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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

وضع الالجئني يف القانون الدولي اإلنساني

ملخص

تقوم هذه الدراسة على وضع الالجئين في القانون الدولي اإلنساني، ظاهرة اللجوء التي أخذت حيزا واسعا في 
الكثير من االجتماعات و النقاشات اإلقليمية و الدولية في اآلونة األخيرة، فأزمة اللجوء أصبحت تشكل عبئا 
كبيرا على المجتمع الدولي وذلك بسبب تزايد حجمها وتفاقمها و انتشارها في الكثير من الدول، وما تخلفه 
من أثار سلبية خاصة على البلدان المستضيفة أو دول اللجوء من الناحية السياسية و االقتصادية و األمنية و 

حتى الديمغرافية، هذا الذي يعود بالسلب على الالجئين في هذه الدول.
كما تقوم هذه الدراسة على تحليل النظام القانوني لالجئين بموجب قواعد القانون الدولي و االتفاقيات 
المقررة في هذا الشأن كاتفاقية الالجئين لسنة  1951، وبصفة خاصة اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني 
باعتبار أن األسباب الرئيسية للجوء عادة هي النزاعات المسلحة و ما يصاحبها من انتهاكات في حق المدنيين 
تدفعهم للجوء والبحث عن أماكن أكثر أمنا، كما سنطرق إلى الحماية القانونية المقررة لالجئين بموجب 
اتفاقية الالجئين لعام  1951 واتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 و البروتوكول اإلضافي األول والثاني لعام 

1977، ألن هذه االتفاقيات هي أول من نظم المبادئ التي تحد من االنتهاكات ضد المدنيين. 
الكلمات  الدالة : ظاهرة اللجوء، دول اللجوء، النظام القانوني، االتفاقيات الدولية، النزاعات المسلحة، الحماية 

القانونية.

Abstract 

This research aims at studying the refugees’ situation in the international human rights code. The refuge phenomenon 
has been discussed in all of the territorial and the international official meetings, currently. Indeed, it has become a heavy 
burden for the international community as it is increasing and spreading so rapidly that it affected the host countries 
at the political, economical, and demographic level and subsequently resulted in negative impact on the refugees 
themselves. 

The study also aims at analyzing the juridical system according to the rules of the international rights and the treaties 
established for such a case. We could mention as an example, the refugees treaty of 1951, and the international human 
rights treaties. The reasons that usually incite people to take a safe refuge are mainly the bloody conflicts and the 
violations against civilians. We will tackle the legal and the juridical protection of the refugees according to the refugees 
treaties of 1951, the fourth Geneva treaties of 1949, the first and the second protocols of 1977 for they are the first rules 
which set up the principles that ban violations against civilians.

Keywords: Refuge Phenomenon, Countries of Refuge (host countries), Juridical System, International Treaties, Armed 
Conflicts, Legal Protection. 
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وضع الالجئني يف القانون الدولي اإلنساني

مقدمة

املبادئ  نظم  العام  الدولي  القانون  فروع  من  فرع  أول  لعل 
والقواعد اليت حتد من استخدام العنف أثناء النزاعات املسلحة 
سواء الدولية أو غري الدولية أو من اآلثار النامجة عن احلروب 

جتاه اإلنسان عامة هو القانون الدولي اإلنساني.
األول  أساسه  وجد  اإلنساني  الدولي  القانون  أن  القول  وميكن 
1864 وتلتها عدة  " لسنة  " جنيف  اتفاقية  وانطالقته مبوجب 
اتفاقيات وبروتوكوالت هامة يف هذا اجملال، وعلى أساس هذا 
التحديد يعرف الدكتور عامر الزمالي القانون الدولي اإلنساني 
بأنه: " فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العامة 
العرفية واالتفاقية إىل محاية األشخاص املتضررين يف حالة 
تهدف  كما  آالم،  من  النزاع  ذلك  عن  إجنر  مبا  مسلح  نزاع  
بالعمليات  مباشرة  عالقة  هلا  ليست  اليت  األموال  محاية  إىل 
 ،" املسلحة  النزاعات  زمن  يف  لإلنسان  والالزمة  العسكرية 
الدولي  القانون  يف  الالجئني  هو  الدراسة  هذه  يف  يهمنا  وما 
الشرحية  الدولي اإلنساني بهذه  القانون  اهتم  اإلنساني، حيث 
لسنة  الرابعة  جنيف  معاهدة  مبوجب  احملميني  املدنيني  من 

1949 والربتوكول اإلضايف األول والثاني لسنة 1977.

بني  وفرقت  الالجئني  لوضع  الرابعة  االتفاقية  وتعرضت 
كالنازحني  األخرى  املراكز  بعض  أو  القانوني  مركزهم 
واملهاجرين، كما تضمنت االتفاقية وبروتوكوليها اإلضافيني 
لسنة 1977 احلماية الالزمة للمدنيني يف حال جلوءهم لدول 
هذا  يف  املتخصصة  الدولية  االتفاقيات  ساهمت  كما  أخرى، 
الشأن يف موضوع احلماية الدولية لالجئني واحلقوق اخلاصة 

بهم وعلى رأسها اتفاقية األمم املتحدة لالجئني لعام 1951.
هذا  يف  للبحث  عديدة  تساؤالت  من  ننطلق  جيعلنا  ما  وهذا 
يف  املسلحة  النزاعات  معظم  أن  حيث  ألهميته،  نظرا  املوضوع 
الوقت الراهن تكون مصحوبة بتحركات واسعة للمدنيني عرب 
احلدود الدولية وهذا للبحث عن أماكن أكثر أمنا وبالتالي: 
اإلنساني  الدولي  القانون  يف  لالجئني  القانون  املركز  هو  فما 

واإلتفاقيات الدولية اخلاصة بالالجئني؟ 
املراكز  وبعض  الالجئ  مركز  بني  التفرقة  معيار  هو  وما 

األخرى؟ 
واإلتفاقيات  اإلنساني  الدولي  القانون  قواعد  فعالية  مدى  وما 

الدولية اخلاصة  يف توفري احلماية الالزمة لالجئني ؟
شقني  إىل  دراستنا  بتقسيم  قمنا  التساؤالت  هذه  عن  لإلجابة 
أساسيني تناولنا يف اجلزء األول منها املفاهيم املختلفة لالجئني 
اإلتفاقيات  وباخلصوص  الدولية  االتفاقيات  خمتلف  يف 
إىل  تطرقنا  الدراسة  هذه  من  الثاني  اجلزء  ويف  اإلنسانية، 

احلماية الدولية هلذه الشرحية وآلياتها.   

املطلب األول: املركز القانون لالجئني يف القانون الدولي اإلنساني 
واإلتفاقيات الدولية 

إن حتديد املقصود بالالجئ بصورة عامة من املسائل الصعبة يف 
القانون الدولي حيث مل ينتهي الفقه الدولي احلديث لتعريف 
القانون  اهتمام  عدم  يعين  ال  وهذا  لالجئني)1(،  وموحد  شامل 
واإلقليمية  الدولية  املنظمات  لعبت  فلقد  بالالجئني،  الدولي 
دورا بارزا يف إجياد بعض املفاهيم اليت تضمن احلد األدنى من 
احلماية القانونية لالجئني وتعريف العامل مبآسيهم، فالعهود 
الدولية واالتفاقيات اإلقليمية ساهمت يف بلورة مفهوم الالجئ 
بناءا على اعتبارات خاصة، هذا الذي جيعلنا نتناول هذا املوضوع 

كالتالي:    
أوال:حتديـد مفهوم الالجئيـن فـي القانون الدولـي اإلنسانـي واالتفاقيات 

الدولية 

الدولي  الفقه  يف  حديثا  كان  وإن  الالجئني  مصطلح  إن 
واالتفاقيات الدولية إال أن مضمونه ومعناه ينطبق على كثري 
أن  ذلك  احلديث  العصور  يف  أو  القديم  يف  سواء  احلاالت  من 
اللجوء مرتبط ارتباطا وثيقا باإلنسان الذي يبحث عن أماكن 

األمن منذ القديم.
للداللة  فرنسا  يف  مرة  ألول  الجئ  كلمة  استعملت  وقد 
السابع  القرن  خالل  فرنسا  من  املطرودين  الربوتستانت  على 
عشر)17( بعد إلغاء مرسوم Nantes )2، ومل تظهر هذه الصيغة 
الرمسية يف املواثيق الدولية إىل مع بداية القرن التاسع عشر 

)19( خاصة مع نهاية احلرب العاملية الثانية.

حيث   ،1889 عام  الالجئني  واجهت  الالتينية  أمريكا  أن  كما 
الدولي  اجلنائي  بالقانون  اخلاصة  مونتفيديو  اتفاقية  كانت 

أول وثيقة إقليمية تناولت اللجوء.  
1- املقصـود باللجوء يف القانـون الدولـي اإلنسانـي

واملكان  شيء  إىل  جلأ  يقال  جلأ،  الفعل  املصدر  هو  لغة:  اللجوء 
مبعنى الذ واعتصم به، ويقال أجلأت أمري إىل اهلل أي أسندت 

أمري هلل وسلمت أمري له ليتواله)3( 
ويقصد باللجوء يف القانون الدولي هروب الضحايا من األخطار 
وهيئات  أماكن  إىل  املسلحة  النزاعات  بسبب  بهم  احملدقة 
الضحايا  يلجأ  اليت  األماكن  وأول  احلماية،  فيها  هلم  تتوفر 
املفوضة  باعتبارها  األمحر  للصليب  الدولية  اللجنة  إليها هي 
سواء  ضعفا،  األفراد  أكثر  حبماية  جنيف  إتفاقية  طرف  من 
تقوم  للهجوم، كما  أو مدنيني يتعرضون  كانوا أسرى حرب 
على  واإلشراف  عائالتهم  مع  مشلهم  ومل  املفقودين  بتقصي 
النزاع  أطراف  مجيع  وتذكري  أوطانهم،  إىل  األسرى  إعادة 

بأنهم ملزمون بتطبيق اتفاقيات جنيف)4(.  
اإلضافيني  والربتوكولني  الرابعة  جنيف  اتفاقية  يف  بالالجئني  املقصود 

األول والثاني لعام 1977

" نصت الفقرة الرابعة من املادة 45 من اتفاقية جنيف الرابعة 
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على عدم جواز نقل أي شخص حممي يف اجملال إىل بلد خيشى 
عقائده  أو  السياسية  آراءه  بسبب  لالضطهاد  التعرض  فيه 
الدينية ".  كما نصت الفقرة 01 من املادة 49 من نفس املعاهدة 
أو  الفردي لألشخاص احملميني  أو  النقل اجلماعي  على حظر 
نفيهم إىل أراضي دولة االحتالل أو أي دولة أخرى أيا كانت 

الدعاوى ")5(.
جنيف  ملعاهدات  األول  اإلضايف  الربوتوكول  نص  كما 
منه   73 املادة  يف  املسلحة  الدولية  النزاعات  ضحايا  خبصوص 
على: وجوب محاية األشخاص الذين كانوا بدون وثيقة تثبت 

انتمائه لدولة اإلقامة أو كانوا الجئني وبدون متييز)6(
كما ينص الربوتوكول اإلضايف الثاني لسنة 1977 يف املادة 17 
على: " ال جيوز إرغام األفراد املدنيني على النزوح عن أراضيهم 

ألسباب متصلة بالنزاع " )7(.  
وكذلك تنص املادة 85 الربوتوكول اإلضايف األول على: " عدم 

جواز ترحيل السكان املدنيني من طرف دولة االحتالل ...")8(.  
نالحظ أن اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكوليها اإلضافيني مل 
يضعا تعريفا واضحا لالجئني يف القانون الدولي اإلنساني فهي 
بالسكان  تؤدي  واليت  احملظورة  األعمال  بعض  بتعداد  اكتفت 
املدنيني إىل اللجوء عن أراضيهم، كذلك عددت بعض األفعال 

اليت يتعرضون هلا واليت تعد انتهاكات للقانون اإلنساني.
فاالتفاقية مل تتعرض لتعريف الالجئني الذي يهاجرون عادة 
يف شكل مجاعي عرب احلدود الدولية للبحث عن أماكن أكثر 

أمنا، وهذا خوفهم من التعرض النتهاكات أطراف النزاع.
الرابعة  جنيف  اتفاقية  من  الرابعة  فقرتها  يف   45 املادة  إن  بل 
عرفت الالجئ بأنه الشخص الذي فر من وطنه خوفا من تعرضه 
للتعذيب واالضطهاد من طرف حكومة دوليته بسبب معارضته 
لسياساتها الداخلية، أو كان سبب اخلروج هو االضطهاد بسبب 
معتقداته الدينية، كما نالحظ أن هذه املادة مل تعاجل كذلك 
اللجوء اجلماعي الذي حيدث عادة بسبب خوف هؤالء السكان 
من التعرض النتهاكات أطراف النزاع أثناء النزاعات املسلحة.

2- حتديـد مفهـوم الالجئيـن فـي االتفاقيات الدوليـة

* املقصـود بالالجئ يف اتفاقيـة األمم املتحدة الالجئني لسنـة 1951

نظرا للنص الواضح حتديد مفهوم الالجئ يف اتفاقية جنيف 
الالجئني  جعل  ما  وهذا  اإلضافيني،  وبروتوكوليها  الرابعة 
أطراف  قبل  من  لالنتهاكات  تعرضا  املدنية  الفئات  أكثر 
اتفاقية  النزاع، فقد كانت هذه الظروف دافعا قويا حنو عقد 
وتبيان  حتديدهم  أجل  من  وهذا  الالجئني،  بوضع  خاصة 
اجلمعية  ووافقت  هلم  الالزمة  احلماية  وتوفري  حقوقهم 
العامة لألمم املتحدة على االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني 

لسنة 1951. 
وهو  الالجئ   " األوىل:  مادتها  يف  الالجئ  االتفاقية  عرفت  وقد 
كل شخص يوجد نتيجة ألحداث وقعت قبل األول من فرباير 

لالضطهاد  التعرض  من  يربره  ما  له  ختوف  وبسبب   ،1951
لعضوية  انتمائه  أو  جنسيته  أو  دينه  أو  لعرقه  ترجع  ألسباب 
فئة اجتماعية معينة أو آراءه السياسية خارج دولة إقامته وال 
يستطيع وال يريد لذلك اخلوف أن ستظل حبماية ذلك البلد 

 )9(" ....
الالجئني  مشكلة  لتحل  جاء  االتفاقية  هذه  أن  املالحظ 
مقيدة  جعلها  ما  هو  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  األوروبيني 
حباجز جغرايف وضعت خصيصا له، وهذا الذي حتفظت عليه 
على  نصت  أنها  كما   ،)10( وإيطاليا  فرنسا  أسرتاليا،  من  كل 
وهو  االتفاقية،  نظر  يف  الجئ  أساسه  على  حيدد  زمين  شرط 
جانفي   01 وقعت  أحداث  بسبب  دولته  خارج  الشخص  وجود 
1951، وهذا ما جيعل تعريف الالجئ حسب هذه االتفاقية حكرا 
العاملية  احلرب  من  املتضررة  األوروبية  الدول  مواطين  على 
الالجئني  جلميع  شامل  غري  تعريفا  منه  جيعل  مما  الثانية، 
واحلروب،   األزمات  بسبب  العامل  دول  خمتلف  عرب  املنتشرين 
أو الذين جلئوا خارج دياره بعد تاريخ 1951، هذا الذي جيعلها 
غريهم،  دون  أوروبا  بالجئي  خاصة  إقليمية  باتفاقية  أشبه 
وبعدها عن معاجلة البعد العاملي ألزمة الالجئني، األمر الذي 
الشرط   ( الشرط  هذا  يتجاوزون  املتحدة   األمم  خرباء  جعل 

الزماني واملكاني ( يف الربوتوكول اإلضايف لسنة 1967 )11(.
لكن رغم هذا التطور ملفهوم الالجئ إال أن االتفاقية مل تتحدث 
الدولي  القانون  يف  فالالجئني  احلقيقي،  مبفهومه  اللجوء  عن 
بسبب  أخرى  أماكن  إىل  أماكنهم  من  يفرون  ال  اإلنساني 
بسبب  وإمنا  فردي،  شكل  ويف  الدينية  أو  السياسية  آرائهم 
غالب  ويف  النزاع،  أطراف  جانب  من  للقوة  املفرط  االستعمال 
حدود  عبور  طريق  عن  مجاعي  بشكل  اللجوء  يكون  األحيان 
أمنا، كما حدث يف احلرب األهلية يف  الدولة إىل دول أكثر 
جلئ  حيث  السورية  األهلية  احلرب  وكذا   1994 سنة  رواندا 
املواطنون بشكل مجاعي إىل الدول اجملاورة هربا من العنف بعثا 

عن أماكن أكثر أمنا.
بالرغم من أن موجات اللجوء اليت عانت منها أوربا كانت بسبب 
االتفاقية جعلت االضطهاد  أن هذه  إال  الثانية  العاملية  احلرب 
السياسي والديين السبب الرئيسي وراء اللجوء، هذا السبب الذي 
إىل  وتقسيمها  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  أوروبا  منه  عانت 

معسكر شرقي وغربي.
مبادتها   1951 سنة  املتحدة  األمم  اتفاقية  تبقى  ذلك  رغم 
خاصة  الالجئ  مفهوم  لتحديد  األساسي  املرجع  هي  األوىل 
الذي  بينها االضطهاد  اللجوء وجعلت من  أسباب  أدرجت  وأنها 
يتمتع  حتى  يشرتط  ال  حيث  الالجئ  صفة  حتديد  أساس  هو 
الشخص بصفة الالجئ وقوع اضطهاد الناتج عن أحداث وقعت 
االضطهاد  كان  وإن  حتى  الالجئ  مصطلح  ينصرف  وإمنا 
حمتمل الوقوع)12(، هذا السبب الذي حيمل يف معانيه خمتلف 
نص  واليت  اإلنسان  حلقوق  املاسة  واملمارسات  األشكال  أنواع 
ومن   ،)13(  1948 لسنة  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  عليها 
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واالستعباد،  إنسانية،  والال  القاسية  املعاملة  التعذيب،  بينها 
واالعتقال واحلجز التعسفي ..... 

ولعل أهم فئة من الالجئني يف العامل خاصة يف الوقت احلالي 
النزاعات  بفعل  بلدانهم  من  يفرون  الذين  احلرب  الجئو  هي 
بلدان  إىل  والتهديد  بالقوة  منها  يهجرون  الذين  أو  املسلحة 

أخرى.  
*حتديد مفهوم الالجئ فـي االتفاقيات اإلقليميـة 

أ- املقصـود بالالجـئ فـي منظمة الوحـدة اإلفريقيـة 

اخلمسينات  أواخر  اإلفريقية  الدول  من  الكثري  استقالل  بعد 
انتشرت احلروب األهلية داخل هذه الدول تنافسا على السلطة 
بني خمتلف األطراف، مما تسبب يف الكثري من املآسي ملواطين 
تلك الدول، األمر الذي أدى إىل جمموعات كثرية من السكان 

إىل اهلرب منها والبعث عن مكانا أكثر أمنا.
يف  البعث  إىل  اإلفريقية  الوحدة  منظمة  دفعت  األسباب  هذه 
خاصة  بإتفاقية  توج  ملعاجلتها  إجتماع  وعرض  املعضلة  هذه 
بالالجئني وقعت يف 10 أيلول 1969، حيث راعت هذه االتفاقية 
مشكلة  يف  واملتمثلة  احلروب  عن  الناجتة  واآلثار  األسباب 
الالجئني، وصاغت تعريفا هلم استندت فيه التفاقية الالجئني 
لسنة 1951 ولكنها توسعت يف حتديد صفة الالجئني، فذكرت 
اللجوء،  حلاالت  احلقيقية  األسباب  وهي  للجوء  أخرى  أسباب 
أو  العدوان  بسبب  شخص  كل   " هو  الالجئ  أن  إىل  وخلصت 
االحتالل اخلارجي أو سيطرة أجنبية أو أحداث اليت ختل بشدة 
بالنظام العام إما يف جزء أو كل دول اليت ينتمي إليها بأصله 
أو جنسيته، أجرب على ترك مكان إقامته املعتاد للبحث عن مكان 

آخر خارج دولة أصله أو جنسيته ")14(
اليت  من  ودقة  مشوال  أكثر  جاء  التعريف  هذا  أن  املالحظ 
التعريف اليت جاءت به اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بالالجئني، 
عن  الناجتة  اللجوء  يف  الشائعة  أشباب  عن  حتدث  أنها  وذلك 
احلروب والنزاعات الداخلية وليس بسبب االضطهاد السياسي 

فقط.
ب- املقصـود بالالجئيـن يف إعالن قرطـاج لسنـة 1984

تعلق  ما  خاصة  الالتينية  أمريكا  يف  األهلية  احلروب  بعد 
وعبور  السبعينيات  أواخر  وبوليفيا  والبريو  الكولوميب  بالنزاع 
واحلروب  العنف  من  هربا  الدول  هذه  مواطين  من  اآلالف 
داخل بلدانهم األصلية، عقد اجتماع حول الالجئني بدعوى من 
22 نوفمرب  املفوضية العليا لشؤون الالجئني بكولومبيا بتاريخ 
1984 حول احلماية الدولية لالجئني يف أمريكا الوسطى أو ما 

يسمى بإعالن قرطاج اخلاص بالالجئني لسنة 1984.
بالدهم  من  الفارين  األشخاص   " بأنهم:  الالجئني  عرف  حيث 
أو  أو عدوان خارجي  أعمال عنف  تهديد حياتهم بسبب  بسبب 
نزاعات داخلية أو خرق عام حلقوق اإلنسان أو عدوان خارجي 
أو نزاعات داخلية أو خرق عام حلقوق اإلنسان أو أية ظروف 

أخرى ..." )15(. 
ويعترب هذا اإلعالن أول من حتدث عن حاالت اللجوء احلقيقية 
أعمال  بسبب  بالدهم  من  فارين  جمموعات  عن  حتدث  فهو 
األخرى  االتفاقيات  من  مشوال  أكثر  كان  وبالتالي  عدوان 
أي أنه مل يعتمد مصطلح االضطهاد كمعيار لتحديد اللجوء، 
كما نص على مصطلح األشخاص الفارين من احلرب بصيغة 

اجلمع، وهو الذي أغفلته االتفاقيات السابقة. 
القانون  يف  لالجئني  وواضح  شامل  تعريف  نستنتج  هنا  من 
الدولي اإلنساني وهو: " الالجئني هم األشخاص الذين يعربون 
حدود دوهلم األصلية لبحث عن أماكن آمنة لسبب استعمال 
املفرط للقوة بني أطراف النزاع، أو بسبب خوفهم من التعرض 

لالضطهاد من األطراف املتنازعة. 
ج- املقصود باللجوء جبامعة الدول العربية

ملناقشة  اجتماعا  العربية  الدول  جامعة  وزراء  جملس  عقد 
 ،1994 مارس  يف  العربي  الوطن  يف  والالجئني  اللجوء  مسألة 
خاصة بعد أزمات اللجوء اليت عرفتها املنطقة مرورا باحلرب 
األمر  ولبنان.  الصومال  وحرب  اليمنية،  احلرب  إىل  العراقية 
 27 بالالجئني يف  العربية اخلاصة  االتفاقية  بإقرار  توج  الذي 
مارس 1994، وأضافت هذه االتفاقية أسباب أخرى يف تعريف 
 01 املادة  الالجئ من ضمنها الكوارث الطبيعية وهو ما أكدته 
من هذه االتفاقية: " يعترب الجئا كل شخص يلجئوا مضطرا 
إىل عبور حدود بلدهم األصلي أو مقر إقامته االعتيادية بسبب 
والسيطرة  له،  الحتالله  أو  البلد  ذلك  على  املسلط  العدوان 
جسيمة  أحداث  أو  طبيعية  كوارث  لوقوع  أو  عليه  األجنبية 
ترتب عليها إخالل كبري بالنظام العام يف كامل البلد أو جزء 

منه ")16(.
إىل  التنفيذ  حيز  االتفاقية  هذه  تدخل  مل  االتفاقية  هذه  لكن 
نافذة،  جتعلها  اليت  الكافية  التوقيعات  وجود  عدم  بسبب  اآلن 
وقد عقد اجتماع أخر يف جملس جامعة العربية على مستوى 
اللجان املشرتكة خلرباء وممثلي وزارات العدل والداخلية يف 
باللجوء  العربية اخلاصة  االتفاقية  ودراسة  ملناقشة  اجلامعة 
2016/08/08 من أجل تعديل وحتيني االتفاقية  وذلك بتاريخ 

بغية إقرارها . 
ثانيا- التمييز بني مراكز الالجئ وبعض املراكز األخرى 

1- املهاجـر االقتصـادي 

التماسا  طوعية  بصورة  بلده  عادة  االقتصادي  املهاجر  يرتك 
يف  يستمر  فإنه  وطنه  إىل  العودة  خيتار  إن  وما  أفضل،  حلياة 
أما الالجئون فيفرون بسبب خوفهم  التمتع حبماية حكومته، 
من األعمال العدائية ومن االستعمال املفرط للقوة بني أطراف 
النزاع، ولذا فهم ال يستطيعون العودة بأمان إىل ديارهم يف ظل 

تلك الظروف السائدة.
وقد  آخر،  إىل  مكان  من  ينتقل  شخص  ببساطة  هو  واملهاجر 
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جيرب على املغادرة ألنه خائف أو جائع أو حباجة ماسة لضمان 
سالمة عائلته، وينتقل طواعية لبلد آخر هلذه األسباب. كما 
أنهم يتمتعون حبقوق إنسانية كغريهم مثل احلق يف احلياة 
واحلق يف مستوى معيشي كاف، وهناك اتفاقيات دولية تنص 

على حقوق املهاجرين مثل: اتفاقية منظمة العمل الدولية.  
2- النازح أو )املشـرد داخليـا(

السنوات األخرية وخاصة يف مناطق  النزوح يف  ظهر مصطلح 
الصراعات والنزاعات املسلحة، حيث يعرف النزوح بأنه حركة 
ويتم  دولة،  حدود  داخل  آلخر  مكان  من  اجملموعة  أو  الفردي 
النزوح رغم عن إرادة النازح بسبب احلروب أو اجملاعة والتوجه 
هو  النازحون  أن  أي   )17( دولته  داخل حدود  لكن  آخر  إىل مكان 
األشخاص الذين يفرون ويرتكون ديارهم جربا وقسرا للبحث 
عن أمكان آمنة، وذلك بسبب الظروف القاسية اليت يتعرضون 
هلا واآلثار السلبية الناجتة عن حروب والنزاعات املسلحة وما 
الكوارث  بسبب  أو  حلقوقهم،  جسيمة  انتهاكات  من  ختلفه 

الطبيعية  دون عبور حدود دوهلم األصلية.  
داخليا  واملشردون   " داخليا:  املشرد  أيضا   النازح  على  ويصطلح 
هم األشخاص الذين أكرهوا على اهلرب أو على ترك منازهلم 
وأماكن إقامتهم العادية أو اضطروا إىل ذلك سعيا لتفادي آثار 
انتهاك حقوق اإلنسان أو  أو  العام  العنف  نزاع مسلح أو حاالت 
لدولة  الدولية  احلدود  يعربوا  مل  والذين  الطبيعية،  الكوارث 

إقامتهم ")18(.
موضوع  تعاجل  أنها  إال  التسميات  اختلفت  مهما  أنه  املالحظ 
األشخاص الذين يرتكون ديارهم هربا من أوضاع اقتصادية 

أو عسكرية للبحث عن أماكن أفضل لكن داخل حدود دوهلم.
هو  كما  بالنازحني،  خاصة  اتفاقية  وجود  عدم  من  بالرغم   
قوانينهم  يتمتعون حبماية مبوجب  أنهم  إال  بالالجئني  احلال 
الوطنية وقوانني حقوق اإلنسان وكذا يتمتعون باحلماية وفق 
قواعد القانون الدولي اإلنساني أثناء النزاعات املسلحة وفق ما 

قررته اتفاقيات جنيف لعام 1949.
خطرا  تشكل  أصبحت  اليوم  النازحني  مشكلة  أن  كما 
النازحني  على  السلبية  أثارها  بسبب  العاملي  مستوى  على 
وباخلصوص عندما يطول أمد النزع وتطول معه مدة النزوح، 
أمام  األمحر  للصليب  الدولية  اللجنة  عنه  حتدثت  الذي  هذا 
األمم املتحدة يف دورتها 68 يف بندها 62 من جدول أعماهلا )19(.   

املطلب الثاني: احلماية الدولية لالجئني وآلياتها 

تعريف موحد وشامل لالجئني  إىل  الدولي  الفقه  توصل  عدم 
الالجئني وإهدار حقوقهم مبا يف ذلك  ال يعين إهمال موضوع 
الدولي  القانون  اهتم  بل  هلم،  املقررة  والتعويضات  احلماية 
بالالجئني  خاص  بشكل  اإلنساني  الدولي  والقانون  عام  بشكل 
وعمل على توفري احلماية الالزمة هلم سواء أثناء النزاع أو بعد 
حقوق  عن  فالبحث  إليها،  جلئوا  اليت  البلدان  يف  استقرارهم 
الالجئني واحلماية املقررة هلم ال ينبغي أن يقتصر على اتفاقية 

اللجوء فقط، وذلك أن الكثري من حقوق الالجئني  جتد منشؤها 
ومصدرها يف اتفاقيات حقوق اإلنسان األساسية واليت يستفيد 

منها الالجئ كإنسان قبل كونه الجئا )20(.
الدراسة  هذه  من  األول  اجلزء  يف  ستناول  األساس  هذا  وعلى 
ويف  الدولية  االتفاقيات  ملختلف  لالجئني  الدولية  احلماية 
اللجنة  يف  املتمثل  احلماية  آليات  إىل  نتطرق  الثاني  اجلزء 
الدولية للصليب األمحر واملفوضية السامية لشؤون الالجئني 

لألمم املتحدة. 
 أوال - احلماية الدولية لالجئني يف االتفاقيات الدولية

1- اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949  ومحاية الالجئني

يف حالة نشوب نزاع مسلح يتمتع مواطنو أي بلد بعد فرارهم من 
العمليات الفدائية واستقرارهم يف بلد العدو باحلماية مبوجب 
اتفاقية جنيف الرابعة )21(، كذلك ميكن أن يكون الالجئني من 
دول أخرى يف وسط حرب أهلية يف دولة اللجوء، وهنا يتدخل 
هلؤالء  احلماية  لتوفري  بقواعده  اإلنساني  الدولي  القانون 
طرف  أراضي  يف  يقيمون  أجانب  أنهم  أساس  على  الالجئني 
وهكذا  املعادية،  الدولة  مواطنو  أنهم  أساس  على  وليس  النزاع 
نالحظ أن القانون الدولي اإلنساني خصص محاية تامة وسد 
بعض الذرائع اليت ميكن أن تتحجج بها الدولة املعادية املضيفة 
وتعامل الجئ الدولة املعادية بصفتهم أعداء، فالقانون الدولي 
اإلنساني سد هذا الفراغ وطالب الدولة املضيفة معاملتهم على 
أساس أنهم أجانب فقط، أي معاملتهم وهذا ما تناولته املواد 35 

إىل غاية املادة 46 من االتفاقية. 
املضيف معاملة  البلد  44 من  مادتها  االتفاقية يف  كما تطلب 
أعداء  كأجانب  معاملتهم  وعدم  تفضيلية  معاملة  الالجئني 
تعامل  ال   " على  نصت  حيث  غري.  ال  اجلنسية  أساس  على 
الدولة احلاجزة الالجئني الذين ال يتمتعون يف الواقع حبماية 
لدولة  القانونية  تبعيتهم  أعداء جملرد  آلية حكومته كأجانب 

معادية ")22( .
كما تنص املادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 )23(

على عدم قيام دولة االحتالل بإخالء  كلي أو جزئي ملنطقة 
الواحدة، وهذا  العائلة  أفراد  التفريق بني  معينة وضمان عدم 
ما يضر كثريا فئة الالجئني واليت يؤدي جلوئها يف الغالب إىل 

تشتت أفرادها. 
كما تنص املادة 74 من الربتوكول اإلضايف األول لعام 1977 
والفقرة الثالثة " ب" من املادة 4 للربوتوكول  اإلضايف الثاني 
األسر  مشل  مجع  عملية  املتعاقدة  الدول  ضمان  ضرورة  على 
الالجئني  فئة  هم  هنا  واملقصود  املسلح،  النزاع  نتيجة  املشتتة 
بهذه  املخولة  اإلنسانية  املنظمات  عمل  وتشجيع  وتسهيل 

املهمة.   
أي  نقل  جواز  بعدم  الرابعة  جنيف  اتفاقية  تقضي  كذلك 
فيه  خيشى  بلد  إىل  األحوال  من  حال  أي  يف  حممي  شخص 
من  احلماية  عن  حتدثت  فهي  كان،  سبب  ألي  االضطهاد 
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45 يف  املادة  الطرد التعسفي، فأقرت مبدأ عدم جواز الطرد يف 
فقرتها الرابعة.

األشخاص  تسليم  أمام  عقبة  املادة  هذه  أحكام  تشكل  ال  ولكن 
تسليم  ملعاهدات  طبقا  القانون  ضد  جبرائم  املتهمني  احملميني 
طبقا  القانون  ضد  جبرائم  املتهمني  احملميني  األشخاص 

ملعاهدات تسليم اجملرمني املربمة.
حمايدة  دولة  أي  مواطين  بني  من  الالجئون  يتمتع  كذلك 
مبوجب  باحلماية  حماربة  دولة  أراضي  يف  إقامتهم  حال  يف 
إذا مل تكن هناك عالقات دبلوماسية  الرابعة، وذلك  االتفاقية 

بني دولتهم والدولة احملاربة.
وعززت هذه احلماية املادة 73 من الربوتوكول اإلضايف للدول 

حتى وإن كانت العالقات الدبلوماسية قائمة بني البلدين.
كما تضمن القانون العريف املرتاكم أحكاما حلماية الالجئني 
جنيف  اتفاقية  اشرتطت  فمثال  جنيف،  التفاقية  باإلضافة 
بوضع  يتمتعون  ال  الذين  املدنيني  ملعاونة  إنسانيا  معيارا 
بعد  الالجئني  حق  االتفاقية  هذه  ضمنت  كما  ديبلوماسي، 
إجبارهم على العودة إىل البلد الذي يواجهون فيه خطرا، أو إذا 

ادعوا بشكل مشروع أنهم سيكونون عرضة لالضطهاد)24( 
ولقد أضافت  املادة 70 يف فقرتها الثالثة من االتفاقية الرابعة على 
عدم جواز القبض على رعايا دولة االحتالل الذين جلئوا قبل بدء 
النزاع إىل األراضي احملتلة كذلك مينع إبعادهم وحماكمتهم 

إال بسبب خمالفات اقرتفوها بعد بدء األعمال الفدائية 
يقع  الذي  الالجئ  فإن  ما،  دولة  أراضي  احتالل  حالة  يف  أي 
حبماية  أيضا  يتمتع  مواطنيها  أحد  هو  الدولة  سلطة  حتت 
خاصة، إذ أن االتفاقية حتظر على دولة االحتالل القبض على 
هذا الالجئ، بل وحتظر عليها حماكمته أو إدانته أو إبعاده عن 

األراضي احملتلة.
مسلح  نزاع  من  الفارين  الالجئني  أن  على  نشري  األخري  ويف 
يتمتعون  ال  دولي  نزاع  يف  تشرتك  ال  دولة  أراضي  يف  لإلقامة 
هذه  تقع  مل  ما  اإلنساني  الدولي  القانون  مبوجب  باحلماية 
اخلرية بدورها فريسة نزاع مسلح داخلي، وعندئذ يتمتع حق 
اخلاصة   1951 جنيف  اتفاقية  على  بناءا  باحلماية  الالجئني 
بالالجئني، وهذا ما جيعلنا نعرج عليها يف الفرع التالي لننظر 

يف احلماية اليت كملتها اتفاقية الالجئني لسنة 1951. 
2- اتفاقية جنيـف لالجئني لسنـة 1951 

احلدود  ويعربون  النزاع  مناطق  من  الالجئون  يفر  ما  غالبا 
الدولية واستقرارهم يف بلدان آمنة، وبالتالي ال يتدخل القانون 
على  تعمل  وإمنا  حلمايتهم،  احلالة  هذه  يف  اإلنساني  الدولي 
فتلزم  محايتهم  على   1951 لسنة  جنيف  اتفاقية  محايتهم 

األطراف بتنفيذ أحكامها.
أساسية  بصفة  لالجئني  املضيفة  احلكومات  عاتق  على  وتقع 
األطراف   140 الـ  البلدان  وتعترب  الالجئني  محاية  مسؤولية 

1951 أو الربوتوكول ملزمة بتنفيذ أحكامها:  يف اتفاقية عام 
االقتضاء  املفوضية بدور رقابي مؤقت وتدخل حسب  وحتفظ 
لضمان منع الالجئني الفعليني اللجوء، كذلك متنع االتفاقية 
خشية  منها  الفارين  بلدانهم  إىل  العودة  على  الالجئني  إرغام 
يف  الوضع  استتباب  عدم  بسبب  للخطر  فيها  حياتهم  تعرض 

بلدانهم. 
على  الالجئني  مساعدة  أجل  من  السبل  الوكالة  وتلتمس 
العودة  أو  احمللي  االندماج  خالل  من  إما  جمددا،  حياتهم  بدء 

الطوعية إىل أوطانهم أو إعادة توطينهم يف بلد ثالث)25( .
كما نصت املادة 08 من النظام األساسي للمفوضية العليا لشؤون 
الالجئني على حلول مشكلة الالجئني، فحضرت إعادة الالجئني 
قصرا إىل ديارهم يف حالة توفر املن هناك. كما طالبت الدول 
املضيفة لالجئني على اختاذ إجراءات بعيدة عن التعقيد من أجل 
املساعدة على استقرار طاليب اللجوء هناك، ووضع الرتتيبات اليت 
تضمن سالمة وأمن، والتشجيع على العودة االختيارية اآلمنة 

إىل ديارهم، واملساعدة يف إعادة استقرارهم.
الالجئني  بوضع  اخلاصة  املتحدة  املم  اتفاقية  منحت  كما 
املفصلة  اإلنسان  حقوق  وهي  لالجئ،  ضمانات   1951 لسنة 
العاملي  اإلعالن  رأسها  وعلى  أخرى  دولية  قانونية  أدوات  يف 
حلقوق اإلنسان لسنة 1948، فال جيب معاملتهم كأجانب غري 
شرعيني، كما هلم احلق يف التحرك حبرية يف بلد اللجوء وال 

جيب تقييدهم دون ضرورة   
وبالتالي يتمتع الالجئون حبقوق حسب اتفاقية الالجئني سنة 
جنيف  اتفاقية  يف  الواقع  للنقص  مكملة  جاءت  واليت   1951
جنيف  اتفاقية  أن  نالحظ  املدنيني  حبماية  اخلاصة  الرابعة 
لسنة 1951 اخلاصة بوضع الالجئني كانت أمشل من اتفاقية 
الالجئني  حلماية  تفصيلها  يف   1949 لسنة  الرابعة  جنيف 
بنصها  يتعلق  فيما  وخاصة  شاملة  بصورة  حقوقهم  وتبيني 
على احلقوق االقتصادية واالجتماعية الثقافية األساسية مثل 
العمل والتعليم والصحة، واملساعدة االجتماعية وتقضي املادة 
35 من االتفاقية بأن تتعاون الدول املتعاقدة مع مفوضية األمم 
املتحدة لشؤون الالجئني يف ممارسة وظائفها وبصفة خاصة 

تسهيل مهمتها يف اإلشراف على تنفيذ أحكام االتفاقية)26( 
3- التكامل بني القانون الدولي اإلنساني وقانون الالجئني سنة 1951 

يف محاية الالجئني

 يلتقي القانون الدولي اإلنساني وقانون الالجئني بشكل طبيعي 
عندما ميسك بالالجئني يف نزاع مسلح، ففي تلك احلالة يكون 
أولئك األشخاص الجئني وضحايا نزاع يف نفس الوقت، ومنطقيا 
الالجئني  لقانون  املزدوجة  احلماية  حتت  يكونوا  أن  ينبغي 

والقانون اإلنساني اللذين ينبغي أن يطبقا يف نفس الوقت)27(.
وقانون  اإلنساني  الدولي  للقانون  املتزامن  التطبيق  من  وبدال 
من  نوعا  ميثل  مما  التوالي،  على  تطبيقهما  ميكن  الالجئني 
أخرى  وبعبارة  الكافية،  باحلماية  خيتص  فيما  االستمرارية 
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قد يضطر أحد ضحايا النزاع املسلح إىل ترك بلده ألنه ال جيد 
كل  يف  مثال  اإلنساني،  الدولي  القانون  من  الكافية  احلماية 
فيدفعهم  الالجئني  حقوق  فيها  تنتهك  اليت  املسلحة  النزاعات 
إىل مغادرة بلدانهم متجهني حنو بلدان أخرى أكثر أمنا، وقد 
وبالتالي  آمنة،  بلدان  أي  النزاع  يف  طرفا  البلدان  هذه  تكون  ال 
اليت ال  البلدان  يوفر احلماية لالجئني يف هذه  الذي  فالقانون 
ما  وهذا  لالجئني،  الدولي  القانون  هو  مسلحة  نزاعات  تشهد 
التوالي، فعند عدم توفر محاية  القانونني يطبقان على  جيعل 
اإلنساني،  الدولي  القانون  مبوجب  النزاع  مناطق  يف  لالجئني 
نظرا لالنتهاكات اليت تطال قواعد القانون اإلنساني، فيلجئون 
إىل بلد ثالث أكثر أمنا وغري طرف يف النزاع، وهذا ما جيعل 
القانون الدولي لالجئني حيميهم عن طريق املفوضية السامية 

لالجئني. 
لالجئني  الدولي  القانون  على  اإلنساني  الدولي  القانون  أثر 
القانون  من  واملبادئ  املفاهيم  بعض  األخري  هذا  استعارة  حيث 
الدولي اإلنساني، ومن بينها ما نصت عليه اتفاقية الالجئني من 
املدنيني  اللجوء عمال مببدأ حتييد  املدنية للمخيمات  الصبغة 
على النزاعات املسلحة املعمول بها يف القانون الدولي اإلنساني، 
وهو شرط أساسي للحصول على احلماية اليت توفرها اتفاقية 

الالجئني ملخيمات اللجوء.  
ومن هنا نستنتج أن كل من اللجنة الدولية للصليب األمحر 
واملفوضية السامية لشؤون الالجئني تعمالن سويا على توفري 
القانون  بني  التقاء  نقطة  وهذه  لالجئني،  الالزمة  احلماية 

الدولي اإلنساني والقانون الدولي لالجئني.
عن  تقارير  السامية  املفوضية  قدمت  املثال:  سبيل  فعلى 
الظروف املروعة يف معسكرات االحتجاز اليت يديرها كروات 
 ،1993 آب   / أغسطس  يف   " موستار   " منطقة  يف  البوسنة 
وحصلت على تغطية كبرية يف وسائل اإلعالم الدولية، مما 
ما  وهو  الكرواتية،  السلطات  على  سياسي  ضغط  على  أدى 
اللجنة  البوسنة على منح  أسفر بدوره على موافقة كروات 
أن  بعد   ( املعسكرات  يف  كامال  نفاذا  احلمر  للصليب  الدولية 
للمفوضية  والسماح  أشهر(   06 عن  يقرب  ملا  متاح  غري  ظل 
السامية لشؤون الالجئني بإعادة توطني احملتجزين يف بلدان 

أخرى)28(.
وظهر مصلح التعويض ألول مرة يف إعالن القاهرة سنة 1986 
اخلاص بالوضع القانوني لالجئني حيث نصت يف املادة 04 منه 
على وجوب قيام الدولة بتعويض مواطنيها الذين أرغموا على 
الدولة تقدميها  الواجب على هذه  القيمة  بيوتهم بنفس  ترك 
ألي شخص غريب كذلك عقدت هذه اللجنة مؤمترها الثاني 
يف القاهرة سنة 1992 وخلصت إىل أنه إذا طردت دولة مواطنيها 

مباشرة فإن هلم حق العودة والتعويض معا. 

ثانيا-  اآلليات الدولية حلماية الالجئني

)ICRC( 1- اللجنة الدولية للصليب األمحر

ملساعدة  حمايد  بشكل  تعمل  مستقلة  إنسانية  منظمة  هي 
اللجنة  أن  حيث  الالجئني،  فيهم  مبا  احلرب،  ضحايا  ومحاية 
تدخل  واليت  مبسؤولياتها  تضطلع  األمحر  للصليب  الدولية 
يف حد ذاتها يف اختصاص وفقا للمادة 23 من النظام األساسي 
لالجئني بصورة خاصة على محايتهم مبوجب القانون الدولي 

اإلنساني.
يشملهم  الذين  الالجئني  خيص  فيما  الدولية  اللجنة  وتدخل 
الصلة  ذات  القواعد  املتحاربون  يطبق  لكي  األساسي  القانون 
احلماية  عملها  جمال  يف  وحتاول  الرابعة،  جنيف  باتفاقية 

واملساعدة الضرورية وفق املادة 24 من نظام اللجنة األساسي.
كذلك تقدم وكالتها املركزية للبحث عن املفقودين الالجئني 
يف كل وقت، فضال عن ذلك فقد ابتكرت اللجنة الدولية برامج 
طبية جراحية يف زمن احلرب لالجئني اجلرحى طبقا للمادة 

26 من النظام األساسي.

مواجهة  عند  األمحر  للصليب  الدولية  اللجنة  تتدخل  كما 
املضيفة(  )البلدان  اللجوء  دول  يف  أمنية  مشاكل  الالجئني 
الواقعة  اللجوء  خميمات  بتعرض  األمر  يتعلق  عندما  خاصة 
بالقرب من احلدود ألعمال عدائية، هنا تتدخل اللجنة الدولية 
أعمال  ومتارس  مستقل  كطرف  لالجئني  احلماية  لضمان 

بشكل حمايد.    
وفيما خيص مشكالت أمن الالجئني يف خميمات اللجوء فإنه 

جتدر اإلشارة على وجهيها التاليني: 
للعمال  املعرضة  اخلطرة  املناطق  يف  املخيمات  مكان  حتديد   -

العدائية بالقرب من احلدود من جهة.
- تواجد احملاربني يف خميمات الالجئني من جهة أخرى، ومما 
احللول  بعض  يوفر  اإلنساني  الدولي  القانون  أن  فيه  شك  ال 
للتغلب على هذه املشكالت األمنية، ولكن جيب أوال احرتام هذا 

القانون قبل كل شيء.  
وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل الدور املهم الذي تضطلع به 
اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر واهلالل األمحر، فضال عن 
مسألة  ومتثل  لالجئني،  املقدمة  املساعدة  عمليات  يف  احتادها 
للجنة  الرئيسية  املشاغل  من  أوطانهم  على  الالجئني  إعادة 
كقاعدة  تشارك  تكن  مل  إذا  حتى  األمر  واقع  ففي  الدولية، 
عامة يف عمليات إعادة الالجئني على أوطانهم، فإنها ترى أنه 
موعد  بالضبط  حتدد  أن  املعنية  واملنظمات  الدول  على  جيب 
وشروط عودة الالجئني إىل أوطانهم وال جدال يف أن معرفتها 
التامة بالبلد األصلي لالجئني تسمح هلا بتكوين فكرة مفصلة 
وبتقديم توصيات بشأن عودة الالجئني على أوطانهم مع ضمان 
أمنهم وكرامتهم، وقد حذرت اللجنة الدولية أكثر من مرة 
من خماطر اإلعادة املبكرة إىل الوطن يف املناطق غري املستقرة 
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وضع الالجئني يف القانون الدولي اإلنساني

أو يف املناطق اليت دمرت فيها البنى األساسية )29(.
الالجئون  يتمتع  ال  ما  غالبا  أنه  اإلشارة  ميكن  األخري  ويف 
البلد  كان  إذا  وهذا  اإلنساني،  القانون  مبوجب  باحلماية 
النزاع دوليا  املضيف هلم ليس طرفا يف نزاع مسلح سواء كان 

أو غري دولي.
وهذا الفراغ جعل األمم املتحدة تعمل على إنشاء جلنة خاصة 
أنشأت  هنا  ومن  احلاالت  هذه  يف  الالجئني  محاية  على  تعمل 
التابعة  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية 

لألمم املتحدة.
)UNHCR( 2- املفوضيـة الساميـة لشؤون الالجئيـن

1951 للمساعدة يف تقديم احلماية الدولية  مت إنشاؤها سنة  
لالجئني مبقتضى قرار اجلمعية العام 319-4 يف كانون األول 
/ ديسمرب 1949 لتحل حمل منظمة الالجئني الدولية، واهلدف 
األفراد وإجياد  لكل  اللجوء  للمنظمة هو ضمان حق  الرئيسي 
لبلدانهم،  االختيارية  والعودة  أخرى  دولة  يف  هلم  آمن  مكان 
وعمل املفوضية هو عمل إنساني كليا وغري سياسي، ومن أبرز 

اختصاصات املنظمة ما يلي:
أ - العمل على عقد اتفاقيات دولية حلماية الالجئني والتصديق 

عليها واإلشراف على تنفيذها.
ب - العمل عن طريق اتفاقيات خاصة مع احلكومات على تنفيذ 

أية تدابري ترمي إىل حتسني أحوال الالجئني.
ج - احلصول من احلكومات على معلومات بشأن عدد الالجئني 

املوجودين على أراضيها وأوضاعهم املعيشية.
د - تيسري التنسيق بني جهود املنظمات اخلاصة املهتمة برفاهية 

الالجئني.
كذلك بدأت املنظمة بالقيام مبسؤوليات إضافية للتنسيق يف 
تقديم املساعدات لالجئني والعائدين بالرغم أن هاذ مل يكن من 
واجب املنظمة إال أن هذا الدور أصبح من أهم واجباتها حلماية 
محاية  يف  ويدخل  هلم،  دائمة  حلول  عن  والبحث  الالجئني 
املفوضية األشخاص الطبيعيون الذين يقيمون خارج أوطناهم 
ال  الوقت  نفس  ويف  حكوماتهم  حبماية  ينتفعون  وال  األصلية 

يرغبون أو ال يستطيعون العودة إىل بلدانهم.
وقد قامت املفوضية السامية منذ إنشائها بكل األعمال املوكلة 
الغذائية والصحية  هلا من توفري احلماية لالجئني واملساعدة 
هلم  دائمة  إجياد  يف  املتمثل  واجباتها  بعض  إىل  باإلضافة 
بالعودة  األمر  تعلق  سواء  اللجوء  دول  حكومات  مع  بالتنسيق 

الطواعية أو التوطني)30(.  
خـامتـة 

بني  الفصل  ميكن  ال  أنه  نالحظ  البحثية  الورقة  هلذه  وختاما 
الالجئني عند تعرضنا لوضع  الدولي اإلنساني وقانون  القانون 
حيث  من  توازن  فهناك  اإلنساني،  الدولي  القانون  يف  الالجئني 

املفهوم بني القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لالجئني، 
فكالهما ينبع من احلاجة إىل توفر احلماية الالزمة للمدنيني 
الذين يعربون احلدود الدولية للبحث عن أماكن أكثر أمنا، 
حتى  راعياها.  من  ليسوا  دول  قبضة  حتت  األخري  يف  ويقعون 
وإن كانت اتفاقية الالجئني لعام 1951 تتحدث عن االضطهاد 
كأساس الكتساب صفة الالجئ، خاصة وأن اللجوء اإلنساني 
يكون كما سبق ذكره بسبب النزاعات املسلحة وبشكل مجاعي. 
احلاالت  بعض  يف  ينص  اإلنساني  الدولي  القانون  إن  كذلك 
على احلماية اليت تكون أقوى من احلماية املنصوص عليها يف 
القانون الدولي لالجئني أو تكملها،  ويشرتك كل من القانون 
القوة  جوانب  يف  لالجئني  الدولي  والقانون  اإلنساني  الدولي 
والضعف واملرتبطة بوجود هيئة ميدانية للحماية واملساعدة، 
فعلى سبيل املثال ميكن للمفوضية السامية لشؤون الالجئني 
االستعانة خبربة اللجنة الدولية للصليب األمحر، فيما خيص 
ضف  صحيح.  والعكس  اجلوانب  بعض  يف  ممارستها  حتسني 
إىل ذلك أن كل من القوانني ميكن أن يستفيد من اإلجراءات 

املقررة لرقابة االتفاقيات وإجراءات التنفيذ.
اللجنة  من  كل  لعبت  فقد  احلماية،  بآليات  يتعلق  فيما  أما 
املتحدة  لألم  السامية  واملفوضية  األمحر  للصليب  الدولية 
احلماية  توفري  يف  إنشاءهما  منذ  هاما  دورا  الالجئني  لشؤون 
األحيان،  من  كثري  يف  عملهما  ويتداخل  لالجئني،  الالزمة 
تشهد  املناطق  كانت  حيث  البوسنة  لالجئي  حدث  كما 
للصليب  الدولية  اللجنة  إثرها  على  تدخلت  عدائية  عمليات 
يف  وساعدتها  ديارهم  من  الفارين  الالجئني  حلماية  األمحر 
ذلك املفوضية السامية، وهذا ما شكل نوع من التعاون وتوفري 

احلماية. 
االتفاقيات  يف  الالجئني  بوضع  اخلاصة  التوصيات  بعض 

الدولية: 
إتفاقية  أن  حيث  لالجئني  وموحد  شامل  تعريف  إجياد    -1
حيث  املعاصر،  مبفهومه  للجوء  تتعرض  مل  الرابعة  جنيف 
مسلح  نزاع  بسبب  مجاعات  شكل  يف  يكون  ما  غالبا  اللجوء  أن 
إتفاقية  له  تطرقت  كما  وليس  الدولية،  احلدود  ويعربون 
ما  وهذا  والديين،  اإلثين  االضطهاد  بسبب  اللجوء  أي  جنيف 
ينطبق عادة على الالجئ الذي يفر من وطنه ألسباب سياسية.

كذلك عدم تعرض إتفاقية االمم املتحدة لالجئني يف تعريفها 
ملشكل اللجوء اجلماعي الذي تتسبب فيه النزاعات واملسلحة وهو 
ماحيتم على خرباء القانون الدولي حتيني االتفاقية وتضمينها 

هذه االسباب حتى تكون منسجمة وأوضاع الالجئني احلالية .
املقررة لالجئني،  للتعويضات  دولية خاصة  إتفاقية  بلورة   -2
حيث أن إتفاقية جنيف مل تتعرض ملوضوع التعويضات املقررة 

لالجئني.
احلماية  مراقبة  على  العاملية  القضائية  الوالية  تعزيز   -3
ارتكبت  اليت  الفظيعة  اجلرائم  بعد  خاصة  لالجئني،  املوفرة 
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ضد الجئي البوسنة يف املناطق العازلة اليت جلئوا إليها ومنها 
منطقة سريبرينتسا على سبيل املثال. 
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