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ملدمت:
في الؿىىاث ولى مً ال٣غن الٗكغًٍ ،وٖلى وحه الخدضًض في ْل مىٓمت ٖهبت مم ،بضأث ٖملُت ئوكاء مإؾؿاث
وأحهؼة زانت حٗني بدماًت الحئي الخغب الٗاملُت ولى.
ٖ ،1920حن مجلـ ٖهبت مم مٟىيا ؾامُا هُابت ًٖ الٗهبت ُٞما ًخٗل ٤بمل٧لت الالحئحن الغوؽ في أوعوبا،
ٟٞي ٖام
 ،1933املٟىيُت الؿامُت لالحئحن ال٣اصمحن مً أملاهُا،
 ،1931أوكأث الٗهبت م٨خب هاوؿً الضولي لالحئحن زم في ٖام
وفي ٖام
.1943
٦ما أوكئذ ئصاعة مم املخدضة لإلٚازت وئٖاصة الخأَُل في ٖام
وفي أٖ٣اب الخغب الٗاملُت الثاهُت ،وانلذ مىٓمت مم املخدضة حهىصَا مً أحل جىٞحر الخماًت واملؿاٖضة ئلى ما ًؼٍض ٖلى
 1947امل٨خب الضولي لالحئحن ،زم أوكئذ بمىحب ٢غاع الجمُٗت الٗامت ع٢م( 319ص )4-املإعر
ملُىن الجئ أوعوبيٝ ،أوكأث في ٖام
 ،1949م٨خب املٟىى الؿامي لألمم املخدضة لكئىن الالحئحن ،واٖخمضث الىٓام ؾاس ي للمفىطُت
في٧ 3اهىن و/٫صٌؿمبر
٦ 1950ملخ ٤ل٣غاعَا ع٢م(428ص )5-والتي باقغث ٖملها
الظامُت لألمم اإلاخحدة لشؤون الالحئحن بخاعٍش٧ 14اهىن و/٫صٌؿمبر
.1951
ٗٞلُا في و ٫مً ٧اهىن الثاويً/ىاًغ
ول٣ض أوكئذ املٟىيُت الؿامُت لكإون الالحئحن في البضاًت لذٖمل ملضة  3ؾىىاث ٚ ،ِ٣ٞحر أهه بٗض أن وحض خل صاةم
ملك٩لت الالحئحن وعوبُحن ؾغٖان ما اهدكغث ْاَغة اللجىء ٞمضصث والًتها لٟتراث ٧ل مجها زمـ ؾىىاثٖ ،لى أؾاؽ أجها
 .1988ول٣ض ٢ضمذ املٟىيُت الؿامُت مىظ وكأتها ئلى ٚاًت ًىمىا املؿاٖضة ئلى خىالي 50ملُىن
جيخهي في 31صٌؿمبر٧/اهىن أو٫
الجئ ،وخهلذ ٖلى حاةؼجحن مً حىاةؼ هىبل للؿالم أزىاء ُ٢امها بأٖمالها.
أما ٞترة اهخساب املٟىى الؿامي لألمم املخدضة لكئىن الالحئحن ٞهي ما بحن زالر وزمـ ؾىىاث ،وا٫حضًغ بالظ٦غ أن
املٟىى الؿامي الخالي لكإون الالحئحن الؿُض /أهؼىهُى حىجحرٌع بغحٜالي الجيؿُت َى املٟىى الٗاقغ مىضً 15ىهُه /خؼٍغان
ًا
 ،2005زلٟا للؿُض /عوص لىبغػ الهىلىضي الجيؿُت .وٍ٣ىم املٟىى الؿامي ؾىىٍا بغ ٘ٞالخ٣اعٍغ التي جخًمً هخاةج ٖمل املٟىيُت
ئلى الجمُٗت الٗامت الخابٗت لألمم املخدضة ،مً زال ٫املجلـ الا٢خهاصي والاحخماعي.
وحٗخبر المٞىيُت الؿامُت لألمم املخدضة لكإون الالحئحن و٧الت ئوؿاهُت مداًضة ،بمٗنى أهه لِـ لها أي ؾمت ؾُاؾُت ،بل
ٖملَا ئوؿاوي واحخماعي ،ال٣اٖضة ُٞه أن ٌٗالج قإون مجمىٖاث وٞئاث مً الالحئحن.
أما ُٞما ًسو الم٢غ الغةِـيللمٟىيُت الؿامُت ٞهى في حىُ ٠وًٍم زمؿت أ٢ؿام ،هي :امل٨خب الخىُٟظي وئصاعة الخماًت
الضولُت (وجخمثل وُْٟتهما ؾاؾُت في جىٞحر الخماًت الضولُت لالحئحن الظًً ال ًخمخٗىن بدماًت بلض مىَجهم نلي أو خماًت أي
بلض آزغ) ،ئصاعة الٗملُاث (التي حُٛى حمُ٘ البرامج املُضاهُت)٢ ،ؿم الاجهاالث واملٗلىماث٢ ،ؿم ئصاعة املىاعص البكغٍت.
 6289مىْٟا ٌٗملىن في 254م٨خبا مىػٖحن ٖلى 120بلضا ،وَٗمل %84مجهم في املُضان ،وٚالبا
ولضي املٟىيُت الؿامُت هدى
في مىا ٘٢هاةُت وزُغة ،وهي جخمخ٘ بىُْٟخحن عةِؿِخحن:
 .1جىٞحر الخماًت الضولُت لالحئحن وئب٣ائهم ٖلى ُ٢ض الخُاة،

يعترب مكتب ادلفوضية جهازا فرعيا للجمعية العامة لألمم ادلتحدة مبوجب ادلادة  22من ميثاق األمم ادلتحدة ،اليت تنص " :للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها "
 2أنظر النقطة الثانية من ديباجة النظام األساسي للمفوضية السامية لألمم ادلتحدة لشؤون الالجئني ،األمم ادلتحدة.
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 .2مؿاٖضة الالحئحن بىاء ٖلى َلب الخ٩ىمت املًُٟت إلًجاص خلى ٫صاةمت ملكا٧لهم ولى٢ىٞهم مجضصا ٖلى أ٢ضامهم.
وبهض ٝالىٓغ في بغامج املٟىيُت الؿامُت وئ٢غاع َظٍ البرامج ٢بل ٖغيها ٖلى الجمُٗت الٗامت لألمم املخدضة ،اهخسب
2004
املجلـ الا٢خهاصي والاحخماعي الخاب٘ لألمم املخدضة لجىت جىفُرًت ٧اهذ جخ٩ىن ٖىض ثألُٟها مً ممثل 24صولت ،أما مىض
ٞهي جًم ممثل ًٖ 66صولت.
وججخم٘ اللجىت الخىُٟظًت ٧ل زغٍ ٠في حىُ ،٠الؾخٗغاى بغامج املٟىيُت ومحزاهُاتها واملىا٣ٞت ٖلحها ،ولخ٣ضًم الىصر
واملكىعة ُٞما ًخٗل ٤بً٣اًا الالحئحن .وجً٘ اللجىت الخىُٟظًت مٗاًحر صولُت بكأن مٗاملت الالحئحن٦ ،ما جمثل مىخضيً ،خم
زالله جباص ٫آلاعاء ٖلى هدى واؾ٘ بحن الخ٩ىماث ،واملٟىيُت الٗلُا لكئىن الالحئحن ،وقغ٧اءَا مً الى٧االث زغي.
وٖلى مضاع الٗام ،ججخم٘ اللجىت الضاةمت املىبث٣ت ًٖ اللجىت الخىُٟظًت الؾخٗغاى أوكُت خماًت الالحئحن ومؿاٖضتهم،
ًا
ًٞال ًٖ مىع املالُت وإلاصاعٍت.
 ،1951أي جاعٍش جبني الاجٟاُ٢ت الخانت بىي٘ الالحئحن
ٚحر أن أَم جاعٍش زام بيكأة ٢اهىن الالحئحن َى 25جمىػً/ىلُى
َ 1967ما ؾاؽ الكغعي ،الظي ًدضص ،ختى ًىمىا
بدُث حٗض َظٍ الاجٟاُ٢ت باإلياٞت ئلى البروجى٧ى ٫الخام بها الهاصع ٖام
ًا
َظا مٗايًغ الخٗامل م٘ الالحئحن٦ .ما ًمثالن آلالُت الكاملت ٖلى إلاَال ١صولُا لخماًت الخ٣ى ١ؾاؾُت لالحئحن ،وجىُٓم
أوياٖهم صازل الضو ٫التي ٌؿخىَىىن ٞحها.
هغٍض مً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت ئل٣اء الًىء ٖلى ٢اهىن خماًت الالحئحن مً زال ٫الخىٖ ٠٢ىض هُ٣خحن أؾاؾِخحن وَما:
الىلؼت ألاولى :صعاؾت الىي٘ ال٣اهىوي لالحئحن ،بمٗنى الخٗم ٤في مٟهىم الالحئحن :أي حٗغٍٟهم خ٣ى٢هم وواحباتهم ،زم الاهخ٣ا٫
للخضًث ًٖ الالحئحن طوي الاخخُاحاث الخانت :أي اليؿاء الالحئاثَٟ ،ا ٫الالحئىن ،الالحئحن ٖضًمي الجيؿُت.
الىلؼت الثاهُت :التي ؾيخىؾ٘ ٞحها في امللا٧ل الغاَىت التي ٌٗاوي مجها الالحئحن ،واملخمثلت في مكا٧ل ملخمس ي اللجىء في البدغ أو
في خاالث الخض ٤ٞالىاؾ٘ الىُا ،١أو شخام الىاػخحن صازلُا٦ ،ما ؾيخٗغى للٗىصة الُىُٖت ئلى الىًَ :أي مى٠٢
الاجٟاُ٢ت الخانت بىي٘ الالحئحن مً الُغص ومً مك٩لت الخىَحن ،و ٤ٞالخ٣س يم الخالي:
الفصل ألاوٌ :الىطع اللاهىوي لالحئحن
اإلابحث ألاوٌ :اإلافهىم العام لالحئحن
اإلاؼلب ألاوٌ :حٗغٍ ٠الالحئحن
اإلاؼلب الثاوي :الالحئحن الٟلؿُُيُحن
اإلاؼلب الثالث :خ٣ى ١وواحباث الالحئحن
اإلابحث الثاوي :الالحئىن ذوي الاحخُاحاث الخاصت
اإلاؼلب ألاوٌ :اليؿاء الالحئاث
اإلاؼلب الثاويَٟ :ا ٫الالحئىن
اإلاؼلب الثالث :الالحئحن ٖضًمي الجيؿُت
اليت من بني صالحياهتا ادلوافقة على برامج ادلفوضية السامية ،راجع ادلوقع الرمسي للمفوضية السامية لشؤون الالجئنيhttp://www.unhcr.org.eg/committee.asp ،
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الفصل ألاوٌ :الىطع اللاهىوي لالحئحن
جًمً الخ٩ىماث ٖاصة ملىاَىحها خ٣ى٢هم إلاوؿاهُت ؾاؾُت وؾالمتهم البضهُت ،ل ً٨ما ئن ًهبذ املضهُىن الحئحن ،ختى
جسخٟي قب٨ت مان التي جٓللهم.
وٖلُهً ،خمثل الضوع ؾاس ي للمٟىيُت الؿامُت لألمم املخدضة لكإون الالحئحن في ؾٗحها لخىٞحر الخماًت الضولُت لالحئحن
مً زال ٫يمان أن ج٩ىن الضو ٫مضع٦ت اللتزاماتها ججاَهم ،وأن حٗمل بم٣خط ى َظٍ الالتزاماثٚ .حر أجها في امل٣ابل لِؿذ
مىٓمت ٞى ١وَىُت وبالخالي ال ًيبغي اٖخباعَا بضًال ًجهٌ بمؿإولُت الخ٩ىماث.
ول ،ً٨و٢بل الخىى في الخماًت الضولُت امل٣غعة لالحئحن ،ال بض مً الخىٖ ٠٢ىض املٟهىم الٗام لالحئحن وٖىض ٞئاث مُٗىت
مجهم حؿخضعي خماًت أ٦ثر مً ٚحرَا ،مً زال ٫املبدثحن الخالُحن:
املبدث و :٫املٟهىم الٗام لالحئحن
املبدث الثاوي :الالحئىن طوي الاخخُاحاث الخانت
اإلابحث ألاوٌ :اإلافهىم العام لالحئحن
ُا
ئن جدضًض امل٣هىص بالالجئ بهىعة ٖامت ،مً املؿاةل الهٗبت في ال٣اهىن الضولي هٓغا لٗضم وحىص حٗغٍ ٠له مىخهى ئلُه في
ال٣ٟه الضولي ،ئال أن الجهىص الضولُت وإلا٢لُمُت ؾاَمذ في بلىعة مٟهىما لالجئ ًا
بىاء ٖلى اٖخباعاث زانت.
ًا
ًا
وهالخٔ أن مٟهىم الالجئ ازخل ٠و٣ٞا للٓغو ٝوالى٢ات٘ التي ٌِٗكها أو و٣ٞا للمالبؿاث الؿُاؾُتٞ ،ىجض أن مٟهىم
الالجئ الؿُاس ي ًسخل ًٖ ٠الالجئ املُغوص مً وَىه بٟٗل الٗضوان أو الاخخال ،٫والالجئ املُغوص ًسخل ًٖ ٠الالجئ بٟٗل
ؾُاؾت الخُهحر الٗغقي ،والجئ الخُهحر الٗغقي ًسخل ًٖ ٠الجئ ال٩ىاعر الُبُُٗت ...وَ٨ظا حٗضص مٟهىم الالجئ في املىازُ٤
و ٖغا ٝالضولُت ،ؾىل٣ي الًىء ٖلُه مً زال ٫املُالب الثالر الخالُت:
املُلب و :٫حٗغٍ ٠الالحئحن
املُلب الثاوي :الالحئحن الٟلؿُُيُحن
املُلب الثالث :خ٣ى ١وواحباث الالحئحن
اإلاؼلب ألاوٌ :حعسٍف الالحئحن
حٗني ٧لمت اللجىء " "asylumوهي ٧لمت الجُيُت مً أنل ًىهاوي " "asylonالص يء ٚحر ال٣ابل لألؾغ ،أو امل٩ان الظي ًم ً٨للٟغص
اللجىء ئلُه بهضَ ٝلب الخماًت ،و٢ض ً٩ىن َظا امل٩ان م٣ضؾا ٧املٗبض أو ال٨ىِؿت  ...خُث صعج ٞغاص في املاض ي ٖلى اللجىء ئلى
َظٍ ماَ ً٦غبا مً املالخ٣ت ،أو ٢ض ً٣هض به امل٩ان الظي جخم ُٞه ٖىاًت املغض ى ٖ٣لُا أو خُث ًخىاحض ُٞه شخام
املؿىىن أو ًخام.
ًا
 ،)1951حٗغٍٟا ملهُلر الالجئً ،ىو ٖلى أن "٧ل شخو
ول٣ض ناٚذ الاجٟاُ٢ت الضولُت الخانت بمغ٦ؼ الالحئحن (اجٟاُ٢ت
 ،1951وبؿبب جسى ٝله ما ًبرعٍ مً الخٗغى اليُهاصٍ ألؾباب جغح٘ ئلى
ًىحض هدُجت ألخضار وٗ٢ذ ٢بل و ٫مً ًىاًغ ؾىت
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ٖغ٢ه أو صًىه أو حيؿِخه أو اهخماةه لًٗىٍت فئ ة احخماُٖت مُٗىت أو آعاةه الؿُاؾُت ،زاعج صولت حيؿِخه وٚحر ٢اصع أو ال ًغٍض
بؿبب طل ٪الخسى ٝأن ٌؿخٓل بدماًت صولخه ،أو ٧ل شخو ال ًخمخ٘ بجيؿُت ،وٍىحض زاعج صولت ئ٢امخه املٗخاصة بؿبب جل٪
الٓغو ،ٝوال ٌؿخُُ٘ أو ٚحر عاٚب بؿبب َظا الخسى ٝأن ٌٗىص ئلى جل ٪الضولت".
و٢٫ض ٧اهذ َظٍ الاجٟاُ٢ت م٣هىعة ٖلى جىٞحر الخماًت بهٟت أؾاؾُت لالحئحن وعوبُحن في أٖ٣اب الخغب الٗاملُت الثاهُت،
وٖلُه ٞاجها وعٚم نٟتها الضولُت ،اجٟاُ٢ت زانت بكٗىب مدضصة ،هي قٗىب أوعوبا املخًغعة مً وٍالث الخغب الٗاملُت الثاهُت،
ًا
لهظا ٧ان الخٗغٍ ٠و٣ٞا ملٟاَُم أوعوبُت ،ومً أحل ئًجاص خل ملك٩لت الالحئحن وعبُحن الظًً جغ٧ىا صًاعَم هدُجت الخغب.
ومً حهت أزغيً ،ىو َظا الخٗغٍٖ ٠لى جدضًض ػمني لخاعٍش اللجىء ،مما ٌٗني أن الالجئ بٗض ًىاًغ 1951ال حكمله
الاجٟاُ٢ت ،لظل ٪لم حكمل ٧ل املهجغًٍ والالحئحن ،وزانت خاالث اللجىء في الٗالم الثالث وبٌٗ صو ٫أوعوبا الكغُ٢ت.
٦ما أن َظٍ الاجٟاُ٢ت حٗاملذ م٘ ٞغاص ولِـ الجماٖاث ،خُث ههذ ٖلى الايُهاص الىاٖ ٘٢لى الشخو بؿبب ٖغ٢ه أو
لألٝاص
صًىه أو حيؿِخه أو اهخماةه لٟئت مُٗىت أو آعاةه الؿُاؾُت ،وَظا ًضٖ ٫لى مضي اهُبا٢ها ٖلى خاالث اللجىء الؿُاس ي ع
الظًً ًخٗغيىن لاليُهاص مً ٢بل خ٩ىماتهم ،أ٦ثر مً قمىلها لخاالث اللجىء الجماُٖت.
ول٣ض قٗغ زبراء ال٣اهىن في مم املخدضة بعجؼ َظٍ الاجٟاُ٢ت ًٖ جد ٤ُ٣مغاصَا بٗض أن اهدكغث مك٩لت الجزوح في مسخل٠
 ،1967لُهبذ لٟٔ
أعحاء الٗالم ،لهظا جم ججاوػ َظا الكغٍ في البروجى٧ى ٫الخام بالالحئحن الهاصع ًٖ مم املخدضة ٖام
الالجئ ًىُبٖ ٤لى ٧ل مً جخىٞغ ُٞه الكغوٍ زغي صون جدضًض للٟترة الؼمىُت ،ول ً٨الخٗغٍ ٠لم ججغ ٖلُه أًت حٗضًالث،
بدُث جىو املاصة ولى مىه:
" .1جخٗهض الضوَ ٫غا ٝفي َظا البروجى٧ى ٫بخُبُ ٤املىاص 2ئلي 34من الاجٟاُ٢ت ٖلي الالحئحن الظًً ًغص حٗغٍٟهم في ما
ًلي.
 .2لٛغى َظا البروجى٧ى ٫حٗني لٟٓت "الجئ" باؾخثىاء خالت جُبُ ٤ال٣ٟغة الثالثت مً َظٍ املاصة٧ ،ل شخو ًىُب٤
ٖلُه الخٗغٍ ٠الىاعص في املاصة  1مً الاجٟاُ٢ت ٦ما لى لم جغص في ال٣ٟغة ( )2مً الٟغٕ أل ٠مجها ال٩لماث "نجُجت
 "1951و٧لماث "بىدُجت مثل َظٍ خضار".
أخضار وٗ٢ذ ٢بل أو٧ ٫اهىن الثاويً/ىاًغ
 .3جُب ٤الضوَ ٫غاَ ٝظا البروجى٧ى ٫صون أي خهغ حٛغافي باؾخثىاء أن إلاٖالهاث الهاصعة ًٖ الضو ٫التي هي
بالٟٗل أَغا ٝفي الاجٟاُ٢ت وو٣ٞا لل٣ٟغة الٟغُٖت ( ( )1أ) مً املاصة 1باء مً الاجٟاُ٢ت جب٣ي ؾاعٍت املٟٗى ٫في ْل
َظا البروجى٧ى ٫ما لم ً٢ ً٨ض وؾ٘ هُا٢ها و٣ٞا لل٣ٟغة ( )2مً املاصة 1باء مً الاجٟاُ٢ت املظ٧ىعة" .
 ،)1951التي ٧ان ال
وٖلُه ٞان َظا البروجى٧ى٢ ٫ض أػا ٫الخضوص الجٛغاُٞت والؼمىُت الىاعصة في الاجٟاُ٢ت نلُت (اجٟاُ٢ت
 ،1951بُلب
ٌؿمذ بمىحبَا ئال لألشخام الظًً أنبدىا الحئحن هدُجت ألخضار وٗ٢ذ في أوعوبا ٢بل ٧ 1اهىن الثاوي ً /ىاًغ
الخهىٖ ٫لى وي٘ الالجئ.
وعٚم َظا الخٗضًل املهم الظي أصزله بغوجى٧ى٫
ٞ ،1951ان مداوالث ئ٢لُمُت ئياُٞت أزغي ٢ض خاولذ
ٖ 1967لى اجٟاُ٢ت
ًا ًا
ًا
نُاٚت حٗغٍ ٠أ٦ثر جدضًضا وقمىال هابٗا مً ْغوَ ٝبُُٗت أو اؾخثىاةُت حٗغيذ لها ٢الُم املٗىُت.
 ،1969وهي "اجفاكُت مىظمت الىحدة ألافسٍلُت حىٌ
ٞل٣ض ناٚذ مىٓمت الىخضة ٞغٍُ٣ت مٗاَضة في 10أًلىٖ ٫ام
ًا
مشىالث الالحئحن بأفسٍلُا" بٗض ٖضاص املتزاًضة لالحئحن ٞاع٢ت َغبا مً الخغوب والجزاٖاث الضازلُت في ئٞغٍُ٣ا مىظ أوازغ
أنظر ادلادة األوىل من اتفاقية  ، 95فقرة .2
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ًا
الخمؿُيُاث ،جىا٢ل أويإ َإالء الالحئحن وجىٓم الجىاهب الخانت بمكا٧لهم في ال٣اعة ٞغٍُ٣ت ،لظل ٪ويٗذ حٗغٍٟا
 ،1951ول٨جها أياٞذ ئلُه ما ًخ ٤ٟم٘ ْغوٞها الؿُاؾُت.
اؾدىضث ُٞه ئلى اجٟاُ٢ت مم املخدضة ٖام
بحُث حعسف اإلاادة ألاولى مً هره الاجفاكُت الالجئ:
 -1ئن ل( ٟٔالجئ) بم٣خط ى َظٍ الاجٟاُ٢تً ،ىُبٖ ٤لى ٧ل شخو ًسص ى ًٖ خ ٤مً أن ًًُهض بؿبب حيؿه أو صًىه أو
حيؿِخه أو مً اهخماةه ملجمىٖت احخماُٖت مُٗىت أو بؿبب مٗخ٣ضاجه الؿُاؾُت وٍجض هٟؿه زاعج البلض الظي ًدمل حيؿِخه
وال ٌؿخُُ٘ -أو بؿبب زىٞهً -سص ى أن ٌٗلً اخخماةه بهظا البلض أو شخو ال ًخمخ٘ بجيؿِخه وٍجض هٟؿه زاعج البلض مدل
ئ٢امخه الٗاصًت بؿبب أخضار مُٗىت -وال ٌؿخُُ٘ أو ًسص ى -الٗىصة ئلُه.
 -2ئن ل( ٟٔالجئ) ًىُب٦ ٤ظلٖ ٪لى ٧ل شخوً ،جض هٟؿه مًُغا ،بؿبب ٖضوان أو اخخال ٫زاعجي ،أو ؾُُغة أحىبًت ،أو
بؿبب أخضار تهضص بك٩ل زُحر مً الٗام في حؼء مً البلض نل أو في أعايُه ٧لها ،أو البلض الظي ًدمل حيؿِخه ،ئلى أن
ًتر ٥مدل ئ٢امخه الٗاصًت لُبدث ًٖ مالط له في م٩ان أزغ زاعج بلضٍ نل أو البلض الظي ًدمل حيؿِخه".
ّال
وهالخٔ مً زال٢ ٫غاءة َظا الخٗغٍ ٠ـ عٚم خضًثه ًٖ شخو ـ ئال أهه جىؾ٘ في جدضًض نٟت الالجئ الشخو أ٦ثر مما حاء
 ،1951وٍغح٘ طل ٪ئلى الٓغو ٝالؿُاؾُت ـ ٦ما ط٦غها ـ التي ٧اهذ جمغ بها أٞغٍُ٣ا آهظا ،٥لظا مىدذ مٟهىم
في حٗغٍ ٠اجٟاُ٢ت
ًا
الالجئ مٗنى أ٦ثر وَىُتٞ ،هى مً ًًُغ ئلى مٛاصعة وَىه هٓغا لٗىامل اخخال ٫أو َُمىت زاعحُت ،ولِـ الايُهاص .ِ٣ٞ
وفي امل٣ابل ،ناٚذ املىازُ ٤وعوبُت الهاصعة ًٖ الاجداص وعوبي بكأن الالحئحن ،حٗغٍٟا أص ١وأ٦ثر قمىلُت ملٟهىم الالجئ
 1967بمىذ خ ٤امللجأ لألشخام املٗغيحن
 ،1969بدُث هو ال٣غاع ع٢م 14لؿىت
 ،1951واملٗاَضة ٞغٍُ٣ت ٖام
مً اجٟاُ٢ت
 1980ئلى ه٣ل املؿإولُت ًٖ الالحئحن ،وحاءث جىنُت الاجداص وعوبي لؿىت
لخُغ الايُهاص ،وأقاع الاجٟا ١وعوبي لؿىت
 1981للخيؿُ ٤بحن إلاحغاءاث الىَىُت الخانت بمىذ خ ٤اللجىء.
 1990التي جً٘ مٗاًحر لخدضًض أًت صولت ًٖى" ،حٗض مؿئىلت ًٖ الىٓغ في َلب
أي ٠ئلى طل ،٪ألؼمذ مٗاَضة صبلً لؿىت
.
خ ٤امللجأ ٖىضما ًُلب الالجئ خ ٤اللجىء ئلى صولت أو أ٦ثر مً الضوًٖ ٫اء في الاجداص وعوبي"
ّال
ئن حٗاعٍ ٠الالجئ في املىازُ ٤وعبُت ٧اهذ أ٦ثر قمىلُت مً الخٗاعٍ ٠املُغوخت في الاجٟاُ٢اث الؿاب٣ت ،ئال أجها لم حُٗي
.1951
حٗغٍ ٠زام بمهُلح الالجئ ،ئهما حٗاملذ م٘ ٖمىمُت الل٦ ٟٔما حاء في اجٟاُ٢ت مم املخدضة ؾىت
وئطا ٧ان املجخم٘ وعوبي ٢ض ٖاوى مً مك٩لت الالحئحن بٗض الخغب الٗاملُت الثاهُت ،هجض أن مجخم٘ أمغٍ٩ا الالجُيُت ٢ض واحه
 ،1889خُث ٧اهذ اجٟاُ٢ت مىهخُٟضًى الخانت بال٣اهىن الجىاتي الضولي أو ٫وزُ٣ت ئ٢لُمُت جدىاو ٫اللجىء،
َظٍ املًٗلت مىظ ٖام
 1954مٗاَضة ٧اعا٧اؽ ًٖ خ ٤اللجىء إلا٢لُمي والضبلىماس ي.
وجبٗها ٖام
 1984لحرس ي ؾاؽ ال٣اهىوي ملٗاملت الالحئحن مً أمغٍ٩ا الالجُيُت ،زانت بٗض الهضاماث واملٗاع٥
وحاء ئٖالن ٢غَاج ٖام
الضامُت التي وٗ٢ذ َىا ٥وأصث ئلى هؼوح ما ً٣غب مً امللُىن شخو زاعج بالصَم ،مما حؿبب في مهاٖب ا٢خهاصًت
واحخماُٖت خاصة للضو ٫التي َغبىا ئلحها.
٩ٞان حٗغٍٟه لالجئ ٧الخالي " :ئن شخام الٟاعًٍ مً بالصَم بؿبب تهضًض خُاتهم أو أمجهم أو خغٍتهم ،بؿبب أٖما٫
الٗى ٠أو ٖضوان زاعجي أو هؼإاث صازلُت أو زغٖ ١ام لخ٣ى ١إلاوؿان ،أو أًت ْغو ٝأزغي أزلذ بكضة بالىٓام الٗام في
بالصَم".
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ئن ئٖالن ٢غَاج ًدمل أَمُت ٦بحرةٞ ،هى ًخدضر ًٖ أشخام أي مجمىٖاثٞ ،اعًٍ مً بالصَم ،بؿبب أٖماٖ ٫ى ٠أو
ًا
ّال
ٖضوان ،مما ٌٗني أن َظا إلاٖالن أ٦ثر قمىلُت وجدضًضا مً الاجٟاُ٢اث ا٫ؾاب٣ت حمُٗها ،ئال أن ئٖالن ٢غَاج عٚم اؾدىاصٍ
لل٣اهىن الضولي في حٗغٍ ٠الالجئَ ،ى ٚحر ملؼم للضو ٫والخ٩ىماث ،ألهه لِـ مٗاَضة صولُت باملٗنى ال٣اهىوي ئهما َى مجغص ئٖالن
زام بم٩ان مٗحن وػمان مدضص ومجمىٖاث بكغٍت زانت.
ًا
وعٚم َظا ٞل٣ض ٧ان َظا إلاٖالن ؾاؽ ال٣اهىني الظي وٞغ وأعس ى "مبدأ عدم إعادة الالحئحن كظسا إلى دًازهم" ،وأَمُت
اؾدُٗابهم وجمُ٨جهم مً الٗمل في البلضان التي لجئىا ئلحها ،م٘ بظ٧ ٫اٞت الجهىص إلجهاء أؾباب مك٩لت الالحئحن.
ّال
وفي زحر وعٚم جباًً الخٗغٍٟاث ملهُلر الالجئ في الاجٟا٢اث الضولُت أو إلا٢لُمُت ،ئال أجها أوضخذ بيؿب مخٟاوجت
ٖمىمُت خاالث اللجىء في يىء ال٣اهىن الضولي ًم٨ىىا جدضًضَا مً زال ٫إلاحابت ٖلى ؾئلت الخالُت:
 .1هل ٌعخبر الحئا الصخص الري ًفس مً الحسب ،أو مً ظسوف جخصل بها مثل اإلاجاعت والعىف ؤلازنى؟
 1951لًُ٣ت املضهُحن الٟاعًٍ مً الهغاٖاث ٖلى وحه الخدضًضٖ ،لى الغٚم مً أن جدغ٧اث الالحئحن
ال جخهضي اجٟاُ٢ت
الغةِؿُت في ٖىام زحرة ٢ض هجمذ بؿبب وكىب الخغوب َلُت والٗى ٠إلازني وال٣بلي والضًني.
وم٘ طلٞ ،٪املٟىيُت الؿامُت لألمم املخدضة لكإون الالحئحن حٗخبر أن شخام الظًً ًٟغون مً حغاء مثل َظٍ
الٓغو ،ٝوالظًً ج٩ىن صولتهم ٚحر مؿخٗضة لخماًتهم أو ٖاحؼة ًٖ طلً ،٪يبغي اٖخباعَم الحئحن .وجإٍض اله٩ى ٥إلا٢لُمُت مثل
اجٟاُ٢ت مىٓمت الىخضة ٞغٍُ٣ت في أٞغٍُ٣ا ،وئٖالن ٧اعجازُىا في أمغٍ٩ا الالجُيُت وحهت الىٓغ َظٍ.
وج٣ى ٫بٌٗ البلضان ،زانت في أوعوبا الٛغبُت ،بأن املضهُحن الظًً ًٟغون مً الخغب ،أو الظًً ًسكىن الايُهاص مً
حاهب الجماٖاث ٚحر الخ٩ىمُت مثل امللِكُاث واملخمغصًًً ،يبغي أال ٌُٗىا نٟت الالجئ الغؾمي .ئال أهه مً عأي املٟىيُت أن
ؾباب نلُت لاليُهاص ًيبغي أال ج٩ىن هي الٗامل الخاؾم في ج٣غٍغ وي٘ الالجئ ،بل باألخغي َى َل ٌؿخد ٤الشخو
الخماًت الضولُت هٓغا لٗضم جىاٞغَا في بلض امليكأ نلي.
 .2هُف جفسق اإلافىطُت بحن الجئ ومهاحس اكخصادي؟
ٖاصة ًتر ٥املهاحغ الا٢خهاصي بلضٍ بهىعة َىُٖت ،الخماؾا لخُاة أًٞل ،و ما ئن ًسخاع الٗىصة ئلى وَىه ٌؿخمغ في الخمخ٘
بدماًت خ٩ىمخه .أما الالحئىن ُٟٞغون بؿبب الخى ٝمً حٗغيهم لاليُهاص ،ولظا ٞهم ال ٌؿخُُٗىن الٗىصة بأمان ئلى صًاعَم
في ْل الٓغو ٝالؿاةضة.
 .3هل ًمىً أن ًىىن اإلاتهسب مً الخدمت العظىسٍت الحئا؟
ل٩ل بلض الخ ٤في صٖىة مىاَىحها ئلى خمل الؿالح في ٞتراث الُىاعب ال٣ىمُتٚ .حر أهه ًيبغي أن ً٩ىن للمىاَىحن الخ٤
املدؿاوي في الاٖتراى بىحي مً يمحرَم الخغ .وفى الخاالث التي ال ًدترم ٞحها زُاع الاٖتراى بىحي مً الًمحر ،أو ٖىضما ًىته٪
الهغإ الضاةغ بك٩ل ْاَغ املٗاًحر الضولُتً ،جىػ أن ً٩ىن املتهغبىن مً الخضمت الٗؿ٨غٍت الظًً ًسكىن الايُهاص ٖلى
أؾاؽ آلاعاء الؿُاؾُت أو آي أؾباب أزغي ،مإَلحن للخهىٖ ٫لى نٟت الالجئ.
أما شخام الظًً ٌؿخمغون في الُ٣ام بٗمل مؿلر يض بلض نل مً بلض اللجىء ال ًم ً٨اٖخباعَم الحئحن.
 .4هل ًىىن الصخص الري ًخش ى الاطؼهاد بظبب اججاهه الجيس ي مؤهال للحصىٌ على مسهص الالجئ؟
ًجىػ أن ً٩ىن أصخاب املُى ٫الجيؿُت املثلُت مإَلحن للخهىٖ ٫لى نٟت الالجئ ٖلى أؾاؽ الخٗغى لاليُهاص بؿبب
اهخمائهم ئلى َاةٟت احخماُٖت مُٗىت .وج٣ط ى ؾُاؾت املٟىيُت بأن شخام الظًً ًىاحهىن هجىما ،أو مٗاملت ال ئوؿاهُت ،أو
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جمُحزا زُحرا بؿبب مُىلهم الجيؿُت املثلُت ،وج٩ىن خ٩ىماثَمٖاحؼة ًٖ خماًتهم أو ٚحر مؿخٗضة لظلً ،٪يبغي الاٖترا ٝبهم
٦الحئحن.
 .5مً هم الرًً ال حشملهم هره الاجفاكُت ؟
 ،1951ال جىُب ٤أخ٩ام َظٍ الاجٟاُ٢ت " ٖلي أي شخو اٖخبرجه الؿلُاث
بالغحىٕ ئلى املاصة ولى ٣ٞغة (ٌ) مً اجٟاُ٢ت
املسخهت في البلض الظي اجسظ ُٞه م٣اما له مال٩ا للخ٣ى ١وٖلُه الالتزاماث املغجبُت بجيؿُت َظا البلض".
وجًُ ٠ال٣ٟغة (و) مً هٟـ املاصة " :ال جىُب ٤أخ٩ام َظٍ الاجٟاُ٢ت ٖلي أي شخو جخىٞغ أؾباب حضًت لالٖخ٣اص بأهه:
(أ) اعج٨ب حغٍمت يض الؿالم أو حغٍمت خغب أو حغٍمت يض إلاوؿاهُت ،باملٗني املؿخسضم لهظٍ الجغاةم ٝي اله٩ى٥
الضولُت املىيىٖت للىو ٖلي أخ٩امها بكأجها،
ة) اعج٨ب حغٍمت حؿُمت ٚحر ؾُاؾُت زاعج بلض اللجىء ٢بل ٢بىله في َظا البلض بهٟت الجئ،
( 
(ج) اعج٨ب أٗٞاال مًاصة ألَضا ٝمم املخدضة ومباصئها".
ومً ٧ل ما ؾبً ،٤خطر أن اللجىء َى ٖباعة ًٖ َغوب شخام وبدثهم ًٖ ملجأ بؾبب الخغوب َلُت؛ أو الاخخال ٫أو
الٗضوان الخاعجي؛ وَى هدُجت للخغ ١الؿاٞغ لخ٣ى ١إلاوؿان؛ أو الخى ٝمً الايُهاص بؿبب الٗغ ١أو الجيـ أو الضًً أو
الغأي؛ أو ال٣ٟغ واملجاٖاث و مغاى؛ أو ال٩ىاعر الُبُُٗت؛ أو ٣ٞضان للجيؿُت.
اإلاؼلب الثاوي :الالحئخحن الفلظؼُيُحن
ٌٗغ ٝبٌٗ ال٨خاب الالجئ الٟلؿُُني ٖلى أههَ " :ى ٧ل شخو ٧ان م٩ان ئ٢امخه نلُت ٞلؿُحن ،وأحبر ٖلى جغ ٥م٩ان
ئ٢امخه بؿبب الخى ٝأو الايُهاص أو ٖضوان زاعجي أو هؼاٖاث صازلُت أو زغٖ ١ام لخ٣ى ١إلاوؿان أو أخضار أزلذ بالىٓام
الٗام ،ؾىاء في حؼء أو ٧ل ٞلؿُحن التي ًيخمي ئلحها بأنله أو مىلضٍ ،ولم ٌٗض باؾخُاٖخه الٗىصة ئلى م٩ان ئ٢امخه نلُت،
و٣ٞض هدُجت طل ٪ممخل٩اجه ،وٖاف في املىٟى ؾىاء صازل خضوص ٞلؿُحن أو زاعحها".
 1948مك٩لت ،لِـ في ٧ىجهم الحئحن َغصوا مً وَجهم ،ول ً٨ج٨مً
ٚحر أن الالحئىن الٟلؿُُيُىن ًىاحهىن مىظ ٖام
املًٗلت في جدضًض مهُلر "َل َم ٗٞال الحئحن؟"ٞ ،الٟلؿُُيُحن َم قٗب آمً َغص مً وَىه وصًاعٍ ب٣ىة الؿالح ،وأنبدىا
بٟٗل طل ٪الحئحن في املىافي والكخاث ومىايلحن مً أحل الٗىصة ئلى صًاعَم.
وٖلُه ٞهم ضخُت الٗضوان ،الاخخال ٫الخاعجي ،الؿُُغة حىبُت ،جغ ٥الىًَ ،البدث ًٖ ملجأ ،وخُاتهم وأمجهم مهضصا ...
ول ً٨هدُجت الٖخباعاث ؾُاؾُت مغجبُت بُ٣ام صولت ئؾغاةُل ،حكىب ويُٗتهم في ال٣اهىن الضولي حُٗ٣ضاث ٦بحرة ،ولها خؿاؾُت
زانت ،بدُث جبحن لىا مً زال٢ ٫غاءة مخأهُت لخٗغٍٟاث الالجئ في يىء ال٣اهىن الضولي ،أجها ال جىُبٖ ٤لى خالت الالحئحن
الٟلـَُيُحن.
 ،1951هجض أجها اؾخثىذ الالحئحن الٟلؿُُيُحن املُغوصًً
وئطا خاولىا البدث ًٖ جىنُ ٠لالجئ الٟلؿُُني يمً اجٟاُ٢ت
ًا
ًا
ًا
 ،1948بدُث ناٚذ هها واضخا ونغٍدا في
 1947ـ
 ،1951م٘ أن َغصَم مً صًاعَم ٧ان بحن ٖامي
مً وَجهم ٢بل ًىاًغ
الاجٟاُ٢ت أقاعث ُٞه صون جدضًض الاؽم ئلى اؾخثىاء الالحئحن الٟلؿُُيُحن مً قمىلُت الاجٟاُ٢ت ،خُث ط٦غث املاصة ولى ٣ٞغة
ًا
(ص) " :ال جىُبَ ٤ظٍ الاجٟاُ٢ت ٖلى شخام الظًً ًخمخٗىن خالُا بدماًت أو مؿاٖضة مً َُئاث أو و٧االث جابٗت لألمم
املخدضةٚ ،حر مٟىيُت مم املخدضة لكإون الالحئحن".
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بال ق ٪أن ٌطا الىو ٢ض وي٘ بهض ٝاؾخثىاء الالحئحن الٟلؿُُيُحن مً الاجٟاُ٢ت ،ألن ئوكاء و٧الت الٛىر ( وهىعوا) ٧ان
ّال
 ،1949وهي الى٧الت أو الهُئت التي أٖضث زهُها لخ٣ضًم زضماث لالحئحن الٟلؿُُيُحن.
في ٖام
ًا
و٧ان املى ٠٢وعوبي مخ٣ٟا جمام الاجٟا ١خى٨ٞ ٫غة اؾخثىاء الالحئحن اٞ٫لؿُُيُحن مً َظٍ الاجٟاُ٢ت ،هدُجت للٓغوٝ
ًا
و ويإ الؿُاؾُت املدكاب٨ت خىًُ٢ ٫ت ٞلؿُحن ،مما حٗل مك٩لت الالحئحن الٟلؿُُيُحن أ٦ثر حُٗ٣ضا.
ٞالضو ٫وعوبُت حىبذ هٟؿها مً الالتزام بدماًت الالحئحن الٟلؿُُيُحن ،جدذ جأزحر يٛىَاث إلاصاعة مغٍُ٨ت التي
َغخذ بهغاخت ٖضم ئصعاج مك٩لت الالحئحن الٟلؿُُيُحن يمً َظٍ الاجٟاُ٢ت ،و٧اهذ حجتها أن ئصعاج مثل َظٍ الًُ٣ت
ًا
بُغٍ٣ت واضخت املٗالم في الاجٟاُ٢ت ؾُإصي ئلى ٖؼو ٝبٌٗ الضو ًٖ ٫الخىٖ ُ٘٢لى َظٍ الاجٟاُ٢ت زىٞا مً التزام مؿخ٣بلي ٢ض
ًغَ٣هم.
ًا
وختى ال ًٟهم املى ٠٢وعوبي بأهه ًخسلى ئوؿاهُا ًٖ ًُ٢ت الالحئحن الٟلؿُُيُحن ،خاو ٫ئقمالهم في هو الاجٟاُ٢ت
بُغٍ٣ت ملخىٍت حٗبر ًٖ مى ٠٢ؾُاس ي مؿخ٣بلي ،ئط جم ئصعاج ٣ٞغة في هٟـ املاصة ،جىو ٖلىٞ " :اطا جىٟ٢ذ َظٍ الخماًت أو
ًا
ًا
املؿاٖضة ألي ؾبب صون أن ً٩ىن مهحر َإالء شخام ٢ض ؾىي جهاةُاَ ،ب٣ا ملا ًخهل باألمغ مً ال٣غاعاث التي اجسظتها مم
املخدضةً ،هبذ َإالء شخام حغاء طل ٪مإَلحن للخمخ٘ بهظٍ الاجٟاُ٢ت".
 1951الالحئحن الٟلؿُُيُحن ئال ئطا اهتهذ مهام و٧الت
وٖلُه ،وو٣ٞا لهظٍ املاصة صاةما ،لً حكمل الخماًت امل٣غعة في اجٟاُ٢ت
الٛىر ( وهىعوا).
ًا
ًا
أما باليؿبت للمى ٠٢الٗغبي٣ٞ ،ض حاء مسالٟا ومإٍضا للمى ٠٢وعوبي في آلان طاجه ،ئط اهُل ٤املى ٠٢الٗغبي في عٌٞ
 1951لالحئحن الٟلؿُُيُحن مً ػاوٍت أن ويُٗتهم مسخلٟت ًٖ آلازغًٍ ،ألن ويُٗاث اللجىء زغي
ئصماج أو قمىلُت اجٟاُ٢ت
ج٩ىن مؿإولُت مم املخدضة ٖجها مؿإولُت أزالُ٢ت ـ ئوؿاهُت ،أما باليؿبت لالجئ الٟلؿُُني ٞاملؿإولُت ؾُاؾُت ،خُث ٧ان
 )181لؿىت 1947الظي مىذ الكغُٖت لُ٣ام صولت
اللجىء الٟلؿُُني هدُجت مباقغة ل٣غاعاث مم املخدضة وزانت ال٣غاع (
ئؾغاةُل ،وهدُجت لُ٣امها ٧ان اللجىء الٟلؿُُني.
لهظا ٞان مؿإولُت مم املخدضة جخجاوػ املؿإولُت زالُ٢ت ـ إلاوؿاهُت لخهل ئلى خض املؿإولُت املباقغة ًٖ الخضر
هٟؿه ،لظلٞ ٪هي ملؼمت بدل َظٍ املك٩لت.
ًا
ًا
ومً خُثُاث ٖضم جدمل املؿإولُت لم جً٘ حامٗت الضو ٫الٗغبُت حٗغٍٟا مدضصا لالجئ ،ئط بٗض مغاحٗت ٧اٞت ال٣غاعاث
ّال
ًا
والدكغَٗاث التي ويٗتها حامٗت الضو ٫الٗغبُت بسهىم الالحئحن الٟلؿُُيُحن لم هجض حٗغٍٟا مدضصا لالجئ الٟلؿُُني ،ئهما
هي مجمىٖت ٢غاعاث وحكغَٗاث خى:٫
ـ حم٘ قمل ؾغ الٟلؿُُيُت املكدخت ومىدهم وزاة ٤ؾٟغ مىخضة.
ـ حؿهُل ؾٟغ وئ٢امت الٟلؿُُيُحن ومٗاملتهم في الضو ٫الٗغبُت.
ـ مىذ حيؿُت بٌٗ الضو ٫الٗغبُت لبٌٗ الالحئحن الٟلؿُُيُحن.
ـ مىذ حىاػاث ؾٟغ مإ٢خت.
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٦ما ال جىحض اجٟاُ٢ت ٖغبُت حماُٖت ٖلى ٚغاع الاجٟا٢اث الضولُت أو إلا٢لُمُت لخىُٓم ويإ الخانت بالالحئحن في الىًَ
 1,400,000الجئ مً
الٗغبي  ،لِـ  ِ٣ٞالالحئحن الٟلؿُُيُحن ئهما الالحئحن آلازغًٍ ،خُث ًىحض في البلضان اٖ٫غبُت ما ً٣ضع بـ
حىىب ٚغب آؾُا وال٣غن ٞغٍ٣ي والكغ ١وؾِ.
 1951ال جىُبٖ ٤لى الظًً ًخل٣ىن مؿاٖضاث مً َغٝ
وفي زحرَ ،ىا ٥ؾإالا ًُغح هٟؿه بىٟؿه زانت ئطا ٧اهذ اجٟاُ٢ت
حهت أو و٧الت جابٗت لألمم املخدضةَ ،ى َل حمُ٘ الٟلؿُُيُحن ًخل٣ىن مؿاٖضاث وزضماث مً و٧الت الٛىر؟ ئن إلاحابت ٖلى
َظا الؿإا ٫حؿخضعي الخضًث ًٖ املٟهىم الالجئ في يىء وهىعوا.
حعسٍف الالجئ لدي ألاوهىزوا:
خحن اؾخٟدلذ مك٩لت الالحئحن الٟلؿُُيُحن ،وأمٗىذ املىٓماث الههُىهُت املؿلخت ال٣خل والظبذ ٞحهم ،بهض ٝجهجحر أ٦بر
ّال
ٖضص مجهم ،جضزل املجخم٘ الضولي بؼٖامت مم املخدضة ،وبضال مً الى٢ى ٝبدؼم أمام إلاعَاب الههُىوي ومىٗهم مً جهجحر
الؿ٩ان٢ ،امذ مم املخدضة بخدىٍل الًُ٣ت مً ًُ٢ت ؾُاؾُت (قٗب ًُغص مً أعيه ب٣ىة الؿالح) ئلى ًُ٢ت ئوؿاهُت
،1948
(قٗب ًبدث ًٖ مأوي وَٗام) ،لظل ٪أوكأث "لجىت مم املخدضة لكإون الالحئحن  UNRPRفي حكغًٍ الثاوي ؾىت
وخضصث مهمتها باإلقغا ٝوالخيؿُ ٤للمؿاٖضاث إلاوؿاهُت امل٣ضمت مً املىٓماث والهُئاث الضولُت لالحئحن.
وم٘ جؼاًض أٖضاص الالحئحن وجمغ٦ؼ أٚلبهم في أما ً٦مدضصة وزانت ٖلى خضوص وَجهم وأعيهم ،وو٢ى ٝالؿلُاث الههُىهُت
بدؼم أمام ٖىصتهم٢ ،امذ مم املخدضة مغة أزغي باصزا ٫جُىٍغ ٖلى جل ٪اللجىت وجىؾُ٘ مهماتهاٞ ،أوكأث "ووالت ألامم
 1949وباقغث الى٧الت ٖملها في
اإلاخحدة لغىر وحشغُل الالحئحن الفلظؼُيُحن في الشسق ألادوى"  UNRWAفي٧ 8اهىن أوٖ ٫ام
.1950
أواةل أًاع
 ،1948وطل ٪بىاء
و٧اهذ مهمتها ؾاس ية ج٣ضًم مؿاٖضة َاعةت ملئاث آلاال ٝمً الٟلؿُُيُحن الظًً قغصوا مً صًاعَم ٖام
 ،1949والظي ًىو " :ئن الجمُٗت الٗامت ئط جظ٦غ
ٖلى ٢غاع جأؾِؿها الهاصع ًٖ الجمُٗت الٗامت لألمم املخدضة ع٢م 302لؿىت
 ،1948وع٢م 194الهاصع في٧ 11اهىن و٫
 ،1948اللظًً ًإ٦ضان بهىعة زانت
٢غاعحها ع٢م 212الهاصع في 19حكغًٍ الثاوي
أخ٩ام ال٣ٟغة 11مً ال٣غاع زحر ...حٗتر ٝبأهه مً الًغوعي اؾخمغاع املؿاٖضة إلٚازت الالحئحن ،بُٛت جالفي أخىا ٫املجاٖت
والبإؽ بُجهم ،وصٖم الؿالم والاؾخ٣غاع ،م٘ ٖضم إلازال ٫بأخ٩ام ال٣ٟغة 11مً ٢غاع الجمُٗت الٗامت ع٢م ... 194جإؾـ و٧الت
مم املخدضة إلٚازت الالحئحن الٟلؿُُيُحن في الكغ ١صوى وحكُٛلهم.
ًا
ًا
وبظلٞ ٪ان الى٧الت مؿئىلت أمام الجمُٗت الٗامت لألمم املخدضة عؾمُا ،وهي حٗض حٗبحرا ًٖ مؿإولُت املجخم٘ الضولي في
ًا
ًا
ئًجاص خل لًُ٣ت الالحئحن و٣ٞا لل٣غاع 194ؾال ٠الظ٦غ ،وٍخم ججضًض صوع الى٧الت واهخضابها مجضصا ٧ل زالر ؾىىاث ،وٍ٣ىم
بخمىٍل محزاهُتها الضو ٫الٛىُت وٖلى عأؾها الىالًاث املخدضة ،وبهظا جخد٨م جل ٪الضو ٫في وي٘ ؾُاؾتها وحكُ٨لها إلاصاعي.

ومن ىذه االتفاقيات وادلعاىدات والربوتوكوالت :
انا (كوبا) بشأن اللجوء عام  928؛
 اتفاقية ىاف اتفاقية اللجوء السياسي ادلوقعة يف مونتيفيديو عام  933؛ االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان عام  950؛ -االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان عام . 969
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ول٣ض اٖخمضث وهىعوا في ٖملها بحن الالحئحن الٟلؿُُيُحن ٖلى أعيُت حٗغٍ ٠ناٚخه لالجئ الٟلؿُُني ،وٍىو ٖلى:
"الالجئ الٟلؿُُني َى الشخو الظي ٧ان م٩ان ئ٢امخه الٗاصًت في ٞلؿُحن ملضة ال ج٣ل ًٖ ٖامحن ؾاب٣حن ليكىب الجزإ
ًا
ًا
 ،1948وَى الشخو الظي ٣ٞض حغاء طل ٪الجزإ بِخه وؾبل مِٗكخه ،وأنبذ الحئا وممجال لضحها في أخض
الٗغبي ـ إلاؾغاةُلي ٖام
ّال
ُ٢اع التي جماعؽ ٞحها الى٧الت ٖملُاتها" .و٢ض جم جىؾُ٘ َظا الخٗغٍ ٠الخ٣ا لِكمل أبىاء وأخٟاص الالحئحن ،خُث ٌؿخُٟضون
مً زضماث الى٧الت امل٣ضمت قغٍُت أن ً٩ىهىا ممجلحن لضحها ،وٍُ٣ىىن في مىُ٣ت ٖملُاتها وبداحت ئلى املؿاٖضة".
ئن وي٘ حٗغٍ ٠زام بالالحئحن اٞ٫لؿُُيُحن مً ٢بل املجخم٘ الضولي ٌٗبر ًٖ مضي مؿإولُت َظا املجخم٘ ًٖ ه٨بت َظا
ًا
الكٗب وجدىٍله ئلى الحئحن٦ ،ما ٌٗبر أًًا ًٖ املى ٠٢زالقي ـ إلاوؿاوي ججاٍ َظا الكٗب مً زال ٫ج٣ضًم زضماث
ًا
ومؿاٖضاث ٖبر و٧الت صولُت أوكئذ زهُها له بسال ٝالالحئحن آلازغًٍ الظًً قملذَم ئخضي و٧االث مم املخدضة وهي
املٟىيُت الٗلُا لكإون الالحئحن ،وَظا ًضٖ ٫لى زهىنُت َظٍ املك٩لت وٖال٢تها بمىا ٠٢ؾُاؾُت.
ًا
ًا
ًا
ّال
وَٗض َظا الخٗغٍَ ٠ى الىخُض والخام بالالحئحن الٟلؿُُيُحن ،ئال أهه ال ٌٗض حٗغٍٟا صولُا أو ئ٢لُمُا ،عٚم نضوعٍ ًٖ
مإؾؿت أو و٧الت صولُت ،خُث أن َظا الخٗغًٍ ٠سً٘ في مٗاًحرٍ ئلى خهغ هُاٖ ١مل وهىعوا  ،ِ٣ٞوال ٌكمل ٖمىم
الالحئحن الٟلؿُُيُحن.
ٞمً ٢غاءة َظا الخٗغٍ ٠هالخٔ أن الالجئ و ٤ٞجهىعاث وهىعوا َى املخىاحض ٖلى أعاض ي أو أُ٢اع جماعؽ ٞحها ٖملُاتها،
وَظٍ املىاَ ٤هي :الًٟت الٛغبُتُ٢ ،إ ٚؼة ،عصن ،لبىان ،ؾىعٍا .أما الالحئىن الظًً َاحغوا ئلى بلضان ومىاَ ٤ال ًىحض ٞحها
 ،1948وصو ٫الخلُج الٗغبي ،وبٌٗ البلضان حىبُت٩ً ،ىهىن خؿب
زضماث لألوهغوا ،مثل الٗغا ،١ومهغ ،وأعاض ي ٞلؿُحن
جهىعَا وحٗغٍٟها ٚحر الحئحن ،مما ٌٗني أن الالجئ َى املمجل لضحها وٍخل٣ى مؿاٖضة مكغوَت أن ً٩ىن بداحت ئلحها.
اإلاؼلب الثالث :حلىق وواحباث الالحئحن
ًضزل الالجئ في صاةغة ازخهام املٟىيُت الؿامُت لألمم املخدضة لكإون الالحئحن مىظ اللخٓت التي ًترٞ ٥حها خضوص بلضٍ
 1951بالىُا ١الضولي ألػماث الالحئحن ،ويغوعة جىاٞغ حٗاون صولي ،بما في
نلي ئلى بلض أحىبي ،بل وأبٗض مً طل ٪حٗتر ٝاجٟاُ٢ت
طل ٪ا٢دؿام ٖباء بحن الضو ،٫مً أحل مٗالجت املك٩لت.
ّال
ول ً٨جٖ ٘٣لى ٖاج ٤الخ٩ىماث املًُٟت ،بهٟت أؾاؾُت ،مؿإولُت خماًت الالحئحن بدُث حٗخبر الضو ٫التي وٗ٢ذ ٖلى
اجٟاُ٢ت  ،1951ملؼمت بدىُٟظ أخ٩امها م٘ الاخخٟاّ ب٩امل الهالخُاث لخ٣غٍغ إلاحغاءاث الًغوعٍت أو الىي٘ ال٣اهىوي والخ٣ى١
مللخمس ي اللجىء و٣ٞا لىٓمها ال٣اهىهُت.
أما املٟىيُت ٞاجها جدخ ٟٔبـ "الالتزام الغ٢ابي" ٖلى َظٍ الٗملُت ،وجخضزل خؿب الا٢خًاء لًمان مىذ الالحئحن الهاص٢حن
اللجىء وٖضم ئعٚامهم ٖلى الٗىصة ئلى بلضان ًسص ى أن جخٗغى ٞحها خُاتهم للخُغ ،والخغم ٖلى أن ج٩ىن الٗملُت ؾغَٗت
.1951
ومغهت ،باٖخباعَا الجهاػ الهاَغ ٖلى حٗؼٍؼ ٢اهىن الالحئحن ،وخماًت الالحئحن وإلاقغاٖ ٝلى جىُٟظ اجٟاُ٢ت ٖام
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وٖمىما جخمثل خ٣ى ١وواحباث الالحئحن ُٞما ًلي:
 .1حلىق الالحئحن:
حٗخبر اجٟاُ٢ت 1951أو ٫اجٟاُ٢ت صولُت خُ٣ُ٣ت جدىاو ٫الىىاحي الجىَغٍت مً خُاة الالجئ .ول٣ض بُيذ َظٍ الاجٟاُ٢ت مجمىٖت
مً خ٣ى ١إلاوؿان ؾاؾُت التي ًجب أن ج٩ىن على ألاكل معادلت للحسٍاث التي ًخمخع بها السعاًا ألاحاهب في بلد ما ،وفى
الٗضًض مً الخاالث ،املمىىخت ملىاَني جل ٪الضولت .وجخمثل َظٍ الخ٣ى:١
 عدم الخمُحز: 1951الخمُحز في مٗاملت الالحئحن بؿبب الٗغ ١أو الضًً أو بلض امليكأ .بل أبٗض مً طل ٪حؿمذ
جدًغ املاصة 3مً اجٟاُ٢ت
املاصة 5مً َظٍ الاجٟاُ٢ت للضوَ ٫غاٞ ٝحها مىذ خ٣ى ١أو مؼاًا لالحئحن بمٗؼَ ًٖ ٫ظٍ الاجٟاُ٢ت.
٦ما جإ٦ض الماصة ٖ 7لى خالت ٖضم هو الاجٟاُ٢ت بمىذ الالحئحن مٗاملت أًٞل ،أن حٗاملهم الضولت املؿخًُٟت املخٗا٢ضة
مٗاملتها لألحاهب ٖامت.
 الحم في اإلاظاواة مع مىاػني الدولت اإلاخعاكدة اإلاظُفت: 1951الالحئحن اإلالُمحن بصىزة هظامُت في هفع مسجبت مىاػني الدوٌ اإلاخعاكدة اإلاظُفت ُٞما ًسو مىع
جً٘ اجٟاُ٢ت
الخالُت :
 .1خ ٤الخ٣اض ي الخغ أمام املدا٦م ،بما في طل ٪املؿاٖضة الً٣اةُت ،وإلاٖٟاء مً يمان أصاء املد٩ىم به في الضولت
املخٗا٢ضة مدل ئ٢امخه املٗخاصة ،أما في ٚحر بلض ئ٢امخه املٗخاصة ًمىذ ٧ل الجئ هٟـ املٗاملت املمىىخت ٞحها ملىاَني بلض
ئ٢امخه املٗخاصة( .املاصة)16
 .2جُبُ ٤هٓام الخ٣ىحن والخىػَ٘ الٗمىمي للمىخجاث ٚحر املخىٞغة بال٣ضع ال٩افي( .املاصة)20
 .3إلاٚازت واملؿاٖضة الٗامت( .املاصة)23
ُٞ .4ما ًسو الخٗلُم الغؾمي ولي "الابخضاتي"( .املاصة٣ٞ 22غة أولى)
 .5حغ بما ُٞه إلاٖاهاث الٗاةلُت ،وؾإاث الٗمل ،والترجِباث الخانت بؿاٖاث الٗمل إلاياُٞت ،و حاػاث املضٞىٖت
حغ ،والخض صوى لؿً الٗمل ،والخلمظة والخضعٍب املنهي ،وٖمل اليؿاء و خضار ،والاؾخٟاصة مً املؼاًا التي
جىٞغَا ٖ٣ىص الٗمل الجماُٖت ،والُ٣ىص ٖلي الٗمل في املجز( .٫املاصة٣ٞ 24غة/ 1أ)
 .6الًمان الاحخماعي خ٩ام ال٣اهىهُت الخانت باناباث الٗمل و مغاى املهىُت و مىمت واملغى والعجؼ
والكُسىزت والىٞاة والبُالت و ٖباء الٗاةلُت ،وأًت َىاعب أزغي جىو ال٣ىاهحن و هٓمت ٖلى حٗلها مكمىلت
بىٓام الًمان الاحخماعيٞ ...د ٤الخٗىٌٍ ًٖ وٞاة الجئ بىدُجت ئمابت ٖمل أو مغى منهي ال ًخأزغ بى٢ىٕ م٩ان
ئ٢امت املؿخد ٤زاعج ئ٢لُم الضولت املخٗا٢ضة( .املاصة٣ٞ 24غة/ 1أ)

أما يف باقي احلاالت تلزم اتفاقية  95الدول ادلتعاقدة ادلضيفة مبعاملة الالجئني ادلقيمني بصورة نظامية بنفس ادلستوى الذي تعامل فيو ادلواطنني األجانب .
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 الحسٍت الدًيُت: 1951بمىذ الالحئحن خغٍت مماعؾت قٗاةغَم الضًيُت وخغٍت جىٞحر التربُت الضًيُت
جلتزم الضو ٫بمىحب املاصة 4مً اجٟاُ٢ت
ألوالصَم.
 ؤلاعفاء مً اإلاعاملت الدشسَعُت باإلاثل:ًخمخ٘ حمُ٘ الالحئحن ،بٗض مغوع زالر ؾىىاث ٖلى ئ٢امتهم ،بمىحب املاصة  7مً الاجٟاُ٢ت " :باإلٖٟاءٖ ،لى أعى الضو٫
املخٗا٢ضة ،مً قغٍ املٗاملت الدكغَُٗت باملثل".
 ؤلاعفاء مً الخدابحر الاطخثىابُت:جىو املاصة  8مً اجٟاُ٢تٖ 1951لى ىعوعة امخىإ الضو ٫املخٗا٢ضة ًٖ جُبُ ٤الخضابحر الاؾخثىاةُت يض أشخام أو
ممخل٩اث أو مهالر مىاَني صولت أحىبُت مُٗىت ٖلى أي الجئ ًدمل عؾمُا حيؿُت جل ٪الضولت ملجغص ٧ىهه ًدمل َظٍ الجيؿُت.
وان لم حؿخُ٘ َظٍ الضو ٫املخٗا٢ضة بم٣خط ى حكغَٗها جُبَُ ٤ظا إلاٖٟاء أن ج٣ىم ،في الخاالث املىاؾبت ،بمىذ ئٖٟاءاث ملثل
َإالء الالحئحن.
ول ً٨حؿمذ بامل٣ابل املاصة  9للضو ٫املخٗا٢ضة في ػمً الخغب أو في ٚحرٍ مً الٓغو ٝالخُحرة والاؾخثىاةُت ،مً أن جخسظ
مإ٢خا مً الخضابحر ،بد ٤شخو مٗحن ،ما حٗخبرٍ أؾاؾُا ألمجها ال٣ىمي ،عٍثما ًثبذ لخل ٪الضولت املخٗا٢ضة أن َظا الشخو
الجئ بالٟٗل وأن إلاب٣اء ٖلى جل ٪الخضابحر يغوعي في خالخه لهالر أمجها ال٣ىمي.
 احترام الحُاة الصخصُت والحلىق اإلاىدظبت: ،1951أخىا ٫الالجئ الشخهُت ل٣اهىن بلض مىَىه ،أو ل٣اهىن بلض ئ٢امخه ئطا لم ً ً٨له مىًَ.
جسً٘ املاصة 12مً اجٟاُ٢ت
وٖلى الضو ٫املخٗا٢ضة بمىحب هٟـ املاصة "اخترام خ٣ى ١الالجئ امل٨دؿبت والىاحمت ًٖ أخىاله الشخهُت ،والؾُما
الخ٣ى ١املغجبُت بالؼواجٖ ،لى أن ًسً٘ طلٖ ٪ىض الا٢خًاء الؾخ٨ما ٫الك٩لُاث املىهىم ٖلحها في ٢ىاهحن جل ٪الضولت،
ول ً٨قغٍُت أن ً٩ىن الخ ٤املٗني واخض مً الخ٣ى ١التي ٧ان ؾُٗتر ٝبها حكغَ٘ الضولت املظ٧ىعة لى لم ًهبذ ناخبه
الحئا".
 الحم في ملىُت ألامىاٌ اإلاىلىلت وغحر اإلاىلىلت:جلؼم املاصة 13الضو ٫املخٗا٢ضة " مىذ ٧ل الجئ أًٞل مٗاملت مم٨ىت ،ال ج٩ىن في أي خا ٫أصوي عٖاًت مً جل ٪املمىىخت ،في
هٟـ الٓغو ،ٝلألحاهب ٖامتُٞ ،ما ًذٖل ٤بدُاػة مىا ٫املى٣ىلت وٚحر املى٣ىلت والخ٣ى ١زغي املغجبُت بها ،وباإلًجاع وٚحرٍ
مً الٗ٣ىص املخهلت بملُ٨ت مىا ٫املى٣ىلت وٚحر املى٣ىلت".
 حماًت الحلىق الفىُت واإلالىُت الصىاعُت:جمىذ املاصة 14مً الاجٟاُ٢ت في مجا ٫خماًت امللُ٨ت الهىاُٖت٧ ،االزترإاث والخهامُم أو الىماطج والٗالماث املمجلت
و ؾماء الخجاعٍت ،وفي مجا ٫خماًت الخ٣ىٖ ١لى ٖما ٫صبُت والٟىُت والٗلمُت " :لالجئ في بلض ئ٢امخه املٗخاصة هٟـ الخماًت
املمىىخت ملىاَني طل ٪البلض ،وٍمىذ في ئ٢لُم أي مً الضو ٫املخٗا٢ضة زغي هٟـ الخماًت املمىىخت في طل ٪إلا٢لُم ملىاَني بلض
ئ٢امخه املٗخاصة".
حيكم العالقات الدولية مبدأ ادلعاملة بادلثل والذي مفاده أن كل دولة تعامل األجانب القادمني من دولة ما بنفس الطريقة اليت تعامل بوا تلك الدولة رعاياىا .
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 حم الاهخماء للجمعُاث:جلؼم املاصة 15الضو ٫املخٗا٢ضة مىذ الالحئحن املُ٣محن بهىعة هٓامُت في ئ٢لُمها ،بهضص الجمُٗاث ٚحر الؿُاؾُت وٚحر
املؿتهضٞت للغبذ والى٣اباث املهىُت ،أًٞل مٗاملت مم٨ىت جمىذ ،في هٟـ الٓغو ٝلمواَني بلض أحىبي.
 حم ممازطت العمل اإلاأحىز:جلؼم املاصة 17الضو ٫املخٗا٢ضة بمىذ " الالحئحن املُ٣محن بهىعة هٓامُت في ئ٢لُمها أًٞل مٗاملت مم٨ىت ،في هٟـ الٓغوٝ
ملىاَني بلض أحىبي في ما ًخٗل ٤بد ٤مماعؾت ٖمل مأحىع ".بل وابٗض مً طل:٪
 .1وفي أي خا ،٫ال جُبٖ ٤لي الالج بالخضابحر الخُُ٣ضًت املٟغويت ٖلي حاهب أو ٖلى اؾخسضام حاهب مً أحل خماًت
ؾى ١الٗمل الىَىُت ئطا ٧ان ٢ض أٖٟي مجها ٢بل جاعٍش بضء هٟاط َظٍ الاجٟاُ٢ت ئػاء الضولت املخٗا٢ضة املٗىُت ،أو ئطا ٧ان مؿخىُٞا
أخض الكغوٍ الخالُت:
(أ) أن ً٩ىن ٢ض اؾخ٨مل زالر ؾىىاث مً إلا١امت في البلض( ،ب) أن ً٩ىن له ػوج ًدمل حيؿُت بلض ئ٢امخهٖ .لى أن الالجئ
ال ٌؿخُُ٘ أن ًخظعٕ باهُباَ ١ظا الخ٨م ٖلُه ئطا ٧ان ٢ض هجغ ػوحه،
(ج) أن ً٩ىن له ولض أو أ٦ثر ًدمل حيؿُت بلض ئ٢امخه.
 .3جىٓغ الضو ٫املخٗا٢ضة بٗحن الُٗ ٠في أمغ اجساط جضابحر ملؿاواة خ٣ى ١حمُ٘ الالحئحن بد٣ى ١مىاَىحها مً خُث الٗمل
املأحىع ،وٖلى وحه الخهىم خ٣ى ١أولئ ٪الالحئحن الظي صزلىا أعايحها بم٣خط ى بغامج لجلب الُض الٗاملت أو زُِ
الؾخ٣ضام مهاحغًٍ.
 حم ممازطت ألاعماٌ الحسة: " ،1951جمىذ الضو ٫املخٗا٢ضة الالحئحن امل٣يمحن بهىعة هٓامُت في ئ٢لُمها أًٞل مٗاملت
بمىحب املاصة 18مً اجٟاُ٢ت
مم٨ىت ،وٖلى أال ج٩ىن في أي خا ٫أ٢ل عٖاًت مً جل ٪املمىىخت لألحاهب ٖامت في هٟـ الٓغوُٞ ،ٝما ًخٗل ٤بمماعؾتهم ٖمال
لخؿابهم الخام في الؼعاٖت والهىاٖت والخغ ٝالُضوٍت والخجاعة ،و٦ظل ٪في ئوكاء قغ٧اث ججاعٍت ونىاُٖت".
بل وابٗض مً طل ،٪جًُ ٠املاصة )1( " 19جمىذ الضو ٫املخٗا٢ضة الالحئحن املُ٣محن بهىعة هٓامُت في ئ٢لُمها ،ئطا ٧اهىا
ًدملىن قهاصاث مٗترٞا بها مً ٢بل الؿلُاث املسخهت في الضولت وٍغٚبىن في مماعؾت مهىت خغة ،أًٞل مٗاملت مم٨ىتٖ ،لى أال
ج٩ىن في أي خا ٫أ٢ل عٖاًت مً جل ٪املمىىح ة لألحاهب ٖامت في هٟـ الٓغو.ٝ
( )2جبظ ٫الضو ٫املخٗا٢ضة ٢هاعي حهضَا ،و٣ٞا ل٣ىاهُجها وصؾاجحرَا ،لخأمحن اؾدُُان مثل َإالء الالحئحن في ٚحر ئ٢لُمها
املتروبىلي مً ٢الُم التي جخىلى َظٍ الضو ٫املؿإولُت ًٖ ٖال٢اتها الضولُت".
 الحم في الظىً:ُٞما ًسو إلاؾ٩ان ،جىو املاصة " : 21وب٣ضع ما ً٩ىن َظا املىيىٕ زايٗا لل٣ىاهحن أو هٓمت أو زايٗا إلقغاٝ
الؿلُاث الٗامت ،جمىذ الضو ٫املخٗا٢ضة الالحئحن املُ٣محن بهىعة هٓامُت في ئ٢لُمها أًٞل مٗاملت مم٨ىتٖ ،لى أال ج٩ىن في أي
خا ٫أ٢ل عٖاًت مً جل ٪املمىىخت لألحاهب ٖامت في هٟـ الٓغو". ٝ
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 الحم في الخعلُم السطمي: " :1951جمىذ الضو ٫املخٗا٢ضة الالحئحن أًٞل مٗاملت مم٨ىتٖ ،لى أال ج٩ىن في أي خا٫
جىو املاصة٣ٞ 22غة ( )2مً اجٟاُ٢ت
أ٢ل عٖاًت مً جل ٪املمىىخت لألحاهب ٖامت في هٟـ الٓغوُٞ ،ٝما ًسو ٞغوٕ الخٗلُم ٚحر ولي ،وزانت ٖلي نُٗض مخابٗت
ا٫صعاؾت ،والاٖترا ٝباملهض٢اث والكهاصاث املضعؾُت والضعحاث الٗلمُت املمىىخت في الخاعج ،وإلاٖٟاء مً الغؾىم والخ٩الُ،٠
وج٣ضًم املىذ الضعاؾُت".
 الحم في اإلاظاعدة ؤلادازٍت مً ػسف الدولت اإلاخعاكدة اإلاظُفت:مً خ ٤الالحئحن بمىحب املاصةَ ،25لب مؿاٖضة الضو ٫املخٗا١صة التي ًُ٣مىن ٖلى أعايحها لدؿهُل مىع إلاصاعٍت الخانت
بؿلُاث بلض أحىبي ًخٗظع ٖلحهم الغحىٕ ئلحها ،وحٗمل َظٍ املؿاٖضة ئما بىاؾُت ؾلُاتها أو بىاؾُت ؾلُت صولُت بدُث:
جهضع الؿلُت أو الؿلُاث املظ٧ىعة في ال٣ٟغة ولي لالحئحن ،أو حؿخهضع لهم باقغاٞها ،الىزاة ٤أو الكهاصاث التي ًجغي
ئنضاعَا لألحىبيٖ ،اصة ،مً ٢بل ؾلُاجه الىَىُت أو بىاؾُتها.
ج٣ىم الىزاة ٤أو الكهاصاث الهاصعة ٖلي َظا الىدى م٣ام اله٩ى ٥الغؾمُت التي حؿلم لألحاهب مً ٢بل ؾلُاتهم الىَىُت
أو بىاؾُتها ،وجٓل مٗخمضة ئلي أن ًثبذ ٖضم صختها.
عَىا بالخاالث التي ًم ً٨أن ٌؿدثني ٞحها املٗىػونً ،جىػ اؾدُٟاء عؾىم ل٣اء الخضماث املظ٧ىعة في َظٍ املاصة ،ولً ً٨يبغي
أن ج٩ىن َظٍ الغؾىم مٗخضلت ومخ٩اٞئت م٘ ما ًٟغى ٖلى املىاَىحن مً عؾىم ل٣اء الخضماث املمازلت.
ال جمـ أخ٩ام َظٍ املاصة باملاصجحن 27و 28الخانخحن ببُا٢اث الهىٍت ووزاة ٤الؿٟغ ،بدُث ًد ٤للضو ٫املخٗا٢ضة ئنضاع
بُا٢ت َىٍت شخهُت ل٩ل الجئ مىحىص في ئ٢لُمها ال ًمل ٪وزُ٣ت ؾٟغ نالخت (املاصة )27و٦ظل ٪وزاة ٤ؾٟغ لخمُ٨جهم مً
الؿٟغ ئلي زاعج َظا إلا٢لُم (املاصة ،)28ما لم جخُلب زال ٝطل ٪أؾباب ٢اَغة جخهل باألمً الىَني أو الىٓام الٗام.
 حسٍت ؤلاكامت والخىلل:جمىذ املاصة 26لالحئحن املُ٣محن بهىعة هٓامُت في ئ٢لُم الضولت املخٗا٢ضة املًُٟت "خ ٤ازخُاع مدل ئ٢امتهم والخى٣ل الخغ
يمً أعايحهاٖ ،لى أن ً٩ىن طل ٪عَىا بأًت أهٓمت جىُبٖ ٤لي حاهب ٖامت في هٟـ الٓغو".ٝ
 ؤلاعفاء مً ألاعباء الظسٍبُت:ثخٓغ املاصة " 29الضو ٫املخٗا٢ضة ًٖ جدمُل الالحئحن أًت أٖباء أو عؾىم أو يغاةب ،أًا ٧اهذ حؿمُتها ،حٛاًغ أو جٟى ١جل٪
املؿخىٞاة أو التي ٢ض ًهاع ئلي اؾدُٟائها في أخىا ٫ممازلتُٞ .ما ٖاصا "جُبُ ٤ال٣ىاهحن و هٓمت املخٗل٣ت بالغؾىم املخهلت
بانضاع الىزاة ٤إلاصاعٍت ،بما ٞحها بُا٢اث الهىٍت".
 الحم في هلل اإلاىحىداث:جُالب املاصة 30مً الاجٟاُ٢ت مً الضو ٫املخٗا٢ضة أن حؿمذ " ( )1لالحئحن ،و٣ٞا ل٣ىاهُجها وأهٓمتها ،بى٣ل ما خملىٍ ئلي أعيها
مً مىحىصاث ئلي بلض آزغ ؾمذ لهم باالهخ٣ا ٫ئلُه ب٣هض الاؾخ٣غاع ُٞه.
( )2جىٓغ الضو ٫املذٖا٢ضة بٗحن الُٗ ٠ئلي الُلباث التي ً٣ضمها الالحئىن للؿماح لهم بى٣ل أي مىحىصاث أزغي لهم ،أًىما
وحضثً ،دخاحىن ئلحها لالؾخ٣غاع في بلض آزغ ؾمذ لهم باالهخ٣ا ٫ئلُه".

جخلي إدازة اإلاسهص مظؤولُتها عً أي اهتهان لحلىق اإلالىُت الفىسٍت  -حمُع الحلىق محفىظت إلاسهص حُل البحث العلمي © 2015

23

طلظلت اإلاحاطساث العلمُت | د .طسوز ػالبي اإلال  :حلىق وحماًت الالحئُحن | هىفمبر 2015

 الحم في الخجيع: 1951الدؿهُل " ب٣ضع إلام٧ان اؾدُٗاب الالحئحن ومىدهم
ٖلى الضو ٫املًُٟت املخٗا٢ضة بمىحب املاصة 34مً اجٟاُ٢ت
حيؿُتها ،وجبظٖ ٫لى الخهىم ٧ل ما في وؾٗها لخعجُل ئحغاءاث الخجيـ وجس ٌُٟأٖباء وعؾىم َظٍ إلاحغاءاث ئلى أصوي خض
مم".ً٨
وفي امل٣ابل ،و٦ما ؾجري الخ٣ا ،ال ًجب أن ًخٗاعى َظا الخ ٤م٘ خ ٤الالحئُحن في الٗىصة ئلى بلضَم الانلي في خالت ٖىصة
الاؾخ٣غاع ئلُه وػوا ٫أؾباب اللجىء.
 .2واحباث الالحئحن:
ٖ 1951لى يغوعة التزام الالجئ بمجمىٖت مً الىاحباث ججاٍ الضولت
في م٣ابل الخ٣ى ١التي جىؾٗىا في قغخها حكضص اجٟاُ٢ت
املًُٟت ،وجخمثل َظٍ الىاحباث ُٞما ًلي:
 حظىٍت وطعُتهم اللاهىهُت دون إبؼاء:ٖلى الالحئحن بمجغص صزىلهم ئلى أعاض ي الضولت املًُٟت حؿىٍت ويُٗتهم ال٣اهىهُت صون ئبُاء للخهىٖ ٫لى ئطجها باال٢امت
ٞحها ومً زم الخهىٖ ٫لى خماًتها ،وئال ٖغيىا أهٟؿهم لٗ٣ىباث حؼاةُت مً َغ ٝؾلُاث جل ٪الضولت املًُٟت بدُث جىو
ال٣ٟغة الاولى مً املاصة " :31جمخى٘ الضو ٫املخٗا٢ضة ًٖ ٞغى ٖ٣ىباث حؼاةُت ،بؿبب صزىلهم أو وحىصَم ٚحر ال٣اهىويٖ ،لى
الالحئحن الظًً ًضزلىن ئ٢لُمها أو ًىحضون ُٞه صون ئطن٢ ،اصمحن مباقغة مً ئ٢لُم ٧اهذ ُٞه خُاتهم أو خغٍتهم مهضصة باملٗني
امل٣هىص في املاصة ،1قغٍُت أن ً٣ضمىا أهٟؿهم ئلي الؿلُاث صون ئبُاء وأن ًبرَىىا ٖلى وج اَت أؾباب صزىلهم أو وحىصَم
ٚحر ال٣اهىوي".
 اطدُفاء حمُع الشسوغ اللاهىهُت مثلهم مثل الفسد العادي غحر الالجئ:ل٩ي ًخمخ٘ الالحئُحن بد ٤مً الخ٣ى ١الؿال ٠ط٦غَاٖ ،لحهم اؾدُٟاء حمُ٘ الكغوٍ ال٣اهىهُت التي جسى ٫الٟغص الٗاصي
الخمخ٘ بها ،باؾخثىاء جل ٪الكغوٍ التي جدىَ ٫بُٗتها صون اؾدُٟاء الالجئ لها ،ول٣ض ههذ ٖلى َظا الالتزام املاصة 6مً اجٟاُ٢ت
 1951والتي حاء ٞحها " :ألٚغاى َظٍ الاجٟاُ٢ت ،حٗني ٖباعة "في هٟـ الٓغو ،"ٝيمىا ،أن ٖلى الالجئ ،مً أحل الخمخ٘ بد ٤ما،
أن ٌؿخىفي ٧اٞت املخُلباث التي ج٣خط ي مً الفسد العادي للخمخ٘ بهطا الخ( ٤وال ؾُما جل ٪املخٗل٣ت بمضة أو قغوٍ امل٩ىر
وإلا٢امت) لى لم ً ً٨الحئا ،باؾخثىاء جل ٪التي جدىَ ٫بُٗتها صون اؾدُٟاء الالجئ لها".
 الامخثاٌ للىاهحن وأهظمت الدولت اإلاظُفت:ٖ " :1951لى ٧ل الجئ ئػاء البلض الظي ًىحض ُٞه واحباث جٟغى ٖلُه ،زهىنا ،أن ًىهإ
جىو املاصة الثاهُت مً اجٟاُ٢ت
ل٣ىاهِىه وأهٓمخه ،وأن ًخُ٣ض بالخضابحر املخسظة ُٞه للمدآٞت ٖلى الىٓام الٗام".
وٖلُه جٖ ٘٣لى ٖاج ٤الالحئحن التزاماث واضخت في م٣ضمتها الامخثا ٫ل٣ىاهحن وحكغَٗاث ولىاةذ صولت اللجىء التى ًُ٣مىن ٞحها،
وٖلحهم ٖلى وحه الخدضًض الخًىٕ للىٔام الٗام وآلاصاب الٗامت التي جد٨م طل ٪البلض.

جخلي إدازة اإلاسهص مظؤولُتها عً أي اهتهان لحلىق اإلالىُت الفىسٍت  -حمُع الحلىق محفىظت إلاسهص حُل البحث العلمي © 2015

24

طلظلت اإلاحاطساث العلمُت | د .طسوز ػالبي اإلال  :حلىق وحماًت الالحئُحن | هىفمبر 2015
 الخظىع لللُىد الخاصت بدىلالتهم في إكلُم الدوٌ اإلاخعاكدة: 1951مً الالحئُحن الخًىٕ للُ٣ىص التي جًٗها الضولت املًُٟت ُٞما ًسو جىُٓم جى٣التهم صازل ئ٢لُمها أو
حكترٍ اجٟاُ٢ت
الاهخ٣ا ٫ئلى ئ٢لُم صولت مخٗا٢ضة أزغي ولٖ ً٨لى قغٍ أن ج٩ىن جل ٪الُ٣ىص يغوعٍت بدُث جُ٣ض املاصة 31ال٣ٟغة الثاهُت مً
ؾلُت الضو ٫الىخٗا٢ضة في وي٘ جل ٪الُ٣ىص ٞخىو " :جمخى٘ الضو ٫املخٗا٢ضة ًٖ ٞغى ٚحر الًغوعي مً الُ٣ىص ٖلى جى٣الث
َإالء الالحئحن ،وال جُبَ ٤ظٍ الُ٣ىص ئال عٍثما ٌؿىي ويٗهم في بلض املالط أو عًثما ً٣بلىن في بلض آزغ .وٖلى الضو ٫املخٗا٢ضة أن
جمىذ الالحئحن املظ٧ىعًٍ مهلت مٗ٣ىلت ،و٦ظل٧ ٪ل الدؿهُالث الًغوعٍت لُدهلىا ٖلي ٢بى ٫بلض آزغ بضزىلهم ئلُه".
اإلابحث الثاوي :الالحئىن ذوي الاحخُاحاث الخاصت
ل٣ض جم ئوكاء املٟىيُت الٗلُا لكئىن الالحئحن مً أحل جىٞحر الخماًت الضولُت لالحئحن بهٟت ٖامت مهما ٧اهذ ٞئاتهم،
أحىاؾهم ،أٖماعَم أو ويُٗتهم ال٣اهىهُتٚ ،حر أن َىا ٥بٌٗ الٟئاث مً الالحئُحن حؿخضعي خماًت أ٦بر هٓغا الٖخباعَا أَضاٞا
مؿخًٟٗت مٗغيت للٗى ،٠وال ؾُما اليؿاء و َٟا ٫والالحئحن ٖضًمي الجيؿُت ؾى ٝهخىٖ ٠٢ىضَا في املبدث الخالي
مٗخمضًً الخ٣ؿُم الخالي:
املُلب و :٫اليؿاء الالحئاث
املُلب الثاويَٟ :ا ٫الالحئىن
املُلب الثالث :الالحئحن ٖضًمي الجيؿُت
اإلاؼلب ألاوٌ :اليظاء الالحئاث
مً بحن حٗضاص الالحئحن ،جبل ٜوؿبت اليؿاء والٟخُاث الالحي جم اهتزاٖهً مً أوَاجهً ما ً٣غب مً 50في املاةت٣ٞ .ض جًُهض
املغأة ،قأجها في طل ٪قأن الغحل ،ألؾباب ؾُاؾُت أو ازيُت أو صًيُت٦ ،ما ٢ض جًُهض بؿبب حيؿها.
ٞاملغأة التي جٟغ مً حغاء حٗغيها لخمُحز أو المخىاٖها ًٖ الاههُإ ل٣ىاهحن احخماُٖت ناعمت ،جهبذ لضحها مبرعاث ٧اُٞت
للىٓغ في مىدها نٟت الالجئ.
وفي َظا الؿُا ،١نضع ٢غاع ًٖ البرملان وعوبي فى ٖام 1984مٟاطٍ أن اليؿاء الالحي ًىاحهً مٗاملت ٢اؾُت أو ال ئوؿاهُت
ألجهً حٗضًً ٖلى ما ًبضو ال٣ىاٖض زالُ٢ت الاحخماُٖتً ،يبغي اٖخباعًَ َاةٟت احخماُٖت مُٗىت ألٚغاى ج٣غٍغ مىذ نٟت
الالجئ.
وفي امل٣ابل جىحض ٫صي الىالًاث املخدضة و٦ىضا مباصب جىححهُت قاملت جخٗل ٤بااليُهاص ٖلى أؾاؽ الجيـ ،وٍدضر ج٣ضم
ممازل في أملاهُا وَىلىضا وؾىَؿغا.
ومً حهت أزغي ٢ض ً٩ىن ايُهاص املغأة ٦ظل ٪ناصعا ًٖ ؾلُت خ٩ىمُت ـ أو مً ٖىانغ ٚحر خ٩ىمُت في خالت ٖضم وحىص
ًا
خماًت خ٩ىمُت ٧اُٞتٗٞ .اصة ما ث٧ىن اليؿاء الالحي ًخجغصن مً خماًت أوَاجهً وخ٩ىماتهً وٚالبا ٖاةالتهً أ٦ثر ٖغيت ٖلى
وحه الخهىم لالجهُاع ،خُث ًىاحهً ٢ؿىة الغخالث الُىٍلت ئلى املىٟى ،واملًاً٣اث أو الخجاَل مً الجهاث الغؾمُت.
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٦ما حٗخبر املًاً٣اث الجيؿُت أو الٗى ٠الجيس ي يض اليؿاء "٧االٚخهاب" ايُهاصا ٞ ،االٚخهاب زانت ٖىهغا مألىٞا
في ٖملُت الايُهاص الظي ًض ٘ٞباليؿاء ئلى مٛاصعة صًاعًَ.
٦ما و٢ض ًخٗغيً الالحئاث لالٖخضاء الجيس ي في أزىاء عخلتهً وٖىض ونىلهً ئلى بلض اللجىء ،مً حاهب املؿإولحن أو
املىاَىحن املدلُحن أو الالحئحن آلازغًٍ.
وٖلُه ٌؿعى مىْٟى املٟىيُت املُضاهُحن ئلى مى٘ الٓغو ٝالتي ٢ض حشج٘ خضور مثل َظٍ الاٖخضاءاث؛ وئلى ج٣ضًم أًٞل
عٖاًت مم٨ىت للطخاًا ،م٘ ٟ٦الت املخابٗت ال٣اهىهُت الؿلُمت ،و٢ض ٌكمل طل ٪ئحغاء املدا٦ماث للجىاة املكدبه بهم .و٢ض حكمل
الخضابحر الى٢اةُت جدؿحن جسُُِ املسُماث أو ع ٘ٞمؿخىي املغا ٤ٞؾاؾُت مثل إلاياءة و ؾىاع ،و حشجُ٘ الالحئحن ٖلى
جىُٓم صوعٍاث لُلُت.
وٖمىما ًإ٦ض ال٣غاع ع٢م )41( 64بكأن اليؿاء الالحئاث والخماًت الضولُت الهاصع ًٖ اللجىت الخىُٟظًت لبرهامج املٟىى
:1980
الؿامي لٗام
"( أ ) جدث الضو ٫ومىٓماث مم املخدضة طاث الهلت ،و٦ظا املىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت ،خؿبما ًلؼمٖ ،لى طمان الخفهم
الخام الحخُاحاث ومىازد اليظاء الالحئاث ،وئصماحها ،ئلى أ٢ص ى خض مم ،ً٨يمً أوكُتها وبغامجها ،ومخابٗت َضاٝ
الخالُت ،يمً حملت أمىع أزغي ،جد٣ُ٣ا لهظا الٛغى ،وطل ٪فى ؾبُل جُىٍغ جضابحر لخدؿحن الخماًت الضولُت لليؿاء الالحئاث :
أوال ـ الٗمل بهمت ووكاٍ ٖلى جيكُِ املكاع٦ت ال٩املت وإلاًجابُت لليؿاء الالحئاث فى جسُُِ حمُ٘ ُ٢اٖاث بغامج
الالحئحن ،وجىُٟظَا وجُُ٣مها أو مخابٗتها؛
زاهُا ـ شٍادة جمثُل اإلاىظفاث الحاصالث ٖلى جضعٍب مىاؾب فى حمُ٘ مؿخىٍاث حمُ٘ املىٓماث والهُئاث الٗاملت فى بغامج
الالحئحن ،وطمان وصىٌ اليظاء الالحئاث مباشسة إلى هؤالء اإلاىظفاث؛
زالثا ـ جىفحر مىظفاث مدزباث على اإلالابالث الصخصُت ،خُثما ً٩ىن طل ٪يغوعٍا ،يمً ئحغاءاث ج٣غٍغ وي٘ الالحئحن،
والخأ٦ض مً ئجاخت ٞغنت الىنىَ ٫ظٍ إلاحغاءاث ٖلى هدى مالةم مللخمؿاث اللجىء ،ختى ولى  ً٦مصخىباث بأٞغاص ط٧ىع مً
ؾغة؛
عابٗا ـ الخأ٦ض مً أن حمُ٘ الالحئحن ومىْٟى املىٓماث والؿلُاث طاث الهلت ًخىافس لديهم الىعى الخام ،بحلىق اليظاء
الالحئاث وإحخُاحاتهً ومىازدهً وٍضٖمىجها ،وٍخسظون ئحغاءاث مدضصة ومالةمت بكأجها؛
زامؿا ـ إدماج الاعخبازاث الخاصت بحماًت اليظاء الالحئاث طمً أوشؼت اإلاظاعداث مىر بداًتها ،بما فى طلٖ ٪ىض
جسُُِ مسُماث الالحئحن ومؿخىَىاتهم ،ختى ًدؿنى عصٕ وا٦دكا ٝوجضاع ٥خاالث الاهتها ٥البضوى والجيس ى ،و٦ظا قىاٚل
الخماًت زغي فى و٢ذ مب٨غ ب٣ضع إلام٩ان؛
ؾاصؾا ـ زضماث ث٢ضًم املكىعة املهىُت املالةمت ز٣اُٞا والتى جغاعى الٟغو ١بحن الجيؿحن وٚحرَا مً الخضماث املخهلت بظل٪
بحن اليؿاء الالحئاث ضخاًا ؾىء املٗاملت؛
ؾابٗا ـ جحدًد ومحاهمت مً ًسجىبىن حسابم طد اليظاء الالحئاث وحماًت ضحاًا هره الجسابم مً الثأز منهً؛
زامىا ـ ئنضاع وزاة ٤لخد ٤ُ٣الشخهُت و/أو الدمجُل لجمُ٘ اليؿاء الالحئاث؛
يشمل العنف اجلنسي " :مجيع أشكال التهديد  ،واالعتداء ،والتدخل ،واالستغالل اجلنسى ،مبا ىف ذلك " إغواء القصر " والتحرش بدون إحداث أذى بدىن أو إيالج " راجع مؤمتر العنف اجلنسي ضد الالجئني .
جنيف  29-27مارس  200ممارسة العنف اجلنسي ضد الالجئني مبادئ توجيهية للوقاية منو و التصدي لو ،فقرة . .
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جاؾٗا ـ جصوٍد حمُع اليظاء والفخُاث الالحئاث بىطابل فعالت ومىصفت للحصىٌ على الخدماث ألاطاطُت ،بما ٞحها
الٛظاء واملاء وئمضاصاث إلاٚازت والصخت والهغ ٝالهحى والخٗلُم والخضعٍب ٖلى املهاعاث ،وئجاخت ٞغم الٗمل بأحغ أمامهً؛
ٖاقغ ـ يمان املىا٣ٞت واملكاع٦ت إلاًجابُت والضاُٖت مً حاهب اليؿاء الالحئاث فى ال٣غاعاث ٧ل ٖلى خضة بكأن الخلى٫
الضاةمت لهً؛
خاصي ٖكغ ـ الخأ٦ض مً جًمحن بغامج ئٖاصة الخىَحن بىىصا زانت لليؿاء الالحئاث املٗغياث للخُغ؛
(ب) جدعى اإلافىطُت لىطع مبادا جىج يهُت شاملت بشأن حماًت اليظاء الالحئاث همظألت لها صفت الاطخعجاٌ ،ختى
ًم٨جها وي٘ ؾُاؾتها بكأن اليؿاء الالحئاث مىي٘ الخىُٟظ".
ول٣ض ٢امذ املٟىيُت الؿامُت لكئىن الالحئحن ،زال ٫الؿىىاث ال٣لُلت زحرة ،بخُىٍغ ؾلؿلت مً البرامج الخانت
لًمان خهى ٫اليؿاء الالحئاث ٖلي٢ضع مدؿاو مً الخماًت ،وٖلى الخضماث واملخُلباث ؾاؾُت التي جخُلبها مداولت بىاء
خُاتهً مً حضًض.
 ،2001بدُث حٗهضث لهً
ومً أبغػ ما ٢امذ به َظٍ املإؾؿت َى الخىاع مـ٘ الالحئـاث ،الـظي ٖ٣ـض في حىُـً 22-20٠ىهُى
زالله ٖلى ماًلي:
" بىاء ٖلى الخىنُاث امل٣ضمت من الالحئاث فى حىُ٢ ،٠ضم ٦باع املضًغًٍ فى املٟىيُت بٌٗ الخٗهضاث امللمىؾت مً أحل
جدؿحن الخماًت واملؿاٖضة امل٣ضمحن ئلى اليؿاء فى خاالث الجزوح .وجخلخو الخٗهضاث املبضةُت ُٞما ًلى:
 -1وي٘ اؾتراجُجُاث ُ٢غٍت مخ٩املت إلاعالجت العىف طد الالحئاث ،بما فى طل ٪خاالث الًٗ ٝالٗاةلى ،وؾى ٝجىي٘
َظٍ الاؾتراجُجُاث بالخيؿُ ٤م٘ الُ٣اٖاث مىُت ،وال٣اهىهُت ،والبرامجُت ،والخضماث املجخمُٗت ،والصخُت .وئياٞت ئلى
طل ،٪ؾى ٝحؿخدضر قغا٧اث م٘ املىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت ،والخ٩ىماث ،والكغ٧اء املىٟظًً ،ومجخمٗاث الالحئحن ،وطل٪
لؼٍاصة نمىص َظٍ الاؽجغاجُجُاث.
ً -2خم حسجُل الالحئاث اهفسادًا وٍخم حظلُمهً الىزابم الخاصت بهً مً أحل طمان أمنهً الصخص ى وحسٍتهً فى
الخىلل ،وجِؿحر ونىلهً ئلى الخضماث ؾاؾُت .وؾىً ٝم ً٨الالحئىن وؿاء وعحاال مً املكاع٦ت ٖلى ٢ضم املؿاواة فى ٖملُت
الدمجُل.
 -3فى حمُ٘ لجان إلاصاعة ،وممثلى الالحئحن آلازغًٍ لضي املٟىيُت فى املىاَ ٤الخًغٍت ،والغٍُٟت صازل املسُماث ،بما فى
طل ٪مىاَ ٤الٗىصة ،طُىىن 50فى اإلاابت مً اإلامثلحن مً اليظاء.
 -4ئن مكاع٦ت الالحئاث بهىعة مباقغة وٚحر مباقغة فى ئصاعة ٖملُاث جىػَ٘ ٚظًت وٚحرَا مً املىاص مً قأجها أن
ثيمً ـ ئلى الخض املم ً٨ـ جىػَ٘ َظٍ املىاص ومغا٢بتها مباقغة مً ٢بل أٞغاص ؾغ مً إلاهار الغاقضاث.
ً -5جب أن ً٩ىن جىٞحر املىاص الصخُت لجمُ٘ اليؿاء والٟخُاث الالحى جغٖاًَ املٟىيُت بمثابت ٖغ ٝمىخض فى بغامج
املؿاٖضة الخانت باملٟىيُت.
تواصال مع ما يزيد على  25جلسة من ادلشاورات احمللية واإلقليمية ،حضرت "حوار جنيف " مخسون الجئة ،للمشاركة بتجارهبن ،وعرض آرائهن حول مدى تطور أنشطة ادلفوضية العليا لشئون الالجئني التابعة
لألمم ادلتحدة على مدار العقد ادلاضي ،وما

ىي ادلناطق اليت يتعني أن يتو

اصل فيها تقدًن الدعم لتلك

األنشطة ،راجع يف ذلك موقع ادلفوضية السامية على العنوان التايل

:

http://www.unhcr.org.eg/protect.asp?cid=247
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اإلاؼلب الثاوي :ألاػفاٌ اٌالحئىن
ٌٗخبر الاَٟا ٫مً الٟئاث الًُٟٗت التي حؿخضعي خماًت زانت مً ٢بل املٟىيُت الؿامُت لألمم املخدضة لكإون الالحئحن
ال ؾُما ٖىضما ً٩ىهىن ٚحر مصخىبحن بظوحهم.
وَٗخبر ال٣انغ الظي ال ًصخبه أخض مً ال٨باع َى الشخو "املىٟهل ًٖ والضًه والظي ال ًخىاٞغ لغٖاًخه شخو ثٖ ٘٢لى
ٖاج٣ه بم٣خط ى ال٣اهىن أو الٗغ ٝمؿئىلُت أولُت " .وٍخٟاوث ٖضص َٟا ٫الالحئحن ٚحر املصخىبحن بظوحهم جٟاوجا ٦بحراٚ .حر أهه
ًتراوح ٚالبا بحن 2و 5في املاةت مً ئحمالي ٖضص الالحئحن.
ًا
وفى أوعوبا ٢ضعث صعاؾت أحغتها املٟىيُت الؿامُت لألمم املخدضة لكإون الالحئين مإزغا أن 4في املاةت مً ملخمس ي اللجىء
٧اهىا أَٟاال اهٟهلىا ًٖ أؾغَم.
وحٗمل املٟىيُت الؿامُت لألمم املخدضة لكإون الالحئحن م٘ الى٧االث زغي مثل اللجىت الضولُت للهلُب خمغ ومىٓمت
مم املخدضة للُٟىلت (الُىهِؿ )٠ونىضو ١ئه٣اط الُٟىلت ،لًمان الخٗغٖ ٝلى َٟاٚ ٫حر املصخىبحن بظوحهم وحمجُلهم
وا٢خٟاء أزغ أؾغَم .وفى ٚماع ػمت الغواهضًت في مىخه ٠الدؿُٗيُاث ،جم حم٘ قمل ما ً٣ضع بىدى 67ألَٟ ٠ل م٘ أؾغَم.
وفي َظا الاَاع ٞل٣ض وعص في ال٣ٟغة الؿاصؾت مً ٢غاع اللجىت الخىُٟظًت ع٢م(24ص ،)32بكأن حم٘ قمل ؾغ الهاصع ٕام
 " : 1981ل٣ض أصي حكدذ أؾغ الالحئحن ،فى مىاَ ٤مُٗىت مً الٗالم ،ئلى ْهىع ٖضص مً املك٨الث طاث الخؿاؾُت الخانت ُٞما
ًخٗل ٤بال٣هغ ٚحر املصخىبحن بظوحهم .وٍيبغى برٌ ول حهد مً أحل اكخفاء أزس آباء اللصس غحر اإلاصحىبحن برويهم أو أكسب
أكازبهم آلاخسًٍ ،كبل إعادة جىػُنهم .وٍيبغى مىانلت الجهىص مً أحل جىيُذ ويٗهم الٗاةلى بما ًٟ٨ى مً الُ٣حن أًًا بٗض
ئٖاصة الخىَحن .وحعخبر هره الجهىد ذاث أهمُت خاصت كبل البذ فى الخبنى الري ًخظمً كؼع السوابؽ مع ألاطسة الؼبُعُت".
 ،1987نضع ًٖ اللجىت الخىُٟظًت ال٣غاع ع٢م )38( 47خىَٟ ٫ا٫
ومً حهت أزغي وفي صوعتها الثامىت والثالزىن في ٖام
الالحئىن والظي ٞدىاٍ ما ًلي:
" ئن اللجىت الخىُٟظًت،
(أ) ئط حٗغب ًٖ ج٣ضًغَا للمٟىى الؿامى ًٖ ج٣غٍغٍ ًٖ َٟا ٫الالحئحن ( )EC/SCP/46وجالخٔ ب٣ل ٤بال ٜما ًجغي مً
اهتها٧اث زُحرة لخ٣ى ١إلاوؿان الخانت بهم فى مىاَ ٤مسخلٟت مً الٗالم ،واخخُاحاتهم الخانت وحٗغيهم للمٗاهاة يمً
إلاَاع وؾ٘ لجمهغة الالحئحن؛
(ب) وئط حٗتر ٝبأن ألاػفاٌ الالحئحن ٌشيلىن جلسٍبا هصف حعداد الالحئحن فى العالم ،وأن الىي٘ الظي ٌِٗكىن ُٞه ًثحر
ٚالبا مك٨الث زانت باليؿبت ئلى الخماًت واملؿاٖضة ،و٦ظل ٪مل٦الث فى مجا ٫الخلى ٫الضاةمت؛
(حـ) ج٨غع جأُ٦ض املبضأ املخٗاعٖ ٝلُه ٖلى هُا ١واؾ٘ واملخمثل فى يغوعة أن ًىىن ألاػفاٌ مً بحن أوابل مً ًخللىن
الحماًت واإلاظاعدة؛
(ص) حكضص ٖلى يغوعة أن حؿترقض حمُ٘ ٖما ٫التى جخم هُابت ًٖ َٟا ٫الالحئحن بمبدأ أفظل لصالح الؼفل وهرا
مبدأ وحدة ألاطسة؛
تنص ادلادة  ، ) ( 3وادلادة  39من اتفاقية حقوق الطفل لكل طفل احلق ىف " احلماية والرعاية الالزمتني لرفاىو أو لرفاىها " ،ولكل طفل يقع ضحية " أى شكل " من أشكال اإلساءة أو اإلمهال احلق ىف "
التأىيل البدىن والنفسى وإعادة االندماج االجتماعى ".
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(َـ) جضًً حٗغى َٟا ٫الالحئحن للٗى ٠البضوى وٚحرٍ مً اهتها٧اث خ٣ى٢هم ؾاؾُت ،بما فى طل ٪ما ًخم مً زال٫
الاهتها ٥الجيس ى ،واملخاحغة فى َٟا ،٫وأٖما ٫ال٣غنىت ،والهجماث الٗؿ٨غٍت أو املؿلخت ،والخجىُض ال٣ؿغي ،والاؾخٛال٫
الؿُاس ى أو الاخخجاػ الخٗؿٟى ،وجضٖى ئلى ٖمل وَنى وصولى بُٛت الخُلىلت صون َظٍ الاهتها٧اث ومؿاٖضة الطخاًا؛
(و) جدث الضوٖ ٫لى اجساط جضابحر مىاؾبت لدمجُل خاالث مُالص َٟا ٫الالحئحن املىلىصًً فى بلضان اللجىء؛
(ػ) حٗغب ًٖ ٢ل٣ها ئػاء جؼاًض ٖضص خاالث اوٗضام الجيؿُت بحن َ٠ا ٫الالحئحن؛
(ح) جىص ى بًغوعة معاملت ألاػفاٌ اإلاسافلحن لىالديهم معاملت الالحئحن فى حالت حصىٌ أحد الىالدًً على وطع الالجئ؛
(ٍ) جبرػ الىي٘ الخام لألَٟاٚ ٫حر املصخىبحن بظوحهم و َٟا ٫املىٟهلحن ًٖ والضحهم والظًً ًىيٗىن فى عٖاًت أؾغ
أزغي ،بما فى طل ٪اخخُاحاتهم ُٞما ًخٗل ٤بخ٣غٍغ ويٗهم وجؼوٍضَم بالضٖم البضوى والٗاَٟى ،وبرٌ الجهىد مً أحل العثىز
على والديهم أو أكازبهم؛ وفى َظا الهضص حكحر ئلى ال٣ٟغاث طاث الهلت مً ال٣غاع ع٢م )32( 24بكأن ئٖاصة حم٘ قمل ؾغ؛
(ي) جضٖى املٟىى الؿامى ألن ًخأ٦ض مً ئحغاء ٖملُاث جُُ٣م ٞغصًت ،وئٖضاص صعاؾاث جاعٍسُت ٧اُٞت للخاالث الاحخماُٖت
لألَٟاٚ ٫حر املصخىبحن بظوحهم ،و َٟا ٫املىٟهلحن ًٖ والضحهم ،املترو٦حن فى عٖاًت أؾغ أزغي ،بُٛت حؿهُل جلبُت
اخخُاحاتهم الٗاحلت وجدلُل ٢ضعة الترجِباث ال٣اةمت لألؾغ البضًلت لالؾخمغاع ٖلى حلحن الٗاحل والبُٗض ،وجسُُِ الخلى٫
الضاةمت املىاؾبت وجىُٟظَا؛
( )٥جالخٔ أهه بِىما ًخى ٠٢أًٞل خل صاةم للُٟل الالجئ ٖلى الٓغو ٝالخانت للخالت ،ئال أن ئم٩اهُت الٗىصة الُىُٖت
ًيبغى أن جٓل صاةما ُ٢ض املغاحٗت ،مع ألاخر فى الحظبان أفظل مصالح الؼفل واإلاصاعب اإلاحخملت فى جلسٍس الصفت
الؽوعُت للعىدة إلى الىػً؛
( )٫حكضص ٖلى الخاحت ئلى بغامج مضٖىمت وَىُا وصولُا ،مىحهت هدى الٗمل الى٢اتى ،واملؿاٖضة والخأَُل الخانحن لألَٟا٫
الالحئحن املٗى٢حن ،وحشج٘ الضوٖ ٫لى املكاع٦ت فى زُت " ٖكغًٍ ٞهاٖضا " الغامُت ئلى ئٖاصة جىَحن َٟا ٫الالحئحن
املٗى٢حن؛
(م) جالخٔ ببال ٜال٣ل ٤آلازاع الًاعة التى جدضثها إلا٢امت املمخضة فى املسُماث فى جُىع َٟا ٫الالحئحن ،وجضٖى ئلى اجساط
ئحغاءاث صولُت للخس ٠ُٟمً َظٍ آلازاع ،وجىٞحر خلى ٫صاةمت فى أ٢غب و٢ذ ممً٨؛
(ن) حعترف بأهمُت جلبُت الاحخُاحاث الىفظُت والدًيُت والثلافُت والترفيهُت الخاصت لألػفاٌ الالحئحن ،بُٛت يمان
اؾخ٣غاعَم وهمىَم الٗاَٟى؛
(ؽ) جإ٦ض مجضصا الحم ألاطاس ى لألػفاٌ الالحئحن فى الخعلُم ،وجضٖى حمُ٘ الضوٞ ،٫غاصي ومجخمٗت ،ئلى ج٨ثُ٠
حهىصَا ،بالخٗاون م٘ املٟىى الؿامى لًمان اؾخٟاصة حمُ٘ َٟا ٫الالحئحن مً الخٗلُم إلابخضاتى مً هىُٖت مغيُت ،الظي
ًدترم َىٍتهم الث٣اُٞت وٍخىحه هدى جٟهم بلض اللجىء؛
(ٕ) حٗتر ٝبحاحت ألاػفاٌ الالحئحن إلى مىاصلت الخعلُم إلى مظخىٍاث أعلى ،وجىص ى بأن ً٣ىم املٟىى الؿامى بخىٞحر
الخٗلُم ُٞما بٗض املغخلت الابخضاةُت يمً البرهامج الٗام للمؿاٖضة؛
( )ٝجضٖى حمُ٘ الضو ٫ئلى أن جً٘ و/أو جضٖم بالخٗاون م٘ املٟىيُت والى٧االث املٗىُت بغامج صٖم إلاعالجت مخاػس الخغرًت
والصحت التى ًىاحهها ألاػفاٌ الالحئىن ،بما فى طل ٪بغامج لخأمحن هٓام ٚظاتي ٧ا ٝومخىاػن وؾلُم ،والخدهحن الٗام
والغٖاًت الصخُت ولُت؛
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(م) جىص ى باحغاء جُُ٣م ومغاحٗت بهىعة مىخٓمت وفى الى٢ذ املىاؾب الخخُاحاث َٟا ٫الالحئحن ،ؾىاء ٖلى أؾاؽ
ٞغصي أو مً زال ٫مؿىخاث بالُٗىاثً ،خم ئٖضاصَا بالخٗاون م٘ بلض اللجىء ،م٘ زظ فى الاٖخباع حمُ٘ الٗىامل طاث الٗال٢ت
مثل الٗمغ ،والجيـ ،والشخهُت و ؾغة ،والضًاهت ،والخلُٟت الاحخماُٖت والث٣اُٞت ومى ٠٢الؿ٩ان املدلُحن ،وم٘ الاؾخٟاصة
مً املكاع٦ت إلاًجابُت مً حاهب مجخم٘ الالحئحن أهٟؿهم؛
( )١جإ٦ض مجضصا الخاحت ئلى حعصٍص الخعاون اإلاظخمس والىاطع بحن اإلافىطُت وغحرها مً الىواالث والهُئاث اإلاعىُت
الىاشؼت فى مجاالث جلدًم اإلاظاعدة لألػفاٌ الالجئًً والحماًت ،بما فى طل ٪مً زال ٫وي٘ املٗاًحر ال٣اهىهُت والاحخماُٖت؛
(ع) جالخٔ أَمُت ُ٢ام املٟىيُت وٚحرَا مً الى٧االث الخ٩ىمُت الضولُت وٚحر الخ٩ىمُت والؿلُاث الىَىُت بمؼٍض مً
الضعاؾت الخخُاحاث َٟا ٫الالحئحن بُٛت جدضًض بغامج صٖم ئياُٞت ،وئٖاصة جىحُه البرامج ال٣اةمت خؿبما ًلؼم؛
(ف) جضٖى املٟىى الؿامى ئلى أن ًىانل ،بالدكاوع م٘ املىٓماث املٗىُت ،جُىٍغ مباصب جىححهُت لخٗؼٍؼ الخٗاون بحن
املٟىيُت وَظٍ املىٓماث بُٛت جدؿحن الخماًت الضولُت لألَٟا ٫الالحئحن ،وأمجهم الشخص ى وعٞاَهم وهمىَم الىٟس ى
والاحخماعى الُبُعى؛
(ث) جضٖى املٟىى الؿامى ئلى إلاب٣اء ٖلى ٞغٍ ٤الٗمل الخاب٘ للمٟىيُت واملٗنى باألَٟا ٫الالحئحن املٗغيحن للخُغ
باٖخباعَا مغ٦ؼ اجهاله باألَٟا ٫الالحئحن ،وحٗؼٍؼ ٞغٍ ٤الٗمل ،وئبال ٙأًٖاء اللجىت الخىُٟظًت ،أوال بأوٖ ًٖ ،٫مله".

اإلاؼلب الثالث :الالحئحن عدًمي الجًطُت
حٗغ ٝالجيؿُت في ٦خب ال٣اهىن بأجها "عابُت ٢اهىهُت ؾُاؾُت جغبِ شخها ما بضولت ما ،مما ًجٗله واخضا مً مىاَىحها".
ٞالجيؿُت هي عابُت ٢اهىهُت ألجها جغجب خ٣ى٢ا وواحباث ًىٓمها صؾخىع الضولت و٢ىاهُجها٦ ،ما هي ؾُاؾُت ألجها جدضص الجماٖت
الؿُاؾُت التي حك٩ل قٗب الضو٫ة الغ ً٦الاؾاس ي مً أع٧ان ُ٢ام الضو.٫
وحٗخمض الجيؿُت خ ٤الضم ( )Jus sanguinisأو خ ٤عى ( )Jus soliوٖمىما ٞان الجيؿُت ًُ٢ت وَىُت بدخت جسً٘
للخٗغٍ ٠الٗام لؿُاصة الضولت.
وفي امل٣ابلٌٗ ،تر ٝال٣اهىن الضولي بضعحت ٦بحرة بد٧ ٤ل شخو في أن ج٩ىن له حيؿُت صولت معيهتٌ ،ؿخُُ٘ مً زاللها
الخمخ٘ ب٩اٞت الخ٣ى ١زغي التي ًخمخ٘ بها املىاًَ الٗاصي في َظٍ الضولت ،أْ ٠ئلى طل ٪الخماًت التي ٢ض جًمجها له.
وَىا ٥الٗضًض مً الىزاة ٤الضولُت التي جدىاو ٫الخ ٤في الجيؿُت ،وحكمل إلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١إلاوؿان ٖام1948
 1961بكأن ز ٌٟخاالث اوٗضام الجيؿُت
 1954املخٗل٣ت بخدضًض وي٘ شخام ٖضًمي الجيؿُت واجٟاُ٢ت ٖام
واجٟاُ٢ت ٖام
والتي جإ٦ض أهه " ال ًجىػ أن ًدغم شخو مً حيؿِخه ٖلى أؾـ ٖىهغٍت ،أو ازيُت  ،أو صًيُت ،أو ؾُاؾُت."...
ٖ ،1955غٞذ مد٨مت الٗض ٫الضولُت ُٞما ٌٗغ ٝبًُ٣ت هىجبىَم  Nottebohmالجيؿُت بال٣ى" :٫نلت أو ٖال٢ت ً٢اةُت
وفي
٢اةمت ٖلى أؾاؽ اعجباٍ احخماعي وجًامً ٗٞلي في الىحىص واملهالر واملكاٖغ وجباص ٫الخ٣ى ١والىاحباث".

تنص ادلادة  5من اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان ) ( " :لكل فرد حق التمتع بجنسية ما )2( .ال جيوز حرمان شخص من جنسيتو تعسفاً أو إنكار حقو يف تغيريىا  ".ويعترب عدًن اجلنسية وفق ادلادة االوىل من
اتفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية لعام  " : 954الشخص الذي ال تعتربه أية دولة مواطناً فيها مبقتضى تشريعها".
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 1984وآزغ للجىت املٟىيُت وعوبُت
َظا الخٗغٍ ،٠الظي ًم ً٨مخابٗخه في ٢غاع للمد٨مت محرُ٦ت لخ٣ى ١إلاوؿان ٖام
 ،1993ب٣ي ٌك٩ل ؾاؽ في صٞإ شخام ًٖ خ٣هم في الجيؿُت ،مغ الظي حٗل مً الىًا٫
خى ٫املىاَىت والاجداص ٖام
الخ٣ىقي واملضوي زال ٫هه٢ ٠غن أَم ٖىهغ يٖ ِٛلى "ؾُاصة الضولت املُل٣ت في ً٢اًا الجيؿُت".
وبالغٚم مً طلً ،٪ىحض في قتى أهداء الٗالم ٖضة مالًحن مً شخام ٖضًمي الجيؿُت ،والؾُما في بلضان الاجداص
الؿىُٞتي الؿاب .٤و٢ض ج٩ىن املك٩لت خاصة ٖلى وحه الخهىم باليؿبت لألبىاء املىدضعًٍ مً أبىًٍ مً أنل مسخلِ ،أو
املىلىصًً في بلض ٚحر بلض نل الخام بأبىحهم ،وطل ٪ألجهم ال ً٨دؿبىن بالًغوعة حيؿُت امل٩ان املىلىصًً ُٞه.
وٖلى َظا ؾاؽ َلبذ الجمُٗت الٗامت لالمم املخدضة مً مٟىيُت مم املخدضة لكإون الالحئحن ،مىانلت أوكُتها ُٞما
1961
ًخٗل ٤بخدضًض ٖضًمي الجيؿُت ومى٘ اوٗضام الجيؿُت والخ٣لُل مىه وخماًت ٖضًمي الجيؿُت ،وإلاقغاٖ ٝلى اجٟاُ٢ت ٖام
بكأن ز ٌٟخاالث اوٗضام الجيؿُت.
ول٣ض ؾٗذ مٟىيُت مم املخدضة لكإون الالحئحن مىض وكأتها ئلى مٗالجت مك٩لت اوٗضام الجيؿُت ومى٘ خضوثها هٓغا
للٗال٢ت الىَُضة التي جغبِ بحن َظٍ املك٩لت وبالجزوح أو اللجىء ،وفي َظا الاَاع اٖخمضث لجىتها الخىُٟظًت ال٣غاع ع٢م ( 78ص46
 -1995بكأن مى٘ وجس ٌُٟخاالث اوٗضام الجيؿُت وخماًت شخام ٖضًمى الجيؿُت ،والظي حاء ُٞه:
)–
" ا٢غاعا مجها بحم ول إوظان فى الحصىٌ على حيظُت ما وخ٣ه فى ٖضم خغماهه مً حيؿِخه بهىعة حٗؿُٟت،
وئط ٌؿاوعَا ال٣ل ٤مً أن ًإصي اوٗضام الجيؿُت ،بما ًخًمىه مً عدم كدزة الصخص على جحدًد حيظِخه ،إلى الجزوح،
وئط جإ٦ض ٖلى أن مى٘ وجس ٌُٟخاالث اوٗضام الجيؿُت وحماًت ألاشخاص عدًمى الجيظُت حعخبر عىاصس مهمت للحُلىلت
دون ظهىز حاالث لجىء محخملت:
(أ) ج٣غ باملؿإولُاث املىىَت بالٟٗل باملٟىى الؿامى بكأن الالحئحن ٖضًمى الجيؿُت وُٞما ًخٗل ٤بخس ٌُٟخاالث ئوٗضم
الجيؿُت ،وحصجع مفىضًت ألامم اإلاخحدة لشؤون الالحئحن على مىاصلت أوشؼتها هُابت عً ألاشخاص عدًمى الجيظُت،
هجصء مً وظُفتها اللاهىهُت لخىفحر الحماًت الدولُت ،والؿعى إلجساط الاحغاءاث الى٢اةُت  ،و٦ظا مؿئىلُتها املىىَت بها مً ٢بل
الجمُٗت الٗامت ًٖ الُ٣ام بالىْاة ٠امل٣ضعة لها ؾلٟا بمىحب املاصة 11مً اجٟاُ٢ت 1961بكأن ز ٌٟخاالث ئوٗضام
الجيؿُت؛
 1954بشأن وطع
(...حـ) جُلب مً مٟىيُت مم املخدضة لكإون الالحئحن أن جيشؽ فى الدصجُع على الاهظمام الجفاكُت
 1961بشأن خفع حاالث اوعدام الجيظُت ،هٓغا ملدضوصًت ٖضص الضو ٫املىًمت لهظًً
ألاشخاص عدًمى الجيظُت واجفاكُت
اله٨حن ،وأن ج٣ضم أًًا الخضماث الٟىُت والاؾدكاعٍت طاث الهلت ُٞ ،ما ًخٗل ٤باٖضاص وجىُٟظ حكغَٗاث الجيؿُت للضو٫
املهخمت بظل٪؛
(ص) جُلب أًًا مً مٟىيُت مم املخدضة لكإون الالحئحن أن جيشؽ فى الدصجُع على مىع وخفع حاالث اوعدام
الجيظُت مً زال ٫ولع املٗلىماث ،وجضعٍب املىْٟحن ،واملؿإولحن الخ٩ىمُحن؛ وفى حٗؼٍؼ الخٗاون م٘ املىٓماث زغي املهخمت؛
(َـ) جضٖى مٟىيُت مم املخدضة لكإون الالحئحن ئلـى مىاٞاتها مــغة ٧ل ٖــامحن ،اٖخباعا مً الضوعة الؿابٗت و عبٗحن للجىت
ث الايُالٕ بها هُابت ًٖ شخام ٖضًمى الجيؿُت ،زانت ُٞما ًخٗل ٤بدىُٟظ
الخىُٟظًت ،بمٗلىماث خى ٫وكُت التى م
اله٩ى ٥الضولُت واملباصيء الضولُت املخهلت باوٗضام الجيؿُت ،بما فى طل ٪مضي حؿامت مك٩لت اوٗضام الجيؿُت"...
مبوجب القرار  37/6املؤرخ  25كانون الثاين/يناير .2007
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ول٣ض صٗٞذ حهىص املٟىيُت الؿامُت في مجا ٫الخض مً خاالث ئوٗضام الجيؿُت وخماًت الالجئًحن ٖضًمي الجيؿُت
ومىانلت هٓالها في َظا املجا ٫هُابت ٖجهم بمجلع حلىق ؤلاوظان إلى الاعتراف والخاهُد على الدوز اإلاهم والجباز الري جلىم
به هره اإلاؤطظت ألاممُت في هرا اإلاجاٌ.

أنظر اجللسة األربعون جمللس حقوق اإلنسان حتت عنوان "حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية" ادلنعقد يف  27آذار/مارس  ،2008الفقرة  7و.8
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الفصل الثاوي :مشاول الالحئحن الساهىت
ل٣ض اٖخمضث اجٟاُ٢ت 1951مً أحل مٗالجت الٗىا٢ب الىاحمت ًٖ الخغب الٗاملُت الثاهُت ،الؾُما الجزوح الجماعى
 ،1967جم الخىؾُ٘ في الىُا ١الجٛغافي والؼمني
 .1951وباٖخماص البروجى٧ى ٫الخام بالالحئحن الهاصع ٖام
لألشخام ٢بل ؾىت
للخماًت امل٣غعة لالحئُحن ٦ما عأًىا ؾاب٣ا.
وعٚم طلٞ ،٪ان َبُٗت الهغاٖاث وأهماٍ الهجغة ٢ض حٛحرث فى الٗ٣ىص زحرة ،مما زل ٤مكا٧ل حضًضة ٌٗاوي مجها الالحئحن
ؾى ٝهخىؾ٘ ٞحها في الٟهل الخالي مً زال ٫صعاؾت الىُ٣خحن الخالُخحن:
املبدث و :٫الحئىن بضون بلض لجىء
املبدث الثاوي :الٗىصة الُىُٖت ئلى الىًَ
اإلابحث ألاوٌ :الحئىن بدون بلد لجىء
ل٣ض واحهذ املٟىيُت الؿامُت لكئىن الالحئحن في الؿىىاث زحرة خاالث حضًضة مً خاالث اللجىء بدُث وحضث هٟؿها
أمام جض ٤ٞواؾ٘ مً الالحئحن هدُجت ألؾباب مسخلٟت ؾىاء ٧اهذ أمىُت أو ئوؿاهُت أو بُئُت ،...ول ً٨في امل٣ابل لم ً ً٨في
اؾخ٣باَ ٫إوالء الالحئحن صولت مًُٟت مدضصة جخٟ٨ل بمؾاٖضة َظٍ املٟىيُت في الخأمحن لهم الخماًت الًغوعٍت أو حٗتر ٝلهم
بهٟت الالجئ.
لظا ؾىسهو َظا املبدث لضعاؾت َظٍ الخاالث مً زال ٫املُالب الخالُت:
املُلب و :٫شخام الىاػخحن صازلُا
املُلب الثاوي :خماًت ملخمس ي اللجىء في خاالث الخض ٤ٞالىاؾ٘ الىُا١
املُلب ا٫زالث  :خماًت ملخمس ي اللجىء في البدغ
اإلاؼلب ألاوٌ :ألاشخاص الىاشححن داخلُا
ل٣ض قهضث الؿىىاث زحرة ْاَغة هؼوح مً هىٕ حضًض ،بدُث ًىحض ٖلى مؿخىي الٗالم هدى 77ملُىن هاشح داخل
بالدهم  ،وأؾباب َظا الجزوح هي هٟـ ؾباب التي جض ٘ٞبٛحرَم للجىء زاعج أوَاجهم ،ولًَ٨مم٘ َظا ًٟخ٣ض َإالء الىاػخحن
ئلى الاٖترا ٝوالخماًت الضولُت.
وجخهضع الهحن والٗغا ١وصاعٞىع الضو ٫التي اهدكغث ٞحها ْاَغة الجزوح الضازلي ،بدُث ٢ضع ٖضص الهِىُحن الظًً هؼخىا في
ًا
أٖ٣اب ػلؼا ٫ؾِكىان بسمؿت ٖكغ ملُىها ،وٖضص الٗغاُ٢حن الظًً أزغحىا مً صًاعَم صازل حصوص بالصَم بؿبب الٗى٠
الُاةٟي وٚحرٍ مً أق٩ا ٫الٗى ٠بملُىوي ٖغاقي ،وٖضص الىاػخحن في صاعٞىع بما ًؼٍض ٖلى 2.4ملُىن شخو.
أي أكثر من  %من تعداد سكان العامل.
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 1951الخاصت بىطع
وأمام َظٍ الٓاَغة الجضًضة مً الجزوح هجض أهٟؿىا هُغح الؿإا ٫الخالي :هل حشمل إجفاكُت
الالحئحن ألاشخاص الىاشححن داخلُا ،وهل اإلافىطُت الظامُت لشئىن الالحئحن مخىلت بحماًتهم؟
ٞ 1951ان الالجئ َى٧ " :ل شخو ًىحض( ،بىدُجت أخضار وٗ٢ذ ٢بل ٧ 1اهىن
خؿب املاصة ولى ٣ٞغة ( )2مً اجٟاُ٢ت
 ، )1951وبؿبب زى ٝله ما ًبرعٍ مً الخعسض لالطؼهاد بؿبب ٖغ٢ه أو صًىه أو حيؿِخه أو اهخماةه ئ٫ي ٞئت
الثاويً/ىاًغ
احخماُٖت مُٗىت أو آعاةه الؿُاؾُت ،خازج بلد حيظِخه".
ٌؿخسلو مً َظٍ املاصة بأهه ال ٌٗخبر الىاػح الحئا ئال ئطا جىٞغث ُٞه مجمىٖت مً الكغوٍ ،ؾب ٤لىا وأن جىؾٗىا في قغخها
ٖىض الخضًث ًٖ حٗغٍ ٠الالجئ ،وٖلى عأؽ َظٍ الكغوٍ:
 الخى ٝمً الايُهاص؛ أن ً٩ىن اللجىء زاعج بلض حيؿُت الالجئ.وٖلُه ٞان شخام الىاػخحن صازلُا ختى ولى جىٞغ ٞحهم الكغٍ و ٫مً َظٍ الكغوٍ بدُث ً٩ىهىا ٢ض َغبىا هدُجت
لاليُهاص (بؿبب الٗغ ١أو الضًً أو الجيؿُت أو الاهخماء ئلي ٞئت احخماُٖت مُٗىت أو آلعاء ؾُاؾُتٞ ،)...اجهم ًب٣ىن فى أعاض ي
بلض حيؿُتهم وبظلًٓ ٪لىن زايٗحن ل٣ىاهحن وخماًت صولتهم.
اهُال٢ا مً َظا الىي٘ ،صاعث مىا٢كاث واؾٗت الىُاٖ ١لى الهُٗض الضولى خى ٫الىنى ٫ئلى ئًجاص َغٍ٣ت أًٞل ًمً٨
 1951أن جدل مك٨التهم؟
مً زاللها جىٞحر الخماًت لهإالء املكغصًً ،ومً الظي ً٣ىم بظل ،٪وئطا ٧ان باؾخُاٖت اجٟاُ٢ت
ول٣ض ج٣غع هدُجت لظل ٪أن ًًُل٘ م٨خب املٟىيُت الٗلُا لكئىن الالحئحن بأوشؼت هامشُت بالخٗاون م٘ ممثل محن
الٗام لألمم املخدضة  ،وجخًمً َظٍ وكُت ٖلى وحه الخدضًض جىٞحر الخماًت للمكغصًً صازل أوَاجهم.
ًا
ًا
ومً حهت أزغيَ ،لبذ لجىت خ٣ى ١إلاوؿان والجمُٗت الٗامـت ئلى ممثل محن الٗام أن ٌٗض ئَاعا مالةما لخماًت ومؿاٖضة
ًا
ًا
املكغصًً صازلُا .وجبٗا لظل٢ ،٪امذ املٟىيُت بًٟل ٖمل وزبرة وصٖم ممثل محن الٗام و٦ظا بٌٗ مً املىٓماث إلاوؿاهُت
وإلاهماةُت الضولُت وزبراء في ال٣اهىن الضولي بهُاٚت "اإلابادا الخىحيهُت بشأن الدشسٍد اٌداخلي " التي اٖخمضتها لجىت خ٣ى١
.1997
إلاوؿان في صوعتها الثالثت والخمؿحن في هِؿان/أبغٍل
وٖمىما ًم ً٨جلخُو أَم ما حاء في َظٍ املباصب الخىححهُت في الى٣اٍ الخالُت:
ُ
ًا
 حٗغَ ٝظٍ الىزُ٣ت املكغصًً صازلُا بأجهم " :أشخام أو حماٖاث شخام الظًً أهسهىا على الهسب أو على جسنًا
مىاشلهم أو أماهً إكامتهم اإلاعخادة أو اطؼسوا إلى ذلً ،وال ؾُما هدُجت أو ؾُٗا لخٟاصي آزاع هؼإ مؿلر أو خاالث ٖىٖ ٠ام
زغ أو اهتها٧اث خ٣ى ١إلاوؿان أو ٧ىاعر َبُُٗت أو ٧ىاعر مً ٗٞل البكغ ولم ٌعبروا الحدود الدولُت اإلاعترف بها للدولت".

لقد ألغت ادلادة األوىل من برتوكول  967ادلرفق باتفاقية  95ىذا الشرط كما رأينا.
عني األمني العام لألمم ادلتحدة ،بناء على طلب جلنة حقوق اإلنسان السيد فرانسيس م .دينغ  ،ممثالً بشأن ادلشردين داخلياً لدراسة أسباب وعواقب التشريد الداخلي.
 2يف عام  ، 992ن
 3انظر القرارين  95/50ادلؤرخ  22كانون األول/ديسمرب  995و 52/ 996ادلؤرخ  9نيسان/أبريل  ، 996على التوايل.
 4أنظر وثيقة األمم ادلتحدة  :E/CN.4/1998/53/Add.2تقرير ممثل األمني العام ،السيد فرانسيس م .دينغ ،ادلقدم عمالً بقرار جلنة حقوق اإلنسان .39/ 997
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ًا
 جدىاوَ ٫ظٍ املباصب الخىححهُت الاخخُاحاث الخانت للمكغصًً صازلُا في حمُ٘ أهداء الٗالم وهي مىحهت :ملمثل محن الٗاماملٗني باملكغصًً صازلُاً،ا الضوٖ ٫ىضما حٗتريها ْاَغة الدكغٍض الضازلي؛ الضو ٫وؾاةغ الؿلُاث والجماٖاث و شخام
واملىٓماث الخ٩ىمُت وٚحر الخ٩ىمُت في ٖال٢اتهم م٘ المقغصًً صازلُا؛
 جٖ ٘٣لى ٖاج ٤الؿلُاث الىَىُت ،في امل٣ام و ٫وفي هُا ١والًتها ،واحب ومظؤولُت جىٞحر الخماًت واملؿاٖضة إلاوؿاهُتًا
ًا
صازلُا مً الٗىصة الُىُٖت ،آمىحن ّال
م٨غمحن ،ئلى صًاعَم
للمكغصًً صازلُا و٦ظا تهُئت الٓغو ٝوجىٞحر الىؾاةل لخم٨حن املكغصًً
أو أما ً٦ئ٢امتهم املٗخاصة أو الخىًَ الُىعي في م٩ان آزغ مً البلض .وحٗمل َظٍ الؿلُاث ٖلى جِؿحر ئٖاصة صمج املكغصًً
ًا
صازلُا الٗاةضًً أو املٗاص جىَُجهم؛
 ٖلى حمُ٘ الؿلُاث و َغا ٝالضولُت املٗىُت أن حٗمل ٖلى اؾخُالٕ ٧اٞت البضاةل املم٨ىت لخجىب الدكغٍض ٧لُتٞ ،اطا لمُا
ججض بضاةل اجسظث ٧اٞت الخضابحر لإل٢ال ٫ئلى أ٢ص ى خض مً الدكغٍض ومً آزاعٍ الًاعة وٖلحها ٦ظل ٪مى٘ حكغٍض الكٗىب نلُت
ًا
ًا
و ٢لُاث والٟالخحن والغٖاة وٚحرَم مً الجماٖاث التي حٗخمض اٖخماصا زانا ٖلى أعايحها ولها حٗل ٤وحضاوي بها؛
 حٗحن َظٍ املباصب الخ٣ى ١والًماهاث طاث الهلت بدماًت شخام مً الدكغٍض ال٣ؿغي وبدماًتهم ومؿاٖضتهم أزىاءحكغٍضَم وأزىاء ٖىصتهم أو ئٖاصة جىَُجهم وئٖاصة ئصماحهم ،وهي مؿخىخاة مً ال٣اهىن الضولي املخٗل ٤بد٣ى ١إلاوؿان وال٣اهىن
إلاوؿاوي الضولي وجخمثل َظٍ الخ٣ى:١
 الحم في اإلاظاواة الخامت م٘ املىاَىحن آلارعًٍ في حمُ٘ الخ٣ى ١والىاحباث ،وخٓغ الخمُحز يضَم بؿبب الٗغ ١أو
اللىن أو الجيـ أو اللٛت أو الضًً أو املٗخ٣ض أو الغأي الؿُاس ي أو ٚحرٍ أو نل ال٣ىمي أو إلازني أو الاحخماعي أو املغ٦ؼ
ال٣اهىوي أو الاحخماعي أو الؿً أو الٗى ١أو امللُ٨ت أو املىلض أو أي مُٗاع ممار ٫آزغ؛
 حظس اطؼهادهم أو معاكبتهم بؿبب ج٣ضًمهم َلب الخماًت واملؿاٖضة إلاوؿاهُت؛
ًا
 معاملت بعع اإلاشسدًً صازلُا ،مثل َٟا ،٫وال ؾُما ال٣انغًٍ ٚحر املهُدبحن ،و مهاث الخىامل ،و مهاث
ًا
املصخىباث بأَٟا ٫نٛاع ،وإلاهار الالتي ٌٗلً أؾغا ،واملٗى٢حن ،و٦باع الؿً ،معاملت خاصت؛
 الحم في مأوي مىاطب ٖلى أن ًخم جهجحرَم في ْغو ٝمغيُت مً خُث الؿالمت والخغرًت والصحت والىظافت وٖضم
حكخِذ أٞغاص ؾغة الىاخضة و٦ظا الخ ٤في أن جدترم خُاجه ؾغٍت ومٗغٞت مهحر أ٢اعبهم امل٣ٟىصًً وأما ً٦وحىصَم ؛
 الخ ٤في الخمخ٘ بمظخىي معِش ي البم؛
 الحم فيالحُاة والىسامت والحسٍت وألامً والحم في مغادزة بلدهم؛ ٦ما ال ًجىػ خبـ َإالء شخام في مسُم أو
حجؼَم ُٞه؛ وئطا ما جبحن في ْغو ٝاؾخثىاةُت وحىص يغوعة ٢هىي لهظا الخبـ أو الدجؼ ،ال ًجىػ أن جُى ٫املضة ٖما
ج٣خًُه الٓغوٝ؛
 الحم في الخىلل الحس وفي اخخُاز محل إكامخه؛ و٦ظا الخ ٤في الخماًت مً الٗىصة ال٣ؿغٍت ئلى أي م٩ان ج٩ىن ُٞه
خُاتهم أو ؾالمتهم أو خغٍتهم و/أو صختهم مٗغيت للخُغ ،أو الخىًَ ال٣ؿغي في طل ٪امل٩ان؛
ًا
ول ً٨عٚم َظٍ املباصب الخىححهُت بكأن الدكغٍض الضازلي ،جب٣ى أخ٩ام ال٣اهىن الضولي في مجا ٫خماًت املكغصًً صازلًا
ًا
مكدخت يمً مجمىٖت ٦بحرة مً اله٩ى ٥الضولُت مما ًجٗلها أخ٩اما ًٟٞايت جٟخ٣غ ئلى التر٦حز ومً زم ٢انغة ًٖ جىٞحر ٢ضع
ًا
٧ا ٝمً الخماًت واملؿاٖضة لهإوالء املكغصًً صازلُا.
ٍف
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اإلاؼلب الثاوي :حماًت ملخمس ي اللجىء في حاالث الخدفم الىاطع الىؼاق
ل٣ض اخخضث مك٩لت الالحئحن في الؿىىاث الٗكغًٍ زحرة ،هٓغا لؼٍاصة ٖضص خاالث جض٣ٞهم ٖلى هُا ١واؾ٘ فى مسخل٠
مىاَ ٤الٗالم زانت في البلضان الىامُت .وَكمل ملخمؿى اللجىء ،الظًً ٌك٩لىن حؼءا مً َظٍ الخض٣ٞاث واؾٗت الىُا،١
 195وبغوجى٧ى٫
 1967املخٗل٣حن بىي٘ الالحئحن.
أشخانا جخىٞغ ٞحهم قغوٍ الالحئحن و٣ٞا الجٟاُ٢ت مم املخدضة لٗام1
ولٚ ً٨البا ما ًىاحه َإالء ملخمس ي اللجىء نٗىباث في الٗثىع ٖلى خلى ٫صاةمت ًٖ َغٍ ٤الٗىصة الُىُٖت ئلى الىًَ أو
الخىَحن املدلى أو ئٖاصة الخىَحن في بلض زالث .و٦ثحرا ما حؿبب خاالث الخض ٤ٞواؾٗت الىُا ١مك٨الث للضو ،٫مما جغجب ٖلُه أن
بٌٗ الضو ،٫عٚم التزامها بالٗثىع ٖلى خلى ٫صاةمت٢ ،ض وحضث أهه لِـ أمامها ؾىي الؿماح بضزى ٫ملخمس ي اللجىء ،صون
الُ٣ام ٖىض الؿماح بضزىلهم بخىٞحر الخىَحن الضاةم لهم صازل خضوصَا.
ٟٞي خىا ٫الٗاصًتً ،يبغي لألشخام الظًً ًخ٣ضمىن بُلب للخهىٖ ٫لى نٟت الالجئ الغؾمي ،أن ًثبخىا أن زىٞهم مً
الايُهاص له ما ًبرعٍٚ .حر أهه ٖىض خضور هجغة حماُٖت مثلما خضر في البل٣ان ومىُ٣ت البدحراث الٗٓمى في أٞغٍُ٣ا٢ ،ض ال
ً٩ىن في الىؾ٘ الُ٣ام باحغاءاث ٞغصًت لخدضًض وي٘ الالجئ .وفى مثل َظٍ الخاالث ،وٖلى وحه الخهىم ٖىضما ًٟغ املضهُىن
بأٖضاص َاةلت٢ ،ض ً٩ىن مً املىاؾب إلاٖالن ًٖ الخدضًض "الجماعي" لالحئحن ،وبمىحبه ٌعخبر ول مدوي الحئا ،ما لم ًثبذ
ٖ٨ـ طل.٪
ٞالضو٢ ٫ض جىا ٤ٞفى بٌٗ خُان ٖلى جىٞحر " الحماًت اإلاؤكخت " ٖىضما جىاحه مثل َظا الخض ٤ٞالجماعي املٟاجئ مً
شخام٦ ،ما خضر أزىاء الهغإ الظي وكب في ًىٚىؾالُٞا الؿاب٣ت في بضاًت الدؿُٗيُاث مً ال٣غن الٗكغًٍ وُٞما بٗض في
٧ىؾىٞا .وفى مثل َظٍ الٓغو ،ٝحٗمل "الحماًت اإلاؤكخت " لٟاةضة الخ٩ىمت وملخمس ي اللجىء ؾىاء بؿىاء٦ ،ما ال حٗخبر بضًال
إلحغاءاث الخماًت وؾ٘ ،بما في طل ٪مىذ الالحئحن خ ٤اللجىء بمىحب " الاجٟاُ٢ت".
و ًيبغي أال جمخض ٞترة الخماًت املإ٢خت لى٢ذ َىٍل ،بدُث جغي املٟىيُت أهه بعد مط ى فترة شمىُت معلىلتً ،يبغي أن
ٌُٗى شخام املؿخُٟضون مً الخماًت املإ٢خت الحم في اإلاؼالبت بالحصىٌ على صفت الالجئ .و ًيبغي م٘ طل ٪أن ٌؿمذ ملً
جغَ ٌٞلباتهم بالب٤اء في بلض اللجىء ئلى أن جهحر الٗىصة ئلى الىًَ مأمىهت.
وجدؿم أوعوبا ب٣ضع ٦بحر حضا مً ٦غم الًُاٞت ججاٍ الالحئحن ،بما في طل ٪أزىاء الهغاٖاث التي قهضتها صو ٫البل٣ان في
الدؿُٗيُاثٚ .حر أن بًٗا مً أقض صو ٫الٗالم ٣ٞغا وأ٢لها ججهحزا ،والؾُما في أٞغٍُ٣ا ،حؿخًُ ٠الج اهب ٖٓم مً الُ٣إ
الؿ٩اوي مً الالحئحن في الٗالم.
وفى َظٍ املىاَ ٤بالظاثٌ ،كٗغ الالحئحن بدىا٢و املؿاخت املخاخت لهم في صو ٫الٗالم ٖىض مداولتهم ٖبىع الخضوص في ْل
جىامي مكاٖغ الٗضاء ججاٍ حمُ٘ املهاحغًٍ م٣اعهت بد٣بت الخغب الباعصة خحن ٧ان الٟاعون مً ٢بًت الخ٪م الكُىعي ًل٣ىن
حٗاَٟا وٍمىدىن مالطا.
و خحن حعجؼ هٓم اللجىء الٗاصًت املٗمى ٫بها في جل ٪الضو ًٖ ٫مىاحهت ٖضاص ال٨بحرة .وفى مثل َظٍ الٓغوً ،ٝمً٨
الؿماح لألشخام بالضزىٖ ٫لى وحه الؿغٖت ئلى بلضان آمىت ،ول ً٨صون أن ٌٗنى طل ٪يمان الخهىٖ ٫لى خ ٤اللجىء
الضاةم.
وح ًث ال جخىاٞغ مىاعص خ٩ىمُت ٖلى الٟىع ج٣ىم مٟىيُت مم املخدضة لكإون الالحئحن ومىٓماث صولُت أزغي بخىفحر
اإلاظاعدة في شيل مىح مالُت ،وأغرًت ،وأدواث ومأوي ،ومدازض وعُاداث٦ .ما جبظ ٫املٟىيُت ٧ل حهض مم ً٨لًمان أن
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ًخد ٤٣لالحئحن الا٦خٟاء الظاحي بأؾغٕ و٢ذ مم ،ً٨و٢ض ًخُلب طل ٪الُ٣ام بأوكُت مضعة للضزل أو جىُٟظ مكغوٖاث للخضعٍب
ٖلى املهاعاث.
 – 1979بكأن الالحئحن بال بلض للجىء :
وفي َظا الاججاٍ هو ٢غاع اللجىت الخىُٟظًت ع٢م (15ص – ) 30لٗام
"( ...و) في خاالث الخض ٤ٞواؾ٘ الىُاً ،١يبغي صاةما مىذ شخام الظًً ًلخمؿىن اللحىء ملجأ مؤكخا على ألاكل .وٍيبغي
أن جخللى الدوٌ ،التي جىاحه – بؿبب مىٗ٢ها الجٛغافي أو زال ٝطل -٪جض٣ٞا واؾ٘ الىُا ١مظاعداث فىزٍت مً الضو ٫زغي
خؿبما ًلؼم ،وبىاء ٖلى َلب الضولت املٗىُت ،وطل ٪وفلا إلابدأ الاكدظام العادٌ لألعباء .وٖلى َظٍ الضو ٫أن جدكاوع فى أكسب
وكذ مم ً٨م٘ م٨خب مٟىى مم املخدضة الؿامي لكإون الالحئحن لظمان الحماًت الخامت لألشخام املٗىُحن ومىدهم
مظاعداث ػازبت والؿعي إلًجاص حلىٌ دابمت لهم؛
(ػ) ٖلى الضو ٫زغي أن جخسظ الخضابحر املىاؾبت ،ؾىاء بهىعة ٞغصًت أو مكتر٦ت أو مً زال ٫م٨خب مٟىى مم المجدضة
الؿامي لكإون الالحئحن أو الهُئاث الضولُت زغي ،لًمان املكاع٦ت الٗاصلت في الٗبء املل٣ى ٖلى ٖاج ٤بلض اللجىء و".٫
 –1981الخام "بدماًت ملخمس ي اللجىء في خاالث جض٤ٞ
وجًَُ ٠ظٍ اللجىت بمىحب ال٣غاع ع٢م ( 22ص – ) 32لٗام
الالحئحن ٖلى هُا ١واؾ٘":
 1951التي حاء
 الؿماح َ٫م بالضزى ٫ولى بصىزة مؤكخت وعدم ػسدهم و٣ٞا لىو املاصة 31مً اجٟاُ٢ت مم املخدضة لٗامٞحها )1( " :جمخىع الدوٌ اإلاخعاكدة عً فسض علىباث حصابُت ،بؿبب صزىلهم أو وحىصَم ٚحر ال٣اهىويٖ ،لى الالحئحن الظًً
ًضزلىن ئ٢لُمها أو ًىحدون فُه دون إذن٢ ،اصمًً مباقغة مً ئ٢لُم ٧اهذ ُٞه خُاتهم أو خغٍتهم مهضصة باملٗني امل٣هىص في
املاصة  ،1شسٍؼت أن ًلدمىا أهفظهم إلي الظلؼاث دون إبؼاء وأن ًبرهىىا علي وحاهت أطباب دخىلهم أو وحىدهم غحر
اللاهىوي )2( .جمخىع الدوٌ اإلاخعاكدة عً فسض غحر الظسوزي مً اللُىد علي جىلالث هؤالء الالحئحن ،وال جُبَ ٤ظٍ الُ٣ىص
ئال عٍثما ٌؿىي ويٗهم في بلض املالط أو عٍثما ً٣بلىن في بلض آزغ .وٖلي الضو ٫املخٗا٢ضة أن جمىح الالحئحن اإلارهىزًٍ مهلت
معلىلت ،و٦ظل٧ ٪ل الدظهُالث الًغوعٍت لُدهلىا ٖلي ٢بى ٫بلض آزغ بضزىلهم ئلُه".
 اجساط جغجِباث ٗٞالت في إػاز الخيافٌ الدولي واكدظام ألاعباء مً أحل مؿاٖضة الضو ٫التي حؿخ٣بل أٖضاصا ٦بحرة مًملخمس ي اللجىء؛
 ًخىحب يمان الحماًت الخامت إلالخمس ي اللجىء في خاالث الخض ٤ٞواؾ٘ الىُا ،١والخأُ٦ض مجضصا ٖلى اإلاعاًحر الدهُاألاطاطُت إلاعاملتهم اهخٓاعا لىي٘ جغجِباث لخلى ٫صاةمت و٣ٞا للمٗايًغ إلاوؿاهُت ؾاؾُت الضهُا الخالُت:
 الامخىإ ًٖ ٖ٣ابهم أو حٗغًٍهم ألًت مٗاملت ٚحر الة٣ت  ِ٣ٞبذجت أن وحىصَم في البلض ٌٗخبر ٚحر قغعي ،وٍجب ٖضم
ٞغى ُ٢ىص ٖلى جى٣التهم بسال ٝما ً٩ىن يغوعٍا ملهلخت الصخت الٗامت والىٓام الٗام؛
ً يبغي أن ًخمخٗىا بالخ٣ى ١املضهُت ؾاؾُت املٗتر ٝبها صولُا ،زانت جل ٪املبِىت في إلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١إلاوؿان؛
ً يبغي أن ًخل٣ىا حمُ٘ املؿاٖضاث الًغوعٍت وأن ًؼوصوا بالًغوعاث ؾاؾُت للخُاة ،بما ٞحها الٛظاء واملأوي
والدؿهُالث ؾاؾُت للهغ ٝالهحي والصخت؛ وفى َظا الهضص ًيبغي ٖلى املجخم٘ الضولي الخُ٣ض بمباصب الخ٩اٞل
الضولي وا٢دؿام ٖباء؛

قرار أيدتو اللجنة التنفيذية لربنامج ادلفوض السامي بناء على توصية اللجنة الفرعية اجلامعة ادلعنية باحلماية الدولية لالجئني.
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ً يبغي مٗاملتهم ٦أشخام ج٣خط ى مدىتهم املأؾاوٍت جٟهما وحٗاَٟا زانحن .وٍيبغي ٖضم حٗغًٍهم ملٗاملت ٢اؾُت أو
الئوؿاهُت أو مهُىت؛
ً يبغي أال ً٩ىن َىا ٥جمُحز بؿبب الٗغ ١أو الضًاهت أو الغأي الؿُاس ي أو الجيؿُت أو بلض الموكأ أو العجؼ البضوي؛
ً يبغي اٖخباعَم ،أمام ال٣اهىن ،أشخانا ًخمخٗىن بد ٤الاخخ٩ام ئلى املدا٦م وٚحرَا مً الؿلُاث إلاصاعٍت املسخهت؛
ً يبغي أن ًخم جدضًض أما ً٦هؼو ٫ملخمس ي اللجىء بىاء ٖلى ؾالمتهم وعٖاًتهم و٦ظل ٪بىاء ٖلى الاخخُاحاث مىُت
للضولت املؿخ٣بلت .وٍيبغي حؿ٨حن ملخمس ي اللجىء ،ئلى أبٗض خض ممٖ ،ً٨لى مؿاٞت مٗ٣ىلت مً خضوص بلض ميكئهم.
وٍيبغي ٖلحهم الامخىإ ًٖ الخىعٍ في أوكُت َضامت يض صولت ميكئهم أو أًت صولت أزغي؛
ً يبغي اخترام وخضة ؾغة؛
ً يبغي مىذ حمُ٘ املؿاٖضاث املم٨ىت ال٢خٟاء أزغ ٢اعب؛
ً يبغي اجساط الاخخُاَاث ال٩اُٞت لخماًت ال٣هغ و َٟاٚ ٫حر املصخىبحن بظوحهم؛
ً يبغي مىدهم حمُ٘ الدؿهُالث الالػمت لخمُ٨جهم مً الخهىٖ ٫لى خل صاةم م٣بى٫؛
ً يبغي الؿماح لهم بى٣ل املمخل٩اث التي أصزلىَا ئلى أعاى ما ئلى البلض الظي جم ُٞه الخهىٖ ٫لى خل صاةم لهم؛
ً خٗحن اجساط حمُ٘ الخُىاث لخِؿحر الٗىصة الُىُٖت ئلى الىًَ.

اإلاؼلب الثالث :حماًت ملخمس ي اللجىء في البحس
ل٣ض اهدكغث في الثالزحن ؾىت زحرة ْاَغجحن حضًضجحن مغجبُخحن بمؿألت اللجىء ٖبر البدغ ،جخمثل ولى في مأؾاة تهسٍب
الالحئحن عبر البحس بىاؾُت ػواع ١ج٣لُضًت حٗغى خُاتهم وؾالمتهم ٫لخُغ ،أما الثاهُت ٞهي جخمثل في حظلل ألاشخاص ئلى
متن الؿ ًٟصون ٖلم َا٢مها بهض ٝالخماؽ اللجىء.
 .1ومً أحل الحد مً الظاهسة ألاولى :أي تهغٍب الالحئحن ٖبر البدغ ،اٖخمضث الجمُٗت الٗامت لألمم املخدضة في صوعتها
 ،2000والظي ًخًمً بسوجىهىٌ ميافحت تهسٍب اإلاهاحسًٍ
الخامؿت والخمؿىن ال٣غاع ع٢م 25املإعر في 15حكغًٍ الثاوي/هىٞمبر
ّال
امل٨مل الجٟاُ٢ت مم املخدضة مل٩اٞدت الجغٍمت املىٓمت ٖبر الىَىُت.
عً ػسٍم البر والبحس والجىِّ ،
ول٣ض ههذ املاصة ولى مً َظا البرجى٧ىٖ ٫لى أَم ٚغاى التي ٢غع مً أحلها والتي مً بُجها "خماًت خ٣ى ١املهاحغًٍ
َّ
املهغبحن" ،بدُث جإ٦ض املاصة الخامؿت والؿاصؾت مىه بأهه ال ًم ً٨حٗغٌٍ املهاحغًٍ للمالخ٣ت الجىاةُت ملا ً٩ىهىا ضخاًا ألخض
ٗٞا ٫الخالُت:
 ئٖضاص وزُ٣ت ؾٟغ أو َىٍت مؼوعة؛
 جضبحر الخهىٖ ٫لى وزُ٣ت مً َظا ال٣بُل أو جىٞحرَا أو خُاػتها؛
 جم٨حن شخو ،لِـ مواَىا أو مُ٣ما صاةما في الضولت املٗىُت ،مً الب٣اء ٞحها صون ّال
جُ٣ض بالكغوٍ الالػمت للب٣اء
املكغوٕ في جل ٪الضولت ،وطل ٪باؾخسضام أًت وؾُلت ٚحر مكغوٖت.
وثيقة األمم ادلتحدة  ،A/RES/55/25األمم ادلتحدة ،جمموعة ادلعاىدات ،اجمللد  ،596األرقام .8640-8638
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بامل٣ابل ًلؼم َظا البرجى٧ى ٫الضوَ ٫غاُٞ ٝه باجساط ما ًلؼم مً جضابحر حكغَُٗت أو ٚحرَا لخجغٍم الكاعٖحن أو المعج٨بحن أو
املكاع٦حن في أخض ٗٞا ٫الثالر الؿاب ٤ط٦غَا٦ .ما جلتزم الضو ٫باٖخماص ٧ل ما ٢ض ًلؼم مً جضابحر حكغَُٗت وجضابحر أزغي
الٖخباع ْغوٞا مكضصة للٗ٣ىبت ٗٞا ٫الخالُت:
ّال
حٗغٌٍ خُاة أو ؾالمت املهاحغًٍ املٗىُحن للخُغ؛
(أ) ِّ
(ب) مٗاملت املهاحغًٍ مٗاملت ال ئوؿاهُت أو مهُىت،
(ج) اؾخٛال ٫املهاحغًٍ،
٦ما ًلؼم َظا البرجى٧ى ٫الضو ٫املخٗا٢ضة باجساط بما ًخماش ى م٘ التزاماتها بم٣خط ى ال٣اهىن الضولي٧ ،ل الخضابحر املىاؾبت ،بما
في طل ٪ؾً الدكغَٗاث ٖىض الا٢خًاء ،لهىن وخماًت خ٣ى ١املهاحغًٍ َّ
املهغبحن ،و٣ٞا ألخ٩ام ال٣اهىن ا٫صولي لخ٣ى ١إلاوؿان،
وبسانت الخ ٤في الخُاة والخ ٤في ٖضم الخًىٕ للخٗظًب أو ٚحرٍ مً أق٩ا ٫املٗاملت أو الٗ٣ىبت ال٣اؾُت أو الالئوؿاهُت أو
املهُىت.
٢ ،2008غٖذ مٟىيُت مم املخدضة لكإون الالحئحن حغؽ إلاهظاع بسهىم مأؾاة تهغٍب الالحئحن ئلى
ول ً٨وفي جهاًت ٖام
أوعوبأوفي اججاٍ زلُج ٖضن بٗض الخاصزت التي جمثلذ في ئعٚام أعبٗحن مً بحن 115شخها ٧اهىا ًغ٦بىن ؾُٟىت تهغٍب ٖلى ئل٣اء
ا
هٟؿهم في البدغ ٢بالت الؿىاخل الُمىُت.
ٞم٘ ٢لت ٞغم الضزى ٫ئلى بلضان الاجداص وعوبي بالىؾاةل الكغُٖت وآلامىت هٓغا للخضابحر الهاعمت التي اجسظتها َظٍ
الضو ٫للؿُُغة ٖلى خضوصَا ،لم ًب٣ى أمام آال ٝشخام الظًً ًخٗغيىن لاليُهاص واهتها٧اث خ٣ى ١إلاوؿان في بلضاجهم
نلُت وَؿٗىن اللخماؽ الخماًت مً َظٍ الضو ،٫الخُاع ؾىي ؾلى ٥الُغٍ ٤البدغي املدٟى ٝباملساَغٖ ،بر اؾخٗما٫
٢ىاعب ج٣لُضًت.
ُا
ِّّ ٢ ،2008الضع ٖضص شخام الظًً ٖبروا بال٣ىاعب ئلى أوعوبا بالبدغ ٖبر عاض ي اللُبُت  ِ٣ٞبما ًغبى ٖلى67
ٞسالٖ ٫ام
أل ٠شخو ،بدُث ونل هدى 38ألٟا ئلى ئًُالُا ومالُت وخضَما.
ُا
وجٓهغ البُاهاث املخىاٞغة أن الٗضًض مً َإالء الىاٞضًً َم أشخام ًىدضعون مً الهىما ٫وئعٍترًا .وو٣ٞا لألع٢ام ولُت
ٞ ،2008ان هدى 75في املاةت مً أولئ ٪الظًً ونلىا ئلى ئًُالُا ٖبر البدغ ٢ض ج٣ضمىا بُلباث للخهىٖ ٫لى اللجىء ،وأن
لٗام
هدى 50في املاةت مجهم ٢ض خهلىا ٖلى وي٘ الالجئ أو ٖلى الخماًت ٖلى أؾـ ئوؿاهُت مسخلٟت .و٢ض ج٣ضم ج٣غٍبا حمُ٘
شخام الظًً ونلىا بك٩ل ًٙغ قغعي ئلى مالُت ٖبر البدغ بُلباث للخهىٖ ٫لى اللجىء وجم الاٖترا ٝبدىالي 60في املاةت
مجهم ب٩ىجهم في خاحت ئلى الخماًت الضولُت.
وَؿخسلو مً َظٍ الٓاَغة الجضًضة أن البدغ بٌُ املخىؾِ ٢ض جدى ٫في الؿىىاث زحرة ئلى "ػسٍم للجىء" للٗضًض
مً شخام الظًً ًٟغون مً الٗى ٠والايُهاصٚ ،حر أجهم مً املإؾ ٠أن ًمًىن أًاما ٖلى ٢ىاعبهم في البدغ أو مٗل٣حن في
قبا ٥للهُض بِىما جىا٢ل الضو ٫وعوبُت مً ًيبغي أن ٌؿخ٣بلهم وٍ٣ضم لهم الخماًت ،ألجهم ٌك٩لىن ٖبئا ٦بحرا ٖلى مىاعص جل٪
الضو.٫
وجٟاصًا لخٗغى املهاحغًٍ ٖبر البدغ ملثل َظٍ املٗاملت املهُىتَ ،البذ املٟىيُت الؿامُت لكإون الالحئحن مً الضو٫
وعوبُت الؿماح لهم ٖلى ٢ل بالجزو ٫مً ال٣ىاعب ئلى م٩ان آمً ،خُث ًم٨جهم الخهىٖ ٫لى مٗلىماث بكأن خ٣ى٢هم
وجخىاٞغ لهم ٞغنت خُ٣ُ٣ت لخ٣ضم بُلباث للجىء ًخم ٞدهها مً زال ٫ئحغاءاث ٖاصلت .زانت وأن ئٖاصتهم مغة أزغي لبلضان
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ال ٌؿخُُٗىن ٞحها الخمخ٘ بالخماًت الٟٗالت ٢ض ٌك٩ل اهتها٧ا مً حاهب الضو ٫وعوبُت اللتزاماتهم الضولُت التي جدٓغ عص
الالحئحن.
 .2أما فُما ًخص الظاهسة الثاهُت :واملخمثلت في حؿلل شخام ئلى متن الؿ ًٟصون ٖلم َا٢مها بهض ٝالخماؽ اللجىء،
ٝئهه وهٓغا لٗضم وحىص اجٟاُ٢ت صولُت ملؼمت جخٗل ٤بهظٍ املؿألت ،ولخباًً الٗغ ٝاملخب٘ بكأجهم جباًىا واؾٗا ،ويٗذ املٟىيُت
 ،1981بٌٗ املباصب الخىححهُت للجىء بكأن املؿاٞغًٍ املدؿللحن أو شخام الظًً أه٣ظوا في البدغً ،مً٨
الؿامُت في ٖام
جلخُهها ُٞما ًلي :
ًلع على زبابىت الظفً بمىحب اللاهىن الدولي الالتزام بئهلاذ ألاشخاص الرًً ًىاحهىن محىت في البحس ،ؾىاء وحضواٖلى ْهغ ٢ىاعب مؿخ٣لت ،أو ٧اهىا مؿاٞغًٍ مدؿللحن ئلى ْهغ َظٍ الؿ ًٟبهض ٝالخماؽ اللجىء؛
ًيبغي أن ٌظمح للمظافسًٍ اإلادظللحن بالجزوٌ في أوٌ مُىاء حعسج علُه الظفُىت ،خُث ٢ض ًخ٣غع الىٓغ في َلب لجىئهممً حاهب الؿلُاث املدلُت ٖلى أؾاؽ مإ٢ذ ٖلى ٢ل عٍثما ًخم ئٖاصة جىَُجهم؛ وئطا لم حؿمذ صولت املُىاء للمؿاٞغ
املدؿلل بالجزو ٫مً الؿُٟىت ،و٧ان املُىاء الخالي الظي ؾخٗغج ٖلُه الؿُٟىت في صولت جخٗغى ٞحها خُاة املؿاٞغ املدؿلل
للزُغٞ ،ان َظا إلاحغاء ًغقى ئلى صعحت إلاٖاصة ال٣ؿغٍت (الُغص).
وفى َظٍ الخاالثً ،داو ٫مؿئىلى املٟىيُت جغجِب ل٣اء م٘ ملخمس ي اللجىء ٖلى ْهغ الؿُٟىت ،وئطا ما جبحن أهه الجئٞ ،اجهم
ٌٗملىن ٖلى مؿاٖضجه في ئًجاص خل صاةم ـ وٍ٩ىن ٖاصة ئٖاصة الخىَحن في بلض زالث.
جلدم الدوٌ التي جسفع علمها طفً ؤلاهلاذ طماهاث بئعادة الخىػحن لألشخاص الرًً جم إهلاذهم في البحس. ،2004اج ٤ٟوػعاء الضازلُت والٗض ٫في صو ٫الاجداص وعوبي ٖلى جىُٟظ مكغوٕ ججغٍبي بالخٗاون م٘ املٟىيُت الٗلُا
وفي ٖام
لكإون الالحئحن وٍ٣ط ي َظا املكغوٕ باؾخسضام أعاض ي بلضان الكماٞ ٫غٍ٣ي إل٢امت زمؿت مٗؿ٨غاث الؾخ٣با ٫الالحئحن
امل٣بلحن ئلى أوعوبا وهي ٧ل مً :لُبُا وجىوع واإلاغسب والجصابس ومىزٍخاهُا.
وفي خحن ٖاعيذ ٞغوؿا َظا املكغوٕ ب٣ىة ،أبضث بىلىضا والضهمغ ٥وئًُالُا خماؾا اؾخثىاةُا له .بل أبٗض مً طل ٪ا٢ترح
وػٍغ الضازلُت ا٫بىلىضي ٖلى الاجداص وعوبي ئ٢امت مٗؿ٨غاث ممازلت لالحئحن في بلضان أوعوبا الكغُ٢ت ملىاحهت مىحاث
الالحئحن امل٣بلت مً الكِكان.
 ،1951حالت البحازة الالحئىن ،بدُث جىو املاصة 11مجها ٖلى ما ًلي:
 .3وباإلطافت على هاجحن الظاهسجحن ،جظُف اجفاكُت
"في خالت الالحئحن اٌذًً ٌعملىن بصىزة مىخظمت هأعظاء في ػاكم طفُىت جغٖ ٘ٞلم صولت مخٗا٢ضة ،جىٓغ َظٍ الضولت بٗحن
الُٗ ٠في ئم٩اهُت الؿماح لهإالء الالحئحن باالؾخ٣غاع ٖلى أعيها وجؼوٍضَم بىزاة ٤ؾٟغ ،أو في ٢بىلهم مإ٢خا ٖلي أعيها
حؿهُالٖ ،لى الخهىم ،الؾخ٣غاعَم في بلض آزغ".
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اإلابحث اٌزاوي  :العىدة الؼىعُت إلى الىػً
جخمخ٘ املٟىيُت بخٟىٌٍ ٧امل لُ٣اصة وجيؿُ ٤الٗمل الضولي لخماًت وخل مك٨الث الالحئحن في قتى أهداء الٗالم ،بدُث
ً٨مً ٚغيها الغةِس ي ٦ما ؾب ٤لىا جىيُده ،في جىٞحر الخماًت الالػمت لالحئحن وعٞاَتهم وفي الىًا ٫مً أحل أن ًخمخ٘ ٧ل
شخو بمماعؾت خ٣ه في الخماؽ اللجىء والٗثىع ٖلى ملجأ آمً فى صولت أزغي ،م٘ اخخٟاْه بسُاع الٗىصة َىٖا ئلى الىًَ ،أو
الاهضماج مدلُا ،أو ئن لم ً ً٨طل ٪مم٨ىا ،ئٖاصة جىَُىه في صو ٫مًُٟت أو صولت " زالثت".
 1980والظي حاء جدذ ٖىىان "الٗىصة الُىُٖت ئلى الىًَ"ٞ ،ان " الٗىصة
ٞدؿب ٢غاع اللجىت الخىُٟظًت ع٢م ،)31( 18لٗام
الُىُٖت ئلى الىًَ هي أهثر الحلىٌ مالبمت إلاشىالث الالحئحن"٦ .ما أ٦ضث َظٍ اللجىت ٖلى َظا الخ ٤في ٢غاعَا ع٢م( 40ص،)36
 ،1985بكأن الٗىصة الُىُٖت ئلى الىًَ ،بدُث حاء في ال٣ٟغة (ب) مىهً ":جب أن جخم ئٖاصة الالحئين ئلى أوػانهم فلؽ
لٗام
بىاء على زغبتهم التي ٌعلىىن عنها بحسٍت ،وٍجب أن ًساعى دابما الؼابع الؼىعي والفسدي لٗىصة الالحئحن ئلى أوَاجهم ،ويغوعة
أن جخم الٗىصة في ْل ْغو ٝمً الظالمت اإلاؼللت ،وًٍٟل أن ج٩ىن ئلى مدل ئ٢امت الالجئ في بلض ميكئه".
وٖلُه ،ؾى ٝهضعؽ في َظا المبدث زحر خ ٤الالحئحن في الٗىصة الُىُٖت ئلى الىًَ ،مً زال ٫الثالر ه٣اٍ الخالُت:
املُلب و :٫خٓغ الُغص
املُلب الثاوي :مك٨الث الدؿلُم
املُلب الثالث :مك٩لت الخىَحن
اإلاؼلب ألاوٌ :حظس الؼسد
جىو الىُ٣ت الثامىت ٣ٞغة (ج) مً الىٓام ؾاس ي للمٟىيُت الٗلُا لكإون الالحئحن ٖىض الخضًث ًٖ ازخهاناث
املٟىى الؿامي بأهه ٌؿهغٖ " :لى جىٞحر الخماًت لالحئحن الظًً حكملهم ازخهاناث املٟىيُت )...( :بمإاػعة الجهىص الخ٩ىمُت
والخانت الغامُت إلي جِظحر عىدة الالحئحن باخخُازهم إلي أوػانهم ،أو اهضماحهم في مجخمٗاث وَىُت حضًضة".
ًا
وَؿخسلو البٌٗ مً َظٍ ال٣ٟغة بأن مهمت الخماًت الضولُت حكمل باإلياٞت ئلى مىع إعادة الالحئحن كظسا :املؿاٖضة ٖلى
اؾخ٣غاع َالب اللجىء مً زال ٫ئحغاءاث بُٗضة ًٖ الخُٗ٣ض وج٣ضًم الٗىن واملكىعة ال٣اهىهُت لهم ،ووي٘ الترجِباث التي
جًمً ؾالمتهم وأمجهم ،و٦ظل ٪الدصجُع على العىدة الاخخُازٍت آلامىت ،واملؿاٖضة في ئٖاصة اؾخ٣غاعَم.
 "1977بكأن ٖضم
ٗٞضم الُغص َى ٖباعة ًٖ مبضأ ئوؿاوي أؾاس ي و٣ٞا ملا حاء في ٢غاع اللجىت الخىُٟظًت ع٢م(6ص )28لٗام
حٗبغا ٖىه في مسخل٠
الُغص" والظي ً٣ط ي في ال٣ٟغة (أ) بأن " :املبضأ إلاوؿاوي ؾاس ي املخمثل في ٖضم الُغص ٢ض ناصً ٝ
اله٩ى ٥الضولُت املُب٣ت ٖلى املؿخىٍحن الضولي وإلا٢لُمي وأهه ًدٓى بال٣بى ٫الٗام مً الضو."٫
وجإ٦ض ال٣ٟغة (ج) مً َظا ال٣غاع ٖلى أَمُت مغاٖاة َظا املبضأ "طىاء على الحدود أو داخل أزاض ى الدولت ،باليؿبت
لألشخام الظًً ٢ض ًخٗغيىا لاليُهاص ُٞما لى أُٖضوا ئلى بلض ميكئهم بصسف الىظس عما إذا وان كد جم الاعتراف بهم زطمُا
هالحئحن مً عدمه".

أنظر قرار اللجنة التنفيذية رقم  ،)3 ( 8لعام  980والذي جاء حتت عنوان "العودة الطوعية إىل الوطن".
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ٞ ،1951ان املاصة 32جدٓغ َغص الالحئحن ملا ً٩ىهىا مىحىصًً في ئ٢لُمها بهىعة هٓامُت ئال ألؾباب
وبالغحىٕ ئلى اجٟاُ٢ت
جخٗل ٤باألمً الىَني أو الىٓام الٗام وو٣ٞا لكغوٍ وإلحغاءاث ٢اهىهُت مدضصة بدُث جىو:
 .1ال جُغص الضولت املخٗا٢ضة الحئا مىحىصا في ئ٢لُمها بهىعة هٓامُت ،ئال ألؾباب جخٗل ٤باألمً الىَني أو الىٓام الٗام.
 .2ال ًىٟظ َغص مثل َظا الالجئ ئال جُبُ٣ا ل٣غاع مخسظ و٣ٞا لألنى ٫إلاحغاةُت التي ًىو ٖلحها ال٣اهىن .وٍجب أن ٌؿمذ
لالجئ ما لم جخُلب زال ٝطل ٪أؾباب ٢اَغة جخهل باألمً الىَني ،بأن ً٣ضم ِّّالبِىاث إلزباث بغاءجه ،وبأن ًماعؽ خ ٤الاؾخئىاٝ
وٍ٩ىن له وُ٦ل ًمثله لهظا الٛغى أمام ؾلُت مسخهت أو أمام شخو أو أ٦ثر مُٗىحن زهُها مً ٢بل الؿلُت املسخهت.
 .3جمىذ الضولت املخٗا٢ضة مثل َظا الالجئ مهلت مٗ٤ولت لُلخمـ زاللها ٢بىله بهىعة ٢اهىهُت في بلض آزغ .وجدخ ٟٔالضولت
املخٗا٢ضة بد٣ها في أن جُب ،٤زالَ ٫ظٍ املهلت ،ما جغاٍ يغوعٍا مً الخضابحر الضازلُت".
وأبٗض مً طل ٪جدٓغ املاصة 33زد الالحئحن الرًً احخاحىا إكلُم الدوٌ اإلاخعاكدة بؼسٍلت غحر هظامُت ملا ج٩ىن خُاتهم أو
خغٍتهم مهضصة ئال ئطا ق٩ل طل ٪زُغا ٖلى أمجهاٞ ،خىو:
 .1ال ًجىػ ألًت صولت مخٗا٢ضة أن جُغص الحئا أو جغصٍ بأًت نىعة مً الهىع ئلي خضوص ٢الُم التي ج٩ىن خُاجه أو خغٍخه
مهضصجحن ٞحها بؿبب ٖغ٢ه أو صًىه أو حيؿِخه أو اهخماةه ئلي ٞئت احخماُٖت مُٗىت أو بؿبب آعاةه الؿُاؾُت.
ٖ .2لي أهه ال ٌؿمذ باالخخجاج بهظا الخ ٤ألي الجئ جخىٞغ صوإ مٗ٣ىلت الٖخباعٍ زُغا ٖلي أمً البلض الظي ًىحض ُٞه أو
الٖخباعٍ ًمثل ،هٓغا لؿب ٤نضوع خ٨م جهاتي ٖلُه العج٩ابه حغما اؾخثىاتي الخُىعة ،زُغا ٖلي مجخم٘ طل ٪البلض.
ٞدٓغ الُغص ًمثل إحدي أهم أوشؼت الحماًت التي جىٞغَا املٟىيُت الٗلُا لُالبي اللجىء ،وَى ٌكمل باإلياٞت ئلى مى٘
ع ٌٞصزىلهم ئلى خضوص الضو ٫املخٗا٢ضة ،خماًتهم مً أن ًجبروا ٖلى الٗىصة ئلى مىاًَ الخُغ ،بل وأبٗض مً طل٢ ٪ض ٌكمل
مؿاٖضة املٟىيُت للضو ٫إلعؾاء ئحغاءاث جدضًض وي٘ مالةمت لالحئحن.
ئطا ٧ان مغ ٦ظل ٪باليؿبت للضو ٫املخٗا٢ضةٞ ،ماطا ًٖ الضوٚ ٫حر املخٗا٢ضة؟ أو بٗباعة أزغي ،هل باطخؼاعت البلدان غحر
ألاػساف في الاجفاكُت أن جسفع الظماح بدخىٌ الالحئحن الساغبحن في ذلً؟
حٗخبر حمُ٘ الضو ،٫بما ٞحها الضو ٫التي لم جىٖ ٘٢لى الاجٟاُ٢ت ،ملؼمت بالخمؿ ٪بمٗاًحر الخماًت ؾاؾُت التي حعخبر حصءا
مً اللاهىن الدولي العام .وٍجبٖ ،لى ؾبُل املثا ،٫أال ٌٗاص أي الجئ ئلى أعاى جخٗغى ٞحها للتهضًض خُاجه أو خُاتها ،خغٍخه أو
خغٍتها.
ومً زم ،ال ًجىػ للضو ٫أن ج٨غٍ الالحئحن ٖلى الٗىصة ئلى ئ٢لُم ًخٗغيىن ُٞه للخُغ ،وال ًجىػ لها الذمُحز بحن مجمىٖاث
الالحئحن.
هل ًجىش للحىىماث أن جسحل أشخاصا ًىدشف أنهم غحر الحئحن؟
شخام الظًً ًخ٣غع ،بمىحب ئحغاء مىه ،٠أجهم لِؿىا بداحت لخماًت صولُتٌٗ ،خبرون في مىً ٠٢مازل مى٠٢
حاهب ٚحر ال٣اهىهُحن ،وٍجىػ جغخُلهم .غحر أن اإلافىطُت جحث على مىح الحماًت لألشخاص الرًً ًأجىن مً بلدان دمستها
صساعاث مظلحت أو عىف شامل .وطل ٪باإلياٞت ئلى أن املٟىيُت جىادي بمىح ول ملخمع للجىء ًسفع ػلبه ،الحم في
إعادة الىظس في هرا السفع كبل جسحُله.
ألجل ذلك ال تسمح ادلادة  42من اتفاقية  95بالتحفظ على ىذه ادلادة.
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اإلاؼلب الثاوي :مشىالث الدظلُم
جىو املاصة 14مً إلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١إلاوؿان:
" -1ل٩ل ٞغص خ ٤الخماؽ ملجأ في بلضان أزغي والخمخ٘ به زالنا مً الايُهاص،
 -2ال ًمىً الخظعٕ بهظا الخ ٤ئطا ٧اهذ َىا ٥مالحلت هاشئت بالفعل عً حسٍمت غحر طُاطُت أو عً أعماٌ جىاكع
ملاصد ألامم اإلاخحدة ومبادبه"
وجأُ٦ضا ٖلى َظا املبضأٞ ،ل٣ض حاء في املاصة٣ٞ 1غة 2مً ئٖالن الجمُٗت الٗامت لألمم املخدضة بكأن امللجأ إلا٢لُمي الهاصع
 ،1967ما ًلي  " :ال ًجىػ الاخخجاج بالخ ٤في الخماؽ ملجأ والخمخ٘ به ألي شخو جلىم دواع حدًت للظً بازجيابه حسٍمت
في ٖام
طد الظلم أو حسٍمت مً حسابم الحسب أو حسٍمت طد ؤلاوظاهُت ،باملٗني الظي ٖغٞذ به َظٍ الجغاةم في اله٩ى ٥الضولُت
املىيىٖت للىو ٖلى أخ٩ام بكأجها".
ٞ ، 1968ان الضوَ ٫غاٝ
وبالغحىٕ للماصة 3مً اجٟاُ٢ت ٖضم ج٣اصم حغاةم الخغب والجغاةم املغج٨بت يض إلاوؿاهُت لٗام
في َظٍ الاجٟاُ٢ت " :جخعهد باجخاذ حمُع الخدابحر الداخلُت ،الدكغَُٗت أو ٚحر الدكغَُٗت ،الالػمت ل٩ي ًهبذ في إلام٩ان الُ٣ام،
و٣ٞا لل٣اهىن الضولي ،بدظلُم ألاشخاص اإلاشاز إليهم في اإلاادة الثاهُت مً هره الاجفاكُت" ،أي مغج٨بي حغاةم الخغب والؾُما
"الجغاةم الخُحرة" ،ومغج٨بي حغاةم يض إلاوؿاهُت ،ؾىاء في ػمً الخغب أو في ػمً الؿلم.
ٞاألشخام الظًً قاع٧ىا في اعج٩اب حغاةم الخغب والاهتها٧اث لل٣اهىن الضولي إلاوؿاوي ولخ٣ى ١إلاوؿان ،بما في طل٪
حغٍمت إلاعَاب ،مؿدبٗضون جماما مً الخماًت واملؿاٖضة التي ج٣ضم لالحئحن.
ول ً٨في املماعؾت الٗملُت ،زانت في أزىاء خضور هؼوح حماعي٩ً ،ىن مً الٗؿحر أخُاها ٞهل شخام املكدبه في
اعج٩ابهم اهتها٧اث زُحرة لخ٣ى ١إلاوؿان ًٖ الالحئحن ،زانت باليؿبت ملىٓماث إلاٚازت إلاوؿاهُت مثل املٟىيُت الؿامُت لألمم
املخدضة لكإون الالحئحن ،ئط أن املٟىيُت لِؿذ ٢ىة قغَت وال ُ٦ان ً٢اتي.

اعتمد ونشر علي ادلأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة ( 23 2د )22-يوم  4كانون األول/ديسمرب  ، 967حقوق اإلنسان :جمموعة صكوك دولية ،اجمللد األول ،األمم ادلتحدة ،نيويورك، 993 ،
رقم ادلبيع ،A.94.XIV-Vol.1, Part 1ص .930
2

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار ا جلمعية العامة لألمم ادلتحدة ( 239د )23-ادلؤرخ يف  26تشرين الثاين/نوفمرب  968تاريخ بدء النفاذ :

تشرين الثاين/نوفمرب  ، 970وفقا

ألحكام ادلادة  8منها.
3

تنص ادلادة  2من ىذه االتفاقية  " :إذا ارتكبت أية جرمية من اجلرائم ادلذكورة يف ادلادة األوىل ،تنطبق أحكا م ىذه االتفاقية على ممثلي سلطة الدولة و على األفراد الذين يقومون ،بوصفهم فاعلني أصليني أو شركاء،

بادلسامهة يف ارتكاب أية جرمية من تلك اجلرائم أو بتحريض الغري حتريضا مباشرا على ارتكاهبا ،أو الذين يتآمرون الرتكاهبا ،بصرف الن ظر عن درجة التنفيذ ،و على ممثلي سلطة الدولة الذين يتساحمون يف ارتكاهبا ".
وبالرجوع إىل ادلادة األوىل فإهنا تقضي مبا يلي" :ال يسري أي تقادم على اجلرائم التالية بصرف عن وقت ارتكاهبا:
(أ) جرائم احلرب الوارد تعريفها يف النظام األساسي حملكمة نورمربغ العسكرية الدولية الصادر يف  8آب/أغسطس  ، 945والوارد تأكيدىا يف قراري اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة ( 3د ) -ادلؤرخ يف  3شباط/فرباير
 946و ( 95د ) -ادلؤرخ يف

كانون األول/ديسمرب  ، 946وال سيما "اجلرائم اخلطرية" ادلعددة يف اتفاقية جنيف ادلعقودة يف  2آب/أغسطس  949حلماية ضحايا احلرب،

(ب) اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية ،سواء يف زمن احلرب أو يف زمن السلم ،والوارد تعريفها يف النظام األساسي حملكمة نورمربغ العسكرية الدولية الصا در يف  8آب/أغسطس  ، 945والوارد تأكيدىا يف قراري اجلمعية
العامة ( 3د ) -ادلؤرخ يف  3شباط/فرباير  946و ( 95د ) -ادلؤرخ يف

كانون األول/ديسمرب  ، 946والطرد باالعتداء ادلسلح أو االحتالل ،واألفعال ادلنافية لإلنسانية والنامجة عن سياسة الفصل

العنصري ،وجرمية اإلبادة اجلماعية الوارد تعريفها يف اتفاقية عام  948بشأن منع جرمية اإلبادة اجلماعية وادلعاقبة عليها ،حىت لو كانت األفعال ادلذكورة ال تشكل إخالال بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيو".
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ٟٞى ٞترة الدؿُٗيُاث مً ال٣غن الٗكغًٍ ٖلى ؾبُل املثا٧ ،٫ان َىا ٥أشخ ام مٗغوٞىن باعج٩ابهم الهتها٧اث ًُ٣مىن في
مسُماث الالحئحن الطخمت املسههت لالحئحن الغواهضًحن في البلضان املجاوعة.
وَٗخبر أ٦ثر الخلى٢ ٫ابلُت للخُبَُ ٤ى جىٞحر الضٖم للمباصعاث مثل املد٨مخحن الضولُخحن لغواهضا وٍىٚىؾالُٞا الؿاب٣ت،
لخ٣ضًم مجغمي الخغب للمدا٦مت .والمٞىيُت الؿامُت لألمم املخدضة لكإون الالحئحن ملصمت بأن جخلاطم مع الظلؼاث
اإلاخخصت وأحهصة ألامم اإلاخحدة ذاث الصلت آي مٗلىماث بكأن مثل َظٍ الً٣اًا م٘ مغاٖاة ص٢ت الخ٣ضًغ في ئباخت مٗلىماث
ً٩ىن الالحئىن ٢ض ٦كٟىا ٖجها بهىعة ؾغٍت للمىْٟحن املُضاهُحن.
ًا
ٞاملجخم٘ الضولي خالُا ًخىحه ئلى جأُ٦ض الخٗاون ٖلى م٩اٞدت الجغٍمت زانت جل ٪التي جخٗل ٤باملهالر املكتر٦ت للبكغٍت،
باٖاصة املجغم الهاعب ئلى الضولت التي اعج٨ب الجغٍمت ٖلى ئ٢لُمها ملى٘ ئٞالجه مً الٗ٣اب ُٞدا٦م أمام ً٢ائها أو ًىٟظ الخ٨م
ٖلُه ٞحها ئطا ٧ان ٢ض نضع.
ٞأنبذ حؿلُم مغج٨بي َظٍ هىإ مً الجغاةمٌ ،ؿاَم بهىعة ئًجابُت وٗٞالت في جد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع الٗالمي ،ما ص ٘ٞبٛالبُت
صو ٫الٗالم ئلى ٖ٣ض الٗضًض مً الاجٟاُ٢اث الثىاةُت والجماُٖت مىيىٖها ؾاس ي َى الدؿلُم.
ومً حهت أزغي ،ال ًم ً٨اٖخباع املجغم الظي خى٦م مدا٦مت ٖاصلت ملسالٟخه ال٣اهىن الٗام والظي ًٟغ مً بلضٍ َغبا مً
المجً الحئاٚ .حر أهه ال ًم ً٨اؾدبٗاص بالًغوعة مً وي٘ الالجئ ٧ل شخو ًتهم ملسالٟخه لل٣اهىن الٗام ،ؾىاء أ٧ان بغٍئا أو
مظهبا ،زانت وأهه ٢ض ًًُهض ألؾباب ؾُاؾُت أو لٛحرَا مً ؾباب.
واهُال٢ا مً نٗىبت املؿألت وص٢تها ،ؾٗذ املٟىيُت الٗلُا لكإون الالحئحن مً زال ٫اللجىت الخىُٟظًت ملى٘ حؿلُم الجئ أو
 ،1980والظي َى جدذ ٖىىان "
حؿلُم شخو ٢ض ً٩ىن مإَال للخهىٖ ٫لى وي٘ الالجئٞ ،جاء في ٢غاعَا ع٢م ،)31( 17لٗام
مك٨الث الدؿلُم التي جإزغ ٖلى الالحئحن":
(ب) وئط جؤهد مجددا الؼبُعت الجىهسٍت إلابدأ عدم السد الظي ًدٓى باٖتراٖ ٝام؛
(ج) وئط حٗتر ٝبىحىب حماًت الالحئحن فُما ًخعلم بدظلُمهم ئلى بلض لضحهم ُٞه أؾباب لها ما ًبرزها للخىف مً الخعسض
 1951الخانت بوي٘ الالحئحن؛
لالطؼهاد اؾدىاصا ئلى ؾباب التي ؾغصث في املاصة( 1أل )2( )٠مً اجٟاُ٢ت مم املخدضة لٗام
(ص) جضٖى الضو ٫ئلى يمان أن ًإزظ في الاٖخباع مبدأ عدم السد في اإلاعاهداث اإلاخعللت بالدظلُم وحظب الا٢خًاء في
الدكغَٗاث الىَىُت بكأن َظا املىيىٕ؛
(َـ) حٗغب ًٖ مل بأن ًىلى اٖخباع زام ملبضأ عدم السد وذلً في جؼبُم اإلاعاهداث اللابمت اإلاخعلكت بالدظلُم؛
(و) حكضص ٖلى أهه ال ًىحض في ال٣غاعاث الخالُت ما ٌٗخبر طا جأزحر ٖلى يغوعة جٟ٨ل ،اؾدىاصا ئلى الدكغَٗاث الىَىُت
واله٩ى ٥الضولُت ،جى٣ٖ ُ٘٢ىباث ٖلى املسالٟاث الخُحرة ،مً ٢بُل الاؾدُالء ٚحر املكغوٕ ٖلى الُاةغاث ،واخخجاػ الغَاةً
وال٣خل؛
(ػ) حكضص ٖلى أن الحماًت فُما ًخعلم بالدظلُم إهما جىؼبم على ألاشخاص الرًً ٌظخىفىن معاًحر حعسٍف الالجئ ،والظًً
 1951الخانت بىي٘ الالحئحن.
لم ًدغمىا مً وي٘ الالجئ بم٣خط ى املاصة( 1واو) مً اجٟاُ٢ت مم املخدضة لٗام
 ،1951هجضَا جىو ٖلى أهه " :ال جىُب ٤أخ٩ام َظٍ الاجٟاُ٢ت ٖلي أي شخو جخىٞغ
وبالغحىٕ ئلى املاصة( 1واو) مً اجٟاُ٢ت
أؾباب حضًت لالٖخ٣اص بأهه:
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أ .اعج٨ب حغٍمت يض الؿالم أو حغٍمت خغب أو حغٍمت يض إلاوؿاهُت ،باملٗني املؿخسضم لهظٍ الجغاةم في اله٩ى ٥الضولُت
املىيىٖت للىو ٖلى أخ٩امها بكأجها،
ة .اعج٨ب حغٍمت حؿُمت ٚحر ؾُاؾُت راعج بلض اللجىء ٢بل ٢بىله في َظا البلض بهٟت الجئ".

اإلاؼلب الثالث :مشيلت الخىػحن
حٗخبر الٗىصة الُىُٖت ئلى الىًَ بهىعة جىُىي ٖلى مان وجد ٟٔال٨غامت هي أ٦ثر الخلىَ ٫ىٍلت حل املًٟلت باليؿبت
ملٗٓم الالحئحن .وٖىضما ًخم طلٞ ،٪ان املٟىيُت جغ٦ؼ حهىصَا في يمان اخترام الخ٣ى ١ؾاؾُت لالحئحن أزىاء ٖملُت ٖىصتهم.
وبٗض ٖىصتهم جىانل املٟىيُت ٖملها م٘ الضو ٫املٗىُت ،و شخام الٗاةضًً ،واملجخمٗاث ٧اٞت لبٌٗ الى٢ذ ،خُث ج٣ىم
بغنض املٗاملت التي ًل٣اَا الٗاةضون ،وبضٖم ئٖاصة ئصماحهم في مجخمٗاتهم.
ٚحر أهه بؿبب اؾخمغاع وحىص جهصًض مؿخمغ مً الخٗغى لاليُهاص أو ألؾباب زال ٝطل ،٪ال ٌؿخُ٘ بٌٗ شخام
املضهُحن الٗىصة ئلى وَجهم .وفى َظٍ الخاالثً ،خٗحن الىنى ٫ئلى خل آزغ ٖملي وَىٍل املضي ،مثل أن ًخم ئٖاصة ئصماج الالحئحن
ًا
مدلُا في الضو ٫التي لجئىا ئلحها ،وئن لم ٌؿخُُٗىا الِٗل بهٟت صاةمت ٝيبلض اللجىءٌٗ ،اص جىَُجهم خُجها في بلض زالث.
وٍ٨دؿب َظا الخل زحر أَمُت متزاًضة في الى٢ذ الظي جىاحه ُٞه الضو ٫جدضًاث ٦بحرة جٟغيها مداوالتها للخى ٤ُٞبحن
التزاماتها املٟغويت ٖلحها بمىحب الاجٟاُ٢ت الخانت بىي٘ الالحئحن مً حهت ،واملك٨الث الىاججت ًٖ َبُٗت خغ٥اث الهجغة
املسخلُت ،وؾىء اؾخٛال ٫هٓام اللجىء الؿُاس ي ،وجؼاًض اعجٟإ الى٣ٟاث ،والىًا ٫مً أحل ئْهاع الخًامً الضولي لخل
أويإ الالحئحن مً الىاخُت زغي.
 1991بكأن "ئٖاصة الخىَحن ٧ىؾُلت
وفي َظا إلاَاع ،أ٦ضث ال٣ٟغة (أ) و (ب) مً ٢غاع اللجىت الخىُٟظًت ع٢م(67ص )42لٗام
للخماًت"ٖ ،لى يغوعة التزام الضو ٫بخدضًض خهها زانت بالخًامً الضولي ،بدُث حاء ٞحها ما ًلي:
"(أ) جىاقض الخ٩ىماث التي في مغ٦ؼ ٌؿمذ لها بخ٣ضًم املؿاٖضة ،أن جدضص أؾٟ٣ا (خضوصا ٢هىي) ل٣بى ٫الالحئحن ،في ئَاع
املكاع٦ت الضولُت في ٖباء؛
(ب) جُلب مً الضوٖ ٫ىض جدضًض أؾ٢ ٠٣بى ٫الالحئحن أن جضعج يمجها مسهها ٧اُٞا للُىاعبً ،م ً٨ئجاخخه جبٗا للخاحت
ئلى مٗالجت املىا ٠٢ؾغَٗت الخُىع".
ٚحر أن الضو ٫ال ج٩ىن مؿخٗضة صاةما لخٗضًل خهو ه٣ٟاتها لخخىا ٤ٞم٘ الاخخُاحاث التي جخٛحر بؿغٖت ،وجدضص الخ٩ىماث
في أٚلب خُان خههها اؾخج ابت لجماٖاث املهالر املدلُت ،وحؿتهض ٝحيؿُاث مُٗىت.
ٞمً بحن الضوًٖ ٫اء في مم املخدضةً ،سهو ٖضص ٢لُل مجها  ِ٣ٞخهها ؾىىٍت إلٖاصة الخىَحن .وحكمل َظٍ
الضو :٫اؾترالُا٦ ،ىضا ،الضاهمغٞ ،٥ىلىضا ،هُىػٍلىضا ،الجروٍج ،الؿىٍضَ ،ىلىضا ،والىالًاث املخدضة .وَىا ٥بلصان أزغي جىٓغ في
الخاالث املدالت ئلحها مً املٟىيُت ٖلى أؾاؽ ٧ل خالت ٖلى خضة ،وطلٖ ٪اصة ٖلى أؾاؽ ئٖاصة حم٘ قمل ؾغة أو بؿبب
عوابِ ز٣اُٞت ٢ىٍت.
ففي الظسوف العادًت عادة ال ٌظخؼع الالحئحن ػلب إعادة الخىػحن في بلد معحن ،إال إذا وان ذلً إلاصلحت إعادة حمع
شمل ألاطسة٣ٞ ،ض ًُلب الالحئىن ئٖاصة الخىَحن في بلضان ٌِٗل ٞحها أٞغاص أؾغتهم امل٣غبىن.
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وم٘ َظا ٢ض جغ ٌٞبٌٗ البلضان ئٖاصة جىَحن خاالث مثل ؾغ طاث املك٨الث الُبُت امللخت ،والتي ٢ض ج٩ىن أ٦ثر ج٩لٟت
مً خُث مضٞىٖاث الغٖاًت الاحخماُٖت ،أو ؾغ التي جخمخ٘ ب٣ضعة مدضوصة ٖلى الاهضماج بؿغٖت في بلض ئٖاصة الخىَحن.
وٖمىما ،م٘ أن بٌٗ البلضان ج٣بل الخاالث الهٗبت التي ًهٗب ئًىاؤَاٞ ،ان ٚالبُت بلضان ئٖاصة الخىَحن جًٟل الالحئحن
املخٗلمحن طوي الغوابِ ؾغٍت والث٣اُٞت ال٣ىٍت ،والبيُت ؾغٍت الؿلُمت ،م٘ جىاٞغ اخخما٢ ٫ىي لالهضماج ا٫ؾغَ٘ .ومثل َظٍ
ؾغ ٢ض ال جخىا ٤ٞصاةما م٘ خاالث الخماًت امللخت التي جداو ٫املٟىيُت أن حُٗض جىَُجها.
ومً أبغػ مكا٧ل ئٖاصة الخىَحن املُغوخت ٖلى الؿاخت الضولُت خالُا ،هي مك٩لت جىَحن الالحئحن الٟلؿُُيُحن ؾىٝ
هخىؾ٘ ٞحها ٦ما ًلي:
حم الالحئحن الفلظؼُيُحن في اٌعىدة:
 ، 194الظي
 1948اللساز زكم
جبيذ الجمُٗت الٗامت لألمم املخدضة في صوعتها الثالثت ،بخاعٍش٧ 11اهىن و/٫صٌؿمبر مً ٖام
جىو ال٣ٟغة ( )11مىه نغاختٖ ،لى يغوعة ٖىصة الالحئحن الٟلؿُُيُحن ئلى بُىتهم و٢غاَم نلُت التي هجغوا مجها ،حغاء
الخغب.
ّال
ٞىو في ٣ٞغجه الثاهُت
ولم ً٨خَ ٠ظا ا٢٫غاع بخأُ٦ض خ ٤الٗىصة ،بل حٗضي طل ٪ئلى ئًجاص آلُت ٖملُت لخُبَُ ٤ظا الخ،٤
ٖلى ئوكاء "لجىت جى ٤ُٞصولُت" أهاٍ بها مهمت جىُٟظ ٢غاع الٗىصةٖ ،لى أن ً٩ىن م٣غَا الغؾمي في ال٣ضؽ.
وًٞال ًٖ طل ،٪أ٦ضث ال٣ٟغة ( )11ؾالٟت الظ٦غ ٖلى يغوعة ئٚازت الالجةحن الٟلؿُُيُحن ئلى خحن أن جخم ٖىصتهم وأو٧لذ
َظٍ املهمت لهُئت "إغازت ألامم اإلاخحدة لالحئحن الفلظؼُيُحن" ،وهي َُئت صولُت ؾب٣ذ ئوكاء وهغوا جخمثل مهمتها ؾاؾُت في
ج٣ضًم زضماث ئوؿاهُت و٦ظل ٪حؿهُل ٖىصة الالحئحن ئلى بُىتهم وممخل٩اتهم والخٗىٌٍ ٖلى أؾاؽ التزام املجخم٘ الضولي
بمؿئىلُخه.
ول٣ض جم الدكضًض ٖلى َظا ال٣غاع أ٦ثر مً مغة مً ٢بل الجمُٗت الٗامت لألمم املخدضة في الٗضًض مً ٢غاعاتها الالخ٣ت .وأبغػ
َظٍ ال٣غاعاث :
َ .1972ظا ًٞال ًٖ ٢غاعاث ا٫حمُٗت الٗامت التي
 )2936لٗام
1968؛ وال٣غاع (
 )2452لٗام
1952؛ ال٣غاع (
 )513لٗام
ال٣غاع (
ّال
اٖخبرث أن مك٩لت الالحئحن الٟلؿُُيُحن هاحمت ًٖ ئه٩اع خ٣ى٢هم ٚحر ال٣ابلت للخهغ ٝالتي هو ٖلحها مُثا ١مم املخدضة
وإلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١إلاوؿان ،أي جل ٪ال٣غاعاث التي عبُذ بما ال ً٣بل الجض ٫خ ٤الٗىصة بد ٤ج٣غٍغ املهحر وحٗلذ مً
ًا
 ،1974الظي أَلٖ ٤لُه بٌٗ
 )3236لٗام
خ ٤الٗىصة قغٍا ئلؼامُا لخُبُ ٤خ ٤ج٣غٍغ املهحر .وهسو بالظ٦غ َىا ال٣غاع (
الخ٣ىُ٢حن الضولُحن " شسعت حلىق الشعب الفلظؼُني".
ول٣ض هو َظا ال٣غاع في ٣ٞغجه الثاهُت ٖلى جأُ٦ض الجمُٗت الٗامت مً حضًض خ ٤الٟلؿُُيُحن الثابذ في الٗىصة ئلى صًاعَم
وممخل٩اتهم التي قغصوا مجها ،وجُالب باٖاصتهم .وفي ال٣ٟغة ولى مً ال٣غاع طاجه أ٦ضث الجمُٗت ٖلى "خ٣ى ١الكٗب الٟلؿُُني
الثابخت في ٞلؿُحن والؾُما الخ ٤في ج٣غٍغ مهحرٍ صون جضزل زاعجي ،والخ ٤في الاؾخ٣ال ٫والؿُاصة الىَىُحن".
 3379حاء في ال٣ٟغة زحرة مىه " أن
(1975الضوعة٢ )30غاعًٍ :و ٫ع٢م
 1975أنضعث الجمُٗت الٗامت بخاعًش/11/10
وفي ٖام
الههُىهُت ق٩ل مً أق٩ا ٫الٗىهغٍت والخمُحز الٗىهغي".
انظر قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة رقم  94اخلاص حبق العودة.
 2واستخدمت أمريكا يف كل مرة حق النقض (الفيتو) إلبطال ىذه القرارات اليت تدين إسرائيل.
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 3376الظي حك٩لذ بمىحبه لجىت مهمتها ئٖضاص بغهامج جىُٟظي َضٞه جم٨حن الكٗب الٟلؿُُني
أما الثاوي ٞهى ال٣غاع ع٢م
 3236ؾال ٠الظ٦غ.
مً مماعؾت خ٣ى٢ه المٖتر ٝبها في ال٣غاع
و٢ض جًمً َظا البرهامج الخىُٟظي ج٣غٍغا "ًماعؽ الكٗب الٟلؿُُني ٖلى أؾاؾه خ٣ى٢ه الثابخت ومجها خ ٤الٗىصة،
و ٤ٞبغهامج ًىٟظ ٖلى مغخلخحن:
ًا
 ،1967وهي ٖىصة ٚحر مغبىَت بأي قغٍ وٍخم جىُٟظَا ٞىعا.
 املغخلت ولىٖ :ىصة الظًً هؼخىا هدُجت خغب (ًىهُى) خؼٍغان ،1967وجخىلى مم املخدضة بالخٗاون م٘ الضو ٫املٗىُت
– 1948
 املغخلت الثاهُتٖ :ىصة الظًً هؼخىا في الٟترة الىاٗ٢ت بحن ٖاميومىٓمت الخدغٍغ الٟلؿُُيُت اجساط الخضابحر الالػمت لخم٨حن الالحئحن مً الٗىصة ئلى صًاعَم وممخل٩اتهم ،وأما الظًً ال ًسخاعون
الٗىصة ُٞض ٘ٞلهم حٗىٌٍ ٖاص ٫ومىه."٠
 1976ووا٣ٞذ ٖلُه ٦ثرًت ،ئال أن
ول٣ض ٢ضمذ اللجىت املظ٧ىعة أٖالٍ ،ج٣غٍغَا ئلى مجلـ مً وهى٢ل في ًىهُى /خؼٍغان
املكغوٕ ؾٖ ِ٣ىضما اؾخسضمذ أمحر٧ا خ ٤الى ٌ٣يضٍ.
 ،1980و٧ان ًىاحه املهحر هٟؿه بٗض اؾخسضام أمحر٧ا خ٤
- 1976
وأُٖض ج٣ضًم ج٣غٍغ اللجىت ئلى املجلـ أعب٘ مغاث في الٟترة
الى.ٌ٣
وفي اهخٓاع مماعؾت الكٗب الٟلؿُُني لخ٣ه في الٗىصة ،جب٣ى و٧الت مم املخدضة إلٚازت وحكُٛل الالحئحن الٟلؿُُيُحن في
الكغ ١صوى ( وهغوا) هي املإؾؿت ممُت الىخُضة التي ج٣ىم باٚازت وبخىٞحر الخٗلُم والغٖاًت الصخُت والخضماث الاحخماُٖت
واملٗىهت الُاعةت ألعبٗت أحُا ٫مً الالحئحن الٟلؿُُيُحن الظًً ٌِٗكىن في كؼاع غصة والظفت الغسبُت وألازدن ولبىان
والجمهىزٍت العسبُت الظىزٍت.
وٖلُه حٗض وهغوا ئلى خض بُٗض أ٦بر و٧الت جابٗت لألمم املخدضة حٗم ٫في الكغ ١وؾِ خُث ًبلٖ ٜضص مىْٟحها أ٦ثر مً
 29000مىْ٩ً ٠اص ً٩ىن مٗٓمهم مً الالحئحن الٟلؿُُيُحن أهٟؿهم الظًً ٌٗملىن بك٩ل مباقغ ملهلخت مجخمٗاتهم في
وْاة ٠املضعؾحن و َباء واملمغياث و زهاةُحن الاحخماُٖحن.

إلغاثوتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن /http://www.un.org/unrwa/arabic :
أنظر ادلوقع الرمسي لوكالة األمم ادلتحدة ة
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الخاجمت:
ل٣ض ولض الخغا ٥الؿُاس ي الظي حِٗكه املىُ٣ت الٗغبُت مكا٧ل اوؿاهُت ال حٗض وال جدص ى ،ؾُما بٗض اهدكاع ْاَغة
الدكغص والجزوح واللجىء الى صوٖ ٫غبُت مجاوعة بأٖضاص مغٖبت ،وؾِ أويإ مترصًت ًى٣هها ٧ل م٣ىماث الِٗل ال٨غٍم ،وفي
امل٣ضمت املأ٧ل واملأوي.
ول٣ض حٗضصث الخ٣ضًغاث خىٖ ٫ضص الالحئُحن
الؿىعٍحن وا٫لُبحن والٗغاُ٢حن في مسخل ٠الضو٫
الٗغبُت.
ٞل٣ض سجلذ املٟىيُت الؿامُت لألمم املخدضة
لكإون الالحئحن في ٖام  2013ؾخت صوٖ ٫غبُت يمً
أ٦بر ٖكغًٍ صولت مؿخًُٟت لالحئُحن ،و٤ٞ
الاخهاةُاث املخىٞغة والىاعصة في الهىعة املغ٣ٞت.
و٦ما َى واضرٞ ،ان لبىان جخهضع الضو ٫الٗغبية
مً خُث اؾخًاٞت الالحئحن ٖلى أعايحها ،جلحها
عصن ،زم الٗغاٞ ،١الُمً ،مهغ وأزحرا حىىب
الؿىصان.
أما الضو ٫الٗغبُت زغي مثل صو ٫املٛغب الٗغبي
ٞان ٖضص الالحئحن ٞحها ٢لُال وؿبُا م٣اعهت م٘ الضو٫
الؿخت املظ٧ىعة باألٖلى.
وُٞما ًسو الاخهاةُاث ٚحر الغؾمُت لٗضص
الالحئحن الؿىعٍحن في بٌٗ الضو ٫الٗغبُت زالٖ ٫ام
ٞ 2014هي ٧اآلحي:
 بمهغ 60أل ٠الجئ ؾىعي؛
 أما بلبىان ٞل٣ض ججاوػ الٗضص ملُىن وهه ٠ملُىن الجئ ؾىعي ،أي أ٦ثر مً عب٘ ٖضص ؾ٩ان َظا البلض طاث املؿاخت
الجٛغاُٞت الهٛحرة.
ٞمً املإؾ ٠أن جهبذ ؾىعٍا التي ٧اهذ ٢بل رمؿت أٖىام زاوي أ٦بر بلض ٌؿخًُ ٠الالحئحن في الٗالم ،جهضع أ٦بر ٖضص
مً الالحئحن في الٗالم.

1أكبر20دولةمضيفةلالجئينفيالعبلمنهبية،2013أنظر:ادلفوضية السامية لألمم ادلتحدة

لشؤون الالجئني :التكلفةاالنسبنيةللحرةاالتجبهبتالعبلمية

،2013ص.13

2ادلفوضية السامية لألمم ادلتحدة

لشؤون الالجئني :المرجعالسببقص.5
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ول٣ض حؿبب َظا الىي٘ املؼعي في از٣ا٧ ٫اَل الضو ٫املجاوعة ،التي هي مً ؾاؽ حٗاوي مً أػماث ا٢خهاصًت وختى
ؾُاؾُت .مما حٗلها جخسظ احغاءاث خاؾمت يض َىؤالء الطخاًاٞ .الؿلِة املهغٍت ٖلى ؾبُل املثا ،٫مىٗذ صزىٞ 259 ٫غصا
مً الالحئحن الؿىعٍحن.
أما لبىان ٞهي الػالذ حؿخ٣بل أٖضاص ٦بحرة مً الالحئحن الؿىعٍحن عٚم أن زؿاةغَا املاصًت ٢ض ٢ضعث بـ  5 ٫7ملُاع صوالع
أمغٍ٩ي  ،ممخضة مً الٟترة ما بحن  2012و ،2014وج٣ضع خاحاث لبىان مً الضٖم املباقغ للمدآٞت ٖلى البيُت الخدخُت
والخضماجُت املخىاٞغة بملُاعًٍ وهه ٠ملُاع صوالع الى أوازغ ٦ .2014ما ًخى ٘٢جؼاًض أٖضاص ال٣ٟغاء في لبىان مً حغاء اػمت اللجىء
بـ  170000شخو ايافي (ممً ٌِٗكىن با٢ل مً  4صوالعاث في الُىم) ،أما البُالت ٞمخى ٘٢أن جهل الى  %20م٘ اػصياص أٖضاص
الٗاَلحن مً الٗمل بـ  324000شخو مٗٓمهم مً الٟئاث الكبابُت ٚحر املخٗلمت.
وٖلُه باث مً الًغوعي أن جخًامً الضو ٫الٗغبُت ُٞما بُجها مً أحل ئصاعة ػماث إلاوؿاهُت ختى ال جمخض أزاعَا ال٩اعزُت
ئلى باقي الضو ،٫و٢ض حؿخٗحن في طل ٪بالخجغبت عوبُت الغاةضة في مجا ٫الؿُاؾت مىُت املكتر٦ت التي اجبٗتها مىض ٖام  1997بٗض
اٖخماص مٗاَضة أمؿترصام والتي ًُلٖ ٤لحها مهام ،"Petersberg " :وهي حكمل مهام ئوؿاهُت ،ومهام الخٟاّ ٖلى الؿالم ،ومهام
ئصاعة ػماث.

.2013

1حسب تصرحيات وزير الشؤون االجتماعية اللبنانية جلريدة النهار اللبنانية  ،بتاريخ  27ديسمرب
 2د .سرور طاليب :حقوق اإلنسان يف إطار ادلعاىدات األروبية التأسيسية ،جملة اجلنان حلقوق اإلنسان ،طرابلس  /لبنان ،العدد  ،2ص . 9
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