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 المقدمة

تعد ظاهرة اللجوء سمة من سمات االساسية التي رافت وجود المجتمع البشري , فلم تخلو امة من هذه        

الظاهرة ولن تعش جماعة إنسانية بوصفها مجتمعاً عل هذه البسيطة اال وعرفتها , ولعل اللجووء العديود مون 

د ت ووون اسووبابي طبيعيووة االسووباا التووي تختلووي موون ريووو تيعيرهووا وطبيعتهووا بوواختني القمووان والم ووان , ف وو

والجفاي او قد ت ون سياسية او اقتصادية او اجتماعيوة ول ول سوبا مون  واألعاصير ال وارو والفيضانات 

 هذه االسباا اعر مهم في وجود ظاهرة اللجوء وتقايدها في المجتمعات االنسانية .

النسواني , اال ان المجتموع هذا وعلى الورمم مون ان ظواهرة اللجووء هوي ظواهرة موملوي بال ودم فوي التويري  ا

يجووا ان يخصووا لهووا اال فووي بوودء ال وورن العشوورين , وذلوو  نتيجووة  الوودولي لووم ينتبووي لهووا ولووم يولهووا االهتمووام

لرصوول ال عيور مون االروداو علوى المسوتول الودولي التوي  وان لهوا االعور ال بيور فوي قيوادة اعوداد النج وين 

لدولي , ورفورة تنوامي معول هوذه الظواهرة بموا تسوببي مون وبش ل  بير ومخيي اعار انتباه ورفيظة المجتمع ا

اعار سلبية على مختلي االصعدة الى ضرورة العمل على ايجواد نظوام دولوي يرموي ر ووج النج وين ويونظم 

 رالة اللجوء .

 توووفير ب صوودان موون االمووور االنسووانية التووي تناولتهووا المواعيووج واالتفاقووات تنوواول رالووة اللجوووء بووالتنظيم      

 مفهووم بيوان البروو هوذا فوي سونراول لوذل  النج ين ان علي المستمر التي يد هي لنج ين المساعدة مايةالر

 الر ووج اهوم و األصولية دولتوي ميور بلود الوى اللجووء طلوا الى بالفرد تدفع التي االسباا و انواعي و اللجوء

  اللجوء الرج المنظمة الدولية المواعيج اهم بيان مع النجئ عاتج على ت ع و بها يتمتع التي هل وااللتقامات

 ر ووج رمايوي في واجهقتها هي دورها و النج ين لشؤون المتردة االمم مفوضيي عن بالخصوا وسنت لم

 المتخصصوة المصوادر وجوود قلوي  هوو العربيوة م اتبنوا مون يؤخوذ ان الم وام هوذا فوي ال وول ويم ن النج ين

 العربي العالم و  لي العالم في الراضر الوقت في ورساسيتي الموضوع اهميي من وبالرمم اللجوء بموضوع

 وسيتم برو الموضوع وفج المرددات االتية . خاا بش ل

  

 : البحث اهميه

 مشو لي ان اولوى فمن اتجاهاتها نفسي الوقت في ترسم و الجهود مضمون تر م التي العوامل خنل من      

 او برمايوي لتعل هوا او االنسوان ر وج برمايي الرتباطها سواء برقة الدولي المجتمع تهم اوليي مسيلة النج ين

 قلوي اولها,   النج ين اعداد في ال بير التقايد ينرظ عانيي ناريي من و الدوليين واالمن السلم على المرافظة

 داخول النج وين مون معوين عودد قبوول يتعلوج ما في سواء  الدول تبذلها التي و فاياتها وعد  المتفرقة الجهود

 قود موا دولي اقاليم داخل النج ين من  بيره اعداد ودخول نجدتهم بهدي المادية المعونات بت ديم او اراضيها

  تضوطر عوم مون و الوافودين هوؤالء ايوواء عون  الناجم العاء ترميل علي الذاتية ام انياتها قادره مير يجعلها

 . معاً  االسلوبين الى تلجي وقد جدد الج ين دخول السماح عدم الى اما او اقليمها من النج ين افراج الي اما
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 : البحث مشكله 

 المعاهودات  بم تضوى الودول فيوي تلوقم الوذي الوقوت فوي النج ين  لهؤالء رمايي  تر ج  يفيي في ت من      

 بهودي االتفاقيوة تلو  نصووا الى ممارساتها قوانينها اخضاع خنل من النج ين لرمايي اليها انضمت التي

 . اإلش الية لهذه مرضي  رل الى التوصل

 : الموضوع اختيار اسباب 

 فووي اللجوووء تجربووي يخضووعون الووذين االشووخاا ان هووو الموضوووع هووذا الختيووار دعوواني الووذي السووبا       

 بوال وانين جهلهوم ان النج وين موع يتعواملون الوذين االشخاا جهل انا لي تبين  عدة لسنين المجاورة البلدان

 . النجئ االنسان وت ييمهم تعاملهم طري ي في  بير دور لي النج ين تخا التي الدولية

 : البحث هيكليه 

 : ييتي  ما مطالا عنو  مبرو  ل يتضمن مبرعين الى  البرو هذا ت سيم انش نا ذأل  اجل من     

 اللجوء هية ما:  االول المبرو 

 رمايتي وآليات اللجوء الرج المنظمة الدولية  االتفاقيات:  العاني المبرو 
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 االول المبحث

 اللجوء هية ما

 نتيجووة جوواء مفهومووي فووي االخووتني لعوول و,   التاريخيووة المراروول بوواختني اللجوووء  مفهوووم اختلووي        

 المبروو هوذا فوي تنواول سووي للجووء تودفع التوي االسوباا اخوتني او اليوي بها ينظر التي القاوية االختني

 . اللجوء مفهوم

 االول المطلب

 اللجوء مفهوم

 اللغة في اللجوء مفهوم:   اوال

 .إليي َملجوء   والمفعول الجئ, فهو ولُُجوًءا, لَْجً ا يلَجي, إلى لَجيَ 

 :  بي وارتمى قَصده وميره الم ان إلى الشَّْخاُ  لَجي

ياسي   الل جوء رج   ُمِنح نح إلى لَجي , الس   . هللا إلى الل جوء -الخارج/الجبال/الس 

 : بي واستعان إليي استند: ال ضاء إلى المظلومُ  لَجي

ات لَجيت  . والديي إلى لجي , ليساعده صدي ي إلى لَجي , العني إلى االرتنل قو 

 المعجم العربية المعاصر  -ا

ُ  والَم ان الشيء إِلى لََجيَ   .  أَْسَندتُ  هللا   إِلى أَْمري وأَْلجيْتُ  واْلَتَجيَ  لََجيً  ولَِجئَ  وَمْلَجيً  ولُُجوءاً  لَْجيً  َيْلَجي

يَ  عمَ  الُمسلِِمين ديوان في َدَخل َمن عني( :  هللا   )رضي َ ْعا رديو وفي  .  اإلِْسنمِ  قُبَّة من َخرج ف د منهم َتلجَّ

يْتُ  , والَتَجيْتُ  وعني فنن إِلى لََجيْتُ  ي ال : ميوره  إِلوى عني َعَدْلتَ  أَو بي , واْعَتَضْدتَ  إِليي اْسَتَنْدتَ  إِذا , وَتلجَّ

 (1)  المسلِمين عن واالْنفراد الُخروج إِلى إِشارة    يَني ,

 (.  لََجيَ  مصدر. ) أ( ج )ل -لُُجوء  : -1

 .  االْلِتَجاءُ   -: الَعَدالَةِ  إِلَى اللُُّجوءُ  إاِلَّ  أََماَميُ  َيُ نْ  لَمْ   . أ

َياِسيِّ  اللُُّجوءِ  َرجُّ .  ا اً  ُمْ َرهاً  ِبنََدهُ َماَدرَ  إِْنَسان   لُِ لِّ  ِبَبلَد   َواالْرِتَماءِ  االْلِتَجاءِ  َرجُّ  -: السِّ  ِمونَ  َخْوفواً  َوُمْضَطر 

 . َوآَراِ يِ  أَْفَ اِرهِ  ِبَسَباِ  االْضِطَهادِ 

 -لُجوء : -المعجم الغني  : -2

 . إلى لَجيَ  مصدر  -: لُجوء

 المعاصر العربية اللغة: المعجم

 لجي . يلجي  -1

                                                           

تواري  دخوول ar -https://www.almaany.com/ar/dift/arمعجم المعاني العربي متاح علوى الموقوع االل ترونوي  (1)

 مساءاً .  7السلعة  16/3/2018للموقع 

 

https://www.almaany.com/ar/dift/ar-ar%20تاريخ%20دخول%20للموقع%2016/3/2018
https://www.almaany.com/ar/dift/ar-ar%20تاريخ%20دخول%20للموقع%2016/3/2018
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 تعريي ومعنى لجوء في معجم معاني الجامع 

 اسم(: )لُُجوء -1

 لََجي مصدر:  لُُجوء

 (اسم: )لُجوء -2

 لََجيَ  مصدر

 االْلِتَجاءُ :  اللُُّجوءُ 

َياِسوويِّ  اللُُّجوووءِ  َرووجُّ  اً  ُمْ َرهوواً  ِبوونََدهُ َموواَدرَ  إِْنَسووان   لُِ وولِّ  ِبَبلَوود   َواالْرِتَموواءِ  االْلِتَجوواءِ  َرووجُّ :  السِّ  ِموونَ  َخْوفوواً  َوُمْضووَطر 

 َوآَراِ يِ  أَْفَ اِرهِ  ِبَسَباِ  االْضِطَهادِ 

 (فعل: )لََجي -3

 إليي َملجوء   والمفعول , الجئ فهو , ولُُجوًءا لَْجً ا , يلَجي إلى لَجيَ  -

 بي وارتمى قَصده:  وميره الم ان إلى الشَّْخاُ  لَجي -

 بي واعتضد إليي استند:  فنن إِلى لجيَ  -

 ل شخا ابتعد عن وطني ال ديم الني يخشى االضطهاد ألسوباا تتعلوج بالعنصور او  فقهاً :تعريف اللجوء 

الدين او الجنسية او الورأي السياسوي او االنتمواء الوى ف وة اجتماعيوة خاصوة , ال يسوتطيع وال يريود ان يضوع 

 .(1)نفسي ترت رماية بلده االصلي  

من قرارات معهد ال انون الودولي بشوين المر وق ال وانوني العوديمي  2/2عرفت المادة  الالجئ قانوناً :مكرة 

النجووئ بينووي :  وول شووخا بسووبا ارووداو سياسووية  1936الجنسووية والنج ووين الصووادرة فووي دورة برو سوول 

خارجوة , دون ان  وقعت في اقليم الدولة التي  ان مون رعاياهوا نوادر برضوا ي او بغيوره هوذا االقلويم او ظول

 ي تسا جنسية جديدة او يتمتع بالرماية الدبلوماسية ألي دولة اخرل . 

الخاصة بوضع النج ين تعريي النجئ :  ل من سبا لي الخوي ما يبورر مون  1951اشارات الية اتفاقية 

اسية يبسبا أرا ي السالتعرض لنضطهاد بسبا عرقُي او ديني او جنسيتُي او انتما ُي الى ف ة اجتماعية معينة 

خارج البند التي يرمل جنسيتها وال يستطيع اوال ال يرما في رماية ذلو  البلود بسوبا هوذا الخووي او  ول 

من ال جنسيتي لي خارج بلد اقامتي الساب ة وال يستطيع او ال يرما بسبا ذلو  الخووي فوي العوودة الوى ذلو  

ي ي يم في م ان ما , ويبرو عن اللجوء الى االقامة في هو الشخا الذ تعريف الالجئ اصطالحاً :( 2) البلد 

 . (3) م ان اخر

                                                           

 .424, ا 2001, ر وج االنسان وال انون الدولي االنساني , ط عانية , النشر االردن ,  فيصل شنطاوي (1)
 
 . 201, ا 2013أ : مرمد مدرت مسان , الرماية الدولية لر وج االنسان , ط االولى , دار الراية , االردن عمان . ( 2)
,  2000 – 2001دار النهضوة العربيوة , ال واهرة . د: سعيد سالم جوويلي , المودخل لدراسوة ال وانون الودولي االنسواني , ( 3)

 .124ا
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هووم النوواك تر وووا بلوودهم االصوولي خشووية االضووطهاد فيووي بسووبا العنصوور او الوودين او ال وميووة او  الالجئووو: :

 (2االنتماء الى طا فة اجتماعية معينة او مذها سياسي بعيني , اال يم نهم التمتع برماية ذل  البلد )

 طلب الثانيالم

 انواع اللجوء واسبابه 

الملجي هو لرماية ال انونية التي تمنرها الدولة التي ب صدها النجئ وتسمى )دولة الملجي( سواء ا انت داخل 

واع معينوة مون اللجووء ترجوع ألسوباا تروددها , اقليمها المادي او في اما ن معينة ت ع خارجة لذا  هنا  ان

 انواع اللجوء مع بيان اهم االسباا التي تدفع الفرد الى اللجوء .سنتناول في هذا المطلا 

  -انواع اللجوء بشكل عام : /أوالً 

رجع الوى الرالوة التوي عليهوا في البداية ان الملجي ال يمنح اال بصفة متوقعة , وفي مواجهة ظروي خطيرة ت

 :  ييتي  ما اللجوء انواع التفصيل من بشيء سنتناول,   األصلية بدولتي النجئ عنقة

 :  االنساني اللجوء  -1

 السياسوية باألمور عنقي لها ليك التي ال صرية ألسباا هو  اللجوء من النوع هذا سبا  ي ون ما ومالبا   

 .ميرها او الجفاي او التصرر او البرا ين او الفيضانات اول الطبيعية ال وارو ت ون  ان,  

  :  االقتصادي اللجوء  -2

 اسواك علوى الغالوا فوي قا موا ي وون و,   االقتصوادي الودافع هوو اللجوء من النوع هذا وراء الدافع ي من و 

 . ساب ي عن  بير بش ل يختلي النوع وهذا,   المعاشي و االقتصادي وضعي ترسين في طالبي رمبي

  :  الدستوري اللجوء  -3

 قوووانون (1) الموووادة قررتوووي موووا وهوووو  للمرووواربين  ويمووونح,  فرنسوووا فوووي اللجووووء مووون النووووع هوووذا يعوووري و 

  . السياسي اللجوء نظام يخضع اللجوء هذا من المستفيد و ,  25/7/1952

 اللجوء البحري : -4

وقد  رست هذا النوع من اللجوء االتفاقيات المتعل ة بوالررا وتنظيمهوا , فلسوفينتي  البرريوة الروج فوي مونح 

 اللجوء لطالبة ول ن لمددة مرددة  .

 اللجوء الديني :  -5

وقد  ان هذا النوع من اللجوء مطب اً في االقمنة التاريخية ال ديمة ولم يعد لوي أي فوي الوقوت الروالي اال فوي 

 .  (2 )اقطار قليلة

 

                                                           

 .  370, ا 2010لبنان ,  –د: لينا الطبال , االتفاقيات الدولية واالقليمية لر وج االنسان , المؤسسة الرديعة طرابلك   (1)

 
,  2006(علي عبدالرقاج صالح , النج ون في ال انون الدولي العام , بغداد , اطرورة د توراه م دمة الى جامعة بغداد , (2

  9ا
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 اللجوء السياسي : -6

هو من هرا من دولتي بسبا االضوطهاد المبنوى علوى اسواك او اسوباا سياسوية او عرقيوة , او سوبا       

رضا ي باألوضاع ال ا مة في دولتي ال تسمح ب يام معارضة فيها , او ال شرا ة فوي عمليوة فاشولة ل لوا عدم 

 . (1) نظام الر م او الدفاع عني ان نا اطاح بي

 ضود المستضعفين و الم هورين لرمايي جاء نظاما باعتباره الديني الملجي ان  الية اإلشارة  تجدر ومما      

 . الفردي االنت ام وقضاعة البدا ية ال وانين قسوة

 : نوعين الى يمنري الذي الم ان ريو من الملجي ين سم و 

 : االقليمي الملجأ االول النوع 

تمنري الدولة داخل اقليمهوا الموادي اسوتناداً الوى سويادتها االقليميوة ,  فعالية ا عر او  نطاقا االوسع هو و      

 ضود ورمايتوي مؤقتوي بصووره فوي والب واء االقلويم بودخول لنجوئ السوماح اهمهوا,  عناصور عوده من ويت ون

 الدبلوماسوية بالرمايوة تقويد,   اخرل دولي الى التسليم او االبتعاد او االضطهاد دولتي الى اإلعادة اجراءات

 .  (2)األصلية دولتي من عليها الرصول المفروض  ان التي ال نصلية و

 ظهور على و قنصلياتها واريانا سفاراتها داخل الدول تمنري الذي هو  الملجي من اخرل صوره وتوجد      

 . (3)الخارج  في الموجودة العس رية طا راتها الرربية سفنها

 دولي  اقليم داخل  النجئ وجود ان ذل  و,   لنجئ فعالية ا عر رماية يوفر االقليمي الملجي ان ننرظ      

 على االعتداء األخيرة هذه تستطيع فن, يضطهد ه  او تنر ي التي الدولة ذراع تدر ي ان من يرميي  الملجي

 انع واده المسوؤولية ذلو  علوى يترتوا بموا  الملجوي لدولي اإلقليمية السيادة  تنته  ان دون  اختطافي او النجئ

 .  (4)الدولية

  -: الدبلوماسي الملجأ:  الثاني النوع

 التوي للدولة المادي او المرسوك االقليم داخل دا ما يوجد النجئ فان,   الدبلوماسي الملجي بالنسبة اما      

 ي ضويها التوي للموده اال الدولوة تلو  سولطات مون يرميوي ال الملجوي  مونح فوان  وبالتالي,   تنر ي او  تضطهد

 يعنوي ذلو  فوان  بينها وي قاموت او  الملجوي مونح السوفارة  رفضوت اذا  انوي بريو,  المبعوعة او السفارة داخل

 اضوطهاده مواصلة او عليي ال بض امر(  االقليم دولي)  تضطهد او مبانيها خارج وتر ي النجئ عن تخليها

. 
                                                           

 . 119, ا2008برهان امر هللا , رج اللجوء السياسي , دار النهضة العربية , ال اهرة ,  ((1

 

 م 2014,   ماجسوتير رسالي بغداد,   اسرهم وافراد المهاجرين لالعما لر وج الدولية الرماية,   الشمري عبد داود عدنان((2

 . 18 ا, 
 

,  2011,   ال اهرة,   ال انونية لإلصدارات ال ومي مر ق,   االولى ط,   الدولية الدبلوماسية,   يوسي رسن يوسي:  د ((3

 . 109 ا
 

  97برهان امر هللا , مرجع سابج , ا  ((4
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 االقلويم داخول فوي االخورل للودول التابعوة السوفارات الى دخولي اللجوء طالا طريج عن النوع هذا ويتم     

 موامن فوي يصوبح اللجوء رج منري المذ ورة التابعة السفارات وقبول السفارة هذه الى دخولي وبمجرد دولتي

 . (1)بي يعوج الذي الخطر من

 اعتمودت ان بعود خاصوي مختلفوة اش ال الخارج في بععاتها الدولة تمارسي الذي:   الدبلوماسي الملجي و      

 .( 2 ) الدبلوماسية االمتياقات الرصانات اساسا االقليم امتداد نظريي

 . االختصار من  بشيء ذ رها يم ن اسباا عده هنا  فان اللجوء اسباا  يخا فيما اما       

 ذلو   وان اذا او,   موطنوي عون ابعواده الوى راجعوا ي وون موا منهوا اللجووء الوى الفورد تدفع اسباا عده هنا  

 مون الوتخلا بهودي او,   السياسوي النظوام فوي اروداو اعور علوى  اختيواراً  موطنوي بتور  قياموي الى مراجعي

 .  (3)  يتدول في الرا م للنظام  الخضوع

 وميرهوا والدينيوة اإلنسوانية و االقتصوادية و سياسويي منهوا واالسباا الدوافع من العديد اللجوء وراء وت من 

 االسوباا الوى ينشور و الخطور مون وسونمتي رياتوي  تتعورض ان قيامها رال للشخا ي ون التي الدوافع من

 : التالي النرو على

 : السياسية االسباب  -1

 اللجووء لطلوا افوراد مجموعي او للفرد المرر  هي و السياسية الدوافع  وراءه ت ون الذي اللجوء فهو      

موون األذل الووذي قوود يصوويبهم موون قبوول السوولطات الرا مووة فووي دولهووم , وذلوو  نتيجووة  تخلصوواً  اخوورل دول فووي

الخوتني ارراء السياسوية مووع الدولوة او االلتوقام بتوجيهووات تتنوافى موع توجيهووات السولطات الرا موة وت ووي 

وراء اللجوووء السياسووي افعووال ذات طووابع سياسووي  االتهووام بارت وواا جريمووة سياسووية , فظوونً عوون ذلوو  ف وود 

تخدمت الر ومووات هجوورات النج ووين للووتخلا موون المعارضووين السياسوويين او المنووافيين للسوولطة او ميوور اسوو

 المرموا فيهم .

معول االنتمواء الوى االروقاا  السياسويينويتضح مما ت دم ان االسوباا السياسوية التوي ت وي وراء اللجووء      

 ه االسباا ذات الصلة .والرر ات المعادية للر ومة او االضطهاد السياسي وميرها من هذ

 االسباب الدينية :  -2

ان التطرج الديني الذي ينمو بين الطوا ي يعد من اهم االسباا التي تؤدي الوى قيوام الصوراعات الدينوة      

الروروا والعوورات فوي العوالم وتعود ن طوة رساسوة جودا  وون  إلشوعالوالطا فية وهي من االسباا الر يسية 

التعصا الديني يرفض ويعد التسامح والمربة بوين الطوا وي ويتضوح مون ذلو  ان االسوباا الدينيوة تعود مون 

                                                           

 . 37مرجع سابج , ا(علي عبدالرقاج صالح , (1

 . 109يوسي رسين يوسي , مرجع سابج , ا ((2

 .  124سعيد سالم جولي , مرجع سابج , ا ((3
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االسباا المهمة والخاصة التي تلجي االنسان الى تر  موطني االصولي واللجووء الوى مووطن اخور تتووفر فيوي 

 . (1)تي فضنً من ان االسباا الدينية وراء ال عير من الرروا والعورات في العالم   اسر ألفرادالرماية لي 

 وهنا  اسباا اخرل للجوء وهي االسباا عامة :

تتضمن االسباا العامة التي تدفع االنسان لطلا اللجووء هوي موا تتعلوج بوالجنك واللوون والعورج وال ووارو 

 ل  فان هنا  اسباا اخرل ومن اهمها : والبرا ين , فظنً عن ذ واألعاصيرالطبيعية 

 اسباب اقتصادية واجتماعية :  -1

يمعل الف ر والبطالة وقلة الدخل المادي وميرها من االسباا االقتصادية الر يسية التي تواجي الفرد وترمموي 

 . على تر  بلده واللجوء خارج ردوده للرصول على ملجي تتوفر فيي ظروي الرياة االقتصادية البسيطة 

 اسباب امنية : -2

يلعا موضوع االمان واالست رار في المجتمعات الدولية والوطنية ماية اساسية لضومان الريواة واالسوت رار 

الجنك البشري , واالسباا االمنية للجوء تتمعل في  ون االنسان يعيش في بلود ال تتووفر فيوي عنصور  ألبناء

االمان وعلى المال العام والدم وميرهوا ولوذل  نجود ان الوضوع االمنوي العوام يعود مون االسوباا المؤديوة الوى 

 . (2)االخيرة وخاصة في بعض البلدان العربية والعراج وسوريا  ارونةظاهرة اللجوء التي  عرت في 

 الثالث المطلب

 الالجئي: والتزامات حقوق

 رووج موون ان ن ووول ان يم ننووا ولعلنووا النج ووين الر وووج موون  بيووره مجموعووي اللجوووء رووج منوواري يترتووا     

انسواناً اوالً واخيوراً   ونوي العالمي االنسان ر وج اعنن اقرها التي الر وج من  بيره مجموعي يمعل اللجوء

 يرتبهوا التوي الر ووج الى اشاره سنتناول دولة اتجاه بها التقام عليي يجا مت ابلة التقامات عليي يترتا ومما

 : ييتي  ما و العامة لنلتقامات الخضوع من يلقمي ما ايضا و لنج ين اللجوء رج منح

 : الرد او طردال حضر -1

 الخطوووة يعوود و , اللجوووء طالووا للشووخا اللجوووء رووج بهووا يرتبهووا التووي الر وووج اهووم جالروو هووذا ويعوود      

 الج اً  بطرد ت وم ان دولي ألية يجوق ال باني الرداو  الطرد بخطر ويعني ,  لنج ين الدولة للرماية األساسية

 مهوددين سونمتي و رياه فيها ت ون التي منها هرا التي االقليم ردود الى  انت صوره باني برده ت وم ان او

 الرجان هذا  على السياسية آرا ي بسبا او معيني اجتماعيي انتما ي الى ف ة او ديني و جنسيتي او عرقي بسبا

 فاني لنج ين الم ررة الرماية بمجال الخاصة الدولية االتفاقيات و الدولية التطبي ات بم تضى اقراره تم ان و

ُ  يرد لم ُ  عاما  رالوي فوي او طرده  النجئ برد االستعنا ية الراالت بعض في و يسمح بل اني قيود بدون مطل ا

                                                           

صباح مرمد جبر الجبوري , دور المرا م الدولية والوطنية في رماية ر وج النج ين , رسالة ماجستير  , م دمة الى  ((1

 . 23, ا 2017معهد المعلمين للدراسات العليا , النجي , 

 
ر ,  لية رضي مرمد علي هادي , االلتقامات ال انونية المفروضة على النجئ السياسي والعس ري , رسالة ماجستي ((2

 . 16, ا 2013الر وج , جامعة النهرين , بغداد , 
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 ن البلودام على خطرا الشخا هذا من تجعل مع ولي اسباا اللجوء طالا اليها يلج التي الدولة لدل توافرت

 .(1)الذي يوجد فيي وبسبا ما ارت بي هذا الشخا ساب اً من جرا م خطرة في بلده 

 شرعي : مير بش ل اللجوء طالبي دخول على الم ررة الع وبات من االعفاء -2

 و لنضطهاد فيي يتعرض الذي بلده من االهر الى النجئ دفعت التي الظروي طبيعة من الرج هذا وينبع  

 بلود الوى بلوده مون النجوئ راهو الوى ادت التوي االسباا طبيعة تفرقه يواقع رج عني ال ول يم ن الرج هذا

 الراصولة الطبيعيوة الغيور الظروي نتيجة مستعجنً  و اً استعنا ي اً خروج بلده من النجئ خروج نا فغالبا اخر

 فيوي يلوتمك الوذي بلود الوى دخولوي و هوذا خروجوي وي وون ربوالخط رريتيو يوسنمت رياتي تهدد التي بلده في

معول هوذه الظوروي  دفعتوي اشوخاا  وذاه ومعاقبتهواوال عوان  الظلم فان لهذا و مشروع مير ت دم لما اللجوء

 . (2)الى عدم اتباع الطرج الم ررة قانونيا لي ون دخولي شرعياً الى بلد اللجوء 

مواطنة , ورج االقاموة علوى اراضوي دولوة الرج من عدم تعرض النج ين الى التمييق بسبا العرج او  -3

  , والرج بتيمين الرعاية الم دمة لمواطنين دولة اللجوء نفسها .اللجوء 

ان يتمتووع النجووئ بوونفك الرعايووة الممنورووة لرعايووا الدولووة موون ريووو ممارسووة الشووعا ر الدينيووة والتربيووة  -4

 الدهم .ألو

ولعلي من ارد اهم االسباا التي تودفع  لإلنسانالرج في المساواة وعدم التمييق هو من الر وج االساسية  -5

الشعوا لل يام بالعروات واالن نبوات و وذل  الرر وات السياسوية و وذل  بعود عودم المسواواة او التمييوق  مون 

 . (3)االسباا المهمة التي تدفع ال عير للجوء 

وفيما يتعلج بوضع النجئ ال انوني فاني يخضع من ريو اروالي الشخصية ل انون بلد موطنوي , واذا لوم  -6

 بيروالويي ن لي موطن فال انون بلد اقامتي , وترترم الدول المتعاقدة ر وج النجئ الم تسبة سواب اً والمتعل وة 

 الشخصية السيما الر وج المتعل ة بالقواج .

بمعاملوة افضول مون ا مل ية االموال المن ولة ومير المن ولة , فلوي )النجوئ( ان يتمتوع فيما يخا ا تسا -7

والتصواميم والعنقوات .. الو  فانوي يمونح  االختراعوات قبل دول اللجوء , اموا بخصووا المل يوة الصوناعية 

 نفك الرماية التي يتمتع بها مواطن البلد .

ا مة على اراضوي الودول المتعاقودة ,  موا لوي ان يتمتوع بونفك يرج النجئ الت اضي امام  افة المرا م ال  -8

 . (4)المعاملة التي يتمتع بها المواطن من ريو الت اضي بما في ذل  المعونة ال ضا ية واالعفاءات 

الرووج فووي الضوومان االجتموواعي  مووا يعطووي وصووي النجووئ الشووخا فووي الرصووول علووى الضوومانات  -9

ني بلوود الملجووي , وعلووى ان الوودول تختلووي فووي تنظيمهووا لهووذا الرووج , االجتماعيووة  املووة رالووة فووي رووال مووواط

                                                           

لبنان ,  –ارمد سليم سعيفان , الرريات العامة ور وج االنسان , ط االولى , منشورات الرلبي الر وقية , بيروت  ((1

 . 111, ا 2010

 . 43علي عبد الرقاج صالح , مرجع سابج , ا (2)

 .  203مرمد مدرت مسان , مرجع سابج , ا(3)

 .  251فيصل شنطاوي , مرجع سابج , ا (4)
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والضمان االجتماعي  ما يتمعل في االر ام ال انونية الخاصة بإصابات العمل واالمراض المهنيوة واالموموة 

والموورض والعجووق والشوويخوخة والوفوواة والبطالووة واالعبوواء العا ليووة وايووة طوووارن اخوورل توونا ال وووانين 

 جعلها مشمولة بنظام االجتماعي .واالنظمة على 

التعليم الرسمي تمنح الدول لنج وين نفوك المعاملوة الممنوروة لمواطنيهوا فوي موا يخوا التعلويم االولوي  -10

العلميووة وفيمووا يخووا فووروع التعلوويم ميوور االولووي واالعتووراي بالمصوودقات والشووهادات المدرسووة والوودرجات 

 الت اليي وت ديم المنح الدراسية .الممنورة في الخارج , واالعفاء في الرسوم و

العمل الميجور يمنح الدولة لنج ين الم يمين بصورة نظامية في اقليمها افضل معاملة مم نة تمنح فوي  -11

 نفك الظروي لمواطني بلد اجنبي في ما يتعلج برج ممارسة عمل ميجور .

ى االقوول ذات الرعايووة الممنورووة الوودين تموونح الوودول النج ووين داخوول اراضوويها معاملووة توووفير لهووم علوو -12

 لمواطنيها على صعيد ررية ممارسة شعا رهم الدينية وررية توفير التربية الدينية الوالدهم .

االماعة تمنح الدول النج ين الم يمين بصورة نظامية في اقليمها نفك المعاملة الممنورة لمواطنيها في  -13

 . ( 1)مجال اإلماعة والمساعدة العامة 

الخاصوة بشوؤون النج وين قود  1959فيما تخا االلتقامات التوي ت وع علوى النج وين : ان اتفاقيوة عوام      

( منها على وجوا ارترام قوانين الدولة وانظمتها ريو تضمنت ان هنا  التوقام علوى 26اقرت في المادة )

بتنظيم شؤون االجانا وضبطهم , النجئ ت ابل ر وقي وهو ان يرترم ال وانين والتشريعات الداخلة المتعل ة 

فان الدولة عندما تت اسم الردود مع دولة االصل ومن عم تصبح اقامة النج ين لديهم مش لة مرتملة في رال 

قيامهم بيي انشطة معادية سياسوية او عسو رية او ميرهوا ضود دولوة االصول , وعنودما تعوود الدولوة تووطين 

داو توووتراً اجتموواعي لنموون ال ووومي فيوجبووت اتفاقيووة شووؤون النج ووين فووي منط ووة مرووددة قوود تووؤدي الووى اروو

 .(2)النج ين للسلطات االدارية في الدولة 

 انتهاكات حقوق الالجئي: :

لباتهم  ما ان ال تقال الصعوبات التي يواجها طالبي اللجوء قا مة وهي تبدأ اوالً بيمنج االبواا امام ط      

التعصا والعنصرية والخوي من االجانا  عيراً ما ترول دون رصوول النجوئ علوى ر وقوي الودنيا اضوافة 

الى ذل  فاني وفي بعض الراالت ال يراعى رتى الى االدنى من معايير معاملوة ملوتمك اللجووء , فوالرد فوي 

اريانوا اشو االً  ييخوذاضوافة الوى ان الورد المطارات ومن الردود  عير ما يخلج مشا ل  بيرة لملتمك اللجوء 

ملتمك اللجوء الى بلده اجبارياً  االمور الوذي يشو ل خطوراً عظيمواً علوى ريواتهم وامونهم   إعادةمير انسانية 

قوووارا ملووتمك اللجوووء ,بووال وة الووى البروور للموووت جوعوواً او الوقوووع فريسووة  واعوودتورووريتهم  مووا رصوول 

 . (3) لون النقول على شواطئ معينةلل رصان والريتان عندما  انوا يراو

                                                           

وسيم رسام الدين ارمد , االتفاقيات الدولية المتعل ة بر وج االنسان الخاصة , ط االولى ,  مشورات الرلبي , بيروت ,  (1)

 . 156 – 148, ا 2011لبنان , 

 . 41ا صباح مرمد جبر الجبوري , مرجع سابج , (2)

 . 25, ا 1993( جنيي 2صريفة ر وج االنسان , رقم ) (3)



11 
 

 المبحث الثاني

 مة لحق اللجوءلمواثيق الدولية واالقليمية المنضا

وتضوع الرودود الودنيا لمعواملتهم وت وديم المسواعدة تتعد المواعيج الدولية التوي تونظم اوضواع النج وين         

وهذه المواعيج نجدها على المستويين االقليمي والعوالمي لوذل  سووي نتنواول فوي هوذ المبروو عونو مطالوا 

ر يسووية االول : يضوومن اهووم المواعيووج الدوليووة واالقليميووة المنظمووة لرووج اللجوووء . والمطلووا العوواني : دور 

معتمدة لشؤون النج ين ووسا لها في رماية النج ين . والمطلا االخيور العالوو : ال لألممالمفوضية السامية 

 دور المجلك االقتصادي واالجتماعي في رماية النج ين  .

 المطلب االول

 يضم: اهم المواثيق الدولية واالقليمية المنظمة لحق اللجوء

 الفرع االول

 المواثيق الدولية المنظمة لحق اللجوء 

 : 1948 االنسا: لحقوق العالمي االعال: في اللجوء حق -1

 عودم بسوبا مهانة االنسان  رامي ف انت االنسان انتها  راالت من ال عير المت دمة افرقت الر ا التاريخية

 فوي ال بيور االعور بهوا االعتوراي عودم و االنسوان ر ووج لتجاهول  انوت و ن ررهوا و ترميهوا ضمانات وجود

 و الف هواء لتنواد ولهوذا االبودان لهوا وت شوعر الهوا الضومير االنسواني الوى يوقدري االنتها  من راالت ظهور

 العوالمي االعنن فم ان مست بنً  انتها ها لعدم ضماناً  لإلنسان األساسية تل  الر وج ال انونيين من المف رون

 (4) الموادة بوي جواءت ل وم هوذا و اللجووء رج اقرت التي و المتردة االمم االعننات اهم من االنسان لر وج

 : على نصت التي االعنن من

 االضطهاد من خنا بها التمتع و اخرل البلدان في ملجا التماك رج فرد ل ل . 

 اعموال عون او سياسويي مير جريمة من بالفعل منر ة ناش ة  هنا   انت اذا الرج بهذا التذرع يم ن ال 

 . ومباد ها المتردة االمم م اصد و تتناقا

 المترودة االموم موع تورتبط مؤقتوي متخصصوي و الوي ت وون ان الدوليوة النج وين منظموي مون الغورض  ان ل د

 و النج وين لمشوا ل رلوول التمواك الوى ر يسوي بشو ل , وتعمول الميعاج من 63 , 57 وفً ا المادتين باتفاقيي

 .  (1) 162000 بروالي ريني في عددهم قدر الذين و مخيمات في يعيشون يقالون وال  انوا الذين المشردين

 : 1977 عام م: االول في االضافي بروتوكولها  و 1949 لسنه الرابعة جنيف اتفاقيه -2

 االضوافي البروتو وول و 1949 لعوام الرابعوة جنيوي اتفاقيوي و وذل  النج وين ر ووج العرفوي ال انون ضمن

 ال الووذين الموودنيين المعاملووة معينووي انسووانيا معيوارا جنيووي اتفاقيووي اشووترطت و بهووا الملرووج 1977 لعوام االول

 بلود الوى العوودة على بعدم اجبارهم النج ين رج الرابعة جنيي اتفاقيي وضمنت الدبلوماسي بوضع يتمتعون

                                                           

 .  236فيصل شنطاوي , مرجع سابج , ا (1) 
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 السياسوي دينوي لنضوطهاد عرضوي سوي ونون بشو ل مشورع انهوم ادعووا اذا او خطرا فيي يواجهون الذي ان

 جميوع يشوملل 1949 لعوام جنيوي اتفاقيوي فوي الم ررة المدنية معيار الرماية 1977 لعام البروتو ول ووسع

 االمتنواع و ةضويليفت بمعاملوي المضيي البلد الرابعة جنيي اتفاقيي تلقم وم جنسيته عن النظر بغض المدنيين

عن معاملتهم  األجانا االعداء , اما في رالة االرتنل فان النجئ الوذي ي وع تروت سولطة الدولوة التوي هوو 

ارد مواطنيها يتمتع ايضاً برماية خاصة , اذا ان اتفاقية  جنيي الربعوة تخطور علوى دولوة االروتنل ال وبض 

 (1)ضي المرتلة على هذا النجئ بل يرظر عليها مرا تي او ادانتي او ابعاده عن االرا

 :  1951اتفاقية االمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئي: لسنة  -3

من االعنن العوالمي لر ووج االنسوان الوذي اقرتوي الجمعيوة العاموة  14ل د جاءت هذه االتفاقية لتطبيج المادة 

سوامية لشوؤون , وهذه االتفاقية هي التي تنظم عمل المفوضوية ال 1984 انون االول  10المتردة يوم  لألمم

النج ين في العالم , ومن خنل تنظيم عنقة بالدول المنظمة الى االتفاقية وذل  اليجاد رل مرضي لمشو لة 

 موا اهوم ومون الديباجوة  النج ين من خونل اداموة التعواون الودولي فوي هوذا المجوال , وتت وون هوذه االتفاقيوة 

 اهتمامهووا ان عمووج عديووده مناسووبات فووي مبرهنووي ةالمتروود االمووم ان واذ يوورون الر وووج موون العديوود بووي جوواءت

 اذا و األساسووية الرريووات و الر وووج بهووذه مم وون تتمتووع اوسووع لهووم ت فوول ان علووى جاهوودة وعملووت بووالنج ين

وان ذلو  يجعول مون الغيور  معينوي بلودان عواتج علوى باهظوة اعبواء يل وي الملجي قد في الرج منح ان يعتبرون

المم ن , دون تعاون دولي , ايجاد رول مرضوي لهوذه المشو لة التوي اعترفوت االموم المترودة بدوليوة ابعادهوا 

على العديد من المواد ال انونية التي تنظم ر وج والتقاموات النج وين مون جميوع  االتفاقيةوطبيعتها وترتوي 

 -5االعفاء من التدابير االستعنا ية  -4االت ان من المعاملة بالمعل  -3الدين  -2عدم التمييق  -1االمور منها : 

رن الت اضوي اموام المروا م .... الو  والعديود  -7مل ية االموال المن ولة والغير المن ولة  -6الوضع ال انوني 

 . (2)من الر وج االخرل 

 الثاني الفرع

 اللجوء لحق المنظمة اإلقليمية المواثيق

 : افريقيا في الالجئي: لمشاكل المحددة الجوانب 1969 عام األفريقية الوحدة منظمه اتفاقيه -1

تم اعتماد هذه االتفاقية من قبل رؤساء الدول والر ومات في منظمة الوردة االفري يوة فوي جلسوتها المنع ودة  

لموقود دخلوت هوذه االتفاقيوة ريوق التنفيوذ فوي رقيوران ايلوول  1969ايلول  10 سيتاري في مدينة اديك ايابا 

( منها وان هذه االتفاقيوة جواءت لتعوالب وبشو ل دقيوج مشو لة النج وين االفارقوة , 11استناداً للمادة ) 1974

فة خاصة اذا علمنا ان هذه الدول في هذه المنط ة تشهد صراعات ورروا داخلية وعورات وان نبات , اضا

الووى ال وووارو الطبيعيووة التووي تصوويبها بووين الغيبووة واالخوورل  الجفوواي والتصوورر ون ووا االمذيووة  وول هووذه 

                                                           

 2010ارمد سي علي , جماية االشخاا واالموال في ال انون الدولي االنساني , ط االولى , دار اال اديمية , الجقا ر , (1)
 . 210 – 209, ا 2011 –
 .  203-202مرمد مدرت مسان , مرجع سابج , ا ( 2)
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وقود اوردت  دفعت واضعي هذه االتفاقية العمل على ترسي  نطاقها ليشمل ا بر عودد مون النج وين لألسباا

طلح اعموال ميور قانونيوة االتفاقية اسباا اخرل معل العدوان او النقاعات الداخلية التوي اوردت ترسون مصو

(1 ). 

 : 1994االتفاقية العربية لتنظيم اوضاع الالجئي: في الدول العربية لعام  -2

ل د اقرت هذه االتفاقية مجموعة من االر ام لتنظيم النج ين في الدول العربية ,  ما اوردت تجديوداً لمفهووم 

في وسعهم في اطار تشريعاتها ب بول النج وين ,  ما تعهدت دول االطراي في االتفاقية ببذل  ل ما اللجوء 

المعووروفين فووي المووادة االولووى , ونصووت االتفاقيووة بووان ار امهووا ال تسووري علووى أي شووخا او بووين ارت وواا 

جريمة ررا , او جريمة ضد االنسوانية , , او جريموة ارهابيوة علوى النروو الووارد فوي االتفاقيوة والمواعيوج 

نسية مير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبولي رجعي الجوئ ولوم يعود بشويني جريمة ج بارت ااالدولية او بين 

 . (2)ر م نها ي بتبرأتي وقد نصت االتفاقية على مجموعة من الر وج وااللتقامات على دول االطراي فيها 

 المطلب الثاني

 آليات حماية لالجئي:

 هذا المطلا الى فرعين : المطلا وهو آليات رماية النج ين ويت سمل د ر ينا من خنل هذا 

 الفرع االول

 المتحدة لشؤو: الالجئي: ووسائلها في حماية الالجئي: لألممالمفوضية السامية 

ل د اظهرت مشا ل اللجوء منذ ر يي طويلة من القمن , اال ان ادرا  المجتموع الودولي لمسوؤولية فوي تووفير 

قريوا نسوبياً وهوو مودة انشواء عصوبي االموم ,  الرماية لهم وايجواد رلوول لمشوا لهم يرجوع تاريخوي الوى وقوت

وانش ت عودة مؤسسوات لوذل  , و وان منظموة االموم المترودة دولهوم مون خونل نشواطها هوي واجهقتهوا لوذل  

المتروودة  شووؤون النج ووين ووسووا لها فووي رمايووة  لألموومسوونتناول فووي هووذا المطلووا دور المفوضووية السووامية 

 النج ين .

,  1950المتروودة , م تووا االمووم المتروودة السووامي لشووؤون النج ووين فووي عووام  لألموومانشوويت الجمعيووة العامووة 

مراولوة مون ضومن المرواوالت التوي قوام بهوا المجتموع الودولي فوي ال ورن العشورين والتوي  وان هودفها توووفير 

الرماية النقمة لنج ين وانش ت م تا المندوا السامي لشؤون النج ين الملرج ب رار من الجمعية العاموة 

ويعتبر هذا م تا من االجهقة فرعية التابعوة للجمعيوة العاموة ,  1950 انون االول  14( في 5) 528 رقم

و ان الررا العالمية العانيوة  1921وقد عينت العالم )فريتيون نانك( في منصا المفوض السامي في عام 

                                                           

,  2014عبد العقيق رمضان الخطابي , اسك ال انون الدولي لمعاصر , دار الف ر الجامعي , االس ندرية , مصر ,  (1)
 . 361ا
عالمية , سعد قاسم عبد الرضا , نظام النج ين في ضوء االتفاقيات الدولية , رسالة ماجستير , جامعة سانت  ليمنتك ال(2)

 . 33, ا 2010
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العديود مون المنظموات الجديودة الصوادقة  وتيسويكالدور االساك والمهم في دفوع المجتموع الودولي نموو ايجواد 

 . (1)لتوفير الرماية والدعم واالسناد لنج ين 

وت وم المفوضية عليا النج ين مون اموم مسوتمرة بت وديم بعوض المسواعدة لنج وين  موا ت ووم بعوض االجهوقة 

اعدة الج ين الخاصة بت ديم المساعدة لنج ين في فلسطين و وريا وينع د دوراً جنيي مؤتمر دولي رول مس

ي وون  1997مليوون  20الوى  1970مليوون عوام  225في افري يا , ول د اقداد عدد الج وين فوي العوالم مون 

 . (2) جقء اال بر مهم في البلدان النامية 

وي وم المفوض االمم المتردة السامي لشؤون الج ين باداء وظا في في اطار النظام وهنا  توواقن مون ريوو 

لدولي االنساني ف نهما نبع الى رماية الشخاا الذين ي عون في قضية دولي ليسوا مون مفهوم بين ال انون ا

 . (3)رعاياها 

 وتختا المفوضية بالعمل على توفير الرماية النقمة لنج ين عن طريج : 

 واقتراح ادخال تعدينت عليها . )أ( ع د اتفاقيات دولية لرماية النج ين واالشراي على تطبي ها 

عمل عن طريج اتفاقيات خاصة مع الر ومات على تنفيذ او تدابير ترمى الى ترسين اروال النج ين )ا( ال

 , وخفض عدد الذين يرتاجون الى رماية . 

)ج( مساندة الجهود الر ومية والخاصة التي تسوتهدي عوودة النج وين الوطوانهم او ادمواجهم فوي مجتمعوات 

 وطنية جديدة . 

 في اراضي الدول .  )د( تشجيع قبول النج ين

)هوو ( االتصووال الوودا م بالر ومووات والمنظمووات الدوليووة المعينووة ب صوود الرصووول علووى معلومووات عوون اعووداد 

 النج ين , وتنسيج الجهود لضمان رعاية افضل لهم . 

ووف وواً للنظووام االساسووي للمفوضووية , ب وودم المفوووض السووامي ت ريووراً سوونوياً الووى الجمعيووة العامووة عوون طريووج 

 ك االقتصادي واالجتماعي ومن رج ان يعرض آرا ي على الجمعية العامة والمجلك وهي اتها الفرعيةالمجل

(4 ). 

 المتردة مجموعة من المعايير الموضوعية لمعاملة النج ين :  باألممالخاصة  1950ووضعت اتفاقية عام 

 مبدأ عدم التمييق في رماية بين النج ين . -1

مشا ل النج ين هي اجتماعية وانسانية في طبيعتها , لوذل  ال يجوا مونح اللجووء مجواالً االشوارة التووتر  -2

 بين الدول . 

                                                           

 –مرمد خالد برع , ر وج االقليات في ظل ار ام ال انون الدولي , ط االولى , منشورات الرلبي الر وقية , بيروت  ( 1)
 . 54, ا 2012لبنان , 

 .  111ارمد سليم سعيفان , مرجع سابج , ا (2)
 –ط االولى , منشورات الرلبي الر وقية , بيروت  مرمود سامي نعمة الجبوري , االرتنل وانتها  ر وج االنسان , (3)

 . 154, ا 2015لبنان , 
مصر ,  –فاطمة شراتي ارمد قيدان , مر ق الطفل في ال انون الدولي العام , دار الجامعة الجديدة للنشر , االس ندرية  (4)

 .  578, ا 2007
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 مبدأ عدم الرد او الطرد , فالنج ين ال يجا اعادتهم قسراً الى بندهم ريو يتعرضون لنضطهاد .  -3

 التعاون مع دول الملجي .مبدأ التعاون بين الدول لرل مشا ل النج ين , خاصة  -4

ان التعاون بين الودول المعنيوة والمفوضوية السوامية لشوؤون النج وين هوو اساسوي مون اجول ايجواد رلوول  -5

 . (1)لمشا ل النج ين 

 وظائف المفوض السامي 

 :  تشمل والية المفوض السامي

وبسبا خوي لي موا  1951ير وقعت قلي ,  انون العاني / ينا ألرداوأ( أي شخا اعتبر الج اً وجد نتيجة 

السياسوية , خوارج بلود جنسويتي وال  آرا وييبرر من التعرض لنضطهاد وبسبا عرقي او ديني او جنسويتي او 

 يستطيع اوالً يريد بسبا ذل  الخوي او الدواع  اخرل مير رارة الشخصية , ان ستظل برماية هذا البلد . 

شخا من اول   الذين تناولهم الف رة الي من  أليبة بالنس اختصاصييتوقي المفوض السامي عن ممارسة 

 هذه المادة في راالت التالية :

 . اذا عاد الشخا من جديد , وباختياره , الى االستضنل برماية البلد الذي يرمل جنسيتي 

 . ًاذا  ان قد ف د جنسيتي ول ني عاد باختياره الى ا تسابها مجهودا 

  اذا عوواد باختيوواره الووى االسووت رار مجوودداً فووي البلوود الووذي مووادره او الووذي ب ووى خارجووي بسووبا خوفووي موون

 االضطهاد. 

 ملهم اختصاصات المفوضية . ا( يسهر المفوض السامي على توفير الرماية لنج ين الذين تش

 . (2)ج( للمفوض السامي ان يرفض أي عرض ال يعتبره سلمياً او ال يم ن االنتفاع بي 

 ال ينطبج ار ام هذه االتفاقية على أي شخا تتوفر اسباا جدية لنعت اد باني : 

  ارت ا جريمة ضد السنم او جريمة قرا او جريمة ضد االنسانية , والمعنى المستخدم لهوذه الجورا م

 في الص و  الدولية الموضوعة للنهي على ار امها بشينها . 

  بلد اللجوء قبل قبولي في هذا البلد بصفة الجئ . ارت ا جريمة جسمية مير سياسية خارج 

  االمم المتردة ومباد ها . ألهدايارت بت افعاالً مضادة 

وال تنطبووج هووذه االتفاقيووة علووى االشووخاا الووذي يتمتعووون راليوواً برمايووة او مسوواعدة فووي هي ووات او  -

 المتردة لشؤون النج ين .  لألممو االت تابعة 

ي السولطات المختصوة فوي البلود الوذي اتخوذ فيوي ية على أي شخا اعتبرتال تنطبج ار ام هذه االتفاق -

 .  (3)م اماً لي مال اً للر وج وعليي االلتقامات المرتبطة بجنسية هذا البلد 

 

                                                           

 .  23اسعد قاسم عبد الرضا , مرجع سابج , ا (1)
 .  587, ا 2016لبنان ,  –نجاة جرجك جدعون , ر وج االنسان , ط االولى , منشورات قين الر وقية , بيروت (2)
 . 381لينا الطبال , مرجع سابج , ا (3)
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 الثاني الفرع

 في االدنى )االونروا( الشرق في الفلسطينيي: الالجئي: وتشغيل ألغاثه المتحدة االمم وكاله

 حقوقهم وضما: الالجئي: حمايه

 االونووروا النج ووين االدنووى الشوورج فووي الفلسووطينيين النج ووين وتشووغيل ألماعووي المتروودة االمووم و الووي تعووري

 رقيوران فوي الممتودة  مررلوي خونل االنتوداا فلسطين في الدا مين الم يمين اول   يمعلون بانهم الفلسطينيين

 بسوطت التوي االراضوي مون م يموين واصوبروا وسوبل عيشوهم ومسا نهم ف د فمن 1948 ايار 5 الي 1946

 ي عوون نواقرين افوراد ال ان هوؤالء ال يشوتملون علوى ف وات 1948 عوام رورا فوي عليها سيطرتها اسرا يل

 دا وورة ضوومن ت ووع ال امووا ن فووي واواصووبر 1948 روورا نتيجووة النج وويناالونووروا  مسووؤوليي خووارج منضوو

 الفلسطينيين ضد االسرا يلي الجيش بها ي وم التي العس رية العمليات و الصهيونية للمذابح  ان ل داالونروا 

  ول تلو  امون م وان عون برعوا فلسوطين خوارج الهورا و اخور الوى م وان من لننت ال دفعهم في ال بير راالع

 المتردة االمم و الي اسست ل ذ نتيجة و ديارهم لتر  الفلسطينيين من  بيره بيعدادت دفع ميرها و االسباا

 . (1))االونروا(  االدنى الشرج في الفلسطينيين النج ين وتشغيل ألماعي

 االونروا :مسؤولية 

 تودير او تمتل  الو الة ال و منشاتها اداره علي الخدمات توفير على المخيمات في االونروا مسؤوليي ت تصر

 ت وودم و المضوويفة السوولطات عوواتج علووى ت ووع االمووور هووذه ان ريووو المخيمووات فووي االموون رفووظ علووى تعموول و

 او بيانواتهم تروديو لغايوات أليوة بوالرجوع المخويم سو ان ي ووم مخويم  ل في الخدمات م تا بإدارة االونروا

 ال ضوايا رالوي فوي بودوره ي وم الذي الم تا ذل  مدير مع الو الة خدمات تختا التي ال ضايا طرح غاياتل

 . فيها المخيم ل ذ ي ع التي المنط ة في الو الة اداره الى التماساهم راليوا النج ين تهم التي

 : االونروا مهام

 المرلية . الر ومات مع بالتعاون مباشره تشغيل و اماعة  برامب تنفيذ -1

 للوقوت اسوتعداد التخطويط و التشوغيل و اإلماعوة مشواريع تنفيوذ بخصووا المعنية الر ومات مع التشاور -2

 .   (2)الخدمات هذه عن فيي يستغنى الذي

 الثالث المطلب

 الالجئي: حمايه في واالجتماعي االقتصادي المجلس دور

 اوالً /  تشكيل المجلس االقتصادي واالجتماعي :

اربعووة  موون االجتموواعي االقتصووادي المجلووك يت ووون تعووديلها بعوود المتروودة االمووم ميعوواج موون 61 للمووادة وف ووا

 سوبعة وعشورين الوى قيودت , عوم عضووا عشوره عمانيوة اصون المجلوك اعضواء عودد ) وان عضوا وخمسين

                                                           

 .  110ارمد سليم سعيفان , مرجع سابج , ا(1)

 - 3  - 30 القيارة تاري  )/https://ar.m.wikipedia.org/wiki ( االل تروني الموقع على متاري المعلومات هذه(2)

 .  مساءا العاشرة الساعة القيارة وقت 2018

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/
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 13 فوي النفواذ ريوق التعوديل ودخول , 1963 سوبتمبر 17 بتواري  الصادرة العامة الجمعية من ب رار عضواً 

عودد  ضوى برفوعي  1973 سوبتمبر 24 منوذ المفعوول سواري اصوبح اخور تعوديل صودره عوم 1965 امسطك

 العاموة عيوة العاموة وت ووم الجمعيوةعضواً ( من اعضاء االمم المتردة تنتخبهم الجم 54اعضاء المجلك الى 

 ي وون و مباشورة موده انتهوت الوذي العضوو انتخواا يجووق و سنوات عنو لمده عام  لا عضو 18 بانتخاا

 للشوؤون لجوان انشواء روج للمجلوك الميعواج مون 68 للموادة واسوتنادا وارود منودوا المجلك عضو دولي ل ل

 ماقوو يوظا ف لتيدية يرتاجها قد التي اللجان من ذل  ومير االنسان ر وج تعقيقل و االجتماعيةو االقتصادية

 :  ما يلي اهمها يمن  راراتب اللجان من العديد بينشاء المجلك

 المتردة . لألمم االنسان ر وج لجني -1

 المرأة . بوضع الخاصة اللجنة  -2

 االنسان . ر وج ورمايي لتعقيق الفرعية اللجنة -3

 .( 1)  بالتنسيج المعنية التنفيذيين الرؤساء لجني -4

 :  اهمها نذ ر عديده باختصاصات المجلك هذا المتردة االمم ميعاج خا وقد

 و التعلوويم و االجتموواع و باالقتصوواد الخاصووة الدوليووة بالمسووا ل واالجتموواعي االقتصووادي المجلووك اهتمووام -1

 . ذل  اجل من بها يتصل ما و الع افة و الصرة

 الدوليووة الو وواالت مووع المتروودة االمووم تعاموول فووي الر يسووية االداة االجتموواعي و االقتصووادي مجلووك يعوود -2

 المتخصصة.

 هيهات او الدولية  انت هي ات ءسوا الر ومية الغير المنظماتب المتردة االمم عنقي في مها بدور ال يام -3

 . وطنيي

 مشوروعات بيعوداد قياموي خونل مون وذلو  العوالم فوي األساسوية والرريوات االنسان ر وج ارترام اشاعة -4

 االفوراد ر ووج ناضومو قورارا اجول مون الدولية المؤشرات ع د الى الدعوةو اتالتوصي و الدولية االتفاقيات

 .( 2) األساسية وررياتهم

 الحكومية : غير الدولية والمنظمات االجتماعي و االقتصادي المجلس بي: العالقة ثانيا /

 الدوليوة المنظموات موع التعواون ي ت تضوينشواطل واالجتمواعي االقتصوادي المجلك مباشرة ان فيي الش  مما

 للمجلوك )) انوي علوى هانصوب ذلو  علوى التي يود علوى الميعواج مون 71 المادة تصرر لذل  و الر ومية مير

 تعنووى التووي الر وميووة ميوور ات ووياله مووع للتشوواور المناسووبة الترتيبووات يجووري ان االجتموواعي و االقتصووادي

 هي وات موع االجتمواعي و االقتصوادي المجلك بها يجري قد اتتيبالتر ذهوه اختصاصي في الداخلة بالمسا ل

ذي الشوين  المترودة االموم عضوو موع التشواور بعوداهليوة  هي ات مع من ما ذل اذا رأل  دولية  ما قد يجريها

 تتمتع بالوضع التي الر ومية مير الهي ات هذه بت سيم 1946 عام االجتماعي و االقتصادي المجلك وقد قام

                                                           

 .  112, ا 2009عبدال ريم عوض خليفة , قانون المنظمات الدولية , دار الجامعة الجديدة , مصر  (1
الرميد , ر وج االنسان وررياتهم العامة , الجقء العاني , ط االولى , دار النهضة العربية ,  العظيم عبد السنم عبد (2

 . 194, ا 2005مصر ,  –ال اهرة 
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 االقتصوادية بالريواةوعي واً  ارتبواط المرتبطوة المنظموات وتشومل : االولى الفئه ف ات :  عنعة الى االستشاري

 االقتصوادية بالريواة وعي وا ارتباطوا المرتبطوة المنظموات هوذه ومون فيهوا تعمول التي المناطج في االجتماعيةو

 البرلماني واالتراد التجارة لغرضل الدولي االتراد المنظمات هذه ومن فيها تعمل التي المناطج االجتماعيةو

 . الدولي

  عيورة الهي وات وهوذه المجلوك اختصاصات من معيني اختصاصاتب مهمتي المنظمات وتشمل الثانية : الفئه

 ... ال  . وميرها االنسان لر وج العالمي االتراد,  االرمر الصليا الدولية المنظمة هاومن

 .   (1)العانية  و االولى الف تين في الداخلة مير االخرل وتضم باقي المنظمات  الثالثة : الفئه 

 : االجتماعي و االقتصادي المجلس امام االجراءات /ثالثا

 لوذل  الراجوي دعوت  لموا المجلوك , ويجتموع عوام  ل عادتين دورتين واالجتماعي االقتصادي المجلك عد ي

 من م دم طلا على بناء جتماعلن دعوه على النا تل  الن رة تتضمن ان يجا و نصهاي التي لن رة وف ا

 المجلوك ويضوع سونوياً  للور يك نا بوا و ر يسوي المجلوك نتخوايو (الميعواج مون 2/1 )الموادة اعضوا ي املبيوي

 المجلوك قورارات درتصو و وارود صووت المجلوك اعضواء مون عضوو ول ل (72/1 )المادة ياجراءات ال رة

 التصويت . في المشتر ين الراضرين هاعضاء بيملبية

 اي بعوو عنود الموداوالت في لنشترا  فيي بعض ليك المتردة االمم اعضاء من عضو اي او اليد وللمجلك

ي وون روج التصوويت , وللمجلوك دعووة منودوبي الو واالت المتخصصووة  ال علوى العضوو هوذا تخوا مسوالي

 (2)التصويت  رج لهم ي ون ان دون اجتماعاتي لرضور

 الالجئي: : حمايه في واالجتماعي االقتصادي المجلس رابعاً / دور

 و االقتصوادية المجواالت فوي التعواون تنميي , الدوليين واالمن السلم رفظ الى باإلضافة المتردة تهدي االمم 

 المجلوك تهوتم و االجتمواعي و االقتصوادي المجلوك انشواء علوى المترودة االموم ميعواج نوا لذل  االجتماعية

 المترودة لألمم التابعة لنج ين العليا اللجنة وتتولى,  لنج ينا المتردة االمم منظميب واالجتماعي االقتصادي

 و النجئ هاتبعي  ان التي الدولة سلطي مرل اللجنة هذه ترل ريو,  لنج ين الدولية ال انونية الرماية توفير

 و النج وين صوالحم و ر ووج رمايوي هوو الرمايوة هودي و تعترضوي التوي لمشا لي دا مة رلول عنلي  تبرو

 المضويفة الدولوة رعايوا موع المسواواة قودم علوى النج وين تضع بصوره ال انوني مر قهم ترسين على العمل

 يعمل و يتبع ر يسي فرع  االجتماعي و االقتصادي المجلك المتردة االمم ميعاج انشي االهداي لهذه وتر ي ا

 (3) بيمر مرويتي العامة الجمعية اشراي ترت

 

 

                                                           

 . 165علي عبد الرقاج صالح , مرجع سابج , ا (1

 .  118عبد ال ريم عوض خليفة , مرجع سابج , ا (2

 .  125سعيد سالم جويلي , مرجع سابج , ا (3
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 الخاتمة

 , وقواعود اللجووء موضووع تناولوت التوي واإلقليميوة الدولية المواعيج في تناولنا الذي البرو هذا من لنا تبين

 بهم . الخاصة االمور من والعديد والتقاماتهم ور وقهم النج ين برمايي المتعل ة

 تطووورب متطووورة ةظوواهر هووي و البشوورية مجتمعوواتلل المنر ووةو ال ديمووة الظووواهر موون اللجوووء ان ظوواهرة 

 . بها المريطة الظروي وتغيير البشرية المجتمعات

 االسباا الى اضافي وراتعال و الرروا في وجودها  االسباا من العديد على تعتمد اللجوء ظاهره نا  ما  

 هاوتقايود اللجووء لظواهرة و االسوباا من ميرها و العرقية و الدينية و االجتماعية و االقتصادية و السياسية

 وتؤعر الدولية ال ول النج ين  ضييب تتر م  ما سواء رد على والنج ين الدول على سلبياً  ينع ك سيء اعر

 مصيرهم .  ت رير عن عاجقين بمفردهم لنج ينا يجعل مما الدولية العنقات ارداعها في

 تبواراتعاال مون العديود تر موي االمور هذا معل الن لنج ين الملجي منح الدول على السهل من ليك فاني لذل 

  ل من  البرو هذا في اليي توصلت ما لعل

 : النتائجاوال: 

 الوذين االجانا مراقبي في الدول راجي بين و لنج ين المطلوبة الرماية بين تواقن هنا  ي ون ان يجا 

 م .اقامته ةمد و دخولهم سبا ومعرفي عليهم السيطرة وام انيي مهميلقا يدخلون

 ةمانرو الودول سويادة مون انت واا الر ي وة الوى في يؤدي لنج ين الرماية من النوع هذا حيمن االلتقام ان 

 الملجي.

  و االقتصووادية و السياسووية الظووروي مراعوواة عليهووا مووا لشووخا الملجووي موونح ت وورر عنوودما الوودول ان 

 . لها األمنية و االجتماعية

 بالرمم و النجئ منها هرا التي الدولة مع تراتتو نشوء الى يؤدي قد ما دولة قبل من اللجوء منح ان 

 عودم علوى ا ودتو سوليماً  اً نسوانيا عمونً  اللجووء مونح  افة قد اعدت الدولية االعننات و المواعيج ان من

 . التوترات هذه معل نشوء الى يؤدي الموضوع هذا معل ماقال العملي بالتطبيج اني اال عدة

 علوى الدوليوة والمواعيج االتفاقيات عليي دتا  ما من بالرمم فينرظ اني النج ين ر وج صعيد على اما 

 موا مالبواً  العنقوة صواربي الودول ان المواعيوج هوذه اقرتهوا التوي  افوي ر ووج عون النج وين حنم ضرورة

 . المجال هذا في التقاماتها يتنرر
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 التوصياتثانيا : 

 برمتي.  البشري بالجنك متعل ة اللجوء ةفمسال النج ين امن أمميتض يرصل ان الضروري من 

  والمنظموات المترودة لألمم التابعة العالمية المنظمات بين النج ين بشان الدولية الجهود تنسيج ضرورة 

 مت امول دولوي برنامب وضعلو الراهنة للمش نت الرلول افضل ت ديمل وذل  والمرلية اإلقليميةو اريةال 

 ضومان ريوو مون  افوي بوالنج ين المتعل وة المشوا ل لرول بفاعليوة هواتوجيه بهودي المترودة االموم تدعمي

 العالمية.  االنسان ر وج اعننات بموجا الم ررة ر وقهم على ورصولهم لهم النقمة الرماية توفير

 لبلدهم . النج ين مشا لل دا مة الرلول ايجاد على العمل 

 م .لبلده لنج ين االرادية او الطوعية العودة السماح 

 التووي النج ووين ر وووج  افووي بتوووفير لنج ووين المضويفة الوودول الووقام او عوون اشوواعة علووى العموول ضورورة 

 الدولية ذات الشين بما يؤمن الرماية والرياة ال ريمة الررة لهم .  االتفاقيات المواعيج عليها نصت

 تووفير و اللجوء موضوع التمعن على العمل الضروري من نرل فيننا العنج من خير لما  انت الوقاية 

 .  للجوء الر ي ية االسباا و شي لهم ال افية الرماية
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