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Abstract: 

 The United Nations High Commissioner for Refugees, better known 
by its acronym, is one of the United Nations organizations. It was 

established with the aim of protecting and supporting refugees, at 

the request of a government, or the United Nations itself. Refugees 

contribute to the completion of their voluntary return to their home 

countries, integration into receiving societies, or resettlement to a 
third country. 

Many refugees cannot return to their homes due to ongoing conflicts, 

wars and persecution. Many also live in precarious situations or have 

specific needs that cannot be addressed in the country in which they 

seek protection. In such circumstances, UNHCR assists in resettling 

refugees to a third country. 
Resettlement is defined as the transfer of refugees from one country 

of asylum to another state that has agreed to accept them and 

ultimately grant them permanent residency. UNHCR is mandated by 

its statute and UN General Assembly resolutions to undertake the 

resettlement process as one of the three durable solutions. 
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   المتحدة ممدور المفوضية السامية لل 
ن
ن ف ن  ةإعاد لشؤون الالجئي  ن  توطي   الالجئي 

                        

 2 محمد قحطان فرحان

 
 الملخص

 ممالمفوضية السامية لل بات معلوما" لدى الجميع الدور الحيوي الذي تضطلع به 
ن بأعتبارها  ي حماية حقوق الالجئي 

ن
ن ف ى المنظمات المعنية أحد المتحدة لشؤون  الالجئي 

ي بناء مستقبل افضل 
ن
ن والمساهمة ف ي يقع عىل عاتقها انقاذ ارواح الالجئي 

بهذا الشأن والت 
ي التماس اللجوء والبحث عن مالذ امن هربا" من االضطهاد وا

ن
لحروب لهم وضمان الحق ف

 .والكوارث
ن نجدها تعرف الل الخا 1951اتفاقية عا   حاا ولدى الرجوع ل  ي صة بوضع الالجئي  نه  إب ءج 

ر من التعرض لالضطهاد ل  كل شخص يوجد خارج دولة جنسيته بسبب  بسبابتخوف مب 
 ،ه السيابسيةأو أراء انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينةأو  جنسيتهأو  عرقه ودينه إىلترجع 

لم تعد أو  القدرة عىل ان يستظل بحماية دولته إىلبسبب ذلك التخوف يفتقر  أصبحو 
ي ذلك

ن
 .لديه الرغبة ف

ء  أعالهفمن خالل التعريف  ي نما تتطلب تحقق الهجرة إيتضح جليا" ان صفة الالج 
ء صفة اللجوء القانونيةأاللجوء الفعىلي قبل أو  القرسية ي ن إوبالتاىلي ف ،ن تسبغ عىل الالج 

ي  إىلهذا التحديد بسيؤدي 
ن
اخراج الشخص الذي تمكن من الهجرة ثم قد  طلب اللجوء ف

ي 
ء لعد  انطباق متطلبات هذه الصفة عىل وضعه القانونن ي  .دولة المالذ من صفة الالج 

وتكول الملحق بها لعا   أعالهومن خالل ابستعراض نصوص االتفاقية  والذي  1967والب 
ن يتضح جليا" وجود  وبسع من نطاق الوالية المناطة بالمفوضية السامية لشؤون الالجئي 

ء لعل ي ي  ،حرية التنقل من ماان الخر  ،حرية العقيدةها )أهم حقوق محددة لالج 
ن
الحق ف

ي الحصول عىل وثائق السفر  ،الحصول عىل التعليم
ن
ي العمل( ومن خالل  ،الحق ف

ن
الحق ف

ن اليدخل ضمن هذه الحقوق النه اليعد حقا" من  ةإعاد نأهذا التحديد نجد  التوطي 
ن و  ي توفرها المفوضية السامية لشؤون  أحد  نما هو إحقوق الالجئي 

الحلول الدائمة الت 
ي 
ء من البلد الثانن ي ن لنقل الالج  البلد الثالث ويقع عىل عاتق الدولة المضيفة  إىلالالجئي 

ا  مهم يتمثل بعد  ن ن  ةإعاد الب  ء فيه من االضطهاد وهذا بلد  إىلالالجئي  ي يخشى عىل الالج 
 .الردأو  مايسىم بحضن الطرد 

ءأجدير بالذكر  ي ي إال  التحصل عادةاالبستيطان ذلك ان مثل هذه ال  ةإعاد ن ليس لكل الج 
ن
ف

ي توافر معايب  محددة لغرض
ن لعل ةإعاد الحاالت العصيبة وينبغن الهروب  :اهأهم التوطي 

ضحايا االعتقال و  ،النساء واالطفال تحت الخطر  ،الحالة الطبية الحرجة ،من العنف
الخطر الناجم عن االختالف. فعندما يتحقق اي  ،المشاكل االمنية و الحماية ،التعذيب

ن  ئ أمعيار من هذه المعايب  يمكن للمفوضية السامية لشؤون الالجئي  ن تنظر بحالة الالج 
المقابالت مع اصحاب  إجراءات تتمثل بجراءوتتحقق منها بدقة من خالل العديد من ال 

ن  ةإعاد الملفات الداخلة ضمن برنامج ذ ليس كل من يدخل ملفه ضمن هذا إ ،التوطي 
ي يتم قبولها محدودة جدا" ليس من قبل 

نامج يكون مخوال" للسفر لن االعداد الت  الب 
ات جراءفضال" عن مجموعة اخرى من ال  ،المفوضية بل من قبل الدولة المستضيفة

ي تضطلع بها المفوضية لهذا الغرض اضافة الالزمة ا
ي يسبقها حتما"  إىللت 

المقابلة الت 
ة بالتقييم  ن وتقديم الملف  عادة ل الوىلي التسجيل لدى المفوضية ومن ثم المباشى التوطي 

ي دولة
ن
ن فضال" عن ةإعاد ف  الفحوصات الطبية قبل المقابلة من دولة إجراءية أهم التوطي 

ن انتهاء" بتحديد موعد المغادرة  ةإعاد   .تلك الدولة إىلالتوطي 
ن هو  ةإعاد لذلك يمكن القول أن ي أو  الخدمات الصيلة أحد  التوطي 

الحلول الدائمة الت 
ي 
ئ من البلد الثانن ن لنقل الالج  البلد الثالث  إىلتوفرها المفوضية السامية لشؤون الالجئي 
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ئ  ذه الخدمة عند توافر وتحقق المعايب  هأو  ن يستفيد من هذا الحلأويمكن لالج 
  .أعالهالمحددة المذكورة 

موضوع البحث وفق منهجية علمية بسليمة فان ذلك يتطلب بيان دور  تناولوبغية 
ن ومن ثم تحديد المراد بمفهو  ي حماية الالجئي 

ن
ن ف  المفوضية السامية لشؤون الالجئي 

وط الالزمة لتحقق حالة ةإعاد ن وماهي المعايب  والرسى ئ  ةإعاد التوطي  ي الالج 
ن
ن ف ثم  ،التوطي 

ي وباء كورونا المستجد وكيفية أول نح
نامج جراء تفشى بيان الثر الكبب  الذي اصاب الب 

 .تعامل المفوضية مع هذا الظرف الجديد
ن بال إعاد تناولنما يتمثل بإفالهدف من البحث  وطه ومتطلباته يضاح مع ة التوطي  بيان شى

ي هذا المجال ثم نسغ 
ن
ن ف ومن ثم الوقوف عىل دور المفوضية السامية لشؤون الالجئي 

نامج بشال منابسب ض تنفيذ الب 
ي تعب 

حات الواقعية لمعالجة المشاكل الت    .لتقديم المقب 

ن إعاد :الكلمات المفتاحية ن ، المتحدة ممل ا ،ة توطي   .الالجئي 

 

 
 المقدمة: 

ن يعتب   ي واجهت ال  أهم اللجوء من بي 
 أشاال إىلية عىل مر العصور، فالشخص يتعرض منذ القد  نسانالمشاكل الت 

ه من ال إنسانوصور االضطهاد والمعاملة القابسية والال ي كثب  من ال شخاصية عىل يد غب 
ن
هروب  إىل حيان، مما يؤدي ف

 .مانا وجماعات بحثا عن ال أفرادالمضطهدين  شخاصهؤالء ال 
ي ازدادت حدة مع الوقت، أهم ت تعتب  منأصبحومع تطور ظاهرة اللجوء 

ي عالمنا المعارص، والت 
ن
ة ف  المشاالت الخطب 

وا  ي بلدان اللجوء خاصة إذا ما اعتب 
ن
ن من مضايقات ومساومات وبخس لحقوقهم ف وهذا نظرا لما يتعرض له الالجئي 

ي الدولة المضيفة فرص العم
اقتصادية ومالية عىل الدولة  أعباءل والمأوى ويضيفون وافدين جدد يأخذون من مواطتن

ي وقتنا الحاىلي من 
ن
ي غتن عنها، وما جرى من انتهاكات لهذه الفئة عىل مر العصور وما يتعرضون له ف

ن
المضيفة هي ف

مضايقات وخروقات جعلت المجتمع الدوىلي يبحث بال جدية عن حلول حقيقية، وذلك عن طريق وضع قواعد 
ن عب  مختلف الدول المستقبلة لهم،وصياغات قانون  يصل المجتمع الدوىلي بمؤبسساته  ية تتكفل بوضع الالجئي 

حت 
ن يتمتعون بحقوقهم  إىلية نسانالقانونية وال  ئ نظرا لوضعيته البسابسجعل هؤالء الالجئي  ي هذه الدول، حماية لالج 

ن
ية ف

 .بصفة عامة نسانوحماية لحقوق ال  الخاصة،
  :ثالثة مطالب وخاتمة إىلم البحث وبناء لما تقد  تم تقسي

 بسيتضمن ماهية اللجوء   الولالمطلب 
ي  بسنأ

 فيه  الطبيعة القانونية للجوء  تناولما المطلب الثانن
نامج إعادةوتم تخصيص المطلب الثالث لبيان المراد ب ي تفعيل الب 

ن
ن  ف ن ودور المفوضية السامية لشؤون الالجئي   .التوطي 

 
 ماهية اللجوء   :األولالمطلب 

امها هذا نتيجة عجزها إتقع عىل عاتق كل دولة مسؤولية حماية مواطنيها، وعندما تتخىل الحكومات عن  ن عد  أو  لب 
ي توفب  هذه الحماية يصبح

ن
ية لدرجة تجعلهم يضطرون البسابسضحية النتهاكات صارخة لحقوقهم  رادآالف رغبتها ف

ي 
ن
ي تواجه  أصبحخر، وقد أبلد  إىلاللجوء  أجل شهم منأبرفقة  حيانغلب ال ألمغادرة اوطانهم وف

اللجوء والمشاكل الت 
ن وال بسيما بعد الحرب العالمية الثانية مصدر قلق كبب  للمجتمع الدوىلي بسبب تعاقب ا والتحوالت  لزماتالالجئي 

ي شهدها العالم ويشهدها حاليا، وال تزال هذه الظاه
ي تزايد مادامت مسبباتها السيابسية واالقتصادية واالجتماعية الت 

ن
رة ف

ي مختلف الدول  نسانودوافعها من حروب وكوارث واضطهاد وخروقات وابسعة لحقوق ال 
ن
ي تزايد وتفاقم مستمر ف

ن
ف

ن مما يؤدي   إرتفاعوهذا ما ينتج عنه تدفق و  ي عدد الالجئي 
ن
ي ظل اوضاع  إىلكبب  ف

ن
تفاقم المشاكل المرتبطة بابستقبالهم ف

ي نطاق واطار  .ما لبعض الدول المستقبلةاقتصادية صعبة عىل حد 
ن
ونتيجة لزيادة االهتما  الدوىلي بقضايا اللجوء وذلك ف

ه من الظواهر  ن اللجوء وغب  ن ؟ وكيف يمكن ان نفرق بي  العالقات الدولية، برزت مشالة من يمكن اعتبارهم الجئي 
ي تعتب  االبستفادة منها بوابة لدخول الشخص للحماية  1المشابه له ؟ 

وط ابستحقاق هذه الصفة الت  وكذلك بيان شى
ئ   إىلء الغموض عن كل ما بسبق بسنتطرق من خالل هذا المطلب أجال  لذلك وبغية 2 .المكفولة لهذه الفئة تعريف الالج 

ي الفرع 
ن
ي الفرع الثا إىل، وبسنتطرق الولف

ن
ئ  ف وط اكتساب صفة الالج  ي شى

ئ  .نن ن الالج  بينما  بسيتضمن الفرع الثالث  تميب 
ه من الفئات االخرى  .عن غب 

 
 



355 Mohammed Qahtan FARHAN    

 

3 March 2021, Volume 3, Issue  
 p. 352-366 

 :تعريف الالج    :األولالفرع 
ئ لغة عىل   :تعريف الالج    لغة - أ ئ  إىل، لجأ 3نه من لجاء أيمكن تعريف الالج  ء والماان، يلجأ لجأ وملجأ، ولج  ي

الشى
 إليه فالن وعنه والتجأت،وتلجأت إذا ابستندت إىلابسندت، يقال لجأت  :هللا إىلي أمر  لجأ، والتجأ والجأت

ه إىلعدلت عنه أو  واعتضدت به، ئ هارب من بلده  4.غب  أو  ظلمأو  بلد اخر فرارا من اضطهاد بسياسي  إىلويقال الج 
  5.مجاعةأو  حرب

 عرف فقهاء القانون الدول  الالج   بأنه  :تعريف الالج   اصطالحا - ب

انتهاكات لمبادئ أو  حريته للخطر، نتيجة خروقاتأو  بسالمته البدنيةأو  تتعرض حياته إنسانهو كل  -1
 .، ومن ثم يكون له حق الملجأنساناالعالن العالىمي لحقوق ال 

ئ هو كل شخص هجر موطنه ال  -2  خرى،أقليم دولة أ إىلبعد عنه بوبسائل التخويف فلجأ أأو  ،صىلي الالج 
  6.صىلي ه ال وطن إىلته إعاد مطالبا بعد أو  طالبا الحماية،

أو  بلده نتيجة لالضطهاد  إىلهو كل فرد وجد نفسه مضطرا ومن غب  ارادته لن يغادر بلده، وكل من ال يستطيع العودة 
فئة  إىلا ) العرق، الدين، الجنسية،االنتماء هأهم أبسبابعدة أو  بسيقع عليه لسبب واحد أو  الظرف القاهر الذي وقع

ها من ال  راءاجتماعية معينة، ال ي المتدهور ( وغب 
  7 .بسبابالسيابسية، الحرب، النظا  البيتئ

  لالج    –ج 
ن
  :التعريف القانون

ي القانون الدوىلي ُيعد من المسائل الصعبة، ال بسيما إ  
ن
ئ ف ن ال تقف عن التطور أن وضع تعريف لالج  ن مسائل الالجئي 

والماان،ورد فعل المجتمعات المستقبلة تجاه اللجوء وطالبيه يختلف باختالف العوامل االجتماعية والتغب  بتغب  الزمان 
ن ان  ي حي 

ن
واالقتصادية والسيابسية، فالمجتمع الذي تكون فيه هذه العوامل مستقرة ال يمانع بمنح اللجوء لمن يطلبه ف

  8 .هالمجتمع الفقب  يخشى من الغريب الذي جاء لبلده يقابسمه مصادر رزق
ئ من الناحية القانونية يجب علينا الرجوع  ي تطرقت لهذا  إىلوبالتاىلي فتحديد تعريف لالج 

ن الدولية الت  الوثائق والقواني 
ي من 

ن لسنة )  ممبرزها اتفاقية ال أاالمر، والت  ي نص المادة/    9(،1951المتحدة الخاصة بوضع الالجئي 
ن
ي عرفته  ف

، 1والت 
ي و يناير  أحداث ، عىل انه " كل شخص يوجد نتيجة2الفقرة / 

ره 1951وقعت قبل كانون الثانن ، وبسبب خوف له ما يب 
آرائه السيابسية، خارج بلد أو  فئة اجتماعية معينة إىلانتمائه أو  جنسيتهأو  دينهأو  من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه

 يستطيع جنسيته وال 
ا
كل شخص ال يملك جنسية أو   ن يستظل بحماية ذلك البلد،أيرغب بسبب ذلك الخوف،   أول

ن يعود أ ال يرغب بسبب ذلك الخوفأو  وال يستطيع حداثويوجد خارج بلد اقامته المعتادة السابق  نتيجة مثل تلك ال 
  10"  .ذلك البلد إىل

ن لسنة أوبالرغم من  ، باعتبارها 1951ن االتفاقية الخاصة بالالجئي  ، تعتب  نقطة انطالق لية مناقشة حول القانون الدوىلي
ئ أول  ي و إال  اتفاقية دولية اعطت تعريفا عاما للالج 

ي أانها جاءت مقيدة بقيد زمتن
ن
 11 .خر جغراف

ي هذه االتفاقية
ن
ئ ف ي كون ان الشخص يكتسب صفة الالج 

ن
ي ف

من   الولوقعت قبل  أحداث نتيجة ويتمثل القيد الزمتن
، يناير، ي

ئ بعد هذا التاري    خ ال تشمله هذه االتفاقية1951كانون الثانن  12.، بمعتن ان كل شخص الج 
ي بأن كل شخص غادر بلده نتيجة

ن
ي مفهو  هذه  أحداث ويتمثل القيد الجغراف

ن
ئ ف خارج اقليم اوروبا ال يمكن اعتباره الج 

ي  .االتفاقية
ن
، وخاصة ف ي

ة الخمسينات والستينات  من القرن الماضن ي فب 
ن
ن ف فريقيا أونتيجة ظهور مجموعة من الالجئي 

ي  مموابسيا قامت ال 
ن
، وذلك ف ن  إليه ، وتم فتح باب االنضما 1966/ 16/12المتحدة بإقرار بروتوكول يتعلق بمركز الالجئي 

ي اتفاقية ن كانت هذه الدو أ، و 1967/ 1/ 30اما  الدول ابتداء من 
ن
  .1951ل ليست طرف ف

توكول الوىلوقد قضت المادة  ي المادة أ من هذا الب 
ن
ئ ف ئ كل شخص يدخل ضمن تعريف الالج   من الوىلنه يعتب  الج 

ن لسنة  ، 1951من يناير  الولوقعت قبل  أحداث ، بعد حذف كل من عبارة " نتيجة1951االتفاقية الخاصة بالالجئي 
ي الذي جاءت به االتفاقية " إلغاء" وبالتاىلي  حداثهذه ال  وكذلك  عبارة نتيجة مثل

ي والزمتن
ن
 13.القيد الجغراف

ئ هوأ إىلونخلص  بلده  إىلرادته لن يغادر بلده وكل من ال يستطيع العودة إكل فرد وجد نفسه مضطرا ومن غب    :ن الالج 
 ،ا ) الدين، العرق، الجنسيةأهم أبسبابلعدة أو  بسيقع عليه لسبب واحد أو  الظرف القاهر الذي وقعأو  نتيجة االضطهاد 

ها من ال  راءفئة اجتماعية معينة، ال إىلاالنتماء  ي المتدهور ( وغب 
 . 14 .بسبابالسيابسية، الحرب، النظا  البيتئ

 
  
ن
وط اكتساب صفة الالج    :الفرع الثان   :شر

ي الشخص حت  
ن
وط البد توافرها ف ن عىل وضع مجموعة من الرسى لقد ابستقر العمل الدوىلي فيما يخص مسائل الالجئي 

ي دولة 
ن
ئ ف ئ   15ة، صليخرى غب  دولته ال أيكتسب صفة الالج  وط اكتساب صفة الالج   إىلونعود مرجعية وضع شى

ي اتفاقية 
ن
ي المادة / 1951التعريف الوارد ف

ن
ن ف ي وضع الالجئي 

ن
، وهي وجود الشخص خارج 16، 2،الفقرة/ 1، الخاصة ف

ره، تعرضه لالضطهاد   .دولته وعد  تمتعه بحمايتها، وجود خوف له ما يب 
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  :وجود الشخص خارج دولته وعدم تمتعه بحمايتها -1

، فعىل ملتمس اللجوء بعد  صىلي أمر ن تواجد الشخص خارج بلده ال إ مهم لماانية اعتبار ذلك الشخص الجئا فعىلي
ره من التعرض لالضطهاد وخروجه من دولته ال  هن أة صليشعوره بخوف له ما يب  ن أنه يملك جنسية ذلك البلد و أن يب 

  17 .يكون خوفه من االضطهاد مرتبط بالبلد الذي يحمل جنسيته
، فقد يمارس االضطهاد عىل فئة أعرض لالضطهاد شامال لكل ن يكون الخوف من التأوليس وجوبا  ئ ي دولة الالج 

راضن
ئ لمجرد  ي البلد، وال يحر  الشخص من التمتع بوضع الالج 

ن
ي ماان واحد فقط ف

ن
نه كان بإماانه البحث عن أعرقية معينه ف
ي ماان 

ن
  .خر من ذلك البلدأملجأ له ف

ن ان يطلبوا الحصول عىل جانبكما يمكن لل  ئ نظرا لعد  قدرتهم عىل العودة العاديي  ة صليدولتهم ال  إىل صفة الالج 
ي منها بلدانهم ال 

ي تعانن
ن نستنتج بأن أة، لذلك يمكن صليبسبب الخوف من التعرض لالضطهاد ونتيجة الظروف الت 

ئ فالبقاء داخل إقليم البساسي يشال المنطق  صىلي خروج الشخص المضطهد من بلده ال  دولته  للحصول عىل صفة الالج 
ن داخلياأة ال يمكن صليال  تب عليه ذلك الوضع ويصنف ضمن الفئات المتنقلة داخل بلدها كنازحي    18.ن يب 

ئ أكما  وط اكتساب صفة الالج  ن شى ة مستحيل و ويتحقق صلين يكون توفب  الحماية للشخص من قبل دولته ال أنه من بي 
ن  ي حالتي 

ن
ط ف   :هذا الرسى

ره من التعرض لالضطهاد، و صليبحماية دولته ال  إما عندما ال يريد الشخص التمتع ما عد  إة، بسبب خوف له ما يب 
 19 .رادته كالحروب الدولية واالهليةإقدرة الشخص عىل االبستفادة من حماية دولته نتيجة ظروف خارجة عن 

ي حالة ثبوت 
ن
ئ ن يتمتع بصأة ال يمكن صلين الشخص بإماانه االبستفادة من حماية دولته ال أوعليه ف إذا اثبت إال  فة الالج 

 20 .عكس ذلك
ره -2   :وجود خوف له ما يب 

ئ ال يعرف عىل   العتباره البساسي الخوف من االضطهاد وهو المعيار  أبساسنما عىل إالتعرض لالضطهاد و  أبساسإن الالج 
ئ ال تقو  عىل أالجئا ومعناه  ي أيحتمل  أحداث وقعت بل عىل أحداث أبساسن اكتساب صفة الالج 

ن أن تقع، وهذا يعتن
ئ قائمة عىل شعور وابستعداد نفشي هو الخوف الخوف شخصيا،  الولن يكون أوال بد من توفر عنضين  21 .صفة الالج 

ي موضوعيا
  .والثانن
ئ مخاوف ذاتية من االضطهاد نتيجة لل  :العنض الشخصي للخوف -أ  ي  بسبابيجب ان يكون للالج 

ن
الخمسة الواردة ف

ن وهي ، الخ1951اتفاقية  ، أو  فئة اجتماعية إىلالعرق، الدين، الجنسية، االنتماء  :اصة بأوضاع الالجئي  رأي بسياسي
ي ينتىمي أو  وليس وجوبا تعرضه هو شخصيا فيمكنه ابستعراض تهديدات باالضطهاد تعرضت لها اشته

 الجماعة الت 
  .اإليه

ر الخوف   :العنض الموضوعي للخوف -ب  ي تب 
ويتجسد هذا العنض بتوفر مجموعة من الوقائع الموضوعية الت 

ي يعيشها البلد ال 
 شخاصللشخص وكيفية تعامل تلك الدولة مع مجموعة معينة من ال  صىلي كالظروف الراهنة الت 

أو  الدينيةاشته من نفس الطائفة  أفراد توقيف طالب اللجوء  مرات بسبب نشاطه السياسي وتم الحام عىل  :مثل
را.   22العرقية بالسجن فإن خوفه من التعرض للتوقيف يعد مب 

  :تعرض الشخص لالضطهاد -3

ر الذي يتولد لدى الشخص ال بد  :فيما يخص تعريف االضطهاد - أ ن أن يكون مرتبطا باالضطهاد غب  أإن الخوف المب 
ن لم تحدد تعريف لمعتن االضطهاد وهذا 1951اتفاقية  ه بشال مرن ليشمل  أجل من ، الخاصة بوضع الالجئي  تفسب 
ة بصفة مستمرة،  أشاالجميع  ن  23االضطهاد المتغب  ومع ذلك يمكننا ابستنتاج تعريف االضطهاد من خالل المادتي 

  عىل " تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية بسبب دخولهمالوىلحيث نصت  24 .،33/1، و 31/1
ن أو  ، عىل الالجئي  ي

ة من اقليم  أو  الذين يدخلون اقليمها  وجودهم غب  قانونن ن مباشى يوجدون فيه دون اذن، قادمي 
ي المادة / أو  كانت فيه حياتهم

ن
 " .1حريتهم مهددة بالمعتن المقصود ف

حدود  إىلترده بأية صوره من الصور أو  ، فنصت عىل " ال يجوز الي دولة متعاقدة ان ترد الجئا 33/1اما المادة  
ي تكون حياته

ن فيها بسبب عرقهأو  االقليم الت  فئة اجتماعية  إىلانتمائه أو  جنسيته،أو  دينه،أو  حريته مهددتي 
ن يمكننا تعريف االضطهاد بأنه تعرض  25 .بسبب آرائه السيابسيةأو  معينة ن السابقتي  وبالتاىلي ومن خالل المادتي 

ي حياته
ن
ي حريته بسبب أو  شخص ما للتهديد ف

ن
فئة  إىلاالنتماء أو  الرأي السياسي أو  الجنسيةأو  الدينأو  العرقف

  26 .اجتماعية معينة
  :االضطهاد أبسبابفيما يخص  –ب 

ي المادة / 1951نصت عليها اتفاقية 
ن
، بحيث يمكن لي شخص ان يتعرض لالضطهاد بسبب عرقه، دينه، 2/أ/  1، ف

ي يقو  عليها حصول  بسبابفئة اجتماعية معينة وبالتاىلي فهذه ال  إىلجنسيته، آرائه السيابسية، انتمائه 
هي الت 

ئ    27 .الشخص عىل صفة الالج 
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ن الالج   عن الفئات ا :الفرع الثالث   :خرىأل تميب 
ن مفهومه، والمفاهيم الخرى ما قد يؤدي إ ي القانون الدوىلي قد ينجم عنه اختالط بي 

ن
ئ ف حرمانه  إىلن تعدد تعاريف الالج 

ه من الفئات االخرى ئ عن غب  ن الالج    .من الحماية المقررة له لذا البد من  تميب 
ن الالج   عن النازح داخليا -1   :تميب 

ن داخليا مجموعة ال   منأو  إقامتهم المعتادة بسبب أماكنالرحيل من  إىلالذين اضطروا  شخاصيقصد بالنازحي 
اع المسلح أجل ن من أو  الكوارث الطبيعيةأو  نسانانتهاكات حقوق ال أو  العنف العا ،أو  تفادي اآلثار الناجمة عن البن

ف بها دوليا وا حدود دولة معب  ن  .صنع البرسى والذين لم يعب  ي وضعية نزوح  25 إىل 20ويوجد ما بي 
ن
مليون شخص ف

ي بلد 
ن
لديهم كثب  خر، حيث أداخل حدود وطنهم بعد اضطرارهم للرحيل من ديارهم ولكنهم لم يلتمسوا اللجوء ف

ن  وا حدود دولية  ال تشملهم اتفاقية الالجئي  وقد عرفت  28.من احتياجات الحماية لكن نظرا لكونهم لم يعب 
ن ) بأنهم مجموعة من ال  ممالمفوضية السامية لل  وا نتيجة االضطهاد  شخاصالمتحدة النازحي  نزاع أو  الذين اجب 

  .اقامتهم المعتادة، لكنهم يبقون داخل حدود بلدهم ( أماكنمغادرة أو  العنفأو  مسلح
ن داخليا لن  شخاصالمتحدة بال  مموتهتم المفوضية السامية لل  ي  أبسبابالنازحي 

ن
  أحيانونتائج نزوحهم ترتبط ف

ة وبصورة وثيقة بال  ي كون  بسبابكثب 
ن
ن ف وح الالجئي  ن

ن كالهما يدفعه الخوف واالضطهاد أوالنتائج الخاصة ببن
ي أو  والعنف

ي اراضن
ن
ي لحظة ما ف

ن
اع مما يدفعه  أطراف أحد حالة االحتالل حيث يجد نفسه ف ن ترك إقامته  إىلالبن

ي كون   29.واالنتهاكات عالآالف المعتادة بسبب هذه
ن
ئ ف لم يتعدى  الولوبالتاىلي فإن النازح داخليا يختلف عن الالج 

ئ الذي يجد نفسه تحت بسلطة  ن الحماية الممنوحة أخرى و كما أدولة الحدود الوطنية لبلده و عكس الالج 
ي القانون الدوىلي لل أو للشخص النازح 

ن
ئ  نسانبسع ف  30 .عن تلك الممنوحة للشخص الالج 

ن الالج   عن المهاجر -2   :تمب 

ة للفرد صليخارج دولتهم ال  إىلمجموعة أو  يمكن تعريف الهجرة ) بأنها انتقال فرد   ة بهدف تحقيق مصلحة مباشى
  31بسبب للهجرة (.  أهم ما يكون الدافع االقتصاديللجماعة وغالبا أو 

  32خارجية (. أو  بسواء كانت هجرة داخلية قامةشبه الدائم لماان الأو  كما يمكن تعريفها بأنها ) التغيب  الدائم
، وكذلك لنه اختار بإرادته ووفق حريته، العيش خارج البلد  جانبوبالتاىلي يمكن اعتبار المهاجر من ال  ن العاديي 

ي دولة اخرى بسواء ل  قامةوال صىلي ال 
ن
ط ان تكون هذه  أبسبابأي أو  اقتصادية بحته بسبابف اخرى دفعته لذلك، شى

ئ الذي  .شخصية دون ان تنقطع صلته ببلده، فهو يحتفظ بجنسية هذا  البلد ويتمتع بحنايته بسبابال  عكس الالج 
ال يحتفظ بجنسية دولته، وإن احتفظ بها فإنه يقطع كل ما يربطه بها وال يتمتع بحمايتها، بخالف المهاجر الذي 

  33 .ة عادية وبالتاىلي يبق  خاضعا لقوانينها ونظمها وبسلطتهاصليتبق  عالقته بدولته ال 
وطنه  إىلة حياة افضل له، غب  انه اذا فضل العودة كما يمكن القول بأن المهاجر يخرج من بلده بصورة طوعية بغي

ره  ئ فهو شخص هارب من دولته بصورة غب  طوعيه وبسبب خوف له ما يب  يبق  متمتعا بحماية حكومته، اما الالج 
ي الرجوع 

ن
ي ظل  إىلمن التعرض لالضطهاد، وعليه فأنه ال يرغب ف

ن
ي يحمل جنسيتها وال يتمتع بحمايتها ف

دولته الت 
  .لسائدةالظروف ا

ك بلده ال إ ي   بسبابل  صىلي ذا فالمهاجر هو كل شخص يب 
ن
ئ ف ها ال يشملها التعريف المحدد لالج  اقتصادية اوغب 

ئ لسنة  ي لهجرة العمل الدولية الذي تبنته جامعة الدول 1951االتفاقية الخاصة بوضع الالج  ، كما نص العالن العرن 
ن الذين2006العربية عا   ن المهاجرين والالجئي  ف باالختالف الجوهري بي  لهم  ، عىل انه ال بد عىل الدول ان تعب 

ي امس الحاجة للحماية من 
ن
ئ هو شخص ف حقوق وواجبات، كما ان لكل منهما حاجيات مختلفة باعتبار ان الالج 

ي يحمل جنسيتها
 . 34طرف دولة اخرى بعد ان فقد حماية الدولة الت 

ن الالج   عن عديم الجنسية وملتمس اللجوء  -3  :تمب 
ن الالج   عن عديم الجنسية - أ  :تميب 

ي أن الشخص عديم الجنسية هو الفرد الذي ال تربطه رابطة المواطنة مع أي دولة لعديم الجنسية، إ
ن
ن يعتب  الجئا ف

، المتعلقة بعديىمي الجنسية 1954منها الخوف من التعرض لالضطهاد وقد عرفته اتفاقية  أبسبابحالة توفر عدة 
ه اية دولة مواطنا فيها  يعاتها أي قوانينها الداخلية " عىل انه " ذلك الشخص الذي ال تعتب    35.بمقتصن ترسى

ن الوطنية المتعلقة بمنح أبسبابن عد  حمل هذا الشخص لجنسية أي دولة قد يكون لعدة إ ي القواني 
ن
، إما نقص ف

ات نزع الجنسية الجماعية عن فئة معينه من إجراءبفعل أو  ةأجنبيالجنسية مثل خسارته للجنسية بسبب زواجه ب
ن  نع الجنسية من مجموعة منأو  المواطني   فعديم الجنسية هو  36بسبب خيانتهم لبلدهم،  راد آالف لبن

ي وضع أبسوء 
ن
ي نظر جميع دول العالم، ومركزه يكون ف

ن
ي العالم ف

ن
وط اكتساب اية جنسية ف ) فرد ال تتوفر فيه شى

  37.(.االخرين الذين يحملون جنسية دولة معينة جانببكثب  من ال 
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ي اتفاقية ما فيما يخص حقوق أ
ن
ي يتمتع 1954عديىمي الجنسية فقد تم النص عليها ف

، ولهم نفس الحقوق تقريبا الت 
، والمساواة مع ال  ن ن والمواطني  ، جانببها الالجئي  ن ئ له أغب   العاديي  ي المعاملة من قبل الدولة أن الالج 

ن
فضلية ف

ي يقيم فيها 
ي يحظن بها ال خرون، عكس عديم الجنسية الذي يعامل بنفأ أجانبالمضيفة الت 

 جانبس المعاملة الت 
 38.االخرون

ي اهتما  المفوضية السامية لل أكما 
ن
حل مشاكله والحصول عىل  أجل المتحدة من ممن عديم الجنسية يدخل ف
ي تمكن من

ي بلدها، كما تقد  المفوضية ابستفسارات قانونية  ةإعاد الوثائق الالزمة الت 
ن
ادماجه كمواطن عادي ف
ن معيار  أجل ، من1954للدول حول مسائل هذه الفئة وتشجع عىل االنضما  التفاقية   لمعاملة حسنة أبساسي تأمي 

 39.لعديىمي الجنسية

ئ وعديم الجنسية عىل اعتبار  ن كل من الالج  ي أومن خالل ما بسبق نستنتج ان هناك تشابه بي 
ن
ن كالهما يدخل ف

ئ أالمتحدة، غب   مماهتما  المفوضية السامية لل  ي كون ال ن الالج 
ن
خب  ال يحمل يختلف عن عديم الجنسية ف

ئ الذي يحمل جنسية الدولة الهارب منها بسب ب ما يتعرض له من االضطهاد، كما ان جنسية أي بلد عكس الالج 
ئ يخضع بشال خاص التفاقية  ن وبروتوكولها، كما 1951الالج  ئ يحظن بمعاملة أ، الخاصة بوضع الالجئي  ن الالج 

ي الدولة المضيفة، اآل  جانبافضل من ال 
ن
، المتعلقة بوضع 1954ما عديم الجنسية فهو يخضع التفاقية أخرين ف

ي الدولة المستقبلة جانببمعاملة عادية مثله مثل ال عديىمي الجنسية، ويحظن 
ن
 .االخرين ف

ن الالج   عن ملتمس اللجوء - ب   :تميب 

يمكن تعريف ملتمس اللجوء بأنه ) ذلك الفرد الذي غادر دولته بصفة غب  طوعية لن البقاء فيها يشال خطر عىل 
ف به  ةأجنبيالحصول عىل حماية دولة  أجل حياته، من ف له القانون الدوىلي بهذا الحق لكنه ال يعب 

، حيث يعب 
ئ (.  ئ وال يلز  تلك الدولة بمنحه صفة الالج    40كالج 

  ، ئ ي الحصول عىل صفة الالج 
ن
كما يمكن القول بأن ملتمس اللجوء هو الشخص الذي لم يتم الرد  بعد عىل طلبه ف

 41.فرد لم يتقد  بعد بطلب اللجوء إىلن يشب  أكما  يمكن 
ي نصت عليه المادة/  نسانويعتب  التماس اللجوء حق من حقوق ال 

، من االعالن العالىمي لحقوق 1، الفقرة / 14والت 
ي ان يلجأ نسانال 

ن
  42.ا هربا من االضطهاد"إليه االلتجاء يحاولن أأو  خرىأبالد  إىل، عىل " لكل فرد الحق ف

دليل يضم طلبه والذي يعتب  بمثابة  إىلن تمنح ملتمس اللجوء وثائق تثبت هويته بالضافة أوال بد عىل الدول 
ي حوله،ويجب  إىليبق  بساري المفعول  إقامةتضي    ح 

ي طلبه،اتخاذ قرار نهانئ
ن
ن يكون لكل ملتمس أغاية البت ف

ي الحصول عىل مثل تلك الوثائق
ن
  43 .اللجوء حقوق متساوية ف

نه أ أبساسن يجب معاملة طالب اللجوء عىل أت عىل أكد المتحدة ممالمفوضية السامية لل ن أ إىلن نشب  أويجب 
ئ محتمل، وذلك من خالل توفب  الحماية المطلوبة  ي طلبه ال بسيما  إىلالج 

ن
ن  ملتمس اللجوء قد أغاية الفصل ف

ي ينتظرها 
ي غالبا ما تكون السنة إىليواجه العديد من المشاكل كطول المدة الت 

أو  غاية درابسة طلبه والبت فيه والت 
ة الطلبات المقدمة للجهات المختصة  44.تزيد عن ذلك بسبب كبر

ي بها يتمتع بها ملتمس اللجوء هو عد 
الدولة الهارب منها  إىلته قرسا وبصفة غب  طوعية إعاد ومن الحقوق الت 

  45.بسبب تعرضه لالضطهاد
ي آالف منظمة الوحدة ته اتفاقيةأكد وهذا ما 

ن
ن ف ي تحام المظاهر الخاصة بمشاالت الالجئي 

فريقيا لسنة أريقية الت 
ي نص المادة/ 1969

ن
ات كالمنع من عب  جراء، " ال يجوز لدولة عضو ان تخضع أي شخص ل 3، فقرة / 2، وذلك ف

ي بلد تتعرض فيه حياته إىلالعودة و  إىلات قد تضطره إجراءالطرد وهي أو  بعاد ال أو  الحدود 
ن
أو  بسالمتهأو  البقاء ف

 46" .حريته للخطر
الدولة  إىلنه بعد دخول ملتمشي اللجوء أ نسانالمتحدة لحقوق ال  مموقد توصلت اللجنة التنفيذية لمفوضية ال 

،  ةجنبيال  ن ي عد  معاقبتهمإالبد من معاملتهم وفقا للمعايب  الدنيا لمعاملة الالجئي 
تعريضهم لسوء أو  ذ ينبغن

، كما البد عد  تقيد تنقلهم ي
وريات الصحة العامة والنظا  العا ، كما إال  المعاملة لمجرد ان وجودهم غب  قانونن لضن

ن بينهم عىل  ورة وعد  التميب  ي معاملتهم وفق مراعاة ظروفهم القابسية الخاصة، ومساعدتهم عند الضن
 أبساسينبغن

  .بلد النشأةو أ الجنسيةأو  الرأيأو  الدينأو  العنض 
 

  
ن
  :الطبيعة القانونية للجوء :المطلب الثان

ي  نسانن ال إ
ن
ن يبحث عن ملجا يأمن فيه عىل أالذي يتعرض لالضطهاد وتنتهك حقوقه بصفة صارخة ينشأ له الحق ف

نه " لكل أعىل  نسانعالن العالىمي لحقوق ال ، من ال 1،افقرة / 14يه المادة /  هذا ما نصت عل 47شته، أحياته وحياة 
ي ان يلجا 

ن
ن بال وضوح إليه االلتجاء يحاولأو  خرىأبلد  إىلفرد الحق ف ا هربا من االضطهاد " ومن خالل هذه المادة يتبي 

داخل بلد اخر كان مقيما فيه يمكنه ان يلتمس لنفسه أو  ان اللجوء هو حق لكل شخص تعرض لالضطهاد داخل بلده
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ة ظروف جديدة ملجأ يحميه، ولم يبق  االضطهاد هو العن ي اآلونة االخب 
ن
ئ حق اللجوء بل ظهرت ف ض الوحيد الذي ينشى

ت العديد من ال  دول اخرى وبالتاىلي فهو ينشأ بشال مباشى  إىلعىل ترك دولتهم واللجوء  شخاصغب  االضطهاد اجب 
ر الشخص  الجئا وبداية من اعتبا صىلي للشخص بمجرد المساس بحقوقه وحرياته وتعرضها النتهاك خطب  داخل بلده ال 

ي تقرها له اتفاقية
وتوكول الملحق بها لعا   1951فإنه يتمتع بالحماية القانونية الت  ، وباعتبار ان اللجوء حق 1967، والب 

  :لكل شخص، لذا فأن هذا الحق يتشال وفقا للعنارص التالية
ي منح اللجوء -1

ن
  :حق الدولة ف

ي القانون أمن المتعارف عليه 
ن
الدوىلي يرجع تقليديا للدولة حيث ينبع حقها بمنح اللجوء من حقها ن حق اللجوء ف

ي مماربسة الرقابة عىل اراضيها وعىل ال 
ن
 الموجودين ضمن حدودها، وهذا مفاده ان للدولة الحق بأن تمنح شخاصف
فقة عرفية تخول للفرد للحصول عىل اللجوء دون مواأو  ي وبسيلة قانونية،أترفض طلب اللجوء، حيث ال يوجد أو 

، ذلك وعىل الصعيد االقليىمي 1967، وبروتوكول 1951الدولة المضيفة، فعىل الصعيد الدوىلي ال تخول اتفاقية 
مت كل  من اتفاقية الوحدة  48.مبدأ بسيادة الدولة نسانريقية واالعالن االمريكي لحقوق وواجبات ال آالف احب 

 ريقية كما يىلي " تتعهد الدول االعضاء بمنظمة الوحدةآالف ، من اتفاقية الوحدة1،الفقرة / 2ونصت عليه المادة/ 
ي آالف

ن
ي ابستطاعتها ف

ن
ن وكفالة إقامتهم لمن ال  إطار  ريقية بالقيا  بال ما ف يعات الخاصة بها ليواء الالجئي  الترسى

  49 .البلد الذي يحملون جنسيته "أو  بالدهم االصل، إىلجدية العودة  بسبابيستطيعون ل 
ي طلب اللجو  -2

ن
  :ءحق الفرد ف

ي حق الف
ن
ي من مضمون حق اللجوء ف

ي طلب اللجوء خارج دولته، ال يتمثل العنض الثانن
ن
مر الذي يستتبع رد ف

ي مغادرة بلده بحرية وهذا ما كربسه االعالن العالىمي لحقوق ال 
ن
ي المادة /  نسانمماربسته لحقه ف

ن
كد أ ، منه و 13ف

عة العربية لحقوق ال  وع الرسى ي المادة /  نسانمرسى
ن
ن التنفيذ ف ، منه، عىل حق 8والشعوب الذي لم يدخل حب 

ي مغادرة وطنه والعودة
ن
ي ف ي لحقوق 2، الفقرة / 27كما نصت المادة /    50،إليه المواطن العرن  ، من الميثاق العرن 

ي اي شخص من بلدهأ، عىل 2004تحديث عا   نسانال 
وعىل  51." إليه منعه من العودةأو  نه " ال يجوز نقن

ي الصعيد ال وتوكول الرابع الملحق بالمعاهدة ال2تنص المادة/  ورن  وحرياته  نسانة لحماية حقوق ال وربي، من الب 
ته المعاهدة االمريكية أكد وهذا ما  52 .نه  "لكل شخص حرية مغادرة اي بلد بما فيه بلده "إ، عىل 1950لعا  

ي نص المادة /  نسانلحقوق ال 
ن
وتوكول الرابع الملحق بالمعاهدة الأ ، الذي جاء مماثال 22ف ي الب 

ن
ة، وربيما جاء ف

ي طلب اللجوء قد ك
ن
ي معظم المواثيق الدولية والوبالتاىلي فإن حق الفرد ف

ن
قليمية بحيث يحق لكل فرد لديه رس ف

ي ذلك دولته ال 
ن
  .ة، وذلك بهدف طلب اللجوءصليخوف من االضطهاد مغادرة اي بلد بما ف

، كرس له القانون الدوىلي مركزا قانونيا يخوله التمتع ببعض الحقوق 
ئ ي حماية الالج 

ن
ورغبة من المجتمع الدوىلي ف

ي بسنتطرق لهمها من خالل التقسيم التاىلي البسابسوالحريات 
  :ية وذلك بموجب عدة مواثيق واتفاقيات دولية  والت 

 
ن وفقا التفاقية األولالفرع   : 1951: وضعية الالجئي 

ن بموجب اتفاقية  ي منحت لالجئي 
، وقد صنف جمهور 1951بستتضمن درابستنا عىل الحقوق الت  ن ، الخاصة بوضع الالجئي 

 .حقوق عامة وحقوق خاصة ) مدنية ( وحقوق اقتصادية واجتماعية إىلالفقهاء هذه الحقوق 
  :الحقوق العامة - أ

ئ قد تالفه حياته  بعاد ان قيا  الدولة بعملية الرد وال  :بعادحق عد  الرد وال  -1 ارا جسيمة لالج  ا، لهذا أحيانيسبب ارصن
ي ببساطة تنصل من المسؤولية 

ئ وفرض عىل الدول عد  رده لبلده، الن رده يعتن ابستقر القانون الدوىلي عىل حماية الالج 
، من المادة 1وهذا ما نصت عليه الفقرة /  53الدولية وتعريض حياة شخص للخطر فيجعل من هذا العمل جريمة، 

ئ 33/ ي تكون حياته إىلترده بأية صوره أو  ، كما يىلي " ال يجوز لية دولة متعاقدة ان تطرد الج 
حريته أو  حدود االقاليم  الت 

ن فيها بسبب عرقه   54 .فئة اجتماعية معينة بسبب أرائه السيابسية " إىلانتمائه أو  جنسيتهأو  دينهأو  مهددتي 

ئ فقط اذا كان يشال خطرا   55عىل االمن وابستقرار دولة الملجأ،ويمكن رد الالج 
ي اقليمها 32، من المادة/ 1وهذا ما نصت عليه الفقرة / 

ن
، من االتفاقية، اذ نصت عىل " ال تطرد الدولة الجئا موجود ف

ي  بسبابل إال  بصوره نظامية
 56.النظا  العا  "أو  تتعلق باالمن الوطتن

 .اي تحفظ عليها إجراءدولية ال يجوز  ان الفقه يعتب  الرد قاعدة قانونيه إىلوتجدر االشارة 
ن  -2 ي اتفاقية   :حق عد  التميب 

ن
ي نصت عىل ما 3ته المادة/ أكد ، وهذا ما 1951احتل هذا المبدأ ماانا بارزا ف

، منها والت 
" تطبق الدول المتعاقدة  ن بسبب العرق أحاا يىلي ن دون تميب   57.بلد المنشأ "أو  الدينأو  هذه االتفاقية عىل الالجئي 

ن  ن المحظور هو الذي يقع بي  ي المعاملة  راد آالف والتميب 
ن
وعة ف من ذوي المراكز القانونية المتساوية، لذلك فالفوارق المرسى

ن المواطن وال  ي بي  ا  جنت  ن ن المواطن وال أو  ال تعد تميب  ي أخالال بمبدأ المساواة لنه ال يمكن التسوية بي  ء  جنت  ي
ي كل سى

ن
ف

 58.خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات
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 :الحقوق المدنية -ب  
ي الحصول عىل وثائق ثبوتية .1

ن
ئ لتوفب  دليل  أحد  يعتب  التوثيق الشخصي  :الحق ف ثبات هوية إادوات حماية الالج 

ئ لمواجهة خطر ال  ي بعاد ويعظ للدول المضيفة وبسيلة مهمة لضمان عد  تعريض اي الج 
ن
ئ ف ، فحق الالج 

اف به  ما  القانون ويجعله يستفيد من الحماية الدولية، وجاء النص عىل أالحصول عىل وثائق هوية يكفل له االعب 
ي اتفاقية 

ن
ئ 27، اذ نصت المادة/ 1951هذا الحق ف ، عىل ان " تصدر الدول المتعاقدة بطاقة هوية شخصية لكل الج 

ي اقليمها ال يملك وثيقة بسفر صا
ن
ن " تصدر الدول أ، من نفس االتفاقية عىل 18ت المادة / أكد كما   .لحة "موجود ف

ي 
ن
ن بصورة نظامية ف ن المقيمي  قليم ما لم خارج هذا ال قليمها وثائق بسفر لتمكينهم السفر إىلأالمتعاقدة لالجئي 

ي أو النظا  العا  ".  أبسبابتتطلب خالف ذلك 
 59قاهرة تتصل بالمن الوطتن

ي التنقل .2
ن
ماانية تغيب  الفرد لماانه وفقا لحريته وقد بسماها البعض بحرية الحركة وهناك العديد إويقصد به  :الحق ف

، عىل 1951،من اتفاقية 26ها هو التنقل الجوي، وقد نصت المادة / أكبر  نأإال  من انواع التنقل، جوي،بري،بحري،
ن بصورة نظامية  ن المقيمي  ي اقليمها حق اختيار محل ان " تمنح كل من الدول المتعاقدة الالجئي 
ن
قامتهم الحر إف

ي نفس الوقت" جانبتنطبق عىل ال  أنظمةن يكون رهنا بأية أراضيها،عىل أضمن 
ن
  60.عامة ف

ي مماربسة الشعائر الدينية .3
ن
ن مماربسة الشعائر الدينية الخاصة بهم، ويشمل هذا الحق حرية  :الحق ف من حق الالجئي 

ي لل 
ها والقيا  بتدريسها، وحرية اختيار التعليم الديتن  تغيب  العقيدة وحرية نرسى

ا
ي ول

ن
د، وهذا ما نصت عليه االتفاقية ف

ن أذ نصت عىل إ ،1951، من اتفاقية 4المادة /  راضيها معاملة توفر لهم أ  داخلن " تمنح الدول المتعاقدة الالجئي 
بية عىل ال قل ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها عىل الصعيد حرية مماربسة شعائرهم الدينية وحرية توفب  الب 

 الدينية ل
ا
 61دهم ". ول

ي  .4
ي التقاضن

ن
ي 1951منحت اتفاقية  :الحق ف

ن حق التقاضن ما  المحاكم بحيث يستطيع ان أ، الخاصة بوضع الالجئي 
ي يقيم فيها للحصول عىل حقه، أدعوى يتقد  ب

ن " أ، من االتفاقية عىل 16ذ نصت المادة / إما  محاكم الدولة الت 
ي الحر اما  المحاكم -1

ي جميع الدول المتعاقدة حق التقاضن
ئ عىل اراضن ي الدولة  -2 .يكون لكل الج 

ن
ئ ف يتمتع كل الج 

ي 
ن
ي اما  المحاكم، بما ف

ي يتمتع بها المواطن من حيث التقاضن
المتعاقدة محل اقامته المعتادة بنفس المعاملة  الت 

 62.ذلك المساعدة القضائية واالعفاء من ضمان اداء المحكو  به "

ورة تسهيل :حق التجنس .5 عمليات التجنس محاولة منه  حث المجتمع الدوىلي جميع الدول المتعاقدة عىل رصن
ي مجتمعات اخرى

ن
ن ودمجهم ف ، 34، وهذا ما نصت عليه المادة / نسانحماية لحقوق ال  أكبر  لنهاء معاناة الالجئي 

ن ومنحهم جنسيتها، وتبذل عىل  من االتفاقية عىل ان " تسهل الدول المتعاقدة بقدر الماان ابستيعاب الالجئي 
ي وبسعها لتعجيل 

ن
 63ات إىل ادنن حد ممكن". جراءوربسو  هذه ال  أعباءات وتخفيض جراءإالخصوص كل ما ف

ي تكوين الجمعيات والتنظيمات .6
ن
ي ال   :الحق ف

ن تكوين الجمعيات والتنظيمات غب  السيابسية، والت  يحق لالجئي 
ي هذا المجال،  إقامةتهدف إىل تحقيق الرب  ح و و 

ن
ي يقيمون فيها ومعاملتهم ف

ذ إالنقابات المهنية عىل تراب الدولة الت 
ي أ، من االتفاقية عىل 15نصت المادة / 

ن
ن بصورة نظامية ف ن المقيمي  قليمها، فيما إن " تمنح الدول المتعاقدة الالجئي 

ي نفس أيتعلق بالجمعيات غب  السيابسية وغب  المستهدفة للرب  ح والنقابات المهنية و 
ن
فضل معاملة ممكنة تمنح ف

ي الظروف و لمواطن بلد   64 ." أجنت 

 :الحقوق االقتصادية واالجتماعية -ج
 :الحقوق االقتصادية -1

ي العمل  -أ 
ن
ئ بالحق بالعمل مقابل الحصول عىل  :الحق ف جر، وذلك حت  ال يبق  عبئا عىل المجتمع أيتمتع الالج 

ن أ، من االتفاقية اذ نصت عىل 17وهذا ما نصت عليه المادة /  الذي يعيش فيه، ن " تمنح الدولة المتعاقدة الالجئي 
ي 
ن
ن بصورة نظامية ف ي بلد أقليمها إالمقيمي 

ي نفس الظروف لمواطتن
ن
ي فضل معاملة ممكنة، تمنح ف فيما يتعلق  أجنت 

  65" .بحق مماربسة عمل مقابل اجر
ي السكن - ب

ن
ي المادة/ 1951لقد نصت اتفاقية   :الحق ف

ن
ن ف ن " فيما يخص أ،منها عىل 21، الخاصة بوضع الالجئي 

ن  اف السلطات العامة، تمنح  أو  نظمةال أو  االبساان وبقدر ما يكون هذا الموضوع خاضعا للقواني  خاضعا لشى
ي اقليمها افضل معاملة ممكنة،

ن
ن بصورة نظامية ف ن المقيمي  ي أعىل  الدول المتعاقدة الالجئي 

ن
قل أي حال أن ال تكون ف

ي نفس الظروف جانبرعاية من تلك الممنوحة لل 
ن
 66" .عامة ف

ي التملك - ت
ن
ئ  :الحق ف المنقولة وغب  المنقولة وما يرتبط بحق الملكية من حقوق كالحق  موالمتالك ال أيحق لالج 

ي البيع وااليجار، وهذا ما نصت عليه المادة / 
ن
ئ أذ نصت عىل إ، من االتفاقية 13ف ن " تمنح الدول المتعاقدة كل الج 

ي 
ن
ي نفس الظروف لل أية حال أافضل معاملة ممكنة، ال تكون ف

ن
عامة، فيما يتعلق   جانبدنن من تلك الممنوحة ف
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ه من العقود المتصلة  موالبحيازة ال  المنقولة وغب  المنقولة، والحقوق الخرى المرتبطة بها وباليجار وغب 
 67 المنقولة ". بالممتلكات المنقولة وغب  

  :الحقوق االجتماعية  -2

ي  -أ
ي التعليم االبتدانئ

ن
ن عىل الدولة ضمان ابستمرار :الحق ف ف به للجميع دون ابستثناء ويتعي 

يعتب  التعليم حق معب 
ن  إىل رادآالف وصول ، بهذا الموضوع حيث يمكن 1951وقد اهتمت اتفاقية  .التعليم وال بد من توفره دون تميب 

ي اما االطوار االخرى فيعامل فيها معاملة الشخص ال 
ئ كمواطن االبستفادة من طور التعليم االبتدانئ ي للالج  وقد  .جنت 

ن نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها  -1، من االتفاقية عىل ان" 22نصت المادة /  تمنح الدولة المتعاقدة الالجئي 
 . ي
ي اي حال  -2فيما يخص التعليم االبتدانئ

ن
ن افضل معاملة ممكنة، عىل ان ال تكون ف تمنح الدولة المتعاقدة الالجئي 

ي  جانباقل رعاية من تلك الممنوحة لل 
ن
، وخاصة عىل  عامة ف ي

نفس الظروف، فيما يخص فروع التعليم غب  االبتدانئ
ي الخارج 

ن
اف بالمصادقات والشهادات المدربسية والدرجات العلمية الممنوحة ف صعيد متابعة الدرابسة واالعب 

 68والعفاء من الربسو  والتااليف و وتقديم المنح الدرابسية ". 
ي الضمان االجتماعي والمساعدة العا –ب 

ن
ي مجاالت  :مةالحق ف

ن
ئ التمتع بنفس معاملة المواطن ف من حق الالج 

الضمان االجتماعي والجور والمساعدة العائلية، وبساعات العمل  والجازات واعمال التوظيف، والتعليم والتكوين 
ئ  ي حالة وفاة الالج 

ن
ي وف

ي يتمتع بها المواطنأالمهتن
، 24/وقد نصت المادة  .ثناء العمل يحصل عىل نفس الحقوق الت 

ن وال  -1ن " أمن االتفاقية عىل  ي حدود كون هذه الشؤون خاضعة للقواني 
ن
اف السلطات الدارية، أو  نظمةف لشى
تيبات الخاصة بساعات لعائلة اذا كانت تشال جزءا من ال ألجر بما فيه التعويضات  ا جر، وبساعات العمل والب 

ي المنازل و والحد االدنن لسن العمل والتلمذة  ضافيةالعمل ال 
ن
واالجازات المدفوعة الجر والقيود عىل العمل ف

، وعمل النساء وال  ي
ي توفرها عقود العمل الجماعي   حداثوالتدريب المهتن

الضمان  -2 .واالبستفادة من المزايا الت 
، ال  ة والمرض والعجز والشيخوخة والوفاة مومالخاصة بإصابة العمل المهنية وال القانونية  حاا االجتماعي
ن وال أالعائلية،واية مخاطر  عباءوالبطالة وال  عىل جعلها مشمولة بنظا  الضمان االجتماعي  نظمةخرى تنص القواني 

 ."69 
ي تحقيق المساواة عند تقديم العانات االجتماعية - ث

ن
  :الحق ف

ن ينطبق عىل عمو  الساان و ويخضع له 20لقد نصت المادة /  ، من االتفاقية عىل ان " حيثما وجد نظا  تقني 
ن ".  ، يعامل الالجئون معاملة المواطني  ي

ن
  70التوزي    ع العمومي للمنتجات غب  المتوافرة بالقدر الكاف

 
  
ن
ن وفقا ألتفاقية جنيف الرابعة لسنة :الفرع الثان    1949وضعية الالجئي 

ن
وتوكول اإلضاف  .1977لسنة    األولوالب 

ن لسنة 1949تعتب  اتفاقيات  جنيف االرب  ع لسنة  ن الضافيي  وتوكولي  ي القانون الدوىلي ال  أبساس، 1977، والب 
، وهي نسانن

ي وقت الحرب، وباعتبار  شخاصمنح حقوق وضمانات لعدة طوائف من ال  إىلترمي 
ن
ي ن القانون الدوىلي ال أف

 ينص نسانن
ن  اع المسلح بسواء كانوا الجئي  ن

ا  والحماية من اآلثار الناجمة عن الحرب و أعىل وجوب ان يحظن ضحايا البن ن إ  ال باالحب 
  .تتوفر لهم المساعدة

ي ال  دولة عضو  188، وقد صادقت عليها 1949برمت اتفاقية جنيف الرابعة عا  أوقد 
ن
المتحدة، وقد اهتمت  ممف

ي المادة / 
ن
ن اذ نصت ف الذين تحميهم االتفاقية هم اولئك الذين  شخاصن " ال أ،  منها عىل 4االتفاقية بحماية المدنيي 

ي حالة قيا  نزاع
ن
ي لحظة ما وبأي شال كان و ف

ن
اع ليسوا من رعاياها أو  يجدون انفسهم ف ن ي البن

ن
 احتالل تحت بسلطة طرف ف

ئ فردا 1949ونظرا العتبار اتفاقية جنيف الرابعة  71دولة احتالل ليسوا من رعاياها ". أو  ي أجنبي، الالج 
ن
 أرضا يقيم ف

ي الباب الثالث المتعلق بوضع ال إنسان، وتلز  الدولة المضيفة بمعاملته معاملة ةأجنبي
ن
ن  شخاصية وادرجته ف المحميي 

ي منه والخاص بال 
ي القسم الثانن

ن
ي  نبجاومعاملتهم ف

ي اراضن
ن
اع و  أطرافف ن : هأهم قرت له عدة حقوق وضمانات منأالبن  ا هي

  .ية اثناء الحجزنسانالمعاملة ال  - أ

 .حق مغادرة البلد - ب

ي المدادات والحصول عىل العالج - ت
ي تلق 

ن
ئ ف  .حق الالج 

 .حق مماربسة العقائد الدينية - ث

ي االنتقال - ج
ن
ئ ف  .حق الالج 

ئ و  - ح  .هأبعادحضن نقل الالج 

ي العودة - خ
ن
ئ ف  .حق الالج 
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ن  ةإعاد :المطلب الثالث   :التوطي 
ن ودور المفوضية السامية ل إعادةالتعريف ب :المطلب الثالث نامجالتوطي    تفعيل الب 

ن
ن ف  شؤون الالجئي 

ن خصصنا  تناوللغرض  ي فرعي 
ن
ن بينما خصصنا  إعادةمنهما للتعريف ب الولموضوع المطلب فقد ارتئينا بيانه ف التوطي 

ي تفعيل برنامج
ن
ي لبيان دور المفوضية ف

ن وهذا ما بسن ةإعاد الثانن ي تناولالتوطي 
 :ه تباعا وكاالن 

 
ا
ن  إعادةالتعريف ب :أول  التوطي 
ن  إعادةيراد ب ن الح أحد  التوطي  ن لالجئي  ي توفرها المفوضية السامية لشؤون الالجئي 

ن الحلول الدائمة الت  اف أصلي   عىل اعب 
ئ من  ،بلجوئهم من قبل المفوضية باعتبارها الجهة الربسمية الكافلة والراعية لشؤونهم حول العالم اذ يجري نقل الالج 

ي 
ئ ال  الولالبلد الثالث باعتبار ان البلد  إىلالبلد الثانن  .صىلي هو بلد الالج 
ن من دولة إايضا ب كما يعرف ة عىل قبولهم  اخرى وافقت ال  إىلنه نقل الالجئي  ن وتوفب  الحماية الالزمة لهم خب  كالجئي 

ي دولهم ومنها حق التجنس بجنسية بلد 
ن
ي يتمتع بها المواطنون ف

ن  ةإعاد وتمتعهم بالحقوق الت   72 .التوطي 
ئ الذي ال يمكنه التقد  بطلب ل  ةإعاد نإ ن ال يعد حقا متاحا لالج   توطينه ذلك ان الدول المضيفة ال تمنح عادةالتوطي 

ئ للمعايب  الصارمة لتقديمهم عب   ةإعاد جدا من فرصعددا محدودا إال  ي كل عا  ابستنادا البستيفاء الالج 
ن
ن ف التوطي 

ن  ةإعاد بلدان إىلالمفوضية  ن الحل الدائم الوحيد الذي يؤدي  ةإعاد حيث تعد عملية ،التوطي  ن  إىلالتوطي  نقل الالجئي 
  73.بلد ثالث إىلمن بلد اللجوء 

ي كل حالة ابستنادا للوقائع الموضوعية الخاصة  إعادةب ما عن المعايب  المعتمدة للبتأ
ن
ن فتقو  المفوضية بالنظر ف التوطي 

ن   عرضة للخطر بعي 
ن االكبر ة بأخذ الالجئي  بال حالة دون النظر لتاري    خ التسجيل لدى المفوضية حيث تقو  االخب 

ن  ةإعاد االعتبار لغايات ي ملف برنامج الولية وتعد الطريق إنسانن هذه المعايب  هي معايب  أو  ،التوطي 
ن
 ةإعاد للدخول ف

ي تنطبق عليها المعايب  هي 
ن ابرز الحاالت الت  ن ولعل من بي   :التوطي 

نامج ،) النساء تحت الخطر  ون اولوية بالنسبة للب  اللذين تعرضوا  شخاصال   74.االطفال المهددون بالخطر الذين يعتب 
ي البلد وان تكون حياة  ،تعذيبأو  اعتقال بسابقأو  لصابات حرب

ن
ي ال يمكن عالجها ف

الحاالت الطبية الحرجة الت 
ومن المعايب  ايضا الخطر  ،75.وجود مشالة امنية ،وظائف الجسم أحد  فقدان أو  صاحب الحالة مهددة بخطر الموت

  76 .الناجم عن االختالف
ئ أو  ان جميع هذه المعايب  يمكن ان تؤهل العائلة ن ولكنها بمجملها ال تضمن ةإعاد برنامجدخول  إىلالفرد الالج   التوطي 

ن لوجود معايب  اخرى تتعلق بدرابسة الملفات المقدمة بشال مفصل ودقيق وتظهر مدى احقية ال  ةإعاد  شخاصالتوطي 
ن تضعها الدول المستقبلة وتختلف بدرجة شدتها من دولة   .اخرى وتكون معظمها غب  معلنة إىللتعاده التوطي 

  تفعيل برنامج :ثانيا
ن
ن  ةإعاد دور المفوضية ف  التوطي 

ن  ممتقو  المفوضية السامية لل  ن ال المتحدة لشؤون الالجئي   عرضة للخطر كي تقو  ابتداء بتحديد من هم الالجئي 
كبر

ن االعتبار لغرض إليه المفوضية بالنظر  ي برنامجإم بعي 
ن
ن باالبستناد  ةإعاد دخالهم ف ظروفهم الخاصة  إىلالتوطي 

ئ  ي تقو  بدرابسة الملف والبت بمدى اهلية الالج 
ئ وقت التسجيل لدى المفوضية الت  ي يقدمها الالج 

والمعلومات الت 
ن  عادةل   77.التوطي 

ي برنامج
ن
ة بالمقابلة فان هناك مراحل معتمدة لدى  ةإعاد ولغرض مماربسة المفوضية لدورها ف ن وقبل المباشى التوطي 

ي ضو 
ن
ي  ةإعاد ئها البت بطلباتالمفوضية يتم ف

ن  وتتجىل تلك المراحل باالن   :التوطي 
ي تقو  بدورها بمنح رقم القبول وتوجيه االبسئلة الروتينية -1

ورة التسجيل لدى المفوضية والت   78.رصن
ي الملف إجراءقيا  المفوضية باالتصال بطالب اللجوء لغرض  -2

ن
 .المقابلة وادراج المقابلة ف

ي المقابلةحضور طالب اللجوء لل -3
ن
 .مقابلة وقيا  المفوضية بدورها المناط بها تحديدا ف

ن  ةإعاد  لغرضالوىلي التقييم  إجراءقيا  المفوضية بعد المقابلة ب -4  .التوطي 
ن متضمنا كامل البيانات مع التقييم ةإعاد قيا  المفوضية بتقديم الملف لدولة -5  .التوطي 
ورة  -6 ي بلد  إجراءتوجيه المفوضية لطالب اللجوء بضن

ن
.  ةإعاد الفحوصات الطبية قبل المقابلة ف ن  التوطي 

ن لتحديد موعد المغادرة ةإعاد قيا  المفوضية باعال  طالب اللجوء بعد القبول من دولة -7  .التوطي 
ئ أجدير بالذكر  ي تحصل لديه عن طريق مااتب المفوضيةأن يزود المفوضية بأن بإماان الالج 

عن أو  خر المستجدات الت 
يد ال ي طريق الب 

ونن ي بقبولأعىل  ،قرب موعد لتجديد شهادة التسجيلأمن خالل أو  لكب 
 ةإعاد ن يكون القرار النهانئ

ئ لدولة ن الالج  ن عالقة بذلك ةإعاد توطي  ن وليس لمفوضية الالجئي  ي حالة رفض دولة ،التوطي 
ن
ن للملف  ةإعاد وف التوطي 

تقديم الملف وفقا لمعايب   ةإعاد مفوضية النظر بمدى اماانيةتقديمه ال تحصل تلقائيا وبسوف تتوىل ال ةإعاد فان
ي دول

ن
ن المتوفرة ف ن  ةإعاد المفوضية وحصص التوطي  ن ل  عادةوترجع زيادة االحتياجات ل  ،التوطي  عديدة  بسبابالتوطي 

ن المفوضية عىل التخطيط متعدد السنوات وتعزيز دور  اتيجيات الحلول الشاملة ذلك ان  ةإعاد منها تركب  ي ابسب 
ن
ن ف التوطي 

ي توفب   ةإعاد دور 
ن
ي بناء السلم ال يتجىل ذلك ف

ن
ي وتشجيع الناس عىل المشاركة ف ي االمن البرسى

ن
ن ومساهمته ف التوطي 
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ي بلورة حلول شاملة لحاالت اللجوء 
ن
ن فحسب بل ايضا ف ن  ،الحماية وايجاد الحلول لالجئي  ولعل من المهم ان تقب 

ي تبذلها المفوضية منالجه
امات من جانب الدول بزيادة فرص ةإعاد توبسيع نطاق أجل ود الت  ن ن بالب  ن  ةإعاد التوطي  توطي 

ن واعطاء  ي اتاحة ال الولالالجئي 
ن
   79  .الشد الناس حاجة لهذا الحل ماكنوية ف

ئ من خالل أصل هذا ويمكن التو  االتصال بخط المساعدة مع المفوضية ال بالغها عن اي تطورات تخص وضع الالج 
ي أو  (064008000)

ن
ي جميع مراكز التسجيل التابعة أحد من خالل وضع ربسالة نصية ف

ن
ى الصناديق الزرقاء الموجودة ف

 .من خالل مقابلة التجديد المقبلةأو  للمفوضية
ي تقدمها المفوضية هي خدمات مجانية تماما و أ

مال مقابل ي شخص مبلغ من الأن حصل وطلب أن جميع الخدمات الت 
ة لدى مكتب المفتش العا  الذي بسيتوىل التاكد من االدعاء ومن أ ي خدمة تقدمها المفوضية يجب التبليغ عنه مباشى

ي المفوضيةأو  اعتداءأو  ابستغاللأو  فساد أو  احتيالأو  وجود بسوء بسلوك
ن
من قبل اي أو  تحرش جنشي من قبل موظف ف

  80  .شخص يعمل بشال مباشى مع المفوضية
ي بلد 

ن
ن ف تب عىل ابستقبال الالجئي  ن تب  ي وجهها  ةإعاد جدير بالذكر ان هناك فائدة ذات وجهي 

ن
ن تتمثل ف عىل  الولالتوطي 

ي بلد يختلف كليا عن مجتمعهم ولغتهم وثقافاتهم
ن
ن المعاد توطينهم ف ي بما تقو  به  ،الالجئي 

بينما يتمثل الوجه الثانن
  81 .عملية االندماج الدولة المستقبلة بتقديم الخدمات لتسهيل 

ي  ةإعاد اما عن اثر جائحة كورونا عىل برنامج  
ن
نامج بالكامل ف ن فقد اوقفت الجائحة الب  ي ظل  2020اذار  17التوطي 

ن
ف

ي الجائحة مما 
ي اغلب دول العالم لمواجهة تفشى

ن
ة إىلدى ذلك أالحجر الصجي الذي فرض ف  تاخب  ترحيل قرابة عرسى

ئ  آالف ن  ممالسامة لل ن المفوضية أ، إال الج  علنتا أجانب منظمة الهجرة الدولية قد  إىلالمتحدة لشؤون الالجئي 
ن الذين تم تحديد رحالتهم مسبقا عىل الرغم من وجود العديد من القيود عىل  ةإعاد ابستئناف عمليات ن الالجئي  توطي 

ي بعض الدول
ن
ي التزال بسارية ف

ي العديد من دو أإال  السفر والت 
ن
ل العالم لغاية تاري    خ اعداد هذا البحث نه قد بدأ تخفيضها ف

ي بسيتم 
ن إوالت   .82 .اإليه ربسال الالجئي 

 
  :الخاتمة

ي هذا البحث لواحدة من
ن
ي ترمي بظاللها عىل جميع الدول، فظاهرة اللجوء كانت  أهم لقد  تطرقنا ف

مشاكل العض، والت 
ي تؤرق المجتمع الدوىلي بسبب زيادة صور و 

 نساناالضطهاد وانتهاكات حقوق ال  أشاالوما تزال من اعظم المسائل الت 
ي ظل هذه االنتهاكات وجهود المجتمع الدوىلي 

ن
ن ف ي لالجئي 

، وبعد عملنا عىل تبيان الوضع القانونن ن ي يتعرض لها الالجئي 
الت 

ئ وضمان حقوقه عن طريق ابرا  مجموعة من المواثيق الدولية واالقليمية ن وضعية الالج   .لتحسي 
ي يعمل 

ي فيها اليو  موظفو الحقل ال إن البيئة الت 
ي من نسانن

 هي بيئ ة بالغة التعقيد، تقتصن
 
دين قرسا  المعنيون بالمرسى

ي 
ن
ن فيها ابستجابة حابسمة ومتنابسقة وُمخصصة ف اكة مع جميع ال  إطار  العاملي   المعنية، ال بسيما الدول. وقد طرافال رسى

ي عا  
ن
ي انطلقت ف

، وهي مرحل ة تلت ز مرحلة التدعيم  ٢٠٠٦بلغت عملية الص الح الهيال ي والداري ال ت 
 
 حاليا

ي ذلك أن المفوضية قد بلغت م ن الِعل م م ا ُيغنيه ا ع ن فيه ا
ه نحو النتائج. وال يعتن المنظم ة بأبس رها بن هج الداء الموجَّ

م. فستو  المزي د
ُّ
، ابستعراض طرائق العمل وتعديل هاأصل من التعل

 
دما

ُ
ي عملها ق

ن
ي ف

  المفوضية، وهي تمصن

احتياجات المستفيدين من خ دماتها أي بساان العالم  إىلبحسب مقتصن الحال بهدف االبستجابة عىل أفضل نحو 
ن من الجنسية ن من جذورهم والمحرومي   .المجتثي 

 
  :التوصيات

ي المدى القريب، وذلك من -1
ن
ن عىل انها مشالة دائمة ليس لها حلول ف  أجل ال بد من التعامل مع مشالة الالجئي 

  .حلول لهذه المسألة عىل المدى البعيد إىلالوصول 

ن هي بطبيعتها عالمية، ومن ثم ال يمكن حلها إقليميا  ن االعتبار ان مسألة الالجئي    .وطنيا فقطأو  عىل الدول ان تأخذ بعي 
، لن اآلثار أال بد عىل الدول  -2 ن ة للمشالة تطال ن تتعاون فيما بينها ليجاد الحلول المنابسبة لمشاكل الالجئي  الخطب 

  .الجميع دون ابستثناء

ي اتفاقية  -3
ن
ئ ف ، واعتبار الكوارث الطبيعية من 1951يجب تعديل تعريف الالج  ن ن البيئيي  الخوف  أبسباب، ليشمل الالجئي 

ي تجتاح العالم و 
ات المناخب  الت  ر للجوء، نظرا للتغب  ن أ إرتفاعوالمب    .عداد هذا الصنف من الالجئي 

ورة التشجيع ع -4 ي تحدد الحقوق  إىلىل االنضما  رصن
ن عىل المستوى االقليىمي البسابساالتفاقيات الدولية، الت  ية لالجئي 

ن 1951الماملة التفاقية   .، الخاصة بوضع الالجئي 

ي وضعت  -5
وع االتفاقية العربية الت  بسسها جامعة الدول العربية عا  أيجب عىل الدول العربية المبادرة للتوقيع عىل مرسى

ي توقع عليهأ، لتنظيم 1993
ن والت   . 1994مض عا  إال  وضاع الالجئي 
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ن الوصول -6  كي يتستن للمزيد من الالجئي 
ن ح زيادة عدد مااتب المفوضية السامية لشؤون الالجئي  ا بسهولة إليه نقب 

 .ويرس بغية التسجيل لدى المفوضية

ح قيا  ال  -7  الداخلة ملفاتهم ضمن برنامج شخاصالمتحدة حث الدول المستضيفة قبول اعداد اكب  من ال  ممنقب 
ن وتقديم الدعم الالز  لذلك ةإعاد  .التوطي 

ح قيا  ال  -8 ن واعتبار ذلك  ةإعاد المتحدة بحث الدول المستضيفة التحىلي بمرونة اكب  ازاء قبول طلبات ممنقب  التوطي 
 ية النقاذ ارواح مهددة بالخطرإنسانمسؤولية 

  
 :المصادر

اوي ن  ،عقبة خضن ربسالة ماجستب  مقدمة إىل كلية الحقوق والعلو  السيابسية وجامعة محمد  ،الحماية الدولية لالجئي 
  2012 ،الجزائر  ،بسكرة ،خيضن 

اعات المسلحة ،بسليم معروق ن ن زمن البن ي كلية الحقوق جامعة  ،حماية الالجئي 
ن
ربسالة ماجستب  مقدمة إىل قسم القانون ف

 2009 ،الجزائر  ،الحاج لخضن اباتنة

ي الفضل جمال الدين محمد بن منظور  وت دار الصادر  1ط  ،الولالمجلد  ،لسان العرب ،ان   1994بب 
ي  ،معجم اللغة العربية المعارص  ،احمد مختار عمر 

  2008عالم الكتب القاهرة  1ط  ،المجلد الثانن
يعة االبسالمية والقانون الدوىلي  ،صالح الدين طلب

ي الرسى
ن
ن ف  ،مجلة الجامعة االبسالمية ،1دد ع ،17مجلد  ،حقوق الالجئي 

ن    2009فلسطي 

ن اللذين يبحثون عن اللجؤ إىل العراق ،مظهر حريز محمود  ي وعالقتهما بالالجئي 
 
اطروحة  ،القانون الدوىلي والقانون العراف

، بغداد  ن   2013دكتوراة مقدمة إىل جامعة بسانت كلمبن

ن  وعية القانونية وال  ،يحت  عىلي حسي   2009النهضة العربية  ،1ط  ،االمنية للهجرة الوافدة بعاد المرسى
ي القانون الدوىلي البسابسالجوانب القانونية  ،عبد هللا الجعىلي 

ن
ن ف المجلة المضية للقانون  ،40المجلد  ،ية لحماية الالجئي 

 .الدوىلي 

ي النظرية والتطبيق نسانحقوق ال  ،احمد الرشيدي
ن
وق الدولية ،2ط  ،درابسة مقارنة ف   2005القاهرة  ،مكتبة الرسى

ن  ممالمفوضية السامية لل  ئ  ،المتحدة لشؤون الالجئي  ي رقم  ،تحديد وضع الالج 
المكتب االقليىمي  ،2برنامج التعليم الذان 

ن    2006مض  1ط  ،لمفوضية الالجئي 

ن  ،حورية ايات قاسي   2015مولود معمري  اطروحة دكتوراة مقدمة إىل جامعة ،تطور الحماية الدولية لالجئي 

  2004 ،اطروحة دكتوراة مقدمة إىل كلية الحقوق جامعة القاهرة ،مسؤولية الدولة اتجاه طالب اللجؤ  ،ايمن اديب بسلمة

اعات المسلحة ،محمد مبارك ن ي البن
ن
ن ف  2012جامعة الجزائر  ،ربسالة ماجستب  مقدمة إىل كلية الحقوق ،وضع الالجئي 

ها ومستقبلها الهجرة الدولية ما ،ليون بوقب    1981االردن  ،دار المهد للنرسى والتوزي    ع ،ضيها وحارصن
ي ضوء  جانبال  أبعاد  ،احمد عبد الظاهر 

ن
ي  أحاا ف

  2007القاهرة  ،دار النهضة العربية 1ط  ،القانون الجنانئ

اعات المسلحة ،زهرة مرابط ن ي البن
ن
ن ف جامعة مولود  ،ربسالة ماجستب  مقدمة إىل كلية الحقوق ،الحماية الدولية لالجئي 

 2011معمري 

ي القانون الدوىلي  عادةمبدأ ال  ،رنا بسال 
ن
ن ف  ،اطروحة دكتوراة مقدمة إىل كلية الحقوق جامعة النهرين ،القرسية لالجئي 

 2015بغداد 

ء ال  ،بسنان طالب عبد الشهيد  ي ي حقوق و واجبات الدولة المضيفة لالج 
ي للعلو   ،13العدد  ،4المجلد  ،نسانن مجلة العرن 

 2009العراق  ،تصادية واالداريةاالق

عية الدولية والمفاوضات الفلسطينية  ،نجوى مصطقن حساوي ن الرسى ن بي  ن الفلسطينيي   ،االشائيلية –حقوق الالجئي 
 لبنان  ،مركز الزيتونة للدرابسات واالبستشارات

ي لحقوق ال   2002 نسانالميثاق العرن 

يعة االبسالمية ،عبد القادر غمري  القانون الدوىلي والرسى
ن ن بي  ربسالة ماجستب  مقدمة إىل كلية العلو   ،حقوق الالجئي 

  2013جامعة وهران  ،ية والحضارة االبسالميةنسانال 

ن  ي  الخاص بالمفوضية السامية لشؤون الالجئي 
ونن  الموقع االلكب 
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ن , ربسالة ماجستب   مقدمة اىل كلية الحقوق والعلو  السيابسية و جامعة محمد خيضن , بسكرة ,  - 1 اوي : الحماية الدولية لالجئي  عقبة خضن
 . 35, ص  2012الجزائر ,  

ن زمن  - 2 ي كلية الحقوق جامعة الحاج لخضن , باتنة بسليم معروق : حماية الالجئي 
ن
اعات المسلحة , ربسالة ماجستب  مقدمة اىل قسم القانون ف ن

البن
 ,. 10, ص 2009, الجزائر , 

ي الفضل جمال الدين محمد بن مكر  بن منظور , لسان العرب , المجلد االول ط - 3 وت , دار الصادر  1ان   .152,ص1994, بب 

ي ,ط احمد مختار عمر : معجم - 4
 . 1994,ص 2008عالم الكتب , القاهرة  1اللغة العربية المعارص المجلد الثانن

يعة االبسالمية والقانون الدوىلي ,مجلد - 5
ي الرسى

ن
ن ف ن 1, عدد,17صالح الدين طلب :حقوق الالجئي  , مجلة الجامعة االبسالمية , فلسطي 

 .162,ص2009

يعة  - 6 ي الرسى
ن
ن ف  .162االبسالمية والقانون الدوىلي , مصدر بسابق , صصالح الدين طلب فرج : حقوق الالجئي 

ن الذين يبحثون عن اللجوء اىل العراق : اطروحة دكتوراه مقدم - 7 ي وعالقتهما بالالجئي 
 
ة اىل مظهر حريز محمود : القانون الدوىلي والقانون العراف

 . 80, ص 2013جامعة بسانت كليمنتس , بغداد , 

وعية  - 8 ن : المرسى  .186, ص2009, دار النهضة العربية ,  1القانونية واالبعاد االمنية للهجرة الوافدة , طيحت  عىلي حسي 

ن , مصدر بسابق , ص - 9 اوي : الحماية الدولية لالجئي   . 36عقية خضن
. 1951, من اتفاقية االمم المتحدة لعا   2فقرة /  1انظر المادة /  - 10 ن  , الخاصة بوضع الالجئي 

اوي: الحماية- 11 ن , مصدر بسابق , ص عقية خضن  . 37الدولية لالجئي 
ي القانون الدوىلي , المجلد  - 12

ن
ن ف  . 93, المجلة المضية للقانون الدوىلي , ص40عبدهللا الجعىلي : الجوانب القانونية االبسابسية لحماية الالجئي 

اوي : مصدر بسابق , ص - 13  . 80عقية خضن

ن الذين يبحثون عن اللجوء اىل العراق, مصدر بسابق,صمظهر حريز محمود : القانون الدوىلي والقانون العر  - 14 ي وعالقتهما بالالجئي 
 
 . 80اف

ي النظرية والتطبيق , ط - 15
ن
وق الدولية , القاهرة , 2احمد الرشيدي : حقوق االنسان , درابسة مقارنة ف  . 366, ص2005, مكتبة الرسى

اعات المسلحة , مرجع بسابق, ص - 16 ن ن زمن البن  . 21بسليم معروق : حماية الالجئي 
اوي : مصدر بسابق , ص - 17  . 58عقية خضن

اوي : المصدر نفسه , ص - 18  . 59عقيه خضن

ي رقم  - 19
ئ برنامج التعليم الذان  ن , تحديد وضع الالج  ن , , الكتب القلي2المفوضية السامية للمم المتحدة لشؤون الالجئي  ىمي لمفوضية الالجئي 

 . 65, ص2006, مض ,  1, ط

اوي : المرجع السابق , ص - 20  . 56عقية خضن
ن , اطروحة دكتوراه مقدمة اىل جامعة مولود معمري ,  - 21  .19, ص2015حورية ايات قاسي : تطور الحماية الدولية لالجئي 
 .157,ص2004دكتوراه مقدمة اىل كلية الحقوق جامعة القاهرة ,ايمن اديب بسلمة : مسؤولية الدولة اتجاه طالب اللجوء , اطروحة - 22
ئ , مرجع بسابق ,ص - 23  . 89المفوضية السامية لالمم المتحدة , تحديد وضع الالج 
ن , مرجع بسابق , ص - 24  . 27حورية ايات قاسي : تطور الحماية الدولية لالجئي 

ن  - 25 ن لسنة , من اتفاقية المم المتحدة 33/1, و31/1انظر المادتي   . 1951الخاصة بوضع الالجئي 

 . 27حورية ايات قاسي : المرجع السابق , ص - 26

ن , مرجع بسابق , ص- 27  . 39حورية ايات قاسي : تطور الحماية الدولية لالجئي 
اعات المسلحة , ربسالة ماجستب  مقدمه اىل كلية الحقوق جامعة الجزائر , - 28 ن

ي البن
ن
ن ف ك : وضع الالجئي   . 17,ص2012محمد مب 

ك : المرجع نفسه , ص- 29  .18محمد مب 

ك و المرجع نفسه , ص - 30  .19محمد مب 

ن , مرجع بسابق , ص - 31 اوي : الحماية الدولية لالجئي   .38عقبة خضن

ها ومستقبلها , دار المهد للنرسى والتوزي    ع , االردن , ليون بوقب   - 32  .13,ص1981: الهجرة الدولية ماضيها وحارصن

اوي : مرجع بسابق , ص - 33  . 39عقبة خضن

اوي و المرجع نفسه , ص - 34  . 40عقبة خضن
ي , ط - 35

ي ضوء احاا  القانون الجنانئ
ن
 .96, ص2007القاهرة ,, دار النهضة العربية , 1احمد عبد الضاهر : ابعاد االجانب ف

اعات المسلحة , ربسالة ماجستب  مقدمة اىل كلية الحقوق جامعة مولودمعمري, - 36 ن
ي البن

ن
ن ف  .84,ص2011زهرة مرابط :الحماية الدولية لالجئي 

 .86زهرة مرابط : المرجع نفسه , ص - 37

 .87زهرة مرابط : المرجع نفسه , ص - 38
اوي , مرجع بسابق و ص - 39  . 90عقبة خضن

 .73ايمن اديب بسالمة : مسؤولية الدولة اتجاه طالب اللجوء , مرجع بسابق,ص - 40

اعات المسلحة مرجع بسابق , ص - 41 ن ي البن
ن
ن ف ك : وضع الالجئي   .24محمد مب 

 .1948,  من االعالن العالىمي لحقوق االنسان. لسنة1, الفقرة / 14انظر المادة /  - 42

ك : مرجع بسابق , ص - 43  .24محمد مب 
ي القانون الدوىلي , اطروحة دكتوراه مقدمة اىل كلية الحقوق جامعة النهرين ,بغداد , رنا بسال  - 44

ن
ن ف , 2015  : مبدأ عد  العادة القرسية لالجئي 

 .46ص

 .46رنا بسال  : المصدر نفسه , ص - 45

ي تحام المظاهر الخاصة بمشاال 3,الفقرة / 2انظر المادة /  - 46
ي افريقيا , اديس ابابا , , من اتفاقية منظمة الوحدة االفريقية الت 

ن
ن ف / 10ت الالجئي 

 /  .1969بسبتمب 
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ي , المجلد  - 47

ء االنسانن ي ي للعلو  االقتصادية واالدارية 13, عدد4بسنان طالب عبد الشهيد : حقوق وواجبات الدولة المضيفة لالج  , مجلة العرن 
 . 301,ص2009, العراق ,

ن  - 48 ن الفلسطينيي   حساوي : حقوق الالجئي 
عية الدولية والمفاوضات الفلسطينية  االشائيلية , مركز الزيتونة نجوى مصطقن ن الرسى بي 

 . 39للدرابسات واالبستشارات , لبنان , ص
ي اديس ابابا 1,الفقرة / 2انظر المادة/  - 49
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,10 /  . 1969/بسبتمب 
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 . 5,ص2013االبسالمية , جامعة وهران ,
ي اتفاقية المم المتحدة لعا  33انظر الفقرة / من المادة /  - 54

ن
ن ,  الخاصة بوضع ال1951, الواردة ف  .الجئي 

 . 8عبدالقادر غمري : مرجع بسابق , ص - 55
. 1951, من اتفاقية االمم المتحدة 32, من المادة 1انظر الفقرة /  - 56 ن  , الخاصة بوضع الالجئي 

.  1951, من اتفاقية 3انظر المادة/  - 57 ن  الخاصة بوضع الالجئي 

 . 24عبد القادر غمري : مرجع بسابق , ص  - 58

. 1951, من اتفاقية 28و,  27انظر المادة /  - 59 ن  ,الخاصة بوضع الالجئي 

ن 1951, من اتفاقية 26انظر المادة /  - 60  ., الخاصة بوضع الالجئي 

ن 1951, من اتفاقية 4انظر المادة /  - 61  ., الخاصة بوضع الالجئي 

. 1951, من اتفاقية 16, من المادة / 2,و1انظر الفقرة /  - 62 ن  , الخاصة بوضع الالجئي 

. 1951و من اتفاقية 34انظر المادة /  - 63 ن  , الخاصة بوضع الالجئي 

ن 1951, من اتفاقية 15انظر المادة / - 64  ., الخاصة بوضع الالجئي 

. 1951و من اتفاقية 17, من المادة/ 1انظر الفقرة /  - 65 ن  , الخاصة بوضع الالجئي 

. 1951, من اتفاقية 21انظر المادة /  - 66 ن  , الخاصة بوضع الالجئي 
ن ز1951و من اتفاقية 13انظر المادة /  - 67  , الخاصة بوضع الالجئي 
. 1951, من اتفاقية 22انظر المادة /  - 68 ن  , الخاصة بوضع الالجئي 

. 1951, من اتفاقية 24انظر المادة /  - 69 ن  , الخاصة بوضع الالجئي 

. 1951, من اتفاقية  20انظر المادة /  - 70 ن  و الخاصة بوضع الالجئي 

ي وقت الحرب. 4المادة / انظر  - 71
ن
ن ف  .1949, من اتفاقية جنيف بشأن حماية االشخاص المدنيي 

كية - 72 ، وتقو  الواليات المتحدة االمب  ن ن التابع لمفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئي  ي برنامج اعادة التوطي 
ن
 يشارك عدد قليل من الدول ف

ن المعاد   ابستقباال لالجئي 
اليا ودول الشمال  باصدار قائمة بالبلدان االكبر ي بعدها بلدان كندا والمملكة المتحدة وابسب 

توطينهم وتان 
ن ومنها الحصول عىل الحقوق المدنية والسيابسية واالقتصادية  ي حيث تقو  هذه الدول بتوفب  الحماية القانونية لالجئي  االورون 

ي يتمتع بها المواطنون. 
 واالجتماعية والثقافية ابسوة بالت 

ن بسوى اقل من  20،4كان هناك   2018ا  مع نهاية الع - 73 ي جميع انحاء العالم إال انه اليتم اعادة التوطي 
ن
ء ممن تعتن بهم المفوضية ف ي مليون الج 

ي العا  1
ن
ن كل عا  بينما قدمت المفوضية ف ء للنظر فيها من قبل بلدان  81،600ملفات اكبر من  2019% من الالجئي  ي مليون الج 

ن   .اعادة التوطي 

الطفل وحيدا او لديه مشاالت نفسية تسببت بها الحروب او االطفال الذين يعملون العالة اشهم او فاقدي التعليم او الذين  كأن يكون  - 74
 .تعرضوا العتداء جنشي او حاالت اخرى

ائلة عن حل كأن يتعرض الشخص او احد افراد عائلته لتهديدات او اعتداءات متكررة من قبل اشخاص او مجموعة معينة مع عجز الع  - 75
 .المشالة

 .كأن يقو  الشخص بتغيب  دينه او جنسه ويواجه مخاطر تهدد بقاءه عىل قيد الحياة (   - 76
ن  - 77 ي  الخاص بالمفوضية السامية لشؤون الالجئي 

ونن  www.unhcr.org .للمزيد من التفصيل انظر : الموقع االلكب 
ي يكون  - 78 ي دول الخليج العرن 

ن
ي بعض الدول اما ف

ن
التسجيل لدى المفوضية عن طريق الهاتف وتقديم المستمساات الخاصة بالعائلة وهو تسجيل بسهل ف

ي المملكة العربية السعودية والكويت واالمار 
ن
ي احدى مااتب المفوضية ومنها المكتب االقليىمي ف

ن
ات فيكون التسجيل عن طريق ايميل المفوضية ف

) 
ن  12انظر :  االمم المتحدة / الدورة الرابعة والستون  الملحق  - 79 الوثيقة   2009/ تقرير مفوض االمم المتحدة السامي لشؤون الالجئي 

A/64/12 . 
ي التاىلي :  - 80

ونن يد االلكب   Inspector@unhcr.orgيمكن التواصل مع مكتب المفتش العا  من خالل الب 
ي فضال عن توفب  برامج تعزيز الوصول لسبل التعليم والتوظيف (. مثال ذلك جلسات التوجيه الثقا - 81

ي واللغة والتدريب المهتن
ن
 ف

ي ذلك اكبر من  80نزح حواىلي  - 82
ن
اع او االضطهاد او العنف او انتهاكات حقوق االنسان بما ف ن مليون  26مليون شخص حول العالم بسبب البن

ي ا
ء وفقا الرقا  االمم المتحدة وهذا انما يعتن ي %  من بساان العالم قد فرو من منازلهم واماكن اقامتهم، ولدى مراجعة ارقا  1ن الج 

ن بان  ي العا   1،4واحصائيات المفوضية يتبي 
ن
ن ف الف شخص فقط  81ولكن  2019مليون شخص كانوا يحتاجون اىل اعادة التوطي 

 تم اعادة توطينهم
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