
 

  (ٌدرج ضمن المقدمة) الهدف من البحث

----------------------  

 لقد كان للبحث أهداف متعددة ومن أهمها قانون الالجبٌن وهو فرع من القانون الدولً ٌعنً 

بحماٌة حقوق الالجبٌن ، واالتفاقٌات الدولٌة الخاصة بوضع الالجبٌن  ، ودور األمم المتحدة فً حماٌة 

 المتعلقة  1951ة الالجبٌن ،  دراسة حال الالجبٌن فً االتفاقٌات الدولٌة وخاصة اتفاقً

 . بوضع الالجبٌن والبروتوكول التابع لها ، تحدٌد حقوق وواجبات الالجبٌن فً القانون الدولً 

 

 (ضمن المقدمة تدرج)المحتوٌات 

------------  

 بوضع الالجبٌن فً ) احتوى البحث على موضوعات متعددة ذات عالقة كبٌرة ومهمة باللجوء 

 . العام وحقوق االنسان  والقانون ( القانون الدولً 

 (درج ضمن المقدمةت)االستنتاجات 

-------------  

 : أدركت الدراسة استنتاجات متعددة من أهمها 

 إن معظم الجبً العالم ٌنتظرون حال دابما لوضعهم بعٌد عن المساومات الحزبٌة واالقلٌمٌة 

 دول والمنظمات الدولٌة ، وان حقوق الالجبٌن هً حقوق إنسانٌة واجب احترامها من قبل ال

 واالنسانٌة واالحزاب المحلٌة ، واستخدام القانون الدولً لحقوق االنسان لتعزٌز حماٌة الالجبٌن 

 . علً الرغم من التطورات فً مجال حقوق االنسان 

    (ضمن المقدمةتدرج كذلك )وتضمن البحث عدد من توصٌات ومقترحات ومن أهمها

------------------------------------------------------  

 ضرورة منح الالجبٌن الحقوق االنسانٌة كحق العمل والضمان الصحً والمعٌشً وحق طلب 

 العلم والدراسة ، ضرورة ضمان الحماٌة لالجبٌن وحقوقهم االنسانٌة  ، ضرورة أٌجاد االلٌات 

 . الجبٌن والوسابل المطلوبه لتطبٌق القرارات الدولٌة واالممٌة فً حقوق ال

 

 



 المقدمة 

قدٌمة العهد ، ألنها الزمت االضطهاد ،  مشكلة الالجبٌن نالشك ا

الذي كان ٌمارسه اإلنسان منذ العصور األولى ، لكنها والتعذٌب ، والقهر 

تفاقهت وازدادت خطورتها فً عالمنا المعاصر الذي عان الوٌالت وألهوال من 

د من الالجبٌن الذٌن ٌطلبون ملجؤ جراء الحروب ، وترتب على ذلك ظهور العدي

ومكاناً آمناً ، إما داخل حدود بلدهم أو لدى الدول االخرى المجاورة غٌر التً 

 (ال ٌوجد احالة بالهامش؟).   1*ٌضطهد فٌها الالجا 

والتً واجهت  ومن البدٌهً أن مشكلة اللجوء أصبحت أكثر القضاٌا إلحاحا

ه الفبات من بٌن أكثر مجموعات الناس المجتمع الدولً طوال تارٌخه ، كون هذ

تعرضا ً للمعاناة سواء كان ذلك نتٌجة لصراع ، أو اضطهاد ، أو غٌر ذلك من 

 (ال ٌوجد احالة بالهامش؟).  2* أنواع انتهاكات حقوق اإلنسان  

ولم ٌتم النظر إلى قضٌة الالجبٌن باعتبارها دولٌة ٌتعٌن معالجتها على مستوى 

فترة التً عقبت الحرب العالمٌة األولى عندما ظهرت إلى الدولً ، إال فً ال

الوجود عصبة األمم المتحدة ، ومنذ ذلك الوقت كان التصدي لمشكلة اللجوء ٌسٌر 

ببطء وبصورة متقطعة ، واستمر الوضع حتى أدرك المجتمع الدولً ضرورة 

الدولٌة  إنشاء شبكة من المإسسات والنظم القانونٌة التً تهدف إلى توفٌر الحماٌة

 (ال ٌوجد احالة بالهامش؟)(1).لالجبٌن والتعامل معها بطرٌقة شاملة

 

  ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ٌالؽت١ٓ: ثٌفظً ثالٚي

٠ؾخ ثعضؼّجي ِظطٍقجس )لجْٔٛ ثٌالؽت١ٓ دٌٚٝ 

ٚ لجْٔٛ أثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ٌالؽت١ٓ ٚ أٖ: دل١مزٚصٛف١ذ٘ج

ػذجسر ػٓ ِؾّٛػز ِٓ ثٌمٛثػذ ( ثٌالؽت١ٓ ثٌذٌٟٚ؟؟؟

ءثس ثٌضٟ صٙذف إٌٝ فّج٠ز، أٚال، ثألشخجص ثٌز٠ٓ ٚثإلؽشث

٠ٍضّغْٛ ثٌٍؾٛء ٘شدج ِٓ ثالػطٙجد، ٚثٌغج١ٔز صٍه ثالػضشثف 

٠ٛفش ثإلطجس . دُٙ والؽت١ٓ دّٛؽخ ثٌظىٛن رثس ثٌظٍز

ثٌمجٟٔٛٔ ِؾّٛػز ِض١ّضر ِٓ ثٌؼّجٔجس ٌٙزٖ ثٌفتجس ِٓ 

ثألشخجص، ػٍٝ ثٌشغُ ِٓ، ال ِقجٌز، ٚ٘زٖ ثٌقّج٠ز ثٌمج١ٔٛٔز 

دثخً إٌٝ فذ ِج ِغ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ٌقمٛق ثإلٔغجْ ٚوزٌه صش

ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ثٌّطذك ػٍٝ ثٌٕضثػجس ثٌّغٍقز دّٛؽخ 

 (ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثالٔغجٟٔ).ثٌمجْٔٛ ثإلٔغجٟٔ ثٌذٌٟٚ

 ثٌّظجدس ثٌشة١غ١ز ٌمجْٔٛ ثٌالؽت١ٓ ٚلجْٔٛ ثٌّؼج٘ذثس

ثٌّضؼٍمز  1951، ال ع١ّج ثصفجل١ز ػجَ (ثٌضغ١ّزصذل١ك )

ٚدشٚصٛوٌٛٙج ( 1951ثصفجل١ز ثٌالؽت١ٓ ٌؼجَ )ػغ ثٌالؽت١ٓ دٛ



٠ٕٚطذك ثٌمجْٔٛ . ، ٚثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثٌؼشف1967ٌٟؼجَ 

ثٌذٌٟٚ ثٌؼشفٟ ػٍٝ ؽ١ّغ ثٌذٚي دغغ ثٌٕظش ػّج إرث وجٔش 

ثٌظىٛن ثإلل١ّ١ٍز . طشفج فٟ ثٌّؼج٘ذثس رثس ثٌظٍز أَ ال

ل١ز صّغً ِؾّٛػز أخشٜ ِٓ ثٌقّج٠ز، ال ع١ّج ِٕظّز ثألفشٞ

، ٚػٍٝ ثٌشغُ ِٓ أٔٙج (ألفش٠م١ج) 1969ثصفجل١ز ثٌٛفذر 

ألِش٠ىج ثٌالص١ٕ١ز ) ١ٌ1984غش ٍِضِز، ٚإػالْ وجسصجخ١ٕج 

 . سع١ّج لج١ٔٛٔج 

 

صّٙذ ٌٍّٛػٛع ٚال ٠ضُ روش ف١ٙج صمغ١ّجس  ِؼٍِٛجس ِذؼغشر ال 

 ثٌفظً 

 
 

 

 

 

 

 

                (2  ) 

 

ث منقول حرفٌا كما تظهره المبح)تعرٌف الالجا : المبحث األول   

 ( الخلفٌة البٌضاء وراء النص

 

T ٚرؼش٠ف اٌالعئ  he  De f i n i t i on  o f  a  Re f uge e       

اٌفمش هو الشخص الذي ٌهرب من بلده إلى بلد آخر خوًف على حٌاته ، أو خوفا من السجن أو التعذٌب ، وبتعدد أسباب اللجوء  الالجئ

.ٚاالس٘بة ٚاٌؾشة   

ٌغٛء اٌس١بسٟ ٚاٌذ٠ٕٟ ٚاالٔسبٟٔ أٛاع اٌٍغٛء ٟ٘ اي . 

  .للجوء السٌاسى ٌتم منحه للشخصٌات المشهورة، والقادة المنشقٌن عن جٌوشهم أو حكوماتهم ، وللناشطٌن السٌاسٌن
  .اللجوء الدٌنً هو أن ٌقوم الشخص باللجوء إلى دولة أخرى بسبب تعرضه لإلضهاد بسبب الدٌن أو المعتقدات الالدٌنٌة

دولة أخرى داخل أو خارج الوطن بسبب الحروب أو النزاعات االثنٌة أو العرقٌة، وهناك دول تعٌد الالجبٌن إلى بلدهم األم بعد اللجوء إلى 
ألخرى بسبب الكوارث  لهدو وهو اللجوء من اإلقتصادٌة  اللجوء الغذابً أو. إنتهاء هذه الصراعات، ودول أخرى تبقٌهم على أرضها

 عات، وهو غالبا غٌر معمول به حالٌاالبٌبٌة التى تسبب المجا

 

ِشثوض ثٌقّج٠ز ثٌمج١ٔٛٔز ثٌذ١ٌٚز ٌالؽت١ٓ ػٍٝ شخض ٠ىْٛ ِغضٛف١ج ٌٍّؼج١٠ش 

دّٛؽخ . 1951ٚػغ ثٌالؽب ػٍٝ ثٌٕقٛ ثٌّٕظٛص ػ١ٍٗ فٟ ثصفجل١ز ثٌالؽت١ٓ ٌؼجَ 

 :صٕطذك ػٍٝ أٞ شخض" الؽب"، فئْ ِظطٍـ 2 (A) 1ثٌّجدر 

 

ثٌضؼشع ٌالػطٙجد دغذخ ػشلٗ أٚ د٠ٕٗ أٚ  دغذخ خٛف ٌٗ ِج ٠ذشسٖ ِٓ"... 

ؽٕغ١ضٗ أٚ ثٔضّجةٗ إٌٝ فتز ثؽضّجػ١ز ِؼ١ٕز أٚ آسثةٗ ثٌغ١جع١ز، خجسػ دٍذ 

ؽٕغ١ضٗ ٚال ٠غضط١غ أٚ ال ٠ش٠ذ دغذخ رٌه ثٌخٛف، أْ غ١ش سثغذز فٟ ثالعضظالي 

دقّج٠ز رٌه ثٌذٍذ؛ أٚ وً شخض ال ٠ٍّه ؽٕغ١ز ٠ٚٛؽذ خجسػ دٍذ إلجِضٗ 

ق ٔض١ؾز ٌّغً ٘زٖ ثألفذثط، ٚال ٠غضط١غ أٚ ال ٠ش٠ذ دغذخ رٌه ثٌّؼضجدر ثٌغجح

 ".ثٌخٛف، غ١ش سثغخ فٟ ثٌؼٛدر إ١ٌٗ 

 

 :ٚدجٌضجٌٟ، ٚفمج ٌٙزث ثٌقىُ، ٠ضُ صؼش٠ف ثٌالؽت١ٓ عالط خظجةض أعجع١ز

 

 .ُ٘ خجسػ دٍذثُٔٙ ثألط١ٍز أٚ خجسػ دٍذ إلجِضٗ ثٌّؼضجدر ثٌغجدك ٌٙج



العضفجدر ِٓ فّج٠ز رٌه ثٌذٍذ دغذخ أُٔٙ غ١ش لجدس٠ٓ أٚ غ١ش سثغذ١ٓ فٟ ث

 ٚ. خٛف ٌٗ ِج ٠ذشسٖ ِٓ ثٌضؼشع ٌالػطٙجد

ثٌؼشق أٚ ثٌذ٠ٓ أٚ : ٠ٚغضٕذ ثػطٙجد ٠خشٝ ػٍٝ ٚثفذ ػٍٝ ثأللً ِٓ خّغز أعظ

 .ثٌؾٕغ١ز أٚ ثالٔضّجء إٌٝ فتز ثؽضّجػ١ز ِؼ١ٕز أٚ آسثةٗ ثٌغ١جع١ز

ثألشخجص، ثٌز٠ٓ  ٠ش١ش إٌٝ" طجٌذٟ ثٌٍؾٛء"ِٚٓ ثٌُّٙ ثٌضأو١ذ ػٍٝ أْ ِظطٍـ 

صمذِٛث دطٍذجس ٌٍقظٛي ػٍٝ ثٌٍؾٛء، ٌٚىٓ ثٌزٞ ٌُ ٠ضُ دؼذ صقذ٠ذ ٚػغ 

 .ثٌالؽب

 

 

 ٌىً شخض ثٌقك فٟ أْ ٠ٍؾأ إٌٝ ثٌضّضغ" 

 " .فٟ دٍذثْ أخشٜ ٘شدج ِٓ ثالػطٙجد 

  1 ) 14ثإلػالْ ثٌؼجٌّٟ ي فمٛق ثإلٔغجْ، ثٌّجدر 

 

 

 

 

 

 

 

 (3   ) 

 "ر ثٌمغش٠زػذَ ثإلػجد"ِذذأ : ثٌّطٍخ ثالٚي  
 

 

 

 

ال  1951ِٓ ثصفجل١ز ثٌالؽت١ٓ ٌؼجَ  33ٚؽٛد ثٌضضثَ دّٛؽخ ثٌّجدر 

ثٔٙج عضىْٛ ػشػز ٌخطش / إلسؽجع ثٌالؽت١ٓ إٌٝ دٍذ ِٓ ثألسثػٟ ف١ظ ثٔٗ 

 :ثالػطٙجد

 

الؽتج فٟ "( أْ صشدٖ )" ال ٠ؾٛص ألٞ دٌٚز ِضؼجلذر أْ صطشد أٚ صؼ١ذٖ "

ٌضٟ صىْٛ ف١جصٗ أٚ فش٠ضٗ أٞ شىً ِٓ ثألشىجي إٌٝ فذٚد ثأللج١ٌُ ث

ٌٍخطش دغذخ ػشلٗ أٚ د٠ٕٗ أٚ ؽٕغ١ضٗ أٚ ثٔضّجةٗ إٌٝ فتز ثؽضّجػ١ز 

 ".ِؼ١ٕز أٚ ع١جع١ز ثٌشأٞ 

 

ٚ٘زث ِج ٠ؼشف دّذذأ ػذَ ثإلػجدر ثٌمغش٠ز، ٚثٌضٟ صؼضذش ؽضءث ِٓ 

أدسػ ِذذأ . ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثٌؼشفٟ، ٚدجٌضجٌٟ ٍِضِج ٌؾ١ّغ ثٌذٚي

٘ذثس ثٌذ١ٌٚز ٌقمٛق ثإلٔغجْ، ػٍٝ عذ١ً أ٠ؼج فٟ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌّؼج

ٌّٕج٘ؼز ثٌضؼز٠خ، ثٌضٟ صقظش ثٌٕمً  1984ثٌّغجي ثصفجل١ز ػجَ 

 .ثٌمغشٞ ألشخجص إٌٝ دٍذ ف١ظ ٕ٘جن خطش فم١مٟ ِٓ ثٌضؼز٠خ

 

 ثٌّششد٠ٓ دثخ١ٍج

 

٠ضُ صقذ٠ذ ثٌّششد٠ٓ دثخ١ٍج فٟ ثٌّذجدا ثٌضٛؽ١ٙ١ز دشأْ ثٌضششد 

ثس ِٓ ثألشخجص ثٌز٠ٓ ثػطشٚث أٚ أشخجص أٚ ِؾّٛع" 1998ثٌذثخٍٟ ػجَ 

أؽذشٚث ػٍٝ ثٌفشثس أٚ ػٍٝ صشن ِٕجصٌُٙ أٚ أِجوٓ إلجِضُٙ 

ثٌّؼضجدر، ٚال ع١ّج ٔض١ؾز أٚ فٟ ٚرٌه ٌضؾٕخ آعجس ثٌٕضثع ثٌّغٍـ 

ٚفجالس ثٌؼٕف ثٌؼجَ، أٚ ثٔضٙجوجس ٌقمٛق ثإلٔغجْ أٚ ثٌىٛثسط 

دٌٚز  ثٌطذ١ؼ١ز أٚ ثٌضٟ ِٓ طٕغ ثإلٔغجْ، ٚثٌز٠ٓ ٌُ ٠ؼذشٚث فذٚد

 ".ِؼضشف دٙج د١ٌٚج 

 

١ٍِْٛ شخض، ُ٘ ثألشخجص  22ثٌّششد٠ٓ دثخ١ٍج، ثٌز٠ٓ ٠شىٍْٛ ث٢ْ ٔقٛ 

ِٚغ رٌه، ٕ٘جن ثٌؼذ٠ذ ِٓ . ثٌز٠ٓ ثٌٛػغ ٟ٘ ِّجعٍز ٌضٍه ثٌالؽت١ٓ

أٚال، ثٌٕجصف١ٓ ١ٌغٛث ِٛػٛع . ثالخضالفجس د١ٓ ثٌٕجصف١ٓ ٚثٌالؽت١ٓ

غُ ِٓ أْ ثٌّذجدا ِؼج٘ذر ثٌّؼضّذر ػٍٝ ثٌظؼ١ذ ثٌؼجٌّٟ، ػٍٝ ثٌش



ثٌضٛؽ١ٙ١ز صمَٛ ػٍٝ ثٌشدط ثٌذ١ٌٚز ٌقمٛق ثإلٔغجْ ٚثٌمجْٔٛ 

ثٌغج١ٔز، خالفج ٌالؽت١ٓ، ٌُ ٠ؼذشٚث فذٚدث د١ٌٚز ثٌٕجصف١ٓ . ثإلٔغجٟٔ

عجٌغج، صؼش٠ف ثألشخجص ثٌٕجصف١ٓ دثخ١ٍج فٟ ثٌّذجدا . ِٓ دٍذُ٘ ثألطٍٟ

ٌٚته ثٌز٠ٓ ثٌضٛؽ١ٙ١ز ٘ٛ أٚعغ دىغ١ش ِٓ صؼش٠ف ثٌالؽب، دّج فٟ رٌه أ

ششدٚث دغذخ ثٌٕضثع ثٌّغٍـ، ٚثٔضٙجوجس فمٛق ثإلٔغجْ ٚثٌىٛثسط 

ثٌطذ١ؼ١ز، فٟ ف١ٓ ٠مضظش صؼش٠ف ثٌالؽب ألٌٚته ثٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ خٛف ٌٗ ِج 

 ٠ذشسٖ ِٓ ثٌضؼشع ٌالػطٙجد ػٍٝ ٚثفذ ػٍٝ ثأللً ِٓ خّغز أعذجح

 

(4 )  

 

لجْٔٛ فمٛق ثإلٔغجْ ٚلجْٔٛ : ثٌّطٍخ ثٌغجٟٔ 

 :ثٌالؽت١ٓ

 

 ٟ٘ رثس ثٌظٍز و١ف

 ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ٌالؽت١ٓ ٘ٛ ؽضء ِٓ فغ١فغجء أوذش ِٓ ثإلٔغجْ ثٌذٌٟٚ

 ٠شىً لجْٔٛ فمٛق ثإلٔغجْ. لجْٔٛ فمٛق ٚثٌمجْٔٛ ثإلٔغجٟٔ ثٌذٌٟٚ

 .ثإلطجس ثٌؼجَ ثٌزٞ ٠ٕذغٟ أْ ٠ٕظش إٌٝ أفىجَ لجْٔٛ ثٌالؽت١ٓ

 ٌمذ وجْ ثٌؼٙذ ثٌذٌٟٚ ثٌخجص دجٌقمٛق ثٌّذ١ٔز ٚثٌغ١جع١ز

 دجإلػجفز إٌٝ رٌه، ِج ٠مشح ِٓ ؽ١ّغ ِٓ ي. ٌقظش ػٛدر ٌٍضؼز٠خصفغ١ش 

 .ٚصٕطذك أفىجَ ٌغ١ش ثٌّٛثط١ٕٓ

 صٍه ثٌقمٛق: ٠ٚقك ٌالؽت١ٓ إٌٝ ِؾّٛػض١ٓ ِضذثخٍز ؽضة١ج ِٓ ثٌقمٛق

 ثٌّّٕٛفز ٌُٙ وأفشثد ٚثٌّىفٌٛز دّٛؽخ ثإلٔغجْ ثٌذٌٟٚ

 ِؼج١٠ش فمٛق ٚثٌمجْٔٛ ثٌٛطٕٟ، ٚفمٛق ِقذدر صضؼٍك دٛػؼُٙ

 .ؽبال

 ثع١ٕٓ ِٓ ثٌّؼج٘ذثس ثٌذ١ٌٚز ٌقمٛق ثإلٔغجْ ٌٙج دٚس وذ١ش ال ع١ّج فٟ

 :ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ٌالؽت١ٓ

 ط ثصفجل١ز ِٕج٘ؼز ثٌضؼز٠خ ٚغ١شٖ ِٓ ػشٚح ثٌّؼجٍِز أٚ ثٌؼمٛدز

 ثٌّؼجٍِز أٚ ثٌؼمٛدز ث١ٌّٕٙز صٕض ػٍٝ ثٌقّج٠ز ِٓ

ف١ٙج ثإلػجدر ثٌمغش٠ز، أٚ أؽذشٚث ثٌؼٛدر، إٌٝ ثٌقجالس ثٌضٟ ٠ىْٛ 

 ٕ٘جن خطش وذ١ش

 فىُ ػذَ ثإلػجدر ثٌمغش٠ز ِٓ ثصفجل١ز ِٕج٘ؼز. ثٌضؼز٠خ

 ثٌضؼز٠خ ٘ٛ فك ِطٍك، ػٍٝ خالف فىُ ػذَ ثإلػجدر ثٌمغش٠ز ٌالؽت١ٓ

 ثالصفجل١ز، ثألِش ثٌزٞ ٠ضطٍخ أْ ثٌقّج٠ز صىْٛ ِشصذطز ثٌخٛف ِٓ

 ثػطٙجد دغذخ ػشلٗ أٚ د٠ٕٗ أٚ ؽٕغ١ضٗ أٚ ثٔضّجةٗ ثٌشخض

 ٚدجإلػجفز إٌٝ رٌه، ال. ٠ز ِؼ١ٕز، أٚ ثٌشأٞ ثٌغ١جعِٟؾّٛػز ثؽضّجع

 لذ صىْٛ ثعضغٕجءثس الصفجل١ز ِٕج٘ؼز ثٌضؼز٠خ فٟ ثإلػجدر

 خالفج الصفجل١ز ثٌالؽت١ٓ، ٚثصفجل١ز. ثالٌضضثَ

 ػذ ال٠ٛؽذ ثٌضؼز٠خ أٞ فىُ دجعضغٕجء ِشصىذٟ

 ؽشثةُ خط١شر دشىً خجص أٚ أشخجص آخش٠ٓ ال ٠غضقمْٛ ِٓ ي

 .ثٌقّج٠ز
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 القانون اإلنسانً الدولً: المطلب الثالث 

 



 ٠ٕٚض ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثإلٔغجٟٔ ٌؼقج٠ج ثٌٕضثع ثٌّغٍـ ، عٛثء

 ٔجصف١ٓ أَ ال، ٠ؾخ ثفضشثِٙج ٚفّج٠ضٙج ِٓ آعجس ثٌقشح ، ٚ

 ألْ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌالؽت١ٓ ٠ؾذْٚ أٔفغُٙ فٟ. صٛف١ش ثٌّغجػذر ِقج٠ذر 

ثٌالؽت١ٓ فٟ وغ١ش ِٓ فٟ خؼُ ٔضثع ِغٍـ دٌٟٚ أٚ دثخٍٟ ، ٚلجْٔٛ 

 ثألف١جْ ػٓ وغخ

 ثصفجل١ز ؽ١ٕف ثٌشثدؼز ػٍٝ. صشصذط ثٌمجْٔٛ ثإلٔغجٟٔ 

٠قضٛٞ ػٍٝ ثٌّجدر (  1949)فّج٠ز ثألشخجص ثٌّذ١١ٔٓ فٟ ٚلش ثٌقشح 

 ثٌضٟ صضؼجًِ

 .ثٌالؽت١ٓ لذ ٠ضؼشػْٛ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ ثٔضٙجوجس فمٛق ثإلٔغجْ 

 عجْلذ ال صؼجٟٔ فمط ، أٚ ِؼجٔجر ثٌخٛف ٚفمٛق ثإلْ

 ثالٔضٙجوجس فٟ دٍذثُٔٙ ثألط١ٍز ، ٌٚىٓ لذ ٠غضّش ي

 صؾشدز ثٔضٙجوجس فمٛق ثإلٔغجْ خالي ؽ١ّغ ِشثفً

 .دٚسر ثٌضشش٠ذ 

 ٠غجػذ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ٌقمٛق ثإلٔغجْ ٌقّج٠ز ثٌالؽت١ٓ ِٓ خالي ٚػغ

 ِؼج١٠ش صقذد ِج ٠ّىٓ أْ ٠ؼضذش ثالػطٙجد ٚ

 ثٌٍؾٛء ِٓ خالي صٛف١ش آ١ٌجس ٌقّج٠ز ثٌالؽت١ٓ ٚطجٌذٟ

 ػذ ثٌضشف١ً ثٌمغشٞ ٚثٌطشد ٚثالػضمجي ثٌضؼغفٟ ٚثٌضٙذ٠ذ ي

 ثٌق١جر ٚ ثٌغالِز ثٌذذ١ٔز ، ٚثٔؼذثَ ثٌّأٜٚ ٚثٌغزثء ٚثٌضؼ١ٍُ ، أٚ

ثٌشػج٠ز ثٌطذ١ز ، ٚثالػضذثء ثٌؾٕغٟ ، أٚ ثالٔفظجي ػٓ أفشثد ثٌؼجةٍز 

. 

 

 

٠ّىٓ ثعضخذثَ لجْٔٛ فمٛق ثإلٔغجْ ٌٍّغجػذر فٟ فّج٠ز ثٌالؽت١ٓ 

 ٠ش٘جٚؽ

   األشخاص الذٌن تعنى بهم المفوضٌة بطرق مختلفة
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 اٌؾّب٠خ اٌذ١ٌٚخ ٌالعئ١ٓ  : المبحث الثانً 

 ثٌذٌٟٚ ثإلطجس ثٌمجٟٔٛٔ 

 ٔظجَ فّج٠ز ثٌالؽت١ٓ

 ػٕذِج فىِٛجس. ٘ٛ ِغؤ١ٌٚز ثٌذٚي ػٓ فّج٠ز ِٛثط١ٕٙج

ثد ِٓ غ١ش سثغذز أٚ غ١ش لجدسر ػٍٝ فّج٠ز ِٛثط١ٕٙج، لذ ٠ؼجٟٔ ثألفش

 ٘زث ثٌمذ١ً

 ثٔضٙجوجس خط١شر ٌقمٛلُٙ ثٌضٟ أؽذشٚث ػٍٝ صشن ِٕجصٌُٙ، ٚ

ِٕز . فٟ وغ١ش ِٓ ثألف١جْ فضٝ أعشُ٘، فٟ ثٌضّجط ثألِجْ فٟ دٍذ آخش

 رٌه ثٌق١ٓ، دقىُ ثٌضؼش٠ف،

 فىِٛجس دٍذثُٔٙ غ١ش لجدسر ػٍٝ فّج٠ز ثٌقمٛق ثألعجع١ز ًٌ

 ْ أْ أٌٚته ثألعجع١زثٌالؽت١ٓ، ٚثٌّؾضّغ ثٌذٌٟٚ عُ ثٌخطٛثس فٟ ػّج



 .ثفضشثَ ثٌقمٛق

فٟ أػمجح ثٌقشح ثٌؼج١ٌّز ثٌغج١ٔز، أٔشأس ثٌؾّؼ١ز ثٌؼجِز ٌألُِ 

 ثٌّضقذر

 (.UNHCR)ِىضخ ِفٛع ثألُِ ثٌّضقذر ثٌغجِٟ ٌشؤْٚ ثٌالؽت١ٓ 

 ثٔٙج. صُ صى١ٍف ثٌّفٛػ١ز ٌقّج٠ز ٚإ٠ؾجد فٍٛي دثةّز ٌالؽت١ٓ

 ث١٠ش ثٌذ١ٌٚز ثٌضٟٚصغضٕذ أٔشطز فٟ إطجس ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ٚثٌّغ

 ثألسدغٚٚؽ١ٕف  ٠ٚ1948شًّ ثإلػالْ ثٌؼجٌّٟ ٌقمٛق ثإلٔغجْ 

 فٛي ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثإلٔغجٟٔ، فؼال ػٓ ِؾّٛػز ِٓ( 1949)ثالصفجل١جس 

 ثٌّؼج٘ذثس ٚثإلػالٔجس ثٌذ١ٌٚز ٚثإلل١ّ١ٍز، ثٌٍّضِز ٚغ١ش ثٌٍّضِز،

 .أْ صؼجٌؼ ػٍٝ ٚؽٗ ثٌضقذ٠ذ ثفض١جؽجس ثٌالؽت١ٓ

 

 

ٌّ دًحٚس جنالجثٍٛ ْٙ يٍ ٔججرحش جنذٔل ٔيسإٔنٛحضٓح أٔالً ٔأخٛشجً، ٔخحطس جنذٔل جنطٙ ٚشضرطٌٕ ذٓح يٍ خالل يٍ دٛع جل يرذأ، فا

، لحيص جنجًؼٛس جنؼحيس ذطأسٛس جنًفٕضّٛس جنسحيٛس نشإٌٔ جنالجثٍٛ، جنطٙ 1945جنجُسٛس، نكٍ يغ ضأسٛس جأليى جنًطذذز 

ٔلذ جػطًذش ْزِ جنًفٕضّٛس فٙ َشحطٓح ػهٗ يجًٕػس يٍ . دجتًس نًشحكهٓى كحَص يًٓطٓح دًحٚس جنالجثٍٛ، ٔئٚجحد دهٕل

ّٙ نذمٕق جإلَسحٌ، ٔجضفحلّٛحش جُٛف جألسذغ نؼحو  ًّٓح جإلػالٌ جنؼحنً ّٙ 1949جنًؼحٚٛش، ٔجالضفحلٛحش، أْ ، ٔػهٗ جنمحٌَٕ جنذٔن

، ٔجضفحلّٛحش دٔنّٛس أخشٖ ضٓطّى ذذمٕق جنالجثٍٛ ٔضأيٍٛ جدطٛحجحضٓى  ّٙ يهٌٕٛ  22ضٕفّش جنًفٕضٛس جنؼهٛح جنًسحػذز نذٕجنٗ )جإلَسحَ

 .(يهٌٕٛ الجة 50شخض دٕل جنؼحنى يٍ أطم 
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 طوال الدولً المجتمع واجهت التً إلحاحا القضاٌا أكثر من أصبحت ألقسري والنزوح اللجوء مشكلة إن البدٌهً من
 أو اضطهاد، لصراع،أو نتٌجة ذلك كان سواء للمعاناة، تعرضا ناسال مجموعات أكثر بٌن من الفئات هذه كون تارٌخه،

 .اإلنسان حقوق انتهاكات أنواع من ذلك غٌر

. 
 التى الفترة فً أال الدولً، المستوي على معالجتها ٌتعٌن دولٌة قضٌة باعتبارها الالجئٌن قضٌة إلى النظر ٌتم ولم

 لمشكلة التصدي كان الوقت ذلك ومنذ االمم، عصبة الوجود لىا ظهرت عندما وتحدٌدا األولً العالمٌة الحرب اعقبت
 المؤسسات من شبكة انشاء ضرورة الدولً المجتمع ادرك حتً الوضع واستمر متقطعة وبصورة ببطء ٌسٌر اللجوء
 قطةن ،وحدثت شاملة بطرٌقة معها والتعامل الالجئٌن لمشاكل الدولٌة الحماٌة توفٌر الى تهدف التى القانونٌة والنظم
 المتحدة االمم اتفاقٌة وتبنً (المفوضٌة) الالجئٌن لشؤون السامً المفوض مكتب انشاء مع 1951 عام التحول
 .دولٌة لمعاٌٌر وفقا الالجئٌن حماٌة الى ٌهدف قانونٌا اطارا مرة والول معا وفرا قد الالجئٌن بوضع الخاصة

 الٌها ٌفر التً اللجوء بلدان خاصة الدول عاتق على تقع ومساعدتهم الالجئٌن حماٌة عن االولً المسؤولٌة ان ونجد
 من الدول وتمكٌن 1951 عام اتفاقٌة بأحكام االلتزام على وتشجٌعها الدول حث فً المفوضٌة دور وٌتأتً ، الالجئون

 .االتفاقٌة تلك فً وارد هو لما وفقا اراضٌها فً لالجئٌن كافٌة حماٌة تقدٌم
 ،او الالجًء له ٌتبع الذي للوطن الطوعٌة العودة طرٌق عن لالجئٌن والحلول الدولٌة ٌةالحما تقدٌم والٌة وللمفوضٌة

 .اللجوء بلد فً التوطٌن اعادة ،او اللجوء بلدان فً المحلً االندماج
 ، فعالٌة اكثر ٌجعلها بشكل ، الالجئٌن حماٌة لسبل الشاملة المراجعة تستدعً مستجدة ومتغٌرات ظروف هناك ان اال

 الف400 نحو مع تتعامل االولً العالمٌة الحرب اعقاب فً المفوضٌة كانت فقد ، ذلك على دلٌل خٌر االحصائٌات ولعل
 ، فقط اروبا فً الوقت ذلك فً تعمل المفوضٌة وكانت تقرٌبا، ملٌون 30 الى الرقم ارتفع 2007 العام وبنهاٌة الجًء

 الف 300 بحدود 1955 عام مٌزانٌتها وكانت العالم، برع تنتشر بلدا 125 فً مكاتب لها اصبح 2007 عام وبحلول
 .دوالر الملٌار مٌزانٌتها تجاوزت العام هذا وبحلول دوالر



 كالنساء الفئات بعض على التركٌز مع ، الالجئٌن بحماٌة الخاصة الدولٌة المعاٌٌر ،استعراض تقتضً التحدٌات هذه كل
 :-التالٌة المحاور خالل من الٌه سنتطرق ما وهذا واالطفال

 

 : اٌّطٍت األٚي 

 :- الالجئٌن بحماٌة الخاصة الدولٌة المعاٌٌر :-

 االضطهاد من هربا اخري اماكن فً االمان والتماس ، دٌارهم عن التخلً الى االشخاص من الكثٌر الضطرار نظرا
 1951 لعام الدولٌة تفاقٌةاال ،فصدرت القضاٌا هذه مع ٌتعامل الدولً المجتمع بدأ ، السٌاسً والعنف المسلح والصراع

 عام بروتوكول صدر فقد وشموال اتساقا اكثر االتفاقٌة ،ولجعل الالجئٌن لشؤون السامً المفوض مكتب انشاء وتم ،
 النحو على ، الالجئٌن لمشكلة االنسانً الجانب على تركز االتفاقٌة اصبحت بحٌث ، الجغرافٌة القٌود الغً الذي 1967
 لعمل لٌس )..فٌها ورد التى الالجئٌن لشؤون المتحدة االمم لمفوضٌة االساسً النظام من ثانٌةال المادة فً الوارد

 وفئات جماعات شؤون ٌعالج ان فٌه القاعدة ، واجتماعً انسانً عمل هو بل سٌاسٌة سمة اٌة السامً المفوض
 ..(الالجئٌن

 من الالحقة الفترات وفً الباردة الحرب عصر فً العمل من المفوضٌة ،مكنت واالنسانً السٌاسً مابٌن التفرقة وهذه
 .السواء على المسلحة الصراعات
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 (وانسانً سٌاسً) شقٌن ذات باعتبارها الالجئٌن لشؤون المتحدة االمم لمفوضٌة االساسٌة الوظائف تحددت هنا ومن
 :-التالً النحو على

 . العالم انحاء شتً فً الالجئٌن اعداد زدٌادا بسبب وذلك اللجوء بقضاٌا االهتمام زاد      (1
 المساعدة توفر اخذت التوطٌن، اعادة الى ،فباالضافة جدٌدة اشكاال تأخذ االخٌرة الفترة فً الحماٌة سبل خذت   (2

 باالضافة ، االجتماعٌة الخدمات من ذلك وغٌر والتعلٌم الصحٌة الرعاٌة توفٌر وكذلك ، والمأوي االغذٌة مثل المادٌة
 .السن وكبار واالطفال النساء مثل الفئات بعض بمساعدة الخاصة البرامج بعض تطوٌر الى
 داخل النازحون مثل اخري فئات الالجئٌن الى باالضافة تشمل اصبحت ،بحٌث الحماٌة من المستفٌدٌن نطاق زٌادة   (3

 بعد ٌتقرر لم الذٌن )اللجو وملتمسوا (عادوا الذٌن داخلٌا النازحون االشخاص او الالجئون)،والعائدون بالدهم حدود
 .وغٌرهم بالحرب المتأثرٌن والسكان ، الجنسٌة عدٌمً واالشخاص ( الرسمً وضعهم

 من وغٌرهم الالجئٌن حماٌة الى الهادفة بالبرامج والمنخرطة الفاعلة القوي عدد كبٌرة بصورة تزاٌد كما   (4
 الدولٌة واللجنة ، االخري المتحدة االمم وكاالت مع تعمل ٌةالمفوض اصبحت بحٌث ومساعدتهم، النازحٌن االشخاص

 ومنظمات االنسان، حقوق ومنظمات االقلٌمٌة، والمنظمات ، المتحدة لالمم التابعة السالم حفظ وقوات ، االحمر للصلٌب
 . االحمر والصلٌب االحمر للهالل الوطنٌة والجمعٌات المدنً، المجتمع

 منحً الحماٌة سبل اخذت فقد حالٌا اما الفعل، رد بطرٌقة تتم الماضً فً اللجوء لمشاكل الدولٌة الحماٌة كانت   (5
 والبعض ، سلفا معد بعضها برامج ،وفق القسري والنزوح اللجوء مشكلة لمواجهة الشامل بالنهج االخذ على قائم اخر

 .المفوضٌة والٌة نضم تندرج التى اللجوء حاالت من حالة حدوث عند المستجدة الظروف تفرضة االخر
 الوقت بنفس علٌها فان اراضٌها، الى الوصول فً التحكم فً مشروعة مصالح للدول ان من الرغم وعلى انه اال

 .بلدانهم فً االضطهاد من ٌفرون الذٌن لالشخاص الحماٌة بتوفٌر تتمثل دولٌة التزامات
 المسلحة النزاعات تزاٌد تفرضها التً التحدٌات ، مهااه ،لعل الالجئٌن مشكلة تواجه كبٌرة تحدٌات هناك ان ادراكنا مع

 العمل تواجه التى والتحدٌات ، للسكان المتزاٌدة ،والتحركات(الداخلٌة) والمحلٌة الدولٌة للنزاعات المتغٌرة ،والطبٌعة
 تقتضً ٌاتالتحد هذه كل مادٌا، لالجئٌن المستضٌفة والبلدان المفوضٌة دعم عن الدولً المجتمع وتقاعس االنسانً،

 برامج وفق باعمالها، القٌام من لها ٌكفل بما المفوضٌة برامج ودعم ، الدول كافة بٌن بالتعاون الحماٌة سبل مراجعة



 ٌتم ،وان الخصوص بهذا مسؤولٌاتها اخري بلدانا تحتل التى الدول تتحمل ،وان اللجوء اسباب االجل،ومعالجة طوٌلة
 .اخري اعتبارت اٌة عن بعٌدا االولى بالدرجة نٌةانسا كقضٌة اللجوء مشكلة مع التعامل
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 : اٌّطٍت اٌضبٟٔ 

 :-االنسانً الدولً القانون الحكام وفقا الالجئٌن حماٌة

 كان حٌث نسبٌا، النشأة حٌث ،وهو العام الدولً القانون فروع من فرع هو االنسانً الدولً القانون ان المعلوم من
 اصبح ، الحرب مشروعٌة بعدم الدولً المجتمع اقرار وبعد (الحرب قانون) االولً العالمٌة الحرب نهاٌة حتً ٌسمً
 (االنسانً الدولى )مفردة ،اطلقت الدبلوماسً المؤتمر انعقاد واثناء 1977 عام وفً (المسلحة النزاعات قانون)ٌسمً

 ضحاٌا حماٌة الى تسعً التً لقواعدا أي المتحاربة، االطراف وواجبات حقوق تحدد التى القانونٌة القواعد على
 (.الهاي قانون )القتال واسالٌب ووسائل القوة استخدام وتنظم (جنٌٌف قانون)المسلحة النزاعات

 سلطة تحت كانوا اذا بالحماٌة ٌتمتعون ،كونهم بالالجئٌن الخاصة الحماٌة سبل ٌوفر االنسانً الدولً القانون ان ونجد
 .النزاع اطراف احد

 

 بالحماٌة العدو بلد فً واستقرارهم العدائٌة االعمال من فرارهم بعد موطنوا ٌتمتع دولً، مسلح نزاع نشوب حالة ففً
 الرابعة االتفاقٌة ،وتطلب النزاع فً طرف اراضً فً ٌقٌمون اجانب انهم اساس الرابعة،على جنٌٌف اتفاقٌة بموجب

 جنسٌتهم اساس على اعداء كأجانب معاملنهم عن متناعواال ، تفضٌلٌة معاملة الالجئٌن معاملة المضٌف البلد الً
 عدٌمً حماٌة الى تطرقت التى ، القاعدة هذه االول البروتوكول عزز حكومة،وقد اٌة بحماٌة الٌتمتعون ،كونهم

 .الجنسٌة

 فاقٌةات بموجب بالحماٌة محاربة دولة اراضً فً اقامتهم حالة فً محاٌدة دولة أي مواطنً بٌن من الالجئون وٌتمتع
 .المحاربة والدول دولتهم بٌن دبلوماسٌة عالقات وجود عدم حالة الرابعة،فً جنٌف
 خاصة بحماٌة ٌتمتع مواطنٌها احد هو التى الدولة سلطة تحت ٌقع الذي الالجًء فان ما، دولة اراضً احتالل حال وفً

 او ادانته او محاكمته علٌها تحظر بل ، ءالالجً هذا على القبض االحتالل دولة على تحظر الرابعة االتفاقٌة ان اذ ،
 .المحتله االراضً عن ابعاده
 الدولٌة اللجنة فان ، الدولٌة للمعاٌٌر وفقا والمساعدة الحماٌة باجراءات تقوم المتحدة لالمم التابعة المفوضٌة كانت واذا

 مصٌر عن مباشرة مسؤولٌة عاتقها لىع وٌقع ، االنسانً الدولى القانون لقواعد وفقا الدور بنفس تقوم االحمر للصلٌب
 ٌخص فٌما الدولٌة اللجنة تتدخل ،بحٌث لالضطرابات او المسلحة للنزاعات المدنٌٌن الضحاٌا هم الذٌن الالجئٌن



 الرابعة جنٌٌف باتفاقٌة الصلة ذات القواعد المتحاربون ٌطبق لكً ، االنسانً الدولً القانون ٌشملهم الذٌن الالجئٌن
 .الضرورٌة والمساعدة الحماٌة سبل لهم وتوفر الالجئٌن هؤالء تزور ان المٌدانً عملها جالم فً ،وتحاول

 

 مسلح نزاع فً طرفا لٌس المضٌف البلد كان االنسانً،اذا الدولً القانون بموجب بالحماٌة الالجئون ٌتمتع ال ما وغالبا
 التتدخل عامة ،وكقاعدة الالجئٌن قانون بموجب بالحماٌة الالجئون ٌتمتع عندها ، داخلً نزاع الي عرضه لٌس او ،

 االمم مفوضٌة محلها حلت اذا اما ، المٌدان فً الوحٌده المنظمة هً كانت ان ، فرعٌة بصفة اال الحالة هذه فً اللجنة
 وثٌق نحو على جهودهما وتنسٌق تشاورهما وٌسمح معا عملهما تؤدٌان ،فانهما بالعمل الالجئٌن لشؤون المتحدة
 . وجه افضل على الضحاٌا ةباغاث

 فً عامة كقاعدة تشارك لم اذا وحتً ، الدولٌة للجنة الرئٌسٌة المشاغل من اوطانهم الى الالجئٌن اعادة مسألة وتتمثل
 عودة وشروط موعد بالضبط تحدد ان المعنٌة والمنظمات الدول من تطلب فانها ، اوطانهم الى الالجئٌن اعادة عملٌات
 .نهماوطا الى الالجئٌن

 الجسٌمة االنتهاكات بسبب موطنهم ترك على المدنٌٌن ارغم فاذا ، بلدانهم داخل المهجرون باالشخاص ٌتعلق فٌما اما
 المطبق بالقانون الحماٌة هذه تتعلق ان وٌجوز ، القانون هذا بموجب بالحماٌة ٌتمتعون فانهم ، االنسانً الدولً للقانون

 وبالنسبة بلدهم، داخل السكان تشرٌد الى ٌؤدٌان قد النزاعات من النوعٌن هذٌن نال ، الداخلٌة المسلحة النزاعات فً
 حماٌة موضع فهم مدنٌٌن بصفتهم المهجرٌن االشخاص فأن دولً، مسلح نزاع أي عن الناجمة التهجٌر عملٌات الى
 حماٌة موضع ٌصبحون فانهم داخلً، نزاع بسبب موطنهم من المدنٌون السكان فر واذا العدائٌة، االعمال اثار من

 ..دولى مسلح نزاع نشوب حالة فً علٌها المنصوص للحماٌة مشابهة
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 اذا ، اسثنائٌة بصفة اال بترحلٌهم االمر الٌجوز ،اذ للمدنٌٌن القسري الترحٌل (17 المادة) الثانً البروتوكول ٌحظر كما
 السكان الستقبال الممكنة االجراءات اتخاذ ٌجب الحالة ههذ ،وفً ملحة عسكرٌة اسباب او االمن دواعً ذلك تطلب

 علٌه مانصت وهذا والتغذٌة، والسالمة والعالجٌة الصحٌة واالرضاع المأوي حٌث من مرضٌة ظروف فً المدنٌٌن
 ضد ئمالجرا قبٌل من للسكان القسري الترحٌل اعتبرت التى الدولٌة الجنائٌة للمحكمة االساسً النظام من السابعة الماده

 .االنسانٌة

 لم ،واذا كافة المدنٌٌن السكان حٌاة على الحفاظ ٌستهدف شامال نهجا ٌعتمد االنسانً الدولً القانون ان المالحظ ومن
 كون ، القانونٌة الحماٌة على ٌنص ال انه اطالقا الٌعنً ذلك فان ، موسع بشكل المدنٌٌن السكان ترحٌل مسألة فٌه تذكر

 ضمن ومن المدنٌٌن السكان اهمها من عدٌدة فئات حماٌة على تقوم االنسانً الدولً القانون هاعلً بنً التى القواعد
 .قسرٌا ترحلٌها حظر الفئة هذه حقوق

 

 ٌدخلون فانهم الداخلٌة االضطربات او المسلحة للنزاعات ضحاٌا بصفتهم المهجرٌن واالشخاص الالجئٌن فان وبالتالً
 المدنٌٌن للسكان توفر التً والمساعدة الحماٌة اعمال من وٌستفٌدون ، االحمر ٌبللصل الدولٌة اللجنة اختصاص ضمن
 :-ٌلً بما تلخٌصها المفٌد من والتى ، عامة

 .االنسانٌة والمبادي االنسانً الدولً القانون واحترام المدنٌٌن السكان حماٌة      (1
 .الحرٌة من المحرومٌن االشخاص زٌارة      (2
 .التاهٌل واعادة العاجلة الطبٌة لمساعدةا تقدٌم      (3
 . الصحة مجال فً المساعدة تقدٌم      (4
 .العاجلة الغذائٌة المواد توفٌر      (5
 .االضطربات او الحرب بسبب المشتتة العائالت افراد بٌن االتصاالت اعادة الى الرامٌة االنشطة مباشرة      (6

 

 :-تقدم ما كل من

 موقف الى وبحاجة ، اللجوء حالة فٌها ازدادت التى الفترة هذه فً خصوصا ،ضرورٌة لالجئٌن لٌةالدو الحماٌة ان نجد
 الخاصة التحدٌات ،ومواجهة المهجرٌن واالشخاص الالجئٌن الشكالٌة حلول اٌجاد فً ،ٌتمثل الدولً المجتمع من

 الدولٌة المنظمات دعم ٌتم وان ، لماضًا القرن اواخر فً وخصوصا بالعالم عصفت التى االحداث فرضتها التى باللجوء
 .لالجئٌن المستضٌفة الدول ودعم المجال، هذا فً العاملة
 عام اتفاقٌة احكام ضوء وعلى المتحدة االمم اطار فً بالالجئٌن الخاصة الدولٌة الحماٌة سبل استعرضنا قد نكون وبذلك

 اللجنة ودور ، االنسانً الدولً القانون احكام بموجب الحماٌة سبل الى تطرقنا كما ، بها الملحق والبروتوكول 1951



 االطفال وهم خاصة حماٌة الى بحاجة الالجئٌن من الفئات بعض ان نجد اننا اال ، الصدد بهذا االحمر للصلٌب الدولٌة
 .التالٌة المحاور خالل من الٌه سنتطرق ما وهذا والنساء
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 ح اٌالعئ١ٓ اٌخبطخ ُٚ٘ األؽفبي ٚإٌسبء ؽّبٞ: اٌّطٍت اٌضبٌش 

ٌشكل األطفال الفبة األضعف واألكثر عرضًة لمخاطر الحروب والنزاعات المسلحة و اللجوء بالتبعٌة، كما أن النسبة 

االكبر من الالجبٌن على صعٌد العالم أجمع هم من االطفال والنساء وهم االكثر تعرضاً النتهاك حقوقهم، لذا تنص جمٌع 

أي طفل لدٌه خوف هناك  1951كوك القانونٌة المتعلقة باللجوء على معاٌٌر خاصة بحماٌتهم، إذ اعتبرت اتفاقٌة عام الص

ما ٌبرره من التعرض لالضطهاد من جراء االسباب التى أوردتها االتفاقٌة ٌعتبر الجباً، كما نصت على عدم جواز إرغام 

لد المنشؤ كما تطرقت االتفاقٌة إلى عدم جواز التمٌٌز بٌن األطفال أي طفل ٌتمتع بمركز الالجًء على العودة إلى ب

 . والراشدٌن فً مجال الرعاٌة االجتماعٌة والحقوق القانونٌة، ونصت أٌضاً على أحكام خاصة بتعلٌم األطفال الالجبٌن

رى توفر الحماٌة لطابفة من باإلضافة إلى اتفاقٌة األمم المتحدة والصكوك اإلقلٌمٌة المتعلقة باللجوء، ثمة معاهدات أخ

الحقوق االنسانٌة لالجبٌن وطالبً اللجوء، والمعاهدة التى تحدد المعاٌٌر التى تتعلق باالطفال هً اتفاقٌة حقوق الطفل لعام 

عاماً، من خالل معاٌٌر شاملة تغطً تقرٌباً كل  18، والتً تشمل حقوقاً لجمٌع االشخاص الذٌن التتجاوز أعمارهم 1989

من نواحً حٌاة الطفلناحٌة   . 

وتبرز أهمٌة اتفاقٌة حقوق الطفل بالنسبة لألطفال الالجبٌن من خالل المصادقة شبه العالمٌة علٌها، إضافًة إلى أن مفوضٌة 

األمم المتحدة لشإون الالجبٌن تستخدم الحقوق المنصوص علٌها فً االتفاقٌة كمباديء توجٌهٌة تشكل إطاراً مرجعٌاً 

مبادي اتفاقٌة حقوق الطفل اٌالء مصالح االطفال الفضلً األعتبار األول لعملها، كون من  
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ودعماً لتنفٌذ وتعمٌم النصوص القانونٌة السابقة تبنت مإتمرات القمة العالمٌة الخاصة باألطفال بعض األهداف أدرجت 

لغاٌة، وأقرت آلٌات حماٌة خاصة بهم ٌمكن بموجبها األطفال الالجبٌن ضمن فبة األطفال الموجودٌن فً ظروف صعبة ل

 :إٌجازها بما ٌلً

 . إعطاء االجراءات الخاصة باالطفال الالجبٌن االعتبار االول فً سلسلة األولوٌات

 . اعطاء الطفل الالجًء الحق باالشتراك مع بقٌة افراد مجموعته فً ان ٌتمتع بثقافته وممارسة شعابره الدٌنٌة

ة أي شكل من اشكال االساءة او االهمال فً التؤهٌل البدنً والنفسً واعادة االندماج االجتماعًحق الطفل الذي ٌقع ضحً . 

ءمن والحرٌة الشخصٌة للطفل الالجًوجوب توفٌر اال  . 

 . للطفل الذي ٌسعً للحصول على مركز الالجًء الحق فً تلقً الحماٌة والمساعدة االنسانٌة

اجل حماٌة الطفل الالجًء ومساعدته للبحث عن والدٌه وأفراد اسرتهوجوب التعاون بٌن الدول االطراف من   . 
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 حماٌة النساء واألطفال

تشكل النساء واألطفال الغالبٌة العظمى من الالجبٌن الذٌن انتهى بهم المطاف إلى الدول المجاورة، ومن 

دول المضٌفة والمانحة واألمم المتحدة وٌجب على ال.. جموع الالجبٌن الذٌن ُمنعوا من عبور الحدود

والوكاالت اإلنسانٌة أن تولً اهتماماً خاصاً لحاجة النساء واألطفال الالجبٌن إلى الحماٌة، بما فً ذلك 

الحماٌة من العنف واالنتهاك البدنً والجنسً والمنزلً، وإمكانٌة الحصول على المساعدات المناسبة بصورة 

لحصول على الغذاء والمؤوى والمٌاه والرعاٌة الصحٌة وتعلٌم األطفال، كاملة وبدون معوقات، مثل ا

وٌنبغً أن تكون جمٌع . والمشاركة الكاملة فً صناعة القرار والتخطٌط والتنفٌذ لبرامج الحماٌة والمساعدة

لتمٌٌز ضد التدابٌر المتعلقة بالنساء واألطفال الالجبٌن متوافقة تماماً مع اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال ا

كما ٌنبغً على الحكومات . 1989، واتفاقٌة حقوق الطفل الصادرة عام 1979المرأة الصادرة عام 

بشؤن  1991ووكاالت األمم المتحدة أن تمتثل للمبادئ التوجٌهٌة التً أصدرتها مفوضٌة شإون الالجبٌن عام 

لجنسً ضد الالجبٌن وكٌفٌة التعامل بشؤن منع العنف ا 1995حماٌة الالجبات، والمبادئ التً أصدرتها عام 

كما توجد . بشؤن حماٌة األطفال الالجبٌن ورعاٌتهم 1994معه، والمبادئ التوجٌهٌة التً أصدرتها عام 

العدٌد من النتابج التً خلصت إلٌها اللجنة التنفٌذٌة للمفوضٌة تعطً إرشادات للدول بشؤن حماٌة النساء 

  * .واألطفال الالجبٌن وبشؤن المرأة

 

 

------------------------------------------------------------  

 ِفٛػ١خ اٌالُِ اٌّزؾذح ٌشؤْٚ اٌالعئ١ٓ *
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 :-اللجوء وحق النساء

 

 تحقٌق الى الرامٌة الحركة اثرت حقوقها،فقد النتهاك تعرضا الالجئٌن فئات اكثر من اسلفنا وكما النساء ان حٌث
 الدولً والقانون االنسان بحقوق الخاصة االتفاقٌات على ، والنساء الرجال بٌن الحقوق فً مساواهبال االعتراف
 .االنسانً

 لغاٌة الٌها انضمت التى المرأة ضد التمٌٌز اشكال جمٌع على القضاء اتفاقٌة الدولً المجتمع اعتمد 1979 عام ففً
 . العالم دول من العظمً الغالبٌة االن
 االلتزام اٌضا بل فحسب، بها الملحق والبروتوكول 1951 بمعاهدة االلتزام ٌتطلب فال الالجئات حماٌة ضمان اما

 بها، الملحقة والبروتوكوالت االربع جنٌف واتفاقٌات االنسان، لحقوق العالمً االعالن مثل االخري الدولٌة بالصكوك
 ، المسلحة والنزاعات الطواريء حاالت فً االطفالو النساء حماٌة بشأن واالعالن االنسان، لحقوق الدولٌٌن والعهدٌن
 المراة بجنسٌة الخاصة واالتفاقٌة الزواج، عقود وتسجٌل الزواج، لسن االدنً والحد بالزواج، الرضا واتفاقٌة

 اطار تقدم ،فهً االتفاقٌات هذه جمٌع فً اطرافا فردي بشكل تكون ال قد الدول ان الطفل،ومع حقوق واتفاقٌة المتزوجة،
 .بالالجئات متعلقة ومساعدة حماٌة بانشطة االضطالع اجل من االنسان لحقوق دولٌة معاٌٌر
 فٌها التىٌحرم المسلح النزاع حاالت بسبب العالم انحاء جمٌع فً الٌوم تتولد االنسانٌة المعاناة من الكثٌر ان وحٌث
 القانون لهم ٌمنحها التى الحماٌة على اال عتماداال من فٌها ٌتمكنون ،وال االساسٌة حقوقهم اغلبٌة ممارسة من االفراد
 .الحاالت هذه مثل فً خاصة بصورة ٌتعذبن النساء ان الى الصدد هذا فً االشارة وتجدر ، االنسانً الدولً

 حال فً الٌها االحاله ٌمكن والتى ، المرأة بحماٌة الخاصة االحكام لكافة ، المرأة ضد التمٌٌز مناهضة اتفاقٌة وتطرقت
 لضمان تطرقت والتى ، 1949 لعام االربع جنٌف اتفاقٌات اعمال ٌمكن الوقت ،وبنفس اللجوء اماكن فً المرأة ودوج

 ٌجب )...انه على الرابعة جنٌف اتفاقٌة من 27 الماده نصت الصدد وبهذا ، الرضع واالمهات الحوامل النساء حماٌة
 جنسً اعتداء واي الدعارة على واالكراه االغتصاب من االسٌم شرفهن على اعتداء أي من خاصة بصفة النساء حماٌة

 ...(.العام الحٌاء خدش صور من اخري صورة أي او

 ان على ، 1993 لعام االنسان لحقوق العالمً المؤتمر اعتمدهما الذٌن فٌٌنا وبرنامج اعالن تطرق االتجاه وبنفس
 الدولً والقانون االنسان لحقوق االساسٌة المباديء الفتخ المسلح النزاع حاالت فً للنساء االساسٌة الحقوق انتهاكات
 ان ٌنبغً انه على اٌضا العمل برنامج وشدد ، خاصة بصورة فعالة تدابٌر اتخاذ تقتضً االنتهاكات هذه وان ، االنسانً

 .للمرأة االساسٌة والحقوق الفرص فً بالمساواه ٌتعلق نشاط على المتحدة االمم لمنظومة االساسٌة االنشطة تشتمل
 وفً ، المسلحة النزاعات فترات فً النساء اوضاع جوانب بعض والٌته تشمل ، خاص مقرر تعٌٌن تم 1994 عام وفً
 فٌها تدرج بحٌث الدولٌة االتفاقٌات وتقٌٌم النظر باعادة فٌه  اوصً الذي تقرٌره الخاص المقرر قدم 1998 عام

 بشأن الرابع العالمً المؤتمر اعترف الصدد وبهذا ، الحرب زمن فً ساءالن ضد بالعنف اللمتعلقة العهد الحدٌثة المعاٌٌر
 اكده ما ،وهذا المسلحة النزاعات اثناء النساء لحماٌة ضوابط 1995 بكٌن فً المتحدة االمم نظمته ،الذي النساء

 السابع الدولً مرالمؤت وكذلك 1996 عام المنعقد االحمر والهالل االحمر للصلٌب والعشرٌن السادس الدولً المؤتمر
 .2000 لعام بكٌن ومؤتمر 1999 لعام والعشرون

 الفئة كانت اذا ،خصوصا مراعاتها ٌجب الحقوق من طائفة هناك ،بأن الدولٌة الجهود استعراض خالل من وٌمكن
 :-ٌلً بما اٌجازها ٌمكن والتى النساء هً المستهدفة

 المباديء االعتبار بعٌن االخذ ،مع اللجوء اماكن فً ةالدعار واعمال الجنسً العنف اشكال كافة حظر ٌحب   (1
 .المتحدة االمم اقرتها التى لها والتصدي منها للوقاٌة التوجٌهٌة

 .واطفالها المتزوجة المرأة خصوصا اللجوء اماكن فً المشتتة االسر شمل لم على العمل وجوب      (2
 بالصحة الخاصة االمور حٌث من الحامل بالمرأة ٌتعلق فٌما القانونٌة باالجراءات القٌام على العمل وجوب      (3

 .وتسجٌله المولود وتسمٌة االنجابٌة
 .المسلحة النزاعات فترة اثناء الجنسً والرق االغتصاب اعمال كافة حظر      (4
 .والتأهٌل والتعلٌم االجتماعٌة والرعاٌة والتغذٌة بالصحة ٌتعلق فٌما المدروسة البرامج وضع      (5

 بحاجة ، والنساء االطفال فان ، عام بشكل لالجئٌن الضرورٌة والمساعدة الحماٌة توفٌر وجوب على نشدد كنا واذا
 الصدد بهذا بها المعمول الدولٌة االتفاقٌات لكافة الدورٌة الشاملة المراجعة وجوب ٌقتضً الذي االمر ، فضلً رعاٌة



 االنسان حقوق لمعاٌٌر ووفقا افضل بشكل الالجئٌن والنساء فالاالط حقوق بحماٌة الكفٌلة الضمانات توفٌر ،لكً
 .باللجوء الخاصة واالتفاقٌات االنسانً الدولً القانون ومبادي
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 ثْ  ثٌقّج٠ز ثٌذ١ٌٚز  ٟ٘ فٟ ط١ُّ ثٌّغؤ١ٌٚز ٌذٜ ثٌّؾضّغ ثٌذٌٟٚ

 ؽشثءثسثٌالؽت١ٓ وّؾّٛػز ِقشِْٚٛ دشىً ِؼجػف، ٚدجٌضجٌٟ ػشػز ٌإل. صؾجٖ ثٌالؽت١ٓ

أٚال، ثٌالؽتْٛ ُ٘ ثٌؼقج٠ج أٚ ثٌؼقج٠ج ثٌّقض١ٍّٓ ٌقمٛق . ثٌضٟ صٙذد فّج٠ضُٙ

 ثإلٔغجْ

 ثٌغج١ٔز، فٟٙ خجسػ دٍذثُٔٙ. ثٌضؾجٚصثس ٚثٌظشثػجس ٚثٌؼذٚثْ غ١ش٘ج ِٓ ثألػّجي

 ٚغ١ش لجدسر أٚ غ١ش سثغذز فٟ صقًّ ٔفغٙج ِٓ ثٌقّج٠ز ثٌضٟ ٠ٕذغٟ فىِٛجصُٙ

 ر ثصخجر ؽ١ّغ ثٌضذثد١ش ثٌالصِز ٌؼّجْ أْ ثٌالؽت١ٓصٕطٛٞ ثٌقّج٠ز ثٌذٌٟٚ. صضٚد

 .فّج٠ز وجف١ز ٚثالعضفجدر دظٛسر فؼجٌز ِٓ فمٛلُٙ

ؽٕذج إٌٝ ؽٕخ ِغ . ٚثْ فظز ثٌّشأر ثٌّشجوً ثٌضٟ ٠ؼجٟٔ ِٕٙج فّج٠ز ؽ١ّغ ثٌالؽت١ٓ

 عجةش

 ثٌالؽت١ٓ ٚثٌٕغجء دقجؽز ٌٍقّج٠ز ػذ ثٌؼٛدر ثٌمغش٠ز إٌٝ دٍذثُٔٙ ثألط١ٍز؛ أِٓ

 ِجس ثٌّغٍقز ٚغ١ش٘ج ِٓ أشىجي ثٌؼٕف؛ ثٌقّج٠ز ِٓ غ١ش ِذشس ٚدْٚ ِذشسػذ ثٌٙؼ

ثٌٛػغ ثٌمجٟٔٛٔ ثٌزٞ ٠ّٕـ فمٛلج ثؽضّجػ١ز ٚثلضظجد٠ز . ثفضؾجص ٌفضشثس ط٠ٍٛز

 ٚطٛي. ِٕجعذز

 .ٌٙزٖ ثٌّٛثد ثألعجع١ز ِغً ثٌغزثء ٚثٌّأٜٚ ٚثٌٍّذظ ٚثٌشػج٠ز ثٌطذ١ز

صشوز ِغ ؽ١ّغ ثٌالؽت١ٓ ٚثٌٕغجء ٚدجإلػجفز إٌٝ ٘زٖ ثالفض١جؽجس ثألعجع١ز ثٌّش

 ٚثٌفض١جس ثٌالؽتجس ٌٙج

فٟٙ صقضجػ، ػٍٝ عذ١ً ثٌّغجي، : ثفض١جؽجس ثٌقّج٠ز ثٌخجطز ثٌضٟ صؼىظ ؽٕغُٙ

 ٚثٌقّج٠ز ِٓ

 ثٌضالػخ ٚثالػضذثء ثٌؾٕغٟ ٚثٌؾغذٞ ٚثالعضغالي، ٚثٌقّج٠ز ِٓ ثالعضغالي ثٌؾٕغٟ

 .ثٌض١١ّض فٟ صمذ٠ُ ثٌغٍغ ٚثٌخذِجس

 ثٌضج١ٌز ثإلطجس ثٌؼجَ ثٌّذ١ٕز فٟ ع١جعز ثٌّفٛػ١ز دشأْ ثٌالؽت١ٓ ٚ ثصذغ ثإلسشجدثس

 ثٌّذذأ ثألعجعٟ. ثٌّشأر ثٌضٟ ثػضّذصٙج ثٌذٚسر ثٌقجد٠ز ٚثألسدؼ١ٓ ٌٍؾٕز ثٌضٕف١ز٠ز

 ثٌغ١جعز ٘ٛ دِؼ ثٌّٛثسد ٚثالفض١جؽجس ٌالؽت١ٓ ِٓ ثٌٕغجء فٟ ؽ١ّغ ؽٛثٔخ

 

 دا ثٌضٛؽ١ٙ١ز أ٠ؼجثٌّذج. دشِؾز ٌؼّجْ أٔشطز ثٌقّج٠ز ٚثٌّغجػذر ِٕظفز

ٔذسن أْ لذ صىْٛ ٕ٘جن فجؽز إٌٝ ؽٙٛد خجطز ٌقً ثٌّشجوً ثٌضٟ صٛثؽٙٙج صقذ٠ذث 

 ثٌالؽت١ٓ

 ثٌٕغجء
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االُِ اٌّزؾذح فٟ ؽّب٠خ اٌالعئ١ٓ  دٚس

 

ة لشؤون الالجئٌن،  مهمة تأمٌن حماٌة دولٌة، تحت رعاي ةاألمم المتحدة السامً ٌةمفوض تتولى  ٌتولى .

الحكومات، وكذلك الهٌئات  ةاألمم المتحدة، لالجئٌن ، ومهمة التماس حلول دائمة لمشكلة الالجئٌن بمساعد

الخاصة إذا وافقت علً ذلك الحكومات المعنٌة، علً تسهٌل إعادة هؤالء الالجئٌن إلً أوطانهم بمحض 

      اختٌارهم أو استٌعابهم فً مجتمعات وطنٌة جدٌدة

ٌذكر المرجع (  .923، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1، رقم المبٌع1993مجموعة صكوك دولٌة، المجلد األول، األمم المتحدة، نٌوٌورك، : انحقوق اإلنس ) .  

 بالهامش ولٌس مباشرة وراء النص 

 

حصلت على. وتعتبر المفوضٌة الجسم الدولً األساسً المفّوض بتوفٌر الحماٌة لالجبٌن فً كافة أرجاء العالم عامً  جابزة نوبل للسالم 

1981و 1954 . 

، 1950بحسب الفقرة السابعة من مٌثاق المفوضٌة للعام . ابمة لقضاٌاهمتهدف المنظمة إلى توفٌر الحماٌة الدولٌة لالجبٌن وإٌجاد الحلول الد

ال ٌملك مكتب المفوضٌة التفوٌض بتوفٌر الحماٌة لالجبٌن الذٌن ٌتلقون حماٌة أو مساعدات من منظمات أو هٌبات أخرى تابعة لألمم 

.  المتحدة  
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85


 

لشؤون الالجئين بإيجازمفوضية األمم المتحدة : المطلب األول   

 

 1951أنشأت اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة مفوضية األمم ادلتحدة لشؤون الالجئني يف عام 
وذلك أساسا دلساعدة مليونني من الالجئني كانوا مرتوكني يف أوروبا يف أعقاب احلرب العادلية 

لقد ساعدت . د أزمة عادليةومنذ تلك البداية األوىل أخذت مشكلة الالجئني تكتسي أبعا. الثانية
ادلفوضية بالفعل عشرات ادلاليني من الالجئني وفازت يف أدائها ذلذه ادلهمة جبائزة نوبل للسالم 

. مرتني، ولكن ادلشكلة اليوم أكرب مما كانت عليو يف أي وقت مضى

: ومهمة ادلفوضية اجلوىرية تتمثل يف

 مة دلشاكلهم إما مبساعدهتم على العودة توفري احلماية القانونية لالجئني واجياد حلول دائ
الطوعية إىل أوطاهنم أو بتوطينهم يف بلدان أخرى؛ 

  مساعدة فئات أخرى من الناس مثل األشخاص ادلشردين داخل بلداهنم، وإتاحة
خدمات متخصصة من قبيل ادلعونة الغذائية الطارئة وادلساعدات الطبية واخلدمات 

 .اجملتمعية وادلرافق التعليمية

 :  هدافأل

 

رٙذف اٌّفٛػ١خ إٌٝ رٛف١ش اٌؾّب٠خ اٌذ١ٌٚخ ٌالعئ١ٓ ٚإ٠غبد اٌؾٍٛي اٌذائّخ ٌمؼب٠بُ٘، وّب رسؼٝ إل٠غبد ؽٍٛي ؽ٠ٍٛخ 

اٌّذٜ ٌّشبوً اٌالعئ١ٓ فٟ صالصخ ِغبالد سئ١سخ ٟ٘ اٌؼٛدح اٌطٛػ١خ إٌٝ اٌٛؽٓ، أٚ االٔذِبط فٟ اٌجٍذاْ اٌزٟ اٌزّسٛا 

فٟ ثٍذ صبٌشاٌٍغٛء ف١ٙب، أٚ إػبدح اٌزٛؽ١ٓ  . 

 .وّب رمذَ اٌّفٛػ١خ اٌّسبػذح ٌألشخبص إٌبصؽ١ٓ داخ١ٍب، وّب فٟ ؽبالد اٌؾشٚة األ١ٍ٘خ فٟ ِخزٍف أٔؾبء اٌؼبٌُ

وتعمل على التروٌج لالتفاقات الدولٌة الخاصة بالالجبٌن، وتراقب مدى امتثال الحكومات للقانون الدولً، 

 والرعاٌة الطبٌة والمؤوى للمدنٌٌن الفارٌن وتوفر المساعدات المادٌة مثل األغذٌة والمٌاه
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 حق اللجوء الذي متنحو ادلفوضية السامية لشؤون الالجئني  : ادلطلب الثاين 



جنالجثٍٛ ضًُخ دك جنهجٕء نألشخحص جنزٍٚ ْشذٕج يٍ   نشإٌٔ ئٌ جنًفٕضٛس جنسحيٛس نأليى جنًطذذز

جنخحطس ذٕضغ جنالجثٍٛ أٔ فٙ  1951جف فٙ جضفحلٛس جُٛف نؼحو ٔطُٓى جألطهٙ ٔطهرٕج جنهجٕء فٙ جنذٔل غٛش جألطش

 . جنذٔل جنطٙ ال ٕٚجذ فٛٓح َظحو ٔطُٙ نًُخ جنذًحٚس 

 .  1951ٚطى يُخ ٔغٛمس جالػطشجف ذظفس جنهجٕء نهشخض  ، جنز٘  ٚسطٕفٙ ضؼشٚف جنالجة ٔفك  جضفحلٛس جُٛف نؼحو 

بتقدمي طلب  سحيٛس نأليى جنًطذذز نشإٌٔ جنالجثٍٛ ئرج لحو جنشخض جنًؼطشف ذّ كالجة يٍ لرم جنًفٕضٛس جل
موظفي وكالة الالجئني بوجود الوثيقة ، وكذلك خالل تسجيلو " احلماية يف بلغاريا ، جيب عليو أن خيرب فورا

 . كطالب احلماية يف ىذه احلالة تلتزم وكالة الالجئني احلكومية مبنحو حق اللجوء بشكل تلقائي 

اللجوء يف بلغاريا جيب عليو أن يقدم وثائق تدل على االعرتاف بو كالجئ من قبل ليحصل األجنيب علي حق 
 ادلفوضيو السامية لألمم ادلتحدة إذا مل يتمتع طالب احلماية مبثل ىذه الوثائق  

، ميكنو االطالع على ممثلية ادلفوضيو الساميو لألمم ادلتحدة لشؤون الالجئني يف بلغاريا من أجل إصدار وثيقة 
 . عرتاف بصفة اللجوء اال
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  الحماٌة بموجب القانون الدولً اإلنسانً: ادلطلب الثالث 

ئٌ يشكهس جنالجثٍٛ ضؼذ يٍ ذٍٛ أْى جنمضحٚح جإلَسحَٛس فٙ جنؼحنى، كًح أٌ يشكهس جنهجٕء ضؼطرش ْٙ جالخشٖ يٍ أكرش جنطذذٚحش 

ز جنسحيٛس نشإٌٔ جنالجثٍٛ جدذ جألجٓزز جنطحذؼس نأليى جنًطذذز ٔجنطٙ يٍ جنطٙ ٕٚججٓٓح جنًجطًغ جنذٔنٙ، فمذ ضى ئَشحء جنًفٕضٙ

يٓحيٓح جألسحسٛس ضمذٚى جنذًحٚس ٔجنشػحٚس ٔجنًسحػذز نًجًٕػحش يٍ جنالجثٍٛ جنفحسٍٚ ٔجنٓحسذٍٛ يٍ جالضطٓحد ، ٔجَطٓحكحش دمٕق 

 .جإلَسحٌ ٔجنظشجػحش ٔجنذشٔخ جألْهٛس ٔجنكٕجسظ جنطرٛؼٛس ٔغٛشْح



جنطٙ ضطؼذد جٕجَرٓح جنسٛحسٛس ٔجالجطًحػٛس ٔجاللطظحدٚس ٔغٛشْح، فاٌ أ٘ جٓذ ضرزنّ  جنالجثٍٛ يٍ جنًشكالش ئٌ يشكهس   

نٍ ٚكطد نّ جنُجحح يحنى ضطضحفش جٕٓد جنًجطًغ جنز٘ ضؼًم فّٛ ،  (جنًفٕضٛس)جنًُظًحش جنذٔنٛس جنؼحيهس فٙ يجحل سػحٚس جنالجثٍٛ 

جنًشكهس يًح ٚإد٘ ئنٗ ضمذٚى إَٔجع يٍ جنشػحٚس ٔجنذػى فٙ يخطهف جنًجحالش يغ جنجٕٓد جنذٔنٛس نهٕطٕل ئنٗ دهٕل نٓزِ 

جإلَسحَٛس ٔجاللطظحدٚس ٔجالجطًحػٛس ٔجنظذٛس نالجثٍٛ، يًح ٚجؼهٓى ٚشؼشٌٔ ذحأليٍ ٔجأليحٌ، ٔٚسحػذ فٙ جسطمشجسْى فٙ ذهذ 

ٚؼكس طٕسز يطكحيهس ػٍ يسطٕٖ أدجء ضهك جنهجٕء، يًح ٚإغش ػهٗ جسطمشجس ٔأيٍ جنذٔنس جنطٙ ٚطٕججذ فٛٓح ْإالء جنالجثٌٕ، ٔ

  .جنًُظًحش ٔيذٖ ضُفٛز ذشجيجٓح ٔيسحػذجضٓح ٔجنًؼٕلحش جنطٙ ضٕججٓٓح فٙ رنك جنًجحل
 

 

 الحماٌة بموجب القانون الدولً اإلنسانً 1

فإن القانون اإلنسانً ال ، وعلى العكس (. 21)قانون الالجبٌن تعرٌفاً دقٌقاً لالجا  ٌتضمن
ٌُستخدم هذا المصطلح ، ٌزال غامضاً للغاٌة فً هذا الشؤن غٌر أن هذه  . بل نادراً ما 

حٌث إنهم ٌتمتعون بالحماٌة إذا كانوا ، المالحظة ال تعنً أن القانون اإلنسانً ٌهمل الالجبٌن
أحد أطراف النزاع تحت سلطة . 

ٌتمتع مواطنو أي بلد بعد فرارهم من األعمال العدابٌة واستقرارهم ، ففً حالة نشوب نزاع مسلح دولً
على أساس أنهم أجانب ٌقٌمون فً أراضً طرف ، فً بلد العدو بالحماٌة بموجب اتفاقٌة جنٌف الرابعة

البلد المضٌف  وتطلب االتفاقٌة الرابعة إلى  (. من االتفاقٌة الرابعة  46إلى  35المواد من )فً النزاع 
، واالمتناع عن معاملتهم كؤجانب أعداء على أساس جنسٌتهم ال غٌر، معاملة الالجبٌن معاملة تفضٌلٌة

وقد عزز  (. من االتفاقٌة الرابعة 44المادة )نظراً إلى أنهم ال ٌتمتعون كالجبٌن بحماٌة أٌة حكومة 
 (. من البرتوكول األول 73المادة )فذكر أٌضاً حماٌة عدٌمً الجنسٌة ،  البرتوكول األول هذه القاعدة

وٌتمتع الالجبون من بٌن مواطنً أي دولة محاٌدة فً حالة إقامتهم فً أراضً دولة محاربة بالحماٌة 
 . وذلك إذا لم تكن هناك عالقات دبلوماسٌة بٌن دولتهم والدولة المحاربة، بموجب االتفاقٌة الرابعة

.  من البرتوكول األول على هذه الحماٌة حتى إذا كانت العالقات الدبلوماسٌة موجودة 73ظ المادة وتحاف  

 

 

  (20  ) 

ال ٌجوز نقل أي شخص محمً فً أي " وتقضً اتفاقٌة جنٌف الرابعة من جهة أخرى بؤنه 
عدم مبدأ " ) إلى بلد ٌخشى فٌه االضطهاد بسبب آرابه السٌاسٌة أو عقابده الدٌنٌة  حال 

من االتفاقٌة الرابعة 4الفقرة ، 45المادة ، جواز الطرد  ). 

فإن الالجا الذي ٌقع تحت سلطة الدولة التً هو أحد ، وفً حالة احتالل أراضً دولة ما
إذ أن االتفاقٌة الرابعة تحظر على دولة االحتالل ، مواطنٌها ٌتمتع أٌضا بحماٌة خاصة

حاكمته أو إدانته أو إبعاده عن األراضً المحتلة بل تحظر علٌها م، القبض على هذا الالجا
من االتفاقٌة الرابعة، 2الفقرة ، 70المادة ) ). 

بٌد أن مواطنً أي دولة الفارٌن من نزاع مسلح لإلقامة فً أراضً دولة ال تشترك فً 
ما لم تقع الدولة ، (22)نزاع دولً ال ٌتمتعون بالحماٌة بموجب القانون الدولً اإلنسانً 

بناء على المادة الثالثة وٌتمتع الالجبون عندبذ بالحماٌة  . رة بدورها فرٌسة لنزاع مسلح داخلًاألخً



ثم فً البلد ، أوال فً بلدهم : ٌقع هإالء ضحٌة لحالتٌن من النزاع ، وفً هذه الحالة . المشتركة بٌن اتفاقٌات جنٌف وأحكام البرتوكول الثانً

 .المضٌف

 

 

 : اذلوامش 

والمادة األولى من البرتوكول ، 1951تموز ، ٌولٌه 28والمإرخة فً ، ألولى من االتفاقٌة الخاصة بالوضع القانونً لالجبٌنالمادة ا  (21

وقد توسع مجال هذا التعرٌف بموجب اتفاقٌة منظمة  . 1967كانون الثانً / ٌناٌر  31والمإرخ فً ، الخاص بالوضع القانونً لالجبٌن

وتشمل خاصة ، وتنظم الجوانب الخاصة بمشكالت الالجبٌن فً أفرٌقٌا، 1969أٌلول / سبتمبر  10رت فً التً صد، الوحدة األفرٌقٌة

.  األشخاص الفارٌن من نزاع مسلح أو اضطرابات  

. 

خلٌج والالجبٌن العراقٌٌن فً إٌران أثناء حرب ال، هذه الحاالت الشابعة ومثال ذلك حاالت الالجبٌن األفغان فً باكستان وإٌران  (22)

والالجبٌن والرواندٌٌن فً زابٌر وبوروندي وتنزانٌا، األولى  

 

 

 

 (21  ) 

 

 

 : الفصل الثانً 

 

 المتعلقة بوضع الالجبٌن  1951أتفاقٌة 

---------------------------------------------  

دذأس فٟ صط٠ٛش ِؾّٛػز ِٓ ثٌمٛث١ٔٓ ٚثالصفجل١جس ٚثٌّذجدا ثٌضٛؽ١ٙ١ز ٌقّج٠ز 

فٟ ظً ػظذز ثألُِ، عٍف ِٓ ثألُِ  20thثٌذ١ٌٚز فٟ ثٌؾضء ثٌّذىش ِٓ ثٌمشْ ثٌالؽت١ٓ 

، ػٕذِج ٚثفك ِؤصّش ثالُِ ثٌّضقذر ١ٌٛ٠1951ٛ  28ثٔٙج دٍغش رسٚصٙج فٟ . ثٌّضقذر

ثصفجل١ز صقذد دٛػٛؿ ثٌز٠ٓ ثٌالؽب ٘ٛ ٚأٞ . ثٌخجص ثالصفجل١ز ثٌّضؼٍمز دٛػغ ثٌالؽت١ٓ

ر ثألخشٜ، ٚثٌقمٛق ثاللضظجد٠ز ٚثالؽضّجػ١ز ٘ٛ ٔٛع ِٓ ثٌقّج٠ز ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌّغجػذ

ٚدجٌّغً، فٙٛ ٠ظف . أٚ ٟ٘ ٠ؾخ أْ صقظً ػ١ٍٙج ِٓ ثٌذٚي ثألطشثف فٟ ثٌّؼج٘ذر

ثٌضضثِجس الؽب العضؼجفز ثٌقىِٛجس ٚفتجس ِؼ١ٕز ِٓ ثألشخجص، ِغً ِؾشِٟ ثٌقشح، ثٌز٠ٓ 

 .ال ٠قك ٌٛػغ ثٌالؽب



 1967ساسا األوروبً فً أعقاب الحرب العالمٌة الثانٌة، ولكن توسٌع بروتوكول وكان هذا أول صك تقتصر على حماٌة الالجبٌن أ

الوثٌقة األصلٌة من وحً مزٌد من الصكوك اإلقلٌمٌة مثل اتفاقٌة . نطاق االتفاقٌة هً مشكلة النزوح تنتشر فً جمٌع أنحاء العالم

 .  قرطاجنة أمرٌكا الالتٌنٌة 1984، وإعالن 1969الالجبٌن ألفرٌقٌا عام 
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 : المبحث االول 

 :الخبصخ ثىضع الالجئيي 1951هفهىم الالجئيي في اتفبقيخ األهن الوتحدح سنخ 

----------------------------------------------------------------------------  

أٞ شخض "، ؽ١ش رمشس أٔٗ ٠ٕطجك ػٍٝ "Refugee" فٟ ِبدرٙب األٌٚٝ رؾذ٠ذاً ٌّظطٍؼ اٌالعئ  1951رمذَ ارفبل١خ 

ٚثسجت رخٛف ٌٗ ِب ٠جشسٖ ِٓ اٌزؼشع الػطٙبدٖ  ٠1951ٛعذ ٔز١غخ ألؽذاس ٚلؼذ لجً األٚي ِٓ ٠ٕب٠ش سٕخ 

ٌؼؼ٠ٛخ فئخ اعزّبػ١خ ِؼ١ٕخ أٚ آسائٗ اٌس١بس١خ خبسط دٌٚخ  ألسجبة رشعغ إٌٝ ػشلٗ أٚ د٠ٕٗ أٚ عٕس١زٗ أٚ أزّبئٗ

عٕس١زٗ ٚغ١ش لبدس أٚ ال ٠ش٠ذ ثسجت رٌه اٌزخٛف أْ ٠سزظً ثؾّب٠خ دٌٚزٗ، أٚ وً شخض ال ٠زّزغ ثغٕس١خ ٠ٚٛعذ 

خبسط دٌٚخ إلبِزٗ اٌّؼزبدح ثسجت رٍه اٌظشٚف ٚال ٠سزط١غ أٚ غ١ش ساغت ثسجت ٘زا اٌزخٛف أْ ٠ؼٛد إٌٝ رٍه 

، ٚرؼغ االرفبل١خ اٌؾذ األدٔٝ ٌّؼبٍِخ اٌالعئ١ٓ، ثّب فٟ رٌه اٌؾمٛق األسبس١خ اٌزٟ ٠سزؾمٛٔٙب، وّب رؾذد وزٌه "حاٌذٚي

اٌّشوض اٌمبٟٔٛٔ ٌُٙ، ٚرٕطٛٞ ػٍٝ أؽىبَ ثشأْ ؽمٛلُٙ فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ ػًّ رٞ ػبئذ، ٚػٍٝ سػب٠خ ف١ّب ٠زؼٍك 

ٌُٙ ِؼبِالرُٙ ٚؽمُٙ فٟ رؾ٠ًٛ أِٛاٌُٙ إٌٝ اٌذٌٚخ ثؾظٌُٛٙ ػٍٝ ثطبلبد ٠ٛ٘خ شخظ١خ ٚٚصبئك سفش، ٚأْ رىْٛ 

  (1).األخشٜ اٌزٟ لجٍزُٙ ألغشاع إػبدح اسزمشاسُ٘
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 :ٚ ٠ّىٓ اٌمٛي ثبْ رؼش٠ف اٌالعئ لذ ِش ثّشؽٍز١ٓ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ

 :ر هي قيد الوكبى و الزهبى هرحلخ التحر -أ

اٌخبطخ ثٛػغ اٌالعئ١ٓ رؼش٠ف اٌالعئ١ٓ ثبٌم١ٛد اٌسبثمخ، رشرت ػٍٝ  1951ثؼذ أْ أؽبؽذ ارفبل١خ األُِ اٌّزؾذح ٌؼبَ 

ٚ فٟ ٔطبق أٚسٚثب، ٚصب١ّٔٙب  ٠1951ٕب٠ش  1اٌالعئْٛ لجً : رٌه ٚعٛد رفشلخ رؼسف١خ ث١ٓ ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌالعئ١ٓ، أؽذّ٘ب 

. داخً أٚ خبسط ٔطبق أٚسٚثب، ُٚ٘ ِٛعٛدْٚ فٟ ٔفس ظشٚف إٌٛع األٚي ٚ سثّب أشذ ٠1951ٕب٠ش 1اٌالعئْٛ ثؼذ : 

 

ٚأِبَ ٘زا، ظٙشد اٌؾبعخ اٌٍّؾخ إٌٝ إٌغبء ل١ذ اٌضِبْ ٚاٌّىبْ، فؾشطذ األُِ اٌّزؾذح ػٍٝ اٌزٛطً إٌٝ ٚص١مخ أخشٜ 

، ٚرُ ف١ٗ ثبٌفؼً ٘ز٠ٓ اٌم١ذ٠ٓ، 1967ٌؼبَ رؼبٌظ ٘زا اٌٛػغ، ٚوبْ رٌه ِّضالً فٟ اٌجشٚرٛوٛي اٌخبص ثبٌالعئ١ٓ 

ٚثبػزّبد ٘زا اٌجشٚرٛوٛي، ٠ىْٛ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌالعئ١ٓ لذ سغً رمذِبً ٍِؾٛظبً فٟ رؼش٠ف اٌالعئ١ٓ، ٚثزٌه ٠ىْٛ 

ِزؾشساً ِٓ اٌم١ذ اٌّىبٟٔ، ؽ١ش ٌُ ٠شثؾ ٘ؤالء اٌالعئ١ٓ  1951اٌجشٚرٛوٛي لذ اػزّذ اٌزؼش٠ف اٌٛاسد فٟ ارفبل١خ 

ٔز١غخ أؽذاس ٚلؼذ لجً أٚي ٠ٕب٠ش "أٚ غ١ش٘ب، ٚوزٌه ِٓ اٌم١ذ اٌضِبٟٔ أ٠ؼبً، ؽ١ش سوض ػٍٝ ؽزف ػجبسح  ثأٚسٚثب

1951 ."

 

    (2  ) 

 هرحلخ التىسع في سجت اللجىء -ة

أجهز صراحة على القٌد الزمانً و المكانً فً تعرٌف الالجبٌن، إال أنه  1967علً الرغم من أن بروتوكول عام 

ب الوحٌد للجوء وهو االضطهاد بسبب الدٌن أو الجنس أو غٌر ذلك، لكن الممارسة العملٌة التً تقوم أبقى على السب

بها المفوضٌة العلٌا لشبون الالجبٌن قد أشارت إلى ضرورة توسٌع مفهوم الالجبٌن، و تمدٌد الحماٌة الدولٌة لبعض 

وبناء على . أجل الدٌن أو الجنس أو غٌر ذلك األشخاص الذٌن تتوافر لهم أسباب للجوء مشابهة لسبب االضطهاد من

بعض قرارات الجمعٌة العامة لألمم المتحدة والمجلس االقتصادي واالجتماعً واللجنة التنفٌذٌة للمفوضٌة العلٌا، 

  األشخاص المجبرٌن على البحث:"قررت تمدٌد الحماٌة إلى 

 

ٚاْ اٌخبسعٟ، أٚ االؽزالي أٚ اٌس١طشح األعٕج١خ أٚ ػٓ اٌٍّغأ خبسط ثالدُ٘ األط١ٍخ، أٚ ثٍذ اٌغٕس١خ، ثسجت اٌؼذ

". األؽذاس اٌزٟ رؼغ إٌظبَ اٌؼبَ فٟ خطش، فٟ وً أٚ ثؼغ ٘زٖ اٌجالد

وبناء على ذلك، فإن المفوضٌة العلٌا لشبون الالجبٌن قد أضافت توسًعا جدًٌدا بخصوص سبب اللجوء، حٌث لم تقصر 

فبة أخرى، هً فبة األشخاص الذٌن ٌفرون من بالدهم بسبب النزاع  اللجوء فقط على سبب االضطهاد، و إنما أضافت

 -المسلح، والممثل فً عدوان خارجً، أو احتالل أو سٌطرة أجنبٌة أو أحداث و اضطرابات تضع النظام العام للبلد 

 (2).فً خطر -كله أو بعضه 

 

 

 



 الهوامش 

-------------  

، ص ( 1997: ِشوض اٌجؾٛس ٚاٌذساسبد اٌس١بس١خ: اٌمب٘شح(، الحوبيخ الدوليخ لالجئيي، (ِؾشس)أؽّذ اٌشش١ذٞ : ، فٟ"عئ١ٓ فٟ اٌّؼب٘ذاد اٌذ١ٌٚخ ٚاإلل١ّ١ٍخِفَٙٛ اٌال"،ؽبصَ ؽسٓ عّؼخ  (1) (1)
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 11، ص 2005، أوزٛثش 162، اٌؼذد السيبسخ الدوليخ،"ْ إثبْ إٌضاػبد اٌّسٍؾخؽّب٠خ اٌالعئٟ"ِؾّٛد اٌس١ذ ؽسٓ ؽسٓ،   (2)

 

 

 

 

  (3  ) 

 

  ل التابع لهاكووالبروتو الالجبٌن  بوضع المتعلقة 1951تفاقٌة ا: المطلب االول 

----------------------------------------------------------- 

زي فً كالعنصرالمر 1967التابع لها والصادر فً ” المعّدل“ل الوحٌد كوجبٌن والبروتوالمتعلقة بوضع الال 1951تشّكل اتفاقٌة 

دولة من مجموع الدول األعضاء باألمم المتحدة والبالغ )  144النظام الّدولً الحالً لحماٌة الالجبٌن، حٌث قامت حتى اآلن حوالً 

وقد تجاوز عدد التصدٌقات .(  2008أغسطس /تى شهر آب ح)إّما بالتصدٌق على أحد الصّكٌن أو علٌهما معا ( 192عددهم 

ي فً كزما حصلت علٌه أٌة معاهدة أخرى بشؤن الالجبٌن، آما تحتفظ االتفاقٌة بدورها المر 1954لالتفاقٌة التً بدأ نفاذها فً عام 

  .أنشطة الحماٌة المنوطة بمفّوضٌة األمم المتحدة لشبون الالجبٌن

لثانٌة آان الالجبون واألشخاص المشّردون ٌحتلّون مكانة بارزة فً جدول األعمال الدولً، وفضالً عن فً أعقاب الحرب العالمٌة ا

المبدأ األساسً القابل  1946اإلقرار بالطابع الُملِّح للمشكلة، أآّدت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة فً دورتها األولى المنعقدة فً عام 

شخاص مشّردٌن على العودة إلى بلدهم األصلً إذا أعربوا بصورة نهابٌة وقطعٌة عن ال ٌجوز إرغام أي الجبٌن أو أ“بؤنه 

وتمّثل اإلجراء األّول الذي اتخذته األمم المتحدة  .1946شباط فبراٌر /  12المإرخ (  -1د ( )8القرار )” اعتراضات مقبولة على ذلك

، إال أن هذه المنظمة رغم نجاحها فً ( 1952/1946)للالجبٌن الة متخّصصة، أال وهً المنظمة الّدولٌة كبعد الحرب فً إنشاء و

وقد تقّرر لذلك . انت باهظة التكالٌف، آما أّنها توّرطت فً سٌاسات الحرب الباردةكتوفٌرالحماٌة والمساعدة وفً تٌسٌر إٌجاد الحلول 

ٌّة منقّحة بخصوص وضع االستعاضة عنها بوآالة مإقتة، غٌر تنفٌذٌة فً البداٌة، وتكملة هذا اإلجراء بـؤح  . ٌن الالجا. كام تعاهد

قبل إبرام اإلتفاقٌة بما ال ٌزٌد عن . من طبٌعة االتفاقٌة وبعض من حدودها الظاهرة كلعلى تفسٌر  كذلك وٌساعد الّسٌاق التارٌخً 

المخّصص للوالٌة القضابٌة المحلٌّة  مٌثاق األمم المتحدة قد حّدد مبادئ السٌادة واالستقالل وعدم الّتدّخل فً المٌدان كان ست سنوات 

، أصدرت الجمعٌة العامة 1988دٌسمبر / األول كانونوفً (. من مٌثاق األمم المتحدة 2المادة )أساسً لنجاح المنّظمة  كشرط 

أخرى أو ٌحاول  لكل فرد الحق فً أن ٌلجؤ إلى بالد“بؤّن  14من ماّدته رقم  1اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان الذي أقّرت فً الفقرة 

. ، إال أنه فً ذلك الحٌن لم ٌكد الفرد أن ٌصبح المستفٌد من حقوق اإلنسان فً القانون الّدولً”االلتجاء إلٌها هرباً من االضطهاد 

 اتفاق بٌنك أي بصورة أّولٌة وأساسٌة) 1951وترجع أهمٌة هذه العوامل لمساعدتها على فهم آل من الطرٌقة التً صٌغت بها اتفاقٌة 

أي أّن )، واتسام النظام الدولً لحماٌة الالجبٌن بطابع رّد الفعل أساسا ( الدول بخصوص الطرٌقة التً سٌتم معاملة الالجبٌن  بها 

ّ  عبر الحدود، بحٌث ال ٌشمل نطاقه منع أو كةالنظام ٌتم إعماله أساساً عندما تكون هناك حر  ( .  حماٌة األشخاص المشردٌن داخلٌا
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  المتعلق بوضع الالجبٌن 1967ول عام كبرتو: المطلب الثانً 

-----------------------------------------------------  

المتعلق بوضع الالجبٌن والذي انعكس فٌه إقرار المفوضٌة والدول األعضاء فً لجنتها  1967ل كوإن مصادر بروتو

، شدٌدة االختالف عن مصادر 1951ٌة العالمً وغٌر المحدود مع اتفاقٌة عام التنفٌذٌة بعدم تناغم النظام األساسً للمفوض

وعوضا عن عقد مإتمر دولً تحت رعاٌة األمم المتحدة، تم طرق القضاٌا فً ندوة حضرها زهاء الثالثة عشر . االتفاقٌة

امل كتحّبذ الندوة إجراء تنقٌح ولم . 1965نٌسان أبرٌل /  28إلى  21، إٌطالٌا، فً الفترة من  خبٌراً وعقدت فً بالجٌو

ول توافق الدول األعضاء من خالله على تطبٌق األحكام ذات الصلة فً االتفاقٌة، لكن كلالتفاقٌة بل فضلت إعداد بروتو

ول إلى كوأقّرت اللجنة التنفٌذٌة للمفوضٌة هذا النهج وأحٌل البروتو. دون أن تصبح بالضرورة أطرافاً فً تلك المعاهدة

تحٌط “عادة ما )ل كووأحاطت الجمعٌة العامة علما بالبروتو. القتصادي واالجتماعً لتقدٌمه إلى الجمعٌة العامةالمجلس ا

، وطلبت إلى (إقرارها بالصكوك التً صٌغت خارج منظومة األمم المتحدة عوضا عن اعتمادها أو” الجمعٌة العامة علما

انون األول ك/  16المإرخ ( 21 -د) 2198القرار)من االنضمام األمٌن العام أن ٌحٌل النص إلى الدول بغٌة تمكٌنها 

  توبركتشرٌن األول أ/  4ل على التصدٌقات الستة المطلوبة، بدأ نفاذه فً كووبعد أن حصل البروتو(. 1966دٌسمبر

1967  . 

. ه، ال ٌعّدل ذلك الصك، لكنه فً الحقٌقة، وآما لوحظ أعال لالتفاقٌة” معّدال“ول بوصفه كما ٌشار إلى البروتو كثٌرا ً 

ول، الذي ٌمكن كوالدول األطراف فً البروتو. من االتفاقٌة 45ل صك مستقل ولٌس تنقٌحاً بمدلول المادة كووالبروتو

من الموافقة على تطبٌق المواد من  ثركتنضم إلٌه دون أن تصبح طرفا فً االتفاقٌة، ال تلتزم بؤ لدولة ما أن تصّدق علٌه أو

من  1المادة ) قد تم إغفال الحد الزمنً  لو كانتفاقٌة على الالجبٌن الوارد تعرٌفهم فً مادتها األولى، آما من اال 34إلى  2

،  ول فقط آل من الرأس األخضر، وسوازٌلندكانضم إلى البروتو 2008أغسطس /وحتى شهر آب (. ولكالبروتو

و، ونامٌبٌا أطرافا فً كوغرٌنادٌن، ومدغشقر، وموناوفنزوٌال، والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، فً حٌن ظلت سان فنسنت 

والمادة الثانٌة المتعلقة بتعاون  .(على الحدود الجغرافٌة وكٌا، والكونغو، ومدغشقر، وموناكوأبقت تر)االتفاقٌة فقط 

ال ٌتجاوز )بقٌة من االتفاقٌة، فً حٌن ال تضٌف المواد القلٌلة المت 35السلطات الوطنٌة مع األمم المتحدة مطابقة للمادة 

 .  جوهرٌة لنظام االتفاقٌة أٌة التزامات( 11مجموعها 
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 أسباب اللجوء فً القانون الدولً : المطلب الثالث 

---------------------------------------------------  

ِزؾذح ثشأْ اٌٍّغأ اإلل١ٍّٟ ػبَ ٚثشٚرٛوٛي األُِ اي 1951ٚسدد فٝ ارفبل١خ األُِ اٌّزؾذح ثخظٛص اٌالعئ١ٓ ػبَ 

: األسجبة اٌذاػ١خ ٌمجٛي اٌالعئ، ٚ٘ٝ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ 1967

٠ٚمظذ ثبٌخٛف ِب وبْ ٔبرغبً ػٓ اٌزؼشع ٌٍزؼز٠ت ٚاالػطٙبد، ٚ٘ٛ ؽبٌخ ٔفس١خ رسزذػٟ ِٓ اٌالعئ : اٌخٛف -1

. اٌٙشٚة إٌٝ ِىبْ ٠شؼش ف١ٗ ثبألِبْ

رؼشع ٚاٌزٙذ٠ذ ٌٍؾ١بح ٚاٌؾش٠خ، ٚأزٙبن ؽمٛق اإلٔسبْ اٌزٟ ٔظذ ػ١ٍٙب ٚ٘ٛ ِب وبْ ٔبرغبً ػٓ اي: االػطٙبد -2

. اإلػالٔبد ٚاٌّٛاص١ك اٌذ١ٌٚخ

. ٚ٘ٛ ٠طٍك ػٍٝ االخزالفبد فٝ اٌّؼبٍِخ، ٚاٌؾمٛق ٚاٌفشص، ِّب ٠ٌٛذ شؼٛساً ثؼذَ األِبْ: اٌز١١ّض -3

. ِغّٛػخ ِٓ اٌسىب٠ْٚطٍك ػٍٟ االٔزّبء إٌٝ فئخ اعزّبػ١خ ِؼ١ٕخ رشىً أل١ٍخ ػّٓ : اٌؼشق -4

. ٚ٘ٛ اٌّؼزمذ اٌزٜ ٠ؼزٕمٗ اإلٔسبْ، ٚاٌؾش٠خ اٌذ١ٕ٠خ ِىفٌٛخ ٚفك اإلػالٔبد ٚاٌٛصبئك اٌذ١ٌٚخ: اٌذ٠ٓ -5

٠ىْٛ االٔزّبء سجت ِٓ أسجبة اٌٍغٛء؛ إرا أؼذِذ اٌضمخ فٝ ٚالء رٍه اٌفئخ أٚ رٍه ٌٍٕظبَ اٌس١بسٝ اٌؾبوُ، : االٔزّبء -6

. ادِّب ٠ؼشػٙب ٌٍّالؽمخ ٚاالػطٗ

ٚ٘ٛ ٔبرظ ػٓ اػزٕبق أساء س١بس١خ ِخبٌفخ ٌّب ٠ؼزمذٖ إٌظبَ اٌس١بسٝ اٌؾبوُ، ِّب ٠ؤدٜ إٌٝ اٌخٛف : اٌشأٜ اٌس١بسٝ -7

 * (  ).ِٓ االػطٙبد، إال أْ رٌه اٌخٛف الثذ أْ ٠ىْٛ ٌٗ ِب ٠جشسٖ ِٓ أزٙبوبد فؼ١ٍخ وبٌسغٓ أٚاٌزؼ١١ك

 

 169، ص 2009، اٌؼذد األٚي، ٠ٕب٠ش هجلخ الجبهعخ اإلسالهيخ،"ؽمٛق اٌالعئ١ٓ فٟ اٌشش٠ؼخ االسال١ِخ ٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ"،طالػ اٌذ٠ٓ ؽٍت فشط ( *  )
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  حقوق الالجئ: المبحث الثانً 

------------------------------- 

 

افة إلى اتفاقٌة األمم المتحدة والصكوك اإلقلٌمٌة، ثمة معاهدات أخرى توفر الحماٌة لطائفة من باإلض
ومع أنه ثمة حاالت ٌكون فٌها النطاق الكامل لحقوق معٌنة . الحقوق اإلنسانٌة لالجئٌن وطالبً اللجوء

وهكذا، فإنه ٌحق . عدةمقتصراً بشكل صرٌح على المواطنٌن، فإن هذه الحاالت تمثل االستثناء ولٌس القا
لالجئٌن وطالبً اللجوء التمتع بجمٌع حقوق اإلنسان المنصوص علٌها فً العهد الدولً الخاص بالحقوق 

المدنٌة والسٌاسٌة، من قبٌل الحق فً الحٌاة وفً عدم التعرض للتعذٌب وإساءة المعاملة وفً الحرٌة، 
تراك فً الجمعٌات وفً المساواة أمام القانون، والحق فً حرٌة التنقل والتعبٌر والتجمع السلمً واالش

استثناًء ٌقتصر على المواطنٌن، إذ تنص على  25وتتضمن المادة . والحق فً الحصول على جنسٌه
 .الوظائف العامةالحق فً المشاركة فً الشؤون العامة وفً التصوٌت واالنتخاب وفرصة تقلد 

تصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ٌوفر الحماٌة لحق الالجئٌن وبالمثل، فإن العهد الدولً الخاص بالحقوق االق
وطالبً اللجوء فً الحصول على شروط عمل عادلة وتفضٌلٌة وفً تشكٌل نقابات عمالٌة وفً الضمان 

من العهد ( 3) 2وتجٌز المادة . االجتماعً وفً تحقٌق مستوى معٌشً كاف والحصول على التعلٌم
رر، مع إٌالء المراعاة الواجبة لحقوق اإلنسان والقتصادها القومً، إلى أي أن تق"الدولً للبلدان النامٌة 

بٌد أن هذا التحدٌد ٌجب ." مدى ستضمن الحقوق االقتصادٌة المعترف بها فً هذا العهد لغٌر المواطنٌن
ٌِّد، نظراً ألنه ٌمثل استثناء لضمانات حقوق اإلنسان ر بشكل مق ٌُفسَّ ة األمم وعالوًة على ذلك فإن لجن. أن 

المتحدة المسؤولة عن تفسٌر العهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة أوضحت أن 
الحقوق الواردة فً العهد الدولً تنطبق على جمٌع األشخاص، بمن فٌهم غٌر المواطنٌن، كالالجئٌن 

تجار بالبشر الدولٌة، بغض وطالبً اللجوء وعدٌمً الجنسٌة والعمال المهاجرٌن وضحاٌا عملٌات اال
 ."النظر عن الصفة القانونٌة والوثائق الثبوتٌة

كما تحظى حقوق الالجئٌن وطالبً اللجوء بحماٌة معاهدات أخرى، من بٌنها اتفاقٌة مناهضة التعذٌب، 

ة وُتعتبر االتفاقٌة الدولً. واتفاقٌة حقوق الطفل، واتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة

للقضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز العنصري معاهدة ممٌزة فً ضمان تمتع الالجئٌن وطالبً اللجوء 

 .5بنطاق واسع من الحقوق بموجب المادة 
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 : المطلب األول 

-----------------------------  

ٔذشٔضٕكٕنٓح جإلضحفٙ جنز٘ جُػطًذ  1950دٚسًرش /جألٔل كحٌَٕ 14ٌ جالضفحلٛس جنًطؼهمس ذًشكز جنالجثٍٛ جنطٙ جشٖ جنطظذٚك ػهٛٓح فٙ 
ٔجنًرحدب جنطٕجٛٓٛس نأليى جنًطذذز جنًطؼهمس ذحنطششّد جنذجخهٙ ُضذّذد . ٚسطُذ ئنًٛٓح جإلطحس جنمحََٕٙ نذًحٚس جنالجثٍٛ 1967فٙ ػحو 

لحٌَٕ دمٕق جإلَسحٌ جنذٔنٙ ٔجنمحٌَٕ  جنذمٕق ٔجنضًحَحش رجش جنظهس ذذًحٚس جألشخحص جنًششّدٍٚ دجخهٛحً ٔضٕفّش ئطحسجً ٚطفك يغ
 .جإلَسحَٙ ٔلحٌَٕ جنالجثٍٛ

ج ٔفٙ كػٛش يٍ جألدٛحٌ ٚكٌٕ جنالجثٌٕ أٔ جألشخحص جنًششدٌٔ دجخهٛحً أٔ جنؼحتذٌٔ يفطمشٍٚ ٜنٛحش جنطٕجؤو جنطمهٛذٚس نطٕفٛش جنذًحٚس، كى
ػٕجلد جألنغحو جألسضٛس ٔيخهفحش جنذشخ جنمحذهس نالَفجحس أَٓى ٚكٌَٕٕ ذذكى ظشٔفٓى جنخحطس يطُمهٍٛ ٔذحنطحنٙ يؼشّضٍٛ ذظفس خحطس ل

ٔذخالف جنطٓذٚذ جنذمٛمٙ ٔجنٕشٛك ذذذٔظ ضشس فاٌ ٔجٕد ْزِ جألسهذس ٚذذ يٍ دشٚس جنذشكس، ٔضطشضد ػهّٛ . ٔنهزخحتش جنؼُمٕدٚس
يٛحِ ٔجنغزجء، ٔجألسع جنزسجػٛس، ذحنطحنٙ يخحطش شذٚذز ضذّذ يٍ جنٕطٕل ئنٗ جنُسرم جألسحسٛس نهرمحء ػهٗ لٛذ جنذٛحز، ذًح ٚشًم جل

ٔذحنُسرس نالجثٍٛ جنزٍٚ ٚخطحسٌٔ جنؼٕدز ئنٗ دٚحسْى، ال ضزجل جألنغحو جألسضٛس ٔيخهفحش جنذشخ جنمحذهس نالَفجحس ٔجنزخحتش . ٔجنخذيحش جنطرٛس
. ججٓى ػًهٛس يسطذجيسجنؼُمٕدٚس ضشكّم لٕٛدجً خطٛشز ػهٗ لذسز جنؼحتذٍٚ ذحنُسرس نالسطمشجس يٍ جذٚذ ٔجؼم ػًهٛس ئػحدز جَذو

. المتعلقة بوضع الالجبٌن 1951_ القانون الدولً الربٌس الذي ٌحدد حقوق الالجبٌن والتزامات الدول تجاههم هو اتفاقٌة جنٌف  أن

ن تعطً التعرٌف األكثر قبوال وقابلٌة للتطبٌق لكلمة الجا كما تإمن حدا أدنى م 1967أن هذا القانون باإلضافة إلى مسودة العام 

بؤنه أي شخص ٌقٌم " الالجا"وعلى هذا ٌعرف قانون الالجبٌن والمسودة (. الحكومٌة)الحماٌة لهإالء الالجبٌن عبر الجهات الرسمٌة 

خارج وطنه األصلً وهو ال ٌرغب أو ال ٌقدر على الحصول على حماٌة بلده خوفا من اضطهاد حقٌقً ٌتعرض له السباب عرقٌه أو 

 .عضوا فً مإسسة اجتماعٌة أو بسبب آرابه السٌاسٌةدٌنٌة أو قومٌة أو كونه 

 

ونجح المجتمع الدولً باعتماد عدد من الصكوك الدولٌة واإلقلٌمٌة تبحث فً أوضاع الالجبٌن وتنص مختلف 

وتؤتً بالطبع فً مقدمة هذه الصكوك اتفاقٌة األمم المتحدة الخاصة . موادها على حماٌتهم وبٌان حقوقهم

  ي تم اعتمادها بجنٌف فًبوضع الالجبٌن والت

ٚرأرٟ ثبٌطجغ فٟ ِمذِخ ٘زٖ اٌظىٛن ارفبل١خ األُِ . ٚرٕض ِخزٍف ِٛاد٘ب ػٍٝ ؽّب٠زُٙ ٚث١بْ ؽمٛلُٙ 

، ٚاٌزٟ دخٍذ ؽ١ض إٌفبد فٟ 28/7/1951اٌّزؾذح اٌخبطخ ثٛػغ اٌالعئ١ٓ ٚاٌزٟ رُ اػزّبد٘ب ثغ١ٕف فٟ 

، ٚدخً ؽ١ض إٌفبد 31/1/1967رُ اػزّبدٖ فٟ ، ٚاٌجشٚرٛوٛي اٌخبص ثٛػغ اٌالعئ١ٓ اٌزٞ 22/4/1954

4/10/1971فٟ   3. 

 

 

ِٓ  ثً سٕجؾش فٟ دٚس ػذد. ٌٓ ٔزطشق فٟ ٘زٖ اٌّمبٌخ إٌٝ اٌظىٛن اٌخبطخ ثأٚػبع اٌالعئ١ٓ ٚؽّب٠زُٙ

، ٚاٌّزؼٍمخ ثؾك 1948ِٓ اإلػالْ اٌؼبٌّٟ ٌؾمٛق اإلٔسبْ ٌؼبَ  14ِٕذٚثٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ فٟ رؾؼ١ش اٌّبدح 

اٌزٟ رجؾش أ٠ؼب فٟ ؽك  28، ِٚبدرٗ 2004، ٚسٕمذَ ا١ٌّضبق اٌؼشثٟ ٌؾمٛق اإلٔسبْ ٌؼبَ (أٚال)اٌٍغٛء 

صب١ٔب)اٌٍغٛء، ٚٔشٜ آ١ٌخ رطج١ك ٘زا ا١ٌّضبق اٌؼشثٟ  ). 

 

http://www.acihl.org/article.htm&article_id=7/article.htm?article_id=35&lang=en-GB#note3
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 ِغؤ١ٌٚجس ثٌذٚي ثألطشثف: ثٌّطٍخ ثٌغجٟٔ 

  فٟ ثصفجل١ز ثٌالؽت١ٓ

------------------------  
 وّذذأ ػجَ ٌٍمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ، وً ِؼج٘ذر ٔجفزر ٍِضِز

 ثٌذٍذثْ ثٌضٟ ٌذ٠ٙج. ٠ؾخ أْ ٠ؤد٠ٙج ألطشثفٙج ٚدقغٓ ١ٔز

 طذلش ػٍٝ ثصفجل١ز ثٌالؽت١ٓ ِؼطشْٚ ٌقّج٠ز ثٌالؽت١ٓ ػٍٝ ُ٘

 .ألفىجِٗثألسثػٟ ٚفمج 

 ِٚٓ د١ٓ ثألفىجَ أْ ثٌذٚي ثألطشثف فٟ ثصفجل١ز ثٌالؽت١ٓ ٚ

 :٠ؾخ أْ ٠طذك ثٌذشٚصٛوٛي ٟ٘

 ِٓ ثصفجل١ز ثٌالؽت١ٓ ٚ 35ثٌّجدر  -ثٌضؼجْٚ ِغ ثٌّفٛػ١ز ف 

 صقضٛٞ ػٍٝ ثصفجق ٌٍذٚي ثألطشثف فٟ 1967ثٌّجدر ثٌغج١ٔز ِٓ دشٚصٛوٛي ػجَ 

 ػٍٝ ٚؽٗ ثٌخظٛص، يثٌضؼجْٚ ِغ ثٌّفٛػ١ز فٟ ِّجسعز ٚظجةفٙج، ٚ

 ِغجػذر ثٌّفٛػ١ز ثإلششثف ػٍٝ صٕف١ز ثألفىجَ ثٌٛثسدر فٟ

 .صٍه ثٌّؼج٘ذثس

q  إْ ثٌذٚي ثألطشثف فٟ ٘زث ثؽت١ٓ -ِؼٍِٛجس ػٓ ثٌضشش٠ؼجس ثٌٛط١ٕز 

 ثصفجل١ز صٛثفك ػٍٝ إدالؽ ثأل١ِٓ ثٌؼجَ ٌألُِ ثٌّضقذر فٛي ثٌمٛث١ٔٓ ٚ

 .فجل١زثٌٍٛثةـ ثٌضٟ لذ صؼضّذ٘ج ٌىفجٌز صطذ١ك ثالس

 أ٠ٓ، ٚفمج ٌٍمجْٔٛ فٟ ثٌذالد، ٚ -ط ثإلػفجء ِٓ ثٌّؼجٍِز دجٌّغً 

 ِٕـ ثٌقك ٌألؽٕذٟ ٠خؼغ ٌّٕـ ِؼجٍِز ِّجعٍز

 ، ٚ٘زث ال ٠ٕطذك ػٍٝ(ثٌّؼجٍِز دجٌّغً)فغخ ثٌذٍذ ثألؽٕذٟ ثٌؾٕغ١ز 

 ال ٠ٕطذك ِفَٙٛ ثٌّؼجٍِز دجٌّغً ٌالؽت١ٓ ِٕز ٠فؼٍْٛ. الؽب

 ي ْال ٠ضّضغ دقّج٠ز دٍذُ٘ ثٌّٕض

 

 ثٌخجطز 1951ثألطشثف فٟ ثصفجل١ز ػجَ 

 1967أٚ دشٚصٛوٛي ػجَ / ٚ * ٚػغ ثٌالؽت١ٓ 

 ( 1954أدش٠ً  22دخٍش ف١ض ثٌضٕف١ز فٟ )*  2001ثػضذجسث ِٓ عذضّذش  141
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  حقوق الالجئٌن فً اتفاقٌات الدولٌة: المطلب الثالث 

-------------------------------------------------------------------  

ٌعتبر القانون الالجبٌن و الذي هو فرٌع من القانون الدولً ٌعنى بحماٌة حقوق الالجبٌن، وهو ٌتعلَّق بالقانون الدولً لحقوق اإلنسان 

رب بشكل خاصوالقانون الدولً اإلنسانً، رغم اختالفه عنهما، حٌث ٌتناوالن على التوالً حقوق اإلنسان بشكل عام وإدارة الح . 

على الحماٌة من  1951باإلضافة إلى الحماٌة األساسٌة التً ٌوفرها مبدأ عدم اإلعادة القسرٌة عند الحدود، تنص اتفاقٌة عام 

(. 32المادة )ومن الطرد إال على أساس أسباب شدٌدة الخطورة ( 31المادة )العقوبات التً ٌستتبعها دخول البلد بصورة غٌر قانونٌة 

إلى إعفاء الالجبٌن من أحكام التدابٌر االستثنابٌة التً قد ٌكون لها تؤثٌر علٌهم لمجرد انتمابهم إلى جنسٌة معٌنة، فً  8مادة وتسعى ال

ٌّن، لكن ذلك الٌجوز إال ” تدابٌر موقتة“حق الدول فً اتخاذ  9حٌن تصون المادة  فً “على أساس األمن الوطنً ضد شخص مع

لمصلحة األمن … ف ما إذا كان ذلك الشخص الجبا حقاً وما إذا كانت مواصلة تلك التدابٌر ضرورٌة انتظار أن تحدد الدولة الطر

حقوق الالجًء فً اتفاقٌات حقوق اإلنسان و القانون الدولً اإلنسانً. الوطنً  

    من أهم الحقوق المقررة لالجًء والمتفقة مع قواعد القانون الدولً اإلنسانً

 

     هذه االتفاقٌة علً الالجبٌن دون تطبق الدول المتعاقدة أحكام“م على 1951من اتفاقٌة  3نص المادة المادة ت  حٌثعدم التمٌز 

.  تمٌٌز بسبب العرق أو الدٌن أو بلد المنشؤ . 

 تتعهد الدول األعضاء بمنع والقضاء على“ 5كما نصت االتفاقٌة الدولٌة للقضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز العنصري فً المادة 

فً المساواة أمام ، بال تمٌٌز على أساس العرق أو اللون أو األصل اإلثنً، التمٌٌز العنصري بجمٌع أشكاله وأن تضمن الحق للجمٌع

. وحرٌة العقٌدة والعودة إلى البلد األصلً، بما فٌها البلد األصلً، بالحق فً مغادرة أي بلد… القانون وال سٌما فً التمتع   

”. 
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 آلٌات حقوق : المبحث الثالث 



------------------------------  

  اإلنسان حقوق اتفاقٌات فً الالجًء حماٌة آلٌات: المطلب األول 

ملٌون إنسان الجا فً العالم الٌوم ٌحتاجون الى الرعاٌة والمالذ األمن واالستقرار فضال عن حاجتهم الى  30هناك أكثر من 

خرىالخدمات اإلنسانٌة األ . 

ترتبط بعضها بالبعض األخر والتً تخص الالجبٌن مثال ذلك تحدٌد أسباب الهجرة  وهناك سلسلة من الفعالٌات واإلجراءات التً  

والنزوح الجماعً و تامٌن األساسٌات من الخدمات المختلفة والحماٌة ومن ثم التوطٌن وما ٌتبع ذلك من المشكالت التً تواجه 

فً المجتمعات الجدٌدة بسبب اختالف العادات والتقالٌد والقٌم وء كمشاكل االندماج  الالجبٌن فً بلدان اللج . 

بناء على ذلك ٌمكن القول أن أي الجا له من الحقوق األساسٌة التً ٌنبغً احترامها قبل عملٌة طلب الملجؤ وخاللها وبعد ان ٌقبل 

صارت معٌارا الختبار الواجبات على الدول فً احترامها لحقوق ولهذا فان قضٌة الالجبٌن  1951كالجا حسب اتفاقٌة جنٌف لعام 

إنشاء مفوضٌة األمم المتحدة  319قررت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة بقرارها المرقم  1949دٌسمبر من عام  3وفً . اإلنسان

مشكلة الالجبٌن وتوطٌنهم او بلد وهً تسعى الى إٌجاد حلول ل 100لشإون الالجبٌن ولدٌها اآلن فروع وممثلٌات فً أكثر من 

 .إدماجهم فً المجتمعات الجدٌدة

على تعرٌف الالجا و المذكورة سلفا 1951من اتفاقٌة جنٌف لعام  1وقد نصت المادة   

 1948وهذه االتفاقٌة تضمن الحماٌة القانونٌة لالجا وتوجب احترام حقوق اإلنسان الوارده فً اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان لعام 

ما ٌلً على   33بقا لالتفاقٌة المذكورة ال ٌجوز مطلقا طرد األشخاص الحاصلٌن على اللجوء أو إعادتهم بالقوة حٌث تنص المادة وط  

: 

ٌحظر على الدولة المتعاقدة طرد أو رد الالجا بؤٌة صورة الى الحدود أو األقالٌم التً ٌها حٌاته أو حرٌته مهددة بسبب عرقه أو “

 ”    و انتمابه الى فبة اجتماعٌة معٌنة أو بسبب أرابه السٌاسٌةدٌنه أو جنسٌته أ

ولذلك جرى االتفاق بٌن المفوضٌة العلٌا لشإون الالجبٌن فً األمم المتحدة مع العدٌد من الدول على أن تؤخذ هذه الدول حصصا 

  وفقا لالتفاقٌات الدولٌة محدده من إعداد الالجبٌن لتوطٌنهم فٌها ومنحهم الحقوق الواجبة لالجا والعناٌة بهم 
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    والقوانٌن الوطنٌة

. 

بشؤن حماٌة األشخاص المدنٌٌن فً وقت الحرب  1949ومن االتفاقٌات الخاصة بوضع الالجبٌن هً اتفاقٌة جنٌف الرابعة لعام 

 73مشردٌن وكذلك ما جاء فً المادة التً نصت على حماٌة الضحاٌا المدنٌٌن وحماٌة الالجبٌن وال 44وبخاصة ما جاء فً المادة 



المتعلقة بوضع الالجا  1954والتً تنص على حماٌة عدٌمً الجنسٌة وقد عرفت اتفاقٌة عام    1977من البرتوكول اإلضافً لعام 

اي شخص ال تعتبره اي دولة مواطنا بموجب أعمال قانونها” عدٌم الجنسٌة بما ٌلً   “. 

بشان تقلٌل حاالت انعدام الجنسٌة وإعالن  1961قة مع أوضاع الالجبٌن ومنها مثال اتفاقٌة عام وهناك أٌضا اتفاقٌات أخرى لها عال

  بشان اللجوء اإلقلٌمً الى جانب وجود صكوك إقلٌمٌة فً إفرٌقٌا وفً أوربا وأمرٌكا الالتٌنٌة وغٌرها 1967األمم المتحدة لسنه 

   . 

الشخص الالجا ٌستحق جمٌع الحقوق  قٌات الخاصة باللجوء سالفة الذكر فان  وطبقا لإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان واالتفا

 –والحرٌات األساسٌة المنصوص علٌها فً الصكوك الدولٌة لحقوق اإلنسان ومن هنا ٌنبغً حماٌة الالجا من هذا المنظور اإلنسانً 

واال فانها تتحمل المسإولٌة القانونٌة عن  لالجا  الدولً الواسع وال ٌجوز الي دولة وقعت على االتفاقٌة رفض الحماٌة للشخص ا

 . ذلك

وٌجوز عرض المساعدة لالجا وترك حرٌة االختٌار له فً العودة او البقاء وهذا ٌعنً عدم جواز إبعاد الالجا جبرا الى وطنه وهو 

م حقوق الالجا هو الحق فً الحٌاة ولعل من أه1951من اتفاقٌة جنٌف  33ما ٌسمى مبدأ عدم الرد او مبدأ عدم اإلعادة القسرٌة م 

والحق فً سالمة الكٌان البدنً من التعذٌب وسوء المعاملة والحق فً الحصول على الجنسٌة والحق فً حرٌة التنقل والحق فً 

ن هذا الى جانب الحقوق األخرى كالتعلٌم والصحة والضمامغادرة اي بلد ما والعودة الٌه والحق فً عدم اإلرغام على العودة  

 االجتماعً والتقاعد وغٌرها

من اتفاقٌة األمم المتحدة لمناهضة التعذٌب وغٌره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسٌة أو  1فقره  3وقد جاء فً المادة رقم 

 : الإلنسانٌة أو المهٌنة بخصوص مبدأ عدم الرد ما ٌلً

مه الى دولة أخرى إذا توفرت لدٌها أسباب حقٌقٌة تدعو الى ال ٌجوز ألٌة دولة طرف أن تطرد اي شخص أو أن تعٌده أو أن تسل )

كما أن على الدولة أن تراعً حالة االنتهاكات البلٌغة لحقوق اإلنسان فً البلد ( االعتقاد بؤنه سٌكون فً خطر التعرض للتعذٌب 

 . المعنً
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  ياإلنسان الدولً القانون فً الالجًء حماٌة آلٌات: المطلب الثانً 

-----------------------------------------  

التابعة لألمم المتحدة عدة إجراءات لحماٌة والمساعدة الالجًء وفقا للمعاٌٌر الدولٌة، و لم ٌقتصر أقرت المفوضٌة السامٌة لالجبٌن  

ي اإلنسانً، وٌقع على عاتقها مسإولٌة اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر بنفس الدور وفقا لقواعد القانون الدولاألمر علٌها بل تقوم  

مباشرة عن مصٌر الالجبٌن الذٌن هم الضحاٌا المدنٌٌن للنزاعات المسلحة او لالضطرابات ،بحٌث تتدخل اللجنة الدولٌة فٌما ٌخص 

بعة، وتحاول فً مجال الالجبٌن الذٌن ٌشملهم القانون الدولً اإلنسانً، لكً ٌطبق المتحاربون القواعد ذات الصلة باتفاقٌة جنٌف الرا

 .عملها المٌدانً أن تزور هإالء الالجبٌن وتوفر لهم سبل الحماٌة والمساعدة الضرورٌة



وغالبا ما ال ٌتمتع الالجبون بالحماٌة بموجب القانون الدولً اإلنسانً، إذا كان البلد المضٌف لٌس طرفا فً نزاع مسلح، أو لٌس 

جبون بالحماٌة بموجب قانون الالجبٌن ،وكقاعدة عامة التتدخل اللجنة فً هذه الحالة إال عرضه ألي نزاع داخلً، عندها ٌتمتع الال

بصفة فرعٌة، إن كانت هً المنظمة الوحٌدة فً المٌدان، أما إذا حلت محلها مفوضٌة األمم المتحدة لشإون الالجبٌن بالعمل ،فإنهما 

و وثٌق بإغاثة الضحاٌا على أفضل وجهتإدٌان عملهما معا وٌسمح تشاورهما وتنسٌق جهودهما على نح  . 

وتتمثل مسؤلة إعادة الالجبٌن الى أوطانهم من المشاغل الربٌسٌة للجنة الدولٌة، وحتً إذا لم تشارك كقاعدة عامة فً المسؤلة فإنها 

 .تطلب من الدول والمنظمات المعنٌة أن تحدد بالضبط موعد وشروط عودة الالجبٌن الى أوطانهم

لق باألشخاص المهجرون داخل بلدانهم ، فإذا أرغم المدنٌٌن على ترك موطنهم بسبب االنتهاكات الجسٌمة للقانون الدولً أما فٌما ٌتع

 اإلنسانً، فإنهم ٌتمتعون بالحماٌة بموجب هذا القانون، وٌجوز أن تتعلق هذه الحماٌة بالقانون المطبق فً النزاعات المسلحة الداخلٌة ،

لنزاعات قد ٌإدٌان الى تشرٌد السكان داخل بلدهم، وبالنسبة الى عملٌات التهجٌر الناجمة عن أي نزاع مسلح الن هذٌن النوعٌن من ا

 .دولً، فؤن األشخاص المهجرٌن بصفتهم مدنٌٌن فهم موضع حماٌة من أثار األعمال العدابٌة

األمر بترحٌلهم إال بصفة استثنابٌة، إذا تطلب ذلك الترحٌل القسري للمدنٌٌن ،إذ ال ٌجوز ( 17المادة )كما ٌحظر البروتوكول الثانً 

دواعً األمن أو أسباب عسكرٌة ملحة، وفً هذه الحالة ٌجب اتخاذ اإلجراءات الممكنة الستقبال السكان المدنٌٌن فً ظروف مرضٌة 

النظام األساسً للمحكمة  من حٌث المؤوي واألوضاع الصحٌة والعالجٌة والسالمة والتغذٌة، وهذا مانصت علٌه المادة السابعة من

9. )الجنابٌة الدولٌة التى اعتبرت الترحٌل القسري للسكان من قبٌل الجرابم ضد اإلنسانٌة ) 

كون القواعد التى بنً ومن المالحظ أن القانون الدولً اإلنسانً ٌعتمد نهجا شامال ٌستهدف الحفاظ على حٌاة السكان المدنٌٌن كافة  

سانً تقوم على حماٌة فبات عدٌدة ومن ضمن حقوق هذه الفبة حظر ترحلٌها قسرٌاعلٌها القانون الدولً اإلن . 

وبالتالً فان الالجبٌن بصفتهم ضحاٌا للنزاعات المسلحة أو االضطرابات الداخلٌة فإنهم ٌدخلون ضمن اختصاص اللجنة الدولٌة 

:  المدنٌٌن عامة ، و التى من المفٌد تلخٌصها بما ٌلًللصلٌب األحمر، وٌستفٌدون من أعمال الحماٌة والمساعدة التً توفر للسكان   

 

        (13  )  

 

 حماٌة السكان المدنٌٌن واحترام القانون الدولً اإلنسانً والمباديء اإلنسانٌة. 

 زٌارة األشخاص المحرومٌن من الحرٌة. 

 تقدٌم المساعدة الطبٌة العاجلة وإعادة التؤهٌل. 

 تقدٌم المساعدة فً مجال الصحة . 

 توفٌر المواد الغذابٌة العاجلة. 

 مباشرة األنشطة الرامٌة الى إعادة االتصاالت بٌن أفراد العابالت المشتتة بسبب الحرب أو االضطرابات. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (14  ) 

 

 

  الالجبون والدول المضٌفة:  المطلب الثالث 

---------------------------------------  

فة األفراد فً التمتع بالمستوى المعٌشً الكافً بما فً ذلك الغذاء الكافً والمؤوى المناسب، باإلضافة إلى اكلالجبٌن الحق مثل 

التً ال ٌستطٌعون الحصول علٌها فً  –أي السالمة البدنٌة  –إال أن االحتٌاج األساسً لالجبٌن هو السالمة . الصحة البدنٌة والنفسٌة

لتزام على الدول بموجب االتفاقٌات الخاصة بالالجبٌن هو عدم طردهم أو ردهم إلى بلدان قد ومن ثم فإن أول ا. مواطنهم األصلٌة

ولذلك فكثٌراً ما ٌوصف منح وضع اللجوء بؤنه بدٌل دولً للحماٌة التً ٌنبغً أن توفرها      (5)    االضطهاد" ٌتعرضون فٌها لخطر

  .الدولة التً ٌحمل الفرد جنسٌتها أو ٌقٌم فٌها عادة . 

ان الالجبون قد اضطروا إلى الفرار، ونظراً لألسباب التً حملتهم على ذلك، فكثٌراً ما ٌصلون إلى الدول المضٌفة محطمٌن، كلما  

ثٌراً كوبصفة عامة ال ٌتكلم الالجبون لغة الدولة التً ٌلجؤن إلٌها، و. وفً حاجة إلى العالج الطبً، وبدون أي مال أو مصدر للرزق

وهم معرضون بوجه . لتسعٌنٌات من القرن العشرٌن للعداوة من قبل غٌرهم من المقٌمٌن فً الدولة التً لجؤوا إلٌهاما تعرضوا فً ا

ٌفترقون  .أو" عابل األسرة"وربما ٌفقدون  (6) .ذلك أثناء وجودهم فً بلد اللجوءكخاص لالستغالل والعنف فً أثناء فترة فرارهم و

  عنه،

وال ٌنبغً أن ننسى . ة النفسٌة والمصاعب الجمة التً ٌلقونها فً سعٌهم للحصول على مصدر للرزقوهذا فً حد ذاته سبب للمعانا

ما أشارت مفوضٌة األمم المتحدة كو .  (8) وأطفال  (7) منهن أرامل  ثٌراتكمن الالجبٌن فً العالم من النساء و% 80أن حوالً 

إذ أن الالجا ٌعٌش فً المنفى وٌعتمد على اآلخرٌن فً . ونه أجنبًكد من مجر أكثرٌعنً . ون المرء الجباً ك إن"لحقوق اإلنسان 

  (9)  ."تلبٌة احتٌاجاته األساسٌة مثل الغذاء والكساء والمؤوى



فهناك . بٌراً كلهم العملٌة فً الدول التً ٌلجؤون إلٌها تباٌناً كإن الالجبٌن لٌسوا جماعة واحدة متجانسة، وربما تتباٌن خبراتهم ومشا 

ثٌرة بٌن تجارب أسرة من الالجبٌن البوسنٌٌن من الطبقة المتوسطة تعٌش فً ألمانٌا، والجٌل الثانً من الالجبٌن كفات اختال

ولكن مهما اختلفت خلفٌات الالجبٌن . ستانكالفلسطٌنٌٌن الذي لم ٌعش مطلقاً فً وطنه األصلً، واألرملة األفغانٌة التً تعٌش فً با

وهً أن حقوقهم االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة معرضة للخطر : ، فإنهم دابماً ٌواجهون نفس المشكلةن التً ٌلجؤون إلٌهاكواألما

 على سبٌل المثال،  ىففً برٌطانٌا العظم . (10)  ل عملٌة فً االنتفاع بما لدٌهم من قدرات اقتصادٌة واجتماعٌةكوأنهم ٌواجهون مشا

معظم الالجبٌن ٌعانون من تدهور اجتماعً ملحوظ، على الرغم من مستواهم عن أن  1995شفت دراسة حكومٌة أجرٌت عام ك

 . (11) انوا ٌتمتعون به فً أوطانهمكالتعلٌمً الجٌد نسبٌا، ألنه من الصعب جداً أن ٌحصلوا على وظابف على نفس المستوى الذي 

ٌشون فً معسكرات ضخمة لالجبٌن، أو بدالً من ذلك الالجبون وطالبو اللجوء أنفسهم ٌع .   من العالم قد ٌجد   كثٌرة   وفً مناطق

وعندما ترتبط حٌاة الالجبٌن . بٌن مواطنً دولة مجاورة من نفس الجماعة العرقٌة التً ٌنتمون إلٌها" ٌستقرون بصورة تلقابٌة"

فمن ناحٌة، قد . والثقافٌة وطالبً اللجوء بالمعسكرات فإن هذا فً حد ذاته ٌكون له انعكاسات على حقوقهم االقتصادٌة واالجتماعٌة

. أو فقٌرة فً دولة اللجوء/تكون الفرص محدودة للحصول على عمل مؤجور، خصوصاً عندما تكون المعسكرات فً مناطق نابٌة و

طالبً اللجوء فً مكان واحد قد ٌسهل حصولهم على الغذاء والخدمات التعلٌمٌة والطبٌة التً /ز الالجبٌنكومن ناحٌة أخرى، فإن تر

 .أو المنظمات الدولٌة والمنظمات غٌر الحكومٌة/دمها الدولة المضٌفة وتق

 

ثٌر من الدول الغربٌة مثالً، ال ُتقٌد حٌاة الالجبٌن أو طالبً اللجوء داخل معسكرات لالجبٌن، كوفً أجزاء أخرى من العالم، آما فً 

ى تصرٌح العمل، واالستفادة من الخدمات التً توفرها ولكن تعترضهم اآللٌات القانونٌة المعقدة لطلب وضع اللجوء، والحصول عل

ثٌراً ما تكون فرص الالجبٌن كو. ل فً اللغة وغٌرها مما ٌحول دون اندماجهم فً هذا البلدكآما ٌواجهون مشا. الدولة فً بلد اللجوء

هم بلغة الدولة المضٌفة، وفهمهم فً الحصول على حقوقهم االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة محدودة بسبب عدم قدرتهم على التفا

ل صحٌة أو صدمات نفسٌة صعوبات أشد فً الحصول على عمل أو كوقد ٌجد األشخاص الذٌن ٌعانون من مشا. المحدود لنظمها

  .ممارسة عمل لحسابهم الخاص، أو فً الحصول على الخدمات العامة

 (15  ) 

 

   .( 2المادة )، واالتفاقٌة األفرٌقٌة لالجبٌن (33و  1مادتٌن ال)اتفاقٌة األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجبٌن  (5)

(6) UNHCR, The State of the World’s Refugees (Oxford: Oxford University Press, 1997), 62-67.  

(7) For an interesting short introduction to the particular problems of refugee widows, see Margaret 

Owen, A World of Widows (Zed Books, London, 1996). 

، لجنة حقوق اإلنسان الدورة E/CN.4/1998/51 فٌما ٌتعلق بحالة الالجبٌن األفعان األرامل واألطفال، راجع وثٌقة األمم المتحدة

سٌشار إلٌه فٌما بعد (الجماعً  الخامسة واألربعٌن، تقرٌر مقدم من المفوضٌة السامٌة لحقوق اإلنسان حول حقوق اإلنسان والنزوح

 ( بتقرٌر حقوق اإلنسان والنزوح الجماعً

 (8) See, for example, R. Ellis, UNHCR Issues: Women, Help for Single Parent Refugee Families, 

available on the Internet at http://www.unhcr.ch/issues/women/rm09507.htm.  

ٌشار إلٌها فٌما بعد . 1997، حقوق اإلنسان والالجبون 20راجع مفوضٌة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، صحٌفة الوقابع رقم  (9)

ن ، وقد جرى طباعتها باللغة العربٌة آما أنها متوفرة باللغة االنجلٌزٌة على العنوا20بصحٌفة الوقابع رقم 

.http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs20.htm ًشبكة على التال  

ل التً ٌواجهها الالجبٌن فً البلدان المضٌفة راجع تقرٌر حقوق اإلنسان والنزوح كلالضطالع على مناقشة لبعض المشا (10)

  الجماعً

(11) J. Carey-Wood, K. Duke, and T. Marshall, The Settlement of Refugees in Britain, Home Office 

Research study No. 141, (London: HMSO, 1995).  

http://www.unhcr.ch/issues/women/rm09507.htm
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 الخالصة 

--------------------  

الفارٌن ” الالجبٌن الجدد“ ل كافٌة لمواجهة مشاك التقٌٌم أحٌاناً ما توصف االتفاقٌة الٌوم بؤنها من مخلّفات الحرب الباردة وبؤنها غٌر

ر أٌضا أنها ال تكترث لالهتمامات األمنٌة وال سٌما اإلرهاب والجرٌمة كوٌذ .اإلثنً واالضطهاد على أساس الجنس من العنف

وال تعالج  . المنظمة، وحتى أنها زابدة نظراً لوجود الحماٌة التً تحق اآلن مبدبٌاً لكل شخص بموجب القانون الدولً لحقوق اإلنسان

على سبٌل المثال، )، آما التلزم أي دولة بمنح حق اللجوء، وال تتّضمن ترتٌباً لتقاسم المسبولٌات االتفاقٌة مسؤلة السماح بالدخول

الفرار وال تتضّمن أي ترتٌب ” أسباب“وال تطرق االتفاقٌة أٌضا مسؤلة (. بتعٌٌن الدول التً ٌنبغً أن تعالج المطالبات بوضع الالجا

  وعلى. داخلٌاً، وهً ال تعنً بتحسٌن إدارة الهجرة الدولٌةللوقاٌة؛ وال ٌشمل نطاقها األشخاص المشردٌن 

ٌزا، مثل اتفاقٌة منظمة كثر تركات الالجبٌن استجابات أك، تطلبت حر1967ول عام كالصعٌد االقلٌمً، وعلى الرغم من وجود بروتو

فً حٌن أدى  1984ٌا، وإعالن قرطاجنة لعام ل الالجبٌن فً إفرٌقكاالتحاد األفرٌقً المتعلقة بالجوانب المحددة لمشا/الوحدة األفرٌقٌة

أو ” اإلضافٌة“األوروبٌة لحقوق اإلنسان إلى اعتماد أحكام بشؤن الحماٌة  1950فً أوروبا تطوٌر مذهب الحماٌة فً إطار اتفاقٌة 

  .فً إطار النظام القانونً لالتحاد األوروبً” التكمٌلٌة“

الذي ٌجمع الدول، ومفوضٌة األمم المتحدة لشبون الالجبٌن ومنّظمات دولٌة أخرى، ورغم ذلك، ففً سٌاق نظام الالجبٌن الدولً،  .

ٌانات أخرى، تواصل االتفاقٌة أداء دور هام فً حماٌة الالجبٌن، وفً تشجٌع كواللجنة التنفٌذٌة للمفوضٌة، ومنّظمات غٌر حكومٌة، و

وقد أقّر صراحة اجتماع وزاري . نهوض بحقوق اإلنسان عموماً فالة أمن الدول، وتقاسم المسبولٌة، والكوتوفٌر حلول لالجبٌن، و

رى السنوٌة الخمسٌن لالتفاقٌة، كلإلحتفال بالذ 2001دٌسمبر /انون األول كللدول األطراف عقدته الحكومة السوٌسرٌة فً جنٌف فً 

 " . التطوراتالفابدة المتواصلة لهذا النظام الدولً للحقوق والمبادئ وقدرته على التكٌف مع “

الالجبٌن  زكوفً دول عدٌدة رّسخت اإلجراءات القضابٌة واإلدارٌة لتحدٌد وضع الالجبٌن الصلة القانونٌة الضرورٌة بٌن مر

وحماٌتهم، وأسهمت فً إٌجاد تفّهم أعم وأعمق للعناصر األساسٌة لتعرٌف الالجا فً االتفاقٌة، وساعدت فً تحقٌق تماسك المبدأ 

قد اُبرمت أصال بوصفها اتفاقا فٌما بٌن الدول بشؤن معاملة  1951انت اتفاقٌة كوفً حٌن . قسرٌة عند الحدوداألساسً لعدم اإلعادة ال

إن عدم التعّرف بدقّة  .الالجبٌن، فهً قد أثرت مٌدانً القواعد والممارسة اللذٌن أصبح فٌهما الحدٌث عن حقوق الالجبٌن مناسبا تماما

طّور بها العالم لم ٌشّكل قصوراً؛ بل ٌمكن، بالعكس أن ٌعتبر وجها من أوجه النجاح أن تمّكن على الطرٌقة التً سٌت 1951فً عام 



ٌّة للخوف من االضطهاد“من التعّرف فً مفهوم  1951صابغو اتفاقٌة  على الخصابص الباقٌة، والعالمٌة فً الواقع، ” األسباب القو

ٌّر ولو أن نطاق ومدى   دكًوبالتؤ .ن أبدا السبب الوحٌد لهلالجا ومن إبراز السبب األساسً للفرار، رغم أنه ال ٌكو فإن الحالة لم تتغ

تمال تحت تؤثٌر حقوق اإلنسان ورغم وجود اعتراف متزاٌد حالٌاً بضرورة تعزٌز وتؤمٌن حماٌة األفراد قبل أن كتعرٌف الالجا قد 

  .ٌغادروا بالدهم

 

 

تمع الدولً احترام و تفعٌل آلٌات حماٌة حقوق الالجا بما ٌتوافق والمباديء ومن هذا المنطلق وعلى ضوء ما قدمناه البد من المج

اإلنسانٌة و االبتعاد عن تسٌٌس ظاهرة اللجوء والتعامل معها بنظرة إنسانٌة قانونٌة محضة و محاولة إٌجاد حلول جذرٌة لها وعدم 

زاعات المسلحة ببالده وذلك بتغلٌب لغة الحوار ال تفعٌل لغة االقتصار فقط على منح الالجا مساعدات بل البد من االجتهاد إلنهاء الن

 . العنف والسالح

. 

 

 

 

 

  



: من حٌث الشكل -1
 

  سٌما ما تعلق بحماٌة الالجبٌن الخطة غٌر منسجمة وغٌر منهجٌة وهناك بعض المطالب تتكرر
. بالقانون الدولً االنسانً

  تطرقت لهذه االتفاقٌة  قد نكأمع ، المتعلقة بوضع الالجبٌن 1951أتفاقٌة  : بــ  الفصل الثانًعنونة تم
   .بالفصل األول

 
 :العامة فٌما ٌخص المقدمة

 

 ؛بالموضوعتدرٌجٌا  بالمقدمة نمهد للدخول 

  ؛همٌة الموضوعأنبرز  

 ؛نوضح الهدف من الدراسة 

 ؛شكالٌات ثانوٌةإها نشكالٌة الربٌسٌة والتً ٌتفرع عإلنطرح ا 

 نحدد الخطة والمنهج المتبع لالجابة على هذه التساإوالت . 
 

 :صول والمباحثفٌما ٌخص مقدمات الف
ٌجب ان تكون مجرد تمهٌد للفكرة التً سٌتم  ن تكون مقدمات الفصول والمباحث طوٌلة جدا بلأال ٌنبغً 

كسبٌل  على النحو التالً تقسٌمات والعناوٌن الفرعٌةلافٌها أن تذكري كما ٌجب التوسع فٌها بالمطالب 
: المثال

 المتعلقة بوضع الالجئٌن 1951أتفاقٌة : الفصل الثانً 
لحماٌة الالجبٌن المقٌمٌن بصفة قانونٌة فً دولة معٌنة أول اتفاقٌة دولٌة تغطً الجوانب األساسٌة   1951تعتبر اتفاقٌة 

، ثم ننتقل لذكر الحقوق التً ٌجب  (ولأمبحث )وسنتوسع فً هذه االتفاقٌة من خالل التقوف عند تعرٌفها لمفهوم الالجا 

، من خالل (مطلب ثالث) وفً األخٌر سٌتم دراسة اآللٌات التً أوجدتها هذه اإلتفاقٌة ، (المبحث الثانً) ان ٌتمتع بها 

:  التقسٌم اآلتً

   الخاصة بوضع الالجبٌن 1951مفهوم الالجبٌن فً اتفاقٌة األمم المتحدة سنة : المبحث االول 
  حقوق الالجا: المبحث الثانً 
 آلٌات حقوق : المبحث الثالث 

 
: المضمونمن حٌث  -2

من الشبكة % 80بنسبة البحث منقول 
العنكبوتٌة سٌما المقاطع التً خلفٌتها 

 :  بٌضاء كهذه
 

 
 :ٌقلل من أهمٌة البحث لعدة أسباب أهمهاوهذا 

 رف أو تحلٌل أو إضافةالمعلومات منفقولة كما هً دون تص 

 مصدرها قد ٌكون غٌر موثوق به وال ٌعتد به علمٌا 
 ستوجب فً هذه الحالة إذا كان المصدر مقال علمً لباحث فً مجال القانون الدولً االنساسً، إ

 أن ٌشار الى ذلك بالهامش، احتراما لالمانة العلمٌة
 

: المطلوب -3

 إعادة صٌاغة المقدمة وفق المالحظات أعاله، 
 تقسٌم البحث بطرٌقة منهجٌة بحٌث تكون عناوٌن البحث متسلسلة وغٌر متكررة؛ 
 كتابة البحث باالستعانة بمراجع علمٌة مع ضرورة اضافة تحلٌالت واستنتاجات شخصة وعدم االكتفاء  إعادة

 ؛ بنقل المعلومات كما هً
 وبحكم تجربتك العملٌة حبذا لو ٌتم اضافة معلومات من واقع مآسات الالجبٌٌن الى أروبا. 

 

 



 


