعليم الذاتي
رقم  ،5المجلد األول ،جنيف ،ص.11
2د .علوان ،عبد الكريم ( .)3111الوسيط في القانون الدولي العام ،الكتاب ،حقوق اإلنسان ،عمان ،دار الثقافة ،ط
 ،4ص .316
3ألنعيمي ،عمر سلمان صالح ،مرجع سابق ،ص .41
4خضراوي ،عقبة ،مرجع سابق ،ص.53
5المادا  1فقرا د من اتفاقية األمم المتحدا الخاصة بوضع الالجئين لسنة 1951م.
6د .أمر هللا ،برهان محمد ،مرجع سابق ص.331
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وكذلك الحا بالنسبة لالجئين الفلسطينيين حيث يوم ووفير الحماية ل م من قب "وكالة األمم الموحدي
إلغاجة ووشت تتغي الالجئين الفلست تتطينيين في الشت تترق األدنى"  UNRWAووقدم هذه الوكالة المست تتاعدي
والحماية لالجئين الفلس ت ت ت ت تتطينيين في مست ت ت ت ت تة أماكن هي " األردن ،س ت ت ت ت تتوريا ،لبنان ،غزي ،الض ت ت ت ت تتفة
الغربية"1.ولذلك فان الالجئين الفلستطينيين في المناطق ال مس أعاله ال ي ضعون لوالية المفوضية
الستتامية ،في حين أن الالجئين الفلستتطينيين الذين يوواجدون في بلدان أ رى فإن م ي ضتتعون لوالية
المفوضية.

2

المطلب الثاني
الحماية الدولية المؤقتة كوسيلة للتعامل مع التدفق الجماعي لالجئين
يقلتتد بالحماية الدولية المؤقوة "هي ورويب أو آلية وستتوحدج ا الدو لووفير حماية ذات طبيعة مؤقوة
لألشت اص الوافدين بلتتوري جماعية من حاالت ل تراع أو عنف عام ،وذلك قب أجراء عملية وقرير
وضع الالجئ بلوري فردية".

3

وأحيتانتا قتد وكون التدولتة في مواج ة أعداد ض ت ت ت ت ت ت ت مة من الالجئين نزو جماعي بعد هروب م من
بلدان م األل ت ت ت تتلية من أج الحفاظ على أرواح م وذلك بس ت ت ت تتبب الحروب واللت ت ت ت تراعات أو الكوارث
الطبيعية أو غيرها من األست ت ت ت ت تتباب األ رى ،والكجير من الدو غالبا ال ورغب في است ت ت ت ت تتوقبال م وذلك
ألستباب كجيري من ا سياسية أو اقولادية أو اجوماعية ،وقد وقوم باو اذ ودابير وقييديه كغلق حدودها
أمام الالجئين وومنع د ول م بوستتائ شتتوى ،ووستتوند في مج هذه اإلجراءات إلى مبدأ الستتيادي ،الذي
ي ول ا او اذ كافة اإلجراءات الالزمة من أج الحفاظ على س ت ت ت تتيادو ا ،وكذلك وس ت ت ت تتوند في ذلك إلى

1خضراوي ،عقبة ،مرجع سابق ،ص.53
2خضراوي ،عقبة ،مرجع سابق ،ص.53
 3المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،حماية الالجئين ،دليل القانون الدولي لالجئين ،مرجع سابق،
ص .133
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الستتلطة الوقديرية الوي ووموع ب ا بموجب القانون الدولي ب لتتوص ونظيم د و األجانب إلي ا على
أال وميز بين جنسية وأ رى.

1

إال أن ولك اإلجراءات الوي وو ذها الدو في مواج ة طالبي اللجوء والوي وومج في رفضتت ت ت ت ت ت م عند
الحدود ،2أو إبعادهم أو طردهم من شان ا أن وؤدي إلى نوائج طيري من أهم ا عودو م إلى بلدان م
األل تتلية الوي فروا من ا بستتتبب الحرب مما يعرض ت ت م لالض تتط اد أو الموت أو رجوع م إلى أعالي
البحار في حالة ولول م إلى دولة اللجوء عن طريق البحر مما يؤدي إلى موو م غرقاً.

3

وقتد حتاو المجومع التدولي معتالجة ولك المشت ت ت ت ت ت تتكلة من ال ما يعرف بالحماية الدولية المؤقوة أو
المتتأوى المؤقتتت ،حيتتث وقوم التتدولتتة بقبو الالجئين وووفير الحمتتايتتة ل م لفوري مؤقوتتة إلى حين إيجتتاد
حت دائم لمشت ت ت ت ت ت تتكلو م 4.أي أن التدولتة إذا كتانت غير راغبة في من الملجأ لطالب اللجوء فإنه على
األقت أال وحرمته من الحلت ت ت ت ت ت تتو على اللجوء في دولتة أ رى وذلك من ال الست ت ت ت ت ت تتما له بد و
أ ارضت ت ت ت ت تتي ا والبقاء في ا لمدي معينة واذا كان مقيما في أ ارض ت ت ت ت تتي الدولة فال يجوز طرده أو إبعاده إال
ألس ت ت ت ت ت ت تبتاب ووعلق بتاألمن القومي أو النظتام العتام ،وأن هتذا النوع من الحماية يمكن أن يفيد كالً من
طتتالبي اللجوء والتتدو الوي لجئوا إلي تتا على حتتد س ت ت ت ت ت ت تواء ال ظروف معينتتة أي يحقق ملت ت ت ت ت ت تتال
الطرفين.

5

وممتا ست ت ت ت ت ت تتبق ورى الد ارست ت ت ت ت ت تتة أن الطريقة الوي واج ت ب ا الدو األوربية النزو الجماعي من قب
الست ت ت ت ت ت تتوريين والعراقيين واألفغتانيين في 3115م نحو االوحتاد األوربي طلبتا للجوء من أج الحفاظ

1كريدي ،علي جبار ،مرجع سابق ،ص.59
 " 2هو رفض السماح لملتمسي اللجوء بالدخول إلى بلد لجوء متوقع ،وقد يسفر الرفض عند الحدود عن انتهاك مبدأ
عدم جواز اإلبعاد إلى بلد المنشأ".
3د .أمر هللا ،برهان محمد ،مرجع سابق ص.313
4كريدي ،علي جبار ،مرجع سابق ،ص.59
5د .أمر هللا ،برهان محمد ،مرجع سابق ص.314
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على أرواح م بعد هروب م من بلدان م ولك بستت ت تتبب ما وشت ت ت ت ده من حروب ول ت ت ت تراعات ،وي اطرون
بأرواح م من ال عبور بحر إيجة بواس تتطة القوارب المطاطية ،األمر الذي أدى إلى غرق وفقدان
المئات من م أجناء محاولو م الول تتو إلى أوربا بل تتوري غير ش تترعية ،وعوبر انو اكاً ل تتار ا لحقوق
اإلنسان والقوانين الدولية الموعلقة باللجوء.
إضتتافة إلى استتوغال الم ربين ل م باإلضتتافة إلى عدم وجود ستتياس تة أوربية موحدي من أج مواج ة
هذه المشتتكلة حيث وحاو ك دولة أن ورمي هذه المشتتكلة على الدو األ رى ،وأدى ذلك إلى زيادي
الم اطر الوي يوعرض ل ا الالجئون وطالبوا اللجوء و ل تتولت تاً النس تتاء والقل تتر غير المل تتحوبين
بذوي م ،1والذين بلغت نست ت تتبو م حست ت تتب وقارير المفوضت ت تتية  %51من مجموع الوالت ت تتلين عن طريق
البحر إلى أوربا ومن أهم الم اطر الوي يوعرضتت ت ت تتون ل ا غياب الوس ت ت ت تتجي المناس ت ت ت تتب وفقا لمعايير
االوحاد األوربي والمعايير الدولية ،وا ويار األشت اص على أستتاس الجنستية وزيادي نستتبة الرد والبقاء
في العراء مما يعرض ت ت ت م للطقس البارد والعنف واالست ت تتوغال باإلضت ت تتافة إلى الودابير الوقييديه ،2الوي
او ذو ا دو االوحاد األوروبي والوي وعوبر انو اكاً للقانون الدولي.
كاالعوقا حيث ألدرت بعض دو االوحاد األوربي قوانين ونص على اعوقا ومحاكمة من يحاو
د و أ ارضتت ت تتي ا بلتت ت تتوري غير شت ت ت تترعية وعطلت بعض ت ت ت ت ا العم باوفاقية الش ت ت تتنغن بين دو االوحاد
األوربي ،كمتا أبتدت بعض دو االوحاد األوربي عدم الرغبة في است ت ت ت ت ت تتوقبال م على أ ارضت ت ت ت ت ت تتي ا وذلك
ألست تتباب عديدي من ا ما ووعلق بالحفاظ على ست تتيادو ا أو ووعلق باإلرهاب وأ رى اقولت تتادية وغيرها،
وقامت بعض ت ت ا بنشت تتر الجي

والشت تترطة على الحدود واست تتو دمت األست تتالك الشت تتائكة من أج منع

د و الالجئين ألي ا وكذلك قيام ا بوشت ت ت تتديد إجراءات اللجوء ولم الشت ت ت تتم وورحي المرفوضت ت ت تتين من
 " 1أشخاص دون سن الرشد القانونية ال يكونون بصحبة أبويهم ،أو األوصياء عليهم ،أو من يقدمون لهم الرعاية
األولية".
2د .إلهيتي ،نعمان عطا هللا ،مرجع سابق ،ص .194
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الالجئين ول ت تتادرت بعضت ت ت ا ما بحوزي الالجئين من أموا ومقونيات ،و فض اإلعانات المقدمة ل م
ووضتع ا ستقفا محددا لطلبات اللجوء ونيو ا أبرام اوفاقيات فيما بين ا وشدد إجراءات اللجوء ،ك ذلك
أدى إلى زيتتادي أعتتداد الالجئين وطتتالبي اللجوء في اليونتتان وفي مقتتدونيتتا بعتتد منع م من الووجتته إلى
دو االوحاد األوربي األ رى والذين يفرون بست ت ت تتبب الحرب واالضت ت ت تتط اد ،1ويأوي حوالي  %15من
الذين يللون إلى أوربا من البلدان العشري األولى الملدري لالجئين.

2

وأ ي ار قيام االوحاد األوربي بإبرام اوفاقية مع وركيا والوي وقضي بإعادي جميع الالجئين الواللين إلى
اليونتان قس ت ت ت ت ت ت ت ار إلى وركيتا مقتابت دعم وركيتا متاديا واعادي ووطين  13111ألف الجئ ست ت ت ت ت ت تتوري من
الموجودين في وركيتتا ،وقتتد القتتت هتتذه االوفتتاقيتتة الرفض من قبت العتتديتتد من المنظمتتات التتدوليتتة الوي
وعنى بحقوق اإلنستان وشتؤون الالجئين حيث لترحت المفوضتية الستامية بأن ا ليست طرفا في هذه
االوفاقية وليس ل ا عالقة بإعادي الالجئين قس ت ت ت ت ت ت ت ار من اليونان إلى وركيا وان ا ودعو المجومع الدولي
إلى إيجاد حلو دائمة لمشت ت ت ت تتاك الالجئين من ال زيادي فرص أعادي الووطين وزيادي الوأشت ت ت ت تتيرات
اإلنسانية والمن الدراسية ووس ي عملية لم الشم .
وقد أوضت ت ت المفوض الس ت تتامي لحقوق اإلنس ت تتان ،زيد رعد الحس ت تتين أن مش ت تتروع االوفاق الذي وم بين
االوحاد األوروبي ووركيا يجير عددا من الم اوف ال طيري جدا .
"وفي كلموه الوي ألقاها ال اس تتوع ارض تته لوقريره الدوري الس تتنوي في جنيف ،أجنى المفوض الس تتامي
على كرم ألمانيا الس تتوض تتافو ا نحو مليون شت ت ص العام الماض تتي باإلض تتافة إلى الج ود الوي بذلو ا
اليونان طوا عام  ،4099ولكن اليوم وفي انو اك للمبادئ األس تتاس تتية للوض تتامن والكرامة اإلنس تتانية

1موقع المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين االلكتروني بالعربي.
http://www.unhcr-arabic.org/56d1e2266.html
"2سوريا ،أفغانستان ،الصومال ،السودان ،جنوب السودان ،الكونغو الديمقراطية ،مينمار ،أفريقيا الوسطى،
العراق ،اريتريا"
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فإن الست ت تتباق للت ت تتد هؤالء األش ت ت ت اص يو ذ ز ما أكبر حست ت تتب وعبيره ،وقد أبدى المفوض الست ت تتامي
لحقوق اإلنسان وفه من احوما الطرد الجماعي والوعسفي لالجئين وطالبي اللجوء ،والذي يعد أم ار
غير شت ت ت ت ت ت تترعي .إن القيود على الحتتدود الوي ال وجيز وحتتديتتد ظروف كت فرد ونو تتك القتتانون التتدولي
واألوروبي ".كما جدد المفوض السامي قلقه العميق إزاء الودابير الوقييديه مج إقامة األسوار وحرمان
األش ت ت اص من الولت تتو إلى إجراءات فردية ،فضت تتال عن الحرمان الوعست تتفي لد و أشت ت ت اص من
جنست ت تتيات معينة .كما أعرب عن قلقه بشت ت تتأن الودابير الرامية لالست ت تتويالء على ممولكات األش ت ت ت اص
الذين عانوا بالفع الكجير باإلضت ت تتافة إلى منع م من إحض ت تتار أفراد عائلو م .وقا " :إن الوضتت تتع في
اليونان مأست ت ت تتاوي .الم اجرون اآلن غير قادرين على مغادري البالد بست ت ت تتبب القيود المفروضت ت ت تتة على
الحدود الوي وفرض ا النمسا وسلوفانيا وكرواويا ولربيا وجم ورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة .هذا
الن ج التذي يرجى لته ،جنبتا إلى جنتب مع غيره من الوتدابير الوي او تذت من قبت دو مج جم ورية
الوش تتيك والمجر وس تتلوفاكيا وبولندا ،ي لق محنة كبرى ألعداد كبيري من األشت ت اص ووش تتك ض تتغطا
على اليونان ،البلد الذي هو بالفع في حاجة للمستاعدي " .وحث المفوض السامي االوحاد األوروبي
على وبني المزيد من الودابير اإلنست ت ت ت تتانية بشت ت ت ت تتأن ال جري ووكون مووافقة مع الحقوق ،مؤكدا على أن
عودي األش اص يجب أن وكون وفقا للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان"

.1

وأما عن األستتاس القانوني للحماية الدولية المؤقوة لالجئين فقد نلتتت علي ا اوفاقية ستتنة 1951م،2
وكذلك اوفاقية منظمة الوحدي األفريقية لست ت ت تتنة 1969م في المادي  3فقري  ،3 5وأيضت ت ت تتا نص إعالن
األمم الموحتدي حو الملجتأ اإلقليمي لس ت ت ت ت ت ت تنتة 1961م في المتتادي  3فقري  3منته على فكري الحمتايتتة
1موقع األمم المتحدا االلكتروني بالعربي.
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=25695#.Vw7YLvkrLIU
 2المواد  31،33،33من اتفاقية 1951م.
 3المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،مجموعة من المواثيق الدولية واإلقليمية الخاصة بالالجئين
وغيرهم ممن يدخلون في نطاق اهتمام المفوضية ،مرجع سابق ،ص .51
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الدولية المؤقوة لالجئين 1.وعالجت االوفاقية العربية لونظيم أوضاع الالجئين في الوطن العربي لسنة
9112م مسالة الحماية الدولية المؤقوة لالجئين.

2

وفي الوستعينات طبقت أوربا فكري الحماية الدولية المؤقوة فعليا ،وذلك بسبب نزو أعداد ض مة من
األش اص إلي ا بسبب اللراع الذي حدث في يوغسالفيا السابقة في عام 1991م ،جم وبنى االوحاد
األوربي ق ار اًر في الجاني من حزيران عام 1993م ،من أج ونظيم عملية من الحماية الدولية المؤقوة
وجعل ا إلزامية على دو االوحاد األوربي.
ولقتد كتانتت للحماية الدولية المؤقوة الوي طبقو ا بعض الدو  ،مزايا وعيوب ،فمن مزاياها أن ا مكنت
طتالبي اللجوء من د و دو الملجتأ بست ت ت ت ت ت تترعتة وبقليت من القيود اإلداريتة ،وأمتا عيوب تا فوومج بعد
موجود أحكام عامة ملزمة وطبق ا الدو في هذا المجا  ،ويض ت تتاف إلى ذلك أن الحقوق الوي كانت
ومن لالجئين قليلة العدد ،وكذلك منح م إقامة مؤقوة فقط ،وللدولة الست ت ت تتلطة الوقديرية في إن اء ولك
اإلقامة.

3

"1إذا حدث أن قررت دولة ما وجود مبرر للحيد عن المبدأ المقرر في الفقرا  1من هذه المادا ،تنظر الدولة
المذكورا في إمكانية منح الشخص المعني ،بالشروط التي تستنسبها ،فرصة للذهاب إلي دولة أخري ،وذلك إما
بمنحه ملجأ مؤقتا أو بطريق آخر".
2المادا  1من االتفاقية العربية لتنظيم أوضاع الالجئين في الوطن العربي لسنة 1994م.
3كريدي ،علي جبار ،مرجع سابق ص.61
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المبحث الثاني
األساس القانوني للحماية الدولية لالجئين واآلثار التي تترتب عليها
ستتوف يوضتتمن هذا المبحث مطلبين المطلب األو ستتوف يوناو االوفاقيات الدولية الناظمة للحماية
الدولية لالجئين والمطلب الجاني سوف يوناو حقوق والوزامات الالجئين.
المطلب األول
التفاقيات الدولية الناظمة للحماية الدولية لالجئين
أول :اتفاقية جنيف الخاصة بوضع الالجئين لسنة 1551م
وم اعوماد اوفاقية األمم الموحدي ال التتة بوضتتع الالجئين لستتنة 1951م من قب مؤومر المفوضتتين
الذي عقد في الفوري بين  35 – 3يوليو ست تتنة 1951م في جنيف ب لت تتوص الالجئين واألش ت ت اص
عديمي الجنس ت تتية ،وبحض ت تتور  36دولة والذي دعت الجمعية العامة لألمم الموحدي إلى عقده بموجب
القرار رقم  439في  14ديست ت ت ت تتمبر  1951وفوحت االوفاقية للووقيع في  31يوليو  1951ود لت
حيز النفاذ في  33ابري 1954م 1.وان وضتع االوفاقية جاء في األساس اسوجابة لمشاك الالجئين
في أوربا بعد الحرب العالمية الجانية.
إن أهميتة اوفتاقيتة 1951م ووجست ت ت ت ت ت تتد في كون تا أست ت ت ت ت ت تتاس القتانون الدولي لالجئين .فقد وناولت جميع
الجوانب القانونية الوي ووعلق بمس ت تتألة اللجوء ،فعرفت االوفاقية الالجئ وحددت نوع الحماية القانونية
والمستتاعدات والحقوق االجوماعية األ رى الوي ينبغي أن يحل ت علي ا الالجئ من الدو األطراف

1المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين( .)3111حالة الالجئين في العالم  3111خمسون عاما من
العمل اإلنساني ،القاهرا ،مركز األهرام للترجمة والنشر ،ط ،1ص .33
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في االوفاقية وكذلك حددت الوزامات الالجئ في مواج ة دولة الملجأ والفئات غير المؤهلة لكي ووموع
بلفة اللجوء .ووضمنت المادي  1والمادي  33من االوفاقية حكمين من أهم األحكام في ا وهما:

1

 .1وعريف الالجئ فقد عرفوه بأنه ك ش ت ت ص يوجد ،نويجة أحداث وقعت قب ،1951/1/ 1
وبس تتبب وف له ما يبرره من الوعرض لالض تتط اد بس تتبب عرقه أو جنس تتيوه أو انومائه إلى
فئة اجوماعية معينة أو آرائه السياسية ،ارج بلد جنسيوه وال يسوطيع أو ال يريد بسبب ذلك
ال وف ،أن يست ت ت تتوظ بحماية ذلك البلد ،أو ك ش ت ت ت ت ص ال يملك جنست ت ت تتية ويوجد ارج بلد
إقاموه المعوادي نويجة مج ولك األحداث ،وال يس ت تتوطيع أو ال يرغب بس ت تتبب ذلك ال وف ،أن
يعود إلى ذلك البلد .

2

 .3مبتتدأ حظر الطرد أو الرد لالجئ ال يجوز أليتتة دولتتة موعتتاقتتدي أن وطرد الجئ تاً أو ورده بتتأيتتة
لتتوري من اللتتور إلى حدود األقاليم الوي وكون حياوه أو حريوه م ددوين في ا بستتبب عرقه
أو دينه أو جنسيوه أو انومائه إلى فئة اجوماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية .

3

أن وعريف اوفتاقيتة 1951م لالجئ يموتاز بتأنه وعريف ضت ت ت ت ت ت تتيق النطاق ،حيث قيدوه اوفاقية 1951م
بالش ت ت تترط الزمني فقد ش ت ت تتم الوعريف الالجئين الذين وعرضت ت ت توا لالض ت ت تتط اد قب يوم 1951/1/ 1م،
وكذلك قيدوه بالش ت ت تترط الجغرافي حيث أعطت الدو الوي انض ت ت تتمت إلى االوفاقية ل ت ت تتالحية وطبيق
االوفاقية على الالجئين األوربيين دون غيرهم .إال أن استومرار أزمات الالجئين وعدم اقولارها على
قاري أوربا ،ال الستتنوات األ يري من مستتينات القرن العش ترين ومطلع الستتوينات منه ،دفع المجومع
الدولي إلى إقرار بروووكو س تتنة 1961م الملحق باوفاقية 1951م والذي أ از الحدود الوي وض تتمن ا
1المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين( .)3116اتفاقية  1951الخاصة بوضع الالجئين أسئلة وأجوبة،
القاهرا ،برنت رايت للدعاية واألعالم ،ص.4
2المادا  1فقرا (أ )3 -من اتفاقية 1951م.
3المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،مجموعة من المواثيق الدولية واإلقليمية الخاصة بالالجئين
وغيرهم ممن يدخلون في نطاق اهتمام المفوضية ،مرجع سابق ،ص .31
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وعريف الالجئ الوارد في اوفاقية 1951م والوي وومج بالشترط الزمني والشترط الجغرافي موسعا بذلك
نطاق الوعريف ليشم أي ش ص غادر بلده وفا من االضط اد.

1

وان اوفاقية 1951م و دف في األساس إلى وحقيق ما يأوي:
 .1شمو جميع الالجئين بدون اسوجناء بالحماية الدولية لالجئين.
 .3االلوزام ب تتالح تتد األدنى بمع تتايير مع تتامل تتة الالجئين ،والوزام الالجئين بواجب تتات معين تتة وورو تتب
علي م وجاه دولة الملجأ.
 .3حظر طرد الالجئ من دول تتة الملج تتأ لم تتا فيتته من طوري على حي تتاي الالجئ إال في حتتال تتة
إ الله باألمن القومي والنظام العام.
 .4إن ووفير اللجوء ال يمكن أن ووحملتته دولتتة معينتتة بمفردهتتا وانمتتا ال بتتد من وعتتاون دولي في
هذا المجا .
 .5إن الحماية الدولية لالجئين هي بادري إنستانية ،لذلك ال يجوز أن يكون من اللجوء سببا في
لق الووور بين الدو .
 .6أن ووعاون الدو مع المفوضت ت تتية فيما يوعلق بممارست ت تتة وظائف ا ووس ت ت ت ي م مو ا في مراقبة
ونفيذ االوفاقية.

2

وووكون هذه االوفاقية من ديباجة وست ت ت تتبعة فلت ت ت تتو وضت ت ت تتمنت األحكام العامة لالوفاقية ،ووض ت ت ت تمنت
الديباجة اإلش ت ت ت تتاري إلى ميجاق األمم الموحدي واإلعالن العالمي لحقوق اإلنس ت ت ت تتان الذي أقروه الجمعية
العامة لألمم الموحدي في  11ديستتمبر 1941م وكذلك على مبدأ عدم الومييز بين البشتتر في الحقوق
والحريات األساسية .وأشارت كذلك إلى أن األمم الموحدي قد أكدت في مناسبات كجيري على اهومام ا

1
2

المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،مدخل إلى الحماية الدولية لالجئين ،مرجع سابق ،ص.11-9
المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،مدخل إلى الحماية الدولية لالجئين ،مرجع سابق ،ص.39
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البالن في قض ت تتية الالجئين ،وعلى ض ت تتروري إعادي النظر في االوفاقيات الس ت تتابقة ال ال ت تتة بالالجئين
والعم على لت تتياغة اوفاق جديد ،وأن من حق اللجوء قد يوروب عليه أعباء كبيري على عاوق دو
معينة ،لذلك ال بد من وعاون دولي في هذا المجا .

1

وأما عن األحكام العامة فقد وضت ت ت تتمن الفل ت ت ت ت األو وعريف الالجئ وواجباوه ،وأشت ت ت تتارت كذلك إلى
المس تتاواي وعدم الومييز بين الالجئين ،وحرية ممارس تتة الشت تتعائر الدينية والحقوق الوي يجب أن يوموع
ب ا الالجئون ،وشروط من اللجوء ،ومعاملة الدولة الموعاقدي لالجئين بنفس معاملة األجانب.

2

والفلت الجاني وضتمن الوضع القانوني لالجئ حيث بين القانون واجب الوطبيق فيما يوعلق بمسائ
األحوا الش ت ت ت ت لت ت ت تتية ،والمعاملة الوي يجب أن ومن لالجئ بالنست ت ت تتبة لملكية األموا المنقولة وغير
المنقولة ،وحقوق الملكية األدبية واللناعية وحق الوقاضي واالنوماء للجمعيات.

3

وأما الفل ت ت ت الجالث فقد كان م ل ت ت تلت ت تتا لمعالجة عم الالجئ من حيث العم مقاب أجر والعم
الحر والم ن الحري.

4

والفلت ت الرابع وناو رعاية الالجئ من حيث حقه في الوعليم واإلس تتكان واإلس تتعاف العام والض تتمان
االجوماعي.

5

وأما الفلت ت ت ت ال امس فقد وض ت ت تتع مجموعة من الودابير اإلدارية الوي ووجب على الدو األعض ت ت تتاء
احورام ا مج حرية ونق الالجئ والتتدار البطاقات الش ت لتتية ووجائق الستتفر والمستتاعدات اإلدارية
وحظر الطرد أو الرد والوجنس.

6

1المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين  ،مجموعة من المواثيق الدولية واإلقليمية الخاصة بالالجئين
وغيرهم ممن يدخلون في نطاق اهتمام المفوضية ،مرجع سابق ،ص.9
2المواد ( )1-3-3-4-5-6-1-1-9-11-11من اتفاقية 1951م.
3المواد ( )13-13-14-15-16من اتفاقية 1951م.
4المواد ( )11-11-19من اتفاقية 1951م.
5المواد(  )31-31-33-33-34من اتفاقية 1951م.
6المواد ( )35-36-31-31-39-31-31-33-33-34من اتفاقية 1951م.
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ونص الفل ت الستتادس على مجموعة األحكام الونفيذية واالنوقالية مج وعاون الستتلطات الوطنية مع
منظمة األمم الموحدي.

1

وأ ي ار بين الفل ت ت ت ت الست ت ت تتابع األحكام الن ائية الوي ووضت ت ت تتمن كيفية ح النزاعات وكيفية االنضت ت ت تتمام
والولديق والووقيع والوحفظات على الوفاقية وبدء سريان االوفاقية والنقض واعادي النظر في االوفاقية
واإلشعارات الوي ولدر عن األمين العام لألمم الموحدي.

2

ثانيا :بروتوكول سنة 1567م الخاص بوضع الالجئين والملحق باتفاقية 1551م
لقد أدى استتومرار مشتتكلة الالجئين إضتتافة إلى حدوث أزمات ومشتتاك جديدي أدت إلى موجات نزو
كبيري ،حيث لم وعد مشكلة اللجوء وقولر على قاري أوربا وحدها وانما ألبحت مشكلة عابري للقارات
مما دفع المجومع الدولي إلى الوفكير بشت ت تتمو جميع الالجئين في العالم بالحماية الوي ووفرها اوفاقية
1951م ،غير أن القيدين الزمني والجغرافي الواردي في االوفاقية والوي كان يست تتم بموجب ا وبلت تتفة
أساسية لألوربيين الذين ألبحوا الجئين نويجة ألحداث وقعت قب  1يناير 1951م بطلب الحلو
على وضع الالجئ ،يشك عائقاً أمام وموع الالجئين بالحماية الدولية الوي ووفرها اوفاقية 1951م.

3

فوم وبني البروووكو ال اص بوض ت ت تتع الالجئين بموجب قرار المجلس االقول ت ت تتادي واالجوماعي رقم
 ،1116وقرار الجمعية العامة لألمم الموحدي رقم  3191في س ت ت ت ت تتنة 1966م وفو باب الووقيع على
البروووكو في  31ينتتاير 1961م ،ود ت حيز النفتتاذ في  4أكووبر 1911م 4.من أجت إ ازلتتة القيتتد
الزمني والجغرافي في اوفاقية 1951م وقد كان السبب الرئيسي في إقراره هو ودفق أعداد ض مة من

1المواد( )35-36-31من اتفاقية 1951م.
2المواد( )31-39-41-41-43-43-44-45-46من اتفاقية 1951م.
3جاسم ،أسحار سعد( .)3114المركز القانوني لالجئين في دولة اللجوء " الحالة السورية نموذجاخ" ،رسالة
ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة الشرق األوسط ،ص.51
4أبو ألوفا ،أحمد( .)1991بحث نظام حماية حقوق اإلنسان في منظمة األمم المتحدا والوكاالت الدولية
المتخصصة ،المجلة المصرية للقانون الدولي ،مجلد  ،54القاهرا ،ص .41
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الالجئين من قاري أفريقيا 1.و ال تتة بعد نش تتوب حرب الوحرير الجزائرية حيث أن هؤالء الالجئين لم
يوموعوا بأية حماية دولية نويجة للقيود الواردي في وعريف االوفاقية لالجئ.

2

ويعوبر بروووكو س ت ت ت ت ت تتنة 1961م الوجيقة الجانية الوي ومج أس ت ت ت ت ت تتاس القانون الدولي لالجئين وحجر
الزاوية فيه إلى جانب اوفاقية 1951م .والبروووكو هو وجيقة مس ت تتوقلة يمكن للدو االنضت ت تتمام إلي ا
حوى وأن لم وكن طرفتا في اوفتاقية 1951م وأن الدو الوي ولت ت ت ت ت ت تتب طرفا في البروووكو يجب أن
ووافق على وطبيق االوفاقية على األش اص الذين وووفر في م عنالر وعريف االوفاقية لالجئ بدون
القيود الجغرافية والزمنية الوي نل ت ت تتت علي ا االوفاقية .والدو الوي ول ت ت تتب طرفا في االوفاقية و/أو
البروووكو بإمكان ا أن وعلن بأن ا سوف لن وطبق بعض بنود االوفاقية أو أن ا سوف وطبق بعض ا
بعد وعديل ا ،إال أنه في جميع األحوا ال يمكن للدو أن ووحفظ على األحكام األساسية في االوفاقية
ومن ا المادي  1الوي وضتتمنت وعريف الالجئ ،والمادي  3الوي وضتتمنت مبدأ عدم الومييز بستتبب
العرق أو الدين أو بلد المنشت تتأ وكذلك المادي  33الوي نل ت تتت على مبدأ عدم اإلبعاد وهذه األحكام
يجب أن ووافق علي ا ك الدو الموعاقدي في االوفاقية و/أو البروووكو .

3

ويوكون البروووكو من ديباجة باإلضت تتافة إلى أحد عشت تتر ماديً وضت تتمنت األحكام العامة للبروووكو
وأما عن الديباجة فقد وضت تتمنت اإلشت تتاري إلى أن اوفاقية 1951م ال ونطبق إال على األوربيين الذين
ألبحوا الجئين بسبب أحداث وقعت في أوربا قب  1يناير 1951م.

1جاسم ،أسحار سعد ،المرجع السابق ص.51
 2د.علوان ،عبد الكريم( .)3114الوسيط في القانون الدولي العام ،الكتاب الثالث ،حقوق اإلنسان ،عمان ،دار
الثقافة ،ص.319
3المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،مدخل إلى الحماية الدولية لالجئين ،مرجع سابق ،ص.39
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وأن فئتات جتديتدي من الالجئين قتد ظ رت بعتد اعومتاد االوفاقية لذلك يجب أن ال وقولت ت ت ت ت ت تتر االوفاقية
على الالجئين األوربيين فقط ،وأنتته يجتتب أن وش ت ت ت ت ت ت تم ت االوفتتاقيتتة جميع الالجئين التتذين وووفر في م
عنالر الوعريف الوارد في االوفاقية دون وقييده بالشرط الزمني أو الجغرافي.

1

وأشت تتارت المادي األولى من البروووكو إلى إزالة الشت تترط الزمني والجغرافي الوارد في وعريف الالجئ
الذي نلتتت علية اوفاقية 1951م .وأما المادي الجانية فقد أشتتارت إلى ضتتروري وعاون الدو الموعاقدي
في هذا البروووكو مع مفوضت تتية األمم الموحدي لشت تتؤون الالجئين ،أو مع أي مؤس ت تست تتة أ رى وابعة
لألمم الموحتدي ،2.وأشت ت ت ت ت ت تتارت المتادي الجتالجتة إلى أنته على التدو الموعتاقدي أن وبلن األمين العام لألمم
الموحدي بشأن ما وعومده من وشريعات من أج وطبيق هذا البروووكو وأما المادي الرابعة فقد أشارت
إلى كيفية وسوية المنازعات بين الدو األطراف في البروووكو .

3

ووضتمنت المادي ال امستة اإلشتاري إلى طريقة االنضتمام إلى البروووكو والمادي السادسة أشارت إلى
كيفية وطبيق البروووكو في حالة كون الدولة الطرف في البروووكو دولة اوحادية.

4

وأما المادي الس ت ت ت تتابعة فقد نل ت ت ت تتت على أحكام الوحفظ واإلعالن والمادي الجامنة على مواعيد بدء نفاذ
البروووكو والمادي الواستعة نلتت على كيفية االنسحاب من البروووكو والمادي العاشري أشارت إلى
اإلش ت تتعارات الوي يل ت تتدرها األمين العام لألمم الموحدي والمادي الحادية عش ت تتري نل ت تتت على أن وودع
نس ة من البروووكو في محفوظات األمم الموحدي.

5

1المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين  ،مجموعة من المواثيق الدولية واإلقليمية الخاصة بالالجئين
وغيرهم ممن يدخلون في نطاق اهتمام المفوضية ،مرجع سابق ،ص.31
2المادا  1-3من بروتوكول 1961م.
3المادا  3-4من بروتوكول 1961م.
4المادا  5-6من بروتوكول 1961م.
5المادا  1-1-9 -11-11من بروتوكول 1961م.

11

المطلب الثاني
حقوق والتزامات الالجئين
الفرع األول
الحقوق المقر بها لالجئ في دولة الملجأ
هناك مجموعة من الحقوق الوي وردت في االوفاقيات الدولية والعرف الدولي ومن ا:
أول :مبدأ عدم طرد الالجئين
يعوبر هذا المبدأ من المبادئ الجوهرية فيما يوعلق بحماية الالجئين والذي نل ت ت ت ت ت تتت علية الكجير من
المواجيق الدولية واإلقليمية والذي يقل ت ت تتد به عدم جواز طرد الالجئ إال في ظروف استت ت تتوجنائية ،وقد
نلت على هذا المبدأ اوفاقية 1951م في المادي  33فقري  1من

ا.

1

كما أشت ت ت ت تتارت االوفاقية إلى عدم جواز وحفظ الدو الموعاقدي على النلت ت ت ت تتوص الوي أقرت هذا المبدأ
نظ اًر إلى ما قد يوروب على ذلك من آجار طيري وأن ا ملزمة للدو الموعاقدي .وقد أكدت المفوض ت ت تية
على هذا المبدأ وعلى ضت ت تتروري الستت تتما لملومس اللجوء باإلقامة في دولة الملجأ بلت ت تتوري مؤقوة إلى
بناء على ذلك فإن حظر الطرد ال يش تتم
حين البت في طلب لجوءه من قب الس تتلطات الم ول تتةً .
الالجئ فقط وانما يشم ملومس اللجوء أيضا.

2

إال أن هذا المبدأ ليس مطلقا وانما يوجد اسوجناء علية نلت علية اوفاقية 1951م بأنه:
ال يست تتم باالحوجاج ب ذا الحق ألي الجئ وووافر دواع معقولة العوباره ط ار على أمن البلد الذي
يوجد فيه أو العوباره يمج نظ ار لست ت تتبق لت ت تتدور حكم ن ائي علية الروكابه جرما است ت تتوجنائي ال طوري
ط ار على مجومع ذلك البلد .

3

(1ال يجوز ألية دولة متعاقدا أن تطرد الجئا خ أو ترده بأية صورا من الصور إلى حدود األقاليم التي تكون حياته أو
حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب أرائه السياسية).
2خضراوي ،عقبة( .)3113الحماية الدولية لالجئين ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،بسكرا،
الجزائر ،جامعة محمد خيضر ،ص.66
3المادا  33فقرا  3من اتفاقية 1951م

11

وفي هذه الحالة االست تتوجنائية وست تتوطيع دولة الملجأ طرد الالجئ ،إال أنه مع ذلك ال بد أن ولوزم دولة
الملجأ بقيود معينة قب ونفيذ الطرد نلتت علي ا اوفاقية 1951م في المادي  . 33ونلت على هذا
المبدأ أيض تتا اوفاقية  31أكووبر لس تتنة  1933الموعلقة بالمركز الدولي لالجئين الروس واألرمن ومن
في حكم م ،1وكذلك اوفاقية جنيف الرابعة المعقودي في 1949/1/13م في المادي  45فقري  4من ا.

2

واإلعالن ال اص باللجوء اإلقليمي والذي وبنوه الجمعية العامة بقرارها رقم  3313في  14ديستت ت تتمبر
ستتنة 1961م 3.وكذلك اوفاقية منظمة الوحدي اإلفريقية لستتنة 1969م  .4وغيرها من المواجيق الدولية
واإلقليمية األ رى الوي نلت على مبدأ عدم الطرد.
تور م ولفة من ا ل تتدور أوامر وقض تتي بالطرد بحق الالجئين وكذلك رفض
ووش تتم ودابير الطرد ل ت اً
اسوقبال م عند الحدود أو عدم قبو ملومس لجوء ول مو فيا أو ورحي الواللين بواسطة المراكب
أو منع م من الول تتو وهم في أعالي البحار أو اإلعادي القست ترية إلى دول م األل تتلية .وعلى الرغم
مما يمكن أن وواج ه دو اللجوء من مشتاك قد ولتتب مرهقة ل ا اقولتتاديا واجوماعيا وستتياستتيا في
حالة ولت ت ت تتو أعداد كبيري من طالبي اللجوء وبشت ت ت تتك مست ت ت تتومر فإنه يجب أن ال وكون الحلو على
حساب المبادئ األساسية الموعلقة بحماية الالجئين.

5

1المادا  3فقرا  3من اتفاقية المركز الدولي لالجئين الروس واألرمن لسنة 1933م.
"2ال يجوز نقل أي شخص محمي في أي حال إلي بلد يخشى فيه االضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده
الدينية".
"3ال يجوز إخضاع أي شخص من األشخاص المشار إليهم في الفقرا  1من المادا  1لتدابير مثل منع دخوله عند
الحدود أو ،إذا كان الشخص قد دخل اإلقليم الذي ينشد اللجوء إليه ،إبعاده أو رده القسري إلي أية دولة يمكن أن
يتعرض فيها لالضطهاد".
4المادا  3فقرا  3من اتفاقية منظمة الوحدا اإلفريقية لسنة 1969م.
5د .بسيوني ،محمود شريف ،الدقاق ،محمد السعيد ،وزير ،عبد العظيم ،مرجع سابق ،ص.113
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ثانيا :مبدأ تقييد سلطة الدولة بالنسبة إلبعاد الالجئين
يقلتتد باإلبعاد إجراء قانوني وو ذه الدولة وجاه أحد األجانب الموجودين بلتتفة قانونية دا

إقليم ا

وضتع بموجبه حداً لوجوده وولزمه بمغادري اإلقليم .واألل أن ك دولة وملك حق إبعاد أي من ورى
من األجانب ،ووسوند في ذلك إلى مبدأ السيادي ،1وان ال يكون هناك نص يقضي ب الف ذلك ،والى
ما وملكه من ست ت ت ت ت تتلطة وقديرية فيما يوعلق بونظيم د و األجانب إلي ا وان اء وجودهم على إقليم ا،
بشترط عدم وعستف ا في استو دام هذه السلطة ،وبما أن الالجئ يعوبر ش لاً أجنبياً فإن دولة الملجأ
وملك الحق بالن اية في إبعاده.

2

إال أن ذلك ال يوم إال في حاالت اسوجنائية وومج في اروكاب الالجئ ما يعوبر و ديداً لألمن الوطني
والنظام العام في الدولة ،وهذا ما نلت علية المادي  33فقري  3من اوفاقية 1951م ،ففي هذه الحالة
يكون لدولة الملجأ الحق في إبعاد الالجئ ويعوبر اإلبعاد أق وأجي ار على الالجئ بالمقارنة مع الطرد
ألنه ال يوروب علية بالضت ت ت تتروري إعادي الالجئ إلى الدولة الوي يكون في ا معرضت ت ت تتا لالضت ت ت تتط اد أو
الموت .غير أن ستتلطة دولة الملجأ في إبعاد الالجئ مقيدي ببعض القيود الوي أقرها المجومع الدولي
في هذا المجا والوي نلت علي ا اوفاقية 1951م بأنه:

3

 .1ال وطرد الدولة الموعاقدي الجئا موجودا في إقليم ا بلتتوري نظامية إال ألستتباب ووعلق باألمن
الوطني أو النظام العام.

1James

c. simon,2010 Critical Issue of International refugee law, Cambridge university
press, p 120 – 122.
2عبد العال ،محمد شوقي(.)1996ورقة بحثية بعنوان حقوق الالجئ طبقا لمواثيق األمم المتحدا ،أعمال ندوا
الحماية الدولية لالجئين  ،مركز البحوث والدراسات السياسية  ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرا،
تحرير د .أحمد الرشيدي( )1991ط ،1ص.41
3عبد العال ،محمد شوقي ،مرجع سابق ،ص.43
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 .3ال ينفتتذ طرد مجت هتتذا الالجئ إال وطبيقتتا لقرار مو تتذ وفقتتا لأللت ت ت ت ت ت تتو اإلجرائيتتة الوي ينص
علي ا القانون ويجب أن يسم لالجئ ما لم ووطلب الف ذلك أسباب قاهري وول باألمن
الوطني بتأن يقتدم بينتات إلجبتات براءوته ،وبتأن يمارس حق االعوراض ويكون له وكي يمجله
ل ذا الغرض أمام سلطة م ولة أو أمام ش ص أو أكجر معينين ليلا من قب السلطة
الم ولة.
 .3ومن الدولة الموعاقدي مج هذا الالجئ م لة معقولة ليلومس الل ا قبوله بلوري قانونية في
بلد أ ر ووحوفظ الدولة الموعاقدي بحق ا في أن وطبق ال هذه الم لة ما وراه ض تتروريا من
الودابير الدا لية.

1

يوبين من ذلك أن هذه المادي نلت على ضمانات جالجة أساسية لالجئ فيما يوعلق بإبعاده من إقليم
التدولتة الوي يوجد في ا ،الضت ت ت ت ت ت تتمانة األولى ووعلق في حظر إبعاد الالجئ والست ت ت ت ت ت تتما به في حاالت
اس تتوجنائية فقط ،وومج في و ديد األمن الوطني والنظام العام في الدولة ،وهذا يعني أن الدولة لم وعد
ل ا الحرية في وحديد األست ت ت ت ت ت تتباب الوي وعوبر مبر ار إلبعاد الالجئ ،وانما يجب أن ووقيد باألست ت ت ت ت ت تتباب
المحددي قانونيا والوي نلت علي ا اوفاقية 1951م والوي وومج باإل ال باألمن والنظام في الدولة.

2

وأن عبتاري "إال ألس ت ت ت ت ت ت تبتاب ووعلق  ........أو النظتام العام" الواردي في المادي  33فقري  1من اوفاقية
1951م ووس ت تتم بعدم الوض ت تتو الكبير ،وذلك ألن فكري النظام العام ووميز بالنس ت تتبية من حيث الزمان
والمكان ،إال أن اللجنة المكلفة بأعداد اوفاقية 1951م أش ت ت ت ت ت تتارت إلى أن النص أعاله يعطي الحق
للتدولتة في إبعتاد أي من وراه من األجتانتب ،أذا أدينوا بتإحتدى الجرائم ال طري وكتانتت التدولة وعدها

1المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين  ،مجموعة من المواثيق الدولية واإلقليمية الخاصة بالالجئين
وغيرهم ممن يدخلون في نطاق اهتمام المفوضية ،مرجع سابق ،ص.31
2د البحيري ،يوسف ،مرجع سابق ،ص .315
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اعوداء على النظام العام في ا ،وفي مؤومر المفوضت تتين الذي وبنى اوفاقية 1951م كان الرأي الغالب
هو أن ووولى السلطة القضائية في الدولة مسألة وحديد ذلك.

1

وأما الضت ت ت ت ت ت تتمانة الجانية فووعلق باإلجراءات فيجب أن ال يكون اإلبعاد إال ونفيذا لقرار يلت ت ت ت ت ت تتدر وفقا
لإلجراءات الوي حددها القانون ،والسما لالجئ بوقديم دفاعه ضد القرار القاضي بإبعاده واجبات أن
وجودي في التدولتة ال ي ت بتاألمن الوطني والنظتام العتام ،وومكينته من الطعن بقرار إبعتاده وأن يوك
من يمجله للقيام بذلك أمام الج ة الم ول ت ت تتة أو شت ت ت ت ص أو أشت ت ت ت اص وم وعيين م من قب الس ت ت تتلطة
الم ولت ت ت ت ت تتة للقيام بذلك .إال أن الدولة بإمكان ا أن ووحل من ولك اإلجراءات إذا ووفرت أست ت ت ت ت تتباب
اضط اررية ووعلق باألمن الوطني.

2

وأ ي ار الض تتمانة الجالجة فإن ا ووعلق بمن الالجئ م لة معقولة يمكنه الل ا اللجوء إلى دولة أ رى،
وذلتك بعتد أن ألت ت ت ت ت ت تتب قرار اإلبعتاد من دولة الملجأ ق ار ار ن ائيا واجب الونفيذ ،وفقا لإلجراءات الوي
نلت علي ا الفقري  3من المادي  33من اوفاقية 1951م.

3

إن المادي  33من اوفاقية 1951م قلت ت تترت االست ت تتوفادي من الضت ت تتمانات أعاله على الالجئ الموجود
على إقليم الدولة بلت تتوري قانونية من أج حمايوه من وعست تتف دولة الملجأ بإبعاده في أي وقت وراه،
غير أنه ال يستتوفيد من هذه الضتتمانات الالجئ الموجود على إقليم الدولة بل توري غير قانونية ،وهذا
يعوبر بمجتتابتتة عقوبتتة ووقع تتا دولتتة الملجتتأ عليتتة وهو متتا يوعتتارض مع المتادي  31من االوفتتاقيتتة ذاو تتا،
الوي ال وجيز للدو األطراف فرض عقوبات على الالجئ بست ت ت ت ت ت تتبب د وله إقليم الدولة أو بقائه فيه
بلوري غير قانونية.

4

1د البحيري ،يوسف ،مرجع سابق ،ص.316
2د .إلهيتي ،نعمان عطا هللا( .)3111حقوق اإلنسان القواعد واآلليات الدولية ،سوريا ،دار ومؤسسة رسالن
للطباعة والنشر ،ط ،1ص .191
3د .أمر هللا ،برهان محمد ،مرجع سابق ص.311
4ألنعيمي ،عمر سلمان ،مرجع سابق ،ص.19
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ثالثا :مبدأ المأوى المؤقت
يقلت ت ت ت ت تتد ب ذا الحق أن الدولة إذا كانت غير ملزمة بمن الملجأ لألجانب دا

إقليم ا فليس ل ا إذا

كتان ذلتتك ال يوعتتارض مع ملت ت ت ت ت ت تتالح تتا أن وحرم الالجئ من البحتث عن ملجتأ في دولتة أ رى ،عن
طريق الستما له بالد و إلى إقليم ا بالشتروط المناسبة ل ا والبقاء فيه مدي محددي أو بوأجي طرده
أو إبعاده إن كان موجوداً بالفع دا
دولة أ رى ومنحه اللجوء.

اإلقليم لكي يومكن من الحل تتو على ولت تري بالد و إلى

1

بناءاً على ذلك فان هذا المبدأ يقوم على اعوبارين أساسيين هما:
 .1أن للدولة ستتلطة مطلقة في من اللجوء ،ووستتوند في ذلك إلى مبدأ الستتيادي اإلقليمية ،إال إذا
وجد نص يقضي بغير ذلك ،فالدولة ل ا الحق في منع أي من وراه ووسم ألي من وراه من
األجانب في د و اقلي ما واإلقامة فيه مؤقوا والوموع بحمايو ا.
 .3أن رفض الدولة من الالجئ المأوى المؤقت فان ذلك يمكن أن يؤدي إلى وعرض ت ت ت تته للموت
أو االض ت تتط اد على يد س ت تتلطات دولة االض ت تتط اد أو على الحدود أو في أعالي البحار في
الوقت الذي هو بأمس الحاجة فيه إلى الحماية والمساعدي.

2

وعليه فان فكري المأوى المؤقت و دف إلى الووفيق بين مل ت ت تتلحة الدولة في ممارس ت ت تتة س ت ت تتيادو ا على
إقليم ا من ج ة ،وبين ملتتلحة الالجئ في وجنب وقوعه في قبضتتة ستتلطات دولة االضتتط اد ،وقد
أدى وطبيق هتتذا المبتتدأ إلى إنقتتاذ حيتتاي آالف من طتتالبي اللجوء ،ومكن المجومع التتدولي من الوتتد ت
من أج إيجاد الحلو لمشكلو م.

3

1عبد العال ،محمد شوقي ،مرجع سابق،ص.44
2د .أمر هللا ،برهان محمد ،مرجع سابق ص.313
3د .أمر هللا ،برهان محمد ،مرجع سابق ص.314
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وقد نل ت ت ت ت تتت الوجائق الدولية على الحق في المأوى المؤقت وعبرت عنة بعبارات م ولفة مج

الحق

في اإلقامة المؤقوة ،الحق في الملجأ المؤقت ،الحق في اإلقامة لفوري محددي ،الحق في اإلقامة لم لة
معقولة .

1

وقد أكدت اوفاقية 1951م في المادي  31فقري  1من ا على فكري الحق في المأوى المؤقت وقض ت تتت
بأنه:
ومونع ال تتدو الموع تتاق تتدي عن فرض عقوب تتات جزائي تتة ،بس ت ت ت ت ت ت تب تتب د ول م أو وجودهم غير الق تتانوني
 ...........شت ت تريطة أن يقدموا أنفست ت ت م إلى الس ت تتلطات دون إبطاء وأن يبرهنوا على وجاهة أس ت تتباب
د ول م أو وجودهم غير القانوني  2.و ومونع الدو الموعاقدي عن فرض غير الضت ت تتروري من القيود
على ونقالت هؤالء الالجئين ،وال وطبق هذه القيود إال ريجما يست تتوى وض ت تتع م في بلد المالذ أو ريجما
يقبلون في بلد أ ر 3. .........ونل ت تتت كذلك على أنه ال وطرد الدولة الموعاقدي الجئا موجودا في
إقليم ا بلوري نظامية إال ألسباب ووعلق باألمن الوطني أو النظام العام .

4

وألزمتت كتذلتك اوفتاقيتة 1951م في المتادي  31فقري  3من ا الدولة في الحالوين أعاله بمن الالجئ
قب طرده أو إبعاده م لة معقولة والوست ت ت ت ت ت يالت الالزمة لكي يس ت ت ت ت تتوطيع طلب اللجوء في دولة أ رى
 ...................وعلى الدو الموعاقدي أن ومن الالجئين المذكورين م لة معقولة ،وكذلك ك
الوس يالت الضرورية ليحللوا على قبو بلد أ ر بد ول م إليه .

5

1خضراوي ،عقبة( ،)3113مرجع سابق ،ص.69
2المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين  ،مجموعة من المواثيق الدولية واإلقليمية الخاصة بالالجئين
وغيرهم ممن يدخلون في نطاق اهتمام المفوضية ،مرجع سابق ،ص.19
3المادا  31فقرا  3من اتفاقية 1951م.
4المادا  33فقرا  1من اتفاقية 1951م.
5المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين  ،مجموعة من المواثيق الدولية واإلقليمية الخاصة بالالجئين
وغيرهم ممن يدخلون في نطاق اهتمام المفوضية ،مرجع سابق ،ص.31
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كما نلت ت ت ت ت تتت االوفاقية على أنه ومن الدولة الموعاقدي مج هذا الالجئ م لة معقولة ليلومس الل ا
قبوله بلت ت تتوري قانونية في بلد آ ر ووحوفظ الدولة الموعاقدي بحق ا في أن وطبق ال هذه الم لة ما
وراه ضروريا من الودابير الدا لية .

1

كما أن إعالن األمم الموحدي بشت ت ت تتأن الملجأ اإلقليمي لست ت ت تتنة 1961م نص بأنه إذا حدث أن قررت
دولتة متا وجود مبرر للحيتد عن المبتدأ المقرر في الفقري  1من هتذه المتادي ،ونظر التدولة المذكوري في
أمكانية من الش ت ص المعني ،بالشتتروط الوي وستتونستتب ا ،فرلتتة للذهاب إلى دولة أ رى ،وذلك إما
بمنحة ملجأ مؤقوا أو بطريق أ ر .

2

يوض ت مما ستتبق أن فكري الملجأ المؤقت قد وردت في مواجيق دولية ملزمة للدو وأ رى غير ملزمة
فتاوفتاقيتة 1951م وهي اوفتاقيتة دوليتة ملزمتة للتدو الموعتاقتدي قتد ألزمتت التدو الموعتاقدي بمن الملجأ
المؤقت لالجئين ولكن قلتترت ذلك على الالجئين الموجودين دا

الدولة فقط .في حين أن إعالن

األمم الموحدي بشت ت ت ت ت ت تتأن الملجأ اإلقليمي يعوبر من المواجيق الدولية غير الملزمة للدو ولكنة مع ذلك
وجه الدعوي للدو من أج احورام مبدأ الملجأ المؤقت والعم على وطبيقه.

1المادا  33فقرا  3من اتفاقية 1951م.
2المادا  3فقرا  3من إعالن األمم المتحدا بشأن الملجأ اإلقليمي لسنة 1961م.
3د .أمر هللا ،برهان محمد ،مرجع سابق ص.311
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الفرع الثاني
ال لتزامات التي تترتب على الالجئين في دولة الملجأ
أول :التزامات الالجئين ومدى عالقتها باعتبارات المحافظة على النظام العام واألمن الوطني لدولة
الملجأ
ووجلى عالق تتة اعوب تتارات المح تتافظ تتة على النظ تتام الع تتام واألمن الوطني في دول تتة الملج تتأ بت تالو ازم تتات
الالجئ في مواج ة دولة الملجأ في الشرطين األساسيين الواليين:
 .1الشرط المانع
الشت ت ت ت ت ت تترط المتانع يعني متدى وتد ت اعوبتارات األمن الوطني لتدولتة الملجتأ بعدم االعوراف منذ البداية
لطالبي اللجوء بالحق في اللجوء لس تتبق اروكاب م جرائم وش تتك في حد ذاو ا ط اًر على الس تتالم العام
للدولة ،استوناداً إلى الومييز الوقليدي بين الجرائم الستياستية من ج ة والجرائم غير الستياستية من ج ة
أ رى.

1

وأما عن األساس القانوني ل ذا الشرط فقد نلت علية بعض المواجيق الدولية وهي ك من اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 1941م الذي نلفي المادي  14فقري  ) 1منه على أن لك فرد الحق
في أن يلجأ إلى بالد أ رى أو يحاو االلوجاء إلي ا هربا من االضت ت ت ت ت ت تتط اد  ،إال أنه است ت ت ت ت ت تتوجنى من
االستتوفادي من حق اللجوء من اروكب جريمة غير س تتياس تتية أو اروكب أعماالً وونافى مع مبادئ األمم
الموحتتدي حيتتث نص في المتتادي  92فقري  4منتته على أنتته ال ينوفع ب تتذا الحق من قتتدم للمحتتاكمتتة في
جرائم غير سياسية أو ألعما وناقض أغراض األمم الموحدي ومبادئ ا .

2

1د.قاسم ،محي الدين ( .)1991بحث التزامات الالجئ دراسة في التشريعات الدولة واإلقليمية ،المجلة المصرية
للقانون الدولي ،مصر ،العدد  ،54ص .163 -161
2د .المصري ،زكريا ( .)3116حقوق اإلنسان ،مصر ،القاهرا ،دار الكتب القانونية ،ص .196

19

وأيضتا هذا ما نلتت علية اوفاقية األمم الموحدي ال الة بالالجئين لسنة 1951م حيث نلت على
أنه ال ونطبق أحكام هذه االوفاقية على أي ش ص وووفر أسباب جدية لالعوقاد بأنه:
أ .اروكب جريمة ضت تتد الست تتالم أو جريمة حرب أو جريمة ضت تتد اإلنست تتانية ،بالمعنى المست تتو دم
ل ذه الجرائم في اللكوك الدولية الموضوعة للنص على أحكام بشأن ا.
ب .أروكب جريمة جسيمة غير سياسية ارج بلد اللجوء قب قبوله في هذا البلد بلفة الجئ.
ج .أروكب أفعاال مضادي ألهداف األمم الموحدي ومبادئ ا .

1

وكذلك إعالن األمم الموحدي بشتتأن اللجوء اإلقليمي لستتنة 1961م نص في المادي  1فقري  3على أنه
ال يجوز االحوجاج بالحق في الوماس ملجأ والوموع به ألي شت ت ص وقوم دواع جدية للظن باروكابه
جريمة ضد السلم أو جريمة من جرائم الحرب أو جريمة ضد اإلنسانية ،بالمعنى الذي عرفت به هذه
الجرائم في اللكوك الدولية الموضوعة للنص على أحكام بشأن ا .

2

وكذلك نلتتت علية بعض المواجيق اإلقليمية مج اوفاقية منظمة الوحدي اإلفريقية لستتنة 1969م الوي
أضت ت تتافت بأنه ال ونطبق أحكم هذه االوفاقية على أي ش ت ت ت ص يكزن لدى دولة اللجوء أست ت تتباب قوية
الن وعوبره من اجل تتا :قتتد ألت ت ت ت ت ت تتب مو متتا بتتاروكتتاب أعمتتا منتتافيتتة ألهتتداف ومبتتادئ منظمتتة الوحتتدي
األفريقية  3.كما أن االوفاقية األفريقية وميزت عن المواجيق الدولية بكون ا نلتت على أنه ال وستري
أحكتام هتذه االوفتاقيتة على أي الجئ في الحتاالت الوتاليتة ................................ :إذا كان
قد أروكب جرما طي ار ذا طابع غير س ت ت ت تتياس ت ت ت تتي ارج البلد الذي منحه اللجوء بعد أن يكون قد قبلة
باعوباره الجئا .

4

1المادا  1فقرا (و) من اتفاقية 1951م.
 2د .الخزرجي ،عروبة ،مرجع سابق ،ص .411
3المادا  1فقرا (/5ج) من اتفاقية منظمة الوحدا األفريقية لسنة .1969
4المادا  1فقرا ( /4و) من اتفاقية منظمة الوحدا األفريقية لسنة .1969
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واذا كان باإلمكان الوعرف بس ت ولة على الجرائم الوي وقورف ضتتد اإلنستتانية أو ضتتد الستتلم أو جرائم
الحرب والوي وعوبر ستببا كافيا في عدم من لتتفة اللجوء لمروكبي ا ،فإنه ليس بالست ولة الومييز بين
الجرائم الست تياس تتية وغير الس تتياس تتية وذلك بس تتبب عدم وجود معيار واضت ت أو عرف وطبقه الدو في
هتذا المجتا  ،لتذلتك فتإن التدولتة ووموع بست ت ت ت ت ت تتلطتة وقتديريتة في اعوبتار متا اروكبته ملومس اللجوء جريمة
س تتياس تتية فوض تتفي علية ل تتفة الالجئ ،أو ما اروكبه جريمة غير س تتياس تتية فومونع عن إضت تفاء ل تتفة
الالجئ علية ،وكجي ار ما وغلب الدو االعوبارات الستتياستتية على القانونية في هذا المجا  ،مما يؤدي
إلى األضرار في العالقة بين دولة اللجوء والدولة الوي اقورف في ا الالجئ جريموه.

1

 .2الشرط الفاسخ
الشتترط الفاستتخ يعني أن دولة الملجأ وقد اروضتتت وجود طالب اللجوء بين ظ راني ا فإن ل ا بموجب
اعوبارات الس ت ت ت ت تتيادي على إقليم ا أن وفرض علية من االلوزامات والشت ت ت ت ت تتروط ما يكف عدم وحو هذا
بناء على شرط فاسخ.
اللجوء إلى أداي ضاري بالنسيج االجوماعي ل ا ،وعليه فإن ا ومنحه الملجأ ً

2

ونلت ت ت ت ت ت تتت اوفتاقيتة 1951م في المتادي  3على أنه على ك الجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات
وفرض عليه ،لتتولتتا أن ينلتتاع لقوانينه وأنظموه وأن يوقيد بالودابير المو ذي فيه للمحافظة على
النظتام العتتام  3.وكتتذلتتك نلت ت ت ت ت ت تتت اوفتتاقيتتة 1951م على أن ومن كت من التتدو الموعتتاقتتدي الالجئين
المقيمين بلتتوري نظامية في إقليم ا حق ا ويار مح إقامو م والونق الحر ضتتمن أ ارضتتي ا على أن
يكون رهنا بأية أنظمة ونطبق على األجانب عامة في نفس الظروف .

1د.قاسم ،محي الدين ،مرجع سابق ،ص.163،164
2د.قاسم ،محي الدين ،مرجع سابق ،ص.163
 3جاسم ،أسحار سعد عبد اللطيف ،مرجع سابق ،ص .53
4المادا  36من اتفاقية 1951م.

4

11

ونلتت ت تتت أيضتت ت تتا اوفاقية منظمة الوحدي األفريقية على أنه وقع على عاوق ك الجئ الوزامات وجاه
البلد الذي يقيم فيه ،ووطلب منة أن يقوم بل تتفة ال تتة باالموجا للقوانين واألحكام المعمو ب ا في
هذا البلد ،وأن ينلت ت ت ت ت تتاع كذلك لإلجراءات الوي و دف إلى المحافظة على النظام العام وينبغي عليه
فوق ذلك أن يمونع عن ممارس ت ت ت ت ت تتة أي عم هدام موجه ض ت ت ت ت ت تتد أي بلد عض ت ت ت ت ت تتو في منظمة الوحدي
األفريقية  1.ويولتت ت ت ت ت ت بالوزامات الالجئ وجاه دولة اللجوء ،ومدى ودا

اعوبارات المحافظة على

األمن والنظام العام في ا مع حقوق الالجئين وحرياو م األس تتاس تتية ،موض تتوعين على درجة كبيري من
األهمية وهما احوجاز الالجئ في بداية اللجوء والطرد أو اإلبعاد لالجئ في ن ايوه .

2

وقد منعت اوفاقية 1951م الدو الموعاقدي من .........فرض عقوبات جزائية بس ت ت ت ت ت تتبب د ول م أو
وجودهم غير القانوني على الالجئين الذين يد لون إقليم ا أو يوجدون فيه دون إذن قادمين مباش ت تري
من إقليم كانت فيه حياو م أو حريو م م ددي  ......ش ت ت تريطة أن يقدموا أنفس ت ت ت م إلى الست ت تتلطات دون
إبطاء وأن يبرهنوا على وجاهة أسباب د ول م أو وجودهم غير القانوني .

3

وأما بالنس ت ت تتبة لالحوجاز فقد ألتت ت تتدرت اللجنة الونفيذية للمفوض ت ت تتية الس ت ت تتامية لألمم الموحدي لشتت ت تتؤون
الالجئين القرار رقم  44د 31-الذي قررت فيه بأن ال يكون احوجاز الالجئين وملومست ت ت ت ت تتي اللجوء
ولقائيا ويجب عدم اللجوء إليه لما فيه من قست ت تتوي ،وعندما وكون هناك ض ت ت تتروري وقوض ت ت تتي اللجوء إليه
فيجب أن يكون ذلك وفقا لألست ت تتس الوي نص علي ا القانون وألج وحقيق أغراض محددي ،ومن هذه
األغراض:
 .1االحوجاز ألجراء مقابلة شت ت ل تتية ب دف الوأكد من هوية الالجئ أو ملومس اللجوء ومعرفة
ووقدير األسباب الوي يقوم علي ا حق المطالبة باللجوء.
1المادا  3فقرا  1من اتفاقية منظمة الوحدا األفريقية.
2د.قاسم ،محي الدين ،مرجع سابق ،ص.111
3المادا  31فقرا  1من اتفاقية 1951م.
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 .3االحوجاز لمواج ة حاالت أوالف الالجئين أو طالبي اللجوء لوجائق س ت ت ت ت تتفرهم أو هوياو م أو
حمل م وجائق مزوري ب دف وضلي السلطات في دولة اللجوء.
 .3االحوجاز لليانة وحماية األمن الوطني والنظام العام في دولة اللجوء.

1

وأما بالنس ت ت ت ت ت تتبة لطرد الالجئ فقد نل ت ت ت ت ت تتت اوفاقية 1951م على أنه ال وطرد الدولة الموعاقدي الجئا
موجودا في إقليم ا بلت تتوري نظامية إال ألست تتباب ووعلق باألمن الوطني أو النظام العام  2.وعليه فان
االلوزام بمبدأ عدم طرد الالجئ المقيم بلتتفة قانونية في دولة اللجوء ،يووقف في حالة و ديد الالجئ
لألمن الوطني والنظتام العتام في دولتة للجوء ،الن اعوبتارات المحتافظتة على األمن والنظتام العتام ل ا
أولوية على حماية حقوق الالجئين إذا اقوضتتت األستتباب ذلك ،باإلضتتافة إلى ود

هذه االعوبارات

في الوسائ اإلجرائية لونفيذ القرار بالطرد أو اإلبعاد من دولة اللجوء عن طريق أمرين:
 .1عدم الست ت ت تتما لالجئ بوقديم ما يجبت براءوه أو أن يعورض على قرار الطرد إذا كانت هناك
أسباب قاهري وول باألمن الوطني لدولة اللجوء المادي  33فقري  3من اوفاقية 1951م.
 .3احوفتاظ دولتة اللجوء ال الم لتة الممنوحتة لالجئ اللوماس قبوله بلت ت ت ت ت ت تتوري قانونية في بلد
آ ر ،بحق ا في وطبيق ما وراه ضروريا من ودابير ذات طابع دا لي المادي  33فقري . 3

3

وعليه فأنه يمكن للدولة أن ووحل من ك ضت ت تتمانات الطرد المنلت ت تتوص علي ا في المادي  33من
اوفتاقيتة 1951م ،4في حالة ووافر دواع معقولة العوبار الالجئ ط ار على أمن البلد الذي يوجد فيه
أو العوباره يمج نظ ار لس تتبق ل تتدور حكم ن ائي عليه الروكابه جرما اس تتوجنائي ال طوري ط ار على
مجومع ذلك البلد.

5

1د.بسيوني ،محمود شريف ،والدقاق ،محمد السعيد ،ووزير ،عبد العظيم ،مرجع سابق ،ص.113
2المادا  33فقرا  1من اتفاقية 1951م.
3خضراوي ،عقبة( ،)3113مرجع سابق ،ص.11
4ألنعيمي ،عمر سلمان ،مرجع سابق ،ص.93
5المادا  33فقرا  3من اتفاقية 1951م.
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ثانيا :التزامات الالجئين ومدى عالقتها باعتبارات حسن العالقات بين الدول
يوناو بعض الفق اء مس ت ت ت ت تتألة الوزامات الالجئ في مواج ة دولة اللجوء من زاوية أن ا قد وؤدي إلى
إجتاري المست ت ت ت ت ت تتؤوليتة التدوليتة لتدولتة اللجوء عمتا يقوم به الالجئ من أفعا دا

الدولة والوي يمكن أن

وكون سببا لشكوى الدو األ رى وعلى وجه ال لوص الدولة األل .
في حين ذهب آ رون إلى أن من حق الدولة استتونادا إلى مبدأ الستتيادي على إقليم ا أن ومن اللجوء
ألي ش ص وقدم بطلب اللجوء إلي ا وونطبق عليه شروط الالجئ ،وان وجود هذا الش ص في دولة
اللجوء ال يعوبر مبر ار لدولة األلت ت ت ت ت بأي حا من األحوا للش ت ت ت تتكوى أو الدعاء المس ت ت ت تتؤولية لدولة
بناء على أن من الملجأ يعوبر عمال إنسانيا وال ي ضع ألي اعوبارات سياسية.
اللجوء وذلك ً

1

غير أنه يمكن أن وجور الووورات بين الدو إذا ما قام الالجئ بأنشت ت ت تتطة ست ت ت تتياست ت ت تتية وست ت ت تتو دف دولة
االضتتط اد واألمن والنظام في ا أي دولة الجنستتية أو دولة اإلقامة المعوادي ،كاالشتتوراك في ونظيمات
الت ت تتة بالالجئين أو وحدات شت ت تتبة عست ت تتكرية أو الوست ت تتل عبر الحدود إلى دولة االضت ت تتط اد والقيام
بأعما وعوبرها دولة االضت ت ت ت ت تتط اد أعماال عدائية ضت ت ت ت ت تتدها ،والوي يمكن أن وكون ست ت ت ت ت تتببا في أجبات
مستؤولية دولة اللجوء وجاه دولة االضتتط اد أو المجومع الدو عن األعما الوي قام ب ا الالجئ في
حالة ووفر شروط ا.

2

ونجد أن المواجيق الدولية الموعلقة بالالجئين لم ولزم دولة اللجوء بفرض قيود على نشاط الالجئين أو
مراقبو م ،فتاوفتاقيتة ست ت ت ت ت ت تتنة 1951م عبرت في ديباجو ا عن أم الدو الموعاقدي في أن وعم جميعا
قدر المسوطاع على منع مشكلة الالجئين من أن ولب سببا للووور بين الدو  ،ف ي مجرد رغبة أو

1خضراوي ،عقبة( ،)3113مرجع سابق ،ص.11
2د.قاسم ،محي الدين ،مرجع سابق ،ص.113
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أم لم وفرض على الدو أي الوزام للقيام بواجب معين 1.وأما إعالن األمم الموحدي بشت ت ت ت ت تتأن الملجأ
اإلقليمي لس تتنة 1961م فقد جاء بل تتيغة عامة حيث نص على أنه ال وس تتم الدولة مانحة الملجأ،
لألشت ت ت اص الذين حل ت تتلوا على ملجأ في ا ،بالقيام بأية أنش ت تتطة ووعارض مع مقال ت تتد األمم الموحدي
ومبادئ ا.

2

في حين نجد أن بعض المواجيق اإلقليمية الموعلقة بالالجئين قد ألزمت دولة اللجوء بمراقبة نشت ت ت ت ت ت تتاط
الالجئين وعدم الستما ل م بالقيام بأعما معينة 3.مج اوفاقية كاراكاس بشتأن الملجأ اإلقليمي لستتنة
1954م والوي نلت على أنه يجب على دولة الملجأ ،بناء على طلب الدولة الوي يعني ا األمر ،أن
وو ذ اإلجراءات والودابير الالزمة ،ألبعاد الالجئ مست تتافة معقولة وراها دولة الملجأ بعيدي عن الحدود
أو أن وفرض رقابة على الالجئ.

4

وكذلك أكدت على هذا اإللزام اوفاقية منظمة الوحدي األفريقية لس ت ت تتنة 1969م حيث نل ت ت تتت على أنه
ينبغي على بلدان اللجوء ،ألس ت ت ت ت تتباب ووعلق باألمن ،وفي حدود إمكانياو ا أن وجع إقامة الالجئين
على مسافة معقولة من حدود بلد منشئ م األللي .

5

وكذلك نل ت ت تتت في المادي  3فقري  3على أن ووع د الدو الموقعة على هذه االوفاقية بأن وحظر
على الالجئين المقيمين في أراضي ا م اجمة أية دولة عضو في المنظمة ،بأية أعما من شأن ا أن
وؤدي إلى نشتوب ووورات بين الدو األعضتاء  ،6 ...........ومن أج ضبط ما يقوم به الالجئون

 1المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،مجموعة من المواثيق الدولية واإلقليمية الخاصة بالالجئين
وغيرهم ممن يدخلون في نطاق اهتمام المفوضية ،مرجع سابق ،ص.9
2د .الخزرجى ،عروبة ،مرجع سابق ،ص .411
3د.قاسم ،محي الدين ،مرجع سابق ،ص.115
4المادا  9من اتفاقية كاراكاس بشأن الملجأ اإلقليمي لسنة 1954م.
 5المادا  3فقرا  6من اتفاقية منظمة الوحدا األفريقية لسنة 1969م.
 6د .الهلسه ،أيمن أديب سالمة ،مرجع سابق ،ص .59
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من نشاطات ،فإنه يجب الومييز بين فئوين من األنشطة والونظيمات الوي وعوبر جوهر الوزام الالجئ
في مواج ة دولة اللجوء:
الفئة األولى :ووش ت تتم األنش ت تتطة والونظيمات ذات الطبيعة الس ت تتياس ت تتية والموعلقة باللت ت تراع من أج
الولت ت ت تتو إلى الست ت ت تتلطة ،وبالبعد ال ارجي ألنشت ت ت تتطة الالجئين ،وقد منحت االوفاقية األوربية لحقوق
اإلنست ت ت ت ت ت تتان ،1في المتادي  16من تا الحق للتدو الموعاقدي بفرض قيود على ما يقوم به األجانب من
أنشطة سياسية.
الفئة الثانية :ووشت تتم األنشت تتطة والونظيمات الوي ووميز بطابع ا الست تتياست تتي ف ي أنشت تتطة وونظيمات
اجوماعية أو اقولت ت تتادية أو دينية أو جقافية ولكن ا ذات طبيعة ست ت تتياست ت تتية و دف إلى رعاية مل ت ت تال
الالجئين العامة ،وان الطبيعة الستت تتياستت تتية ل ا ليس ت ت تت نشت ت تتاطاً وانما ل ت تتولت ت تتية لجميع الونظيمات
واألنشطة االجوماعية من ال إضفاء الطبيعة السياسية علي ا.
وفيما يوعلق بالفئة األولى من أنواع األنشت ت ت ت ت تتطة والونظيمات فإن ا وكون وحت س ت ت ت ت ت تتيطري دولة اللجوء
بلت ت تتوري مطلقة ،حيث يلوزم الالجئ وجاه دولة اللجوء بعدم القيام بأي نشت ت تتاط ضت ت تتد دولوه األلت ت تتلية
بواسطة الدعاية أو اسو دام قوات عسكرية أو غيرها من األنشطة.
وأما الفئة الجانية من أنواع األنشتتطة والونظيمات فإن ا و ضتتع لستتيطري دولة اللجوء بلتتوري نستتبية أو
مشتتروطة ومن األمجلة على القيود المفروضتتة على األنشتتطة والونظيمات ذات الطبيعة الستتياستتية ما
نلت علية اوفاقية كاراكاس لسنة 1954م حو اللجوء اإلقليمي والدبلوماسي.

2

1د .علوان ،محمد يوسرررررف( .)1919حقوق اإلنسررررران في ضررررروء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ،كلية الحقوق،
جامعة الكويت ،ط ،1ص .141
2د.قاسم ،محي الدين ،مرجع سابق ،ص .114
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وبعدما وم د ارست تتة وووضت تتي ماهية الحماية الدولية لالجئين ونشت تتأو ا ووطورها وما يوروب لالجئ في
القانون الدولي العام على أجرها من حقوق والوزامات ،فال بد من د ارس ت ت ت ت تتة الوكالة الدولية المس ت ت ت ت تتؤولة
بالدرجة األولى عن ووفير الحماية والمست ت تتاعدي لالجئين أال وهي المفوضت ت تتية الست ت تتامية لألمم الموحدي
لشؤون الالجئين.

11

الفصل الرابع
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
()United Nations High Commissioner for Refugees
يومج الست تتبب الرئيست تتي ست تتابقاً في عدم نجا المجومع الدولي في ح مشت تتكلة الالجئين ال الفوري
الوي ولت الحرب العالمية األولى والى ما بعد الحرب العالمية الجانية ،في عدم وجود س تتياست تة موحدي
موضتتوعة مستتبقا ب دف معالجة مشتتكلة اللجوء والنزو قب نشتتوؤها ،حيث وم في ولك الفوري وأستتيس
العتتديتتد من المنظمتتات والوكتتاالت التتدوليتتة ال تتال ت ت ت ت ت ت تتة بتتالالجئين ،والوي كتتانتتت وعتتاني من وتتدا ت
ا ولالاو ا ووضارب ا 1.وكان نشاط ا محدداً في منطقة جغرافية معينة ولفوري زمنية معينة.
وقد اعواد المجومع الدولي على الوعام مع مشت ت تتكلة الالجئين بأست ت تتلوب واحد ،وهو معالجة مشت ت تتكلة
اللجوء بعد حدوج ا من ال ووفير المست ت ت ت تتاعدات اإلنست ت ت ت تتانية والحماية القانونية لالجئين ،وا ذ منذ
الحرب العالمية األولى ي وم بمعالجة مش ت تتكلة اللجوء ب ذا األس ت تتلوب ،وذلك من ال إنش ت تتائه العديد
من ال يئات الم ل ت تلت تتة ل ذا الغرض والوي كان أ رها المفوضت تتية الست تتامية لألمم الموحدي لشت تتؤون
الالجئين بعتتد الحرب العتتالميتتة الجتتانيتتة ،است ت ت ت ت ت تتونتتاداً إلى المتتادي  7فقري  4من ميجتتاق األمم الموحتدي،2
والوي ومج أدواوه األس تتاس تتية في ونفيذ س تتياس تتوه اإلنس تتانية والقانونية وجاه الالجئين ،غير أنه بس تتبب
وغير الظروف في الحاضر فأنه يجب على المجومع الدولي أن يراجع طريقة عالجه لمشكلة اللجوء،
حيتتث ال بتتد أن ي وم ليس فقط بتتالجتتانتتب اإلنستت ت ت ت ت ت تتاني والقتتانوني وانمتتا بجوانتتب أ رى وعلى وج ته
ال لتتوص الجانب الستتياستتي واالقولتتادي واالجوماعي لكي يستتوطيع مواج ة مشتتكلة اللجوء والنزو
قب ظ ورها.

 1ألنعيمي ،عمر سلمان ،مرجع سابق ،ص.119
 " 2يجوز أن ينشأ وفقا ألحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورا إنشائه من فروع ثانوية أخرى".

11

ولم وكن وجربة المجومع الدولي في هذا المجا

الية من الس ت ت ت ت ت تتلبيات ،وذلك الن الوجارب ال بد أن

وظ ر طرق عمت يمكن من الل تا أن يحقق المجومع التتدولي ال تدف المنشت ت ت ت ت ت تتود ،التذي يومجت في
حمتايتة الالجئين ،وهتذا متا كتان عليته األمر ال الفوري الوي ولت الحرب العالمية األولى ،فقد كانت
طريقة وعام المجومع الدولي مع مشكلة اللجوء وعاني الكجير من السلبيات والوناقضات والوي ومجلت
في إنشائه العديد من المنظمات الدولية ال الة بالالجئين.

1

والى الوقت الحاض ت تتر وعوبر المفوض ت تتية الس ت تتامية أداي المجومع الدولي األس ت تتاس ت تتية في مجا معالجة
مشتكلة اللجوء ،وقد استوفادت المفوضتية من األ طاء الوي حلتلت ستابقا ،وهذا ما ساعدها على أن
ولتتب الج از الرئيستتي على المستتووى الدولي الم وص بمعالجة مشتتكلة اللجوء ،ومن األستتباب الوي
ستت تتاعدت على نجاح ا أن ا اوبعت في عمل ا أستت تتاليب قائمة على االحوفاظ بووازن دائم ،وذلك لدفع
المجومع الدولي لوبني أستت ت ت ت تتاليب جديدي لمعالجة مشت ت ت ت ت تتكلة اللجوء والنزو قب نش ت ت ت ت تتأو ا ،وقد نجحت
المفوضية في ذلك.

2

وستتوف يقستتم هذا الفل ت إلى مبحجين المبحث األو ستتوف يكون بعنوان نشتتأي المفوضتتية الس تامية
لشت ت ت تتؤون الالجئين وطبيعة عمل ا والمبحث الجاني ست ت ت تتوف يكون بعنوان دور المفوضت ت ت تتية في حماية
الالجئين.

1وقد عرفت المادا ( )51من ميثاق األمم المتحدا المنظمات الدولية المتخصصة بأنها ".1الوكاالت المختلفة التي
تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها األساسية بتبعات دولية واسعة في االقتصاد
واالجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشؤون يوصل بينها وبين "األمم المتحدا" وفقا ألحكام
المادا .63
 .3تسمى هذه الوكاالت التي يوصل بينها وبين "األمم المتحدا" فيما يلي من األحكام بالوكاالت المتخصصة".
 2د .الوالي ،عبد الحميد ،المفوضية السامية الشؤون الالجئين تحديات دائمة في مواجهة مشكلة اللجوء ،ورقة عمل
قدمت في ندوا نظمها ،مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرا القسرية ،جامعة اليرموك ،اربد ،األردن،
 11-14تموز  ،3113أعداد وتحرير ،د علي الزغل ،عبد الباسط عثامنة ،تموز  ،3114ص.61-61
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المبحث األول
نشأة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وطبيعة عملها
ستوف يوضتمن هذا المبحث مطلبين المطلب األو ستوف يوناو وأستيس المفوضتية الستامية لشؤون
الالجئين والمطلب الجاني سوف يوناو طبيعة عم المفوضية السامية لشؤون الالجئين.
المطلب األول
تأسيس المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
ستتبق وأن بين الباحث بالوفلتتي في الفل ت الجالث مراح نشتتأي ووطور المنظمات الدولية ال التتة
بحماية الالجئين والوي كان أ رها المفوضية السامية لشؤون الالجئين.

1

وأما عن وحديد مف وم المفوضتتية الستتامية فما هي إال عضتتو أو ج از فرعي للجمعية العامة لألمم
الموحدي وقوم بأداء م مة حماية ومست تتاعدي الالجئين والبحث عن الحلو الدائمة لمش ت تتاكل م بأشتت تراف
وووجيته من المجلس االقولت ت ت ت ت ت تتادي واالجومتاعي ل تذه الجمعيتة األممية ومن اللجنة الونفيذية لبرنامج
المفوض السامي

.

2

وعرف ا الدكوور لتتال

لي اللتتقور بأن ا هيئة دولية حكومية ذات أبعاد إنستتانية وليستت ستتياستتية

ووكون من ممجلي الدو المؤست ت تس ت تتين والموقعين على ميجاق ال يئة ومن انض ت تتم ألي ا فيما بعد .بدأت
في أوربا ،ولكن ا ما لبجت أن ألتتبحت عالمية الووجه واللتتالحيات .وستتعى لووفير الحماية القانونية
واإلنستانية لالجئين ،وايجاد حلو دائمة لمشاكل م ،كما وعم على وقديم المساعدات النقدية والعينية

1الفصل الثالث ،ص.51-51-56-55-54-53-53
 2د .العلوي ،حافظ (.) 1996ورقة بحثية بعنوان مفوضرررررررية األمم المتحدا لشرررررررؤون الالجئين ،أعمال ندوا الحماية
الد ولية لالجئين ،مركز البحوث والدراسرررات السرررياسرررية ،كلية االقتصررراد والعلوم السرررياسرررية ،جامعة القاهرا ،تحرير
د.احمد الرشيدي( ،)1991ط ،1ص .115
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ومواد اإلغاجة والوج يزات الطبية والوعليمية لالجئين والنازحين حوى دا
على البقاء في مناطق م والو فيف من آالم م وويالو م .

أوطان م ب دف وشت تتجيع م

1

وعرفت أيضا بأن ا منظمة دولية حكومية وأسست في أعقاب الحرب العالمية الجانية ب دف مساعدي
األوروبيين النازحين نويجة لذلك اللتت ت تراعجم ووس ت ت تتع دورها ليش ت ت تتم وقديم الحماية والمس ت ت تتاعدي لجميع
الالجئين في العالم وقد فازت بجائزي نوب للسالم في سنة  9192و.2 9199
ووأوي أهمية المفوضية السامية لشؤون الالجئين مما يأوي:
 .1أن ا وعوبر وكالة األمم الموحدي الم ولة بووفير الحماية الدولية لالجئين.
 .3أن الوزايد الملحوظ في عدد الالجئين والنازحين على المستتووى الدولي واإلقليمي بستتبب كجري
المنازعات المست ت ت تتلحة الدولية والدا لية والوي من أست ت ت تتباب ا محاولة الست ت ت تتيطري على الحكم أو
فرض فئات ستتياستتية جديدي أو محاولة القضتتاء على الستتكان األلتتليين ألقاليم بأكمل ا مما
أدى إلى حدوث وجاوزات طيري على حقوق اإلنس تتان كاروكاب جرائم ض تتد اإلنس تتانية ،وك
ذلك يبين أهمية وجود منظمة كالمفوضت ت ت ت تتية الست ت ت ت تتامية م ولت ت ت ت تتة في ووفير الحماية الدولية
لالجئين والنازحين.
 .3وست ت ت تتاعد المفوضت ت ت تتية الست ت ت تتامية على منع الوضت ت ت تتارب واالزدواجية فيما يوعلق بووفير الحماية
والمساعدات لالجئين على اللعيد الدولي.

1د .الصقور ،صالح خليل( .)3116المنظمات الدولية اإلنسانية واألعالم الدولي ،عمان ،األردن ،دار أسامة للنشر
والتوزيع ،نبالء ناشرون وموزعون ،ط ،1ص.35
2موقع المفوضية السامية االلكتروني بالعربي.
http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc271fb.html
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وورى الد ارستة أن أهمية المفوضتية السامية في وزايد وذلك بسبب االزدياد الملحوظ في الحروب الوي
يوروب علي ا وزايد أعداد الالجئين والنازحين دا ليا.

1

وأما عن أهداف المفوضت تتية الست تتامية فأن ا وعم ومنذ وأست تتيس ت ت ا على وحقيق مجموعة من األهداف
ذات الطبيعة اإلنسانية والوي من أبرزها:
 .1ووفير الحماية القانونية والمستاعدي اإلنسانية لالجئين ،حيث أن اللجوء ال يوروب عليه فقدان
الالجئين لحقوق م اإلنست ت ت ت ت ت تتانيتتة أو الطبيعيتتة أو أهتتدار كرامو م ،وانمتتا يجتتب احورام أرادو م
ورغبو م الوي وومج في العي

في أماكن أ رى غير أماكن م األل ت تتلية لكي يس ت تتوطيعوا أن

يحلت ت ت ت ت ت تتلوا في تتا على حقوق م الوي فقتتدوهتتا في أمتتاكن م األلت ت ت ت ت ت تتليتتة ،ويعلقون آمتتال م على
المفوضية من أج مساعدو م في ذلك.

2

 .3أن يكون عمل ا ذا طبيعة إنسانية وان يكون بشك منظم.
 .3وقديم المس ت تتاعدات اإلنس ت تتانية العينية والمالية الض ت تترورية لحياي الالجئين ،كبناء المس ت تتاكن
المؤقوة ومجا ذلك الم يمات ،3الوي وم إنشاؤها لالجئين السوريين في األردن ولبنان ووركيا
أو وقديم ال دمات اللت ت ت ت تتحية ل م كاألدوية والعالجات ومياه الشت ت ت ت تترب وغيرها من ال دمات
الضرورية.
 .4إداري وونست ت ت ت ت ت تتيق ج ود المجومع التتدولي لغرض ووفير حمتتايتتة دوليتتة لالجئين وايجتتاد حلو
لمش ت ت ت تتاكل م الم ولفة االقول ت ت ت تتادية والس ت ت ت تتياس ت ت ت تتية واالجوماعية  ،ومن أج وحقيق ذلك فان

1د .الصقور ،صالح خليل( .)3116المنظمات الدولية اإلنسانية واألعالم الدولي ،عمان ،األردن ،دار أسامة للنشر
والتوزيع ،نبالء ناشرون وموزعون ،ط ،1ص.36
2د .الصقور ،صالح خليل ،مرجع سابق ،ص.31
3المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ( .)3114سياسة المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون
الالجئين لبدائل المخيمات ،ص .4
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المفوضت ت تتية ونست ت تتق وووعاون مع م ولف المنظمات س ت ت تواء كانت حكومية أو غير حكومية،1
وكذلك مع حكومات دو العالم.
 .5إيجاد حلو دائمة لمشاك الالجئين من ال ما يأوي:
أ .ومكين الالجئين من العودي الطوعية إلى بلد األل .
ب .أو ومكين م من االندماج في بلد اللجوء.
ج .أو إعادي ووطين م في بلد جالث.

2

اس تتوطاعت المفوض تتية الس تتامية وبعد مرور فوري وجيزي على وأس تتيست ت ا على مواج ة الوحديات الكبيري
من ال اكوستاب بري واسعة في كيفية الوعام مع مشاك الالجئين ،ولكنفي بداية الوسعينات من
القرن الماضت ت تتي أل ت ت تتبحت المفوض ت ت تتية وواجه وحديات غير مست ت تتبوقة وذات طر كبير كون ا ومس
المبادئ األس ت تتاس ت تتية للجوء ،نظ ار للوغيرات الوي طرأت على المجومع الدولي وعلى العديد من الدو ،
األمر الذي يفرض على المفوضت ت ت تتية الست ت ت تتامية أوباع ست ت ت تتياست ت ت تتة بإمكان ا الوكيف مع الواقع من أج
االسومرار في ووفير الحماية والمساعدي لالجئين .ومن أبرز هذه الوحديات ما يأوي:
 .1وواجه المفوض ت تتية وراجعا طي ار في وموي عملياو ا اإلنس ت تتانية والذي يعد من أهم الوحديات
الوي وواجه المفوضية السامية في الوقت الحالي.
 .3أن مشتتكلة اللجوء ألتتبحت وشتتك حالياً و ديدا للستتلم واألمن الدوليين ،وهذا يمكن أن يؤجر
ست ت ت ت ت تتلبا على أداء المفوضت ت ت ت ت تتية لم ام ا فيما يوعلق باو اذ اإلجراءات المست ت ت ت ت تتوعجلة في حالة
الطوارئ .كما أن ا ألبحت مشكلة عالمية يعاني من ا عدد كبير من دو العالم.

3

1د .أبو الوفا ،أحمد (بدون تاريخ) .الوسيط في قانون المنظمات الدولية ،القاهرا ،مصر ،دار النهضة العربية ،ط
 ،1ص .313
2د .الصقور ،صالح خليل ،مرجع سابق ،ص.31
3قرار مجلس األمن الدولي بخصوص كوسوفو رقم .1344
وقرار مجلس األمن الدولي بخصوص تيمور الشرقية .1745
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 .3أن مشتاك الالجئين لم وعد وقولر على المس بظروف معيشو م فقط وانما ألبحت وشك
و ديداً على حياو م أيضاً.

1

 .4أوباع عدد كبير من دو العالم ست ت تتياست ت تتة غلق األبواب في وجه ملومست ت تتي اللجوء من ال
وفس ت ت ت ت تتير الوزاماو ا الدولية الموعلقة في هذا المجا على نحو ض ت ت ت ت تتيق ،ويعود ذلك إلى عدي
عوام من ا أن ا أل ت ت تتبحت وعاني من مل ت ت تتاعب اقول ت ت تتادية وأحيانا مل ت ت تتاعب س ت ت تتياس ت ت تتية
واقولتت تتادية واجوماعية في نفس الوقت .ومجا ذلك ما يحدث لالجئين الس ت تتوريين والعراقيين
وغيرهم على أبواب أوربا.

2

 .5االستو دام غير القانوني لمف وم اللجوء من قب الم اجرين االقولاديين ،3ب دف قبول م في
الدو الوي أغلقت أبواب ا في وج م ،وهذا يؤجر سلباً على الالجئين الحقيقيين الذين ونطبق
علي م معايير وعريف الالجئ وذلك من ال وشت تديد إجراءات قبول م وبطئ ا في البلد الذي
يلجئون إليه ،وكذلك ستوء أماكن استتوقبال م ،4وحوى بعد حلتتول م على وضتتع الالجئ فأن م
ألت ت ت ت ت ت تتبحوا يعتانون من المضت ت ت ت ت ت تتايقات من مواطني بلد اللجوء الذين ينظرون إلي م كنظرو م
لالجئين االقولاديين الذين يعوبرون م منافسين ل م في العم والرعاية والضمان االجوماعي
وغيرها من األمور األ رى.

5

1د .الوالي ،عبد الحميد ،مرجع سابق ،ص.16 -13
2الموقع االلكتروني للمفوضية السامية بالعربي.
http://www.unhcr-arabic.org/570cbbe46.html
(3هم األشخاص الذين يتركون بلدانهم األصلية ألسباب اقتصادية محضة ال عالقة لها بتعريف الالجئ ،أو بغية
السعي لتحقيق تحسينات مادية في سبل عيشهم ،وال يقعون في نطاق المعايير الخاصة بوضع الالجئ ،ولذلك فأنة
ال يحق لهم االستفادا من الحماية الدولية لالجئين).
(4مواقع تضم منشات الستقبال الالجئين ،وتجهيزهم وتوفير احتياجاتهم الفردية عندما يصلون إلى بلد اللجوء).
5د .الوالي ،عبد الحميد ،مرجع سابق ،ص.11
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أ .دور المفوضية السامية في تشجيع الدول على استقبال الالجئين
أن الست ت تتياست ت تتة الوي اوبعو ا المفوضت ت تتية الست ت تتامية في بداية الوست ت تتعينات من القرن المنلت ت تترم لمواج ة
الوحديات الغير مسبوقة الوي واج و ا في ذلك الوقت وول ص فيما يأوي:
 .1حث الدو األعض ت ت تتاء وغير األعض ت ت تتاء في المواجيق الدولية الموعلقة بالالجئين على احورام
مبدأ عدم األبعاد وعلى وقديم الحماية القانونية والمساعدي اإلنسانية لملومسي اللجوء.
 .3حتث التدو على الوعتاون مع ممجلي المفوض ت ت ت ت ت ت تيتة الست ت ت ت ت ت تتاميتة من ال ومكين م من مقتابلة
ملومستتي اللجوء وأداء م ام م وجاه م .ودعوي الدو الوي لم ونظم للمواجيق الدولية ال التتة
بالالجئين على االنض ت ت تتمام ألي ا أو وبني مواجيق إقليمية ،1فيما بين ا وووافق مع مبادئ حق
اللجوء األساسية.
 .3وشجيع الدو على العم بموجب االوفاقيات الدولية ال الة بحقوق اإلنسان وقواعد القانون
الدولي اإلنست ت ت ت تتاني ،عند عدم أمكان ا العم بقانون اللجوء في حالة حدوث النزو الدا لي.
وعلى احورام حقوق الالجئين والعم على ووفير سب الحياي الكريمة ل م.
 .4دعوي الدو إلى من من يعورف ب م بلوري جماعية كالجئين نفس الحقوق الوي يوم منح ا
لمن يوم االعوراف به كالجئ بل ت تتوري انفرادية .وعلى من الملجأ لل اربين من األماكن الوي
وجري في ا لراعات مسلحة دولية أو دا لية.

2

مما ست ت ت ت تتبق ورى الد ارست ت ت ت تتة أن لت ت ت ت تتالحيات المفوضت ت ت ت تتية أمام الدو محدودي ف ي ال وملك إال الحث
والوشت تتجيع والدعوي وفي حالة حدوث انو اكات ضت تتد الالجئين ليس ل ا إال الووجه إلى األمم الموحدي

(1هي وثائق قانونية دولية خاصة بالالجئين تقرها دول أو منظمات حكومية دولية داخل إقليم أو شبة إقليم جغرافي،
وتكمل هذه المواثيق عادا اتفاقية 1951م وتعكس السمات غير العادية لقضايا الالجئين في هذه المنطقة الجغرافية
بعينها ،ومن األمثلة عليها اتفاقية منظمة الوحدا األفريقية لسنة 1969م وإعالن قرطاج لسنة .)1914
2د .الوالي ،عبد الحميد ،مرجع سابق ،ص.11
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لعرض الحالة باإلضتتافة إلى أن المفوضتتية ال وستتوطيع العم على أ ارضتتي دولة معينة إال بموافقو ا
واالستتوجناء الوحيد على ذلك هو قيام المفوضتتية بوقديم الحماية لالجئين ضتتمن عمليات حفظ الستتالم
بناء على الفل السابع.
الدولي ً
وأما ب لوص سياسة المفوضية الجديدي الوي وضعو ا لمواج ة الوطورات الجديدي الوي طرأت على
مشكلة اللجوء فوول ص فيما يأوي:
 .1حث الدو المعنية والمجومع الدولي على بذ ك الج ود لونفيذ سياسة وقائية.

1

 .3حث الدو على احورام حقوق رعاياها ومن ا حق ك ش ت ت ص في عدم إجباره بلت تتوري غير
مشروعة على مغادري دولوه األل وكذلك العم على حمايو م من االضط اد.
 .3حث الدو عند عدم أيجاد ح دائم لمش ت تتكلة الالجئين وطبيق فكري الحماية المؤقوة لالجئين
إلى حين وحسن الظروف في دول م األل ويومكنون من العودي إلي ا.
 .4حث الدو على وبني س ت ت تتياس ت ت تتات إقليمية ال ت ت تتة بمس ت ت تتائ اللجوء والنزو وذلك من ال
وطبيق س ت تتياس ت تتة وقائية أو الوعاون فيما بين ا بعد نش ت تتوء حالة نزو أو لجوء من أج إيجاد
حلو مالئمة.
 .5دعوي الدو إلى وقديم الدعم للمفوضية سواء كان مادياً أو بشرياً حوى وومكن المفوضية من
مراقب تتة الح تتاالت الوي يمكن إن يورو تتب علي تتا نزو أو لجوء وك تتذل تتك من أجت ت أن وومكن
المفوضية من الولدي للحاالت الطارئة.

2

(1وذلك من خالل  .1وضع نظام لإلنذار المبكر في حالة احتمالهم نشوء مشكلة نزوح داخلي أو نشوء مشكلة
لجوء .3 ،معالجة األسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك سواء في األمد القريب أوفي األمد البعيد).
 2د .الوالي ،عبد الحميد ،مرجع سابق ،ص.19
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المطلب الثاني
طبيعة عمل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
الفرع األول
مبادئ المفوضية السامية لشؤون الالجئين
قب الحديث عن أهم المبادئ الوي وس تتوند إلي ا المفوض تتية الس تتامية في أداء عمل ا ال بد من الونويه
إلى أن السند الشرعي والقانوني لعم المفوضية السامية ليس فقط اوفاقية سنة 1951م والبروووكو
الملحق ب ا ونظام ا األساسي ب أن المفوضية وسومد شرعيو ا مما يأوي:
 .1القانون الدولي لحقوق اإلنسان.
 .3القانون الدولي اإلنساني.
 .3ق اررات األمم الموحدي الموعلقة بعمل ا.
 .4مبادئ القانون الدولي العامة.
وباإلضتتافة إلى ذلك فأن هناك عدي مبادئ قانونية وستتوند علي ا المفوضتتية الستتامية لشتتؤون الالجئين
في أداء عمل ا ووركز هذه المبادئ على مجموعة من قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون
الدولي اإلنساني ،1ومن أهم ا:
 .1مبدأ احورام كرامة اإلنستان وانستانيوه بعيداً عن لون بشروه أو جنسه أو المذهب الذي ينومي
إلية الديني والسياسي .

2

 .3مبدأ شمولية ال دمات والحاجات الوي وقدم ا المفوضية ،فالمساعدات الوي وقدم ا المفوضية
ال وقول تتر على نوع أو شتتتك واحد ،وانما وقوم بووفير كافة الحاجات وال دمات األست تتاستتتية

1د .العنبكي ،نزار( .)3111القانون الدولي اإلنساني ،عمان ،األردن ،دار وائل ،ط ،1ص.53
2المادا  3من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 1941م.

91

الوي يحواج ا الالجئون ،ومج ذلك أن ا ال وووقف عند بناء المستتاكن المؤقوة ل م وانما وقوم
أيض ت ت تتا باإلض ت ت تتافة إلى ذلك بوج يزهم بالطعام ومياه الش ت ت تترب واألدوية وغيرها من الحاجات
األ رى.
 .3مبدأ مجانية الحماية والمست ت تتاعدات الوي ووفرها المفوضت ت تتية ،فالمفوض ت ت تتية ال و دف من وراء
وقديم الحماية والمستتاعدي لالجئين وحقيق الرب المادي وانما وقوم بذلك بالمجان استتونادا إلى
رسالو ا اإلنسانية الوي و دف إلى عدم وحمي الالجئين أكجر مما هم فيه.
 .4مبدأ المساواي في ووفير الحماية والمساعدات فالمفوضية ووعام مع ك الالجئين المشمولين
ب دماو ا بلوري موساوية وبدون عنلرية أو وحيز أو محاباي.
 .5مبدأ عدم اس ت ت تتو دام القوي ب دف إعادي الالجئين إلى دول م األل ت ت تتلية أو إلى أي مكان آ ر
يمكن إن يوعرضوا فيه للموت أو االضط اد.
 .6مبدأ المستؤولية الجماعية فالمفوضتية وعوقد بأن مشكلة اللجوء والنزو الدا لي ألبحت من
أبرز المشتتاك الدولية الوي ال يمكن حل ا بواستتطة دولة واحدي أو منظمة واحدي ،وانما ال بد
من وعاون المجومع الدولي بأكمله من أج إيجاد الحلو ل ا.

1د .الصقور ،صالح خليل ،مرجع سابق ،ص.39

1
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الفرع الثاني
مصادر تمويل أنشطة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
عندما وم وأستتيس المفوضتتية في ستتنة 9199م كانت موازنو ا الستتنوية وبلن  000,000دوالر ،ولكن
ستترعان ما وبين بعد ذلك أن مشتتكلة الالجئين وحواج إلى موازنة ض ت مة ،فوم زيادي موازنو ا الستتنوية
إلى أكجر من مليار دوالر أميركي في أوائ وست تتعينيات القرن الماضت تتي جم ولت تتلت في ست تتنة 4094
إلى  2.0مليار دوالر أميركي بعد أن كانت في سنة 4009م  9.9مليار.

1

وقد ازدادت موازنة المفوضية ألكجر من الضعف ال السنوات ال مس الماضية ،إال أن مساهمات
الج ات المانحة لم وواكب ولك الزيادي في الموازنة .وقد قا المفوض السامي غراندي في هذا الشأن
"  ............................قتتدرنتتا االحويتتاجتتات بتتأكجر من  7مليتتارات دوالر  .......ومتتا ولقينتتاه
يزيد قليال على جالجة مليارات."........

2

واسونادا إلى المادي  90من النظام األساسي للمفوضية السامية فان المفوض السامي ال يمكنه طلب
األموا من المجومع التدولي إال بعد أن يأ ذ موافقة الجمعية العامة ،كما أنه باإلضت ت ت ت ت ت تتافة إلى ذلك
يوولى أداري األموا العامة وال الت ت ت ت تتة الوي يولقاها لووفير الحماية والمست ت ت ت تتاعدي لالجئين .وأن طلب
الوبرعات يوم استتونادا للقرار رقم  9741الذي وبنوه الجمعية العامة في ستتبومبر ستتنة 9199م ،حيث
يعقد األمين العام لألمم الموحدي مؤوم ار س ت تتنويا من أج طلب الوبرعات كما ويمكن إرس ت تتا مناش ت تتدي

1الموقع االلكتروني للمفوضية السامية لشؤون الالجئين.
http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc27219.html
2لقاء صحفي مع فليبوغراندي المفوض السامي لألمم المتحدا لشؤون الالجئين على إذاعة األمم المتحدا بتاريخ
.3116/1/1
http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/188674/
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إلى الدو المانحة وغالبا ما ورست ت ت المفوض ت تتية الس ت تتامية موظفي ا إلى عوال ت تتم بعض الدو لش ت تتر
برامج ا.

1

تومري والعادية والجاني يوعلق
وووضت تتمن موازنة المفوضت تتية برنامجين األو يوعلق بدعم العمليات المست ت ل
بدعم العمليات الوكميلية الموعلقة بمواج ة حاالت الطوارئ أو العودي الطوعية إلى البلد األل .
ووعومد المفوضت ت ت ت ت تتية في ومويل ا بلت ت ت ت ت تتوري كاملة وقريبا على الوبرعات وال بات المقدمة من حكومات
التدو األعضت ت ت ت ت ت تتاء في لجنو تا الونفيذية ،ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية واألف ارد،
باإلضتتافة إلى ذلك وولقى المفوضتتية إعانة محدودي  %4من األمم الموحدي ووستتو دم حل ت ار لوغطية
نفقاو ا اإلدارية ،كما وقب المفوض ت ت ت تتية الوبرعات العينية كال يام واألفرش ت ت ت تتة واألدوية ووس ت ت ت تتائ النق
كالشاحنات وغيرها.

2

مما وقدم يظ ر بوض ت تتو أن المفوض ت تتية الس ت تتامية وعومد في ومويل ا على مدى رغبة الدو في وقديم
الوموي الالزم ل ا وهي بذلك وفوقر إلى االستتتوقال المالي ،وفي الواقع أن مست تتألة مست تتاعدي الالجئين
ما زالت وعومد على رغبة وسياسة الدو وملالح ا في الوعاون.
أ .أجهزة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
 .9مكتب المفوض السامي
يعوبر مكوب المفوض الس تتامي لش تتؤون الالجئين أحد أج زي الجمعية العامة لألمم الموحدي المس تتؤولة
عن الج ود الدولية الوي و دف إلى ح مش ت ت ت ت ت تتاك الالجئين والنازحين دا ليا واألشت ت ت ت ت ت ت اص عديمي
الجنس ت ت تتية ،اس ت ت تتوناداً إلى المادي  44من ميجاق األمم الموحدي ،3والمادي  92من اإلعالن العالمي
1د .حمدان ،هشام( .)1993دراسات في المنظمات الدولية العاملة في جنيف ،بيروت – باريس ،دار عويدات
الدولية ،ط.119 ،1
2الموقع االلكتروني للمفوضية السامية لشؤون الالجئين بالعربي.
http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc27219.html
"3للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها".
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لحقوق اإلنس تتان 1.وقد أنش تتأت الجمعية العامة لألمم الموحدي وظيفة المفوض الس تتامي لألمم الموحدي
لش تتؤون الالجئين بمقوض تتى القرار رقم  249في س تتنة 9190م لكي يكون بديالً عن المنظمة الدولية
لالجئين الوي وأس ت ت ت ت تست ت ت ت تتت في الفوري الوي ولت الحرب العالمية الجانية ،وليوولى ووفير الحماية الدولية
لالجئين ،ويباشر عملة وحت أشراف األمم الموحدي.

2

وووولى الجمعية العامة لألمم الموحدي انو اب المفوض الست ت ت تتامي است ت ت تتوناداً إلى ورشت ت ت تتي األمين العام
لألمم الموحدي ووستومر واليوه لمدي مس سنوات ،3ويوولى المفوض السامي وعيين نائب له من غير
جنسية ووكون مدي والية النائب نفس مدي والية المفوض السامي اسونادا إلى المادي  92من النظام
األست تتاست تتي للمفوضت تتية الست تتامية ،4ويقوم المفوض الست تتامي أيض ت تاً بوعيين ممجلين عنه في الدو الوي
وعاني من مشكلة اللجوء.
ويقوم المفوض الستت ت ت تتامي ستت ت ت تتنويا بوقديم وقرير إلى الجمعية العامة بواست ت ت ت تتطة المجلس االقولتت ت ت تتادي
واالجوماعي الوابع للجمعية العامة 5.ويوميز عم المفوض الست ت ت تتامي بأنه عم ذو طبيعة إنست ت ت تتانية
وي لو من السياسة وهذا ما نص علية المادي  4من النظام األساسي للمفوضية السامية.

6

1د .بشير ،الشافعي محمد (  .)3111قانون حقوق اإلنسان مصادرا وتطبيقاته الوطنية والدولية ،اإلسكندرية ،ط،4
ص .339
2أبو ألوفررا ،أحمررد( .) 1558بحررث نظررام حمررايررة حقوق اإلنسرررررررران في منظمررة األمم المتحرردا والوكرراالت الرردوليررة
المتخصصة ،المجلة المصرية للقانون الدولي ،مجلد  ،99القاهرا ،ص .59
3المادا  13من النظام األساسي للمفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين.
 " 4يقوم المفوض السامي بتعيين نائب المفوض السامي من جنسية غير جنسيته ،لنفس فترا تولية منصبة".
5د .خليل ،نبيل مصطفى إبراهيم ( .)3115آليات الحماية الدولية لحقوق اإلنسان دراسة نظرية وتطبيقه على ضوء
تنفيذ المعاهدات الدولية واإلقليمية والوكاالت المتخصصة المعنية بحقوق اإلنسان ،القاهرا ،دار النهضة ،ص
.311
" 6ليس لعمل المفوض السامي أية طبيعة سياسية على اإلطالق ،ولكنة كقاعدا عمل إنساني واجتماعي يتعلق
بمعالجة شؤون الالجئين وفئاتهم".
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وأ ي ار يوولى المفوض الس ت ت ت تتامي ووفير الحماية الدولية لالجئين من ال أمور عديدي حددو ا المادي
 9من النظام األساسي للمفوضية السامية.

1

 .2اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي
أنشأ المجلس االقولادي واالجوماعي اللجنة الونفيذية لبرنامج المفوض السامي لشؤون الالجئين في
س ت ت ت ت ت ت تنتة 9199م بموجب القرار المرقم  ، 974ويوولى المجلس االقولت ت ت ت ت ت تتادي واالجوماعي انو اب
أعض تتاء اللجنة الونفيذية ،وووألف حالياً من  12عضت تواً .وقد حددت الجمعية العامة لألمم الموحدي
ا ولتتالتتات اللجنة الونفيذية بموجب القرار رقم  9999اللتتادر في ستتنة 9197م ومن أهم هذه
اال ولتتالتتات وقديم المشتتوري إلى المفوض الستتامي ب لتتوص ممارستتة وظائفه الوي حددها النظام
األست تتاست تتي للمفوضت تتية الست تتامية ،وو وي المفوض الست تتامي طلب الوموي  ،والت تتدار الووجي ات إلى
المفوض الست تتامي ب لت تتوص است تتو دام لت تتندوق الطوارئ .ووجومع اللجنة الونفيذية ك س ت تتنة ولمدي
أسبوع في جنيف.

2

وباإلضافة إلى ولك األج زي الرئيسية فإن هناك أج زي فرعية للمفوضية السامية ووولى اإلشراف على
األقسام الرئيسية في المفوضية مج دائري العمليات ودائري الحماية الدولية وقسم األعالم وقسم الموارد
البش ت ت ترية والمالية .باإلضت ت تتافة إلى المكاوب اإلقليمية المنوش ت ت تري في العديد من دو العالم والوي وعم
على وامين االولا بين المقر الرئيسي للمفوضية والمكاوب الفرعية والميدانية للمفوضية الوي ووجد
في ال ارج.

3

1د .خليل ،نبيل مصطفى إبراهيم ،مرجع سابق ،ص .313
2د .حمدان ،هشام ،مرجع سابق ،ص .116
3الموقع االلكتروني للمفوضية السامية بالعربي.
http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc27237.html
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ب .شراكة المفوضية السامية مع وكالت األمم المتحدة وغيرها
أول :شراكة المفوضية السامية مع المنظمات الدولية الحكومية
وعم المفوضتية السامية وب دف ووفير أو وفعي الحماية الدولية لالجئين على الونسيق والوعاون مع
المنظمتات التدوليتة الحكومية األ رى ،عبر وست ت ت ت ت ت تتائ موعددي ومن ا أن ا عملت على إد ا بنود في
برم تتا في نطتتاق هتتذه المنظمتتات ،من اجت ووفير الحمتتايتتة التتدوليتتة للتتذين يكونون
المواجيق الوي يوم إ ا
بحتاجتة فعليتة ل تا ،ومن األمجلتة على ولتك المواجيق اوفاقية العم الدولية ال الت ت ت ت ت ت تتة بال جري ،وكذلك
اوفاقية الض ت تتمان االجوماعي لمجلس أوربا ،واالوفاقية ال ال ت تتة بحرية ونق األيدي العاملة في نطاق
المجموعة االقول ت تتادية األوربية ،باإلض ت تتافة إلى عقد المفوض ت تتية الس ت تتامية العديد من االوفاقيات مع
البنك الدولي من أج الحلتتو على األموا لبعض المشتتاريع ال التتة بالالجئين من أج ومكين م
من االعوماد على أنفس م في الحلو على قوو م اليومي.

1

واستتونادا للنظام األستتاستتي للمفوضتتية الستتامية الذي نص على أنه يجوز للمفوض الستتامي أن يدعو
الوكاالت المو لتلة الم ولفة للوعاون معه  2.فإنه يمكن للمفوضية السامية أن ووعاون وونسق مع
ال يئات المو للة الوي ووبع منظمة األمم الموحدي ب دف ووفير الحماية والرعاية لالجئين ،ولذلك
فإن المفوضية ونسق مع برنامج األغذية العالمي  ،3(wfpب دف وج يز الالجئين وملومسي اللجوء
بالغذاء إلى الوقت الذي يستوطيعون فيه زراعة وحلتد محالتيل م ،وكذلك وعاون المفوضية السامية
مع منظمة األمم الموحدي لرعاية الطفولة  ،4 unceifلوضتتع البرامج ال التتة بالالجئين وملومستتي
1د .الهلسه ،أيمن أديب سالمة ،مرجع سابق ،ص .343
2المادا  13من النظام األساسي للمفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين لسنة 1951م.
3الموقع االلكتروني لبرنامج األغذية العالمي بالعربي.
http://ar.wfp.org/
4الموقع االلكتروني لمنظمة األمم المتحدا لرعاية الطفولة بالعربي.
/http://www.unicef.org/arabic
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اللجوء األطفا  ،وأيضت ت ت تتا وعاون المفوضت ت ت تتية مع منظمة اللت ت ت تتحة العالمية  ،1 whoلووفير الرعاية
اللتحية لالجئين و لتولتا الذين يقيمون في الم يمات .وباإلضافة إلى وعاون المفوضية السامية
مع المنظمات الدولية الحكومية فإن ا ونست ت ت ت تتق وووعاون مع المنظمات الحكومية اإلقليمية ومجا ذلك
ونست ت تتيق ا مع منظمة االوحاد األوربي ومجلس أوربا من اج وضت ت تتع اآلليات الالزمة لوفعي المواجيق
ال الت ت ت ت ت تتة بالحماية الدولية ومن اج طلب العون المادي منه ،وكذلك الونست ت ت ت ت تتيق مع اللجنة الدولية
لل جري األوربية من اج إعادي ووطين الالجئين .باإلضت تتافة إلى وعاون ا وونست تتيق ا مع منظمة الدو
األمريكيتتة من أجت عقتتد النتتدوات والمؤومرات الموعلقتتة بتتاللجوء ومن أهم متتا وروتتب على هتتذا الوعتتاون
عقد المؤومر الدولي ال اص بالالجئين في أمريكا الوست ت ت ت تتطى ست ت ت ت تتنة 9191م وغيره .وكذلك وعاونت
المفوضتية مع منظمة الوحدي األفريقية ستابقاً ،ونوج عن هذا الوعاون أبرام االوفاقية األفريقية ال الة
باللجوء لستتتنة 9191م ،وأيضت تتا وعاون المفوضتتتية الست تتامية الوجيق مع جامعة الدو العربية ومنظمة
المؤومر اإلس تتالمي والذي وروب علية إل تتدار إعالن القاهري ال اص بحماية الالجئين والنازحين في
العالم العربي لسنة 9114م ،وابرام االوفاقية العربية ال الة بالالجئين لسنة 9112م.

2

1الموقع االلكتروني لمنظمة الصحة العالمية بالعربي
/http://www.who.int/ar
2د .الهلسه ،أيمن أديب سالمة ،مرجع سابق ،ص .343
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ثانيا :شراكة المفوضية مع المنظمات غير الحكومية
أن المنظمات غير الحكومية ونقسم إلى منظمات دولية ومنظمات وطنية ولكن ا وؤدي أعماالً دولية،
والبعض األ ر من ا وطنية ووعم فقط على نطاق الوطني 1.ونظ اًر لل بري الواست ت تتعة الوي ومواز ب ا
هذه المنظمات في إطار حماية الالجئين وذلك بس تتبب وعامل ا المباش تتر مع م فإن ا وؤدي دو ار فعاالً
في هذا المجا  .ولذلك فان المفوضية وكون على اولا دائم مع هذه المنظمات وهذا ما نص عليه
الفلت الجاني من النظام األستتاستتي للمفوضتتية الستتامية الذي وضتتمن وظائف المفوض الستتامي على
أنه إقامة اول ت تتاالت بأفضت ت ت طريقة يراها مالئمة مع المنظمات ال ال ت تتة الوي ووعام مع قض ت تتايا
الالجئين  2.و وس ي ونسيق ج ود المنظمات ال الة المعنية برفاهة الالجئين .

3

ووقوم هذه المنظمات ب دمات موعددي للت ت ت ت تتال الالجئين وملومست ت ت ت تتي اللجوء فبعض ت ت ت ت ت ا يقوم بمراقبة
الممارستات الوي ووعلق بحقوق اإلنستان في البلدان األل لملومسي اللجوء وووجيق االنو اكات ،وان
وقتتارير هتتذه المنظمتتات وؤدي دو ار م متتا أجنتتاء مرحلتتة د ارس ت ت ت ت ت ت تتة طلبتتات اللجوء حيتتث وقوم الج تتات
الم ولة باالعوماد علي ا في وقييم أقوا ملومسي اللجوء في ولك المرحلة .ومن أهم هذه المنظمات
منظمة العفو الدولية .(AMNESTY INTERNATIONAL

4

والبعض األ ر من ولتتك المنظمتتات يوولى م متتة وقتتديم ال تتدمتتات إلى الالجئين وطتتالبي اللجوء في
دو اللجوء كوقديم المأوى والمياه اللت ت ت ت ت تتالحة للشت ت ت ت ت تترب وال دمات الطبية ،ومن ا منظمة أوكست ت ت ت ت تتفام
 ، Oxfamومنظمتة كير  CAREوغيرهتا .كمتا يقوم بعض هتذه المنظمتات بوقتديم المست ت ت ت ت ت تتاعدي
القتتانونيتتة لطتتالبي اللجوء في دولتتة اللجوء ومن هتتذه المنظمتتات مركز قتتانون اللجوء REFUGEE
 1المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،حماية الالجئين ،دليل القانون الدولي لالجئين ،مرجع سابق،
ص .36
2المادا ( 1ح) من النظام األساسي للمفوضية السامية لسنة 1951م.
3المادا ( 1ط) من النظام األساسي للمفوضية السامية لسنة 1951م.
4د .الشافعي ،محمد بشير ،مرجع سابق ،ص .311
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 . LAWCENTREولذلك وقوم المفوض ت ت تتية بالوعاون مع هذه المنظمات من ال ودريب موظفي ا
ودعم ا مادياً .وأيضا يساهم بعض هذه المنظمات في أيجاد الحلو الدائمة لمشاك الالجئين ،لذلك
وقوم المفوض ت تتية بالونس ت تتيق مع هذه المنظمات من أج إعادي ووطين الالجئين ،ومن هذه المنظمات
المجلس األمريكي ل تدمتات الجنست ت ت ت ت ت تتيات  ACNSوغيرها 1.وأن هناك العديد من المنظمات غير
الحكومية األ رى المعنية بشت ت ت ت ت ت تتؤون الالجئين في دو اللجوء والوي غالبا ما وكون ج ودها مودا لة
فيما بين ا لذلك وقوم المفوضتتية الستتامية بالوعاون مع هذه المنظمات ب دف ونستتيق ج ودها من أج
االسوفادي من ال دمات الوي وقدم ا بأكبر قدر ممكن.

المبحث الثاني
دور المفوضية السامية في حماية الالجئين
ستتوف يوضتتمن هذا المبحث مطلبين المطلب األو ستيوناو المعايير الوي وطبق ا المفوضتتية والدو
في حالة الودفق الجماعي لالجئين والمطلب الجاني ست تيوناو اال ول تتال تتات األس تتاس تتية للمفوض تتية
السامية.
المطلب األول
المعايير التي تطبقهاالمفوضية أو الدول في حالة التدفق الجماعي لالجئين
يطبق المجومع الدولي مجموعة من المعايير العرفية في حالة الودفق الجماعي لالجئين ،س ت ت ت تواء
من قب الدو أو المفوضتتية الستتامية ،باإلضتتافة إلى أن المبادئ األستتاستتية للحماية الدولية لالجئين
والوي نل ت ت ت ت تتت علي ا اوفاقية 9199م ،وعوبر بمجابة قانون عرفي دولي ،2وبالوالي فأن ا وعوبر ملزمة
لجميع الدو س ت ت ت ت ت تواء كانت هذه الدو طرفا أو لم وكن طرفا في اوفاقية 9199م أو المواجيق الدولية
1د .الهلسه ،أيمن أديب سالمة ،مرجع سابق ،ص . 343
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األ رى الموعلقة بالالجئين ،ومن أهم هذه المبادئ مبدأ عدم الطرد الذي يوض ت ت ت ت تتمن عدم رفض أو
رد الجئ عند الحدود ،باإلض ت تتافة إلى عدم إعادوه بعد الس ت تتما له بالد و إلى البلد األل ت ت ت الذي
يمكن أن يوعرض فيه لالضط اد أو الموت.

1

وأن ال دف األست ت ت ت ت تتاست ت ت ت ت تتي من وراء ذلك هو ضت ت ت ت ت تتمان معاملة الالجئين طبقا لمعايير المعاملة
اإلنس ت ت ت ت تتانية الدولية 2.وقد وم أقرار مجموعة من المعايير الدولية الوي يوم وطبيق ا على الالجئين في
حالة الودفق الجماعي لالجئين ومن أهم هذه المعايير هي:
 .9االموناع عن عقاب م أو وعريض ت ت ت ت م ألي معاملة غير مناست ت ت تتبة بدعوى أن وجودهم في البلد
يعوبر غير شترعي ،ويجب عدم فرض أي قيود على ونقالو م ب الف ما يكون ضروريا من
أج الحفاظ على اللحة العامة والنظام العام.
 .2الحفاظ على حقوق م المدنية األست ت تتاست ت تتية المقري من قب المجومع الدولي ،الت ت تتة ولك الوي
وضمن ا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
 .0ووفير المست ت ت ت تتاعدات الضت ت ت ت تترورية ووزويدهم بالحاجات األست ت ت ت تتاست ت ت ت تتية للحياي كالغذاء والمأوى
والوست يالت األستتاستتية للوقاية اللتتحية واللتتحة ،ويجب على المجومع الدولي في مج هذه
الحاالت أن يطبق مبادئ الوضامن الدولي ووقاسم األعباء والمسؤوليات.

3

 .2عدم وعريض م ألي معاملة قاسية أو غير إنسانية أو م ينة.

 1المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين( .)3111دليل العمل في حاالت الطوارئ ،اإلصدار الثاني،
القاهرا ،مركز األهرام للترجمة والنشر ،ص.14-13
(2هي المعايير المستمدا من اتفاقية 1951م الخاصة بالالجئين والمواثيق الدولية األخرى التي تحدد مؤشرات
معاملة الالجئين ،وتنص اتفاقية 1951م على معايير مختلفة للمعاملة ،تتوقف على الحقوق المنية المقصودا ،وهي
معاملة ال تقل عن الرعاية الممنوحة عموما لألجانب في نفس الظروف ،معاملة أكثر رعاية ممنوحة لرعايا بلد
أجنبي في نفس الظروف ،نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها ،ومعاملة تتسم بأكبر قدر ممكن من الرعاية).
3الطالباني ،ضحى نشأت ،مرجع سابق ،ص .134
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 .9ووفير الحماية ل م دون أي ومييز بستتبب العرق أو الدين أو الرأي الستتياستتي أو الجنستتية أو
بلد المنشأ أو اإلعاقة.
 .9ينبغي اعوبتارهم أمتام القتانون أش ت ت ت ت ت ت ت تال ت ت ت ت ت ت تاً يوموعون بحق اللجوء إلى المحاكم وغيرها من
السلطات الم ولة.
 .7ينبغي وحتديتد أمتاكن أقتامته طتالبي اللجوء بنتاء على ست ت ت ت ت ت تتالمو م ورعتايو م وكتذلتك بناء على
االحوياجات األمنية لدولة اللجوء ،وينبغي أن وكون أماكن أقامه طالبي اللجوء على مس ت تتافة
معقولة من حدود البلد األل ت ت ت  ،وينبغي علي م االموناع عن الوورط في أي أنشت ت تتطة هدامة
ضد البلد األل أو أي بلد أ ر.
 .9ينبغي مراعاي مبدأ وحدي األس تري 1.وأن وقدم المستتاعدات الالزمة ل م لمعرفة ملتتير أقارب م.
وكذلك او اذ الودابير الالزمة لحماية القلت تتر واألطفا غير الملت تتحوبين بذوي م .وومكين م
من إرسا البريد واسوالمه.
 .1ينبغي ومكين م من الحلت ت ت ت تتو على المست ت ت ت تتاعدات من األلت ت ت ت تتدقاء واألقارب ،وكذلك او اذ
الوتدابير الالزمتة لوست ت ت ت ت ت تتجيت حاالت المواليد الجديدي والوفيات والزواج .وومكين م من وحوي
أرلدو م إلى الدولة الوي قبلت إعادي ووطين م في ا.
.90ينبغي منح م جميع الوس ت ت ت ت ت ت ت يالت الالزم تتة لكي يومكنوا من أيج تتاد حلو دائم تتة ومقبول تتة.
ومساعدو م في حالة رغبو م بالعودي إلى البلد األل .

2

(1بموجب هذا المبدأ يجوز أن يمنح وضع الالجئ لزوج الشخص ومن يعولهم ،على أن يكون هذا الشخص
مستوفيا معايير الالجئ ،وعندما يكتسب األزواج والمعالون وضع الالجئ عن طريق تطبيق مبدأ وحدا األسرا
يقال إنهم يتمتعون بوضع مشتق).
 2قرار اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين رقم  33في سنة 1911م الذي اعتمدت فيه المعايير
األساسية لمعاملة الالجئين في حاالت الطوارئ.
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وورى الدراسة أن هذه المعايير في مجمل ا وعوبر الحد األدنى من المعايير اإلنسانية الدولية الموعلقة
بمعاملة الالجئين ومروبطة اروباطا وجيقا بمف وم حقوق اإلنسان.
المطلب الثاني
الختصاصات األساسية للمفوضية السامية
أول :توفير الحماية القانونية وتقديم المساعدة اإلنسانية لالجئين
يعوبر ووفير الحماية القانونية ووقديم المساعدي اإلنسانية للفئات الوي وشمل م والية المفوضية
من اال ول تتال تتات األس تتاس تتية للمفوض تتية الس تتامية ،وهذا ما وؤكد علية دائما الجمعية العامة لألمم
الموحدي واللجنة الونفيذية للمفوضتتية الستتامية ووحث الدو وشتتركاء المفوضتتية اآل رين على الوعاون
والونست ت تتيق مع المفوضت ت تتية الست ت تتامية ودعم إمكانياو ا المادية والبش ت ت ترية من أج أن وقوم ب ذه الم مة
اإلنستتانية ،ويعوبر ووفير الحماية الدولية هي الستتبب الرئيستتي الذي وم إنشتتاء المفوضتتية الستتامية من
أجلة للقيام ب ذه الم مة ،1والحماية الدولية يقل ت ت تتد ب ا ض ت ت تتمان احورام حقوق اإلنس ت ت تتان األس ت ت تتاس ت ت تتية
ال الة بالالجئين وضمان عدم إعادي أي ش ص قس اًر إلى دولة االضط اد.
وهكذا فالمفوضتية السامية وعم على ووفير الحماية الدولية وذلك بالونسيق والوعاون مع دو اللجوء
وغيرها من ش تتركاء المفوض تتية اآل رين ،وووم عملية ووفير الحماية الدولية للفئات الوي وس تتوحق ا من
ال عدي جوانب من ا حث الدو على الس ت ت ت تتما بد و طالبي اللجوء وعدم طردهم أو ردهم إلى
دولة االضط اد ومعاملو م وفقا للمعايير اإلنسانية الدولية ،والعم على أيجاد حلو دائمة لمشاكل م
والوركيز على الفئات األشت تتد احوياجاً كالنست تتاء واألطفا وغيرهم وووفير احوياجاو ا ال الت تتة .وكذلك

1د .الوالي ،عبد الحميد ،مرجع سابق ،ص.11
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من ال ورويج المفوض ت ت ت ت ت ت تيتتة الست ت ت ت ت ت تتاميتتة للمواجيق التتدوليتتة الوي ووعلق بتتالالجئين وحتتث التتدو على
االنضمام إلي ا ومراقبة حسن ونفيذ الدو لولك المواجيق.

1

واسونادا إلى النظام األساسي للمفوضية السامية فإنه يوولى المفوض السامي لألمم الموحدي
لشت ت ت ت ت تتؤون لالجئين ،وحت ست ت ت ت ت تتلطة الجمعية العامة ،وظيفة ووفير الحماية الدولية ،وحت رعاية األمم
الموحدي ،لالجئين الذين وشتتمل م أحكام هذا النظام األستتاستتي والوماس حلو دائمة لمشتتكلة الالجئين
من ال مساعدي الحكومات والمنظمات ال الة. ............................. ،

2

وأدت ظروف الحرب الباردي وونامي حركات الوحرر من االس ت ت ت تتوعمار في الكجير من مناطق
العالم و ال تتة في أفريقيا إلى زيادي أعداد الالجئين مما دفع الجمعية العامة لألمم الموحدي في س تتنة
9191م إلى او اذ قرار بووست تتيع نشت تتاط المفوضت تتية الست تتامية بناء على أست تتس إنست تتانية ب دف ووفير
المساعدي والحماية لالجئين الذين ال يد لون ضمن ا ولال ا ،واعوبرت حالة اللجوء الذي وسببت
ب ا األزمة الجزائرية في س ت تتنة 9197م أو وجربة ود لت ب ا المفوضت تتية منذ إنش ت تتائ ا .ارج حدود
القاري األوربية.
إال أن مشت تتكلة اللجوء لم وووقف بعد ذلك وانما اس ت تتومرت في الظ ور في جميع أنحاء العالم
األمر الذي أدى إلى مض ت تتاعفة نش ت تتاط المفوض ت تتية في هذا المجا من حيث الود

لدى الحكومات

من أجت عتتدم إغالق حتتدودهتتا أمتتام الالجئين والس ت ت ت ت ت ت تمتتا ل م بتتالتتد و من أجت ومكين م من الوموع
بالحماية الدولية .وركزت المفوضتتية الستتامية على ووفير الحماية في الدو الوي لم ولتتب طرفا في
المواجيق الدولية ال الت تتة بالالجئين ،وذلك من ال قيام ا مباش ت تري بوحديد وضت تتع الالجئ بالنست تتبة
للمجموعات والحاالت الفردية .إضافة إلى قيام ا ب ذا الدور في الدو األطراف في المواجيق الدولية

1بسكري ،منير ،وعقبة ،خضراوي ،مرجع سابق ،ص .133
2المادا  1من الفصل األول من النظام األساسي للمفوضية السامية لسنة 1951م.
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ال الت ت تتة بالالجئين إال أن هذه الدو لم وضت ت تتع اآلليات ال الت ت تتة بوحديد وضت ت تتع الالجئ وك ولك
األمور وزيد من أعباء المفوضية.

1

وأما فيما يوعلق بالمس تتاعدات اإلنس تتانية الوي وقدم ا المفوض تتية لالجئين فأن ا وش تتم الملجأ
والغذاء والدواء والمياه الل ت تتالحة للشت ت تترب والمرافق الل ت تتحية وغيرها ،ووقوم المفوض ت تتية عادي بوحديد
احوياجات الالجئين األست ت تتاست ت تتية وميزانيو ا والوي و لت ت تتص جزًء من ا لحاالت الطوارئ ووقدم ا إلى
لجنو ا الونفيذية ستنويا من أج إقرارها وعرضت ا على المانحين لغرض الحلو على الدعم المادي
الالزم لونفيذها.

2

ووعاني المفوض ت ت تتية في الوقت الحاض ت ت تتر عج اًز ماليا كبي ار ال يمكن ا من القيام بم ام ا وجاه
جميع الالجئين وذلك بس ت ت ت تتبب عدم مواكبة المس ت ت ت تتاهمات المالية لوزايد االحوياجات نويجة وزايد أعداد
الالجئين األمر الذي يعود بالضرر على الالجئين.

3

ثانيا :إيجاد حلول دائمة لمشاكل الالجئين
إن الم مة األستت ت تتاست ت ت تتية الجانية للمفوضت ت ت تتية الست ت ت تتامية هي البحث عن حلو دائمة لمشت ت ت تتاك
الالجئين لكي يو للتوا من وضتع م المأساوي كالجئين ومساعدو م على بناء حياو م بكرامة وسالم
وهذا ما نص وأكد عليه النظام األست تتاست تتي للمفوضت تتية الست تتامية والمواجيق الدولية ال الت تتة بالالجئين
ووومج هذه الحلو الدائمة بما يأوي:

1د .العلوي ،حافظ ،مرجع سابق ،ص .111
2د .العلوي ،حافظ ،مرجع سابق ،ص .131
3د .الوالي ،عبد الحميد ،مرجع سابق ،ص.11
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أول :العودة الطوعية إلى البلد األصل
وعوبر العودي الطوعيتة للوطن الح الدائم المرغوب به لدى العدد األكبر من الالجئين ،ويوم
بناء على
اللجوء إلى هذا الح بعد انوفاء األستتباب الوي دفعت الالجئين إلى مغادري بلدهم األل ت و ً
رغبو م في العودي إليتته دون إجبتتارهم على ذلتتك ،وبعتتد الوزام البلتتد األلت ت ت ت ت ت ت ت بتتإعتتادي إدمتتاج م في
المجومع ،وليانة حقوق م وعدم المساس ب م ومساعدو م على بناء حياو م بكرامة وسالم.

1

ووشت تتجع المفوضت تتية الست تتامية الالجئين على العودي الطوعية في حالة ضت تتمان البلد األل ت ت
الس ت ت تتالمة الجستت ت تتدية والقانونية والمادية للعائدين ،باإلضتت ت تتافة إلى إعادي الحماية الوطنية ل م ووومج
الست تتالمة الجست تتدية بالضت تتمانات الوي يوفرها البلد األل ت ت ال الت تتة بالحفاظ على ست تتالمة العائدين،
ومن ا عدم وجود ألغام أو قذائف غير منفجري ،وأما الست ت تتالمة القانونية فأن ا وومج في إلت ت تتدار البلد
األل قوانين عفو من أج حماية العائدين من العقاب لكون م فروا من البلد ،باإلضافة إلى إلدار
القوانين الوي وضتمن منح م وجائق األحوا الشت لية والجنسية ،واعادي أمالك م وفي حالة اسوحالة
وحقيق ذلك منح م الوعويض المناس ت تتب بدال عن ا ،وأما الس ت تتالمة المادية فوومج في ووفير ال دمات
األساسية ل م من مياه لالحة للشرب والرعاية اللحية وغيرها ومساعدو م في إيجاد فرص العم .
وعندما وقوم المفوضتتية بونظيم عمليات العودي الطوعية أو وس ت يل ا فإن من ضتتمن األعما
الوي وقوم ب ا في هذا المجا هو قيام ا بنشتتر المعلومات الوي ووعلق باألوضتتاع الس تتائدي في الدولة
األل  ،ومقابلة الالجئين الذين ينوون العودي للوأكد بأن م او ذوا قرار العودي طوعاً ،2وابرام اوفاقيات
جالجية بين البلد األل ت ت ت ت ت وبلد الملجأ والمفوضت ت ت ت تتية الست ت ت ت تتامية ،لوحديد كيفية عودي الالجئين ،وووفير
الضتمانات الالزمة للسما ل م بالد و  ،ووزويد العائدين بالوجائق الالزمة وووفير وسائط النق الوي

1د .الهلسه ،أيمن أديب سالمة ،مرجع سابق ،ص .135
2د .الزعبي ،فاروق ،الشيخلي ،عبد القادر ،مرجع سابق ،ص.13
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وقل م إلى البلد األل ت ت  ،باإلضت تتافة إلى وقديم المست تتاعدات الالزمة ل م ،والوأكد من وموع م بالحماية
الالزمتة الوي يوفرهتا البلتد األل ت ت ت ت ت ت ت  ،والمشت ت ت ت ت ت تتاركتة في الج ود الوي و تدف إلى إعتادي إدمتاج م في
المجومع.

1

وأحيانا وقوم المفوضت ت تتية وبالش ت ت تراكة مع المنظمات غير الحكومية بزيادي نطاق المست ت تتاعدات
الوي وقدم ا لووض تتمن إعادي أعمار المست تاكن الفردية والمدارس والعيادات والطرق والجس تتور واآلبار،
وغالبا ما يوم إعداد ولتتاميم هذه المشتتروعات بمستتاعدي النازحين والالجئين العائدين ويعم موظفي
المفوضية على مراقبة سالمة الالجئين العائدين لضمان وموع م بالحماية الكاملة من قب حكومو م.
وقد س ت تتاهمت المفوض ت تتية الس ت تتامية في الكجير من حاالت العودي الطوعية على مس ت تتووى العالم ومن ا
مساعدي الالجئين السودانيين والعراقيين واألفغان على العودي إلى بلدان م األللية.

2

ووعوبر العودي الطوعية لالجئ إلى البلد األل ت ت ست تتبباً من أس تتباب زوا لت تتفة الالجئ عن
الشت ت ت ص .حيث ومج عودوه الطوعية إلى بلده األلت ت ت عودوه إلى وض ت تتعة الطبيعي ،وان ال وف
الذي له ما يبرره من وعرضه لالضط اد قد از .

3

ثانيا :الندماج في بلد اللجوء
في حالة وعذر العودي الطوعية لالجئ إلى البلد األل فأنه يوم اللجوء إلى هذا الح والذي
يعرف بتتإدمتتاج الالجئين في بلتتد اللجوء أو الووطين المحلي في حتتالتتة موافقتتة بلتتد اللجوء على ذلتتك.

 1المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،مدخل إلى الحماية الدولية لالجئين ،مرجع سابق ،ص-164
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ويقلد بالووطين المحلي مغادري الالجئ مركز اسوقبا الالجئين في البلد المضيف إلى الموقع الذي
سيو ذ منة بيوا يقيم فيه كما يأم بشك دائم.

1

ووعم المفوض ت تتية على وش ت تتجيع البلدان المض ت تتيفة لالجئين على إدماج م بالمجومع المحلي
من ال اقوراح ا على ولك البلدان بالقيام ببرامج إنمائية وومويل ا ،لكي يومكن الالجئون من وحم
أعبائ م وكذلك لكي يستتاهموا في وقوية اقول تتاد بلدهم الجديد ،وأيض تتا قيام ا بوقديم المش تتوري والوعليم
والودريب الم ني والعم المأجور لالجئين وغيرها.

2

وعلى الرغم من أنه وم النص على هذا الح الدائم في ك من اوفاقية 9199م وفي النظام
األست ت تتاست ت تتي للمفوضت ت تتية الست ت تتامية ،3الذي يوم بموجبة من الالجئين أقامات دائمة في بلد اللجوء مع
أمكانية الوجنس بعد فوري من الزمن ،4إال أن الكجير من الدو أل ت تتبحت و ش ت تتى بقاء الالجئين على
أراضي ا لفوري غير محدودي ،شية من ا على مواردها النادري وكذلك شية من حدوث مشاك أمنية.
وبتتالمقتتاب ت يمكن إن يكون للتتدمج المحلي بعض الفوائتتد لبلتتد اللجوء من أهم تتا أن بعض الالجئين
ألت تتحاب م ارات يمكن أن وعود بالفائدي على بلد اللجوء وكذلك حلت تتو بلد اللجوء على الدعم من
المجومع الدولي والذي يعود بالفائدي على السكان المحليين وغيرها.

5

ووجدر اإلشاري إلى أن االندماج المحلي يوم بشك ودريجي على جالجة مسوويات هي:
 .9المسووى القانوني :والذي يومج في إقرار مجموعة من الحقوق للال الالجئين والوي وزداد
بلتتوري ودريجية إلى أن يشتتعر الالجئ بأنه يوموع بنفس الحقوق الوي يوموع ب ا مواطني بلد

1كريدي ،علي جبار ،مرجع سابق ص.53
2د .الوالي ،عبد الحميد ،مرجع سابق ،ص.11
3المادا  1فقرا ج من النظام األساسي للمفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين.
4المادا  34من اتفاقية 1951م.
 5المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،مدخل إلى الحماية الدولية لالجئين ،مرجع سابق ،ص.166
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اللجوء ،األمر الذي يؤدي في الن اية إلى حل ت ت ت ت ت تتو الالجئ على اإلقامة الدائمة ،وامكانية
اكوسابه الجنسية.
 .4المست تتووى االقولت تتادي :عندما يق اعوماد الالجئين مع مرور الزمن على الدعم الذي يقدمه
بلد اللجوء ،ويل تتبحون قادرين على وحم أعبائ م بأنفست ت م وعلى دعم اقول تتاد بلد اللجوء.
ووقوم المفوضية بدور كبير في هذا المجا من ال وقديم الدعم لالجئين حوى يومكنوا من
وحم أعبائ م بأنفس م ومن اج و فيف األعباء عن بلد اللجوء.
 .0المست ت ت تتووى االجوماعي والحض ت ت ت تتاري :أن وفاع الالجئين مع مواطني بلد اللجوء يمكن م من
المشاركة في الحياي االجوماعية في بلد اللجوء بدون أي شك من أشكا ال وف أو الومييز
أو العدائية.

1

ثالثا :أعادة التوطين في بلد ثالث
غالبا ما ولت ت ت ت تتب مست ت ت ت تتألة أعادي ووطين الالجئين في بلد جالث أمر البد منه ،والح الوحيد
لمشت ت ت ت ت ت تتكلتة اللجوء وذلتك في حتالتة وعذر عودي الالجئ إلى بلده األل ت ت ت ت ت ت ت أو وعذر إدماجه في البلد
المضتتيف له لتتولتتا في حالة كون حياوه م ددي بال طر ألستتباب عنلترية أو ستتياستتية أو دينية،
أو في حالة عدم قدري سلطات الدولة المضيفة على حمايوه.
ومن الجدير بالذكر أن إعادي ووطين الالجئ في بلد جالث ال ووم بلتتوري ولقائية وانما وعومد
على قبو البلد الذي يراد إعادي ووطين الالجئ فيه ،وال بد في هذه الحالة من ووافر ش ت ت ت ت تتروط معينة
من ا أن يكون الش ت ت ت ص الجئاً في البلد المضت ت تتيف أي في بلد اللجوء األو  ،ومواج ة الالجئ أجناء

 1المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين ،مدخل إلى الحماية الدولية لالجئين ،مرجع سابق ،ص.161
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إقاموه في بلد اللجوء األو مشت ت ت تتاك قانونية أو مادية ال يمكن حل ا في البلد المضت ت ت تتيف ،وأن وكون
مسألة إعادي ووطينه في بلد جالث هو الوسيلة الوحيدي لح هذه المشاك .

1

وولعب المفوضتتية الستتامية دو ار رئيستتيا في هذا المجا من ال قيام ا بإقناع والوأجير على دو
معينتة لجعل تا ووافق على إعتادي ووطين الجئين لتدي تا من أجت منح م فرلت ت ت ت ت ت تتة جتديتد لبنتاء حياو م
بكرامة وست ت ت ت ت ت تتالم إال أن اومام عملية إعادي ووطين الالجئين في بلد جالث يجب أن ومر بعدي مراح
من ا:
 .9إقناع دو أ رى غير الدولة األل ت ت ت ت أو الدولة المضت ت ت تتيفة لالجئين على قبو إعادي ووطين
الالجئين لدي ا.
 .4قيام المفوضية بمقابلة ك الجئ من أج معرفة رغبوه بلوري دقيقة.

2

 .0قيتتام التتدو الوي قبلتتت إعتتادي ووطين الالجئين بتتا ويتتار الالجئين وفقتتا للمعتتايير الوي وحتتددهتتا
اسونادا إلمكاناو ا في اسويعاب الجئين جدد.
 .2القيام بنق الالجئين إلى دولة االس تتويطان بإشت تراف المفوض تتية الس تتامية إض تتافة إلى مس تتاعدي
الدو المعنية وال يئات الدولية الم ولة كمنظمة ال جري الدولية.
ويؤدي إع تتادي ووطين الالجئين في بل تتد ج تتال تتث إلى وحقيق وظ تتائف م م تتة من أهم تتا أن إع تتادي
الووطين يعوبر أداي من أدواي الحماية الدولية لالجئين الذين يكونون في البلد المض ت ت ت تتيف معرض ت ت ت تتين
لل طر ض ت تتد حياو م أو حريو م أو غير ذلك ،كما أنه يعوبر من الحلو الدائمة لمش ت تتاك الالجئين،
باإلضافة إلى أنه يعوبر وسيلة لوحم األعباء بين الدو .

3

1Information
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ويجب في عملية إعادي الووطين إعطاء األولوية للفئات الوالية:
 .9فئات الالجئين الذين يواج ون طر الطرد أو الرد من البلد المض ت تتيف باإلضتت تتافة إلى عدم
قدرو م على العودي إلى البلد األلت ت وكذلك الالجئين الذين يواج ون و ديدات ض تتد حياو م
أو حريو م أو سالمو م ألسباب سياسية أو غيرها.
 .4الفئات الضعيفة أو األشد احوياجاً كالنساء واألطفا واألش اص الذين سبق ل م أن وعرضوا
للوعذيب والعنف ،والمرضت ت ت ت ت تتى الذين ال يووفر ل م عالج في بلد اللجوء ،والمعاقون ذهنيا أو
جس تتديا ،واألشت ت اص الذين أل تتب ل م مدي طويلة في حالة لجوء ولم يس تتوطيعوا العودي إلى
بلدهم األل أو االندماج بمجومع البلد المضيف ل م.

1

إال أن المشكلة في الوقت الحاضر وومج في أن الدو الوي كانت ورحب بالالجئين سابقاً بدأت
وُغ ُير ستياستو ا ب لوص ذلك وأ ذت ووبع سياسية غلق األبواب أمام قبو الجئين جدد ووبرر ذلك
بالمشت تتاك االقولت تتادية الوي وعاني من ا وكذلك شت تتيو ا على أمن ا الوطني وكذلك شت تتيو ا من أن
قبو الجئين جدد يمكن أن يؤدي إلى ا وال الووازن الديمغرافي لدي ا.
وقد ومكنت المفوضت ت ت ت ت تتية على الرغم من ذلك من إقناع عدد من الدو على قبو إعادي ووطين
الجئين جدد لدي ا .ومن أبرز األمجلة على ذلك قبو كندا ووطين  49000ألف الجئ س تتوري لدي ا
وكذلك استتو ارليا الوي وعدت باستتوقبا  94000ألف الجئ إضتتافة إلى دو أ رى كالواليات الموحدي
األمريكية ودو االوحاد األوربي.

2

غير أنه ومع ذلك وبقى نسبة الالجئين المعاد ووطين م في بلد جالث لغيري نسبيا وهذا ما أقرت
به اللجنة الونفيذية للمفوضية السامية لألمم الموحدي لشؤون الالجئين.
1د .الزعبي ،فاروق ،الشيخلي ،عبد القادر ،مرجع سابق ،ص.14
2د .الوالي ،عبد الحميد ،مرجع سابق ،ص.19
3توصية اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية رقم  )LII( 91في سنة .3111
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تدرست ت ت ت ت ت تتة أن ظتتاهري اللجوء إلى هتتذا الحت
وورى الت ا

إعتتادي الووطين في بلتتد جتتالتتث بتتدأت وو ازيتد

لتتولتتا مع استتومرار األزمة الستتورية ،وبعد إعالن عدد من الدو رغبو ا باستتوقبا عدد محدد من
الالجئين الست ت ت ت ت ت تتوريين ،ولكن مع ذلك يبقى هذا الح است ت ت ت ت ت تتوجنائيا وفي مؤ ري الحلو الوي ولجأ إلي ا
المفوض ت تتية الس ت تتامية ،لما يوروب عليه من س ت تتلخ الالجئ عن بيئوه ومجومعه ووقاليده ،كما أن عملية
الووطين ووميز بالوعقيد ووحواج وقوا طويال ،وأ ي ار ما يحدث من س ت ت ت تتلوك عنل ت ت ت تتري ومعاد لالجئين
الذين يوم إعادي ووطين م.
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الفصل الخامس
الخاتمة والنتائج والتوصيات
أول :الخاتمة
لقتد ونتاولتتت هتتذه التتد ارست ت ت ت ت ت تتة موضت ت ت ت ت ت تتوع دور المنظمتتات التتدوليتة الحكوميتة في مجتتا حمتتايتتة
الالجئين ،وووفير الحماية والمس تتاعدي ل م والذي يعوبر موض تتوع الس تتاعة في الوقت الحاض تتر بس تتبب
وطور أزمتة اللجوء والنزو التدا لي نويجتة إزديتاد الحروب والل ت ت ت ت ت ت تراعات ووعوبر الحرب الدائري في
الوقت الحاضت تتر في ست تتوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها من مناطق الل ت تراع هي الست تتبب الرئيست تتي
الزدياد أعداد الالجئين والنازحين دا ليا في العالم حيث وروب علي ا نزو ماليين األشت ت ت ت ت ت اص بعد
هروب م من أوطتان م وفتا من الموت أو االضت ت ت ت ت ت تتط اد وبحجا عن مكان آمن لكي يعيش ت ت ت ت ت ت توا بكرامة
وستتالم ،وقد ستتبق للمجومع الدولي أن حقق نجاحات عديدي في مجا معالجة مشتتكلة اللجوء وووفير
الحماية الدولية لالجئين من ال إنشت ت ت ت ت ت تتاء العديد من اآلليات الدولية لونظيم وووفير الحماية ووقديم
المست ت ت ت ت ت تتاعتدي لالجئين ،ومن أبرز هتذه النجتاحتات هو أقرار اوفتاقية 9199م والبروووكو الملحق ب ا
لس ت تتنة 9179م الوي اعوبرت أو اوفاقية ووولى وض ت تتع وعريف محدد لالجئ وحددت العنال ت تتر الوي
يجب ووافرها فيه ،وكذلك أنشت ت تتاء العديد من المنظمات والوكاالت الدولية ال الت ت تتة بحماية الالجئين
والوي كان أ رها المفوضت ت تتية الست ت تتامية والوي وعوبر اليوم أكبر وكالة دولية حكومية م ولت ت تتة بووفير
الحماية والمس تتاعدي لالجئين وغيرهم من الذين يد لون ض تتمن واليو ا ،بالونس تتيق والشت تراكة مع غيرها
من المنظمتات التدوليتة الحكوميتة وغير الحكومية ،هذا على اللت ت ت ت ت ت تتعيد الدولي وأما على اللت ت ت ت ت ت تتعيد
اإلقليمي فقد قامت الدو بإبرام العديد من االوفاقيات اإلقليمية فيما بين ا من أج معالجة مش ت ت ت ت ت تتكلة
اللجوء ومن أهم هتتذه االوفتتاقيتتات هي االوفتتاقيتتة األفريقيتتة لس ت ت ت ت ت ت تنتتة 9191م وكتتذلتتك االوفتتاقيتتة العربيتتة
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ال ال ت تتة بالالجئين لس ت تتنة 9112م ،وعلى الرغم من ولك النجاحات الوي حقق ا المجومع الدولي في
هذا المجا إال أن مش تتكلة الالجئين الزالت مس تتومري ال ب وفاقمت بل تتوري كبيري بس تتبب ازدياد أعداد
الالجئين والنازحين بلتت ت تتوري كبيري واوباع أغلب الدو الوي كانت مس ت ت تتوقبلة لالجئين ستت ت تتياست ت ت تتة غلق
األبواب أمام الالجئين وفا على أمن ا الوطني ومواردها ووركيبو ا الديموغرافية ،باإلضتت تتافة إلى أن
المنظمات الدولية و الت تتة المفوض ت تتية وعاني اليوم من عدي مش ت تتاك من أهم ا قلة الدعم المقدم ل ا
الذي ال يواكب أعداد الالجئين الكبيري.
وفي ن اية الدراسة ووللنا إلى النوائج والووليات الوالية:

ثانيا :النتائج
من أج اإلجابة على المشتتكلة األستتاستتية لموضتتوع الد ارستتة والوي وومج بما مدى فاعلية الدور
الذي وقوم به المنظمات الدولية الحكومية في مجا ووفير الحماية القانونية والمس ت ت ت تتاعدي اإلنستت ت ت تتانية
الالزمة لالجئين وغيرها من المشت تتاك الفرعية األ رى ،ومن ال د ارس ت تتونا للموضت تتوع وول ت تتلنا إلى
النوائج الوالية:
 .9أن لك شت ت ت ص الحق في اللجوء ،والحماية الدولية ال وقول ت تتر على الالجئين وانما وش ت تتم
طتتالبي اللجوء والنتتازحين دا ليتتا ،وأن البنيتتة القتتانونيتتة أو األست ت ت ت ت ت تتاس القتتانوني لفكري الحمتتايتتة
الدولية لالجئين هي اوفاقية 9199م والبروووكو الملحق ب ا لست تتنة 9197م وهما يشت تتكالن
باإلض ت تتافة إلى النظام األس ت تتاستت تتي للمفوض ت تتية الس ت تتامية القانون الدولي لالجئين ،وأن مف وم
الالجئ ي ولف عن مف وم الم اجر وي ولف أيض ت تتا عن مف وم الناز دا ليا،وأن االوفاقيات
اإلقليميتتة وس ت ت ت ت ت ت تعتتت من مف وم الالجئ الوارد في اوفتتاقيتتة 9199م ،كتتاوفتتاقيتتة منظمتتة الوحتتدي
األفريقية لسنة 9191م .وان مشكلة اللجوء وعوبر و ديدا للسلم واألمن الدوليين.
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 .4هنتتاك وحتتديتتات كبيري وواجتته المنظمتتات التتدوليتتة الحكوميتتة وأهم تتا قلتتة التتدعم المتتالي التتذي ال
يغطي احوياجات جميع الالجئين بس تتبب الزيادي الملحوظة في أعدادهم ،باإلض تتافة إلى عدم
ومكن المنظمات الدولية الحكومية من إغاجة ومست ت ت ت تتاعدي الالجئين والنازحين دا ليا بست ت ت ت تتبب
وعقد المنازعات المستتلحة في الوقت الحاضتتر فبعض الموحاربين ال يعورفون ب ذه المنظمات
الدولية وال بدورها.
 .0اللجوء هو حق يوعلق بس ت تتيادي الدولة ويعوبر مبدأ الس ت تتيادي عائقاً أمام حق اللجوء وأن الدو
وعوبره انوقال ت ت تتا من س ت ت تتيادو ا ،باإلض ت ت تتافة إلى قيام بعض الدو باو اذ ودابير وقييديه على
الالجئين والومييز بين م ،وعدم وجود ستتياستتة دولية موحدي لمعالجة مشتتكلة اللجوء والقاء ك
دولة المش ت ت تتكلة على دو أ رى مما فاقم من المش ت ت تتكلة ،وغياب االلوزام الس ت ت تتياس ت ت تتي الدولي
ب لت ت تتوص معالجة مشت ت تتكلة الالجئين في بعض المناطق مج مشت ت تتكلة الالجئين الست ت تتوريين
والعراقيين واألفغان ،واوباع اغلب الدو سياسة غلق األبواب أمام الالجئين.
 .2المفوضتتية واألنروا هما الوكالوان الدوليوان الم ولتتوان في ووفير الحماية والمستتاعدي وايجاد
الحلو الدائمة لالجئين وض تتمان حقوق م ،وأن المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير
الحكومية وعوبر من أهم شركاء المفوضية السامية في مجا ووفير الحماية ووقديم المساعدي
لالجئين ،وأن المفوضتتية في الوقت الحاضتتر ووحم ج وداً مضتتاعفة وومج بووفير الحماية
والمس تتاعدي لالجئين إض تتافة إلى النازحين دا ليا بس تتبب االزدياد الكبير في أعدادهم إضت تافة
إلى الالجئين ،وأن دو لت تتغيري كاألردن ولبنان ووحم أعباء ماليين الالجئين في حين أن
دوال كبيري ال وقدم إال القلي .
 .9وومجت أهم لت ت ت ت ت ت تتور الحمتتايتتة التتدوليتتة لالجئين بوقتتديم الحمتتايتتة القتتانونيتتة ل م والمست ت ت ت ت ت تتاعتتدات
اإلنس ت ت ت ت ت تتانية ،وايجاد الحلو الدائمة لمش ت ت ت ت ت تتاكل م من ال ومكين م من العودي الطوعية إلى
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بلدان م األللية ،أو العم على إدماج م في البلدان المضيفة ل م أو إعادي ووطين م في بلد
جالث.
ثالثا :التوصيات
ووللت الدراسة إلى أهم الووليات الوالية:
 .9وضت ت ت ت ت ت تتع اوفتاقيتة دوليتة حتديجتة وواكتب الوطورات الوي طرأت على ظاهري اللجوء ووضت ت ت ت ت ت تتمن
لالجئين حقوق م.
 .4ووستت ت ت ت ت تتيع وعريف الالجئ ليشتت ت ت ت ت تتم فئات جديدي ووفعي اآلليات الدولية ال التت ت ت ت ت تتة بحماية
الالجئين.
 .0وضع إليه دولية وضمن وطبيق مبادئ الوضامن الدولي ووقاسم األعباء بين الدو من أج
إيجاد حلو لمشت ت تتاك الالجئين ،والعم على دعوي واقناع الدو الوي لم ونظم للوشتت ت تريعات
الدولية ال التتة باللجوء إلى االنضتتمام إلي ا أو أبرام اوفاقيات على المستتووى اإلقليمي بين ا
أو إلت ت ت ت ت ت تتدار قوانين وطنيتة تالت ت ت ت ت ت تتة بتذلتك ،واقرار قواعد قانونية دولية ووفر الحماية من
ال طف والقو لموظفي المنظمات الدولية أجناء قيام م بأعمال م.
 .2من المفوضتتتية الست تتامية لت تتالحيات أوست تتع بحيث يمكن ا اللجوء إلى مجلس األمن الدولي
في حالة انو اك أحدى الدو القانون الدولي لالجئين ،ووش ت ت ت ت تتجيع الدو والمنظمات الدولية
الحكومية وغير الحكومية على الوعاون مع المفوضت تتية الست تتامية ودعم ا من أج أن يكون
دورها أكجر فاعليةً في مجا ووفير الحماية الدولية لالجئين.
 .9العمت على معتالجتة مشت ت ت ت ت ت تتكلة النزو الدا لي قب وطورها إلى مشت ت ت ت ت ت تتكلة لجوء كون الناز
الدا لي يعوبر بمجابة الجئ محوم لم يس ت ت تتم له بعبور حدود بلده األلت ت ت ت وطلب اللجوء
في دول تتة أ رى ،ووشت ت ت ت ت ت تتجيع ال تتدو على قبو المزي تتد من الالجئين وووفير الحم تتاي تتة ل م،
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والوش ت تتجيع على إنش ت تتاء منظمات دولية جديدي وأ ذ على عاوق ا االهومام بفئات أ رى غير
الالجئين كالنازحين دا ليا وعديمي الجنس ت تتية وجع ا ول ت تتاص المفوض ت تتية يقول ت تتر على
الالجئين وطالبي اللجوء والعائدين من أج و فيف األعباء علي ا.
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قائمة المراجع
أول :الكتب
 .9أبو ألوفا ،أحمد بدون واريخ  .الوست ت ت تتيط في قانون المنظمات الدولية ،القاهري ،ملت ت ت تتر ،دار
الن ضة العربية ،ط .7
 .4أبو ألوفا ،أحمد  . 4001حق اللجوء بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي لالجئين دراسة
مقارنة ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،ط.9
 .0أمر اهلل ،برهان محمد  . 4009حق اللجوء الست ت ت ت تتياست ت ت ت تتي د ارست ت ت ت تتة في نظرية حق الملجأ في
القانون الدولي ،القاهري ،دار الن ضة العربية.
 .2برو ،وما ار احمد  . 4090اللجوء الستتتياست تتي بين النظرية والوطبيق في ض تتوء القانون الدولي
العام ،لبنان ،مكوبة زين الحقوقية واألدبية ،ط.9
 .9بست ت ت ت تتكري ،منير ،عقبة  ،ض ت ت ت ت تراوي . 4099المنظمات الدولية ال الت ت ت ت تتة بحماية الالجئين
اإلسكندرية :مكوبة الوفاء القانونية ،ط.9
 .9بستيوني ،محمود شتريف ،الدقاق ،محمد السعيد ،وزير ،عبد العظيم . 9191حقوق اإلنسان،
د ارس ت تتات حو الوجائق العالمية واإلقليمية ،المجلد الجاني ،بيروت ،لبنان ،دار العلم للماليين،
ط.9
 .7بشير ،الشافعي محمد  . 4007قانون حقوق اإلنسان ملادري ووطبيقاوه الوطنية والدولية،
اإلسكندرية ،ط.2
 .9الب جي ،إيناس محمد  . 4090األسس الدولية لحق اللجوء السياسي واإلنساني بين
الدو  ،القاهري ،ملر ،المركز القومي لإللدارات القانونية،

ط.9
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 .1جمعتتة ،حتتازم حست ت ت ت ت ت تتن  9119ورقتتة بحجيتتة بعنوان مف وم الالجئين في المعتتاهتتدات التتدوليتتة
واإلقليمية ،أعما ندوي الحماية الدولية لالجئين ،مركز البحوث والد ارس ت تتات الس ت تتياس ت تتية ،كلية
االقولاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهري ،وحرير د .احمد الرشيدي  ، 9117ط.9
 .90حساوي ،نجوى ملطفى  . 4009حقوق الالجئين الفلسطينيين بين الشرعية الدولية
والمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ،بيروت ،مركز الزيوونة للدراسات واالسوشارات،ط.9
 .99حمتدان ،هشت ت ت ت ت ت تتام  . 9110د ارست ت ت ت ت ت تتات في المنظمتات التدولية العاملة في جنيف ،بيروت –
باريس ،دار عويدات الدولية ،ط.9
 .94حمودي ،منولتتر ستتعيد  . 4001القانون الدولي المعالتتر ،اإلستتكندرية ،ملتتر ،دار الفكر
الجامعي،ط.9
 .90ال زرجى ،عروبتتة جبتتار  . 4094القتتانون التتدولي لحقوق اإلنست ت ت ت ت ت تتان ،عمتتان ،األردن ،دار
الجقافة ،ط.4
 .92ض ت ت ت ت ت ت تراوي ،عقبتة  . 4092حق اللجوء في القتانون التتدولي ،اإلست ت ت ت ت ت تتكنتدريتة ،مكوبتة الوفتتاء
القانونية ،ط.9
 .99لي  ،نبي ملطفى إبراهيم  . 4009آليات الحماية الدولية لحقوق اإلنسان دراسة نظرية
ووطبيقه على ض ت تتوء ونفيذ المعاهدات الدولية واإلقليمية والوكاالت المو لت ت تل ت تتة المعنية بحقوق
اإلنسان ،القاهري ،دار الن ضة.
 .99الرش ت ت تتيدي ،احمد  ، 9119ورقة بحجية بعنوان الحق في طلب اللجوء كأحد وطبيقات حقوق
اإلنست ت ت ت تتان ،أعما ندوي الحماية الدولية لالجئين ،مركز البحوث والد ارست ت ت ت تتات الست ت ت ت تتياست ت ت ت تتية ،كلية
االقولاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهري ،وحرير د .احمد الرشيدي  9117ط.9
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 .97الزعبي ،فاروق ،الشي لي ،عبد القادر . 4000ال جري القسرية بين القانون الدولي والسياسة
التدوليتة ،بحتتث مقتدم في نتدوي اللجوء والونميتتة وحقوق اإلنست ت ت ت ت ت تتان ،اربتد ،عمتان ،جتامعتة اليرموك،
مركز دراسات الالجئين والنازحين وال جري القسرية ،وقديم د .على الزغ .4009 ،
 .99شتتطناوي ،فيلت

. 9111حقوق اإلنستتان والقانون الدولي اإلنستتاني ،عمان ،األردن :دار

الحامد.
 .91الل ت ت ت ت تتقور ،ل ت ت ت ت تتال

لي . 4099المنظمات الدولية اإلنس ت ت ت ت تتانية واألعالم الدولي ،عمان،

األردن ،دار أسامة للنشر والووزيع ،نبالء ناشرون وموزعون ،ط.9
 .40الطالباني ،ضت ت تتحى نشت ت تتأت  . 4099االلوزام بد ارست ت تتة طلبات اللجوء على اللت ت تتعيد الدولي،
عمان ،دار وائ  ،ط.9
 .49عبتد العتتا  ،محمتد شت ت ت ت ت ت تتوقي . 9119ورقتة بحجيتتة بعنوان حقوق الالجئ طبقتا لمواجيق األمم
الموحدي ،أعما ندوي الحماية الدولية لالجئين  ،مركز البحوث والد ارس ت ت ت ت تتات الس ت ت ت ت تتياس ت ت ت ت تتية  ،كلية
االقولاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهري ،وحرير د .أحمد الرشيدي  9117ط.9
 .44علوان ،محمد يوس ت ت ت تتف ،الموس ت ت ت تتى ،محمد لي

. 4001القانون الدولي لحقوق اإلنس ت ت ت تتان

الملادر ووسائ الرقابة ،عمان ،دار الجقافة ،ط ،9اإللدار  0جزء أو .
 .40علوان ،محمد يوستتف ،الموستتى ،محمد

لي

 . 4099القانون الدولي لحقوق اإلنستتان،

الملادر ووسائ الرقابة  ،الجزء األو  ،عمان :دار الجقافة  ،ط.9
 .42علوان ،عبد الكريم . 4099الوسيط في القانون الدولي العام ،الكواب الجالث ،حقوق
اإلنسان ،عمان ،دار الجقافة ،ط.2
 .49علوان ،عبد الكريم  . 4094الوسيط في القانون الدولي العام ،الكواب األو  ،المبادئ العامة،
عمان ،األردن ،دار الجقافة ،ط.9
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 .49علوان ،عبتتد الكريم  . 4002الوست ت ت ت ت ت تتيط في القتتانون التتدولي العتتام ،الكوتتاب الجتتالتتث ،حقوق
اإلنسان ،عمان ،دار الجقافة.
 .47علوان ،محمد يوسف  . 9191حقوق اإلنسان في ضوء القوانين الوطنية والمواجيق الدولية،
كلية الحقوق ،جامعة الكويت ،ط.9
 .49العلوي ،حافظ . 9119ورقة بحجية بعنوان مفوضية األمم الموحدي لشؤون الالجئين ،أعما
ندوي الحماية الدولية لالجئين ،مركز البحوث والد ارس ت ت ت تتات الس ت ت ت تتياس ت ت ت تتية ،كلية االقول ت ت ت تتاد والعلوم
السياسية ،جامعة القاهري ،وحرير د.احمد الرشيدي  ، 9117ط.9
 .41العلوي ،حافظ  . 9119ورقة بحجية بعنوان مفوضية األمم الموحدي لشؤون الالجئين ،أعما
ندوي الحماية الدولية لالجئين ،مركز البحوث والد ارست ت ت تتات الست ت ت تتياست ت ت تتية  ،كلية االقولت ت ت تتاد والعلوم
السياسية ،جامعة القاهري ،وحرير د .احمد الرشيدي  ، 9117ط.9
 .00العنبكي ،نزار  . 4090القانون الدولي اإلنساني ،عمان ،األردن ،دار وائ  ،ط.9
 .09المج تتذوب ،محم تتد  . 4007الق تتانون ال تتدولي الع تتام ،بيروت ،لبن تتان ،منشت ت ت ت ت ت تتورات الحلبي
الحقوقية ،ط .9
 .04الملري ،زكريا  . 4009حقوق اإلنسان ،ملر ،القاهري ،دار الكوب القانونية.
المفوض تتية الس تتامية لألمم الموحدي لش تتؤون الالجئين  . 4092س تتياس تتة المفوض تتية الس تتامية لألمم
الموحدي لشؤون الالجئين لبدائ الم يمات.
 .00المفوضت ت ت تتية الست ت ت تتامية لألمم الموحدي لشت ت ت تتؤون الالجئين  . 9171دلي اإلجراءات والمعايير
الواجب وطبيق ا لوحديد وضع الالجئ ،بمقوضى اوفاقية 9199م وبروووكو  ،9197جنيف.
 .02المفوضت ت ت ت تتية الست ت ت ت تتامية لألمم الموحدي لشت ت ت ت تتؤون الالجئين  . 4000حالة الالجئين في العالم
 4000مسون عاما من العم اإلنساني ،القاهري ،مركز األهرام للورجمة والنشر ،ط.9
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 .09المفوض ت ت ت ت ت تتية الس ت ت ت ت ت تتامية لألمم الموحدي لش ت ت ت ت ت تتؤون الالجئين  . 4000دلي العم في حاالت
الطوارئ ،اإللدار الجاني ،القاهري ،مركز األهرام للورجمة والنشر.
 .09المفوضتتية الستتامية لألمم الموحدي لشتتؤون الالجئين  . 4009حماية الالجئين ،دلي القانون
الدولي لالجئين ،القاهري ،ملر ،مركز األهرام للورجمة والنشر.
 .07المفوض تتية الستتتامية لألمم الموحدي لش تتؤون الالجئين  . 4009وحديد وضت تتع الالجئ ،وحديد
من هو الالجئ ،برنامج الوعليم الذاوي  ،4القاهري ،شركة ووشكي للدعاية واإلعالن.
 .09المفوضتت ت تتية الستت ت تتامية لألمم الموحدي لشت ت ت تتؤون الالجئين  . 4009مد

إلى الحماية الدولية

لالجئين ،حماية األش اص الذين هم موضع اهومام المفوضية ،برنامج الوعليم الذاوي .9
 .01المفوضتية الستامية لألمم الموحدي لشؤون الالجئين  . 4009اوفاقية  9199ال الة بوضع
الالجئين أسئلة وأجوبة ،القاهري ،برنت رايت للدعاية واألعالم.
 .20المفوضتت ت ت تتية الست ت ت ت تتامية لألمم الموحدي لشت ت ت ت تتؤون الالجئين  . 4009حقوق اإلنست ت ت ت تتان وحماية
الالجئين ،برنامج الوعليم الذاوي رقم  ،9المجلد األو  ،جنيف.
 .29المفوض تتية الس تتامية لألمم الموحدي لش تتؤون الالجئين  . 4007مجموعة من المواجيق الدولية
واإلقليميتتة ال تتالت ت ت ت ت ت تتة بتتالالجئين وغيرهم ممن يتتد لون في نطتتاق اهومتتام المفوض ت ت ت ت ت ت تيتتة ،المكوتتب
اإلقليمي ،القاهري ،ملر ،ط.0
 .24المفوضية السامية لألمم الموحدي لشؤون الالجئين . 4001حماية الالجئين ودور المفوضية
السامية لألمم الموحدي لشؤون الالجئين.
 .20نافعة ،حستتن  . 9119األمم الموحدي في نلتتف قرن د ارستتة في وطور الونظيم الدولي منذ
 ،9129الكويت ،المجلس الوطني للجقافة والفنون واآلداب.
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 .22ال لس ت تته ،أيمن أديب س ت تتالمة . 4004الحماية الدولية لطالب اللجوء ،القاهري ،دار الن ض ت تتة
العربية.
 .29ال يوي ،نعمان عطا اهلل  . 4007حقوق اإلنس ت ت ت ت تتان القواعد واآلليات الدولية ،س ت ت ت ت تتوريا ،دار
ومؤسسة رسالن للطباعة والنشر ،ط.9
 .29الوالي ،عبد الحميد ،المفوضتية الستامية الشتؤون الالجئين وحديات دائمة في مواج ة مشكلة
اللجوء ،ورقة عم قدمت في ندوي نظم ا ،مركز د ارس ت تتات الالجئين والنازحين وال جري القست ت ترية،
ج تتامع تتة اليرموك ،ارب تتد ،األردن 99-92 ،وموز  ،4004أع تتداد ووحرير ،د علي الزغت ت  ،عب تتد
الباسط عجامنة ،وموز .4002
 .27يوس تتف ،محمد ل تتافي . 4002الحماية الدولية للمش تتردين قست ترياً دا

دول م ،القاهري ،دار

الن ضة العربية للنشر.
ثانيا :المجالت
 .9أبو ألوفتتا ،أحمتتد  . 9119بحتتث نظتتام حمتتايتتة حقوق اإلنس ت ت ت ت ت ت تتان في منظمتتة األمم الموحتتدي
والوكاالت الدولية المو للة ،المجلة الملرية للقانون الدولي ،مجلد  ،92القاهري.
 .4إشتتتوي ،عماد  . 4090بحث الحماية الدولية لالجئين ،مجلة الفقه والقانون ،المغرب ،العدد
العاشر.
 .0البحيري ،يوسف  . 4001بحث وألي الحماية القانونية لالجئين قراءي في االوفاقية الدولية
لجنيف  9199والبروووكو اإلض ت ت ت ت ت ت تتافي  ،9197المجلتتة المغربيتتة للتتد ارس ت ت ت ت ت ت تتات القتتانونيتتة
والقضائية ،المغرب ،العدد األو .
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 .2عبد اللطيف ،فال ت ت ت تتلة  . 4009بحث بعنوان الالجئ في القانون الدولي ،المجلة المغربية
لالقولت ت ت ت ت ت تتاد والقتانون المقتارن ،كليتة العلوم القتانونيتة واالقولت ت ت ت ت ت تتاديتة واالجومتاعيتة ،مراك ،
المغرب ،العدد .29
 .9قاستتم ،محي الدين  . 9119بحث الوزامات الالجئ د ارستتة في الوش تريعات الدولة واإلقليمية،
المجلة الملرية للقانون الدولي ،ملر ،العدد .92
ثالثا :األطروحات والرسائل الجامعية
 .9ألنعيمي ،عمر سلمان . 4099الحماية الدولية لالجئين  ،رسالة ماجسوير  ،جامعة بيروت،
كلية الحقوق والعلوم السياسية.
 .4جاست تتم ،أست تتحار ست تتعد  . 4092المركز القانوني لالجئين في دولة اللجوء " الحالة الست تتورية
نموذجاً" ،رسالة ماجسوير ،كلية الحقوق ،جامعة الشرق األوسط.
 .0الجبور ،أحمد فلي . 4090الونظيم القانوني للجوء على اللعيدين الدولي والوطني ،رسالة
ماجسوير ،كلية الحقوق ،جامعة اإلسراء.
 .2حبيب ،نعم حمزي عبد الرضت ت تتا  . 4094الوضت ت تتع القانوني لالجئ البيئي في القانون الدولي
العام ،رسالة ماجسوير ،كلية الحقوق ،جامعة الشرق

األوسط .

 .9ضت تراوي ،عقبة  . 4094الحماية الدولية لالجئين ،رس تتالة ماجس تتوير ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،بسكري ،الجزائر ،جامعة محمد يضر.
 .9زهري ،مرابط  . 4099الحماية الدولية لالجئين في النزاعات المست ت تتلحة ،رست ت تتالة ماجست ت تتوير،
كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري -ويزي وزو.
 .7كريتتدي ،علي جبتتار  . 4009الحمتتايتتة التتدوليتتة لالجئين ،أطروحتتة دكووراه ،كليتتة القتتانون،
جامعة بغداد.
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خامسا :الوثائق والمعاهدات الدولية واإلقليمية
 .9اوفاقية األمم الموحدي ال الة بالالجئين لسنة .9199
 .4االوفاقية العربية لونظيم أوضاع الالجئين في الوطن العربي لسنة 9112م.
 .0اوفاقية المركز الدولي لالجئين الروس واألرمن لسنة 9100م.
 .2اوفاقية جنيف الرابعة لسنة 9121م.
 .9اوفاقية كاراكاس بشأن الملجأ اإلقليمي لسنة 9192م
 .9اوفاقية منظمة الوحدي األفريقية لسنة 9191م.
 .7إعالن األمم حو الملجأ اإلقليمي لسنة 9197م.
 .9اإلعالن العالي لحقوق اإلنسان لسنة 9129م .
 .1البروووكو ال اص بوضع الالجئين لسنة .9197
 .90المعاهدي األمريكية لحماية حقوق اإلنسان لسنة 9191م.
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 .99الميجاق اإلفريقي لحماية حقوق اإلنسان والشعوب لسنة9199م.
 .94الميجاق العربي لحقوق اإلنسان لسنة 4002م.
 .90النظام األساسي للمفوضية السامية لألمم الموحدي لشؤون الالجئين لسنة 9190م.
سادسا :الق اررات الدولية
 .9وولية اللجنة الونفيذية للمفوضية السامية رقم  LII 10في سنة .4009
 .4قرار الجمعية العامة لألمم الموحدي رقم  091د 2-في  0ديسمبر 9121م.
 .0قرار الجمعية العامة لألمم الموحدي رقم  9 249في  92ديسمبر 9190م.
 .2قرار اللجنة الونفيذية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين رقم  44في سنة 9199م الذي
اعومدت فيه المعايير األساسية لمعاملة الالجئين في حاالت الطوارئ.
 .9قرار رقم  004رابع تتا اللت ت ت ت ت ت ت تتادر عن الجمعي تتة الع تتام تتة لألمم الموحتتدي في  9ك تتانون
األو .9129
 .9قرار مجلس األمن الدولي ب لوص ويمور الشرقية .1745
 .7قرار مجلس األمن الدولي ب لوص كوسوفو رقم .9422

133

سابعا :المواقع اإللكترونية
 .9الموقع االلكوروني لجامعة منيسووا.
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/IDP-guiding.html
 .4الموقع االلكوروني لجامعة الدو العربية بالعربي.
http://www.lasportal.org/ar/
 .0الموقع االلكوروني للمفوضية السامية لألمم الموحدي لشؤون الالجئين.
http://www.unhcr-arabic.org
 .2الموقع االلكوروني لألمم الموحدي بالعربي.

http://www.unmultimedia.org/arabic/
 .9الموقع االلكوروني لبرنامج األغذية العالمي بالعربي.
http://ar.wfp.org/
 .9الموقع االلكوروني لمنظمة األمم الموحدي لرعاية الطفولة بالعربي.

/http://www.unicef.org/arabic
 .7الموقع االلكوروني لبرنامج األغذية العالمي بالعربي.
http://ar.wfp.org/
 .9الموقع االلكوروني لمنظمة اللحة العالمية بالعربي.
http://www.who.int/ar

