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الحماية الجولية لحقهق الالجئين زمن النزاعات المدمحة
الجكتهر قاسم محجهبة
كمية الحقهق والعمهم الدياسية بجامعة زيان عاشهر الجمفة -الجزائر

الممخص :
ان الحساية الجولية لحقؾق الالجئيؽ ىي مدؤولية السجتسع الجولي نحؾ االشخاص السعخضيؽ لالضظياد في بلجانيؼ
االصلية واللحيؽ اضظخوا الى مغادرتيا بحثا عؽ االمؽ في دول االخخى وتقع ىحه السدؤولية على الجول والسشغسات
الحكؾمية و غيخ الحكؾمية التي انذأت ميكانيدمات دولية تعسل على تظبيق قؾاعج القانؾن الجولي لالجئيؽ مؽ اجل تحقيق
ىجفا اساسيا وىؾ تقجيؼ السداعجات واالغاثات االندانية لتلػ الفئة مؽ االشخاص اثشاء الشداعات السدلحة الجولية وغيخ
الجولية و دعؼ فكخة احتخام كخامتيؼ مؽ طخف السفؾضية الدامية لذؤون الالجئيؽ واللجشة الجولية للرليب االحسخ.

Summary:
The international protection of the rights of refugees is the responsibility of the international
community towards people who are persecuted in their countries of origin and forced to leave
in search of security in other countries. This responsibility lies with states, governmental and
non-governmental organizations that have established international mechanisms to implement
the rules of international refugee law in order to achieve a fundamental goal of providing
assistance and humanitarian relief to this group of people during international and noninternational armed conflicts to support the idea of respecting their dignity by the United
Nations High Commissioner for Refugees UNHCR and the International Committee of the
Red Cross.Key words: the International Committee of the Red Cross - the United Nations
High Commissioner for Refugees – the International protection of refugee rights

مـــقــــــــــــجمــــــــــــــــــــة :
ان قزية الالجئيؽ ىي مؽ بيؽ القزايا القجيسة والستججدة وىي اليؾم مؽ اىؼ السلفات السظخوحة للشقاشات في الدياسيات
الجولية فيي ازمة ذات ابعاد قانؾنية وتحسل معيا خلفيات سياسية تؤثخ على حقؾق الالجئيؽ بذكل مباشخ  ،فالدبب
الخئيدي الحي ادى الى تفاقؼ وتشامي عاىخة اللجؾء في العالؼ في اآلونة االخيخة ىي الشداعات السدلحة وتحجيجا الشداعات
السدلحة الغيخ دولية او الجاخلية او الحخوب االىلية التي شيجىا السجتسع الجولي في الدشؾات االخيخة في بعض دول العالؼ
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الشامي بدبب تحؾالت االنغسة أو تعثخ عسليات التحؾل الجيسقخاطي  ،فيسا يعخف بالخبيع العخبي فتختب على الخيار
العدكخي في ىحه االزمات تجفق الالجئيؽ بأعجاد ىائلة الى الجول اخخى بحثا عؽ األمؽ  ،فأصبحت ازمة الالجئيؽ عبئا
على السجتسع الجولي ككل واعلشت بعض الجول عؽ عجم رغبتيا في تقبل الالجئيؽ او دخؾليؼ الى اراضييا ألنيا اعتبخت
قزية اللجؾء سببا مؽ االسباب الساسة بدالمة اراضييا وتيجيج امشيا خاصة دول االتحاد االوروبي فذكلت ازمة اللجؾء
تحجيا كبي اخ للسجتسع الجولي فيؾ مظالب بزخورة التؾفيق بيؽ الحساية الجولية لحقؾق الالجئيؽ ألنيا قزية ذات بعج
انداني وتظبيق احكام االتفاقيات التي تجعؼ حقؾق ىؤالء الالجئيؽ وبيؽ ضخورة حساية امؽ الجول مؽ السخاطخ السحجقة
بدالمتيا نتيجة الرتباط مدألة اللجؾء بقزايا اخخى كاإلرىاب الجولي على سبيل السثال ليحا ارتئيشا في ىحا البحث ان
نحاول تدليط الزؾء على اىسية الحساية الجولية لحقؾق الالجئيؽ  ،وفيسا تتسثل ىحه الحساية ؟ وماىي آلياتيا ؟  ،وكيف
يسكؽ تجديجىا فعليا على ارض الؾاقع ؟
ويسكؽ القؾل ان الحساية الجولية لالجئيؽ تشقدؼ الى جدئيؽ الجدء االول ىؾ الجانب الشغخي ليحه الحساية وىؾ مجسؾعة
السبادئ واال حكام الؾاردة في االتفاقيات الجولية واالقليسية التي تخمي الى مش الحساية ليحه الفئة االثثخ معاناة في العالؼ اما
الجدء الثاني ىؾ مجسؾعة االليات او السيكانيدمات التي تعسل على تظبيق احكام ومبادئ الؾاردة في االتفاقيات السعشية
بحقؾق الالجئيؽ وتعخضشا ايزا الى اىؼ التحجيات الى تؾاجو الحساية الجولية لحقؾق الالجئيؽ  ،لحلػ اعتسجنا التقديؼ
التالي :
المحهر االول  :االساس القانهني لمحماية الجولية لحقهق الالجئين .
قبل التظخق الى مؽ اىؼ االتفاقيات الجولية التي تشاولت الحساية الجولية لالجئيؽ ال بج مؽ تحجيج مفيؾم الحساية الجولية
لحقؾق الالجئيؽ فسؽ بيؽ التعاريف السقتخحة للحساية الجولية لالجئيؽ تعخيف السفؾضية الدامية لذؤون الالجئيؽ التي
عخفت الحساية الجولية لالجئيؽ بانيا  " :عسليات التجخل مؽ قبل الجول او مفؾضية االمؼ الستحجة لذؤون الالجئيؽ بالشيابة
عؽ ملتسدي اللجؾء والالجئي ؽ مؽ اجل ضسان االعتخاف بحقؾقيؼ وامشيؼ وسالمتيؼ وحسايتيا وفقا للسعاييخ الجولية  ،وتذسل
عسليات التجخل ىحه ضسان احتخام مبجأ عجم الظخد والدساح لالجئيؽ الى الؾصؾل الى بخ االمان  ،وتيديخ وصؾليؼ الى
اجخاءات عادلة مؽ اجل تقخيخ وضع الالجئ وتظبيق معاييخ اندانية للسعاملة وتشفيح الحلؾل الجائسة " 1اليجف مؽ الحساية
الجولية لالجئيؽ ىؾ الؾصؾل الى تجديج الحقؾق التالية عسليا :

1

بالل حسج بجوي حدؽ  ،دور السشغسات الجولية الحكؾمية في حساية الالجئيؽ  .السفؾضية الدامية لذؤون الالجئيؽ

نسؾذجا رسالة ماجدتيخ  ،جامعة الذخق االوسط ،ايار  ، 2016ص 50
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ضسان االمؽ لالجئيؽ  ،عجم تخحيليؼ  ،تقجيؼ السداعجات االندانية ليؼ وخرؾصا الذخي الزعيفة مشيؼ كالشداء واالطفال
والذيؾخ  ،وعلى الجول السزيفة لالجئيؽ ان ال تعاقبيؼ بتيسة الجخؾل غيخ الذخعي ألراضييا .1وحتى تجدج ىحه الحساية
على ارض الؾاقع تؼ ابخام مجسؾعة مؽ االتفاقيات الجولية واالقليسية التي شكلت القانؾن الجولي لالجئيؽ ومؽ اىسيا
االتفاقية الخاصة بؾضع الالجئيؽ لدشة  1951والبخوتؾكؾل السلحق بيا  ،واتفاقية جشيف الخابعة لدشة  1949والبخوتؾكؾليؽ
االول والثاني لدشة  .1977باإلضافة الى جسلة مؽ االتفاقيات االقليسية التي تشاولت الحساية الجولية لحقؾق الالجئيؽ
ثاتفاقية مشغسة الؾحجة االفخيقية لدشة ،1969واعالن قخطاج الخاص بالالجئيؽ لدشة  1984الحي اعتسج بدبب الحخوب
االىلية في امخيكا الالتيشية خاصة الشداع الكؾلؾمبي والبيخو وبؾليفيا الحي ادى الى ندوح العجيج مؽ السؾاطشيؽ بدبب الحخب
في بلجانيؼ االصلية.

2

وسشحاول تدليط الزؾء على اىؼ االتفاقيات الجولية التي تشاولت شؤون الالجئيؽ والستسثلة في االتي :
اوال -االتفاقية الخاصة بهضع الالجئين لدنة : 1591
تؼ اعتسادىا في  28جؾان  1951في مؤتسخ االمؼ الستحجة للسفؾضيؽ بذأن الالجئيؽ وعجيسي الجشدية الحي دعت الى
انعقاده الجسعية العامة لألمؼ الستحجة بسؾجب ق اخراىا رقؼ (429د )5-السؤرخ في  14ديدسبخ 1950والتي بجأ نفاذىا في
 22ابخيل  ،1954جاءت ىحه االتفاقية لتحل مذكلة الالجئيؽ االوروبييؽ الستزخريؽ مؽ الحخب العالسية الثانية  ،وىحا ما
جعليا مقيجة بذخط جغخافي وزماني يحجد على اساسو الالجئ  ،والذخط الدمشي ىؾ وجؾد شخص خارج دولتو بدبب
االحجاث التي وقعت قبل  1يشايخ  ، 1951وىحا ما جعل الالجئ حدب ىحه االتفاقية حك اخ على مؾاطشي الجول االوروبية
الستزخرة مؽ الحخب العالسية الثانية فأصبحت اقخب الى االتفاقيات االقليسية الخاصة بالجئيؽ اوروبا على وجو التحجيج
االمخ الحي جعل خبخاء االمؼ الستحجة يتجاوزون ىحا الذخط (الدمشي والسكاني ) في البخوتؾكؾل االضافي لدشة. 19673
عخفت ىحه االتفاقية الالجئ في مادتيا االولى في فقختيا الثانية بانو" :ثل شخص يؾجج  ،نتيجة احجاث وقعت قبل 1
ثانؾن  /يشايخ  ، 1951و بدبب خؾف لو ما يبخره مؽ التعخض لالضظياد بدب عخقو أو ديشو أو جشديتو أو انتسائو الى
فئة اجتساعية معيشة أو أرائو الدياسية  ،او خارج بلج جشديتو  ،وال يدتظيع او ال يخيج بدب ذلػ الخؾف  ،ان يدتغل
بحساية ذلػ البلج "...

4

1اليادي الذيب  ،مدألة الالجئيؽ بيؽ السؾاثيق الجولية والؾاقع الدياسي لالجئيؽ الدؾرييؽ في الذخق االوسط والسجتسع
الجولي  :الفخص والتحجيات مخكد الالجئيؽ والشازحيؽ اليجخة القدخية جامعة اليخمؾك  ، 2018 ،ص 14

2بلسجيؾني دمحم  ،وضع الالجئيؽ في القانؾن الجولي االنداني  ،أثاديسية الجراسات االجتساعية واالندانية  ،قدؼ العلؾم-
االقترادية والقانؾنية  ،العجد  ، 17جانفي  ،2017ص 163

-3بلسجيؾني دمحم  ،السخجع الدابق  ،ص.162
4

االتفاقية الخاصة بؾضع الالجئيؽ لدشة  ، 1951السادة االولى فقخة الثانية .
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ان ىحه السادة بيشت مؽ ىؾ الالجئ ووضعت معيار يكؾن على الجول االلتدام بو في تحجيج الالجئ ويتسثل ىحا السعيار في
االضظياد بدبب العخق او الجيؽ او االنتساء الى محىب سياسي معيؽ في بلجه االصلي ما دفعو الى االنتقال الى دولة
اخخى بحثا عؽ االستقخار االمشي  ،وغالبا ما يكؾن االضظياد في الجول التي تكؾن بؤ ار للرخاع في العالؼ  ،و مؤخ اخ
اصبحت الشداعات السدلحة الجاخلية ىي الدبب االساسي في االضظياد ويعبخ عؽ الجول في ىحه الحاالت بالجول الفاشلة
الغيخ قادرة على حساية مؾاطشييا مؽ االضظياد وانتياثات حقؾق االندان والتي تختكب فييا الجخائؼ دولية السعخوفة بسختلف
انؾاعيا مسا جعليا دوال مرجرة لالجئيؽ واىؼ مثال على ذلػ الحخب االىلية في سؾريا فدؾريا اليؾم تأتي في مقجمة الجول
السرجرة لالجئيؽ في الدشؾات االخيخة الساضية
وقج وضعت ىحه االتفاقية الجولية مجسؾعة مؽ االلتدامات على الجول االطخاف احتخاميا  ،وتتسثل في جسلة مؽ الحقؾق التي
مشحتيا لالجئيؽ  ،والستسثلة في الحق في االسكان وتقجيؼ السداعجات االندانية واالغاثة وحقيؼ في التعليؼ والعسل وحخية
مسارسة الذعائخ الجيشية  ،...وان تلتدم الجول االطخاف بعجم طخد او ابعاد الالجئيؽ اال ألسباب متعلقة باألمؽ الؾطشي أو
الشغام العام .
ان االتفاقية الخاصة بحساية الالجئيؽ اقترخت على الالجئيؽ االوروبييؽ فقط الشازحيؽ بدبب الحخب العالسية الثانية  ،مع
العلؼ ان االزمات التي حجثت ادت الى ندوح اعجاد كبيخة مؽ الالجئيؽ مؽ مختلف انحاء العالؼ مسا جعل السذكلة عابخة
للقارات فلؼ تذسل اتفاقية  1951بالحساية القانؾنية كل الالجئيؽ فتؼ تبشي البخوتؾكؾل الخاص بؾضع الالجئيؽ  ،بسؾجب
قخار السجلذ االقترادي واالجتساعي رقؼ  1186وقخار الجسعية العامة رقؼ  2198سشة  ، 1966وفت باب التؾقيع على
البخوتؾكؾل في  31يشايخ  1967ودخل حيد الشفاذ في  4اثتؾبخ  ، 1971مؽ اجل ازالة القيج الدمشي والجغخافي في
اتفاقية الالجئيؽ لدشة  ، 1951ويعتبخ بخوتؾكؾل الخاص بالالجئيؽ لدشة  ، 1967الؾثيقة الثانية التي تسثل اساس القانؾن
الجولي لالجئيؽ الى جانب اتفاقية 1951

1

ثانيا -اتفاقية جنيف الرابعة لدنة :1595
ان اتفاقية جشيف الخابعة ىي احجى اتفاقيات جشيف االربعة لدشة  1949والبخوتؾكؾليؽ السلحقيؽ باالتفاقيات لدشة ، 1977
وىحه السعاىجات تذكل القانؾن الجولي االنداني  ،او قانؾن الشداعات السدلحة او قانؾن الحخب ويتكؾن ىحا القانؾن مؽ
جسلة مؽ االحكام والقؾاعج العخفية الجولية التي تخمي الى حل القزايا االندانية الشاشئة عؽ الشداعات السدلحة ذات الظابع
الجولي او غيخ الجولي وحساية االشخاص اللحيؽ ال يذاركؾن او اللحيؽ كفؾا عؽ السذاركة في االعسال العجائية وتقييج
اساليب الحخب

2

 0بالل حسج حدؽ  ،دور السشغسات الجولية الحكؾمية في حساية الالجئيؽ  ،السفؾضية الدامية لألمؼ الستحجة لذؤون
الالجئيؽ نسؾذجا  ،رسالة ماجدتيخ  ،جامعة الذخق االوسط  ،ماي  ، 2016ص 68
http://SHOP.icrc.org/icrc/pdf/view/id/205.2
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بسا أن اتفاقية جشيف الخابعة لدشة  1949ىي جدءا مؽ القانؾن الجولي االنداني فيي تخمي الى حساية السجنييؽ بذكل عام
خالل الشداعات السدلحة بسا فييؼ الالجئيؽ فيؼ جدء مؽ السجنييؽ السذسؾليؽ بحساية القانؾن الجولي انداني  ،حيث نرت
السادة الخابعة مؽ االتفاقية في فقختيا االولى على ما يلي " :االشخاص اللحيؽ تحسييؼ االتفاقية ىؼ اولئػ اللحيؽ يججون
انفديؼ في لحغة ما وباي شكل كان في حالة قيام نداع او احتالل تحت سلظة طخف في الشداع ليدؾا مؽ رعاياه او دولة
احتالل ليدؾا مؽ رعاياىا ".
نرت الفقخة الخابعة مؽ السادة  45ايزا على ما يلي ":ال يجؾز نقل شخص محسي في أي حال الى بلج يخذى فيو
االضظياد بدبب آرائو الدياسية او عقائجه الجيشية"
وجاءت السادة  49بسا يلي  " :يحغخ الشقل الجساعي او الفخدي لألشخاص السحسييؽ او نفييؼ مؽ االراضي السحتلة الى
اراضي دولة االحتالل او اراضي اي دولة اخخى "...

1

ونص البخوتؾكؾل االضافي االول في كل مؽ السادتيؽ و 17و 85على عجم جؾاز الشقل القدخي للسجنييؽ مؽ طخف دولة
االحتالل  ،اي عجم جؾاز اجبارىؼ على الشدوح او تخحيليؼ قد اخ عؽ اراضييؼ ألسباب متعلقة بالشداع

2

ان اتفاقية جشيف الخابعة لدشة  1949والبخوتؾكؾل االضافي االول  1977تكلست على السجنييؽ اثشاء الشداعات السدلحة
في حال تؾاججىؼ تحت سلظة احجى الجول الستحاربة التي ال يشتسؾن الييا بجشديتيؼ
وىحه الحالة تعكذ حالة الالجئيؽ التي شسلتيا اتفاقية جشيف الخابعة بالحساية القانؾنية الجولية على الخغؼ مؽ انيا لؼ تحكخ
اصظالح الالجئيؽ بذكل صخي  ،فزال على ان ىشالػ تكامل بيؽ احكام االتفاقية الستعلقة بذؤون الالجئيؽ لدشة1951
واالتفاقية جشيف الخابعة  ، 1949في اطار مش الحساية الجولية لالجئيؽ فشالحظ ان االتفاقية االولى تشاولت مدائل
الالجئيؽ بذكل خاص بسختلف جؾانبيا ومتظلباتيا على عكذ اتفاقية جشيف الخابعة التي تشاولت حساية السجنييؽ بذكل عام
بسا فييؼ الالجئيؽ مع التقاء ىاتيؽ اتفاقيتيؽ في نقظة واحجة وىي تقجيؼ السداعجات االندانية لالجئيؽ  ،والسظالبة بزخورة
احتخام كخامتيؼ وحقؾقيؼ .
يكسؽ االختالف بيؽ االتفاقيتيؽ  ،في ان اتفاقية جشيف تختب التدامات بالشدبة للجول الستحاربة فقط بيشسا اتفاقية الالجئيؽ
 1951تسش الحساية الجولية لالجئيؽ عشج تؾاججىؼ في دول محايجة  ،وحتي يسكؽ تجديج ىحه االحكام على ارض الؾاقع
البج مؽ وجؾد ميكانيدمات او آليات تعسل على تشفيح تلػ االحكام ولعل مؽ اىؼ ىحه االليات ىي السفؾضية الدامية لذؤون
الالجئيؽ واللجشة الجولية للرليب االحسخ  ،مع العلؼ ان ىشالػ آليات اخخى عجيج كالسشغسة الجولية لليجخة و السشغسات

-1اتفاقية جشيف الخابعة لدشة 1949
2االربعة لدشة  1949البخوتؾكؾل االضافي االول السلحق باتفاقيات جشيف لدشة 1977
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غيخ الحكؾمية اليالل االحسخ واالتحاد الجولي للرليب االحسخ و اليالل االحسخ .لكششا سشدلط الزؾء على السفؾضية
الدامية لذؤون الالجئيؽ واللجشة الجولية للرليب االحسخ في السحؾر الثاني
المحهر الثاني  :آليات الحماية الجولية لحقهق الالجئين
ان االليات الجولية السعشية بحساية حقؾق الالجئيؽ ىي مجسؾعة مؽ الييئات تعسل على تظبيق قؾاعج واحكام االتفاقيات
االنفة الحكخ على ارض الؾاقع والتي مؽ اىسيا :
اوال – المفهضية الدامية لألمم المتحجة لذؤون الالجئين CNHCR
السفؾضية الدامية لذؤون الالجئيؽ ىي وكالة االمؼ الستحجة لذؤون الالجئيؽ واسسيا الكامل ىؾ (مكتب مفؾض االمؼ
الستحجة الدامي لذؤون الالجئي ؽ)  ،وقج تؼ انذاء ىحه الؾكالة مؽ طخف الجسعية العامة لألمؼ الستحجة عام  19501وبجأت
عسليا في اول يشايخ  ، 1951حيث ارادت الجول التي عانت مؽ دمار الحخب العالسية الثانية أن تزسؽ وجؾد مشغسة قؾية
وفعالة  ،لحساية الالجئيؽ في البلجان التي التسدؾا فييا اللجؾء  ،كسا تؼ تكليف السفؾضية بسداعجة الحكؾمات إليجاد "حلؾل
دائسة لالجئيؽ "  ،وفي البجاية اقترخ دور السفؾضية على تقجيؼ السداعجة لالجئيؽ االوروبييؽ في الحخب العالسية الثانية ،
ثؼ امتج دورىا ليذسل كل الالجئيؽ في العالؼ  ، 2الحيؽ عبخوا حجود دوليؼ الى دول اخخى اثثخ آمشا.
وامتج دورىا لتذسل السذخديؽ قدخيا داخل دوليؼ  ،حيث اشار بظخس غالي االميؽ العام لألمؼ الستحجة سابقا ان االشخاص
السذخديؽ قدخيا داخليا ولؼ يعبخوا حجود دولتيؼ ىؼ اللحيؽ اجبخوا على الفخار بأعجاد كبيخة مؽ مداثشيؼ على نحؾ مفاجئ ،
وغيخ متؾقع نتيجة لشداع مدل او اضظخابات داخلية  ،او كؾارث طبيعية او انتياثات مدتسخة لحقؾق االندان

3

وتججر االشارة الى ان مقخ السفؾضية الدامية لذؤون الالجئيؽ في جشيف يتؾاجج حؾالي  89بالسئة مؽ السؾعفيؽ في
السيجان يبلغ عجد مؾعفييا أثثخ مؽ  9700شخص يتؾاججون في  126بلجا يعسلؾن على تؾفيخ الحساية والسداعجة لسا
يقخب مؽ 59مليؾن شخص مؽ الالجئيؽ والعائجن والسذخديؽ داخليا وعجيسي الجشدية  ،ويتخكد الجدء االثبخ مؽ مؾعفي
السفؾضية في بلجان اسيا وافخيقيا حيث تعتبخ ىحه القارات السزيف والسؾلج

االثبخ لالجئيؽ والشازحيؽ داخليا يعسل

1تقخيخ صادر عؽ السفؾضية الدامية لألمؼ الستحجة لذؤون الالجئيؽ قدؼ شؤون االعالم والعالقات العامة  .متؾفخ على
السؾقع http://www.unhcr.org/ar/4d11c7346.pdf.:
 0بالل حسج بجوي حدؽ  ،مخجع الدابق  ،ص 89
3

تقخيخ صار عؽ السفؾضية الدامية لألمؼ الستحجة لذؤون الالجئيؽ  ،السخجع الدابق .
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السؾعفيؽ في اماثؽ معدولة وصعبة وغالبا ما تكؾن خظيخة وكانت أفغاندتان وكؾلؾمبيا وجسيؾرية الكؾنغؾ الجيسقخاطية
ومالي وباثدتان وسؾريا واالردن ولبشان وتخكيا والعخاق مؽ بيؽ اثبخ عسليات السفؾضية

1

مؽ اىؼ اختراصات السفؾضية الدامية لذؤون الالجئيؽ ما يلي :
 -1تقؾم بعقج اتفاقيات دولية لحساية الالجئيؽ واالشخاف على تشفيحىا
 -2الحرؾل مؽ الحكؾمات على معلؾمات بذأن عجد الالجئيؽ الستؾاججيؽ على اراضييا واوضاعيؼ السعيذية .
 -3تشديق جيؾد السجتسع الجولي لغخض تؾفيخ حساية دولية لالجئيؽ وايجاد حلؾل لسذاثليؼ السختلفة

2

 -4تعسل على تقجيؼ السداعجات " العيشية والسالية "الزخورية لحياة الالجئيؽ  ،كبشاء السداثؽ السؤقتة كالسخيسات التي تؼ
انذاؤىا لالجئيؽ الدؾرييؽ في االردن ولبشان وتخكيا  ،وتقجيؼ الخجمات الرحية ليؼ االدوية والعالج ومياه الرالحة للذخب
...
 -5وتحاول السفؾضية ايجاد حلؾل لسذكل الالجئيؽ مؽ خالل التشديق مع السشغسات الحكؾمية وغيخ الحكؾمية ودول العالؼ
مؽ خالل التجابيخ التالية :




تسكيؽ الالجئيؽ مؽ العؾدة الظؾعية الى بلجىؼ االصلي
تسكيشيؼ مؽ االنجماج في بلج اللجؾء
اعادة تؾطيشيؼ في بلج ثالث

3

وفي ىحا الرجد قامت السفؾضية بتحجيج أولؾياتيا الخئيدية بالشدبة لالجئيؽ الدؾرييؽ لدشة  2018والتي مؽ بيشيا  :تؾفيخ
الحساية للشازحيؽ داخليا في سؾريا مع محاولة اشخاك الحكؾمة في معالجة مخاوف الحساية وايجاد حلؾل مالئسة ودعؼ
الشغخاء الؾطشييؽ مؽ اجل معالجة االمؾر الستعلقة بالتدجيل السجني وتؾثيق حقؾق الدكؽ واالرض والسلكية  ،االىتسام
بقزايا العشف الجشدي التي يتعخض ليا الالجئيؽ الدؾرييؽ واولؾية االىتسام باألطفال وذوي االحتياجات الخاصة بسا انيؼ
الفئات االثثخ ضعفا مؽ الالجئيؽ تدجيل طالبي اللجؾء الججد  ،فزال على مدائل اعادة التؾطيؽ وتأثيج السفؾضية على
ان تكؾن العؾدة طؾعية وآمشة وكخيسة ومدتجامة

 -3تقرير متوفر على الموقع

4

االمؼ الستحجة والالجئؾنwww.un .org/ar/sections/issues-depth/refugees :

2بلسجيؾني دمحم  ،وضع الالجئيؽ في القانؾن الجولي االنداني االثاديسية للجراسات االجتساعية واالندانية  ،قدؼ العلؾم

االقترادية والقانؾنية  ،العجد  ، 17جانفي  ، 2017ص 167
3بالل حسج بجوي حدؽ ،السخجع الدابق  ،ص .92

4السفؾضية الدامية لألمؼ الستحجة لذؤون الالجئيؽ – سؾريا -متؾفخ على السؾقع www.unhcr.org:
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ان الجور الحي تلعبو السفؾضية الدامية لذؤون الالجئيؽ مؽ الشاحية االندانية تؾاجيو تحجيات عجيجة و عخاقيل وىي في
نفذ الؾقت تذكل تحجيات امام الحساية الجولية لالجئيؽ.
ثانيا – المجنة الجولية لرميب االحمرICRC
انذأت اللجشة الجولية للرليب االحسخ سشة  1864بفزل "ىشخي دونان " مؾاطؽ سؾيدخي الحي كان يدافخ في رحلة عسل
الى ايظاليا عشجما مخ على ساحة قتال بيؽ الجيذيؽ الفخندي و الشسداوي وكانت الداحة مغظاة بأجداد القتلى وقج راعو ما
رأى مسا دفعو الى تؾجيو نجاء الى الدكان السحلييؽ طالبا مشيؼ مداعجتو في رعاية الجخحى  ،وقج كثف دونان جيؾده فيسا
بعج لتذكيل جسعية إلغاثة الجخحى  ،وبالفعل تؼ إنذاء جسعية جشيف للسشفعة العامة التي أصبحت فيسا بعج اللجشة الجولية
للرليب االحسخ

1

.

وىي مشغسة مدتقلة مقخىا جشيف بدؾيد اخ  ،تتسثل ميستيا في حساية ضحايا الشداعات السدلحة والحخوب بسا فييؼ
الالجئيؽ وتجج اللجشة اساسا قانؾنيا ليا في اتفاقيات جشيف االربعة  1949وتحجيجا في السادة الخابعة السذتخكة و السادة
التاسعة مؽ كل اتفاقية والسادة العاشخة  ،فزال على السادة  81مؽ البخوتؾكؾل االضافي االول السلحق باتفاقيات جشيف ،
والسادة  18مؽ البخوتؾكؾل االضافي الثاني ايزا

2

تستلػ اللجشة حق السبادرة  ،ميؾ حق معتخف بو مؽ جسيع الجول ،

ومؽ العؾامل التي ساىست في تظؾيخ القانؾن الجولي االنداني  ،للجشة الجولية جسلة مؽ االختراصات استشادا الى السبادئ
الدبعة التالية  :االندانية  ،الحياد  ،االستقالل  ،الخجمة  ،التظؾعية  ،الؾحجة  ،العالسية

3

 ،ىحه االختراصات تتسثل فيسا

يلي :
بخمج التدويج بالساء  ،االىتسام باألطفال الشازحيؽ بجون ذوييؼ  ،لؼ االسخ السذتتة بدبب
 -1تقجيؼ السداعجة الغحائية  ،ا
الشداعات السدلحة .
 -2اقامة السخيسات وتحديذ االفخاد بأخظار االلغام السزادة لألفخاد  ،ونذخ وتعسيؼ القانؾن الجولي االنداني في اوساط
القؾات السدلحة .
 -3االحتجاج ضج التعدفات التي يتعخض ليا الالجئيؽ  ،واعجاد وثائق الدفخ ليؼ .

1نعؼ حسدة عبج الخضا حبيب  ،الؾضع القانؾني لالجئ البيئي في القانؾن الجولي  ،رسالة ماجدتيخ  ،كلية الحقؾق  ،قدؼ

القانؾن العام  ،جامعة الذخق االوسط  ،يشايخ  ،2012ص. 86

2مبخوك حسج  ،وضع الالجئيؽ في الشداعات السدلحة  ،محكخة ماجدتيخ فخع القانؾن الجولي والعالقات الجولية  ،كلية

الحقؾق جامعة الجدائخ  -1-يؾسف بؽ خجة بؽ عكشؾن  ،ص ص 111 ، 106
3نعؼ حسدة  ،السخجع نفدو ،ص .96
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 -4تعسل اللجشة الجولية للرليب االحسخ مؽ خالل وكاالتيا بالبحث عؽ السفقؾديؽ الالجئيؽ في كل وقت وابتكخت بخامج
طبية جخاحية في زمؽ الحخب لالجئيؽ الجخحى طبقا للسادة  26مؽ الشغام االساسي للجشة
 -5تعسل على تقجيؼ السداعجة فيسا يتعلق بسدألة إعادة الالجئيؽ الى اوطانيؼ مع تحجيج بالزبط مؾعج العؾدة وشخوطيا
وتقجيؼ تؾصيات بذأن عؾدة الالجئيؽ الى اوطانيؼ مع ضسان آمشيؼ واحتخام كخامتيؼ وححرت اللجشة مؽ االعادة السبكخة
لالجئيؽ الى السشاطق غيخ اآلمشة وغيخ السدتقخة والتي بشيتيا التحتية مجمخة بالكامل
 -6تعسل اللجشة الجولية للرليب االحسخ بالتشديق مع السفؾضية الدامية لذؤون الالجئيؽ فيسا يتعلق بتقجيؼ السداعجات
االندانية لالجئيؽ السجنييؽ خاصة إذا تعلق االمخ بالتذاورات فيسا بيشيسا في السدائل السذتخكة. 1
ان اللجشة الجولية للرليب االحسخ تؾاجو صعؾبات عجيجة في أداء مياميا مشيا  :صعؾبات سياسية واجتساعية  ،مادية
ثشقص السؾارد السالية السؾضؾعة تحت ترخفيا لحساية الالجئيؽ
المحهر الثالث  :تحجيات الحماية الجولية لحقهق الالجئين
على الخغؼ مؽ البعج االنداني الحي تحسلو الحساية الجولية لحقؾق الالجئيؽ اال انيا تؾاجو اليؾم تحجيات وصعؾبات كبيخة
شكلت عقبة امام تخجسة احكام االتفاقية الجولية السعشية بذؤون الالجئيؽ االنفة الحكخ وتظبيقيا على ارض الؾاقع فالغاية
االساسية مؽ الحساية الجولية لحقؾق الالجئيؽ ىي تقجيؼ مختلف السداعجات االندانية الى الفئة االثثخ معاناة في العالؼ
التي تعاني التذخد بدبب الحخوب والشداعات السدلحة الجاخلية ،

خاصة وان بعض الجول بيشت عجم تقبليا لجخؾل

الالجئيؽ الى اراضييا فذكلت ازمة اللجؾء تحجيا كبي اخ للسجتسع الجولي فعليو التؾفيق بيؽ الحساية الجولية لحقؾق الالجئيؽ
ألنيا قزية ذات بعج انداني وتظبيق احكام االتفاقيات التي تجعؼ حقؾق ىؤالء الالجئيؽ وبيؽ ضخورة حساية امؽ الجول
وسالمة اراضييا الن دول االتحاد االوروبي تعتبخ قزية اللجؾء سببا مؽ االسباب الساسة بدالمة اراضييا وتيجيج امشيا ،
مسا جعل قزية اللجؾء مؽ بيؽ السلفات الذائكة واالثثخ تعقيجا في السجتسع الجولي ككل بسختلف ابعادىا االندانية
والقانؾنية والدياسية ومؽ بيؽ العقبات التي تؾاجو الحساية الجولية لالجئيؽ اليؾم ما يلي :
اوال -التحجيات ذات البعج االقترادي :
تؾاجج الالجئيؽ على اراضي الجول السزيفة اصب يذكل عبئا اقتراديا على ىحه الجول لحلػ اصبحت العجيج مؽ
الجول تزيق الخشاق امام الالجئيؽ وتسشعيؼ مؽ دخؾل اراضييا خاصة الجول االوروبية  ،فيكؾن على ىحه االخيخة
زيادة الشفقات العامة السؾجية نحؾ مداعجة ىؤالء الالجئيؽ

وىحا ما يخلق مذكلة اقترادية بالشدبة للجول

االوروبية االقل قؾة وىي دول اوروبا الذخقية والجول الشامية السزيفة لالجئيؽ التي ىي باألساس تعاني عج اد
اقتراديا تجاه مؾاطشييا فيذكل ذلػ عبئا وضغظا على مؾاردىا وامكاناتيا ،باستثشاء السانيا التي قبلت دخؾل

1بلسجيؾني دمحم  ،السخجع الدابق  ،ص ص 167 ،166
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اعجاد كبيخة مؽ الالجئيؽ الدؾرييؽ الى اراضييا في ال يشظبق علييا ما يشظبق على باقي الجول االوروبية االقل
قؾة.
وفيسا يخص سؾق العسل فإن الجول التي تعاني مؽ ارتفاع ندبة البظالة فحلػ ال يدس

ليا بتذغيل ىؤالء

الالجئيؽ ، 1باإلضافة الى ارتفاع اعسار البعض مشيؼ بالشدبة لسا ىؾ مظلؾب في سؾق العسل  ،فزال الى ان
غالبية الالجئيؽ مؽ الفئة الزعيفة مؽ حيث الشؾع االجتساعي والسيارات الحياتية والسؤىالت والخبخات العلسية
.فكل تلػ العؾامل جعلت مؽ الجول السزيفة لالجئيؽ تتبشى مبجأ تقاسؼ االعباء وتظالب كل اعزاء السجتسع
الجولي بسقاسسة االعباء معيا في التعامل مع ىحه االزمة .
ثانيا -التحجيات ذات البعج االمني :
ان التحجيات ذات البعج االمشي يسكؽ تقديسيا الى تحجيات تسذ بدالمة وامؽ الجول وىي ارتباط ازمة الالجئيؽ
باإلرىاب فيحا االرتباط بيؽ القزيتيؽ اثخ سلبا على حساية حقؾق الالجئيؽ واصبحت حساية الجول امشيا وسالمتيا
لو اولؾية على الظابع االنداني لقزايا اللجؾء  ،والتحجي الثاني ىؾ ارتباط ازمة اللجؾء بأخظخ الجخائؼ وىي
جخائؼ االتجار لألشخاص فبسا أن الالجئيؽ ىؼ الفئة االثثخ ضعفا كانؾا االثثخ عخضة ليحا الشؾع مؽ الجخائؼ
وذلػ يذكل تحجيا حقيقيا امام الحساية الجولية لحقؾق الالجئيؽ وانتياثا صارخا لحقؾق االندان .
 -1ارتباط ازمة الالجئين باإلرهاب
بسا ان ىؤالء الالجئيؽ مؽ دول تعاني عجم االستقخار االمشي ن تخؾفت بعض الجول خاصة دول االتحاد
االوروبي مؽ ان تكؾن ليؼ صلة بالتشغيسات االرىابية التي تشذط في مشظقة الذخق االوسط وعلى راسيؼ الذكل
الججيج لإلرىاب والسعخوف بتشغيؼ الجولة االسالمية  ،ىحا فزال على االنظباعات التي تخكتيا أحجاث الحادي
عذخ مؽ سبتسبخ لدشة  2011وعالقتيا باإلرىاب فقج شجدت بعض الجول إجخاءاتيا في استقبال الالجئيؽ
فالؾاليات الستحجة االمخيكية قامت باعتقال الالجئيؽ ومعاملتيؼ كسجخميؽ واتخاذ تجابيخ تسشعيؼ مؽ تقجيؼ طلبات
اللجؾء لجى الجيات السخترة فيجعليؼ ذلػ يتشازلؾن عؽ طلبات اللجؾء بدبب مجة االعتقال وسؾء احؾاليؼ في
مخاثد االعتقال  ،كسا قامت بخيظانيا بإصجار مجسؾعة مؽ التذخيعات بيجف مكافحة االرىاب حيث اجازت
اعتقال اي اجشبي دون التقيج بسجة معيشة وتقجيسو للقزاء في حالة اعتقادىا بان لو عالقة
باإلرىاب وال يحق لألجشبي االطالع على االدلة التي كؾنت مثل ىحه القشاعة لجى و ازرة الجاخلية البخيظانية

2

 -2ارتباط ازمة الالجئين بجريمة االتجار باألشخاص
-1ىذام داوود الغشجة  ،امال غالي  ،أزمة الالجئيؽ في اوروبا  :بيؽ السرال االقترادية للحكؾمات واالبعاد االندانية

لالزمة  ،،مجاخلة في السؤتسخ الجولي االول  :الالجئؾن الدؾريؾن بيؽ الؾاقع والسأمؾل  14/13ماي  ، 2016جامعة

اديامان – تخكيا ،ص ص .1169 ،1165

 -2مبظؾش الحاج  ،سؾاعجي جياللي  ،التدامات الالجئيؽ وعالقتيا باعتبارات االمؽ الؾطشي للجولة السزيفة  ،مجاخلة في

السؤتسخ الجولي االول  :الالجئؾن الدؾريؾن بيؽ الؾاقع والسأمؾل  14/13ماي  ، 2016جامعة اديامان – تخكيا  ،ص809
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وىي جخيسة عابخة للحجود تذكل انتياثات لحقؾق االندان  ،غالبا ما يكؾن الالجئيؽ ضحايا ليحا الشؾع مؽ
الجخائؼ  ،فتتعخض الالجئات الى االستغالل الجشدي واالستعباد على يج شبكات االتجار بالبذخ  ،والسذكلة ان
مسارسات االستغالل الجشدي كانت مؽ طخف مؾعفي مشغسات االغاثة والسداعجات االندانية أيزا  ،وىحا ما
يعتبخ فدادا مؽ طخف تلػ السشغسات ويعج ذلػ مؽ اخظخ تحجيات الحساية الجولية لحقؾق الالجئيؽ كسا حجث
مع الالجئات الدؾريات باإلضافة الى جخائؼ العسل القدخي التي يدتغل فييا الالجئيؽ بسا فييؼ االطفال اللحيؽ
يعانؾن مؽ التذخد في الجول السزيفة حيث تؼ استغالليؼ في عسالة االطفال وىحا مخالف لحقؾق الظفل  ،1فزال
على تعخضيؼ لإلتجار باألعزاء البذخية نتيجة لغخوفيؼ السعيذية الرعبة
الــــــخــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــة:
على الخغؼ مؽ البعج االنداني الجي تحسلو الحساية الجولية لحقؾق الالجئيؽ اال انيا تؾاجو اليؾم تحجيات وصعؾبات كبيخة
حتى يسكؽ تجديجىا على ارض الؾاقع او تخجسة احكام االتفاقية الجولية لذؤون الالجئيؽ لدشة  1951واتفاقية جشيف الخابعة
 1949الى افعال غايتيا االساسية ى ي تقجيؼ مختلف السداعجات االندانية الى الفئة االثثخ معاناة في العالؼ التي تعاني
التذخد و ويالت الحخوب فقزية الالجئيؽ ىي مؽ بيؽ السلفات الذائكة واالثثخ تعقيجا في السجتسع الجولي ككل بسختلف
ابعادىا االندانية مؽ جية والدياسية مؽ جية اخخى فارتبظت قزية الالجئيؽ اليؾم باإلرىاب الجولي وبجخيسة االتجار
باألشخاص وىي مؽ الجخائؼ العابخة للحجود  ،فزال على دخؾل الالجئيؽ اليؾم الى الجول السزيفة اصب يذكل عبئا
اقترادية بالشدبة ليا  ،فالشدبة لجخؾل الالجئيؽ الدؾرييؽ اليؾم الى الجول السجاورة لدؾريا تخكيا لبشان واالردن لؼ تعج
تدتؾعب دخؾل السديج مؽ الالجئيؽ ويخجع الدبب في ذلػ لغخوفيا االقترادية بيشسا دول االتحاد االوروبي تخى بان
الالجئيؽ القادميؽ مؽ مختلف مشاطق الرخاع في العالؼ ثدؾريا والعخاق وأفغاندتان واريتخيا ....تذكل تيجيجا امشيا بالشدبة
ليا وتحاول اتخاذ مختلف التجابيخ للحج مؽ دخؾل ىؤالء الالجئيؽ  ،فأزمة الالجئيؽ شكلت اختبا ار حقيقيا للجول العالؼ
اليؾم فيي مظالبة بتشفيح احكام القانؾن الجولي لالجئيؽ مؽ جية ومؽ جية اخخى علييا السحافغة على سالمة اراضييا
واستقخارىا االمشي بسا أن قزية الالجئيؽ اليؾم اقتخنت بعامل مؽ العؾامل السيجدة للدلؼ واالمؽ الجولييؽ.
قـــــــائـــــمـــــة الــــمـــــراجـــــع :
اوال  -رسائل الماجدتير :
 -1مبخوك دمحم  ،وضع الالجئيؽ في الشداعات السدلحة محكخة ماجدتيخ في الحقؾق  ،فخع القانؾن الجولي
والعالقات الجولية  ،جامعة الجدائخ  -1-يؾسف بؽ خجة  ،كلية الحقؾق بؽ عكشؾن
 -1ىادي الذايب مدالة الالجئيؽ بيؽ السؾاثيق الجولة والؾاقع الدياسي  ،الالجئيؽ الدؾرييؽ نسؾذجا ن السؤتسخ الجولي

الثالث  :الالجئؾن في الذخق االوسط السجتسع الجولي الفخص والتحجيات  ،مخكد دراسات الالجئيؽ والشازحيؽ واليجخة غيخ
الذخعية  ،جامعة اليخمؾك  ، 2018ص 15
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 -2بالل حسج بجوي حدؽ  ،دور السشغسات الجولية الحكؾمية في حساية الالجئيؽ  :السفؾضية الدامية لألمؼ
الستحجة لذؤون الالجئيؽ نسؾذجا  ،رسالة ماجدتيخ جامعة الذخق االوسط  ،ايار 2016
 -3نعؼ حسدة عبج الخضا حبيب  ،الؾضع القانؾني لالجئ البيئي في القانؾن الجولي  ،رسالة ماجدتيخ  ،كلية
الحقؾق قدؼ القانؾن العام ـ جامعة الذخق االوسط  ،يشايخ 2012
ثانيا  -الــمــقاالت :
 -1اليادي الذيب مدألة الالجئيؽ بيؽ السؾاثيق الجولية والؾاقع الدياسي  ،الالجئيؽ الدؾرييؽ نسؾذجا  ،السؤتسخ
الجولي الثالث الالجئؾن في الذخق االوسط والسجتسع الجولي  :الفخص والتحجيات مخكد الالجئيؽ والشازحيؽ
واليجخة القدخية جامعة اليخمؾك .
-2مبظؾش الحاج  ،سؾاعجي جياللي  ،التدامات الالجئيؽ وعالقاتيا باعتبارات االمؽ الؾطشي للجولة السزيفة
مجاخلة في السؤتسخ الجولي االول  :الالجئؾن الدؾريؾن بيؽ الؾاقع والسامؾل 14/13ماي  2016جامعة اديامان
تخكيا .
 -3بلسؾديشي دمحم وضع الالجئيؽ في القانؾن الجولي االنداني االثاديسية للجراسات االجتساعية واالندانية  ،قدؼ
العلؾم االقترادية والقانؾنية  ،العجد  ، 17جانفي .2017
 -4ىذام داوود الغشجة  ،امال غالي  ،أزمة الالجئيؽ في اوروبا  :بيؽ السرال االقترادية للحكؾمات واالبعاد
االندانية لالزمة  ،،مجاخلة في السؤتسخ الجولي االول  :الالجئؾن الدؾريؾن بيؽ الؾاقع والسأمؾل  14/13ماي 2016
 ،جامعة اديامان – تخكيا
ثالثا  -مهاقع االنترنت
 -1اللجشة الجولية للرليب االحسخ مقال متؾفخ على السؾقع :
.http://SHOP.icrc.org/icrc/pdf/view/id/205
 -2تقخيخ صادر عؽ السفؾضية الدامية لألمؼ الستحجة لذؤون الالجئيؽ قدؼ شؤون االعالم والعالقات العامة  .متؾفخ على
السؾقع . http://www.unhcr.org/ar/4d11c7346.pdf:
 -3تقخيخ متؾفخ على السؾقع

www.un .org/ar/sections/issues-depth/refugees :

 -4السفؾضية الدامية لألمؼ الستحجة لذؤون الالجئيؽ – سؾريا -متؾفخ على السؾقع www.unhcr.org:
رابعا  -االتفاقيات الجولية:
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اتفاقية االمؼ الستحجة الخاصة بالالجئيؽ لعام  1951والسعخوفة باتفاقية جشيف لالجئيؽ لعام 1951



اتفاقية جشيف الخابعة لحساية السجنييؽ وقت الحخب والسؤرخة في  12اوت 1949



البخوتؾكؾل االضافي االول لعام  1977والستعلق بالشداعات السدلحة الجولية
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