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داء ـــــإه
 
 

 و أتمنى أن أنال رضاىما اىذا العمل المتواضع إلى من ربياني صغير أىدي
دائما أبي و أمي و كل من ساندني في ىذا العمل لنجاحي زمالئي وكل الذين 
زودوني بالمعلومات القيمة التي سهلت علي المهمة و إلى كل من ساىم في 

 نجاح ىذا العمل من قريب أو بعد
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 أخيهلف أشكال و صور االضطهاد من طرف مخت إلىمند القديم تعرض اإلنسان 
المزرية   األوضاعهروبا من  األمنيجد فيها  أماكن إلىالسبب الذي دفعه  للفرار  ,اإلنسان

 .ظهور ظاهرة اللجوء إلى أدىو هدا ما , األقوياءبطش و 

في  اإلنسانلك فقد تطور حق اللجوء  مع تطور ظروف الحياة فقد كان ذو على اثر 
ثم أصبح يلجا إلى , هربا من أخطار الطبيعةالمغارات و الكهوف و الجبال  إلىالبداية يلجا 

 .أماكن العبادة اعتبارا إلى قدسية و حرمة هده األماكن 

, على إقليمها صاحبة السيادة على إقليمها حقا مقررا للدولةثم تطور حق اللجوء و أصبح 
ونظرا لتفاقم وزيادة خطورة ,  سيادة الدولة على إقليمها إلىيستند  لمنح هدا الحق  أصبحو 

ترتب على دلك , ال سيما معاناته من ويالت الحرب اإلنساناالضطهاد و العنف الممارس ضد 
 .في الدول المجاورة بحثا عن األمن و األمانلجوء العديد من الفارين من بلدانهم 

ولم يتم النظر إلى مشكلة الالجئين  باعتبارها قضية دولية يتعين معالجتها على    
في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية األولى و ذلك من خالل عصبة  إالالمستوى الدولي 

كما , أين عرفت ظهور بعض االتفاقيات التي كانت تخص فئة معينة من الالجئين, األمم
فقد انحصر ¸إال أنها كانت تختص بطوائف معينة من الالجئينعرفت ظهور بعض الوكاالت 

دورها بصفة أساسية في تنسيق الجهود الدولية فيما يتعلق بمشكاة الالجئين دون أن يكون لها 
 .نظرا لتعارض المصالح السياسية, ما لصالح الالجئين إجراء أي اذاتخالدول على  سلطة إجبار

لمجتمع الدولي ضرورة استمر الوضع بوتيرة بطيئة و بقي الوضع كذلك إلى أن أدرك ا
 إنشاء مؤسسات

مع األعداد  و هذا بالموازات, أنظمة قانونية الهدف منها توفير الحماية لالجئينو  
المتزايدة لهم خاصة أثناء الحرب العالمية الثانية  مما دفع بالمجتمع الدولي لتغيير نظرته 

تطوير نظام الحماية الدولية لالجئين من خالل و   البحث عن السبيل الحتواء هذه الظاهرة و 
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 أهمعل و ل, تمييز أيو توسيع نطاق حماية حقوقهم األساسية دون , االتفاقيات المختلفة 
المتحدة السامية  األمممفوضية  أنشئتفي هدا الخصوص كانت عندما  اتخذتالخطوات التي 

من اجل تقديم المساعدة لحوالي مليون , لشؤون الالجئين بوالية محدودة لمدة ثالث سنوات
من الالجئين األوروبيين الذين كانوا بال مأوى بعد مرور خمس سنوات على انتهاء شخص 
 .الحرب

كان منتظرا من المفوضية السامية لشؤون الالجئين هو انتهاء مهمتها بعد انقضاء وما 
غير ا ن تلك األزمة لم تنقضي بل تفجرت إلى , اآلجال المتفق عليها و المحددة بخمس سنوات

عندما فتحت المفوضية , العالمي والتي امتدت إلى اجل طويلأزمة أعمق منها على الصعيد 
كانت األمم المتحدة قد أنشئت قبل ذلك بخمس , م 0590جانفي  10ا في أبوابها لبدا أعماله

العالمي لحقوق  اإلعالنصدر  0591و في عام , سنوات إلنقاذ األجيال من ويالت الحرب
ين في وقت المدني األشخاصثم تلته بعد ذلك اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية  اإلنسان
و التي كانت من ,وكان ذلك بشيرا بموجة من االتفاقيات و اإلعالنات اإلنسانية األخرى,الحرب

البروتوكول  بموجبالمعدلة , م المتعلقة بوضع الالجئين 0590بينها اتفاقية جنيف لعام 
العالمية الوحيدة  و الملزمة  األداةو التي كانت تعد , م 0591الخاص بوضع الالجئين سنة 

فهي عرفت , السابقة لهاجاءت لتحل محل كافة االتفاقيات  أنهاال سيما  و , لالجئينلحماية ا
بغض ,شخص في العالم أييطبق على  أنبحيث يمكن , الالجئ على نحو يتصف بالشمول

يستوفي الشروط الواجب توافرها الكتساب صفة  أنبل يكفي  ,قدم منها التيالنظر عن الدولة 
 .الالجئ

للجوء منذ القدم من أعقد القضايا التي تواجه العالم بكافة دوله وقد كانت مشكلة ا
ومنظماته وتركيباته، وقد زادت معاناة الالجئين وارتفعت حدة تلك المشكلة في الوقت الحالي 
عن أي وقت مضى نظرًا لما يمر به العالم المعاصر أوضاع سياسية مضطربة نتيجة قيام 

مما نتج عنه لجوء أعداد هائلة من البشر سواء نساء أو حروب عديدة في معظم ربوع العالم ، 
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 العربية الدول بعض في الحال هو كما, لهم أطفال أو عجائز للبحث عن مكان ومالذ أمن
  . سوريا و الغربية الصحراء ,السودان ,العراق ,فلسطين :مثل

يد اأوضاع الدول، تز  ار عات، وعدم استقر اومع التدهور الذي يشهده العالم من خالل النز 
ماليين،  01عدد الالجئين بشكل ملفت ورهيب، حيث كان عدد الالجئين في أواخر الثمانينات 

مليون، وهذا الرقم يثير الرعب ومخاوف  91في حين يبلغ في الوقت الحالي حوالي أكثر من 
ن أهم كما تعتبر مشكلة الالجئين م .المجتمع الدولي عامة والدول المانحة للجوء خاصة

المشاكل الخطيرة في عالمنا المعاصر، وهذا ارجع إلى أن الالجئين ال يعتبرون مجرد أجانب 
يقيمون داخل إقليم دولة ما، بل يمثلون عبئا اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، ال يمكن لدولة الملجأ 

 .أن تتحمله بمفردها خصوصا إذا كانت هي بحد ذاتها تعاني من عجز اقتصادي

 :ارسةأهداف الد

انطالقا من هذه الدارسة سوف نتطرق إلى تعريف الالجئ واألسباب المؤدية إلى هذه 
 .الظاهرة وكذا تمييزه عن بعض المفاهيم األخرى

كما سنتطرق إلى آليات الحماية وذلك بمختلف النصوص القانونية الدولية واإلقليمية 
  .ة أو غير حكوميةوالداخلية، وكذا دور المنظمات الدولية سواء كانت حكومي

 ماتاز ل من الالجئ ودولة الملجأ وااللتكما سنحاول عرض الحقوق التي يتمتع بها ك
 .المفروضة عليهما

 : أسباب اختيار موضوع البحث

في  ألألمنالتدفق السريع لالجئين في جميع أنحاء العالم بسبب االضطهاد و  -
 .  دولهم

 .االتفاقيات واإلعالنات الخاصة بهمإهدار لحقوق الالجئين وذلك لعدم احترام  -
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 .معاناة هذه الفئة سواء في حدود دولة الملجأ أو داخل دولة الملجأ -
عاناتالنقص الدولي في تدعيم هؤالء من مساعدات    - مادية أو مالية وحتى  وا 
 المعنوية
 .التمييز الحاصل داخل دولة الملجأ من حيث المعاملة بين المواطنين واألجانب -

  :البحثإشكالیة 

هن من أصعب القضايا التي تثار على المستوى اتعتبر قضية الالجئين في الوقت الر 
عات والمشاكل االوطني والدولي، وهذا نتيجة للعدد الهائل والمستمر لالجئين، بسبب كثرة النز 

االقتصادية للدول، وكذلك المشاكل العرقية واالضطهاد الديني والسياسي الذي دفع هؤالء إلى 
ر إلى الدول المجاورة األخرى خوفا على حياتهم والمطالبة باألمن اة أوطانهم والفر هجر 

وينتج عن كل هذا عدة مشاكل سواء لالجئ أو لدولة الملجأ، فبالنسبة لالجئ يفقد  .راواالستقر 
معظم حقوق األساسية، أما بالنسبة للطرف اآلخر ينتج عنه الصعوبة في تحملهم من الناحية 

  .واالجتماعية، أي من ناحية التغذية واإليواء وتوفير مناصب شغل لهماالقتصادية 

لهذه المشاكل التي تثار، وجب على المجتمع الدولي وضع قواعد قانونية فعالة  اونظر 
سة جاءت لتحلل وتجيب عن إشكالية الحماية هذه الفئة الضعيفة، وبناءا على ذلك فإن هذه الدر 

ما مدى فعالية النصوص  و?ما هي الحماية الدولية التي اقرها النظام الدولي  :أساسية هي
بحماية الالجئين، خاصة الالجئين  يتعلق لما هو معمول به فيما ?القانونية الدولية واإلقليمية

الفصل األول جاء , لى فصلينارسة إعلى هذه اإلشكالية قسمنا هذه الدالسوريين؟ ولإلجابة 
 األخيرالحماية الدولية لالجئين في القانون الدولي العام خصصنا لهذا  ماهيةتحت عنوان

الثاني فجاء فيه  أمالالجئين  الدوليةماهية الحماية  إلى األولتطرقنا في المبحث , مبحثين
 .ماهية الالجئ
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فكان تحت عنوان آليات الحماية الدولية لالجئين الفصل الثاني من موضوع الدراسة  أما
إلى مبحثين تطرقنا في األول إلى دور المنظمات الدولية في في القانون الدولي العام قسمناه 

حماية الالجئين أما المبحث الثاني فتناولنا فيه المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
 .الالجئين

و ذلك من اجل  تنا اعتمدنا على المنهج التحليليموضوع دراس إشكاليةعلى  لإلجابةو 
قيات الدولية الخاصة بالالجئين تحليل بعض النصوص القانونية و كدا األحكام و االتفا

 .استنباط األحكام منهاو 

إال أن دراسته كانت محل صعوبات عدة ذلك , و إن كانت أهمية الموضوع تبرز اختياره
بالعوامل التاريخية و السياسية سة نظرا الرتباطه أن الموضوع يعتبر من المواد الحسا

 إضافة إلى ضخامة الموضوع , الديمغرافيةو 

 .و تشبعه مما يصعب تحديده و اإللمام به

و انتهينا في األخير إلى خاتمة عرضنا فيها أهم النتائج و المالحظات التي استخلصناها 
 .من هده الدراسة



 
 :الفصل األول

 ماهية الحماية الدولية لالجئين
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 حیث الدولیة، الشرعیة بها اهتمت التي المجاالت أبرز من الالجئین حقوق عن الدفاع
 األفراد الجماعات، حقوق انتهاك ظاهرة تزاید بسبب كبیرة أهمیة والالجئین اللجوء قضیة تمثل

 البشر، من تشرد المالیین عنها نتج التي و اإلقلیمیة، ولحروب السلطة صراعات بؤر واتساع
 نشأة إلى أدى اآلمن ألمر الذي المالذ على الحصول بهدف المجاورة البلدان على یتدفقون
 :إلى الفصل هذا في سنتطرق و الدولیة، الحمایة
 .الدولیة الحمایة مفهوم :األول المبحث
 الالجىء ةیهام :الثاني المبحث
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 .الدولیة الحمایة مفهوم :األول المبحث
الحمایة  الهروب وطلب على الناس أرغم العالم، من زاویة كل في و التاریخ عبر

حیث  السیطرة، حب و التجبر القوة و قدم قدیمة الحمایة ففكرة خطورة، أقل أماكن في واألمن
عدة  الحمایة عرفت قد و تحمیهم، و أماكن تقیهم إلى یلتجئون و یهربون األفراد كان

 ملیئة بالحروب واالنتهاكات عصیبة و مراحل التقنین نحو والوصول بها نشأتها في منعرجات
 األمن بتوفیر تسعى لتحقیقها التي ألهدافها رسم محاولة و تطورها خالل التجاوزات و

 .للمضطهدین
 .الدولیة الحمایة نشأة و تعریف :األول المطلب

 بتعاقب تطورت الحمایة، و و األمن طلب و بالفرار ارتبطت فقد قدیما الحمایة ظهرت
 مع و األمن واحد معنى تخرج من ال لكنها اختلفت و التعریفات فتعددت الحضارات،
 على الحفاظ و بحقوقه اإلنسان طالب فقد منظما، شكال قانونیا أخذت الحاصلة التطورات
حقوق  لحمایة نظام لوضع سعت التي المنظمات خالل من ذلك كیانه وكان و كرامته
 .اإلنسان

 .الدولیة الحمایة تعریف :األول الفرع
 َحْمًیا اْحم، َیحِمي، حَمى :بأنها الحمایة تعریف یمكن :لغة الدولیة الحمایة تعریف :أوال

 َنَصَره   : َجاَره   َحَمى َعْنه َوَدَفَعه   َمَنَعه   : ِمْنه   الشَّرَّ  َمحِمّي َحَمى والمفعول ، حام   فهو وِحمایًة،
 : المریَض  َحَمى . عنهم منعه : النَّاس من الشَّيءَ  َصاَنَها حَمى : َنْفَسه   َحَمى َعْنه َداَفعَ  ،

الالتینیة  الكلمة من مأخوذ (protection) الفرنسیة  اللغة في الحمایة 1یضرُّه ما منعه
(protectif)  والفعل(protéger)یرادفها، مصطلح  و سالمته، یحفظ و یحمیه ، أي

.(sauvegarde) 
 

                                                           
 http://www.almaany.comالمعاني،  مفردات قاموس  1
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 .اصطالحا الدولیة الحمایة تعریف :ثانیا
 بین لتحقیق المساواة اآلیلة األعمال جمیع تشمل لالجئین الدولیة الحمایة أن نجد

 على الحصول في اهتمام المفوضیة، موضع هم الذین والفتیات والفتیان والرجال النساء
 اإلنسان حقوق و الالجئین قوانین فیها بما ذات الصلة، للقوانین وفقا بها والتمتع الحقوق
 1 .الدولیة اإلنسانیة  والقوانین
 سوء أو من االعتداء بوقایته الشخص مساعدة بأنها "اهلل سعد عمر" الدكتور یعرفها و
 اختفائه، في التسبب أو من سالمته النیل محاوالت إحباط تعني كما الخطر، أو المعاملة
 األنشطة كل تعني كما عنه، الدفاع و علیه األمان والحفاظ إلى حاجته تلبیة أیضا وتعني
 الدولیة القوانین في محدد هو كما للفرد األساسیة الحقوق ضمان احترام إلى ترمي التي

 2 .اإلنسان حقوق قانون و الالجئین قانون و اإلنساني الدولي القانون خاصة 
 .الدولیة الحمایة نشأة :الثاني الفرع

 خاضت حیث هي قدیمة، إنما و الحدیث باألمر لیست اإلنسان احترام حقوق مسألة إن
 سیتم یلي فیما و رمة ا بك أجل العیش من الملوك صراعا مریرا ضد األوروبیة الشعوب
 عصبة في المتمثلة العالمیة الدولیة المنظمات في مواثیق اإلنسان حقوق وضعیة إلى التطرق
 .األمم المتحدة هیئة و األمم
 .األمم عصبة عهد في الدولیة الحمایة :أوال

 المحافظة بهدف1920 عام األمم عصبة أنشأت األولى العالمیة الحرب انتهاء بعد
 عالمیة حرب وقوع تجنب و بطرق سلمیة الدولیة النزاعات الدولیین وحل األمن و السلم على
 نحو الدولي االهتمام اتجه حیث نوعیة نقلة حقوق اإلنسان قضیة شهدت وبذلك ثانیة،
 العصبة عهد ضم وقد الدولیة، االتفاقیة أهمها معینة آلیات خالل الحمایة من توفیر ضرورة

                                                           

اهتمام   موضع هم الذین األشخاص حمایة "لالجئین الدولیة الحمایة إلى مدخل المتحدة، لألمم السامیة المفوضیة 1 
 08 ص ، 2005 وت أ ،1 الذاتي التعلیم برنامج ،"المفوضیة

ص  ، 2007 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان الثالثة، الطبعة المعاصر، الدولي القانون في معجم اهلل، سعد  عمر  2
.217 
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 األمن و ضمان السلم أجل من العمل على النص مثل اإلنسان حقوق بعضه لمس مادة26
  .الحرب إلى اللجوء بعدم وااللتزام العالم في

 ظل األمم إطار عصبة في اإلنسان حقوق بحمایة االهتمام فإن ذلك من بالرغم و
 خدم الذي االنتداب نظام األمم أنشأت عصبة أن بعد خاصة والفاعلیة النطاق ومحدود جزئیا

 نشوب دون الحیلولة في فشلها أدى و إضافیة، أقالیم السیطرة على في لرغبتهم نظرا الحلفاء
بین  الضحایا مالیین مخلفة 1993 سنة أوروبا في اندلعت التي و العالمیة الثانیة الحرب
 حمایة االهتمام بضرورة إلى الحرب في المنتصرة الدول دفع إلى الجئین و وجرحى قتلى
 1 .الدولیة العالقات في القانونیة مكانتها ورفع اإلنسان حقوق
 .المتحدة األمم هیئة عهد في الدولیة الحمایة :ثانیا

 اجتمعت حین 1945سنة  المتحدة األمم هیئة أنشأت الثانیة العالمیة الحرب أعقاب في
 وفور المتحدة األمم میثاق وضعت و سان فرانسیسكو، مؤتمر في الحرب في المنتصرة الدول
 المجلس بإنشاء المتحدة لألمم التحضیریة اللجنة أوصت الختامیة للمؤتمر الجلسة انتهاء

 اإلنسان، وعمال حقوق حمایة و تعزیز أجل من األولى دورته في و االقتصادي واالجتماعي
 هذه تتكون و م، 1946عام  بدایة في اإلنسان حقوق لجنة المجلس أنشأ وصیةالت بهذه

 على سنوات ثالث لمدة االقتصادي واالجتماعي المجلس ینتخبهم عضو 43 من اللجنة
 حقوق قضایا تناول في المجلس بمساعدة اللجنة العادل، وتختص الجغرافي التوزیع أساس

إعداد  الضروري من انه اإلنسان حقوق جنة رأت و صالحیاته في التي تدخل اإلنسان
 والمعاییر المبادئ یحدد إعالن شكل في األولى -اإلنسان  حقوق بحمایة تتعلق وثیقتین
 .لحقوق اإلنسان العامة

 .محددة حقوقا تعرض اتفاقیة شكل في الثانیة-

                                                           
 -2011 بسكرة، جامعة السیاسیة، العلوم و الحقوق كلیة ماجستیر، مذكرة لالجئین، الدولیة الحمایة خضراوي، عقبة  1

 .11ص ،2012
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 على تقوم وثالثین مادة دیباجة من یتألف الذي العالمي اإلعالن إنجاز تم بالفعل و
 إلى االجتماعي و االقتصادي وقدمه المجلس األساسیة، والحریات الكرامة في المساواة أساس

 دیسمبر 10 في "باریس" الفرنسیة بالعاصمة في اجتماعها المتحدة األمم في العامة الجمعیة
عن  دول ثماني وامتنعت اعتراض دون اإلعالن جانب في دولة 48وصوتت  م، 1948
  .التصویت
 تم و اإلعالن صدور هذا منذ دولي كمعیار اإلنسان حقوق حمایة اتخاذ تم ثم من و
 الحفاظ في المتمثل و تحقیقه واألمم إلى الشعوب كافة تسعى الذي المشترك الهدف تحدید
 السیاسي المستوى على الدولي تنظیم المجتمع ومحاولة البشریة األسرة وحدة على

 .الظروف مختلف في باألفراد االهتمام واالجتماعي و واألخالقي،االقتصادي
 حقوق لجنة اإلنسان محل لحقوق المتحدة األمم مجلس حل قد انه إلى اإلشارة تجدر و
 ذلك و م، 2006 مارس 15في  المتحدة لألمم العامة الجمعیة من قرار بموجب اإلنسان
 .اإلنسان حمایة حقوق في الفاعلیة من مزید تحقیق بهدف

 .1الدولیة الحمایة أهداف و تطور :الثاني المطلب
 أجل من حمایة الالجئین مجال في اتفاقیات عدة أبرمت العالمیتین الحربین خالل

 حیث المتحدة، األمم و األمم كانت عصبة المنظمات أبرز بین من و مساعدتهم، و حمایتهم
 .الدولیین األمن والسلم حفظ هو لهما هدف أبرز كان

 واجتماعیة إنسانیة، اقتصادیة مشكلة باعتبارها الالجئین بمشكلة األمم عصبة اهتمت
 سنة في و البلشفیة الثورة بسبب 1917سنة  روسیا من الهاربین الروس بالالجئین فاهتمت
 .بهم اهتمت مندوبیة أنشأت 1921
 األمم مما اضطر كبیرة، بصورة الالجئین عدد تزاید الثانیة العالمیة الحرب خالل و
 مع یتماشى بما ذلك و من مشاكلهم تخفف و بالالجئین تهتم دولیة أجهزة اءإنش إلى المتحدة

                                                           
فاطمة زهرة بومعزة، الحمایة الدولیة لالجئین، مذكرة لنیل شهادة ماستر  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بجامعة بسكرة،   1

  .2، ص 5112-5112
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حقوقهم  حمایة في یتركز الالجئین لحمایة الرئیسي الهدف أن كما( األول الفرع) مبادئها
 یتمكن لكي المناسبة  الظروف خلق إلى إضافة لهم، الكریمة األوضاع توفیر على والعمل

 هذا و أخرى، دولة في آمن مالذ العثور على و اللجوء في الحق ممارسة من المضطهدون
 (الثاني الفرع) وضعتها التي األهداف خالل المتحدة من األمم مفوضیة إلیه سعت ما

 .الدولیة الحمایة تطور :األول الفرع
 ذلك و من بلدانهم الهروب على الناس أرغم العالم من زاویة كل في و التاریخ عبر

 تعترف لم الدول لكن و و النزاع المسلح، السیاسي العنف االضطهاد، من األمان عن بحثا
  .العشرین القرن بدایة في سوى عالمیا منسقا عمال تتطلب الالجئین حمایة بأن

 الدولیة من األجهزة العدید و هي ، إنشائها منذ الالجئین بمشكلة األمم عصبة اهتمت
 الثانیة، العالمیة الحرب في الالجئین عدد ارتفاع مع و( أوال) 1921 من بدءا األخرى
المادة  في الثالثة بالفقرة ذلك في ملتزمة المتحدة األمم منظمة إطار في أجهزة أخرى ظهرت
 (.ثانیا) میثاقها من األولى

 .األمم عصبة عهد في الدولیة الحمایة تطور :أوال
 للتعاون األول الهیكل الدولي هي و األمم عصبة قامت الثالثینیات و العشرینیات في

 مثیل لها یسبق لم التي المبادرات عدد من بإطالق المتحدة لألمم السلف و الدول بین ما في
 .أوروبا في الالجئین مساعدة بهدف

 برئاسة  1921سنة الروس الالجئین لشؤون السامیة المفوضیة هي وكالة أول كانت
 عام ألمانیا من القادمین الالجئینلشؤون  السامیة المندوبیة جاءت بعدها ،"نانسن فریدیریك"

 الحكومیة الوكالة أنشأت الالجئین إعادة توطین أجل ومن 1939 عام في و ، 1933
 .لالجئین
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 1921 الروس الالجئین لشؤون السامي المفوض مكتب 1-
 یقدم مهمة أن كانت بدایة1 األولى، العالمیة للحرب نتیجة المكتب هذا تأسس

(Fridtjof-Nansen) " إلى نانسن المساعدة فریدتیوف" الدكتور السامي المفوض 
 على جهوده "نانسن" وقد ركز الروسیة، الثورة أثر على الجئین أضحوا الذین األشخاص

 وثائق منحهم خالل من ذلك و المضیفة في البلدان الالجئین لهؤالء القانوني الوضع توضیح
 تدابیر اتخاذ و لهم العمل فرص لتامین "نانسن" سعى ذلك إضافة إلى سفر، ووثائق هویة

إلى  المساعدات منح مسؤولیة "نانسن" إیالء تم الحقا و بلدهم، إلى بهدف إعادتهم
 لتوطینهم اتخاذ التدابیر مسؤولیة و العثمانیة اإلمبراطوریة انهیار بعد نزحوا الذین األشخاص

 ، 1930 سنة في "نانسن" وفاة أصال، وبعد اللجوء لهم قدمت التي تلك غیر بلدان في الدائم
 هذا استبدال تم 1938 سنة في و عمله، في لشؤون الالجئین الدولي "نانسن" مكتب استمر
 2 .لالجئین سام بتعیین مفوض المكتب

 سنة الالجئین اآلرمن من أخرى جماعات لتشمل بعد فیما الحمایة هذه امتدت كما
 هؤالء لصالح دولة أبرم اتفاقات و ، 1926 عام الكلدانیین و الیونانیین الالجئین و ، 1924
 دولیة وثیقة إصدار تم بموجبها التي 1922جویلیة  05 اتفاقیة أهمها دولهم، مع الالجئین
 هذه وجاءت لالجئ، وطنیي سفر جواز بمثابة الوثیقة وتعتبر  هذه نانسن، سفر جواز تسمى

 المساعدات للهاربین تقدیم و بالالجئین الخاصة األوضاع دراسة اجل من االتفاقات تدریجیا
 األشخاص خاصة بأوضاع اتفاقیة اعتماد تم السبب لهذا و السیاسیة، االضطرابات من

 1927.أكتوبر في البلشفیة الثورة بعد روسیا تركوا الذین
 دفع مما محدودا جدا، االتفاقیة هذه بموجب لالجئ بالنسبة االنتقال إمكانیة كانت

 باتفاق توجت ، 1926 ماي 12للنظر  دولة 24 ضمت ندوة عقد إلى باألمر المهتمة الدول
 لهم یحق الذین األشخاص تعریف بموجبه تم ،10 في ذلك و الوضعیة، هذه تحسین في -

                                                           
 .2فاطمة زهرة بومعزة، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .05 ص السابق، المرجع لالجئین، الدولیة الحمایة إلى مدخل المتحدة، لألمم السامیة المفوضیة  2
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 الروس الالجئین إلى باإلضافة لیشمل التعریف هذا امتد الوثیقة و لقد هذه على الحصول
 هي العمل المكتب هذا مهمة و الیونانیین، و الكلدانیین و اآلشوریین و الالجئین اآلرمن

 مشكلة بحل مجلس العصبة طرف من المكتب كلف كما لالجئین، سفر وثائق إلصدار
 .المنصب هذا ألغي "نانسن" وفاة وبعد سنوات، عشر ظرف في الالجئین

 (1933).ألمانیا  من القادمین الالجئین لشؤون السامي المفوض 2-
 سامیا عصبة مفوضا قامت ،"هتلر" حكم تحت ألمانیا من الالجئین هروب بدایة مع

(James Mc Donald)  من القادمین لالجئین دونالد لشؤون ماك جایمس" بتعیین األمم 
 دیار إیجاد على "دونالد ماك" عمل حول العالم، المطبقة الهجرة على القیود مع و ألمانیا،
 ذلك وكان الجئ، 80000 من أكثر توطین أعاد سنتین في ظرف و الالجئین، لهؤالء دائمة
احتجاجا  منصبه من "دونالد ماك" استقال 1935 سنة في لكن فلسطین، رئیسي في بشكل
 إقرارها تم ألمانیا، التي في الیهود لصالح شدة أكثر مواقف اتخاذ األمم عصبة رفض على
 حق من الیهود هؤالء نورمبرغ حرمت" قوانین أن حیث " (Nuremberg Laws) حینه في

 السامي المفوض منصب حل 1938 في سنة و األساسیة، الحقوق من وغیرها الجنسیة
 القادمین الالجئین لشؤون السامي المفوض منصب حدیثا مكان أنشأ الذي الالجئین لشؤون

 1 .ألمانیا من
 الالجئین المهمتة بمشكلة الدول قامت الالجئین عدد زید ا ت بسبب و 1933 سنة في
 ثم ألمانیا، من القادمین لشؤون الالجئین السامي المندوب مكتب باسم دولیة وكالة بإنشاء
 أكتوبر 28 في اتفاقیة أبرمت كما النمسا، من الالجئین القادمین إلى ذلك بعد نشاطها امتد

 والتزمت الحقوق من العدید منحهم و الالجئین، فئات جمیع خاللها تنظیم من تم 1933
  .ترابها على المتواجدین الالجئین بتسلیم علیها الدول الموقعة

                                                           
 .06 ص السابق، المرجع الدولیة، الحمایة إلى مدخل الالجئین، لشؤون السامیة المفوضیة  1
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 االرتباط أساس تحدیدهم على تم و الالجئین لفئة دولیة بإبرام اتفاقات الفترة هذه تمیزت
 .معین بإقلیم أو القومي

 بالالجئین المتعلقة المشتركة الحكومیة اللجنة و الالجئین لشؤون السامي المفوض3-
1938 

 الدولي مكتب نانسن لمنصبي دمجا الالجئین لشؤون السامي المفوض منصب جاء
 أن إلى جدا محدودا دوره ألمانیا، وكان من القادمین الالجئین لشؤون السامي والمفوض

 كان بدایة المشتركة، الحكومیة اللجنة تم انعقاد ذاتها السنة في و ، 1946 سنة في انتهى
 امتد عملها أن غیر النمسا، و ألمانیا من القسریة الهجرة منصبا على المذكورة اللجنة اهتمام
 نهایة األمر في و الثانیة، العالمیة الحرب خالل أوروبا في الالجئین كل مجموعات لیشمل

 1.1947في سنة لالجئین الدولیة بالمنظمة المشتركة الحكومیة اللجنة استبدال تم
 المادیة عن المساعدات فضال القانونیة الحمایة بتقدیم الجدیدة اللجنة هذه اختصت

 مكتب و لالجئین الدولي "نانسن"مكتب  من لكل تابعة كانت التي الالجئین طوائف لجمیع
 ثم التشیك، الالجئین جانب إلى هذا ألمانیا، القادمین من الالجئین لشؤون السامي المندوب
 إعادة تسهیل أجل من للعمل 1939 جویلیة في لالجئین اللجنة الحكومیة ذلك بعد أنشأت

 2 .أخرى بالد في ألمانیا و النمسا من القادمین توطین الالجئین
 توفیر أجل األولى من العالمیة الحرب خالل كبیرة بمساعي السابقة المنظمات قامت

 مما واسع و كبیر بشكل الحرب كان بسبب الالجئین أعداد في التزاید إال لالجئین، حمایة
 .واالضطهاد الفقر یعانون جعلهم

 
 

                                                           
 .06 ص السابق، المرجع الدولیة، الحمایة إلى مدخل المتحدة، لألمم السامیة المفوضیة  1
 ط، د الدولي، القانون في الملجأ حق نظریة في دراسة :السیاسي اللجوء حق اهلل، أمر برهان  2
 .192 ، ص.م 2008 القاهرة، العربیة، النهضة دار
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 .المتحدة األمم عهد في الدولیة الحمایة تطور :ثانیا
 ذكر غیر مباشرة بصفة المتحدة األمم میثاق من ( 03 الفقرة 01 ) المادة في جاء
 فبعد بلدانهم، إلى إعادة الالجئین في بدأت الثانیة العالمیة الحرب انتهاء فبعد الالجئین،

 .الثانیة العالمیة الحرب بسبب من الالجئین كبیر عدد هناك كان المنظمة هذه إنشاء
 (.4411) التأهیل إعادة و لإلغاثة المتحدة األمم إدارة 1- 

 سنة في و العالمیة الثانیة، الحرب نشوب تفادي في فشلت بعدما األمم عصبة انحلت
 أوروبا أنحاء جمیع في نزحوا األشخاص الذین مالیین لمأساة التصدي أجل من و ، 1944
 للغوث المتحدة األمم (UNRRA) الغوث بتقدیم إدارة لتقوم بتأسیس الحلفاء قام النزاع خالل
عادة  دیارهم إلى الالجئین من عودة المالیین بتنظیم الوكالة قامت الحرب التأهیل انتهاء وا 
 الكبرى العقائدیة التغییرات بسبب العودة في لم یرغبوا الالجئین هؤالء من الكثیر أن غیر
 1 .بالدهم في حدثت التي

 وتمول كوكالة متخصصة، عملها تمارس لكنها المتحدة لألمم تابعة الوكالة هذه إدارة و
 وباأرو  في لالجئین مساعداتها تقدم األمریكیة وكانت المتحدة الوالیات قبل من رئیسیة بصورة

 األلمان الالجئین بمالیین االهتمام هي واجهتها مشكلة الصین، وأهم و الشرقیة و الوسطى
المنظمة  هذه فمهمة لذا الحرب، وقت للعمل بالقوة أحضره اآلخر الجئ والبعض بعضهم
 2.بالجوانب القانونیة تهتم تكن لم ألنها قانوني منه أثر إنساني طابع ذات كانت

 لم لكنها موطنهم األصلي، إلى المساجین و األسرى مالیین إرجاع على عملت كما
 و األصلیة بلدانهم إلى الرجوع ال یمكنهم الذین لألشخاص جدیدة أخرى مواطن بإیجاد تتكلف

 منح 1943 نوفمبر في الحلفاء الدول حكومات كما قررت مؤقتة، بصفة إال بهم تهتم لم

                                                           
 .06 ص السابق، المرجع الدولیة، الحمایة إلى مدخل المتحدة، لألمم السامیة المفوضیة  1
 .9فاطمة زهرة بومعزة، مرجع سبق ذكره، ص   2
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مكنت  قد و تحتلها، التي المناطق في المتواجدین و المنقولین المادیة لألشخاص مساعداتها
 1.اعترضت طریقها التي المشاكل معظم حل من المنظمة المعونة و المساعدة هذه

 (4411) لالجئین الدولیة المنظمة 2-
 منذ اعترفت ، 1945عام  في األمم عصبة محل المتحدة األمم منظمة حلت عندما

 على یجب میثاقها، مع اتفاقا و اهتمام دولي موضع مسألة الالجئین رعایة مهمة بان البدایة
 وفقا و االضطهاد، من یفرون الذین بأولئك بالمسؤولیة المتعلقة یضطلع أن الدولي المجتمع

 عام بدایة في المنعقدة األولى دورتها في المتحدة لألمم الجمعیة العامة اعتمدت لذلك
هذه  في و الالجئین، لصالح المتحدة األمم بأنشطة المتعلقة األسس الئحة أرست ،1946
 أبدى یكون قد نازح أو الجئ أي إرغام عدم یجب انه على الجمعیة شددت الالئحة

 .ذلك فعل على األصلي بلدة إلى عودته ضد صحیحة اعتراضات
 الدولیة الوكالة هي األمم و أسست إنشاؤها على سنتین مضي بعد و ، 1947 سنة في
 حیاة نواحي كافة مع بشمولیة لالجئین تتعاطى الدولیة المنظمة المتحدة (IRO)التي، األولى

عادة األصل بلد إلى عودتهم و وضعهم تسجیلهم وتحدید ذلك في بما الالجئین،  التوطین، وا 
 یرغبون في الالجئین معظم یعد لم وقتها أوروبا في سائدة كانت التي للحالة السیاسیة نظرا و

 المنظمة أخرى، ووجدت بلدان في توطینهم إعادة ذلك عن عوضا فتم بالدهم، إلى العودة
 تنتقد عدیدة دول كانت حیث الشرق والغرب، بین المتنامیة التوتارت وسط في عالقة نفسها

 أو الغرب إلى عاملة ید مصدر بتوفیر أو بالتحزب متهمة إیاها التوطین، إعادة في أعمالها
 من محدودا عددا أن بواقع مقترن بأعمالها الترحیب عدم إن .جماعات مخربة بمساعدة

 العمل المنظمة عن توقف إلى األمر نهایة في أدى میزانیة المنظمة، في تساهم الدول كانت
 2 .م1951 في سنة

                                                           
1 Ginsy Robert, La Seconde Guerre Mondiale et les déplacements des personnes, les 
organismes de la protection, Paris, 1948 P 14. 

 .07 ص السابق، المرجع الدولیة، الحمایة إلى مدخل المتحدة، لألمم السامیة المفوضیة  2
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 المنظمات مواصلة مهام عاتقها على أخذت ألنها متعددة المنظمة هذه مهمة تعتبر و
 باألمم مرتبطة مؤقتة وكالة متخصصة تكون أن الدولیة المنظمة من الغرض كان و السابقة،
 رئیسي بشكل تعمل و المتحدة، األمم میثاق من63 و 57 للمادتین وفقا باتفاقیة المتحدة
 المخیمات في یزالون یعیشون ال كانوا الذین المشردین و لمشاكل الالجئین حلول اللتماس

 .الجئ ملیون 1.62 ب وقتها عددهم والذین قدر
 إلى بإعادة األشخاص لدستورها وفقا مهامها ممارسة في المنظمة بدأت أن بعد
 أن لها تبین توطینهم، إعادة بنقلهم أو لهم الحمایة تقدیم و مساعدتهم و وتسجیلهم أوطانهم
 عددهم بلغ التي و فیها األعضاء الدول دفع األمر الذي مؤقتة ظاهرة لیست الالجئین مشكلة

 قد الوقت ألن الالجئین مسؤولیة تولي المتحدة األمم من تطلب إلى أن دولة، 18 حینها في
 المتصلة بمساعدة بالنفقات الدولیة المنظمة في األعضاء الدول جمیع لتشاركحان 

 .الالجئین
لشؤون  لألمم المتحدة السامیة المفوضیة إنشاء تسبق منظمة آخر المنظمة هذه كانت

 .الالجئین
 (UNHCR).الالجئین  لشؤون المتحدة لألمم السامیة المفوضیة تأسیس 3-

 في الدولي رضا المجتمع نیل في االستمرار في لالجئین الدولیة المنظمة فشلت بعدما
 األقل على ’شكلها مهما وكالة لالجئین إلى واضحة الحاجة بقیت األربعینیات، نهایة

 یجب الذي الشكل حول المتحدة األمم في ساخنة ومتعددة مداوالت بعد و القریب، للمستقبل
 الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامي المفوض مكتب تم تأسیس الوكالة هذه تتخذه أن

 انعقدت التي جلستها في 919  القرار بموجب العامة الجمعیة في فرعي في كعضو
 ثالث عمل المفوضیة مدة تكون أن على القرار نص قد و ، 1949 سنة دیسمبر شهر319
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 اآلثار حول الدول بین ما في على االختالف عكس مما ، 1951 جانفي من ابتداءا سنوات
 1.هیئة دائمة لتأسیس السیاسیة السلبیة

والذي ألحق  المفوضیة نظام في أصال تحدیده تم المفوضیة والیة صمیم إن
 بموجب بعد ما في تم توسیعه قد و ، 1951 سنة المتحدة لألمم العامة للجمعیة 854بالقرار

 توفر والیتها بموجب االقتصادي و المجلس و العامة قرارات للجمعیة
 الحمایة سیاسیة غیر و إنسانیة أسس لها وعلى التابع واالجتماعي (ECOSOC)المفوضیة،

 المفوضیة والیة من استثني قد و لهم، الدائمة الحلول إلى إیجاد تسعى و الجئین الدولیة
عند  المتحدة األمم في أخرى مصادر أو وكاالت من المساعدة یتلقون الذین كانوا األشخاص

 الحرب بفعل الذین نزحوا األشخاص المفوضیة والیة تشمل لم لذلك و المفوضیة، نظام إقرار
 المفوضیة والیة یشمل ال كذلك إلعادة و المتحدة األمم وكالة والیة شملتهم والذین الكوریة

 وكالة مسؤولیة موضوع هم الذین واألطفال الكوریة والنساء األعمار  (UNKRA)الرجال، 
األدنى  الشرق في الفلسطینیین الالجئین وتشغیل (UNRWA)، لكن إلغاثة و المتحدة األمم

 من معینة الفئات مسؤولیات UNRWA تشمل بل الفلسطینیین، الالجئین جمیع تشمل ال
 والیة تمدید تم قد و الجغرافي لعملیاتها، النطاق ضمن الواقعین الفلسطینیین الالجئین
 المفوضیة أعطیت 2003 سنة في و عمومیة متتالیة، لجمعیات قرارات بموجب المفوضیة

 2 .الالجئین مشكلة تحل أن العمل إلى في باالستمرار اإلذن
 .الدولیة الحمایة أهداف :الثاني الفرع

 تخفیض إلى بهذا الموضوع المعنیة الحكومیة غیر المنظمات و الدولیة الجهات تسعى
 األوضاع تهیئة على األخرى الدول والمؤسسات تشجیع طریق عن القسري النزوح حاالت
 الحمایة أن غیر السلمیة، بالطرق المنازعات حل و حقوق اإلنسان حمایة إلى تفضي التي

                                                           
 .06 ص السابق، المرجع الدولیة، الحمایة إلى مدخل الالجئین، لشؤون السامیة المفوضیة  1
 .07 ص نفسه، المرجع الدولیة، الحمایة إلى مدخل الالجئین، لشؤون السامیة المفوضیة  2
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مشجعة  اتجاهات تأخذ الحاضر الوقت في و السابقة الفترات خالل المقدمة لالجئین الدولیة
 1.أخرى أحیانا سلبیة و أحیانا إیجابیة و

 في العهد الالجئین القدیمة حاالت بعض معالجة في التقدم من مزیدا نالحظ حین في
 في كما لالجئین أخرى حاالت أن هناك نجد آسیا، شرق جنوب و الوسطى أمریكا و إفریقیا
 الجوار دول في و فلسطین داخل في تشتتوا الفلسطینیین الذین الالجئین و اإلفریقي، القرن
 .الحاضر وقتنا حتى حلول إلى بحاجة زل ا ال ت العالم أنحاء وجمیع

 التي اللجوء حاالت ومعقدة من جدیدة حاالت ظهور إلى الالجئین مشاكل في الترابط أدى و
 .جدیدة لحمایتها أسالیب و أدوات إلى بحاجة صارت
 الحمایة ومحاوالتها لتعزیز المتحدة األمم مفوضیة مساعي إلى العودة خالل من و
 المفوضیة هذه تحقیقهاإلى  تسعى التي األهداف استخالص نستطیع لالجئین الدولیة

 في النجاح أن غیر الحكومیة، المنظمات غیر مع و األخرى الدولیة الهیئات مع بالتعاون
 نشاط فاعلیة من یحد الذي األمر الطرق الممهدة، دائما یجد ال األهداف هذه تحقیق

 2 أهدافها، تحقیق في المفوضیة
 .الدولیة الحمایة أهداف إلى التعرض نحاول األساس هذا وعلى

 الحلول إیجاد على خالل العمل من الحقوق هذه تعزیز في الدولیة الحمایة أهداف تتلخص
 :یلي كما هي و لها، المناسبة

 واإلقلیمیة والترتیبات الدولیة االتفاقیات إلى االنضمام على تشجیعها و الحكومات دعوة1-
 .حددتها التي للمعاییر الفعال ضمان التطبیق و والنازحین، العائدین و بالالجئین المعنیة

 یكون بلد القسریة إلى العودة احتماالت من حمایتهم و لالجئین األمان ضمانات توفیر2-
 .الخطیرة األذى أنماط غیره من أو لالضطهاد فیه التعرض من للخوف مبرر لدیهم

                                                           
   .14فاطمة زهرة بومعزة، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .51 ص السابق، المرجع لالجئین، الدولیة الحمایة ندوة أعمال  2
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 لملتمسي توفیر الحمایة مع بعدالة اللجوء على للحصول المقدمة الطلبات فحص كفالة3-
 أو حیاتهم تكون قد بلد إلى العودة القسریة احتمالیة ضد لطلباتهم الفحص أثناء اللجوء
 .للخطر معرضة فیه حریتهم

 مركز على والحصول لهم بها المعترف الدولیة للمعاییر وفقا الالجئین معاملة ضمان4-
 بها یتمتع التي االجتماعیة و الحقوق االقتصادیة نفس ممكنا، كان حیثما و مناسب، قانوني
  .فیه اللجوء منحوا الذي البلد مواطنو

 بلدانهم الطوعیة إلى العودة طریق عن سواء لالجئین دائمة حلول إیجاد على العمل5-
 .اإلقامة بلد اكتساب جنسیة طریق فعن إال و ممكنا، ذلك كان إذا األصلیة

 الحكومات الوثیق مع بالتشاور بلدانهم إلى العائدین الالجئین إدماج إعادة في المساعدة-2
 على وطنهم إلى عادوا التي أو التأكیدات الضمانات أو العفو قرارات مراقبة تنفیذ و المعنیة
 1 .أساسها

 بسالمتهم فیما یتعلق خصوصا و العائدین و اللجوء ملتمسي و لالجئین الجسدي األمن7-
 .العنف أعمال من غیرها و العسكریة الهجمات من
 2 .الالجئین أسر جمع إعادة على التشجیع8-

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .4 ص ، 1977 القاهرة، األهرام، مطبعة اإلقلیمي، المكتب معلومات، ورقة المتحدة، األمم مفوضیة  1
 .الالجئین الفلسطینیین،  مشكلة و إسرائیل االستیطاني االستعمار الدولي، القانون في التحكیم الحداد، إبراهیم دیب حسام  2

 .91ص ، 2009 القاهرة، الحدیث، الكتاب دار طبعة، بدون
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 .الالجئ ماهیة :الثاني لمبحثا
 ذلك كان أخرى سواء دولة إلى اللجوء و األصل بلده مغادرة إلى اإلنسان یضطر قد
 أو اإلنسان لحقوق شدیدة أو انتهاكات عنف أعمال حدوث بسبب جماعي، أو فردي بشكل

 بعد خاصة العالم في الالجئین عدد زیادة الدولیة ونتیجة أو الداخلیة النزاعات المسلحة
 بوضع قامت حیث الالجئین بقضیة المتحدة األمم هیئة اهتمام الثانیة ازداد العالمیة الحرب

 صفة الجئ یكتسب لكي الشخص في توفرها الواجب الشروط تبیان بهدف تعریف لالجئ
 1951 اتفاقیة كما حددت ،(األول المطلب) له المشابهة الفئات بعض بین و بینه والتمییز
 (.الثاني المطلب) آدائها من علیم ال بد وضعت التزامات و الالجئ حمایة أجل من حقوقا

 الالجئ مفهوم :األول المطلب
 شامل تعریف هو مقید وما هو ما بین له المعرفة الجهات بتعدد تعدد الالجئ تعریف إن
 الفرع) المفهوم في معه تتداخل مختلفة قد مصطلحات عن تمییزه تم قد و ،(األول الفرع)

 1(.الثاني
 .الالجئ تعریف :األول الفرع

 المكمل هي والبروتوكول الالجئ، تعریف في االتفاقیات أولى 1951 اتفاقیة تعتبر
 . االتفاقیات من العدید تلتها و ،1967لها
 1967 بروتوكول و 1951 اتفاقیة حسب الالجئ تعریف :أوال

 المعاییر التي أوردت الشمول بنود من 1951 اتفاقیة في الموجود التعریف یتكون
 الذي اإلیجابي األساس البنود تشكل هذه و الجئا، األفراد أحد كان إذا ما لتحدید المستعملة

 .الجئ لوضع ما شخص أهلیة علیه تحدد

                                                           
   .51فاطمة زهرة بومعزة، مرجع سبق ذكره، ص   1
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 استوفى على شخص الالجئ صفة تنكر التي هي و استبعاد بنود هناك أیضا و
 بنود بینما الدولیة، یستحق الحمایة ال ألنه ذلك و الشمول، بنود في الموجودة المعاییر
 .مبررا أو ضروریا یعد لم لكونه وضع الالجئ انتهاء شروط تصف التي هي االنقطاع

 شخص كل"هو  الالجئ أن على 1951 اتفاقیة من ( 02 الفقرة 01 ) المادة تنص
 من یبرره ما له وبسبب خوف ، 1951 ینایر/جانفي 01 قبل وقعت أحداث نتیجة یوجد

أو  معینة اجتماعیة فئة إلى انتمائه جنسیته أو أو دینه أو عرقه بسبب لالضطهاد التعرض
 یستظل أن الخوف ذلك بسبب یرغب ال أو ال یستطیع و جنسیته بلد خارج السیاسیة، آرائه

 السابق المعتادة إقامته بلد خارج یوجد و جنسیة یملك ال كل شخص أو البلد، ذلك بحمایة
 1 ."ذلك البلد إلى یعود أن الخوف ذلك بسبب یرغب ال أو یستطیع وال تلك األحداث نتیجة

 لیكون مؤهال لیكون الشخص جمیعا استیفاؤها یجب معاییر خمسة حدد النص هذا إن
 إلى االنتماء أو الجنسیة أو الدین , بسبب العرق االضطهاد، مبرر، له خوف :هي و الجئا
 االعتیادیة إقامته بلد جنسیته یحمل الذي البلد خارج اآلراء السیاسیة، أو معینة اجتماعیة فئة

 ذلك البلد حمایة التماس في االضطهاد من الخوف بسبب یرغب ال أو ال یستطیع السابقة،
 2 .الشمول ببنود یعرف ما هي و إلیه، العودة أو

 علبهم ینكر 1951اتفاقیة  في (ه)1 و (د)1 المادتین في ذكروا الذین األفراد أما
 للحمایة حاجتهم لعدم ذلك و بنود الشمول، في الشروط على توفرهم على الالجئ وصف
 :على البنود هذه وتنطبق الدولیة
 من التي یتلقونها تلك غیر المتحدة األمم من حمایة و مساعدة یتلقون الذین األفراد 1-

 عملیات ضمن هم الذین الالجئین الفلسطینیین على هذا یطبق الحالي الوقت في المفوضیة،
 ،(أونروا) األدنى الشرق في الفلسطینیین تشغیل الالجئین و إلغاثة المتحدة األمم وكالة

                                                           
 1951 اتفاقیة من ( 02 الفقرة 01 ) المادة  1
أوت  ،1 الذاتي التعلیم برنامج المفوضیة، اهتمام موضع هم الذین األشخاص حمایة الالجئین، لشؤون السامیة المفوضیة  2

 .6 ص ، 5112
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 عملیات خارج الموجودین الفلسطینیین الالجئین أما منها، المساعدات والحمایة ویتلقون
 .1951 اتفاقیة بنود من االستفادة في الحق األونروا لهم

 من بهم تم االعتراف ألنه الدولیة الحمایة إلى حاجة في أنهم یعتبر ال الذین األفراد 2-
 التي ذاتها الموجبات و الحقوق أصبحت لهم بذلك و إقامته محل فیه اتخذوا آخر بلد سلطات

 1 .البلد هذا في للمواطنین تعود
 یستحقون ال هؤالء الذین الالجئ وضع من تستبعد أظن لها أرید (ف)1 المادة في و

 أسباب وجود عند النص هذا معینة ویطبق خطیرة أعمال في مسؤولیتهم بسبب الوضع هذا
 .جدیة

 التي إحدى الصعوبات (ف) 1المادة تطبیق حسن على الحمایة أنظمة نزاهة تتوقف
 حیث التسعینات في الجماعیة من اإلبادة هربوا رواندا من الجئین إلى الحمایة توفیر واجهت
 إلى لتؤدي كانت األفعال هذه و اإلبادة، في أعمال بتورطهم مشتبها كان منهم الكثیر

 2 .الجئ وضع الحصول على من استبعادهم
 أساسیة لالجئین بصفة الحمایة توفیر على مقصورة االتفاقیة هذه كانت قد و

 اتفاقیة الدولیة، رغم صفتها و فإنها علیه و الثانیة، العالمیة الحرب أعقاب في األوروبیین
 لمفاهیم وفقا التعریف هذا كان المتضررة، لهذا أوروبا شعوب هي محددة بشعوب خاصة

 3 .الحرب نتیجة دیارهم تركوا الذین لمشكلة الالجئین حل إیجاد أجل من و أوروبیة،
 أن یعني مما لتاریخ اللجوء، زمني تحدید على التعریف هذا ینص أخرى جهة من و
 خاصة المهجرین و الالجئین لم تشمل لذلك االتفاقیة، تشمله ال 1951 جانفي بعد الالجئ

 .الشرقیة أوروبا وبعض دول الثالث العالم في الحاالت تلك

                                                           
 .63ص السابق، المرجع المفوضیة، اهتمام موضع هم الذین األشخاص حمایة الالجئین، لشؤون السامیة المفوضیة  1
 .نفسه المرجع المفوضیة، اهتمام موضع هم الذین األشخاص حمایة الالجئین، لشؤون السامیة المفوضیة  2
 . 2015 نوفمبر العلمي، البحث جیل مركز العلمیة، المحاضرات سلسلة الالجئین، حمایة و حقوق المل، طالبي سرور  3
 .13ص
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 على حیث نصت الجماعات، لیس و األفراد مع تعاملت االتفاقیة هذه أن كما
 أو معینة لفئة انتمائه أوجنسیته  أو دینه أو عرقه بسبب الشخص على الواقع االضطهاد

 یتعرضون الذین لألفراد اللجوء على حاالت انطباقها مدى على یدل هذا و السیاسیة، آرائه
  1الجماعیة اللجوء لحاالت شمولها أكثر من حكوماتهم، قبل من لالضطهاد

 خالل بالحمایة إلى التمتع الحاجة أمس في هم الالجئین من أخرى مجموعة و بظهور
 إقرار إلى المتحدة األمم آسیا توصلت و إفریقیا خاصة الخمسینیات و الستینیات فترة

 لو و حتى 1967 جانفي 30 من ابتداءا وكان االنضمام الالجئین، بمركز یتعلق بروتوكول
 2.1951اتفاقیة طرف في لیست الدولة كانت

 كل الجئ تعني لفظة أن" البروتوكول هذا من ( 02 الفقرة 01 ) المادة حسب و
 الفقرة) في ترد لم لو االتفاقیة كما من األولى المادة في الوارد التعریف علیه ینطبق شخص

 والكلمات ، 1951 ینایر /جانفي أول وقعت قبل ألحداث نتیجة :التالیة الكلمات منها ( 02
 3 ."األحداث هذه لمثل نتیجة

 سواء ، 1951اتفاقیة  في الواردین المكاني، و الزماني القید إلغاء تم أنه یعني هذا
 جانفي 01 قبل وقعت العالم، آخر من مكان أي في أو أوروبا في وقعت األحداث هذه كانت

 .بعده أو 1951
 1969 الصادرة سنة اإلفریقیة الوحدة منظمة اتفاقیة حسب الالجئ تعریف :ثانیا

 المسلحة إفریقیا، والنزاعات في االستعمار مرحلة نهایة صاحبت التي المنازعات أدت
 مستوى على االتفاقیة هذه دفع إلصدار مما الالجئین من واسعة موجة ظهور إلى الداخلیة
 ثمرة هو االتفاقیة به جاءت الذي التعریف4 (اإلفریقي حالیا اإلتحاد) اإلفریقیة الوحدة منظمة

                                                           
 .13 ص السابق، المرجع المل، طالبي سرور  1
 .84 ص السابق، المرجع اهلل، أمر برهان  2
 الخاصین 1967 بروتوكول و 1951 لعام المتحدة األمم اتفاقیة الالجئین، لشؤون المتحدة لألمم السامیة المفوضیة  3

 .30 ص الالجئین، بوضع 
 .22 ص ، 2015 اإلنسان، حقوق و العامة للحریات الجزیرة مركز الالجئین، التزامات و حقوق أو صدیق، فوزي  4
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 یعني انه إذ اللجوء لمفهوم مهما تمدیدا یمثل هو و افریقیا، االستقالل في حروب تجربة
 لیكونوا الجئین مؤهلون أهلیة لحرب الممیزة غیر اآلثار من الهاربین أن األشخاص مثال،

 1 .االتفاقیة هذه بموجب
 في توسع أنها المادة األولى حسب االتفاقیة هذه في 1951 التفاقیة المكمل الجدید و
 األفراد فئة إدماج هو و التعریف موضوعیة في أكثر اعتبارا أضافت حیث اللجوء مفهوم
 أحداث أو أجنبیة سیطرة أو احتالل أو خارجي، بسبب عدوان بلدهم لترك یضطرون الذین
ببذل  االلتزام و كله، أو بلده من جزء في العام النظام على خطیر االضطراب بشكل تثیر
 المقترفة المحظورة الهدامة األنشطة بعض بذكر انفردت كما ،2 اللجوء لمنح قصوى عنایة
 3 .الالجئین جانب من

 كل على ینطبق أیضا الذي الالجئ لفظ في التوسع و الدولي القانون فقهاء استحسن
 صفو تعكر أحداث أو هیمنة أجنبیة، أو احتالل أو خارجي عدوان بسبب اضطر شخص
 أجل من المعتادة إقامته مكان ترك إلى أو جنسیته منشأه بلد كل أو من جزء في العام النظام
 لصالح جید التوسیع فهذا جنسیتهن أو منشئه بلد خارج مكان آخر في الملجأ التماس

 األرض، بل حسب فقط لیس االصطالحي، المفهوم یوسع و حقوقه من مما یعزز الالجئین
 شامل أو جزئي قد یكون (االتفاقیة في الجدید) العام النظام صفو تعكیر أن كما للهویة، یمتد

 لدیهم كان ما إذا النظر بغض الفرد والمجتمع على السلبیة لالنعكاسات الحاالت، لجمیع
 4 .االضطهاد یبرره ما خوف

 
 

                                                           
 69ص السابق، المرجع المفوضیة، اهتمام موضع هم الذین األشخاص حمایة الالجئین، لشؤون السامیة المفوضیة  1
 . 1969 اتفاقیة  من 5 المادة  2
 . 1969 اتفاقیة  من 9 المادة  3
 .22 ص السابق، المرجع أوصدیق، فوزي  4
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 1984 سنة الالجئین بشان (كارتاجینا) قرطاجنة إعالن :ثالثا
 أمریكا من أكادیمیین ومحامین و حكومیین ممثلین بین اتفاق عقد 1984 عام في تم

 هو فیها الجدید و المنطقة، في الالجئینلمعاملة  القانونیة البنیة أرسى توافقهم و الالتینیة،
 أسباب على القضاء ضرورة و الالجئین إدماج الطرد، وأهمیة أو الرد عدم مبدأ إقرار

 1 .الجماعیة التحركات
 1951 اتفاقیة إعالن كارتاجینا تبنى بالالجئین، الخاصة اإلفریقیة االتفاقیة في كان مثلما و
 .بلدهم من هربوا قد إذا كانوا الناس من أوسع فئة الالجئ تعریف في أدخل ثم
 الخارجي االعتداء المعمم أو العنف من حریتهم أو سالمتهم أو حیاتهم على التهدید بسبب"
 خطیر بشكل أخلت أخرى أو ظروف اإلنسان حقوق انتهاكات أو الداخلیة النزاعات أو

 2 ."العام بالنظام
 تاریخ یعكس و الوحدة اإلفریقیة منظمة باتفاقیة بوضوح تأثر التعریف من الجزء هذا إن

 غیر اإلعالن هذا إن األمریكیة، دول القارة في األهلیة الحروب بسبب الجماعیة النزوحات
 الوطني التشریع في أدمجت الالجئ تعریف ومن ضمنها مبادئه أن غیر قانونا ملزم

 .الالتینیة أمریكا و الوسطى أمریكا دول العدید من في والممارسة
 من فارین أي مجموعات أشخاص عن یتحدث فهو كبیرة، أهمیة یحمل كارتاجینا إعالن إن

 رغم أنه إال شمولیة، أكثر اإلعالن إن هذا یعني مما عدوان، آو العنف أعمال بسبب بالدهم
 لیس ألنه الحكومات، و للدول ملزم غیر فهو تعریف الالجئ، في الدولي للقانون استناده
 3 .خاصة بشریة مجموعات و محدد زمان و بمكان خاص إعالنهو  بل دولیة معاهدة

 
 

                                                           
 .59 ص السابق، المرجع أوصدیق، فوزي  1
 .69ص السابق، المرجع المفوضیة، اهتمام موضع هم الذین األشخاص حمایة الالجئین، لشؤون السامیة المفوضیة  2
 .14 ص السابق، المرجع المل، طالبي سرور  3
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 2001.في  المحدثة 1966 بانكوك مبادئ حسب الالجئ تعریف :رابعا
 اآلسیویة الدول من بعض إقرار هي ما بقدر بآسیا خاصة إقلیمیة لیست مبادئ هي و

فریقیا  وخبرات آراء تعكس و ، 2001 سنة تم تحدیثها قد و ، 1966 سنة األوسط والشرق وا 
 مواقف تعكس أنها فیها المفید و العالم، عرفها التي ضوء التطورات على الدول من العدید
 على وتشتمل ،1967 بروتوكولها أو 1951 اتفاقیة في طرفا لیست التي من الدول العدید
 1لالجئ تعریف

 خوف أو االضطهاد شخص بسبب هو" الالجئ فإن المبادئ هذه من األولى للمادة طبقا و
 الدین، اللون، العنصر، إلى ترجع له، ألسباب التعرض من معقولة أسباب على مبني

 :معینة اجتماعیة إلى فئة االنتماء أو السیاسیة العقیدة،
 .المعتادة بلد إقامته أو دولة أو بجنسیتها، یتمتع أو رعایاها من هو التي الدولة یغادر -
 بحمایتها أو التمتع إلیها العودة في یرغب ال أو یستطیع ال البلد أو الدولة تلك خارج هو و -

2 
 العامة الجمعیة ، أقرته1967 إعالن یوجد لذلك و الالجئ، تعریف من وسعت أنها كما

 الدولة قیام أن یؤكد بحیث للدول، اإلقلیمي موجها اللجوء بشأن إعالن هو و المتحدة، لألمم
 عمل أساس على تفسیره یمكن ال و "إنسانیا و عمال سلیما" یعد لألشخاص اللجوء بمنح

 3 ."أو سیاسي ودي غیر"
 .له المشابهة الفئات من وغیره الالجئ بین الفرق :الثاني الفرع

 اللجوء وطالب مثل المهاجر له المشابهة الفئات من وغیر الالجئ مفهوم بین تشابه هناك
 .الجنسیة وعدیم داخلیا والنازح

 

                                                           
 .58ص   السابق، المرجع أوصدیق، فوزي  1
 .114 ص السابق، المرجع اهلل، أمر برهان  2
 .اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من 14 المادة  3
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 .والمهاجر الالجئ بین التمییز :أوال
 الهجرة معنى أن الرغم من على الهجرة مفهوم اللجوء، لمفهوم ارتباطا األكثر المفاهیم من

 .اللجوء مفهوم عن یختلف
 ینصرف المهاجر أن لفظ نجد أسرهم وأفراد المهاجرین العمال اتفاقیة من (1 ف2 )المادة في
 یجمل التي الدولة خارج دولة أجر في مقابل نشاط أو یزاول سیزاول الذي الشخص إلى

 وال تنقطع التوبة حتى الهجرة تنقطع ال" وسلم علیه اهلل صلى الرسول ولقول 1 (جنسیتها
 ."مغربها من الشمس تشرق حتى التوبة تنقطع
 تنفتح التي الشرعیة تحمل مبرراتها كانت إذا خاصة ایجابیة نظرة الهجرة إلى اإلسالم وینظر
 توقفت إذا حریته لإلنسان تحفظ كما في سبیله، والجهاد وطاعته اهلل رضوان مواقع على
 .الهجرة على وكرامته حریته

 ال األسباب من أو غیرها اقتصادیة ألسباب األصلي موطنه یترك شخص هو فالمهاجر
 .1921ة سن الالجئین الخاصة بوضع االتفاقیة في لالجئ المحدد التعریف یشملها

 وثائق دون دولة أخرى حدود إلى الشخص دخول "بأنه الشرعي غیر المهاجر یعرف و
 2 ".إقامة تصاریح أو رسمیة

 بلده في یعیشها كان القهریة التي الظروف حیث من الالجئ الشرعي غیر المهاجر یشبه قد
 الغیر المهاجر بین التمییز في المعتمد أن المعیار إال واالضطهاد للعنف كتعرضه األصل
 ما غالبا ملجأ على الحصول یرید الذي فالشخص اللجوء، تقدیم طلب هو والالجئ شرعي
 شرعي، وبدلك غیر المهاجر عكس على تأخیر دون الالجئ صفة على طلب الحصول یقدم
 األخر عن منهما كل حقوق وواجبات اختالف في والالجئ المهاجر بین التمییز أهمیة تبرز

                                                           
 ،2007 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان الثالثة، الطبعة المعاصر، الدولي القانون في معجم اهلل، سعد عمر  1
 450.ص
 محمد جامعة السیاسیة، العلوم و الحقوق كلیة المفكر، مجلة ،"الشرعیة غیر الهجرة ماهیة" مشري، بن الحلیم عبد  2

 .99ص  ، 2012 السابع، العدد بسكرة، .خیضر 
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 یحمل الذي البلد حمایة فقد أن بعد الدولیة الحاجة للحمایة أمس في شخص هو فالالجئ
 .جنسیته

 .داخلیا والنازح الالجئ بین التمییز :ثانیا
 األسباب من متباینة نتیجة مجموعة بلدهم داخل لألشخاص قسري تحرك هو الداخلي النزوح
 .المسلحة النزاعات أو الطبیعیة الكوارث تشمل
 لم أنهم غیر الفرار، الالجئین إلى تدفع التي األسباب لنفس دیارهم من داخلیا النازحون یفر

 طوعي غیر نزوح فهو دولتهم، في أمنة في مناطق البقاء فضلوا أو الحدود عبور من یتمكنوا
 العام األمین ممثل توصل وقد النزاع المسلح، أو الطبیعیة فیها الكوارث بما مختلفة ألسباب

 المبادئ التوجیهیة مقدمة من الثانیة الفقرة في أورده داخلیا لنازحین تعریف إلى لألمم المتحدة
 من مجموعة أو هم أشخاص دولهم داخل قسریا المشردین أن على" م 1998 الداخلي للنزوح

 بصفة العادیة إقامتهم أماكن أو مساكنهم أو المغادرة الفرار على اكرهوا أو أرغموا األشخاص
 حدود یعبروا ولم الطبیعیة الكوارث أو الشامل العنف من حاالت مسلح أو نزاع بسبب خاصة

 ".دولیا بها الدولة المعترف
 اعتبر بالفعل و البلد المعني، حكومة مسؤولیة هم الداخلیین النازحین أن اعتبار جرى تقلیدیا

 أن بما المعني، البلد شؤون في یبرره ما لیس له تدخل انه أخرى منظمات أو لدول تدخل أي
 یعني هذا فإن للحكومات، القمعیة السیاسات نتیجة األحوالمن  كثیر في هو الداخلي النزوح

 السنوات األخیرة في و الحمایة، من مجردة داخلیا النازحین لمالیین العائدة حقوق اإلنسان أن
 الدول سیادة مفهوم الموقف اتجاه في تغیر و اإلنسانیة المشكلة بهذه االعتراف المتنامي أدى
 .داخلیا لصالح النازحین أكبر دولي عمل غلى بالحاجة اإلقرار إلى
 فرانسیس" الدكتور تعیین1992 سنة تم اإلنسان، لحقوق المتحدة األمم لجنة طلب على بناءا
 یركز الخاص والممثل داخلیا، النازحین المتحدة لشؤون لألمم العام لألمین خاصا ممثال "دینغ
الصعید  على الفعالة المؤسساتیة األطر تعزیز معیاري، إطار :مجاالت أساسیة أربعة على

 محددة حول مسائل المتواصلة البحوث و الدول، إلى بعثات الوطني، و اإلقلیمي و الدولي
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 "كالین والتر" تعیین تم و 2004سنة  منصبه عن "دینغ" الدكتور تنحى بالموضوع، متعلقة
 1 .الداخلیین العائدة للنازحین اإلنسان لحقوق العام لألمین ممثال
 (اللجوء ملتمس )اللجوء وطالب الالجئ بین التمییز :ثالثا
 من اللجوء على التماسه للحصول أو طلبه في نهائي قرار بعد یتخذ لم شخص كل هو

 2 .المتوقع اللجوء بلد جانب
 انه من التأكد وتم دراسة طلبه بعد أالجئ صفة یمنح لم الذي اللجوء لملتمس بالنسبة أما
 .المفوضیة دائرة اهتمام في یقع ال الدولیة الحمایة إلى بحاجة لیس

 یستحق انه اعتبرت المفوضیة حین في اللجوء ملتمس طلبات الدولة رفضت إذا بینما
 االعتراف لها یحق والتي الالجئین، مفوضیة اهتمام اهتمام دائرة في یبقى فانه الجئ صفة
 3 .حمایته لضمان إجراءات تتخذ أو أن والیتها الخاصة بموجب كالجئ به
 توفرت أن بعد بصفة الالجئ یتمتع أصبح و طلبه في الفصل تم شخص فهو الالجئ أما
 بوضع الخاصة و م 1951 اتفاقیة من 5ف 1 المادة علیها نصت التي الالزمة الشروط فیه

 ملجأ على الحصول بطلب یتقدم الذي الشخص هو اللجوء الذي طالب عكس على الالجئین
 .محتمل الجئ فهو المختصة السلطات طرف من بعد بطلبه قرار نهائي یتخذ لم و

 .الجنسیة عدیم و الالجئ بین التمییز :رابعا
 إن دولة، جنسیة أیة حاملي أو مواطني من یعتبر ال شخص هو الجنسیة عدیم إن
 اإلنسان احترام حقوق یتم من خالله و الدولة، و ما شخص بین القانوني الرابط هي الجنسیة
 من یحرم قد جنسیة یحمل ال الذي الشخص المعنیة، و الدولة جانب من الفرد إلى العائدة

                                                           
 99ص السابق، المرجع المفوضیة، اهتمام موضع هم الذین األشخاص حمایة الالجئین، لشؤون السامیة المفوضیة  1
 القاهرة، النشر، و للترجمة األهرام مركز ، 02 رقم لالجئین الدولي القانون دلیل الالجئین، لشؤون السامیة المفوضیة  2

 .152ص  ، 2001
 القاهرة، األولى، الطبعة اإلقلیمي، المكتب ترجمة الحمایة، حول تمهیدي برنامج الالجئین، لشؤون السامیة المفوضیة  3
 21.ص
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 في نشأ و ولد قد كان لو و حتى التعلیم أو السكن على من الحصول أو السیاسیة الحقوق
 .البلد المعني
 یمكن و "بموجب قوانینها مواطنا دولة أیه تعتبره ال الذي الشخص" هو الجنسیة عدیم

 من خوفه بسبب المعتادة بلد إقامته مغادرة على یجبر عندما الجئ الجنسیة عدیم یكون أن
 أنه على الجنسیة بعدیمي المتعلقة االتفاقیة من01 المادة عرفته و لالضطهاد، التعرض

  1."تشریعاتها بمقتضى فیها مواطنا أیة دولة تعتبره ال الذي الشخص"
 عادة فیه الذي یعیش البلد من الهروب على أرغم إذا الجئا الجنسیة عدیم یكون قد
 تعریف نص في صراحة اإلقرار بذلك تم قد و االضطهاد، من یبرره ما له خوف بسبب
 أن إذ النزوح، یسبب أن شانه من الجنسیة بالتأكید انعدام إن ، 1951 اتفاقیة في الالجئ

 التمییز بسبب المغادرة على یرغمون قد المواطنة حقوق دولتهم من حرمتهم الذین األشخاص
 2 .یواجهون الذي

 إلى الجنسیة األشخاص عدیمي مساعدة مهمة المتحدة لألمم العامة الجمعیة أوكلت
 المفوضیة أن مع م، 1995 عام الصادر( 21/125)للقرار  وفقا ذلك و الالجئین مفوضیة
 شاملة والیة اآلن للمفوضیة و الجنسیة، عدیمي اتجاه الالجئین بمسؤولیة تضطلع دائما كانت
محددة  وظائف ذات الوحیدة الدولیة الوكالة إنها بالتأكید و الجنسیة تتعلق بانعدام عالمیة
 3 .الجنسیة عدیمي تتناول
 مشاكلهم على حل الجنسیة عدیمي الالجئین لشؤون السامیة المفوضیة تساعد و
 بلد في كمواطنین بناء حیاتهم إعادة بهدف الصلة، ذات وثائق على والحصول القانونیة
 ذلك في بما الجنسیة مسائل حول إلى الحكومات القانونیة المشورة المفوضیة تقدم كما معین

                                                           
 .98فاطمة زهرة بومعزة، مرجع سبق ذكره، ص   1
 97ص السابق، المرجع المفوضیة، اهتمام موضع هم الذین األشخاص حمایة الالجئین، لشؤون السامیة المفوضیة  2
 .98 ص نفسه، المرجع  3
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 حاالت نشوء تفادي أجل من بالجنسیة خاصة وتطبیق تشریعات صیاغة على المساعدة
 1.الجنسیة انعدام

 بخفض الخاصةواالتفاقیة  ، 1954 لسنة الجنسیة عدیمي بوضع الخاصة االتفاقیة إن
 تتم ان و قانونیة هویة عدیمي الجنسیة لجمیع یكون أن ضمان و الجنسیة انعدام حاالت

 نسبیا، قلیل هو المعاهدات هذه في الدول األطراف عدد ان ومع إنساني، بشكل معاملتهم
 عمل جوهر تشكل و الدول لجمیع مفیدا إرشادا المعاهدات تضمنتها هذه التي المبادئ تشكل

 من اإلعالن 15 المادة استوحتا المعاهدتین هاتین إن الجنسیة، عدیمي المفوضیة لصالح
 2 .اإلنسان لحقوق العالمي

 الذین عدیمو الجنسیة األشخاص یشمل الالجئ مفهوم أن الیوم علیه المتفق ومن
 التعرض من یبرره ما له وجود خوف لنتیجة المعتادة إقامتهم دول مغادرة إلى یضطرون
 الجئ جنسیة عدیم كل لیس انه كما عدیم الجنسیة الجئ كل أن یعني ال وهذا لالضطهاد

 3 .الجنسیة وانعدام اللجوء بین وجود عالقة عدم على یدل مما
 .واألقلیات الالجئین بین التمییز :خامسا

 بین العقیدة والمساواة ممارسة حریة على م 1815 عام فینیا مؤتمر أكد 19 القرن في
 جمیع بین المساواة السویسریة وتحقیق األقالیم مختلف في دیانتهم عن النظر بغض األفراد

 الحالة بتحسین خاصة نصوصا فینیا تضمنت معاهدة كما ألمانیا، في المسیحیة الطوائف
 .للمعاهدة المنظمة مختلف الدول في للیهود المدنیة

 المعاملة في تتعلق بالمساواة قواعد إدخال مباشرة الصلح مؤتمر تناول م 1919 وفي
 األمم عصبة میثاق مواد في العبادة والدین حریة وكذلك والقومیة، العرقیة األقلیات لصالح

                                                           
 2006 ط القاهرة، للمفوضیة، اإلقلیمي المكتب :ترجمة العالم، في الجنسیة عدیمي الالجئین لشؤون السامیة المفوضیة   1
 .18ص

 97ص السابق، المرجع المفوضیة، اهتمام موضع هم الذین األشخاص حمایة الالجئین، لشؤون السامیة المفوضیة  2
اإلداریة، جامعة  العلوم و الحقوق كلیة ماجستیر، مذكرة العام، الدولي القانون في السیاسي اللجوء حق یحیوش، سعاد  3

 .01، ص 5111/5115 الجامعیة السنة الجزائر،
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 معاهدات)تسمى خاصة معاهدات خمس إطار األقلیات في حمایة نظام تنفیذ تقرر حیث
 یتضمن لم والتي 1945 المتحدة األمم هیئة أنشأت الثانیة الحرب العالمیة وبعد (األقلیات

 بمسالة األقلیات اهتمت اإلنسان حقوق لجنة أن إال األقلیات حقوق إلى إشارة میثاقها أي
 عام والسیاسیة بالحقوق المدنیة الخاصة االتفاقیة من 27 المادة نصت كما 1946 سنة

 فیها توجد التي الدول إلى المادة وتسیر نفس األقلیات بحمایة یتعلق صریح نص 1966
 .المستخدمة للتغیرات تعریف أي دون تقدیم لغویة أو دینیة أو عرقیة أقلیات
 في إلیها ینتمون بجنسیة الدولة األقلیة أفراد  تمتع في واألقلیات الالجئ بین الفرق ویكمن
 .اإلقامة رابطة في الدولة بهذه وتقتصر عالقتهم الرابطة هذا إلى الالجئین یفتقر حین

 تقدیم عند فردي بشكل مع الالجئین التعامل یتم حیث الفئتین بین التعامل في اختالف وهناك
 یتم بینما الطلبات، هذه بدراسة للسلطات المتخصصة الالجئ صفة على الحصول طلب

 بینها یمیز ما الخاصة الصفات من لها جماعة باعتبارها بشكل جماعي األقلیة مع التعامل
 1 .بقیة السكان وبین

 الالجئ صفة اكتساب شروط :الفرع الثالث
 سنة وبروتوكول ، 1951 سنة الالجئین بوضع المتعلقة االتفاقیة في ورد ما على بناء

 أن یمكن الشأن هذا في الدولي، القانون فقهاء علیه وقف وما لالتفاقیة، المعدل1967
 الدولي، القانون منظور من الجئا الشخص العتبار توفرها یجب التي الشروط إلى نخلص
 : یلي فیما تتمثل الشروط وهذه
 األصلیة دولته حدود خارج الشخص تواجد : أوال

 وعبر فر قد الشخص أن حقیقة وتشكل منشئه، بلد خارج الالجئ یكون أن بذلك یقصد
 أنه یثبت وأن لإلظطهاد، تعرض قد یكون أن اللجوء طالب على ویستوجب ،دولته حدود

                                                           
القانونیة،  الوفاء مكتبة األولى، الطبعة الالجئین، بحمایة الخاصة الدولیة المنظمات بسكري، منیر و خضراوي عقبة  1

 .94ص  ، 2015 اإلسكندریة،
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 یحمل الذي بالبلد صلة ذات االضطهاد من خوفه یكون وأن البلد، ذلك جنسیة  بالفعل یملك
  1جنسیته
 جنسیة دولةأراضي  كل یشمل لالضطهاد التعرض یكون أن یشترط ال اإلطار هذا في
 البالد أجزاء من فقط واحد جزء في معینة عرقیة طائفة على االضطهاد یمارس فقد الالجئ،
 بوضع التمتع من الشخص یحرم ال الحالة هذه ففي ،ركانأ إقلیم في المسلمة األقلیة كمثال
 .الدولة ذات من آخر جزء في له ملجأ عن البحث بإمكانه كان أنه بمجرد الالجئ

 االضطهاد من الخوف :ثانیا
 في األساسیة العبارة (لالضطهاد التعرض من یبرره ما له الخوف) عبارة تمثل
 وبما باألمان، فیه یشعر مكان إلى للهروب الالجئ یدفع نفسیة حالة هو والخوف التعریف،

 والثاني ذاتي األول وهما، فیها أساسیین عنصرین توفر یستدعي فإنه نفسیة حالة الخوف أنّ 
 .موضوعي
 النفسیة الحالة من انطالقا و استقراؤه استنباطه ویمكن للخوف، الذاتي العنصر یتمثل

 السیاسي، فكره معرفة و االجتماعي و الشخصي انتمائه بمراعاة وذلك اللجوء، لطالب
 .بالده یهجر جعله الذي السبب هو الخوف بأن یوحي ما وكل الدیني،
 تبرر التي الموضوعیة الوقائع من مجموعة بوجود فیتحقق الموضوعي، العنصر أما

 مع األخیر هذا حكومة تعامل وطریقة األصل، دولة في السائدة كاألوضاع الخوف هذا مثل
 للحیاة، تمییز أو تفریق وبدون جدیة، تهدیدات وجود یعني مما ،2 األشخاص من معینة فئة
 األمن جدیا تهدد أحداث أو معمم عنف عن ناتجة وتكون الحریة أو  الجسدیة، السالمة أو

 حیث من الفرق أن ،إال المهاجرین من وغیرهم الالجئین بین الخلط یتم ما غالبا  3العام
 خوفا بذلك القیام إلى یضطرون بل بالدهم مغادرة یختارون ال فالالجئین جدا، واضح المبدأ

                                                           
 58 .ص سابق، مرجع لالجئین، الدولیة الحمایة خضراوي، عقبة  1
 .25ص  ، 2004 مصر، اإلسكندریة، القانونیة، الوفاء مكتبة ، الدولي القانون في اللجوء حق خضراوي، عقبة  2
 18. المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین، مدخل إلى الحمایة الدولیة لالجئین، مرجع سابق، ص   3
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 یقررون إنما األصلیة، بلدانهم بحمایة اآلخرون المهاجرون یتمتع المقابل في االضطهاد، من
 .1 معینة  ألسباب إرادتهم بملء
  االضطهاد :ثالثا

 ما له خوف لدیه شخص " أنه على الالجئ 1951 اتفاقیة من األولى المادة تعرف
 یمكن ذلك ومع األخیر، بهذا المقصود تتناول لم لكنها ،"لالضطهاد التعرض من یبرره

 من 99/1و  91/1 أن المادتین أحكام خالل من لالضطهاد التعرض مفهوم استخالص
 .نفسها االتفاقیة

 بسبب حریته، أو حیاته في للتهدید ما شخص تعرض أن المادتین نص من یفهم
 تعتبر معینة اجتماعیة فئة إلى االنتماء السیاسي،أو الرأي أو الجنسیة، أو الدین، أو العرق،

 درجة إلى تصل أخرى تهدیدات أو انتهاكات كانت إذا كما االستدالل أما اضطهاد،
 . 2حدى على حالة كل ظروف على یتوقف فهو االضطهاد،
 :منها شروط عدة توفر یجب القانونیة آلثارها منتجة االضطهاد حالة تكون لكي

 .للخطر الفرد حیاة یعرض بحیث الجسامة، من قدر االضطهاد لدیه یكون أن-
 أعمال تمارس أن ویشترط ، 1951 المذكورة األسباب من لیس االضطهاد ذلك یكون أن-

  3له تابعة سلطة أو الحكومة، جانب من االضطهاد
 بالسالح السودانیة الحكومة تمد أین السودان، في دارفور إقلیم سكان نجد ذلك أمثلة ومن

 ملیون حوالي إرغام إلى أدى مما المیلشیات، رجال وهم الجنجوید، لرجال والدعم والمال

                                                           
 .12 -14ص .ص نفسه، المرجع   1
لسنة  الالجئین، بوضع الخاصة االتفاقیة من ( 33 ) المادة من األولى والفقرة ( 31 )المادة من األولى الفقرة أنظر   2

1951. 
 63 .سابق،ص مرجع الدولي، القانون في اللجوء حق خضراوي، عقبة   3
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 یمارس الذي والتعذیب االضطهاد بسبب منازلهم، من الفرار على شخص ملیون ونصف
 1 .علیهم

 من وذلك دینهم، بسبب الطرق بأبشع للتعذیب یتعرضون الذین بورما سكان نجد كذلك
 فال داخلها، یجري الذي ما الیعرف لقتلهم، تجمعات لهم أقیمت حیث البوذیة، السلطات قبل

 قامت حیث إلیها، بالدخول لها یسمح الخیریة الجمعیات وال اإلعالم، وال الدولیة، الهیئات
 أظهرت الصناعیة، األقمار طریق عن التقاطها تم صورة بنشر "ریتسووتش هیوما " منظمة

 أكثر وتشرید 2017 أغسطس 28 في بورما لمسلمي منزل 450 . حوالي تدمیر خاللها من
 2. شخص 370000 من
 األصلیة الدولة بحمایة التمتع استحالة:بعارا

 غیر أخرى دولة إلى اللجوء طلب الذي الشخص حمایة إلى الدولي القانون یهدف
 .الوطنیة الحمایة یوفر فیها یستحیل التي الحاالت في وذلك جنسیتها، یحمل التي الدولة

 حیث مواطنیها، حمایة عن المسؤولة هي الالجئ إلیها ینتمي التي الدولة أن األصل
 یتحقق و الالجئ، صفة لمنح أساسیا سببا أو رمعیا الواجب بهذا قیامها عن عجزها یمثل
 حمایة من االستفادة في الشخص یرغب ال عندما :األولى الحالة حالتین، في المعیار هذا

 التعرض من یبرره ما له خوف لوجود المعتادة، إقامته دولة أو جنسیتها یحمل التي الدولة
 .لالضطهاد

 حمایة من االستفادة على قادر غیر الشخص كون بحالة تتعلق فهي :الثانیة الحالة أما
 أو األهلیة، أو الدولیة كالحروب الدول، دةراإ عن خارجة ظروف أو أسباب لوجود حكومته

 .3له الحمایة توفیر عن عاجزة األصلیة دولته یجعل خطیرة، باترااضط حدوث عند
 

                                                           
 شهادة  لنیل شهادة الدولي، غیر الطابع ذات المسلحة النزاعات ظل في الالجئین حمایة أعراب، شمام عادل، سوالمي  1

 .10ص  5112-2014 بجایة، میرة، الرحمن عبد جامعة الحقوق، كلیة الماستر،
 .5ص  ، 2005 عام تقریر اإلنسان، حقوق حالة الدولیة، العفو منظمة  2
 .05ص ، 2012 الجامعیة،الجزائر، المطبوعات دیوان السیاسي، واللجوء السریة الهجرة المخادمي، رزیق القادر عبد  3
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 .الالجئین التزامات و حقوق :الفرع الرابع
 الالجئین المتحدة لشؤون لألمم السامیة المفوضیة اختصاص دائرة في الالجئ یدخل

 تعترف ذلك من أبعد و أجنبي، بل إلى األصلي بلده حدود فیها یترك التي اللحظة منذ
 ذلك في بما دولي، تعاون توافر ضرورة الالجئین، و ألزمات الدولي بالنطاق 1951 اتفاقیة
 .المشكلة معالجة من أجل الدول، بین األعباء اقتسام

 الالجئین مسؤولیة حمایة أساسیة بصفة المضیفة الحكومات عاتق على تقع لكن و
 االحتفاظ مع أحكامها ملزمة بتنفیذ ، 1951 اتفاقیة على وقعت التي الدول تعتبر بحیث
 لملتمسي الحقوق و القانوني الوضع الضروریة أو اإلجراءات لتقریر الصالحیات بكامل
 1 .القانونیة لنظمها وفقا اللجوء

 حسب العملیة، وتتدخل هذه على "الرقابي االلتزام" ب تحتفظ فإنها المفوضیة أما
 بلدان إلى العودة على إرغامهمعدم  و اللجوء الصادقین الالجئین منح لضمان االقتضاء
 مرنة، و سریعة العملیة تكون أن على للخطر، والحرص حیاتهم فیها تتعرض أن یخشى

 على اإلشراف و الالجئین حمایة و الالجئین قانون تعزیز الساهر على الجهاز باعتبارها
 :یلي فیما الالجئین واجبات و حقوق تتمثل عموما و 2 م 1951 اتفاقیة عام تنفیذ
 .الالجئین حقوق :أوال

 الالجئ، حیاة من النواحي الجوهریة تتناول حقیقیة دولیة اتفاقیة أول 1951 اتفاقیة تعتبر
 على تكون أن یجب التي األساسیة حقوق اإلنسان من مجموعة االتفاقیة هذه بینت ولقد
 الحاالت من العدید في و بلد، في األجانب الرعایا بها التي یتمتع للحریات معادلة األقل

  :في الحقوق هذه تتمثل و الدولة تلك الممنوحة لمواطني
 
 

                                                           
 .19 ص السابق، المرجع المل، طالب سرور  1
 .السابق المرجع المل، طالب سرور  2



  لالجئین الدولیة الحمایة ماهیة                                         :الفصل األول
 

38 
 

 .التمییز عدم .4
 أو الدین أو العرق الالجئین بسبب معاملة في التمییز 1951 اتفاقیة من 03 المادة تحضر

 منح فیها األطراف للدول االتفاقیة من هذه 05 المادة تسمح ذلك من أبعد بل .المنشأ بلد
 1.االتفاقیة عن هذه بمعزل لالجئین مزایا و حقوق
 تعاملهم أن أفضل، الالجئین معاملة بمنح االتفاقیة نص عدم حالة على 07 المادة تؤكد كما

 .لألجانب عامة معاملتها المتعاقدة المستضیفة الدولة
 .المضیفة الدولة مواطني مع المساواة في الحق .2
 الدول مرتبة مواطني نفس في نظامیة بصورة المقیمین الالجئین 1951 اتفاقیة تضع

 :التالیة األمور یخص فیما المضیفة المتعاقدة
 ضمان من القضائیة، واإلعفاء المساعدة ذلك في بما المحاكم، أمام الحر التقاضي حق-

 المعاملة نفس الجئ كل یمنح إقامته المعتادة محل المتعاقدة الدولة في به المحكوم أداء
 .16 المادة ) المعتادة )إقامته  بلد لمواطني فیها الممنوحة

 المادة ) الكافي )بالقدر  المتوفرة غیر للمنتجات العمومي التوزیع و التقنین نظام تطبیق-
20. 
 .23 المادة العامة المساعدة و اإلغاثة-
 .1فقرة / 55المادة  "اإلبتدائي" األولي الرسمي التعلیم یخص فیما-

 العمل الخاصة بساعات الترتیبات و العمل، ساعات و العائلیة، اإلعانات فیه بما األجر -
 التدریب و التلمذة و العمل، األدنى لسن والحد األجر، المدفوعة اإلجازات و اإلضافیة،
 الجماعیة، العمل عقود توفرها التيالمزایا من واألحداث، واالستفادة النساء عمل و المهني،
 .أ/ 11الفقرة / 58المادة  المنزل في على العمل والقیود

                                                           
 .1921اتفاقیة  من 03 المادة  1
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 واألمومة واألمراض المهنیة العمل بإصابات الخاصة القانونیة األحكام االجتماعي الضمان-
 أخرى طوارئ أیة و العائلیة، والبطالة واألعباء الوفاة و الشیخوخة و العجز و رض الم و

 یةالقانون األحكام االجتماعي الضمان بنظام جعلها مشمولة على واألنظمة القوانین تنص
الشیخوخة  و والعجز والمرض األمومة و المهنیة األمراض و بإصابات العمل الخاصة
 جعلها على القوانین واألنظمة تنص أخرى طوارئ وأیة العائلیة، األعباء و البطالة و والوفاة
 أو عمل إصابة بنتیجة الجئ وفاة التعویض عن فحق االجتماعي، الضمان بنظام مشمولة
/ 58المتعاقدة المادة  الدولة إقلیم خارج المستحق مكان إقامة بوقوع یتأثر ال مهني مرض
 1.أ/ 11الفقرة 

 .الدینیة الحریة. 3
 شعائرهم ممارسة الالجئین حریة بمنح 1951 اتفاقیة من 04 المادة بموجب الدول تلتزم

 2 .ألوالدهم الدینیة التربیة توفیر حریة و الدینیة
 .بالمثل التشریعیة المعاملة من اإلعفاء
 االتفاقیة من 07 بموجب المادة إقامتهم على سنوات ثالث مرور بعد الالجئین جمیع یتمتع

 ."بالمثل التشریعیة شرط المعاملة من المتعاقدة الدول أرض على باإلعفاء"
 .االستثنائیة التدابیر من إلعفاء.1

 التدابیر تطبیق عن الدول المتعاقدة امتناع ضرورة على 1951 اتفاقیة من 08 المادة تنص
 الجئ أي على معینة أجنبیة دولة مواطني أو مصالح ممتلكات أو أشخاص ضد االستثنائیة

 الدول هذه تستطع لم إن و الجنسیة، هذه یحمل كونه الدولة لمجرد تلك رسمیا یحمل
بمنح  المناسبة، الحاالت في تقوم، أن اإلعفاء هذا تطبیق تشریعها المتعاقدة بمقتضى

 .الالجئین هؤالء لمثل إعفاءات

                                                           
 .1921، من اتفاقیة 59.58. 55. 51. 12المواد   1
 .1921من اتفاقیة  18المادة   2
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 الظروف من أو غیره الحرب زمن في المتعاقدة للدول 09 المادة بالمقابل تسمح لكن و
 أساسیا تعتبره ما معین، شخص التدابیر، بحق من مؤقتا تتخذ أن من االستثنائیة، و الخطیرة
 اإلبقاء وأن بالفعل الجئ الشخص هذا أن الدولة المتعاقدة لتلك یثبت ریثما القومي، ألمنها
 1 .القومي أمنها لصالح حالته في التدابیر ضروري تلك على

 .المكتسبة الحقوق و الشخصیة الحیاة احترام .5
 لقانون أو موطنهن لقانون بلد الشخصیة الالجئ أحوال 1951 اتفاقیة من 12 المادة تخضع

 حقوق احترام " المادة نفس بموجب الدول المتعاقدة على و موطن له یكن لم إذا إقامته بلد
 على بالزواج، المرتبطة الحقوق السیما و الشخصیة، عن أحواله والناجمة المكتسبة الالجئ

الدولة،  تلك قوانین في علیها المنصوص الشكلیات الستكمال االقتضاء ذلك عند یخضع أن
 الدولة تشریع سیعترف بها كان التي الحقوق من واحد المعني الحق یكون أن شریطة لكن و

  .2"الجئا صاحبه یصبح لم لو المذكورة
 .المنقولة غیر و المنقولة األموال ملكیة في الحق .6

 حال أي في تكون ممكنة، ال معاملة أفضل الجئ كل منح" المتعاقدة الدول 13 المادة تلزم
 األموال بحیازة یتعلق فیما عامة، الظروف لألجانب نفس في الممنوحة تلك من رعایة أدنى

 القیود من غیره و باإلیجار و بها، المرتبطة الحقوق األخرى و المنقولة غیر و المنقولة
  3."المنقولة غیر و األموال المنقولة بملكیة المتصلة

 .الصناعیة الملكیة و الفنیة الحقوق حمایة.1
 أو والتصامیم الصناعیة، كاالختراعات الملكیة حمایة مجال في االتفاقیة من 14 المادة تمنح

 األعمال على الحقوق حمایة مجال في و األسماء التجاریة، و المسجلة العالمات و النماذج
 :والعلمیة الفنیة و األدبیة

                                                           
 1951 اتفاقیة من 19و  14 المادة  1
 1951 اتفاقیة من 15 المادة  2
 1951 اتفاقیة من 13 المادة  3
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 أي إقلیم في البلد، ویمنح ذلك لمواطني الممنوحة الحمایة نفس المعتادة إقامته بلد في لالجئ"
 إقامته بلد لمواطني اإلقلیم في ذلك الممنوحة الحمایة بنفس األخرى المتعاقدة الدول من

 1 ."المعتادة

 2 .للجمعیات االنتماء حق.8
 بصدد إقلیمها، نظامیة في بصورة المقیمین الالجئین منح المتعاقدة الدول 15 المادة تلزم

 ممكنة معاملة أفضل المهنیة، للربح والنقابات المستهدفة غي و السیاسیة غیر الجمعیات
 .بلد أجنبي لمواطني الظروف نفس في تمنح
 
 .المأجور العمل ممارسة حق.4

 أفضل إقلیمها في بصورة نظامیة المقیمین الالجئین" بمنح المتعاقدة الدول 17 المادة تلزم
 عمل ممارسة بحق یتعلق ما في بلد أجنبي لمواطني الظروف نفس في ممكنة، معاملة
 :ذلك من أبعد و بل3 "مأجور

 أجل من على األجانب المفروضة التقییدیة التدابیر الالجئ على تطبق ال حال أي في و -
 إزاء االتفاقیة هذه نفاذ بدء قبل تاریخ منها أعفي قد كان إذا الوطنیة العمل سوق حمایة
 :التالیة الشروط أحد كان مستوفیا إذا أو المعنیة، المتعاقدة الدولة

 .البلد في اإلقامة من سنوات ثالث استكمل یكون أن /أ
 الحكم بهذا التذرع ال یستطیع الالجئ أن على إقامته، بلد جنسیة یحمل زوج له یكون أن /ب
 .زوجه هجر قد كان إذا
 .إقامته بلد جنسیة یحمل أكثر أو ولد له یكون أن /ج

                                                           
 1951 اتفاقیة من 18 المادة  1
 1951 اتفاقیة من 12 المادة  2
 1951 اتفاقیة من 10 المادة  3
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 الالجئین حقوق جمیع المساواة تدابیر اتخاذ أمر في اعطف بعین المتعاقدة الدول تنظر -
 الالجئین أولئك حقوق وجه الخصوص على و المأجور، العمل حیث من مواطنیها بحقوق
 1 .مهاجرین الستقدام خطط أو العاملة الید برامج لجلب بمقتضى أراضیها دخلوا الذین
 .الحرة األعمال ممارسة حق . 41

 بصورة الالجئین المقیمین المتعاقدة الدول تمنح" 1951 اتفاقیة من 18 المادة بموجب
 تلك من رعایة أقل حال أي تكون في أال وعلى ممكنة، معاملة أفضل إقلیمها في نظامیة

 في الخاص لحسابهم عمال بممارستهم یتعلق الظروف فیما نفس في عامة لألجانب الممنوحة
 2 "وصناعیة تجاریة شركات إنشاء في كذلك و التجارة، و والحرف الیدویة والصناعة الزراعة

 بصورة المقیمین المتعاقدة الالجئین الدول تمنح -1 19المادة  تضیف ذلك من ابعد و بل
 في المختصة السلطات قبل من بها شهادات معترفا یحملون كانوا إذا إقلیمها في نظامیة
 حال أي في تكون أال على ممكنة، معاملة أفضل حرة ممارسة مهنة في یرغبون و الدولة
 .الظروف نفس في عامة لألجانب الممنوحة من تلك رعایة أقل
 هؤالء مثل استیطان لتأمین دساتیرها و لقوانینها وفقا جهدها قصارى المتعاقدة الدول تبذل-5

 عن المسؤولیة الدول هذه تتولى التي .األقالیم  من المتروبولي إقلیمها غیر في الالجئین
 3 "الدولیة عالقتها

 .السكن في الحق .44
 خاضعا هذا الموضوع یكون ما بقدر و" : 21 المادة تنص اإلسكان، یخص فیما
 الالجئین المتعاقدة الدول العامة، تمنح السلطات إلشراف خاضعا أو األنظمة أو للقوانین

                                                           
 .22 ص السابق، المرجع المل، طالبي سرور  1
 1951 اتفاقیة من 14 المادة  2
 1951 اتفاقیة من 19 المادة  3
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 أقل حال أي في تكون أال على ممكنة، أفضل معاملة إقلیمها في نظامیة بصورة المقیمین
 1"الظروف نفس في عامة الممنوحة لألجانب تلك من رعایة
 .الرسمي التعلیم في الحق .42

 أفضل المتعاقدة الالجئین الدول تمنح" : 1951 اتفاقیة من 02 الفقرة 22 المادة تنص
 في عامة لألجانب الممنوحة من تلك رعایة أقل حال أي في تكون أال على ممكنة، معاملة
 الدراسة، متابعة صعید على خاصة و األولي، التعلیم غیر فروع یخص فیما الظروف، نفس

 الخارج، في الممنوحة العلمیة الدرجات و المدرسیة الشهادات بالمصدقات و االعترافو 
 2 ."الدراسیة المنح تقدیم و التكالیف و الرسوم من واإلعفاء

 .الدولة طرف من اإلداریة المساعدة في الحق .43 
 على یقیمون المتعاقدة التي الدول مساعدة طلب 25 المادة بموجب الالجئین حق من
 .إلیها الرجوع علیهم یتعذر بلد أجنبي بسلطات الخاصة اإلداریة األمور لتسهیل أراضیها
 :بحیث دولیة سلطة بواسطة أو بواسطة سلطاتها إما بواسطة المساعدة هذه وتعمل

 لهم أو تستصدر لالجئین األولى الفقرة في المذكورة السلطات أو السلطة تصدر
 أو الوطنیة سلطاته قبل من لألجنبي عادة إصدارها یجري التي الشهادات أو الوثائق بإشرافها
 .بواسطتها
 تسلم التي الصكوك الرسمیة مقام النحو هذا على الصادرة الشهادات أو الوثائق تقوم
 .صحتها عدم یثبت أن إلى تظل معتمدة و بواسطتها أو الوطنیة سلطاتهم قبل من لألجانب
 لقاء استیفاء رسوم یجوز المعوزون، فیها یستثنى أن یمكن التي بالحاالت رهنا
 مع متكافئة و معتدلة هذه الرسوم تكون أن ینبغي لكن و المادة، هذه في المذكورة الخدمات

 .المماثلة لقاء الخدمات رسوم من المواطنین على یفرض ما

                                                           
 1951 اتفاقیة من 51 المادة  1
 1951 اتفاقیة من 55 المادة 2



  لالجئین الدولیة الحمایة ماهیة                                         :الفصل األول
 

44 
 

 ووثائق ببطاقات الهویة الخاصتین 28 و 27 بالمادتین االتفاقیة هذه أحكام تمس ال
 في موجود الجئ لكل هویة شخصیة بطاقة إصدار المتعاقدة للدول یحق بحیث السفر،
 إلى السفر من لتمكینهم سفر وثائق كذلك و ( 27المادة ) صالحة سفر وثیقة یملك ال إقلیمها
 باألمن تتصل قاهرة أسباب ذلك خالف تتطلب لم ما ،( 28المادة ) اإلقلیم هذا خارج

 1 .العام أو النظام الوطني
 .التنقل و اإلقامة حریة .41
 حق" المضیفة الدولة المتعاقدة إقلیم في نظامیة بصورة المقیمین لالجئین 26 المادة تمنح

 أنظمة بأیة رهنا ذلك یكون أن أراضیها، على ضمن الحر التنقل و إقامتهم محل اختیار
 2 "نفس الظروف في عامة األجانب على تنطبق

 .الضریبیة األعباء من اإلعفاء .45
 لقوانینها وفقا لالجئین -1  تسمح أن المتعاقدة الدول االتفاقیة من 29 المادة تحظر

 إلیه باالنتقال لهم سمح آخر بلد موجودات إلى من أراضیها إلى حملوه ما بنقل وأنظمتها
 .فیه االستقرار بقصد

 بنقل لهم للسماح الالجئون  یقدمها التي الطلبات إلى العطف بعین المتعاقدة الدول تنظر-5
 لهم سمح آخر بلد في لالستقرار إلیها یحتاجون وجدت، أینما لهم أخرى موجودات أي

 3إلیه باالنتقال
 
 
 
 

                                                           
 .23 ص السابق، المرجع المل، طالبي سرور  1
 1951 اتفاقیة من 52 المادة 2
 1951 اتفاقیة من 59 المادة  3
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 .التجنس في الحق .46
 بقدر" التسهیل1951 اتفاقیة من 34 المادة بموجب المتعاقدة المضیفة الدول على
 وسعها في ما كل على الخصوص وتبذل جنسیتها، منحهم و الالجئین استیعاب اإلمكان
 1 ."ممكن حد أدنى إلى اإلجراءات هذه أعباء ورسوم إجراءات وتخفیض لتعجیل

 .الالجئین واجبات :ثانیا
 االلتزام على ضرورة أیضا تشدد ، 1951 اتفاقیة في جاءت التي الحقوق مقابل في
 :یلي ما في الواجبات وتتمثل هذه المضیفة الدولة اتجاه الواجبات من بمجموعة الالجئ

 .إبطاء دون القانونیة وضعیتهم تسویة : ثالثا
 القانونیة تسویة وضعیتهم المضیفة الدولة أراضي إلى دخولهم بمجرد الالجئین على

 عرضوا إال و حمایتها على ثم الحصول من و فیها، باإلقامة إذنها على للحصول إبطاء دون
 (01) الفقرة تنص بحیث2 المضیفة الدولة تلك سلطات :طرف  من جزائیة لعقوبات أنفسهم

وجودهم  أو دخولهم بسبب جزائیة عقوبات فرض عن المتعاقدة الدول تمتنع"31 المادة من
 قادمین إذن مسبق دون فیه یوجدون أو إقلیمها یدخلون الذین الالجئین على القانوني، غیر

 ،( 01 ) المادة في بالمعنى المقصود مهددة حریتهم أو حیاتهم فیه كانت إقلیم من مباشرة
 أو دخولهم وجاهة على یبرهنوا أن و دون إبطاء السلطات إلى أنفسهم یقدموا أن شریطة
 3 .القانوني غیر وجودهم

 .غیر الالجئ العادي الفرد مثل مثلهم القانونیة الشروط جمیع استیفاء :رابعا
 الشروط استیفاء جمیع علیهم ذكرها، السالف الحقوق من بحق الالجئون یتمتع لكي

 دون طبیعتها تحول التي تلك الشروط باستثناء بها التمتع العادي الفرد تخول التي القانونیة
 جاء والتي 1951 اتفاقیة من 06 المادة هذا االلتزام على نصت لقد و لها، الالجئ استیفاء

                                                           
 1951 اتفاقیة من 98 المادة  1
 .58 ص السابق، المرجع المل، طالبي سرور  2
 1951 اتفاقیة من 91 المادة 3
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 من الالجئ على أن ضمنا -الظروف نفس في– عبارة تعني هذه االتفاقیة، ألغراض" :فیها
 بهذا العادي للتمتع الفرد من تقتضي التي المتطلبات كافة یستوفي أن ما بحق أجل التمتع

 باستثناء الجئا، یكن لم لو( واإلقامة المكوث شروط أو بمدة المتعلقة تلك السیما و) الحق
 1 ."الالجئ لها استیفاء دون طبیعتها تحول التي تلك

 .المضیفة الدولة أنظمة و لقوانین االمتثال :خامسا
 فیه یوجد البلد الذي إزاء الجئ كل على" : 1951 اتفاقیة من الثانیة المادة تنص

 المتحدة بالتدابیر یتقید أن وأنظمتهن و لقوانینه ینصاع أن خصوصا علیه، تفرض واجبات
 2 ."العام النظام على للمحافظة فیه

 لقوانین االمتثالمقدمتها  في واضحة التزامات الالجئین عاتق على تقع علیه و
 للنظام الخضوع التحدید وجه وعلیهم على فیها، یقیمون التي اللجوء دولة ولوائح وتشریعات

 .ذلك البلد تحكم التي العامة واآلداب العام
 .المتعاقدة الدول إقلیم في بتنقالتهم الخاصة للقیود الخضوع :سادسا

 فیما المضیفة تضعها الدولة التي للقیود الخضوع الالجئین من 1951 اتفاقیة تشترط
 على لكن و 3 أخرى متعاقدة إقلیم دولة إلى االنتقال أو إقلیمها داخل تنقالتهم تنظیم یخص
 الدول سلطة من ( 02 الفقرة  31) المادة بحیث تقید ضروریة القیود تلك تكون أن شرط

 من الضروري غیر فرض عن المتعاقدة الدول تمتنع" :القیود فتنص تلك وضع في المتعاقدة
 في بلد وضعهم یسوى ریثما إال القیود هذه تطبق ال و الالجئین، هؤالء على تنقالت القیود
 المذكورین تمنح الالجئین أن المتعاقدة الدول على و آخر، بلد في یقبلون ریثما أو المالذ
 4 ."إلیه بدخولهم آخر بلد قبوا لیحصلوا على الضروریة التسهیالت كل كذلك و معقولة مهلة

                                                           
 1951 اتفاقیة من 12 المادة  1
 1951 اتفاقیة من 15 المادة   2
 .25 ص السابق، المرجع المل، طالبي سرور  3
 1951 اتفاقیة من ( 11الفقرة 91) المادة  4
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 .اللجوء ماهیة :المطلب الثاني
 الحیاة علیه التي فرضتها التحدیات أهم من آخر إلى مكان من اإلنسان انتقال یمثل
 الطبیعیة الظروف من خوفا یهدد حیاته، الذي الخطر من للفرار وسیلة أفضل و القاسیة،
 هي إنما الحدیث العصر ولیدة لیست الملجأ فكرة نجد أن لذا االضطهاد، من هربا أو البیئیة
 أن وبما مجتمع، بكل الخاصة السائدة للظروف تبعا تطورت و منذ القدیم لإلنسان مالزمة

 تم تقسیم فقد (األول المطلب) تطورها مراحل إلى الرجوع من بد ال لدراستها فكرة اللجوء
 (.الثاني المطلب) كل مرحلة في الحاصلة التطورات حسب اللجوء أنواع إلى أیضا الدراسة

 .السماویة الشرائع و القدیمة الحضارات بین اللجوء :الفرع األول
 والتجأ اإلنسان فقد احتمى القدیم منذ ظهرت حدیثة، لیست و قدیمة فكرة الملجأ فكرة إن

 تعاقبت عدیدة تطورات الملجأ وقد عرف العقاب، من هربا أحیانا و الظلم تقیه أماكن إلى
 اختلفت قیود و مختلفة تطورات الملجأ أیضا كما عرف (األول الفرع) الحضارات بتعاقب

 (.الثاني الفرع) التي تمنحه الدیانة باختالف
 .القدیمة الحضارات :أوال

 أو حریته حیاته، یهدد الذي أو المتابع الشخص فیه یحتمي الذي المكان الملجأ یعتبر
 القداسة لصفة المالزمة تلك الغرض لهذا األنسب األماكن كانت وقدیما ما، أمنه خطر

 تلك به تحتمي الذي المنیع الحصن إلیها االلتجاء مثل التي وغیرها، كالمعابد واألضرحة
 " MONTESQUIEU " لما " :الشهیرة عبارته في حینها اختزل الصورة وقد الفئات،

 من هناك یكن لم ولما التعساء، مالذ هي اإللهیة القدرة مونتیسكیو كانت" الفرنسي الفیلسوف
 المعابد تكون أن في التفكیر إلى االتجاه الطبیعي .من  كان المجرمین، من تعاسة أكثر هو

  "لهم ملجأ
 حسب و لوالمقابكاألضرحة  باللجوء خاصة أماكن وجدت القدیمة إفریقیا ففي
 العبید استقبال تم إعمارها أجل المیالد ومن قبل 753 سنة روما إنشاء بعد فإنه األساطیر
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 لهذا معبد بناء تم ذلك ألجل و المجاورة، المناطق من سكان القانون عن والخارجین الفارین
 .الغرض
 جهة من إلى المعابد الالجئین العبید و المجرمین حصانة تضارب جراء و أنه إال

 المرتكبة الجرائم جسامة اعتماد الیونانیین إلى اتجه أخرى جهة من العام النظام ومقتضیات
 غیر بطریقة الشرطي دور تجسید ذلك مثل و بأسوار المقدسات، المحتمین لغربلة كمعیار
بعض  عن األكل منع أو النار إشعال خالل من ذلك و االلتجاء، مراقبة أماكن في مباشرة
 طابع من جزء كبیر اقتطاع في ذلك ساهم قد و مغادرتها، على دفعهم بهدف هذا و الفئات
 .المقدسة األماكن تلك توفرها التي المطلقة الحمایة
 الحاكمة مس الطبقات بل الذكر السالفة العینات على فقط مقتصرا اللجوء یكن لم و
 األمثلة ومن علیها، شعوبها أو تمرد أقالیمها احتالل بفعل الحكم لزمام فقدانها نتیجة أیضا

 إمبراطوریته عاصمة سقوط بعد "نراها" مدینة اآلشوریین إلى ملك لجوء ذلك على التاریخیة
 خالل من "أوذیب" بمساعدة أثینا ملك "دیسي" تعهد البابلیین ید المیالد على قبل 612 سنة

 استضافته كما مني یطلب شخص أي أرفض أن یمكنني ال " :فیها جاء التي مراسلته له
 لیست على أرض و لي لیس بیت في كبرت أنني أذكر مثلك، ألنني اآلن، أنت تفعل

 1 ."ممیتة مخاطر واجهت و أرضي،
 األكبر "أنتیوكوس"مملكة  إلى المیالد قبل 196 سنة حوالي "حنبعل" لجوء كذلك و
 خیانة إلى روما سفیر ضغط اضطر تحت الذي "األول بروسیوس" الملك إلى ثم بسوریا
 اعتبره ما هو و المیالد، قبل 183 سنة كان ذلك و لذلك، تفطنه بعد المنتحر ضیفه

 بمقتل نفسه تدنیس على حاكما إلزامها بعد روما، تاریخ في السوداء الخالدة البقعة المؤرخون
 االعتبارات السیاسیة مواجهة في فقط لیس اللجوء نظام ضعف الحدث هذا مثل ضیفه، كما

  .منها والدبلوماسیة العسكریة أیضا بل
                                                           

1 HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, « Un regard sur 
la protection à travers les âges », in RÉFUGIÉS , Vol. 3, Nº. 132, 2003, p.7. 
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 .السماویة الشعائر :ثانیا
 القتلة لفائدة لكن فقط به معموال الیهود عند المقدسة األماكن انتهاك عدم تقلید كان

 بالحكمة وصفهم على البعض ما حمل هو و (الخروج سفر) إلیها الملتجئین الخطأ بطریق
 مدن ستة أنشئوا ، كماالكبار المجرمین حمایة في التناقض الجسیم و التعسف تجنبوا كونهم
من  محاولة ألي تجنبا خطأ المقتول أهل أنظار عن إبعادهم بهدف الفئة، وهذا لنفس لجوء
 حسن و األجانب إكرامهم استقبال واجب عندهم عرف كما االنتقام، و بالثأر األخذ هؤالء

 .مصر بالد في أجانب كانوا أیضا هم ألنهم معاملتهم
 علیه یوسف اللتحاق بابنه مصر إلى عائلته و یعقوب سیدنا خروج ذلك أمثلة من و
 موسى خصصها التي الملجأ الثالث بمدن یسمى ما الیهودي المجتمع عرف فقد السالم،
  .المتعمد غیر القاتل إلیها لیلجأ السالم علیه

 مرسوم خالل من "قسطنطین" اإلمبراطور طرف من بالمسیحیة الرسمي االعتراف مع و
 سابقیه عن اختلف الذي بالملجأ المسیحي تسمیته یمكن ما أنشأ للمیالد، 313 لسنة میالن
 ملحقاتها و األخیرة هذه ثم الكنائس كل شمل بل إقلیم معینین، أو معبد على یقتصر لم بكونه
 مصیر وضع تم األساس هذا على مثال و الدیر و الكاهن إقامة" طابع دیني له بناء وكل

 ملك بین م 511 سنة دیني اجتماع على بناءا و األساقفة والكهنة، یدي بین الالجئ
 السلطة عكسها و الدنیویة السلطة أعوان منع تم الكاثولیكیة وأساقفة الكنیسة الفرنكیین

 الشخص الالجئ على القبض أجل من الدینیة البنایات إلى الدخول من الكنسیة الروحیة
 بداعي بل الجنائي تطبیق القانون تعطیل بهدف ذلك یكن لم و جنایة، ارتكابه في المشتبه
 فاصل عل خالل من العدالة، انتقامیة لفكرةتكرس  التي الشبهات إبعاد و االعتقال، شرعنة
 1 .االنتقام عجلة على إحقاق الحق سمو أجل من كاف زمني

                                                           
1 Jean – Paul DOUCET, " Dictionnaire de droit criminel 
",http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire/lettre_d/lettre_d_droit.htm, dernier aménagement du 
site: 06 avril 2019, consulté le: 22 avril 2019 à 20 H 29. 
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 مأمنا الكعبة العرب، فكانت عند تحدیدا و األخرى الضفة كذلك القداسة صفة لمست
 فال أخیه أو أبیه قاتل یلقى أن الرجل حتى كبیرة فعلته كانت لو و حتى دخلها، من لكل

ذ" :تعالى اهلل قال تعظیما و حرمة زدها ا جاء اإلسالم لما و لقدسیتها، احتراما له یعرض  وا 
 .البقرة سورة من 25 اآلیة "أمنا للناس و مثابة البیت جعلنا

 یكرمون النجدة، فكانوا سموه و الملجأ نظام جاهلیتهم في حتى العرب عرف كما
بالصحراء  القاسیة الحیاة من فتك یصونه الذي المأوى و الطعام له یقدمون و إلیهم الالجئ

 1 .البارزة شیمتهم الضیافة حسن أصبح حتى ومخاطرها
 6 اآلیة في جاء للمشركین، حیث حتى حقا جعلها و العادة هذه أقر اإلسالم جاء لما و

 یسمع حتى فأجره إستجارك من المشركین أحد إن و" :تعالى و سبحانه قوله التوبة سورة من
 أمر تعالى اهلل أن اآلیة هذه تفسیر و ،2 "یعلمون قوم ال بأنهم ذلك مأمنه أبلغه ثم اهلل كالم

كالم  سماع یطلب الذي المشرك عن الضرر یمنعوا و یجیروا أن في األحكام، وأسوته رسوله
 أن ذلك في فیه والسبب یأمن محل إلى یبلغ فذاك أسلم فإن اإلسالم، حالة في والنظر اهلل

ذا منهم، كفرهم لجهل على استمرارهم كان فربما یعلمون ال قوم الكفار  علیه اختاروا زل ا وا 
 .اإلسالم

 العهود حساب حتى على المفاسد درء فیه یراعي فإنه اإلسالم في للجوء بالنسبة أیضا
 هو المقام هذا في الحاضر التاریخي الشهیر المثال و النساء، بفئة یتعلق فیما والمواثیق

 تضمن الذي و قریش، كفار بین و سلم و علیه صل اهلل الرسول بین الحدیبیة صلح توقیع
عمومه  في یدخل مطلقا و عاما لفظا ذلك كان و إلیهم، مسلما إلى المسلمین جاء من رد

 .النساء و الرجال
 

                                                           
 .والعلوم  الحقوق كلیة الماجستیر، درجة لنیل مذكرة العام، الدولي القانون ضوء في لالجئین القانوني النظام ذیب، بدویة  1

 .11، ص  1979 الجزائر، جامعة السیاسیة،
 .6 اآلیة :التوبة سورة  2
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 .اللجوء أنواع :الثاني الفرع
 أهم من تحدآخر  مكان إلى فیه ولد الذي المكان من القدیم اإلنسان انتقال یمثل
 التي الطبیعة أخطار من وسیلة للفرار أنجع و القاسیة، الحیاة علیه فرضتها التي التحدیات
 ظروف نتیجة حیاته بتهدید األمر تعلق خاصة إذا األحیان، أغلب في مواجهتها یصعب
 لذلك البشر، من غیره ید على لالضطهاد التعرض من أو الخوف معها التأقلم یستحیل بیئیة
 في أي لإلنسان مالزمة فهي العشرین القرن ولیدة لیست آمن ملجأ عن فكرة البحث أن نجد
 عن فضال اإلنسانیة واالجتماعیة، الحیاة واقع لتغیر تبعا تتطور فهي1 زمان، و وقت

 فكرة حاضر كان لما و مجتمع، بكل والحضاریة الخاصة االقتصادیة و السیاسیة الظروف
 ثم (األول الفرع) الدیني الطابع یأخذ اللجوء كان فقد الماضيعن  فصله یمكن ال اللجوء
 الفرع)دبلوماسیا  لجوءا أصبح التغیرات و التطورات مع و (الثاني الفرع) لجوءا إقلیمیا أصبح
 (.الثالث

 .الدیني اللجوء :أوال
 الظلم من والمساجد فرارا الكنائس و كالمعابد المقدسة األماكن إلى األفراد لجوء هو

 الشعوب و األمم و الدیانات به أغلب سمحت فقد اللجوء صور أقدم یعتبر و واالضطهاد،
 واختفى تالشى المجتمع، احتیاجات و العادات القرون وتطور مرور مع و أنه إال القدم، منذ
 .العبادة أماكن فیها بما لها، التابعة األماكن جمیع على سلطتها و أركان الدولة ظهور مع

 الخرافیة أو معتقداتهم الدینیة بسبب الناس اعتبرها أماكن الجماعات داخل قدیما نشأت
 وسرعان اآللهة، لعنة أو غضب الخوف من أساس على انتهاكها یجوز ال خاصة حرمة ذات
 2 .خصومهم انتقام و بطش من لحمایتهم یأوون إلیه األفراد مالذا بعض اتخذها ما

                                                           
1 CALVS.CH, Dictionnaire Dr Droit International Public et Privé, vol.i.Berlin et Paris, 1985, p 
63. 
2 SIGG Alain, droit de l’homme, droit international humanitaire, droit des réfugiés, 
département Fédérale des affaires étrangères, Berne , 2003, p 110. 
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 ارتباط بسبب في حیاته، المهدد للشخص الحمایة توفیر في مهم دور للدین كان فقد
 في نشأ الملجأ نظام أن على جمیع المؤرخین اتفق فقد البدایة في الدین و باآللهة األمن فكرة

 نظام تأسیس في األولى كانت الدینیة حاستها التي نمت فالشعوب دینیة، نشأة األصل
 .الملجأ

 ألماكن یحق حیث كان دینیة، نشأة األصل في نشأ اللجوء نظام بأن القول یمكن لذلك
 عرف الذي الدیني الملجأ فكرة هنا ظهرت ومن القهر، و الظلم من الفارین تحمي أن العبادة
 .الرومان واإلغریق و القدماء المصریین عند أیضا

 في النقوش الموجودة بعض أثبتت المصریة الحضارة في الالجئ لحمایة فبالنسبة
 للمستضعفین یمنح كان و مصر القدیمة، في به معترفا كان الملجأ حق أن المصریة المعابد

  .العمدیة غیر الجرائم ومرتكبي
 طلبا للشعوب مصر مقصدا كانت الوقت، ذلك في المصریة الحضارة ازدهار نتیجة و
 .عشر الثامنة األسرة عصر األجنبي منذ مركز تحسن قد و الحمایة، و اعلم و للرزق

 إن تقول كانت القاعدة حیث المعابد، حرمة لفكرة ملحوظ تطور حدث اإلغریق عند و
 مكان داخل بقي قد مادام به یجوز المساس ال به الملحقة األماكن أو بالمعبد اعتصم من كل

 1 .الحمایة اإللهیة عته رفعت غادره إن و الملجأ،
 إلى الهجرة الحقبة بتشجیع تلك ملوك قام استقرارها، و اإلغریقیة الحضارة ازدهار مع و
 العسكریة، المستعمرات على مراكز لالستیطان إنشاء و سیطرتهم، تحت تقع التي األراضي

 داخل اللجوء منح في الدولة سلطة أي اإلقلیمي یعرف بالملجأ ما یظهر بدأ هنا ومن
 2السیاسیة سلطاتها بمقتضى إقلیمها، على الدولة تمنحه الذي هو اللجوء إقلیمها،أي

                                                           
 .84 ص السابق، المرجع بسكري، منیر خضراوي، عقبة  1

2
 Bettati Mario, L’asile politique en question, Un statut pour les réfugies, paris, puf 1985, p 

22. 
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 ومدنیا، جنائیا األشخاص المتابعون إلیه یلجأ الملجأ، معبد هناك كان الرومان عند و
 1 .بالقتل الروماني علیها القانون یعاقب جریمة الملجأ احترام عدم یعتبر و

 االنضباط طابع یتماشى مع ال النظام هذا فأصبح العبید، و بالمجرمین المعابد امتألت
 2 .الملجأ الدیني بإلغاء األباطرة فقام الرومانیة، اإلمبراطوریة في

 المتعمد، القاتل غیر على یقتصر ضیقا الیهودیة الدیانة في اللجوء مفهوم كان و
 .محددة أخرى وغایات
 لرجال یسمح الشفاعة، حیث نظام صورة الدیني الملجأ اتخذ للمیالد الرابع القرن في و
 فكانت نطاقه اتسع و لحمایته الكنیسةإلى  لجأ الذي المذنب عن الحاكم لدى بالشفاعة الدین

 3 .االضطهاد من إلیه الهاربون یأوي الذي المكان هي الكنائس
 نظام أخذ بدایة المدنیة ومع الدیني الملجأ تنظیم على اإلسالمیة الشریعة عملت كما و
 .تدریجیا یتراجع الدیني الملجأ
 .اإلقلیمي الملجأ :ثانیا
 االضطهاد، من الهارب ، فالشخص الدیني، للجوء امتداد بمثابة اإلقلیمي اللجوء یعتبر
 العصور إلى ظهوره ویرجع4 المعابد في البقاء بدل أخرى دولة إقلیم إلى ینتقل أصبح

 .األولى العالمیة قیام الحرب منذ عالمیا طابعا اتخذ أن إلى القدیمة،
 هو" أو السیاسیة، سلطتهابمقتضى  إقلیمها على الدولة تمنحه الذي اللجوء أنه على یعرف و

 حسب لالجئین المادي إقلیمها الملجأ داخل لمنح اإلقلیمیة سیادتها على الدولة سلطة
 الغزو، و األهلیة الحروب بسبب جماعیة اإلقلیمي بصورة اللجوء یكون قد و5 ،"تقدیرها

                                                           
1
 Ibid, p 22. 

 .37 ص السابق، المرجع اهلل، أمر برهان  2
3
 Crepeau François, droit d’asile-del’hospitalité aux controles migratoires, Belgique, éditions 

brylant , 1995, p 29. 
4
  Crepeau François, op.cit, p 38. 

 .20 ص السابق، المرجع اهلل، أمر برهان  5
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 فیها تساهم ظروف بسبب و إرادیا فردیا یكون قد و التعرض لالضطهاد، من والخوف
 .السیاسي االنتماء أو األنشطة والعمل

 ثمانیة من الالجئین بأكثر عدد قدر حیث األولى العالمیة الحرب إبان اللجوء هذا كان
 تقدیم و المجاورة الدول اللجوء إلى حق منحهم تم األلمانیة، النازیة من الجئ مالیین

 1 .المختلفة المساعدات
 إنشاء و األولى، الحرب العالمیة ظل في متسارعة تطورات بعدها اإلقلیمي الملجأ لیعرف
 مفوضیات و لالجئین مكاتب من وما انشأ المتحدة األمم منظمة بعدها و األمم، عصبة

 .لهم المساعدة توفیر و لحمایتهم
 .الدبلوماسي الملجأ :ثالثا

 خارج یقع مكان الدولة في تمنحه الذي الملجأ ذلك بأنه الدبلوماسي الملجأ تعریفه یمكن
 عسكریة أو حربیة طائرة أو ظهر سفینة على أو سفارتها اإلقلیمي، اختصاصها نطاق

 2 .الخارج في موجودة
 الحمایة " :دورة بأنه في اللجوء الدولي القانون معهد عرف و "bath" م 1950 سنة

 لیطلبه، جاء لشخص هیئاتها تابع لبعض آخر مكان في أو إقلیمها على الدولة تمنحها التي
 .اللجوء الدبلوماسي آخر مكان بعبارة ویقصد3

 في تدخل من لما فیه العالم دول معظم في موجودا یعد لم اللجوء من النوع هذا أن إال
 القانوني، لنظامها و اإلقلیم الدولة صاحبة لسیادة الواجب باالحترام إخالل و الداخلیة الشؤون
 الدولة، أمن ضد جرائم ارتكب سیاسي الدبلوماسي لالجئ اللجوء منح حالة في خاصة

 القارة هذه یسود ما بسبب الالتینیة أمریكا دول على اللجوء تقتصر هذا ممارسة وأصبحت

                                                           
 .94 ص السابق، المرجع بسكري، منیر و خضراوي عقبة  1
، 1922،  55  العدد الدولي، للقانون المصریة المجلة ،"األجنبیة الدول و للسفارات االلتجاء" هیف، أبو صادق علي  2

 117.ص 
 11 ص السابق، المرجع سعاد، یحیوش  3
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بعض  وجود عن فضال المتتالیة، الثورات و االنقالبات كثرة مثل ظروف خاصة من
 1.ألطرافها بالنسبة به العمل تنظم التي المعاهدات
 العلمانیة زیادة نفوذ بسبب عشر الخامس القرن أواخر في الدبلوماسي اللجوء ظهر

 تقریر و أوروبا، في الدبلوماسیة الدائم البعثات بنظام العمل بدایة و القانون، وسیادة
 السفراء منازل أن "عشر الخامس شارلز"فرنسا  ملك صرح فقد منازلهم و للسفراء الحصانة

 2 .سابقا اآللهة كانت معابد كما حرمتها تنتهك ال منیعة
 بدایة كان الیوم إما علیه هو الذي بالشكل الدبلوماسي اللجوء أن ذلك من یتضح
 عرف جرى فقد السیاسیین دون المجرمین العادیین للمجرمین اللجوء من النوع بهذا االعتراف

 المحددة، أو الخارجیة المهام ذات الدبلوماسیة واستقبال البعثات إرسال على القدیم في الدول
 ذلك بعد عرف ثم بها، المكلفة المهمة أداء من االنتهاء بمجرد تعود أدراجها البعثة كانت و

 جمهوریة فینیسیا هي النظام ذلك تعرف دولة أول كانت و الدائم الدبلوماسي نظام التمثیل
 سفراء إرسال في عشر المیالدي الخامس القرن بدایة مع فینیسیا بدأت حیث اإلیطالیة،

 المجاورة، األوروبیة الدول إلى ذلك التقلید بعد هذا انتقل ثم األخرى الدول لدى لها دائمین
 صلح مؤتمر هو الدائمة الدبلوماسیة البعثات یعترف بنظام و یقر مؤتمر أول وكان

 3.وستفالیا
 لمقر البعثة الحصانة الممنوحة كانت أن فبعد الفترة هذه في الدبلوماسي اللجوء تطور
 والمنازل سیارته، و السفیر تشمل منزل أصبحت السفارة مقر في محصورة الدبلوماسیة

 دفع من الحي سكان یعفى حیث السفارة مقر یوجد به الذي الحي و السفارة، لمقر المجاورة
 زمنیة لمدة الوضع هذا استمر و الدبلوماسیة باألحیاء تعرف الضرائب وأصبحت أواع كافة

                                                           
 59 ص السابق، المرجع اهلل، أمر برهان  1
 87 ص السابق، المرجع فرحان، حسین علي  2
 .82فاطمة زهرة بومعزة، مرجع سبق ذكره، ص   3
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 هذه الحصانة استخدام سوء غیر مدرید، و فنیسیا و روما مدینة من كل في طویلة
 .القضائیة المتابعة من الفارین المجرمین ألخطر مالذا جعلها

 في من تدخل فیه لما الدول معظم في موجودا یعد لم اللجوء من النوع هذا أن غیر
 الذي السیاسي الدبلوماسي لالجئ اللجوء منح حالة في خاصة للدول، الداخلیة الشؤون
  .الدولة أمن ضد جرائم ارتكب

 اللجوء أسباب :الثالث الفرع
 إلى األصل بحسب ینصرف إنما األفراد، یسوغ الذي االضطهاد أو القهر حقیقة إن

 ضد ما حكومة تتخذها التي - فعلیة أو كانت قانونیة  والتدابیر، و االجراءات كافة األعمال
 أموالهم أو حریتهم، أو أجسادهم، سالمة أو بأرواحهم، سكانها اضرار أو رعایاها بعض
 عرقیة،) معینة اجتماعیة طائفة إلى االنتماء أو السیاسي، الرأي أو أو العنصر، الدین بسبب
 مختلف وكذا الدول بین والحروب الداخلیة المسلحة النزاعات أن نجد كما( دینیة لغویة،
 لجوء وكذا القسري التهجیر عملیات حدوث إلى األحیان معظم في االعتداءات، تؤدي أشكال
 عام الالجئین بخصوص المتحدة األمم اتفاقیة في وردت وقد األفراد واألشخاص من اآلالف

 :التالي النحو على وهي لقبول الالجئ الداعیة األسباب م، 1951
 للتعذیب المعرض الالجئ من تستدعي داخلیة وذاتیة نفسیة حالة هو :الخوف :أوال

ایجاد البحث  واالضطهاد  .حیاته سالمة به یحفظ آمن مكان و 
 سبب تحدید اللجوء طالب على بمعنى1 " یبرره ما له " عبارة م 1951 اتفاقیة أضافت وقد
 وبغرض اللجوء، طلب إلى المباشر الدافع ویكون النفسیة حالته یوضح وأن الخوف ذلك

 الذاتي عنصر :هما عنصرین االعتبار بعین األخذ یجب یبرره، ما الخوف كان ما إذا تحدید
 .والعنصر الموضوعي

                                                           
 . م 1951 اتفاقیة من ( 2 الفقرة / أ /1) المادة :أنظر 1
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 من انطالقا و استقراؤه استنباطه یمكن الذي الخوف في یتمثل :الذاتي فالعنصر
 فكره ومعرفة واالجتماعي الشخصي انتماءه بمراعاة وذلك اللجوء، لطالب النفسیة الحالة

 بالده العنصر یهجر جعله الذي السبب هو الخوف بأن یوحي ما وكل الدیني، السیاسي
التي  الموضوعیة الوقائع من مجموعة بوجود فیتحقق " للخوف مبرر وجود " :الموضوعي

 األخیر هذا حكومة تعامل وطریقة األصل بلد في السائدة كاألوضاع الخوف هذا مثل تبرر
  .األشخاص من معینة فئة  مع

 وانتهاك والحریة، للحیاة والتهدید التعرض عن ناتجا كان ما هو :لالضطهاد التعرض :ثانیا
 خوف یكون أن یجب أي ، الدولیة والمواثیق اإلعالنات علیها نصت التي حقوق اإلنسان

 تحدد لم م 1951 اتفاقیة أن نجد بحیث باالضطهاد، مرتبط یبرره ما له اللجوء الذي ملتمس
 جعل أرادوا االتفاقیة هذه نص وضعوا الذین األشخاص بأن یوحي مما لالضطهاد، تعریف

 وقد ودائم، مستمر فیتغیر االضطهاد أشكال لكون مرنة، بطریقة تفسیره یتم المفهوم هذا
 أو للحیاة تهدید كل هو االضطهاد أن في م 1951 اتفاقیة من (1 فقرة 33 المادة)أشارت
 اجتماعیة طائفة إلى االنتماء أو السیاسي الرأي أو القومیة أو الدین أو العرق بسبب الحریة
 . 1معینة
 وثقافیة اجتماعیة بیئة إلى معینة فئة أو األشخاص من مجموعة انتماء یعني:  العرق :ثالثا

 یمارس بحیث الدولة، تلك في األقلیة هي وتكون الدولة، إقلیم داخل معینة منطقة في تستقر
 خارج آمن مكان إلى االنتقال إلى یدفعها مما واالضطهاد، التمییز أشكال مختلف علیها
 نتیجة سوریا في السوریین درالألك یحدث ما مثل اللجوء، وملتمسة طالبة الدولة تلك حدود

 ..2العرب السوریین باقي مع وثقافتهم لغتهم الختالف
 العرق أیضا یعني كما « وضع في أعضائها یكون الدولة، سكان بقیة من عددا أقل مجموعة

                                                           
 .89فاطمة زهرة بومعزة، مرجع سبق ذكره، ص   1
مقدي نادیة، حمایة الالجئین في إطار المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق و   2

 . 81، ص  5112العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 
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 تختلف بصفات ویتصفون إقلیمها، على الموجودین الدولة بجنسیة ومتمتعین مسیطر غیر
 وراشع ضمني بشكل ی ظهرون كما الدولة، مواطني سائر بها تتصف التي تلك عن

 .1لغتهم أو دیانتهم أو وتقالیدهم، ثقافتهم على المحافظة »  هدفهم بالتضامن،
 

 أي اعتناق عدم أو اعتناق حریة شخص لكل :أنه على الدولیة المواثیق أشارت :الدینرابعا 
 من 18 المادة نص في جاء ما وهذا ممارستها، وكذا شعائره تغییر في حریته وكذا دین
 . والمدنیة السیاسیة بالحقوق الخاص الدولي  العهد
 قوله في وذلك الدین واختیار المعتقد حریة الكریم القرآن ذكر وقد : « ولي دینكم لكم

 .دین  »2تعالى
 الهندوس سكان لجوء إلى أدى والمسلمین الهندوس بین الدینیة و النعرات الحساسیات بسبب
 إلى الهند من المسلمین لجوء وكذا 8.550.000 عددهم والمقدر الهند إلى باكستان من

 .مسلم 7.227.000 عددهم بلغ حیث باكستان
 الهندوس رفض إلى یعود، ذلك في والسبب الجئ 15.777.000 :ب الكلي المجموع وقدر
 رایة تحت العیش المسلمون رفض كذلك یقابلها إسالمیة، أكثریة تحكمها یةار  تحت العیش
 .3ةهندوسی أكثریة  تحكمها
 مصالح تسییر أجل من تعیینها تم التي الفئة في ثقة أي وجود عدم ویعني :االنتماءخامسا 
 خوفا اللجوء طلب إلى دراباألف تؤدي الفئة تلك في والتدلیس التسییر سوء فأن لذلك المجتمع،

 مصالحها، خدمة إلى الفئة تلك وسعي االحتقار وكذا الالإنسانیة، والمعامالت االضطهاد من
                                                           

 الجزء األولى، الطبعة المحمیة، الحقوق :اإلنسان لحقوق الدولي القانون الموسى، خلیل محمد علوان، یوسف محمد  1
 .820ص   م، 2009 عمان، والتوزیع، للنشر الثقافة دار الثاني،

إلیه  الجزائر انضمت ، 1966 دیسمبر 16 في المؤرخ والمدنیة، السیاسیة بالحقوق الخاص الدولي العهد من 18 المادة  2
 ماي 17 في الصادرة ، 20 ش،العدد.د.ج.ج.ر.ج ، 1989 ماي 16 في مؤرخ ، 20-49رقم  الرئاسي المرسوم بموجب
 :راجع التفاصیل من لمزید ، 1997 فیفري 26 بتاریخ ، 11 العدد ش،.د.ج.ج.ر.ج في النص نشر ، 1989

- HCR, Les droits de l’homme et la protection des réfugies, OP.cit pp 8-9. 
 5 اآلیة الكافرون سورة  3
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 طلبا المستبدة الفئة تحكمها التي الدولة تلك إقلیم خارج مكان إلى ینتقلون دفرااأل یجعل مما
 1.واألمناالستقرار 
 النظام یعتقده لما مخالفة سیاسیة آراء اعتناق عن ناتج هو " :السیاسي يأالر سادسا 
 یكون أن بد ال الخوف ذلك أن إال االضطهاد، من الخوف إلى یؤدي مما الحاكم، السیاسي

 2 " التضییق أو كالسجن فعلیة انتهاكات من یبرره ما له
 السیاسیة ءرااآل تزابتجاو  یعتقد سیاسي نظام في األشخاص عن والنابع الصادر فالخوف
 باألشخاص یؤدي الحاكم، السیاسي للنظام انتقادات عن عبارة السیاسة ممارسي عن الصادرة

 واعتقاده الحاكم الحزب فهم لسوء نتیجة وذلك أخرى، دولة إلى اللجوء طلب والمجموعات
 ذلك حقوق على وانتهاكات تزابتجاو  یقوم األخیر فهذا لذلك الدولة، لمؤسسات تهدید بأنه

 3:مثل المجتمع
 العام على الخاص الصالح تغلیب أجل من وذلك إلخ، ... السجن وكذا والنفي االعتقاالت

 .اللجوء أسباب أحد هو السیاسي يرأال أن یفسر ما وهذا
 

                                                           
 .81مقدي نادیة، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .52-58ص  ص السابق، المرجع مسلم، ندیم  2
 .85مقدي نادیة، مرجع سبق ذكره، ص   3
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 م قامت بعده عدة 1291منذ إنشاء مكتب المفوض السامي لشؤون الالجئین الروس عام 
المفوضیة  األمر بتأسیس أنهىدولیة بمهمة تقدیم الحمایة الدولیة لالجئین، حتى  وكاالت وأجهزة

 .یومنا هذا قائمة إلى ما تزالم و التي  1291السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین سنة 

 جانب مفوضیة الالجئین، هناك العدید من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة لهاو إلى 
  .دور في تدیم مختلف الخدمات لالجئین مثل اللجنة الدولیة للصلیب األحمر

 هذا باإلضافة إلى مختلف االتفاقیات المبرمة في هذا الشأن منها ما هي ما هي ذات
 .ما سنتطرق إلیه في هذا الفصل طابع دولي، و منها ذات طابع إقلیمي، و هذا

 .حدة لشؤون الالجئینالمفوضیة السامیة لألمم المت: ولالمبحث األ

 .اللجنة الدولیة للصلیب األحمر: المبحث الثاني

 .الوثائق الدولیة و االتفاقیات اإلقلیمیة لحمایة الالجئین: المبحث الثالث
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 .دور المنظمات الدولیة في حمایة الالجئین :المبحث األول

یشهد العالم و العربي بصفة خاصة زیادة في عدد الالجئین الذین وجدوا أنفسهم مضطرین 
لمغادرة دولهم األصلیة خوفا من االضطهاد و لذلك سوف نتعرف على أبرز المنظمات الدولیة 

كبیرة لمساعدة الالجئین و هي ، و حتى اآلن تبذل جهودا (المطلب األول)التي منذ نشأتها 
 . المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین

 .المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین :المطلب األول

م، بعد أن اعترفت األمم المتحدة بأن  1291أنشأت المنظمة الدولیة لحمایة الالجئین عام 
بسبب االضطهاد و الحرب، وكان  على المجتمع الدولي حمایة األشخاص الفارین من بلدانهم

هدف هذه المنظمة إعادة الالجئین إلى أوطانهم، و كنتیجة لفشل هذه المنظمة في عملها نهایة 
 .األربعینیات تم تغییرها بالمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین

 .نشأة المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین :الفرع األول

تكلیف مصلحة خاضعة لألمانة العامة بمهمة توفیر كان على الجمعیة العامة الخیار بین 
الحمایة الدولیة أو إنشاء تحت الغطاء المالي و اإلداري لمنظمة األمم المتحدة لهیئة خاصة 

و بناء على اقتراح األمین العام تم اختیار الحل الثاني قصد إبعاد  1تنشط في استقاللیة تامة
  .لتي تسود األمانة العامةالمنظمة الجدیدة عن التقدیرات السیاسیة ا

كل ما علیها في میثاق األمم المتحدة، و إن المفوضیة السامیة كجهاز فرعي، لم یتم النص 
تم النص علیه هو الترخیص بإنشاء الفروع الضروریة من طرف الجمعیة العامة التي تملك 
سلطة التنظیم الذاتي، و هي بذلك تعد المرجع الوحید و النهائي في تحدید مدى ضرورة إنشاء 

                                                           
 .من میثاق األمم المتحدة 99المادة   1
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في میثاق منظمة األمم المتحدة، فالمفوضیة 1الجهاز الفرعي بغیة تحقیق األغراض المحددة 
داخلة  تكون أن بشرط العامة الجمعیة اختصاصات ضمن أصال تدخل ال اختصاصات تمارس
 2 .المتحدة األمم منظمة الختصاص العام اإلطار ضمن

سلطة  تحت تعمل األخیرة هذه أن نجد الالجئین لمفوضیة األساسي للنظام بالرجوع و
المجلس  عن الصادرة التوجیهات سیاساتها في تتبع و المتحدة، لألمم العامة الجمعیة

 3.المفوضیة إدارة السامي المفوض لبرنامج التنفیذیة اللجنة تتولى و االجتماعي، و االقتصادي
المفوض  لبرنامج التنفیذیة اللجنة توصیات عبر الدولیة الحمایة حول توجیهات تقدم كما
 .جنیف في اجتماعها خالل السامي

طرف  من للمفوضیة األساسي النظام من 13 للفقرة طبقا السامي المفوض ینتخب
جانفي  01 من إبتداءا سنوات ( 03 ) ثالث لمدة العام األمین اقتراح على بناء العامة الجمعیة
فاألصل  .نفسها والیته لمدة و لجنسیته حامل غیر له، نائب بتعیین بدوره یقوم الذي و ، 1951

العالمیة  الحرب بعد مستمرة بصفة الالجئین أعداد تزاید مع لكن و مؤقتة، أنها المنظمة هذه في
وكالة  تمدد أن 1954 جانفي 01 من ابتداءا العامة الجمعیة قررت حیث العالم، في الثانیة

  .4للتجدید قابلة سنوات خمس لمدة متتالیة لفترات المفوض
 دیسمبر31 غایة إلى أي إنشاؤها منذ سنوات بثالث المفوضیة عمل مدة تحدید تم قد و

المشكلة  هذه تفاقم أن غیر الالجئین، مشكلة إلنهاء كافیة فترة أنها أساس على م 1953
في  727 رقم القرار إلصدار العامة الجمعیة دفع العالم، دول مختلف في نطاقها واتساع

                                                           
 .اإلجتماعیة  للعلوم قالمة جامعة حولیات الالجئینن لشؤون المتحدة لألمم السامیة المفوضیة" فاصلة، اللطیف عبد  1

 .91ـ ص2008 مارس، 02 العدد قالمة، 1945 ماي 08 جامعة عن تصدر محكمة مجلة ،"واإلنسانیة
 .9001حقوق اإلنسان و القانون الدولي اإلنساني، الطبعة الثانیة، دار ومكتبة الحامد، عمان،  فیصل شنطاوي،  2
 .الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة للمفوضیة األساسي النظام من ، 4.3.1 المواد  3

4  Schweleb Egon, Institutions principales et dérivées fondées sur la charte : les dimensions 
internationales des droits de l’homme, UNESCO, 1978, pp 266-267 
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جانفي  من ابتداء سنوات خمس لمدة المفوضیة عمل مهلة بتمدید یقضي الذي م 1953
 .المهلة انقضت كلما دوریة بصفة تجدیدها یتم أن على ،1954
بلغ  حیث الالجئین لعدد المذهل االرتفاع ظل في هذا یومنا إلى ساریا یزال التمدید ال و

 ملیون  26 كان ان بعد 2010 دیسمبر 31 في شخص ملیون 43.5 حوالي الالجئین عدد
 بصفة الحمایة توفیر على یقتصر المفوضیة عمل كان و 1995 سنة نهایة في الجئ شخص
 الذین األشخاص تشمل لم أنها حیث الثانیة، العالمیة الحرب األوروبیین عقب لالجئین أساسیة
 نطاق من وسع الذي 1967 بروتوكول كان و م، 1951 من جانفي األول بعد بلدانهم غادروا
 مشكلة توسع بعد خاصة م 1951 اتفاقیة في المكاني و القید الزماني بذلك ألغى و االتفاقیة
 .العالم دول مختلف في اللجوء

 الالجئین لشؤون السامیة المفوضیة دور :الثاني الفرع

مساعدة  في یتمثل اجتماعي و إنساني بعمل الالجئین لشؤون السامیة المفوضیة تقوم
هذا  تحقیق أجل من و السیاسیین اتجاههم أو عرقهم أو دینهم كان أیا الالجئین مجموعات

الحكومات  بتدخالت التأثر عدم و االستقاللیة إمكانیة السامي المفوض منح تم النبیل الهدف
عام  أمین غرار على المتحدة لألمم العامة الجمعیة طرف من مباشرة انتخابه خالل من المختلفة
 .األممیة المنظمة
وبعض  أجندة وفق تسیر ال و اإلنسانیة مبادئها إلى استنادا واجباتها المفوضیة تباشر و
دولة  من المادي الدعم قبولها فعند األشخاص من الكثیر یعتقده ما مثل تمولها التي الدول
یكون  أن دون الالجئین خدمة في حریة بكل استخدامه ضمان المفوضیة علیها تشترط معینة
  .سیاسیة أبعاد أي التمویل لهذا

بأداء  تقوم أن ضمان مع جهة من اإلغاثي اإلنساني العمل أهمیة على تركز فهي لذلك
أي  قبل من كأداة تستخدم بأن تسمح ال بحیث أخرى، جهة من حیادیة و استقاللیة بكل مهامها
عمل  في المصداقیة تحقیق ضمان أجل من ذلك مع و معها، تتعامل التي األطراف من طرف
 .اإلنسانیة المنظمة هذه
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لشؤون  السامیة للمفوضیة األساسي النظام من ( 02 ) الثانیة المادة هذا على نصت
اجتماعي  و إنساني عمل هو بل سیاسیة، سمة أي السامي المفوض لعمل لیس" الالجئین
 ."الالجئین من وفئات مجموعات شؤون یعالج أن فیه القاعدة

 دور المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین بالیمن: الفرع الثالث
 .1یكمن الهدف األساسي للمفوضیة في حمایة حقوق و رفاه الالجئین

م، و تعتبر الیمن الدولة الوحیدة في شبه 1291بدأ عمل المفوضیة في الیمن منذ عام 
 .1211و بروتوكول عام  1291الجزیرة العربیة التي وقعت على اتفاقیة الالجئین لعام 
الالجئین و مطالبي اللجوء في الیمن فضال و قد بدأت المفوضیة على حمایة و مساعدة 

 .عن االستجابة لألزمة االنسانیة الراهنة في البالد
الجئ و طالب لجوء في الیمن معظمهم من الصومال  990.000یوجد حالیا أكثر من 

 .إضافة إلى ملیوني یمني من النازحین داخلیا و ملیون عائد من النازحین داخلیا
، شرعت المفوضیة في 9019في أعقاب تصاعد الصراع في البالد في شهر مارس 

االستجابة الطارئة لالزمة و وفقا لنظام التنسیق االنساني في الیمن، تقود المفوضیة قطاع توفیر 
الحمایة و اإلیواء و المواد الغیر غذائیة للنازحین و الفئات األكثر ضعفا، تستمر المفوضیة 

و دعم الالجئین و طالبي اللجوء الذین ما یزالون في الیمن على الرغم من  أیضا في حمایة
 .الصراع و هم معرضون لمخاطر جمة

و توفر المفوضیة المأوى الطارئ و المواد غیر الغذائیة للنازحین و تعمل على ترمیم 
یاجات المباني العامة و التجمعات التي تستضیف اآلن األسر النازحة تستجیب المفوضیة لالحت

المتعلقة بالحمایة و تعالجها، و توفر المساعدة القانونیة و المالیة فضال عن خدمات الدعم 
النفسي و المجتمعي و الموجهة المتضررین بسبب الصراع عالوة على ذلك تدعم المفوضیة 
المرافق الصحیة التي تقدم الخدمات لالجئین و طالبي اللجوء و المجتمعات المحلیة و قد 

                                                           
1
 Ye.one.un.org 



 آلیات الحمایة الدولیة لالجئین                                            : الفصل الثاني
 

65 
 

ساعدات المفوضیة لألشخاص المحتاجین في جمیع المحافظات المتضررة بسبب وصلت م
 .الصراع

للمفوضیة وجود عملیاتي في كافة أنحاء الیمن من خالل مكتب تمثیلي و آخر للحمایة 
في صنعاء و مكتب فرعي في عدن، و مكاتب میدانیة في صعدة و الحدیدة و مخیم خرز 

 .مكتب للدعم في عمان األردن لالجئین في محافظة لحج، إضافة إلى
 دور المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین في حمایة األفارقة في الجزائر: الفرع الرابع

 رقم المرسوم بینها ومن والهجرة، اللجوء ظاهرة بتنظیم خاصة قوانین بوضع الجزائر قامت
 الالجئین بوضع الخاصة 1291 إتفاقیة على صادقت كما 09/112رقم والقانون  16/9191

. تعّرضهم بسبب فیها، المستقرین الالجئین حمایة أجل من المفوضیة مع ملفت بشكل وتتعاون
 . 3األساسیة الحقوق بعض على حصولهم وعدم واالحتجاز لالعتقال

 رعایة تحت ویینراالصح للرعایا الجزائر إستقبال خالل من التعاون هذا شكل یظهر
اعالة لرعایة أنشطة اجراءو   الحمایة لهم توّفر حیث المفوضیة،  األكثر روي ا صح 20000 و 

 وقد لمحنتهم، دائم حل إیجاد انتظار في وف تند في4 مخیمات خمس في یعیشون الذین ضعفا
 كسب سبل مبادرة العالمي األغذیة وبرنامج یینراو الصح القادة مع بالتنسیق المفوضیة أطلقت
 كالصحة الغذائیة وغیر الغذائیة المواد وتقدیم ، للعمل مستدامة لفرص أساس لوضع العیش
 1291.5 عام منذ لالجئین والسكن التعلیم والمیاه،

                                                           
 10 .ص سابق، مرجع المفوضیة، تقریر   1
 أحكام عّدة ویتضمن الالجئین، بوضع الخاصة 1951 إتفاقیة على الجزائر مصادقة عن لإلعالن المرسوم هذا صدر   2

رقم  المرسوم أنظر .الوطني المستوى على بهم خاص مكتب إنشاء بینها ومن الالجئین، بحمایة / 25 في مؤرخ خاصة ،
 .1216جویلیة  60في  الصادرة ،( 52 ) عدد ر.ج ، 1963 جویلیة 16/919
، مذكرة (دراسة حالة الالجئین السوریین)الحمایة الدولیة لالجئین بین النص و الممارسة  شرافت اسماعیل، شرفة لوصیف،  3

 .11، ص  9019-9019لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 
 .قاساب المذكور. 16/919رقم  المرسوم بموجب. 1216فیفري  7 بتاریخ اإلتفاقیة هذه على الجزائر صادقت  4
 .الدخلة مخیم و أخیرا السمارة، أوسرد، بوجدور، العیون، مخیم في الخمس المخیمات هذه تتمثل  5
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 واألنشطة التطعیم حمالت لتدعم المخیمات في أیضا الیونیسیف منظمة تتواجد كما
 مع بالتعاون ئرزاالج في المتحدة األمم تقدمها التي المساعدات قبةراوم تنفیذ یتم التعلیمیة،
 .المعنیین األشخاص إلى تصل المساعدات أن من للتأكد والدولیة  الوطنیة المنظمات
 تتعاون كما وف، تند في الطبیة والمستهلكات المواد تكالیف من% 10 المفوضیة تدعم

 الحصول فرص وتوفر مخیمات، في إقلیمیة مستشفیات 9 في یعملون ویاراصح طبیبا 90 مع
 یعانون الذین لألطفال التكمیلیة األغذیة بتقدیم وتقوم ، واالجتماع والنفسي العقلي الدعم على
 العالمي األغذیة برنامج مع بالتعاون وذلك والمرضعات الحوامل والنساء التغذیة سوء من

 1 .ئريزاالج األحمر والهالل
 الالجئین مخیمات على كبیر حد إلى أّثر فیضانا القاحلة وف تند منطقة شهدت

 خیم 201 بتوزیع 9019 نوفمبر 9 في قامت حیث المفوضیة تدخل إلى أدى مما وییناالصحر 
 .تضررا األكثر لألسر الغذائیة غیر األخرى اللوازم توزیع وكذا المخیمات، على عائلیة

 نحو والمهاجرین لالجئین المستقبلة البلدان من طویال وقتا ئرزاالج ظلت ذلك، إلى إضافة
 حیث إفریقیا، بلدان من لجوء أرض إلى األخیرة السنوات في تحولت لكنها فرنسا، خاصة أوروبا
 في فشلوا أن بعد إقامتهم مدة وطالت ئر،زاالج أقطار كل في رامؤخ األفارقة الالجئون انتشر
 2.أوروبا إلى العبور

 ءراالصح عبر طویلة مسافات والكامیرون ونیجیریا ومالي، النیجر، من الالجئون یقطع
 األوروبیة، القارة إلى خاللها من العبور أو ئرزاالج إلى اللجوء أجل من صعبة ظروف في

 ئرزاالج في األفارقة الالجئین عدد بأن تفید رسمیة غیر إحصائیات الدولیة العفو منظمة ونشرت
 وصفته ما إلى تقاریرها في مشیرة أفریقي الجئ ألف 100 و ألف 60 بین ما عددهم وحرایت

                                                           
 .19شرافت اسماعیل، شرفة لوصیف، مرجع سبق ذكره،   1
 .12شرافت اسماعیل، شرفة لوصیف، مرجع سبق ذكره،  2
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 األمنیة األزمات عمق من النازحین أو الالجئین هؤالء حق في" اإلنسانیة غیر المعامالت"ب
 . 1الدول تلك في والحروب

 الشروط توفر لعدمنظرا  وهذا الجئین، مركز من األفارقة هؤالء یستفد لم اإلطار، هذا في
 غیر مهاجرین وضعیة في یعیشون جعلهم ما وهو ، 1291 اتفاقیة في الواردة األساسیة
 مساعدات على یتحصلون بل اإلتفاقیة، هذه بموجب المقررة الحقوق من یستفیدون ال شرعیین
 .الالجئین لشؤون السامیة المفوضیة إطار خارج إنسانیة

 دور المنظمات غیر الحكومیة في حمایة الالجئین :المطلب الثاني

عرفت اآلونة األخیرة بروز العدید من المنظمات غیر الحكومیة، و قد بلغ عددها في 
، و علیه فإن هذا التزاید یعود إلى الوعي و اإلدراك بضرورة 99192السبعینات إلى منتصف 

بناء مجمع مدني عالمي، و كذا الحاجة إلى االستجابة لمتطلبات المجتمع الدولي، و كذا الدور 
الذي تلعبه هذه المنظمات غیر الحكومیة و لما لدیها من المرونة و الكفاءة و البعد عن 

السیاسیة و التعقیدات اإلداریة و الروتینیة، هذا ما یمكنها من أداء مهامها بسرعة التوترات 
 .وفعالیة أكثر في مواجهة الظروف الطارئة و الكوارث اإلنسانیة

ومیة تهتم بقضایا الالجئین لكن سنحاول إبراز كمن المنظمات غیر الح و هناك العدید
 .أهمها في مجال الحمایة و تقدیم المساعدة

 األحمرالهالل  :فرع األولال

حركة الهالل األحمر و الصلیب األحمر الدولي هي حركة إنسانیة دولیة، مهمتها هي 
حیاة اإلنسان و صحته، و المقصود بصحته صحته النفسیة و الجسدیة لضمان كرامته حمایة 

                                                           
بین  المشتركة العملیاتیة المستجدات آخر وف، تند لفیضانات االستجابة الجزائر، الالجئین، لشؤون السامیة المفوضیة  1

 .9-9ص  9019نوفمبر  9-9الوكاالت 
، ص 9002، دیوان المطبوعات الجامعیة، ب ن، 9عمر سعد اهلل، أحمد بن ناصر، قانون المجتمع الدولي المعاصر ، ط   2

611.  
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اإلنسانیة و تخفیف المعاناة عنه بدون أي تمییز مستند على الجنسیة أو الجنس أو المعتقدات 
الدینیة أو اللون أو اآلراء السیاسیة لإلنسان الحركة تشمل عدة منظمات مستقلة قانونیا عن 

لكنهم متحدین ضمن الحركة من خالل المبادئ األساسیة المشتركة، و أهداف  بعضهم البعض، 
 :ز و قوانین، و أعضاء حاكمة و الحركة لها عدة أجزاءو رمو 

 :نشأة الهالل األحمر: أوال

ولدْت منظمُة الهالِل األحمِر من َرحِم الصلیِب األحمِر؛ وهما صنوان، وال فارق بینهما 
سوى التسمیة؛ نظرًا العتباراٍت دینّیٍة لدى الدول اإلسالمیة التي طالبت بتغییر اسم الجهات التي 

لدیها من الصلیب األحمر إلى الهالل األحمر، وقد نشأْت فكرُة وجوِد نواِة المنظمِة  ستعمل
الحالیِة على آثار واقعِة سولفرینو التي مات فیها آالف الجنود في إیطالیا؛ نتیجة َعَدِم وجود 
اإلسعاف الطبّي؛ حیث طرأْت للسویسري هنري دونان فكرُة إنشاِء منظمٍة ترعى الحاالت 

یة وتقوم بتقدیم اإلسعاف الطبّي لها ضمن الرسالة الحالیة التي تؤّدیها حالیًا؛ حیث تمَّ اإلنسان
 .تأسیُس مقٍر لها في جنیف آنذاك، وما یزال حتى الیوم

 :نشاطات الهالل األحمر: ثانیا

توسَّعت نشاطاُت الهالِل األحمِر على مستوى العمل اإلنساني منذ بدایاِت انطالقها حتى 
اإلنسانیة، والحیادّیة، : هذا العمل في كافة جوانبه؛ نظرًا إلنطالقها من سبعة مبادئ غدت منارةَ 

واالستقالل، والوحدة، والخدمة التطوّعیة، وعدم التحّیز، والعالمّیة، حیث ُتعتبُر هذه المبادئ 
 :شرطًا في كل أعماِل ونشاطات الُمنظمِة، ونذكر منها یلي

 :مجال الكوارث

تعمل المنظمة على التأهِب المسبِق ضمَن خطٍط ودراساٍت ِلتوقِع الكوارث، وكتابة 
التأهب : اإلجراءات الالزمة حال وقوعها للتعامل معها بأقّل الخسائر، حیث یتضمُن ذلك

للكارثة، ومواجهتها، وتقدیم الرعایة للمجتمعات، بما یتناسب مع طبیعة الحدث، حیث یتمُّ تقدیُم 
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حدوث الزالل، والبراكین، والتسونامي، : طّبّي الالزم والطعام والدواء في حاالتاإلسعاف ال
 .واالنهیارات األرضّیة، والحروب

 :مجال التوعیة و اإلرشاد

 َتعریُف المجتمعاِت بمبادئ القانون الدولي اإلنسانّي والمعروف باتفاقّیات جنیف . 
 ُورِش العمل والمعسكرات الشبابّیة لتوعیة المتطّوعین في مجال العمل اإلنسانّي،  عقد

وتشجیع روح العمل التطوعّي لدیهم، وذلك من خالل عقد دوراٍت في اإلسعاف األولي 
 .وأعمال الدفاع المدني

 :التعاون الدولي

 وبئة مثلالتعاوُن مع منظمِة الصّحة العالمیة في التوعیة من مخاطر األمراض واأل :
عداد البرامج المنزلّیة لإلرشاد والوقائّیة  .األمراض الجنسّیة، والمالریا ، وا 

  إعداد النشرات الطبّیة الوقائّیة من األمراض، وحمالت رعایة األم والطفل بالتعاون مع
 .الیونیسیف، ومنظمة اإلغاثة الدولیة لالجئین: المنظمات الدولیة مثل

 الت الشتاء؛ وذلك بتقدیم المالبس والقرطاسیة للطلبة المحتاجین؛ تقدیم الدعم للطلبة في حم
وذلك عن طریق تشكیل أفرع تابعة للمنظمة تعمل في المدارس التي تعنى بذلك؛ حیث یقوم 

اإلشراف على اللجنة الصحیة بالمدرسة، : فرع المدرسة بالعدید من الواجبات األخرى مثل
 .هاوالمحافظة على شروط السالمة العامة فی

 اللجنة الدولیة للصلیب األحمر :الفرع الثاني

نتیجة لما تقوم به المنظمات الدولیة غیر الحكومیة من نشاطات إنسانیة مختلفة، قامت 
منظمة غیر  990المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین بإبرام اتفاقیات رسمیة مع أكثر من 

 .حكومیة، و أبرزها اللجنة الدولیة للصلیب األحمر
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 تعریف و نشأة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر :أوال

تعتبر اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، منظمة دولي غیر حكومیة ذات طابع إنساني، 
تختص بحمایة و إغاثة ضحایا النزاعات المسلحة، " جنیف"یتواجد مقرها بالعاصمة السویسریة 

الذي قام برحلة عمل " ري دونانجان هن"یعود الفضل في إنشائها إلى رجل األعمال السویسري 
بشمال إیطالیا وذلك بعد المعركة التي دارت بین الجیش النمساوي " سولفیرینو"إلى منطقة 

التي خلفت أربعین ألف ضحیة، بین قتلى وجرحى یعاني " معركة سولفیرینو"والجیش الفرنسي 
 بتوجیه نداء إغاثة" وناند"اغلبهم من ندرة الخدمات الطبیة المالئمة و نتیجة هذه الظروف قام 

إلى السكان المحلیین لمساعدته في رعایة الجنود الجرحى من كال الجانبین، و بعد عودته إلى 
یدعو فیه إلى ضرورة تشكیل جمعیات " ذكرى سولفی رینو"قام بنشر كتابه الشهیر  سویسرا

 . 1الحربإغاثة في وقت السلم تضم ممرضین و ممرضات مستعدین لرعایة الجرحى في وقت 

م شكلت جمعیة جنیف للمنفعة العامة، لجنة مكونة من خمسة أعضاء  1916و في عام 
الذي كان "دونان"و ذلك لبحث إمكانیة تطبیق افكار " اللجنة الدولیة إلغاثة الجرحى"سمیت ب 

 .أحد هؤالء ألعضاء

م انتهت أعمال المؤتمر الدولي الذي شارك فیه ممثلون عن  1916أكتوبر  91و في 
شارة الصلیب األحمر "دولة أوروبیة وأربع جمعیات إنسانیة و اعتماد الشارة الممیزة للجنة  16

 . 2بمیالد مؤسسة الصلیب األحمر" على أرضیة بیضاء

طبیة في میدان القتال و من أجل إضفاء الطابع الرسمي على حمایة الخدمات ال
والحصول على اعتراف دولي بالصلیب األحمر و مثله العلیا، عقدت الحكومة السویسریة 

حكومة و اعتمدوا معاهدة بعنوان  19م شارك فیه ممثلو 1919مؤتمرا دبلوماسیا في جنیف عام 
                                                           

للصلیب  الدولیة اللجنة بعثة ،"التاریخ و النشأة " بإیجاز األحمر للصلیب الدولیة اللجنة األحمر، للصلیب الدولیة اللجنة  1
 .01، ص  2005 الثالثة، الطبعة القاهرة، األحمر،

 .08 ص السابق، المرجع ،"التاریخ و النشأة " بإیجاز األحمر للصلیب الدولیة اللجنة األحمر، للصلیب الدولیة اللجنة  2
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نون اتفاقیة جنیف لتحسین حال جرحى الجیوش في المیدان، والتي غدت أولى معاهدات القا
الدولي اإلنساني، و بعد الحرب العالمیة الثانیة عقد مؤتمر دبلوماسي دامت مداوالته أربعة 

م التي عززت حمایة  1292أشهر و اعتمدت على إثره اتفاقیات جنیف األربع في عام 
 . 1م 1211المدنیین في أوقات الحرب، و التي ألحق بها بروتوكوالن إضافیان عام 

 لدولیة للصلیب األحمر في حمایة الالجئیندور اللجنة ا :ثانیا

أنشطة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر المتعلقة بمساعدة الالجئین و حمایتهم تتمثل في 
مجموعة اإلجراءات التي تتخذها لجنة الصلیب األحمر بهدف مساعدة الالجئین على استعادة 

و تقوم بذلك وفقا لقواعد القانون األوضاع المعیشیة الالزمة التي تكفل احترام حقوق األفراد، 
، و عملها یشمل مختلف المناطق حیث یتواجد من یحتاج (الفرع األول)الدولي اإلنساني 

 (.الفرع الثاني)المساعدة مثل الالجئین السوریین 

 دور اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في حمایة الالجئین حسب اتفاقیات جنیف األربع :ثالثا

ألساسي للجنة الدولیة للصلیب األحمر لم یخول لها بشكل صریح إذا كان النظام ا
المنصوص علیها في (  02) اختصاصها في حمایة الالجئین، غیر أنها جعلت من المادة 

مصدرا و أساسا قانونیا 3م  1211، و بروتوكولیها اإلضافیین لعام 2اتفاقیات جنیف األربع 
لعام بحمایة ومساعدة جمیع المدنیین و ضحایا لحمایة هذه الفئة، ذلك في إطار اهتمامها ا

النزاعات المسلحة، و في إطار الجهود التي تبذلها من أجل احترام القانون الدولي اإلنساني 
 .الذي یحتوي على الكثیر من األحكام المتعلقة بمساعدة الالجئین و حمایتهم

                                                           
 http/www.icrc.orgاألحمر،  للصلیب الدولیة اللجنة  1
 .األربع جنیف اتفاقیات من ( 09 ) المادة  2
 .جنیف التفاقیة م 1977 لسنة اإلضافي البروتوكول من 1 ف 81 المادة  3
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رص على أن توفر حسب اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، فالقانون الدولي العرفي یح
وتسهل أطراف النزاع تقدیم المساعدات العاجلة، و هذه األخیرة یجب أن تكون شاملة لكل 

كما توجه مساعدات اإلغاثة تجاه األشخاص . الضحایا الذین یحتاجون إلیها دون تمییز
وهذا ما نصت علیه أحكام . المعنیین، و ال یجوز ألطراف النزاع رفض تقدیمها ألي سبب كان

تبذل أعمال الغوث ذات الطابع اإلنساني والحیادي البحت : "... على أن(  09فقرة ) 19مادة ال
و غیر القائمة على أي تمییز مجحف، لصالح السكان المدنیین بموافقة الطرف السامي المتعاقد 
المعني، و ذلك حین یعاني السكان المدنیون من الحرمان الشدید بسبب نقص المدد الجوهري 

 ". م كاألغذیة والمواد الطبیةلبقائه

ألجل حمایة الالجئین و ضحایا النزاعات المسلحة، تقوم اللجنة الدولیة للصلیب األحمر 
بتذكیر أطراف النزعات و حثهم على احترام و تنفیذ التزاماتهم الناتجة عن اتفاقیات جنیف 

ع أطراف النزاع، لكسب األربع والبروتوكولین اإلضافیین، ویتم ذلك بإجراء حوار سري مباشر م
ودهم وثقتهم إلى أن تصل إلى هدفها المتمثل في حمایة الالجئین على اعتبار أنهم من 

 .المدنیین المحمیین بقواعد القانون الدولي اإلنساني

المیاه وفیر المواد الغذائیة األساسیة و تبذل لجنة الصلیب األحمر جهودا كبیرة من أجل ت
زاعات المسلحة، كما تسعى إلى توفیر الخدمات الطبیة و الصحیة النقیة لالجئین وضحایا الن

عادة التأهیل النفسي و توفیر األدویة األزمة للوقایة من  بما فیها إجراء العملیات الجراحیة وا 
 . 1األمراض المعدیة الناتجة عن قلة النظافة و سوء التغذیة

الوفیات و المحافظة على و الهدف من هذه المساعدات هو تخفیض معدالت المرض و 
 .مة هذه الفئات المضطهدةراك

                                                           
 http//www.icrc.orgالصحیة،  الخدمات وحدة" األحمر، للصلیب الدولیة اللجنة  1
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توجد اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في دارفور كمنظمة إنسانیة من اجل القیام بأعمال 
موظفا في المنطقة و من أولویات اللجنة في دارفور تحقیق  1210وظفت  9001إنسانیة، ففي 

و أول . مساعدات طارئة و تقدیم خدمات طبیة و مؤن لألشخاص المعرضین للنزاعات المسلحة
هي حمایة األشخاص داخل المناطق التي تجري فیها النزاعات لتجنب هؤالء عملیة تقوم بها 

كما تقوم اللجنة الدولیة بتزوید . األشخاص االنتقال إلى المخیمات بأنفسهم للبحث عن مساعدة
كما ساهمت في إیصال المواد . و توزیع الغداء لألشخاص إلى جانب المواد الضروریة األخرى

  .حتیاجات األخرى لمعظم سكان األریاف الذین یعیشون في مناطق نائیةالغذائیة األساسیة و اال

رغم جهود اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في االستجابة لالحتیاجات العاجلة للنازحین في 
، فالظروف المزریة و انعدام األمن فیه قلص التزوید (إقلیم دارفور)خاصة " قریدا"مخیم 

تصاعد االنتهاكات و عدم االستقرار دفع العدید من المنظمات بالمساعدات الغذائیة، و أمام 
بقیت ها حتى تستقر األوضاع األمنیة، و غیر الحكومیة التي تعمل في المنطقة إلى إیقاف عمل

لدیها إمكاناتها لمواصلة تقدیم المساعدات،  ما زالتاللجنة الدولیة للصلیب األحمر وحدها، التي 
عاناة األشخاص في المخیمات بتوفیر الغداء الكافي و الماء فاتخذت إجراءات للتخفیف من م

 .الصالح للشرب لهم و الظروف الصحیة المالئمة لألطفال الذین یعانون فقر التغذیة

استنادا إلى اتفاقیات جنیف، یقوم مندوبو اللجنة الدولیة للصلیب األحمر بزیارة األشخاص 
الذین من بینهم الجئون و ملتمسو لجوء، حیث المحتجزین ألسباب تتعلق بنزاع مسلح دولي، و 

یتم التحدث معهم بصفة مباشرة من دون وجود شخص رقیب بهدف التأكد من تمتعهم بالحقوق 
التي تكفلها لهم االتفاقیة و التعرف على مشاكلهم ، و على أساس النتائج التي یتم التوصل 

لدى سلطات دولة االحتجاز و تقدم إلیها، تبذل اللجنة الدولیة للصلیب األحمر مساعي سریة 
 .عند الضرورة مساعدات مادیة أو طبیة للمحتجزین
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و منذ الحرب العالمیة الثانیة تمت زیارة أكثر من ملیون محتجز حول العالم و في الوقت 
محتجز تتم زیارتهم من قبل مندوبي اللجنة الدولیة للصلیب  190.000الحالي یوجد حوالي 

 .بلد 19جري هذه الزیارات في أكثر من األحمر كل عام حیث ت

 للمنظمات غیر السماح المحتجزین، اللجوء ملتمسي أو الالجئین حقوق ضمانات أبرز من
 إلى أماكن الدخول (األحمر للصلیب الدولیة اللجنة) اإلنسان حقوق بحمایة المختصة الحكومیة
 .االحتجاز
المفقودین  األشخاص عن البحث في كبیرة جهودا األحمر للصلیب الدولیة اللجنة تبذل

ابالغ وتستند  ،1 العائلي الشمل جمع و العائلیة الروابط إعادة على العمل و بمصیرهم ذویهم و 
من  الرابعة المادة في الواردة الصریحة األحكام على فقط لیس الشأن هذا في اللجنة مهمة

تستند  إنما و المفقودین، عن البحث عمل سیر ضمان مهمة إلیها توكل التي األساسي نظامها
تلزم  والتي األربع، جنیف اتفاقیات من ( 26 ) المادة في وردت صریحة نصوص على أیضا
المنظمات  بها تقوم التي المفقودین عن البحث عملیات تسهیل على المسلح أطراف النزاع كل

المنظمات  من وغیرها األحمر للصلیب الدولیة كاللجنة المجال هذا في المتخصصة اإلنسانیة
 .الحكومیة غیر

األحمر  للصلیب الدولیة للجنة التابعة "المفقودین عن للبحث المركزیة الوكالة" تساهم و
بالبحث  الوكالة تقوم و المفقودین، األشخاص لعائالت والنفسیة المعنویة المساعدة توفیر في
من  األنشطة هذه بعض تتم و ، ذویهم عن أخبارهم انقطعت الذین أو المختفین األشخاص عن

كانت  إذا و األحمر، الهالل و األحمر للصلیب الوطنیة الجمعیات مع الوثیق التعاون خالل
األحمر،  للصلیب العائلیة الرسالة هي المفقودین عن للبحث المركزیة للوكالة األساسیة األداة
 2 .الرسائل لنقل كأدوات متزایدة أهمیة یكتسیان اإللكتروني االتصال و الرادیو فإن

                                                           
 .91 ص السابق، المرجع الدولي، القانون في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات اهلل، سعد عمر  1
القاهرة،  األحمر، للصلیب الدولیة اللجنة بعثة اإلنساني، الدولي القانون و األحمر للصلیب الدولیة اللجنة دیالبرا، دیفید  2

 .119ص  ، 2005 الخامسة، الطبعة
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حوالي  إلى رسالة 8800 إیصال من 2006 في األحمر للصلیب الدولیة اللجنة تمكنت
مع  التواصل من تمكنوا و ذویهم طرف من یصطحبون ال الذین األطفال خاصة شخصا 554

أو  المحتجزین بزیارة تقوم و .اللجنة طرف من عائلة 30 شمل لم من تمكنت و عائالتهم،
  .عائالتهم إلى رسائلهم تحویل و المعتقلین لهؤالء الصحیة األوضاع لمعرفة السجناء
كونها  في تكمن األحمر للصلیب الدولیة اللجنة أهمیة بأن القول یمكننا سیق مما و
إغاثة  أجل من تبذلها التي اإلنسانیة الجهود بفضل ذلك و الالجئین حمایة في فاعلة منظمة

المساعدات الغذائیة والطبیة و اختیار األماكن المناسبة لوضع هذه الفئة المضطهدة كتقدیم 
 .المخیمات و المالجئ و إجراء عملیات البحث عن المفقودین

سنة من نشاطها وخدماتها  92و تجدر اإلشارة إلى أن اللجنة الدولیة مارست لمدة حوالي 
 .أنحاء العالمموظف یعملون في مختلف  1200مع النازحین والالجئین، كما وظفت حوالي 

 .اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في سوریا :رابعا

ال یمكن بأي : "صرحت رئیسة بعثة اللجنة الدولیة في سوریة السیدة ماریان جاسر قائلة
حال من األحوال تبریر أعمال العنف المروعة تلك، التي تستهدف عمدًا المستشفیات 

الدولي اإلنساني ویتوالى سقوط الموتى دون والعیادات، وهي أعمال محظورة بموجب القانون 
توقف من جراء هذه الهجمات، حیث لم یعد هناك أي مالذ آمن، حتى وال في المستشفیات 
وناشدت جمیع األطراف من أجل وقف هذا العنف العشوائي، وقد ذهب العشرات ما بین قتیل 

وأصاب هجوم . حلب وجریح ضحایا لجولة أخرى من القتال الضاري المستمر بال هوادة في
 .الیوم عدة مرافق للرعایة الصحیة بأضرار

وتعرض عدة آالف من سكان حلب لقصف واشتباكات مستمرین، وكانت اللجنة الدولیة قد 
 .حذرت من أن القتال الذي تكّثف خالل األیام القلیلة الماضیة سوف یضع مالیین األشخاص 
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، وقد وثّقت اللجنة  1ل المساعدات إلیهمعلى شفا كارثة إنسانیة، حیث تزداد صعوبة إیصا
وفي أحد عشر بلدًا فقط،  9019حتى  9019الدولیة للصلیب األحمر في الفترة الممتدة من 

هجوم ضد العاملین في مجال الرعایة الصحیة والمرضى والمنشآت والمرافق الطبیة  9900
د منشآت طبیة محلیة وُوّجهت الغالبیة العظمى من تلك الهجمات ض. ووسائل النقل الطبي

وأفراد من الطواقم الطبیة المحلیة، وخّلفت تلك الهجمات آثارًا عرضیة مدمرة على المجتمعات 
تقدم اللجنة الدولیة الدعم لالجئین السوریین و یشمل هذا الدعم المواد  2المحلیة المحیطة

سر التي أجبر أفرادها الغذائیة، و المیاه النظیفة، والرعایة الصحیة كما تساعد في لم شمل األ
 الهالل و األحمر للصلیب الدولیة الحركة أطلقتها التي المبادرة على الفرار، حیث تغطي

 أماكن تحدید على وتعمل العالم، أنحاء جمیع من العائلیة إعادة الروابط مجال في األحمر
اعادة أسرهم و الالجئین  .بینهم التوصیل المشتتة و 

مخیمات  في غالبیتهم العراق كوردستان إقلیم في سوري الجئ ألف 250 من أكثر یعیش
المسلح  للنزاع نتیجة و النظیفة، المیاه و الصحیة الرعایة و الغداء على الحصول صعوبة وسط
 عراقي نازح ملیون 3.3 تجاه اإلنسانیة المنظمات استجابة تحولت أمده، طال الذي العراق في
 .منسیون بأنهم یشعرون الذین السوریین الالجئین باحتیاجات االهتمام قل و

توفیر  خالل من السوریین الالجئین العراق في األحمر للصلیب الدولیة اللجنة تساعد
الدولیة  اللجنة تدیره الذي البدني التأهیل إعادة مركز كان و لهم، البدني التأهیل إعادة خدمات

 في  یعیشون اإلعاقة ذوي من سوري الجئ 870 من أكثر مساعدة على قادرا أربیل في
 إلى باإلضافة 2015 و 2012 عامي بین السلیمانیة و دهوك و أربیل محافظات في مخیمات

 مواد شكل على المساعدات اإلنسانیة العراق كردستان إقلیم في السوریة العوائل مئات تلقت ذلك

                                                           
1  http://www.icrc.org.  
2  http://www.icrc.org.  

http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
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 الصغیرة التجاریة بدء األعمال أو األساسیة السلع شراء على لمساعدتهم نقدیة منح و غذائیة
 . 1للدخل المدرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 http://www.icrc.org .األحمر،  للصلیب الدولیة اللجنة 1 

http://www.icrc.org/
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 .الوثائق الدولیة و االتفاقیات اإلقلیمیة لحمایة الالجئین :الثانيالمبحث 

یعتبر حق اللجوء من الحقوق ذات لصلة الوثیقة بحقوق اإلنسان، لذا شهدت الساحة 
بعض الدول من اجل النص على حق األفراد في الحصول  الدولیة عدة محاوالت قامت بها

على ملجأ في أهم الوثائق الدولیة، وقد نجحت بعض الدول أو المنظمات الدولیة الحكومیة على 
 .المستوى اإلقلیمي في إبرام اتفاقیات دولیة إقلیمیة خاصة بالالجئین

 یة الالجئینالمواثیق الدولیة و االتفاقیات اإلقلیمیة لحما :المطلب األول

تناولت االتفاقیات و المواثیق الدولیة الخاصة بحقوق اإلنسان الحق في اللجوء باعتباره 
 .أحد حقوق اإلنسان فالشخص یكون الجئا نتیجة تعرضه النتهاك حق من حقوقه كإنسان

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان :الفرع األول

العامة لألمم المتحدة، بهدف تعزیز جاء هذا اإلعالن على شكل توصیة من الجمعیة 
االحترام العالمي لكرامة اإلنسان و حریاته األساسیة، و رغم عدم إلزامیة القانون قانونا إال انه 
یحظى بأهمیة كبیرة كونه یمثل الوثیقة الرئیسیة الصادرة عن األمم المتحدة التي وضعت معاییر 

 .لحقوق اإلنسان

یحق لكل فرد أن "على أنه ( 9ف / 16) نصت المادة  أما فیما یخص حمایة الالجئ فقد
 ". یغادر أي بلد بما في ذلك بلده كما یحق له العودة إلیه

جاءت هذه المادة مؤكدة على حریة األفراد في التنقل بما فیهم الالجئون خارج بلدانهم 
امكانیة العودة  .و 
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اللجوء و یتمتع به  لكل فرد الحق في أن یطلب"نجد نصها ( 1ف / 19) و في المادة 
رقا و هو الفرق بین طلب اللجوء في هذه المادة نجد ف 1" في بالد أخرى هربا من االضطهاد

 .حق التمتع به في الدولة المانحة، الن طلب الملجأ ال یعني الحصول علیهو 

 .طلب اللجوء حق لألفراد، لكن حق التمتع به من حق الدولة الملجأ

حیث اعتبرت حق الفرد في اللجوء من أهم حقوق اإلنسان و لهذه المادة أهمیة خاصة 
المعترف بها، خاصة مع األهمیة التي یكتسیها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على المستوى 

 .الدولي

 .م 6611حمایة الالجئین وفق العهدین الدولیین لسنة  :الثانيالفرع 

الجتماعیة و الثقافیة، و العهد شهدت مرحلة إعداد العهد الدولي للحقوق االقتصادیة و ا
الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة عدة محاوالت من بعض الدول و المنظمات الدولیة إلضافة 
نص یقضي بحق األفراد في طلب اللجوء فقد اقترح مندوب یوغوسالفیا أمام اللجنة الثالثة 

األفراد في الملجأ،  م إضافة نص یقضي بحق 1290للجمعیة العامة في دورتها الخامسة سنة 
دیسمبر  09في ( ب/ 961) وبناءا على ذلك أوصت الجمعیة العامة بموجب القرار رقم 

م المجلس االقتصادي و االجتماعي بتكلیف لجنة حقوق اإلنسان التابعة لها أن تأخذ  1290
قتراح في اعتبارها اقتراح المندوب الیوغسالفي، و عند إعداد مشروع االتفاقیة تم رفض هذا اال

بسبب اعتراض غالبیة الدول على أساس أن هذه األخیرة لیست مستعدة لتحمل التزام یوجب 
 . 2علیها توفیر الحمایة ألعداد من الالجئین ال تستطیع التنبؤ بعددهم سلفا

و تجدر اإلشارة إلى أن العدید من الحقوق الواردة في العهدین الدولیین و التي تتعهد 
امها هي حقوق على عالقة بالالجئین، حیث ینص العهد الدولي للحقوق الدول األطراف باحتر 

                                                           
، 2009 الجزائر،  الجامعیة، المطبوعات دیوان طبعة، بدون اإلنسان، لحقوق الدولي القانون في مدخل اهلل، سعد عمر 1
 .910ص

 .214 ص السابق، المرجع اهلل، أمر برهان  2
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(  01) و الحق في الحیاة المادة(  09) المدنیة و السیاسیة على مبدأ عدم التمییز في المادة 
(  01) والحق في عدم التعرض للتعذیب أو العقوبة القاسیة أو غیر اإلنسانیة أو المهنیة المادة 

 (.02)لى شخصه المادة و الحق في األمان ع

 .م 6691االتفاقیة األوروبیة لحمایة حقوق اإلنسان و حریاته األساسیة  :لثالفرع الثا

تعتبر االتفاقیة األوروبیة لحمایة حقوق اإلنسان و حریاته األساسیة المصدر األساسي 
بها م ، و الحق  1296سبتمبر  06لحقوق اإلنسان في دول أوروبا و دخلت حیز التنفیذ في 

 .فیما بعد احد عشرة بروتوكوال إضافیا

لم تنص هذه االتفاقیة على حق الملجأ صراحة، لذلك اقترحت بعض دول مجلس أوروبا 
م وضع نص خاص یقتضي االعتراف بحق األفراد في الملجأ من خالل بروتوكول 1211عام 

 .لبیة الدول ملحق، غیر أن لجنة خبراء حقوق اإلنسان رفضت هذه التوصیة نتیجة تمسك أغ
 . 1األعضاء بإنكار الحق في طلب الملجأ

نصت المادة األولى من هذه االتفاقیة على ضرورة االلتزام باحترام حقوق األفراد 
المتواجدین في أراضي الدول األطراف في االتفاقیة، بهدف وضع تصرفات السلطات العامة 

فاعلیتها في حمایة طالبي اللجوء  تحت رقابة المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان التي أثبتت
والالجئین في أوروبا الذین تقدموا بشكاوى نتیجة تعرضهم النتهاكات تتعلق بحقوق اإلنسان 

 . 2من االتفاقیة(  69) المنصوص علیها في االتفاقیة األوروبیة و هذا حسب المادة 

عیم فكرة اللجوء باإلضافة إلى ذلك كانت هناك بعض الجهود األوروبیة التي من شأنها تد
م أصدرت لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا القرار رقم  1211و حمایة الالجئ، ففي سنة 

                                                           
 .215 ص السابق، المرجع اهلل، أمر برهان  1
 .األساسیة حریاته و اإلنسان لحقوق األوروبیة اإلتفاقیة من 34 المادة  2
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الذي یقضي بضرورة تعامل الحكومات األوروبیة مع طالبي اللجوء على أراضیها بروح (  19)
 .إنسانیة

یة قامت اللجنة البرلمانیة هي األخرى بالتطرق إلى موضوع حما 1299و في عام 
حیث أكدت على ضرورة المحافظة على الحق في ( 1099)الالجئ من خالل توصیتها رقم 

 .الملجأ باعتباره من تقالید الدیمقراطیة

سنة ، و ( 1961) من خالل التوصیة رقم م  1229و بالرغم من إعادة نفس الطلب عام 
إضافة نص خاص  إال انه و إلى یومنا هذا لم یتم(  1699) م من خالل التوصیة رقم  1997

 .بالحق في الملجأ إلى االتفاقیة األوروبیة لحمایة حقوق اإلنسان و حریاته األساسیة

 .م 6616حمایة الالجئین وفق االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان سنة  :الفرع الرابع

جویلیة  19م و التي دخلت حیز التنفیذ في  1212نوفمبر  99تم إقرار هذه االتفاقیة في 
مماثلة لالتفاقیة إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، و م، أغلب مواد هذه االتفاقیة متأثرة با 1978

 .األوروبیة لحمایة حقوق اإلنسان من حیث الصیاغة

تحتوي هذه االتفاقیة أساسا على الحقوق المدنیة السیاسیة، إال أنها تعتبر أول اتفاقیة دولیة 
على  (1ف/99)ملزمة متعلقة بحقوق اإلنسان تعترف بحق األفراد في الملجأ، فقد نصت المادة 

بها الحق في طلب  لكل فرد في حالة مالحقته بسبب جرائم سیاسیة أو جرائم عادیة متصلة"أن 
  ."ملجأ أو الحصول علیه في إقلیم أجنبي طبقا لتشریع الدولة و االتفاقیات الدولیةال

نجد أن هذه المادة لم تنشئ حق الحصول على الملجأ و إنما إحالته إلى التشریعات 
 .الداخلیة للدول األطراف
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حیاته أو حریته "حظر ترحیل أو إعادة أي الجئ إذا كان ( 9ف / 99) و جاء في المادة 
لشخصیة عرضة لالنتهاك بسبب عرقه أو جنسیته أو دینه أو وضعه االجتماعي أو آرائه ا

 . 1"السیاسیة

من االتفاقیة (  99) أما المحكمة األمریكیة لحقوق اإلنسان فقد تم إنشاؤها بموجب المادة 
األمریكیة لحقوق اإلنسان بهدف تفسیر و تطبیق أحكامها و ذلك من خالل مباشرة اختصاصها 

 . 2قضائي و االستشاريال

و مما سبق نستخلص أن االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان رغم عدم تقدیمها إلضافة 
جدیدة من الناحیة العملیة أو من حیث الواقع في مجال الحق في الملجأ، إال أن اعت ا رفها 

الوحیدة المتعلقة بهذا الحق و النص علیه یمثل خطوة إیجابیة على اعتبار أنها االتفاقیة الدولیة 
 .بحقوق اإلنسان و التي نصت صراحة على حق األفراد في الملجأ

 االتفاقیات الدولیة اإلقلیمیة لحمایة الالجئین :المطلب الثاني

بعد أن جاءت مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین أصبحت هناك التفاتة لمشكلة 
یة تعكس االهتمام بقضایا الالجئین في اللجوء، حیث قامت بعض الدول بإبرام اتفاقیات إقلیم

 .مناطق مختلفة

 .م 1969اتفاقیة منظمة الوحدة اإلفریقیة الخاصة بمشاكل الالجئین في إفریقیا لسنة  :الفرع األول

شهدت دول إفریقیا أواخر الخمسینیات و بدایة الستینیات العدید من الحروب و الثورات 
من أجل التحرر من االحتالل األجنبي، األمر الذي أدى تزاید الالجئین في القارة اإلفریقیة، 

رغم انضمام بعض الدول اإلفریقیة لالتفاقیات المتعلقة بحقوق اإلنسان، و اتفاقیة األمم المتحدة و 
م بشأن الالجئین، إال أنها بذلت كل جهودها من أجل  1211م و بروتوكول  1291لسنة 

                                                           
 .84 ص السابق، المرجع الالجئین، حمایة و اإلنسان حقوق الالجئین، لشؤون السامیة المفوضیة  1
 .88 ص نفسه، المرجع الالجئین، حمایة و اإلنسان حقوق الالجئین، لشؤون السامیة المفوضیة  2



 آلیات الحمایة الدولیة لالجئین                                            : الفصل الثاني
 

83 
 

الوصول إلى وضع نظام قانوني مقبول لمختلف الجوانب المتصلة بظاهرة اللجوء، یتناسب مع 
 .خصوصیة المشاكل التي تعاني منها القارة

فاقیة إفریقیة تهتم بشؤون و یتمثل العمل األكبر في قیام منظمة الوحدة اإلفریقیة بتبني ات
الالجئین في إفریقیا و تقرر حقوقهم السیاسیة و االجتماعیة و المدنیة و تحدد التزامات الدول 

م الخاصة بالالجئین في إفریقیا و  1212اتجاه هذه الفئة من األشخاص، تتمثل في اتفاقیة 
م، و تعتبر  1219عام م و دخلت حیز التنفیذ  1212سبتمبر  10التي تم التوقیع علیها في 

 .أول االتفاقیات المهمة التي عالجت موضوع اللجوء على نحو إقلیمي

و تبرز هذه األهمیة في تحدیدها لمصطلح الالجئ بشكل أشمل و أوسع من التعریف 
م باإلضافة إلى  1291الذي وضعته االتفاقیة األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئین عام 

علیها  یحتوي التي النقائص تكملة في ودورها علیها، صادقت التي دولال لكل اإللزامي طابعها
 1 .م 1951 اتفاقیة حسب الالجئ تعریف

 الالجئین فقد بمشاكل الخاصة اإلفریقیة المنظمة اتفاقیة حسب الالجئ لمفهوم بالنسبة أما
  :یلي كما "الجئ" مصطلح تعریف على (األولى المادة) نصت

 الذي البلد خارج نفسه یجد شخص كل على الجئ مصطلح ینطبق االتفاقیة، األغراض هذه .1
 2 ... نتیجة جنسیته یحمل "
 أو عدوان بسبب مضطرا، نفسه یجد شخص كل على كذلك الجئ مصطلح ینطبق  .9

 جزء في العام األمن خطیر بشكل تهدد أحداث بسبب أو أجنبیة سیطرة أو احتالل خارجي
 بالكامل، منهما أي أراضي في أو جنسیته، یحمل الذي البلد أو األصلي، بلد منشئه من

                                                           
 مركز البحوث ، 1996 لالجئین الدولیة الحمایة ندوة أعمال الدولیة، المعاهدات في الالجئین مفهوم جمعة، حسن حازم  1

 .23 ص ، 1997 األولى، الطبعة مصر، القاهرة، السیاسیة، والدراسات
 .الالجئین بوضع الخاصة م 1951 المتحدة األمم اتفاقیة من (2 ف/أ1 ) المادة   2
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 منشئه بلد خارج آخر مكان في له ملجأ عن لیبحث المعتادة إقامته یترك محل أن إلى
 1 ."جنسیته الذي یحمل البلد أو األصلي
الفقرة ) الالجئین بمشاكل الخاصة اإلفریقیة االتفاقیة بأن القول یمكن المادة هذه حسب

  .الالجئین بوضع المختصة م 1951 اتفاقیة لتعریف مطابق تعریف تبنت (األولى
 الالجئ، مما وصف علیهم ینطبق الذین األشخاص من طائفة إضافة تم الثانیة الفقرة في

 .الالجئ مفهوم توسیع إلى أدى
 منظمة الوحدة اتفاقیة بها انفردت التي اإلضافات أهم الثانیة الفقرة في الوارد الشرط یعتبر

 .الالجئین حمایة مجال في اإلقلیمیة و العالمیة الوثائق بقیة عن اإلفریقیة
 الالجئین بسبب األشخاص یشمل لم أنه إال االتفاقیة هذه تبنته الذي الواسع المفهوم رغم و
 بالمالیین في عددهم یقدر الذین و أوطانهم داخل النازحین األشخاص أو الطبیعیة الكوارث
 .إفریقیا
 .أمریكا الالتینیة في الالجئین بحمایة المتعلق م 1984 لسنة (قرطاجنة) كاتارجینا إعالن :الثاني الفرع

االتفاقیات  خالل من حمایتهم و الالجئین مساعدة في الالتینیة أمریكا دول ساهمت
صدار ا   التي م، 1928 هافانا اتفاقیة منها للجوء المختلفة الجوانب تناولت التي اإلعالنات و 

 فقد م 1954 سنة اإلقلیمي الملجأ بشأن كاراكاس اتفاقیة أما السیاسي، الملجأ منح قالت بوجوب
 أو عقیدتهم بسبب للمضطهدین الملجأ منح في السیادة صاحبة باعتبارها الدولة حق أكدت على

  .آرائهم السیاسیة
السبعینیات  أواخر في الالتینیة أمریكا دول عاشتها التي الطارئة الظروف ظل في و
ملیوني  من ألكثر جماعي نزوح إلى أدت السیاسیة االضطرابات بسبب الثمانینیات وأوائل
اجتماعیة  و اقتصادیة مشاكل و أزمات حدوث في تسبب مما األصلین موطنهم خارج شخص
عن  ممثلین حضره م 1984 عام "كولومبیا" بدولة قرطاجنة، مؤتمر عقد تم الملجأ، لدول حادة

                                                           
 الالجئین في لمشكالت المحددة الجوانب تحكم التي اإلفریقیة، الوحدة منظمة اتفاقیة الالجئین، لشؤون السامیة المفوضیة  1

 .9ص  ، 2004 الطبعة القاهرة، مصر، للمفوضیة، اإلقلیمي المكتب إفریقیا،
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لمناقشة  وذلك الالتینیة، أمریكا في البارزین القانون رجال و لالجئین المضیفة الدول حكومات
األساس  وضع الذي "قرطاجنة إعالن" إصدار تم و الالجئین، لهؤالء الدولیة الحمایة توقیر

 الجهود للقضاء وبذل قسرا، الالجئین إعادة عدم فیها بما الوسطى، أمریكا في الالجئین لمعاملة
 .اللجوء مشكلة أسباب على

في  بالتعریف متأثرا لالجئ موسعا تعریفا تبنى فقد اإلعالن، هذا حسب الالجئ تعریف
التي  العناصر إلى باإلضافة" فیها جاء التي (3 القسم3 المادة) اإلفریقیة، الوحدة االتفاقیة
هربوا  الذین األشخاص الالجئ تعریف یتضمن م 1967 بروتوكول و م 1951 اتفاقیة احتوتها

األجنبي،  االعتداء المنظم، العنف بسبب حریتهم أو أمنهم أو حیاتهم تهدید بسبب بالدهم من
شأنها  من أخرى ظروف أیة أو اإلنسان، لحقوق الشدیدة االنتهاكات و الداخلیة، النزاعات
 1 ."العام بالنظام جدي بشكل المساس
اللجوء  لطلب أخرى أسباب استحدث أنه إال اإلفریقیة االتفاقیة من مستوحى التعریف هذا

 .اإلنسان حقوق انتهاكات و الداخلیة، النزاعات المنظم، العنف في تمثلت
 :و من أهم المبادئ التي جاءت في اإلعالن التي تتعلق بحمایة الالجئین و مساعدتهم

 .مبدأ عدم اإلعادة القسریة -1

 .وضع الالجئین في مناطق بعیدة عن حدود دولة االضطهاد -9

 .الحد األدنى لمعاملة الالجئین ضمان-6

 .دعوة السلطات الوطنیة بمنح النازحین الحمایة و المساعدة من الصعوبات التي یواجهونها-9

 

 

                                                           
 .86 ص السابق، المرجع لالجئین، الدولیة الحمایة إلى مدخل الالجئین، لشؤون السامیة المفوضیة  1
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 الوثائق العربیة لحمایة الالجئین :الفرع الثالث

في موضوع حمایة الالجئین لم تتبنى الدول العربیة أي اتفاقیة إقلیمیة، و رغم ما یشهده الوطن 
العربي من اضطرابات و نزاعات مسلحة دولیة و داخلیة غیر أن هناك بعض الجهود التي 

 :تناولت هذا الموضوع و ضرورة وضع وثیقة إقلیمیة عربیة لحمایة الالجئین و من أهمها نذكر

 .م 1299ندوة حق اللجوء و قانون الالجئین في البلدان العربیة  -

 .م 1229و النازحین في العالم العربي  إعالن القاهرة حول حمایة الالجئین -

 .م 6691ندوة حق اللجوء و قانون الالجئین في البلدان العربیة : أوال

المعهد الدولي للقانون اإلنساني تحت " سان ریمو"نظمت هذه الندوة في ایطالیا بمعهد 
أعده فریق رعایة المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین، و أهم ما جاء في البیان الختامي الذي 

 1951الخبراء العرب المشاركین في هذه الندوة دعوة الدول العربیة التي لم تصادق على اتفاقیة 
م الخاص بحمایة الالجئین، إلى القیام بذلك في اقرب اآلجال، وبأن  1211م و بروتوكول 

الجئین في تسعى الدول العربیة إلى إعداد وثیقة إقلیمیة عربیة لالجئین تتالءم مع احتیاجات ال
 . 1الدول العربیة

 .م 6661إعالن القاهرة حول حمایة الالجئین و النازحین في العالم العربي : ثانیا

م خالل الندوة العربیة الرابعة جول اللجوء وقانون  1229نوفمبر  12صدر هذا اإلعالن یوم 
ساني، بالتعاون مع الالجئین في العالم العربي التي نظمها معهد سان ریمو الدولي للقانون اإلن

 . 2كلیة الحقوق بالقاهرة، تحت رعایة المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین

 .یدعو هذا اإلعالن كل الحكومات العربیة إلى احترام و تعزیز مبادئ القانون الدولي لالجئین
                                                           

 .68 ص السابق، المرجع سالمة، أدیب أیمن  1
 ، 1999 أفریل 04 العدد القسریة، الهجرة نشرة ،"العربي العالم في اإلنسان حقوق و اللجوء حق" المضمض، خدیجة   2
 25.ص
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 :أما بالنسبة لمظاهر التجدید التي جاءت بها هذه الوثیقة

العربیة لمفهوم واسع لالجئ و الشخص النازحین بشكل التأكید على ضرورة تبني الدول  -
یكمل النقص في التعریفات الواردة في االتفاقیات الدولیة اإلقلیمیة األخرى ذات الصلة بحمایة 

 .الالجئ

 .إقامة عالقة محددة بین حمایة الالجئین و حمایة النازحین -

 .لالجئینالتأكید على ضرورة توفیر حمایة خاصة للنساء و األطفال ا -

 .الدعوة إلى إنشاء معهد عربي للقانون الدولي اإلنساني -

 .الوثائق األوروبیة المتعلقة بحمایة الالجئین :الفرع الرابع

أقرت دول مجلس أوروبا و اإلتحاد األوروبي عدد من التوصیات و القرارات المتعلقة بحق 
 .اللجوء

 .نوثائق مجلس أوروبا المتعلقة بحمایة الالجئی: أوال

الجمعیة العامة و لجنة الوزراء التابعة للمجلس األوروبي أصدر العدید من القرارات 
م بشأن منح اللجوء لألشخاص الذین  1211سنة (  19) المتعلقة باللجوء مثل القرار رقم 

م المتعلق باكتساب الالجئ  1210سنة (  09) یحتمل أنهم یتعرضون لالضطهاد القرار رقم 
 . 1لمقیم فیهالجنسیة الدولة ا

م  1211نوفمبر  19في  باإلضافة إلى إعالن الملجأ اإلقلیمي الذي أقرته لجنة الوزراء
الذي أكدت فیه الدول األعضاء في مجلي أوروبا على حقها في منح الملجأ ألي شخص لدیه و 

خوف له ما یبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دینه أو جنسیته أو انتمائه إلى فئة 

                                                           
 .65 ص السابق، المرجع سالمة، أدیب أیمن  1
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یه السیاسي، باإلضافة إلى أي شخص یستحق الحصول على ملجأ رأاجتماعیة معینة أو بسبب 
 . 1ألسباب إنسانیة

لسنة (  116) و لعل أهم التوصیات التي جاءت بها الجمعیة العامة هي التوصیة رقم 
 م و التي تعالج الالجئ الفعلي أو الالجئین بحكم الواقع و هم األشخاص الذین لم یتم 1976

  .م 1291االعتراف بهم كالجئین حسب اتفاقیة 

 .وثائق اإلتحاد األوروبي المتعلقة بحمایة الالجئین: ثانیا

م التي تحدد الدولة المسئولة عن دراسة طلب  1221في إیرلندا عام " دبلن"جاءت اتفاقیة 
دراسة اللجوء المقدم في إحدى دول اإلتحاد األوروبي، حیث أكدت هذه االتفاقیة على وجوب 

 .طلب اللجوء في دولة واحدة على األقل من دول اإلتحاد األوروبي

م أصدر مجلس اإلتحاد األوروبي قرار یتعلق بوضع ضمانات  1229جوان  90و في 
 :إلجراءات اللجوء الذي یهدف إلى

إقناع الدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي بضرورة وضع مجموعة من الضمانات المتعلقة  -1
 .لجوء و حمایة الالجئبمنح ال

 . 2وجوب اتخاذ إجراءات موحدة و متماثلة بین دول اإلتحاد عند النظر في طلبات اللجوء-9

م و عندما انضمت عشر دول جدیدة إلى اإلتحاد األوروبي تم  9009و في ماي 
 :التوصل إلى اتفاق حول العناوین األساسیة للنظام األوروبي المشترك لحمایة الالجئ

 .الحمایة المؤقتة لالجئ 1-

 .المعاییر الدنیا الستقبال طالب اللجوء 2-
                                                           

 .م 1977 لسنة اإلقلیمي الملجأ بشأن األوروبي اإلعالن من ( 02 ) رقم المادة  1
 .67 ص السابق، المرجع سالمة، أدیب أیمن  2
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 . 1ضرورة وضع إجراءات مشتركة بین دول اإلتحاد لتحدید وضع الالجئ 3-

اتفاق  إلى التوصل في تدریجیا األوروبي اإلتحاد دول بها قامت التي الجهود نجحت
طالبي  مع التعامل كیفیة و جئالال بحمایة تتعلق إجراءات و توجیهات عدة یتضمن إقلیمي
 .المشترك األوروبي النظام إطار في اللجوء

 
 

                                                           
 .45 ص السابق، المرجع لالجئین، الدولیة الحمایة إلى مدخل الالجئین، لشؤون السامیة المفوضیة  1
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اللجوء هو حالة إنسانية تستدعي التدخل من قبل الدول والمنظمات الدولية من اجل  إن
تقديم المزيد من المساعدات الفعلية التي تعين الالجئ على تحمل ومقاومة الظروف الصعبة 

ية مشجعة و كانت هده الحماية الدولية لالجئين أحيانا ايجابحيث التي يمر بها بسبب اللجوء
نجد أحيانا أخرى سلبية  ففي حين نالحظ  مزيدا من التقدم في معالجة بعض حاالت اللجوء 

حاالت أخرى ال تزال بحاجة إلى حلول و اكبر دليل على ذلك ما يحدث في العالم من 
 .انتهاكات لحقوق اإلنسان عامة و الالجئ خاصة

ن قواعد القانون الدولي والقانون اإلنساني لم تهمل تنظيم الحماية التي يتمتع بها إ
، ولكن المشكلة قد تكمن في عدم تفعيل هذه النصوص ئون وبيان المركز القانوني لالجئالالج

فقد برزت المحاوالت األولى , القانونية بالقدر الذي يحقق الغرض الذي وضعت من أجله
نتيجة لما خلفته , الالجئين اثر الحرب العالمية األولى من طرف عصبة األمملمعالجة وضع 
 .معالجتهاو  احتوائهاكان البد من  إنسانية تالحرب من ويال

و أمام فشل هذه األخيرة في مواصلة مهامها في حماية الالجئين و توفير األمن لهم و مع 
و مند إنشاء منظمة األمم المتحدة , ملتفاقم مشاكلهم ظهرت الحاجة الماسة لتنظيم قانوني شا

و دعم , التي عملت في سياق نشاطها الرامي الى االعتراف العالمي بحقوق اإلنسان و ترقيتها
مركز الالجئين و التأكيد على حقوقهم فكان الالجئون محل اهتمام من طرف هده المنظمة نظرا 

لتقوم بتوفير الحماية الدولية  جاءت المفوضية السامية لشؤون الالجئين, لخصوصية ظروفهم
 .م 1591لالجئين أينما وجدوا و تعمل هذه المفوضية وفق اتفاقية 

م يعني ان النظام القانوني موجود من خالل هده االتفاقية أو عبر  1591وجود اتفاقية 
 .المواثيق الدولية العالمية و اإلقليمية األخرى

النتائج و االقتراحات  إلىلالجئين توصلنا و من خالل دراستنا لموضوع الحماية الدولية 
 :التالية 
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 إالأن, و لحظر استخدام القوة, على المستوى العالمي لتحقيق السالم المبذولةرغم الجهود  -
و ما تخلفه من قتل و تشريد و معاناة , النزاع المسلح يبقى سمة بارزة في واقعنا البشري

 .عدد كبير من المدنيين
يتمثل دور االتفاقيات الدولية اإلقليمية لالجئين في تكملة و توسيع تعريف الالجئ الوارد  -

م الخاصة بحماية الالجئين بشكل يتالءم مع الظروف السائدة في الدولة  1591في اتفاقية 
 .التي يتواجد بها الالجئين

على حقوقهم للنص  أساساتكرست معظم الجهود الدولية في مجال حماية حقوق الالجئين  -
 .صول على ملجأ و الحماية من االضطهادكحق كل فرد في الح األساسية

, (و الثانية األولىالحرب العلمية ) خالل الفترات السابقة  لالجئينالحماية الدولية المقدمة  -
, أحيانا أخرىو سلبية في , أحيانااتجاهات مشجعة ايجابية  الراهن تأخذ و حتى في الوقت

ال ,  إفريقيا, الوسطى حاالت اللجوء مثل أمريكاففي حين نالحظ تقدما في معالجة بعض 
فما يحدث حاليا في الدول العربية على غرار حلول  إلىلالجئين بحاجة  أخرىتزال حاالت 

 .الصحراء الغربية دليا على انتهاكات لحقوق اإلنسان, سوريا, العراق, فلسطين
حقوقهم األساسية و ضمانها في القانون الدولي جوهر  ضرورة حصول الالجئين على -

لدلك فالمساهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز مراعاة حقوق اإلنسان , الحماية الدولية
 .األساسية هي محور مهم في حماية الالجئين

الحادة التي  للمأزقإن تغيير مواقف الدول تجاه الالجئين و النشاط اإلنساني كان مصدر  -
و السهر على احترام , فهي ملزمة بالحفاظ على مبتدئ الحماية الدولية, ا المفوضيةواجهته

 األمممنظومة  إلىالمفوضية تنتمي  أنوبما , الدول اللتزاماتها بموجب القانون الدولي
هي بحاجة و , تمولها الدول التيالمتحدة  و نشاطها يخضع للتوجيهات المحددة من قبل 

ن المضيفة لالجئين للقيام بنشاطاتها الميدانية و بالتالي لترخيص من حكومات البلدا
 .وبالتالي فهي ال تتمتع بحرية و استقاللية كاملة في النشاط 
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من ابرز الشركاء المنفدين لبرامج مفوضية األمم المتحدة لشؤون " األونروا "تعتبر وكالة  -
لالجئين  الصحة, يمالتعل, الالجئين التي تهدف إلى تقديم المساعدة في مجال اإلغاثة

 .الفلسطينيين
دة السهلة الرتباطه الوثيق بع األمورالالجئين بصفة نهائية دوليا من  ليس حل مشكل -

و مسالة تنظيم الهجرة , اإلنسانمنها مسالة حماية حقوق  أهميةال تقل  أخرىمسائل دولية 
 .الدولية

العراقيل التي تمنع تسعى من اجل معرفة  أنيجب على المفوضية السامية لحقوق الالجئين  -
و , م الخاص بوضع الالجئين 1591م و برتوكول  1591الدول من االنضمام إلى اتفاقية 

 .كذا تشجيع الدول على االنضمام إلى االتفاقيات الدولية الخاصة بوضع الالجئين
 أوضاعيم تسعى من اجل تجسيد مشروع االتفاقية العربية لتنظ أنعلى الدول العربية  -

اغلب الالجئين في العالم هم من الدول  أنخاصة , واقع إلىالالجئين في الدول العربية 
 .في القوانين الوطنية إدماجهاا و وتفعيله, اإلسالميةالعربية و 
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 6001للترجمة و النشر، القاهرة،  األهرام
 حمایة األشخاص" المفوضیة السامیة لألمم المتحدة، مدخل إلى الحمایة الدولیة لالجئین .13

 .6005، أوت 1، برنامج التعلیم الذاتي "الذین هم موضع اهتمام المفوضیة
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 عمر سعد اهلل، معجم في القانون الدولي المعاصر، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات .1
 6002الجامعیة، الجزائر، 

 عمر سعد اهلل، معجم في القانون الدولي المعاصر، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات .6
 .6002الجامعیة، الجزائر، 

: نشرة الهجرة القسریة، قاموس مصطلحات حقوق اإلنسان و القانون الدولي اإلنساني،ترجمة .3
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 :المواقع اإللكترونیة

.Iاللغة العربیة: 
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 :االتفاقیات الدولیة لحقوق اإلنسان

 .الالجئینالخاصة بوضع  1251اتفاقیة األمم المتحدة لعام  .1
 المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین، اتفاقیة منظمة الوحدة اإلفریقیة، التي تحكم الجوانب .6

المحددة لمشكالت الالجئین في إفریقیا، المكتب اإلقلیمي للمفوضیة، مصر، القاهرة، 
 2004.الطبعة

 :البروتوكوالت و اإلعالنات الدولیة لحقوق اإلنسان

 .م 1222جأ اإلقلیمي لسنة اإلعالن األوروبي بشأن المل .1
 .م التفاقیة جنیف 1222البروتوكول اإلضافي لسنة  .6
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 علىالمتضمن مصادقة الجزائر   1223جویلیة 65المؤرخ  23/624رقم  المرسوم-1
 52 )عدد ر.ج. 1223فیفري  7 بتاریخ الالجئین بوضع الخاصة 1951 إتفاقیة

 .1223جویلیة  30في  ،الصادرة(
 
المتضمن انضمام   1989 ماي 16 في مؤرخال، ،22-22رقم  الرئاسي المرسوم-6

 16 في المؤرخ والمدنیة السیاسیة بالحقوق الخاص الدولي العهدالجزائر الى 
 النصفي نشر)، 1989ماي 17 في الصادرة ، 20 ر،العدد.،ج 1222ردیسمب

 .( 1997 فیفري 26 بتاریخ ، 11 العدد ش،.د.ج.ج.ر.ج
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مــلخص المذكرة 

 

، الدولیة الحمایة من لكل المفاهیمي اإلطار لالجئین الدولیة الحمایة موضوع یتناول

 .الدولیة المواثیق مختمف في الالجئین لحمایة الدولیة اآللیات تحمیل و والالجئ، المجوء

 والتي الفئة، بهذه عنت التي المنظمات لمختمف التطرق الموضوع طبیعة تفرض كما

 خالل من ذلك و لالجئین الحمایة توفیر في مساهمتها و توفیقها مدى تظهر خاللها من

 .الشأن هذا في المبرمة اإلقمیمیة و الدولیة االتفاقیات مختمف

 :الكممات المفتاحية
 الالجئ/_3الحمایة الدولیة               / _1
 الالجئین/_4المجوء                       / _2
                 المنظمات الدولیة/_6     االتفاقیات الدولیة /_5

 


