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Abstract: 

 

 The question of asylum was considered a key issue in the 
International Code of charters and the Code of Human Rights. It is a 

human right enshrined in international conventions and confirmed 

by regional conventions. The 1951 Convention for the Protection of 

Refugees and the 1967 Protocol relating to Refugees constitute a 

fundamental reference for the protection of the right of asylum. In 
addition, international humanitarian law has also contributed to the 

protection of the right of asylum through the provisions of the Fourth 

Geneva Convention of 1949. 
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ي القانون الدولي 
 
 حماية حق اللجوء ف

 

 2 بن علي  جميلة

 

 الملخص
ت من المسائل ال  مسألةن إ ي مدونة اسااساللجوء اعتبر

 
المواثيق الدولية ومدونة حقوق ية ف

ه المواثيق أكدتنصت عليه المواثيق الدولية و  سنسان. فهي حق من حقوق ال سنسانال 
ي بحمايةيةلقليمال

ي ال  . حيث حظ 
 
تفالقية الخاصة لحماية الالجئي   لسنة خاصة تمثلت ف

وتوكول الخاص بالالجئي   لسنة 1951 ية أاسااسوتشكل هذه الصكوك مرجعية  1967، والبر
ي ن القانون الدوىلي ال إإىل هذا ف إضافةلتجسيد حماية حق اللجوء، 

ي سنساي 
 
 اساه  بدوهه ف

 .1949نص اتفالقية جنيف الرابعة لسنةحماية حق اللجوء من خالل 

المفوضية السامية  الحماية الدولية، ،سنسانحقوق ال  حق اللجوء،: الكلمات المفتاحية
 .لحقوق الالجئي   

 
 المقدمة: 

ت  ي عمق التاهي    خ عرفتها الحضاهات القديمة اسواء حضاهات  مسألةلقد اعتبر
 
الهجرة واللجوء من المسائل الضاهبة ف

ق وهي ظاهرة اجتماعية تزامنت مع  الغرب بفعل ما كان اسائدا من رصاعات ونزاعات لقبلية واضطهادحضاهات أو  الشر
ي وهي ذات بعد  سنسانوجود ال 

ي مرحلة ما مشحا لها خاصة عقب أوهوبا . لقد كانت إسنساي 
 
 وما وىلال الحرب بالعالمية ف

د أ وح وتشر ة ممثلة أمان، مما وهوبيي   بحثا عن مناقق ال ال آالفعقبها من موجات الب   ي تلك الفبر
 
دى بالهيئات الدولية ف

ي عصبة ال 
 
 م ال  هيئة وااستمر البحث عن الحلول من خالل ،مزمةالتخاذ االجراءات الكفيلة بوضع حد لهذه ال م ف

ي ايجاد الحلول لهذه ال
 
ي تفالقمت، واتسع نطالقها ب مزمةالمتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لتساه  بدوهها ف

سبب التر
ي شهدها العال  لتتحول هذه السنساناالنتهاكات المتكرهة لحقوق ال  أاساليباتساع 

 مسألة، واسبب الرصاعات المتتالية التر
 .مزمةهاجس دوىلي يستدعي تظافر الجهود الدولية مجتمعة ليجاد الحلول الأل إىل

ت من المسائل ال  مسألةن إ ي مدونة المواثيق الدولية اسااساللجوء اعتبر
 
. فهي حق من حقوق سنسانومدونة حقوق ال ية ف

ي االتفالقية الخاصة يةلقليمه المواثيق الأكدتنصت عليه المواثيق الدولية و  سنسانال 
 
ي بحماية خاصة تمثلت ف

. حيث حظ 

وتوكول الخاص بالالجئي   لسنة 1951لحماية الالجئي   لسنة  ية أاسااسوتشكل هذه الصكوك مرجعية  1967، والبر
ي ن القانون الدوىلي ال إهذا ف إىل إضافةللجوء، لتجسيد حماية حق ا

ي حماية حق اللجوء من خالل سنساي 
 
 اساه  بدوهه ف

 .1949.نص اتفالقية جنيف الرابعة لسنة

ي اتفالقية أصبحوب  هذا يتسع نطاق هصيد الحماية الدولية لحق اللجوء حيث 
 
ت تتقااسما لقواعد القانون الدوىلي ممثلة ف

ي القانون الدوىلي ال ولقواعد  1967وبروتوكول  1951
ي اتفالقية جنيف الرابعة لسنة سنساي 

 
 .1949 ممثلة ف

جل تطبيق هذه الحماية تمثلت عىل مستوى المفوضية السامية لشؤون أهذا فقد وضعت آليات من  إىل أضافه
ي لقضية الالجئي   منذ ظهوهها  م الالجئي   وهي جهامز تابع لأل 

ي تبت 
 
هذا كما يومنا  إىلالمتحدة ولقد كان لها السبق ف

ي وضع 
 
 1951ومبادئ االتفالقية الخاصة بالالجئي   لسنة  أهدافاساهمت هذه المنظمة ف

وتوكول الخاص بالالجئي   لسنه  ي وضع البر
 
 هذا عىل مستوى القانون الدوىلي  1967كما كان لها االثر الكبب  ف

ي ما بالنسبة للقانون الدولة ال أ
اعات الدولية  أثناءجئي   خاصة  فقد عهد بللية تطبيق الحماية الخاصة بالال سنساي  الب  

ي مجال حقوق ال 
 
ي والقانون الدوىلي ال  سنسانلحدى المنظمات الباهمزة ف

ي سنساي 
 
 وهي منظمه دولية يب  حكومية ممثلة ف

ي تطبيق لقواعد الحماية الدولية الالجئي   من خالل  الحمر اللجنة الدولية للصليب 
 
ي اساهمت بدوهها بشكل كبب  ف

التر
ي نصت عليها اتفالقية جنيف الرابعة لسنة 

 .1949االحكام التر

ة وهي اآلن  مسألةاال انه هي  تعدد هذه الصكوك الدولية وتنوعها فان  ات كثب  حماية حق اللجوء المزالت تتجاذبها متغب 
ي حالة بي   الم

 
 .د والجزهف

ي ال ي مدى اساهمت لقواعد الحماية المقرهة الال أ إىل االشكالية: 
 
ي المواثيق الدولية ف

 
 مزمةحاقة الشاملة لألجئي   ف

 واحتوائها بشكل جدي. 
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 ؟ ما هي النتائج والتحديات

حت الخطة التالية   لإلجابة عىل هذا االشكال القبر

 ..سنسان: اللجوء حق من حقوق ال ولالمبحث ال

 المطلب  . ي
 الول: تعريف حق اللجوء، وقبيعته القانوي 

  : ي
امالمطلب الثاي  . إلبر   ات وحقوق الالجئي  

 : ي
 الحماية المقرهة لالجئي   والياتها.  أاسسالمبحث الثاي 

  :أاسسالمطلب الول  .  الحماية المقدهة لالجئي  

  . : اليات الحماية الدولية الالجئي   ي
 المطلب الثاي 

 
 .حقوق اإلنسانالمبحث األول: اللجوء حق من 

ي مقدماتها ال  سنسانيعد اللجوء حقا من حقوق ال 
 
الذي يعد  سنسانالعالمي لحقوق ال  عالنالمكراسة المواثيق الدولية وف

دهااسة هذا الحق يجده بنا بداية القاء الضوء عىل تعريف  إىلية لكل الحقوق المتاحة للفرد لقبل التطرق اسااسالمرجعية ال 
ئ )المطلب  ي الصكوك الخاصة لحماية الالجئي   ث  ننتقل بعد ذلك 1الالجر

 
حقوق وواجبات الالجئي    إىل( وفقا لما وهد ف

 .(2)المطلب 

ئ وفقا لالتفاقية الخاصة بالالجئي   لسنة   .1951المطلب األول: تعريف الالج 

ي شكلت والمزالت تشكل المرجعية ال ن االتفالقية اإ
ت االتفالقية االم التر ي معالجة اسااسلخاصة بوضع الالجئي   اعتبر

 
ية ف

اماللجوء خاصة ما تعلق منها بجانب الحقوق وال مسألة  .اتلبر 

ئ )الفرع ال ئ واالاستثناءات ولاسوف نعالج من خالل هذا المطلب تعريف الالجر ي تحك  تعريف الالجر
( ث  الضوابط التر

( ث  نتطرق  ي
 .الطبيعة القانونية لحق اللجوء )الفرع الثالث( إىلالواهدة عليها )الفرع الثاي 

ئ   .الفرع األول: تعريف الالج 

، انما حددت عنارص معينة عىل اسبيل الحرص يمكن من  1951ن اتفالقية إ ئ خاللها التمتع بهذه ل  تقدم تعريفا دلقيقا لالجر
اسيااسية  أهاءأو  فئة معينة إىلاالنتماء أو  الجنسيةأو  العرفأو  الصفة متر توافرت عند الفرد و هي االضطهاد بسبب الدين

ي المادة وهذا تماشيا 
 
ي نص االتفالقية ان كل 1) سنسانالعالمي لحقوق ال  عالنمن ال  1\ 14مع ما وهد ف

 
(. و لقد وهد ف

ي أو  1928حزيران  30و  1926مايو  12مقتض  ترتيبات شخص اعتبر الجئا ب
ين ال 28بمقتض  اتفالقيتر  10و  1933 ولتشر

اير  تخذته المنظمة أما إال  بمقتض  داستوه المنظمة الدولية لالجئي   وال يحولأو  -1939اسبتمبر  14بروتوكول  1938فبر
وط هلية لصفه واليتها المقرهات لعدم ال أثناءالدولية لالجئي    ئ دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فيه  الشر الالجر

ي هذه الفقرة)المادة 
 
لقد ت  اعتماد أو  ( 1951حكام عامة من اتفالقية أمن  ولالفصل ال -1الفقرة  1المنصوص عليها ف

ي 
 
مي المتحدة للمفوضي   بشان الالجئي   عدي م من لقبل مؤتمر ال  1951يونيو  28االتفالقية الخاصة بوضع الالجئي   ف

ي 5-)د429المتحدة بمقتض  لقراه هلق   م الجنسية الذي دعت اليه ال 
 
. تاهي    خ بدء النفاذ كان 1950ديسمبر  14( المؤهخ ف

ي 
 
 االتفالقية.  43وفقا لحكام المادة  1954 إبريل 22ف

هه من التعرض لالضطهاد بسبب عرلق 1951يناير  1ولقعت لقبل  أحداثكل شخص يوجد نتيجته  ه واسبب خوف له ما يبر
 ودينه جنسيته وال يستطيع وال يريد اسبب ذلك الخوف. أ

لقامته المعتادة السابق كنتيجة تلك إكل شخص ال يملك جنسيه ويوجد خاهج بلد أو   نه يستظل بحماية ذلك البلد أ
من االتفالقية الخاصة  2الفقرة  1ذلك البلد ) المادة  إىلن يعود أال يريد بسبب ذلك الخوف أو  وال يستطيع حداثال 

 .(1951بوضع الالجئي   لسنة 

ي الفرع الأبعد 
 
ي  إىلمن هذا المطلب  ولن تطرلقنا ف

 
ئ اسننتقل ف ي تعريف الالجر

 
ي تحك   إىل الفرع الثان

دهااسة الضوابط التر
ئ  ي وهدت اتفالقية أوال تعريف الالجر

 .ق اللجوء ثانيابشأن التمتع بح 1951 واالاستثناءات التر

ئ  ي تحكم تعريف الالج 
 .أوال: الضوابط الت 

ي اتفالقية 
 
ي هذا الشان  1951وهدت ف

 
الخاصة بالالجئي   ضوابط تحدد بدلقه من له حق التمتع باللجوء حيث اوهدت ف

ي ) وللقيودا يتمثل الضابط ال
ي القيد الزمت 

 
( ويتمثل 1951من االتفالقية الخاصة بوضع الالجئي   لسنة  1/2( )المادة 1ف
( ي
ي القيد المكاي 

 
ي ف

ي مسببات اللجوء. 2الضابط الثاي 
 
 3( والضابط الثالث ف

: و لقد حددته اتفالقيه ولالضابط ال ي
 اثأحدن كل شخص يوجد نتيجة أبمعت   1951يناير  1بتاهي    خ  1951: القيد الزمت 

 ، وب  هذا تكون لقد ايلقت كل المنافذ عىل الالجئي   خاهج نطاق هذا التاهي    خ. 1551يناير  1ولقعت لقبل 

ي 
: القيد المكاي  ي

 .الضابط الثاي 

ئ لالجئي   ال ه  وهذا كذلك يعد وهوبيلقد القترصت الحماية الخاصة بالالجر ي   الفاهين من ويالت الحرب العالمية دون يب 
ا واجحافا لبقية الالجئي   الذين لقد تضطره  الرصاعات الحروب  ي   ولوال تداهك هذا وهوبيالهجرة من دون ال إىلتقصب 
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وتوكول  ي البر
 
ع الدوىلي الذي ابرمت وليس الدولية هل الري  من الطاب يةألقليماتفالقيه  1951لكانت اتفالقية  1967النقص ف

 فيه. 

 :الضابط الثالث: مسببات اللجوء

ي فئة محددة عىل اسبيل الحرصإ وىلبالدهجة ال 1951هكزت اتفالقيه 
 
ئ من خالل حرصه ف  عطاء وصف الالجر

 وهي عىل التواىلي 

 بسبب الخوف 

 بسبب العرق 

  بسبب الجنسية 

  االنتماء إىل فئة اجتماعية معينة 

 (1951من االتفاقية الخاصة لسنة  1/2السياسية خاارج بلد جنسيته )المادة  اراءسبب األ

لقارصة لنها تكون بذلك لقد  1951وهذه المسببات محدده عىل اسبيل الحرص وال يمكن القياس عنها وعليه فاتفالقية 
ي أهملت فئات أ

 
 إىلطرة الجنبية السيأو  الخاهجيةأو  وقانه أخرى من الالجئي   تضطره  ظروف الحروب الداخلية ف

 اللجوء فراها من مخلفات الحروب والرصاعات وهو ما يؤخذ عىل هذا التحديد. 

ه بالدهااسة أولهذا فقد اوهدت االتفالقية مجموعة من االاستثناءات شان التمتع بحق اللجوء وهو ما اسوف نتن إىل أضافه
 . ي العنرص المواىلي

 
 ف

ي اتفاقية 
 
 بشأن التمتع بحق اللجوء  1951ثانيا: االستثناءات الوااردة ف

 عدم انطباق هذه االتفالقية عىل اي شخص تتوفر ااسباب جديه لالعتقاد بانه  إىل 1951اتفالقية  أشاهت

ي الصكوك الدوليةسنسانجريمة حرب ضد ال أو  ا( اهتكب جريمة ضد السالم
 
 ية بالمعت  المستخدم لهذه الجرائ  ف

 ( 1951أ من اتفالقية -الفقرة و 1/6للنص عىل احكامها بشأنها )المادة  الموضوعة

ئ )المادة  ي الجر
ي هذا البلد بصفتر

 
ب –الفقرة و  1/6ب( اهتكب جريمة جسيمة يب  اسيااسية خاهج بلد اللجوء لقبل لقبوله ف

 (1951من اتفالقية 

 .(1951ج من اتفالقية .الفقرة و 1/6المتحدة ومبادئها )المادة  م ال  هدافاهتكب افعاال مضادة ل-ج

ي حرص الجرائ 
 
ي تحول دون  لقد ت  تحديد هذه االاستثناءات بصفه دلقيقة وهذا من شانه المساهمة ف

و المسببات التر
ي الجرائ  بأنواعها الثالثة جرائ  ضد السالم، جرائ  ضد الح منع اللجوء لمرتكبيها والتضييق رب، جرائ  ضد عىل مرتكتر

 المتحدة.  م ال  أهدافية. وكذلك منتهكي مبادئ و سنسانال 

 الفرع الثالث: الطبيعة القانونية لحق اللجوء 

ات قويله متكرهة وهي تتس  باللزام باعتباهها من  الفراد اسيشكل حق اللجوء لقاعدة عرفية ااستقر  عىل اتباعها لفبر
ي ل  

امها وتطبيقها وحتر الدول التر ، وعليه فان الدول المنظمة لالتفالقية ملزمة باحبر ي القانون الدوىلي
 
المبادئ العامة ف
ام القاعدة وتطبيقها.  1951تنظ  التفالقية   هي كذلك ملزمة باحبر

ي اتفالقيه تع إىلبعد ان تطرلقنا 
 
ئ ف ي من هذا المبحث  1951ريف الالجر

ي المطلب الثاي 
 
امدهااسة  إىلاسننتقل ف ات وحقوق إلبر 

ئ   الالجر

 
 : ي
 
امالمطلب الثان ئ إلت    ات وحقوق الالج 

ام 1951لقد كراست اتفالقية  ئ منذ وصوله إلبر  ة من  إىلات تقع عىل عاتق الالجر بلد اللجوء كما كراست مجموعة كبب 
ا ال  ء فإنما يدل عىل حرص الدول المنظمة لالتفالقية  الحقوق اخذت حب   ي

يستهان به من االتفالقية وهذا ان دل عىل شر
، وهذا من شانه تقوية الجانب ال  ئ ة للالجر ي عىل تحقيق حماية معتبر

ي سنساي 
 
سنسبة  إىلة الوصول حاولاللجوء و م مسألة ف

ي بلد الملجأ. 
 
ي بلده ليعوضه بحقوق اخرى ف

 
ئ من حقوق ف  معينة من معادلة التوامزن بي   ما خشه الالجر

امضمن هذا المطلب  أولنتن ئ )الفرع الإلبر  (ولات الالجر ي
ئ )الفرع الثاي   .( حقوق الالجر

امالفرع األول:  ئ إلت    ات الالج 

امهنالك مجموعه من ال ئ لقواني   بلد اللجوء و  1951اليها اتفالقية  أشاهتات لبر  ام الالجر وهة احبر ي مجملها برص 
 
تتعلق ف

ي نص المادة ما 
 
ام التدابب  المتخذة من قرف دولة اللجوء، و هذا من اجل المحافظة عىل النظام العام، حيث جاء ف

احبر
ام القواني   وتطبيقها أوال  :يىلي 

 .وعدم التعدي عليها  االنصياع لقواني   وانظمة بلد اللجوء واحبر

 (.1951اتفالقية  2ثانيا: التقيد بالتدابب  المتخذة بشان المحافظة عىل النظام العام )المادة 
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امنما يمكن مالحظته عىل هذه الإ امات انها لبر  ئ فهي إلبر  امات عاديه ليس من شانها اههاق كاهل الالجر وهية إلبر  ات رص 
اموهي نفس ال ي يخضع لها لبر 

ام القواني   و المحافظة عىل النظام العام  -المواقنون التابعون لبلد الملجأ ات التر
لن احبر

 .عىل المواقن العادي. أو  هي تدابب  ال يت  عنها اسواء قبقت عىل الالجئي   

امهذه ال إىل أضافه امات فقد نصت االتفالقية عىل جملة من الحقوق تفوق بكثب  هامش اللبر  ات وهذا بدوهه يعكس لبر 
ي العنرص أولحرص الدول عىل حماية حق اللجوء من خالل توفب  أكبر ما يمكن من لقواعد الحماية وهذا ما اسوف نتن

 
ه ف

 .المواىلي من هذا المطلب. 

ي اتفاقية
 
: حقوق الالجئي   ف ي

 
  :1951 الفرع الثان

ي 
ي اتفالقيه  لقد حض 

 
ة 1951الالجئي   ف ي يطت كل جوانب حياة بمجموعة كبب 

ي بلد الملجأ، وهذا  من الحقوق التر
 
ئ ف الالجر

ء فإنما يدل عىل حرص اتفالقية  ي
ئ من الحقوق ال  1951ان دل عىل شر من بي    إسنسانية لحياته كاسااسعىل تمكي   الالجر

 . الحقوق الخاصة ثانيا والحقوق االاستثنائية ثالثاأوال هذه الحقوق، الحقوق العامة 

 أوال: الحقوق العامة

ي السكن )المادة هذه الحقوق مقرهه للشخص بصفة 
 
من االتفالقية الخاصة بالجئي    21عامة لحماية نفسه كالحق ف

ي التنقل) المادة 1951لسنة 
 
( والحق ف ي : اشكالية اللجوء عىل الصعيدين الدوىلي والغرير من  26( )عبد الحميد متوىلي

ي العمل) انظر كذلك المادة 1951االتفالقية الخاصة بالالجئي   لسنة 
 
 - سنسانالعالمي لحقوق ال  نعالال  1/13(، الحق ف

 .حق اسنشاء الجمعيات وحق مماهاسة الشعائر الدينية.  ،من العهد الدوىلي للحقوق المدنية والسيااسية (،  12والماده 

ي السكن )الماده  (1
 
  :(1951من االتفالقيه الخاصة بالالجئي   لسنه  21الحق ف

ئ بمعامله  ف الالجر ط أحيث يعبر ئ عىل أفضل عند لقيام الدوله بتنظي  القطاع االلقتصادي واالجتماعي بشر ن يتواجد الالجر
(،أ ي : اشكالية اللجوء عىل الصعيدين الدوىلي والعرير ) عبد الحميد متوىلي عي

 هاضيها بوضع شر

ي التنقل: ) المادة 
 
 1951من االتفالقية الخاصة بالالجئي   لسنة ( 26الحق ف

ي نصت عليها 
 سنسانالعالمي لحقوق ال  عالنال  1/13ها )انظر كذلك المادة أكدتالصكوك الدولية و  من الحقوق التر

ي اختياه مكان االلقامة وحريه التنقل لكن  12والمادة 
 
من العهد الدوىلي للحقوق المدنية السيااسية ( ومن ضمنها الحق ف

تحديد هذا  إىلد الملجأ يمكنه اللجوء  بما تفرضه لقواني   بلد الملجأ   ذلك ان بلأاساشي هذا الحق محدد ومرتبط بشكل 
 .مر ذلكالقتض  ال  إذا حتر مكان االلقامة  التنقل وتحديد

ي العمل )المادة 
 
 (1951من اتفاقيه  19و  18وكذلك المواد  17الحق ف

ي هذه االتفالقية اسواء كان العمل حرا إ
 
ي العمل مكفول ف

 
 .مأجوها ويتمتع العامل بالعديد من االمتيامزاتأو  ن الحق ف

ي التعلي )المادة 
 
ي التعلي  الذي توفره الدولة الملجأ وهو حق المكرس ال 1951من اتفالقيه  22الحق ف

 
 عالن( عالج الحق ف

 (سنسانالعالمي لحقوق ال  عالنال  1/26) المادة سنسانالعالمي لحقوق ال 

ي الصحة )المادة 
 
 .1951من اتفالقية  1/23الحق ف

ئ بالمواقن اي نفس  ي يمكن ان يتساوى فيه الالجر
ي تقره حج  المساعدة ونوعها التر

الحقوق الدولية المطبقة هي التر
ي الصكوك الدولية

 
ئ وهو حق مكرس ف  .يستفيد منها الالجر

ي االنتماء 
 
ي االنتماء 1951اتفالقية  15الجمعيات )المادة  إىلالحق ف

 
ئ الحق ف ي ليس أو  الجمعيات إىل(: الالجر

النقابات التر
ي حدود ما تسمح به وتنظمه لقواني   بلد الملجأ كما ال يمكن اهيام احد من الالجئي   عىل االنضمام ألها 

 
ي انتماء اسياشي ف

هذه الجمعيات لثأهه البلبلة  أهداف( وال يجومز ااستعمال سنسانالعالمي لحقوق ال  عالنمن ال  23/4جمعية ما )المادة  إىل
العالمي  عالنمن ال  4/23)المادة 1969الخاصة بالالجئي   لسنه  الفريقيةالقية واالسنشطة التخريبية وهو ما نص عليه االتف

 .(سنسانلحقوق ال 

ي الضمان االجتماعي )المادة 
 
ي يتمتع 1951من اتفالقية 24الحق ف

ي بلد الملجأ تقريبا بالحقوق التر
 
ئ ف (: حيث يتمتع الالجر

وط العمل واالجوه والضمان اال   .جتماعي بها المواقن العادي فيما يخص شر

 ثانيا: الحقوق الخاصة 

ي يتمتع بها هعايا 
ئ وهي تختلف عن الحقوق التر ئ وفقا لمقتضيات وضعه كالجر ان هذا النوع من الحقوق يتمتع به الالجر

  حق الملكية الدبية و الصناعية.حق ملكيه االموال المنقولة و يب  المنقولة ونقلها لملجأ من بينها الحقوق العائليةدولة ا

  (: من ضمن هذه الحقوق حق ل  شمل 1951من االتفالقية الخاصة بالالجئي   لسنة  12الحقوق العائلية )المادة
ي السياشي بناء  24وهذا وفق القراه هلق   شةعاده توحيد ال أو  شةال 

نامج المفوض  الصاده عن اللجنة التنفيذية لبر
 (A/12add1)ألف  12المتحدة هلق   م عىل توصية الجمعية العامة لأل 

  (1951من االتفالقية الخاصة بالالجئي   لسنة  13حق ملكية االموال المنقولة ويب  المنقولة: )المادة 

  (1951من اتفالقية  14حق الملكية الدبية والصناعية )المادة 

  الحقوق العرفية 
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ي مماهاسات العرف الدوىلي فرضتها الظروف ال  وهي حقوق اصيلة 
 
ي عدم سنسانف

 
ئ ف ية من بي   هذه الحقوق حق الالجر

ئ وعدم اجباهه عىل 1951من االتفالقية الخاصة بالالجئي   لسنة  33الطرد ) المادة  ي بمعت  عدم قرد الالجر
 
( وهو مبدا عرف

 وهذا المبدأ ملزم للدول بغض النظر عن كون الدول منضمة االتفالقية ام يب  منضمة بلد الخوف و االضطهاد إىلالعودة 
ط ان تكون هنالك ال إ ئ اسيتعرض للتعذيب )المادة أانه يشبر أ من االتفالقية الخاصة  33اسباب جديه عىل ان الالجر

( كذلك مبدا عدم الرد اي عدم هد سنسانالعالمي لحقوق ال  عالنمن ال  14/1المادة  إىل إضافة 1951بالالجئي   لسنة 
ئ  ي تكون حرياته مهدده لقالي حدود ال إىلالالجر

أو  فئه معينة إىلاالنتماء أو  الجنسيةأو  الدينأو  حريته بسبب العرقأو  التر
كة بي   القواعد ال  أهاءاسبب 

امها من قرف الدول سنساناسيااسية واعتبر هذا المبدا لقاعده مشبر ي تستوجب احبر
ية التر

ي القانون الدوىلي 
 
ئ السياشي ف وق والعلوم وهران معهد الحق -هاسالة ماجستب   -المتمدنة ) فاصله عبد اللطيف: الالجر

ي 193ص  1999
أو  ( يب  ان هذا المبدا ليس مطلقا حيث يسجل تطبيقه امام توافد ااسباب وجيهة يفرضها االمن الوقت 

 1951 من اتفالقية 32النظام العام ) المادة 
 
 
ي االعفاء من المعاملة بالمثل )المادة  : الحقوق االستثنائية: ثالثا

 
ئ ف من االتفالقية  12تتمثل الحقوق االاستثنائية لالجر

 .( الحماية المؤلقتة. 1951الخاصة بالالجئي   لسنة 

  1951من اتفالقيه 7االعفاء من المعاملة بالمثل ) المادة 

ي ما نصت 
ئ معامله االجانب، ويستثت  ي هذا المبدا ان تت  معاملة الالجر

ي لقد ويقتض 
عليه االتفالقية وهي الحاالت التر

االاستفادة من هذه المعاملة تكون بعد مروه ثالث اسنوات عىل القامته )  انإال  تمنحه  فيها وضعية افضل وتشب  المادة
 .- 1951من اتفالقيه  7/2الماده

ي حاله عدم توفر المعاملة بالمثل ان تنظر دولة الملجأ 
 
ئ بعي   العطف  إىليمكن كذلك ف حيث تمنح حقوق ومزايا الالجر

ي تهده  لها الفقرتي    إىل أضافه
وط  3، 2تلك التر ي المعاملة بالمثل الالجئي   ال يستوفون الشر

 
وامكانية جعل االعفاء ف

ي الفقرتي   
 
  2.3المنصوص عليها ف

 الحماية المؤقتة 

ه والعودة  ي انتظاه مزوال المبر
 
ة محددة ف ئ لفبر اوقانه  ولقد اختلفت الدول حول تحديد مفهوم  إىلوهي حماية الالجر

ئ حيث  ن فئة الالجئي   الفاهين من الرصاعات المسلحة يب  معنيي   بالحماية عىل عكس ما تبنته بعض االتفالقيات أالالجر
ته الجئا وال يحتاج فقط للحماية الدولية بل الفريقيةكمنظمة الوحدة   يةلقليمال ئ واعتبر ي واسعت من تعريف الالجر

 التر
ي الصكوك الدولية.  إىليحتاج 

 
ئ المقرهة ف  .حقوق الالجر

ي هذه الحماية إ
 
ه اللجوء والعودة  إىلن الحماية المؤلقتة تستوجب االاستفادة ف الوقن االصىلي وتقوم  إىليايه مزوال مبر

هات إىلالمفوضية السامية لشؤون الالجئي   بمساعده هذه الفئة عىل العودة   ..اوقانه  متر مزالت المبر

ي مبحث البعد 
 
امحق اللجوء و  إىلمن هذه الدهااسة  ولان تطرلقنا ف ي إلبر 

ي المبحث الثاي 
 
ئ ننتقل ف  إىلات وحقوق الالجر

(ولحماية حق اللجوء )المطلب ال أاسس مسألةالتطرق ل ي
 .( واليات هذه الحماية )المطلب الثاي 

 حماية حق اللجوء  أسسالمطلب األول: 

العهد  سنسانالعالمي لحقوق ال  عالنالصكوك الدولية ال  إىل ضافةفبال  ،القانونية لحمايه حق اللجوء  اسستعددت ال 
ي هذه الصكوك هنالك  إىل 1951م الخاصة بالالجئي   اسنه االتفالقية ال  إضافةالدوىلي لحقوق السيااسية والمدنية و  جانتر

ء فإنما يدل عىل أوهذا  يةلقليمحمايه مقرهه ضمن المواثيق ال ي
ن تواسيع دائرة الحماية الخاصة لحق أن دل عىل شر

 . تقوي هذه الحماية. لقليمي اللجوء بغيه ايجاد ضمانات عىل المستوى ال

الحماية عىل المستوى  أاسس( ث  ولالحماية عىل المستوى الدوىلي )الفرع ال أاسسمن خالل هذا المطلب  أولاسوف نتن
 .لقليمي ال

 الحماية المقرارة لحق اللجوء المستوى الدولي  أسس: الفرع األول

 القانون الدوىلي ) إىل اسسيمكن تقسي  هذه ال 
 القانون الدوىلي أوالالحماية المقرهة بمقتض 

( ث  الحماية المقرهة بمقتض 
ي ال 

  )ثانيا(سنساي 

 قواعد القانون الدولي  أسسأوال: 
 الحماية المقرارة لحق اللجوء بمقتض 

ي ال  اسسوتتجسد هذه ال 
 
وتوكول الخاص  1951ث  االتفالقية الخاصة بالالجئي   لسنه  سنسانالعالمي لحقوق ال  عالنف البر

 العهد الدوىلي للحقوق المدنية والسيااسية.  .بالالجئي   لسنة

 العالمي لحقوق اإلنسان عالناإل 

 سنسانالعالمي لحقوق ال  عالنشاه ال أولقد  سنسانية لحقوق ال اسااسالمرجعية ال  سنسانالعالمي لحقوق ال  عالناعتبر ال 
ي ان يلجا أ” اللجوء مسألةل

 
من  14/1ليها هربا من االضطهاد )المادة إ لتجاءال حاوليأو  بالد اخرى إىلن لكل فرد الحق ف

ي جرائ  يب  اسيااسيةسنسانالعالمي لحقوق ال  عالنال 
 
 أيراضتنالقض  عمالل أو  ( وال ينتفع بهذا الحق من لقدم للمحاكمة ف

 .(سنسانالعالمي لحقوق ال  عالنمن ال  14/2المتحدة ومبادئها )المادة  م ال 



Rimak Journal, Volume 3, Issue 3  158 

 

3 March 2021, Volume 3, Issue  
p. 152 -162 

ي ذلك بلده كما يحق له العودة اليه)المادة 
 
العالمي لحقوق  عالنمن ال  13/2كما يحق لكل فرد ان يغاده اي بالد بما ف

 (سنسانال 

 1951االتفاقية الخاصة بالالجئي   سنة

ي  أول - 1951يونيو  28)ت  القراه االتفالقية ب 
 
دولة صادلقت عىل المعاهدة هي الدنماهك دخلت المعاهدة حب   التنفيذ ف

 .من االتفالقية( 43احكام المادة  1954 إبريل 22
 الذين يمنحون حق اللجوء الفراد تحدد حقوق وواجبات  قرافهي اتفالقيه متعددة ال 

ي البداية عىل الالجئي    1948 سنسانالعالمي لحقوق ال  عالنمن ال  14ة تركز هذه االتفالقية عىل الماد 
 
القترصت الحماية ف

 تناولتاتفالقية دولية  أولث  اتسع مجال تطبيقها لتشمل كل الالجئي   وتعد  1951ي   الفاهين من دوله  لقبل وهوبيال
ئ حيث تضمنت مجموعة من حقوق ال  ي حياه الالجر

 
ي اسااسال  سنسانالمسائل السيااسية ف

 
ي يجب ان تتعادل ف

ية والتر
ي بلد ما 

 
 عىل اللقل مواقني   تلك الدولة. أو  لقيمتها مع ما يمنح من حريات لألجانب ف

وتوكول الخاص بوضع الالجئي     1967الت 

وتوكول  شاهأ(:  8احكام المادة  1971اكتوبر  4) دخل حب   التنفيذ   ي الذي  إىلهذا البر
ي والقيد الزمت 

هفع القيد المكاي 
ي الديباجة" اذ 1951فرضتهما اتفالقيه 

 
ئ حيث جاء ف تأخذ بعي    وب  هذا يكون لقد واسع دائرة الحماية الخاصة بالالجر

ي جنيف إاالعتباه 
 
الذين  شخاصال تشمل اسوى ال  1951يوليو  28ن االتفالقية الخاصة بوضع الالجئي   المولقعة ف

 .1951يناير  أولولقعت لقبل  أحداثجة وا الجئي   نتيأصبح
 االعتباه ان حاالت لجوء جديدة لقد ظهرت منذ ان اعتمدت االتفالقية وبتاىلي يمكن

يحيط نطاق إال  واذ تأخذ بعي  
 .االتفالقية لهؤالء الالجئي   

ي االتفالقية دون إو 
 
ي الوضع جميع الالجئي   الذين ينطبق عليه  التعريف الواهد ف

 
ذ ترى ان من المريوب فيه ان تتساوى ف

 ..(1.2.3الفقرة  1951)ديباجة اتفالقية 1951يناير  أولتقيده بحد 

  :1966 العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لسنة

ي المادة  سنسانالعالمي لحقوق ال  عالنحق اللجوء، عىل عكس ال  مسألة إىلهذا العهد ل  يتعرف 
 
منه  14الذي اشاه اليه ف

ي حقوق  سنسانة لحقوق ال وهوبيوكذلك االتفالقية ال
 
: الوجب   ف ي

يت  ل  تتعرض لهذا الحق )الدكتوه يامزي حسن صبر
 .(168ص  2011ية داه الثقافة للنشر و التومزي    ع عمان االهدن اسااسوحريته ال  سنسانال 

ي العنرص المواىلي  اسسال  إىلبعد تطرلقنا 
 
ي ال  إىلالمقدهة لحماية حق اللجوء عىل المستوى الدوىلي ننتقل ف

 
 اسسالبحث ف

 .لقليمي المقدهة المستوى ال

  قليمي الحماية المقرارة لحق اللجوء عل المستوى األ أسسثانيا: 

ي اتفالقية  مسألةهذه ال تناولتحق اللجوء و  مسألةب يةلقليمهتمت المواثيق الأ
 
، 1967بروتوكول  1951انطاللقا مما وهد ف

ات ال إىل إضافة ي تواسيع مقومات هذه الحماية يةلقليمالمتغب 
 
 .وأثرها ف

ي هذا العنرص، مبادئ بانكوك  أولنتن
 
ي 1951)اتفالقية 1969 الفريقية. ث  اتفالقية منظمة الوحدة 1966ف (، الميثاق العرير
 ، االتفالقية العربية الخاصة بحقوق الالجئي   سنسان. االتفالقية االمريكية لحقوق ال 1994 سنسانلحقوق ال 

امزيل،  إعالن، 1984لقرقاجنة  إعالن ي مكسيكو، توصيات المجلس ال إعالنالقاهرة،  إعالنالبر ، توجيهات المجلس وهوير
 ظوهوبيال

 1966مبادئ بانكوك 

ي المنظمة االاستشاهية القانونية االاسيوية 
 
ي اعتمدت ف

 الفريقيةبخصوص وضع ومعاملة الالجئي   والتر

 :1969الخاصة بالالجئي   لسنه  الفريقيةاتفالقية منظمة الوحدة 

ي دوهته الساداسة باديس بابا  
 
دخلت حب   -1969)ت  اعتماد هذه االتفالقية من قرف مجلس هؤاساء الدول والحكومات ف

ي التن
 
 (11وفقا للمادة  1974حزيران  20فيذ ف

ي أ فعال كان له ألقليمي ن هذه االتفالقية تشكل عنرص مكمل أ
 
ي تقوية الحماية الخاصة بالالجئي   ف

 
ي المساهمة ف

 
ثر كبب  ف

ت االتفالقية االم لسنة  ي اعبر
هات اخرى تكون اسببا  -1951افريقيا، يعتبر مكمل للنقائص التر هذه االتفالقية اضافت مبر

ي لل هات ل  تتضمنها اتفالقية  أحداثأو  السيطرة االجنبية أو جوء كاالحتالل الخاهجر وعليه فقد  1951اخرى، وهذه المبر
ئ عىل كل شخص يجد نفسه مضطرا بسبب  " ينطبق مصطلح الالجر ي هذه االتفالقية عىل النحو التاىلي

 
ئ ف وهد تعريف الالجر

ي أو  عدوان ي جزء من بلد متهدد بشكل خطب  ال  أحداثاسبب أو  اسيطرة اجنبيةأو  احتالل خاهجر
 
 االصىلي  نشأةمن العام ف

ي أهاض أي منهماأو  البلد الذي يحمل جنسيتهأو 
 
حول الالجئي   لسنه  الفريقيةمن اتفالقية منظمة الوحدة  2/ 1)المادة  ف

1969 ). 

هات اللجوء هو االضطهاد بسبب العرق والدين والجنسية ها  يستخلص من هذا التعريف ان مبر هات  إىل أضافهويب  مبر
ي  1951اخرى ل  تتعرض لها اتفالقية   السيطرة الجنبية. أو  وهي اللجوء المؤاسس عىل العدوان و االحتالل الخاهجر
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ي لحقوق اإلنسان   1994الميثاق العرن 

ي لحقوق ال  -وما بعدها  230صفحة  1994ديسمبر  80)مجلة الشؤون العربية العدد   دخل حب    سنسانالميثاق العرير
ي وىلبينما اعتمدت الطبعة ال 16 - 03 - 2008التنفيذ 

 
ي  16-03-1994 لهذا الميثاق ف

ي القمة العربية التر
 
الطبعة الثانية ف

ي توسنس
 
ي  23-05-2004انعقدت ف

 
 16/03/2008مدخل حب   التنفيذ ف

ي قلب اللجوء السياشي 
 
ي هذا الميثاق ان لكل شخص الحق ف

 
االضطهاد وال ينتفع بهذا الحق خر هربا من أبلد  إىلجاء ف

 من يدهي من اجل جريمة ته  الحق العام وال يجومز تسلي  الالجئي   السيااسيي   

ي لحقوق ال  28)المادة   ي  -د -، انظر ذلك1994 سنسانمن الميثاق العرير
 عالنحق اللجوء بي   ال  :محمد امي   الميداي 

ي لحقوق ال  سنسانالعالمي لحقوق ال    .( ACiHL.a CIHL-org/articles.hTM articlesالرابط  سنسانوالميثاق الغرير
ي الحصول عىل الملجأ كما  إىلن هذه المادة ل  تشر أ

 
ي هذه المادة ول  يتن ةضافإن هنالك أالحق ف

 
 عالنها ال أولوهدت ف

ئ السياشي وسنشب   مسألةوهي  سنسانالعالمي لحقوق ال  ي  إىلالالجئي   السيااسيي   وعدم تسلي  الالجر ان الميثاق الغرير
ي المواد  سنسانلحقوق ال 

 
 .48 و45وضع اليات لتطبيق هذه الحماية من خالل ما وهد ف

 :1994االتفاقية العربية الخاصة بحقوق الالجئي   سنه 

ي تاهي    خ 101" 53 89)لقد ت  القراهها من خالل مجلس ومزهاء جامعة الدول العربية هلق   
 
امتداد  هي  :.(27-03-1994" ف

ي  القاهرة حول حماية الالجئي   و عالنل  ي العال  العرير
 
تفالقية من لقبل وهنالك تحديث لهذه ال 1992لسنة  النامزحي   ف

ي  أعضاء
 
وع تحديث االتفالقية العربية الالجئي   ف ي االنتقاىلي مشر لمان العرير ي توسنس حيث ت   2009البر

 
صداه الصيغة إف

حة ) د ي  قاه ال  :عادل عامر -المقبر ي الوقن الغرير
 
ي لحق اللجوء ف

ي  -القانوي 
 
الرابط(  .2017/05/21مقال سنشر ف

pulpit.alwatan voice.com.print 

  1984قرطاجنة  إعالن

ي المفوضية السامية أكاهلوس   -عاما من االبتكاه والتضامن 30عملية لقرقاجنة  :)كاهلوس مالدونادو كااستيلو
حد موظف 

  :(.Fmeeview.org /ar/climarecherالشؤون الالجئي   انظر الرابط( 
، كما ألقليمي وهو صك تاهي    خ  ي بشؤون الالجئي  

ي امريكا أ يعتت 
 
ئ ف ي تواسيع تعريف الالجر

 
ي المساهمة ف

 
ن له دوه كبب  ف

اح مناهج جديدة لتلبية االحتياجات ال  عالنومن جملة ما لقدم هذا ال  -الالتينية  .ية الالجئي   المهجرينسنسانالقبر

ئ حيث اشاهه المادة الثالثة من هذا ال  إعالنلقد تضمن  الالجئي   الذين فروا من بالده   إىل عالنلقرقاجنة تعريف الالجر
ي أو  اسالمته  حريته  للتهديد باب العنفأو  بسبب تعرف حياته  أو  بسبب نزاعات الداخليهأو  العدوان الجنتر

ي اي ظروف اخرى تحدث اضسنسان أو االنتهاكات الجسيمة لحقوق ال 
 
ي النظام العام وهو بذلك يكون لقد اساه  ف

 
طرابا ف

ئ واعتبر هذا ال  ي ذو أهمية عالنتواسيع تعريف الالجر
ه  بمثابه صك لقانوي  ي فبر

 
ي امريكا الواسظ ف

 
ئ ف ي حمايه الجر

 
ى ف كبر

 .الثمانينات وما بعدها اعتبر نموذجا فريدا. 

ازيل  إعالن  2014الت 

ي هذا ال  ألقالي دولة وثالث  28صادلقت عليه  عالنهذا ال  ي امريكا الالتينية منطقة البحر الكاهيتر
 
عزمز من الحماية  عالنف

ي امريكا الالتينية.  الدولية لالجئي   والمهجرين وعديمي 
 
 الجنسية ف

ي اإل  إعالن
 
 : سالمالقاهرة لحقوق اإلنسان ف

  :عمليه لقرقاج مثال عمل من االبتكاه والتضامن( :) كاهلوس ماهدونالو كااستيلو
يعة له الحق بالتنقل واختياه محل القامته داخل بالده إقاه  إسنسانان كل  إىل عالنهذا ال  يشب    إذا خاهجها وله أو  الشر

اف  إىلاضطهد حق اللجوء  ه حتر يبلغه مأمنه. ما ل  يكن اسبب اللجوء القبر بلد اخر وعىل البلد الذي لجا اليه ان يخبر
ع ) المادة  ي نظر الشر

 
ي ال  سنسانالقاهرة لحقوق ال  إعالنمن  12جريمة ف

 
 ( اسالمف

يعة ال  أاسسعباهة عن مجموعة من الحقوق المستمدة من  عالنن هذا ال أ  the organisation of the )ية اسالمالشر

Islamic conference "OIC" , the cario declaration on Human Rights , 5,1990  

)https:/www.OIC/ legal instrument / OIC/ HRRIT/ 571230.pdf.) 

ي  عالنعيدت مراجعة هذا ال أ - سنسانالعالمي لحقوق ال  عالنحقوق المستوحاة من ال  إىل ضافهإ
 
بحيث يعكس  2020ف

ي القانون الدوىلي بشكل  سنسانحقوق ال 
 
المتحدة والحكومات الغربية و المنظمات يب   م فضل بمنح فرص لأل أف

ي مفاوضات مع منظمه التعاون ال  سنسانالحكومية المعنية بحقوق ال 
 
 إعالن حول االختالف بي   اساليي باالنخراط ف

ي نقاط االنتقاء حول المواضيع الحسااسة   سنسانالعالمي لحقوق ال  عالن ال اساليي منظمه التعاون ال 
 
خاصة حول البحث ف

ها.  ي التعل  حظر التعذيب ويب 
 
 كموضوع المراة والحق ف

العالمي لحقوق  عالنال  إىلكبر أ القاهرة ولقربا  إعالنابتعاد عن  سنسان لحقوق ال اساليي عالم منظمة التعاون ال إيشكل 
يعة ال  إىلنه تمت علمنة هذه الوثيقة حيث حذف منها كل ما يشب  أباعتباه  سنسانال   .اسالمية وال اسالمالشر
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ي 
 
ئ  :المطلب الثان   اليات الحماية الدولية لالج 

ي المفوضية الساميةجل تطبيق ألقد وضعت اليات من 
 
لشؤون  حماية حق اللجوء تمثلت عىل المستوى الدوىلي ف

ي  م الالجئي   وهي منظمه وجهامز تابع لأل 
ي تبت 

 
يومنا هذا )  إىلالالجئي   منذ بدايتها  مسألةالمتحدة ولقد كان له الفضل ف

خرى لحماية حق اللجوء وهذا عىل مستوى المنظمات الدولية يب  أليه إهنالك  المفوضة إىل إضافة( ولالفرع ال
ي اللجنة الدولية للصليب 

 
ي (.  الحمر الحكومية وتجسدت ف

 الدوىلي ) الفرع الثاي 

 هاأهدافالفرع األول: المفوضة السامية لشؤون الالجئي   و 

haute commissariat nations unies pour les réfugiés  
ي هذا العنوان سنشأة المفوضية السامية لشؤون الالجئي   )الدكتوه فومزي اوصديق  أولنتن

 
الحقوق الالجئي   من حقوق -ف

ي والقانون الدوىلي ال  سنسانال 
يعة ال سنساي  ي الشر

 
المفوضية ث  اختصاصات المفوضة  oussedik Fawzi.comية اسالم ف

ي لعمل المفوضية قاه السامية لشؤون الالجئي   ث  ال 
 .السامية القانوي 

 المفوضية السامية لشؤون الالجئي    نشأة

بتاهي    خ  .319المتحدة هلق   م المفوضية السامية لشؤون الالجئي   بمقتض  القراه الصاده عن الجمعية العامة لأل  سنشأة
ي اكبر من  1949-12-03

 
يومنا هذا تقدي  العديد من المساعدات  إىلدولة، ااستطاعت منذ سنشأتها  100ولديها فروع ف

ي القانون الدوىلي ال  و سنسانحقوق الالجئي   من حقوق ال  -الدكتوه فومزي اوصديق )لالجئي   
يعة ال سنساي  ي الشر

 
ية اسالم ف

 .( oussedik Fauzi.comمقال الرابط 

ي جنيف المتحدة وتسم ايضا مفوض م بعض المفوضية السامية لشؤون الالجئي   منظمة تابعة لأل 
 
ية الالجئي   مقرها ف

ي أاسست
 
ئ  60تقدم خدماتها لكبر من  1950/12/14ت بعض الحرب العالمية الثانية ف عديي  إىل إضافةمليون الجر

ي اللجوء  .الجنسية وقالتر

  :المفوضية السامية لشؤون الالجئي    أهدافب( 

ي المفوضية السامية ليس لها قلب اسياشي انما لها قابع  أهدافن إ
 اساشي نصت عليه المادة الثانيه النظام ال  إسنساي 

ي 5-)د 428المفوضية الذي اعتمدته الجمعية العامة بموجب القراه هلق  
 
 .1950ديسمبر  14( المؤهخ ف

 اختصاصات المفوضية السامية لشؤون الالجئي   

ئ عن من جهة ومن جهة اخرى فهي  مرتبطة بالجبهة العامة باعتباه ان المفوضية مرتبطة بالمجلس االلقتصادي والالجر
ي 4-) د 319المتحدة و عليه فاختصاصات المفوضية تحدد بقراه صاده عن الجمعية العامة هلق   م لأل 

 
( وبتفصيلها ف

ي 5 -) د 428 لقراه
 
ي الحماية  ،1950( الصاده ف

 
 والمساعدة.  ،كل هذه االختصاصات يمكن حرصها ف

اح تعديلها إبراملحماية الالجئي   من خالل  أ( الحماية:   .االتفالقيات الدولية وتطبيقها والقبر

ي ال  عضاءن هذه الحماية تشمل دول ال إ
 
وتوجه الحماية  عضاءالمتحدة كما يمكن ان تشمل كل الدول يب  ال  م ف

 8نو عديمي الجنسية و هو ما تطرلقت اليه المادة أك  إذا القامته  المعتادة أو  المتواجدين خاهج دول جنسيته  شخاصلأل 
 .اساشي النظام ال  من

مساعدة أو  نها ال تشمل الالجئي   الذين يتلقون حمايةأن هذه الحماية ليست مطلقه بل ترد عليها ااستثناءات، حيث أكما 
 .وكاالتهاأو  المتحدة م من أحد اجهزة ال 

تقدي  المساعدة لكن مقتضيات الحماية تتطلب تقدي   مسألة إىلل  تتطرق  1951ن اتفالقية أ ب( تقديم المساعدة: 
ي لقد تولد أن المفوضية أالهدف  إذا  أضافهالمساعدات، 

اعات التر سنشات جهامزا للكشف المبكر عن حاالت التوتر والب  
ي )عبد الحميد الواىلي 

وح البشر ي مواجهات اللجوء ص م مفوضه ال  :الب  
 
 .82المتحدة تحديات دائمة ف

ي حل مشكلة اللجوء من خالل ثالث لقنوات للحلول بالعودة لطوعية الالجئي   أو 
 
ا فان المفوضية السامية ف  إىلخب 

ي بلد اللجوءأو  صىلي موقنه  ال 
 
ي بلد جديد. إأو  االندماج ف

 
 عاده التوقي   ف

 : ي
 
ي )دوار اللجنة الدولية للصليب آالفرع الثان

 
 :(األحمرليات الحماية عل مستوى القانون الدولي اإلنسان

ئ لمؤتمر اتفالقية جنيف الرابعة ) أولنتن   الحمر ( ث  دوه اللجنة الدولية للصليب أوالمن خالل هذا الفرع حماية الالجر
 ,كألية لتنفيذ هذه الحماية )ثانيا(. 

ئ بمقتض    اتفاقيه جنيف الرابعةأوال: حماية الالج 

 يحميه القانون الدوىلي ال 
ئ ي تتجسد معال  هذه الحماية من خالل عدة مزوايا. فالالجر

ي وضعية نزاع   إذا  سنساي 
 
كان ف

ي القانون الدوىلي ال 
 
ي فهويستفيد من لقواعد الحماية المقرهة ف

 أثناءالمدنيي    شخاص ال وىل الذي يحمي بالدهجة السنساي 
اعات المسلحة الدول ي هدف ان القانون الدوىلي ال  إىل إضافةيب  الدولية. أو  يةالب  

ه من االجانب سنساي  ئ ويب   يمب   بي   الالجر
ئ عرضة لالاستهداف من قرف  اع وعليه فان المادة  أقرافاعتباهي ان الالجر من االتفالقيات جنيف الرابعة حسمت  44الب  

ئ وعدم اعتباهه من االعداء لمجرد تبعيته لدوله معادية.  إىل أشاهتاالمر حيث  وهة حماية الالجر  رص 
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وهة عدم نقل ال  4فقرة  45لقرت المادة أكما  بلد يخشر منها االضطهاد بسبب  إىلالمحميي   شخاص عن رص 
حيل القشي للمدنيي   وهو ما نص عليه المادة أو  السيااسيةهاءال وتوكول  17/1العقيدة الدينية. كما يحرص  البر من البر
ي ال 

 
ي وكذلك المادة  ضاف

حيل القشي للمكان بمثابه اساشي من النظام ال  7الثاي  ت البر ي اعتبر
 للمحكمة الجنائية الدولية التر

 .يةسنسانجرائ  ضد ال 

وتوكول ال  إىلكما سنشب     ي ان البر
 
ي نطاق نص المادة  1977لسنة  ولال ضاف

 
 اتفالقيه جنيف الرابعة واتضح 45 44واسع ف

والثالث من االتفالقية  ولتكفل الحماية وفقا لمدلول البابي   ال :حيث جاء فيها 73هذا من خالل ما نص عليه المادة 
ي جميع الظروف ودون ما تميب   مجحف لأل 

 
ون لقبل بدء ال  شخاصالرابعة وذلك ف العدائية لمفهوم  عمالالذين يعتبر

ي لقبلتها ال 
ي للدولة المضيفة قرافالمواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع والتر

ي    ع الوقت  لدولة أو  المعنية مفهوم التشر
 .اللقامة

وتوكول ال  78كما تعرضت المادة  ي البر
 
ي ف

 
بية والرعاية  إىل أشاهتلألقفال الالجئي   و  ولال ضاف ي التعلي  والبر

 
حقه  ف

ي ذل
 
ئ بظل شانه  ف ، الحماية القانونية لالجر ي ك شان بقيه الالجئي   )المرجع الدهااسات البحثية المركز الديمقراطي الغرير

ئ  ، دهااسة كليه القواعد المنظمة لحقوق الالجر  .2017 إبريل 1القانون الدوىلي

 كالية لتنفيذ هذه الحماية  األحمر ثانيا: دوار اللجنة الدولية للصليب 

ي باعتباهها حاهاسا عىل تطبيق لقواعد القانون الدوىلي ال  الحمر تتدخل اللجنة الدولية للصليب 
 وهذا من خالل ما هو سنساي 

ي اتفالقية جنيف
 
وتوكولي   ال  االهبعة و مقده ف عليه توكل لها مهام  ومن خالل التفويض الممنوح لها و ،1977ي   ضافيالبر

ة، وقنه ، قبعا ال تش إىلعادة الالجئي   إ وط العودة إاهك هنا بصفة مباشر  إىلنما تسهر عىل ضبط المواعيد وشر
الالجئي    :جون فيليب الفواتيهاوقانه  مع ضمان امنه  وكرامته ) إىلو تقدم توصيات بشان عودته   ،وقانه أ

ي بموجب القانون الدوىلي ال 
 .(المرجع 305العدد  1995/ 04/ 30 الحمرالمجلة الدولية للصليب  -سنساي 

مز  الحمر ان اللجنة الدولية للصليب  اعات المسلحة من المدنيي   ويبر  
ة عن مصب  الالجئي   وه  ضحايا الب  مسؤولة مباشر

التدخل اللجنة ميدانيا لمعاينة فئة الالجئي   وتخصيص مزياهات لها والقيام بتقدي  مساعدات وتطبيق كل ما يتطلبه 
ي نزاع مسلح، اسواء كان دوليا كان البلد المض  إذا انه ألقواعد الحماية، وسنشب  

 
ي هذه الحالة ال أو  يف ليس قرفا ف

 
داخليا ف

ي يتمتع الالجئون لحماية القانون الدوىلي ال 
. إ سنساي   نما يطبق القانون الدوىلي لالجئي  

 القانون الدوىلي ال أما يمكن ااستخالصه 
ي ن هنالك عاللقة ترابط وتكامل بي  

الدولة  سنسان والقانون الدوىلي لحقوق ال سنساي 
ئ يواجه ثالث حاالت عىل إوعليه ف.الالجئي    ي أن الالجر

اع  أقرافهاض   الب  

ئ من هعاية دولة العدو، ف  إذا  الحالة األول:  ي تدعو إكان الالجر
ي االتفالقية الرابعة التر

 
عدم  إىلن لقواعد الحماية المقرهة ف

 .معاملة الالجئي   كأعداء

ئ الذي يكون من هعاية الدولة المحايدة، هذه الفئة تشملها الماده :الحالة الثانية الذين  شخاص) ال  4/2.1حاله الالجر
ي حالة لقيام نزاع مسلح تحميه  االتفالقية ه 

 
ي بشكل كان ف

ي لحظة ما ويأير
 
احتالل تحت أو  الذين يجدون انفسه  ف

 .ا(االحتالل ليسوا من هعاياه دولة أو اسيطرة الطرف ليسوا من هعاياه

 الذي يكون من هعايا الدولة المحاهبة هناك ذلك يستفيد من حماية القانون الدوىلي ال الحالة الثالثة: 
ئ ي حالة الالجر

 سنساي 
وتوكول ال  73نص المادة  إىل إضافةاالتفالقية جنيف الرابعة  4/2.1بمقتض  الماده ي من البر

 
الذي يكمل المادة  ولال ضاف

، المجلة الدولية للصليب  الحمر اللجنة الدولية للصليب  أعمال :) فراستو كريل 1.2./4 العدد  الحمر من اجل الالجئي  
 122ص  1988. 2

 
 الخاتمة 

ي  مسألةتثب  
 
ة ف اللجوء مع مبدأ  الشكاالت تصادم حق 1.العاللقات بي   الدول من ضمن هذه إقاه اللجوء إشكاالت كثب 

للصكوك الدولية المتعلقة  2.تقف حائال دون انضمام العديد من الدولهنالك العديد من الصعوبات والعرالقيل  .السيادة
 .بالالجئي   

 أاساليبكما تطبق بعض الدول   3.هنالك كذلك عرالقيل ولقيود تفرضها بعض الدول أمام حشود الالجئي   القادمي   إليها
ي 
 
ي آليات الحما مسألةانتقائية تنتهجها ف

 
ية مقاهنة بتدهوه الوضاع لقبول اللجوء من عدمه. سنسجل النقص الكبب  ف

ق الواسط 4.مزدياد عددأو  ي منطقة الشر
 
 .الالجئي   بسبب مخلفات الحروب و الرصاعات خاصة ف

ي المواثيق الدولية و القانون الدوىلي ال 
 
ي هي  النص عىل حق اللجوء ف

تفعيل هذا الحق بالشكل المطلوب  5.أنإال  سنساي 
اق و التجاومزات  .تواجهه عوامل االخبر
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 التوصيات 

ي اللجوء من الجانب ال  مسألة إىليجب ان يت  النظر 
السيااسية حتر يسهل إيجاد الحلول  1. بعيدا عن االعتباهاتسنساي 

ي ال  2.بتضافر الجهود الدولية مجتمعةإال  مراجعة اسبل الحماية الدولية لالجئي   و هذا اليتاير 
 
ي و من  قاه ف

المؤاسساير
ي مجال حقوق ال 

 
وهذا لقيااسا  الحمر تواسيع اختصاصات و دوه اللجنة الدولية للصليب  سنسانخالل المنظمات الفاعلة ف

ي  3.بكفاءتها و
 
ي القانون الدوىلي ال  إقاه تجربتها ف

ي مساعدة المدنيي   بوجه عامسنساي 
 
  و دوهها الجباه ف

ي انب ال اللجوء من الج مسألة إىليجب ان يت  النظر 
السيااسية حتر يسهل إيجاد الحلول  1. بعيدا عن االعتباهاتسنساي 

ي ال  2.بتضافر الجهود الدولية مجتمعةإال  مراجعة اسبل الحماية الدولية لالجئي   و هذا اليتاير 
 
ي و من  قاه ف

المؤاسساير
ي مجال حقوق ال 

 
وهذا لقيااسا  الحمر تواسيع اختصاصات و دوه اللجنة الدولية للصليب  سنسانخالل المنظمات الفاعلة ف

ي  3.بكفاءتها و
 
ي القانون الدوىلي ال  إقاه تجربتها ف

ي مساعدة المدنيي   بوجه عامسنساي 
 
  و دوهها الجباه ف

اها القصوه بسبب مس 1.إن اتفالقية1951ية و مهمة لكن أاسااسلخاصة بالالجئي   هي مرجعية لقانونية  ي لتي   تأاعبر
 
تمثل ف

ي و كل هذه المسائل ضيقت من فرص الحماية
ي و القيد المكاي 

  .القيد الزمت 
ي 
وهة تكثيف جهود المنظمات الدولية وخاصة المنظمات يب  الحكومية التر ي حماية حقوق ال  2.رص 

 
و  سنسانلها دوه كبب  ف

ي حماية حق اللجوء
 
اكها ف   .إشر

ي من شانها الحد من ظاهرة اللجوء كمحاهبة مزمةاتخاذ كل التدابب  الأل
ام حقوق ال  3.و التر  سنساناالضطهاد و احبر

اعات بالطرق السلمية و تحقيق التعاون بي   الدول بدل التناحر  إىلالمتحدة الرامية  م ميثاق ال  أهدافوتفعيل   
حل الب 

 .و التصاهع
الدول من حيث تحمل  4.ومراعاة مصلحة هذهة إيجاد اسبل من اجل تخفيف العباء عىل دول اللجوء حاولم

 .االنعكااسات السلبية عىل القتصادياتها وعىل أوضاعها االجتماعية و المنية

ي واكبت 
يومنا  إىلو احتوتها منذ ظهوهها  5.اللجوء مسألةالشادة بالدوه الكبب  للمفوضية السامية لشؤون الالجئي   التر

 .هذا
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