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أمري وهداني إلى طريق العلم، الذي ال يحمد أحد لي بعد الحمد هلل الذي وفقني في دراستتتوي وستتتت   

 رب لك الحمُد كما ينبغي لجال  وج ك وعظيم سلطانك. سواه فيا

أستتتواذي الدكوور عبد الستتتالم هما  لتتتاحب القلب الكبير، الذي لم يد ر  أقدُم شتتتكري ووقديري إلى

 ج دًا من أج  مساعدوي ووكرمه بقبو  اإلشراف على رسالوي.
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 الدولية الحكومية في حماية الالجئيندور المنظمات 
 )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين نموذجا (
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 إشراف

 عبد السالم هماش الدكتور
 الملخص

نظرًا ألهمية قضتتتتتتتتتية الالجئين في المجومع الدولي المعالتتتتتتتتتر وأجرها على األمن والستتتتتتتتتلم الدوليين، 

وكذلك ألهمية الدور الوي وقوم به في وقونا المعالتتتتتتتتتتتر المنظمات الدولية الحكومية و لتتتتتتتتتتتولتتتتتتتتتتتا 

المفوضتتتتتتتتتتتية الستتتتتتتتتتتامية لألمم الموحدي لشتتتتتتتتتتتؤون الالجئين فيما يوعلق بووفير الحماية القانونية الدولية 

ت الوي اوالمستتتتاعدي اإلنستتتتانية لماليين البشتتتتر من الالجئين والنازحين دا   بلدان م، وغيرهم من الفئ

ود   ضتتتتتتتمن واليو ا، ولالزدياد الملحوظ في أعداد الالجئين والنازحين دا ليا بستتتتتتتبب كجري الحروب 

نو اكات ال طيري لحقوق اإلنسان والكوارث البيئية، ك  ذلك يؤدي اللتراعات الدولية والدا لية، واالو 

 إلقامة المعوادي واللجوءإلى الفرار من بلدان م األلتتتتلية أو بلد ا إلى اضتتتتطرار العديد من األشتتتت اص

ت وطرق كوستتتتتتالم. لذلضتتتتتط اد، وطلبًا للحماية ومن أج  العي  بكرامة من اال إلى دو  أ رى هرباً 

وومييز الالجئ عن غيري من الفئتتات  هتتذه التتدراستتتتتتتتتتتتتتتة لمف وم حق اللجوء في القتتانون التتدولي العتتام

جراءات وحديد وضتتع الالجئ في القانون ال لى دولي العام، ووطرقت أيضتتا إالمشتتاب ة له، ولمعايير وا 

لى الحماية الدولية المؤقوة كوستتتتتتتتتتتتتتيلة للوعام  مع  متاهية الحماية الدولية لالجئين ومراح  وطورها، وا 

حاالت الودفق الجماعي لالجئين، والى األستتاس القانوني للحماية الدولية لالجئين، وما يوروب علي ا 

ك وطرقت ألهم ج از دولي مستتتتتتتتتتتتتتؤو  عن وقديم لالجئ من حقوق والوزامتات في دولتة الملجتأ، وكذل



 ك
 

العون لالجئين أال وهي المفوضتتتتتية الستتتتتامية لألمم الموحدي لشتتتتتؤون الالجئين، مركزي على دورها في 

لوحديات الوي وواج  ا المفوضتتتتتتتتتتتية في علتتتتتتتتتتترنا الحاضتتتتتتتتتتتر، الحماية الدولية لالجئين، وأهم ا ووفير

دولية الحكومية وغير الحكومية، وعلى المعايير وطبيعة عمل ا، وشتتتراكو ا وونستتتيق ا مع المنظمات ال

الوي وطبق ا هي أو الدو  في حالة الودفق الجماعي لالجئين، وعلى اال ولتتتتتتتالتتتتتتتات األستتتتتتتاستتتتتتتية 

 للمفوضية السامية.

 المنظمات الدولية الحكومية، حماية الالجئين.: الكلمات المفتاحية
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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

 لمقدمة: اأول  

 فقد حف  الواريخ اإلنستتتتتتتاني عبر علتتتتتتتوره بلتتتتتتتور، وعوبر ظاهري اللجوء من أقدم الظواهر البشتتتتتتترية

لى أن باإلضتتتتتافة إ، أو اقولتتتتتادية أو بيئية أو ستتتتتياستتتتتية دينيةمن ا ما يعود ألستتتتتباب  ،م ولفة للجوء

ن شتتتتتت د القر وقد ، اللجوء ظاهري مالزمة لالضتتتتتط اد فحيجما وجد االضتتتتتط اد واالستتتتتوبداد وجد اللجوء

الم وواجه حيث ألبحت دو  الع، العشرين وطورا ملحوظا في القضايا الوي ووعلق باللجوء والالجئين

لوعام  مع مجموعات الالجئين الكبيري بستتتبب زيادي النزاعات المستتتلحة الدا لية جمة في التتتعوبات 

 والدولية.

يجاد حلو  لمشكالو م نا  و  يرجع  ،الوعي بمسؤولية المجومع الدولي لووفير الحماية الدولية لالجئين وا 

م جم إنشاء المنظمة  1931بوعيين أو  مفوض سامي لالجئين الروس سنة  ،1علبة األممع د إلى 

م وم إبرام االوفاقية  1951وفي وموز ستتتتتتتتتتتتنة ، الدولية لالجئين في أوربا عقب الحرب العالمية الجانية

ه األمم جئين الذي دعومؤومر المفوضين بشأن الال اعومدهاوالوي ، الدولية ال الة بوضع الالجئين

 .1951كانون األو  سنة  14بمقوضى قرار الجمعية العامة في  لالنعقادالموحدي 

داث الوي حنويجة لألين باووا يوموعون بلتتتتتتتتتتتفة الالجئين على األشتتتتتتتتتتت اص الذ االوفاقية طبقتهذه  

وقد وضتتتعت في األستتتاس إلعادي ووطين األشتتت اص الذين وركوا أوطان م ، 1/1/19512وقعت قب  

                                                           
(. الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب االول، المبادئ العامة، عمان، 3113د. علوان، عبد الكريم ) راجع 1

. الذي عرف المنظمة الدولية بأنها "هيئة تشترك فيها مجموعة من الدول، على 111، ص 6األردن، دار الثقافة، ط

الدوام، لالطالع بشأن من الشؤون العامة المشتركة وتمنحها اختصاصا ذاتيا تباشره هذه الهيئات في المجتمع وجه 
 الدولي".

(.القانون الدولي لحقوق اإلنسان المصادر ووسائل 3119د.علوان ، محمد يوسف ، الموسى، محمد خليل )2

 . 141جزء أول، ص  3، اإلصدار 1الرقابة، عمان، دار الثقافة، ط
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افي اعوماد بروووكو  إضتتتتت وم، العالم الالجئين فيعداد أ الزديادنظرًا و ، جراء الحرب العالمية الجانية

م وقتتد كتتانتتت الغتتايتتة من البروووكو  ووستتتتتتتتتتتتتتيع نطتتاق الحمتتايتتة المقرري في  1961لالوفتتاقيتتة في عتتام 

لوشتتتتتتتتم  األشتتتتتتتت اص كافة الذين ونطبق علي م الشتتتتتتتتروط والموالتتتتتتتتفات الواردي في وعريف ، االوفاقية

 1.أو الوقائع المنشئة لوضع الالجئ حداثاإلشاري لألاالوفاقية لالجئ دون 

، ميجاد الحلو  لمشتتتتتتاكل وستتتتتعت إلى إ، الوي يعاني من ا الالجئون الموحدي بالحالةوقد اهومت األمم 

كالة وومج  في و ، حيث قامت بإنشتتتتتتتتتتتتتاء منظمات وابعة ل ا إلغاجة الالجئين في م ولف أنحاء العالم

المفوضية  باإلضافة إلى إنشاء،UNRWA) جئين الفلسطينيين في الشرق األوسطإغاجة ووشغي  الال

  UNHCR.2) السامية لألمم الموحدي لشؤون الالجئين

، ريقوينط ووم بواستتطة، المفوضتتية الستتامية لألمم الموحدي لشتتؤون الالجئين اوقوم ب  ن الج ود الويإ

م الحماية الدولية علي م وعلى م يماو  باغوجاني ما إستتتالمادية إلى الالجئين وقديم المستتتاعدي  أوالهما

 وجمع م.وأماكن 

وي من أبرز األدوار ال، ويمجت  التدور التذي وقوم بته المنظمتات التدوليتة الحكوميتة في حماية الالجئين

دائري  وستتتتتتتتتاعوا، نو اك حقوق األفراد والجماعاتبستتتتتتتتتبب وزايد ظاهري ا، اهومت ب ا الشتتتتتتتتترعية الدولية

ودفقون الذين ي، والوي نوج عن ا وشتتتتتتترد الماليين من البشتتتتتتتر، والحروب الدا لية والدوليةاللتتتتتتراعات 

مشتتتتتتتتتتكلة لولك البلدان  يستتتتتتتتتتبب األمر الذي، منآالمجاوري ب دف الحلتتتتتتتتتتو  على لجوء  على البلدان

 .على اقولادها عباءوأ، المضيفة

                                                           

 .141(، مرجع سابق، ص 3119علوان ، محمد يوسف ، الموسى، محمد خليل) 1

(.المنظمات الدولية الخاصرررة بحماية الالجئين، اإلسررركندرية، مكتبة 3115وعقبة ،خضرررراوي ) بستتتتتتكري،  منير، 2

 .11، ص1الوفاء القانونية، ط
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يات إقليمية اوفاق، العديد من الدو  الموجاوري إبرامإلى الالجئين  بمشتتتتتتاك  االهومام إقليمياً  وزايد وأدى

بحماية   الةالمنظمة الوحدي اإلفريقية  وفاقيةا ومن أهم هذه االوفاقيات اإلقليمية،  الة بالالجئين

 1م. 1969لسنة الالجئين 

 ليس فقط بتتإطفتتاء نتتار، وفعتتاالً  اً دور المجومع التتدولي والمنظمتتات التتدوليتتة يجتتب إن يكون جوهريتت نإ

ب  بالستتتتعي للبحث عن األستتتتباب الوي يمكن أن وؤدي إلى هذه المشتتتتكلة ومعالجو ا ، اللجوءمشتتتتكلة 

عن  لعبءاللحد من أستتباب ا وأيضتتا لو يف ، قب  اندالع ا عن طريق او اذ الودابير الوقائية الالزمة

 عام.الدولة المضيفة لالجئين وبالوالي عن المجومع الدولي بشك  

 وأسئلتها  : مشكلة الدراسةثانيا  

في وقتت وزداد فيته أعتداد الالجئين في العتالم، ووكجر فيه معاناو م، ووظ ر الدو  رغبو ا بعدم وقديم 

العاملة  الحكوميةالمنظمات الدولية  هالكافية ل م، وظ ر أهمية الدور الذي وقوم ب والمساعديالحماية 

 بناء على ذلكو و لتتتتتولتتتتتًا المفوضتتتتتية الستتتتتامية لألمم الموحدي لشتتتتتؤون الالجئين، في هذا المجا ، 

وه   ،في هذا المجا  لمنظماتا هذهالدور الذي وقوم به  مدى فاعليةما وحديد  في مشتتتتتتتتتكلةال كمنو

 ،وكيف وقوم هتتذه المنظمتات بحمتايتة الالجئين ،وجته أومدورهتا على  بتتأداءمكتاوب تا ودوائرهتا وقوم  نأ

كيف وطورت الحماية القانونية الدولية لالجئين، وه  وواجه وحديات ومشتتتتتتتاك ، وما هي المشتتتتتتتاك  و 

والوحتديتات الوي وواج  تا، وهت  هنتاك ونستتتتتتتتتتتتتتيق ووعاون بين هذه المنظمات وحكومات الدو  وكذلك 

 ستتتتتتتتتتتتتتوحتاو  هذهو بين تا وبين المنظمتات التدوليتة األ رى الحكوميتة وغير الحكوميتة في هتذا المجتا . 

 راسة اإلجابة عن األسئلة الوالية: الد

 العام؟حق اللجوء في القانون الدولي  ما .1

                                                           

 -333. حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، عمان، األردن، دار الحامد، ص ( 1999د. شطناوي، فيصل )1

334. 
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 العام؟الحماية الدولية لالجئين في القانون الدولي ما  .3

 ؟ ا ولالات المفوضية السامية لألمم الموحدي لشؤون الالجئينما أهم  .3

 ؟ الالجئينشؤون الالجئين في حماية ما دور المفوضية السامية لألمم الموحدي ل .4

 الدراسة  : أهدافثالثا  

 . حق اللجوء في القانون الدولي العام مف وم يانب .1

 .المقلود بالحماية الدولية لالجئين في القانون الدولي العام بيان  .3

 .ا ولالات المفوضية السامية لألمم الموحدي لشؤون الالجئينأهم  معرفة .3

 .لشؤون الالجئين في مجا  حماية الالجئين لمفوضية السامية لألمم الموحديا دور على الوقوف .4

 : أهمية الدراسة رابعا  

فمن ناحية أولى ألتتتبحت مشتتتكلة  اللجوء والالجئين مستتتالة ، ي أهمية هذه الدراستتتة من عدي نوا وأو

لالجئين ا أعتتدادالوزايتتد الكبير في  أنومن نتتتاحيتتة جتتانيتتتة يالحظ ، دوليتتة و م المجومع التتدولي برموتتته

قتابل تا قلتة الج ود الموفرقتة وعدم كفايو ا الوي وبذل ا الدو  ستتتتتتتتتتتتتتواء فيما يوعلق بقبو  عدد معين من 

 و لتتولتتا مع كجري النزاعات، ج  نجدو مأو بوقديم المعونات المادية من أ الالجئين دا   أراضتتي ا

الحكومية في مستتتتتتتتتتتاعدي  فكان البد من دراستتتتتتتتتتتة دور المنظمات الدولية، المستتتتتتتتتتتلحة الدا لية والدولية

ط قوو ا وبيان نقا، لالجئين ةالزملذه المنظمتات في ووفير الحمتاية البيتان متا متدى قتدري هت، الالجئين

ديم هذه وكيفية وق، والوستتتتتتتائ  الوي وستتتتتتتو دم ا في وقديم المستتتتتتتاعدي، وضتتتتتتتعف ا في وقديم المستتتتتتتاعدي

 وكيف ووعام  مع حاالت الودفق الجماعي لطالبي اللجوء . ، المساعدي
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 : حدود الدراسة خامسا  

 ووحدد هذه الدراسة ضمن الحدود الوالية :

 الحدود المكانية . 1

 لية.عات المسلحة الدا لية والدو الحماية القانونية المقدمة لالجئ في النزا الدراسة بنطاقووحدد هذه 

 ةالحدود الزماني. 2

هذه الدراستتتتتة بدراستتتتتة دور المنظمات الدولية الحكومية في ووفير الحماية الدولية لالجئين بعد  ووحدد

م الموحدي لشؤون الالجئين دور المفوضية السامية لألممرورًا بو ، م1945عام  الجانية الحرب العالمية

 . هذه الدراسة م حوى إعداد 1951نة منذ واريخ وأسيس ا سفي هذا المجا  

 محددات الدراسة:  سادسا

بحماية  علقالوي وو ،يوحدد نطاق هذه الدراستتة في نلتتوص المعاهدات واالوفاقيات الدولية واإلقليمية

 .هذا المجا في وفي دور المنظمات الدولية الحكومية ، الالجئين ووعزيز حقوق م

 مصطلحات الدراسة :  سابعا  

 القانون الدولي لالجئين  .1

حدد هو مجموعة القواعد الوي و، كأحد الفروع الحديجة للقانون الدولي العام، القانون الدولي لالجئين

لشروط اهذا القانون هي الوي وبين  فأحكام، على الالجئين وطبيقهالنظام القانوني الدولي الواجب 

الولف من  وما يوموع به حام  هذا، " على ش ص ماواجب ووافرها إلضفاء ولف " الالجئ ال
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ة ووحدد آليات إنفاذ قواعد الحماي، عاوقة من واجبات والوزامات وجاه دولة الملجأ حقوق وما يقع على

 .1الدولية لالجئين

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان . 2

فراد بعتتدد من الحقوق والر ص ال تتادفتتة لحمتتايتتة د القتتانونيتتة التتدوليتتة الوي وقر لألهو مجموعتتة القواعتت

وق وبالضمانات المؤسسية الالزمة للرقابة على وموع م ب ذه الحق، حريو م وكرامو م دون ومييز بين م

 .2والر ص

 حق اللجوء. 0

 نلت المادي الرابعة عشر من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على ما يأوي :

وال   3. لكتت  فرد الحق في أن يلجتتأ إلى بالد أ رى أو يحتتاو  االلوجتتاء إلي تتا هربتتا من االضتتتتتتتتتتتتتتط تتاد 

لموحدي ا األممينوفع ب ذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو ألعما  وناقض أغراض 

 4.  اومبادئ

 الالجئ .0

نويجة ، ك  شتت ص يوجد الالجئ بأنه  1951الالجئين لستتنة بوضتتع  االوفاقية ال التتةعرفت  -

بستتتتتتبب وبستتتتتتبب  وف له ما يبرره من الوعرض لالضتتتتتتط اد ، 1/1951/ 1حداث وقعت قب  أ

ستتتيوه وال  ارج بلد جن، معينة أو أرائه الستتتياستتتية اجوماعيةنومائه إلى فئة عرقه أو جنستتتيوه أو ا

                                                           
الدولية للمشررردين قسرررياخ داخل دولهم، القاهرار دار النهضررة العربية  ة(. الحماي3114د. يوسررف، محمد صررافي )1

 .51للنشر، ص

قوق اإلنسرررران، المصررررادر ووسررررائل (. القانون الدولي لح3111علوان ، محمد يوسررررف ،الموسررررى ، محمد  خليل )2

 .6، ص 1الثقافة ، ط رالرقابة ، الجزء األول ، عمانر دا

 م .1941من اإلعالن العالي لحقوق اإلنسان لسنة  1فقرا  14المادا 3
 م .1941من اإلعالن العالي لحقوق اإلنسان لسنة  3فقرا  14المادا  4
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 يملك ص الأو ك  شتتت ، أن يستتتوظ  بحماية ذلك البلد، يستتتوطيع أو ال يريد بستتتبب ذلك ال وف

رغب يأو ال  وال يستتتتتتتتتتتوطيع ،قاموه المعوادي نويجة مج  ولك األحداثجنستتتتتتتتتتتية ويوجد  ارج بلد إ

 .1أن يعود إلى ذلك البلد ، ذلك ال وف بببس

 أي ش ص يد   ضمن وعريف الالجئ في المادي  الالجئ بأنه 1961رف بروووكو  ستنة وع -

بعتتد حتتذف عبتتاري "نويجتتة أحتتداث وقعتتت قبتت  ، م 1951األولى من اوفتتاقيتتة الالجئين لستتتتتتتتتتتتتتنتتة 

 الزمني والقيتتد الجغرافي" وعبتتاري "نويجتتة مجتت  هتتذه اإلحتتداث " ممتتا يعني إلغتتاء القيتتد 1/1/1951

 1/1/1951قد وقعت قب  ، األحداث هذهستتتتتتتتتتواء كانت ، الوارد في وعريف الالجئ في االوفاقية

 2. أم بعدي أو كانت قد وقعت في أوربا أو في أي مكان أ ر من العالم

 الحماية الدولية لالجئين . 5

شتتتتؤون الموحدي ل األمميقلتتتتد بالحماية الدولية لالجئين، عمليات الود   من قب  الدو  أو مفوضتتتتية 

 بحقوق م، عورافعن ملومستتتتتتتتي اللجوء والالجئين من أج  ضتتتتتتتتمان اال بالنيابة UNHCR) الالجئين

مبدأ  حوراماووشم  عمليات الود   هذه، ضمان  وأمن م، وسالمو م، وحمايو ا وفقا للمعايير الدولية.

ن عادلة م إجراءاتلى ، وويستتتير ولتتتول م إاألمانبر  إلىوالستتتما  لالجئين بالولتتتو  عدم الطرد، 

وضية للمعاملة وونفيذ الحلو  الدائمة، ووعوبر المف إنسانيةج  وقرير وضع الالجئ، ووطبيق معايير أ

ية ل ا والية حما الويالرئيستتتتتتتتتية الموحدي  األممالموحدي لشتتتتتتتتتؤون الالجئين هي وكالة  لألممالستتتتتتتتتامية 

 3الالجئين.
 

  

                                                           
 .1591الجئين لسنة من اتفاقية األمم المتحدا الخاصة بال 2ف 1المادا 1

 .1591من البروتوكول الخاص بوضع الالجئين لسنة  3و 2ف 1المادا 2

(.حماية الالجئين، دليل القانون الدولي لالجئين، القاهرا، 3111المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين)3

 .139مصر، مركز األهرام للترجمة والنشر،ص 
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 المنظمات الدولية الحكومية . 6

، هي المنظمات الدولية الوي ونشتتتئ ا الدو  بموجب اوفاقية دولية يقلتتتد بالمنظمات الدولية الحكومية

جومع الدولي، ووولقى ومويل ا من الم فيما بين ا، وأعضائ ا دو ، وووموع بالش لية القانونية الدولية،

سلوك ا  وو ضع في ،وضع قواعد القانون الدولي من  ال  االوفاقيات واألعراف الدولية ووشارك في

لقواعد القانون الدولي وال و ضتتتع للقوانين الدا لية للدو ، وقد وكون المنظمات الدولية الحكومية إما 

ة يوالمفوضتتت اليونيستتتيفمو لتتتلتتتة مج  الموحدي، أو عالمية  األممعالمية مج  علتتتبة األمم وهيئة 

  األوروبي أو إقليمية مو للة مج أو إقليمية مج  اإلوحاد، الموحدي لشؤون الالجئين لألممالسامية 

 1.منظمة األوبك

 UNHCR) مية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينالمفوضية السا. 7

هي عضو أو ج از فرعي للجمعية العامة لألمم الموحدي وقوم بأداء م مة حماية ومساعدي الالجئين 

لمجلس االقولتتتتتتتادي واالجوماعي أحد شتتتتتتتراف وووجيه من احث عن الحلو  الدائمة لمشتتتتتتتاكل م بإوالب

 ،ومن اللجنة الونفيذية لبرنامج المفوض الستتتتتتتتتتتتتتاميأج زي الجمعيتة العامة لألمم الموحدي الرئيستتتتتتتتتتتتتتية، 

من أهم المؤستتتتتتتستتتتتتتات نجازاو ا  مو ا اإلنستتتتتتتانية المحضتتتتتتتة وفي ضتتتتتتتوء إووعوبر المفوضتتتتتتتية بحكم م

وقد نالت هذه المنظمة جائزي نوب  في  1951المجومع الدولي المعالر سنة  أنشأهاالوي الحضارية 

 2. 1911و 1954العامين 
 

 

                                                           
 .31مرجع سابق، ص عقبة، خضراوي، بسكري، منير، 1

( ورقرة بحثية بعنوان مفوضرررررررية األمم المتحدا لشرررررررؤون الالجئين، أعمال ندوا الحماية 1996د. العلوي، حرافظ) 2

الدولية لالجئين ، مركز البحوث والدراسرات السياسية ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرا، تحرير د. 

 .115، ص 1(، ط1991احمد الرشيدي)
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 : اإلطار النظري للدراسة  ثامنا  

وذلك من  ال  ، اقوضت أهمية الدراسة بحث عدي موضوعات ضمن اإلطار النظري ل ذه الدراسة

 رئيسية:وقسيم هذه الدراسة إلى  مسة فلو  

علقة ب ا واألسئلة المو ووشتم  المقدمة ومشتكلة الدراسة، وناو   لفية الدراستة وأهميو ا :الفلت  األو 

، حاو اطلومحدداو ا والوعريف بأهم ملتتت، والمكانية ة، وحدودها الزمانيالدراستتة وأهمية، وال دف من ا

 وأدواو ا.ومن جية الدراسة ، والدراسات السابقةواإلطار النظري 

الضتتتوء  وستتتوف يستتتلط، العام القانون الدوليفي حق اللجوء ستتتوف يكون بعنوانف :فلتتت  الجانيوأما ال

، ووطوره ونشتتتتأوه المشتتتتاب ة لهاأل رى  وومييزه عن غيره من الفئاتوالالجئ  حق اللجوء مف ومعلى 

جراءات وعلى   . وحديد وضع الالجئمعايير وا 

هية وستتوف يستتلط الضتتوء على ما، ستتوف يكون بعنوان الحماية الدولية لالجئينف :أما الفلتت  الجالث

، الجئينل لحمتاية الدولية المؤقوةا، وعلى لحمتايتة التدوليتةاهتذه وعلى وطور ،الحمتايتة التدوليتة لالجئين

 .حقوق م والوزاماو موعلى 

ستتتتتتتتتتتتتتوف يكون بعنوان المفوضتتتتتتتتتتتتتتيتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتتاميتتتة لألمم الموحتتتدي لشتتتتتتتتتتتتتتؤون  :وأمتتتا الفلتتتتتتتتتتتتتتتت  الرابع

 ىوعلالمفوضتتتتية الستتتتامية وطبيعة عمل ا، وستتتتوف يستتتتلط الضتتتتوء على وأستتتتيس UNHCR) الالجئين

دور  والوحتتتديتتتات الوي وواج  تتتا وعلىأل رى الحكوميتتتة وغير الحكوميتتتة الشتتتتتتتتتتتتتتراكتتتة مع المنظمتتتات ا

 .الالجئين المفوضية في حماية

ي ا الدراسة لالوي سوف ووول  إ والوولياتوالنوائج سوف يوضمن ال اومة،  :ال امسوأما الفلت  

 .والوي نراها مناسبة
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 : الدراسات السابقة تاسعا  

مركز البحوث ، الحمتتتايتتتة التتتدوليتتتة لالجئيننتتتدوي    . أعمتتتا1991  ، ريحر  وأحمتتتد  الرشتتتتتتتتتتتتتتيتتتدي، .1

 .جامعة القاهري والعلوم السياسية، قولاداال، كلية والدراسات السياسية

الوزامات وحقوق و ، ركزت هذه الدراسة على وحديد مف وم الالجئ في المعاهدات الدولية واإلقليمية

 ،وعلى المفوضتية السامية لألمم الموحدي لشؤون الالجئين، وعلى الحق في طلب اللجوء ،الالجئ

دا إفريقيتتتتا  روانتتتت وعلى الالجئين في المنتتتتازعتتتتات التتتتدا ليتتتتة في، زمتتتتات الالجئينالحلو  ألعلى و 

قب   دراستتتة قديمة وأعدت هذه إن، وليبيريا واللتتوما  والستتودان   وعلى الالجئين في يوغستتالفيا

ولم وووافق مع الوغيرات الوي طرأت على قضتتايا اللجوء والالجئين ستتواء على ، ستتنة يعشتتر  جماني

كون ا ب عن الدراسة السابقة ومواز دراسونافي حين أن ، اللتعيد الدولي أو على اللعيد اإلقليمي

بيان ركزت على و  ،دراستتتتتتتتتتة حديجة ووواكب الوطورات الوي طرأت على قضتتتتتتتتتتايا اللجوء والالجئين

 يتتة الحكوميتتة المنظمتتات التتدولدور  على ، والوقوفوالحمتتايتتة التتدوليتتة لالجئين ،مف وم حق اللجوء

 .حمايو مفي 

، اإلنستتتتان والقانون الدولي اإلنستتتتاني، دار الحامد: عمان ق . حقو 1999فيلتتتت   ، د. شتتتتطناوي .3

 .األردن

امة عركزت هذه الدراستتتة على القانون الدولي لحقوق اإلنستتتان والقانون الدولي اإلنستتتاني بلتتتوري 

وميزت عن الدراستتتتة الستتتتابقة  حين أن دراستتتتونا اإلنستتتان، فيوركز على حق معين من حقوق  ولم

لمي الوي نص علي ا اإلعالن العاحد الحقوق اللجوء باعوباره أ مف وم حقبيان  ركزت على ن تابتأ

ي فدور المنظمات الدولية الحكومية  علىالوقوف و  ، والحماية الدولية لالجئين،لحقوق اإلنستتتتتتتتتتتان

 .حماية الالجئين
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دار  ،القاهري، دا   دول م دولية للمشتتتتتتردين قستتتتتترياً  .الحماية ال3114محمد لتتتتتتافي  ، د.يوستتتتتتف .3

 .للنشر الن ضة العربية

وني ألستتتتاس القانوعلى ا، دا   دول م يأً ركزت هذه الدراستتتتة على الحماية الدولية للمشتتتتردين قستتتتر 

ن الدولي والقانو  ،والقانون الدولي اإلنسانيطار القانون الدولي لحقوق اإلنسان، ل ذه الحماية في إ

ف وم حق م بيانركزت على بكون ا  ،وميزت عن الدراستتتتة الستتتتابقة في حين أن دراستتتتونا، لالجئين

المنظمتتات التتدوليتتة الحكوميتتة في حمتتايتتة  دورعلى  اللجوء، والحمتتايتتة التتدوليتتة لالجئين، والوقوف

 الالجئين ومساعدو م.

دار ، عمان،  . االلوزام بدراستتتتتتتة طلبات اللجوء على اللتتتتتتتعيد الدولي3115ضتتتتتتتحى  ، الطالباني .4

 .1ط ، وائ  للنشر

لبات واألستاس القانوني لاللوزام بدراسة ط، الواري ي لفكري اللجوء على الوطورركزت هذه الدراستة 

واإلجراءات الموبعتتة في حتتالتتة ، ومتتاهيتتة إجراءات وحتتديتتد المركز القتتانوني لطتتالتتب اللجوء، اللجوء

حين في  ،واإلشتتتكاليات الموعلقة بوحديد المركز القانوني لطالب اللجوء، الودفق الجماعي لالجئين

بيان مف وم حق اللجوء، والحماية  على الدراستتتتتتتتة الستتتتتتتتابقة بكون ا ركزت عن أن دراستتتتتتتتونا وميزت

 . حمايو مدور المنظمات الدولية الحكومية في الوقوف على و  الدولية لالجئين،

 جية الدراسةمنه :عاشرا  

  موضتتتتوعات من  الالالذي يقوم بدراستتتتة ، المن ج الولتتتتفي الوحليلي أستتتتلوب الدراستتتتة علىوعومد 

ية السامية والنظام األستاسي للمفوض، موضتوع الدراستةب ووعلق الوي المواجيق الدولية واإلقليمية وحلي 

 .لألمم الموحدي لشؤون الالجئين
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 أدوات الدراسة  :عشر الحادي

 .ة الم ولة بحماية الالجئينلمنظمات الدولية الحكوميل لكورونيةالمواقع اإل .1

 .بموضوع الدراسة موعلقةال الدولية واإلقليمية االوفاقيات .3

 النظام األساسي للمفوضية السامية لألمم الموحدي لشؤون الالجئين. .3
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 الفصل الثاني 

 العام حق اللجوء في القانون الدولي

(Asylum in public international law) 

 لستتتائدي فياكان مروبطًا بالدين والقانون الطبيعي والقيم قد اللجوء و ظاهري عرفت الحضتتتارات القديمة 

، فحيجما نواالسوبداد وال زالت مسومري إلى اآلظاهري بشترية، الزمت الظلم يمج   المجومع، حيث كان

هومام المجومع الدولي بقضتتتتتتتتتتايا اللجوء د اللجوء والنزو  الدا لي، وبعد ازدياد اوجد االضتتتتتتتتتتط اد وج

و ، ومن هاً ر الجئتتوحتتديتتد من يعوب إشتتتتتتتتتتتتتتكتتاليتتةوالالجئين في أطتتار العالقتتات التتدوليتتة، نوج عن ذلتتك 

ن الفئات وبي الالجئولتتتتتتف الالجئ، وكيف يوم الومييز بين  ن ينطبق عليهالشتتتتتت ص الذي يمكن أ

المشتتتتتتتاب ة األ رى له، نظرًا لما يوروب على ذلك من نوائج ووعلق بالحماية القانونية للشتتتتتتت ص الذي 

 1ه اللفة.ينطبق علية ولف الالجئ، واآلجار الوي ووروب على أطالق هذ

ك ، وذلتتعتتددًا من القواعتتد القتتانونيتتة التتدوليتتة ال تتالتتتتتتتتتتتتتتتة بحق اللجوءالقتتانون التتدولي العتتام أفرد قتتد ول

 وهذا ما ذكروه ،أ رىروباطه بحقوق اإلنستتتتتتتتتتان من ج ة وا من ج ة اللجوء دولةبستتتتتتتتتتيادي  الروباطه

قتتانون الالجئين يعوبر جزًء من القتتانون التتدولي لحقوق  إن"  Vera Gowllandنكليزيتتة  الفقيتته اإل

  2."اإلنسان

في وشتتتتريع أو وعدي  القواعد القانونية الدولية، الوي  أستتتتاستتتتيدور وقوم بستتتتابقًا دو  العالم ن كانت وا  

، القواعد من المعاهدات الدولية أو العرف الدولي هذهووعلق بقضايا اللجوء والالجئين سواء اسومدت 

الحرب عتتد ب أنتتهغير  في القتتانون التتدولي العتتام.  الوقليتتديتتة لنظريتتة الستتتتتتتتتتتتتتيتتادي وذلتتك للمكتتانتتة الكبيري 

                                                           
 .31، ص1(. حق اللجوء في القانون الدولي، اإلسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية، ط3114راوي، عقبة)خض1

2Vera Gowlland – Debbas/1994 ,the problem of Refugees in the light of conteres 
porary law, Martinas- London,p 128. 
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لموحدي ا األممنشتتتتتتاء إ معالعالمية الجانية بدأ يظ ر دورًا موناميًا للمنظمات الدولية الحكومية  التتتتتتة 

ساسي أ الموحدي لشؤون الالجئين دورا لألمموقد كان ل ذه المنظمات وعلى رأست ا المفوضية السامية 

وقد ظ رت هذه  األستتتاستتتية،يوموع بموجبة بالحقوق والحريات لالجئ  في محاولة لتتتنع مركزا قانوني

من أهم ا و  واإلقليمية الوي ووعلق بالالجئينالدولية  وفاقياتاال برام العديد من ال  إ المحاوالت من

 م1961م والبروووكو  الملحق ب ا لستتتتتتتتتتنة 1951لستتتتتتتتتتنة ال التتتتتتتتتتة بالالجئين الموحدي  األمم اوفاقية

لماهية ووطلب دراستتتتتتتتونا بواقع الحا  الوطرق  وعليه 1969.1ستتتتتتتتنة ل اإلفريقيةالوحدي منظمة  واوفاقية

ناحية  منفي القتانون الدولي العام اللجوء في القتانون التدولي العتام محتاولين وحتديتد حق اللجوء حق 

بعد ذلك ن كي نومكحاليًا  عنالتتترهحق اللجوء و مف وم واري يًا ومن جم محاولة وحديد  ووطوره نشتتتأوه

 وضع الالجئ في القانون الدولي العام وفقا للمواجيق الدولية.وحديد من معالجة 

ي ف وستتتتتتوف يقستتتتتتم هذا الفلتتتتتت  إلى مبحجين المبحث األو  ستتتتتتوف يكون بعنوان ماهية حق اللجوء

لدولي في القانون ا مبحث الجاني ستتتتتتوف يكون بعنوان وحديد وضتتتتتتع الالجئ، والالقانون الدولي العام

 .العام

 

 

 

 

 

 

                                                           
ينيين بين الشرعية الدولية والمفاوضات الفلسطينية (. حقوق الالجئين الفلسط3111د. حساوي، نجوى مصطفى)1

 .14، ص 1اإلسرائيلية، بيروت، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، ط  –
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 المبحث األول

 ماهية حق اللجوء في القانون الدولي العام

ق ح ووطور ينشتتتتأ ستتتتوف يوضتتتتمن هذا المبحث مطلبين، المطلب األو  ستتتتوف يستتتتلط الضتتتتوء على

ي فمف وم حق اللجوء  والمطلب الجاني ستتتتتتوف يستتتتتتلط الضتتتتتتوء على ،في القانون الدولي العام اللجوء

 .القانون الدولي العام

 األولالمطلب 

 في القانون الدولي العام حق اللجوءوتطور  نشأة

 اللجوء في العصور القديمة والديانات المختلفة .1

غاب هي وشريعة الالقوي المجومعات البشرية منذ القدم، وقد كانت  ش دو ان موجات ال جري والنزو  إ

الستتتتتتتتتمة المميزي لولك المجومعات البدائية، حيث كانت القوي هي الوي ووجد الحقوق وهي الوي وحافظ 

 نواعأ إيقتتاع أقستتتتتتتتتتتتتتىيوجتتب و على اإلل تتة  اعوتتداءاروكتتاب الجرائم يعوبر بحتتد ذاوتته  علي تتا وقتتد كتتان

وكانت العقوبات ووميز بالقستتوي وكان االنوقام الفردي هو الستتائد في  ،على مروكب الجريمةت العقوبا

 .ولك المجومعات

وقام الو فيف من قستتتتتوي العقوبات واالنالوحيدي الوي يمكن من  الل ا  الوستتتتتيلةوكان الدين يعوبر هو 

نحماية المظلومين ل وأيضا، في ذلك الوقت والحد من اروكاب الجرائم بحق الغير، الفردي  .لاف موا 

 امالنوقفراد من اك طوي أولى لحماية األ لوبلورقد بدأت با ،1الفوري كانت فكري اللجوء الدينيولك وفي 

لجوء  ركان يعوبولذلك   ا،ي شتتتتون غضتتتتبو   ةواآلليؤمنون بقدستتتتية دور العبادي  حيث كانوا، فرديال

                                                           
(. األسس الدولية لحق اللجوء السياسي واإلنساني بين الدول، القاهرا، مصر، 3113د. البهجي، إيناس محمد )1

 .55، ص1المركز القومي لإلصدارات القانونية، ط
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 رج من نطاق  أنه يأ، اإلل ةفي حماية  ألتتتتتتتب الشتتتتتتت ص  نأ، اإلل ةوواجد  أماكن إلى اإلنستتتتتتتان

استتتم بستتتمي هذا النوع من اللجوء  لذلكنشتتتوء اللجوء هو الدين، و  ألتتت فان  وعليه ،الستتتلطة الدنيوية

 1. باللجوء الديني 

  مأرواحعلى  يتأمنونحيتتث كتانوا  فراداألمن وكتانتتت دور العبتادي وحظى بحق حمتتايتة من يلجتتأ إلي تتا 

ل ة بحق من يحاو  االعوداء على هذه األماكن، ي شتتتتون غضتتتتب وانوقام اآل الناس ، وكانوأمالك م

وا بعدم االعوداء على دور العبادي وأماكن اإلل ة ومن يلجأ إلي ا بقلتتتتتتتتتتتتتتد ونويجتة هتذا االعوقتاد الوزم

 2الحماية من االنوقام الفردي.

وووت،  ، هيرونففيما يوعلق بحضتتاري ملتتتر القديمة، اوضتتت  من  ال  النقو  على المعابد كمعبد 

 3يزيس  كيف كانوا يمنحون حق اللجوء لمن يلجأ إلى هذه األماكن.ونفر، وا

 عليه ستتتتتتتتليمان ل يك  نموذج فقد عرفوا الملجأ الديني أيضتتتتتتتتا، حيث كانوا يأ ذون مع م وأما الي ود 

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

فراد المجومع الي ودي في ذلك الوقت، حيث كانوا الحماية، إال أن هذا النظام لم يكن يشتتتتتتتم  جميع أ

ضا على ، وهذا ينطبق أياء المقوو  لكي يأ ذوا بجأرهم منهيسلمون من قام بجريمة قو  عمد إلى أولي

ة كما ال يشتم  مقورفي الجرائم السياسيعند الي ود الديني وكذلك كان الملجأ  لي وديك الرقيق المملو 

 4.الوقت الحاضر يطلق علي ا في

                                                           
(. حق اللجوء السياسي دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي، القاهرا، 3111أمر هللا، برهان محمد)د.  1

 .31دار النهضة العربية،ص
(.الحماية الدولية لالجئين ، رسالة ماجستير ، جامعة بيروت ، كلية الحقوق والعلوم 3111ألنعيمي، عمر سلمان)2

 .11السياسية، ص
 .34هللا، برهان محمد، مرجع سابق ص أمرد. 3
، 1(. االلتزام بدراسة طلبات اللجوء على الصعيد الدولي، عمان، دار وائل، ط3115الطالباني، ضحى نشأت)4

 .15ص
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قية لم وشتتتتتتتتتتتتتت دها بحينذاك وأمتا اإلغريق فقتد بلن نظتام الملجتأ التديني عندهم درجة كبيري من الوطور 

الشتتتتعوب األ رى القديمة، حيث أن م كانوا يعوقدون بأن احورام الملجأ هو جزء من إيمان م بالقضتتتتاء 

ون دللجوء الديني عندهم يشم  الجميع ، وكان ايعرض م إلى االنوقام اإلل ي هلمستاس بوالقدر وان ا

 1ومييز بين مجرم أو برئ أو غير ذلك.

حكتام ال التتتتتتتتتتتتتتة بمعاملة في وطور األر، عن التدين المستتتتتتتتتتتتتتيحي، فقتد كتان لظ وره األجر الكبي متاوأ

رجا  الذي كان بمقوضتاه يسم  لبنظام الشتفاعة،  عرفين، حيث اوبعت الديانة المستيحية ما يالالجئ

  جالكنيستتتتتتتتتتتتتتة من أ إلىن يلجئون ، الذيأو غيره التدين بالشتتتتتتتتتتتتتتفاعة لدى الحاكم عن مروكب الجريمة

 وكبير من  إليهالكنائس في ذلك الوقت هي المكان الذي يلجأ  وألتتتتتتتتبحتالحماية،  الحلتتتتتتتتو  على

المستتتوضتتتعفين من أج  الحلتتتو  على الحماية، وقد كانت االستتتوجابة من قب  الحاكم رهينة  وأذنبًا 

 2، وحسب ما وملية علية ملالحة.بمشيئوه

 حاسبقوانين وعدي  فقد وم إلدار، في وقت الحق ألتب  هناك أستاس قانوني للجوء الديني إال أنه

 من أج  الحلو  على الحماية.إلى الكنسية الذين يلجئون  األش اصستالمة بمن يحاو  المستاس 

فقتتد  ،األوربيتتةفي بعض البلتتدان  أآلن إلىولكن مع كتت  ذلتتك ال وزا  مظتتاهر اللجوء التتديني، بتتاقيتتة 

 ردا   كنيستتتتتة القديس برنا إلىعديدي بستتتتتبب د و  الستتتتتلطات الفرنستتتتتية  مظاهراتاجواحت فرنستتتتا 

 1996.3سنة  إلي الجئوا ش ص أجنبي  311ج  ورحي  باسو دام القوي من أ

                                                           
 .11ألنعيمي، عمر سلمان، مرجع سابق ص1
بة ام، لبنان، مكت(. اللجوء السياسي بين النظرية والتطبيق في ضوء القانون الدولي الع3113برو، تمارا احمد)2

 .33، ص1زين الحقوقية واألدبية، ط
 .41(، مرجع سابق، ص 3114خضراوي، عقبة )3
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 1فقد كانت األعراف والوقاليد العربية في زمن الجاهلية ن الفوري الوي ستتتتتتبقت ظ ور اإلستتتتتتتالم،وأما ع

 حيث عرف العربوشتك  أستاستًا راست ًا من أج  حماية البشرية، والمحافظة على أرواح م وأموال م، 

وغيرهتتا  من  واإليواءواالستتتتتتتتتتتتتتوجتتاري   اإلجتتاري وا يطلقون عليتتة عتتدي وستتتتتتتتتتتتتتميتتات مجتت حق الملجتتأ وكتتان

الوسميات الوي كانت وعبيرا واضحا عن فكري الحماية الوي ومج  اليوم جوهر عم  المفوضية السامية 

، وذلك بستتتتتتتبب طبيعة حياو م القاستتتتتتتية في اللتتتتتتتحراء، ول ذا كان 2الموحدي لشتتتتتتتؤون الالجئين لألمم

 والمستتتتتتتتتتتتكن، وكانوا يعوقدونله الطعام يحظى باالهومام والكرم ويقدمون  إلي مالشتتتتتتتتتتت ص الذي يلجأ 

وال  يةوالحما وكان من يعولتتتتتم ب ا يوموع باألمن، الكعبة المشتتتتترفة بمكة المكرمةوقداستتتتتة بحلتتتتتانة 

 3.هيجوز المساس ب

 وي والمستتتتتتتاواي بين ة جاءت لوقر مبادئ اإلنستتتتتتتانية واألن الشتتتتتتتريعة اإلستتتتتتتالميجاء اإلستتتتتتتالم فإولما 

جاري المحواج وحماالبشترية، حيث كرست مبدأ إغاجة المل وف  يوائه ومنحة األمان، حوى وا  وا   نيوه وا 

كان من األعداء، وهذه المبادئ وضمنو ا الشريعة اإلسالمية قب  القوانين الدولية بقرون عديدي وكان 

 .وعدم إرجاع الالجئ والمحافظة علية وحمايوه من االضط اد أو القو  4من أهم ا حق اللجوء

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  المستتتتتتتتتتتتتتوأمن  والذي هو 

 عدم الرد  والذي يعوبر الحجر األساس للقانون الدولي للجوء. مبدأ معروف حاليًا باسم 

                                                           
(. التنظيم القانوني للجوء على الصعيدين الدولي والوطني، رسالة ماجستير، كلية 3111الجبور، أحمد فليح)1

 .11الحقوق، جامعة االسراء، ص
لشريعة اإلسالمية والقانون الدولي لالجئين دراسة مقارنة، الرياض، (. حق اللجوء بين ا3119د. أبو ألوفا، أحمد)2

 .5، ص1جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ط
 .11عقبة ،خضراوي، مرجع سابق، ص بسكري، منير،3
 .55د. البهجي، إيناس محمد، مرجع سابق، ص 4
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لى ولك علولك المبادئ فقد نص القرآن الكريم والستتتتتتنة النبوية الشتتتتتتتريفة  الشتتتتتترعي عن األستتتتتتاسوأما 

المبادئ في الكجير من الستتور واألحاديث النبوية، ومن ا ستتوري الووبة الوي نلتتت على حماية طالبي 

سة مقدال باألماكنغير مستلمين، ومن ا ما كان مروبطًا بلتفة  التة  أواللجوء ستواء كانوا مستلمين 

نلتتتت علية ستتتوري البقري، وكذلك ما نص علية الحديث النبوي الشتتتريف:  من د   المستتتجد  وهذا ما

 ابهب أغلقمن ومن ف و ا   ستتتتتتتالحه ألقمن، ومن من، ومن د   بيت أبي ستتتتتتتفيان ف و ا  ا   الحرام ف و

 1من .ف و ا  

 لتتلى  يهجري النب شتتكلت وكذلك اإلستتالمأو  لجوء في واريخ  ،المستتلمين إلى الحبشتتةلجوء  عوبريو 

ستتتتتتتتابقة وؤكد العالقة الوجيقة بين  اهلل علية وستتتتتتتتلم  إلى المدينة المنوري وجنبًا الضتتتتتتتتط اد أه  قري ،

ريم الك القرا ن ويعوبر ووربط بين حقوق األو  وواجبتتتتتات الجتتتتتاني. ،طتتتتتالتتتتتب اللجوء ومتتتتتان  اللجوء

 2لقانون اللجوء المعالر. واألساسيةالنبوية الشريفة، من أهم الملادر الواري ية  واألحاديث

 اللجوء في العصور الوسطى .2

  أدت عوام  عديدي النوشار العم ، عشر والسادس القرن الرابع وال امس في فوري العلور الوسطى

 لىإ أدىمما ، رجا  الكنيستتتتتتتتة الكاجوليكية ألتتتتتتتتب  ل م حق الشتتتتتتتتفاعة نأ، من ا  اللجوء اإلقليمي ب

دى أب ا الجميع، وكذلك  يعورف قاعدي ألتتتتتتتتتب  وأنه ،بالدهموجوب حماية المنفيين من مبدأ  ظ ور

 ونشتتتتتتتتتتتوء ،عضمستتتتتتتتتتتوقلة عن بعضتتتتتتتتتتت ا الب دويالت إلىووقستتتتتتتتتتتيم ا  ،3الرومانية اإلمبراطوريةن يار ا

 ،أ رى لةمن دولة ما الملجأ في دو  ال اربون فوجدال اربين،  عدادأ زدياداإلى  ،اللراعات فيما بين ا

 .4يطالب باسوردادهممن  وجود عدمباإلضافة إلى 
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 ال  ولك الفوري إلى انوشتتتتتتار نظام اإلقطاع  ،والحروب أدى انوشتتتتتتار الفوضتتتتتتى ،باإلضتتتتتتافة إلى ذلك

ات المركزية، في الكجير من الدو  عن مستتتتتؤوليو ا نويجة ضتتتتتعف ا وعجزها عن حيث ونازلت الستتتتتلط

حدات و  إلى األراضيوقسيم الكجير من  إلى أدىبعض ألحاب النفوذ، مما  إلىالدولة، شؤون  إداري

لك  ال  و اإلقليمي بالملجأانوشتتتتتتتتتتتتتتار العم   إلى أدىمما معين،  أمير إلىوعود ملكيو ا  ،إقطاعية

 اإلقليميأ الملج نأ إال، األمان المسومر بين م وفقدان اتواللراع اإلقطاعأمراء  طغيانالفوري بسبب 

طين مستتتتتتتتتتتوعبدين ومروبكانوا  المزارعون مجالً ففوري لم يكن يشتتتتتتتتتتتم  جميع المضتتتتتتتتتتتط دين، ال ولك في

 م يكنل جميعاف ؤالء من رفض ال ضتتتتتتتوع لستتتتتتتلطة الكنيستتتتتتتة، هي أ رى باإلضتتتتتتتافة إلى فئة باألرض

 أيضتتتتتتتتاً وظ ر  ال  ولك الفوري  ،مكان أ رمن أج  الحلتتتتتتتو  على الملجأ إلى يمولكون حرية الونق 

م المجرمين يووسل ،وعدم وسليم م إلى دول م األللية الجرائم الستياستية من  الملجأ لمروكبي موضتوع

ب لتتتتتتتتتتتتتتوص ذلك،  اإلقطتاعيالملجتأ لمروكبي تا يعومتد على ملتتتتتتتتتتتتتتلحتة  حيتث كتان من  ،وال تاربين

 1.الجئلأ هرب بالمقارنة مع القوي الوي بسبب ا قووهمدى  إلى باإلضافة

وانت، إلى الكاجوليك والبرووستتتوكذلك أدت الحروب الدينية الوي انوشتتترت في أوربا، والوي حدجت بين 

نزو  جماعات كبيري إلى الدولة الوي كانت و ضتتتتتتتتتتتتع لنفوذ الفريق األ ر من الموحاربين، فألتتتتتتتتتتتتب  

اللجوء اإلقليمي  ال  ولتك الفوري أمرًا مفروضتتتتتتتتتتتتتتًا على الطرفين من أج  إن يحمي حياي وعقيدي من 

 .يلجأ إلى الطرف األ ر

 الحديث العصراللجوء في  .0

ولتتتتراعات  اً حروب، القرون الوستتتتطى وبداية القرن العشتتتترين أوا رشتتتت دت الفوري الزمنية الواقعة بين 

ماية من دول م بحجًا عن الح أعداد كبيري من البشتتتتتتتر  روج، كانت ستتتتتتتببًا في كجيري دينية وستتتتتتتياستتتتتتتية

نون اوق وفي القرن الجامن عشتتتتتتتتتتتتتتر حدث وطور كبير بنظام الملجأ اإلقليميواألمتان في دو  أ رى، 
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ليم مروكبي ، بينما ألتتتتب  وستتتتاعوراضفألتتتتب  وستتتتليم مقورفي الجرائم العادية ال يجير أي  ،العقوبات

وقد  ،اإلنستتتتانيةو  الشتتتترف ال يووافق مع مبادئ ا وطاف م من دولة الملجأ عمالً  الجرائم الستتتتياستتتتية أو

 ة أقرت فمن ج الوطور الذي لحق بنظام الملجأ، كبير في وأكيد هذا إستتتتتتتتتت ام، كان للجوري الفرنستتتتتتتتتتية

ية الوي وستو دف الحكومة، وأيضتًا أقرت الجوري الفرنس عما لألفي الجوري، وأعطت مبررًا  حقهللشتعب 

أو من أج  ، 1لستتتتتتتبب يوعلق بالحرية الملجأ في فرنستتتتتتتا لمن نفي من بالدهمن   1193في دستتتتتتتوور 

 إلى، ووم وقستتتتيم طالبي اللجوء 2الطغاي إلىعطاء حق اللجوء ا، وكذلك أقرت عدم الدفاع عن حقوقه

 :اآلويةالفئات 
  في ظ  نظام حكم جديد أقيم في بلدهمن ال يريد البقاء. 

 .المضط دين بال سبب 

 .3المجرمين السياسيين 

أوا ر القرن الجامن عشتر العوبارات وملتال  سياسية أكجر من  إلىمن  الملجأ ظ   اضتعًا  نأ إال

رفي عدم جواز وسليم مقو إلىذهب بعض الكواب  ،ولكن في بداية القرن الواسع عشرأ ر  ءشيأي 

مجا  حماية الالجئ الستتتياستتتي، ولكن ظ  ذلك  ج من أ اوجاهالجرائم الستتتياستتتية، أي ألتتتب  هناك 

رين حدجت وفي القرن العشتت الحاكم واوجاهه الستتياستتي وطبيعة عالقوه ببلد الالجئ، إرادي على اً موعلق

ال وف من الحروب واللتتتتتتتتتراعات كالجئي روستتتتتتتتتيا واألرمن  إلىوذلك يعود  لالجئينوحركات كبيري 

 .والكلدانيين

 األمنو وكون ظاهري اللجوء  طرًا على السلم  نأالوي كانت سببا في  األولىجم قيام الحرب العالمية  

 وطتتتهوشتتتتتتتتتتتتتتر  وطبيقتتتهمن حيتتتث  اإلقليمينظتتتام الملجتتتأ بوطور كبير لحق  إلىوالوي أدت التتتدوليين، 

ء من ، ولم يكن أغلتتب هؤالاألوربيتتةواالهومتتام بتته، حيتتث نوج عن قيتتام الحرب مغتتادري الكجير بلتتدان م 
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 نأ إلى افةباإلض العنلري،أو مقورفي الجرائم الستياستية، ب  كانوا من ضحايا االضط اد السياسي 

ئق الستتتفر ووأشتتتيرات الد و ، مع ممارستتتة رقابة شتتتديدي على العم  بنظام وجا أعادت األوربيةالدو  

 جوءلون الو الدو  الوي ين إلى لق لتتتتتتتتتتتتتتعوبتات فيمتا يوعلق بد و  الالجئين  إلى أدىحتدودهتا ممتا 

 شتتتتتتت لتتتتتتتية، ك  ولك إجباوات أووجائق  أية معهيحم   إنغلب م كان يغادر بلدي دون أ نأ، مع إلي ا

 1وقلي  حلو  هؤالء الالجئين على الملجأ. إلى أدت بالن ايةالوعقيدات والقيود 

، ويقلتتتتتد به 2 الملجأ الدبلوماستتتتتي كان هناك ما يعرف باللجوء ب، اإلقليميالملجأ  إلىوباإلضتتتتتافة 

ية ر الدولة في بعجاو ا الدبلوماسية في ال ارج، وعلى ظ ر سفن ا وطائراو ا العسك ومنحهالملجأ الذي 

وقد نشتتتتتتتأ هذا النوع من الملجأ في بداية العم  بنظام الدبلوماستتتتتتتية في الدولة.  إقليمالوي ووجد  ارج 

 بين الدو  عنن الدبلوماستتتتتتتتتتتية قب  ذلك كانت ومارس ألقرن ال امس عشتتتتتتتتتتتر، في ال األوربيةالدو  

ألتتتتتتتب  للستتتتتتتفراء مكان جابت  نأ، والوي كانت محددي بالوقت والم مة، وبعد 3طريق البعجات المؤقوة

غير ن مألتتتتتتتتتتتتب  ولمقر الستتتتتتتتتتتتفاري،  ،ولمنازل محلتتتتتتتتتتتتانة ل م يوموعون ب ا، و في ينفي الدو  المعومد

وء بعد ذلك بدأ طالبوا اللجبموافقو م،  إال مناز  الستتتتتتتتفراء إلىالد و    للستتتتتتتتلطات المحلية مستتتتتتتتمو ال

يجة وهكذا نشتتتتتتتأ الملجأ الدبلوماستتتتتتتي نوولك المناز  وقام الستتتتتتتفراء بمنح م الملجأ في ا،  إلى يووج ون

 .ووموع ب ا مناز  السفراء ألبحتالحلانة الوي 

 نأأي  حياءاألعديدي مج  مدريد وروما وغيرها ما يستتتتتتتمى بحلتتتتتتتتانة  أوربيةفي دو   أيضتتتتتتتتاونشتتتتتتتأ 

قب   الحلانة من هذهاسو دام  نأ إالمقر الستفاري،  فيهالحلتانة كانت وشتم  ك  الحي الذي يوجد 

ي ن اية ف إلغائ اوقييدها، جم  إلىمما دفع الحكام الدو ،  مشتاك  بينحدوث  إلى ىبعض الستفراء أد

رن في الق أنه إالستتتتتومر من  الملجأ الدبلوماستتتتتي  ال  القرن الجامن عشتتتتتر وا القرن الستتتتتابع عشتتتتتر.
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ليونان ستتنة حدث في ا ما  الفورات الستتياستتية اللتتعبة، مج ستتوجناءبا العم  به إن اءالواستتع عشتتر وم 

 إن، كما الوينيةلا أمريكافي دو   به ال يزا  معموالً  وغيرها، ولكن 1113واستتتتتتتتتتتبانيا ستتتتتتتتتتتنة  1163

 كان يقولتتتتتتتتتتر فقط على مقورفي الجرائم العادية وال يشتتتتتتتتتتم  جأ الدبلوماستتتتتتتتتتي منذ بداية العم  بهالمل

 يةفي ن اية القرن الجامن عشر ألب  يمن  لمقورفي الجرائم السياس أنه إال، مقورفي الجرائم السياسية

 1.فقط

 المطلب الثاني 

 مفهوم حق اللجوء في القانون الدولي العام

 الفرع األول

 تعريف حق اللجوء والالجئ

 أول : تعريف حق اللجوء 

دولي القانون ال هنالك وعاريف موعددي لملتتتتتتتتتتطل  الحق في اللجوء أو حق الملجأ من ا وعريف مع د

و الذي جاء يطلب ا في إقليم ولك الدولة أ الحماية الوي ومنح ا الدولة ألحد األجانبالذي عرفة بأنه "

نوع من الحماية ". وعرف أيضتتتتتتتتتتتتتتا بأنه 2"في مكتان أ ر يوعلق ببعض أج زو ا الموجودي في ال ارج

الدولية الوي يؤمن ا القانون الدولي للشتتتتتتت ص الذي يعاني من االضتتتتتتتط اد والق ر في وطنه بستتتتتتتبب 

لتتفة  حق الفرد الذي ووفرت فيه "وكذلك بأنه ."ا والفه مع النظام الستتياستتي في المعوقد أو المذهب

الالجئ في الوموع بالحماية القانونية ذات الطابع المؤقت الوي ومنح ا دولة ما وستتتتتمى  دولة الملجأ  

 3."سواء دا   إقليم ا المادي أو في أماكن معينة وقع  ارجة
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 :الوالية عنالرووافر الومن هذه الوعاريف يمكن القو  أن حق اللجوء يوطلب 

 .المعوادي اإلقامةأو بلد  األل أن يوواجد الش ص  ارج البلد  .1

 ن يوجد  وف له ما يبرره.أ .3

 الوعرض لالضط اد. .3

 .ل وفذلك ا المعوادي بسبب اإلقامةأو بلد  األل ال يسوطيع أو ال يرغب في حماية البلد  .4

 ،الدولية الوي وطرقت لمف وم اللجوء ركزت على حق اللجوء كحق موضوعي المواجيقنجد أن  وعليه

لسنة  اإلنستانالعالمي لحقوق  اإلعالنمن هذه المواجيق بغض النظر عن هوية الموموع ب ذا الحق و 

لكت  فرد الحق في أن يلجتأ إلى بالد أ رى "   منته بتأن1فقري    14المتادي  التذي نص في م 1941

ينوفع ب ذا الحق من قدم "وال هعلى أن  3  وفي الفقري إلي ا هربا من االضتتتط اد".أو يحاو  االلوجاء 

 1 ا".ومبادئ الموحدي األممللمحاكمة في جرائم غير سياسية أو ألعما  وناقض أغراض 

 إالكقاعدي دولية حق اللجوء  أجبوتقد  اإلنستتتتتتتتتتتانالعالمي لحقوق  اإلعالن  من 14ونجد أن المادي  

 األممادئ وناقض مب أعما أو  ذا الحق فئة المو مين باروكاب جرائم عادية الوموع باسوجنت من  أن ا

 .وأهداف االموحدي 

م على أنه 9191نلت المعاهدي األمريكية لحماية حقوق اإلنسان المنعقدي سنة وعلى نفس المنوا  

فاقيات واالون يطلب ويمن  ملجأ في قطر أجنبي، وفقا لوشتتتتتتتتريعات الدولة  لك  شتتتتتتتت ص الحق في أ

 2الدولية، إذا كان مالحقا بجرائم سياسية أو جرائم عادية ملحقة ب ا .

 ن  لك  ش ص الحق أب ،3م9199الميجاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لسنة أيضا نص و 
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ن يستتتتتتتتتتتتتتعى ويحلتتتتتتتتتتتتتت  على ملجتأ في أي دولتة أجنبيتة طبقتا لقتانون ك  بلد عنتد اضتتتتتتتتتتتتتتط تاده في أ

 1ولالوفاقيات الدولية .

على أن  لك     منه49في المادي  م 4002الميجاق العربي لحقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتان لستتتتتتتتتتتتتتنة  نصوأ يرا 

 ر هربا من االضتتط اد، وال ينوفع ب ذا الحق من في طلب اللجوء الستتياستتي إلى بلد آ شتت ص الحق

 2يجري ووبعه من أج  جريمة و م الحق العام، وال يجوز وسليم الالجئين السياسيين .

 نكارإمستتتوقرا ومن اللتتتعب على الدو   ق اللجوء ألتتتب  حقًا دوليا وعاهدياً يمكن القو  أن ح بذلكو 

ي وهذا ، ف و مقرا به في القانون الدولي العرفكونه مقرا به وعاهدياً  إلى باإلضافة أنههذا الحق حيث 

 في االوفاقيات الدولية من باب العرف. اإلطرافملزم للدو  غير 

ي الدولي هي نفستتتتتتتتتتت ا الواردي ف الفقهالشتتتتتتتتتتتروط الواجب ووافرها لكي يوحقق حق اللجوء في  أنونجد 

 المعاهدات الدولية.

ايير البتد من وحليت  هتذه المعتت أذنحق اللجوء  جتاريإوبعتد وحتديتد المعتايير الواجتب ووافرهتا لكي يمكن 

بلده ارج الموواجد  هو وحديد ماهية الشتت ص  األو لكي يوضتت  مف وم اللجوء بلتتوري بينه والشتترط 

الميتتة الحرب العتت فبعتتدوهو متتا يطلق عليتتة قتتانونتتا بتتالالجئ، ووتتاري يتتا ا ولف معيتتار وحتتديتتد الالجئ 

الحرب العالمية الجانية وغير ذلك، إلى ، في حين بعد األلتتتتتتتتتتتليةبجنستتتتتتتتتتتية الالجئ  يأ ذكان  األولى

 .األل  أو بلد اإلقامة المعوادي لوي جعلت الش ص يضطر إلى ورك بلدهاأل ذ باألسباب ا

 الالجئ تعريفثانيا : 

، فقد كان وحديد مف وم الالجئ بعد الحرب العالمية األولى، يوم بلتتتوري  التتتة، وكما وضتتت  ستتتابقا

لدولي وضتتتتتتتتتع وعريف لالجئ وذلك بالعودي إلى جنستتتتتتتتتية الالجئ األلتتتتتتتتتلية، جم وولى مع د القانون ا

                                                           
 م.1911ثاق اإلفريقي لحماية حقوق اإلنسان والشعوب لسنةمن المي 3فقرا  13المادا 1
 الموقع االلكتروني لجامعة الدول العربية بالعربي.2

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteeCharter.aspx 
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 ك  شت ص الذي نويجة أحداث ستياسية وقعت على إقليم دولوه، غادر إما بلفة إرادية  وعرفة بأنه

أم ال هذا اإلقليم وبقي مبعدا، والذي لم يكوستتتتب أية جنستتتتية جديدي، وال يوموع بأية حماية دبلوماستتتتية 

بعد ذلك و ن طريقة وحديد مف وم الالجئ بعد الحرب العالمية الجانية وغيرت، أ. في حين 1أليتة دولتة 

ي ف   لالجئ، ووم النص عليتتتهيف  عتتتامن او تتتذت الجمعيتتتة العتتتامتتتة لألمم الموحتتتدي قرارا بوبني وعر أ

 الملحق بالقرار  ،2م للمفوضتية السامية لألمم الموحدي لشؤون الالجئين1951النظام األستاستي لستنة 

ستتتتتتتتتتتنة ألو  ديستتتتتتتتتتتمبر/كانون ا 14  اللتتتتتتتتتتتادر عن الجمعية العامة لألمم الموحدي في 5  431رقم 

، 1951في اوفاقية األمم الموحدي ال التتتتتتتتتتة بوضتتتتتتتتتتتع الالجئين ستتتتتتتتتتتنة   ، كما وم النص عليه1949

م، وقد لتتتتتتتتتين الوعريف بلتتتتتتتتتين 1961والبروووكو  ال اص بوضتتتتتتتتتع الالجئين والملحق ب ا لستتتتتتتتتنة 

 3موشاب ة وقريبا في االوفاقية والبروووكو  الملحق ب ا.

 وهي: في الش ص لكي يعوبر الجئاً يجب ووافرها معينة  شروطعلى م 1951اوفاقية  تنلو 

 م .1/1/1951أن يكون الش ص الجئًا بسبب أحداث وقعت قب   .1

 من الوعرض لالضط اد. يبررهأن لديه  وف له ما  .3

ة فئ إلىيجب أن يكون االضتتتتتتتتط اد قائما بستتتتتتتتبب العرق أو الدين أو الجنستتتتتتتتية أو االنوماء  .3

 اجوماعية معينة أو الرأي السياسي.

ذا األلتتتتتتت  ون  ارج بلدهأن يك .4  اموهقأن يكون  ارج بلد إيجب  فأنهكان عديم الجنستتتتتتتية  وا 

 المعوادي.

                                                           
ية لالقتصاد والقانون (. بحث بعنوان الالجئ في القانون الدولي، المجلة المغرب3116عبد اللطيف، فاصلة )1

 .44، ص45المقارن، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، مراكش، المغرب، العدد 
(. مجموعة من المواثيق الدولية واإلقليمية الخاصة 3111المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين)2

 .31، ص3ة، المكتب اإلقليمي، القاهرا، مصر، طبالالجئين وغيرهم ممن يدخلون في نطاق اهتمام المفوضي
(. تحديد وضع الالجئ، تحديد من هو الالجئ، برنامج 3115المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين)3

 .4، القاهرا، شركة توشكي للدعاية واإلعالن، ص3التعليم الذاتي 
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ذا  هذا ال وفال يستتتوطيع أو ال يرغب في حماية بلد الجنستتتية بستتتبب يكون الشتتت ص أن  .5 وا 

عوادي الم همواقإال يستتتتتتتتتتتوطيع أو ال يرغب في حماية بلد يجب أن  فإنهعديم الجنستتتتتتتتتتتية كان 

 بسبب ال وف من الوعرض لالضط اد.

الالجئ الذي يد   ضتتتتتمن  UNHCR)وعرفت المفوضتتتتية الستتتتامية لألمم الموحدي لشتتتتؤون الالجئين 

 :بأنهأ  جانيًا  -6في الفقري بموجب نظام ا األساسي  ،1واليو ا

"أي شتتتتتتتتتتتتتت ص يوجتتد  تتارج البلتتد التتذي يحمتت  جنستتتتتتتتتتتتتتيوتته، بستتتتتتتتتتتتتتبتتب أحتتداث وقعتتت قبتت  أو  كتتانون 

، ونويجة  وف له ما يبرره من الوعرض لالضتتتتتتتتتتتتتط اد بستتتتتتتتتتتتتبب عرقه أو دينه أو 1951الجاني/يناير

ب الف  ىآ ر رًا لمج  هذه الم اوف أو ألستتتباب ، نظرأيه الستتتياستتتي، وال يستتتوطيع أو أنه جنستتتيوه أو

األهواء الشت لتية، ال يرغب في أن يستوظ  بحماية ذلك البلد، أو الش ص الذي ال يسوطيع، بحكم 

م اوف أو لال يوموع بجنستتتتية ويوجد  ارج بلد إقاموه المعوادي ستتتتابقًا، أو ال يرغب، بستتتتبب ولك ا أنة

 ".                     األهواء الش لية، في العودي إليه ب الف أ رىألسباب 

"أي شتتتت ص أ ر يكون،  ارج البلد الذي يحم  جنستتتتيوه، أو البلد على أن ب: -6الفقري نلتتتتت و   

ا من أو كان لدية م اوف ما يبرره ، إذا لم وكن له جنسية، ونظرًا آلن لديهمعوادي سابقاً مقر إقاموه ال

الوعرض لالضتتتتتط اد بستتتتتبب عرقه أو دينه أو أرائه الستتتتتياستتتتتية وال يستتتتتوطيع، أو يرغب، بستتتتتبب ولك 

الم اوف، في أن يستتتتتتتتتتتتتوظ  بحماية حكومة البلد الذي يحم  جنستتتتتتتتتتتتتيوه، في أن يعود إلى البلد مقر 

 2إقاموه المعوادي سابقًا".

                                                           
ما حددها النظام األساسي للمفوضية، وكما وضعت " هي دور ووظائف مفوضية األمم المتحدا لشؤون الالجئين ك1

تفاصيلها القرارات الصادرا عن الجمعية العامة لألمم المتحدا وتتلخص واليتها في العمل على توفير الحماية 
 والمساعدا والحلول لالجئين وغيرهم"

لية واإلقليمية الخاصة (. مجموعة من المواثيق الدو3111المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين) 2

 .33-33، ص3بالالجئين وغيرهم ممن يدخلون في نطاق اهتمام المفوضية، المكتب اإلقليمي، القاهرا، مصر، ط
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للمفوضتية السامية قد ربطا وعريف الالجئ  األستاستيم والنظام 1951اوفاقية  أن إلى اإلشتاريووجدر 

أزا  م 1951المحلق باوفاقية م 1961بروووكو  سنة  أن إالم 1/1/1951الوي جرت قب   حداثباأل

 .1هذا القيد

ووعريف المفوضتتتية الستتتامية لالجئ قد  ،م1951أن كاًل من وعريف اوفاقية  ورى الدراستتتةومما ستتتبق 

ستتتتتتتألة اغفال م أن مااوفقا في الشتتتتتتتروط الواجب ووافرها في الشتتتتتتت ص لكي يمن  لتتتتتتتفة الالجئ غير 

لك البد من وبعد ذ .محومالً  اً الشتتتتتت ص الناز  دا ليا الجئ حيث يعوبرالنزو  الدا لي في نفس البلد 

 لالجئ.لمف وم امعرفة نظري المواجيق اإلقليمية 

 ف الالجئ في المواثيق اإلقليميةتعري 

 المواثيق األوربية  أول :

م بعدم 1959األوربي لستتتتتتتتتتتتتتنة  فاقاالووبنى مجلس أوربا عدي وجائق ووعلق بوضتتتتتتتتتتتتتتع الالجئين من ا 

م الوي وضتتتتع معايير لوحديد أي دولة عضتتتتو 1991ومعاهدي دبلن لستتتتنة  ،استتتولزام وأشتتتتيرات لالجئين

الملجأ عندما يطلب الالجئ حق اللجوء إلى دولة أو أكجر من وعد مسئولة عن النظر في طلب حق 

وغيرها من المواجيق األ رى، كما ووضمن المعاهدات األوربية  الدو  األعضتاء في المجومع األوربي

 غلب ولكن أأحكاما ووعلق بالالجئين، إال أال التتتتتتتتتتتتة بوستتتتتتتتتتتتليم المجرمين وبالضتتتتتتتتتتتتمان االجوماعي 

لالجئ عند وستتتتتتتتتتتيع مف وم اوبذلك وركت الباب مفووحًا لواالوفاقيات األوربية لم وحدد مف وم الالجئ، 

ألن ا في األلتتتتتتتت   م.1951ن كانت على األغلب قد وقيدت بالمف وم الوارد في اوفاقية الضتتتتتتتتروري وا  

 2اوفاقية  الة بوضع الالجئين في أوربا.

                                                           
باريس، دار عويدات  –(. دراسات في المنظمات الدولية العاملة في جنيف، بيروت 1993د. حمدان، هشام)1

 .95، 1الدولية، ط
ة بحثية بعنوان مفهوم الالجئين في المعاهدات الدولية واإلقليمية، أعمال ندوا ( ورق1996د. جمعة، حازم حسن)2

الحماية الدولية لالجئين، مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرا، 

 .33-31، ص1(، ط1991تحرير د. احمد الرشيدي)
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 توسيع تعريف الالجئو  مواثيق أمريكا الالتينية ثانيا :

ذا طوي  في من  حق اللجوء ووعوبر األعلى في ه باعوعوبر دو  أمريكا الالوينية لتتتتتتتتتتاحبة واري يًا 

 31المجتتا ، ووم النص على هتتذا الحق بموجتتب اوفتتاقيتتات بين م، من تتا اوفتتاقيتتة هتتافتتانتتا المنعقتتدي في 

م، واوفاقية 1933كانون األو  ستتتتتتنة  31م، واوفاقية مونوفيديو والوي أبرمت في 1931شتتتتتتباط ستتتتتتنة 

 1م.1954آذار سنة  31رمة في كاراكاس الوي وناولت اللجوء اإلقليمي المب

أن الستتتتتتبب وراء اعوبار دو  أمريكا الالوينية األكجر منحا للجوء ولتتتتتتاحبة  ورى الدراستتتتتتةمما ستتتتتتبق 

واريخ طوي  في هذا المجا ، هو أن ا واري يا كانت وعوبر من أكجر الدو  استتتتتتتتتتوقباال للمضتتتتتتتتتتط دين 

و ال   .الدو  اسوقالال أسرعوكانت  األمريكيةسود الواليات الموحدي  إلى باإلضافة أورباالفارين من 

شتتتتتتت ص،  نفوري الجمانينات، حدجت نزاعات مدنية في أمريكا الوستتتتتتتطى ونوج عن ا نزو  حوالي مليو 

كبيري للدو  الوي لجئوا إلي ا، بعد ذلك ألتتتدرت  جوماعيةوأدى ذلك إلى حدوث مشتتتاك  اقولتتتادية وا

الذي وضتتتع األستتتاس  ،2ال اص بالالجئينم 1914ة في ستتتن ةنالدو  الوي لجئوا إلي ا إعالن قرطاج

القانوني لمعاملة الالجئين في أمريكا الوستطى، ومن أهم هذه األسس الوي وضع ا، مبدأ عدم إعادي 

 الالجئين قسرًا وضروري اسويعاب الالجئين ومعالجة أسباب اللجوء.

امود ليشتتتتتتتتتتتتتتم  األشتتتتتتتتتتتتتت اص ال اربين من   منة 3بموجب المادي  ، لالجئ نةووعريف إعالن قرطتاج

عما  العنف أو عدوان  ارجي أو نزاعات حياو م أو أمن م أو حريو م بسبب أبالدهم، بستبب و ديد 

أ لت بشتتتتتتتتتتدي بالنظام العام في بالدهم.  ىعام لحقوق اإلنستتتتتتتتتتان أو أية ظروف آ ر  دا لية أو  رق

إعالن وليس معتتاهتتدي دوليتتة، إال جرد للتتدو  كونتته م اً ليس ملزمتت نتتةوعلى الرغم من إن إعالن قرطتتاج

                                                           
 .46برو، تمارا احمد، مرجع سابق، ص1
 .6مفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين، تحديد وضع الالجئ، مرجع سابق، ص ال2
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حظي بتتتالوطبيق من بعض دو  أمريكتتتا الالوينيتتتة، وهنتتتاك حتتتاالت وم في تتتا إدمتتتاج قواعتتتده في  أنتتته

 1الوشريعات الوطنية.

 هو األقرب للواقع اليوم. ف الالجئ الوارد في إعالن قرطاجنةن وعريأ ورى الدراسةمما سبق 

 م لالجئ: 9191( لسنة OUAاإلفريقية)ثالثا : تعريف اتفاقية منظمة الوحدة 

، االوفاقية :  ألغراض هذه 9األولى فقري  الماديأما فيما ي ص مف وم الالجئ في أفريقيا فقد نلت، 

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

اجوماعية  دينه أو جنسيوه، أو انومائه إلى فئةسبب عرقه أو ب لالضط ادلدية من الوعرض  له ما يبرره

فادي من سوال يرغب من جراء ذلك ال وف في االرائه السياسية، وال يسوطيع أو معينة أو بسبب آ

دي احماية ذلك البلد، أو ك  ش ص ال يوموع بجنسية ويجد نفسه  ارج البلد مح  إقاموه السابقة المعو

 2 .ب بسبب ذلك ال وف في أن يعود إليهو يرغحداث، وال يسوطيع أبسبب مج  ولك األ

 :  ينطبق ملتتتطل   الجئ  كذلك على ك  شتتت ص، يجد نفستتته مضتتتطرًا، بستتتبب 4الفقري  ونلتتتت 

عدوان، أو احوال   ارجي، أو ستتيطري أجنبية، أو بستتبب أحداث و دد بشتتك   طير األمن العام في 

أو في أراضتتتتي أي من ما بالكام ،  جزء من بلد منشتتتتئة األلتتتتلي، أو من البلد الذي يحم  جنستتتتيوه،

إلى أن يورك مح  إقاموه المعوادي ليبحث عن ملجأ له في مكان أ ر  ارج بلد منشتتتتتئة األلتتتتتلي أو 

وعريف الالجئ الوارد في اوفاقية منظمة الوحدي  نأ الدراستتتتة رىو عليهو  3البلد الذي يحم  جنستتتتيوه .

نة ستتاألمم الموحدي ال التتة بالالجئين لأوستتع من الوعريف الوارد في اوفاقية  م،9191األفريقية لستتنة

                                                           
 .33د. جمعة، حازم حسن، مرجع سابق، ص1
(. مجموعة من المواثيق الدولية واإلقليمية الخاصة 3111المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين)2

 .41، ص3المفوضية، المكتب اإلقليمي، القاهرا، مصر، ط بالالجئين وغيرهم ممن يدخلون في نطاق اهتمام
(.الهجرا القسرية بين القانون الدولي والسياسة الدولية، بحث 3111د. الزعبي، فاروق، الشيخلي، عبد القادر)3

مقدم في ندوا اللجوء والتنمية وحقوق اإلنسان، اربد، عمان، جامعة اليرموك، مركز دراسات الالجئين والنازحين 

 .9، ص3111لهجرا القسرية، تقديم د. على الزغل، وا
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 األش اصشملت حيث  ،م9199نوعية مقارنة مع اوفاقية  إضافةحيث كانت الفقري الجانية  ،م9199

ستتية في بلد الجن باألمن أ لتأو أحداث  االجنبي، الذين فروا من دول م بستتبب االحوال  أو العدوان

م 9192لستتتتتنة  قرطاجنة إعالنأضتتتتتيق من وعريف مع ذلك يعوبر  غير أنه المعوادي. اإلقامةأو بلد 

 .لالجئ

أن البد من ووستتتتتتيع الفئة الوي يمكن أن  ورى الدراستتتتتتةلالجئ  الستتتتتتابقةومن  ال  دراستتتتتتة الوعاريف 

يما ف ااإلفراد. وأميطلق علي ا أستتتتتم الالجئ وذلك من أج  ووفير حماية دولية ألكبر عدد ممكن من 

يوعلق بالشتتتتتتروط األ رى الوي يجب ووافرها في الشتتتتتت ص لكي يوموع بلتتتتتتفة الالجئ وهي أن يكون 

لدى الشتت ص  وف له ما يبرره من الوعرض لالضتتط اد وعدم االستتوطاعة أو الرغبة في حماية بلد 

لفئات ايحوم على الدراستتة أن وميز بين الالجئ وغيره من ن ذلك فإالجنستتية أو بلد اإلقامة المعوادي، 

 المشاب ة له.    

 الفرع الثاني

 تمييز الالجئ عن غيرة من الفئات المشابهة له

 أول : تمييز مفهوم اللجوء عن مفهوم الهجرة

مف وم ال جري من أكجر المفتتتتتاهيم اروبتتتتتاطتتتتتا، بمف وم اللجوء على الرغم من اال والف بين  يعوبر

فراد إلى  تتارج  انوقتتا  فرد أو مجموعتتة من األ ، فتتال جري يقلتتتتتتتتتتتتتتتد ب تتا1المف ومين من حيتتث المعنى

موطن م األلتلي ب دف وحقيق ملتلحة مباشتري للفرد أو للجماعة وغالبا ما يكون الدافع االقولادي 

 . أهم سبب في ال جري 

                                                           
 .31خضراوي، عقبة، مرجع سابق، ص 1



33 
 

يعي   نبإرادوه وحريوه أ ا وار ن الم اجر يعوبر من ضتتتتتتتتتتتتتتمن فئة األجانب العاديين، كونهوعليه فإ

ي أستتتتباب أ رى دون إن ينقطع أو أ 1غير دولوه األلتتتتلية ألستتتتباب اقولتتتتاديةويقيم في دولة أ رى 

ئ الالج ناأللتتتلي ويوموع بحمايوه، في حين أ عن بلدي األلتتتلي، كونه ال يزا  يحوفظ بجنستتتية بلدي

ع بحمايوه، كونه يومووال  احوفظ ب ا فإنه يقطع ك  لتتتتلة له بهن األلتتتلي وا   ال يحوفظ بجنستتتية بلده

العودي  يسوطيع أو ال يرغب فيبب  وف له ما يبرره من الوعرض لالضط اد وال بس ي رب من بلده

وال الوموع بحمتايوته في ظت  الظروف الستتتتتتتتتتتتتتائتدي. ولتتذلتك وبرز أهميتة الومييز بين مف وم الالجئ  إليته

 ر، فالالجئ يعوبر بحاجة ضرورية والف حقوق وحاجات ك  من ما عن اآلومف وم الم اجر في ا 

 2كونه فقد الحماية الوي يوفرها له البلد الذي يحم  جنسيوه. للحماية الدولية

 ثانيا : تمييز مفهوم الالجئ عن مفهوم ملتمس اللجوء

 كجيرًا متتتتا يوم ال لط بين مف وم الالجئ ومف وم ملومس اللجوء، ويقلتتتتتتتتتتتتتتتتتد ب ملومس اللجوء  هو

أن  الجئ ويمكن  ملتطل  عام للشت ص الذي لم يولق بعد قرارا حو  طلبة بالحلتو  على وضتع 

 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، استتتتتتتتتتتتتونادا إلى مبدأ 

لي و عدم الرد إلى البلد األلتتتلي، ويوموع أيضتتتا بمعايير المعاملة اإلنستتتانية، واستتتونادًا إلى القانون الد

فان ملومس اللجوء يعوبر الجئا إذا ما ووفرت فيه الشتتتتتتتتتتتروط الالزمة المنلتتتتتتتتتتتوص علي ا في وعريف 

 3الالجئ في اوفاقية الالجئين.

                                                           
" هو الشخص الذي يترك بلدا األصلي ألسباب اقتصادية ال عالقة لها بتعريف الالجئ أو بغية السعي لتحقيق 1

فادا ال يحق لة االست تحسينات مادية وال يقع المهاجر االقتصادي في نطاق المعايير الخاصة بوضع الالجئ ولذلك
 من الحماية الدولية لالجئين"

 .33-33خضراوي، عقبة، مرجع سابق، ص2
حماية الالجئين، دليل القانون الدولي لالجئين، مرجع سابق، المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين، 3

 .41ص 
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ن الالجئ هو الشتتتت ص الذي وقدم بطلب الحلتتتتو  على وضتتتتع الجئ وولقى قرارا بمنحة في حين أ

ة وأكد من ووافر الشتتتتتروط لالزمن وم فحص طلبة والستتتتتونادًا إلى القانون الدولي بعد أوضتتتتع الجئ، ا

وعه بالحماية مفيه والمنلتتتتتتتتتتتتوص علي ا في وعريف الالجئ في اوفاقية الالجئين. ويوروب على ذلك و

 األللي. ووموعه بحق عدم اإلعادي إلى بلده اإلنسانية، الدولية، والمعاملة

 ثالثا : تمييز مفهوم الالجئ عن مفهوم النازحين قسريا  داخل دولهم

نلتتتتت  هو الوعريف الذي بلديقستتتتريًا دا    الراج  في العم  الدولي للناز  أن الوعريف  يمكن القو 

الموعلقتتتة ب تتتذه الظتتتاهري، والتتتذي عرف م بتتتأن م ، 1عليتتتة الفقري الجتتتانيتتتة من مقتتتدمتتتة المبتتتادئ الووجي يتتتة

"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 وجنبًا ألجار نزاع مسل  أو حاالت من العنف الشام  

أو انو اكات حقوق اإلنستتتتتان أو كوارث طبيعية أو من لتتتتتنع اإلنستتتتتان، ولم يعبروا الحدود المعورف 

 2ب ا دوليًا".

يا ك كون الناز  دا لمف وم الناز  دا ليا ي ولف عن مف وم الالجئ وذل أن ورى الدراستتتتتتةمما ستتتتتتبق 

بب أو بستتتت اإلنستتتتانانو اكات حقوق  أوبستتتتبب العنف  هقاموجبر على ورك مكان إشتتتت ص أك  و ه

وكف  المبادئ و ولم يعبر الحدود الدولية  دولوهبقى دا   أو الطبيعة و  اإلنستتتانالكوارث الوي يستتتبب ا 

هو الجئ أن الحين في للنازحين دا ليا الدولية الووجي ية ال التتتتتتتتتة بظاهري النزو  الدا لي الحماية 

دولة أ رى طلبا  إلى ولجأالمعوادي  اإلقامةأو بلد  األلتتتتتت مغادري بلدي  إلىالشتتتتتت ص الذي اضتتتتتتطر 

 يسوطيعال و  ما يبرره من الوعرض لالضط اد بسبب العرق أو الدين ........ لهبسبب  وف للملجأ 

                                                           
 الموقع االلكتروني لجامعة منيسوتا.1

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/IDP-guiding.html 
 .34د . يوسف ،محمد صافي، مرجع سابق، ص2
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 م1951المعوادي بسبب ذلك ال وف ووكف  اوفاقية  إقاموهأو بلد  األلت أو ال يرغب في حماية بلدي 

 م الحماية الدولية لالجئين.1961والبرووكو  الملحق ب ا لسنة 

 رابعا : تمييز مفهوم الالجئ عن مفهوم الالجئ البيئي 

ة وهذه ال وهي فئة الالجئين بسبب الكوارث البيئيأفي السنوات األ يري ظ رت فئة جديدي من الالجئين 

م الملحق باوفاقية األمم الموحدي 1961االنوقاد الذي يمكن إن يوجه إلى بروووكو  سنة زز الفئة، وع

يشم  األش اص الذين ي افون  م1961سنة  بروووكو وذلك الن م، 1951ال الة بالالجئين سنة 

م  الجئي ن البروووكو  ال يش، وهذا يعني أفقط الوعرض لالضط اد في حقوق م السياسية أو المدنية

أو  األش اص  م بأن م3111في وشرين الجاني سنة  ،1البيئة، الذين عرفو م المنظمة الدولية لل جري

المجموعة من األش اص الذين يضطرون لوغيير مساكن م االعويادية، إما بشك  مؤقت أو بشك  

ما إلى ال ارج بسبب ظروف قاهري ناوجة عن وغيير ود يجي ر دائم ويضطرون للنزو  إما دا   دول م وا 

 2أو مفاجئ في البيئة والوي وؤجر بشك  سلبي على حياو م وظروف معيشو م .

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  

م. ألن م ال 1951حكام اوفاقية ستتنة ون الجئ، وهؤالء ال ونطبق علي م أ  ملي51عددهم وقريبا إلى  

ن ي ضتعوا للوولتتية ، إال أن م يمكن أ3م1951وووفر في م شتروط وعريف الالجئ الواردي في اوفاقية 

                                                           
 .351د. حمدان، هشام، مرجع سابق، ص 1
 .169د الجندي، غسان، المرجع السابق، ص 2
(. الوضع القانوني لالجئ البيئي في القانون الدولي العام، رسالة ماجستير، 3113حبيب، نعم حمزا عبد الرضا)3

 .53لشرق األوسط، ص كلية الحقوق، جامعة ا
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الوارد في القانون  ز، أو شتتترط مارون1م1951  الوي وبنو ا الدو  المشتتتوركة في وضتتتع اوفاقية 4رقم  

 ة ل م.لووفير الحماية المطلوب وك  هذا غير كاف   2الدولي لحقوق اإلنسان.

 المبحث الثاني

 الجئلتحديد وضع ا

، لالجئا وحديد وضتتتتتتتع يستتتتتتتلط الضتتتتتتتوء على معايير األو المبحث مطلبين، المطلب  يوضتتتتتتتمن هذا

 .لالجئا وحديد وضع إجراءاتعلى يسلط المطلب الجاني الضوء و 

 األولالمطلب 

 لالجئمعايير تحديد وضع ا

حدد وعريف الالجئ  فقد ،الالجئ في وحديد من هو األستتتتتتاستتتتتتيةم القاعدي 1951اوفاقية ستتتتتتنة وعوبر 

والوي  ،في او اذ قرار وحديد وضتتتتتع الالجئ األستتتتتاسالعنالتتتتتر الوي وعوبر  االوفاقية،هذه الوارد في 

 ، وهذه العنالر هي:كالجئ هوكون مووفري في ملومس اللجوء لكي يعورف ب إنيجب 

 المعتادة اإلقامةأو بلد  األصلأن يتواجد الشخص خارج البلد أول : 

 ،سيوهجنالذي يحم   األلتلي كان  ارج بلده إذافي حالة  إال اً يعوبر الجئ نأالشت ص ال يمكن ن أ

ة الدولية الن الحمايالقاعدي  هذهوال ووجد اسوجناءات على  البلد الذي يقيم فيه إقامة معوادي، ارج أو 

الذي يوجد  ملومس اللجوءعلى ويجب  ،كتان الشتتتتتتتتتتتتتت ص دا ت  بلده إذامفعول تا  وؤدي نأال يمكن 

 يبرره ما له اً وف  لديه نأن يجبت وأ يملك جنسية ذلك البلد أنهإجبات  جنسيوه ارج البلد الذي يحم  

                                                           
 . 113-111د الجندي، غسان، المرجع السابق، ص1
ينص شرط مارتنز على أنه في حالة عدم وجود قاعدا معينة في القانون التعاهدي, يظل المحاربون " في حمى )2

 .(ومبادئ اإلنسانية وما يمليه الضمير العام ،وتحت سلطة " القانون العرفي
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 ا من يمكن الحلو  علي الوي أوضط اد عن طريق الوجائق والبيانات الوي يقدم ا الوعرض لالن م

 1.ملادر أ رى

فقد الجئ، ال جنسيوهيشم  ك  البلد الذي يحم   نأ وال يشورط في ال وف من الوعرض لالضط اد 

  ففي مج البلد، أجزاء ذلكضتتتتتتتتتتد طائفة عرقية أو قومية في جزء واحد فقط من  االضتتتتتتتتتط اديمارس 

ث البح بإمكانه إنبستتتبب الشتتت ص من الحلتتتو  على لتتتفة الالجئ  ن حرمانالحاالت ال يمك هذه

 2.من ذلك البلد  رآفي جزء عن ملجأ 

 هقاموإ ناءجأونشتتأ  نأيمكن الجئ لتتفة الالشتت ص  من الوي وبرر  األستتباب نفإذلك  إلى باإلضتتافة

يمن  الش ص المعني لفة الالجئ وهو موجود  نأ ففي مج  هذه الحالة يمكن ،األلتلي  ارج بلده

 3.  محلياً  لهفي الدولة المضيفة 

لى لفة ج  الحلو  عمن أ اً أساسي اً وعوبر عنلر  األللي المضط د لبلدهوعليه فإن مغادري الفرد 

يعوبر  نألفة الالجئ فيمكن  منحه إمكانيةال يوروب علية  األللية دولوهدا    بقاءهن وأ الالجئ،

 4المشردين قسرًا دا   بلدان م . وأدا ليًا  األش اص النازحينمن 

 أن يوجد خوف له ما يبرره ثانيا : 

من عنلتترين، عنلتتر شتت لتتي وعنلتتر موضتتوعي والوي وعوبر  جملة   وف له ما يبرره  ووكون

شتتتت لتتتتي  وف الشتتتت ص  العنلتتتتر ال ،من  العنالتتتتر األستتتتاستتتتية في وحديد وضتتتتع ملومس اللجوء

ويعوبر أي كالم يعبر عن عدم رغبة  من دراستتتتتتتتتتتتة كالم وولتتتتتتتتتتتترفات ملومس اللجوء، معرفوهويمكن 

كتافيتا للوتأكتد من وجود عتامت  ال وف وفي حتالة عدم  األلتتتتتتتتتتتتتتليبلتدي  إلىملومس اللجوء في العودي 

                                                           
 .36المتحدا لشؤون الالجئين، تحديد وضع الالجئ، مرجع سابق، صالمفوضية السامية لألمم 1
(. دليل اإلجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد 1919المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين)2

 .31-31، جنيف، ص1961م وبروتوكول 1951وضع الالجئ، بمقتضى اتفاقية 
 .31لشؤون الالجئين، تحديد وضع الالجئ، مرجع سابق، صالمفوضية السامية لألمم المتحدا 3
 .63خضراوي، عقبة، مرجع سابق، ص4
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 ،لياأللتتتتتتتتتتت في بلده فيمكن معرفة ذلك من  ال  الظروف الستتتتتتتتتتتائدي  وفهوعبير طالب اللجوء عن 

م ذا العنلر من  ال  وقييموضتوعي دالئ   ارجية وبرر هذا ال وف ، ويمكن معرفة هالعنلتر الو 

د المعلومات ووع ،األللي وف كالظروف السائدي في بلدهذا ال الوقائع الموضوعية الوي وبرر مج  ه

 فالبد من أج  الحلتتتتتو  وعليه ،م مة في هذا المجا  األلتتتتتليالوي يوم الحلتتتتتو  علي ا من البلد 

مستتتتتتوقبلي من قب  ملومس  و وف حالي أيكون هناك  نأم، 1951 اوفاقيةوضتتتتتع لالجئ وفق على 

وء قد كان يعاني في الماضتتتتتتتتتتتتتي من وفي حالة كون ملومس اللج ،اللجوء من الوعرض لالضتتتتتتتتتتتتط اد

ويمكن  ،لالضتتتط ادفوراض بأنه ال يزا  في  طر من الوعرض الحالة يمكن اال هذهففي  االضتتتط اد

لم يوعرض لالضتتط اد ستتابقا، ولكن يرغب في  إذايكون أهاًل لمن  لتتفة الالجئ  نأملومس اللجوء ل

 1.عنالر وعريف الالجئ البقية فيهوووفر  نأعلى يوجنب االضط اد مسوقباًل،  نأ

 التعرض لالضطهاد ثالثا : 

ن يكون أمن ذلك  أرادواكون م  ،مف وم االضط ادلوعريف عدم وضع م، 1951اوفاقية  وعمد واضعوا

لوجاوزات االوي وومج  في  ،عددي والموغيرهليشتم  كافة لتور االضط اد المو ،االضتط اد مرناً مف وم 

الوي وروكب بلتتتتتتوري غير دائمة، وبشتتتتتتك   لألذىال طيري  اإلنستتتتتتان، واإلشتتتتتتكا ال طيري على حقوق 

 واالعوداء الجسدي والسجن غير المبرر والقيود ،على ذلك القو  والوعذيب برز األمجلةأمن و موكرر، 

 2.غير المشروعة على النشاطات السياسية والدينية والمدنية

ن االضتتتتط اد يمكن و ، كان شتتتتديد ال طوري إذا إالاضتتتتط ادا  يعوبر ال فأنه وأما الومييز  وكب ير  نأا 

حكوميين أو غير حكوميين ولكن وستتتتتيطر علي م الحكومة، وهذا ما نلتتتتتت علية  أشتتتت اصمن قب  

لة اح وذلك في"فاعلين غير حكوميين". يروكب من قب   نأاالضتتتتتتتتتتتتتتط اد يمكن  بأنم 1951اوفاقية 

                                                           
 .31-31تحديد وضع الالجئ، مرجع سابق، ص المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين،1
اية األشخاص (.مدخل إلى الحماية الدولية لالجئين، حم3115المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين )2

 .64، ص 1الذين هم موضع اهتمام المفوضية، برنامج التعليم الذاتي 
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الوي  عما األعلى ذلك  األمجلةالوستتام  ب ا ومن  الوشتتجيع علي ا أو أعمال م أوقيام الدولة بوستت ي  

يد   هذا االضتتتتتتتتتتتتتتط اد بوعريف االوفاقية  ةالحال هذهففي وروكب تا المنظمتات شتتتتتتتتتتتتتتبتة العستتتتتتتتتتتتتتكريتة، 

كانت الحكومة ال ورغب أو ال وستوطيع حماية رعاياها من االضط اد الذي  إذالالضتط اد،  وكذلك 

ذاشتتتتت ص غير حكومي،  بهي دد  ال مستتتتتة الوي نلتتتتتت  األستتتتتسكان االضتتتتتط اد قائمًا على أحد  وا 

 اجوماعيةفئة  إلى العرق أو الدين أو الجنستتتتتتتية أو االنوماء  م1951اوفاقية  مناألولى  المادي علي ا

 1الحالة يعوبر االضط اد مشمواًل بوعريف االوفاقية لالضط اد. هذه، ففي السياسية  اآلراءمعينة أو 

 امن   /ز1/3 المادي  عرف فيم 1991لستتنة للمحكمة الجنائية الدولية  األستتاستتينظام روما ن إال أ

" حرمان جماعة من الستتتتتتكان، أو مجموع الستتتتتتكان حرمانًا موعمدا، أو شتتتتتتديدا، من  الضتتتتتتط اد بأنها

 2بما ي الف القانون الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع". األساسيةالحقوق 

 ما هليكون لدى الشتتت ص  وف  نأاالوفاقية فال بد  إلىاستتتونادا  افحوى يكون الشتتت ص الجئ وعليه

 .م1951الوي نلت علي ا اوفاقية  األسباب ألحدمن الوعرض لالضط اد،  يبرره

 :أسس أو أسباب الضطهاد 

 أسبابمن ا على  3فقري  1م، في المادي 1951الموحدي ال الة بالالجئين لسنة  األممنلت اوفاقية 

 انومائه وأ جنسيوهأو  دينهأو  عرقهاالضط اد وجاء في ا " ........ من الوعرض لالضط اد بسبب 

 3السياسية .....". هرائأفئة اجوماعية معينة أو بسبب  إلى

  

                                                           
 .65المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين، مدخل إلى الحماية الدولية لالجئين، مرجع سابق، ص 1
ماجستير، كلية  (.التنظيم القانوني للجوء على الصعيدين الدولي والوطني، رسالة3111الجبور، أحمد فليح )2

 .59الحقوق، جامعة اإلسراء، ص
 م..1951من اتفاقية األمم المتحدا الخاصة بالالجئين لسنة  3فقرا  1المادا 3
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 العرق  .1

 أيضتتتام  ، ويشتتتأعراقفي الغالب بكلمة  إلي االعرقية الوي يشتتتار  ئفواطيشتتتم  العرق جميع أنواع ال

د ويع طائفة اجوماعية معينة ذات ألتتتتتت  مشتتتتتتورك وشتتتتتتك  أقلية في مجموعة أكبر من الستتتتتتكان.ك  

جومع من قب  الم هدانوإ تووم اإلنستتتتتتتتتتتانالومييز بستتتتتتتتتتتبب العرق انو اكا  طيرا من انو اكات حقوق 

عرق معين ال يكون  إلىن االنوماء ، وأم ما ب لتتتتتتوص وحديد االضتتتتتتط اد الدولي، ويمج  عنلتتتتتتراً 

لتتتتتتتب  وحدث حاالت ي نأمع ذلك يمكن  أنه إالكافيا في العادي لكي يكون ستتتتتتتببا للمطالبة باللجوء، 

 ةالمحيطالوعرض لالضتتتتتتتتتتتتتتط اد بستتتتتتتتتتتتتتبب الظروف عرق معين كافيا لل وف من  إلىفي تا االنومتاء 

 1الطائفة.ب

ة. وهناك العرقي األغلبيةوقمع  األقليةحيث كانت  إفريقياحدث في جنوب  على ذلتك ما األمجلتةومن 

العرق هي الحرمان من المواطنة وفقدان الحقوق الوي ووروب  أستتتتاسضتتتتط اد على لتتتتوري أ رى لال

 2علي ا.

 الدين .2

الحرية الدينية  وان،م1951االضتتتتتط اد الذي نلتتتتتت علية اوفاقية  أستتتتتبابالدين هو جاني ستتتتتبب من 

العالمي لحقوق  اإلعالنومن ا ، ةالدولي وفاقياتاالعلية  نلتتتتتتتحق أستتتتتاستتتتتتي من حقوق اإلنستتتتتان، 

 3.اإلنسان

ومن لور االضط اد  ،4الع د الدولي للحقوق السياسية والمدنية على الحرية الدينية أيضاً نص  كما

العبادي ستتتتتتتتتتتتترًا أو الوعليم الديني أو فرض ودابير  أوجماعة دينية  إلى، حظر االنوماء بستتتتتتتتتتتتتبب الدين

ينية جماعة د إلىومييزية  طيري على أشتتتتتتتت اص بستتتتتتتتبب ممارستتتتتتتتو م لشتتتتتتتتعائرهم الدينية أو انومائ م 

                                                           
دليل اإلجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع  المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين، 1

 .36الالجئ، مرجع سابق، ص
 .33تحديد وضع الالجئ، مرجع سابق، ص ة لألمم المتحدا لشؤون الالجئين،المفوضية السامي 2
 م.1941من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة  11،  3المادا 3
 م.1966من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة  11المادا 4
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عادي ال و  على ملومس اللجوء،بدرجة كافية يشتتك   طرًا  اإلجراءاتيكون وأجير ولك  نأعلى  معينة.

 كانت إذا الإللمطالبة باللجوء،  اً الدينية كافيًا لكي يعوبر ستتتتتتتتتتتتتببحدى الجماعات إ إلىيكون االنوماء 

أحتدى الجمتاعتات التدينيتة ستتتتتتتتتتتتتتببتا كافيا للمطالبة  إلىوجعت  مجرد االنومتاء   تالتتتتتتتتتتتتتتة هنتاك ظروف

 1باللجوء.

 الجنسية .0

عرقية لهويو ا ا أستتتاسمعروفة على ، ب  ومود لوشتتتم  جماعات قطالمواطنة ف إلىال وشتتتير الجنستتتية 

ويومج  االضتط اد بستبب الجنسية في مواقف وودابير سلبية موج ة  لغوية.اجقافية أو ال أو دينيةال أو

جيرًا ل وف م بحد ذاوهمعينة  أقلية إلىوطنية، وأحيانًا يعوبر االنوماء  أقليةجماعة معينة ومج  ضتتتتتتد 

ماعات من الج أكجريؤدي الوعاي  بين اجنين أو  نأن يبرره من الوعرض لالضتتتتتتتتتتتتتتط اد. ويمك ما له

 2االضط اد أو  طر االضط اد. إلىنزاعات وكذلك قد يؤدي  حدوث إلىفي دولة واحدي 

 النتماء إلى فئة اجتماعية معينة .0

ن رجع ستتبب وضتتميعباري  انومائه إلى فئة اجوماعية معينة  ويعلى  م النص1951وضتتمنت اوفاقية 

الذي و هذه العباري إلى طلب ممج  الستتتويد الذي كان مشتتتاركا في إعداد هذه االوفاقية،  1951اوفاقية 

 3.إلى وجود مج  هذه الفئات فعالً  مشيراً أكد على وضمين االوفاقية هذه العباري 

شكلون ي أش اص إلىفئة اجوماعية معينة  وشم  طالب اللجوء الذي ينومي  إلى انومائهن عباري  أو  

الذين يعوبرهم المجومع  األشتتت اصمجموعة ل م لتتفة مشتتتوركة غير  طر الوعرض لالضتتط اد، أو 

 :جماعة واللفة الوي وجمع م هي

                                                           
معايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع دليل اإلجراءات وال المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين،1

 .31-36الالجئ، مرجع سابق، ص
 .113د. الهلسة، أيمن أديب سالمة، مرجع سابق، ص 2
 .41الطالباني، ضحى نشأت، مرجع سابق، ص3
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  .لفة فطرية: مج  الجنس أو اللغة األللية أو العرق 

  لتتتفة غير قابلة للوغيير: مج  كون طالب اللجوء كان ستتتابقا ضتتتابطا عستتتكريا أو كان من

 سابقًا. األراضي ألحاب

  مج  لتتفة ووعلق بال وية أو الضتتمير أو ممارستتة حق من الحقوق والوي ال أستتاستتيةلتتفة :

 يغيرها أو ينبذها طالب اللجوء. إنيووقع 

، آل ريناوعوبر نفستت ا م ولفة عن  ألن ا، ستتواء اآل رينالجماعة منفلتتلة عن  هذهوكون  إنوال بد 

واء وستتتتتالجماعة يعرفون بعضتتتتت م  فرادأيكون  نأمن الم م  سكذلك، ولي أن االمضتتتتتط د يرى  نأأو 

 1ال ي م حجم الجماعة حوى وان كانت لغيري.،كما أم ال كانوا يلوقون

 الرأي السياسي .5

العالمي  اإلعالنأحد األسباب األساسية للجوء على الرغم من أن الوعبير عن الرأي السياسي  يعوبر

اسوقبا  بدون ود   و  اآلراء، مج  حرية اعوناق إنسانالحق بحرية الوعبير لك  ضمن  اإلنسانلحقوق 

لت ، وهذا ما نوبدون اعوبار للحدود اإلعالمي وسيلة من وسائ  بواسطة أ واألفكاروبث المعلومات 

 2.  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان3علية المادي  

 حق الفرد أو الجماعة بالوعبير عن النفس  بأنهي الستتتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتي رأيعرف الحق بحريتة ال نأويمكن 

ب لتوص موضتوعات ووعلق بالملتال  العامة، ووعني أيضا عدم وجود سلطة حكومية رقابية على 

ن يروبط هذا الحق بالوش ير والفوضى، وليس ل ذا لكن ال يمكن بأي شك  من اإلشكا  أهذا الحق و 

                                                           
 .34تحديد وضع الالجئ، مرجع سابق، ص المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين،1
أو  ......................كل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردا في هذا اإلعالن، دون أي تمييز " 2

 .....".الرأي السياسي أو أي رأي آخر،
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ذا الحق إال ل دمة الملتتتتتتتتتتتتلحة العامة الحق وقت أو مدي محددي ينقضتتتتتتتتتتتتي بانقضتتتتتتتتتتتتائ ا، وال يقب  ه

 1للمجومع .

يقلتتد  ع،واستت بشتتك لالجئ اويجب وعريف الرأي الستتياستتي كأستتاس لالعوراف بطالب اللجوء بوضتتع 

عوبر السلطة ولكن هذا السبب ال ي أساليبمج  انوقاد السلطة،  أراءاسية و ولف عن يس أراءحم   به

نماوحتدي كتافيتا للمطالبة باللجوء،  ا يبرره من م له اً  وف لديه نأيجبت  إنيجب على طالب اللجوء  وا 

ال وستتتتتتتم  ب ا الستتتتتتتلطة. والدولة المستتتتتتتوقبلة ل ا حرية الوقدير  الوعرض لالضتتتتتتتط اد وذلك لحملة أراءً 

دورا كبيرا  اً معروف اً أو لحفي اً مش ور  اً كاوب كونهمج   ولمكانة ووظيفة طالب اللجوء ب لتوص ذلك،

 2.حسم هذه القضايافي 

 بسبب هذا الخوف ل يستطيع أو ل يرغب في حماية ذلك البلدرابعا : 

 الذي يلومس اللجوء في دولة أ رى غير اإلنسانللقانون الدولي لالجئين هو حماية  األساسيال دف 

دولة الجنستتتية هي الوي ووحم  مستتتتؤولية حماية مواطني ا،  نأ واأللتتت لوي يحم  جنستتتيو ا، ا دولوه

ع في من  طالب اللجوء وضتتتت أستتتتاستتتتيان ذلك يعوبر عنلتتتترا فإ ،وفي حالة عجزها في ووفير الحماية

 لالجئ ويوحقق ذلك في حالوين:ا

  ارجة عن ألستتتتتتتتباب دولوهفي حالة كون طالب اللجوء غير قادر على االستتتتتتتتوفادي من حماية  أول :

على  قادريغير  دولوه، أو حدوث اضتتتتتتتتتطرابات  طيري وجع  األهليةمج  الحروب الدولية أو  ،هرادوإ

 ووفير الحماية لمواطني ا.

 ا أو الوي يحم  جنستتتتتيو دولوهفي حالة كون طالب اللجوء ال يرغب في االستتتتتوفادي من حماية  ثانيا :

 3من الوعرض لالضط اد. يبررهما  لهلدية  وف  كونهمعوادي،  بلوريالدولة الوي يقيم في ا 

                                                           
 .49الطالباني، ضحى نشأت، مرجع سابق، ص1
 .61خضراوي، عقبة، مرجع سابق، ص 2
 .35تحديد وضع الالجئ، مرجع سابق، ص ،المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين3
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 ظ رلجوء فقد ولطلب الكمبرر  ،ن األسباب المذكوري سابقًا ليست حلراً أ ورى الدراسةمما وقدم 

 أسباب جديدي مع وطور منظومة القانون الدولي العام، ومجا  ذلك طلب اللجوء بسبب نوع الجنس

 الجالث .  الجنس

 المطلب الثاني

جراءات جهات و   تحديد وضع الالجئا 

وحديد وضتتتتتتتتتتع الالجئ، الفحص الذي وجريه الحكومة أو المفوضتتتتتتتتتتية الستتتتتتتتتتامية لألمم الموحدي ب يراد

. أم ال اً هو بالفع  الجئ اللجوء ما إذا كان طالبفي، من أج  الوأكد UNHCR) الالجئين لشتتتتتتتتتتتتتتؤون 

ذا كتتان طتتالتتب اللجوء إ متتا وكشتتتتتتتتتتتتتتفو ولف من دولتتة أل رى  ويوم ذلتتك الفحص بموجتتب إجراءات

 1.أم ال م1951  من اوفاقية 3فقري  1لمعايير اللجوء الوي نلت علي ا المادي   اً مسووفي

 تحديد وضع الالجئب الجهة المختصةأول : 

 الدول  .1

كان طالب اللجوء مستتتتتتتتووفيا لمعايير وعريف الالجئ الذي نلتتتتتتتتت علية  إذامستتتتتتتتؤولية وحديد ما  قعو

ق طالب اللجوء من الحماية الدولية والحقو  استتتتتتتتتتتتتتوفاديم أم ال، و 1951  من اوفتاقيتة 3فقري  1المتادي  

ضتتتتتتتتع و ى دولة الملجأ يجب عل وعليه .دولة الملجأ عاوق علىالوي ووروب على من  لتتتتتتتتفة اللجوء 

 .ال التتتتتتتتة بالالجئينالدولية الدولة الطرف في المواجيق  وباأل ص إجراءات لوحديد وضتتتتتتتتع الالجئ

 ب ذه افطر األالوزام الدو   بم مة مراقبةالموحدي لشتتتتؤون الالجئين،  لألممووقوم المفوضتتتتية الستتتتامية 

دو  ي ف إال أنه، في هذا المجا  الدو  وشتتتارك المفوضتتتية بلتتتوري استتتوشتتتارية أكجر، وفي اإلجراءات

 2وحديد وضع الالجئ. إجراءاتأ رى وشارك المفوضية بلوري فعلية في 

                                                           
 .15عقبة ،خضراوي، مرجع سابق ،صبسكري، منير، و1
 .11-9تحديد وضع الالجئ، مرجع سابق، ص المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين،2
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 (UNHCR)الالجئينالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  .2

 اوفاقية بالالجئين الموعلقة الدولية في اللتتتتتتكوك  طرافاألفي العادي وقوم الدو  و لتتتتتتولتتتتتتا الدو  

في بعض الحاالت  أنه إال ، بعملية وحديد وضتتتتتتتتتتع الالجئ أو غيرها م1961 وبروووكو  م 1951

 كان طالبوا إذاقرر فيما ، وي1دولية بعملية وحديد وضتتتتتتتتتتتتع الالجئيقوم مكوب المفوضتتتتتتتتتتتتية للحماية ال

ضية لسنة للمفو  األساسيالنظام  إلىوغالبا ما يوم ذلك اسونادا اللجوء يسوحقون لفة الالجئ أم ال، 

 يحدث هذا في سياقات موعددي من ا: نأويمكن م1951

 م.1961م أو بروووكو  1951الوي ليست طرفًا في اوفاقية في الدو   .1

وحديد  إجراءاتم، ولم وضع بعد 1961م أو بروووكو  1951في اوفاقية  األطرففي الدو   .3

بنيت على  حكام اأ نأعملية وحديد وضتتتع الالجئ غير واضتتتحة، أو  نأوضتتتع الالجئ أو 

 2الدولية الموعلقة بالالجئين.وفسير  اطئ لللكوك  أساس

ونفيذ حلو  دائمة لالجئين ومن ا إعادي  أج مستتتتتتبق من  المفوضتتتتتتية كشتتتتتترطون ود   قد يك .3

 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.

 إجراءات التحديد ذات الصفة الفردية .1

ستتتتتبة ومراح  طلب اللجوء بالن ينفي دولة الملجأ بعملية وحديد وضتتتتتع الالجئوقوم الستتتتتلطات المعنية 

الوحديد ذات اللتتتتتتفة  إجراءاتن وأالذين قدموا طلبات الحلتتتتتتو  على لتتتتتتفة الالجئ،  لألشتتتتتت اص

                                                           
 .364د.الهلسة، أيمن أديب سالمة، مرجع سابق، ص 1
 .11تحديد وضع الالجئ، مرجع سابق، ص ن،المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئي2
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روف ظوذلك حستتتتتتتتتتتب الوقاليد القانونية الموبعة في الدولة والموارد وال أل رىالفردية و ولف من دولة 

من طرف لجان مو لتتتلتتتة أو  األولياغلب الدو  وقوم باو اذ القرار  نأ إالالستتتائدي في ك  دولة، 

ي النظر ف إعادي باإلمكان أنه إاليوم مقابلة طالبي اللجوء،  نأموظفين مو لتتتتتتتتتلتتتتتتتتتين، وذلك بعد 

 اوأحيان .إداريةنظر أو محكمة  إعاديالقرار اللتتتتتتتادر بحق هؤالء عن طريق االستتتتتتتتوئناف لدى هيئة 

لة حو  الستتتتتلطات في الدو  إلىملفات القضتتتتتايا الفردية وودلي برأي ا  إلى ولتتتتت  إنيمكن للمفوضتتتتتية 

  نظر االسوئناف من أج في هيئةهذه القضتايا. وكذلك قد وكون المفوضتية في بعض الدو  عضتوًا 

 في ك  دولةنظام القانوني الموبع عن ال وبغض النظر 1.ستتلبي القضتتايا الفردية الوي لتتدر ب ا قرار

ال التتتتتة  1911  لستتتتتنة 1للمفوضتتتتتية الستتتتتامية رقم   ،2ن الوولتتتتتية اللتتتتتادري عن اللجنة الونفيذيةفإ

كون و إنج  محددي من أو  أساسيةالوقيد بمعايير  ضروريعلى  أكدتوحديد وضع الالجئ  بإجراءات

 ما يلي:والفاعلية والوي وومج  في ةلاإجراءات ووميز بالعد هناك

 أهم ل م إن يوضتتتتتتتتتتتتتت ويجب  ،الموظفين الذين يوعاملون مع طالبي اللجوءك  يجب ودريب  .1

 مبدأ من مبادئ القانون الدولي لالجئين وهو مبدأ عدم الطرد.

الالزمة لعملية وحديد وضع الالجئ وومكين م  اإلجراءاتبجميع  ،علماً طالبي اللجوء  إحاطة .3

 مج  االسوعانة بمورجم. ا في هذا المجا  نمن الحلو  على المساعدي الوي يحواجو 

 .طلب ذلك إذامكوب المفوضية  إلىومكين طالب اللجوء من الولو   .3

نظر في قرار رفض طلبتتتة  إعتتتادياستتتتتتتتتتتتتتوئنتتتاف أو  إجراءيكون لطتتتالتتتب اللجوء الحق في  نأ .4

 بالحلو  على لفة الالجئ.

                                                           
 .136المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين، مدخل إلى الحماية الدولية لالجئين، مرجع سابق، ص 1
توصيات اللجنة التنفيذية هي )نصوص رسمية تتضمن نتائج المدلوالت السنوية للجنة التنفيذية بشأن المسائل 2

جئين، وتسهم توصيات اللجنة التنفيذية في صياغة المبادئ والمعايير الخاصة بحماية الالجئين المتعلقة بحماية الال
 واألشخاص اآلخرين الذين يقعون في دائرا اهتمام المفوضية(.
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ي النظر ف إعادييوم استتتتتتتتتوئناف أو  نأ إلىيستتتتتتتتتم  لطالبي اللجوء البقاء في دولة الملجأ  نأ .5

 1قضاياهم.

 إجراءات التحديد ذات الصفة الجماعية  .2

الحالة يكون من اللعب  هذهفي حالة ولو  جماعات ض مة من طالبي اللجوء دفعة واحدي، ففي 

 ليةاألهالحاالت  التتتتتة في الحروب  هذهووحدث  ،عملية وحديد لتتتتتفة الالجئ بشتتتتتك  فردي إجراء

دولة و لستتتامية ا المفوضتتية الحالة غالبا ما وقوم هذهالوي وكون بين الطوائف الدينية أو العرقية، وفي 

وحل   نأوذلك بعد  2وبلوري جماعية لجماعات الضت مة، من أو  وهلةا ل ذهالملجأ بمن  اللجوء 

ملتتتتتتتتتادر  قعن طري ،األلتتتتتتتتتليةالوي حلتتتتتتتتتلت في الدولة  اإلحداثموجوق ب ا عن على معلومات 

الشك  ىإلبرزت معلومات جديدي وؤدي  إذا أنه إالوالوقارير الدبلوماسية،  اإلعالمعديدي من ا وستائ  

لوأكد لالحالة دراسة حالة هذا الش ص بلفة فردية  هذهيجب في  فإنه، الجماعة فرادأحد أ أهليةفي 

 لتتتتتتتتفة إلغاءأو عدم  إلغاء كان يجب إذاوقرير ما  وبالوالي ،يستتتتتتتتوحق وضتتتتتتتتع الالجئ أم ال أنهمن 

وبذلك يمكن  3دولة الملجأ ضتتتتتتتتتتتتتتمن المجموعة. د ولهعند  األولىللوهلة   لهالالجئ الوي وم منح ا 

 جئمن الال  مللجوء من  لفة الفيما يوعلق بس ولة  أكجر نهفإالقو  نظرا لطبيعة اللجوء الجماعي، 

للشتتتتت ص الذي وووفر فيه معايير وعريف من  لتتتتتفة الالجئ  أن أيضتتتتتاالفردي، وكذلك يمكن القو  

هو وستيلة لمن  الش ص المضط د حماية قانونية دولية وهذا يوطلب دراسة ماهية الحماية الالجئ، 

من  لثفي الفلتتتتتتتتتتتت  الجاوما يوروب علي ا من حقوق والوزامات على الالجئ القانونية الدولية لالجئ 

 .  هذه الدراسة

 

                                                           
 .136المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين، مدخل إلى الحماية الدولية لالجئين، مرجع سابق، ص1
 .11تحديد وضع الالجئ، مرجع سابق، صية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين، المفوضية السام2
 .139المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين، مدخل إلى الحماية الدولية لالجئين، مرجع سابق، ص 3
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 الفصل الثالث

 لالجئينالحماية الدولية 

(international protection of refugees) 

لتتتتري العالقات الدولية المعا إطاروزايد اهومام المجومع الدولي بمشتتتتكلة الالجئين في ن يمكن القو  أ

العالقات قد شتتتتتتتتتتتتت دت وطورا كبيرا على مستتتتتتتتتتتتتووى اهومام المجومع الدولي  هذه نأ إلىال يعود فقط 

نمابلتتوري عامة  اإلنستتانبقضتتايا حقوق  فاقمت وقد مشتتكلة الالجئين  نأ إلى األولىالدرجة ب يعود وا 

م ن االهوماوأ 1.الحروب واللتتتتتتتتراعات الدا لية والدولية الزيادي الملحوظة في بلتتتتتتتتوري كبيري بستتتتتتتتبب

العديد  برامإوجسدت في  األولى: المرحلة أساسيوينمرحلوين على وجستد الدولي بمشتكلة الالجئين قد 

جئ الوي وضتتتتتتتتمنت ونظيم المركز القانوني لال ،ينالدولية الموعلقة بالالجئ واالوفاقيات من المعاهدات

 ،اً الجئوبر يع وعريف الالجئ، وبيان ما هي المعايير الوي يجب ووافرها في الشتتتتتتتتتتتتتت ص لكيب ابوداء

في  هما هي االلوزامات الوي ووروب علي، و اً الجئيعوبر  منيوموع ب ا  نأوما هي الحقوق الوي يمكن 

ضتتتتتتتتتتتتتع و ومجلت في  كانت ذات طابع عملي أو وطبيقي فقد وأما المرحلة الجانية مواج ة دولة الملجأ.

ؤون والمؤسسات الوي و وص بش الوكاالتالعديد من  إنشاءالحماية الدولية لالجئين، حيث وم  آليات

لموحتتدي لشتتتتتتتتتتتتتتؤون  لألممالمنظمتتة التتدوليتتة لالجئين والمفوضتتتتتتتتتتتتتتيتتة الستتتتتتتتتتتتتتتاميتتة  أهم تتاومن الالجئين، 

فان نظام  وعليه .UNRWA 2ووشتتتتتغي  الالجئين الفلستتتتتطينيين  إغاجةووكالة  )UNHCR(الالجئين

                                                           
(، ورقة بحثية بعنوان الحق في طلب اللجوء كأحد تطبيقات حقوق اإلنسان، أعمال ندوا 1996) د. الرشيدي،احمد1

الحماية الدولية لالجئين ، مركز البحوث والدراسات السياسية ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرا ، 

 .61-61، ص1( ط1991تحرير د. احمد الرشيدي)
كانون  8)رابعا( الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدا في  302القرار رقم تم تأسيس األونروا بموجب 2

بهدف تقديم برامج اإلغاثة المباشرا والتشغيل لالجئي فلسطين. وبدأت الوكالة عملياتها في األول من  1598األول 
 .1590شهر أيار عام 
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وك لتتتتتتتتكعلى و  اإلنستتتتتتتتانالمبادئ العامة لحقوق  على األستتتتتتتتاس في يروكزالحماية الدولية لالجئين 

 1.ال الة بالالجئين واإلقليميةالمواجيق الدولية على و  اإلنسانالقانون الدولي لحقوق 

التتتدوليتتتة الموعلقتتتة  المواجيق في طرافاألالتتتدو  القتتتانون التتتدولي لحقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتان، على  ويفرض

من  ررهيب ما لهالذين يغادرون دول م بستتتتتتتتتتتتتبب  وف  فرادلألووفير الضتتتتتتتتتتتتتمانات الالزمة بالالجئين، 

ولتتك  همأومن .المواجيقبموجتتب ولتتك ب تتا  الوزمتتتالوي وعرضتتتتتتتتتتتتتت م لالضتتتتتتتتتتتتتتط تتاد، ونفيتتذا اللوزامتتاو تتا 

 ف ي الوزمتتت بموجتتب االوفتتاقيتتةلالجئين ة ووفير الحمتتايتتم، 1951الضتتتتتتتتتتتتتتمتتانتتات الواردي في اوفتتاقيتتة 

 هذهوطبق  نأاالوفاقية ويجب علي ا المنلوص علي ا في شروط البحماية الالجئين حسب  المذكوري

و فئة اجوماعية معينة أ إلىاالنوماء ستتتتتتتية أو نبدون ومييز بستتتتتتتبب العرق أو الدين أو الج الشتتتتتتتروط 

دأ مبو  عدم اإلعاديحماية الدولية ومن أهم ا  مبدأ لل األساسيةن وحورم المبادئ وأ، 2 الرأي الستياسي

 3.أيضام احورام ا 1951في اوفاقية  طرافاألعدم الطرد  والوي يجب على الدو  غير 

 ماهية الحماية الدوليةن استتتتتتوف يكون بعنو  األو مبحجين المبحث  إلىوستتتتتتوف يقستتتتتتم هذا الفلتتتتتت  

 األستتاس القانوني للحماية الدولية لالجئين واآلجار الوي مبحث الجاني ستتوف يكون بعنوانوال لالجئين

 .ووروب علي ا

 

 

 

                                                           
 .131لقانون، المغرب، العدد العاشر، ص(. بحث الحماية الدولية لالجئين، مجلة الفقه وا3113إشوي،عماد)1
 م.1951من اتفاقية األمم المتحدا الخاصة بالالجئين لسنة  3فقرا  1المادا 2
 1951(. بحث تأصيل الحماية القانونية لالجئين قراءا في االتفاقية الدولية لجنيف 3119د البحيري، يوسف)3

-365القانونية والقضائية، المغرب، العدد األول، ص ، المجلة المغربية للدراسات 1961والبروتوكول اإلضافي 

361. 
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 األولالمبحث 

 ماهية الحماية الدولية لالجئين

 الحماية الدولية لالجئين مف ومستتتتتتتوف يوناو   األو ستتتتتتتوف يوضتتتتتتتمن هذا المبحث مطلبين المطلب 

 .الحماية الدولية المؤقوة لالجئين والمطلب الجاني سوف يوناو 

 المطلب األول

 مفهوم الحماية الدولية لالجئين

 الفرع األول

 تعريف الحماية الدولية لالجئين

هي المسؤولة عن ووفير الحماية الكاملة لمواطني ا، ووعم  على الحفاظ على في األل  وعد الدولة 

 ،دا   الدولة أم  ارج ا وستتتتتواء حدث نوعهكان  أياً وستتتتتالمو م من أي اعوداء،  األستتتتتاستتتتتيةحقوق م 

ر الرابطة وعوبومن ا الجنستتتتتتتتتتتتتتية الوي  ،من حقوق وامويازات وبتاط الفرد بتدولتة متا ومتا يوموع بهن ار آل

طيع بموجب ا الحماية والوي يستتتتتتتتو الشتتتتتتتت صالوي يمن   بينة وبين ولك الدولة واألستتتتتتتتاستتتتتتتتيةالقانونية 

 1جانوية. أو أساسيةدولية  أوكانت محلية  أيا، حقوقهبموجب ا الحلو  على 

 ير راغبغعلى ووفيرها أو  غير قادر   األللي بلده النهذه الحماية  يوموع بمج الالجئ ال  نأ غير

األلتتلي لدي بلذلك يضتتطر للفرار من  له ما يبرره من الوعرض لالضتتط اد ولدية  وف في ووفيرها،

ن م الشتتتتت صوكون حماية هذا  وعندها، يحلتتتتت  على األمان ويحافظ على حياوهكي ل إلى بلد أ ر

ماية أو البدي  المؤقت للح مستتتتتتتتتتتؤولية المجومع الدولي، وهذا ما يطلق علية بالحماية الدولية لالجئين

من أج  و  أو في حالة انو ائ ا. األلتتتتتتتتتتلية دولوهعندما يفقد حماية  لإلنستتتتتتتتتتان، والوي وووفر الوطنية

                                                           
 .51(. الحماية الدولية لالجئين، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، ص3115كريدي، علي جبار)1
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دولية المواجيق ال إلىالدو  على االنضتتتتتتتتتمام  دفعيجب  فأنهضتتتتتتتتتمان وموع الالجئين بالحماية الدولية 

لمواجيق ومن الوي الوزمت ب ا بموجب ولك ا اللوزاماو االموعلقة بالالجئين، ومراقبة ونفيذها  واإلقليميتة

المبادئ الوي نلتتتتتتتت علي ا ولك المواجيق   مبدأ عدم الرد و مبدأ عدم الطرد  ومعاملة الالجئين  أهم

 1اإلنسانيةوفقا للمعايير 

 الحماية الدولية لالجئين  UNHCRعرفت المفوضية السامية لألمم الموحدي لشؤون الالجئين هكذا و 

ن ع بالنيابة عمليات الود   من قب  الدو  أو مفوضتتتتتتتتتتتتتتية األمم الموحدي لشتتتتتتتتتتتتتتؤون الالجئينبتأن ا  

ج  ضتتتتتمان االعوراف بحقوق م، وأمن م، وستتتتتالمو م، وحمايو ا وفقا أملومستتتتتي اللجوء والالجئين من 

للمعايير الدولية. ووشتتتتتتم  عمليات الود   هذه، ضتتتتتتمان احورام مبدأ عدم الطرد، والستتتتتتما  لالجئين 

إجراءات عادلة من اج  وقرير وضتتتتتتتع الالجئ،  إلىو  إلى بر األمان، وويستتتتتتتير ولتتتتتتتول م بالولتتتتتتت

 2. ووطبيق معايير إنسانية للمعاملة وونفيذ الحلو  الدائمة

وبناءًا على ما وقدم يمكن القو  أن الحماية الدولية لالجئين هي وستتتتتتتيلة لضتتتتتتتمان االعوراف بحقوق 

وضتمان الحد األدنى من أمن م وستالمو م اسونادا للنلوص الدولية و لولا  ،الالجئين األستاستية

 في وقديم الحماية المطلوبة ل م. اللجوءدو   لولكؤبعد اإلدراك الواض  

 

  

                                                           
 .53-51كريدي، علي جبار، مرجع سابق، ص1
 القانون الدولي لالجئين، مرجع سابق، المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين، حماية الالجئين، دليل 2

 .139ص 
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 الفرع الثاني

 لحماية الدولية لالجئينا تطور

 أول : الحماية الدولية لالجئين في ظل منظمة عصبة األمم

 أو اإلنستتتتتتتتانألتتتتتتتتبحت مشتتتتتتتتكلة اللجوء مشتتتتتتتتكلة دولية ستتتتتتتتواء كان ستتتتتتتتبب ا انو اكات حقوق  نأبعد 

 غير ومس ملتتتال  المجومع الدولي الدولية، أواالضتتتط اد الستتتياستتتي أو النزاعات المستتتلحة الدا لية 

بدايات  في إالقر بأن حماية الالجئين كانت وحواج عمال دوليا يكن يلم  مع ذلك يالدولالمجومع  نأ

منذ ، 1األممعلبة قامت منظمة  ولقد .من أج  مواج و ا ود لهولذلك كان البد من  القرن العشرين

ج  ح  مشتتتتتتتتتتتتتتاك  الالجئين، حيث قامت بالعديد من المبادرات ب دف كبير من أ دورع دها ب دايةب

برعاية الالجئين  فضتتاًل عن إنشتتاء العديد من الوكاالت الدولية ال التتة مستتاعدي الالجئين في أوربا،

 مج :

 مكتب المفوض السامي لشؤون الالجئين الروس .1

ن في أعداد الالجئي ازديتاد، ومن أهم تا األولىالستتتتتتتتتتتتتتلبيتة الوي  لفو تا الحرب العتالميتة  لآلجتارنويجتة 

بوعيين  األممقامت علبة  م،1911وفي روسيا على أجر الجوري البلشفية سنة ، األوربيةبعض الدو  

من اج  مستتتاعدي م 1931لشتتتؤون الالجئين ستتتنة  ، كأو  مفوض ستتتام  Nansen 2  ستتتننالدكوور نا

الذين ألتتتتتتبحوا الجئين بستتتتتتبب الجوري الروستتتتتتية، وذلك من  ال  وزويدهم بوجائق أجبات  األشتتتتتت اص

وم وكليف  وكذلكدول م،  إلىعادو م وفير فرص العم  ل م، والعم  على إووهوية معورف ب ا دوليًا، 

                                                           
، الكويت، 1945(. األمم المتحدا في نصف قرن دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ 1995د. نافعة، حسن )1

 .33المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ص 
القطب الشمالي تولى عدا م في النرويج، قام أثناء شبابه برحلة إلى 1161د. نانسن فريد جوف، ولد سنة  2

مناصب دبلوماسية هامة في بلدا، تم تعيينه كأول مفوض سامي لشؤون الالجئين الروس من طرف مجلس عصبة 

م، من أجل األعمال التي قام بها لصالح الالجئين والنازحين، توفي سنة 1933األمم، نال نال جائزا نوبل عام 

 م في بيته قرب أوسلو.1931
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سن في العجمانية، وبعد وفاي الدكوور نان اإلمبراطورية ان ياردي النازحين نويجة ستن بمساعننا الدكوور

ستتنة  نلشتتؤون الالجئي مفوض ستتام  بوعيين  استتوبدالهوم  نأ إلى، م، استتومر مكوبة بالعم 1931ستتنة 

 .م1931

 ألمانياالمفوض السامي لشؤون الالجئين القادمين من  .3

كمفوض  ،James Macdonald 1  ماك دونالد م جايمس1933ستتتتتتتنة في  األممعينت علتتتتتتتبة 

ي ودي من  11111 من ن الالجئين القادمين من ألمانيا، والذي ومكن من ووطين أكجرلشتتتتتتتؤو  ستتتتتتتام  

 م، جم1935من منلبة في سنة  اسوقا ، والذي الي ود الفارين من ألمانيا بشك  رئيسي في فلسطين

 نشتتتتاء منلتتتتب، ووم إألمانياوم ح  منلتتتتب المفوض الستتتتامي لشتتتتؤون الالجئين القادمين من  بعدها

 2المفوض السامي لشؤون الالجئين.

لفارين من لي ود الحاًل دائما عملية ووطين الي ود في فلستتطين  وحستتب رأي الباحث ال يمكن اعوبار

 بأي حا  من األحوا  لم استتتتتتويطان واحوال  لدولة أ رى ألنه ب  هي عملية النازي،األلماني الحكم 

ن االستتتتتتوقبا ولة جديدي ومستتتتتتوقلة ل م في دو  نشتتتتتتاء دي دف الالجئين عبر الواريخ إلى إ ما ال دف وا 

 وعليه فإن ما قام به المفوض العي  بكرامة وسالم.و هو ال رب من االضط اد  جوءللامن األساسي 

ماك دونالد هو م الفه لتتريحة لقواعد القانون الدولي العام وانو اك لتتري  لستتيادي  الستتامي جايمس

 الدو  وأراضي ا، وال يمكن وبرير هذا العم  بفكري اللجوء وحماية الالجئين.

 المفوض السامي لشؤون الالجئين واللجنة الحكومية المشتركة المتعلقة بالالجئين .3

 لالجئين، وكان هذاالمفوض الستتتتتتتتامي لشتتتتتتتتؤون امنلتتتتتتتتب أنشتتتتتتتتئت علتتتتتتتتبة األمم  م1931في عام 

المفوض الستتتتتتتامي لشتتتتتتتتؤون الالجئين مكوب المنلتتتتتتتب دمجًا بين منلتتتتتتتب مكوب نانستتتتتتتن الدولي، و 

                                                           
( زعيم الحزب العمالي في انكلترا، وعمل كرئيس وزراء في نفس البلد عدا 1931 -1166لد )جايمس ماك دونا1

 مرات.
 .6-5المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين، مدخل إلى الحماية الدولية لالجئين، مرجع سابق، ص 2
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ئين الالج إلى طوائف، وا وص هذا المنلتتتتتتتتتتتتب بوقديم الحماية، والمعونة المادية ألمانياالقادمين من 

لنمستتتتتتا الشتتتتتتؤون الالجئين القادمين من الذين كانوا وابعين لمكوب نانستتتتتتن ومكوب المفوض الستتتتتتامي 

ستتتتتنة  المشتتتتتوركة الموعلقة بالالجئينة بعد ذلك اللجنة الحكومية بلتتتتتأنشتتتتتأت العجم ، وألمانيا والوشتتتتتيك

الحلو  الالزمة  إيجادج  أومن 1.في دو  أ رى أورباوذلك لووطين الالجئين القادمين من  ،م1939

نشتتتتتتتتتوب الحرب العالمية الجانية  أدىقد ، و األلمانيةمعاهدات مع الحكومة  إبرامل م وذلك عن طريق 

الم مة  حالةإعدم قدرو ا على القيام بمستتؤولياو ا، فوم  إلى األلمانيةوانقطاع اولتاالو ا مع الحكومة 

 إلىالوي وولت م مة وقديم العون المادي والمستتتتتتتتتتاعدات  األممالمفوضتتتتتتتتتتية الستتتتتتتتتتامية لعلتتتتتتتتتتبة  إلى

في  فشل ابب بس األممعلبة  ان ياروبعد  مباشرا. اولاالات ال يرية الوي وول  بالالجئين المنظم

افة من ك د للمأستتتتتتاي الوي وعرض ل ا النازحونالجانية، ومن أج  وضتتتتتتع حمنع وقوع الحرب العالمية 

عادي الوأهي و  لإلغاجةالموحدي  األمم وكالةأستتتتتس الحلفاء  بستتتتتبب الحروب،أوربا  ستتتتتنة   UNRRA ا 

، وعند انو اء الحرب وولت الوكالة م مة ونظيم م مة إنسانية األستاسيةوقد كانت م مو ا  ،2م1944

الكجير من الالجئين ال يرغبون في  أنواج تت مشتتتتتتتتتتتتتتكلتتة وهي  أن تتا إالبلتدان م،  إلىعودي الالجئين 

بحث ال الموحدي على األمممنظمة  إداريكجيري، وهذا ما اجبر  ألستتتتتتباب، األلتتتتتتليةبلدان م  إلىالعودي 

 3عن حلو  ل ذه المشكلة.

 ت ومواز، كاناألممفي ظ  علتتتتتتتتتتبة  هاإنشتتتتتتتتتتاؤ ية ال التتتتتتتتتتة بالالجئين والوي وم المنظمات الدول نإ

حروب واللتتتراعات  ال  جانب وعددها، وذلك بستتتبب ال إلىدورها وودا   ا ولتتتالتتتاو ا بضتتتعف 

 هالحتد من دورهتا في هتذا المجتا . ولكن مع ذلتك فقد كان أهم دور قامت ب إلى أدىممتا ولتك الفوري 

                                                           
ة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة (. الحماية الدولية لالجئين في النزاعات المسلحة، رسال3111زهرا، مرابط)1

 .16تيزي وزو، ص  -مولود معمري
كانت وكالة متخصصة وغير تابعة لألمم المتحدا يتم تمويلها من قبل الواليات المتحدا األمريكية بشكل رئيسي، 2

 ومقرها الرئيسي في واشنطن.
 .51خضراوي، عقبة، مرجع سابق، ص3
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نشتتاء، الجئينجبات شتت لتتية لولك الفوري، قيام ا بمن  وجائق إ هذه المنظمات  ال  اكز قانونية مر  وا 

الالجئين  أالف ع الحد من ودفقلم وسوط أن ا إال، ل م وووفير فرص العم  اإلبعادوحمايو م من   مل

 1ولك الفوري.   ال بسبب الحروب واللراعات الوي انوشرت 

 األمم المتحدة منظمةفي ظل  الحماية الدولية لالجئينثانيا : 

لموحدي في الواليات ا ستتتتتتتان فرانستتتتتتتيستتتتتتتكو في مدينة يهوم الووقيع عل ميجاق األمم الموحدي الذي نص

 رادفأللالمركز القانوني  أهمية، على ضتتتتتتتتتروري وطوير القانون الدولي وعلى م1945ستتتتتتتتتنة  األمريكية

قناعة هي ضتتتتتروري وجود وكاالت  إلىومن ضتتتتتمن م الالجئين، وذلك نويجة وولتتتتت  المجومع لدولي 

نزو   هم اأالوي نوجت عن الحرب العالمية الجانية ومن  ضرارلألدولية مو للة بالالجئين، نظرا 

 مليون ش ص. 31

 /أ 45رقم   م وبنت القرار1946الموحدي والوي عقدت في  لألممللجمعيتة العتامتة  األولىوفي التدوري 

مستتتتتتتاعدي وحماية الالجئين، وقد كلفت الجمعية  التتتتتتتة بلاالموحدي  األممنشتتتتتتتاطات  فيه بدأتوالذي 

 وقرير ب لتتتتتوص عدادوا  العامة المجلس االقولتتتتادي واالجوماعي الوابع ل ا بدراستتتتة هذا الموضتتتتوع 

ية قرارا بضتتتروري إنشتتتاء هيئة دول وألتتتدرت، الم مة في لندن هذلك، وقد عقدت اللجنة الوي وولت هذ

عاديو الذين يستتتتتوحقون الحماية الدولية  لألشتتتتت اصوعريف  إلىووولى مستتتتتألة الالجئين، ووولتتتتتلت   ا 

 2الووطين.

المنظمة ووعوبر ، 3م1194ستتتتتتنة ر ديستتتتتتمب 15في   (IRO)جم وم وأستتتتتتيس "المنظمة الدولية لالجئين"

 ستتتتتتتتونادااالموحدي باوفاقية  ع منظمة األممالوي ووبو المؤقوة و بالالجئين المو لتتتتتتتتلتتتتتتتتة األولى الدولية 

                                                           
 .11زهرا، مرابط، مرجع سابق، ص 1
 .51خضراوي، عقبة، مرجع سابق، ص 2
"لقد أعطت المنظمة الدولية لالجئين تعريفا واسعا لالجئ، إذ ينطبق على كل شخص غادر أو أجبر على ترك 3

وطنه األصلي، أو مكان إقامته المعتاد نتيجة للعمليات التي قام بها النازيون والفاشيون خالل الحرب العالمية الثانية 
شابهة من قبل حلفاء النازيين ضد األمم المتحدا وكذلك على األشخاص الذين أجبروا على أو نتيجة لعمليات م
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وعاملت مع قضتتتتتتتتتايا الالجئين بلتتتتتتتتتوري  وقد الموحدي األمم  من ميجاق منظمة 63  ،  51للمادوين  

عادو مشاملة من حيث وعريف م ووسجيل م ووحديد وضع م  ووطين م  اديإعأو  األللية  مانبلد إلى وا 

 .126312111ا لك الوقت وقريبوالذين كان عددهم في ذ أ رىبلدان  إلى

شتتتطو ا أنومن أهم ممارستتتة مستتتؤولياو ا استتتونادا إلى دستتتوورها، الدولية لالجئين باشتتترت المنظمة قد و 

عادي و ، يةاأللل ال  ولك الفوري قيام ا بووطين أكجر من مليون الجئ في بلدان أ رى  ارج دول م  ا 

، أجبت األلتتتليةدول م  إلىمن الالجئين العودي  اآلالفأن رفض  إال ،األلتتتليةبلدان م  إلى 13111

لن المنظمة والوي بفي  األعضتتاءوناز  الدو   إلى أدىقضتتية اللجوء ليستتت مؤقوة، مما  أنللمنظمة 

بنفستتتت ا  الموحدي القيام األمموطلبت من  ،عن م مة حماية الالجئين دولة 11في ذلك الوقت  هاعدد

 الموحدي بالنفقات الوي األممفي منظمة  األعضتتتتتاءبد من مشتتتتتاركة جميع الدو  ال وأنه، بولك الم مة

 م.1953فبراير سنة  31وووقفت المنظمة عن العم  في  1ووعلق بحماية ومساعدي الالجئين.

م 1949ديستتتمبر  3في   4-د/ 319القرار رقم  ولودارك ذلك او ذت الجمعية العامة لألمم الموحدي 

على أن (UNHCR)الموحدي لشتتتتتتؤون الالجئين"  لألممنشتتتتتتاء "المفوضتتتتتتية الستتتتتتامية إ فيهوالذي وبنت 

النظام  اعومدتوبعدها ،2ستتتتتتتتتتتتتنوات م ولمدي جالث1195من يناير ستتتتتتتتتتتتتنة  األو وباشتتتتتتتتتتتتتر عمل ا في 

 3. 5  431كملحق لقرارها المرقم  1951ديسمبر سنة  14األساسي للمفوضية بواريخ 

ة الدولية وقديم الحماييوجسد في  األساسينظام ا  إلىللمفوضية اسونادا  األستاستيوأن اال ولتاص 

يجادلالجئين،  بلدان م  لىإيواج ون ا وذلك من  ال  وس ي  عودو م الحلو  الدائمة للمشاك  الوي  وا 

                                                           

العمل بالقوا، والذين رحلوا ألسباب عنصرية أو طائفية أو سياسة" "وقد كانت أخر منظمة تسبق أنشاء المفوضية 

 م".1949السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين سنة 
 .336ق، صد. شطناوي، فيصل، مرجع ساب1
 م.1949ديسمبر  3( في 4-( )د319قرار الجمعية العامة لألمم المتحدا رقم )2
 م.1951ديسمبر  14( في 5( )431قرار الجمعية العامة لألمم المتحدا رقم )3
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بلدان أ رى، ويوميز عم  المفوضتتتتتتتتتتتتية "بطابع غير ستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتي  إلىعادي ووطين م أو إ األلتتتتتتتتتتتتلية

 1".واجوماعيوماما...... وطابع إنساني، 

ية اوفاق الدو  فيهوضتتتتتعت لموحدي ا األممم عقد في جنيف مؤومر برعاية 1951يوليو ستتتتتنة  31وفي

القتتانون التتدولي   3م1961وكون مع برووكو  والوي ، 2الالجئينوضتتتتتتتتتتتتتتع الموحتتدي ال تتالتتتتتتتتتتتتتتتة باألمم 

الذي لالجئين النظام القانوني الدولي  أستتتتتتتتتتتاسم 1961م وبروووكو  1951ووعوبر اوفاقية  لالجئين،

بين ا ممطبق ستتتابقا في الفوري الالنظام  حيث كانالحماية الدولية،  يستتتوحقونالذين  األشتتت اصيحدد 

الروس  نئيالالج“مج   على فئات معينة من الالجئين والجانية يقولتتتتتتتتتتتتتتر األولىالحربين العالميوين 

 4."واألوراكوالنمساويين  واأللمان

 صاألشتتتتتت اونطبق هذه االوفاقية على  من ا الفقري  د   ال األولىم في المادي 1951اوفاقية ونلتتتتتت 

ية الموحدي غير المفوضتتت لألممالذين يوموعون حاليا بحماية أو مستتتاعدي من هيئات أو وكاالت وابعة 

 . الموحدي لشؤون الالجئين لألممالسامية 

الموحدي  ملألمللحماية الوي ووفرها ل م المنظمات الوابعة  األشتتتتتت اصفقدان هؤالء  في حالة أنه غير

 وفاقيةا ألحكامي ضتتتتتتتتتتتتتعون  األشتتتتتتتتتتتتت اصهؤالء ن فإ ،لم يوم معالجة مشتتتتتتتتتتتتتكلو مو غير المفوضتتتتتتتتتتتتتية 

ال ي ضتتعون لوالية المفوضتتية الستتامية لألمم الموحدي لشتتؤون  األشتت اصن هؤالء فإ وعليه5.م1951

قد كانت ووفر الحماية ل م ذين نزحوا بعتد الحرب الكوريتة " و الت األشتتتتتتتتتتتتتت تاصومجتا  ذلتك "الالجئين، 

م لرعاية 1951الوي أنشتتتتئت في ستتتتنة   UNKRA"  في كوريا األعمار إلعاديالموحدي  األمم"وكالة 

 6.م1961في سنة  أعمال االالجئين من كوريا الشمالية، جم انو ت 

                                                           
(. حقوق اإلنسان وحماية الالجئين، برنامج التعليم الذاتي 3116المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين)1

 .11، المجلد األول، جنيف، ص5م رق
(. الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب، حقوق اإلنسان، عمان، دار الثقافة، ط 3111د. علوان، عبد الكريم )2

 .316، ص 4
 .41ألنعيمي، عمر سلمان صالح، مرجع سابق، ص 3
 .53خضراوي، عقبة، مرجع سابق، ص4
 م.1951تحدا الخاصة بوضع الالجئين لسنة فقرا د من اتفاقية األمم الم 1المادا 5
 .331أمر هللا، برهان محمد، مرجع سابق صد. 6
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الموحدي  ألمماحيث يوم ووفير الحماية ل م من قب  "وكالة  الفلسطينيينوكذلك الحا  بالنسبة لالجئين 

قدم هذه الوكالة المستتتتاعدي وو  UNRWA" األدنىووشتتتتغي  الالجئين الفلستتتتطينيين في الشتتتترق  إلغاجة

، ستتتتتتتتتتتتوريا، لبنان، غزي، الضتتتتتتتتتتتتفة األردنهي "  أماكن ةوالحماية لالجئين الفلستتتتتتتتتتتطينيين في  مستتتتتتتتتتتت

وضية ال ي ضعون لوالية المف أعالهفي المناطق ال مس  الفلستطينيينلذلك فان الالجئين و 1.الغربية"

 ضتتتعون لوالية ين م فإالالجئين الفلستتتطينيين الذين يوواجدون في بلدان أ رى  أنالستتتامية، في حين 

 2المفوضية.

 المطلب الثاني

 الجماعي لالجئينكوسيلة للتعامل مع التدفق  المؤقتة الحماية الدولية

ؤقوة وستتوحدج ا الدو  لووفير حماية ذات طبيعة م آليةيقلتتد بالحماية الدولية المؤقوة "هي ورويب أو 

الوافدين بلتتوري جماعية من حاالت لتتراع أو عنف عام، وذلك قب  أجراء عملية وقرير  لألشتت اص

 3وضع الالجئ بلوري فردية".

بعد هروب م من وكون التدولتة في مواج ة أعداد ضتتتتتتتتتتتتتت مة من الالجئين  نزو  جماعي  قتد أحيتانتا و 

وذلك بستتتتتتتتتبب الحروب واللتتتتتتتتتراعات أو الكوارث  أرواح ممن أج  الحفاظ على  األلتتتتتتتتتليةبلدان م  

والكجير من الدو  غالبا ال ورغب في استتتتتتتتتتتتوقبال م وذلك ، األ رى األستتتتتتتتتتتتبابالطبيعية أو غيرها من 

غلق حدودها ك هوقييدي ودابيرباو اذ اقولادية أو اجوماعية، وقد وقوم  كجيري من ا سياسية أو ألستباب

الذي  ،اديمبدأ الستتي إلى اإلجراءات، ووستتوند في مج  هذه شتتوى وستتائ ام الالجئين وومنع د ول م بأم

 لىإ ذلك، وكذلك وستتتتتتتتتتوند في و اج  الحفاظ على ستتتتتتتتتتيادالالزمة من أ اإلجراءاتي ول ا او اذ كافة 

                                                           
 .53خضراوي، عقبة، مرجع سابق، ص1
 .53خضراوي، عقبة، مرجع سابق، ص2
المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين، حماية الالجئين، دليل القانون الدولي لالجئين، مرجع سابق، 3

 .133ص 
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على  لي اإ باألجانالقانون الدولي ب لتتوص ونظيم د و   بالستتلطة الوقديرية الوي ووموع ب ا بموج

 1.وميز بين جنسية وأ رى الأ

ند والوي وومج  في رفضتتتتتتتتتتتتت م عالوي وو ذها الدو  في مواج ة طالبي اللجوء  اإلجراءاتولك  أن إال

 م بلدان إلىعودو م  أهم انوائج  طيري من  إلىوؤدي  أنمن شان ا أو طردهم  بعادهمإأو ، 2الحدود

 اليأع إلىرجوع م أو  لالضتتتتط اد أو الموت  ممما يعرضتتتت الوي فروا من ا بستتتتبب الحرب األلتتتتلية

 3.اً غرق موو م إلىؤدي مما ي دولة اللجوء عن طريق البحر إلىفي حالة ولول م البحار 

ولك المشتتتتتتتتتتتتتتكلة من  ال  ما يعرف بالحماية الدولية المؤقوة أو  معتالجةالمجومع التدولي حتاو   قتدو 

يجتتاد ين إمؤقوتتة إلى ح لحمتتايتتة ل م لفوريالمتتأوى المؤقتتت، حيتتث وقوم التتدولتتة بقبو  الالجئين وووفير ا

على  بة في من  الملجأ لطالب اللجوء فإنهذا كتانت غير راغأن التدولتة إ أي 4حت  دائم لمشتتتتتتتتتتتتتتكلو م.

ال وحرمته من الحلتتتتتتتتتتتتتتو  على اللجوء في دولتة أ رى وذلك من  ال  الستتتتتتتتتتتتتتما  له بد و  أاألقت  

ذا كان مقي إال  دهبعاإما في أراضتتتتتتتتتتتتي الدولة فال يجوز طرده أو أراضتتتتتتتتتتتتي ا والبقاء في ا لمدي معينة وا 

ألستتتتتتتتتتتتتتبتاب ووعلق بتاألمن القومي أو النظتام العتام، وأن هتذا النوع من الحماية يمكن أن يفيد كاًل من 

لي تتا على حتتد ستتتتتتتتتتتتتتواء  ال  ظروف معينتتة أي يحقق ملتتتتتتتتتتتتتتتال  طتتالبي اللجوء والتتدو  الوي لجئوا إ

 5الطرفين.

جماعي من قب  ال األوربية النزو واج ت ب ا الدو  أن الطريقة الوي  ورى الدراستتتتتتتتتتتتتتةممتا ستتتتتتتتتتتتتتبق و 

ج  الحفاظ من أطلبتا للجوء  األوربينحو االوحتاد م 3115في   واألفغتانيين الستتتتتتتتتتتتتتوريين والعراقيين 

                                                           
 .59يدي، علي جبار، مرجع سابق، صكر1
" هو رفض السماح لملتمسي اللجوء بالدخول إلى بلد لجوء متوقع، وقد يسفر الرفض عند الحدود عن انتهاك مبدأ 2

 عدم جواز اإلبعاد إلى بلد المنشأ".
 .313أمر هللا، برهان محمد، مرجع سابق صد. 3
 .59كريدي، علي جبار، مرجع سابق، ص4
 .314برهان محمد، مرجع سابق صأمر هللا، د. 5
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 وي اطرون، حروب ولتتتتتتتتراعاتمن  وشتتتتتتتت دهما بستتتتتتتتبب  ولكبعد هروب م من بلدان م  أرواح معلى 

 وفقدانغرق  إلى أدى الذي األمر، بواستتتتطة القوارب المطاطية يجةإ من  ال  عبور بحر بأرواح م

ر ا لحقوق لتتتا ، وعوبر انو اكاً بلتتتوري غير شتتترعية أوربا إلىمحاولو م الولتتتو   أجناءالمئات من م 

 اإلنسان والقوانين الدولية الموعلقة باللجوء.

 اج ةمو موحدي من أج   أوربيةة عدم وجود ستتياستت باإلضتتافة إلىالم ربين ل م  استتوغال  إلى إضتتافة

يادي ز  إلىذلك  ، وأدىوحاو  ك  دولة أن ورمي هذه المشتتكلة على الدو  األ رىهذه المشتتكلة حيث 

وبين غير الملتتتح القلتتترو النستتتاء  اللجوء و لتتتولتتتاً  ا الالجئون وطالبواض ل الم اطر الوي يوعر 

لتتتتتتتلين عن طريق من مجموع الوا %51والذين بلغت نستتتتتتتبو م حستتتتتتتب وقارير المفوضتتتتتتتية  ،1ذوي مب

ر وفقا لمعايي الم اطر الوي يوعرضتتتتتتتتتتون ل ا غياب الوستتتتتتتتتتجي  المناستتتتتتتتتتب أهمومن  أوربا إلىالبحر 

ء اأستتاس الجنستية وزيادي نستتبة الرد والبقعلى  األشت اصوالمعايير الدولية، وا ويار  األوربياالوحاد 

الوي  ،2هيديالوقيإلى الودابير باإلضتتتتتتافة في العراء مما يعرضتتتتتت م للطقس البارد والعنف واالستتتتتتوغال  

 .الدولي لقانونل والوي وعوبر انو اكاً  األوروبيدو  االوحاد  او ذو ا

حيث ألدرت بعض دو  االوحاد األوربي قوانين ونص على اعوقا  ومحاكمة من يحاو    عوقاكاال

اد بين دو  االوح الشتتتتتتتتنغن باوفاقيةالعم   عطلت بعضتتتتتتتت او أراضتتتتتتتتي ا بلتتتتتتتتوري غير شتتتتتتتترعية   و د

ذلك و  أراضتتتتتتتتتتتتتتي اعلى   مستتتتتتتتتتتتتتوقبالعدم الرغبة في ا األوربيبعض دو  االوحاد  كمتا أبتدت، األوربي

وغيرها،  اقولتتتتادية وأ رى باإلرهاببالحفاظ على ستتتتيادو ا أو ووعلق عديدي من ا ما ووعلق  ألستتتتباب

الشتتتتائكة من أج  منع  األستتتتالكالجي  والشتتتترطة على الحدود واستتتتو دمت  بعضتتتت ا بنشتتتتر وقامت 

اللجوء ولم الشتتتتتتتتم  وورحي  المرفوضتتتتتتتتين من  إجراءاتوكذلك قيام ا بوشتتتتتتتتديد  ألي اد و  الالجئين 

                                                           
" أشخاص دون سن الرشد القانونية ال يكونون بصحبة أبويهم، أو األوصياء عليهم، أو من يقدمون لهم الرعاية 1

 األولية".
 .194د. إلهيتي، نعمان عطا هللا، مرجع سابق، ص 2
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 م المقدمة ل اإلعاناتو فض  ،ولتتتتتادرت بعضتتتتت ا ما بحوزي الالجئين من أموا  ومقونيات الالجئين

ك  ذلك للجوء، ا إجراءاتوشدد فيما بين ا اوفاقيات  أبرامونيو ا ووضتع ا ستقفا محددا لطلبات اللجوء 

ى بعتتد منع م من الووجتته إل الالجئين وطتتالبي اللجوء في اليونتتان وفي مقتتدونيتتا أعتتدادزيتتادي  إلى أدى

من  %15حوالي  ويأوي، 1والذين يفرون بستتتتتتتتبب الحرب واالضتتتتتتتتط اد دو  االوحاد األوربي األ رى

 2.لالجئين الملدري العشري األولى من البلدان  أوربا إلىالذين يللون 

 إلىالواللين  جميع الالجئين بإعادياوفاقية مع وركيا والوي وقضي  بإبرام األوربيقيام االوحاد  وأ يرا

عاديوركيتا مقتابت  دعم وركيتا متاديا  إلىاليونتان قستتتتتتتتتتتتتترا  الجئ ستتتتتتتتتتتتتتوري من  ألف 13111ووطين  وا 

الموجودين في وركيتتا، وقتتد القتتت هتتذه االوفتتاقيتتة الرفض من قبتت  العتتديتتد من المنظمتتات التتدوليتتة الوي 

ا في هذه ليست طرف بأن اوشتؤون الالجئين حيث لترحت المفوضتية الستامية  اإلنستانوعنى بحقوق 

مع الدولي المجو ودعو ان وا  وركيا  إلىالالجئين قستتتتتتتتتتتتتترا من اليونان  بإعادياالوفاقية وليس ل ا عالقة 

 الوأشتتتتتتتتتتيراتالووطين وزيادي  أعاديحلو  دائمة لمشتتتتتتتتتتاك  الالجئين من  ال  زيادي فرص  يجادإ إلى

 والمن  الدراسية ووس ي  عملية لم الشم . اإلنسانية

ن مشتتتتتروع االوفاق الذي وم بين ألحقوق اإلنستتتتتان، زيد رعد الحستتتتتين  المفوض الستتتتتامي د أوضتتتتت قو 

  . ووركيا يجير عددا من الم اوف ال طيري جدااالوحاد األوروبي 

وفي كلموه الوي ألقاها  ال  استتتوعراضتتته لوقريره الدوري الستتتنوي في جنيف، أجنى المفوض الستتتامي "

على كرم ألمانيا الستتتوضتتتافو ا نحو مليون شتتت ص العام الماضتتتي باإلضتتتافة إلى الج ود الوي بذلو ا 

و اك للمبادئ األستتتاستتتية للوضتتتامن والكرامة اإلنستتتانية ، ولكن اليوم وفي ان4099اليونان طوا  عام 

                                                           
 موقع المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين االلكتروني بالعربي.1

http://www.unhcr-arabic.org/56d1e2266.html 
، مينمار، أفريقيا الوسطى، ة"سوريا، أفغانستان، الصومال، السودان، جنوب السودان، الكونغو الديمقراطي2

 العراق، اريتريا"
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بدى المفوض الستتتتتتتامي ، وقد أفإن الستتتتتتباق للتتتتتتد هؤالء األشتتتتتتت اص يو ذ ز ما أكبر حستتتتتتب وعبيره

يعد أمرا  ، والذيلالجئين وطالبي اللجوء من احوما  الطرد الجماعي والوعسفيلحقوق اإلنسان  وفه 

وجيز وحتتديتتد ظروف كتت  فرد ونو تتك القتتانون التتدولي  غير شتتتتتتتتتتتتتترعي. إن القيود على الحتتدود الوي ال

ار وحرمان مج  إقامة األسو  هه العميق إزاء الودابير الوقييديواألوروبي." كما جدد المفوض السامي قلق

األشتتتتت اص من الولتتتتتو  إلى إجراءات فردية، فضتتتتتال عن الحرمان الوعستتتتتفي لد و  أشتتتتت اص من 

ابير الرامية لالستتتتتتويالء على ممولكات األشتتتتتت اص جنستتتتتتيات معينة. كما أعرب عن قلقه بشتتتتتتأن الود

الذين عانوا بالفع  الكجير باإلضتتتتتتافة إلى منع م من إحضتتتتتتار أفراد عائلو م. وقا : "إن الوضتتتتتتع في 

اليونان مأستتتتتتتتاوي. الم اجرون اآلن غير قادرين على مغادري البالد بستتتتتتتتبب القيود المفروضتتتتتتتتة على 

قة. هذا اويا ولربيا وجم ورية مقدونيا اليوغوسالفية السابالحدود الوي وفرض ا النمسا وسلوفانيا وكرو 

الن ج التذي يرجى لته، جنبتا إلى جنتب مع غيره من الوتدابير الوي او تذت من قبت  دو  مج  جم ورية 

الوشتتتيك والمجر وستتتلوفاكيا وبولندا، ي لق محنة كبرى ألعداد كبيري من األشتتتت اص ووشتتتك  ضتتتتغطا 

ع  في حاجة للمستاعدي. " وحث المفوض السامي االوحاد األوروبي على اليونان، البلد الذي هو بالف

لى أن ، مؤكدا عقة مع الحقوقعلى وبني المزيد من الودابير اإلنستتتتتتتتتتانية بشتتتتتتتتتتأن ال جري ووكون موواف

 .1"عودي األش اص يجب أن وكون وفقا للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان

، 2م1951اوفاقية ستتتنة القانوني للحماية الدولية المؤقوة لالجئين فقد نلتتتت علي ا  األستتتاسعن  وأما

 إعالنوأيضتتتتتتتتتا نص ، 3 5فقري  3في المادي   م1969 وفاقية منظمة الوحدي األفريقية لستتتتتتتتنةاوكذلك 

على فكري الحمتايتتة    منته3فقري  3في المتتادي  م 1961لستتتتتتتتتتتتتتنتة  اإلقليميالموحتدي حو  الملجتأ  األمم

                                                           
 موقع األمم المتحدا االلكتروني بالعربي.1

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=25695#.Vw7YLvkrLIU 
 م.1951من اتفاقية  33،33،31المواد  2
المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين، مجموعة من المواثيق الدولية واإلقليمية الخاصة بالالجئين  3

 .51وغيرهم ممن يدخلون في نطاق اهتمام المفوضية، مرجع سابق، ص 
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نة الالجئين في الوطن العربي لس أوضاعوعالجت االوفاقية العربية لونظيم  1.المؤقوة لالجئين الدولية

 2.لالجئين المؤقوةالدولية مسالة الحماية  م9112

من  ض مة عدادأوذلك بسبب نزو  ، افعلي الحماية الدولية المؤقوةفكري  أورباطبقت في الوستعينات و 

االوحاد  جم وبنى ،م1991 في يوغسالفيا السابقة في عامبسبب اللراع الذي حدث  لي اإ األش اص

قوة ؤ المالدولية ونظيم عملية من  الحماية م، من أج  1993قرارًا في الجاني من حزيران عام  األوربي

 .األوربيإلزامية على دو  االوحاد وجعل ا 

مكنت  ن اأفمن مزاياها ، ، مزايا وعيوب الدو بعض طبقو ا المؤقوة الوي الدولية  لحمايةل لقتد كتانتتو 

 عدب عيوب تا فوومج  وأمتا، اإلداريتةمن القيود  وبقليت بستتتتتتتتتتتتتترعتة  دو  الملجتأ د و طتالبي اللجوء من 

 كانتالحقوق الوي ك أن لويضتتتتتاف إلى ذ، في هذا المجا   ا الدو وطبق ملزمةعامة  أحكام موجود

ولك  وللدولة الستتتتتتتتتلطة الوقديرية في إن اء، قامة مؤقوة فقطمنح م إ وكذلك، قليلة العدد ينومن  لالجئ

 3.اإلقامة

  

                                                           
من هذه المادا، تنظر الدولة  1دأ المقرر في الفقرا إذا حدث أن قررت دولة ما وجود مبرر للحيد عن المب"1

المذكورا في إمكانية منح الشخص المعني، بالشروط التي تستنسبها، فرصة للذهاب إلي دولة أخري، وذلك إما 

 ."بمنحه ملجأ مؤقتا أو بطريق آخر
 م.1994من االتفاقية العربية لتنظيم أوضاع الالجئين في الوطن العربي لسنة  1المادا 2
 .61كريدي، علي جبار، مرجع سابق ص3
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 المبحث الثاني

 التي تترتب عليها واآلثاراألساس القانوني للحماية الدولية لالجئين 

ية وفاقيات الدولية الناظمة للحمااالستتوف يوضتتمن هذا المبحث مطلبين المطلب األو  ستتوف يوناو  

 الجاني سوف يوناو  حقوق والوزامات الالجئين.الدولية لالجئين والمطلب 

 

 المطلب األول

 الناظمة للحماية الدولية لالجئين الدولية التفاقيات

 م1551اتفاقية جنيف الخاصة بوضع الالجئين لسنة أول : 

من قب  مؤومر المفوضتتتين م 1951 الالجئين لستتتنةال التتتة بوضتتتع األمم الموحدي وفاقية عوماد اوم ا

واألشتتتت اص ب لتتتتوص الالجئين  في جنيفم 1951ستتتتنة  يوليو 35 – 3بين  في الفوريالذي عقد 

بموجب  عقده إلىالموحدي  لألمموالذي دعت الجمعية العامة  دولة 36وبحضتتتتتور  عديمي الجنستتتتتية،

ود لت  1951 يوليو 31للووقيع في االوفاقية وفوحت  1951ديستتتتتتتتتتمبر  14في   439القرار رقم  

اسوجابة لمشاك  الالجئين في األساس جاء  االوفاقية ن وضتعوا   1.م1954 ابري  33حيز النفاذ في 

 في أوربا بعد الحرب العالمية الجانية.

وناولت جميع فقد  .أستتتتتتتتتتتتتتاس القتانون الدولي لالجئينووجستتتتتتتتتتتتتتد في كون تا م 1951اوفتاقيتة ن أهميتة إ

ونية عرفت االوفاقية الالجئ وحددت نوع الحماية القانف ،الجوانب القانونية الوي ووعلق بمستتتتتتألة اللجوء

 رافاألطالوي ينبغي أن يحلتت  علي ا الالجئ من الدو   األ رىوالمستتاعدات والحقوق االجوماعية 

                                                           
خمسون عاما من  3111(. حالة الالجئين في العالم 3111المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين)1

 .33، ص 1العمل اإلنساني، القاهرا، مركز األهرام للترجمة والنشر، ط
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ي ووموع ر المؤهلة لكفي االوفاقية وكذلك حددت الوزامات الالجئ في مواج ة دولة الملجأ والفئات غي

 1وهما: األحكام في ا أهممن االوفاقية حكمين من  33والمادي  1. ووضمنت المادي بلفة اللجوء

، 1/1951/ 1حداث وقعت قب   ك  شتتتت ص يوجد، نويجة أ بأنهعرفوه فقد  لالجئا وعريف .1

ائه إلى مله ما يبرره من الوعرض لالضتتتط اد بستتتبب عرقه أو جنستتتيوه أو انو وبستتتبب  وف  

ب ذلك جنسيوه وال يسوطيع أو ال يريد بسبرائه السياسية،  ارج بلد فئة اجوماعية معينة أو آ

ص ال يملك جنستتتتتتتتية ويوجد  ارج بلد ال وف، أن يستتتتتتتتوظ  بحماية ذلك البلد، أو ك  شتتتتتتتت 

ف، أن ذلك ال و  يرغب بستتتتتببقاموه المعوادي نويجة مج  ولك األحداث، وال يستتتتتوطيع أو ال إ

 2.يعود إلى ذلك البلد 

ولتتة موعتتاقتتدي أن وطرد الجئتتًا أو ورده بتتأيتتة يجوز أليتتة د لالجئ المبتتدأ حظر الطرد أو الرد  .3

لتتوري من اللتتور إلى حدود األقاليم الوي وكون حياوه أو حريوه م ددوين في ا بستتبب عرقه 

 3رائه السياسية .إلى فئة اجوماعية معينة أو بسبب آأو دينه أو جنسيوه أو انومائه 

م 1951اوفاقية  قيدوه حيث، النطاق وعريف ضتتتتتتتتتتتتتتيق بتأنهم لالجئ يموتاز 1951وعريف اوفتاقيتة  أن

م، 1/1951/ 1ا لالضتتتتتتتط اد قب  يوم و الزمني فقد شتتتتتتتم  الوعريف الالجئين الذين وعرضتتتتتتت شتتتتتتترطبال

بيق لتتتتتتتتالحية وط االوفاقية إلى نضتتتتتتتتمتاالوي  ت الدو حيث أعط بالشتتتتتتتترط الجغرافيقيدوه وكذلك 

على  ارهااقول عدمو الالجئين  أزماتاستومرار  أن إال. دون غيرهم األوربيينالالجئين  علىاالوفاقية 

المجومع  دفع ،القرن العشتترين ومطلع الستتوينات منهمن  مستتينات  األ يري ال  الستتنوات ،أورباقاري 

الحدود الوي وضتتتمن ا  أزا  الذيو م 1951م الملحق باوفاقية 1961 قرار بروووكو  ستتتنةإ إلىالدولي 

                                                           
الخاصة بوضع الالجئين أسئلة وأجوبة،  1951(. اتفاقية 3116المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين)1

 .4القاهرا، برنت رايت للدعاية واألعالم، ص
 م.1951( من اتفاقية 3 -فقرا )أ 1المادا 2
واإلقليمية الخاصة بالالجئين  المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين، مجموعة من المواثيق الدولية3

 .31وغيرهم ممن يدخلون في نطاق اهتمام المفوضية، مرجع سابق، ص 
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ذلك موسعا ب الجغرافيالشترط بالشترط الزمني و م والوي وومج  1951ف الالجئ الوارد في اوفاقية وعري

 1. وفا من االضط اد ليشم  أي ش ص غادر بلده نطاق الوعريف

 :يأوي ماوحقيق  إلى األساسفي  م و دف1951وان اوفاقية 

 شمو  جميع الالجئين بدون اسوجناء بالحماية الدولية لالجئين. .1

بمعتتتايير معتتتاملتتتة الالجئين، والوزام الالجئين بواجبتتتات معينتتتة ووروتتتب  األدنىااللوزام بتتتالحتتتد  .3

 دولة الملجأ. وجاهعلي م 

في حتتتالتتتة  إالمن  طوري على حيتتتاي الالجئ  فيتتتهطرد الالجئ من دولتتتة الملجتتتأ لمتتتا حظر  .3

 القومي والنظام العام. باألمن ه اللإ

نمتتا  بمفردهتتامعينتتة دولتتة ووحملتته أن  ووفير اللجوء ال يمكن نإ .4 في  يدولمن وعتتاون ال بتتد وا 

 .هذا المجا 

في  يكون من  اللجوء سببا أنلذلك ال يجوز  ،إنستانيةالحماية الدولية لالجئين هي بادري  نإ .5

  لق الووور بين الدو .

ووعاون الدو  مع المفوضتتتتتتتية فيما يوعلق بممارستتتتتتتة وظائف ا ووستتتتتتت ي  م مو ا في مراقبة  أن .6

 2ونفيذ االوفاقية.

 منتوضتتتتتتتتتو  ،وضتتتتتتتتتمنت األحكام العامة لالوفاقية وستتتتتتتتتبعة فلتتتتتتتتتو  ديباجةمن  االوفاقيةوووكون هذه 

ية الجمع هقروأالذي  اإلنستتتتتتتتتانالعالمي لحقوق  واإلعالنالموحدي  األممميجاق  إلى اإلشتتتتتتتتتاري الديباجة

م وكذلك على مبدأ عدم الومييز بين البشتتر في الحقوق 1941ديستتمبر  11الموحدي في  لألممالعامة 

 في مناسبات كجيري على اهومام ا أكدتالموحدي قد  األمم أن إلىكذلك  شارتوأ. األساسيةوالحريات 

                                                           
 .11-9المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين، مدخل إلى الحماية الدولية لالجئين، مرجع سابق، ص 1
 .39الدولية لالجئين، مرجع سابق، صالمفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين، مدخل إلى الحماية  2
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عادي النظر في االوفاقيات الستتتتتابقة ال التتتتتة بالالجئين وعلى ضتتتتتروري إالبالن في قضتتتتتية الالجئين، 

دو   كبيري على عاوق أعباء ء قد يوروب عليهن من  حق اللجو وأ والعم  على لتتتتتياغة اوفاق جديد،

 1معينة، لذلك ال بد من وعاون دولي في هذا المجا .

 ىإلكذلك  وواجباوه، وأشتتتتتتتتارتوعريف الالجئ الفلتتتتتتتت  األو  وضتتتتتتتتمن  العامة فقد األحكامعن  وأما

يوموع  نأالمستتتتاواي وعدم الومييز بين الالجئين، وحرية ممارستتتتة الشتتتتعائر الدينية والحقوق الوي يجب 

 2.األجانب، وشروط من  اللجوء، ومعاملة الدولة الموعاقدي لالجئين بنفس معاملة ب ا الالجئون

ق بمسائ  واجب الوطبيق فيما يوعللقانوني لالجئ حيث بين القانون وضتمن الوضع اوالفلت  الجاني 

ير المنقولة وغ األموا لملكية ومن  لالجئ بالنستتتتتتتتبة  أنالشتتتتتتتت لتتتتتتتتية، والمعاملة الوي يجب  األحوا 

 3واللناعية وحق الوقاضي واالنوماء للجمعيات. األدبيةالمنقولة، وحقوق الملكية 

جر والعم  عم  الالجئ من حيث العم  مقاب  أ الفلتتتتتت  الجالث فقد كان م لتتتتتتلتتتتتتا لمعالجة وأما

 4.الحر والم ن الحري

والفلتتتت  الرابع وناو  رعاية الالجئ من حيث حقه في الوعليم واإلستتتتكان واإلستتتتعاف العام والضتتتتمان 

 5االجوماعي.

 األعضتتتتتتتتاءالوي ووجب على الدو   اإلداريةفقد وضتتتتتتتتع مجموعة من الودابير الفلتتتتتتتت  ال امس  وأما

لتتتداراحورام ا مج  حرية ونق  الالجئ   إلداريةاالبطاقات الشتتت لتتتية ووجائق الستتتفر والمستتتاعدات  وا 

 6.الرد والوجنس أووحظر الطرد 

                                                           
، مجموعة من المواثيق الدولية واإلقليمية الخاصة بالالجئين  المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين1

 .9وغيرهم ممن يدخلون في نطاق اهتمام المفوضية، مرجع سابق، ص
 م.1951( من اتفاقية 1-3-3-4-5-6-1-1-9-11-11المواد )2
 م.1951( من اتفاقية 13-13-14-15-16المواد )3
 م.1951( من اتفاقية 11-11-19المواد )4
 م.1951( من اتفاقية 31-31-33-33-34المواد) 5
 م.1951( من اتفاقية 35-36-31-31-39-31-31-33-33-34المواد )6
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الونفيذية واالنوقالية مج  وعاون الستتتلطات الوطنية مع  األحكامونص الفلتتت  الستتتادس على مجموعة 

 1الموحدي. األمممنظمة 

األحكام الن ائية الوي ووضتتتتتتتتمن كيفية ح  النزاعات وكيفية االنضتتتتتتتتمام وأ يرا بين الفلتتتتتتتت  الستتتتتتتتابع 

عاديوبدء سريان االوفاقية والنقض  والولديق والووقيع والوحفظات على الوفاقية لنظر في االوفاقية ا وا 

 2.الموحدي لألممالعام  األمينالوي ولدر عن  واإلشعارات

 م1551والملحق باتفاقية  م الخاص بوضع الالجئين1567ثانيا : بروتوكول سنة 

موجات نزو   إلى أدت يجديدومشتتاك   أزماتحدوث  إلى إضتتافةاستتومرار مشتتكلة الالجئين  أدىلقد 

نماوحدها  أوربالم وعد مشكلة اللجوء وقولر على قاري حيث كبيري،  ري للقارات مشكلة عاب ألبحت وا 

الوفكير بشتتتتتتمو  جميع الالجئين في العالم بالحماية الوي ووفرها اوفاقية  إلىمما دفع المجومع الدولي 

لتتتتتفة والوي كان يستتتتتم  بموجب ا وب في االوفاقية يالزمني والجغرافي الوارد ينالقيد أن غير ،م1951

م بطلب الحلو  1951يناير  1وقعت قب   ألحداثالذين ألبحوا الجئين نويجة  لألوربيين أساسية

 3.م1951وموع الالجئين بالحماية الدولية الوي ووفرها اوفاقية  أمام اً يشك  عائق على وضع الالجئ،

فوم وبني البروووكو  ال اص بوضتتتتتتتتع الالجئين بموجب قرار المجلس االقولتتتتتتتتادي واالجوماعي رقم 

وفو  باب الووقيع على  م1966في ستتتتتتتتتتتنة  3191، وقرار الجمعية العامة لألمم الموحدي رقم 1116

القيتتد  إزالتتةجتت  من أ 4م.1911أكووبر  4حيز النفتتاذ في  د تت و م، 1961ينتتاير  31البروووكو  في 

ن ض مة م أعداد ودفق وه هقرار إم وقد كان السبب الرئيسي في 1951اوفاقية في مني والجغرافي ز ال

                                                           
 م.1951( من اتفاقية 35-36-31المواد)1
 م.1951( من اتفاقية 31-39-41-41-43-43-44-45-46المواد)2
(. المركز القانوني لالجئين في دولة اللجوء " الحالة السورية نموذجاخ"، رسالة 3114جاسم، أسحار سعد)3

 .51ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق األوسط، ص
(. بحث نظام حماية حقوق اإلنسان في منظمة األمم المتحدا والوكاالت الدولية 1991أبو ألوفا، أحمد)4

 .41، القاهرا، ص 54جلة المصرية للقانون الدولي، مجلد المتخصصة، الم
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حرب الوحرير الجزائرية حيث أن هؤالء الالجئين لم و التتتتة بعد نشتتتتوب  1.أفريقياقاري  من الالجئين

 2.لالجئ يوموعوا بأية حماية دولية نويجة للقيود الواردي في وعريف االوفاقية

أستتتتتتتتتتتتتتاس القانون الدولي لالجئين وحجر الوي ومج  م الوجيقة الجانية 1961ويعوبر بروووكو  ستتتتتتتتتتتتتتنة 

  اليإ االنضتتتتتتماموجيقة مستتتتتتوقلة يمكن للدو  هو البروووكو  و  .م1951إلى جانب اوفاقية  الزاوية فيه

يجب أن البروووكو   في طرفاالوي ولتتتتتتتتتتتتتتب  ن الدو  م وأ1951طرفتا في اوفتاقية ن ن لم وكحوى وأ

بدون  اقية لالجئاالوفالذين وووفر في م عنالر وعريف  األش اص ووافق على وطبيق االوفاقية على

فاقية و/أو ولتتتتتتتتب  طرفا في االو الويوالدو   االوفاقية. الوي نلتتتتتتتتت علي اوالزمنية  القيود الجغرافية

  اطبق بعضسوف و أن ااالوفاقية أو  بنودلن وطبق بعض سوف  بأن ا وعلن أن بإمكان االبروووكو  

ي االوفاقية ف األساسية األحكامعلى ووحفظ  أنال يمكن للدو   األحوا في جميع  ال أنهإ، وعديل ابعد 

  الوي وضتتمنت مبدأ عدم الومييز بستتبب 3وضتتمنت وعريف الالجئ، والمادي    الوي 1  الماديمن ا و 

بعاد وهذه األحكام   الوي نلتتتتتت على مبدأ عدم اإل33ي  العرق أو الدين أو بلد المنشتتتتتأ وكذلك الماد

 3يجب أن ووافق علي ا ك  الدو  الموعاقدي في االوفاقية و/أو البروووكو .

 وضتتتتمنت األحكام العامة للبروووكو  ضتتتتافة إلى أحد عشتتتتر ماديً باإل ويوكون البروووكو  من ديباجة

الذين   األوربيينعلى  إالم ال ونطبق 1951اوفاقية  أن إلى اإلشتتتتتاريعن الديباجة فقد وضتتتتتمنت  وأما

 م.1951يناير  1قب   أورباوقعت في  أحداثألبحوا الجئين بسبب 

                                                           
 .51جاسم، أسحار سعد، المرجع السابق ص1
(. الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثالث، حقوق اإلنسان، عمان، دار 3114د.علوان، عبد الكريم) 2

 .319الثقافة، ص
 .39إلى الحماية الدولية لالجئين، مرجع سابق، ص المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين، مدخل3
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اقية ال وقولتتتتتتتتتتتتتتر االوف أناالوفاقية لذلك يجب  اعومتادجتديتدي من الالجئين قتد ظ رت بعتد  ن فئتاتوأ

وشتتتتتتتتتتتتتتمتتت  االوفتتتاقيتتة جميع الالجئين التتتذين وووفر في م  أنيجتتب  وأنتتتهفقط،  األوربيينعلى الالجئين 

 1بالشرط الزمني أو الجغرافي. وقييدهعنالر الوعريف الوارد في االوفاقية دون 

الشتتتتترط الزمني والجغرافي الوارد في وعريف الالجئ  زالةاألولى من البروووكو  إلى إالمادي  شتتتتتارتأو 

 إلى ضتتروري وعاون الدو  الموعاقدي وأما المادي الجانية فقد أشتتارت م.1951الذي نلتتت علية اوفاقية 

مع أي مؤستتتتتستتتتتة أ رى وابعة ألمم الموحدي لشتتتتتؤون الالجئين، أو في هذا البروووكو  مع مفوضتتتتتية ا

 ملألمالعام  األمينوبلن  أنعلى التدو  الموعتاقدي  أنتهالمتادي الجتالجتة إلى  شتتتتتتتتتتتتتتارتوأ، 2لألمم الموحتدي.

أشارت  المادي الرابعة فقد وأماج  وطبيق هذا البروووكو  من وشريعات من أ وعومدهالموحدي بشأن ما 

 3في البروووكو . طرافاألكيفية وسوية المنازعات بين الدو   إلى

 إلى أشارتوالمادي السادسة  البروووكو  إلى االنضتمامطريقة  إلى شتارياإلالمادي ال امستة  ووضتمنت

 4كيفية وطبيق البروووكو  في حالة كون الدولة الطرف في البروووكو  دولة اوحادية.

 فاذن والمادي الجامنة على مواعيد بدء واإلعالنالوحفظ  أحكامالمادي الستتتتتتتتتابعة فقد نلتتتتتتتتتت على  وأما

 إلى شارتأ والمادي الواستعة نلتت على كيفية االنسحاب من البروووكو  والمادي العاشري البروووكو 

 وودع أننلتتتتتتت على  يعشتتتتتتر  ةالموحدي والمادي الحادي لألممالعام  األمينالوي يلتتتتتتدرها  اإلشتتتتتتعارات

 5الموحدي.  األممنس ة من البروووكو  في محفوظات 

 

                                                           
، مجموعة من المواثيق الدولية واإلقليمية الخاصة بالالجئين  المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين1

 .31وغيرهم ممن يدخلون في نطاق اهتمام المفوضية، مرجع سابق،  ص
 م.1961من بروتوكول  1-3المادا 2
 م.1961بروتوكول من  3-4المادا 3
 م.1961من بروتوكول  5-6المادا 4
 م.1961من بروتوكول  1-1-9 -11-11المادا 5
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 المطلب الثاني

 حقوق والتزامات الالجئين

 األولالفرع 

 في دولة الملجأ لالجئ بها المقر حقوقال

 هناك مجموعة من الحقوق الوي وردت في االوفاقيات الدولية والعرف الدولي ومن ا:

 الالجئين طرد مبدأ عدمأول : 

يعوبر هذا المبدأ من المبادئ الجوهرية فيما يوعلق بحماية الالجئين والذي نلتتتتتتتتتتتتتتت علية الكجير من 

قد و  ،في ظروف استتتتتتتتوجنائية إالعدم جواز طرد الالجئ  هيقلتتتتتتتتد ب والذيالمواجيق الدولية واإلقليمية 

.من ا 1فقري  33في المادي  م1951أ اوفاقية المبدهذا نلت على 
1 

بدأ هذا الم أقرتعدم جواز وحفظ الدو  الموعاقدي على النلتتتتتتتتتتوص الوي  إلىاالوفاقية  أشتتتتتتتتتتارتكما 

ية . وقد أكدت المفوضتتتتتتملزمة للدو  الموعاقدي وأن ا  طيري جارآما قد يوروب على ذلك من  إلى نظراً 

 لىإفي دولة الملجأ بلتتتتتتوري مؤقوة  باإلقامة لملومس اللجوءالستتتتتتما   ضتتتتتتروري على هذا المبدأ وعلى

شتتتتم  ال يحظر الطرد ن فإعلى ذلك  بناءً من قب  الستتتتلطات الم ولتتتتة.  لجوءهحين البت في طلب 

نماالالجئ فقط   2.أيضايشم  ملومس اللجوء  وا 

نماهذا المبدأ ليس مطلقا  أن إال  :هبأنم 1951يوجد اسوجناء علية نلت علية اوفاقية  وا 

 معقولة العوباره  طرا على أمن البلد الذي ال يستتتتم  باالحوجاج ب ذا الحق ألي الجئ وووافر دواع 

يوجد فيه أو العوباره يمج  نظرا لستتتتتتبق لتتتتتتدور حكم ن ائي علية الروكابه جرما استتتتتتتوجنائي ال طوري 

 3. طرا على مجومع ذلك البلد 

                                                           
)ال يجوز ألية دولة متعاقدا أن تطرد الجئاخ أو ترده بأية صورا من الصور إلى حدود األقاليم التي تكون حياته أو 1

 .فئة اجتماعية معينة أو بسبب أرائه السياسية(حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى 
(. الحماية الدولية لالجئين، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرا، 3113خضراوي، عقبة)2

 . 66الجزائر، جامعة محمد خيضر، ص
 م1951من اتفاقية  3فقرا  33المادا 3
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لوزم دولة و أنمع ذلك ال بد  أنه إالوفي هذه الحالة االستتتتتوجنائية وستتتتتوطيع دولة الملجأ طرد الالجئ، 

على هذا  تونل . 33في المادي   م1951نلتت علي ا اوفاقية الطرد  ونفيذقب  معينة  بقيودالملجأ 

ومن  واألرمنالموعلقة بالمركز الدولي لالجئين الروس  1933لستتتتنة  أكووبر 31اوفاقية  أيضتتتتا المبدأ

 2.من ا 4فقري  45لمادي افي  م13/1/1949المعقودي في اوفاقية جنيف الرابعة وكذلك  ،1في حكم م

ديستتتتتتتتمبر  14في  3313اإلعالن ال اص باللجوء اإلقليمي والذي وبنوه الجمعية العامة بقرارها رقم و 

الدولية وغيرها من المواجيق . 4م 1969وكذلك اوفاقية منظمة الوحدي اإلفريقية لستتتنة  3م.1961ستتتنة 

 الوي نلت على مبدأ عدم الطرد. واإلقليمية األ رى

فض ر الالجئين وكذلك  بالطرد بحقم ولفة من ا لتتتتدور أوامر وقضتتتتي  اً ووشتتتتم  ودابير الطرد لتتتتور 

راكب ورحي  الواللين بواسطة الم وأعدم قبو  ملومس لجوء ول  مو فيا  وأعند الحدود  اسوقبال م

م وعلى الرغ. دول م األلتتتلية إلىة القستتتري اإلعادي وأالبحار  أعاليوهم في من الولتتتو  أو منع م 

  اللجوء من مشتاك  قد ولتتب  مرهقة ل ا اقولتتاديا واجوماعيا وستتياستتيا في مما يمكن أن وواج ه دو 

يجب أن ال وكون الحلو  على  نهي من طالبي اللجوء وبشتتتتتتتتك  مستتتتتتتتومر فإحالة ولتتتتتتتتو  أعداد كبير 

 5حساب المبادئ األساسية الموعلقة بحماية الالجئين.

  

                                                           
 م.1933ين الروس واألرمن لسنة من اتفاقية المركز الدولي لالجئ 3فقرا  3المادا 1
ال يجوز نقل أي شخص محمي في أي حال إلي بلد يخشى فيه االضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده "2

 ."الدينية
لتدابير مثل منع دخوله عند  1من المادا  1ال يجوز إخضاع أي شخص من األشخاص المشار إليهم في الفقرا "3

الحدود أو، إذا كان الشخص قد دخل اإلقليم الذي ينشد اللجوء إليه، إبعاده أو رده القسري إلي أية دولة يمكن أن 

 .د"يتعرض فيها لالضطها
 م.1969الوحدا اإلفريقية لسنة من اتفاقية منظمة  3فقرا  3المادا 4
 .113د. بسيوني، محمود شريف، الدقاق، محمد السعيد، وزير، عبد العظيم، مرجع سابق، ص5



13 
 

 تقييد سلطة الدولة بالنسبة إلبعاد الالجئينمبدأ ثانيا : 

 قليم اإالموجودين بلتتفة قانونية دا    األجانبأحد  وجاهالدولة  وو ذهإجراء قانوني  باإلبعاديقلتتد 

 من ورى أي إبعادك  دولة وملك حق  أن واألل . اإلقليمبمغادري  وولزمه هلوجودحدًا  وضتع بموجبه

لى وا   ،ب الف ذلكوان ال يكون هناك نص يقضي ، 1مبدأ السيادي إلى، ووسوند في ذلك األجانب من

ن اء لي اإ األجانبستتتتتتتتتتتتلطة وقديرية فيما يوعلق بونظيم د و  ما وملكه من   ،قليم اإوجودهم على  وا 

دولة الملجأ  نًا فإأجنبي اً ر ش لالالجئ يعوب أن، وبما ستو دام هذه السلطةبشترط عدم وعستف ا في ا

 2.بعادهإفي  الحق بالن ايةوملك 

 الوطني لألمن اً و ديد اروكاب الالجئ ما يعوبر في حاالت اسوجنائية وومج  في إالذلك ال يوم  أن إال

ففي هذه الحالة م، 1951من اوفاقية  3فقري  33المادي  وهذا ما نلت علية ،في الدولة والنظام العام

الطرد ة مع بالمقارنأق  وأجيرا على الالجئ  اإلبعاديعوبر و الالجئ  إبعادكون لدولة الملجأ الحق في ي

الدولة الوي يكون في ا معرضتتتتتتتتا لالضتتتتتتتتط اد أو  إلى الالجئ عاديإ بالضتتتتتتتتروري ال يوروب علية ألنه

لدولي قرها المجومع االالجئ مقيدي ببعض القيود الوي أ إبعادستتلطة دولة الملجأ في  أن غير الموت.

 3:م بأنه1951لوي نلت علي ا اوفاقية في هذا المجا  وا

 باألمنق ووعل ألستتباب إالال وطرد الدولة الموعاقدي الجئا موجودا في إقليم ا بلتتوري نظامية  .1

 الوطني أو النظام العام.

                                                           
1James c. simon,2010 Critical Issue of International refugee law, Cambridge university 
press, p 120 – 122. 

بحثية بعنوان حقوق الالجئ طبقا لمواثيق األمم المتحدا، أعمال ندوا  (.ورقة1996عبد العال، محمد شوقي)2

الحماية الدولية لالجئين ، مركز البحوث والدراسات السياسية ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرا، 

 .41، ص1( ط1991تحرير د. أحمد الرشيدي)
 .43عبد العال، محمد شوقي، مرجع سابق، ص3
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ال ينفتتذ طرد مجتت  هتتذا الالجئ إال وطبيقتتا لقرار مو تتذ وفقتتا لأللتتتتتتتتتتتتتتو  اإلجرائيتتة الوي ينص  .3

األمن وول  بعلي ا القانون ويجب أن يسم  لالجئ ما لم ووطلب  الف ذلك أسباب قاهري 

الوطني بتأن يقتدم بينتات إلجبتات براءوته، وبتأن يمارس حق االعوراض ويكون له وكي  يمجله 

نين  ليلا من قب  السلطة ل ذا الغرض أمام سلطة م ولة أو أمام ش ص أو أكجر معي

 .الم ولة

انونية في قومن  الدولة الموعاقدي مج  هذا الالجئ م لة معقولة ليلومس  الل ا قبوله بلوري  .3

بلد أ ر ووحوفظ الدولة الموعاقدي بحق ا في أن وطبق  ال  هذه الم لة ما وراه ضتتتروريا من 

 1الودابير الدا لية.

إقليم من ه ادبعإلالجئ فيما يوعلق ب أساسيةيوبين من ذلك أن هذه المادي نلت على ضمانات جالجة 

ت في حاال إبعاد الالجئ والستتتتتتتتتتتتتتما  بهق في حظر ووعل األولىالضتتتتتتتتتتتتتتمانة التدولتة الوي يوجد في ا، 

عد والنظام العام في الدولة، وهذا يعني أن الدولة لم و الوطني األمناستتتوجنائية فقط، وومج  في و ديد 

نماالالجئ،  إلبعادالوي وعوبر مبررا  األستتتتتتتتتتتتتتبابوحديد ل ا الحرية في   األستتتتتتتتتتتتتتباببيجب أن ووقيد  وا 

 2والنظام في الدولة. باألمن باإل ال م والوي وومج  1951الوي نلت علي ا اوفاقية ا و يالمحددي قانون

 اوفاقيةمن  1فقري  33المادي  الواردي فيالنظتام العام"  ووعلق ........ أو ألستتتتتتتتتتتتتتبتاب إالعبتاري " أنو 

ن فكري النظام العام ووميز بالنستتتتتتبية من حيث الزمان بعدم الوضتتتتتتو  الكبير، وذلك أل ستتتتتتمووم 1951

يعطي الحق  هعالأالنص  أن إلى أشتتتتتتتتتتتتتارتم 1951اوفاقية  بأعداداللجنة المكلفة  أن إالوالمكان، 

ا وعده وكتانتت التدولةالجرائم ال طري  بتإحتدى أدينوا أذا ،األجتانتبمن  وراهمن  أي إبعتاد للتدولتة في

                                                           
، مجموعة من المواثيق الدولية واإلقليمية الخاصة بالالجئين  السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين المفوضية1

 .31وغيرهم ممن يدخلون في نطاق اهتمام المفوضية، مرجع سابق،  ص
 .315د البحيري، يوسف، مرجع سابق، ص 2
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م كان الرأي الغالب 1951اوفاقية  وبنى ياعوداء على النظام العام في ا، وفي مؤومر المفوضتتتتين الذ

 1ذلك.وحديد مسألة ووولى السلطة القضائية في الدولة  أنهو 

فقا ونفيذا لقرار يلتتتتتتتتتتتتتتدر و  اإلبعاد إالال يكون أن فيجب  باإلجراءاتفووعلق الضتتتتتتتتتتتتتتمانة الجانية  وأما

 أنواجبات  هبعادإضد القرار القاضي ب دفاعهالوي حددها القانون، والسما  لالجئ بوقديم  لإلجراءات

يوك   نوأ إبعتادهمن الطعن بقرار  وومكينتهالوطني والنظتام العتام،  بتاألمنوجودي في التدولتة ال ي ت  

وم وعيين م من قب  الستتتتتتتلطة  أشتتتتتتت اص أمام الج ة الم ولتتتتتتتة أو شتتتتتتت ص أوللقيام بذلك  يمجلهمن 

 ابأستتتتتتتتتتتتتبووفرت  إذا اإلجراءاتوحل  من ولك و أن بإمكان االدولة  أن إال الم ولتتتتتتتتتتتتتة للقيام بذلك.

 2الوطني. باألمنضطرارية ووعلق ا

، أ رىدولة  إلى الل ا اللجوء  يمكنهووعلق بمن  الالجئ م لة معقولة  فإن ا الضتتتتمانة الجالجة وأ يرا

الوي  لإلجراءاتمن دولة الملجأ قرارا ن ائيا واجب الونفيذ، وفقا  اإلبعتادقرار  ألتتتتتتتتتتتتتتب  أنوذلتك بعتد 

 3م.1951من اوفاقية  33من المادي  3نلت علي ا الفقري 

 لالجئ الموجودعلى ا هعالأ الضتتتتتتتمانات قلتتتتتتترت االستتتتتتتوفادي منم 1951من اوفاقية  33المادي  نإ

، وراه في أي وقتبإبعاده الملجأ دولة وعستتتتتف أج  حمايوه من من على إقليم الدولة بلتتتتتوري قانونية 

وهذا ، ةوري غير قانونيبلتت الدولة إقليمعلى جئ الموجود الال ال يستتوفيد من هذه الضتتمانات أنهغير 

، من االوفتتاقيتتة ذاو تتا 31 ادييوعتتارض مع المتت هو متتاو عليتتة دولتتة الملجتتأ ووقع تتا يعوبر بمجتتابتتة عقوبتتة 

 فيه قائهبأو إقليم الدولة بستتتتتتتتتتتتتتبب د وله فرض عقوبات على الالجئ  طرافاألالوي ال وجيز للدو  

 4قانونية. ربلوري غي

                                                           
 .316د البحيري، يوسف، مرجع سابق، ص1
(. حقوق اإلنسان القواعد واآلليات الدولية، سوريا، دار ومؤسسة رسالن 1311إلهيتي، نعمان عطا هللا)د. 2

 .191، ص 1للطباعة والنشر، ط
 .311أمر هللا، برهان محمد، مرجع سابق صد. 3
 .19ألنعيمي، عمر سلمان، مرجع سابق، ص4
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 المأوى المؤقت مبدأثالثا : 

ا إذا فليس ل  إقليم ادا    لألجانبكانت غير ملزمة بمن  الملجأ  إذاالدولة  أن ذا الحق يقلتتتتتتتتتتتتد ب

عن أ رى، من البحتث عن ملجتأ في دولتة  الالجئوحرم  أنكتان ذلتتك ال يوعتتارض مع ملتتتتتتتتتتتتتتالح تتا 

 ي  طردهمدي محددي أو بوأج فيهوالبقاء سبة ل ا ابالشتروط المن إقليم ا إلىبالد و   لهطريق الستما  

 لىإلكي يومكن من الحلتتتتو  على ولتتتتري  بالد و   اإلقليمبالفع  دا    اً إن كان موجود إبعادهأو 

 1.اللجوء ومنحهدولة أ رى 

 :هما على اعوبارين أساسيين يقومعلى ذلك فان هذا المبدأ  بناءاً 

أن للدولة ستتلطة مطلقة في من  اللجوء، ووستتوند في ذلك إلى مبدأ الستتيادي اإلقليمية، إال إذا  .1

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.

المؤقت فان ذلك يمكن أن يؤدي إلى وعرضتتتتتتتتته للموت  المأوى الالجئمن  الدولة  رفضأن  .3

في  أو االضتتتتتط اد على يد ستتتتتلطات دولة االضتتتتتط اد أو على الحدود أو في أعالي البحار

 2.إلى الحماية والمساعدي فيه الوقت الذي هو بأمس الحاجة

فان فكري المأوى المؤقت و دف إلى الووفيق بين ملتتتتتتتلحة الدولة في ممارستتتتتتتة ستتتتتتتيادو ا على  وعليه

 ستتلطات دولة االضتتط اد، وقدقبضتتة  في وجنب وقوعه في الالجئإقليم ا من ج ة، وبين ملتتلحة 

، ومكن المجومع التتدولي من الوتتد تت  من طتتالبي اللجوء الفطبيق هتتذا المبتتدأ إلى إنقتتاذ حيتتاي آأدى و

 3.شكلو ملم الحلو  يجادإمن أج  

                                                           
 .44عبد العال، محمد شوقي، مرجع سابق،ص1
 .313أمر هللا، برهان محمد، مرجع سابق صد. 2
 .314أمر هللا، برهان محمد، مرجع سابق ص د.3
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وقد نلتتتتتتتتتتتتت الوجائق الدولية على الحق في المأوى المؤقت وعبرت عنة بعبارات م ولفة مج   الحق 

لم لة  اإلقامةلفوري محددي، الحق في  اإلقامةالمؤقوة، الحق في الملجأ المؤقت، الحق في  اإلقامةفي 

 1معقولة .

وقضتتتتتت على فكري الحق في المأوى المؤقت   من ا 1فقري  31في المادي  م 1951اوفاقية قد أكدت و 

 :هبأن

غير القتتتانوني  ومونع التتتدو  الموعتتتاقتتتدي عن فرض عقوبتتتات جزائيتتتة، بستتتتتتتتتتتتتتبتتتب د ول م أو وجودهم 

وأن يبرهنوا على وجاهة أستتتتتتباب  بطاءإالستتتتتتلطات دون  إلى........... شتتتتتتريطة أن يقدموا أنفستتتتتت م 

 ومونع الدو  الموعاقدي عن فرض غير الضتتتتتتروري من القيود و 2القانوني .د ول م أو وجودهم غير 

يجما ر جما يستتتتتوى وضتتتتتع م في بلد المالذ أو ري إالعلى ونقالت هؤالء الالجئين، وال وطبق هذه القيود 

 ال وطرد الدولة الموعاقدي الجئا موجودا في ونلتتتتتت كذلك على أنه  3.يقبلون في بلد أ ر......... 

 4.الوطني أو النظام العام  باألمنووعلق  ألسباب إالبلوري نظامية  إقليم ا

من  الالجئ ب هعالأالدولة في الحالوين   من ا 3فقري  31في المتادي  م 1951كتذلتك اوفتاقيتة  وألزمتت

  رىألكي يستتتتتتتتتتتوطيع طلب اللجوء في دولة  زمةلالام لة معقولة والوستتتتتتتتتتت يالت  بعادهإأو  قب  طرده

 ...................   وعلى الدو  الموعاقدي أن ومن  الالجئين المذكورين م لة معقولة، وكذلك ك  

 5 .وا على قبو  بلد أ ر بد ول م إليهالوس يالت الضرورية ليحلل

                                                           
 .69(، مرجع سابق، ص3113خضراوي، عقبة)1
، مجموعة من المواثيق الدولية واإلقليمية الخاصة بالالجئين  المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين2

 .19وغيرهم ممن يدخلون في نطاق اهتمام المفوضية، مرجع سابق، ص
 م.1951من اتفاقية  3فقرا  31المادا 3
 م.1951من اتفاقية  1فقرا  33المادا 4
، مجموعة من المواثيق الدولية واإلقليمية الخاصة بالالجئين  المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين5

 .31وغيرهم ممن يدخلون في نطاق اهتمام المفوضية، مرجع سابق،  ص



11 
 

 ا ل ومن  الدولة الموعاقدي مج  هذا الالجئ م لة معقولة ليلومس  الكما نلتتتتتتتتتتتتت االوفاقية على أنه 

 ر ووحوفظ الدولة الموعاقدي بحق ا في أن وطبق  ال  هذه الم لة ما قانونية في بلد آقبوله بلتتتتتتوري 

 1وراه ضروريا من الودابير الدا لية .

إذا حدث أن قررت   نص بأنه م1961إعالن األمم الموحدي بشتتتتتتتتأن الملجأ اإلقليمي لستتتتتتتتنة  أنكما 

من هتذه المتادي، ونظر التدولة المذكوري في  1دولتة متا وجود مبرر للحيتد عن المبتدأ المقرر في الفقري 

ك إما دولة أ رى، وذل إلىالوي وستتونستتب ا، فرلتتة للذهاب  بالشتتروطمن  الشتت ص المعني،  أمكانية

 2قوا أو بطريق أ ر .بمنحة ملجأ مؤ 

 ةلزموأ رى غير مللدو   ملزمةمواجيق دولية قد وردت في  المؤقتفكري الملجأ أن يوضتتت  مما ستتتبق 

لجأ المألزمتت التدو  الموعتاقدي بمن  قتد  اوفتاقيتة دوليتة ملزمتة للتدو  الموعتاقتدي وهي م1951اوفتاقيتة فت

 عالنإ في حين أنالمؤقت لالجئين ولكن قلتترت ذلك على الالجئين الموجودين دا   الدولة فقط. 

ع ذلك مللدو  ولكنة يعوبر من المواجيق الدولية غير الملزمة  اإلقليميالموحدي بشتتتتتتتتتتتتتتأن الملجأ  األمم

 3.وطبيقهعلى احورام مبدأ الملجأ المؤقت والعم   من أج  لدو لدعوي وجه ال

 

 

  

                                                           
 م.1951من اتفاقية  3فقرا  33المادا 1
 م.1961من إعالن األمم المتحدا بشأن الملجأ اإلقليمي لسنة  3فقرا  3المادا 2
 .311أمر هللا، برهان محمد، مرجع سابق صد. 3
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 الفرع الثاني

 في دولة الملجأ ينالالجئالتي تترتب على لتزامات ل ا

النظام العام واألمن الوطني لدولة المحافظة على عالقتها باعتبارات مدى و  ينالالجئأول : التزامات 

 الملجأ

 الوزامتتتاتبتتتالوطني في دولتتتة الملجتتتأ  واألمنووجلى عالقتتتة اعوبتتتارات المحتتتافظتتتة على النظتتتام العتتتام 

 الواليين: األساسيينالالجئ في مواج ة دولة الملجأ في الشرطين 

 الشرط المانع .1

يعني متدى وتد ت  اعوبتارات األمن الوطني لتدولتة الملجتأ بعدم االعوراف منذ البداية الشتتتتتتتتتتتتتترط المتانع 

بالحق في اللجوء لستتتتبق اروكاب م جرائم وشتتتتك  في حد ذاو ا  طرًا على الستتتتالم العام لطالبي اللجوء 

 ة جالومييز الوقليدي بين الجرائم الستياستية من ج ة والجرائم غير الستياستية من  إلىللدولة، استونادًا 

 1أ رى.

 إلعالناك  من المواجيق الدولية وهي بعض علية ت القانوني ل ذا الشرط فقد نل األساسوأما عن 

  لك  فرد الحق على أن همن(  1فقري  14في المادي  الذي نل م1941لسنة  اإلنسان لحقوقالعالمي 

استتتتتتتتتتتتتتوجنى من  أنه إال،  في أن يلجأ إلى بالد أ رى أو يحاو  االلوجاء إلي ا هربا من االضتتتتتتتتتتتتتتط اد

 ألمماوونافى مع مبادئ  أعماالً االستتتوفادي من حق اللجوء من اروكب جريمة غير ستتتياستتتية أو اروكب 

ينوفع ب تتذا الحق من قتتدم للمحتتاكمتتة في ال  على أنتته منتته  4فقري  92ي حيتتث نص في المتتادي الموحتتد

 2. ا الموحدي ومبادئ األممجرائم غير سياسية أو ألعما  وناقض أغراض 

                                                           
(. بحث التزامات الالجئ دراسة في التشريعات الدولة واإلقليمية، المجلة المصرية 1991د.قاسم، محي الدين )1

 .163 -161، ص 54للقانون الدولي، مصر، العدد 
 .196(. حقوق اإلنسان، مصر، القاهرا، دار الكتب القانونية، ص 3116د. المصري، زكريا )2
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م حيث نلت على 1951ئين لسنة حدي ال الة بالالجالمو األمماوفاقية أيضتا هذا ما نلتت علية و 

 :ص وووفر أسباب جدية لالعوقاد بأنه ال ونطبق أحكام هذه االوفاقية على أي ش أنه

، بالمعنى المستتتتو دم اإلنستتتتانيةاروكب جريمة ضتتتتد الستتتتالم أو جريمة حرب أو جريمة ضتتتتد  .أ

 بشأن ا. أحكامل ذه الجرائم في اللكوك الدولية الموضوعة للنص على 

 الجئ. في هذا البلد بلفة قبولهأروكب جريمة جسيمة غير سياسية  ارج بلد اللجوء قب   .ب

 1الموحدي ومبادئ ا . األمم ألهدافأروكب أفعاال مضادي ج. 

 على أنه 3فقري  1في المادي نص  م1961لستتنة  اإلقليميالموحدي بشتتأن اللجوء  األمم إعالنكذلك و 

 ألي شتتت ص وقوم دواع جدية للظن باروكابه بالحق في الوماس ملجأ والوموع به  ال يجوز االحوجاج

ذه ه اإلنسانية، بالمعنى الذي عرفت به جريمة ضد السلم أو جريمة من جرائم الحرب أو جريمة ضد

 2الجرائم في اللكوك الدولية الموضوعة للنص على أحكام بشأن ا .

م الوي 1969لستتنة  اإلفريقيةمج  اوفاقية منظمة الوحدي  اإلقليميةلك نلتتت علية بعض المواجيق ذوك

ونطبق أحكم هذه االوفاقية على أي شتتتتتت ص يكزن لدى دولة اللجوء أستتتتتتباب قوية  ال بأنه أضتتتتتتافت 

ومبتتادئ منظمتتة الوحتتدي  ألهتتدافمنتتافيتتة  أعمتتا مو متتا بتتاروكتتاب  ألتتتتتتتتتتتتتتب من اجل تتا: قتتد  وعوبرهالن 

ال وستري    ا نلتت على أنهكما أن االوفاقية األفريقية وميزت عن المواجيق الدولية بكون 3 .األفريقية

كان في الحتاالت الوتاليتة: ................................ إذا أحكتام هتذه االوفتاقيتة على أي الجئ 

اللجوء بعد أن يكون قد قبلة  ع غير ستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتي  ارج البلد الذي منحهقد أروكب جرما  طيرا ذا طاب

 4باعوباره الجئا .

                                                           
 م.1951فقرا )و( من اتفاقية  1المادا 1
 .411د. الخزرجي، عروبة، مرجع سابق، ص  2
 .1969/ج( من اتفاقية منظمة الوحدا األفريقية لسنة 5فقرا ) 1المادا 3
 .1969ة منظمة الوحدا األفريقية لسنة / و( من اتفاقي4فقرا ) 1المادا 4
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ذاو  جرائم  أو ضتتتد الستتتلم أو اإلنستتتانيةضتتتد الوي وقورف جرائم ال باإلمكان الوعرف بستتت ولة علىكان  ا 

ستت ولة الومييز بين ليس بال فإنهفي عدم من  لتتفة اللجوء لمروكبي ا،  اكافي االوي وعوبر ستببو الحرب 

دو  في ال وطبقهاستتتية وغير الستتتياستتتية وذلك بستتتبب عدم وجود معيار واضتتت  أو عرف يالجرائم الستتت

ريمة ملومس اللجوء ج اروكبتهمتا ة ووموع بستتتتتتتتتتتتتتلطتة وقتديريتة في اعوبتار ن التدولتهتذا المجتا ، لتذلتك فتإ

لتتتفة  فاءإضتتتجريمة غير ستتتياستتتية فومونع عن  اروكبهالالجئ، أو ما ستتتياستتتية فوضتتتفي علية لتتتفة 

ما يؤدي م، وكجيرا ما وغلب الدو  االعوبارات الستتياستتية على القانونية في هذا المجا ، الالجئ علية

 1.جريموهالالجئ  في ا لعالقة بين دولة اللجوء والدولة الوي اقورفافي  األضرار إلى

 الشرط الفاسخ .2

ب بموجا ل  بين ظ راني ا فإن طالب اللجوءوجود  اروضتتت وقد الملجأالشتترط الفاستتخ يعني أن دولة 

ا كف  عدم وحو  هذوالشتتتتتتتتتتتتروط ما يلوزامات من االأن وفرض علية على إقليم ا الستتتتتتتتتتتتيادي  اعوبارات

 2اسخ.فعلى شرط  بناءً  الملجأ ومنحه ن افإ وعليه جوماعي ل ا،اال بالنسيجضاري  أداي إلىاللجوء 

واجبات  فيهالبلد الذي يوجد  إزاء على ك  الجئ  على أنه 3في المتادي م 1951نلتتتتتتتتتتتتتتت اوفتاقيتة و 

للمحافظة على  يهفن يوقيد بالودابير المو ذي وأ هنظموأو  لقوانينهن ينلتتتاع ،  لتتتولتتتا أوفرض عليه

م على أن  ومن  كتت  من التتدو  الموعتتاقتتدي الالجئين 1951وكتتذلتتك نلتتتتتتتتتتتتتتت اوفتتاقيتتة  3النظتام العتتام .

المقيمين بلتتوري نظامية في إقليم ا حق ا ويار مح  إقامو م والونق  الحر ضتتمن أراضتتي ا على أن 

 4يكون رهنا بأية أنظمة ونطبق على األجانب عامة في نفس الظروف .

                                                           
 .164،163د.قاسم، محي الدين، مرجع سابق، ص1
 .163د.قاسم، محي الدين، مرجع سابق، ص2
 .53جاسم، أسحار سعد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  3
 م.1951من اتفاقية  36المادا 4
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 جاهو  وقع على عاوق ك  الجئ الوزامات على أنه  األفريقيةاوفاقية منظمة الوحدي  أيضتتتتتتتتاونلتتتتتتتتت 

لمعمو  ب ا في ا واألحكاميقوم بلتتتفة  التتتة باالموجا  للقوانين  أن، ووطلب منة فيهالبلد الذي يقيم 

 فظة على النظام العام وينبغي عليهالمحا إلىالوي و دف  لإلجراءاتن ينلتتتتتتتتتتتتاع كذلك هذا البلد، وأ

منظمة الوحدي  يبلد عضتتتتتتتتتتتتتتو ف أيعم  هدام موجه ضتتتتتتتتتتتتتتد  أيمارستتتتتتتتتتتتتة يمونع عن م أنفوق ذلك 

 المحافظة على اعوباراتمدى ودا   و  ،وجاه دولة اللجوء الالجئ اتويولتتتتتتتتتتتتت  بالوزام 1 .األفريقية

ي من درجة كبير  ، موضتتتتوعين علىاألستتتتاستتتتيةمع حقوق الالجئين وحرياو م  في اوالنظام العام  األمن

 2. ن ايوهلالجئ في  اإلبعاد وأطرد الوهما  احوجاز الالجئ في بداية اللجوء و  األهمية

من  .........فرض عقوبات جزائية بستتتتتتتتتتتتتتبب د ول م أو م الدو  الموعاقدي 1951وقد منعت اوفاقية 

باشتتتتري ذن قادمين م لون إقليم ا أو يوجدون فيه دون إوجودهم غير القانوني على الالجئين الذين يد

دون  الستتتتتتلطات إلىمن إقليم كانت فيه حياو م أو حريو م م ددي ...... شتتتتتتريطة أن يقدموا أنفستتتتتت م 

 3ن يبرهنوا على وجاهة أسباب د ول م أو وجودهم غير القانوني . إبطاء وأ

شتتتتتتتتؤون الموحدي ل لألمماللجنة الونفيذية للمفوضتتتتتتتتية الستتتتتتتتامية  ألتتتتتتتتدرتفقد  وأما بالنستتتتتتتتبة لالحوجاز

بأن ال يكون احوجاز الالجئين وملومستتتتتتتتتتتتتي اللجوء  فيهلذي قررت   ا31- د 44الالجئين القرار رقم 

 ليهإمن قستتتتتتتوي، وعندما وكون هناك ضتتتتتتتروري وقوضتتتتتتتي اللجوء  فيهلما  إليهولقائيا ويجب عدم اللجوء 

هذه  محددي، ومن أغراضوحقيق  وألج الوي نص علي ا القانون  لألستتتتتتسيكون ذلك وفقا  أنفيجب 

 :األغراض

رفة ومعالالجئ أو ملومس اللجوء من هوية  الوأكد ب دفمقابلة شتتت لتتتية  جراءاالحوجاز أل .1

 الوي يقوم علي ا حق المطالبة باللجوء. األسبابووقدير 

                                                           
 من اتفاقية منظمة الوحدا األفريقية.  1فقرا  3المادا 1
 .111الدين، مرجع سابق، صد.قاسم، محي 2
 م.1951من اتفاقية  1فقرا  31المادا 3
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الالجئين أو طالبي اللجوء لوجائق ستتتتتتتتتتتفرهم أو هوياو م أو  أوالفمواج ة حاالت لاالحوجاز  .3

 حمل م وجائق مزوري ب دف وضلي  السلطات في دولة اللجوء.

 1دولة اللجوء.في الوطني والنظام العام  األمنليانة وحماية لاالحوجاز  .3

ال وطرد الدولة الموعاقدي الجئا   م على أنه1951جئ فقد نلتتتتتتتتتتتتتت اوفاقية وأما بالنستتتتتتتتتتتتتبة لطرد الال

 فان وعليه 2الوطني أو النظام العام . باألمنستتتتباب ووعلق أل إالبلتتتتوري نظامية  إقليم اموجودا في 

ديد الالجئ في حالة و يووقف االلوزام بمبدأ عدم طرد الالجئ المقيم بلتتفة قانونية في دولة اللجوء، 

  ال والنظتام العتام األمنفظتة على ااعوبتارات المحتالن ، في دولتة للجوء الوطني والنظتام العتام ألمنل

رات ود   هذه االعوباباإلضتتتافة إلى  ،لكذ األستتتبابأولوية على حماية حقوق الالجئين إذا اقوضتتتت 

 أمرين: عن طريقمن دولة اللجوء  اإلبعاد وألونفيذ القرار بالطرد  اإلجرائيةفي الوسائ  

براءوه أو أن يعورض على قرار الطرد إذا كانت هناك عدم الستتتتتتتتما  لالجئ بوقديم ما يجبت  .1

 م.1951  من اوفاقية 3فقري  33أسباب قاهري وول  باألمن الوطني لدولة اللجوء المادي  

لد بلتتتتتتتتتتتتتتوري قانونية في ب قبولهدولتة اللجوء  ال  الم لتة الممنوحتة لالجئ اللوماس  احوفتاظ .3

 3 .3فقري  33ذات طابع دا لي المادي  ، بحق ا في وطبيق ما وراه ضروريا من ودابير آ ر

  من 33لمنلتتتتتتوص علي ا في المادي  يمكن للدولة أن ووحل  من ك  ضتتتتتتمانات الطرد ا فأنه وعليه

 طرا على أمن البلد الذي يوجد فيه العوبار الالجئ في حالة ووافر دواع معقولة  ،4م1951 اوفتاقيتة

على طرا  الروكابه جرما استتتتوجنائي ال طوري  ج  نظرا لستتتتبق لتتتتدور حكم ن ائي عليهأو العوباره يم

 5مجومع ذلك البلد. 

                                                           
 .113د.بسيوني، محمود شريف، والدقاق، محمد السعيد، ووزير، عبد العظيم، مرجع سابق، ص1
 م.1951من اتفاقية  1فقرا  33المادا 2
 .11(، مرجع سابق، ص3113خضراوي، عقبة)3
 .93ألنعيمي، عمر سلمان، مرجع سابق، ص4
 م.1951من اتفاقية  3فقرا  33دا الما5
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 حسن العالقات بين الدول عالقتها باعتباراتمدى و  ينثانيا : التزامات الالجئ

 إلى قد وؤدي أن اجئ في مواج ة دولة اللجوء من زاوية يوناو  بعض الفق اء مستتتتتتتتتتتتألة الوزامات الال

 نأدا   الدولة والوي يمكن  أفعا  الالجئ من يقوم به عمتادوليتة لتدولتة اللجوء المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتة الت جتاريإ

 .األل وعلى وجه ال لوص الدولة  األ رىوكون سببا لشكوى الدو  

وء أن ومن  اللج إقليم امبدأ الستتيادي على  إلىأن من حق الدولة استتونادا  إلىآ رون  في حين ذهب

لة ن وجود هذا الش ص في دو وا  شروط الالجئ،  وونطبق عليه لي اإش ص وقدم بطلب اللجوء  ألي

المستتتتتتتتتتؤولية لدولة  الدعاءللشتتتتتتتتتتكوى أو  األحوا بأي حا  من  األلتتتتتتتتتت اللجوء ال يعوبر مبررا لدولة 

 1اعوبارات سياسية. أليوال ي ضع  إنسانيامن  الملجأ يعوبر عمال  أن على بناءً اللجوء وذلك 

ستتتتتتتتياستتتتتتتتية وستتتتتتتتو دف دولة  بأنشتتتتتتتتطةما قام الالجئ  إذاالووورات بين الدو  يمكن أن وجور  نهأ غير

 ، كاالشتتوراك في ونظيماتأي دولة الجنستتية أو دولة اإلقامة المعوادي والنظام في ا واألمناالضتتط اد 

دولة االضتتتتتتتط اد والقيام  إلىوحدات شتتتتتتتبة عستتتتتتتكرية أو الوستتتتتتتل  عبر الحدود  التتتتتتة بالالجئين أو 

 اتأجبوكون ستتتتتتتتتتتتببا في  أنيمكن الوي و ، ضتتتتتتتتتتتتدها االضتتتتتتتتتتتتط اد أعماال عدائية رها دولةبوعو بأعما 

الوي قام ب ا الالجئ في  األعما عن دولة االضتتط اد أو المجومع الدو   وجاهمستؤولية دولة اللجوء 

 2حالة ووفر شروط ا.

جئين أو لالاونجد أن المواجيق الدولية الموعلقة بالالجئين لم ولزم دولة اللجوء بفرض قيود على نشاط 

وعم  جميعا  أنفي الموعاقدي الدو   أم م عبرت في ديباجو ا عن 1951فتاوفتاقيتة ستتتتتتتتتتتتتتنة مراقبو م، 

غبة أو ر للووور بين الدو ، ف ي مجرد  سببامشكلة الالجئين من أن ولب   على منعقدر المسوطاع 

                                                           
 .11(، مرجع سابق، ص3113خضراوي، عقبة)1
 .113د.قاسم، محي الدين، مرجع سابق، ص2
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بشتتتتتتتتتتتتأن الملجأ وأما إعالن األمم الموحدي  1معين.بواجب  الوزام للقياملم وفرض على الدو  أي  أم 

 ال وستتتم  الدولة مانحة الملجأ،  قد جاء بلتتتيغة عامة حيث نص على أنهم ف1961لستتتنة  اإلقليمي

وحدي الم األممالذين حلتتتتتلوا على ملجأ في ا، بالقيام بأية أنشتتتتتطة ووعارض مع مقالتتتتتد  لألشتتتتت اص

 2ومبادئ ا.

ة نشتتتتتتتتتتتتتتاط دولة اللجوء بمراقب ألزمتالموعلقة بالالجئين قد  اإلقليميةفي حين نجد أن بعض المواجيق 

يمي لستتنة مج  اوفاقية كاراكاس بشتأن الملجأ اإلقل 3الالجئين وعدم الستما  ل م بالقيام بأعما  معينة.

 أن، ألمرايجب على دولة الملجأ، بناء على طلب الدولة الوي يعني ا م والوي نلت على أنه 1954

الالجئ مستتتتافة معقولة وراها دولة الملجأ بعيدي عن الحدود  ألبعاد، زمةلالابير والودا اإلجراءاتوو ذ 

 4أو أن وفرض رقابة على الالجئ.

 م حيث نلتتتتتتتت على أنه1969ريقية لستتتتتتتنة اوفاقية منظمة الوحدي األف اإللزاموكذلك أكدت على هذا 

لالجئين ا قامةإوجع   أن إمكانياو ا، وفي حدود باألمنووعلق  ألستتتتتتتتتتتبابينبغي على بلدان اللجوء،  

 5 .األلليعلى مسافة معقولة من حدود بلد منشئ م 

على أن   ووع د الدو  الموقعة على هذه االوفاقية بأن وحظر   3فقري  3في المادي  وكذلك نلتتتتتتتت 

عضو في المنظمة، بأية أعما  من شأن ا أن  ةم اجمة أية دول أراضي اعلى الالجئين المقيمين في 

 الالجئون هما يقوم ب ضبطومن أج  ، 6...........  األعضتاءب ووورات بين الدو  نشتو  إلىوؤدي 

                                                           
المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين، مجموعة من المواثيق الدولية واإلقليمية الخاصة بالالجئين  1

 .9وغيرهم ممن يدخلون في نطاق اهتمام المفوضية، مرجع سابق، ص
 . 411د. الخزرجى، عروبة، مرجع سابق، ص 2
 .115د.قاسم، محي الدين، مرجع سابق، ص3
 م. 1954ة كاراكاس بشأن الملجأ اإلقليمي لسنة من اتفاقي 9المادا 4
 م.1969من اتفاقية منظمة الوحدا األفريقية لسنة  6فقرا  3المادا  5
 .59د. الهلسه، أيمن أديب سالمة، مرجع سابق، ص  6
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الالجئ  والونظيمات الوي وعوبر جوهر الوزام األنشطةيجب الومييز بين فئوين من  نهفإ، نشاطات من

 في مواج ة دولة اللجوء:

ن أج  موالموعلقة باللتتتتتتراع الستتتتتتياستتتتتتية ذات الطبيعة والونظيمات  األنشتتتتتتطة وشتتتتتم و  :األولىالفئة 

حقوق ل األوربيةالالجئين، وقد منحت االوفاقية  ألنشتتتتتتتتتطةالستتتتتتتتتلطة، وبالبعد ال ارجي  إلىالولتتتتتتتتو  

 من األجانبموعاقدي بفرض قيود على ما يقوم به   من تا الحق للتدو  ال16في المتادي   ،1اإلنستتتتتتتتتتتتتتان

 سياسية. أنشطة

ووشتتتتم  األنشتتتتطة والونظيمات الوي ووميز بطابع ا الستتتتياستتتتي ف ي أنشتتتتطة وونظيمات الفئة الثانية: 

ال  رعاية ملتتتتتتت إلىأو اقولتتتتتتادية أو دينية أو جقافية ولكن ا ذات طبيعة ستتتتتتياستتتتتتية و دف  اجوماعية

نما اً نشتتتتتتاط تالطبيعة الستتتتتتياستتتتتتية ل ا ليستتتتتت، وان العامة الالجئين مات لونظيا  لتتتتتتولتتتتتتية لجميع وا 

 علي ا. ةالسياسي الطبيعةمن  ال  إضفاء االجوماعية  واألنشطة

وء وكون وحت ستتتتتتتتتتتتتيطري دولة اللج فإن اوالونظيمات  األنشتتتتتتتتتتتتتطة أنواعمن  األولىوفيما يوعلق بالفئة 

 أللتتتتتتتليةا دولوهدولة اللجوء بعدم القيام بأي نشتتتتتتاط ضتتتتتتد  وجاهبلتتتتتتوري مطلقة، حيث يلوزم الالجئ 

 .األنشطةأو غيرها من  يةبواسطة الدعاية أو اسو دام قوات عسكر 

ة أو و ضتتع لستتيطري دولة اللجوء بلتتوري نستتبي فإن اوالونظيمات  األنشتتطة أنواعالفئة الجانية من  وأما

والونظيمات ذات الطبيعة الستتتياستتتية ما  األنشتتطةفروضتتتة على معلى القيود ال األمجلةمشتتروطة ومن 

 2.اإلقليمي والدبلوماسيحو  اللجوء م 1954نلت علية اوفاقية كاراكاس لسنة 

                                                           
(. حقوق اإلنسررررران في ضررررروء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، كلية الحقوق، 1919د. علوان، محمد يوسرررررف)1

 .141، ص 1جامعة الكويت، ط
 .114د.قاسم، محي الدين، مرجع سابق، ص 2
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ي فوبعدما وم دراستتتتتة وووضتتتتتي  ماهية الحماية الدولية لالجئين ونشتتتتتأو ا ووطورها وما يوروب لالجئ 

 ةالوكالة الدولية المستتتتتتتتتتتتؤولفال بد من دراستتتتتتتتتتتة  ،على أجرها من حقوق والوزاماتالقانون الدولي العام 

بالدرجة األولى عن ووفير الحماية والمستتتتتتاعدي لالجئين أال وهي المفوضتتتتتتية الستتتتتتامية لألمم الموحدي 

 لشؤون الالجئين.
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 الفصل الرابع

 المتحدة لشؤون الالجئين لألممالمفوضية السامية 

(United Nations High Commissioner for Refugees) 

الفوري   عدم نجا  المجومع الدولي في ح  مشتتتتكلة الالجئين  الستتتتابقًا في الستتتتبب الرئيستتتتي  يومج 

موحدي  ةالمية الجانية، في عدم وجود ستتتتياستتتتالوي ولت الحرب العالمية األولى والى ما بعد الحرب الع

 وأستتيسي ولك الفور  وم في، حيث نشتتوؤها قب  والنزو  معالجة مشتتكلة اللجوء دف موضتتوعة مستتبقا ب

والوي كتتانتتتت وعتتتاني من وتتتدا تتت  العتتديتتتد من المنظمتتتات والوكتتتاالت التتتدوليتتة ال تتالتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتالالجئين، 

 وكان نشاط ا محددًا في منطقة جغرافية معينة ولفوري زمنية معينة. 1.ا ولالاو ا ووضارب ا

معالجة مشتتتتتتتكلة  بأستتتتتتتلوب واحد، وهوالوعام  مع مشتتتتتتتكلة الالجئين على  اعواد المجومع الدوليوقد 

منذ ذ ا و  والحماية القانونية لالجئين، اإلنستتتتتتتتتتتانيةالمستتتتتتتتتتتاعدات  راللجوء بعد حدوج ا من  ال  ووفي

لعديد ا إنشتتتتتائهوذلك من  ال  ، األستتتتتلوب ي وم بمعالجة مشتتتتتكلة اللجوء ب ذا األولىالحرب العالمية 

 الموحدي لشتتتتتؤون لألممالمفوضتتتتتية الستتتتتامية والوي كان أ رها من ال يئات الم لتتتتتلتتتتتة ل ذا الغرض 

، 2  من ميجتتاق األمم الموحتدي4فقري  7المتتادي   إلىاستتتتتتتتتتتتتتونتتادًا  ،بعتتد الحرب العتتالميتتة الجتتانيتتة الالجئين

بستتتبب أنه غير  الالجئين، وجاهوالقانونية  اإلنستتتانية ستتتياستتتوهفي ونفيذ  األستتتاستتتية ومج  أدواوهوالوي 

 يجب على المجومع الدولي أن يراجع طريقة عالجه لمشكلة اللجوء، فأنهفي الحاضر وغير الظروف 

نمتتتاوالقتتتانوني  اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتانيليس فقط بتتتالجتتتانتتتب ي وم حيتتتث ال بتتتد أن   هوجتتتوعلى  أ رىجوانتتتب ب وا 

ال لتتوص الجانب الستتياستتي واالقولتتادي واالجوماعي لكي يستتوطيع مواج ة مشتتكلة اللجوء والنزو  

 .قب  ظ ورها

                                                           
 .119ألنعيمي، عمر سلمان، مرجع سابق، ص 1
  ."يجوز أن ينشأ وفقا ألحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورا إنشائه من فروع ثانوية أخرى " 2
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 نأولم وكن وجربة المجومع الدولي في هذا المجا   الية من الستتتتتتتتتتتتتلبيات، وذلك الن الوجارب ال بد 

التذي يومجت  في  ،يحقق المجومع التتدولي ال تدف المنشتتتتتتتتتتتتتتود أنوظ ر طرق عمت  يمكن من  الل تا 

قد كانت ، فاألولى ال  الفوري الوي ولت الحرب العالمية  األمروهتذا متا كتان عليته حمتايتة الالجئين، 

الوي ومجلت الوناقضات و و من السلبيات  رالكجي وعانيطريقة وعام  المجومع الدولي مع مشكلة اللجوء 

 1العديد من المنظمات الدولية ال الة بالالجئين. إنشائهفي 

ة في مجا  معالج األستتتتتاستتتتتيةالمجومع الدولي  أدايالوقت الحاضتتتتتر وعوبر المفوضتتتتتية الستتتتتامية والى 

 أن ساعدها علىما ستابقا، وهذا  حلتلت الويمشتكلة اللجوء، وقد استوفادت المفوضتية من األ طاء 

الوي  اباألستتبمشتتكلة اللجوء، ومن معالجة الج از الرئيستتي على المستتووى الدولي الم وص بولتتب  

لدفع  وذلك دائم،ووازن قائمة على االحوفاظ ب أستتتتتتاليباوبعت في عمل ا  أن استتتتتتاعدت على نجاح ا 

جحت ن  نشتتتتتتتتتتتتأو ا، وقد جديدي لمعالجة مشتتتتتتتتتتتتكلة اللجوء والنزو  قب أستتتتتتتتتتتتاليبوبني لالمجومع الدولي 

 2.ذلكفي  المفوضية

امية نشتتتأي المفوضتتتية الستتتبعنوان كون وستتتوف يقستتتم هذا الفلتتت  إلى مبحجين المبحث األو  ستتتوف ي

 دور المفوضتتتتتتتتتية في حماية بعنوانوالمبحث الجاني ستتتتتتتتتوف يكون  وطبيعة عمل ا الالجئينلشتتتتتتتتؤون 

 .الالجئين

 

 

                                                           
الوكاالت المختلفة التي .1ة بأنها  "( من ميثاق األمم المتحدا المنظمات الدولية المتخصص51وقد عرفت المادا )1

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 

 .63المادا 

  ".الوكاالت التي يوصل بينها وبين "األمم المتحدا" فيما يلي من األحكام بالوكاالت المتخصصة تسمى هذه. 3
د. الوالي، عبد الحميد، المفوضية السامية الشؤون الالجئين تحديات دائمة في مواجهة مشكلة اللجوء، ورقة عمل 2

رية، جامعة اليرموك، اربد، األردن، قدمت في  ندوا نظمها، مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرا القس

 .61-61، ص3114، أعداد وتحرير، د علي الزغل، عبد الباسط عثامنة، تموز 3113تموز  14-11
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 المبحث األول

 وطبيعة عملها نشأة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

ؤون المفوضتية الستامية لش وأستيسستوف يوضتمن هذا المبحث مطلبين المطلب األو  ستوف يوناو  

 .السامية لشؤون الالجئينالمفوضية طبيعة عم  والمطلب الجاني سوف يوناو   الالجئين

 المطلب األول

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين تأسيس

الفلتت  الجالث مراح  نشتتأي ووطور المنظمات الدولية ال التتة  بالوفلتتي  في بين الباحثن ستتبق وأ

 1.لشؤون الالجئين الالجئين والوي كان أ رها المفوضية الساميةحماية ب

عضتتو أو ج از فرعي للجمعية العامة لألمم  الإ ما هي فالمفوضتتية الستتامية مف وم وحديد وأما عن 

الموحدي وقوم بأداء م مة حماية ومستتتتتاعدي الالجئين والبحث عن الحلو  الدائمة لمشتتتتتاكل م بأشتتتتتراف 

وووجيته من المجلس االقولتتتتتتتتتتتتتتادي واالجومتاعي ل تذه الجمعيتة األممية ومن اللجنة الونفيذية لبرنامج 

 2.  المفوض السامي

ت ستتياستتية وليستت إنستتانية بعادأ هيئة دولية حكومية ذات  بأن االدكوور لتتال   لي  اللتتقور  وعرف ا

بدأت  عد.بفيما  ألي اووكون من ممجلي الدو  المؤستتتتتستتتتتين والموقعين على ميجاق ال يئة ومن انضتتتتتم 

 ةلقانونياوستتعى لووفير الحماية  واللتتالحيات. الووجه، ولكن ا ما لبجت أن ألتتبحت عالمية أوربافي 

يجادلالجئين،  واإلنستانية حلو  دائمة لمشاكل م، كما وعم  على وقديم المساعدات النقدية والعينية  وا 

                                                           
 .51-51-56-55-54-53-53الفصل الثالث، ص1
(.ورقة بحثية بعنوان مفوضرررررررية األمم المتحدا لشرررررررؤون الالجئين، أعمال ندوا الحماية 1996د. العلوي، حافظ ) 2

ولية لالجئين، مركز البحوث والدراسرررات السرررياسرررية، كلية االقتصررراد والعلوم السرررياسرررية، جامعة القاهرا، تحرير الد

 .115، ص 1(، ط1991د.احمد الرشيدي)
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وشتتتتجيع م  ب دف أوطان موالوج يزات الطبية والوعليمية لالجئين والنازحين حوى دا    اإلغاجةومواد 

 1وويالو م . آالم معلى البقاء في مناطق م والو فيف من 

في أعقاب الحرب العالمية الجانية ب دف مساعدي وعرفت أيضا بأن ا  منظمة دولية حكومية وأسست 

ووستتتتتتتع دورها ليشتتتتتتتم  وقديم الحماية والمستتتتتتتاعدي لجميع  جماللتتتتتتتراعالنازحين نويجة لذلك  األوروبيين

 .2 9199و 9192وقد فازت بجائزي نوب  للسالم في سنة الالجئين في العالم 

 :ما يأويمأهمية المفوضية السامية لشؤون الالجئين  ووأوي

 الم ولة بووفير الحماية الدولية لالجئين. وعوبر وكالة األمم الموحديأن ا  .1

ستتبب كجري ب الدولي واإلقليميأن الوزايد الملحوظ في عدد الالجئين والنازحين على المستتووى  .3

محاولة الستتتتتتتتتيطري على الحكم أو  والوي من أستتتتتتتتتباب االمنازعات المستتتتتتتتتلحة الدولية والدا لية 

فرض فئات ستتتياستتتية جديدي أو محاولة القضتتتاء على الستتتكان األلتتتليين ألقاليم بأكمل ا مما 

جرائم ضتتتد اإلنستتتانية، وك   اروكابأدى إلى حدوث وجاوزات  طيري على حقوق اإلنستتتان ك

ة يالدولم ولتتتتتتتتتتتة في ووفير الحماية يبين أهمية وجود منظمة كالمفوضتتتتتتتتتتتية الستتتتتتتتتتتامية ذلك 

 لالجئين والنازحين.

المفوضتتتتتتتتتية الستتتتتتتتامية على منع الوضتتتتتتتتتارب واالزدواجية فيما يوعلق بووفير الحماية وستتتتتتتتاعد  .3

 .والمساعدات لالجئين على اللعيد الدولي

 

 

 

                                                           
الدولية اإلنسانية واألعالم الدولي، عمان، األردن، دار أسامة للنشر  ت(. المنظما3116د. الصقور، صالح خليل)1

 .35، ص1ن وموزعون، طوالتوزيع، نبالء ناشرو
 موقع المفوضية السامية االلكتروني بالعربي.2

http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc271fb.html 
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لوي االمفوضتية السامية في وزايد وذلك بسبب االزدياد الملحوظ في الحروب  أهميةأن  وورى الدراستة

 1.الالجئين والنازحين دا ليايوروب علي ا وزايد أعداد 

 األهدافمجموعة من  على وحقيقومنذ وأستتتتيستتتت ا وعم  فأن ا وأما عن أهداف المفوضتتتتية الستتتتامية 

 :أبرزهاوالوي من  اإلنسانيةذات الطبيعة 

قدان ف ، حيث أن اللجوء ال يوروب عليهلالجئين اإلنسانية يووفير الحماية القانونية والمستاعد .1

نمتتا ،كرامو م أهتتدارالطبيعيتتة أو  وأ اإلنستتتتتتتتتتتتتتتانيتتةالالجئين لحقوق م    مأرادويجتتب احورام  وا 

أن  اطيعو يستتتتتتوغير أماكن م األلتتتتتلية لكي  أ رى أماكنورغبو م الوي وومج  في العي  في 

لى ع آمتتال مويعلقون ، األلتتتتتتتتتتتتتتليتتة أمتتاكن مفي تتا على حقوق م الوي فقتتدوهتتا في  واحلتتتتتتتتتتتتتتلي

 2مساعدو م في ذلك. من أج المفوضية 

 وان يكون بشك  منظم. إنسانيةأن يكون عمل ا ذا طبيعة  .3

لمستتتتتتاكن ابناء وقديم المستتتتتتاعدات اإلنستتتتتتانية  العينية والمالية  الضتتتتتترورية لحياي الالجئين، ك .3

ركيا ولبنان وو األردنلالجئين السوريين في  إنشاؤهاالوي وم  ،3الم يماتومجا  ذلك المؤقوة 

من ال دمات وغيرها  الشتتتتتتتتتترب ومياه والعالجات كاألدويةل م لتتتتتتتتتتحية ال  دماتوقديم الأو 

 .ةالضروري

يجتتتاد حلو   ونستتتتتتتتتتتتتتيق ج ود المجومع التتتدوليو  داريإ .4 لغرض ووفير حمتتتايتتتة دوليتتتة لالجئين وا 

، ومن أج  وحقيق ذلك فان  االقولتتتتتتتتتتادية والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتتية واالجوماعية  لمشتتتتتتتتتاكل م الم ولفة

                                                           
الدولية اإلنسانية واألعالم الدولي، عمان، األردن، دار أسامة للنشر  ت(. المنظما3116د. الصقور، صالح خليل)1

 .36، ص1والتوزيع، نبالء ناشرون وموزعون، ط
 .31د. الصقور، صالح خليل، مرجع سابق، ص2
(. سياسة المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون 3114المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين )3

 .4الالجئين لبدائل المخيمات، ص 
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 ،1كانت حكومية أو غير حكوميةووعاون مع م ولف المنظمات ستتتتتتواء ونستتتتتتق و المفوضتتتتتتية 

 .دو  العالم وكذلك مع حكومات

 حلو  دائمة لمشاك  الالجئين من  ال  ما يأوي: يجادإ .5

 .األل بلد  إلىومكين الالجئين من العودي الطوعية  .أ

 أو ومكين م من االندماج في بلد اللجوء. .ب

 2عادي ووطين م في بلد جالث.ج. أو إ

لكبيري اعلى وأستتتيستتت ا على مواج ة الوحديات وجيزي المفوضتتتية الستتتامية وبعد مرور فوري  استتتوطاعت

ينات من في بداية الوسعولكن ،في كيفية الوعام  مع مشاك  الالجئينواسعة من  ال  اكوستاب  بري 

 كون ا ومس ر كبير طذات و غير مستتتتتتتبوقة  وواجه وحديات ألتتتتتتتبحت المفوضتتتتتتتيةالقرن الماضتتتتتتتي 

 نظرا للوغيرات الوي طرأت على المجومع الدولي وعلى العديد من الدو ، للجوء، األستتتتتتاستتتتتتيةالمبادئ 

  من أجقع ابإمكان ا الوكيف مع الو  ستتتتتتتتياستتتتتتتتة أوباعفرض على المفوضتتتتتتتتية الستتتتتتتتامية يالذي  األمر

 هذه الوحديات ما يأوي: أبرزومن  .االسومرار في ووفير الحماية والمساعدي لالجئين

 اإلنستتتتتتانية والذي يعد من أهم الوحدياتعملياو ا المفوضتتتتتتية وراجعا  طيرا في وموي   وواجه .1

 .في الوقت الحالي المفوضية السامية وواجهالوي 

يؤجر  نأالدوليين، وهذا يمكن  واألمن و ديدا للستتتلمحاليًا  شتتتك اللجوء ألتتتبحت وأن مشتتتكلة  .3

المستتتتتتتتتتتتوعجلة في حالة  اإلجراءاتالمفوضتتتتتتتتتتتتية لم ام ا فيما يوعلق باو اذ  أداءستتتتتتتتتتتتلبا على 

 3.كما أن ا ألبحت مشكلة عالمية يعاني من ا عدد كبير من دو  العالم الطوارئ.

                                                           
النهضة العربية، ط د. أبو الوفا، أحمد )بدون تاريخ(. الوسيط في قانون المنظمات الدولية، القاهرا، مصر، دار 1

 .313، ص 1
 .31د. الصقور، صالح خليل، مرجع سابق، ص2
 .1344قرار مجلس األمن الدولي بخصوص كوسوفو رقم 3

 .1745وقرار مجلس األمن الدولي بخصوص تيمور الشرقية 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85_1745&action=edit&redlink=1
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نمافقط أن مشتاك  الالجئين لم وعد وقولر على المس بظروف معيشو م  .3  وشك  ألبحت وا 

 1حياو م أيضًا. على اً و ديد

ملومستتتتتتي اللجوء من  ال   وجهفي  األبوابستتتتتتياستتتتتتة غلق عدد كبير من دو  العالم  وباعأ .4

عدي  ذلك إلىيعود و ، الموعلقة في هذا المجا  على نحو ضتتتتتتتتتتتتيقلوزاماو ا الدولية ا وفستتتتتتتتتتتتير

ملتتتتتتتاعب ستتتتتتتياستتتتتتتية  وأحيانامن ملتتتتتتتاعب اقولتتتتتتتادية  وعاني ألتتتتتتتبحت أن اعوام  من ا 

ومجا  ذلك ما يحدث لالجئين الستتتتتتوريين والعراقيين واقولتتتتتتادية واجوماعية في نفس الوقت. 

 2على أبواب أوربا.وغيرهم 

ب دف قبول م في ، 3االقولاديين الم اجرينغير القانوني لمف وم اللجوء من قب   االستو دام .5

لذين ونطبق االحقيقيين على الالجئين  ، وهذا يؤجر سلباً في وج  م أبواب ا أغلقتالدو  الوي 

 الذي بلدلافي  قبول م وبطئ ا إجراءاتديد من  ال  وشتتتوذلك وعريف الالجئ علي م معايير 

وحوى بعد حلتتول م على وضتتع الالجئ فأن م  ،4استتوقبال م، وكذلك ستوء أماكن يلجئون إليه

م كنظرو  لي مإيعتانون من المضتتتتتتتتتتتتتتايقات من مواطني بلد اللجوء الذين ينظرون  ألتتتتتتتتتتتتتتبحوا

ماعي واالجمان والض م منافسين ل م في العم  والرعاية نلالجئين االقولاديين الذين يعوبرو 

 5.األ رى األموروغيرها من 

 

 

  

                                                           
 .16 -13د. الوالي، عبد الحميد، مرجع سابق، ص1
 للمفوضية السامية بالعربي.الموقع االلكتروني 2

http://www.unhcr-arabic.org/570cbbe46.html 
)هم األشخاص الذين يتركون بلدانهم األصلية ألسباب اقتصادية محضة ال عالقة لها بتعريف الالجئ، أو بغية 3

لذلك فأنة والسعي لتحقيق تحسينات مادية في سبل عيشهم، وال يقعون في نطاق المعايير الخاصة بوضع الالجئ، 
 ال يحق لهم االستفادا من الحماية الدولية لالجئين(.

 )مواقع تضم منشات الستقبال الالجئين، وتجهيزهم وتوفير احتياجاتهم الفردية عندما يصلون إلى بلد اللجوء(.4
 .11د. الوالي، عبد الحميد، مرجع سابق، ص5
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 ضية السامية في تشجيع الدول على استقبال الالجئيندور المفو  .أ

مواج ة لية الوستتتتتتعينات من القرن المنلتتتتتترم االوي اوبعو ا المفوضتتتتتتية الستتتتتتامية في بد الستتتتتتياستتتتتتة أن

 الوحديات الغير مسبوقة الوي واج و ا في ذلك الوقت وول ص فيما يأوي:

المواجيق الدولية الموعلقة بالالجئين على احورام حث الدو  األعضتتتتتتتاء وغير األعضتتتتتتتاء في  .1

 ء.اللجو  لملومسي اإلنسانيةوعلى وقديم الحماية القانونية والمساعدي  األبعادمبدأ عدم 

حتث التدو  على الوعتاون مع ممجلي المفوضتتتتتتتتتتتتتتيتة الستتتتتتتتتتتتتتاميتة من  ال  ومكين م من مقتابلة  .3

الدو  الوي لم ونظم للمواجيق الدولية ال التتة  ودعوي.  ام م وجاه موأداء مملومستتي اللجوء 

فيما بين ا وووافق مع مبادئ حق  ،1إقليمية مواجيقأو وبني  ألي ا االنضتتتتتتتمامبالالجئين على 

 .األساسيةاللجوء 

القانون  وقواعداالوفاقيات الدولية ال الة بحقوق اإلنسان  العم  بموجب وشجيع الدو  على .3

 في حالة حدوث النزو  الدا لي.العم  بقانون اللجوء  عند عدم أمكان االدولي اإلنستتتتتتتتتتتاني، 

 وعلى احورام حقوق الالجئين والعم  على ووفير سب  الحياي الكريمة ل م.

ورف ب م بلوري جماعية كالجئين نفس الحقوق الوي يوم منح ا يعدعوي الدو  إلى من  من  .4

الوي  كناألماكالجئ بلتتتتتتوري انفرادية. وعلى من  الملجأ لل اربين من  هاالعوراف بلمن يوم 

 2وجري في ا لراعات مسلحة دولية أو دا لية.

الحث  إالالمفوضتتتتتتتتتتية أمام الدو  محدودي ف ي ال وملك  لتتتتتتتتتتالحياتأن  ورى الدراستتتتتتتتتتةمما ستتتتتتتتتتبق 

لموحدي ا األمم إلى الووجه إالوالوشتتتتتجيع والدعوي وفي حالة حدوث انو اكات ضتتتتتد الالجئين ليس ل ا 

                                                           
نظمات حكومية دولية داخل إقليم أو شبة إقليم جغرافي، )هي وثائق قانونية دولية خاصة بالالجئين تقرها دول أو م1

م وتعكس السمات غير العادية لقضايا الالجئين في هذه المنطقة الجغرافية 1951وتكمل هذه المواثيق عادا اتفاقية 

 (.1914م وإعالن قرطاج لسنة 1969بعينها، ومن األمثلة عليها اتفاقية منظمة الوحدا األفريقية لسنة 
 .11لي، عبد الحميد، مرجع سابق، صد. الوا2
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موافقو ا ب إالأن المفوضتتية ال وستتوطيع العم  على أراضتتي دولة معينة  إلى باإلضتتافةلعرض الحالة 

ظ الستتالم فحواالستتوجناء الوحيد على ذلك هو قيام المفوضتتية بوقديم الحماية لالجئين ضتتمن عمليات 

 .على الفل  السابع الدولي بناءً 

فوضية الجديدي الوي وضعو ا لمواج ة الوطورات الجديدي الوي طرأت على وأما ب لوص سياسة الم

 فوول ص فيما يأوي:مشكلة اللجوء 

 1.لونفيذ سياسة وقائية الج ودحث الدو  المعنية والمجومع الدولي على بذ  ك   .1

بلتتتتتوري غير  جبارهعاياها ومن ا حق ك  شتتتتت ص في عدم إحث الدو  على احورام حقوق ر  .3

 حمايو م من االضط اد.العم  على وكذلك  األل  دولوهمغادري مشروعة على 

حث الدو  عند عدم أيجاد ح  دائم لمشتتتتتتكلة الالجئين وطبيق فكري الحماية المؤقوة لالجئين  .3

 لي ا.ومكنون من العودي إإلى حين وحسن الظروف في دول م األل  وي

 التتتتتتتة بمستتتتتتتائ  اللجوء والنزو  وذلك من  ال   إقليميةحث الدو  على وبني ستتتتتتتياستتتتتتتات  .4

 يجادإ ج بعد نشتتتتتتوء حالة نزو  أو لجوء من أ بين اوقائية أو الوعاون فيما وطبيق ستتتتتياستتتتتة 

 حلو  مالئمة.

ية من حوى وومكن المفوض ياً أو بشر  اً يللمفوضية سواء كان مادالدعم وقديم  إلىدعوي الدو   .5

وومكن  أن تتتا نزو  أو لجوء وكتتتذلتتتك من أجتتت  يوروتتتب علي إنمراقبتتتة الحتتتاالت الوي يمكن 

 2المفوضية من الولدي للحاالت الطارئة.

 

                                                           
. وضع نظام لإلنذار المبكر في حالة احتمالهم نشوء مشكلة نزوح داخلي أو نشوء مشكلة 1)وذلك من خالل 1

 . معالجة األسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك سواء في األمد القريب أوفي األمد البعيد(.3لجوء، 
 .91د. الوالي، عبد الحميد، مرجع سابق، ص 2
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 المطلب الثاني

 السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين طبيعة عمل المفوضية

 الفرع األول

 مبادئ المفوضية السامية لشؤون الالجئين

 الونويه ال بد منفي أداء عمل ا المفوضتتتتية الستتتتامية  إلي اقب  الحديث عن أهم المبادئ الوي وستتتتوند 

م والبروووكو  1951أن السند الشرعي والقانوني لعم  المفوضية السامية ليس فقط اوفاقية سنة  إلى

 ب  أن المفوضية وسومد شرعيو ا مما يأوي: األساسيالملحق ب ا ونظام ا 

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان. .1

 القانون الدولي اإلنساني. .3

 الموحدي الموعلقة بعمل ا.قرارات األمم  .3

 مبادئ القانون الدولي العامة. .4

 وستتوند علي ا المفوضتتية الستتامية لشتتؤون الالجئينقانونية هناك عدي مبادئ وباإلضتتافة إلى ذلك فأن 

ووركز هذه المبادئ على مجموعة من قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون عمل ا أداء في 

 :أهم اومن ، 1الدولي اإلنساني

نستانيوهكرامة اإلنستان  احوراممبدأ  .1  لون بشروه أو جنسه أو المذهب الذي ينومي عن بعيداً  وا 

 2.إلية  الديني والسياسي 

الوي وقدم ا المفوضية  فالمساعدات ،المفوضية الوي وقدم اوالحاجات مبدأ شمولية ال دمات  .3

نما ال وقولتتتتر على نوع أو شتتتتك  واحد،   ستتتتيةاألستتتتا وال دمات كافة الحاجات وقوم بووفيروا 

                                                           
 .53، ص1(. القانون الدولي اإلنساني، عمان، األردن، دار وائل، ط3111د. العنبكي، نزار)1
 م.1941من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة  3المادا 2
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نماو عند بناء المستتاكن المؤقوة ل م وووقف ومج  ذلك أن ا ال  ،الوي يحواج ا الالجئون وقوم  ا 

 وغيرها من الحاجات واألدويةالشتتتتتتتترب  ومياهبوج يزهم بالطعام  أيضتتتتتتتتا باإلضتتتتتتتتافة إلى ذلك

 .األ رى

فالمفوضتتتتتتتية ال و دف من وراء مبدأ مجانية الحماية والمستتتتتتتاعدات الوي ووفرها المفوضتتتتتتتية،  .3

نما وقوم بذلك بالمجان استتونادا إلى  وقديم الحماية والمستتاعدي لالجئين وحقيق الرب  المادي وا 

 .و دف إلى عدم وحمي  الالجئين أكجر مما هم فيهالوي  رسالو ا اإلنسانية

لمشمولين افالمفوضية ووعام  مع ك  الالجئين  الحماية والمساعدات مبدأ المساواي في ووفير .4

 دون عنلرية أو وحيز أو محاباي.وببلوري موساوية ب دماو ا 

 ر ى دول م األلتتتتتتتتلية أو إلى أي مكان آعادي الالجئين إلمبدأ عدم استتتتتتتتو دام القوي ب دف إ .5

 يمكن إن يوعرضوا فيه للموت أو االضط اد.

من  للجوء والنزو  الدا لي ألبحتعية فالمفوضتية وعوقد بأن مشكلة امبدأ المستؤولية الجما .6

نما ال بد أ برز المشتتاك  الدولية الوي ال يمكن حل ا بواستتتطة دولة واحدي أو منظمة واحدي، وا 

 1.يجاد الحلو  ل اج  إبأكمله من أ من وعاون المجومع الدولي

  

                                                           
 .39د. الصقور، صالح خليل، مرجع سابق، ص1
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 الفرع الثاني

 لألمم المتحدة لشؤون الالجئينتمويل أنشطة المفوضية السامية مصادر 

، ولكن دوالر 000,000وبلن  ستتنويةموازنو ا ال كانت م9199في ستتنة المفوضتتية  وم وأستتيسعندما 

لستتنوية ا موازنو ا وم زياديفستترعان ما وبين بعد ذلك أن مشتتكلة الالجئين وحواج إلى موازنة ضتت مة، 

 4094 ستتتتنةفي  جم ولتتتتلتفي أوائ  وستتتتعينيات القرن الماضتتتتي  أميركيإلى أكجر من مليار دوالر 

 1مليار. 9.9م 4009بعد أن كانت في سنة مليار دوالر أميركي  2.0إلى 

 أن مساهمات إالوقد ازدادت موازنة المفوضية ألكجر من الضعف  ال  السنوات ال مس الماضية، 

ا الشأن في هذ الج ات المانحة لم وواكب ولك الزيادي في الموازنة. وقد قا  المفوض السامي غراندي

مليتتارات دوالر ....... ومتتا ولقينتتاه  7االحويتتاجتتات بتتأكجر من " ............................ قتتدرنتتا 

 2يزيد قليال على جالجة مليارات........".

لب ط يمكنهللمفوضية السامية فان المفوض السامي ال  األساسيالنظام من  90إلى المادي  واسونادا

 ذلك إلى باإلضتتتتتتتتتتتتتتافة كما أنهبعد أن يأ ذ موافقة الجمعية العامة،  إالمن المجومع التدولي  األموا 

طلب  أنو  لووفير الحماية والمستتتتتتتتتتاعدي لالجئين. يولقاهاالعامة وال التتتتتتتتتتة الوي  األموا  أدارييوولى 

م، حيث 9199الجمعية العامة في ستتبومبر ستتتنة  وبنوهالذي  9741الوبرعات يوم استتونادا للقرار رقم 

 يإرستتتتتتا  مناشتتتتتتديمكن و ومرا ستتتتتتنويا من أج  طلب الوبرعات كما ؤ الموحدي م لألممالعام  األمينيعقد 

                                                           
 موقع االلكتروني للمفوضية السامية لشؤون الالجئين.ال1

http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc27219.html 
لقاء صحفي مع فليبوغراندي المفوض السامي لألمم المتحدا لشؤون الالجئين على إذاعة األمم المتحدا بتاريخ 2

1/1/3116. 

 

http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/188674/ 
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  الدو  لشتتتتتتر بعض عوالتتتتتتم  إلىورستتتتت  المفوضتتتتتتية الستتتتتتامية موظفي ا ما الدو  المانحة وغالبا  إلى

 1برامج ا.

جاني يوعلق الو دعم العمليات المستتتتتومرلي والعادية بيوعلق األو   برنامجينالمفوضتتتتتية  وازنةموووضتتتتمن 

 . إلى البلد األل العودي الطوعية مواج ة حاالت الطوارئ أوب الموعلقةالوكميلية  بدعم العمليات

ومات وال بات المقدمة من حكعلى الوبرعات  بلتتتتتتتتتتتتوري كاملة وقريباوعومد المفوضتتتتتتتتتتتتية في ومويل ا و 

د، غير الحكومية واألفراالحكومية و الدولية منظمات ال ومنالونفيذية،  و تالجن في األعضتتتتتتتتتتتتتتاءالتدو  

 لوغطية ستتو دم حلتتتراوو ألمم الموحدي ا من %4المفوضتتية إعانة محدودي ى وولق باإلضتتافة إلى ذلك

ستتتتتتتتتائ  النق  و واألدوية و واألفرشتتتتتتتتتة ال يام ك العينيةالمفوضتتتتتتتتتية الوبرعات وقب  كما نفقاو ا اإلدارية، 

 2.وغيرها الشاحناتك

مما وقدم يظ ر بوضتتتتتو  أن المفوضتتتتتية الستتتتتامية وعومد في ومويل ا على مدى رغبة الدو  في وقديم 

لالجئين االوموي  الالزم ل ا وهي بذلك وفوقر إلى االستتتتوقال  المالي، وفي الواقع أن مستتتتألة مستتتتاعدي 

 ما زالت وعومد على رغبة وسياسة الدو  وملالح ا في الوعاون.

 لمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينا أجهزة .أ

 المفوض الساميمكتب  .9

 ستتتتؤولةالمأحد أج زي الجمعية العامة لألمم الموحدي المفوض الستتتتامي لشتتتتؤون الالجئين مكوب يعوبر 

ن دا ليا واألشتتتتتتتتتتتتت اص عديمي الج ود الدولية الوي و دف إلى ح  مشتتتتتتتتتتتتتاك  الالجئين والنازحي عن

  من اإلعالن العالمي 92المادي  و ، 3ميجاق األمم الموحديمن   44المادي  الجنستتتتتتتية، استتتتتتتونادًا إلى 

                                                           
باريس، دار عويدات  –نظمات الدولية العاملة في جنيف، بيروت (. دراسات في الم1993د. حمدان، هشام)1

 .119، 1الدولية، ط
 موقع االلكتروني للمفوضية السامية لشؤون الالجئين بالعربي.ال2

http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc27219.html 
 ."بوظائفهاللجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام "3
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وقد أنشتتتأت الجمعية العامة لألمم الموحدي وظيفة المفوض الستتتامي لألمم الموحدي  1.لحقوق اإلنستتتان

م لكي يكون بدياًل عن المنظمة الدولية 9190في ستتتنة  249لشتتتؤون الالجئين بمقوضتتتى القرار رقم 

حماية الدولية يوولى ووفير الللالجئين الوي وأستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتت في الفوري الوي ولت الحرب العالمية الجانية، و 

 2.، ويباشر عملة وحت أشراف األمم الموحديينلالجئ

وووولى الجمعية العامة لألمم الموحدي انو اب المفوض الستتتتتتتتامي استتتتتتتتونادًا إلى ورشتتتتتتتتي  األمين العام 

، ويوولى المفوض السامي وعيين نائب له من غير 3 مس سنوات لمدي ووستومر واليوه لألمم الموحدي

  من النظام 92اسونادا إلى المادي   والية المفوض الساميمدي جنسية ووكون مدي والية النائب نفس 

ي الدو  الو، ويقوم المفوض الستتتتامي أيضتتتتًا بوعيين ممجلين عنه في 4األستتتتاستتتتي للمفوضتتتتية الستتتتامية

 جوء.للا مشكلة وعاني من

ويقوم المفوض الستتتتتتتتتتامي ستتتتتتتتتتنويا بوقديم وقرير إلى الجمعية العامة بواستتتتتتتتتتطة المجلس االقولتتتتتتتتتتادي 

عم  ذو طبيعة إنستتتتتتتتتانية  عم  المفوض الستتتتتتتتتامي بأنهيوميز و  5الوابع للجمعية العامة.واالجوماعي 

 6  من النظام األساسي للمفوضية السامية.4وي لو من السياسة وهذا ما نص علية المادي  

  

                                                           
، 4(. قانون حقوق اإلنسان مصادرا وتطبيقاته الوطنية والدولية، اإلسكندرية، ط3111د. بشير، الشافعي محمد ) 1

 .339ص 
(. بحررث نظررام حمررايررة حقوق اإلنسرررررررران في منظمررة األمم المتحرردا والوكرراالت الرردوليررة 1558أبو ألوفررا، أحمررد)2

 .59، ص ، القاهرا99لد المتخصصة، المجلة المصرية للقانون الدولي، مج

 من النظام األساسي للمفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين. 13المادا 3
 " يقوم المفوض السامي بتعيين نائب المفوض السامي من جنسية غير جنسيته، لنفس فترا تولية منصبة".4
اإلنسان دراسة نظرية وتطبيقه على ضوء (. آليات الحماية الدولية لحقوق 3115د. خليل، نبيل مصطفى إبراهيم )5

تنفيذ المعاهدات الدولية واإلقليمية والوكاالت المتخصصة المعنية بحقوق اإلنسان، القاهرا، دار النهضة، ص 

311. 
"ليس لعمل المفوض السامي أية طبيعة سياسية على اإلطالق، ولكنة كقاعدا عمل إنساني واجتماعي يتعلق 6

 وفئاتهم". بمعالجة شؤون الالجئين
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يوولى المفوض الستتتتتتتتتامي ووفير الحماية الدولية لالجئين من  ال  أمور عديدي حددو ا المادي وأ يرا 

 1النظام األساسي للمفوضية السامية.  من 9 

 لبرنامج المفوض السامياللجنة التنفيذية  .2
 

أنشأ المجلس االقولادي واالجوماعي اللجنة الونفيذية لبرنامج المفوض السامي لشؤون الالجئين في 

 ، ويوولى المجلس االقولتتتتتتتتتتتتتتادي واالجوماعي انو اب 974م بموجب القرار المرقم  9199ستتتتتتتتتتتتتتنتة 

الموحدي  لألمموقد حددت الجمعية العامة .عضتتتتوًا   12 من حاليًا وووألف  الونفيذية،أعضتتتتاء اللجنة 

م ومن أهم هذه 9197اللتتادر في ستتتنة   9999ا ولتتالتتتات اللجنة الونفيذية بموجب القرار رقم  

اال ولتتالتتات وقديم المشتتوري إلى المفوض الستتامي ب لتتوص ممارستتة وظائفه الوي حددها النظام 

لتتتتتدار الووجي ات إلى ،، وو وي  المفوض الستتتتتامي طلب الوموي للمفوضتتتتتية الستتتتتامية األستتتتتاستتتتتي  وا 

ك  ستتتتتنة ولمدي اللجنة الونفيذية  ووجومع .المفوض الستتتتتامي ب لتتتتتوص استتتتتو دام لتتتتتندوق الطوارئ

 2في جنيف. أسبوع

اإلشراف على ى ووول ن هناك أج زي فرعية للمفوضية الساميةولك األج زي الرئيسية فإوباإلضافة إلى 

الموارد قسم و  قسم األعالمو الدولية الحماية دائري العمليات و دائري مج  في المفوضية الرئيسية  األقسام

وعم  الوي و  المنوشتتتتتتري في العديد من دو  العالماإلقليمية المكاوب باإلضتتتتتتافة إلى البشتتتتتترية والمالية. 

الوي ووجد  وضيةللمف الفرعية والميدانيةوالمكاوب  لمفوضيةل المقر الرئيسياالولا  بين على وامين 

 3.في ال ارج
 

  

                                                           
 .313د. خليل، نبيل مصطفى إبراهيم، مرجع سابق، ص 1
 .116د. حمدان، هشام، مرجع سابق، ص 2
 الموقع االلكتروني للمفوضية السامية بالعربي.3

http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc27237.html 
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 مية مع وكالت األمم المتحدة وغيرهاشراكة المفوضية السا .ب
 

 أول : شراكة المفوضية السامية مع المنظمات الدولية الحكومية

مع الوعاون و وفعي  الحماية الدولية لالجئين على الونسيق ووفير أو وب دف المفوضتية السامية  وعم 

د ا  بنود في المنظمتات التدوليتة الحكومية األ رى، عبر وستتتتتتتتتتتتتتائ  موعددي ومن ا أن ا عملت على إ

 ونيكون لتتذينلم تتا في نطتتاق هتتذه المنظمتتات، من اجتت  ووفير الحمتتايتتة التتدوليتتة ابر المواجيق الوي يوم إ

كذلك و العم  الدولية ال التتتتتتتتتتتتتتة بال جري، اوفاقية على ولتك المواجيق  األمجلتةل تا، ومن فعليتة بحتاجتة 

ي نطاق العاملة ف األيديال التتتتتة بحرية ونق   وفاقيةواال، أوربااوفاقية الضتتتتتمان االجوماعي لمجلس 

ت مع وفاقياد المفوضتتتتتتية الستتتتتتامية العديد من االعق إلى باإلضتتتتتتافة، األوربية االقولتتتتتتاديةالمجموعة 

ين م ج  ومكض المشتتاريع ال التتة بالالجئين من ألبع األموا البنك الدولي من أج  الحلتتو  على 

 1في الحلو  على قوو م اليومي. أنفس ممن االعوماد على 

  يجوز للمفوض الستتامي أن يدعو للمفوضتتية الستتامية الذي نص على أنه األستتاستتيللنظام  واستتونادا

ووعاون وونسق مع  أنيمكن للمفوضية السامية  نهفإ 2. معهالوكاالت المو لتلة الم ولفة للوعاون 

لذلك و ي ب دف ووفير الحماية والرعاية لالجئين، الموحد األممال يئات المو للة الوي ووبع  منظمة 

وملومسي اللجوء ب دف وج يز الالجئين ، wfp(3  العالمي األغذيةن المفوضية ونسق مع برنامج فإ

زراعة وحلتد محالتيل م، وكذلك وعاون المفوضية السامية  فيهالوقت الذي يستوطيعون  إلىبالغذاء 

لوضتتتع البرامج ال التتتة بالالجئين وملومستتتي  ،unceif 4الموحدي لرعاية الطفولة   األمممع منظمة 

                                                           
 .343د. الهلسه، أيمن أديب سالمة، مرجع سابق،  ص 1
 م.1951النظام األساسي للمفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين لسنة من  13المادا 2
 الموقع االلكتروني لبرنامج األغذية العالمي بالعربي.3

http://ar.wfp.org/ 

 
 الموقع االلكتروني لمنظمة األمم المتحدا لرعاية الطفولة بالعربي.4

http://www.unicef.org/arabic/ 

http://ar.wfp.org/
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لووفير الرعاية  ،who 1وعاون المفوضتتتتتتتتية مع منظمة اللتتتتتتتتحة العالمية   يضتتتتتتتتاوأ، األطفا اللجوء 

وعاون المفوضية السامية  إلى وباإلضافة في الم يمات. يقيموناللتحية لالجئين و لتولتا الذين 

  ذلك ومجا اإلقليميةونستتتتتتتتتتق وووعاون مع المنظمات الحكومية  فإن امع المنظمات الدولية الحكومية 

ق الالزمة لوفعي  المواجي اآللياتمن اج  وضتتتتتتتع  أورباومجلس  األوربياالوحاد منظمة ونستتتتتتتيق ا مع 

، وكذلك الونستتتتتتتتتتتتيق مع اللجنة الدولية المادي منهال التتتتتتتتتتتتة بالحماية الدولية ومن اج  طلب العون 

  ون ا وونستتتتتيق ا مع منظمة الدو اوع إلى باإلضتتتتافةووطين الالجئين.  عاديإمن اج   األوربيةلل جري 

متتا وروتتب على هتتذا الوعتتاون  أهمومن  ءجتت  عقتتد النتتدوات والمؤومرات الموعلقتتة بتتاللجو من أ األمريكيتتة

. وكذلك وعاونت غيرهو م 9191الوستتتتتتتتتتطى ستتتتتتتتتتنة  أمريكاعقد المؤومر الدولي ال اص بالالجئين في 

ال الة  يقيةاألفر االوفاقية  أبرامستابقًا، ونوج عن هذا الوعاون  األفريقيةالمفوضتية مع منظمة الوحدي 

وعاون المفوضتتتتية الستتتتامية الوجيق مع جامعة الدو  العربية ومنظمة  وأيضتتتتام، 9191باللجوء لستتتتنة 

في  والنازحين القاهري ال اص بحماية الالجئين إعالن إلتتتدار يةوروب عل والذي اإلستتتالميالمؤومر 

برام م،9114لسنة  العالم العربي  2.م9112لسنة  الالجئينباالوفاقية العربية ال الة  وا 

  

                                                           
 الموقع االلكتروني لمنظمة الصحة العالمية بالعربي 1

http://www.who.int/ar/ 
 .343د. الهلسه، أيمن أديب سالمة، مرجع سابق، ص 2
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 مع المنظمات غير الحكوميةثانيا : شراكة المفوضية 

ولية، د أعماالً وؤدي   امنظمات دولية ومنظمات وطنية ولكن إلىأن المنظمات غير الحكومية ونقسم 

الوي ومواز ب ا ونظرًا لل بري الواستتتتتتعة  1وطني.النطاق  فقط على وطنية ووعم  من ا األ روالبعض 

عااًل ن ا وؤدي دورا فالمباشتتتتر مع م فإ ذلك بستتتتبب وعامل اطار حماية الالجئين و هذه المنظمات في إ

 ليهع نصفي هذا المجا . ولذلك فان المفوضية وكون على اولا  دائم مع هذه المنظمات وهذا ما 

لى عالذي وضتتمن وظائف المفوض الستتامي للمفوضتتية الستتامية  األستتاستتيالنظام الفلتت  الجاني من 

طريقة يراها مالئمة مع المنظمات ال التتتتتة الوي ووعام  مع قضتتتتتايا  بأفضتتتتت  إقامة اولتتتتتاالت  أنه

 3.و وس ي  ونسيق ج ود المنظمات ال الة المعنية برفاهة الالجئين  2الالجئين .

مراقبة ب يقوم جئين وملومستتتتتتتتتتي اللجوء فبعضتتتتتتتتتت اووقوم هذه المنظمات ب دمات موعددي للتتتتتتتتتتال  الال

 اكات، وان ء وووجيق االنولملومسي اللجو  األل لبلدان في ا اإلنستانالممارستات الوي ووعلق بحقوق 

مرحلتتة دراستتتتتتتتتتتتتتتة طلبتتات اللجوء حيتتث وقوم الج تتات  أجنتتاءهتتذه المنظمتتات وؤدي دورا م متتا وقتتارير 

ملومسي اللجوء في ولك المرحلة. ومن أهم هذه المنظمات  أقوا وقييم  فيالم ولة باالعوماد علي ا 

 INTERNATIONALAMNESTY (.4منظمة العفو الدولية  

الالجئين وطتتالبي اللجوء في  إلىمن ولتتك المنظمتتات يوولى م متتة وقتتديم ال تتدمتتات  األ روالبعض 

 موكستتتتتتتتتتتتتفاأمنظمة  ا اللتتتتتتتتتتتتتالحة للشتتتتتتتتتتتتترب وال دمات الطبية، ومن والمياهكوقديم المأوى دو  اللجوء 

 Oxfam  كير، ومنظمتة  CARE  .المستتتتتتتتتتتتتتاعدي كمتا يقوم بعض هتذه المنظمتات بوقتديم  وغيرهتا

 REFUGEEالقتتانونيتتة لطتتالبي اللجوء في دولتتة اللجوء ومن هتتذه المنظمتتات مركز قتتانون اللجوء  

                                                           
المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين، حماية الالجئين، دليل القانون الدولي لالجئين، مرجع سابق،  1

 .36ص 
 م.1951)ح( من النظام األساسي للمفوضية السامية لسنة  1 المادا2
 م.1951)ط( من النظام األساسي للمفوضية السامية لسنة  1المادا 3
 .311د. الشافعي، محمد بشير، مرجع سابق، ص 4
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LAWCENTRE  ا ودريب موظفي من  ال  . ولذلك وقوم المفوضتتتتتتتية بالوعاون مع هذه المنظمات

لذلك  ،اك  الالجئينشالحلو  الدائمة لم أيجاديساهم بعض هذه المنظمات في  وأيضا ودعم ا ماديًا.

ووطين الالجئين، ومن هذه المنظمات  عاديإج  نستتتتتتيق مع هذه المنظمات من أوقوم المفوضتتتتتتية بالو

وأن هناك العديد من المنظمات غير  1وغيرها.  ACNSل تدمتات الجنستتتتتتتتتتتتتتيات   األمريكيالمجلس 

المعنية بشتتتتتتتتتتتتتتؤون الالجئين في دو  اللجوء والوي غالبا ما وكون ج ودها مودا لة  األ رىالحكومية 

ج  أ المنظمات ب دف ونستتيق ج ودها من فيما بين ا لذلك وقوم المفوضتتية الستتامية بالوعاون مع هذه

 قدر ممكن. بأكبراالسوفادي من ال دمات الوي وقدم ا 

 المبحث الثاني

 الالجئينحماية في السامية  المفوضيةدور 

 الدو الوي وطبق ا المفوضتتية و المعايير  يوناو ستتستتوف يوضتتمن هذا المبحث مطلبين المطلب األو  

مفوضتتتتية لليوناو  اال ولتتتتالتتتتات األستتتتاستتتتية ستتتتفي حالة الودفق الجماعي لالجئين والمطلب الجاني 

 .السامية

 األولالمطلب 

 الجماعي لالجئينفي حالة التدفق الدول  وأالمفوضية تطبقهاالتي  المعايير

واء ستتتتتتتتفي حالة الودفق الجماعي لالجئين، العرفية  المعاييرمجموعة من يطبق المجومع الدولي 

ين للحماية الدولية لالجئ األستتاستتيةالمبادئ  باإلضتتافة إلى أنأو المفوضتتية الستتامية، من قب  الدو  

وعوبر ملزمة فأن ا وبالوالي ، 2م، وعوبر بمجابة قانون عرفي دولي9199والوي نلتتتتتتتتتتتت علي ا اوفاقية 

م أو المواجيق الدولية 9199ستتتتتتتتتتتتواء كانت هذه الدو  طرفا أو لم وكن طرفا في اوفاقية لجميع الدو  

                                                           
 . 343د. الهلسه، أيمن أديب سالمة، مرجع سابق، ص 1
 .141، ص 6بيروت، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، ط (. القانون الدولي العام، 3111د. المجذوب، محمد )2
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ومن أهم هذه المبادئ مبدأ  عدم الطرد  الذي يوضتتتتتتتتتتتتمن عدم رفض أو الموعلقة بالالجئين،  األ رى

ذي ال األلتتتتتت البلد  إلىبالد و   لهبعد الستتتتتتما   عادوهإلى عدم إ باإلضتتتتتتافةالجئ عند الحدود، رد 

 1لالضط اد أو الموت. فيهيوعرض  أنيمكن 

المعاملة لمعايير ضتتتتتتتتتتتتتمان معاملة الالجئين طبقا هو  من وراء ذلك األستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتين ال دف وأ 

مجموعة من المعايير الدولية الوي يوم وطبيق ا على الالجئين في  أقراروقد وم  2الدولية. اإلنستتتتتتتتتتتانية

 ومن أهم هذه المعايير هي: حالة الودفق الجماعي لالجئين

االموناع عن عقاب م أو وعريضتتتتتتتت م ألي معاملة غير مناستتتتتتتتبة بدعوى أن وجودهم في البلد  .9

وريا من ضر قالو م ب الف ما يكون يعوبر غير شترعي، ويجب عدم فرض أي قيود على ون

 ج  الحفاظ على اللحة العامة والنظام العام.أ

المقري من قب  المجومع الدولي،  التتتتتتتة ولك الوي  األستتتتتتتاستتتتتتتيةالحفاظ على حقوق م المدنية  .2

 .اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالن وضمن ا

للحياي كالغذاء والمأوى  األستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتية بالحاجاتووفير المستتتتتتتتتتاعدات الضتتتتتتتتتتترورية ووزويدهم  .0

للوقاية اللتتحية واللتتحة، ويجب على المجومع الدولي في مج  هذه  األستتاستتيةوالوستت يالت 

 3والمسؤوليات. األعباءوقاسم الوضامن الدولي و الحاالت أن يطبق مبادئ 

 ة.نيأو م  إنسانيةعدم وعريض م ألي معاملة قاسية أو غير  .2

                                                           
(. دليل العمل في حاالت الطوارئ، اإلصدار الثاني، 3111المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين) 1

 .14-13القاهرا، مركز األهرام للترجمة والنشر، ص
والمواثيق الدولية األخرى التي تحدد مؤشرات م الخاصة بالالجئين 1951)هي المعايير المستمدا من اتفاقية 2

م على معايير مختلفة للمعاملة، تتوقف على الحقوق المنية المقصودا، وهي 1951معاملة الالجئين، وتنص اتفاقية 

معاملة ال تقل عن الرعاية الممنوحة عموما لألجانب في نفس الظروف، معاملة أكثر رعاية ممنوحة لرعايا بلد 
 الظروف، نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها، ومعاملة تتسم بأكبر قدر ممكن من الرعاية(.أجنبي في نفس 

 .134الطالباني، ضحى نشأت، مرجع سابق، ص 3
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ووفير الحماية ل م دون أي ومييز بستتتبب العرق أو الدين أو الرأي الستتتياستتتي أو الجنستتتية أو  .9

 .اإلعاقةبلد المنشأ أو 

المحاكم وغيرها من  إلى اللجوءيوموعون بحق  اً أشتتتتتتتتتتتتتت تالتتتتتتتتتتتتتتينبغي اعوبتارهم أمتام القتانون  .9

 السلطات الم ولة.

طتالبي اللجوء بنتاء على ستتتتتتتتتتتتتتالمو م ورعتايو م وكتذلتك بناء على  أقتامتهينبغي وحتديتد أمتاكن  .7

 طالبي اللجوء على مستتتتتافة أقامه أماكنوكون  أنلدولة اللجوء، وينبغي  األمنيةاالحوياجات 

امة هد أنشتتتتتتتطة أيفي ، وينبغي علي م االموناع عن الوورط األلتتتتتتت معقولة من حدود البلد 

 بلد أ ر.  أيأو  األل ضد البلد 

. أقارب من وقدم المستتاعدات الالزمة ل م لمعرفة ملتتير وأ 1.مراعاي مبدأ وحدي األستتريينبغي  .9

ومكين م و غير الملتتتتحوبين بذوي م.  واألطفا وكذلك او اذ الودابير الالزمة لحماية القلتتتتر 

 .واسوالمهالبريد  إرسا من 

او اذ ، وكذلك واألقارب األلتتتتتتتتتتتدقاءينبغي ومكين م من الحلتتتتتتتتتتتو  على المستتتتتتتتتتتاعدات من  .1

وي  وومكين م من وح الوتدابير الالزمتة لوستتتتتتتتتتتتتتجيت  حاالت المواليد الجديدي والوفيات والزواج.

 ووطين م في ا. عاديإالدولة الوي قبلت  إلى أرلدو م

حلو  دائمتتتة ومقبولتتتة.  أيجتتتادينبغي منح م جميع الوستتتتتتتتتتتتتت يالت الالزمتتتة لكي يومكنوا من .90

 2.األل البلد  إلىومساعدو م في حالة رغبو م بالعودي 

                                                           
)بموجب هذا المبدأ يجوز أن يمنح وضع الالجئ لزوج الشخص ومن يعولهم، على أن يكون هذا الشخص 1

لمعالون وضع الالجئ عن طريق تطبيق مبدأ وحدا األسرا مستوفيا معايير الالجئ، وعندما يكتسب األزواج وا
 يقال إنهم يتمتعون بوضع مشتق(.

م الذي اعتمدت فيه المعايير 1911في سنة  33قرار اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين رقم  2

 األساسية لمعاملة الالجئين في حاالت الطوارئ.
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المعايير في مجمل ا وعوبر الحد األدنى من المعايير اإلنسانية الدولية الموعلقة أن هذه  وورى الدراسة

 بمعاملة الالجئين ومروبطة اروباطا وجيقا بمف وم حقوق اإلنسان.

 المطلب الثاني

 السامية  لمفوضيةل األساسيةختصاصات ال

 لالجئين اإلنسانية المساعدةتقديم و القانونية الحماية توفير  أول :

ية المفوضية للفئات الوي وشمل م وال اإلنسانيةالمساعدي وقديم ووفير الحماية القانونية و يعوبر 

 مملألوهذا ما وؤكد علية دائما الجمعية العامة ، من اال ولتتتتالتتتتات األستتتتاستتتتية للمفوضتتتتية الستتتتامية

لى الوعاون ع اآل رينووحث الدو  وشتتتركاء المفوضتتتية الموحدي واللجنة الونفيذية للمفوضتتية الستتتامية 

م مة وقوم ب ذه ال أنالمادية والبشتتتتتترية من أج   إمكانياو اودعم مع المفوضتتتتتتية الستتتتتتامية والونستتتتتتيق 

ة الستتامية من المفوضتتي دولية هي الستتبب الرئيستتي الذي وم إنشتتاءعوبر ووفير الحماية الي، و اإلنستتانية

 األستتتتتتتاستتتتتتتية اإلنستتتتتتتان، والحماية الدولية يقلتتتتتتتد ب ا ضتتتتتتتمان احورام حقوق 1للقيام ب ذه الم مة أجلة

 دولة االضط اد. إلىأي ش ص قسرًا  عاديإال الة بالالجئين وضمان عدم 

ووفير الحماية الدولية وذلك بالونسيق والوعاون مع دو  اللجوء وعم  على المفوضتية السامية ف وهكذا

وووم عملية ووفير الحماية الدولية للفئات الوي وستتتوحق ا من ، اآل رينوغيرها من شتتتركاء المفوضتتتية 

إلى  من ا حث الدو  على الستتتتتتتتتما  بد و  طالبي اللجوء وعدم طردهم أو ردهم  جوانب  ال  عدي

اكل م حلو  دائمة لمش أيجادالدولية، والعم  على  اإلنسانيةومعاملو م وفقا للمعايير دولة االضط اد 

كذلك و وووفير احوياجاو ا ال التتتتة. وغيرهم  واألطفا كالنستتتتاء شتتتتد احوياجًا األ والوركيز على الفئات

                                                           
 .11بق، صد. الوالي، عبد الحميد، مرجع سا1
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من  ال  ورويج المفوضتتتتتتتتتتتتتتيتتة الستتتتتتتتتتتتتتاميتتة للمواجيق التتدوليتتة الوي ووعلق بتتالالجئين وحتتث التتدو  على 

 1.لولك المواجيقومراقبة حسن ونفيذ الدو   لي اإاالنضمام 

الموحدي  ألممل يوولى المفوض السامي  نهفإ للمفوضية السامية األساسيالنظام  إلىواسونادا 

 ألممالشتتتتتتتتتتتتتؤون لالجئين، وحت ستتتتتتتتتتتتتلطة الجمعية العامة، وظيفة ووفير الحماية الدولية، وحت رعاية 

والوماس حلو  دائمة لمشتتتكلة الالجئين  األستتتاستتتيهذا النظام  أحكامالموحدي، لالجئين الذين وشتتتمل م 

 2. ..........................ال الة، ...من  ال  مساعدي الحكومات والمنظمات 

من االستتتتتتتتتوعمار في الكجير من مناطق ظروف الحرب الباردي وونامي حركات الوحرر دت وأ

ي ستتتتنة فالموحدي  لألممدفع الجمعية العامة مما الالجئين  أعدادزيادي  إلى أفريقياالعالم و التتتتة في 

وفير ب دف و إنستتتتانية أستتتتسالمفوضتتتتية الستتتتامية بناء على قرار بووستتتتيع نشتتتتاط  او اذ إلىم 9191

ببت اللجوء الذي وسحالة  واعوبرتالذين ال يد لون ضمن ا ولال ا، المساعدي والحماية لالجئين 

 ارج حدود . إنشتتتتتائ اب ا المفوضتتتتتية منذ  ود لتم أو  وجربة 9197الجزائرية في ستتتتتنة  األزمة اب 

 .األوربيةالقاري 

نمامشتتتتتكلة اللجوء لم وووقف بعد ذلك  أن إال لعالم ا أنحاءاستتتتتومرت في الظ ور في جميع  وا 

 الحكومات الود   لدىنشتتتتتاط المفوضتتتتتية في هذا المجا  من حيث  مضتتتتتاعفةإلى  أدىالذي  األمر

وموع من أجتت  ومكين م من الالالجئين والستتتتتتتتتتتتتتمتتا  ل م بتتالتتد و   أمتتامحتتدودهتتا  إغالقعتتدم  من أجتت 

ي ووفير الحماية في الدو  الوي لم ولتتتب  طرفا ف وركزت المفوضتتتية الستتتامية على بالحماية الدولية.

المواجيق الدولية ال التتتتة بالالجئين، وذلك من  ال  قيام ا مباشتتتتري بوحديد وضتتتتع الالجئ بالنستتتتبة 

لدولية في المواجيق ا األطرافقيام ا ب ذا الدور في الدو   إلى إضافةحاالت الفردية. للمجموعات وال

                                                           
 .133، مرجع سابق، ص بسكري، منير، وعقبة، خضراوي1
 م.1951من الفصل األول من النظام األساسي للمفوضية السامية لسنة  1المادا 2



111 
 

ال التتتتتتتة بوحديد وضتتتتتتتع الالجئ وك  ولك  اآللياتلم وضتتتتتتتع  أن هذه الدو  إالال التتتتتتتة بالالجئين 

 1المفوضية. أعباءوزيد من  األمور

شتتتتم  الملجأ و فأن االوي وقدم ا المفوضتتتتية لالجئين  اإلنستتتتانيةفيما يوعلق بالمستتتتاعدات  وأما

اللتتتتتتالحة للشتتتتتترب والمرافق اللتتتتتتحية وغيرها، ووقوم المفوضتتتتتتية عادي بوحديد  والمياهوالغذاء والدواء 

 إلىم ا ووقدمن ا لحاالت الطوارئ  والوي و لتتتتتتص جزءً  وميزانيو ا األستتتتتتاستتتتتتيةالالجئين  احوياجات

وعرضت ا على المانحين لغرض الحلو  على الدعم المادي  قرارهاإج  لجنو ا الونفيذية ستنويا من أ

 2لونفيذها. مالالز 

 جاهوووعاني المفوضتتتتتتتية في الوقت الحاضتتتتتتتر عجزًا ماليا كبيرا ال يمكن ا من القيام بم ام ا 

 عدادأبستتتتتتتتتتبب عدم مواكبة المستتتتتتتتتتاهمات المالية لوزايد االحوياجات نويجة وزايد وذلك جميع الالجئين 

 3يعود بالضرر على الالجئين. األمر الذيالالجئين 

 حلول دائمة لمشاكل الالجئين إيجاد ثانيا :

لمشتتتتتتتتاك  هي البحث عن حلو  دائمة الستتتتتتتتامية الجانية للمفوضتتتتتتتتية  األستتتتتتتتاستتتتتتتتيةن الم مة إ

م ومساعدو م على بناء حياو م بكرامة وسالكالجئين  المأساويلكي يو للتوا من وضتع م لالجئين ا

والمواجيق الدولية ال التتتتة بالالجئين للمفوضتتتتية الستتتتامية  األستتتتاستتتتيالنظام  وهذا ما نص وأكد عليه

 :ووومج  هذه الحلو  الدائمة بما يأوي

  

                                                           
 .111د. العلوي، حافظ، مرجع سابق، ص 1
 .131د. العلوي، حافظ، مرجع سابق، ص 2
 .11د. الوالي، عبد الحميد، مرجع سابق، ص3
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 أول : العودة الطوعية إلى البلد األصل

م لدى العدد األكبر من الالجئين، ويو المرغوب بهوعوبر العودي الطوعيتة للوطن الح  الدائم 

على  بناءً و  األلتت مغادري بلدهم  إلىالوي دفعت الالجئين  األستتتباب انوفاءهذا الح  بعد  إلىاللجوء 

 إدمتتاج م في بتتإعتتادي األلتتتتتتتتتتتتتتت لوزام البلتتد بعتتد او ، على ذلتتك دون إجبتتارهم في العودي إليتتهرغبو م 

 1، وليانة حقوق م وعدم المساس ب م ومساعدو م على بناء حياو م بكرامة وسالم.المجومع

  األلتتتتتضتتتتتمان البلد الالجئين على العودي الطوعية في حالة المفوضتتتتتية الستتتتتامية  ووشتتتتتجع

 الحماية الوطنية ل م ووومج  عاديإ إلى باإلضتتتتتتتتافةالستتتتتتتتالمة الجستتتتتتتتدية والقانونية والمادية للعائدين، 

ين، ستتتتتالمة العائدعلى  ال التتتتتة بالحفاظ األلتتتتت الستتتتالمة الجستتتتتدية بالضتتتتتمانات الوي يوفرها البلد 

البلد  إلتتتتتتداروومج  في  فأن اأو قذائف غير منفجري، وأما الستتتتتتالمة القانونية  ألغامومن ا عدم وجود 

 إلدار ىإل باإلضافةج  حماية العائدين من العقاب لكون م فروا من البلد، قوانين عفو من أ األل 

عاديالشت لية والجنسية،  األحوا القوانين الوي وضتمن منح م وجائق  وحالة وفي حالة اس أمالك م وا 

 الستتتتتالمة المادية فوومج  في ووفير ال دمات وأما ،بدال عن ا ذلك منح م الوعويض المناستتتتتبوحقيق 

 العم . فرص يجادإومساعدو م في  وغيرها لالحة للشرب والرعاية اللحية مياهل م من  األساسية

 ألعما ان من ضتتمن ل ا فإيوعندما وقوم المفوضتتية بونظيم عمليات العودي الطوعية أو وستت 

في الدولة  الستتتائدي باألوضتتتاعقيام ا بنشتتتر المعلومات الوي ووعلق هو في هذا المجا  الوي وقوم ب ا 

برام، 2طوعاً قرار العودي  او ذوابأن م  للوأكدومقابلة الالجئين الذين ينوون العودي  ،األل  اوفاقيات  وا 

وبلد الملجأ والمفوضتتتتتتتتتتية الستتتتتتتتتتامية، لوحديد كيفية عودي الالجئين، وووفير  األلتتتتتتتتتت جالجية بين البلد 

ووزويد العائدين بالوجائق الالزمة وووفير وسائط النق  الوي الضتمانات الالزمة للسما  ل م بالد و ، 

                                                           
 .135أديب سالمة، مرجع سابق، ص  د. الهلسه، أيمن1
 .13د. الزعبي، فاروق، الشيخلي، عبد القادر، مرجع سابق، ص2
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الحماية بمن وموع م  والوأكدوقديم المستتتتتاعدات الالزمة ل م،  إلى باإلضتتتتتافة، األلتتتتت البلد  إلىوقل م 

 في إدمتاج م عتاديإ إلى، والمشتتتتتتتتتتتتتتاركتة في الج ود الوي و تدف األلتتتتتتتتتتتتتت زمتة الوي يوفرهتا البلتد الال

 1المجومع.

منظمات غير الحكومية بزيادي نطاق المستتتتتتاعدات وأحيانا وقوم المفوضتتتتتتية وبالشتتتتتتراكة مع ال

آلبار، واطرق والجستتتتور كن الفردية والمدارس والعيادات والاالمستتتت عمارأ عاديإن الوي وقدم ا لووضتتتتم

ولتتتاميم هذه المشتتتروعات بمستتتاعدي النازحين والالجئين العائدين ويعم  موظفي  وغالبا ما يوم إعداد

المفوضية على مراقبة سالمة الالجئين العائدين لضمان وموع م بالحماية الكاملة من قب  حكومو م. 

 من او  وى العالمعلى مستتتتتوالعودي الطوعية  حاالتالكجير من في وقد ستتتتتاهمت المفوضتتتتتية الستتتتتامية 

 2.األلليةبلدان م  إلىعلى العودي  واألفغانمساعدي الالجئين السودانيين والعراقيين 

 زوا  لتتتتفة الالجئ عن أستتتتبابستتتتببًا من  البلد األلتتتت  إلىلالجئ الطوعية عودي الووعوبر 

وف وان ال ، وضتتتتتعة الطبيعي إلى عودوه األلتتتتت  بلده إلى الطوعية عودوهحيث ومج  . الشتتتتت ص

 3.لالضط اد قد زا  وعرضهمن  يبررهما  لهالذي 

 الندماج في بلد اللجوء ثانيا :

  والذي هذا الح إلىيوم اللجوء  فأنهإلى البلد األل   لالجئفي حالة وعذر العودي الطوعية 

الالجئين في بلتتد اللجوء أو الووطين المحلي في حتتالتتة موافقتتة بلتتد اللجوء على ذلتتك.  بتتإدمتتاجيعرف 

                                                           
 -164المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين، مدخل إلى الحماية الدولية لالجئين، مرجع سابق، ص1

165. 
ين ودور المفوضية السامية لألمم المتحدا (.حماية الالجئ3119المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين)2

 .33لشؤون الالجئين، ص
 .433أمر هللا، برهان محمد، مرجع سابق صد. 3
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الذي الموقع  إلىالالجئين في البلد المضيف  اسوقبا وطين المحلي مغادري الالجئ مركز ويقلد بالو

 1.كما يأم  بشك  دائم فيهسيو ذ منة بيوا يقيم 

محلي بالمجومع ال إدماج مووعم  المفوضتتتتتية على وشتتتتتجيع البلدان المضتتتتتيفة لالجئين على 

ن وحم  م وومويل ا، لكي يومكن الالجئون إنمائيةالبلدان بالقيام ببرامج ولك من  ال  اقوراح ا على 

لمشتتتوري والوعليم ا يموقدقيام ا ب وأيضتتتاوكذلك لكي يستتتاهموا في وقوية اقولتتتاد بلدهم الجديد،  أعبائ م

 2وغيرها. لالجئين والودريب الم ني والعم  المأجور

م وفي النظام 9199 اوفاقيةص على هذا الح  الدائم في ك  من وم الن وعلى الرغم من أنه

دائمة في بلد اللجوء مع  أقاماتالذي يوم بموجبة من  الالجئين  ،3للمفوضتتتتتتتية الستتتتتتتامية األستتتتتتتاستتتتتتتي

أن الكجير من الدو  ألتتتتتبحت و شتتتتتى بقاء الالجئين على  إال ،4الوجنس بعد فوري من الزمن أمكانية

. منيةأمن حدوث مشاك   ةلفوري غير محدودي،  شية من ا على مواردها النادري وكذلك  شي أراضي ا

ين بعض الالجئمن أهم تتتا أن يكون للتتتدمج المحلي بعض الفوائتتتد لبلتتتد اللجوء  نإوبتتتالمقتتتابتتت  يمكن 

م من على الدعبلد اللجوء حلتتتتو  بلد اللجوء وكذلك  وعود بالفائدي على أنم ارات يمكن  ألتتتتحاب

 5وغيرها.عود بالفائدي على السكان المحليين ي الذيو  الدوليالمجومع 

 : هي مسوويات ةاالندماج المحلي يوم بشك  ودريجي على جالج أن إلى اإلشاريووجدر 

مجموعة من الحقوق للال  الالجئين والوي وزداد  قرارإوالذي يومج  في  :المسووى القانوني .9

بلد  يوموع بنفس الحقوق الوي يوموع ب ا مواطني أن يشتتتعر الالجئ بأنه إلىبلتتوري ودريجية 

                                                           
 .53كريدي، علي جبار، مرجع سابق ص1
 .11د. الوالي، عبد الحميد، مرجع سابق، ص2
 فقرا ج من النظام األساسي للمفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين. 1المادا 3
 م.1951من اتفاقية  34المادا 4
 .166المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين، مدخل إلى الحماية الدولية لالجئين، مرجع سابق، ص5
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مكانيةالدائمة،  اإلقامةحلتتتتتتتتتتتتتو  الالجئ على  إلى في الن ايةيؤدي الذي  األمراللجوء،   وا 

 الجنسية. اكوسابه

 مهيقد: عندما يق  اعوماد الالجئين مع مرور الزمن على الدعم الذي االقولتتتتاديالمستتتتووى  .4

 .بأنفستتت م وعلى دعم اقولتتتاد بلد اللجوء أعبائ موحم  على يلتتتبحون قادرين بلد اللجوء، و 

وا من دعم لالجئين حوى يومكنمن  ال  وقديم المجا  هذا ال ووقوم المفوضية بدور كبير في

 بلد اللجوء. عناألعباء من اج  و فيف و  مبأنفس  أعبائ موحم  

أن وفاع  الالجئين مع مواطني بلد اللجوء يمكن م من المستتتتتتتتتووى االجوماعي والحضتتتتتتتتتاري:  .0

ييز ال وف أو الوم أشكا المشاركة في الحياي االجوماعية في بلد اللجوء بدون أي شك  من 

 1أو العدائية.

 ثالثا : أعادة التوطين في بلد ثالث 

يد ، والح  الوحلد جالث أمر البد منهولتتتتتتتتتتب  مستتتتتتتتتتألة أعادي ووطين الالجئين في بغالبا ما 

في البلد  إدماجهوعذر أو  األلتتتتتتتتتتتتتت  بلده إلىلمشتتتتتتتتتتتتتتكلتة اللجوء وذلتك في حتالتة وعذر عودي الالجئ 

ينية، دعنلتترية أو ستتياستتية أو  ألستتبابم ددي بال طر  حياوه لتتولتتا في حالة كون  لهالمضتتيف 

 .حمايوهأو في حالة عدم قدري سلطات الدولة المضيفة على 

نما وو  ةولقائيوم بلتتتوري عادي ووطين الالجئ في بلد جالث ال وإومن الجدير بالذكر أن  عومد ا 

، وال بد في هذه الحالة من ووافر شتتتتتتتتتتتتروط معينة فيهعادي ووطين الالجئ على قبو  البلد الذي يراد إ

 جناءأ، ومواج ة الالجئ األو بلد اللجوء في في البلد المضتتتتتتتيف أي  اً الجئمن ا أن يكون الشتتتتتتت ص 

                                                           
 .161المفوضية السامية لألمم المتحدا لشؤون الالجئين، مدخل إلى الحماية الدولية لالجئين، مرجع سابق، ص1
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ون كحل ا في البلد المضتتتتتتتتيف، وأن ويمكن مشتتتتتتتتاك  قانونية أو مادية ال  األو في بلد اللجوء  قاموهإ

 1في بلد جالث هو الوسيلة الوحيدي لح  هذه المشاك . ووطينهعادي إمسألة 

 دو   لى والوأجير ع بإقناعجا  من  ال  قيام ا مرئيستتيا في هذا الوولعب المفوضتتية الستتامية دورا 

 فرلتتتتتتتتتتتتتتة جتديتد لبنتاء حياو م منح مووطين الجئين لتدي تا من أجت   عتاديإمعينتة لجعل تا ووافق على 

 ومر بعدي مراح يجب أن ووطين الالجئين في بلد جالث  عاديإعملية  وماما أن إالبكرامة وستتتتتتتتتتتتتتالم 

 من ا:

 ووطين عاديإعلى قبو  لالجئين أو الدولة المضتتتتتتتتتيفة  األلتتتتتتتتت غير الدولة  أ رىدو   قناعإ .9

 الالجئين لدي ا. 

 2.بلوري دقيقة رغبوهج  معرفة ام المفوضية بمقابلة ك  الجئ من أقي  .4

دهتتا الالجئين وفقتتا للمعتتايير الوي وحتتد بتتا ويتتارووطين الالجئين  عتتاديإقيتتام التتدو  الوي قبلتتت  .0

 .جدد الجئينفي اسويعاب  إلمكاناو ااسونادا 

ستتتتاعدي م إلى إضتتتتافةالمفوضتتتتية الستتتتامية  شتتتترافبإدولة االستتتتويطان  إلىالقيام بنق  الالجئين  .2

 .الدو  المعنية وال يئات الدولية الم ولة كمنظمة ال جري الدولية

 عتتتاديإأن  أهم تتتاوحقيق وظتتتائف م متتتة من  إلىووطين الالجئين في بلتتتد جتتتالتتتث  عتتتاديإويؤدي 

عرضتتتتتتتتتين مفي البلد المضتتتتتتتتتيف يكونون  ية الدولية لالجئين الذينالحما أدوايمن  أدايالووطين يعوبر 

يعوبر من الحلو  الدائمة لمشتتتتتتاك  الالجئين،  أنهحياو م أو حريو م أو غير ذلك، كما  ضتتتتتتد طر لل

 3بين الدو . األعباءيعوبر وسيلة لوحم   أنه إلى باإلضافة

                                                           
1Information For asylum-  seekers and refugees in Egypt, UNHCR, regional 
representation in Egypt, Cairo, November, 2005, p59. 

 .11د. الوالي، عبد الحميد، مرجع سابق، ص2
 .135ألنعيمي، عمر سلمان، مرجع سابق، ص3
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 للفئات الوالية: األولوية عطاءإالووطين  عاديإويجب في عملية 

عدم  إلى باإلضتتتتتتافةالالجئين الذين يواج ون  طر الطرد أو الرد من البلد المضتتتتتتيف فئات  .9

وكذلك الالجئين الذين يواج ون و ديدات ضتتتتد حياو م  األلتتتت البلد  إلىقدرو م على العودي 

 .غيرها سياسية أو ألسبابأو سالمو م أو حريو م 

وعرضوا  نأالذين سبق ل م  واألطفا  واألش اصكالنساء احوياجًا  األشدالفئات الضعيفة أو  .4

ا أو بلد اللجوء، والمعاقون ذهني فيعالج ل م  للوعذيب والعنف، والمرضتتتتتتتتتتتتى الذين ال يووفر

 لىإل م مدي طويلة في حالة لجوء ولم يستتتتوطيعوا العودي  ألتتتب الذين  واألشتتتت اصجستتتديا، 

 1أو االندماج بمجومع البلد المضيف ل م. األل بلدهم 

بدأت ابقًا سورحب بالالجئين كانت الدو  الوي  وومج  في أنالمشكلة في الوقت الحاضر  أن إال

برر ذلك قبو  الجئين جدد وو أمام األبوابووبع سياسية غلق  وأ ذتب لوص ذلك ستياستو ا  يرُ ُوغ

 ن أنكذلك  شتتتتتيو ا مالوطني و  أمن ابالمشتتتتاك  االقولتتتتتادية الوي وعاني من ا وكذلك  شتتتتيو ا على 

 لدي ا.  الديمغرافيالووازن  ا وال  إلىيؤدي  أنقبو  الجئين جدد يمكن 

ووطين  عاديإعلى قبو   دو عدد من ال قناعمن إوقد ومكنت المفوضتتتتتتتتتتتتية على الرغم من ذلك 

الجئ ستتتوري لدي ا  ألف 49000على ذلك قبو  كندا ووطين  األمجلةبرز الجئين جدد لدي ا. ومن أ

كالواليات الموحدي  أ رىدو   إلى إضتتافةالجئ  ألف 94000 باستتوقبا الوي وعدت  لياوكذلك استتورا

 2.األوربيودو  االوحاد  األمريكية

أقرت هذا ما و  ومع ذلك وبقى نسبة الالجئين المعاد ووطين م في بلد جالث لغيري نسبيا غير أنه

 3الموحدي لشؤون الالجئين. لألمماللجنة الونفيذية للمفوضية السامية  به

                                                           
 .14د. الزعبي، فاروق، الشيخلي، عبد القادر، مرجع سابق، ص1
 .19، مرجع سابق، صد. الوالي، عبد الحميد2
 .3111( في سنة LII) 91توصية اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية رقم 3
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 دووزايتت بتتدأتعتتادي الووطين في بلتتد جتتالتتث  أن ظتتاهري اللجوء إلى هتتذا الحتت    إ استتتتتتتتتتتتتتتةوورى التتدر 

 عدد محدد من باستتوقبا بعد إعالن عدد من الدو  رغبو ا األزمة الستتورية، و  استتومرار لتتولتتا مع 

ريين، ولكن مع ذلك يبقى هذا الح  استتتتتتتتتتتتتتوجنائيا وفي مؤ ري الحلو  الوي ولجأ إلي ا الالجئين الستتتتتتتتتتتتتتو 

أن عملية  اووقاليده، كم من ستتتتتتلخ الالجئ عن بيئوه ومجومعه المفوضتتتتتية الستتتتتتامية، لما يوروب عليه

الجئين ل را ما يحدث من ستتتتتتتتتلوك عنلتتتتتتتتتري ومعاد  الووطين ووميز بالوعقيد ووحواج وقوا طويال، وأ ي

 الذين يوم إعادي ووطين م.
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 الفصل الخامس

 الخاتمة والنتائج والتوصيات
 

 أول: الخاتمة

التتدوليتة الحكوميتة في مجتتا  حمتتايتتة  لقتد ونتاولتتت هتتذه التتدراستتتتتتتتتتتتتتة موضتتتتتتتتتتتتتتوع دور المنظمتتات

والذي يعوبر موضتتتوع الستتتاعة في الوقت الحاضتتتر بستتتبب الالجئين، وووفير الحماية والمستتتاعدي ل م 

ي  في الدائر الحرب  ووعوبرزديتاد الحروب واللتتتتتتتتتتتتتتراعات إ نويجتةاللجوء والنزو  التدا لي  أزمتةوطور 

في ستتتتوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها من مناطق اللتتتتراع هي الستتتتبب الرئيستتتتتي الوقت الحاضتتتتر 

بعد  اصاألشتتتتتتتتتتت حيث وروب علي ا نزو  ماليين  الالجئين والنازحين دا ليا في العالم أعدادالزدياد 

من لكي يعيشتتتتتتتتتتتتتتوا بكرامة االضتتتتتتتتتتتتتتط اد وبحجا عن مكان آ أو وفتا من الموت  أوطتان مهروب م من 

فير ووو في مجا  معالجة مشتتكلة اللجوء نجاحات عديدي أن حقق  لمجومع الدوليستتبق ل وقدوستتالم، 

قديم م وووفير الحماية ووالدولية لونظي اآللياتالعديد من  نشتتتتتتتتتتتتتتاءإمن  ال  الحماية الدولية لالجئين 

 م والبروووكو  الملحق ب ا9199اوفتاقية  أقراربرز هتذه النجتاحتات هو ومن أالمستتتتتتتتتتتتتتاعتدي لالجئين، 

اوفاقية ووولى وضتتتتتع وعريف محدد لالجئ وحددت العنالتتتتتر الوي  أو م الوي اعوبرت 9179لستتتتتنة 

ظمات والوكاالت الدولية ال التتتتتتتة بحماية الالجئين نالعديد من الم أنشتتتتتتتاء، وكذلك فيهيجب ووافرها 

ر ووفيحكومية م ولتتتتتتة بكبر وكالة دولية وضتتتتتتية الستتتتتتامية والوي وعوبر اليوم أالمف أ رهاوالوي كان 

الحماية والمستتتاعدي لالجئين وغيرهم من الذين يد لون ضتتتمن واليو ا، بالونستتتيق والشتتتراكة مع غيرها 

من المنظمتات التدوليتة الحكوميتة وغير الحكومية، هذا على اللتتتتتتتتتتتتتتعيد الدولي وأما على اللتتتتتتتتتتتتتتعيد 

جة مشتتتتتتتتتتتتتتكلة لج  معامن أفيما بين ا  اإلقليميةوفاقيات العديد من اال بإبرامفقد قامت الدو   اإلقليمي

م وكتتذلتتك االوفتتاقيتتة العربيتتة 9191لستتتتتتتتتتتتتتنتتة  األفريقيتتةاالوفتتاقيتتة هي  اللجوء ومن أهم هتتذه االوفتتاقيتتات
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النجاحات الوي حقق ا المجومع الدولي في ولك م، وعلى الرغم من 9112ال التتتتتة بالالجئين لستتتتتنة 

 أعداداد ستتتبب ازديمشتتتكلة الالجئين الزالت مستتتومري ال ب  وفاقمت بلتتتوري كبيري ب أن إالهذا المجا  

ستتتتتتتتة غلق لالجئين ستتتتتتتتيا مستتتتتتتتوقبلةغلب الدو  الوي كانت أ وباعوا  الالجئين والنازحين بلتتتتتتتتوري كبيري 

 أن إلى ةباإلضتتتتتتاف، الديموغرافيةومواردها ووركيبو ا  أمن ا الوطنيالالجئين  وفا على  أمام األبواب

قلة الدعم المقدم ل ا  أهم اوعاني اليوم من عدي مشتتتتتاك  من و التتتتتة المفوضتتتتتية  المنظمات الدولية

 الالجئين الكبيري. أعدادالذي ال يواكب 

 ووللنا إلى النوائج والووليات الوالية: وفي ن اية الدراسة

 

 ثانيا : النتائج

ر ما مدى فاعلية الدو موضتتتوع الدراستتتة والوي وومج  بل األستتتاستتتيةعلى المشتتتكلة  اإلجابةج  من أ

 نستتتتتتتتتتانيةاإلالمنظمات الدولية الحكومية في مجا  ووفير الحماية القانونية والمستتتتتتتتتتاعدي  الذي وقوم به

 لىإموضتتتتتوع وولتتتتتلنا ل، ومن  ال  دراستتتتتونا لاأل رىلالجئين وغيرها من المشتتتتتاك  الفرعية الالزمة 

 النوائج الوالية: 

نما وشتتتتتتم  و أن لك  شتتتتتت ص الحق في اللجوء،  .9 الحماية الدولية ال وقولتتتتتتر على الالجئين وا 

أن البنيتتة القتتانونيتتة أو األستتتتتتتتتتتتتتتاس القتتانوني لفكري الحمتتايتتة و طتتالبي اللجوء والنتتازحين دا ليتتا، 

م وهما يشتتتتكالن 9197م والبروووكو  الملحق ب ا لستتتتنة 9199الدولية لالجئين هي اوفاقية 

 وم أن مفو ة القانون الدولي لالجئين، باإلضتتتتتتافة إلى النظام األستتتتتتاستتتتتتي للمفوضتتتتتتية الستتتتتتامي

اقيات أن االوفولف أيضتتتتتتا عن مف وم الناز  دا ليا،و الالجئ ي ولف عن مف وم الم اجر وي 

م، كتتاوفتتاقيتتة منظمتتة الوحتتدي 9199اإلقليميتتة وستتتتتتتتتتتتتتعتتت من مف وم الالجئ الوارد في اوفتتاقيتتة 

 من الدوليين.و ديدا للسلم واألمشكلة اللجوء وعوبر ن وا  م. 9191األفريقية لسنة 
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وحتتديتتات كبيري وواجتته المنظمتتات التتدوليتتة الحكوميتتة وأهم تتا قلتتة التتدعم المتتالي التتذي ال هنتتاك  .4

دم عباإلضتتتافة إلى  ستتتبب الزيادي الملحوظة في أعدادهم،يغطي احوياجات جميع الالجئين ب

ومكن المنظمات الدولية الحكومية من إغاجة ومستتتتتتتتتتاعدي الالجئين والنازحين دا ليا بستتتتتتتتتتبب 

د المنازعات المستتلحة في الوقت الحاضتتر فبعض الموحاربين ال يعورفون ب ذه المنظمات وعق

 الدولية وال بدورها.

الدو   نًا أمام حق اللجوء وأاللجوء هو حق يوعلق بستتتتتيادي الدولة ويعوبر مبدأ الستتتتتيادي عائق .0

 وقييديه علىودابير باو اذ بعض الدو   باإلضتتتتتتتافة إلى قيام وعوبره انوقالتتتتتتتا من ستتتتتتتيادو ا،

لقاء ك  و  الجئين والومييز بين م،ال عدم وجود ستتياستتة دولية موحدي لمعالجة مشتتكلة اللجوء وا 

غياب االلوزام الستتتتتتتتياستتتتتتتتي الدولي و  لى دو  أ رى مما فاقم من المشتتتتتتتتكلة،دولة المشتتتتتتتتكلة ع

 ين الستتتتتتوريينب لتتتتتتوص معالجة مشتتتتتتكلة الالجئين في بعض المناطق مج  مشتتتتتتكلة الالجئ

وباع اغلب الدو  سياسة غلق األبواب أمام الالجئين.و  األفغان،والعراقيين و   ا 

ي الم ولتتواننروا هما الوكالوان الدوليوان المفوضتتية واأل .2 جاد في ووفير الحماية والمستتاعدي وا 

أن المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير و  و  الدائمة لالجئين وضتتتمان حقوق م،الحل

مساعدي الحماية ووقديم الالحكومية وعوبر من أهم شركاء المفوضية السامية في مجا  ووفير 

ة مضتتتاعفة وومج  بووفير الحماي اً أن المفوضتتتية في الوقت الحاضتتر ووحم  ج ودو  لالجئين،

افة ير في أعدادهم إضتتتزدياد الكبوالمستتتاعدي لالجئين إضتتتافة إلى النازحين دا ليا بستتتبب اال

دو  لتتتتغيري كاألردن ولبنان ووحم  أعباء ماليين الالجئين في حين أن وأن  إلى الالجئين،

 دوال كبيري ال وقدم إال القلي .

وومجتت  أهم لتتتتتتتتتتتتتتور الحمتتايتتة التتدوليتتة لالجئين بوقتتديم الحمتتايتتة القتتانونيتتة ل م والمستتتتتتتتتتتتتتتاعتتدات  .9

يجاد، اإلنستتتتتتتتتتتتتتانية  إلىشتتتتتتتتتتتتتتاكل م من  ال  ومكين م من العودي الطوعية الحلو  الدائمة لم وا 
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ي بلد ووطين م ف إعاديفي البلدان المضيفة ل م أو  إدماج م، أو العم  على األلليةبلدان م 

 جالث.

 ثالثا : التوصيات 

 :ووللت الدراسة إلى أهم الووليات الوالية

 وضتتتتتتتتتتتتتتمنلجوء و وضتتتتتتتتتتتتتتع اوفتاقيتة دوليتة حتديجتة وواكتب الوطورات الوي طرأت على ظاهري ال .9

 لالجئين حقوق م.

ليشتتتتتتتتتتتتتتم  فئات جديدي ووفعي  اآلليات الدولية ال التتتتتتتتتتتتتتة بحماية ووستتتتتتتتتتتتتتيع وعريف الالجئ  .4

 الالجئين.

ج  أ مبادئ الوضامن الدولي ووقاسم األعباء بين الدو  من وضع إليه دولية وضمن وطبيق .0

قناع الدو  الوي لم و  يجاد حلو  لمشتتتتتتتاك  الالجئين،إ ات ونظم للوشتتتتتتتريعالعم  على دعوي وا 

 لي ا أو أبرام اوفاقيات على المستتووى اإلقليمي بين اية ال التتة باللجوء إلى االنضتتمام إالدول

قرار أو إلتتتتتتتتتتتتتتدار قوانين وطنيتة  تالتتتتتتتتتتتتتتة بتذلتك، قواعد قانونية دولية ووفر الحماية من  وا 

 ال طف والقو  لموظفي المنظمات الدولية أجناء قيام م بأعمال م. 

مجلس األمن الدولي  إلىمن  المفوضتتتتية الستتتتامية لتتتتالحيات أوستتتتع بحيث يمكن ا اللجوء  .2

لية مات الدو وشتتتتتتتتتتتجيع الدو  والمنظو لقانون الدولي لالجئين، افي حالة انو اك أحدى الدو  

ج  أن يكون مع المفوضتتتتتية الستتتتتامية ودعم ا من أ الحكومية وغير الحكومية على الوعاون

 في مجا  ووفير الحماية الدولية لالجئين. دورها أكجر فاعليةً 

العمت  على معتالجتة مشتتتتتتتتتتتتتتكلة النزو  الدا لي قب  وطورها إلى مشتتتتتتتتتتتتتتكلة لجوء كون الناز   .9

جوء األلتتتتتتتت  وطلب الل محوم  لم يستتتتتتتتم  له بعبور حدود بلدهالدا لي يعوبر بمجابة الجئ 

 ،حمتتتايتتتة ل موشتتتتتتتتتتتتتتجيع التتتدو  على قبو  المزيتتتد من الالجئين وووفير الفي دولتتتة أ رى، و 
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نشتتتتتاء منظمات دولية جديدي وأ ذ على عاوق ا االهومام بفئات أ رى غير الوشتتتتتجيع على إو 

الالجئين كالنازحين دا ليا وعديمي الجنستتتتتتية وجع  ا ولتتتتتتاص المفوضتتتتتتية يقولتتتتتتر على 

 .ج  و فيف األعباء علي ائين وطالبي اللجوء والعائدين من أالالج
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