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قَاُلوا ُكنَّا   ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهُم اْلَمَالِئَكُة ظَاِلِمي أَنُفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكنُتمْ  ﴿

قَاُلوا أََلْم َتُكْن َأْرُض اللَّـِه َواِسَعًة فـَتـَُهاِجُروا   ُمْسَتْضَعِفيَن ِفي اْألَْرضِ 

 .98 اآلية النساء سورة ﴾. َوَساَءْت َمِصيًرا  فَُأولَـِٰئَك َمْأَواُهْم َجَهنَّمُ   ِفيَها

 

 

 



 

نبض  العزيزة أمي إليهما ، باإلحساناهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز  أوصىمن  إىل
محه ر  الغايل أيب و، ملا فيه خري الدنيا واآلخرة بارك يف عمرها  حفظها اهللا و احلنان والعطف

 .الثواب و  املغفرة اسكنه فسيح جناته وتغمده بواسعو اهللا 

 ا اهللا سبحانه وتعاىل.محفظه بنيتا و زوجيت إىل

 .واحملبة بيننا  األلفةيدمي  أنمن اهللا العلي القدير  أرجو األعزاء والذي وأخوايت إخويت إىل

 . واألصدقاءنعم الرفقاء  والزالواالذين كانوا  أخوايل إىل

 . األمواتمنهم ورحم  األحياءاهللا سبحانه وتعاىل يف عمر  أطاليت اوعم أعمامي إىل

 . األهل واألقاربكل   إىل

 العلم . أناروا لنا طريقالذين  واألستاذةكل املعلمني   إىل

 اجلامعة . إىل اإلعداديمن مرحلة  األصدقاءكل   إىل

 لوجه اهللا تعاىل .وأحببته  أحبينكل من   إىل

 . تعاىل يكون خالصاً لوجه اهللا أن أرجوكل هؤالء اهدي هذا العمل والذي   إىل

 



 

 

يكون خالصاً  أن أرجوذا العمل والذي ه إمتام إىلوفقين  أوًال إنشكر اهللا العلي القدير أ
 لوجهه الكرمي .

،  الدكتور حمحامي مختار األستاذاألستاذ املشرف ،  إىلوالتقدير  بالشكر أتقدمكما 
مجيل نصحه وتوجيهه و دعمه وحرصه على الرسالة و  هعلى هذ الذي تكرم بقبوله اإلشراف

 فصل شكل ممكن .أيف ه الرسالة هذ إخراجعلى 

القرى مبكة  أمشكر موظفي كل من مكتبة املسجد النبوي الشريف ومكتبيت جامعة أكما 
 باملدينة املنورة على مجيل املساعدة وحسن االستقبال . اإلسالميةاملكرمة واجلامعة 

  – 01 –جبامعة وهران  اإلسالمية والعلوم اإلنسانيةشكر موظفي كلية العلوم أكما 

 .مناقشة هذه الرسالة شكر هيئة املناقشة على صربها وقبوهلا أكما 

 هذه الرسالة . إخراجبعيد يف  أوو كل من ساهم من قريب 

 



 

 
 

  لمقدمةا
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 مقدمة

سيدنا حممد صلى اهللا عليه  احلمد اهللا رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني    

 وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين : وسلم

والتزامات  آثاريرتتب عليها ع غريها من الدول الغري إسالمية معالقة الدولة اإلسالمية إن     

نان   إذا وذلك –نونه الامام السا د ا الدولة والتمع   – اإلسالمي، تتمتع حبماية التشريع متعددة

  إذاحيميها وال يطالب حبمايتها  نه الإف وإاليقر تلك العالقات وااللتزامات الااشئة عاها ،  اإلسالم

يربر ظلمه وضياع حقوقه  . فكون الشخص غري مسلم ال اإلسالملعالقات غري ثابتة ا نانت تلك ا

للجوء ، اه العالقات ما يسمى ا العصر احلاضر باحلق ا ، ومن بني هذ اإلسالميالثابتة ا التشريع 

دراسة مقارنة بني  –احلماية الدولية لالجئني  –املوسومة ب  الرسالة هو ما سوف نبحثه ا هذه 

 الفقه اإلسالمي والقانون الدويل . 

بات اليوم بشكل أو ودولته  الالجئ نيب العالقة  أنإال مبين على ساة التدافع  البشريةتاريخ  إن    

،  بسبب ارتكاب جرا م عادية نالسرقة مثالً  الحقة املمن  . فبدالً  آخر أصعب مما نان علية تارخيياً ب

 االتصال واملواصالت ألسباب خمتلفة . ومع تطور وسا لهديد واملالحقة تاليتعرض الااس اليوم إىل 

 وعبوراهلروب من العدالة للمجرمني سهولة  أتاح هذا الوضع الفرصة العوملة،وانعكاسات احلديثة 

قد بات ف ، اختالطهم باملهاجرين وطاليب اللجوء مما نتج عاه ، بشكل أسهل واضمن حدود الدول

 . وممن هو ليس بأهل لذلكحلماية ، يستحق اتاميم وحتديد من وجود معايري لاآلن البد من 

 نبرياً   يشكل حتدياً احلديثة  العوملةا ظل اهلجرة الدولية  وجاتمبواختالطهم الالجئني تاقل إن     

أقدم المواهر اليت عرفتها البشرية فما من  تعتربان منإن ظاهريت اهلجرة واللجوء  إذ ، للمجتمع الدويل

 عنلاجاة واالبتعاد لالمان وا حضارة إال وعرف أهلها اهلروب واالنتقال من مكان إىل آخر طلباً 
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 طلباً على أراضيها  املضطهدينل ا، وا املقابل ال ختلو نذلك حضارة من استقب اددقة بماألخطار 

 . فيه على أنفسهم وأهلهم  يأماونلجأ آمن مل

 الالجئنيوضع  بني عالقةال أن ظاهرة اجتماعية ذات بعد إنساين ، وما دامت للجوءإن ا عتبارافب    

باحلق ا التاقل ماذ أنثر من  واحرتام حقوق اإلنسان عالقة وطيدة ، فقد جرى االعرتاف عاملياً 

، وبالتايل تثري مسالة اهلجرة  م1948بإقرار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام وذلك نصف قرن 

 الوافدة مبا فيها مشكلة الالجئني عدة مشكالت قانونية وشكلية .

فقواعد القانون الدويل هي اليت حتدد من تاطبق عليهم شروط الالجئني وحتدد ضوابط حلمايتهم     

جئني تتفاقم أنثر فأنثر نتيجة للمروف املختلفة اليت سبقت دون غريهم ، حيث أخذت مشكلة الال

اندالع احلرب العاملية الثانية وتلك اليت حلقتها واستمرت إىل اليوم ، فقد شهد التمع الدويل خالل 

اإلنسان من وسا ل الشر  إليه فكر وصلضارية استخدمت فيها خالصة ما  القرن املاضي ، حروباً 

ار ، إذ شهد العا  حتوالت هامة تشكل تديدات خطرية لقدرة الدول على واإليذاء واهلدم والدم

 .  تدفقات بشرية مفاجئة وواسعة الاطاقاالستجابة حلاالت 

مسرحًا هلا  أوروبا  نانتمبشكلة اللجوء اليت   أفرزت ظاهرة إنسانية عرفت حديثاً  المروفهذه     

 ، قيام عصبة األمم اليت وضعت هلا التدابري العالجية مما أدى إىل  ضمن خملفات احلرب العاملية األوىل

فرتة احلرب العاملية الثانية وقيام األمم املتحدة ، تفاقمت هذه الماهرة لتصبح مشكلة عاملية  وا مث

تأسيس املفوضية السامية لشئون الالجئني  إىل دفع باألمم املتحدةدى أهم قضايا هذا العصر مما وإح

، وقد تطورت هذه املاممة من تمافر جهود التمع الدويل  بالدعوة إىل ، وذلكالماهرة هذه  الحتواء

بسط محايتها ليس ت ماممة ، إىل معياةماممة حمدودة املهام والاشاط ا اإلطار األوروو ولموعات 

، وعدميي اجلاسية وغريهم من  الاازحني داخلياً ن فئات أخرى بل إىل،  على الالجئني فحسب

 . اليت حتتاج إىل مساعدة شرية األخرىالفئات الب
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 بروزالعاف واالنتهانات املاتممة حلقوق اإلنسان ا إحناء نثرية من العا  أدت إىل ازدياد إال أن     

نما تشكل الطبيعة املتغرية للصراعات املسلحة من اللجوء والازوح يستعصى حلها،   حاالت متزايدة

غري القانونية أو غري املاتممة ا هذه احلقبة من العوملة وبشكل وأمناط الازوح واملخاوف إزاء اهلجرة 

متزايد جزء من البيئة اليت جيب أن تتوافر فيها محاية الالجئني وبالتايل ضرورة وضع إجراءات موحدة 

ملن هم ا  فعالةها ا طالب اللجوء لضمان توفري محاية بني سا ر الدول للشروط اليت جيب توافر 

 . إليهاحاجة 

أو بعد حصوهلم على حق اللجوء ، نون  ثااءأسواء قبل أو  مهااحرت اجيب  الالجئني إن حقوق    

مع التطورات السريعة  مام بقضايا حقوق اإلنسان، ترافقتالعا  يشهد طفرة ها لة من االهت

الدميقراطي حتقيق اإلصالح السياسي و  بضرورة تزايد املطالبمع واملتالحقة اليت يعيشها الامام الدويل 

ضمن  هامةعلى املستويني الداخلي واخلارجي األمر الذي أدى إىل تبوء حقوق اإلنسان مكانة 

أولويات التمع الدويل لتصري عاملية هذه احلقوق وضمان نفالتها للعامة دون متييز مرتبطة ا املقام 

اآلليات الدولية  إقرار من خالل مجع وتوفريها جلميع بين البشرأاألول بتوحيدها ا دول العا  

 .حلمايتها واألنممة القانونية

  أسباب اختيار الموضوع :

 أسباب ذاتية وأسباب موضوعية هااملوضوع ما هذا هااك العديد من األسباب دفعتين إىل اختيار

  : جنملها فيما يلي

الالجئني بصفة بصفة عامة وحقوق ا املواضيع اليت تعىن حبقوق اإلنسان  البحثالرغبة ا مواصلة  -

 خاصة .

، ا ظل حالة الفوضى واالقتتال الداخلي  واإلسالميالمروف احلالية اليت مير با العا  العرو  -

 .والعيش ا الشتات  أوطا�ممغادرة  إىلاملاليني من الااس اضطر  والتدخل اخلارجي الذي
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 ألهم املغلقة ، والذي يعد انتهاناً  األبوابالالجئني على احلدود وانتهاج سياسة  ورفض ظاهرة رد -

 بصفة عامة والالجئني بصفة خاصة . اإلنسانمبادئ حقوق 

بعني  التمعات بعض من قبل إليهمانتشار ظاهرة العداء وعدم الرتحيب بالالجئني ، والامر  -

 .على موارد رزقهم  السكان ادليني مباافسةاتامهم  السخط و

الذي يتميز باوع من االزدواجية واالنتقا ية و  اإلنسانالتعامل الدويل مع مسالة حقوق طبيعة  -

 الشعوب والتمعات . واملفاضلة بنيوسياسة الكيل مبكيالني 

 إىل حد اآلن م اخلاصة بالالجئني واليت تعترب1951اتفاقية  مةومالء مدى صالحيةالامر ا  -

ا ظل املغريات   إنشا هامن ربع قرن على  أنثر بعد مضي حجر الزاوية للحماية الدولية لالجئني

 الدولية .

  الموضوع : إشكالية

 : التاليةر يسية ال يتمحور املوضوع حول اإلشكالية

القانون  الفقه اإلسالمي و ذه احلماية اوما طبيعة ه .؟قصود باحلماية الدولية لالجئني امل ما

 . والضوابط الشرعية والقانونية هلذه احلماية ؟ اآللياتهي ؟. وما الدويل

 :الفرعية التالية  اإلشكالياتوتتفرع عاها 

ا احلد من  األخريةهل ميكن احلديث عن محاية دولية لالجئني ا ظل العوملة ؟ وهل سامهت هذه  -

 تفاقمها ؟ . إىل أدت أم إ�االماهرة 

هل توجد مرادفات له ا التشريع و اه احلايل ؟ نمام احلماية مبعا اإلسالميوهل عرف التشريع  -

 ؟ . اإلسالمي
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ا ظل الوضع  هذه احلماية ة متطلباتقادر على تلبي لالجئني هل مازال نمام احلماية الدويل -

 ؟ . الراهن

ا هذا الال ؟ وما  اإلسالمي التشريعمع مبادئ   واإلسالميةالدول العربية  هل تتماشى تشريعات -

 احلماية ؟ . بذه املعاية  احلالية واإلقليميةاالتفاقيات الدولية هو موقفها من 

  الدراسة : أهداف

 : بياها من وراء هذه الدراسة من املرجوة األهداف من العديدهااك 

بصفة عامة والالجئني  اإلنسانمسالة حقوق  إىلا التامري  اإلسالمي التشريع أسبقيةبيان مدى  -

 بصفة خاصة .

الشريعة  إلحكامبيان مدى مطابقة الامم الوضعية احلالية وخاصة القانون الدويل لالجئني  -

 .ا هذا الال اإلسالمية

والعالقات الدولية  اإلنسانلامم شرعية ا جمال حقوق  اإلسالميحتواء التشريع إبيان مدى  -

 جديرة باالهتمام والبحث .

 األمممن خالل تاميمه لعالقات املسلمني مع غريهم من  اإلسالميبيان مدى مشولية التشريع  -

 املشرتنة . اإلنسانيةالقيم  أساس وعلى نوع من االحرتام املتبادلعلى  ةالقا م

لقضايا الاوازل ا القضايا  مدى مسايرتهاإلسالمي و بيان الرد على املشككني ا واقعية التشريع  -

 بالثوابت . إخاللصرة باوع من املرونة من غري املعا

موضوع اللجوء باعتباره  ألمهية واإلسالمي ،السياسيني وصااع القرار ا العا  العرو  انتباهلفت  -

وتعريف غري املسلمني مبحاسن الشريعة  للواقع العملي إخراجه وعليه ،  حضاريًا جيب ادافمة إرثاً 

 . اإلسالمية
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 :الدراسات السابقة 

ع ، ماهـا مـا هـو شـرعي وماهـا مـا و باملوضـ خربـآهااك بعـض الدراسـات املختلفـة الـيت تـرتبط بشـكل أو 

 هو قانوين وسوف نتطرق لكل ماها على حدا :ما هو 

معاونـة نالتـايل:"  العالقـات  دنتوراه للدنتور سعيد عبد اهللا حـارب املهـريي اطروحةنتاب أصله       

ا فصـــل خـــاص حيـــث   - حـــق اللجـــوء السياســـي -اخلارجيـــة للدولـــة اإلســـالمية" تاـــاول فيهـــا املؤلـــف

ذهب إىل القـول بـأن حـق اللجـوء السياسـي يقابلـه ا الشـريعة اإلسـالمية عقـد األمـان اخلـاص، وتااولـه 

 . يةغري التطرق إىل الااحية القانونمن الااحية الشرعية فقط من 

 –دنتوراه بعاوان " حق اللجوء السياسي  أطروحة نتاب أصله  فاجد ، سات القانونيةاالدر  أما    

ع من الااحية و املوضل اهللا ، تااو  أمرللدنتور برهان  ا القانون الدويل ، امللجأدراسة ا نمرية حق 

 احلماية الدولية لالجئني . أمهيةانب عدة و  يرنز على و من جالقانونية 

، حق اللجوء السياسي ا الدساتري والقوانني احلديثة ،  السيد علي فرحاندنتوراه ،  أطروحة    

، تااول حق م  2008 ، ، جامعة عني مشس ، نلية احلقوق قارنة مع الامم الوضعية احلديثةدراسة م

 .فقط  القانونيةمن الااحية احلديثة والامم  به الدساتري  تأخذاللجوء السياسي باملقارنة مع ما 

ممهر حريز حممود ، القانون الدويل والقانون العراقي وعالقتهما بالالجئني الذين دنتوراه ،  أطروحة
،جامعة سانت   ختصص قانون دويل، لعراق ، دراسة قانونية حتليلية يبحثون عن اللجوء إىل ا

 ، تااول فيها حق اللجوء ا القانون الدويل .م ، بغداد  2013ه/  1434نليماسن، العراق ، 
 مرنز على احلالة العراقية فقط .

عبد العزيز بن حممد بن عبد اهللا السعوي ، حقوق الالجئني ا الشريعة رسالة ماجستري ،     
العربية للعلوم األماية ،   اإلسالمية والقانون ، رسالة ماجستري ،  ختصص عدالة جاا ية ، جامعة نايف

 م. 2007 ه / 1427نلية الدراسات العليا ، 
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وذلـك متاشـياً ،  بقية اجلوانب األخـرى إال نـادراً  إىل   يشرو  ى حقوق الالجئني فقطحبيث رنز فيها عل

 دراسته .  مع حدود

حـق اللجـوء السياسـي ا القـانون الـدويل العـام ، نليـة احلقـوق  –  سـعاد حييـوشرسالة ماجستري ،     

تطرقــت فيهــا الطالبــة إىل حــق اللجــوء السياســي  دراســة قانونيــة حبتــة وهــي،  م 2002جامعــة اجلزا ــر ، 

 .   بصفة خاصة وليس ملسالة احلماية

معهد احلقـوق   –م اسي  ا القانون الدويل العاالالجئ السي - فاضلة عبد اللطيف، ماجستري  رسالة

و   ،دراســة قانونيــة حمضــة فيهــا اللجــوء السياســيدرســها م ،1999 –جامعــة وهــران  و العلــوم اإلداريــة

 .بصفة عامة  نييتطرق إىل مسالة محاية الالجئ

، دويل العــام " الــبعاــوان " لالجــئ البيئــي ا القــانون  نعــم محــزة عبــد الرضــا حبيــب ، ماجســتري رســالة 

فيهــــا  تتااولــــ ،م 2012،  األردن ، العــــام ، نليــــة احلقــــوق ، جامعــــة الشــــرق األوســــطقســــم القــــانون 

ومصــــطلح الالجــــئ البيئــــي .ا القــــانون الــــدويل العــــام  القــــانوين ووضــــعهمالبيئيــــني ،  الالجئــــنيموضــــوع 

 .وهو ليس حمل إمجاع ا القانون الدويل  مصطلح حديث نسبياً 

 –عبد القادر غمري ، حقوق الالجئني بني القانون الدويل والشريعة اإلسالمية  رسالة ماجستري ،
جامعة وهران ، الكلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية  -حقوق الالجئني الفلسطيايني منوذجاً 

م .تااول فيها حقوق الالجئني بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل مع الرتنيز 2013ه /1435،
دراسيت  أماى احلالة الفلسطياية  وفق ما تقتضيه حدود دراسته ، و  يتطرق إىل واجبات الالجئني .عل

 فهي شاملة احلقوق واجبات الالجئني بصفة عامة .

 إفريقياهشام فهيم خليل ، مشكلة الالجئني ا رسالة ماجستري ،  ،أما الدراسات السياسية     

بشكل من الصومال والسودان ، ، جامعة القاهرة ، نلية االقتصاد والعلوم  إثيوبياعلى عالقاتا  وأثرها

حبيث درسها الطالب من الااحية السياسية فقط وفق ،  م 1991السياسية ، قسم العلوم السياسية ، 
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 اً يتماشى وطبيعة موضوعه ، وهي تتعلق بدراسة تأثري ظاهرة اللجوء على العالقات الدولية ، مرنز  ما

 حمل الدراسة .الدول الثالث على 

ومن خالل نل ما تقدم توصلت حسب اطالعي انه ال توجد رسالة مطابقة لافس عاوان مذنريت     

ا أشياء وختتلف عاها ا  مع دراسيتتشرتك تتااول جانب معني فقط ، فوإمنا مجيع هذه الدراسات 

 أشياء أخرى .   

 المنهج المتبع في الدراسة :

وذلك  ، ا تقتضيه طبيعة املوضوع والدراسةمقارناً وفق م وصفياً  ماهجاً حتليلياً  حبثي هذااتبعت ا     

 ا بتااول املوضوع ذلك ، وذلك أمكناملقارنة مىت  إجراءجز يات املوضوع ووصف احلالة مث بتحليل 

 من املوضوع أتااول الثاينالااحية الشرعية مث مطلب  املوضوع من أتااولاألول طلب امل مبحث ،

وذلك ببيان أوجه  مىت نان ذلك ممكااً ، نفس املبحث آخراملقارنة ا  إجراءب قوم الااحية القانونية مث

املااهج ا  نسبأمن رأيي وهذا حسب  ، للقارئ مفهو حىت يتم تقريب املاالتفاق واالختالف 

 . واهللا اعلم الدراسات املقارنة احلديثة 

 المنهجية المتبعة :

تقتضية طبيعة البحوث ا مثل هذه الدراسات  اتبعت ا حبثي هذا ماهجية عليمة وفق مالقد  -

 ماهجية البحث العلمي . التقيد اإلمكانقدر  حماوالً 

مع التطرق ا بعض  ، عو االقتصار قدر املستطاع على املسا ل اليت هلا عالقة مباشرة باملوض -

 . اللبس الذي قد يقعإجالء باملوضوع بغية  غري مباشرة هلا عالقة أخرىمسا ل  إىل األحيان

 اآلية رقم إىل اإلشارة، مع  القرآنية باآلياتفيما خيص االستشهاد  حفصعلى رواية  االعتماد -

 والسورة .
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،  لألخطاء اً على الكتب املطبوعة جتاب ا ذلك من مما�ا معتمداً  الشريفة الابوية األحاديثختريج  -

وان   يوجد استعات بكتب التخريج  ، بذلك حدمها انتفيأأو ا فان نان احلديث ا الصحيحني 

 .ذلك أمكن درجة احلديث ورقمه مىت  إىل اإلمكانقدر  اإلشارةمع  األخرى

ن تعذر ذلك استعات بالكتب إالفقهاء و  أراءالكتب الفقهية املتخصصة الستاباط  إىلالرجوع  -

 . أرا هم إىل أشارتاليت  األخرى

الكتب  فإناملوضوع يعترب من املواضيع املستجدة  أنالكتب القانونية املتخصصة ومبا  إىلالرجوع  -

ملقاالت إىل االستعانة باملراجع األخرى نا يدعو، مما من املواضيع  مقارنة بغريهاملتخصصة تعترب قليلة 

 ع ا اهلامش وفق الرتتيب التايل :واملراج صادراملعرض مث ات اهليئات املتخصصة باملوضوع..اخل .وقرار 

 أشرتن   يوجد إوجد و  إنمث رقم الطبعة  ، ذنر اسم املؤلف مع تقدمي االسم ، مث ذنر اسم املرجع

 أشرت الطبع فان   يوجد مث مكان الاشر ، مث تاريخ مث دار الاشر ، ، ا موضعها ( بدون ط) إليه

 مث رقم الصفحة .(بدون تاريخ ط) ا موضعه   إليه

 اهلوامش . إلطالة جتاباً  األعالمالتجاوز عن ترمجة  -

 ذيلت البحث بفهارس عامة مشتملة على : -

 مالحق . -

 فهرس اآليات القرآنية . -

 . الشريفة األحاديث الابوية فهرس -

 فهرس املصادر واملراجع . -

 املوضوعات . فهرس -
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 صعوبات البحث :  

إعداده لبحثه ، من هذه الصعوبات  ثااءأومن الطبيعي لكل باحث أن يواجه بعض صعوبات     

ذنره فقهاء الشريعة اإلسالمية ا أبواب متعددة ، مرة ا باب  إن املوضوع،  على سبيل املثال

 لراهن ما يسمى" وهو يقابل قي الوقت ا والرتاجم السياسة الشرعية واإلمامة ، ومرة ا باب " السري

يعترب من الاوازل اليت حتتاج  إىل إعمال بعض القواعد الشرعية ، واملوضوع نذلك  بالعالقات الدولية

" ما  قاعدة على سبيل املثالف ، الشرتاك ا العلةل ، و ذلك مثالً  القياسن ، اليت تاري للباحث طريقه

 . ...اخلخذ حكمه " أقارب الشيء 

من   املختصة نقلة املصادر والكتب  ، متوفرة غري فهياملادة العلمية  قلة من الصعوبات نذلكو     

فهي  شيءوجد ماها  وإذالموضوع  ، لسات اليت تطرقت القلة الدر  راجع الااحية القانونية ، وذلك

توصيات مما يتطلب من  أو كومية ،احلدولية حكومية أو غري الاملاممات  تقارير أوعبارة عن مقاالت 

التقيد قدر و  أو إخالل باملعىن إطااباملقصود بدون  إىلهد ا حماولة الوصول الباحث بذل ج

 صارى جهدي ا املوضوع،قحاولت بذل  ونرمه وماه ولكن بفضل اهللا باملطلوب فقط . اإلمكان

ن وفقت فمن اهللا وان أخطأت فمن نفسي والشيطان واهللا إاجتهدت قدر املستطاع ، ف ينأحسيب و 

   املستعان .

وقد قسمت هذا البحث وفق خطة ماهجية ، تبدأ مبقدمة وذلك للتعريف باملوضوع ، مث فصل     

متهيدي بعاوان ، تطور امللجأ وهو مقسم إىل ثالثة مباحث ، املبحث األول بعاوان تطور امللجأ ا 

طور العصور القدمية ، واملبحث الثاين ، تطور امللجأ ا العصور الوسطى  ، أما املبحث الثالث ، ت

امللجأ ا العصر احلديث ، أما الفصل األول بعاوان ، االهتمام الدويل بشان احلماية وهو مقسم إىل 

ملفوضية السامية االهتمام الدويل بشان احلماية قبل إنشاء ا ثالثة مباحث ، يتااول ا املبحث األول ،

االهتمام الدويل بشان احلماية بعد إنشاء  ، ويتااول املبحث الثاين ،لشؤون الالجئني لألمم املتحدة 
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الفئات املشمولني ، أما املبحث الثالث فيتااول  لشؤون الالجئنيلألمم املتحدة املفوضية السامية 

  باحلماية من غري الالجئني .

أما الفصل الثاين فيتااول ماهية احلماية الدولية لالجئني ، وهو مقسم إىل مبحثني يتااول املبحث      

ويتااول املبحث الثاين ، األسباب املربرة للحماية .  أما ،  مفهوم احلماية الدولية لالجئنيول األ

الفصل الثالث ، بعاوان آليات ضمان احلماية الدولية لالجئني ومربرات زواهلا ، يتااول املبحث األول 

احلماية الدولية ،  أما آليات ضمان احلماية الدولية لالجئني ، ويتااول املبحث الثاين مربرات زوال 

الفصل الرابع فهو بعاوان حقوق الالجئ وواجباته ، يتااول املبحث األول ، حقوق الالجئ ، أما 

احلماية الدولية لالجئني ا املبحث الثاين ، فيتااول واجبات الالجئ ، أما الفصل اخلامس فهو بعاوان 

املبحث األول بعاوان املستادات القانونية  ، وهو مقسم إىل مبحثني ، العاملني العرو واإلسالمي

اخلاصة حبماية الالجئني ، واملبحث الثاين ، يتااول الواقع املعاصر للجوء ا العاملني العرو واإلسالمي 

 .وا األخري خامتة  تتضمن أهم الاتا ج والتوصيات املتوصل إليها 



  

 

 

 
 

 

 

 الفصل التمهيدي

الملجأتطور   

تطور الملجأ في العصور القديمة  . : األولالمبحث   

  .لوسطىاتطور الملجأ في العصور  : الثاني بحثالم

 المبحث الثالث : تطور الملجأ في العصر الحديث .
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 الفصل التمهيدي

 تطور الملجأ

إن مشكلة اللجوء ليست وليدة العصر احلاضر، إذ تعود جذورها إىل فرتات تارخيية بعيدة ،      
ما كانت الصراعات واحلروب تشكل مناخا خصبا عرب تاريخ البشرية القدمي واحلديث ، مما  وغالباً 

ينجم عنها ظهور جمموعات كبرية من الالجئني الذين تضطرهم تلك الظروف إىل ترك بلدا�م 
واللجوء إىل بلدان أخرى بسبب البطش والظلم واالضطهاد وهذا لعدة أسباب سواء كانت عرقية أو 

 سياسية . دينية أو

كما انه ال ميكننا احلديث عن تطور هذه احلماية بدون معرفة املكان الطبيعي هلذه احلماية وهو     
امللجأ ، وامللجأ قدمي قدم اإلنسان فهو ميثل احلماية اليت يتلقاها الفرد يف مكان معني ضد خطر حيدق 

غري واقع احلياة اإلنسانية واالجتماعية به ، إذ أن هذه العناصر قد خضعت كلها للتطور والتغيري تبعا لت
  فضال عن تطور الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ...اخل .

وهكذا فانه كما تطور األساس الذي تستند عليه محاية امللجأ تطورت كذالك صور هذه احلماية     
نها .ومع هذا كله تطور نوع اخلطر الذي واألماكن اليت متنح فيها واإلفراد الذين ميكنهم االستفادة م

ميكن أن يهدد الفرد . ومن هنا فان مضمون فكرة امللجأ يف الوقت احلاضر قد ال تتطابق متاما مع ما  
وعليه سوف نقسم هذا  كان عليه يف املاضي .إذ أن حاضر امللجأ ال ميكن فصله عن ماضيه .

 الفصل إىل ثالثة مباحث نتناول يف : 

 األول : تطور امللجأ يف العصور القدمية  .املبحث 

 بحث الثاين : تطور امللجأ يف العصور الوسطى .امل

 املبحث الثالث : تطور امللجأ يف العصر احلديث .
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 المبحث األول

 تطور الملجأ في العصور القديمة .

ملا كانت احلماية هي املطلب الرئيسي لالجئ من طلبة للجوء وملا كان امللجأ يشكل يف حد ذاته     
ر هذه مبعزل عن تطور فكرة احلصن املنيع حلماية الالجئ فال ميكن الكالم أو احلديث عن تطو 

اسية مث ، بيد أن هذا امللجأ اخذ عدة أشكال وصور فقد نشا يف بداية األمر نشأة دينية ودبلومامللجأ
، اإلقليمي إىل غاية العصر احلايل إقليمية .مث اختفى بعد ذالك امللجأ الديين والدبلوماسي وبقي امللجأ

 نتناول يف : نيوعليه سوف نقسم هذا املبحث إىل مطالب

 .  يف التمعات القدمية املطلب األول : امللجأ الديين 

 ويةامللجأ الديين يف الديانات السما املطلب الثاين :

 المطلب األول

 .في المجتمعات القديمة الملجأ الديني 

تارخييًا على مجيع  اً مما هو مسلم به إن نشأة امللجأ كانت نشأة دينية ، إذ إن امللجأ الديين سابق    
 األخرى . امللجأ نواعأ

  أوال : عند الفراعنة :

نظام امللجأ  نأاملعروف إن احلضارة املصرية من أقدم احلضارات عرب التاريخ إال أن البعض يرى     
الديين مل يكن معروفا عند الفراعنة ، ودليلهم يف ذالك بان هذا النظام يتعارض مع ما كانت عليه 

فة إىل كون املعابد  هذا إضاخلارجني عنها . ذهنية هذا التمع املعروف عليه متسكه بالقوانني ومعاقبة ا
 كانت حماطة باألسوار العالية إذ ال يسمح بدخوهلا إال للملك وكبار الكهنة.

ظهور بعض الربديات والنقوش اليت وضعت ختليدا لذكرى االعرتاف لبعض املعابد املصرية  أنإال     
ئم غري العمدية مثل معابد توت وحوس وهريون وايزاس بامتياز منح امللجأ للمستضعفني ومرتكيب اجلرا

حيق ملالكهم وكان  ءقنان مل يكن هلم احلق يف االلتجاألواملدينني لغري اخلزينة العامة . إضافة إىل ا
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لجوء إىل املعابد هربا من لك املدين العادي إذا كان قد عاهد مدينه بعدم الانتزاعهم بالقوة وكذ
 على رجال السلطة دخوهلا .كما أقام الكهنة أماكن معينة على ضفاف النيل مينع  .الوفاء

العبادة يساهم يف ازدهار االقتصاد أكثروا من  ماكنيف أمنح امللجأ   أنوعندما رأى البطاملة     
منحه إذ مل يعد االعتبار الديين إال مطية لتحقيق أغراض اقتصادية مث اخذ نظام امللجأ الديين بالزوال 

P0F1.ق.م 30بعد وقوع مصر حتت السيطرة الرومانية سنة 
P   

  اليهود : عند - ثانياً 

أثناء ترحاهلم يف  tabemcleعرف اليهود امللجأ الديين ذالك إ�م كانوا حيملون اهليكل     
إليه ، بيدا أ�م كانوا يستثنون من  االلتجاءالصحراء ومن مث كان يسهل على الرمني والضعفاء 

ملوك صالحية التمتع بذا امللجأ مرتكيب جرائم القتل العمد واجلرائم السياسية فضال عن الرقيق امل
  ليهودي .

ويرجع استبعاد مرتكيب جرائم القتل العمد من دائرة امللجأ عند اليهود إىل تأصل قاعدة القصاص      
إىل ذلك أن  ضفأ ال جيوز التخلي عنه . مقدساً  يف التمع اليهودي فالثار من القاتل كان واجباً 
         و ن ما يسمى يف الوقت احلاضر اجلرائم السياسية .أالتمع اليهودي مل يكن يعرف مبدأ التسامح بش

أقام اليهود ستة مدن على ضفاف �ر األردن وخصصوها للملجأ لكي يسهل على طاليب امللجأ  كما
 P1F2.ها بدقة وقاموا بربط بعضها ببعضاختاروا مواقع إذبلوغها 

  عند الرومان : - ثالثاً 

هناك بعض النماذك ميكن أن تدرك كنظام للملجأ عند التمع الروماين .فقد أقام على سبيل     
أم  إليه اهلاربني سواء أكانوا عبيداً  أمبدينة روما معبدًا يلج  ROMULUS رومولوس املثال

ولكن ملا مجعت العديد   مدينني أم قتلة وكانت هناك العديد من املعابد األخرى تقوم بنفس الدور .
                                                            

طبعة  اهللا ، حق اللجوء السياسي ، دراسة يف نظرية امللجأ يف القانون الدويل ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، أمربرهان  1
 . 32 -31ص،   م1983 م ،2008

، خدجية  املضمض ، اللجوء يف القانون الدويل والشريعة  33اهللا ، حق اللجوء السياسي ، املرجع السابق ، ص  أمربرهان  2
 .111ص  دار العلم للماليني ، بريوت ، لبنان ،،  3اإلسالمية ،  حقوق اإلنسان ، دراسات تطبيقية عن العامل العريب ،  مج 
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إىل صور  والدولة عرف الرمان أيضًا االلتجاءمن السلطات بيد اإلمرباطور باعتباره رمز للقانون 
 قدام اإلمرباطور يعاقب باإلعدام .امن اعتدى على عبد التجأ حتت  أناألباطرة ومتاثيلهم لدرجة 

لذكر ال ترقى إىل صور احلماية واالعرتاف هذه احلاالت السابقة ا أنإال أن هناك رأيًا مغاير يرى     
لك ، وحجتهم يف ذ والون وتمبال ديك كلو وبليتولك لجأ عند الرومان ، كما ذهب إىل ذبنظام امل

الرم ال ميكن أن  نأإن نظام امللجأ الديين كان يتعارض مع نظرة الرومان إىل القانون واليت مفادها 
رومولوس مبدينة روما بامتياز منح امللجأ خيفي وراءه نوايا ما قام به  نأكما  يفلت من العقاب  .

سياسية املقصود من وراءها تعمري مدينة روما وجذب العديد من السكان إليها ، مما يفقد امللجأ 
 مصداقيته .

كما جتدر اإلشارة إىل انه عندما وقعت جتاوزات يف استعمال نظام اللجوء كما حدث يف اليونان     
ملعابد بأخطر الرمني والعبيد واملدينني مما يتعارض مع االنضباط واحرتام القوانني كما هو إذ امتألت ا

P2F1.و إلغاءه العدد كبري من معابدهم وعندئذ  قام أباطرتم بإلغاء امللجأ معروف عند الرومان .
P  

 المطلب الثاني

 . السماوية في الديانات الملجأ الديني

ورد العمل بامللجأ يف الديانات السماوية ، فما من جمتمع إال وشهد أهله الرتحال من مكان إىل     
 أخر  نتيجة لظروف خاصة ، وألسباب معينة .

 الديانة المسيحية : -أوالً 

صور فمنذ أوائل القرن الرابع امليالدي والذي امجع املؤرخون على انه يعترب حدا فاصال بني الع    
لك يرجع إىل أمهية األحداث اليت وقعت يف هذا القرن إذ شهد مفهوم والعصور الوسطى ، وذدمية قال

لك د الديين وظهور اإلقطاع ضف إىل ذامللجأ تطورا كبرياً ويرجع ذلك لعدة أسباب أمهها ، االضطها
 الصالحيات الواسعة اليت منحت للكنيسة وكثرة احلروب .

                                                            
 . 38 – 37حق اللجوء السياسي ، املرجع السابق ، ص  اهللا ، أمربرهان  1
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عدائيا منها لتعارضها مع املكانة السياسية  قفاً الرومان مو  ففي بداية الديانة املسيحية اخذ    
لإلمرباطور واليت تصل إىل حد العبادة وهو ما يتعارض متاما مع منهج الديانة املسيحية اليت تدعو إىل 

 عبادة أخرى . أيةعبادة اهللا ورفض 

جب مرسوم إال أن هذا الوضع سوف خيتلف متاما عندما اعتلى اإلمرباطور قسطنطني مبو     
إن املسيحية تعترب إحدى الشرائع املسموح باعتناقها داخل اإلمرباطورية، إذ يتمتع  م.313سنة

املسيحيون بنفس احلقوق اليت يتمتع با أتباع الديانات األخرى .إذ شجع هذا الوضع العديد من 
االضطهاد .كما مت املسيحيني الذين اضطهدوا على يد الفرس واألسيويني اللجوء إىل روما هربا من 

 P3F1.مسية للدولة �اية القرن الرابعإعالن الديانة املسيحية الديانة الر 

يف القرن اخلامس امليالدي أصدرت عدة قوانني تعرتف للكنائس باعتبارها أماكن مقدسة هلا  أما    
لك أصبح ذخلها . وبامنها أو أساء إليه بد أهلية منح امللجأ ، وتصدر عقوبات على من انتزع الجئاً 

 أماكنقانونيا يتمثل يف احلصانة اليت اعرتفت با القوانني للكنائس باعتبارها  أساساً للملجأ الديين 
P4F2.عبادة مقدسة

P  

P5Fكما منحت الكنيسة حق الشفاعة األسقفية     

3
P  لرجال الدين إلظهار االحرتام واملكانة العالية اليت

هؤالء ، إذ من خالل هذا احلق ميكن لرجال الدين طلب العفو للمجرمني بناء على القانون  يتمتع با
م . مث تبعته جمموعة من القوانني الكنسية اليت  334الكنسي السابع للس سارديسا الصادر سنة 

حاكم  ماسدويفوليلموعة من الرمني أمام  أوجستين هذا احلق ومثاهلا شفاعة القديس أكدت
لك الوقت مث أعطى مبوجب حق الشفاعة منح امللجأ للهاربني من العدالة واالضطهاد ريقيا يف ذإف

مث اتسع القانون ليشمل خارك ، جاستنيانم مث بعده  399سنة قانون ثيودوسوس وهو ما اعرتف به 

                                                            
 أطروحة السيد علي فرحان ، حق اللجوء السياسي يف الدساتري والقوانني احلديثة ، دراسة مقارنة مع النظم الوضعية احلديثة ، 1

 . 82 – 81، ص م 2008،  ، جامعة عني مشس ، كلية احلقوقدكتوراه 
 . 39بق ، صاهللا ، املرجع السا أمربرهان  2
جيب التفرقة بني الشفاعة يف الدين املسيحي وهي شفاعة السيد املسيح للبشر ، والشفاعة األسقفية اليت كان ميارسها رجال  3

 الدين لتوسط عند األباطرة للمجرمني .
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مث امتد إىل مساحة دائرة نصف قطرها ميل مركزها الكنيسة  الكنيسة من الفناء والساحات اييطة با
 إىل عدة مناطق من اجنلرتا .

عن كيفية طلب اللجوء واحلماية فقد كانت له عدة أشكال ، كجلوس طالب احلماية على  أما    
 P6F1.مقعد حجري داخل الكنيسة و عرض أسباب جلوءه أو مبجرد اإلمساك حبلقة باب الكنيسة

ي احلكام من أن يتحول امللجأ الديين إىل سالح ضدهم يف أيدي الكنيسة ، فقد وعندما خش    
 عمدوا إىل تقييده ووضع ضوابط للحد من نطاقه ، فقد قاموا حبظر إيواء ايكوم عليهم باإلعدام 

 P7F2.ومرتكيب جرائم القتل والسرقة داخل الكنائس وألزموا رجال الدين بتقدميهم للقضاء

ني الثامن والتاسع عشر رة احلروب وعموم الفوضى يف القرناإلقطاع بسبب كث وعند ظهور نظام    
قامت السلطات املركزية يف الدول بالتنازل عن بعض حقوقها وواجباتا بسبب ضعفها وعجزها عن 
صد األخطار ايدقة با .مما يسمح بنظام تقسيم األراضي إىل وحدات إقطاعية يتبع لسيد من 

 يتبع ملن هو أكثر منه . األسياد الذي بدوره

كما ظهرت يف عهد اإلقطاع فكرة تسليم الرمني السياسيني واهلاربني ، إذ تعاهد السادة     
ان يتم حبسب اإلقطاعيون على رد مجيع اهلاربني إىل املناطق اليت جاءوا منها ، إال أن تسليم هؤالء ك

P8F3.لكمصلحة اإلقطاعي يف ذ
P  

 مامأنظام انتعش امللجأ الديين وقوي نفوذه فلم يكن من خيار إذ يف خضم مساوئ  هذا ال    
ضحايا استبداد أمراء اإلقطاع أو الصراع الدائم فيما بينهم سوى اللجوء إىل الكنائس طلبا للحماية 
واألمان ، وعليه فقد متسك الناس بذا النوع من امللجأ باعتباره املالذ الوحيد املتاح يف ظل هذه 

 .بل عملت على توسيع امتداد نطاقه ا بالكنيسة ذاتا إىل الدفاع عنه بكل الطرق ،الظروف . مما حد

                                                            
 . 83 – 82السيد علي فرحان ، املرجع السابق ، ص 1
 . 39اهللا ، املرجع السابق  ، ص أمربرهان  2
ختصص عدالة   ، عبد العزيز بن حممد بن عبد اهللا السعوي ، حقوق الالجئني يف الشريعة اإلسالمية والقانون ، رسالة ماجستري 3

 . 29الرياض ، ص م ، 2007ه / 1427جنائية ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، كلية الدراسات العليا ، 
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مع مطلع القرن الثالث عشر اخذ امللجأ الديين يف أوروبا بالرتاجع أمام نفوذ السلطة الزمنية ، إذ     
غرية احلكام واخلوف على  إن ازدهار امللجأ الكنسي يف القرنيني السابقني واتساع نطاقه أثار

، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد وقعت بعض التجاوزات يف استعمال هذا احلق يف سلطا�م
إيواء أحط واخطر أنواع الرمني فاختذوه كذريعة لتغطية جرائمهم مما شجعهم على ارتكاب جرائم 

املكان الذي مينح فيه امللجأ أو  أخرى .مما دفع باحلكام إىل تضييق العمل بذا النظام سواء من حيث
انتهاك حرمته مىت األشخاص الذين ميكنهم االستفادة منه .مما جعلهم يتدخلون يف أحيانًا كثرية إىل 

 لك . دعت املصلحة لذ

كما ظهرت طائفة من املفكرين والفالسفة واملصلحني انتقدت بشدة نظام امللجأ الكنسي       
ضع لقوانني الدولة .مث ال خت أماكنئية إذ مل يعد مقبوًال أن توجد خصوصا بعد انتظام السلطة القضا

لك القضاء الفرنسي الذي أمر بضبط الالجئني وإحضارهم من  الكنائس وغالبا ما كان جاء بعد ذ
 يصدر عليهم حكما باإلعدام .

من الناحية القانونية ومع توايل التشريعات املقيدة هلذا النوع من امللجأ الغي امللجأ الديين يف فرنسا     
منذ النصف األول للقرن السادس عشر وأصبح يعمل به يف حدود ضيقة إىل أن اندثر متاما يف 

وقبلها السويد يف  امليالدي رن السابع عشرق، مث تبعتها اجنلرتا مع بداية المنتصف الفرن التاسع عشر 
منذ القرن الثامن عشر وبعد سقوط  أوائل القرن السادس عشر ويف النمسا وبروسيا فقد بطل به العمل

م الغي امللجأ الكنسي ، كما ظل معموال به يف  1453اإلمرباطورية الرومانية على يد األتراك سنة 
 P9F1.راسبانيا ومستعمراتا و يف امريكا الالتينية فقد ظل معموال به حىت منتصف القرن التاسع عش

النوع من  ذاجند بعض التطبيقات اهل نناأوبالرغم من إلغاء امللجأ الديين يف العصر احلديث إال     
م اجتاحت فرنسا جمموعة من املظاهرات بسبب 1996عض الدول األوروبية ففي سنة احلماية يف ب

 أجنيب جلئوا إىل كنيسة  القديس برنار. 300عزم السلطات الفرنسية على ترحيل 

تعرضون إىل ظلم واضح ، يف كندا حىت اآلن من قيام الكنائس بإيواء من ترى أ�م ي وما حيدث    
لك من التاريخ حيث كانت الكنائس يف العصور الوسطى تعطي حق اإليواء الذي يتمتع مستلهمة ذ

                                                            
 . 41-40اهللا ، املرجع السابق ، ص  أمربرهان  1
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القبض عليه من امللك ومن مث ال جترؤ السلطات على  أمرمبوجبه الشخص حبصانة ملا يصدر حبقه 
الكنائس للقبض على املطلوبني ، وظل هذا الوضع مستمرا حىت اليوم بالرغم من عدم  انتهاك حرمة

 P10F1.وجود إي سند قانوين مينع السلطات من اقتحام تلك الكنائس

فيما خيص عرب اجلاهلية ، فريجع مفهوم امللجأ عندهم إىل أصول دينية إذ كانت يف الصحراء  أما    
احلج كانت تتسم بالدوران أو الطواف حول أشياء مقدسة  أماكنمقدسة ومناطق حمرمة منها  أماكن
لك مقام سيدنا إبراهيم عليه السالم مبكة املكرمة إذ  احلجر األسود ، وأحسن مثال على ذمثل  

متنح احلماية واحلصانة لإلنسان الذي يلتجئ إليها ، فمن اعتصم مبكة املكرمة   األماكنكانت تلك 
 به . كان أمناً ال يسمح باملساس

املقدسة على مر التاريخ ، إذ كان اللجوء عند  األماكنهذا وكانت الكعبة البيت احلرام من أوائل     
ن الضيافة وإطعام الغريب سالعرب تابع للقيم اإلنسانية اليت كانت راسخة عند العرب كالكرم وح
 اجلوار فتوفر القبيلة له ملجأً يف ومعاملته معاملة حسنة ، خصوصا إذا ما جاء طالباً للحماية والدخول 

الئقا حلمايته مهما كان السبب الذي دفعه للفرار ، إذ كانت عادة أكل اخلبز وامللح مع الغريب  
 P11F2.كداللة على قبوهلا محايته

 اإلسالم :في  - ثانياً 

البيت احلرام مبكة املكرمة فمن اعتصم  أقرت الشريعة اإلسالمية تلك احلصانة اليت كان يتمتع با    
 ة، قال تعاىلك بالكتاب والسنة النبوية الشريفلأمنًا ال جيوز املساس به وشرعت ذبالبيت احلرام كان 

َل مصصلّلى ﴿ ي ِي ُصوا مين مققلامي ِيبْررلا ِي َل ملثلابلًة لللنقاسي ولألمرًنا ولاتق ير ْر جلعللرنلا الربْل ِي نلا ِيللىٰ  ول َل  ولعلهيدر ي ِي ِيبْررلا

ملاعييلل ألن طلهلرلا بْليرتييل ليلطقائيفيينل ولالرعلاكيفيينل ولالرُّكقعي  P12F3﴾ السُّجصودي ولِيسر
P .  وإذا كانت احلصانة اليت

يتمتع با البيت احلرام قد شكلت يف اجلاهلية حصانة مطلقة بدون قيود وال ضوابط بغض النظر عن 

                                                            
، حتقيقات خارجية ، رسالة مونرتيال ، ( اللجوء السياسي صداع يف  م2004أغسطس  17مجال زايد ، جريدة األهرام املصرية  1

 83السيد علي فرحان ، املرجع السابق ، ص نقًال عن رأس احلكومة الكندية ) ، عن مقال لوزيرة اهلجرة الكندية جودي سحرو .
 . 112، املرجع السابق ، ص  خدجية  املضمض 2
 . 125البقرة اآلية ، سورة  3
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ا الفضل يف ضبط تلك احلماية فان الشريعة اإلسالمية يرجع هل صفة الشخص واجلرمية اليت اقرتفها ،
لك استبعدت بعض الرمني الذين ارتكبوا أفعاًال توجب إقامة احلد عليهم ، حبيث إذا جلأ احد وبذ

لك إن ضف إىل ذأب ، من هؤالء فانه يضيق عليه حىت خيرك وبالتايل ال ميكن اإلفالت من العقا
ينة املنورة تتمتعان بنوع من احلصانة ، فقد حرم القتال فيهما إال ملن اعتدى مدينيت مكة املكرمة واملد

 على املسلمني فيهما فيجوز معاملته باملثل .

بل وامتدت هذه احلماية لتشمل غري اإلنسان كمنع قتل احليوانات يف مكة املكرمة وقطع      
َل  ﴿ يقول سبحانه وتعالىأشجارها .  ير ْر جلعللرنلا الربْل ِي َل  ول ي ِي ُصوا مين مققلامي ِيبْررلا ِي ًنا ولاتق ملثلابلًة لللنقاسي ولألمر

ملاعييلل ألن طلهلرلا بْليرتييل ليلطقائيفيينل ولالرعلاكيفيينل ولالرُّكقعي  مصصلّلى َل ولِيسر ي ِي نلا ِيللٰى ِيبْررلا P13F1.﴾ السُّجصودي ولعلهيدر
P  ،

عن النبي صلى اهللا عليه  ، رضي اهللا عنهاألنصاري، عن عبد اهللا بن زيد  تميَعن عباد بن 
اني حرمَ المدينة كما حرم ِبراِيَ مكة، و ِني و  ،ألِلهاأن ِبراِيَ حرم مكة ودعا  « وسلَ

 14F2.» عليه السالم لمكة ِبراِيَ به ما دعا يمثلبدعوت لها في مدِا وصاعها 

ُكر جاء العباس بأبي سفيان ِلى رسول اهللا صلى اهللا أما من السنة ،     عليه وسلَ، قال. ف
ْكر أنه أسلَ من ليلته قبل أن يصبح بين يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه  القصة، ِال أنه 

 » من دخل دار أبي سفيان فهو آمن «  وأنه لما قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلَ وسلَ،

 تسع وما :قال  »ومن دخل الكعبة فهو آمن « فقال وما تسع داري؟ :قال أبو سفيان
ومن أغلق  « فقال وما يسع المسجد؟ :قال. » ومن دخل المسجد فهو آمن« الكعبة؟فقال

 P15F3.ُِه واسعة  :فقال أبو سفيان » .عليه بابه فهو آمن

                                                            
 . 125البقرة اآلية ، سورة  1
، بدون  اإلميانمكتبة  ،مصر ، 05 ،،  صحيح مسلم بشرح النووي، ط زكريا حيي بن شرف أبو،  النووي، نظري ،رواه مسلم  2

 .   112 ص 05ك، تاريخ
دار الكتب  ، لبنان ، 03،  ط  حممد عبد القادر عطا ، ، حتقيق السنن الكربى ، د بن احلسنيمحأبكر  أبو، البيهقي  أخرجه 3

صحيح مسلم  ، زكريا حيي بن شرف أبو،  النووي ،ظرين ، رواه مسلم ثاحلدي أصل ، 197ص،  09ك  ،م 2003العلمية، 
 .309ص،   06ك، ، بدون تاريخ اإلميانمكتبة  ،مصر ، 05، ط  بشرح النووي
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 المبحث الثاني

 . تطور الملجأ الدبلوماسي

إن احلصانة املقررة ملنزل السفري تعترب النواة األوىل لنشأة امللجأ الدبلوماسي ، واستمرار هذا      
يف القرنني   اإلقليميها للملجأ الدبلوماسي نابع من فكرة االمتداد حاالعرتاف ألهلية السفارة يف من

متداد على املستويني السابع عشر والثامن عشر ، مث انتهت بانتهاء السند القانوين لفكرة هذا اال
 املبحث إىل مطلبني : اهذسوف نقسم وعليه الفقهي أو مستوى العالقات الدولية . 

 . 19إىل القرن  15املطلب األول : امللجأ الدبلوماسي من القرن 

 . اء القانون الدويل مبنظور فقه امللجأ الدبلوماسي املطلب الثاين :

 . ضوء أحكام الفقه اإلسالميامللجأ الدبلوماسي يف املطلب الثالث : 

 المطلب األول

 . 19ِلى القرن  15من القرن  الملجأ الدبلوماسي

يف القانون الدويل العام املعاصر على عنصرين األول : انه  asylmيقوم اللجوء الدبلوماسي      
جلوء مؤقت ، الثاين : أن الالجئ يلجأ إىل مكان داخل دولته مينع القانون الدويل أو الداخلي دخول 
سلطات الدولة إىل هذا املكان . ومن هذه األماكن مقار السفارات ومقار املنظمات الدولية ودور 

رات األجنبية .وبعض األسواق يف أيام معينة . وهذا النوع من اللجوء قدمي وكان العبادة والسفن والطائ
P16F1.غرضه محاية األشخاص الذين يتعرضون لالضطهاد ألسباب سياسية ودينية وقومية

P    

ظهر امللجأ الدبلوماسي إىل الوجود مع ظهور الدبلوماسية املؤقتة وايددة مبدة زمنية معينة ، فلم     
للسفري مقر وبعد أن أصبح  صلحة ملنح السفراء امتيازات غري تلك املتصلة بشخصهم .م هناك يكن
احلصانة الشخصية ال تفي بالغرض الذي اعتمد من اجله  أنيف الدولة املعتمد لديها اتضح  ثابت

                                                            
موسوعة القانون الدويل  -دراسة مقارنة يف القانون الدويل العام  –الفتالوي ، العالقات الدولية اإلسالمية سهيل حسني  1

 . 314م ، ص2014ه /1435، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، األردن،  01، ط  )5(اإلسالمي 
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وإمنا جيب أن تشمل تلك احلصانة مقر السفارة حىت يكون السفري و أعضاء الوفد الدبلوماسي مبنأى 
 الضغوطات اخلارجية وخاصة يف الدول املضيفة .عن 

اليت يضع عليها شعاره حرمة خاصة حتول دون  واألماكنوبذا أصبحت لدار املبعوث الدبلوماسي     
ت إمكان اقتحامها أو دخوهلا دون إذن مسبق بل وسار األمر أحيانًا إىل ابعد من ذالك فكان

على السلطات إىل احلي الذي توجد فيه السفارة إذ مينع روما وفنيسيا احلصانة متتد يف بعض البالد كا
 أي إجراء رمسي . هايلية أن تباشر في

أوائل القرن السادس عشر استقر هذا النوع من امللجأ يف املمارسة الدولية كما اعرتفت به  ذومن    
واقتصر امللجأ الدبلوماسي  . آنذاكجل التشريعات يف الدول ووجد مساندة من اغلب فقهاء القانون 

منذ نشأته إىل غاية القرن التاسع عشر على مرتكيب اجلرائم العادية دون مرتكيب اجلرائم السياسية أو 
P17F1.املضطهدين ألسباب سياسية

P    

إىل مقر  أمن يلج م1554لك ما تقرر يف وضعية فنيسيا يف هذا الصدد عام ومن أمثلة ذ    
سلطات ايلية أن تتجاهل وجوده بشرط أن تكون اجلرمية املنسوبة إليه دبلوماسي يرتك وشانه وعلى ال
لك إذا ما كان األمر يتعلق جبرمية ظهر املتهم نفسه وعلى العكس من ذمن جرائم القانون العام وال ي

للقبض  ل اإلجراءات املتاحةكضد الدولة أو بسرقة أموال عامة أو جبناية خطرية فعندئذ جيب اختاذ  
P18Fلك فيجب قتلهلالجئ فان مل يتيسر ذاعلى 

2
P. 

ن هناك واقعتني أساسيتني يذكرمها فقهاء القانون الدويل عند التطرق إىل امللجأ الدبلوماسي أكما     
 �ما خيتلفان يف فهم حقيقة داللتهما . أألمهيتهما إال 

اسبانيا الدون  م يف مدريد عندما احتمى وزير خارجية ومالية1726ما حدث سنة  الواقعة األولى :
اجنلرتا خشية على نفسه من غضب امللك  يف سفارة  derpperdaجان جايوم دي ربيردا  

                                                            
، االلتجاء للسفارات والدول األجنبية ، اللة  هيف أبوعلي صادق  ،ينظر . 61 – 59اهللا ، املرجع السابق ، ص  أمربرهان  1

 . 119 – 118ص  م ،1966،  22املصرية للقانون الدويل ، مج 
اهللا ، املرجع  أمربرهان ،  ، ينظر 119املرجع السابق ، ص االلتجاء للسفارات والدول األجنبية ، ،  هيف أبوعلي صادق  2

 . 61السابق ص 
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لك انه ارة لوزيره ، إال انه تبني بعد ذفيليب اخلامس ، وقد قبل امللك ابتداء منح اللجوء داخل السف
على اعتبار انه متهم اخذ معه بعض املستندات الرمسية اهلامة ، فأشار جملس البالط بالقبض عليه 

ء يعترب حقا باإلخالل بواجبات وظيفية وان االمتياز املمنوح للسفارة فيما يتعلق باحلق يف اإليوا
وبناء عليه تدخلت اسبانيا بالقوة للقبض على وزيرها الالجئ يف السفارة  للمجرمني العاديني ،

االسبانية هذا االحتجاك وانتهى لك ورفضت احلكومة فقامت بريطانيا باالحتجاك على ذ الربيطانية
 P19F1.لكن جـراء ذاألمر بقيام حرب بني الدولتني م

وقائعها إن مواطنًا روسيا يدعى سربجنر كان قد اتم يف ستوكهومل باخليانة العظمى ، الواقعة الثانية : 
م 1747وقبل صدور احلكم عليه متكن من اهلرب وااللتجاء إىل منزل السفري الربيطاين يف سنة 

قامت احلكومة السويدية فورا مبحاصرة مقر السفارة حيث يوجد منزل السفري وطلبت بتسليم ف
لك إال انه احتج ضد االعتداء على حصانته ، وبرر بأنه مل يقم تجاب السفري إىل ذالالجئ واس

. بتسليم الالجئ إال نتيجة لتهديد احلكومة السويدية باستعمال القوة إن هو أىب االستجابة لطلبها 
بأنه مقتنع برباءة الالجئ وان التهمة باطلة ، إال أن احلكومة الربيطانية ردت على السفري انه ليس له 

ة لالجئ .مث تطورت احلق أن ينصب نفسه قاضيًا للفصل يف مدى صحة أو بطالن التهمة املوجه
 لك إىل أن قامت كل حكومة باستدعاء سفريها .األحداث بعد ذ

إىل القول بان هاتني السابقتني أقامتا قاعدة قانونية دولية   westlakeوذهب جون وستليك     
تقضي حبظر منح امللجأ يف مقار البعثات الدبلوماسية للمتهمني من أي صنف كان ، بينما اعترب 
آخرون إن حاليت ربري دا وسربجنر دليًال على عدم اعرتاف بعض الدول بامللجأ الدبلوماسي كممارسة 

aspractice  ررها القانون الدويل .يق 

اهللا " إن سابقيت ريربدا وسربجنر ليس فيهما ما يدل على إنكار مشروعية  أمرويرى الدكتور برهان     
منح امللجأ الدبلوماسي يف القرن الثامن عشر ، بل إ�ما جمرد تطبيق لفكرة هذا النوع من امللجأ كما  

، تلك الفكرة اليت مل تكن تشمل مرتكيب اجلرائم كانت معروفة حىت أوائل القرن التاسع عشر تقريبا 

                                                            
اهللا ، املرجع  أمربرهان  ينظر ، ، 119املرجع السابق ، صااللتجاء للسفارات والدول األجنبية ، هيف ،  أبوعلي صادق  1

 . 62السابق ، ص  
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به بالنسبة   يكن معرتفاً مل بارة أخرى إن امللجأ الدبلوماسياملعروفة اليوم باجلرائم السياسية وبع
 P20F1.للمجرمني السياسيني وإمنا مينح فقط للمجرمني العاديني"

الذي يرى " بان هده الواقعة تبني إن  هيف أبوويتفق يف الرأي معه األستاذ الدكتور علي صادق     
حق اإليواء الدبلوماسي كان معرتفًا به وقتئذ كقاعدة عامة ، ولكنه كان غالبا حمل نزاع إذا ما تعلق 

P21F".األمر جبرمية سياسية وباألخص بالنسبة للجرائم اليت ترتكب ضد أمن الدولة 

2 

تاسع عشر تغري األمر متامًا وأصبح من ايظور إال انه مع �اية القرن الثامن عشر وبداية القرن ال    
منح امللجأ للمجرمني العاديني وإمنا يعترب حقاً للمجرمني السياسيني وهذا بسبب سلوك بعض السفراء 
الذين اخذوا يوسعون من دائرة احلصانة املمنوحة ملنازهلم بل حىت إىل عرباتم مث إىل احلي الذي توجد 

عرف حبصانة األحياء فكان يكفي أن يضع السفري علم بالده على املنازل فيه السفارة فنشأ ما بات ي
الاورة للسفارة حىت يصبح احلي بأكمله حتت محايته وبذالك يعفى من دفع الضرائب وخيرك من 
نطاق االختصاص القضائي ايلي ومن البالد اليت اشتهرت بذالك رزما وجنوا وفينيتسيا ومدريد 

 وفرانكفورت .

إال أن التعسف يف استعمال هذا احلق من طرف بعض السفراء أثارت موجة انتقادات واسعة بني     
الدول مما أدى يف �اية املطاف إىل إلغائها الن تلك األماكن ايصنة أصبحت مأوى لألشخاص 

ولت الذين حياولون اإلفالت من العقاب ومتابعة السلطات ايلية هلم ، ففي روما على سبيل املثال حت
تلك أالماكن واألحياء إىل قاعدة يعتصم با اخطر الرمني ضد مالحقة القضاء ، بل واالنطالق 

لك استغالل بعض السفراء لتلك احلصانة وجعلوها وسيلة ضف إىل ذأا الرتكاب جرائم أخرى ، منه
أجرة عالية ، لإلثراء باستئجار املنازل ورفع علم بالدهم عليها مث تأجريها خلسة للمجرمني مبقابل 

وكل تلك األسباب السالفة الذكر أدت إىل إلغاء حصانة األحياء واالقتصار على حصانة مقر 
 P22F3.السفارة

                                                            
 . 64 – 63اهللا ، املرجع السابق ، ص  أمربرهان  1
، املرجع  اهللا أمربرهان  ،، ينظر  120ص  ،املرجع السابق االلتجاء للسفارات والدول األجنبية ، هيف ،  أبوعلي صادق  2

 . 65 – 64السابق ، ص 
 . 121املرجع السابق ، ص االلتجاء للسفارات والدول األجنبية ، هيف ،  أبوعلي صادق  3
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 المطلب الثاني

 . اء القانون الدولي الملجأ الدبلوماسي بمنظور فقه

اء القانون الدويل يف ذالك وجد امللجأ الدبلوماسي يف بداية ممارسته مساندة من طرف فقه    
ض عكما يقبله مع ب  de realeبل وذهب بعضهم إىل قبوله بصفة مطلقة مثل ، الوقت

يف  جروسيوسإال انه يف نفس الوقت وجد معارضني له وميثلهم الفقيه القانوين  ، فاتيلالتحفظات 
له أي سند قانوين حبق اإليواء الدبلوماسي ال يوجد القرن السابع عشر ، حبيث يرى بان ما يسمى 

يف القرن الثامن عشر إىل القول  بينكرشوكوال ميكن تقريره إال عن طريق معاهدات خاصة  وذهب 
 P23F1.انه مل حيدث أن اخرتع شيء أكثر خروجا عن املعقول من ذلك

ففي القرنني السابع عشر والثامن عشر اخذ فقهاء القانون الدويل بفكرة االمتداد اإلقليمي      
lexterritorialite    كأساس قانوين للحصانات املقررة لشخص السفري ومنزله واعتربوها قطعة من

إقليم دولة السفري امتدت إىل اخلارك حيث الدولة املعتمد لديها ، وبالتايل فان منحه للملجأ داخل 
لملجأ السفارة يعترب وكأنه منحه يف إقليم دولته األصلي وبالتايل فهو يأخذ بنفس الوضع القانوين ل

 P24F2.اإلقليمي باإلضافة إىل انه ال يتعارض مع فكرة سيادة الدولة حسب رأيهم

وجتدر اإلشارة إىل أن امللجأ الدبلوماسي وان كان مسلمًا به عند غالبية فقهاء القانون الدويل يف     
لك مل ينجو من ات املقررة للسفراء إال انه مع ذالقرن التاسع عشر باعتباره نتيجة حتمية للحصان

م) بأنه يتعارض مع pasquali  )1598بعض اهلجمات واالنتقادات . فريى االيطايل باسكو 
اقتضى  وإنالعدالة كما يشجع على ارتكاب اجلرائم ، ومن مث أجاز انتزاع الالجئ من داخل السفارة 

  دولة .األمر استعمال القوة خاصة يف حالة ارتكاب اجلرائم اخلطرية أو املاسة بأمن ال

ن األساس حلصانة السفري هو ضرورتا لسري أم ) فقد اعترب vattel   )1958أما فاتل     
العالقات الدبلوماسية ومن مث فان هذه احلصانات ليست مطلقة بل هي مقررة لضمان االستقرار يف 

                                                            
 . 121املرجع السابق ، صااللتجاء للسفارات والدول األجنبية ،  هيف ، علي صادق أبو 1
 . 67اهللا ، املرجع السابق ، ص أمربرهان  2
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جرد التجاءهم أداء عمله وال ميكن استخدامها كعائق للدولة أمام حتقيق العدالة ومالحقة الرمني مب
 P25F1.إىل داخل السفارة

ومنذ مطلع القرن التاسع عشر تضاعف هجوم فقهاء القانون الدويل على هذا النوع من امللجأ     
مع مبدأ سيادة الدولة ومتناقضاً مع فكرة التمع املبين على التعاون ، كما أعابوا أن  باعتباره متعارضاً 

للسفري مبنح امللجأ داخل سفارته . وميثل هذا االجتاه كل  تتخذ احلصانات الدبلوماسية مسوغ قانوين
 heffterوهفرت  .ch .demartensوشال دمياتنس   hallوهول   bluntschliمن بلنتشلي 

امللجأ داخل السفارة ملا  حيث نفوا وجود إي حق للسفري يف منح pradie-fodereوبرادييه  
لك يف أ�م بل وذهبوا إىل ابعد من ذالدولة املعتمد لديها .لك من اعتداء وانتهاكاً على سيادة ميثل ذ

أجازوا للدولة اقتحام السفارة و انتزاع الالجئ بالقوة عند الضرورة يف حالة رفض السفري تسليم 
 P26F2.الالجئ بطريقة ودية

وهكذا فان فكرة االمتداد اإلقليمي مل تعد مقبولة كسند للحصانة الدبلوماسية هذا من ناحية     
من ناحية أخرى فان النتيجة السابقة يتعذر قبوهلا كذالك يف ذاتا ، ألن التسليم لدور البعثات و 

 الدبلوماسية حبق اإليواء ألشخاص خيضعون أصًال لقانون الدولة صاحبة اإلقليم ميثل ذريعة هلم
مبصاحلها  للتملص من العقاب وتطبيق القانون وانتقاصًا لسلطات الدول املعتمدين لديها واستهتاراً 

 P27F3.وإعاقة دور القضاء يف اخذ اجلزاء املناسب لكل من يرتكب جرمية أو حياول اإلخالل باألمن العام

ويف منتصف القرن التاسع عشر بطل العمل بامللجأ الدبلوماسي يف أوروبا والواليات املتحدة     
لة على إقليمها ، وخالف ذالك األمريكية ، ومرد ذالك ملا فيه من املساس مببدأ السيادة الكاملة للدو 

 P28F4.يعد مساسا بذه السيادة

ومع ذلك هناك حاالت متفرقة ملنح هذا امللجأ ولكنها يف نفس الوقت ال تعترب كأساس قانوين أو     
م منحت السفارة األمريكية يف بودابست امللجأ  1956قاعدة من قواعد القانون الدويل . ففي سنة 

                                                            
 . 69 – 68املرجع السابق ، ص  اهللا ، أمربرهان  1
 . 71املرجع السابق ، ص نفس  2
 . 122املرجع السابق ، ص االلتجاء للسفارات والدول األجنبية ، هيف ، أبو علي صادق 3
 . 71اهللا ، املرجع السابق ، ص  أمر، ينظر برهان  115خدجية  املضمض ، املرجع السابق ، ص   4
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ألسباب إنسانية ، إال أن احلكومة الرية مل تعرتف بذا   mindazentyللكاردينال منيد سنيت 
م .مث التوصل إىل اتفاق خاص بني  1971امللجأ وبقي الكاردينال الجئًا داخل السفارة حىت سنة 
 احلكومتني يتم مبقتضاه السماح للكاردينال مبغادرة البالد .

 العاصمة البوروندية جنبورا إىل مقر السفارة ويف العصر احلايل جلأ جمموعة من طالب اجلامعة يف    
P29F1.األمريكية ومل تقم السفارة مبنعهم من الدخول

P  

اليوغسالفية يف عندما منحت السفارة  لك مل مينع بعض اخلروق هنا وهناك ، فمثالً إال أن ذ    
وعدد من رفاقه   emre nadgyم امللجأ لرئيس وزراء الر امرئ ناجي1956بودابست سنة 

تعهدت احلكومة الرية بالسماح لالجئني مبغادرة البالد دون املساس بم ، وما إن خرجوا من مبىن 
ويف . م نبأ إعدام ناجي1968مة الرية سنة السفارة حىت القي القبض عليهم ، مث أعلنت احلكو 

مبىن السفارة الفرنسية يف م إىل 14/06/1980هورية ليبرييا طولريت مثال آخر التجأ ابن رئيس مج
العاصمة عقب االنقالب الذي أطاح بابيه من احلكم ، إذ اقتحمت قوة من اجليش مبىن السفارة 

 . وألقت عليه القبض

ويرى بعض رجال القانون الدويل يف العصر احلديث إن اإلمجاع الدويل يكاد يكون انه ليس هناك     
البعثات الدبلوماسية ، إال انه ليس مثة سبب يبيح  قاعدة دولية تسمح بإقرار حق امللجأ لدور

للمبعوث الدبلوماسي أن يعيق متكني الدولة صاحبة اإلقليم من ممارسة سلطا�ا على األشخاص 
 P30F2.ين خيلون بنظمها وقوانينهااخلاضعني هلا الذ

ة كدول وعلى هذا األساس مل يعد للملجأ الدبلوماسي ميارس إال يف حاالت خاصة وبلدان معين    
أمريكا الالتينية وذالك يرجع إىل حالة عدم االستقرار السياسي يف هذه الدول ، فقد كانت منذ القرن 
املاضي مسرحًا حلركات حتررية متعاقبة فأتيح لدور البعثات الدبلوماسية أن متنح امللجأ لكثري من 

 املطلوبني السياسيني الذين قصدوها طلباً للحماية .

                                                            
 . 25/06/2015يوم  اجلزيرة مباشر ، 1
 وما بعدها . 122املرجع السابق ، ص االلتجاء للسفارات والدول األجنبية ، هيف ،  أبوعلي صادق  2
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يفيديو املربمة مت هذه الدول موضوع امللجأ الدبلوماسي فيما بينها يف معاهدة مونتوعليه فقد نظ    
م واليت أوجبت على الدول تسليم الرمني العاديني ووجوب احرتام منحه 1889يناير  23يف 

للمجرمني السياسيني مع منع الالجئ القيام بأي نشاط معادي لدولته ويعرض األمر يف كل حالة 
احبة اإلقليم . كما جيوز للدولة صاحبة اإلقليم طلب ترحيل الالجئ خارك إقليمها مع على الدولة ص

 P31F1.تقدمي كافة الضمانات لعدم التعرض لشخصه بأي أذى

لك عندما عرضت على حمكمة العدل ء الدويل يسري يف ذات االجتاه وذكما يبدوا إن القضا    
م 1950نوفمرب  20كم أصدرته بتاريخ ي يف حالدولية أن تبدي رأيها يف موضوع امللجأ الدبلوماس

يف نزاع بني كولومبيا وبريو بسبب إيواء سفارة كولومبيا يف" ليما" عاصمة بريو لشخص يدعى " 
" كان مطلوبًا للسلطات بسبب نشاطه السياسي املعادي لنظام احلكم فيها، وعدم  هايادي التوري

 متكنها من القبض عليه ، وجاء يف حكم ايكمة ما نصه " إن منح امللجأ الدبلوماسي يتضمن
خروجا عن قاعدة السيادة اإلقليمية ، وانه جيب أال مينح إال إذا وجد له أساس إنساين كما لو خيف 

 م السياسي من اعتداء ومهجية بعض العناصر غري مسئولة من السكان .على الر 

كما ورد أيضًا " إن منح امللجأ ال يؤدي إىل منع تطبيق االختصاص القضائي أو قواعد القوانني     
م بناء على  1951يونيو  13ايلية ". وقد أصدرت ايكمة حكما تفسرييا يف ذات النزاع بتاريخ 

فيه كولومبيا بإ�اء امللجأ الذي منحته سفارتا يف " ليما " ولكن من دون أن تلزمها طلب بريو ألزمت 
P32Fبتسليم الالجئ حلكومة بريو

2
P.  وتعترب قضية "هاديا التور" هي القضية الوحيدة اليت أسفرت عن

 صدور القرارات فيما خيص امللجأ الدبلوماسي .

 

 

 

                                                            
 . 126املرجع السابق ، ص  هيف ، االلتجاء للسفارات والدول األجنبية ،أبو علي صادق 1
لية كرسالة ماجستري ، -حق اللجوء السياسي يف القانون الدويل العام  –  سعاد حييوش ينظر ، 129، صنفس املرجع السابق  2

 . 11ص  ، م2002جامعة اجلزائر ،  ، احلقوق
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 المطلب الثالث

 الفقه اإلسالمي . الملجأ الدبلوماسي في ضوء أحكام

ملا كانت العالقات الدبلوماسية عند ظهور اإلسالم جتري على أساس الدبلوماسية املؤقتة أو     
ن هذا النوع من امللجأ مل يكن له تطبيقات كثرية يف الفقه إف  adhoc diplmacyاخلاصة 

السفارات والقنصليات  اإلسالمي ، ألنه ظهر مع ظهور التمثيل الدبلوماسي الدائم املتمثل يف إنشاء
ومنح أعضاء البعثات الدبلوماسية دورًا ومقرًا دائمًا يف الدول املعتمد لديها بينما كان التمثيل 

P33F1.الدبلوماسي يف صدر اإلسالم مؤقتا غري دائم عكس ما هو عليه احلال يف الوقت احلايل
P  وهذا يدعو

 الدبلوماسي الدائم ؟ . ما هو موقف اإلسالم من التمثيل إىل طرح السؤال التايل :

 يرى الدكتور امحد أبو الوفاء" انه جيوز منح اللجوء الدبلوماسي لألسباب التالية :     

تغري العرف والظروف عما كان عليه احلال قدميًا وهلذا ميكن منح امللجأ بالتطبيق لقاعدة " تغري  – 1
 األحكام بتغري األحوال " .

لك جيب الوفاء با ألن الوفاء بالعهد اإلسالمية مبعاهدات دولية جتيز ذعند ارتباط الدولة   - 2
ينل آملنصوا ألورفصوا  ﴿قاعدة يصعب اخلروك عليها يف اإلسالم استنادًا إىل قوله تعاىل ُي يلا أليُّْهلا الق

 P34F2.﴾ بيالرعصقصودي 

 

 

 

 

                                                            
، الرياض ،  1نة ، ط حق اللجوء بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل لالجئني ، دراسة مقار  محد أبو الوفاء ،أ 1

 . 121ص  ، م2009ه/1430
 . 01آلية ا ، سورة املائدة 2
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  املسلمني ) منح امللجأ تطبيقاً لقوله صلى اهللا عليه وسلم  ميكن لسفراء الدول اإلسالمية  ( – 3

 P35F1.» لمسلمون تتكافئ دماؤَِ ويسعى بُمتهَ أدناَِ وَِ يد على من سواَِا «

لك ال ن ذألطات الدولة اإلسالمية  إال ن كانت تربر منح امللجأ من جانب سإهذه األسباب و     
األحوال ، وإمنا األمر مرهون بظروف كل حالة ومالبساتا  يعين بالضرورة التزامها مبنحه يف مجيع 

ومدى املصاحل املرتتبة على منح حق اللجوء ، غري انه ما ميكن ذكره يف هذا املقام إن األحوال اليت مت 
 ومنها :  فيها منح حق اللجوء الدبلوماسي قليلة جداً 

ت إحدى النساء املسلمات وهي كانما حدث حينما أرسل إمام اليمن وفدًا إىل احلبشة ، فقد      
وع قد ارتدت عن اإلسالم واعتنقت النصرانية يف عاصمة احلبشة صوع ومتزوجة برجل من مصمن م

وكانت هلا بنتان ولكي ال تتمكن أمهما من تنصريمها هربتهما خالتهما إىل رئيس الوفد اليمين وطلبت 
لك أتت إىل وعندما علمت أمهما بذاء الوفد ، منه محايتهما ، فوضعهما يف إحدى منازل أعض

 نأرئيس الوفد مصطحبة معها اثنا عشر رجًال من كبار النصارى وأشرافهم وطلبوا إعادة البنتني ، غري 
 اليمنيني رفضوا بشدة تسليمهما . وقد أصبح هذا العمل من قبل الوفد اليمين حديث الساعة عند

غري انه مل يعقب ال هو وال وزراؤه على احلادثة بشيء  املسيحيني وترقبوا ما يأمر به إمرباطور احلبشة ،
 P36F2.وع حيث يقيم والدمهان الوفد من إرسال البنتني إىل مصوعندما الحت فرصة مواتية متك

، اإلسالممن طبق اللجوء الدبلوماسي يف  أولالنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم  أنوهناك من يرى     
جيريه حىت  أنفعندما عاد النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم من الطائف طلب من املطعم بن عدي 

 أخيهيدخل . ومحل سالحه هو وبنوه وبنو  أنيبلغ رسالة ربه . فوفق املطعم بن عدي وطلب منه 
                                                            

 مؤسسة ، وآخرون ، االرنؤوط شعيب ،حتقيق حنبل، بن محدأ اإلمام مسند ، حنبل ابن محدأ ، نظري،  أمحد أخرجه 1
 سراك امللفن، ابن ، نظري واحلاكم والنسائي داود أبو أخرجه صحيح احلديث هذا:" امللقن ابن قال ، 122ص ، 01ك،الرسالة
 بن اهللا عبد و الغيط أبو مصطفى، حتقيق الكبري، الشرح يف الواقعة األحاديث ختريج يف املنري البدر" األنصاري علي ابن عمر الدين

 .158 ص ، بلدبدون  ، والتوزيع للنشر اهلجرة دار ، 9ك، سليمان

حواندار عام سفارة اإلمام املتوكل على اهللا إمساعيل بن القاسم إىل البالط امللكي يف عاصمة احلبشة عبد اهللا حامد احلبيد ،  2
 ،ه1398 –ه  1397العدد ،املكرمة  القرى ، مكة أمجملة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة ، م 1647/ه  1057

 .122محد أبو الوفاء ، حق اللجوء بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل لالجئني ، املرجع السابق ، صأنقًال عن  .35 – 34
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ال جمري قال تابع ؟ ق أمجهل ، قال : جمري  أبو رآهفدخل النيب صلى اهللا عليه وسلم البيت احلرام فلما 
 إىلالركن وصلى ركعتني ، وانصرف  إىل. فدخل النيب صلى اهللا عليه وسلم فانتهى  أجرتمن  أجرنا:

 P37F1.مطيفون به وأوالدهبيته ، واملطعم بن عدي 

املطعم بن عدي  أنعلى الرغم من  أعدائهومحايته من  األمان يف هذا املعىن تعين منحه اإلجارة إن    
 . أعدائهممن ن كان املستجري إو  اإلجارةن من عادة العرب منح .أل مل يكن مسلماً 

قال أبو  .»من دخل دار أبي سفيان فهو آمن «ومن حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم      
 « وما تسع الكعبة؟فقال :قال. »ومن دخل الكعبة فهو آمن « فقال وما تسع داري؟ :سفيان

 ومن أغلق عليه بابه فهو آمن «فقال المسجد؟ وما يسع :قال. » ومن دخل المسجد فهو آمن
 أغلقسفيان ومن  أبواملناطق اليت تتمتع باحلماية دار  إنيتضح  38F2.هذه واسعة :فقال أبو سفيان .»

حد فال جيوز أ إليهادخل  فإذادائم  بأمنالكعبة فهي تتمتع  أمامؤقتة . أمانة مأمونة أماكنبابه  وهي 
، وجعل له مدينة مكة مكانا  أميةوقد منح النيب صلى اهللا عليه وسلم حق اللجوء لصفوان بن  قتله .
له يتمتع باحلصانة . وبناء على هذا فقد عرف اللجوء الدبلوماسي يف عهد النيب صلى اهللا عليه  آمناً 

 وسلم.

ن املسلمني قاموا مبمارسة نوعًا آخر من اللجوء الدبلوماسي وهو منح امللجأ أواجلدير بالذكر     
لت يا أمري املؤمنني أواألمان يف منعة اجليش يف ( معسكرات اجليش ) . يقول اإلمام أبو يوسف " وس

عن رجل من أهل احلرب خيرك من بالده يريد الدخول إىل دار اإلسالم فيمر مبسلحة من مساحل 
ى طريق أو غري طريق فيؤخذ فيقول خرجت أنا أريد أن أصري إىل بالد اإلسالم اطلب املسلمني عل

األمان على نفسي وأهلي وولدي ، أو يقول إين رسول يصدق أو ال يصدق وما الذي ينبغي أن 
 يعمل به يف أمره . 

الدخول يا أمري املؤمنني عن رجل من أهل احلرب خيرك من بالده يريد  :سألتقال أبو يوسف "     
إىل دار اإلسالم فيمر مبسلحة من مساحل املسلمني على طريق أو غري طيق؛ فيؤخذ فيقول خرجت، 

                                                            
 . 315، املرجع السابق ، ص سهيل حسني الفتالوي 1
 .10احلديث سبق خترجيه ، ينظر الصفحة  2
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وأنا أريد أن أصري إىل بالد اإلسالم أطلب أمانا على نفسي وأهلي وولدي، أو يقول إين رسول، 
 يصدق أو ال يصدق؟ وما الذي ينبغي أن يعمل به يف أمره؟

 فإن كان هذا الرجل احلريب إذا مر مبسلحة مر ممتنعا منهم مل يصدق ومل يقبل قوله،  :قال أبو يوسف

P39F"وإن مل يكن ممتنعا منهم صدق وقبل قوله

1
P. 

 نأل يف رأينا على انه إذا كانت شواهد احلال تدل على محد أبو الوفاء " وهذا يدأيقول الدكتور     
إذا كانت شواهد احلال تدل  طالب امللجأ يستحقه ، فانه مينح له ، حىت من أفراد اجليش ، أما

ومعه أفراد كثريون مثله ) فان منحه امللجأ ال جيوز ألنه يف هذه  لك ( بأن الرجل مسلحاً عكس ذ
 ألنكما سبق القول إن منح امللجأ ال جيوز بالنسبة للمحاربني   –احلالة يكون من اياربني ، والقاعدة 

 P40F2.امللجأ بطبيعته حق " مدين " إي لغري اياربني
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
، حتقيق ، طه عبد الرءوف سعد ، سعد حسن  2يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة ، اخلراك ، ك ، أبو يوسف 1

باب الزيادة  . 205، ص ، وتاريخ ط حمققة ومفهرسة ، بدون ط -حممد ، املكتبة األزهرية للرتاث  ، طبعة جديدة مضبوطة 
  . فصل فيمن مر مبساحل اإلسالم من أهل احلرب وما يؤخذ من اجلواسيس والنقصان والضياع يف الزكاة ،

 . 123د أبو الوفاء ، حق اللجوء بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل لالجئني ، املرجع السابق ، ص أمح 2
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 المبحث الثالث

 . تطور الملجأ اإلقليمي

تعد مشكلة اللجوء اإلقليمي من أعقد املشاكل اليت تواجه التمع الدويل، وذالك يرجع إىل     
صعوبة التحكم فيها نظراً لتعدد أسبابا . فهي ليست مشكلة طارئة وليدة العصر احلايل ، وإمنا تعود 

ة عرب التاريخ ما كانت احلروب والصراعات الكربى املدمر  جذورها إىل فرتات تارخيية بعيدة إذ غالباً 
البشري منذ القدم يتولد عنها جلوء مجاعات كبرية من البشر اضطرتم تلك األحداث إىل ترك أوطا�م 

 واللجوء إىل بلدان أخرى طلًبا للحماية و األمن .

وصورة امللجأ اإلقليمي ، أن يغادر الشخص إقليم الدولة اليت يطارد فيها إىل إقليم دولة أخرى     
ضطهاد أو فرارا من العقاب ، وقد وجد نظام امللجأ اإلقليمي يف بادئ األمر كامتداد أو جناة من  اال

صورة خاصة للملجأ الديين ، إذ انه بعد إن كان امللجأ الديين يرتبط بأماكن العبادة وما يف حكمها ، 
اآلهلة  اخذ يتسع نطاقه وميتد إىل بعض املدن و اجلهات اليت كانت تعترب حسب اعتقادهم حتت سلط 

 P41F1.إذ تتمتع حبرمة خاصة ال جيوز اإلخالل با

كما كانت فكرة الضيافة عند اجلماعات القدمية كثرياً  ما تفرض عليها محاية األجنيب الذي     
إىل ذلك نظرة تلك  يلتجئ إليها نتيجة تعرضه إىل أي اعتداء مادام انه حيرتم قوانينها ، ضف

اجلماعات إىل عقوبة النفي باعتبارها عقوبة مساوية يف آثارها إىل عقوبة اإلعدام ، مما جعلها يف 
الغالب تكتفي با فال تقم مبالحقة املذنب أو العمل على اسرتداده ، خاصة والنفي خارك اجلماعة 

P42Fطه بأهله يعين فقدان الشخص كل حقوقه ، ومصادرة أمواله وقطع كل صلة ترب

2
P. 

 وعليه سوف نقسم هذا املبحث إىل أربعة مطالب نتناول يف :  

 املطلب األول : امللجأ اإلقليمي عند التمعات القدمية .

 املطلب الثاين : امللجأ اإلقليمي يف صدر اإلسالم .
                                                            

 . 114املرجع السابق ، ص  االلتجاء للسفارات والدول األجنبية ، ،هيف  أبوعلي صادق  1
 . 46، املرجع السابق ، ص اهللا  أمربرهان  2
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 امللجأ اإلقليمي يف العصور الوسطى إىل القرن الثامن عشر . : املطلب الثالث

 امللجأ اإلقليمي يف العصر احلديث . : الرابعاملطلب 

 ألولالمطلب ا

 الملجأ اإلقليمي عند المجتمعات القديمة .

اختلفت تقاليد التمعات القدمية يف منحها للملجأ تبعًا الختالف معتقداتا الدينية ، فكان    
 يف كيفية منح امللجأ . تأثريللمعتقد الديين 

 :عند المصريين القدامى  -أوال 

عرف املصريون القدامى امللجأ اإلقليمي فمنحوه لألجانب الذين جلوء  إىل مصر. وباملقابل كانوا      
حيرتمون امللجأ املمنوح للمصريني خارك مصر ، إذ كانت تعترب منذ اآلالف السنني ملجًأ جلميع من 

 جلأ إليها طلباً للحماية و األمن .

ق.م ) مبا يقطع  1307 – 1337وتدل بعض النقوش املوجودة على مقربة امللك حورحمب (     
الشك باليقني إن املصريون الفراعنة كانوا مينحون امللجأ يف وادي النيل إتباعًا لعرف سائد . وتصور 

، نبائل البدو بطردهم من شرق األردقامت ق أنمصر بعد  إىل  جلئواتلك النقوش مجاعة من السكان 
فطلبوا امللجأ من فرعون مصر ومما جاء على لسان رئيس تلك اجلماعة  ( حنن بعض اآلسيويني الذين 
ال نعرف كيف نعيش ، قد جئنا نطلب امللجأ يف بالد الفرعون طبقًا ملا جرى به العرف بالنسبة 

P43F1) آلبائكم منذ البداية
P .  لة الوسطى وهذا مرسوم من الفرعون  املصري سنوسرت الثاين ( من الدو

يف السنة "  األسيويني األجانبوحق اللجوء لموعة من  األمانق .م) مينح  1650 – 2000
السادسة يف عهد حورس سيد األرضيني ملك مصر العليا والسفلى ، خاع خرب رع سنوسرت الثاين 

حتب .  إىل البالد ، ومسح هلم باإلقامة مبساعدة األمري خنوم 27دخل مجاعة من األسيويني عددهم 
P44Fوذلك ملا محلوه من مستندات ومربرات تسمح يلجئوهم "

2
P  . 

                                                            
 . 47املرجع السابق ، ص  ،اهللا  أمربرهان  1
 . 08األمان ، اللجنة الدولية للصليب األمحر بدن ط ، وتاريخ ط ، دار الكتب القومية القاهرة ، ص  حمي الدين اللباد ، 2
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 :اليهود  -ثانياً 

تعترب اليهود األجنيب من الطوائف البائسة وينزلونه منزلة اليتم و األرامل ، ومن مث مينحونه امللجأ ،      
مل يكن معرتفاً كما قاموا مبنحه للعبيد بشرط أال يكونوا مملوكني ألحد من اليهود ، إال هذا احلق 

 P45F1.لليهود الذين يطلبون اللجوء إىل اخلارك خلوفهم أن يرتدوا عن الدين اليهودي

  : عند اإلغريق -ثالثاً 

امللجأ اإلقليمي تطورًا كبريًا عند التمع اإلغريقي حيث وجد هذا النوع من امللجأ الرتبة  شهد    
اخلصبة واملناخ املالئم. ومع كثرة املدن اإلغريقية ازدادت الصراعات واحلروب فيما بينها ، فوسط هذا 

 P46F2.لاورةاجلو السائد وجد أصحاب األفكار السياسية واحلربية املعارضة امللجأ يف املدن ا

إذ كانت املدن تدافع عن حصتها يف منح امللجأ لألشخاص الذين يقصدو�ا لالحتماء با ،     
وتعترب الدفاع عن هذا احلق . مبثابة الدفاع عن شرفها . ويف مقدمة هذه املدن " أثينا " وكانت تفتخر 

ار أن تسلم الجئ متوسل بأ�ا تتحدى أي شعب حياول أن ميس الالجئني إليها ، وتعترب انه من الع
" يف آسيا الصغرى   teosإليها إىل الغري ، فكانت تدافع عنه بكل قوة ، ويقال إن بلدة " تيوس " 

 P47F3.استطاعت أن تنتزع اعرتاف املدن األخرى حبقها يف منح امللجأ

مقابل عدم تنفيذ عقوبة اإلعدام وباملقابل  كما إن التمع اإلغريقي يعرتف بالنفي اإلختياري      
يستثنون من امللجأ اإلقليمي مرتكيب اجلرائم اخلطرية كاخليانة العظمى واجلرائم املتسمة بالفظاعة 

 P48F4.والقسوة

 

 
                                                            

 . 113خدجية املضمض ، املرجع السابق ،  ينظر ، . 48املرجع السابق ، ص،  اهللا  أمربرهان  1
 . 48اهللا ، املرجع السابق ، ص  أمربرهان  2
املرجع  ،خدجية املضمض ينظر ، .  115املرجع السابق ، ص االلتجاء للسفارات والدول األجنبية ، ، هيف  أبوعلي صادق  3

 . 113السابق ، ص 
 . 49اهللا ، املرجع السابق ، ص  أمربرهان  4
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 ن:عند الروما -رابعاً 

كانت روما متنع عن تسليم من التجأ إليها من األجانب وال تسلمهم إال طبقًا ملا كان معروف     
.  ألمر جبرمية وقعت على سفري أجنيبوبشرط أن يتعلق ا  noxae datioبنظام التخلي عن املذنبني 

في عبداً كما إن التمع اإلغريقي يعرتف حبق النفي االختياري كبديل للعقوبة بشرط ، أال يكون املن
P49F1.وأال تكون اجلرمية موجهة ضد الدولة أو من جرائم اخليانة

P  

ويف األخري فان موضوع امللجأ يف تلك التمعات مل يكن يثار باعتباره موضوعًا بني الدول ومل     
كما   يكن احد يطالب بتسليم اجلاين . الذي يكون بفراره من اجلماعة قد قطع كل صلة تربطه با .

إن ممارسة امللجأ اإلقليمي يف تلك التمعات ال ميثل بعد حق امللجأ مبفهومه احلديث ، إذ إن حقيقة 
األمر كان امتناع حماكمة أو عقاب الالجئ عما يكون قد اقرتف ، مل يكن سوى وضع قائم حبكم 

لة اليت تأويه ال يصاحبه اعرتاف قانوين ثابت بعدم التزام الدو    sitiuation de faitالواقع 
 P50F2.بتسليمه إىل الدولة اليت قد تطالب به

 :عرب الجاِلية  -خامسا 

من األخالق اليت كانت عند العرب يف اجلاهلية الكرم وحسن الضيافة والوفادة فقد كان لكل      
قبيلة شبه استقالل عن بقية القبائل األخرى كما كانت تثور بينهما حروبا وصراعات ألبسط 

ت تدوم لزمن طويل كحرب داحس والغرباء على سبيل املثال . وبالتايل كان البد من األسباب كان
 عقد معاهدات وأحالف بني القبائل لتقوية شوكتها وقت الشدة ومن أشهر تلك األحالف : 

 : حلف المطيبين  – 1

ذلك ملا اختلفت بطون قريش على توزيع الوظائف يف مكة وانقسموا إىل طائفتني ، بنو عبد     
مناف ومن معهم من جهة ، وبنو عبد الدار ومن معهم من جهة أخرى . تعاهد كل فريق على نصرة 
فريقه ومع مرور الزمن أوشك أن يشب قتال بينهم فتدخل العقالء من كل طائفة فيما بينهم ووقع 

                                                            
 .  49 ص ، املرجع السابق برهان أمر اهللا ، 1
 . 116 – 115السابق ، ص املرجع االلتجاء للسفارات والدول األجنبية ، هيف ،  أبوعلي صادق  2
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اق بالرتاضي على أن تكون وظائف السقاية والرفادة لبين عبد املناف ومن حالفهم ، وان تكون االتف
P51Fاحلجابة واللواء والندوة لبين عبد الدار ، فقبل  كل فريق بالصلح

1
P  ، وبقي كل حليف مع حليفه ،

عن  ري،عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جب ، ومببعث النيب صلى اهللا عليه وسلم أقر هذه األحالف
حلف في اإلسالم وأيما حلف كان في  ال « قال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :أبيه

 52F2.» الجاِلية، لَ يزده اإلسالم ِال شدة
 :  حلف الفضول -2

بعد كثرة االعتداءات يف مكة وكثرت الزعامات ، فتعاقدوا وتعاهدوا على أن ال يكون يف مكة     
غريهم ممن دخلها إال نصروه حىت ترد عليه مظلمته ممن ظلمه وان تكون مظلومًا سواء من أهلها أو 

مكة حرمًا ومأمنًا للناس ال جيوز فيها غزو ، وال �ب وال قتال وال ظلم ، وقد كان رسول اهللا صلى 
ري يقول: قال رسول عن  ، سلم يومها يف احلاضريناهللا عليه و  طلحة بن عبد اهللا بن عوف الِز

لقد شهدت في دار عبد اهللا بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به  « يه وسلَاهللا صلى اهللا عل
 53F3.» حمر النعَ ولو أدعى به في اإلسالم ألجبَ

 هذا وقد عرفت يف اجلاهلية أنواع أخرى من املعاهدات ، منها اتفاق املساندة ألجل التناصر    
املتبادل يف أعمال القتال ، واتفاق املواعدة ألجل السلم وتأكيد عدم االعتداء أو االستفزاز ، 

                                                            
، م1981/ه  1401، 1، الكويت ، ط  شريعة ، نظرية احلرب يف الشريعة اإلسالمية ، مكتبة الفتح أبوإبراهيم  إمساعيل 1

، تقدمي ومراجعة صدقي العطار ، حتقيق وتعليق حممد اللحام ، 1السرية النبوية  ك ألفيةالسرية النبوية البن هشام ، ومعه  ،ينظر
 . 115فكر للطبع والنشر والتوزيع ن لبنان ، صدار ال

دار الكتاب  ،بريوت ، ، باب يف احللف سنن املصطفى، كتاب الفرائض،  األشعثداوود سليمان ابن  أبو،  داوود أبو خرجها 2
 . 21، ص  02، ك  العريب

 وابن جرير يف 6/367 ، السنن الكربى يأخرجه البيهق ، ورد من مرسل طلحة بن عبد اهللا بن عوف ، صحيح احلديث 3
البدر  كما يف،عن ابن عيينة عن عبد اهللا عن حممد وعبد الرمحن ابين أىب بكر  ياالثار وله شاهد من حديث احلميد تذيب

طَّّيبني مع عموميت وأنا غالم فما أحب أن يل محر النعم وأين أنكثه  «  وقد ورد  بلفظ .7/326املنري
ُ
 من »شهدت حلف امل

) 1676، 1655أما حديث عبد الرمحن بن عوف فأخرجه أمحد( : حديث عبد الرمحن بن عوف وأىب هريرة رضي اهللا عنهما
) وأبو 1000والبزار( 6/366 يوالبيهق 2/239واحلاكم  10/216و 156 /1حبان وابن1/199األدب املفرد  يف والبخارى
  .) 845،846مسنده ( يعلى يف
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والتحالف بني قبائل اجلاهلية عرفاً سائداً كان معروفاً بني األفراد من قبائل خمتلفة ، بل إذا أراد احدهم 
سمى بعقد احللف واملواالة إحلاق بقبيلة ما فكان يكفي بان يلجأ إىل احد وجهائها فيعقد معه ما ي
 ائر أفرادها باملواالة والعصبية أو املؤاخاة ، فيصبح مبوجبه حليفًا وموىل للقبيلة وعضوًا فيها يرتبط وس
P54F1.ويصبح له مبدئياً ماهلم من حقوق وعليه بعض الواجبات باستثناء بعضها

P  

 المطلب الثاني

 الملجأ اإلقليمي في صدر اإلسالم .

املساواة املطلقة بني الناس كانت رسالة اإلسالم ، فاإلسالم يقرر وحدة اجلنس البشري يف املنشأ     
واملصري ويف اييا ويف املمات يف احلقوق والواجبات أمام اهللا سبحانه وتعاىل يف الدنيا واآلخرة ال فضل 

مل يعرف التاريخ هلا مثيل وال  إال بالعمل الصاحل وال كرامة إال بالتقوى فقد كانت حبق وثبة لإلنسانية
 P55F2.نظري وال تزال إىل هذه اللحظة قمة مل يرتفع إليها البشر أبداً 

، وكان للجوء الدور الكبري يف  لإلسالم األوىلعند املسلمني منذ السنوات  اإلقليمياللجوء  أبد    
 األذىفعندما وجد النيب صلى اهللا عليه وسلم  محاية املسلمني من اضطهاد املشركني يف مكة .
 األرضبان يتفرقوا يف  أمرهممما هم فيه ،  إنقاذهمباملسلمني من الكفار مع عدم القدرة على 

 احلبشةجهة  إىلبيده  فأشارنذهب  أين إىلسيجمعهم فقالوا له  سبحانه وتعاىل ووعدهم بان اهللا
رض الحبشة، فإن بها ملكا ال يظلَ عنده أحد، لو خرجتَ ِلى أ « صلى اهللا عليه وسلم فقال 

 P56F3.»وِي أرض صدق، حتى يجعل اهللا لكَ فرجا مما أنتَ فيه 
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وهذا يعين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كانت لديه املعرفة بامللوك واألمراء الذين حييطون بشبه     
فلم يطلب منهم اللجوء إىل كسرى أو الروم ألنه يعرف ظلم ملوكهم وعدم عدالتهم . اجلزيرة العربية .

 P57F1.شوقد متكن املسلمون املهاجرون أن حيموا حياتم يف احلبشة رغم حماوالت املشركني من قري

هجرة املسلمون إىل احلبشة يطلق عليها يف مفهوم القانون الدويل العام املعاصر باللجوء اإلقليمي،     
P58Fوهي احلبشة وقد قبلت هذه الدولة اللجوء. أجنبيةدولة  إىلحيث جلأ املسلمون 

2 

من خالل ما ذكرنا يتضح إن اللجوء واهلجرة عنصران هامان يف تطور الدين اإلسالمي نفسه إذ     
أن هجرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأتباعه إىل املدينة املنورة تعد حمطة مهمة يف تاريخ الدين 
اإلسالمي حيث اخذ املسلمون هذا التاريخ بداية للتقومي اجلديد وليس تاريخ نزول الوحي أو ميالد 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم . ويف القران الكرمي كثرية هي الشواهد اليت تشري إىل الذين اضطرهم 

رر فيي سلبييلي اللقْهي ولملن يْصهل  ﴿القمع والظلم إىل اهلجرة والبحث عن احلماية يقول اهللا سبحانه وتعاىل اجي
ثييًرا ولسلعلةً  لررضي مصرلاغلًما كل در فيي األر هص  يلجي ريكر َق يصدر ًرا ِيللى اللقْهي ولرلسصوليهي ثص رصجر مين بْليرتيهي مصهلاجي ِر ولملن يل

رصهص علللى اللقْهي  يًما  الرملورتص فْلقلدر ولقلعل ألجر P59F3.﴾ ولكلانل اللقْهص غلفصورًا رقحي
P م حيث على اهلجرة وطلب فاإلسال

َص  ﴿امللجأ عند االضطهاد وعدم احرتام حقوق اإلنسان يقول اهللا سبحانه وتعاىل ِص ُيينل تْلولفقا ِينق الق
َر  َل كصنتص َر قلالصوا فيي هي ئيكلةص ظلاليميي ألنفصسي لررضي   الرملالل تلضرعلفيينل فيي األر َر تلكصنر ألررضص   قلالصوا كصنقا مصسر قلالصوا أللل

ا رصوا فييهل علًة فْلتْصهلاجي َص   اللقْهي ولاسي نق َر جلهل ِص يًرا  فلأصولْلٰئيكل ملأرولا P60F4.﴾ ولسلاءلتر ملصي
P   كما يقر اإلسالم حق

اإلجارة للمسلم وللكافر على حد سواء فيؤمن الكافر حىت يبلغ مأمنه . فقد قبل الرسول صلى اهللا 
 P61F5.عليه وسلم إجارة زوك ابنته زينب " ابن العاص" يف قصة معروفة
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 ومعلوم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يدخل يف جوار املطعم ابن عدي وهو يومئذ على    
 .الكفر 

لك تآخي أمية بن خلف بن أيب صفوان وهو من قريش وسعد بن معاذ رضي اهللا عنه وهو ومن ذ    
من املدينة املنورة ، وكان أخًا قدميا من قبل أن يسلم سعد رضي اهللا عنه وهو إخاء يستلزم جوار كل 

على سعد بن معاذ  منها ألخيه ، فكان أمية بن خلف إذا سافر ناحية الشمال ، ومر باملدينة نزل
والعكس إذا سافر سعد ناحية اجلنوب ودخل مكة املكرمة نزل عند أمية بن خلف ، فلما قدم النيب 
صلى اهللا عليه وسلم مهاجراً ونزل باملدينة املنورة انطلق سعد إىل مكة معتمراً فنزل على أمية ، ولكونه 

ة فقال له انظر يل ساعة خلوة لعلي يعلم ما يسبب ذلك للمكيني من ضيق وغضب أراد أال حيرك أمي
أن أطوف بالبيت.  فقال أمية ، أال تنظر حىت يكون نصف النهار ، فخرجا قريباً من نصف النهار ، 

فقال ، يا أبا صفوان من هذا  جهل ، أمامه أبوواخذ سعد رضي اهللا عنه يطوف بالبيت ، فإذا 
جهل ، موجهًا كالمه إىل سعد رضي اهللا عنه أال أراك  أبو؟ قال أمية : هذا سعد . فقال معك

تطوف مبكة أمنًا وقد أوتيتم الصباة ، وزعمتم إنكم تنصرو�م وتعينو�م ، أما واهللا لوال انك مع أيب 
 P62F1.صفوان ما رجعت إىل اهلك ساملاً 

لمت وقد سار الصحابة رضوان اهللا عليهم على نفس النهج فهذا حلجية بن املضرب حينما أس    
زوجته يف والية عمر بن اخلطاب ، فقدم املدينة فطلب أن ترد زوجته عليه ، وكان نصرانيًا ، فنزل 
بالزبري بن العوام فاخربه بقصته ، فقال له إياك وان يبلغ هذا عنك عمر فتلقى منه أذى ، وانتشر خربه 

مهمت به لوال حترمه ، ولقد  يف املدينة املنورة ، فبلغ ذلك عمر ، فقال للزبري : قد بلغين قصة ضيفك
) بالنزول عليك فرجع الزبري إىل حلجية فاعلمه قول عمر ، فانصرف من عنده متوجهاً (إي احتماؤه

 P63F2.إىل بلده

ومن ذلك األمان الذي أعطاه عمر بن اخلطاب حني جلأ روزبة بن برزك مهر الفارسي إىل سعد     
وم كسرى على فرك من فروك الروم ، فادخل بن أيب وقاص ، وقد روى أهل السري انه كان من ق
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عليهم سالحًا فأخافه األكاسرة ، يأمن حىت قدم سعد إىل الكوفة ، فقدم عليه ، وبىن له قصراً 
واملسجد اجلامع . مث كتب سعد إىل عمر رضي اهللا عنه فأخربه حباله فاسلم . وفرض له عمر وأعطاه 

 P64F1.،وصرفه إىل سعد

لك األمان الذي أعطاه عمر بن اخلطاب عند فتح بيت املقدس للراهب الذي طلبه قبل ومن ذ    
 P65F2.الفتح  واشرتط عليه ضيافة من مير به من املسلمني وان يرشدهم إىل الطريق

مصر  أهلالعاص مصر يف القرن السابع امليالدي وانتصر على البيزنطيني ، منح  عمرو بنوملا فتح     
للتعامل بني العرب  أساساً  األمانومنشاتم الدينية ، وقد ظل هذا  وأمالكهم واهلموأم  ألنفسهم أمناً 

 :البالد لسنوات طويلة وقد جاء نصه  وأهلالفاحتني 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 وكنائسهم وأمواهلموملتهم  أنفسهمعلى  األمانمصر من  أهلعمرو بن العاص  أعطى" هذا ما 
من ذلك وال ينتقص (...) على ما يف هذا الكتاب  شيءيدخل عليهم  وصلبهم وبرهم وحبرهم ال

 P66F3.املؤمنني وذمم املؤمنني أمريعهد اهللا وذمته وذمة رسوله وذمة اخلليفة 

 " شهد الزبري وعبد اهللا  وحممد ابناه، وكتب وردان وحضر " .

حينما سب احلجاك فكتب إىل عبد امللك خيربه مبا كان ،  كذالك ما حدث خلالد بن عنتاب    
تاه حيث طلعت الشمس امللك فقيل له روح بن زنباع ، فأوقدم خالد الشام ، فسال عن خاصة عبد 

فقال أين جئتك مستجرياً ، فقال إين قد أجرتك إال أن تكون خالدًا فقال ، إين خالد ، فتغري وقال 
 ال امن عبد امللك ، فقال أنظرين حىت تغرب الشمس فجعل روح :أنشدك اهللا إال خرجت عين فاين

يراعيها حىت خرك خالد . فأتى زفر بن احلارث الكاليب فقال : إين جئتك مستجرياً فقال قد أجرتك 
: قال انأ خالد بن عنتاب  ، قال وان كنت خالداً فلما أصبح دعا ابنني له فتهادى بينهما وقد أسن 

د إذن للناس فلما رآه دعا له بكرسي ، فجعل عند فراشه فجلس ، مث فال يا ، فدخل عبد امللك وق
                                                            

 . 84املرجع السابق ، ص ، حق اللجوء بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل لالجئني ، محد أبو الوفاء أ  1
 . 94 – 93املرجع السابق ، نفس  2
 . 12املرجع السابق ،  حمي الدين اللباد ، األمان ، 3



 تطور الملجأ                                                                الفصل التمهيدي      
 

- 32 - 
 

أمري املؤمنني إين قد أجرت عليك رجال فأجره ، فقال قد أجرته إال أن يكون خالدًا فقال هو خالد 
واهللا لو كنت تعلم إن  أماقال : ال وال كرامة ، زفر البنيه أ�ضاين فلما وىل قال : يا عبد امللك ، 

 P67F1.تطيق محل القناة ورأس اجلواد ألجرت من أجرت ، فضحك وقال يا أبا اهلذيل قد أجرناه يدي

وعندما توىل إبراهيم بن عبد امللك اخلالفة من بين العباس ، اختفت رجال بين أمية وكان فيمن     
؟  اختفى إبراهيم بين سلمان بن عبد امللك الذي احتمى يف منزل به رجل وسيم ، فقال له من أنت

قال إبراهيم : رجل خمتف خياف على دمه ، استجار مبنزلك ، فأدخله الرجل املنزل وكان يطعمه 
لك ؟ تدمن الركوب ، ففيم ذ أراكويسقيه ، إال أن الرجل كان خيرك كل يوم مرة ، فقال إبراهيم ، 
 أناثأري فقال نأ اطلبه ألدرك منه فقال : إن إبراهيم بن سلمان قتل أيب ، وقد بلغين انه خمتف ، وا

فغري خمفر  أنا وأماأنت فستلقى أيب فيأخذ بثأره منك ،  أماإبراهيم قاتل أبيك ، فقال له الرجل: " 
دينار فأخذها وخرك من  ألفذميت ، فأخرك عين فلست آمن نفسي عليك ، مث أعطي الرجل إبراهيم 

P68F2.عنده
P  

اإلسالمية وتبعه من إرسال ملك الروم يدعوه ويف عهد عضد الدولة جلأ املدعو "ورد" إىل الدولة     
 إىل تسلمه .

كما جاء يف الرسالة اليت بعث با السلطان برقوق إىل تيمور لنك خبصوص شخص جلأ إىل األول    
وطلب الثاين تسليمه إليه . " وما كفى ما فعلت من القان امحد املشار إليه تطلبه منا ؟ اعلم إن 

استجار بنا وقصدنا وصار ضيفنا ، وقد ورد من قصدنا وجب حقه علينا محد املشار إليه قد االقان 
ررهص حلتقى  ﴿وقال تعاىل لسيد اخللق أمجعني يف حق الكفار تلجلارلكل فلألجي ريكيينل اسر ولِينر ألحلٌد ملنل الرمصشر

ٌم الق يْل  َر قْلور ْلليكل بيألنْقهص َق ألبرليغرهص ملأرملنلهص  ملعل كلاللمل الّلهي ثص P69F3.﴾عرللمصونل يلسر
P  فكيف باملسلمني إذ استجاروا

باملسلمني .... ولو مل يكن ذلك فكيف جيوز يف شرع املروءة والنخوة والوفاء أن نسلم ضيفنا ونزيلنا 
ار واملستجري بنا ؟ ... ومن عاداتنا وشأننا وطباع جنسنا إننا ال نسلم ضيفنا وال نزيلنا وال من استج
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لك فعندك من هم جنسنا فسلهم يعرفونك ، فنجن ال يضار لنا بنا ألحد ، وان كنت ال تصدق ذ
P70F1.نزيل ، نقرئ الضيف ونعامله باجلميل

P  

) خرك عليه وزيره برام  1149 – 1130ويف عصر اخلليفة الفاطمي احلافظ لدين اهللا (     
عنه  بعد أن عفا –، وهرب من مصر مصطحبًا معه أفراد أسرته ، وقد منحه اخلليفة احلافظ األرمين

 P71F2.أماناً يضمن له فيه صون النفس واملال واألهل

، ن سانش على والده الفونصو العاشالسلطان أيب يوسف املنصور حينما ثار األمري دو  عصر ويف    
من واستطاع أن ينتزع العرش لنفس ، فما كان من أبيه إال أن جلأ إىل السلطان أيب يوسف املنصور . و 

يعقوب يوسف بالالجئني السياسيني القشتاليني ، وكان فيهم أمراء  أبوب السلطان املنصور يرحتذلك 
 وقادة عسكريني .

ه إىل اشبيلية مث اجتاهه إىل مراكش  563وجلوء فرناندة صاحب ترجالة وصهر االدفونش سنة     
"إن املساحة اليت عومل با علماء أديسيشيا حيث بقي الجئًا ملدة مخسة أشهر . ويقول الكاتب 

نان الذين تركوا بالدهم هربًا من اضطهاد الكنيسة يف بالد املسلمني ( العصور األوىل املزدهرة اليو 
P72Fلإلسالم ) كانت سببًا يف هجرة أعداد منهم إىل حيث استطاعوا أن ينتجوا يف أمان 

3
P.  وقد عرفت

السياسية  القبائل العربية املعاصرة نظام اجلوار ، فهو نظام ذو طابع سياسي ، وجد كبديل للسلطة
املركزية القوية وتارخيه فيها يرتبط ارتباطًا عكسيًا بتاريخ السلطة املركزية القوية . فهو يزدهر يف غياب 

 .تتيح الظروف قيام مثل هذه السلطةهذه السلطة ويذوي عندما 

كما عرفت القبائل العربية نظامني للجوار : احدمها ميكن تسميته جبوار األماكن ، حبيث يقتضي     
العرف بإضفاء صفة احلرمة على أماكن معينة ، فكل من دخلها يصبح آمنًا كما هو احلال بالنسبة 

األشخاص لقبور املوتى من العظماء أو بعض القرى أو احلوطات ، والنوع الثاين من اجلوار هو جوار 
وذلك عندما يفر فرد أو مجاعة إىل فرد أو مجاعة أخرى طلبا للحماية واإلنقاذ أو سعيًا وراء املعونة 
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واملساعدة . كما ينقسم جوار األشخاص إىل نوعني ، جوار فردي يطلبه احد األفراد وجوار مجاعي 
بني هذين النوعني من تطلبه مجاعة من األشخاص ، عشرية أو قبيلة ، رغم وجود الكثري من الشبه 

P73Fاجلوار

1
P. 

 المطلب الثالث

 الملجأ اإلقليمي في العصور الوسطى .

امتازت هذه احلقبة من التاريخ يف أوروبا بسيطرة رجال الكنيسة على مجيع مناحي احلياة حىت    
 . باألفعال بالك الفكرية ، فلم يكن مقبول أي فكرة ختالف األفكار الكنسية فما

 :قبل القرن الثامن عشر  -أوال

 إىللك رون الوسطى ويعزى ذسامهت عدة عوامل على انتشار العمل بامللجأ اإلقليمي يف الق     
ة يعرتف با الشفاعة الكنسية الكاثوليكية ، إذ أصبح مبدأ وجوب محاية املنفيني من بالدهم قاعد

تفرعها إىل كيانات مستقلة عن بعضها لك سقوط اإلمرباطورية الرومانية و اجلميع ، يضاف إىل ذ
البعض يسودها الفوضى والنزاع الدائم فيما بينها ، مما تولد عنه جمموعة من الفارين من دويلة إىل 

 دويلة أخرى من دون املطالبة بتسليمهم .

 إال أن هذا امللجأ يف النظام اإلقطاعي مل يكن يعرتف به للجميع إذ استثنيت طائفة أقنان األرض    
والرافضني اخلضوع لسلطان الكنيسة . أما الرمني  Lérésiمن دائرته . وكذالك املتهمني باهلرطقة 

السياسيني فكانوا يصنفون من اخطر أنواع الرمني وعليه فان منح امللجأ يتوقف على وجود املصلحة 
 P74F2.لإلقطاعي الذي هرب منه الالجئ

                                                            
،  1حممود سالم زنايت ، نظام اجلوار أو حق اللجوء يف األعراف القبلية املعاصرة ، دار أمية للنشر و التوزيع ، الرياض ط  1

 . 04ص ، ه 1414
 ،انني احلديثة نظر السيد علي فرحان ، حق اللجوء السياسي يف الدساتري والقو ي،  50اهللا ، املرجع السابق ، ص  أمربرهان  2

 .  114، خدجية  املضمض ، املرجع السابق ، ص   116هيف ، املرجع السابق، ص أبوعلي صادق  ينظر ،،  84 – 83ص 
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طلقة ، فلم تعد فكرة استقبال الالجئني ومحايتهم وبعد زوال اإلقطاع ظهر عصر امللكيات امل     
مقبولة لدى امللوك وخاصة الالجئني السياسيني باعتبارهم يشكلون تديداً لكيا�م ونفوذهم . فكانوا 
يسلطون عليهم اشد أنواع العقوبات وأقصاها ، فكان من الطبيعي أن يفر الرمون السياسيني إىل 

بامللوك إىل عقد اتفاقيات ثنائية لتسليم خصومهم السياسيني  اية ، مما حدالبلدان الاورة طلبًا للحما
 ورفع كل أشكال احلماية عنهم . 

يف العصور الوسطى أي شكل من أشكال التسامح الديين بل يذكر التاريخ  ابرو و أكما مل تعرف     
إن االضطهاد الديين يف خالل هذه الفرتة قام على أسس دينية ، إذ ظهرت جمموعة من احلركات 

لعدة  مارثن لوثرتدف إىل إصالح الكنيسة فالقت إقباًال كبريًا خالل القرن السادس عشر بقيادة 
لك من انقسام أوروبا إىل قسمني : االجتاه دية واجتماعية و دينية وما تبع ذاأسباب سياسية واقتص

الكاثوليكي التقليدي واألخر الربوتستنيت ، وتعرض الربوتستنت لالضطهاد من الكاثوليك مما أدى إىل 
 جلوء الربوتستنت للدول اليت تعرتف مببادئهم للحفا  على حياتم .

ويف أواخر القرن السادس عشر نقل املبعوثون الدبلوماسيني إىل حكوماتم ما شاهدوه يف الدول     
املعتمدين لديها من غلو وجتاوز يف منح امللجأ مما ينعكس سلبًا على النظام االجتماعي بسبب 

مما يربر له  إفالت اخطر الرمني من العقاب ، مما يهدد مركز احلاكم يف بالده من تدفق الرمني إليها
جان احلق يف الدفاع عنها . وهذا تزامن مع ظهور فكرة التضامن الدويل ضد اجلرمية واليت يتزعمها 

P75Fر.ومن وراءه فقهاء مدرسة القانون الطبيعي يف القرن السابع عش بودان

1 

تدفق  القرن السابع عشر أوائلنانت من قبل لويس الربع عشر يف  إلغاءقبل وبعد  ففي فرنسا مثالً     
املسيحيون الفرنسيون الكالفينني ( الربوتستانت ) املضطهدين من فرنسا على الفور إىل اجنلرتا ، فحالة 

P76Fاملسيحيون الفرنسيون توضح بشكل خاص بداية ظاهرة الالجئني يف أوائل القرن السابع عشر.

2 

                                                            
 . 51برهان أمر اهللا ، املرجع السابق ، ص 1
م ، 2015يوسف ، القانون الدويل للجوء السياسي ، بدون ط ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، مصر ،  أنصارىخالد سعد  2
 . 237ص
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استخدام  أولوكان  القرن السابع عشر ، أواخرحركة الجئني يف فرنسا يف  أول نشأةوبذلك     
اللجوء ومساعدة األجانب على اهلروب من االضطهاد م يف سياق منح 1573لكلمة الالجئني عام 

P77Fالديين.

1
P  تظل هناك جرمية بدون  ضمون فكرة التضامن الدويل بان الموبالرجوع إىل احلديث عن

ة إىل إدانتهم نظام عقاب حتت مربر اهلروب إىل مكان أخر . بل جيب تسيلم الرمني الفارين إضاف
امللجأ اإلقليمي باعتباره السبيل للهروب من سلطة القانون مما يعارض املصلحة االجتماعية . وعليه 

  Inviolabiliteفقد اقتنعت العديد من الدول بضرورة زوال هذا النوع من امللجأ ورفع احلصانة 
و يرفض إي إنسان . وعليه فان وان احلاكم هو صاحب السيادة املطلقة على إقليمه له أن يقبل أ

امللجأ اإلقليمي خالل القرن السابع عشر ضاق نطاقه حبيث أصبح خيضع لألهواء واملصاحل ومدى 
 P78F2.نفوذ الدول

تلك الفرتة اضطرت اآلالف من الضحايا  إال أن الصراعات السياسية والدينية اليت اتسمت با     
إىل اهلروب من أوطا�م طلبًا للحماية يف الدول األخرى . حىت إن دعاة فكرة التضامن الدويل 

ن أخرى هربًا من املوت أو أنفسهم مل يكونوا مبنأى عن هذا االضطهاد ففروا بدورهم إىل بلدا
ضطهدين وضحايا ها محاية املنفيني املبل أكثر من ذالك نادوا حبق الدول بل من واجب. السجن

الذي اضطر إىل  جروسيوسالديين . وعلى رأسهم الفقيه يف القانون الدويل  التعصب السياسي أو
 1625سنة   Dejure belliacisاهلرب من بالده وطلب اللجوء إىل فرنسا أين اخرك مؤلفه 

فيه مبنح امللجأ اإلقليمي للمضطهدين السياسيني باعتباره ليس حقًا للدول فحسب بل  الذي نادى
واجبًا عليها كذالك . وبدأت املناداة بتغيري النظرة للملجأ اإلقليمي بصفة جذرية إذ نادوا مبنحه 

 P79F3.للمجرمني السياسيني دون الرمني العاديني للحيلولة دون إفالتم من العقاب

 

 
                                                            

 . 235املرجع السابق ، ص، يوسف  أنصارىخالد سعد  1
 . 52ص برهان أمر اهللا ، املرجع السابق ،  2
خدجية ،  117املرجع السابق ، ص  هيف أبو. ينظر علي صادق  53 – 52اهللا ، املرجع السابق ، ص  أمربرهان   3

 . 114املضمض، املرجع السابق ، ص 
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 :الملجأ اإلقليمي بعد القرن الثامن عشر -ثانياً  

كان لظهور احلركات القومية اليت اجتاحت أوروبا يف القرن الثامن عشر، دورًا يف تنامي الروح     
الوطنية اليت بعثتها هذه احلركات واليت أدت إىل التحول يف معاملة الالجئ السياسي وتغيري النظرة إىل 

السياسية ليست انعكاسًا للنفسية اخلطرية لدى الرم، وإمنا الباعث  اإلجرام السياسي باعتبار اجلرمية
على ارتكابا روح وطنية ورغبة يف إصالح النظام القائم وان صفة اجلرمية أمر نسيب مرده يتوقف على 

 P80F1.الظروف اييطة واجلهة اليت وقعت فيها والنظام السياسي الذي ارتكبت ضده

وعليه فقد وجدت فكرة االعرتاف بامللجأ اإلقليمي بالنسبة للمجرمني السياسيني قبوال وتأييداً من     
جانب الفقه وحىت على مستوى املمارسة الدولية ، فلم يعد الفقهاء يف القرن الثامن عشر يتحدثون 

رمني السياسيني .أما عن امللجأ بالنسبة ملرتكيب اجلرائم العادية ، بل راحوا يطالبون به بالنسبة للمج
على املستوى الدويل فقد تغريت النظرة إىل االعتداء على النظم السياسية للدول والتقليل من خطورتا 
بل ذهبت إىل ابعد من ذالك بإجياد املربرات لتلك اجلرائم يف بعض األحيان ، وأصبح الرمون 

الظروف املناسبة  لني ويوفرون هلمالسياسيون يستقبلون من طرف الرؤساء وامللوك باعتبارهم مناض
 . واملالئمة

كما كان للثورة الفرنسية تأثريًا يف هذا التحول الذي طرا على امللجأ اإلقليمي . فهي من ناحية     
ل املوجهة ضد الدولة وأكدت أعلنت حق الشعوب يف الثورة وبالتايل أعطت أساسًا أخالقيًا لألعما

امللجأ يف فرنسا لألجانب املنفيني من بالدهم بسبب قضية  م على منح1793لك يف دستور على ذ
احلرية ، يضاف إىل ذلك موجات اإلرهاب ومحامات الدم اليت صاحبت تلك الثورة وأعقبتها واليت 

 نتج عنها أعداد كبرية من اهلاربني واملنفيني من البالد .

فضًال عن مبادئ األخالق وعليه فقد أصبح منح امللجأ اإلقليمي ضرورة تفرضها الظروف ،     
والعدالة ، كما سارت غالبية الدول األوروبية على منح امللجأ للمضطهدين السياسيني استجابة لنداء 

                                                            
اهللا ، املرجع  أمر.ينظر، برهان  117املرجع السابق ، صااللتجاء للسفارات والدول األجنبية ،  هيف ، أبوعلي صادق  1

 . 53، ص السابق
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الضمري وواجب الضيافة هذا من ناحية ،  ونكاية يف نابليون بونابرت وخوفًا من زحف أفكار الثورة 
P81F1.إليها من ناحية أخرى

P  

امللجأ حىت أواخر القرن الثامن عشر خيضع للحسابات واملصاحل لك فقد استمر منح ومع ذ   
السياسية بالدرجة األوىل فعقدت بعض املعاهدات اليت نصت صراحة على تسليم الرمني السياسيني 

لك . إذ أن هذه الدول مل تتوان ت من جانب دول أخرى إذا ما وقع ذبالرغم من بعض االحتجاجا
 لك مع مصاحلها السياسية .عارض ذانتهاك حرمة امللجأ إذا ت يف

بعض الكتاب إىل عدم جواز تسليم الرمني السياسيني وكانت  ويف أوائل القرن التاسع عشر دعى    
نقطة البداية املفصلية يف معاهدة عدم تسليم الرمني السياسيني اليت أبرمت بني فرنسا وسويسرا سنة 

حيث نص فيهما ألول مرة على مبدأ عدم  م ،1833. وقانون تسليم الرمني البلجيكي  م1831
سليم اليت تسليم مرتكيب اجلرائم السياسية ، مث انتقل هذا املبدأ ليعم بعد ذالك غالبية معاهدات الت

 لك ، واليت أدرجتها يف قوانينها الداخلية ونصت عليها يف دساتريها .أبرمت بني الدول بعد ذ

م يف اسرتداد مخسة 1849بالفشل سنة ت حماولة روسيا والنمسا ءوانعكاسًا لذلك فقد با    
اآلالف من رعايامها الذين يشاركون يف ثورة الر وجلئوا  إىل إلمرباطورية العثمانية . فرفضت حكومة 
الباب العايل طلب تسليم هؤالء بفضل مساندة اململكة املتحدة وبناء على ذالك أعلن اللورد 

اسيني نظام يقرره رئيس وزراء بريطانيا إن منح امللجأ للمجرمني السي  Palmerstonبالمرستون 
، وان أي دولة مستقلة قد تقدم على تسليم هؤالء ستدمغ نفسها بالعار أمام العامل القانون الدويل

امجع  وبعد هذا الوقت انتصر مبدأ منح امللجأ ملرتكيب اجلرائم السياسية وجرت الدول بصفة عامة 
 P82F2.على تطبيقه

 

 

                                                            
 . 54اهللا ، املرجع السابق ، ص  أمربرهان  1
 . 55املرجع السابق ، ص نفس  2
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 الرابعالمطلب 

 الملجأ اإلقليمي في العصر الحديث .

لقد تفاقمت حدة مشكلة اللجوء اإلقليمي منذ مطلع القرن العشرين حىت بلغت أوجها يف     
ية األوىل ظهرت ملالسنوات األخرية . ويف خضم ازدياد حدة هذه املشكلة وخصوصًا بعد احلرب العا

لك مبعاجلتها على وذلك بإصباغها بصبغة دولية  اللجوء وذية حاولت معاجلة مشكلة مبادرات دول
نطاق دويل إلجياد قواعد قانونية دولية مقبولة حتدد بصفة خاصة من هم الفئات اليت حتتاك إىل 
احلماية وينطبق عليها وصف الالجئ . إال أن تلك اياوالت الدولية مل تصل إىل التعاون املنشود يف 

ملوضوع التصاله مبسالة السيادة ، فالدول هلا حق السيادة املطلقة على هذا الشأن بسبب حساسية ا
مسالة منح اللجوء هلا طابع إنساين إال أ�ا  نأإقليمها تقرر دخول من تشاء ورفضه . على الرغم من 

 يف األخري قد تأخذ اعتبارات أخرى .

عام  أعقبتلفرتة اليت ا إىل إرجاعهدويل حقيقي مبشكلة الالجئني ، ميكن  اهتمام أول إن    
 إذمفوضية عليا لالجئني وقد بذلت املفوضية جهودًا كبرية  األممعصبة  أنشأتعندما  م1921

حبيث نالت هذه الوثيقة ترحيب وموافقة  ، تستحدث وثيقة سفر دولية لكل الجئ أنمتكنت من 
 .آنذاكمعظم دول العامل 

قواعد دولية اتفاقية مل تظهر  أية أن إالوبالرغم من االهتمام الدويل امللحو  ملشكلة الالجئني ،     
تشرين الثاين  28م ، ففي 1933حىت عام  هلم الدوليةالالجئني وتوفري احلماية  أوضاعملعاجلة 

ة جنيف للجوء اتفاقية خاصة بالالجئني هي اتفاقي إىلالعصبة من التوصل  إىلمتكنت الدول املنتمية 
واليت تعد نقطة حتول فاصلة يف حتقيق احلماية الدولية وتعاجل وفق قواعد دولية  م1933عام  اإلقليمي

 حمددة وبصورة دقيقة تلك الظاهرة الدولية املستمرة الوجود .

مل تتجاوز مثاين دول مما اثر على  آنذاكالدول املوقعة عليها  أن إالهذه االتفاقية  أمهيةمن  وبالرغم    
لكل اجلهود الدولية  األساسالزالت متثل احلجر لك مع ذغلى املستوى الدويل ،  وأمهيتهافعاليتها 

 الالحقة خبصوص مبوضوع الالجئني .
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 أخرىول دو  األوربيةودمار مشل كل القارة  مآسيقيام احلرب العاملية الثانية وما جنم عنها من  إن    
 اآلالفاضطر عشرات  حبيثتفاقم مشكلة الالجئني ،  إىلبشكل ملحو   أدتمن قارات العامل 
مما  واألمان للمأوىطلبا  أوطا�اغري  أخرىمناطق  إىلالفرار واللجوء  إىل  األوربيةمن سكان الدول 

 إىل أدىهذا ما ،  هموسائل لتامني وضمان حقوقهم وسالمتالسبل وال إجيادضرورة  وبإحلاحفرض 
 ، فرانكلني روزفلت األمريكيمن الرئيس  مببادرةم 1938جلنة دولية معنية بالالجئني عام  إنشاء

 P83F1.مني احلماية القانونية هلمأت األساسيةمهمتها 

املتحدة  األمماحلرب العاملية الثانية ، سارعت  أعقاباملتحدة يف  لألمماملنظمة العاملية  وبعد قيام    
هذه الوكالة بصورة  أسهمتاملتحدة الالجئني وقد  األمموكالة دولية  هلم وهي " وكالة  إنشاء إىل

أحناء توزيع ما يزيد عن مليون الجئ يف  إسهاماتامن ابرز  لعلو الالجئني  أوضاعمباشرة يف حتسني 
 ولكن عمل . فرتة قصرية نسبياً  وعملت على استقرارهم وحل مشاكلهم خالل ، خمتلفة من العامل

 مل يستمر لسببني رئيسيني ومها :  األخرية هذه

حدوث عراقيل يف طريق  إىل أدىحساسية موضوع  اللجوء لكونه ميس بسيادة الدول مما  – 1 
 عمل الوكالة .

احلرب العاملية الثانية  أعقبتبني املعسكرين الشرقي والغريب يف الفرتة اليت  قيام احلرب الباردة – 2
العالقات الدولية ، واستغالل دول  أصاب والتصدع والتوتر الذيوبالتحديد يف فرتة اخلمسينات 

ه ة لدول املعسكر الشرقي مما جعل هذاملعسكر الغريب لنشاط الوكالة للتشهري بالسياسات الداخلي
 أدىوسياسة الدول االشرتاكية مما  ؤسسات غربية تعمل ضد سيادةم وكأ�االوكالة  إىلتنظر  األخرية
. ولكن ذلك حبت  إنساينالوكالة حيادية وهدفها  إنعلى  التأكيدغم ر تزعزع الثقة يف مصداقيتها  إىل

 إىللة هلا وأسندت مهامها اليت كانت موكو م 1950مل يشفع هلا وبالتايل انتهاء عملها يف عام 
من نفس السنة  األولمن كانون  14س العام يف يف نف أنشأتاملتحدة اليت  لألمماجلمعية العامة 

ظروف تطبيق املعاهدات الدولية املتعلقة بالالجئني  مفوضية عليا لالجئني حددت مهامها مبراقبة

                                                            
جامعة املستنصرية ،   –دراسة يف ضوء الواقع والقواعد الدولية  –سعود حممد حبيب وضاري رشيد الياسني ، اللجوء اإلقليمي  1

 . 512كلية اآلداب ، معهد الدراسات اآلسيوية واإلفريقية ، العراق ، ص
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عدد الالجئني ونوعيتهم ممن ترغب  اختياركل دولة متنح لنفسها صالحية   أصبحتخصوصا بعدما 
 P84F1.ومنحهم احلماية إعانتهميف 

قبل   األوربيةواحلروب  األحداثيف دائرة  أساساً لقد كان االهتمام الدويل مبسالة الالجئني ينحصر     
 األوىلاملتحدة يف مرحلتها  األمموبعدها منظمة  األممعصبة  إىلومل حتاول الدول املنتمية ،  شيءكل 
 حيث جنم إفريقياكبرية من مشردي احلرب االستعمارية والسيما يف   أعداد إلعانةجهود  أيةبذل 
القبائل من طغيان العساكر الغازية عدد هائل من الالجئني وكانت املنظمة العاملية لالجئني  هروب

 إبانجانبها  إىلاليت وقفت  األنظمة أوالفاشي  أورعاية ضحايا النظام النازي  أولوياتا رأستضع يف 
احلروب االستعمارية مثل  وطأةم حتت 1946عام  آنذاكاحلرب العاملية الثانية ... يف حني كان يرزح 

P85F2.من الالجئني اآلالفوفلسطني وغريها  الصينيةاهلند 
P  

من خالل كل ما تقدم يتضح أن حبث الشخص عن امللجأ طلبًا للحماية و األمان قد يتخذ     
طريقني ، أما أن يعرب احلدود الدولية و ذلك بفقد محاية دولته ، و إما أن يبقى داخل احلدود ولكنه 
لة يف مأمن عن مالحقيه و خصومة ، إذ يتبني لنا إن اللجوء صورتني ، صورة اللجوء إىل إقليم دو 

 Asile extene ouأخرى غري دولته ، و يطلق عليه صفة امللجأ اخلارجي أو اإلقليمي  
territorial  و صورة االلتجاء إىل مكان ذي حرمة وحصانة يوجد داخل حدود دولته و هو ،

اكبت تطور البشرية و امللجأ الدبلوماسي ، حبيث مرت فكرة امللجأ يف كل من الصورتني مبراحل 
 كانتا تتداخالن أحيانًا حبيث يصعب التمييز بينهما ، نيإال أن الصورت ،كل عصر  حسب مقتضيات

 و ذلك ألنه يف أغلب األحيان يكون امللجأ الداخلي مقدمة للملجأ اخلارجي.

لكن واقعيًا فإنه من خالل طبيعة عقد منح امللجأ فقد يظهر أنه ليس هناك اختالف بني و     
نفس الظاهرة اإلنسانية ، و هي واجب محاية النفس البشرية ضد ما الصورتني ، فكل منهما تفسري ل

تتعرض له من ظلم أو اضطهاد و عنف سياسي. و لكن يكمن الفرق بينهما إذا ما نظرنا هلما من 
 ناحية مبدأ سيادة الدولة ، و هي فكرة حديثة بالنسبة لفكرة امللجأ ذاتا.

                                                            
 . 513سعود حممد حبيب وضاري رشيد الياسني ، املرجع السابق ، ص 1
 . 513السابق ، صاملرجع نفس  2
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ن امللجأ الداخلي كان قد سبق يف االستقرار كنظام أما من ناحية التدرك التارخيي فالواضح أ    
متعرف به لدى الشعوب القدمية ، حبيث ظل اإليواء الداخلي خالل تلك الفرتات من التاريخ ممثل يف 
امللجأ الديين إال أنه نتيجة لتغري الظروف السياسية من عصر إىل أخر وظهور احلدود الدولية ـ مدعمة 

مارسة الدولية إىل العمل بامللجأ اإلقليمي ، وبذا أدرجت املمارسة الدولية مببدأ السيادة ـ اجتهت امل
على العمل بامللجأين جنباً إىل جنب على مر التاريخ كنظامني حتكمهما العادات و التقاليد التمعية 

 و قواعد عرفية عند كل جمتمع .

مث ظهرت بعد ذلك صورة أخرى للملجأ الداخلي تتمثل يف امللجأ الدبلوماسي و الذي مل جيد     
ترحيباً دولياً كسابقيه ، والسبب يف ذلك يرجع إىل تعارضه مع مبدأ السيادة و مع ذلك مل يزل العمل 

 على نطاق ضيق يف بعض دول أمريكا الالتينية.ولكن  به 

       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

األولالفصل   

الدولية  االهتمام الدولي بشأن الحماية
.لالجئين  

     الدولية األول : االهتمام الدولي بشان الحمايةالمبحث 
 قبل إنشاء المفوضية السامية لشؤون الالجئين .

 الدولية المبحث الثاني : االهتمام الدولي بشان الحماية
 بعد إنشاء المفوضية السامية لشؤون الالجئين .

 الدولية الفئات المشمولين بالحماية المبحث الثالث :
 .من غير الالجئين 
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 الفصل األول 

 . الدولية لالجئين االهتمام الدولي بشأن الحماية 

 األفرادبسبب تزايد ظاهرة انتهاك حقوق  ككربى ، وذل  أمهيةاللجوء والالجئني ميثل  موضوع إن    
من واحلروب اليت نتج عنها تشرد املاليني  والصراعاتواجلماعات ، واتساع بؤر الصراع على السلطة 

األمر يف  ومحاية ، هذا البلدان اااورة بدف احلصول على جلوء آمنالبشر ، الذين يتدفقون على 
االقتصادية  أوضاعهامما سيؤثر على  ، ومفاجئة على هذه البلدان إضافية أعباءزيادة  أدى املقابل

 .  أيضاً  واألمنيةواالجتماعية 

اولة احلد منها والتخفيف التصدي هلا وحمعلى عاتقه املشكلة واخذ  هااتمع ذلك هذ أدركلذلك     
من اهتمام  تستدعيهوما  اإلنسانيةلموازنة بني ظروف الالجئني منه ل وذلك يف حماولة من آثارها
مصلحة الدول يف احملافظة استقرارها سواء على املستوى االقتصادي  ومراعاة من جهة ، وتعاطف

وتبلورت هذه اجلهود يف عقد اتفاقيات ترعاها منظمات دولية  من جهة أخرى ، واألمينواالجتماعي 
يف احلسبان مصاحل كل  األخذمع  هلذه الظاهرة والتنظيمي القانوين اإلطارلمحاولة وضع ل  إقليمية أو

  :  إىل ثالثة مباحث نتناول يف وعليه سوف نقسم هذا الفصل . األطراف

 املفوضية السامية لشؤون الالجئني . إنشاء قبل الدولية ة: االهتمام الدويل بشان احلماي األولاملبحث 

 بعد إنشاء املفوضية السامية لشؤون الالجئني . الدولية املبحث الثاين : االهتمام الدويل بشان احلماية

 من غري الالجئني . الدولية املبحث الثالث : الفئات املشمولني باحلماية
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 المبحث األول 

السامية لشؤون  قبل إنشاء المفوضيةالدولية  بشأن الحمايةاالهتمام الدولي  
  الالجئين.

احللول  إجياد ن اجلهود الدولية اليت بذلت من اجلإ، فبالرغم من خطورة مشكلة الالجئني     
، مل تكن منسجمة مع حجم  آثارهاعلى اقل تقدير حماولة التخفيف من  أوالناجعة  هلذه الظاهرة ، 

 إنمل تتسم بالشمولية ، خاةة يف بداية االهتمام الدويل بذه املشكلة ، وهذه مرده  أ�ا إذ ، املشكلة
كانت   نفسه الوقت، ويف  األوروبيةيف تلك املرحلة كانت منصبة على القارة  اليت بذلت جل اجلهود

الت جعل مجيع احملاو  حتظى نفس االهتمام وهو ما ال األوروبيةخارج القارة  األخرىمعظم الشعوب 
 إىلوعليه سوف نقسم هذا املبحث  . أي اموعة معينة  احللول تتسم نوع من اخلصوةية إلجياد

 مطلبني نتناول يف :

 املتحدة . األمميف عهد عصبة  الدولية لالجئني : االهتمام الدويل بشان احلماية األولاملطلب 

 . قبل إنشاء املفوضية لالجئني الدوليةتقييم دور املنظمات الدولية يف جمال احلماية  : املطلب الثاين

 المطلب األول

 . في عهد عصبة األمم المتحدة لالجئين الدولية االهتمام الدولي بشان الحماية

يف العشرينيات والثالثيات قامت عصبة األمم وهي اهليكل الدويل األول للتعاون يف مابني الدول، 
    بإطالق عدداً من املبادرات اليت مل يسب  هلا مثيل بدف مساعدة الالجئني يف أوروبا .

 :   األولىالحرب العالمية  - أوالً  

على اهلروب من البلدان اليت ولدوا فيها حبثًا عن عرب التاريخ ويف كل زاوية من العامل أرغم الناس 
األمان من االضطهاد أو العنف السياسي والنزاع املسلح ولكن الدول مل تدرك بان محاية الالجئني 

 تتطلب عمًال عاملياً منسقاً سوى يف بداية القرن العشرين
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 مكتب المفوض السامي لشؤون الالجئين الروس : – أ

 نتيجة احلرب العاملية األوىل ، يف البداية كانت مهمة املفوض السامي الدكتور تأسس هذا املكتب    
P0Fفريدتيوف نانسن

1
P Fridtyof Nansen   أن يقدم املساعدة إىل األشخاص الذين أضحوا

الالجئني يف  الجئني على اثر الثورة الروسية وقد ركز نانسن جهوده على توضيح الوضع القانوين هلؤالء
لك سعى نانسن ائ  هوية ووثائ  سفر إضافة على ذلك من خالل منحهم وثة وذالبلدان املضيف

الء نانسن مسئولية منح يلتأمني فرص العمل هلم واذاذ تدابري بدف إعادتم إىل بلدهم ، والحقاً مت إ
 P1F2.املساعدات إىل األشخاص الذين نزحوا بعد ا�يار الدولة العثمانية

مث الالجئني األشوريني ، كلدانيني  م1924مث امتدت فيما بعد إىل الالجئني األرمن يف سنة     
م وقد استمرت هذه الوكالة يف العمل حىت وفاة رئيسها 1928وريني األكراد واألتراك سنة والس

 . م1930نانسن 

بة األمم ملدة رتري العام لعصوحينما قررت عصبة األمم حلها ووضع إداراتا حتت سلطة السك    
قررت عصبة األمم إنشاء الوكالة الدولية لالجئني واليت أطلقت عليها   ،م1930. ويف سنة سنة

كذالك وكالة نانسن تقديرًا ملا قام به هذا األخري لصاحل الالجئني ، كما مشلت اختصاةات هذا 
 .م1938حىت سنة امتد نشاط املكتب املكتب نفس الالجئني الذين كان يرعاهم املفوض نانسن و 

 : المفوض السامي لشؤون الالجئين القادمين من ألمانيا –د 

جاميس ماك مع بداية هروب الالجئني من أملانيا حتت حكم هتلر قامت عصبة األمم بتعيني      
مفوضًا ساميًا لشؤون الالجئني القادمني من أملانيا غري انه   James Mc Donaldدونالد 

ني املنتهجة آنذاك ،ويف خالفه مع عصبة األمم حول السياسات والقوان استقال من منصبه بسبب

                                                            
 م .1921أول مفوض سامي لالجئني بدا عمله سنة هو العامل واملستكشف النروجيي فريدتوف نانسن  1
ام مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، مدخل إىل احلماية الدولية لالجئني ، محاية األشخاص الذين هم موضع اهتم 2

، عبد احلميد الوايل ، إشكالية  227املرجع الساب  ، ص  ،اهللا  أمرينظر برهان ،  05م ، ص2005آب ،  01املفوضية ، 
 .  17م ، ص 2000اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب ، مطبعة دار النشر املغربية ، الدار البيضاء 
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م حل منصب املفوض السامي لشؤون الالجئني القادمني من أملانيا ودجماً ملنصب مكتب 1938سنة 
 P2F1.نانسن الدويل واملفوض السامي لشؤون الالجئني القادمني من أملانيا

واليت عهد إليهما فيما بعد مهمة رعاية الالجئني القادمني من النمسا . وهي وكالة أنشأتا عصبة     
 األمم خاةة ، إي تعمل خارج عصبة األمم ، نتيجة رف  أملانيا آنذاك اهتمام عصبة األمم بم. 

عصبة  أتأنشومن اجل توحيد اجلهود توحيد اجلهود املبذولة ملصلحة الالجئني يف ةعيد واحد     
م . وقد اختصت هذه الوكالة اجلديدة 1939يناير  01جديدة اعتبارًا من األمم مفوضية سامية 

بتقدمي احلماية القانونية فضًال عن املساعدات املادية جلميع طوائف الالجئني اليت كانت تابعة ملكتب 
أملانيا والنمسا إىل نانسن الدويل لالجئني ومكتب املندوب السامي لشؤون الالجئني القادمني من 

 P3F2.جانب الالجئني التشيك

 الوكالة الحكومية لالجئين :  –ج 

م .أ إنشاء خارج عصبة األمم " الوكالة احلكومية دولة من بينها الو . 32قررت  م1932يف سنة     
لغاية إعادة استيطان الالجئني القادمني من أملانيا و النمسا  وبعد ذالك اسبانيا " وقامت هذه اهليئة 
بدور أساسي خاةة بعد اندالع احلرب العاملية الثانية حيث مشلت اختصاةاتا كل من دفعت بم 

للجنة وان مل تكن تابعة لعصبة األمم إال أ�ا مع ذالك لعبت دوراً  احلرب إىل طلب اللجوء . فهذه ا
كبرياً يف محاية الالجئني خصوةاً وقد امتد نشاطها فيما بعد حىت اتسع جلميع الطوائف وقد توقفت 

 P4F3.م1947يونيو  30هذه اللجنة عن العمل اعتباراً من 

 

 

                                                            
 . 06مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، مدخل إىل احلماية الدولية لالجئني ، املرجع الساب  ، ص  1
والعريب ،  لية اللجوء على الصعيدين الدويل عبد احلميد الوايل ، إشكا، ، ينظر 228املرجع الساب  ، ص  اهللا ، أمررهان ب 2

 . 18املرجع الساب  ، ص 
، ينظر مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، مدخل إىل احلماية الدولية  228اهللا ، املرجع الساب  ، ص  أمربرهان  3

  18ص ، املرجع الساب  لدويل والعريب ،عبد احلميد الوايل إشكالية اللجوء على الصعيدين ا،  06لساب  ، ص لالجئني ، املرجع ا
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 :الحرب العالمية الثانية  -ثانياً 

 من اهليئات اليت استحدثت يف هذه الفرتة هي : 

 إدارة األمم المتحدة لإلغاثة وإعادة التأهيل : – 1

م 1944حرب عاملية جديدة ، ويف سنة نتيجة لفشل عصبة األمم املتحدة يف تفادي نشوب      
لتقوم بتقدمي  ) UNRRA( ة للغوث وإعادة التأهيلقام احللفاء بتأسيس إدارة األمم املتحد

املاليني من الالجئني إىل اإلغاثة العاجلة إىل النازحني ، وبعد انتهاء احلرب قامت الوكالة بتنظيم عودة 
، فقامت بإعادة حوايل احد عشرة مليون الجئ إىل بلدا�م األةلية إال أن الكثري من ديارهم

 ائدية الكربى اليت حدثت يف بالدهم .الالجئني مل يرغبوا يف العودة بسبب التغريات اإليديولوجية العق

 المنظمة الدولية لالجئين :  –2

اضطرت ملخلفات احلرب العاملية الثانية وحاالت أخرى مثل حرب كوبا وحرب فلسطني  ونظراً     
وبعد مضي سنتني على إنشائها قامت بإنشاء املنظمة الدولية  . م1947األمم املتحدة يف سنة 

بشمولية مع كافة نواحي حياة الالجئني  وكالة الدولية األوىل اليت تتعاطى) وهي ال IROلالجئني ( 
واليت قامت تدرجييًا بالدور الذي عهد للهيئات اليت سبقتها . فقامت بتسجيل الالجئني وحتديد 
وضعهم وعودتم إىل بلد األةل ، ونظرًا للحالة السياسية اليت كانت سائدة يف أوروبا مل يعد معظم 

يرغبون يف العودة إىل بالدهم فتمت بذالك إعادة توطينهم يف بلدان أخرى ووجدت املنظمة الالجئني 
نفسها عالقة يف وسط التوترات املتنامية بني الشرق والغرب حيث كانت العديد من الدول تنتقد 
 بشدة قيامها بإعادة التوطني ، متهمة إياها بالتحيز أو جبلب يد عاملة للغرب أو مبساعدة مجاعات
خمربة ونتيجة هلذه األسباب السالفة الذكر وإضافة إىل العدد احملدود من الدول اليت كانت تساهم يف 

م .بعد أن قدمت خدماتا ألكثر من 1952فرباير سنة  28عن العمل يف  ميزانيتها توقفت املنظمة
P5F1.مليون ونصف املليون الجئ

P  

                                                            
 أمر، ينظر برهان  7 – 6مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، مدخل إىل احلماية الدولية لالجئني ، املرجع الساب  ، ص  1

 . 18املرجع الساب ،ص ، لدويل والعريب، عبد احلميد الوايل ، إشكالية. اللجوء على الصعيدين ا 230اهللا ، املرجع الساب  ، ص 
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 وتشغيلهم في الشرق األوسطوكالة األمم المتحدة لغوث الالجئين الفلسطينيين  –3
UNRWA) .( 

وهي الزالت مستمرة يف تأدية مهامها و اليت تدف إىل غوث الالجئني الفلسطينيني وتقدمي     
 املساعدة املالية هلم ، وهي وكالة مؤقتة يتم متويلها عن طري  التربعات ويديرها مفوض عام 

 )Commissioner – Generalم 1950وقد بدأت أعماهلا مايو ارية ) تعاونه جلنة استش
ومازالت موجودة حىت اليوم . واملالحظ إن مسئوليتها ال متتد إىل توفري احلماية القانونية لالجئني 

األردن وسوريا  م إىل1948وا بعد حرب الذين نزح للفلسطينيني وإمنا يقتصر دورها على الفلسطينيني
 P6F1.وقطاع غزة

الالجئني الذين يستفيدون من خدمات هذه الوكالة ومساعدتا جيب أن تتوافر فيهم لك إن ذ    
 شروط معينة وهي : 

أن يكونوا قد أقاموا بصفة معتادة يف فلسطني على األقل ملدة السنتني السابقتني على اندالع  – 1 
  م .1948احلرب سنة 

 يكونوا قد فقدوا وطنهم ومصدر رزقهم بسبب احلرب . وان  – 2 

وان يتواجدوا يف إحدى البالد اليت تباشر الوكالة مهامها فيها ( إي األردن أو سوريا أو لبنان  – 3 
 أو قطاع غزة ) .

 P7F2.أن يكون يف حاجة ماسة للمساعدة –  4 

ل أن تبدأ املفوضية السامية لشؤون وهكذا تعترب هذه اهليئة آخر هيئة ينشئها ااتمع الدويل قب    
م وبذا يكون عدد اهليئات اليت رعت 1951اهلا اعتبارًا من أول يناير الالجئني يف القيام بأشغ

لكل واحدة منها  ةهيئ 80ؤون الالجئني قد وةل إىل الالجئني قبل نشأة املفوضية السامية لش
اختصاةات حمددة ومتضاربة مما نتج عنه نوع من انعدام االستقرار وعدم وضوح الرؤى فيما يتعل  

                                                            
 . 19اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب ، املرجع الساب  ، ص  عبد احلميد الوايل ، إشكالية 1
 .  240 -230اهللا ، املرجع الساب  ، ص  أمربرهان  2
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بكيفية معاجلة قضايا الالجئني وهو ما ميكن مالحظته عند النظر إىل االتفاقيات الدولية اخلاةة 
 P8F1.ة الدوليةبالالجئني واليت تعدد كذالك عددها وكان هلا تصور ضي  ملفهوم احلماي

 المطلب الثاني

 قبل إنشاء المفوضية الساميةلالجئين تقييم دور المنظمات الدولية في مجال الحماية الدولية 
 .لشؤون الالجئين لألمم

قواعد دولية اتفاقية مل تظهر  أية أن إال الدويل امللحوظ ملشكلة الالجئني ،بالرغم من االهتمام     
تلك الفرتة وبالتحديد يف م ففي 1933الالجئني وتوفري احلماية الدولية هلم حىت عام  أوضاعملعاجلة 

 اتفاقيةاتفاقية خاةة بالالجئني هي  إىلمن التوةل األمم  لعصبة تمية تشرين الثاين متكنت الدول املن
واليت تعترب حجر الزاوية لكل ااهودات الدولية اليت سوف ، م 1933لعام  اإلقليميجنيف للجوء 

 تووضع ، هامة يف جمال احلماية الدوليةتفاقية السالفة الذكر نقطة حتول الحقاً . وتعترب هذه اال تأيت
أ�ا مل  إال أمهيتهااملنشودة ، ولكن بالرغم من  األغراض تلك والضمانات الكفيلة لتحقي  اآلليات
وهو ما  ، دول وقعت عليها فقط 08قليل من الدول مل تتجاوز  اً عدد أن إذ ، معتربدويل إمجاع تلقى

 ، وعليه ميكننا تقييم هذه التجربة من حيث :افقدها مصداقيتها 

 االيجابيات :  -أ 

حتقي  بع  النتائج االجيابية اليت ال يستهان  متكنتاهليئات الدولية املسئولة عن الالجئني إن هذه     
 با ومن بينها :

منح الالجئني محاية دبلوماسية حمددة ، كالتدخل لدى بع  احلكومات ملصلحة الالجئني يف  - 1 
 حالة ةدور قرار بإبعادهم .

  quasi –consulaireتقدمي بع  هذه الوكاالت عددًا من اخلدمات شبه القنصلية  – 2 
مثل وثائ  إثبات الشخصية والتصدي  على بع  املستندات ومنح وثائ  سفر مثل جواز  لالجئني

                                                            
 . 19عبد احلميد الوايل ، إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب ، املرجع الساب  ، ص  1
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م واستفاد منه الجئون آخرون من  1924سفر نانسن الذي اةدر لصاحل الالجئني الروس سنة 
 جنسيات خمتلفة .

 أمهية الدور الذي لعبته هذه الوكاالت والذي يتمثل يف بذل قصارى جهدها من اجل التوةل – 3
لعقد اتفاقات دولية لتحسني أوضاع الالجئني إذ ستساهم هذه املستندات فيما بعد يف لعب دوراً 

 أساسياً يف إنشاء وتطوير قانون الالجئني .

وعليه فقد أسهمت هذه اجلهود يف حتقي  عدد من املسائل اهلامة اليت وفرت لالجئني بع  احللول    
موحدة إلثبات شخصية الالجئ ولسفره ، وإرساء بع  اجلزئية ملشاكلهم ، مثل ةرف وثائ  سفر 

  explsionاملبادئ األولية للمركز القانوين لالجئني وحتسني وضعهم فيما يتعل  مبسأليت اإلبعاد
 P9F1.والعمل

 السلبيات :  - ب

 ما يؤخذ على هذه الوكاالت اليت أنشئت قبل جميء املفوضية السامية لشؤون الالجئني . 

كل وكالة  منها ذتص بطائفة   فكانت بظاهرة التعدد وضعف االختصاةات وتداخلهامتيزت  - 1 
معينة من الالجئني فقد احنصر دورها بصفة أساسية يف تنسي  اجلهود الدولية فيما يتعل  مبشكلة 

 الالجئني دون أن يكون هلا سلطة إجبار الدول على اذاذ إي إجراء ما ملصلحة الالجئني .

السياسية وتعارض املصاحل خالل تلك الفرتة من حياة ااتمع الدويل وهذا انعكس الصراعات  – 2 
يف ةورة حرص كل دولة على التمسك بأكرب قدر ممكن من حرية التصرف وهو ما قلل إىل حد كبري 

P10Fمن سلطة الوكاالت الدولية املعنية بشؤون الالجئني كما قلل من فعاليتها

2
P  وهذا يعرب عن عدم .

وجود سياسة مستقرة وواضحة املالمح متف  عليها من طرف مجيع أعضاء ااتمع الدويل أو على 
 األقل غالبيتهم . 

                                                            
 . 229املرجع الساب  ، ص،  برهان أمر اهللا1 
 . 228املرجع الساب  ، ص  نفس 2



 فصل األول                                                       االهتمام الدولي بشأن الحماية ال
 

- 52 - 
 

إن دورها كان غالباً ما يقتصر على أعمال اإلغاثة وحماولة البحث عن حلول ملشكلة الالجئني  – 3 
انونية واليت تعد مسالة أساسية ومصريية لالجئني ومل يالمس جوهر املسالة وهي توفري احلماية الق

 ماعدا يف حاالت قليلة .

ضعف الوسائل املالية واملادية اليت وضعت رهن إشارة هذه اهليئات واليت غالبًا ما وجدت  – 4 
نفسها غري قادرة على اذاذ احللول املناسبة لصاحل الالجئني واالكتفاء بدور املنس  بني الدول املعنية 

 ذي مل يكن سهًال نظراً للصراعات اليت اشتدت فيما بني الدول .وال

هذه السلبيات مل تسمح للعديد من الالجئني التمتع حبماية قانونية مالئمة مما جعلهم يواجهون  إن   
حاالت متسمة بالتشرد وعدم االستقرار وهذه السلبيات جعلت كذلك اهليئات املعنية غري قادرة يف 

 P11F1.بع  األحيان على اذاذ احللول املناسبة لالجئني

اليت حتسب هلذه اهليئات ، نتيجة  املذكرة آنفاً  يد من االجيابياتإال انه يف املقابل توجد العد    
للمجهود املعترب الذي بذلته من اجل التخفيف من حدة هذه املعضلة اإلنسانية ، وتوفري بع  

 احلماية القانونية لالجئني .

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 . 21عبد احلميد الوايل ، إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب ، املرجع الساب  ، ص  1
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 ني المبحث الثا

بعد إنشاء المفوضية السامية لشؤون  الدولية االهتمام الدولي بشان الحماية 
  .الالجئين

إن اإلخفاق النسيب للمجتمع الدويل يف تعامله مع قضايا الالجئني يف الفرتة اليت امتدت من بعد      
احلرب العاملية األوىل إىل ما بعد احلرب العاملية الثانية وما لوحظ من انعدام سياسة مشولية ومتناسقة 

بدل " اإلنذار املبكر "  يئات واالختصاةات واكتفائها بسياسة " رد الفعل " ، للجوء نتيجة تعدد اهل
ة ونظرًا لزيادة أعداد الالجئني ولكون هذه الظاهرة أةبحت غري ظرفية مع تعاظم املشاكل النامج

وعليه سوف نقسم هذا  البد من وجود بديل يعترب مرجعية جلميع حاالت اللجوء . ، كانعنها
 ثالثة مطالب : إىلاملبحث 

 املطلب األول : التعريف باملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني . 

 . لشؤون الالجئني واختصاةاتالألمم املتحدة وظائف املفوضية السامية  املطلب الثاين :

 .احلماية الدوليةلالجئني يف جمال لشؤون ا لألمم املتحدة تقييم دور املفوضية السامية : املطلب الثالث

 المطلب األول 

 لشؤون الالجئين . لألمم المتحدة المفوضية الساميةالتعريف ب 

املتحدة السامي لشؤون الالجئني عام  األمماملتحدة مكتب مفوض  لألمماجلمعية العامة  أنشأت     
لعديدة اليت قام با ااتمع الدويل يف القرن العشرين من اجل توفري م كمحاولة من احملاوالت ا1950

احلماية واملساعدة ، وقد منحت الوكالة اجلديدة والية حمدودة مدتا ثالث سنوات من اجل املساعدة 
نتيجة للصراع العاملي ، غري انه مع  مأوىبال  أةبحوا أورويبمليون الجئ  1.2توطني  إعادةيف 

  .العامل مت متديد واليتها كل مخس سنوات  أحناءع الزمات الالجئني يف خمتلف التكاثر السري

الوكاالت  إحدىاملتحدة لشؤون الالجئني  لألمماملفوضية السامية  تعترب احلاضرويف الوقت     
موظف وف   6200يزيد عددهم على ويقوم موظفوها الذين . الرئيسية يف العامل  اإلنسانية
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ويف غضون  .دولة  115من  أكثرمليون شخص يف  20.6م ، مبساعدة 2003سنة  إحصائيات
مليون شخص ،  50ما يزيد عن  إىلمن ةف قرن قدمت املفوضية مساعدتا  أكثرعملها الذي دام 

 م .1981م و 1954وحصلت على جائزة نوبل للسالم مرتني عامي 

تعتمد برامج املفوضية ومبادئها التوجيهية اخلاةة بنظام احلماية وغريها من املبادئ التوجيهية     
عضوًا وجتتمع  64م ،2003غاية  إىلاليت تضم  التنفيذيةاخلاةة بالسياسات من جانب اللجنة 

مي تقريراً اجلنة دائمة جتتمع عدة مرات سنوياً ويقدم املفوض السا أوسنوياً يف جنيف وهناك فري  ثان 
االس االقتصادي  لالمن خاملتحدة  لألمماجلمعية العامة  إىل الوكالة سنوياً  أعمالعن نتائج 
P12Fواالجتماع

1
P. 

تروج املفوضية لالتفاقيات الدولية اخلاةة بالالجئني وتراقب امتثال احلكومات للقانون الدويل     
املخيمات  إىلتدرج من املدن والعواةم ويعمل موظفوها يف طائفة متنوعة من املواقع ت الالجئني .

 ألدىنوتقليل خطر التعرض للعنف  آنفاً النائية ومناط  احلدود وهم حياولون توفري احلماية املذكورة 
P13Fيف بلدان اللجوء ، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي الذي يتعرض له كثريون من الالجئني ، حىتحد

2
P .   

 لشؤون الالجئين . لألمم المتحدة المفوضية الساميةنشأة  ظروف – أوالً  

جاءت فكرة إنشاء منظمة جديدة تعىن بالالجئني بعدما اتضح إن املنظمة الدولية لالجئني     
اربعمئة ألف  400،000سوف لن تتمكن من إعادة توطني ما بقي من الجئ احلرب العاملية الثانية 

م وتأكد 1950تها احملدد يف يونيو ية واليشخص يف الظرف الضي  الذي كان يفصلها عن موعد �ا
لك حينما بدأت أعداد الالجئني يف تزايد مستمر نتيجة اندالع احلرب الباردة إضافة إىل التحوالت ذ

                                                            
التعريف باملفوضية السامية لألمم املتحدة  ، قسم شؤون اإلعالم مفوضية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ، مساعدة الالجئني ، 1

 . 05 – 04، ص  م2003طبعة  ،لشؤون الالجئني ، دار النخيل للطباعة والنشر
 . 08املرجع الساب  ، ص نفس  2
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لك األزمة املالية اليت كانت متر با املنظمة ا دول أوروبا الشرقية ، ضف إىل ذالسياسية اليت عرفته
P14Fالدولية لالجئني

1
P. 

م موضوع كيفية 1949عامة لألمم املتحدة سنة التطورات اجلديدة ناقشت اجلمعية الونتيجة هلذه     
معاجلة معضلة الالجئني ، ونتيجة لتأثري املناقشة بالتوجهات األيديولوجية بني الشرق والغرب ، ظهر 
عدم انسجام يف املواقف بني الدول ، فمنها من كان يعارض فكرة إنشاء منظمة جديدة ويتخوف من 

، نفقات إضافية تثقل ميزانية الدولالتزام من طرف األمم املتحدة بشان الالجئني ميكن أن يكلف أي 
ومنهم من كان ينادي بضرورة إنشاء منظمة دولية تنتمي إىل أسرة األمم املتحدة وتكون فرتة واليتها 

قتية عابرة منهم إن ظاهرة اللجوء ظاهرة و  سنوات ، ظناً  03حمددة مثل سابقاتا على االتتجاوز
قرب وقت ، وان تكون اختصاةات هذه املنظمة حمددة حبيث تقتصر على فئات من أستمضي يف 

 الالجئني يتم حصرهم منذ البداية .

م توةية أعلنت فيها 1949ية العامة يف بداية سبتمرب  وبعد مناقشات طويلة وحادة اذذت اجلمع   
مشكلة الالجئني تعترب مشكلة دولية تم ااتمع أوًال بع  املبادئ األساسية مثل االعرتاف بان 

الدويل  بأكمله وان األمم املتحدة هي املسئولة عن كل ما يهم الالجئني وتعلن رمسيًا إنشاء املفوضية 
 P15F2.م1951السامية لشؤون الالجئني ابتداء من بداية يناير 

يف عام  أنشئت ية عينها اليتاملضمون املعنوي تلك املفوضحيث  ومفوضية الالجئني اليوم هي من    
العاملي الذي يتعل  باللجوء كما حدد معناه  املبدأعن  إدارياً  املسئولةاجلهة  أ�ام ، مبعىن 1951

وعلى هذه الصخرة  اإلنساينااتمع الدويل . وهكذا تظل محاية الالجئني حجر الزاوية يف هذا الصرح 
P16Fاألمممجاعة  إىلتقوم املفوضية اليت عهدت با 

3
P  . 

                                                            
عبد احلميد الوايل ، املفوضية السامية لشؤون الالجئني ، حتديات دائمة يف مواجهة معضلة اللجوء ، جامعة الريموك األردن ،  1
ربد ، تطور اللجوء والنزوح التشريع واملمارسة ، أوراق عمل ندوة نظمها مركز دراسات الالجئني والنازحني واهلجرة القسرية ، من إ

  . 72ص  ، 2002متوز  18إىل  14
 . 25ص، الساب  املرجع،لدويل والعريبإشكالية اللجوء على الصعيدين اعبد احلميد الوايل ،، نظري،73ص، جع الساب املر نفس  2
، العدد الثاين ،  األوىل، السنة  آب/  أغسطس، جنيف ،  األمحربيريهوكي ، احلماية بالعمل ، االة الدولية للصليب  –جان  3

 .117ص
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  م الخاصة بالالجئين :1951اتفاقية  -ثانياً 

 جعلت مئات ويالت مآسينتج عنها من  وما أوزارها ،وضعت احلرب العاملية الثانية  أنبعد     
لتلك  اليت كانت مصرحاً  األوروبيةالقارة ربوع  من الالجئني يهيمون على وجوههم عرب اآلالف

ةيغة قانونية  إجياديف مدينة جنيف السويسرية حملاولة  خمتلفاً  بلداً  26جتمع مندوبون من  ، األحداث
تأكد من  ما، وذلك بعد اإلنسانيةهذه املعضلة  يستطيع ااتمع الدويل من خالهلا التعامل الفعال مع

من ااادالت القانونية احملتدمة اقر  أسابيعيزيد عن ثالثة  وبعد ما ، السابقةعدم موائمة االتفاقيات 
( باملاجناكارتا ) للقانون الدويل لالجئني ، وهو اتفاقية  متوز /يوليه ما ةار يعرف  28بون يف املندو 

 P17F1.م اخلاةة بوضع الالجئني1951

من  انطالقاً  تصورهكانت الوثيقة اليت جنمت عن ذلك عبارة عن حل وسط قانوين " مت وضع     
P18Fمصلحة ذاتية مستنرية " كما ذكر احد اخلرباء

2
P  وقد رفضت احلكومات التوقيع على " شيك على

وعلى ما وقع أوروبا ، قصر نطاق االتفاقية على الالجئني يف  إىل أدىبياض" يف مواجهة املستقبل مما 
الالجئني "  أزمةتتم تسوية "  األمل أنوكان  م .1951كانون الثاين / يناير   أولقبل  أحداثمن 

املتحدة السامي لشؤون الالجئني  األممللمفوض السامي  تفاقيةاالبسرعة . وقد مت منح الوةاية على 
 أنسنوات وكان متوقعا  03، والية مدتا وكانت  قبل ذلك مبدة قصرية ،  إنشاؤهااليت كان قد سب  

 P19F3.تنتهي مهمته حبل املشكلة

خالل هذا و ، الزالت االتفاقية هي حجر الزاوية يف جمال احلماية ،  من ستون عاماً أكثر بعد مرور     
بع   وأةبحت,  إقليمية، وعلى دربا انعقدت اتفاقيات  األمهيةزات وتغريات بالغة املسار متت اجنا

                                                            
تصادق على االتفاقية ،  م أول دولة1952وبعد فرتة وجيزة من احلرية والرتدد ، أةبحت الدامنرك يف كانون األول / ديسمرب  1

وبعد انضمام مخس دول أخرى ، وهي النرويج ، وبلجيكا ، ولوكسمبورغ ، ومجهورية أملانيا االحتادية و اسرتاليا ، دخلت االتفاقية 
 م .1954نيسان / ابريل  22رمسياً حيز التنفيذ يف 

مجيس سي .هاثاواى : أستاذ القانون الدويل ومدير برنامج قانون الالجئني واللجوء جبامعة ميتشجان " إن النظام احلديث  2
 حلقوق الالجئني ... مت وضع تصوره انطالقا من مصلحة ذاتية مستنرية " .

باملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ، اتفاقية الالجئني يف ذكراها اخلمسني ..، جملة  مكتب رئيس التحرير 3
 . 02ص، م 2001،  123الالجئون ، يصدرها قسم اإلعالم ، العدد 
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قد يواجهون فيها  أراض إىلالناس على العودة  إجبارعدم  ومبدأبنودها مثل تعريف الالجئ ، 
 القانون الدويل العريف . مبادئ ) من اضطهاد ( عدم الطرد

م 1967، حيث مت مبوجب بروتوكول  األةليةمن االتفاقية  أجزاء العاملية األزمةوقد جتاوزت      
مشولية من ذي قبل ، أكثر  ةبغةذات  وأةبحتالقيود الزمنية واملكانية ،  إلغاءامللح  باالتفاقية 

املشكلة وتعقيداتا حدة تزايد  أن إالللقانون الدويل لالجئني ،املرجع وبالرغم من ذلك وباعتبارها متثل 
P20F1.االتفاقية يف النظر إعادةبضرورة  سياسينيلايطالبون الدارسني للقانون الدويل  بع جعلت 

P  لتشمل
 .  كالالجئني البيئيني على سبيل املثال  االتفاقية تشملهممل  الالجئنيمن  أخرى أنواعاً 

 المطلب الثاني 

 وظائف المفوضية السامية لشؤون الالجئين واختصاصاتها . 

املرجع يف حتديد وظائف مكتب مندوب األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني واختصاةاته     
 يتمثل يف : 

 14ا اخلامسة بتاريخ القادر يف دورت 428النظام األساسي ومللح  بقرار اجلمعية العامة رقم  – 1
 م .1950ديسمرب 

 م.1967الالجئني املعدل بربوتوكول  اتفاقية األمم املتحدة بشان مركز – 2

القرارات الصادرة من اجلمعية العامة واالس االقتصادي واالجتماعي الذي تعهد مبهام معينة  – 3
 إىل املكتب أو توسع من اختصاةاته .

                                                            
..، املرجع مكتب رئيس التحرير باملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ، اتفاقية الالجئني يف ذكراها اخلمسني  1

من نفس املرجع ، ماريلني اكريون ، معاهدة أبدية تتعرض للهجوم ، قال رئيس الوزراء  07. ينظر ، ص  02الساب  ، ص
الربيطاين األسب  توين بلري " إن قيم املعاهدة أبدية " وأضاف " انه مع التزايد الكبري يف اهلجرة ألسباب اقتصادية يف مجيع أحناء 

يف أوروبا ، برزت احلاجة واضحة إىل وضع القواعد واإلجراءات السليمة ... وتتصدر اململكة املتحدة الداعني  العامل وعلى األخص
 إىل إةالح الكيفية اليت تعمل با االتفاقية وليس قيمها "
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. اختصاةات أساسية ، وميكن تقسيم اختصاةات املفوضية السامية لشؤون الالجئني إىل قسمني 
 واختصاةات تكميلية .

 االختصاصات األساسية .  -أ 

 .وهي تقدمي احلماية والبحث عن احللول للمفوضية األساسيةاالختصاةات 

 تقديم الحماية : -1

فطبقًا للفقرتني السادسة والسابعة من النظام األساسي خيتص مكتب املندوب السامي بتقدمي     
لالجئني الذين مت اعتبارهم الجئني طبقًا إلحدى الوثائ  الدولية املذكورة يف الفقرة احلماية الدولية 

السادسة ، فضًال عن أولئك الذين يوجدون خارج دولة جنسيتهم أو دولة إقامتهم املعتادة إذا كانوا 
 عدميي اجلنسية . نتيجة اخلوف املبين على أسباب معقولة من التعرض لالضطهاد بسبب العنصر أو

أو ال يرغبون يف اإلفادة  –بسبب هذا اخلوف  –الدين أو اجلنسية أو الرأي السياسي وال يستطيعون 
من محاية دولة جنسيتهم وإذا كانوا عدميي اجلنسية فإ�م لألسباب السالفة ال يستطيعون أو ال يرغبون 

 P21F1.يف العودة إىل دولة إقامتهم املعتادة

وانه ملا كان النظام األساسي ملكتب املندوب السامي قد ةدر بقرار من اجلمعية العامة لألمم     
املتحدة ، وكان هذا املكتب معتربًا من أجهزت األمم املتحدة ومن مث فان اختصاةه ميتد إىل 

اتفاقية ىل الالجئني املوجودين يف مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة حىت أولئك الذين مل ينضموا إ
 م .1967م أو بروتوكول 1951األمم املتحدة لسنة 

ا املكتب ال ميتد إىل الالجئني الذين يتلقون محاية أو ذلك فانه يالحظ إن اختصاةات هكذ    
مساعدة من احد أجهزت األمم املتحدة أو وكاالتا ومن ذالك مثًال الالجئني الفلسطينيني املوجودون 

  UNRWAباشر فيها وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف إحدى املناط  اليت ت
عماهلا يف لبنان واألردن وقطاع غزة ، وواضح إن الالجئني الفلسطينيني املوجودون يف خارج هذه 

                                                            
ينظر عبد احلميد الوايل ، املفوضية السامية لشؤون الالجئني حتديات دائمة يف  ، 236اهللا  ، املرجع الساب  ، ص  أمربرهان  1

 . 77مواجهة معضلة اللجوء ، املرجع الساب  ، ص 
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م املعدلة بربوتوكول 1951نة املناط  قد يعتربون من الالجئني طبقًا التفاقية األمم املتحدة لس
 P22F1.م1967

عليهم  نطب تن ملاختصاص املندوب السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني  اليهم كما قد ميتد    
 P23F2.الشروط املبينة يف االتفاقية الدولية السالفة الذكر أو النظام األساسي للمندوب السامي

إن انعدام احلماية يعد العنصر األساسي الذي ينطوي عليه تعريف الالجئ ، لذ فتوفري احلماية      
الواقع العامل الرئيسي وراء فكرة إنشاء املفوضية السامية لشؤون الالجئني واليت مافتئت منذ كان يف 

 P24F3.بداية نشأتا تعتربه مسؤوليتها الرئيسية اجتاه الالجئني

إن اعتبار املفوضية السامية املسئول الدويل عن محاية الالجئني وكو�ا إحدى املؤسسات اليت     
املتحدة حتت إشراف اجلمعية العامة سيكونان عنصرين أساسيني يف جعلها تعمل يف إطار األمم 

تلعب دورًا فعاًال ورائدًا يف املسامهة يف حل قضايا الالجئني عرب مناط  خمتلفة من العامل خاةة وان 
 P25F4.نظامها األساسي وعدة قرارات من اجلمعية العامة ستمنحها اختصاةات واسعة

للمفوضية السامية إن أهداف هذه األخرية تتجلى أساسًا يف منح  وقد حدد النظام األساسي    
احلماية الدولية لالجئني والبحث عن احللول الدائمة هلم بالتنسي  والتعاون مع الدول وأكدت الفقرة 

                                                            
 . 237صاهللا   ، املرجع الساب  ،  أمربرهان  1
جئ الوارد يف اتفاقية ف الالاهللا ، إن عدم مشل الالجئني الفلسطينيني بتعري أمرويرى بع  الباحثني ومنهم الدكتور برهان  2

م فهم غري سليم كما انه تأثر إىل حد كبري باالعتبارات السياسية  هذا من ناحية  ومن ناحية أخرى  1967م أو بروتوكول 1951
فالفلسطينيون شا�م شان باقي األشخاص اآلخرين ومن مث يعتربون الجئني يف نظر القانون الدويل مىت توفرت يف شأ�م الشروط 

لك ، كما يكفي العتبارهم الجئني إ�م اخرجوا من بالدهم األةلية أو اخرجوا منها رغم إرادتم وبسبب االضطهاد ة لذقرر امل
 أمربرهان ينظر ،  ،تهم األةلية وال يستطيعون العودة إىل تلك الدولة لون حبماية احلكومة القائمة يف دو السياسي وإ�م ال يتمتع

 . 237جع الساب  ، ص ،ح  اللجوء السياسي ، املر هللا
 . 77ص ، املرجع الساب  ، حتديات دائمة يف مواجهة معضلة اللجوء عبد احلميد الوايل ، مفوضية األمم املتحدة ، 3
 . 29عبد احلميد الوايل ، إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب ، املرجع الساب  ، ص 4



 فصل األول                                                       االهتمام الدولي بشأن الحماية ال
 

- 60 - 
 

الثانية من النظام األساسي إن هذه االختصاةات ذات طابع غري سياسي ، مبعىن إن هذا املكتب 
 P26F1.للمسائل السياسية له هام إنسانية واجتماعية وال دخلإمنا يقوم بأعمال وم

 البحث عن حلول دائمة :  - 2

طبقًا للفقرة األوىل من النظام األساسي ، خيتص املكتب بتقدمي احلماية الدولية حتت إشراف     
األمم املتحدة ، لالجئني الذين قصدتم أحكام النظام األساسي ، والبحث عن احللول الدائمة 
املشكلة الالجئني عن طري  مساعدة احلكومات واملنظمات اخلاةة من اجل تسهيل عودة الالجئني 

P27Fإىل بلدا�م األةلية باختيارهم أو إدماجهم يف جمتمعات قومية جديدة

2
P.  ومن بني هذه احللول تعطى

P28Fاألسبقية للرجوع الطوعي

3
P خص ولكن ال يعمل به ال إذا حدث تغيري يف الظروف اليت أرغمت الش

 املعين على مغادرة بلده وبعد أن تلتزم سلطات هذا البلد بضمان رجوعه يف ظروف آمنة ومشرفة 

 

                                                            
عبد احلميد الوايل ، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، حتديات ، ، ينظر  238املرجع الساب  ، ص اهللا ،  أمربرهان  1

، جوء على الصعيدين الدويل والعريبعبد احلميد الوايل ، إشكالية الل،  27دائمة يف مواجهة معضلة اللجوء ، املرجع الساب  ، ص 
 . 42صاملرجع الساب  ، 

 . 238اهللا ، املرجع الساب  ، ص أمربرهان  2
إن النظام األساسي للمفوضية السامية لشؤون الالجئني مل مينح هذه األخرية دورا كبريا فيما خيص اإلعادة الطوعية حيث اكتفى  3

    08( الفقرة  الالجئني اختيارياً إىل أوطا�م بالقول ، بان املفوضية تقوم مبساندة اجلهود احلكومية واخلاةة الرامية إىل تيسري عودة
 لك راجع حينئذ إىل أسباب منها ما هو سياسي ومنها ما هو اقتصادي :ا كان ذولرمب )ج  
مبا إن معظم الالجئني حينئذ  اتو من أوروبا الشرقية كان باإلمكان اعتبار السهر على عودتم تزكية لسياسة السبب األول :  –أ 

 إحدى الدول الكربى يف إطار احلرب الباردة .
 احلاجة املاسة للدول األوروبية وأمريكا آنذاك لليد العاملة فصد النهوض باقتصادياتا ، وبذالك فيكمن يفالسبب الثاني :  –ب 

 مل حتظ عملية الرجوع الطوعي حبظ أوفر من قبل ااتمع الدويل .
تحدة ألمم املوتعترب حرب التحرير اجلزائرية بداية أول توسع لدور املفوضية السامية لشؤون الالجئني حيث إن اجلمعية العامة ل

م الوقوف على إعادة تأهيل الالجئني اجلزائريني الذين كانوا متواجدين باملغرب وتونس بعد 1961ستطلب منها يف ديسمرب 
 .  43- 42عودتم إىل بلدهم األةلي ، عبد احلميد الوايل ، إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب ، ص 
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P29F1.وحتت مراقبة ممثلي املفوضية السامية
P  ومع توفري اإلمكانيات املادية واملعنوية لتسهيل بناء حياة أفضل

 تساعده جمدداً على االندماج يف جمتمعه .

الرجوع طواعية فتتجه جهود املفوضية إىل إقناع بلدان اللجوء بان تقوم  يكن باإلمكان مل وإذا    
بدمج الالجئني وتشجعهم على هذه اخلطوة بأن تقوم املفوضية بإعداد برامج إمنائية لصاحل الالجئني 
تقوم بتمويلها حىت يتمكن الالجئني من االعتماد على أنفسهم وبالتايل املسامهة يف إنعاا ااال 

 لدولة اللجوء . االقتصادي

وإذا تعذر احلل الساب  فتقوم املفوضية مبحاولة إقناع بلد ثالث غري بلد املنشأ أو بلد اللجوء     
بقبول إعادة توطني الالجئني على أراضيها للعيش بأمن واستقرار وتلك اخلطوة تتطلب من املفوضية 

 إتباع اخلطوات التالية :

و ما يتطلب من املفوضية السامية القيام بالتعبئة كل قدراتا من إقناع الدول بقبول الالجئني وه  - 1
 اجل التأثري على الدول املعنية .

إجراء مقابالت من طرف ممثلي املفوضية السامية لشؤون الالجئني مع كل الجئ ملعرفة رغبته  - 2
 بدقة .

P30F2.اختيار الالجئني من طرف دول إعادة التوطني -3
P  ووفقًا ملعايري حتددها حسب إمكانياتا

 إلستعاب سكان جدد .

                                                            
 ). 43 -42ي) ص  –) العودة الطوعية الفقرة ( أ 31(18الدورة احلادية والثالثون  رقم ) م 1980اجلنة التنفيذية (  1

 ) العودة الطوعية ، قرار أيدته اللجنة التنفيذية لربنامج املفوض السامي و ينص يف الفقرة ( ب) على مايلي : 36( 40رقم 
يعلنون عنها حبرية وجيب أن يراعى دائما الطابع الطوعي جيب أن تتم إعادة الالجئني إىل أوطا�م فقط بناء على رغبتهم اليت 

والفردي لعودة الالجئني إىل أوطا�م وضرورة أن تتم العودة يف ظل ظروف من السالمة املطلقة ويفضل أن تكون إىل حمل إقامة 
 الالجئ يف بلد منشئه .

الذي تزايدت فيه كراهية األجانب الن الدول اليت  إن إقناع الدول بقبول إعادة التوطني أةبح امرأ ةعبًا يف الوقت احلايل 2
لك هو العامل جئني بصورة سلبية ، وحجتها يف ذاعتادت إعادة التوطني والرتحيب بالالجئني تغريت سياساتا اجتاه الال

 االقتصادي وإمكانية تديد النسيج االجتماعي .
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تنظيم عمليات لنقل الالجئني حتت إشراف املفوضية السامية مبساعدة الدول املعنية أو هيئات  - 4
 P31F1.دولية خمتصة مثل املنظمة الدولية للهجرة

  :الختصاصات التكميلية ا -ب 

إىل ترك كل ما ميلكه والفرار بنفسه ومبا يستطيع محله   غالبًا ما يضطر الالجئ عند مغادرة بلده    
كي يتمكن من الدخول إىل البلد الذي ميكن إن يطلب إليه اللجوء ، فالالجئ يف هذه الظروف 

 تستدعي حالته منحه مساعدة مستعجلة تشمل ضروريات احلياة من مطعم وملبس وعالج .

 تقديم المساعدة :  – 1

م مل تشر إىل مسالة تقدمي 1951تفاقية الدولية اخلاةة بالالجئني لسنة واجلدير بالذكر إن اال    
املساعدة لالجئني ونفس األمر ينطب  على النظام األساسي للمفوضية السامية لشؤون الالجئني . 
ولكن بعد البدء يف مزاولة نشاطاتا سرعان ما تضح للمفوضية إن أعداد الالجئني تتزايد من واىل 

العامل الثالث إن من مقتضيات احلماية وشروطها األساسية توفري املساعدة الضرورية  العديد من دول
  لالجئني .

ومع مرور الوقت أةبحت مسالة تقدمي املساعدة لالجئني من االختصاةات احليوية للمفوضية     
 وأةبحت هلا سياسة واضحة املعامل تستند على عوامل وقواعد أساسية أمهها : 

ة النفقات اليت تستلزمها عمليات مساعدة الالجئني يف إطار برنامج يساهم يف متويلها تتم تغطي –أ 
بكيفية طوعية كل من يرغب يف ذالك من دول ومؤسسات دولية وهيئات غري حكومية وحىت 

 أشخاص عاديني ، وهذه الربامج تنقسم إىل برامج عامة وبرامج خاةة :

ط األوفر يف امليزانية السنوية للمفوضية فهي ذص مشاريع أما الربامج العامة : اليت حتظى بالقس -
املساعدة األساسية انطالقًا من النفقات اليت تتطلبها حالة الطوارئ حىت مرحلة البحث عن حلول 

 دائمة .

                                                            
، 89ص  معضلة اللجوء ، املرجع الساب  ، ديات دائمة يف مواجهةعبد احلميد الوايل ، املفوضية السامية لشؤون الالجئني ، حت 1

 . 46 – 45عبد احلميد الوايل ، إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب ، املرجع الساب  ، ص ينظر ، 
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ية االستثنائية ، التعليم أما الربامج اخلاةة : فهي تم مشاريع من نوع آخر مثل املساعدة الغذائ
م انتهى العمل بذا التمييز بني الربناجمني 2000طوعي ...اخل ولكن حبلول سنة ال، الرجوع العايل

حيث أةبح للمفوضية السامية برنامج يغطي مجيع أشكال املساعدات اإلنسانية اليت تقدمها 
 P32F1.لالجئني

ال تشرع املفوضية يف التخطيط لربامج املساعدة املادية وتنفيذها إال بناء على طلب البلد  -ب 
ويف كثري من األحيان يكون أول طلب خاص باإلغاثة الطارئة وذلك للحصول على  ، ضيفامل

 مستلزمات أساسية للحياة .

يتم تنفيذ برامج املساعدة سواء من طرف الدول املضيفة أو من قبل اهليئات الغري حكومية  –ج 
 وذلك حتت املراقبة املالية والتقنية للمفوضية .

مرحلة الطوارئ تسعى املفوضية ملساعدة الالجئني باالعتماد على أنفسهم وهلذا بعد االنتهاء من  –د 
P33Fالقيام بأنشطة مرحبة هين لصاحلهم كما يتم تشجيعهم علىالغرض توضع برامج للتعليم والتدريب امل

2
P. 

P34Fبيري هوكي -يرى جان     

3
P،كانت املفوضية قد استطاعت التكيف للتحدي الذي يواجهها ،   إذا

عن العمل وان التقنيني هو يف  القانون سيظل دائما خمتلفاً  إنعرفت من منطل  التفكري يف  أ�افذلك 
 أن اي -العملية  –قائم ، كيف تدمج احلماية مع املساعدة معًا فيما يسميه  بأمرالنهاية اعرتاف 

 –الكلمة معاين  بأوسع –يكون موجودًا  أنيوزع املعونات ، ولكن  أنيكون املرء عمليًا ليس معناه 

                                                            
عبد احلميد ،  ظرين ، 47 – 46عبد احلميد الوايل ، إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب ، املرجع الساب  ، ص  1

 .80 – 79وء ، املرجع الساب  ، ص الوايل ، املفوضية السامية لشؤون الالجئني ، حتديات دائمة يف مواجهة معضلة اللج
عبد احلميد ، ينظر  ، 48 – 47عبد احلميد الوايل ، إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب ، املرجع الساب  ، ص 2

 . 80السامية لشؤون الالجئني ، حتديات دائمة يف مواجهة معضلة اللجوء ، املرجع الساب  ، ص الوايل ، املفوضية 
بيري هوكي ، سويسري اجلنسية جماز يف العلوم االقتصادية واالجتماعية من جامعة لوزان ، التح  خبدمة اللجنة الدولية  –جان  3

اللجنة الدولية   إدارةم ، وعضو 1985 إىلم 1973من  م ، وشغل منصب مدير قسم العمليات1968عام  األمحرللصليب 
،  األوسطاملنازعات يف الشرق  إثناءم . عني السيد هوكي مسئوال عن تنفيذ عمليات واسعة النطاق 1985 إىلم 1981من 

 لألممانتخبته اجلمعية العامة  ، وإثيوبياالوسطى ،  وأمريكا،  وإيراننغوال ، وفيتنام ،ولبنان ، وكمبوتشيا ، والعراق أقربص ، و 
 املتحدة لشؤون الالجئني . لألمم سامياً  م مندوباً 1985 األولاملتحدة يف ديسمرب / كانون 
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هناك حيث يعاين الالجئون من احلاجة ، مع تقدمي املساعدة املادية اليت تعطي للحماية مضمونا 
 . نظرياً  ملموسا ال

يقدم احلماية  أنيدمج احلماية واملساعدة يف عملية واحدة ، وهو  أنهو  يكون املرء عملياً  أن    
شعبة قانون الالجئني واملبادئ ،  إىلاية بالعمل ، ومن هذا املنظور ، فان تغيري اسم شعبة احلم

باالضطالع مبسؤولية التطبي  العملي  – اإلقليميةكاتب امل –التنفيذية للمفوضية  األجهزةوتكليف 
 إالتنفذ واليتها فعال  أنميكن للمفوضية  ال بأنهالذي يقضي  للمبدأجديد  تأكيد، ومها للحماية 

 P35F1.الينفك بدمج وظيفيت احلماية واملساعدة ، اللتني تصبحان كال واحداً 

 :وضع سياسة وقائية  –ب 

إن الظروف احلالية حلل مشكلة اللجوء توجب على املفوضية أال تكتفي بسياسة " رد الفعل "     
ايل جيب ولكن على ضرورة البحث عن العوامل اليت ميكن أن تؤدي إىل حدوثها  واحتوائها . وبالت

إتباع تدابري وقائية ملواجهة الكارثة قبل حدوثها . وعلى ااتمع الدويل أن يساند املفوضية يف مساعيها 
 اإلنسانية يف هذا اجلانب أل�ا تسعى إىل حتقي  نفس األهداف اليت يتطلع هلا ااتمع الدويل وأمهها : 

 املضطهدين أو املنكوبني .جتنيب التشريد خارج الوطن ملئات اآلالف من  – 1

 ذفيف العبء على دول اللجوء وعن ااتمع الدويل بأكمله . – 2

إن تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية ال ينبغي أن يكون على عات  املفوضية لوحدها ، بل البد من أن     
أما  ى .تكون تشاركية مع الدول اليت ميكن ينزح منها الالجئني من جهة وااتمع الدويل من جهة أخر 

الدول املعنية فموافقتها على تنفيذ تدابري معينة فوق ترابا مسالة أساسية نظرًا للسيادة اليت تتمتع با  
  كل دولة فوق أقاليمها .

أما بالنسبة للمجتمع الدويل الذي يتمثل أساساً يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة أو جملس األمن     
اية ال تقتصر على مبدأ السيادة فحسب بل كذالك بضرورة اذاذ فموافقته ضرورية الن قضية الوق

                                                            
 .118بيري هوكي ، احلماية بالعمل ، املرجع الساب  ، ص –جان  1
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ذاذ إوعلى هذا فإسرتاتيجية الوقاية تستوجب  قرارات وتدابري غري معهود با على الصعيد الدويل .
 عدة تدابري عرب ثالثة مراحل :

 :نظام اإلنذار السريع  – 1

أساسًا إىل استطالع الظروف يف األماكن واملناط  املتوترة من العامل ، ومن جهة ثانية  ويهدف   
)   Task force on early warningبادرت املفوضية بإنشاء جهاز داخلي خاص با ( 

يؤدي نفس الوظيفة بالتنسي  مع مكاتبها املوجودة على مستوى دول العامل ، واإلنذار السريع يتم 
بوادر معينة توحي باحتمال حدوث خطرًا ما نتيجة خلروقات سافرة حلقوق اإلنسان ،  حينما تظهر 

مثل اذاذ سياسات حيفية أو متييزية ضد فئات معينة من ااتمع ألسباب سياسية أو عرقية أو دينية 
P36F1.... اخل .أو نتيجة النقالب األوضاع السياسية يف البلد بطريقة غري دميقراطية

P  

 :سباب التي يمكن أن تؤدي إلى النزوح معالجة األ – 2

فهي ترمي إىل التصدي لنزوح مرتقب أو قد بدا فعًال يف مكان معني يف دولة ما وميكن معاجلتها     
بعدة طرق منها الطرق الدبلوماسية ، كان تقوم إحدى أعضاء ااتمع الدويل مثًال بالقيام مبصاحلة بني 

النزاع ، كاستدعاء مؤمتر دويل ، أو ذصيص منطقة آمنة للنازحني ، احلكام واحملكومني أو بني أطراف 
أو إجياد تدابري أخرى ذات طبيعة إنسانية حمضة ترمي إىل توفري املساعدة املستعجلة من طرف 
املفوضية واهليئات اخلريية غري احلكومية إىل من هم يف حالة تأهب ملغادرة ديارهم للنزوح إىل بلد 

 P37F2.جماور

 :ية واالقتصادية للمجتمع الدولي الجهود بين األجهزة السياس تكاثف – 3

وهي تعترب كخطوة إستباقية ترمي على األمد البعيد معاجلة األوضاع اليت ميكن أن تتأزم يومًا ما     
وتؤدي إىل نزوح قسري للعديد من األشخاص تقدر أعدادهم بالعشرات أو املئات . ومعاجلة هذه 

                                                            
عبد ، ، ينظر 82املرجع الساب  ، ص عبد احلميد الوايل ، مفوضية األمم املتحدة ، حتديات دائمة يف مواجهة معضلة اللجوء ،  1

 . 60احلميد الوايل ، إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب ، املرجع الساب  ، ص 
،  82ص، معضلة اللجوء ، املرجع الساب  عبد احلميد الوايل ، املفوضية السامية لشؤون الالجئني ، حتديات دائمة يف مواجهة  2

 . 60عبد احلميد الوايل ، إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب ، املرجع الساب  ، ص ينظر ،
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إجراءات تتطلب وضع مؤسسات سياسية دميقراطية وحتسني أوضاع حقوق األزمات تتطلب اذاذ 
 اإلنسان والنهوض باالقتصاد الوطين ومعاجلة األوضاع الداخلية وإجياد بيئة نظيفة ...اخل .

وبالنظر إىل تقييم سياسة الوقاية املنتهجة من طرف ااتمع الدويل ، انه وبعد وضعت احلرب     
ذا األخري مل يبد استعداداً كافيًا الذاذ التدابري الالزمة من اجل تفادي األزمات الباردة أوزارها ، إن ه

السياسية واحلروب األهلية ووضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان ، إن هذه اإلجراءات اليت مت 
بدل اإلنذار املبكر . كما حدث على سبيل  –سياسة رد الفعل  –اذاذها غالبًا ما جاءت متأخرة 

 P38F1.يف أزمة البوسنة واهلرسك وكوسوفو مع تدخل حلف مشال األطلسي ( الناتو )املثال 

ما حدث كذالك يف رواندا عندما قرر جملس األمن ذفي  الوجود العسكري لألمم املتحدة يف     
م هذا أوًال ، وثانيًا يف عجز 1996وقعت عملية إبادة اجلنس عام م حىت عندما 1994رواندا سنة 
لألمم املتحدة فيما بعد كسب التأييد القرتاح املفوضية السامية لشؤون الالجئني الذي األمني العام 

تقدمت به يف وقت الح  من نفس السنة ، والذي يرمي إىل نشر قوة دولية من اجل احليلولة بني 
الالجئني الروانديني من جهة ، والقوة العسكرية شرق زائري من جهة أخرى  ، وخالل النصف األخري 

م عندما امتنعت الدول عن نشر قوة متعددة اجلنسيات يف نفس املنطقة اثر جتدد 1996عام  من
 االنتهاكات مرة أخرى .

م حيث إن كل 1999تجلى إخفاق سياسة الوقاية بصورة أكثر وضوحًا يف أزمة كوسوفو سنة يو     
اااورة ، هذه األخرية اليت  املؤشرات ما قبل األزمة مل تتوقع حجم وسرعة التدفقات البشرية يف البلدان

مل تعمل حىت على توفري احلد األدىن املطلوب يف مثل هذه الظروف إليواء ومساعدة أكثر من  
شخص سيقدمون على عبور حدود تلك الدول ، ضف إىل ذالك إن تدخل حلف  800،0000

انه سيستدرك  مشال األطلسي قد تسبب يف نظر بع  املالحظني يف زيادة التدفقات اجلماعية ولو
 فيما بعد ويكون له دوراً هاماً يف توفري املساعدة اإلنسانية لالجئني .

لك عن عمل السياسي وليس مكمًال له ، وذميل الدول إىل استخدام العمل اإلنساين كبديل لل    
طري  املسامهة مببالغ مالية معتربة يف عمليات اإلغاثة اليت حتظى بدعاية إعالمية واسعة النطاق. انه 

                                                            
 . 61عبد احلميد الوايل ، إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب ، املرجع الساب  ، ص  1
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لك من اجل من طرف ااتمع الدويل مل يكن ذ حىت يف احلاالت اليت استدعت تدخل القوة الدولية
لك اللجوء ، والعلة يف ذ يه مللتمسينزوح غري مرغوب ف قفتوفري احلماية الدولية لالجئني ، وإمنا لو 

إن هذه األخرية مل تعد حتظى بأمهية بالغة من طرف الدول الكربى وهو ما ينذر بالعودة مبسالة 
 P39F1.الالجئني إىل نقطة البداية

 المطلب الثالث 

 . الدولية حمايةاللشؤون الالجئين في مجال  لألمم المتحدة تقييم دور المفوضية السامية 

 :النجاحات  -أوًال 

على مدى السنوات املنقضية من حياة املفوضية السامية لشؤون الالجئني قد لعبت هذه األخرية     
 دوراً هاماً يف محاية الالجئني وذالك من خالل مايلي : 

اتساع نشاط املفوضية إىل خارج احلدود األوروبية ااال التقليدي لعمل املفوضية ففي عامي  – 1
مبسالة الالجئني اجلزائريني يف تونس واملغرب وإعادتم بعد االستقالل ، م  بدًا 1963م و 1962

ومنهم من اجته حنو البلدان اإلفريقية كالسودان وغنيا وموزنبي  ...اخل . كما امتدا نشاطها يف بداية 
م إىل 1971السبعينيات إىل أسيا ، إذ قدمت املساعدة إىل ما يقرب عشرة ماليني الجئ جلئو سنة 

ن الشرقية (بنجالديش حالياً) واألمر كذالك بالنسبة لالجئني القادمني من فيتنام وكوريا باكستا
وأفغانستان ، وكذالك يف دول أمريكا الالتينية كالشيلي . مما مكن املفوضية من اكتساب اخلربة 

داد كبرية الواسعة يف جمال محاية الالجئني أو جمال مواجهة األزمات النامجة عن التدف  اجلماعي يف أع
خاةة فيما يتعل  مبشكلة اإلعاشة واإلغاثة وغريها   th nass influx of nefugeesلالجئني 

 من اخلدمات الضرورية .

واةلت املفوضية جهودها يف جمال إعادة الالجئني إىل بالدهم واليت كانت قد بدأتا يف أوروبا  – 2
 ، فمثالً مع حصول األقاليم اخلاضعة  خالل اخلمسينيات ويف مشال إفريقيا يف أوائل الستينات

                                                            
 . 62 – 61ب  ، ص عبد احلميد الوايل ، إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب ، املرجع السا 1
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P40Fلالنتداب الربتغايل يف إفريقيا

1
P  على استقالهلا توىل املكتب إعادة مئات اآلالف من الالجئني إىل غينيا

م وغريها من أعمال اإلعادة اليت مشلت قارات أسيا وأمريكا 1975م و 1974بيساو يف سنيت 
 P41F2.اجلنوبية على وجه اخلصوص

وسائل اهلزيلة اليت أعطيت للمفوضية السامية لشؤون الالجئني يف البداية إال أ�ا بالرغم من ال – 3
م حول قانون 1951استطاعت ويف فرتة وجيزة أن تضع األسس األوىل كإبرام معاهدة جنيف سنة 

الالجئني ، كما متكنت من متديد واليتها بعدما كانت حمددة ثالث سنوات إىل مخسة سنوات 
ساعد على ذفيف معاناة افقة باحل  يف مجع التربعات لتنفيذ الربامج اليت توحصوهلا على املو 

 .الالجئني

املسامهة يف احلصول على موافقة الدول الغربية  إلعادة توطني أو إدماج الالجئني القادمني من  – 4
هد شرق أوروبا ، كما وجدت الكثري من التسهيالت من الدول املعنية . وهي نفس الفرتة اليت ستش

متديد والية املفوضية إىل جمموعات بشرية كانت وضعيتها القانونية ال ينطب  عليها مفهوم الالجئ 
م 1957م وعليه اذذت اجلمعية العامة قرارًا سنة 1951املنصوص عليه يف اتفاقية جنيف العام 

جدين بونج  الذي يوةي باللجوء إىل تقنية " املساعي احلميدة " خبصوص الالجئني الصينيني املتوا
 كونج واليت أكدت استعماهلا يف مجيع احلاالت املماثلة .

                                                            
ففي إفريقيا مثًال ستتمكن املفوضية من إجياد حلول دائمة لعدد كبري من الالجئني بتنظيم عودة طوعية إىل بلدا�م بعد  1

االستقالل أو إدماجهم من خالل تنفيذ برامج تنموية هلذا الغرض حيث سامهت هذه البلدان مبنح أراضي زراعية ملواطنيها اجلدد ، 
عامل املفوضية مع معضلة اللجوء يف إفريقيا وقع اجيايب ليس يف توفري احلماية واحللول الدائمة واملالئمة ولكن حىت يف وقد كان لت

م على اتفاقية افريقية حول الالجئني واليت من مميزاتا األساسية 1969تطوير قانون الالجئني حيث وقعت الدول اإلفريقية سنة 
لك باألخذ بعني االعتبار حالة األشخاص املرغمني م وذ1951تت به اتفاقية جنيف سنة ي أأ�ا وسعت من تعريف الالجئ الذ

من الداخلي ، عبد احلميد على مغادرة بلدهم بسبب عدوان خارجي أو احتالل أجنيب أو هيمنة أجنبية أو أحداث تدد األ
 عبد ، 85معضلة اللجوء ، املرجع الساب ، ص ، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، حتديات دائمة يف مواجهة الوايل

 . 38 – 37احلميد الوايل ، إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب ، املرجع الساب  ، ص 
 . 243 – 242اهللا ، املرجع الساب  ، ص  أمربرهان  2
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ابتكار طرق قانونية جديدة تتمثل على وجه اخلصوص بالسماح مبنح ةفة اللجوء بصفة  – 5
لك بدًال من إجراء مقابلة بصفة فردية مع كل طالب جلوء واليت ة لألعداد اهلائلة للراغبني يف ذمجاعي

 P42F1.قت اجلهدتتطلب مزيداً من الو 

أما فيما خيص مساعدة الالجئني يف احلصول على امللجأ فانه قد حيدث يف بع  احلاالت بان  – 6
وذلك إىل غاية أن جيد   onteporary basisتقوم الدول مبنح امللجأ لالجئني ولكن ملدة مؤقتة 

هؤالء دولة أو دوًال أخرى تقوم مبنحهم اللجوء على أراضيها بصفة �ائية ، وقد بذلت املفوضية 
ل حىت بالنسبة هلذا الصنف من الالجئني جهودًا كبرية من اجل التوةل إىل اتفاق مع بع  الدو 

بنقل الالجئني إىل دول امللجأ أو لك بتقدمي املساعدات سواء فيما يتعل  متنحهم امللجأ وقامت بعد ذ
بالنسبة ملساعدتم على بدء حياة جديدة هناك . كما حدث على سبيل املثال مع الالجئني القادمني 

 .وكذالك دول جنوب شرق آسيا ...اخلم 1973سنة  م والشيلي1972من أوغندا سنة 

هذا وقد جنحت املفوضية يف نقل أعداد كبرية من هؤالء الالجئني إىل دول أمهها الواليات املتحدة     
األمريكية وكندا وفرنسا واسرتاليا وما زالت جهودها مستمرة يف هذا االجتاه سواء بصورة منفردة أو 

 بالتنسي  مع الوكاالت الدولية املختصة . 

 باحلقوق اليت قررتا الوثائ  الدولية هلم ، فقد واةلت وفيما يتعل  بضمان متتع الالجئني – 7
املفوضية جهودها ومساعيها لدى الدول من اجل حثها على االنضمام إىل اتفاقية األمم املتحدة 

م . ومل تتوان املفوضية يف تقدمي املشورة واملساعدة للدول 1967م وبروتوكول 1951لالجئني سنة 
 P43F2.يتعل  بتحسني أوضاع الالجئني ومساعدتم مىت طلبت منها ذلك وخاةة فيما

 

 

 
                                                            

ينظر ،  ، 84اللجوء ، املرجع الساب  ، ص عبد احلميد الوايل ، مفوضية األمم املتحدة ، حتديات دائمة يف مواجهة معضلة  1
 . 37 – 36عبد احلميد الوايل ، إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب ، املرجع الساب  ، ص

 . 249 - 244املرجع الساب  ، ص برهان أمر اهللا ،  2



 فصل األول                                                       االهتمام الدولي بشأن الحماية ال
 

- 70 - 
 

 :التحديات  - ثانياً 

إن ظاهرة اللجوء أضحت ظاهرة جد مأسوية يف الوقت احلاضر نظرًا لتزايد التدفقات اجلماعية من 
جهة وسياسة األبواب املغلقة من جهة أخرى ، مما يعرقل من اجلهود اليت تبذهلا املفوضية السامية 

 لالجئني ويصعب من عملها ، ومن ابرز التحديات اليت تواجهها هذه األخرية ما يلي : 

الصراعات واحلروب املتتالية واليت تؤدي يف جمملها إىل خروقات فادحة يف حقوق اإلنسان  – 1
وارتكاب جرائم ضد اإلنسانية  أشنعها ما يطل  عليه بالتطهري العرقي كما حدث يف البوسنة 

تها إال ستعجالية من قبل املفوضية اابملثال ، فبالرغم من اإلجراءات اإلواهلرسك ورواندا على سبيل ا
أن كثافة التدفقات اجلماعية جعلت هذه التدابري املستعجلة عاجزة عن السيطرة عن الوضع الراهن . 
مما جعل مشكلة اللجوء بسبب األسباب السالفة تتجاوز املساس حبقوق اإلنسان إىل التأثري على 

وقدرتا على اذاذ  السلم واألمن الدوليني وهو ما يؤثر سلبا على عمل املفوضية وخاةة على حريتها
يف حاالت الطوارئ .حيث إن اإلنذار املبكر مل يستتبع بعمليات  إستعجاليةالتدبري الالزمة بطريقة 

 سريعة مما أدى إىل خروج  الوضع عن السيطرة كما هو احلال بالبوسنة واهلرسك ورواندا . 

مداها إىل مناط  أخرى   إن ظاهرة اللجوء مل تب  حكرًا على دول العامل الثالث ولكن اتسع – 2
 كأوروبا خاةة اثر تفكك االحتاد السوفيايت سابقاً ويوغسالفيا .

العامل االقتصادي الذي لعب دوراً مهمًا يف سياسات الدول اليت أضحت تغل  أبوابا يف وجه  – 3
ملزيد طاليب اللجوء نتيجة األزمات االقتصادية واللجوء إىل التفسري الضي  ملصطلح الالجئ لتتجنب ا

 من األزمات . 

P44Fاالستغالل الغري قانوين ملصطلح اللجوء – 4

1
P  من قبل املهاجرين ألسباب اقتصادية له انعكاسات

سلبية على الالجئني احلقيقيني الذين هم يف أمس احلاجة إىل احلماية الدولية . سواء على دخوهلم 
                                                            

  ألف 12جلمعية العامة لألمم املتحدة رقم يف الدورة األربعون وورد يف وثيقة ا م1989ما أقرته اللجنة التنفيذية سنة  وهو 1
) 1Add/ /12 /44  /A  : يف فقرتا (ه ) بقوهلا ( 
" تالحظ بقل  إن طلبات احلصول على وضع الالجئ املقدمة من أشخاص ليس لديهم على حنو واضح أي ح  يف اعتبارهم  -

من الدول وقد تؤدي إىل اإلضرار مبصاحل  أولئك الجئني مبوجب املعايري ذات الصلة ، مازالت متثل مشكلة خطرية يف عدد 
 املتقدمني الذين لديهم مربرات سلمية لطلب االعرتاف بم كالجئني ".
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بصفة مؤقتة لبلد اللجوء ووضعهم يف ظروف اقل ما يقال عنها إ�ا سيئة كوضعهم داخل حمتجزات 
P45Fمجاعية 

1
P  بالنسبة لطريقة البث يف طلباتم من اجل احلصول على  مناط  نائية كاحلدود مثًال . أوأو

 اإلجراءات وضع الالجئ بسبب الطلبات املزيفة املقدمة من الالجئني ألسباب اقتصادية مما يثقل سري
 القانونية لتحديد الالجئ احلقيقي من غريه .

وحىت بعد حصوهلم على اللجوء مل تنته معاناتم بسبب النظرة السلبية داخل هذه ااتمعات اليت     
تنظر إليهم على إ�م أناس تركوا بلدا�م ألسباب انتهازية ومزامحة املواطنني يف الظروف املعيشية 

P46F2.بالرعاية االجتماعية والصحيةخاةة ما تعل  منها 
P  

م حينما 1956تعرض املفوضية السامية لالجئني للتهميش يف بداية عهدها خاةة سنة  – 5
انفجرت أزمة اار واليت سيتضح من خالهلا للجميع إ�ا اهليئة الوحيدة اليت بإمكا�ا القيام بالتنسي  

دافع الرئيسي هلذا التهميش هو حساسية الفعال للمساعدات الدولية املوجهة لالجئني . وكان ال
 قضايا الالجئني واخلوف من املزيد من االلتزامات املالية واليت ميكن أن تتزايد مستقبًال .

وميكننا القول إن املفوضية السامية لشؤون الالجئني بالرغم من املصاعب واملعوقات اليت تواجهها     
لك إىل تعاون الدول من ناحية ، باعتبارها ية ، ومرد ذمن النجاحات االجياب إال أ�ا حققت الكثري

كفاءة ومهنية العاملني فيها من   إىلو منظمة إنسانية تنشط يف العمل اإلنساين وذات أهداف نبيلة ، 
ن الالجئني هم من بين اإلنسان وان ااتمع الدويل ينبغي أن يتحمل مسؤوليته أجهة أخرى ، وإمياناً ب
اجلهد املعترب الذي قامت به املفوضية السامية الشؤون الالجئني قد انعكس إجياباً ومحايتهم ، وان هذا 

لك يف تلك القرارات االقتصادي واالجتماعي  ويتجلى ذ على اجلمعية العامة لألمم املتحدة  واالس
نوطة با ، الصادرة عن هذين اجلهازين اليت مافتئت تشيد جبهود املفوضية وفعاليتها يف القيام باملهام امل

                                                            
) توةية عامة وورد يف  وثيقة 28( 03وهو ما جاء يف التوةية اليت اعتمدتا اللجنة التنفيذية بشان احلماية الدولية لالجئني رقم  1

 )الفقرة ( أ) كالتايل :  Add /12 /32  /A(  12دة رقم اجلمعية العامة لألمم املتح
" وقد ساورها بالغ االنشغال ألنه يف عدد من احلاالت ال تزال حقوق اإلنسان األساسية اخلاةة بالالجئني غري حمرتمة والن 

تدابري إعادة قسرية يف الالجئني قد تعرضوا لعنف جسدي ولتدابري احتجاز متطاول األمد ال مربر هلا وعلى حنو غري مالئم ول
 انتهاك ملبدأ عدم الرد ."

 .87لة اللجوء ، املرجع الساب  ، صعبد احلميد الوايل ، املفوضية السامية لشؤون الالجئني ، حتديات دائمة يف مواجهة معض 2
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وحماولة حتقيقها   رف على متابعة ظروفهم اإلنسانيةوهكذا أةبح لالجئني جهاز دويل عاملي يش
 P47F1.ا ذات طابع أنساين حم وإخراج مسالة اللجوء من املزاج السياسي  واعتباره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 . 35ص  املرجع الساب  ، عبد احلميد الوايل ، إشكالية  اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب ، 1
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 المبحث الثالث 

 غير الالجئين . من الدولية الفئات المشمولين بالحماية  

 إال ، القانون الدويلالفقه اإلسالمي و  يفاحلديث عن احلماية الدولية الالجئني  يكتملال     
و ذلك لرفع اللبس والغموض  ، بذه احلماية من غري فئة الالجئنيالفئات املشمولني دراسة بع  ب

الذي قد ينجم عن اختالط هذه الفئات بالالجئني للتشابه يف الوضع اإلنساين ، و ملعرفة احتياجات 
وعليه سوف نقسم هذا املبحث إىل مطلبني ،  الدوليةوحدود كل فئة من هذه الفئات للحماية 

  :نتناول يف 

 . اإلسالميقه الفيف  من غري الالجئني الدولية الفئات املشمولني باحلماية املطلب األول :

 يف القانون الدويل .من غري الالجئني  الدولية الفئات املشمولني باحلمايةاملطلب الثاين : 

 المطلب األول 

 .اإلسالميمن غير الالجئين في الفقه  الدولية الفئات المشمولين بالحماية  

فهي تتداخل  اإلسالمي الفقه يف احلاالت الالجئني أو املستأمنني  مشابة حاالت تعتربهناك     
 ل رفع اللبس الذي قد يقع .يف العديد من اخلصائص واملميزات لذا البد من دراستها من اج ممعه

 :الذميين  -  أوالً 

 : الذمة في اللغة -أ 

وأهل الذمة هم املعاهدون من النصارى واليهود وغريهم ممن يقيموا يف دار  األمان و العهد ،    
P48Fاإلسالم ، و فسر الفقهاء " ذمتهم " مبعىن األمان ، 

1
P   وقالوا يف تفسري عقد الذمة بأنه إقرار بع

 الكفار على كفرهم بشرط بدل اجلزية والتزام امللة. 

                                                            
،  2ر و التوزيع ، لبنان ، طعبد الكرمي زيدان ، أحكام الذميني و املستأمنني يف دار اإلسالم ، مؤسسة الرسالة للطباعة و النش  1

 . 19، ص م1988/ هـ 1408
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  والذمة في االصطالح الفقهي : -ب 

P49Fام حممد ابن احلسن الشيباينيقول اإلم    

1
P  ًكان أو مؤبدا يطل  مصطلح  الذمة على العهد مؤقتا ً

مها، عقدا الذمة األمان . و يقول بن القيم يف مدلول لفظ الذمة: الذمة و العهد يتناول أهل الذمة و 
 أهل اهلدنة وأهل األمان يف األةل ، فإن الذمة من لفظ ( جنس )" العهد و العقد " و لكن ةار
اةطالح " أهل الذمة " عبارة عن من يؤدي اجلزية و هؤالء هلم ذمة مؤبدة و قد عاهدوا املسلمني 
على أن جيري عليهم حكم اهللا و رسوله ، إذ هم مقيمون يف الدار اليت جيري فيها حكم اهللا 

P50Fورسوله.

2 

 تعريف عقد الذمة اصطالحاً :  -ج 

فيعرفها اإلمام  خمتلفة ، متعددة ومتقاربة يف املعىن.عرف عقد الذمة من طرف الفقهاء بتعريفات     
عقد ينتهي به القتال يلتزم به الذمي أحكام اإلسالم فيما يرجع إىل « حممد بن احلسن الشيباين 

 ». املعامالت و الرضى باملقام يف دار اإلسالم 

نده األمان املؤبد الذي فيما ينتهي به القتال فهو ع« أما اإلمام الكاساين فيعرف عقد الذمة بأنه    
 .» ينهى القتال بني املسلمني و غري املسلمني

                                                            
حممد بن احلسن الشيباين : هو أبو عبد اهللا بن احلسن بن فرقد الشيباين وقيل حممد بن احلسن بن عبيد اهللا بن مروان وذكر   1

هـ فنشأ بالكوفة ،ويف  132بن هرمز من ملوك بين شيبان ولد سنة العالمة ألنسفي انه حممد بن احلسن بن عبيد اهللا بن طاووس 
أيب حنيفة ومل تويف أيب حنيفة طلب العلم على طريقة العراقيني على شيخه الثاين أيب يوسف  من عمره بدأ يطلب العلم عند 14

ات، من تالميذه اإلمام الشافعي وأسد بن الفر » السري الصغري« و» اجلامع الصغري«و» األةل« و -كتاب املبسوط  -القاضي وله 
قات الدولية يف فقه اإلمام حممد بن احلسن الشيباين ، دراسة عثمان مجعة ضمريية ، أةول العال ،ـهـ. 189تويف رمحه اهللا سنة 

أحكام  –، ينظر ، الذهيب ، سري أعالم النبالء وبامشه 116-87م ص1999ـ /هـ 1419 1دار املعايل ، ط،  1مقارنة ، مج 
دار الفكر للطباعة  – ، حتقي  حمب الدين أيب سعيد عمر بن غررمه العموري8ج –الرجال من ميزان االعتدال يف نقد الرجال 

 .82، صم 1997 /هـ 1417،  1لبنان ، ط  –والنشر والتوزيع ، بريوت 
، دار املعايل ،  1عثمان مجعة ضمريية ، أةول العالقات الدولية يف فقه اإلمام حممد بن احلسن الشيباين ، دراسة مقارنة ، مج  2
 . 20، صم 1999هـ/ 1419 ،1ط
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هو التزام تقرير غري املسلمني يف ديارنا ومحايتهم « يعرفه اإلمام الغزايل من الشافعية يف قوله : و     
بأنه إقرار بع  الكفار « و يعرفه بن مفلح:  ».والذب عنهم ببذل اجلزية و االستسالم من جهتهم 

P51F1.»كفره بشرط بذل اجلزية والتزام أحكام امللة على  
P  

 : عرفه بعض المحدثينو  

بأنه عقد يتواله اإلمام أو نائبه من جانب و الذمي من اجلانب اآلخر على أن يرتك كل منهما     
P52Fالقتال مؤبدا

2
P . : عقد الذمة عقد مبقتضاه يصري غري املسلم يف « و يعرفه الدكتور عبد الكرمي زيدان

ة يف دار اإلسالم على وجه املسلمني أي يف عهدهم و أما�م على وجه التأبيد و له اإلقامذمة 
P53F3»الدوام

P. 

هو عقد يكتسب مبوجبه غري املسلم من أهل الكتاب ح   «يعرفه الدكتور عثمان مجعة ضمريية:     
لقاء القيام  اإلقامة يف دار اإلسالم مع محاية الشريعة، و ذلك مبقابل دفع ضريبة تسمى اجلزية و

 P54F4.»ببع  الوجبات العقدية أو العرفية 

 دليل مشروعية عقد الذمة:  -د 

 تثبت مشروعية عقد الذمة من الكتاب و السنة واإلمجاع. 

 دليل مشروعيته من الكتاب : - 1-د 

ُيَحرُِّموَن َما َحرََّم الّلُه َوَرُسولُُه َوالَ قَاتُِلوْا الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن بِالّلِه َوَال بِاْليَـْوِم اآلِخِر َوَال  ﴿ قوله تعاىل  
P55F5.﴾ َيِديُنوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوتُوْا اْلِكَتاَب َحتَّى يـُْعطُوْا اْلِجْزيََة َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ 

P  

                                                            
 .435املرجع الساب  ، ص ، عثمان مجعة ضمريية ، أةول العالقات الدولية يف فقه اإلمام حممد بن احلسن الشيباين  1
 .436نفس املرجع الساب  ، ص  2
 . 20 عبد الكرمي زيدان ، أحكام الذميني و املستأمنني يف دار اإلسالم ، املرجع الساب  ، ص  3
 . 20الساب ، ص املرجع  مجعة ضمريية ،عثمان  4
 . 29 اآلية  ، سورة التوبة 5
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مساوي إال أما وجه االستدالل أن اهللا تعاىل أمر املسلمني بقتال أهل الكتاب كل من هلم كتاب    
أن يسلموا أو يعطوا اجلزية و األمر مطل  مل حيدد مبدة ، فيجري األمر على هذا اإلطالق ما مل 

 تصرفه عنه قرينة ، فإن قبلوا إعطاءها عن ةغار أ�ي القتال وعقدت هلم الذمة.

 دليل مشروعيته من السنة : - 2 –د 

عن سليمان  يوا اليت يرسلها بقوله : كان الرسول ةلى اهللا عليه و سلم يوةي قواده على اجل    
كان رسول اهللا ةلى اهللا عليه وسلم إذا أمر أمريا على جيش، أو سرية،  :قال بن بريدة، عن أبيه،

اغزوا باسم اهللا في سبيل اهللا،  «  مث قال أوةاه يف خاةته بتقوى اهللا، ومن معه من املسلمني خريا،
قاتلوا من كفر باهللا، اغزوا وال تغلوا، وال تغدروا، وال تمثلوا، وال تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك 

فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف  -أو خالل  -من المشركين، فادعهم إلى ثالث خصال 
، فإن .................وكف عنهم، عنهم، ثم ادعهم إلى اإلسالم، فإن أجابوك، فاقبل منهم، 

هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن باهللا 
 P56F1.»وقاتلهم، 

ووجه الداللة أن قوله ةلى اهللا عليه و سلم فاقبل منهم و كف عنهم ةريح يف قبول اجلزية وإ�اء     
مل حيدد هذا الصلح مبدة معلومة فيجري على عمومه و إطالقه ، القتال و إجياد حالة ةلح دائم ، و 

مل علومة إذ لو و جدت لنقلت إلينا و إال إذا قامت قرينة تقيده ، و الواقع مل توجد قرينة تقيده مبدة م
 حيصل فيكون العقد دائماً.

سمعت  :قال اهللا، حدثنا سفيان، حدثنا علي بن عبدوفي حديث آخر،قال        
سنة سبعين،  -كنت جالسا مع جابر بن زيد، وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة،  :قال عمرا،

كنت كاتبا لجزء بن معاوية،  :قال ،- عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم

                                                            
، بدون  األميانمكتبة  ،مصر ، 05، ط  ةحيح مسلم بشرح النووي ، زكريا حيي بن شرف أبو،  النووي ،نظري ، رواه مسلم 1

 . 232ص ،  06ج  ، باب تأمري اإلمام األمراء على البعوث ووةيته إياهم بآداب الغزو وغريهاكتاب اجلهاد والسري ط ، تاريخ
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فرقوا بين كل ذي محرم من " عم األحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، 
 ، لجزية من المجوسلم يكن عمر أخذ االمجوس، و 

حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذها من مجوس 
P57F1"هجر

P. 

 دليل مشروعيته من اإلجماع : - 3 –د 

و اتفقوا على جواز  قد قام اإلمجاع على مشروعية عقد الذمة واخذ اجلزية من غري املسلمني ،    
أخذها من أهل الكتاب و هم اليهود والنصارى أو من له شبهة كتاب كااوس ، و اختلفوا يف 

 ااوس هل هم أهل كتاب أم هلم شبهة كتاب.

فقال أبو حنيفة و مالك و أمحد ليسوا أهل كتاب و إمنا هلم شبهة كتاب ، و عن الشافعي قوالن     
الثاين كمذهب اجلماعة و اتف  الفقهاء على عدم جواز أخذها من  أحدمها أ�م أهل كتاب ، و

 املرتدين ألن أخذها منهم مبثابة إقرار هلم على ارتدادهم.

اختلفوا يف قبول اجلزية ممن ال كتاب له و ال شبهة كتاب كعبدة األوثان من العرب والعجم على و     
 أقوال شىت جنملها يف ثالثة أقوال :

 أبو حنيفة ال تقبل إال من العجم فهم دون العرب. قال -1 

P58Fقال مالك و األوزعي -2 

2
P أعجميًا و يف  و الثوري وفقهاء الشام تأخذ من كل كافر عربيًا كان أو

  رواية عن مالك إال من مشركي قريش خاةة.

عربيهم  دة األوثان على اإلطالقأمحد يف أظهر الروايتني ال تقبل اجلزية من عبالشافعي و  قال -3
 عجمهم ، و يف الرواية األخرى عن أمحد كمذهب أيب حنيفة يف اعتبار األخذ من العجم خاةة.و 

                                                            
، راجعه الشيخ عبد القادر األرناؤوط ، ةحيح البخاري شرح خمتصر منار القاري ، محزة حممد قاسم ، نظري ، البخاري خرجها 1

 .136ص،  04، ج  مكتبة املؤيد ، اململكة العربية السعودية ، مكتبة دار البيان ، دمش 
على  88عمرو ولد يف مدينة بعلبك اليت تقع مشال منطقة البقاع ولد سنة وزعي : هو اإلمام احلافظ ااتهد أبو اإلمام األ  2

يخ حسني حممد سنة ، الش 67سنة ، وقيل 70سنة تويف وعمره  25األرجح ،وجلس جملس الشيوخ يتصدر الفتوى وهو ابن 
 .61-23، ص م1993 -هـ 1413، املكتبة العصرية ، لبنان بدون ط ،   حافظاً  وزعي حمدثاً اإلمام األ –املالح 
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 الحكمة من مشروعيتها :  -ج 

إن اإلسالم ال مينع خمالفيه من اإلطالع على حماسنه من حسن املعامالت و مكارم األخالق ،     
الفوز بالدنيا و النجاة يف اآلخرة و ليس املقصود مما قد يؤدي إىل اعتناقه و تطبي  منهجه و بالتايل 

 . منها حتصيل املال و جبايته

الراجح أ�ا وجبت على الذميني بدًال من محايتهم من قبل املسلمني ألن اإلسالم مل يلزمهم و     
بواجب الدفاع عن دار اإلسالم  كما أوجب على املسلمني ذلك ، فتؤخذ منهم اجلزية وتصرف على 

ة من املسلمني ، فهي ليست بعقوبة للذمي لبقائه على الكفر كما رأى بع  الفقهاء ، إذ أن املقاتل
الصحابة رضوان اهللا عليهم كانوا يأخذو�ا من أهل الذمة نظري احلماية و لو كانت من باب العقوبة 

P59Fمل يستثن منها شيخ و ال زمن و ال امرأة

1
P. 

 نقض الذمة:  -هـ 

إن اإلسالم حث أتباعه على الوفاء بالعهد و حث عليه يف أكثر من آية يف القرآن الكرمي و �ي     
عن خمالفته، و لكن هناك أمور تنق  هذا العقد إذا ارتكبها الذمي و خالف مقتضى العقد و هي  

 : كالتايل

الذمة ينتق   عهد  يرى اإلمام مالك و الشافعي و أمحد و الشيعة األمامية و الزيدية و اإلباضية أن
 : باألسباب التالية

 امتناع الذمي عن أداء اجلزية. - 1

 م اإلسالم إذا حكم با حاكم مسلمامتناعه من إجراء أحكا - 2

 

                                                            
 .318إمساعيل إبراهيم حممد أبو شريعة ، املرجع الساب  ، ص 1 
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P60Fو قد خالف احلنفية ذلك و فصلوا فيه. االجتماع على قتال املسلمني. - 3

1 

 كما ينق  أمانه بارتكاب بع  املخالفات منها :  

 زنا الذمي مبسلمة أو إةابتها بنكاح. - 1

 إعانة و داللة أهل احلرب على عورة املسلمني. - 2

 مراسلتهم بأخبار املسلمني أو يأوي جاسوساً من أهل احلرب. - 3

 فنت مسلماً يف دينه أو قتله عمداً. - 4

 قذف املسلم أو القيام بالدعاية إىل دينهم. - 5

 قطع الطري  على املسلمني. - 6

 الطعن يف دين اإلسالم أو القرآن. - 7

سب الرسول أو ذكر الرسول ةلى اهللا عليه وسلم أو غريه من األنبياء بسوء و فعلو ذلك  - 8
 P61F2.جهراً 

من كل ما سب  ميكننا أن نستنتج أن بني عقدي الذمة و األمان اخلاص تشابا وافرتاقا يف  و
 عدة نقاط و هي كالتايل :

 :أوجه التشابه  -أوال 

كل من عقد الذمة و عقد األمان مينحان للكافر عند دخوله لدار اإلسالم وبذلك يأمن   نأ -1
 على نفسه و ماله.

                                                            
 ،م 2003 -هـ 1419 ، 2دار الفكر، دمش  ، ط –دراسة مقارنة  –الزحيلي ، آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي وهبة  1

 وما بعدها . 361ص

 .377إىل  367املرجع الساب  ، ص نفس  2
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أن كل من عقد الذمة و عقد األمان اخلاص يكتسب مبوجبهما الشخص الكافر حقوقا  - 2  
من غري  داخل الدولة اإلسالمية، منها على سبيل املثال ح  حرية االعتقاد و إقامة شعائر دينه

 التبشري هلا.

إن عقد الذمة و عقد األمان اخلاص ينشآن التزاماً على الدولة اإلسالمية يف الدفاع عن الذمي  - 3 
 و املستأمن.

كل من الذمي واملستأمن تسري عليه أحكام الشريعة اإلسالمية خالل إقامتهما داخل   إن - 4 
 أراضي الدولة اإلسالمية عدا ما يتعل  بأمورمها اخلاةة كما ذكر أنفا.

 :أوجه اإلختالف  -ثانياً 

إن عقد الذمة ال يقع إال مؤبدًا ، فال جيوز فيه التأقيت ملدة حمددة على العكس من عقد  - 1
 ن اخلاص الذي البد فيه من حتديد مدة حمددة مع إمكانية جتديدها.األما

إن عقد الذمة ال ميكن أن مينحه إال اإلمام أو نائبه أو مفوض من اإلمام،و ذلك يرجع  - 2
خلطورة العقد ملا يقتضي من تبصر و تريث مع ما يتماشى و ظروف الدولة اإلسالمية و 

مينحه أي شخص من عامة املسلمني مع ورود  مصاحلها. أما عقد األمان اخلاص ميكن أن
بع  االستثناءات على ذلك ، مع إمكانية نقضه من طرف اإلمام مىت رأى ما يستوجب 

 ذلك.
إن عقد الذمة يدفع مبوجبه الذمي اجلزية يف مقابل احلماية على األرجح ، بينما عقد األمان  - 3

 اخلاص ال يدفع املستأمن أي مقابل لغرض احلماية.
نوى املستأمن اإلقامة بصفة ميكن لعقد األمان اخلاص أن يتحول إىل عقد ذمة إذا  كما - 4

 على أراضي الدولة اإلسالمية.مؤبدة 
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 :عقد الهدنــة -ثانياً 

  الهدنة لغة : -أ 

املصلحة ، و هي مشتقة من اهلدون و هو السكون ألن با تسكن الفتنة، يقال هدنة الرجل ، و     
أسكنته. و اهلدن السكون ، و هادنته ةاحلته ، واالسم منها اهلدنة و املوادعة مبعىن أهدنته ، إذا 

P62Fاملهادنة و معناها املتاركة.

1 

و أهل اهلدنة هم الذين ةاحلوا املسلمني على أن يكونوا يف دارهم ، سواء كان الصلح على مال    
 ذمة،  إذ هم مقيمون يف دارهم أو غري مال وال جتري عليهم أحكام اإلسالم كما جتري على أهل ال

P63Fلكن عليهم الكف عن حماربة املسلمني و هؤالء يسمون أهل العهد و أهل الصلح و أهل اهلدنة

2
P. 

  الهدنة شرعاً : -ب 

غريه سواء فيهم من يقر على  هي مصاحلة أهل احلرب على ترك القتال مدة من الزمن بعوض أو    
دنة و معاهدة ومساملة. و البد أن يكون أحد طريف هذه دينه  و من مل يقر، و تسمى موادعة مها

هم اهللا مالك اهلدنة اإلمام أو نائبه أو مفوض من قبل اإلمام، وذلك باتفاق األئمة الثالثة رمح
 P64F3.الشافعي و أمحد و ذلك خلطره و عظمهو 

 :دليل مشروعيتها  -ج 

 دليل مشروعيتها من الكتاب: - 1 –ج 

َوِإن َجَنُحوا ِللسَّْلِم فَاْجَنْح َلَها َوتـَوَكَّْل َعَلى  ﴿نذكر منها: قوله تعاىلوردة عدة آيات كرمية      
P65F4 ﴾ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ   اللَّـهِ 

P ِإالَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّم مَِّن اْلُمْشرِِكيَن ثُمَّ َلْم  ﴿ و قوله تعاىل
                                                            

 .436، املرجع الساب ، ص  شريعة إمساعيل إبراهيم حممد أبو 1
 ، دار املغرب اإلسالمي ، بريوت ، 1حسن امليمي ، تقدمي األستاذ الشاذيل القليب ، أهل الذمة يف احلضارة اإلسالمية ، ط 2

 .27ص 
 .436إمساعيل إبراهيم حممد أبو شريعة ، املرجع الساب  ، ص  3
 .61، اآلية  سورة األنفال 4
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تِِهمْ يَنُقُصوُكْم َشْيًئا َوَلْم يُظَاِهُروا  ِإنَّ اللَّـَه ُيِحبُّ   َعَلْيُكْم َأَحًدا فَأَِتمُّوا ِإلَْيِهْم َعْهَدُهْم ِإَلٰى ُمدَّ
 P66F1.﴾ اْلُمتَِّقينَ 

فإن اهللا قد برئ من املشركني و استثىن منهم املعاهدين يف مدة عهدهم ، و قيل االستثناء منقطع     
املسلمون فثبتوا على العهد وجب إمتام العهد أي أن اهللا قد برئ من املشركني و لكن الذين عاهدهم 

إليهم شريطة الوفاء بشروط العهد من قبلهم ، حبيث ال يعاونون أحد على املسلمني ، فحينئذ جيب 
إمتام عهدهم إىل مدتم و لو زاد عن أربعة أشهر ، إىل غري ذلك من اآليات الدالة على الوفاء 

 بالعهد.

 : دليل مشروعيتها من السنة - 2 –ج 

الهدنة،  يم كلثوم بنت عقبة ابن أبى معيط فهاجرت أ "قال .عن عبد اهللا بن أبى أحمد    
، وكلماه -صلى اهللا عليه وسلم  -فخرج أخواها عمارة والوليد، حتى قدما على رسول اهللا 

، ومنعهن أن  النساء خاصة ين ففيها أن يردها إليهما، فنقض اهللا العهد بينه وبين المشركي
 P67F2." إلى المشركين، وأنزل آية االمتحانيرددن 

 الحكمة من مشروعية عقد الهدنة : -د 

فمىت مت الصلح فاألبواب مفتوحة إمام الطرفني ، فاملسلمون هلم أن يدخلوا دار الصلح و أهل     
ينص على الصلح هلم أن يدخلوا دار اإلسالم سواء يف جتارة أم غريها ، و ال بأس بذلك ما مل 

 فإنه من مقاةد الصلح أن يتعرف الكفار على دين اإلسالم ممثًال بأهله.، خالفه

                                                            
 .04اآلية  سورة التوبة ، 1
تفسري ،نظر ابن كثري ، ي "قوله تعاىل " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهنذكره ابن كثري يف تفسري  2

 . 629ص ،  06ج ، م1986،  األندلسدار  ، بريوت ، 08ط ، القرآن العظيم 
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و هلذا كان ةلح احلديبية من أعظم الفتوح ألن الناس أمن بعضهم بعضًا واختلط املسلمون     
بالكفار و بدؤوهم بالدعوة و أمسعوهم القرآن و ناظروهم على اإلسالم جهرة أمنني و ظهر من كان 

P68Fو دخل فيه يف مدة اهلدنة ما شاء اهللا أن يدخل ، وهلذا مساه اهللا فتحاً مبيناً.خمتفياً باإلسالم 

1 

 شروط عقد الهدنة : -هـ 

 لكي يكون عقد اهلدنة عقداً ةحيحاً البد أن يشتمل على جمموعة من الشروط :  

هلذا األمر أن يكون العاقد هلا اإلمام أو نائبة : و ذلك خلطورة العقد ، فمن نصب نفسه :  أوالً     
من آحاد الناس ال يصح عقده ويقع باطًال ، به قال مالك و الشافعي و أمحد أما إذا كان اإلفتيات 
من غري ضرورة فإن العقد يقع باطًال عند الشافعية واحلنابلة ، و عند بع  املالكية يرد إىل اإلمام 

P69Fحبسب ما يراه من مصلحة يف هذا العقد ،

2
P  إذا تواله فري  من املسلمني و عند احلنفية يصح العقد

بغري إذن اإلمام إذا ما توافرت املصلحة للمسلمني فيه ، ألن األساس هو وجود املصلحة ، ألن 
 املوادعة أمان وأمان الواحد كأمان اجلماعة.

أن تتوفر املصلحة يف عقد اهلدنة : و هو أساس العقد بإمجاع العلماء ، و ال يكفي عدم :  ثانياً     
َفَال َتِهُنوا َوَتْدُعوا ِإَلى السَّْلِم  ﴿ وادعتهم بدون مصلحة  قال تعاىلسدة ، فال جتوز مو جود مف

P70F.﴾ َوأَنُتُم اْألَْعَلْوَن َواللَُّه َمَعُكْم َوَلن يَِترَُكْم َأْعَماَلُكمْ 

3 

 

 

                                                            
 ،هـ 1414،  2، بدون دار نشر ، ط املسلمني يف الفقه اإلسالميعبد اهللا بن إبراهيم بن عليا الطريقي ، االستعانة بغري  1

 .143ص 
إمساعيل إبراهيم حممد أبو شريعة ، املرجع ، ينظر،  667املرجع الساب  ، ص احلرب يف الفقه اإلسالمي ،  ثارآوهبة الزحيلي ،  2

 .448الساب  ، ص 
 .35اآلية ، سورة حممد  3
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حتديد املدة الزمنية : يرى الفقهاء القدامى ضرورة حتديدها ألن عدم التحديد يؤدي إىل :  ثالثاً     
بعد ذلك يف املدة تعطيل فرض اجلهاد الذي هو أةل من األةول الشرعية.و قد اختلف الفقهاء 

 P71F1.اليت جتوز فيها

كل طرف خلو اهلدنة من شرط فاسد : ففي عقد اهلدنة ال بد من شروط يشرتطها  رابعًا :     
  لصاحله ، فالصحيح منها جيب الوفاء به حبسب ما مت االتفاق عليه.

ال فاء به مطلقا ويستثىن من العقد و و الشروط الفاسدة و هي ما كان ممنوعًا يف الشرع ال يلزم الو     
يبطله ، و عند قوم يبطل الشرط الفاسد العقد من أساسه ، و يالحظ أن اعتبار الشروط فاسدة هو 

األحوال العادية اليت يتمكن فيها املسلمون من تطبيقها أما إذا كانت هناك ضرورة تقضي مبخالفة يف 
ذلك كاخلوف من العدو أو مصلحة أهم تقتضي بالتجاوز عن مثل تلك الشروط فقد أجاز الفقهاء 

لصلح الوفاء بذلك عند الضرورة ، فقد عزم الرسول ةلى اهللا عليه و سلم يوم األحزاب على توقيع ا
مقابل أخذ املشركني ثلث مثار املدينة ، كما أن هناك قواعد فقهية ميكن أن متثل سندًا لوالة األمور 

سري" لألخذ با عند الضرورة مثل : " يتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام " و املشقة جتلب التي
 P72F2.والضرورات تبيح احملظورات "

 نقض الهدنة :  -و 

ء بشروط عقد اهلدنة و احرتامهم هلا يقتضي منا الوفاء با وعدم نقضها ، ووجب إن التزام األعدا    
 على اإلمام و املسلمني مجيعاً للتقييد با كما وضعت ، سواء كانت مؤقتة بوقت حمدد أو بظرف 

                                                            
، نظرية ةإمساعيل إبراهيم حممد أبو شريع ، ينظر، 671املرجع الساب  ، ص فقه اإلسالمي ، وهبة الزحيلي ، آثار احلرب يف ال 1

 .449احلرب ، املرجع الساب  ، ص 
، املرجع  يف الفقه اإلسالمي وهبة الزحيلي ، آثار احلرب ، ينظر، 453املرجع الساب  ، ص  ،إمساعيل إبراهيم حممد أبو شريعة  2

 .674الساب  ، ص 
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َشْيئًا َوَلْم يُظَاِهُروْا َعَلْيُكْم ِإالَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّم مَِّن اْلُمْشرِِكيَن ثُمَّ َلْم يَنُقُصوُكْم  ﴿معني لقوله تعاىل 
تِِهْم ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ اْلُمتَِّقينَ  P73F1.﴾ َأَحدًا فَأَِتمُّوْا ِإلَْيِهْم َعْهَدُهْم ِإَلى ُمدَّ

P  و ينق  عهد اهلدنة بأحد
  : األمور التالية

جوز ألعداء بالعهد أو فعلوا ما يوجب نقضه أو خالفوا شرطًا من شروطه في إذا أخال - 1
P74F2.﴾ َفَما اْستَـَقاُموْا َلُكْم َفاْسَتِقيُموْا َلُهْم ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ اْلُمتَِّقينَ  ﴿قتاهلم لقوله تعاىل : 

P  فدل على أن
P75Fشرط الوفاء هو استقامتهم لنا فإن مل يستقيموا لنا مل نستقم هلم.

3 

نكاراً وال إذا نق  بعضهم دون بع  أو سكت باقيهم عن الناق  و مل حيدث منهم إ - 2
إخباراً لإلمام و ال تربؤوا فاحلكم واحد وهو إ�م كلهم ناقضون للعهد ووجب قتاهلم مجيعاً ، كما فعل 

P76Fالنيب ةلى اهللا عليه و سلم مع يهود بين قينقاع.

4 

إذا خاف احلاكم املسلم اخليانة من معاهديه من الكفار ووجد دالئل الغدر وبوادر  - 3
P77Fم عهدهم و ينقضه.اخليانة جاز أن ينبذ إليه

5 

 و نستنتج من كل ما سب  إن هناك تشاباً و اختالفاً بني عقدي اهلدنة و األمان اخلاص .

  :أوجه التشابه  -أوال

 إن كل من العقدين يكون أحد طرفيهما شخص كافر. - 1

كل من عقدي اهلدنة و عقد األمان اخلاص يهدفان إىل استتباب األمن بني الطرفني   إن - 2
 و نبذ اخليانة.

 إنه البد أن تراعى فيهما مصلحة املسلمني. - 3

                                                            
 .4اآلية  ، التوبةسور  1
 .7اآلية  ، سورة التوبة 2

 .468إمساعيل إبراهيم حممد أبو شريعة ، املرجع الساب  ، ص 3 
 .469املرجع الساب  ، ص نفس  4
 .471نفس املرجع الساب  ، ص ، إمساعيل إبراهيم حممد أبو شريعة  5
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إن حتديد املدة الزمنية شرط ضروري يف كليهما و ال جيوز فيهما التأبيد مع مراعاة رأي  - 4
 ت املصلحة.من يقول غري ذلك يف عقد اهلدنة إذا وجد

 إن كل منهما يفسخ و ينبذ إليهما مىت دعت الضرورة إىل ذلك كإ�اء املدة احملددة أو - 5
 ظهور عالمات الغدر و اخليانة.

 : االختالفأوجه  -ثانياً 

إن عقد اهلدنة جيب أن يكون إحدى طرفيه اإلمام أو نائبه أو مفوض من اإلمام وذلك  - 1
أما عقد األمان اخلاص ميكن ألي مسلم أن مينحه للكافر مع إمكانية خلطورة هذا العقد و أمهيته ، 

 بقاء ح  االعرتاض لإلمام مىت رأى املصلحة يف ذلك.

إن عقد األمان اخلاص ميكن أن مينح يف حالة السلم و يف حالة احلرب، أما عقد اهلدنة  - 2
 ال ميكن عقده إال يف حالة وجود حرب بني الطرفني.

 عقد األمان اخلاص هو بنية اإلطالع على حماسن اإلسالم وتعاليمه أوإن الغرض من  - 3
 للتجارة ....اخل، أما اهلدف من عقد اهلدنة هو وقف حالة احلرب ين الطرفني وإ�اء االقتتال.
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 المطلب الثاني

 في القانون الدولي . من غير الالجئين ةالدولي الفئات المشمولين بالحماية

من  موبني غريه ملستحقني للحماية ،ا ول كيفية التفري  بني حالة الالجئنياملفاهيم حقد ذتلط     
مثل حاالت اهلجرة وعدميي اجلنسية والنازحون داخلياً، و إلزالة  ، احلاالت األخرى يف القانون الدويل

 هذا اللبس ال بد من التطرق لدراسة لكل ظاهرة على حدا. 

 : المهاجرون - أوالً 

اهلجرة هي مغادرة الشخص إقليم دولته أو الدولة املقيم فيها إىل إقليم دولة أخرى ، بغية اإلقامة     
يف هذه األخرية بصفة دائمة أو مؤقتة ، و قد تتنوع دوافع اهلجرة ، فقد يكون سببها دوافع سياسية 

P78Fينية أو حىت عنصرية أو اقتصاديةأو د

1
P،  فعلى سبيل املثال املهاجر االقتصادي يف القانون الدويل
مابرح ليزاول نشاط مقابل أجر يف دولة ليس من رعاياها   يعرف بأنه الشخص الذي سيزاول أو

P79Fمن اتفاقية العمال املهاجرين 2من املادة  1الفقرة 

2
P،  فاملهاجر يتمتع حبقوق اجتاه دولته األةلية و   

ح  احلماية رغم االنتقال إىل بلد أخر ، كما أن الصلة ببلده تبقى قائمة و منها شهادة اجلنسية ، و 
 ال تنقطع وعند ذلك تسري عليه قوانني بلده األةلي.

ولكن إذا أردنا أن نفرق بني حالة اللجوء و حالة اهلجرة فقد يصعب األمر لعدم وجود فروق     
قات اجلماعية لكثري من البشر الشيء الذي قد واضحة و مربر هلذا التفري  ، و ذلك نظراً لكثرة التدف

يصعب إقامة متييز قانوين فيما بينهما ، و ذلك بشهادة املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني فيما يتعل  بالالجئني و غريهم من األشخاص الذين تتم بم املفوضية بقوهلا : " إن 

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني فيما  املسؤوليات احملددة بوضوح ملقاة على عات 
يتعل  بالالجئني و غريهم من األشخاص الذين تتم بم املفوضية ال تشمل املهاجرين عمومًا و ال 
ميكن يف الوقت ذاته إنكار إن الالجئني غالبا ما يتحركون يف إطار تدفقات هجرة خمتلطة أوسع 

                                                            
سعاد حييوا ، ح  اللجوء نقًال عن . 290م ، ص 1975، 11، ط 1، ج ةادق أبو هيف ، القانون الدويل العام علي 1

   . 69، املرجع الساب  ، ص السياسي يف القانون الدويل العام
 .282، ص  م2005،  1عمر سعد اهللا ، معجم يف القانون الدويل ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، ط 2
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حتسني و فهم إدارة العالقة بني اللجوء و اهلجرة ومها أمران يتعني .....و لذلك فإن مثة حاجة إىل 
على املفوضية الرتويج هلما ، و لكن مبا يتس  مع واليتها حىت يتمكن احملتاجون إىل محاية من 
احلصول عليها ، و يتمكن الراغبون يف اهلجرة من احلصول على خيارات أخرى غري استخدام وسيلة 

P80Fاللجوء "

1
P. 

نظام اللجوء  سني محاية الالجئني يف إطار حركات اهلجرة األوسع و ملواجهة سوء استخدام و لتح    
 : مت حتديد سبعة أغراض و تدابري مصاحبة هلا تشمل ما يلي

حتديد احتياجات الالجئني و ملتمسي اللجوء حتديدًا أفضل واالستجابة هلا استجابة  - 1
 يف إطار السياق األوسع إلدارة اهلجرة. سليمة مبا يف ذلك إمكانية التمتع باحلماية

 تعزيز اجلهود الدولية ملكافحة تريب األشخاص واالجتار فيهم. - 2

P81Fحتسني مجع البيانات وإجراء البحوث بشان العالقة بني اللجوء واهلجرة. - 3

2 

P82Fاحلد من التحركات غري املنظمة أو الثانوية. - 4

3 

إقامة حوار و تعاون بني املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمة  - 5
 الدولية للهجرة.

تنظيم محالت إعالمية لضمان توعية املهاجرين احملتملني بأفاق اهلجرة الشرعية، وبأخطار  - 6
P83Fتريب البشر واالجتار فيهم.

4 

 إىل محاية دولية.  عودة األشخاص الذين يتبني أ�م ليسوا حباجة - 7

 كما أن هناك أوجه تشابه بني املهاجر والالجئ السياسي وهي كالتايل:

                                                            
 .47، ص 2003اية ، تقريرأعمال بشأن احلممفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، جدول    1
 .48 -47نفس املرجع الساب  ، ص   2
 .49، ص الساب ، املرجع  2003أعمال بشأن احلماية ، تقريرمفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، جدول    3
 .50املرجع  الساب  ، ص نفس   4
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  :أوجه التشابه  -أوال 

 أن كليهما غادر دولته مغادرة فعلية وذلك بعبوره للحدود الدولية. - 1

 أن كليهما غادر دولته من أجل البحث عن حياة أفضل . - 2

كما ميكن للمهاجر أن يتحول إىل الجئ سياسي نتيجة للقيام بنشاطات معادية حلكومته   - 3
 باخلارج ويسمى يف هذه احلالة بالالجئ يف مكانه .كما توجد هناك أيضا أوجه اختالف بينهما .

 : االختالفأوجه  - ثانياً 

 أن الالجئ ال حيتفظ إن املهاجر يتمتع باحتفاظه جبنسية بلده األةلي و محايته، يف حني - 1
 و ال يتمتع حبمايتها. ببلدهبا و إن احتفظ با فإنه يقطع كل ةلة 

 إن املهاجر خرج من دولته اختيارياً، أم الالجئ فقد خرج اضطرارياً. - 2

خشية يف  إن املهاجر يستطيع العودة إىل وطنه األةلي مىت شاء بدون أي خوف أو - 3
العودة إىل وطنه نظراً خلوفه على نفسه أو ماله ، و عدم وجود استقرار و حني أن الالجئ ال يستطيع 

 اطمئنان جتاه حكومته.

ذهب فري  العمل حول احلجز التعسفي التابع لألمم املتحدة خالل حبثه عن العالقة بني  - 4
املهاجر  اللجوء السياسي و اهلجرة إىل القول ، بأن طالب اللجوء يعترب مهاجرًا وباملقابل ال يعترب

 طالب جلوء.

لكن ميكن للمهاجر املقيم خارج بلده األةلي أن يتحول إىل الجئ سياسي نتيجة تغيري و 
الظروف السياسية يف دولته ، أو بسبب أرائه السياسية يف اخلارج و يطل  عليه يف هذه احلالة الالجئ 

 يف مكانة.
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 :عديمي الجنسية  - ثانياً 

 تعتربه أية دولة حامل كل شخص ال «الدويل عدمي اجلنسية بأنه انون عرف معهد الق      
املتعلقة بالنظام  1954سبتمرب  28ويف نفس السياق عرفت املادة األوىل من اتفاقية » . جلنسيتها

أنه شخص ال يعترب كمواطن ألية دولة وال تسري  « القانوين لعدميي اجلنسية ، عدمي اجلنسية على
االتفاقية معايري املعاملة اليت متنح لألشخاص عدميي اجلنسية بشروط مماثلة  وحتدد» ا عليه قوانينه

م ، وتعاجل قضايا الوثائ  ، وحقوق امللكية ، والتقاضي 1951لتلك املقررة لالجئني مبوجب اتفاقية 
بة أمام احملاكم ، واإلغاثة العامة ، والعمل ، والتعليم العام ، وتدف إىل حتسني نوعية احلياة بالنس

 .هلؤالء األشخاص بإعطائهم درجة من االستقرار القانوين

كما تشري الدارسات إىل أن الشخص عدمي اجلنسية هو حالة شاذة ، وليس له مركز قانوين حمدد     
تنسجم مع مفهوم سليم  أو حقوق حمددة بوضوح ، وهو حتت رمحة السلطات اإلدارية وهي حالة ال

للقانون ، وكانت دراسة األمني العام أحد األسس للصكني الدوليني حبالة انعدام اجلنسية واللذين متت 
املتصلة بوضع األشخاص عدميي  م1954ةياغتهما فيما بعد ، وان هذين الصكني مها اتفاقية 

شخاص ألعدميي اجلنسية ،واتفاقية اجلنسية واليت تضع املعايري األساسية للمعاملة اليت هي من ح  األ
مل يتجاوز عدد  م1986بشأن حفظ حاالت انعدام اجلنسية ،بيدا أن اعتبارًا من ديسمرب  م1961

دولة ، وتنشأ مشاكل انعدام اجلنسية  14دولة ، ويف الثانية  35الدول األطراف يف االتفاقية األوىل 
 من : إما عادة 

 .نتيجة لتنازع القوانني بني الدول  -1
 يستويف مبقتضاه أفراد أو مجاعات من األشخاص  نتيجة لتشريع متييزي حمدد اهلدف ال -2
يصبحون  املعايري املشرتطة للجنسية يف بلد إقامتهم ،لذلك يكونون عدميي اجلنسية أو -3

P84F1.عدميي اجلنسية
P    

 كما تتصل مشكلة عدم التمتع جبنسية ما مبسألة تشريد السكان بطريقتني رئيسيتني :

                                                            
 distr 39مذكرة بشأن احلماية الدولية لالجئني ، قدمت إىل اللجنة التنفيذية لربنامج املفوض السامي دورة  املفوض السامي ،  1

. general 191ص، م 1997ثائ  العاملية واإلقليمية ، ، دراسات حول الو  2حقوق اإلنسان ، مج  . 
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إن عدم التمتع جبنسية ما ميكن إن يشكل عقبة تعرتض البحث عن حلول مشكالت أوال : 
الالجئني الذين مت رف  طلبهم باحلصول على املواطنة ، و قد يواجهون بطبيعة احلال ةعوبات أكرب 
إذ مل يكن بلد أخر مستعد ملنحهم حقوق إقامة طويلة األجل، و فرةة التقدم بطلب للحصول على 

 نة.املواط

وهي األكثر أمهية و هي الصلة بني عدم التمتع جبنسية ما و مشكلة الالجئني، وتظهر ثانيًا : 
يف التهديد بالتشريد و الطرد الذي يشكل سيفًا على العديد من األشخاص الذين ال يعرتف بم  

بث  من جمرد كمواطنني يف البلدان اليت ينتمون إليها بصفة أساسية ، ومع ذلك فإن هذا التهديد ال ين
انعدام املواطنة بقدر ما ينبث  من السياسات و األحكام املسبقة اليت تدفع يف أحيان كثرية إىل اذاذ 

 P85F1.الدولة قرار حلظر منع املواطنة على جمموعة معنية من األشخاص

 كما إن هناك حاالت يتف  فيها الالجئ مع عدمي اجلنسية وحاالت أخرى خيتلفان فيها

 :أوجه التشابه  - أوالً 

مع عدمي اجلنسية يف الظروف السياسية اليت تدفع كل منهما إىل مغادرة  يتف  الالجئ - 1 
دولته األةلية. كما أن هذا ال يفهم منه إن كل الجئ عدمي اجلنسية، كما أنه ليس كل عدمي جنسية 

 الجئ.

مع عدمي اجلنسية من الناحية النظرية ، يف أن كليهما يدخل  كما ميكن أن يلتقي الالجئ   - 2
يف إطار اهتمام املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ، حبيث جاء يف جدول األعمال 
بشأن احلماية " جيب على املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تلتمس املعلومات 

 اذذتا للتقليل من حاالت انعدام اجلنسية ولالستجابة الحتياجات من الدول بشأن اخلطوات اليت
الذي  م1995)  46(د ـ 78األشخاص عدميي اجلنسية من حيث احلماية متاشيًا مع التوةية رقم 

                                                            
 .م 1995حالة الالجئني يف العامل ، تقرير  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،  1
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توةلت إليها اللجنة التنفيذية ، وأن توايف اللجنة التنفيذية بتقرير عن هذا االستقصاء مشفوعاً 
 P86F1.اعد على زيادة حتسني حالتهم "بالتوةيات اليت قد تس

أن انعدام اجلنسية السيما نتيجة التجريد من اجلنسية يتصل أيضا اتصاًال وثيقاً بربوز حاالت  كما    
جديدة لالجئني، فكثرياً من الالجئني هم أشخاص عدميو اجلنسية أيضا، إما حبكم القانون أو حبكم 

نونية من أية دولة الواقع مبعىن أ�م يفتقرون إىل محاية توفرها اجلنسية الفعلية.فانعدام احلماية القا
ومشاكل االندماج والوثائ  يف بلدان اإلقامة هي عناةر مشرتكة بني حالة الالجئني وحالة األشخاص 

م 1954املتعلقة بوضع الالجئني واتفاقية  م1951عدميي اجلنسية بشكل عام  لذلك نصت اتفاقية 
 املتعلقة األشخاص عدميي اجلنسية على أحكام مشرتكة إىل حد كبري.

 : االختالفأوجه  -نياً ثا

 و لكي منيز بني الالجئ و عدمي اجلنسية نعرض أراء بع  فقهاء القانون الدويل.   

اجلنسية كالمها أشخاص غري يرى األستاذ "و يس " أن الالجئ السياسي و عدمي  - 1
بذلك ، " غري أنه جيب متييز الالجئ عن بقية األشخاص الذين ال يتمتعون حبماية و نقصد حمميني

األشخاص الذين مل متدد دوهلم إليهم احلماية ألسباب أخرى غري الشقاق السياسي بني الشخص 
 املعين و حكومته.

األشخاص الذين ال يرغبون يف تدخل دوهلم األةلية ألسباب أخرى ال جتعل من هذا  - 2
أنه " ال  الذي يرى Raestadالشخص الجئ هلذه الدولة. و حنى نفس املنحى األستاذ راستيد 

يكفي العتبار الشخص الجئًا " عدم التمتع حبماية أي دولة فهذا الشرط يتطلب إضافة إىل ذلك 
P87Fتوفر عنصر سياسي".

2 

 

 

                                                            
 .40مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، جدول أعمال بشأن احلماية ، املرجع الساب  ، ص   1
 .72، املرجع الساب  ، ص  حييوا سعاد  2
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 :داخلياً  النازحون - ثالثاً 

أ�م ظلوا  األشخاص النازحون داخليًا هم الذين أحدقت بم أوضاع مماثلة ألوضاع الالجئني،بيد    
يف بلدا�م األةلية بدال من أن يعربوا احلدود الدولية إىل دولة جماورة أو دول أخرى . و نظراً أل�م يف 
واقع األمر يقعون يف دائرة الفجوة القائمة بني القانون الدويل اإلنساين احلايل و احلاجة إىل املساعدة 

أفضل السبل ملساعدة مجيع األشخاص مدار سنوات عديدة حول  فقد بدأت مناقشات واسعة على
 P88F1.عن رفاهتهم النازحني داخلياً  ومن ينبغي أن يكون مسئوالً 

و ملا كانت طبيعة احلرب قد تغريت خالل العقود القليلة املاضية ، حيث حل عدد متزايد من     
بدرجة كبرية. النزاعات الداخلية حمل احلروب بني الدول ، فقد أزداد عدد األشخاص النازحني داخلياً 

وأةبحوا يشكلون يف الوقت احلاضر ثاين أكرب جمموعة تدخل يف نطاق اهتمام املفوضية ، و يقدر 
مليون  25إىل  20املمثل اخلاص لألمم املتحدة املعين باألشخاص النازحني داخليًا أن هناك ما بني 

هم يف السودان و أنغوال يسية منشخص نازحني داخليًا على النطاق العاملي ، و ترتكز احلشود الرئ
كولومبيا وأفغانستان و سريألنكا و ألبوسنا و اهلرسك وبلدان االحتاد السوفيايت سابقاً.و تقدم و 

مليون شخص من  5.7 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني املساعدة إىل ما يقدر ب
P89F2.هؤالء األشخاص

P  

من خالل دراستنا للنزوح الداخلي تتضح لنا الصورة أكثر من أجل املقارنة بينه وبني اللجوء     
 السياسي يف نقاط التشابه و االختالف بينهما و هي كالتايل :

 :أوجه التشابه  -أوًال 

مغادرة إقليم دولته إىل دولة أخرى مثل  اهلروب من  إىل الظروف اليت تدفع بالالجئ إن  - 1
 االضطهاد و احلروب ، هي نفسها اليت قد تدفع بالشخص الذي ينزح داخل إقليم دولته.

                                                            
،  12، ص 2003،  قسم شؤون اإلعالم ، جنيف   ألرقامباحدة لشؤون الالجئني ، الالجئون ملفوضية السامية لألمم املتا  1

 . 21ينظر مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، دليل العمل يف حالة الطوارئ ، جنيف ، ص 
 .06املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون ، الالجئني قسم شؤون اإلعالم  ، الالجئون باألرقام ، املرجع الساب  ، ص   2
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لكن لألمم املتحدة لشؤون الالجئني و  إن كليهما يدخل ضمن اهتمام املفوضية السامية -   2
 . بدرجات متفاوتة

اليت يوجد فيها ارتباط  احلاالت فائدة تدخل املفوضية ، هيكما أن هناك حاالت تبني   - 3
واضح باألنشطة اليت تضطلع با املفوضية وفاء ملهمتها ، و ذلك حني خيتلط النازحون داخليًا مع 
العائدين أو حيتمل أن خيتلطوا بم ، أو عندما تكون األسباب اليت أسفرت عن النزوح الداخلي هي 

  الالجئني ، أو حينما يكون هناك خطر اتساع لنزوح الداخلي ليصبح نفسها اليت أسفرت عن تدف
نزوحًا عرب احلدود. و عندما ال يتوافر االرتباط باألنشطة املنوطة باملفوضية ، فهي قد تنظر يف العمل 
مع النازحني داخليًا من أجل التخفيف من حدة أسباب النزوح و املسامهة يف حل الصراع من أجل 

 نساين.هذا العمل اإل

نشري كذلك إىل أن التدابري الرامية ملساعدة النازحني داخليًا مماثلة بصورة عامة للتدابري  - 4
اخلاةة بالالجئني، غري أن النازحني داخليًا يظلون مبقتضى تعريفهم داخل بلدا�م األةلية أو بلدان 

م و احملافظة على حقوقهم و جنسيتهم. كما تكون القوانني الوطنية هلذه الدول هي اليت تكفل محايته
 ليست الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة.

مثلهم يف  أن الصكوك العاملية حلقوق اإلنسان تنطب  بطبيعة احلال على النازحني داخلياً  - 5
 ذلك مثل الالجئني.

كما أنه بات ملموسًا أن وجود موظفي املفوضية و موظفي املنظمات الدولية األخرى اليت   - 5
مس األمن فيها النازحون داخليًا يساعد على تشجيع السلطات و كذا أطراف النزاع على الت

P90Fاحرتام القوانني الوطنية و حقوق اإلنسان مثلهم يف ذلك مثل الالجئني.

1 

 

 

 

                                                            
 .22رجع الساب  ، صاملتحدة لشؤون الالجئني ، دليل العمل يف حاالت الطوارئ ، املمفوضة األمم   1
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 :أوجه االختالف  -ثانياً 

إن اللجوء يقتضي مغادرة الشخص إقليم دولته األةلية أو جنسيته إىل إقليم دولة أخرى  -1
مغادرة فعلية ، بينما النزوح الداخلي فال يغادر الشخص إقليم دولته وإمنا ينتقل إىل إقليم أخر داخل 

 دولته و ال يعرب احلدود الدولية.

ليست نفسها اليت يتمتع با النازح إن احلقوق واحلماية اليت متنحها ةفة الالجئ ،  - 2
 الداخلي.

 يف القانون الدويل، ساب  على االهتمام بالنازح الداخلي. تارخيياً إن االهتمام بالالجئ  - 3

كما أن هناك شروط أساسية لكي تتدخل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف   - 4
 : شؤون النازحني داخلياً و هي كالتايل

حمدد من اجلمعية العامة لألمم املتحدة أو األمني العام أو إحدى اهليئات األخرى  طلب -أ 
 املختصة يف األمم املتحدة.

 موافقة الدولة املعنية أو كيان آخر يهمه األمر. -ب 

مالئمة خربة املفوضية يف تقدمي املساعدة و توفري احلماية و التماس احللول للنازحني  -ج 
 ملعنية.داخلياً يف احلالة ا

 P91F1.توافر املوارد الالزمة للقيام باألنشطة املقصودة -د 

إذ جند أن اإلسالم أقر يف ذلك ما يسمى بعقد األمان أو االستئمان و جعله حقًا مكفوًال لكل     
 إنسان، مسلم كان أو كافر ألن املسلم و الكافر يف مصاب الدنيا سواء:"كما قال الفقهاء . كما
ضبط اإلسالم ذلك بضوابط و أحكام شرعية خاةة وفقا ملا يتماشى وتقاليد ااتمع املسلم مع 

 مراعاة مصلحة املستأمن يف ذلك.

                                                            
 . 22مفوضة األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، دليل العمل يف حاالت الطوارئ ، املرجع الساب  ، ص   1
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كما أن مصطلح الالجئ مصطلح حديث النشأة يف ااتمع الدويل إذ مل يول له اهتمام إال بعد     
يف وضع حلول إسرتاتيجية الحتواء هذه الظاهرة احلربني العامليتني األوىل و الثانية، أين بدأ التفكري 

نظرا ة بني الدول و اإلنسانية اليت بدأت تتفاقم شيئا فشيئا و بدت هلا انعكاسات على العالقات الدولي
التفاقيات الدولية و اإلقليمية ملا قد تسببه هذه الفئة من قالقل بني الدول فقد دعت العديد من ا

 إىل اعتبار منح امللجأ عمًال سلمياً.الصكوك الدولية ذات الصلة و 

كما توجد هلذه الفئات نظرياتا يف ااتمع الدويل كحاالت اهلجرة و عدميي اجلنسية و النازحون     
داخليا إذ لكل حالة خصائصها و مميزاتا اليت متيزها عن غريها من احلاالت و بذلك يتكفل بكل فئة 

 .اتا اخلاةة حسب احتياجاتا و متطلب
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 الفصل الثاني

 الحماية الدولية لالجئين ماهية

 اإلنسانماية الدولية حلقوق احلشمل يمفهوم  إلجياد اوالتعدت حمالعصر احلديث  لقد شهد    
وحقوق الالجئني بصفة خاصة  ، ذلك إن هذه األخرية هي جزء ال يتجزأ من حقوق بصفة عامة ، 

، ولعل ذلك يرجع يف جانب منه إىل االعرتاف املتزايد بأن نطاق االحتياجات والشواغل اإلنسان 
تفوق طاقة أي منظمة مبفردها. وتشارك اآلن طائفة واسعة من  الدولية ، احلالية املتعلقة باحلماية

الفاعلة، مبا فيها الوكاالت املفوضة وغري املفوضة على حد سواء يف أنشطة احلماية يف  األعضاء
، وان كانت احلماية الدولية لالجئني ، من املهام   مسعى ملواجهة القضايا اليت تدور حول محاية

األخرى  الرئيسية للمفوضية السامية لشؤون الالجئني إال أن ذلك ال يعين إن بقية املنظمات اإلنسانية
هي  نفسها املنظمات هد فيها هذجتض الظروف االستثنائية الفئة ، هلذا هناك بع غري معنية بذه

 بني خمتلف املنظمات جاء تعريف احلماية متباين من هذا املنطلق ، املباشرة عن هذه الفئة . املسئولة
  نتناول يف :وعليه سوف نقسم هذا الفصل إىل مبحثني .انطالقا  من املهام املنوطة با 

 . مفهوم احلماية الدولية لالجئنياملبحث األول : 

 .   أسباب اللجوءاملبحث الثاين : 
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 المبحث األول

 مفهوم الحماية الدولية لالجئين .

واحد  اإلنسان أصل إنلقد كرم اهللا سبحانه وتعاىل اإلنسان وفضله على مجيع خملوقاته ، وبني     
بغري  اإلنسانفيحرم التعدي على  اإلنساين فكله يرجع إىل أبونا آدم عليه السالم ،وحدة الوجود  إي

احلماية الدولية لالجئني هو جزء ال يتجزأ من احلماية الدولية حلقوق اإلنسان  مفهومإن  ،وجه حق 
بصفة عامة وهو مصطلح حديث النشأة  يف القانون الدويل ، ويعود أول ظهور هلذا املصطلح إىل 

استعمل  مث م ومن1815ينا سنة يم وبروتوكول مؤمتر ف1815هدة وستفاليا حلماية األقليات سنة معا
وعليه سوف نقسم هذه املبحث إىل بعد ذلك يف بقية االتفاقيات الدولية األخرى ذات الصلة . 

 مطلبني نتناول يف :

 املطلب األول : مفهوم احلماية الدولية لالجئني يف الفقه اإلسالمي .

 مفهوم احلماية الدولية لالجئني يف القانون الدويل . املطلب الثاين :

 المطلب األول

 مفهوم الحماية الدولية لالجئين في الفقه اإلسالمي .

بعض املصطلحات يف الفقه اإلسالمي واليت تعرب عن احلماية اليت منحتها نستعرض فيما يلي     
الشريعة اإلسالمية للشخص امللتجئ إىل الدولة اإلسالمية ، إذ هناك مصطلحات يعرب كل منها عن 

 شخص ، وسنستعرض هذه املصطلحات حسب درجة التقاربلل معينة حالة علىصفة معينة تنطبق 
 . محاية الالجئمع مصطلح 

 االستئمان :  -أوًال 

هو الكافر يدخل دار اإلسالم من غري استيطان هلا أو إقامة فيها  Safetyأهل األمان : املستأمن  
 يدخلون بأمان املسلمني ، وهؤالء إما رسل وسفراء أو جتارا  أو مستجريون يدخلهم املسلمون حىت 
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ِإْن َأَحٌد مَِّن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَك وَ  ﴿يسمعوا كالم اهللا تعاىل ويعرض عليهم اإلسالم قال تعاىل 
فان اسلموا فبها ،  0F1.﴾فََأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكَالَم الّلِه ثُمَّ أَْبِلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك بِأَنـَُّهْم قـَْوٌم الَّ يـَْعَلُمونَ 

يقتلوا ، فإن عاد إىل دار تضرب عليهم اجلزية وال  وان مل يسلموا بلغوا مأمنهم بعد قضاء غايتهم ، وال
1Fاحلرب عاد حكمه حربيا .

2 

واألمان يف األصل نوعان : أمان مؤقت وأمان مؤبد ، فاألمان املؤبد هو املسمى بعقد الذمة ،     
احدها األمان احلريب ، وهو أن حياصر الغزاة مدينة أو حصنا  من  ، وأما األمان املؤقت فهو أنواع

ار فيؤمنو�م ، أما النوع الثاين من األمان املؤقت فهو املوادعة أو حصون الكفار فيستأمنهم الكف
حمصورين  الثالث هو ما يكون خاصا  بفرد أو عدد من األفراداملعاهدة والصلح على ترك القتال ، و 

ابع فهو األمان اخلاص لغري يطلبون األمان لدخول دار اإلسالم للقيام بأداء رسالة مثال  ، أما الر 
 P2F3.تجار والسياح والدبلوماسيني، كالالرسل

واملستأمن من املصطلحات املتقاربة املتضمنة ملعىن اللجوء وبشكل أدق فان مصطلح املستأمن     
يتناول الالجئ غري املسلم الذي يريد الدخول إىل البالد اإلسالمية ، وملا كان دخول غري املسلمني 

التنظيم عقد  للبالد اإلسالمية ضروريا  ، نظم اإلسالم هذا األمر واعتىن به غاية االعتناء ومن هذا
األمان الذي يعطى لغري املسلمني وبه حيق هلم دخول البالد اإلسالمية ألي غرض مشروع كأداء 

P3F4.لك من األغراض األخرىدنة أو محل جزية أو حنو ذرسالة  أو جتارة أو زيارة أو طلب صلح أو مها
P 

 إطناب . غري ما يعنينا يف هذا املقام هو األمان املؤقت فستناوله بشيء من التفصيل منو 

 

 

 
                                                            

 . 06سورة التوبة اآلية  1
 . 296حسني سهيل الفتالوي ، املرجع السابق ،  2
 حممد عليان شوكت ، واجبات الالجئ يف اإلسالم ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، اململكة العربية السعودية  3

 . 04ص 
 . 04املرجع السابق ، ص نفس  4
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 ألمان المؤقت : ا – أ

إما أن حيصل عليه صراحة من املسلمني وإما  : هو الذي يكون به احلريب مستأمنا  ، واألمان املؤقت
إما أن حيصل عليه بداللة العرف والعادة  واألمان الصريح قد يكون و أن حيصل عليه بالتبعية لغريه ، 

 طريق املوادعة ونتكلم فيما يلي عن كل نوع بإجياز .وقد يكون عن وقد يكون عاما  ،  خاصا  

 :األمان المؤقت الخاص  - أوالً 

 وهو الذي يعطى حلريب واحد أو عشرة أو قافلة صغرية أو حصن ، وللمسلم الوالية على إعطاء     

دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم  المسلمون تتكافئ «  ملوسمثل هذا األمان لقوله صلى اهللا عليه 

وان كان ذميا  يقاتل مع  ، وال جيوز لغري املسلم إعطاء هذا األمان 4F1.» وهم يد على من سواهم

 وعلى هذا إمجاع األئمة األربعة ومعهم الشيعة األمامية والزبدية ، الن النيب صلى اهللا عليه نياملسلم

ن احلنفية أجازوا أمان أوسلم جعل الذمة للمسلمني فال تكون لغريهم للحديث السالف الذكر ، ال 

 P5F2.مالذمي إذا أمر به مسلم الن الذمي بذا األمر صار مالكا  لألمان فيكون مبنزلة املسل

من املالكية  امىالقداملسالة وخاصة يف الوقت احلاضر والذي عليه بعض الفقهاء  ولكن الراجح يف    
وجل العلماء املعاصرين وهو إن األمان من شؤون الدولة  وما يتعلق مبصاحلها العامة ، واإلمام 
منصوب للنظر يف هذه املصاحل وتلك الشؤون ، فينبغي أن يكون إعطاء األمان برأيه وتقديره ، وعلى 

هي اليت متنح األمان بشروط هذا الرأي السديد تسري الدول اإلسالمية يف الوقت احلاضر ، فاحلكومة 
خاصة ، ومتنع األفراد من منح األمان لألجانب فال جيوز لألجنيب أن يدخل ارض الدولة إال إذا منح 

 " مسة الدخول " من قبل احلكومة أو من ميثلها وهذه السمة تقوم مقام األمان باصطالح الفقهاء . 

 

 

                                                            
 . 20، ينظر الصفحة خترجيه حديث سبق  1

  . 40عبد الكرمي زيدان ، أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم ، املرجع السابق ، ص 2
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  :األمان المؤقت العام  -ثانيا

وهو األمان الذي يعطيه إمام املسلمني جلميع احلربيني أو إىل مجع منهم غري حمصور ، وهذا     
األمان ال يصلح من غري اإلمام أو نائبه ، فال يصح من آحاد املسلمني ملا فيه من اإلفتيات على 

احلنفية فعندهم اإلمام وإمنا جاز منه الن واليته عامة على املسلمني وهذا قول احلنابلة والشافعية  أما 
P6F1.يصح أمان الواحد للجمع الكثري أو ألهل مصر

P  والراجح هو قول احلنابلة والشافعية الن األمان
 يتعلق مبصاحل الدولة وهو من صميم واجبات اإلمام فينبغي أال يباشره غريه .

 األمان بالموادعة : -ثالثاً 

واملوادعة نوع من األمان املؤقت وهي املعاهدة مع غري املسلمني على ترك القتال وتسمى باملعاهدة     
واملساملة واملهادنة . وال جيوز عقد املوادعة إال من اإلمام أو نائبه ألنه عقد مع مجع من غري املسلمني 

مام أو نائبه فان باشره غريه مل وليس لغريه ذالك وألنه  أمر يتعلق مبصلحة الدولة العامة فيقوم به اإل
 يصح العقد وهذا مذهب احلنابلة والشافعية  وعند احلنفية جيوز عقد املهادنة من غري إذن اإلمام .

والراجح قول احلنابلة والشافعية ملا فيه من املصلحة العامة وخلطورة األمر ألنه من املهام املنوطة    
P7F2.باإلمام

P  

أل�ا عقد فسهم وأمواهلم ونسائهم وذراريهم املوادعني يأمنون على أن ويرتتب على املوادعة إن    
 أمان أيضا  ومن دخل منهم دار اإلسالم بغري أمان جديد سوى أمان املوادعة مل يتعرض له احد بسوء

لك إن أباسفيان دخل املدينة زمن اهلدنة " صلح احلديبية " ومل ألنه أمن بتلك املوادعة ودليل ذ
 P8F3.بشيءمن املسلمني  يتعرض له احد

                                                            
 .  43، ص املرجع السابق ،  ميني واملستأمنني يف دار اإلسالمعبد الكرمي زيدان ، أحكام الذ 1
حىت لو وادعهم اإلمام أو فريق من املسلمني من غري إذن اإلمام  ، ال يشرتط إذن اإلمام باملوادعة ،107، ص 7ج،الكاساين   2

عبد الكرمي زيدان ، أحكام الذميني واملستأمنني نقال عن  جازت موادعتهم الن املعول عليه كون عقد املوادعة مصلحة للمسلمني .
 . 43يف دار اإلسالم ، املرجع السابق ، ص

أن هؤالء املستأمنني كانوا أهل دار موادعة ودخلوا إلينا بتلك املوادعة توجب  لك لو، وكذ 228، ص  3ح السري الكبري جشر  3
ميني واملستأمنني يف دار اإلسالم، املرجع عبد الكرمي زيدان ، أحكام الذ.نقال  عن دارنا فكانوا مبنزلة املستأمن  األمان هلم يف

 . 43، صالسابق
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 األمان بالعرف والعادة : -رابعاً 

 الرسول : -أ

 فإذا أرسل غري املسلمني رسوال  بدون تقدمي أمان من املسلمني فهو آمن إذا اخرج كتابا  من عند     

 ملكهم أو رئيسهم ، إذ مل تزل الرسل آمنة يف اجلاهلية واإلسالم وقد كان الرسول صلى اهللا عليه
: عن أبيه -رحمه اهللا  -بن مسعود بن األشجعي سلمة بن نعي عن ،يؤمن رسل املشركنيوسلم 

ما  «  للرسل – حين قرأ كتاب مسيلمة -قال: سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
أما واهللا لوال أن الرسل ال تقتل لضربت  « قال نقول كما قال، : قاال » تقوالن أنتما؟

P9F1.»أعناقكما
P  وعلى هذا نص احلنفية والزيدية والشافعية واحلنابلة.P10F2

P  

وأمان الرسول كما نص عليه الفقهاء يشبه املعمول به حاليا  بني الدول يف حالة احلرب فإذا أراد    
احد الفريقني املتحاربني االتصال بالفريق اآلخر وإجراء التفاوض معه حول أمر من األمور ، فانه 

رض حامال  راية بيضاء أو تاركا  محلها لغريه فيجتاز الرسول صفوف املقاتلني يرسل رسوال  هلذا الغ
قاصدا  القائد العام دون أن يلحقه أذى ، إال إن القائد العام غري ملزم بقبوله أو التفاوض معه ولكنه 

P11F3.ملزم برده ساملا  إىل حمله
P   

 التجار : –ب 

نص املالكية والشافعية واحلنابلة على تأمني التجار بناء على العرق والعادة ، فإذا دخل حريب دار      
اإلسالم من غري تقدمي أمان وقال جئت تاجرا  وكان معه متاع يبيعه قبل قوله وكان آمنا  الن لعادة كما 

                                                            
كتاب ، ه 1415، دار الفكر ، بريوت ، 03ط ، ، عون املعبود  آبادي حممد مشس احلق العظيم ،نظر ي ، داوود أبواخرجه  1

 . اجلهاد باب يف الرسل
  . 44املرجع السابق ، ص ، عبد الكرمي زيدان  ، أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم  2
أحكام الذميني واملستأمنني  زيدان ،عبد الكرمي نقال  . 200 -  199سعدي بسيسو ، حماضرات يف القانون الدويل العام ، ص 3

 . 44يف دار اإلسالم ، املرجع السابق ، ص 
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P12Fيقول بن قدامة احلنبلي " جرت بدخول جتارهم إلينا وجتارنا إليهم

1
P ذا القول يفيد األخذ مببدأ " . وه

املعاملة باملثل ، ويشري إىل أن هذا احلكم مبين عليها ويف هذا املعىن قال الفقهاء ال ينكر تغري 
 األحكام بتغري األزمان .

ويف الوقت احلاضر مل جتر العادة بدخول التجار إىل غري دوهلم بغري أمان فال بد هلم من ترخيص    
الدولة ، شا�م يف هذا شان غريهم وعلى هذا جتري الدول اإلسالمية سابق بالدخول إىل إقليم 

احلاضرة فال تسمح بدخول أراضيها إال بإذن سابق منها " مسة الدخول " وليس يف هذا السلك 
خمالفة للشريعة اإلسالمية الن ما نص عليه الفقهاء يف هذه املسالة مبين على العرف والعادة وقد 

 P13F2.فتغري احلكم املبين عليها  تغريت يف الوقت احلاضر

 األمان بالتبعية : – 5

األوالد الصغار يدخلون يف عقد األمان تبعا  وعلى هذا نص الفقهاء ففي البحر الزخار يف فقه      
P14Fالزيدية " وإذا دخل حريب دار اإلسالم بأمان عم نفسه وأوالده الصغار وأمواله

3
P  ويف فتح القدير ،

العزيز يف فقه الشافعية " إذا دخل الكفار دار اإلسالم بعقد أمان أو ذمة كان ما معه من املال 
P15Fواألوالد يف آمان فان شرط األمان يف املال والولد فهو زيادة تأكيد

4
P  واحلنفية وسعوا يف األمان ،

 P16F5.إذا كان يعوهلا وهي يف معيشته بالتبعية فجعلوه شامال   زوجة املستأمن وبناته الكبار وأخته

                                                            
، وقال الشافعي وإذا دخل قوم من املشركني للتجارة ظاهرين فال سبيل عليهم الن حال  33ختالف الفقهاء ، ص إالطربي ،  1

املرجع أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم ،  عبد الكرمي زيدان ،، نقال  عن هؤالء حال من مل يزل يؤمن من التجار 
 . 44السابق ، ص 

 . 45املرجع السابق ، ص ، ني واملستأمنني يف دار اإلسالم أحكام الذمي ،د الكرمي زيدان عب 2
املرجع السابق ، عبد الكرمي زيدان ، أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم ،  نقال  عن ،. 455ص  ، 5ج البحر الزخار ، 3

 . 45ص 
،  املرجع السابقعبد الكرمي زيدان ، أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم ، نقال  عن ، . 108، ص 16ج ،فتح القدير 4

 . 45ص
املرجع عبد الكرمي زيدان ، أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم ، . نقال    347 – 345ص 1سري الكبري جشرح الال 5

 45، ص السابق 
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وقال احلنفية : املستأمن هو من يدخل دار غريه بأمان ، مسلما كان أو حربيا  فشمل هذا التعريف 
P17F1.املسلم الذي يدخل دار احلرب بأمان واحلريب الذي يدخل دار اإلسالم بأمان

P  

رقبته وماله حني قتاله أو العزم عليه أما املالكية : فيعرفون األمان بأنه " رفع استباحة دم احلريب و    
P18F".مع استقراره حتت حكم اإلسالم مدة ما واالستئمان هو تامني حريب ينزل ألمر ينصرف بانقضائه

2
P  

من له أمن بعقد جزية  "، واملستأمن :"األمان هو ترك القتل والقتال مع الكفار  " وقال الشافعية :   
P19F3."أو هدنة أو أمان 

P  

P20F4." احلنابلة : " املستأمن بأنه كافر أبيح له املقام بدار اإلسالم من غري التزام جزيةوعرف    
P  وبذا
 يتضح مدى القدر املشرتك بني اللجوء واالستئمان فكالمها يطلب األمان ممن له القدرة عليه . 

أنه " التزام ومن الدراسات احلديثة من تناولت تعريف األمان  فنجد على سبيل املثال من يعرفه ب    
يتعهد مبوجبه طرف خمول من املسلمني حبماية أرواح وأموال احلربيني مع السماح هلم باإلقامة يف دار 

 P21F5." اإلسالم مدة حمددة

ويعرفه السيد سابق بقوله " املستأمن هو احلريب الذي دخل دار اإلسالم بأمان دون نية     
واإلقامة فيها بصفة مستمرة بل يكون قصده إقامة مدة معلومة ، فان قصد اإلقامة  االستيطان با

 P22F6." بصفة دائمة فانه يتحول إىل ذمي ويكون له حكم الذمي يف تبعيته للدولة اإلسالمية

                                                            
، عبد اهللا حممد سليمان ، جممع  م1966.مطبعة احلليب ميصر ،  166، ص 4حممد أمني ابن عابدين ، حاشية رد احملتار ، ج 1

 . 255، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت لبنان ، ص  1األ�ر شرح ملتقى األحبر ج
 . 185م ، ص 1931،املطبعة األزهرية مبصر ،  2، ج حممد بن عرفة ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 2
 . 236ه ، ص  1352 ، ، مطبعة احلليب مبصر 4اخلطيب الشربيين ، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ، ج 3
 . 418ص  ، ، دار املعرفة ، بريوت ، لبنان 2ج ، عبد اهللا حجازي الشهري بالشرقاوي ، حاشية الشرقاوي على التحرير 4
نقال  عن عبد . 20ص ،م 1997ه /1418حممد حسام سباط ، اللجوء السياسي يف اإلسالم ، دار البيارق ، بريوت ، 5

جامعة وهران ،  -حقوق الالجئني الفلسطينيني منوذجا   –القادر غمري ، حقوق الالجئني بني القانون الدويل والشريعة اإلسالمية 
 . 60م ، ص 2013ه /1435اإلسالمية ، الكلية العلوم اإلنسانية واحلضارة

 . 697، دار الكتاب العريب ، بريوت ، ص 3، ط  2سيد سابق ، فقه السنة ، ج 6
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واحلماية لكل غريب غري مسلم ولو كان يعبد  األمننظام يوفر  بأنهؤوط " اويعرفه الدكتور غسان االرن
 P23F1.خالصا  من االضطهاد " اإلسالمدار  إىلمن دار احلرب  أجل إذا األوثان

 األمنعقد يلتزم مبوجبه التزام الدولة املاحنة له بتحقيق  بأنهويعرفه الدكتور حممد بن عبد ربه املورقي " 
مقيدة  أومعتربة وبطريقة مشروعة مدة مطلقة  ألسباب أخرىمن رعايا دولة  إليها أواحلماية ملن يلج

P24F2.باحلقوق العامة املعتربة شرعا " املستأمنتع مع مت
P  

ويندرج حق اللجوء لغري املسلم حتت مصطلح األمان وميكن أن تستخرج أحكامه مما درسه     
الفقهاء يف كتبهم من أحكام عقد األمان بل يصح أن يعطى جل أحكام املستأمن الالجئ غري 
املسلم ، إذ ينطبق على الالجئ تعريف املستأمن لدى الفقهاء وذالك الن كلمة مستأمن تشمل كل 

ل دار اإلسالم من غري مواطنيها أيا  كان غرضه ومقصده والسبب الذي جاء من اجله  من طلب دخو 
  . والالجئ هو من مواطين الدولة وغرضه غالبا  هو احلفاظ على سالمته وبلوغ مأربه

ويف ضوء الذي تقدم ميكن تعريف اللجوء مبعناه القدمي " بأنه الفرار من موضع غري آمن إىل آخر    
طلبا  ، ومعىن آخر دفعا  للمفسدة ، أو جلبا  للمصلحة ، فان اإلنسان إذا كان خيشى  آمن هربا  أو

على نفسه األذى واالضطهاد من حكومته فله اخلروج واللجوء إىل دولة أخرى وكذالك إذا حلقه 
 األذى يف ماله وأهله فان حرمة مال املسلم كحرمة دمه واألهل أوكد .

بالد الومخة ، واللجوء إىل بالد النزهة ، والفرار من بلد غلب عليها والفرار أو خوف املرض يف ال   
اإلسالم إذا  احلرام ، فان طلب احلالل فرض على كل مسلم ، والفرار من دار غري اإلسالم إىل دار

لك كله دفعا للمفسدة ، وطلبا  للحماية والنصرة يف إحقاق حقوقه السيما ضيق عليه فيها ، وذ
متكينه من العودة إىل بلده اليت فر منها ، ومنه يعلم إن " الالجئ من هجر موضعه األساسية منها ، و 

                                                            
املتحدة لشؤون الالجئني ، املعهد الوطين القانون  األمم، مفوضية  اإلسالميةغسان معروف االرناؤوط ، اللجوء يف التقاليد  1

 –عبد القادر غمري ، حقوق الالجئني بني القانون الدويل والشريعة اإلسالمية نقال  عن . 18م ، ص 1987الدويل ، جنيف ،
 . 60املرجع السابق ، ص -حقوق الالجئني الفلسطينيني منوذجا  

ة عم، جا اإلسالميةوالقانون الدويل ، رسالة ماجستري يف الشريعة  اإلسالمياللجوء يف الفقه  أحكاماملورقي حممد بن عبد ربه ،  2
 . 14ه ، ص 1419ن الرياض ، اململكة العربية السعودية ،  اإلسالميةحممد بن سعود  اإلمام
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إىل موضع طلبا  للحماية والنصرة وهربا من أذى يلحقه " ، هذا هو اللجوء وهذا هو هدفه وهذا ما 
 P25F1.دلت عليه آيات القرآن الكرمي وسجله التاريخ قبل اإلسالم وبعده

 الجوار : -ثانيا

عرف العرب قبل اإلسالم التناصر باجلوار ، وكانت رعاية اجلوار عندهم من مقتضيات شهامة     
العريب ، أل�ا كانت تليب كرمه الطبيعي وتشعره باالعتزاز حبماية من يطلب معونته ونصرته وكان على 

ا مينع منه نفسه الري أن حيمي اجلار أو املستجري ويقاتل عنه ويطلب له بظالمته ومينعه ومينع أهله مم
P26Fوأهله وولده

2
P.  اليت ملوحني جاء اإلسالم اقر جل العادات والتقاليد اليت كانت سائدة يف اجلاهلية 

ال يؤمن أحدكم، حتى  « عن أنس عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال ، تتعارض مع اإلسالم
P27F3.» يحب ألخيه ما يحب لنفسه

P  ، فاإلحسان إىل املستجري من مكارم أخالق اإلسالم ومشائله
 P28F4.واالستجارة اسم من الفعل جاور جياور جماورة وجوارا  وأجاره اهللا من العذاب أنقذه

فاملستجري يطلب األمن  وهو مطلب الالجئ ، فالالجئ حياول بلجوئه االستناد و االعتماد      
على الغري يف إنقاذ نفسه من األذى يلحقه ، وبذا يتضح وجود قدر مشرتك بني اللجوء واجلوار ، 

ي طلب وهو النصرة واحلماية واإلنقاذ من مجلة أخطار تدد املستجري ( الالجئ ) واالستجارة ، ه
األمن ، واملسلم أوىل با من الكافر بأن يأمن وجياور وحيمى من اخلطر الذي يتهدده وللمسلم حق 
التنقل بني البلدان اإلسالمية فهي كالبلد الواحد وان تعددت ويعطى من سهم ابن السبيل إىل أن 

                                                            
 . 04حممد عليان شوكت ، واجبات الالجئ يف اإلسالم ، املرجع السابق ، ص 1
 . 93م ، ص1972دار العلم للماليني ، بريوت ، لبنان ، صبحي حممصاين ، القانون والعالقات الدولية يف اإلسالم ، 2
صحيح لبخاري حباشية  ، من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه ، اإلميان، باب ،كتابالبخاري  اخرجه  ، متفق عليه 3

الدليل على أن من خصال ،اإلميان، باب، كتاب ، واخرجه مسلم 12ص،  01ج،دار املعرفة للطباعة والنشر  ،بريوت،  السندي
 . 227ص،  01ج، اإلميانمكتبة  ، صحيح مسلم بشرح النووي القاهرة ،لنفسه من اخلرياإلميان أن حيب ألخيه املسلم ما حيب 

 . 163، ص  2الفريوز آبادي ، القاموس احمليط ، ج 4
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مسكينا  ولو كان يصل إىل مستقره ومقصده ، فان وصل إىل مقصده يعطى من الزكاة لكونه فقريا  أو 
 P29F1.غنيا  يف بلده لعجزه عن الوصول إىل ماله

ة ويرى ابن العريب إن آية االستجارة إمنا هي فيمن يريد مساع القرآن والنظر يف اإلسالم ، أما اإلجار    
 أولك فإمنا هي ملصلحة املسلمني والنظر فيما يعود عليهم باملنفعة ، وذالك يكون من أمري لغري ذ

ا األمري فال خالف يف إن إجارته جائزة ألنه مقدم للنظر واملصلحة ونائب عن اجلميع يف مأمور ، فأم
 P30F2.جلب املنافع ودفع املضار

  : االستعانة -ثالثاً 

وهي طلب العون من اهللا سبحانه وتعاىل  ومن املخلوق فيما يقدر عليه ، وهو اسم من الفعل     
عاون يعاون معاونة يقال ، يقال عاونته معاونة وعوانا  ، وتعاون القوم أعان بعضهم بعضا  ، واستعنت 

غري ، حىت بفالن فأعنين وعاونين ، واللجوء طلب العون فالالجئ يطلب العون واملساعدة بلجوئه لل
 حيميه من األذى ، ويعينه على حاجته يف ضرورات احلياة .

  الهجرة : -رابعاً 

يف اللغة يقال اهلجرة بضم اهلاء وكسرها وهي اخلروج من ارض إىل ارض أخرى ، و أصلها من     
 الفعل هاجر ، مبعىن ترك وطنه يقال هاجر من مكان كذا أو عنه إي تركه وخرج منه إىل غريه واالسم

قال األزهري ، واصل املهاجرة عند العرب خروج البدوي من باديته إىل املدن  منه اهلجرة واملهاجر .
يقال هاجر الرجل إذا فعل ذالك وكذالك كل خمل مبسكنه ، متنقل إىل قوم آخرين بسكناه فقد 
هاجر قومه . فكل من فارق بلده من بدوي أو حضري وسكن بلدا  أخر فهو مهاجر واالسم منه 

 P31F3.اهلجرة 

                                                            
ن عمان األردن ، دار  1، أحكام الالجئني يف الشريعة اإلسالمية مقارنة بالقانون الدويل ، ط عيسى علي الدخيل العنزي 1

 . 33م ، ص 2017ه /  1438النفائس للنشر والتوزيع ، 
 . 28املرجع السابق ، صنفس  2
، دار  2الفريوز آبادي ، القاموس احمليط ، ج ، ينظر، 251، بريوت لبنان ، دار صادر ص 5ابن منظور ، لسان العرب مج  3

 . 163اجليل بريوت ، ص 
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صطالح الشرعي : فاهلجرة هي االنتقال من دار الكفر إىل دار اإلسالم وقيل هي مفارقة أما يف اال   
بلد إىل غريه ، فان كانت قربة هللا تعاىل فهي اهلجرة الشرعية ، أول املهاجرين يف تاريخ البشرية هو 

سل كثريون سيدنا إبراهيم عليه السالم فقد هاجر من العرق إىل فلسطني مث إىل مكة املكرمة  وتبعه ر 
P32F1.وأخرهم سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم

P  

وقد أصبحت اهلجرة يف اإلسالم علما  على انتقال النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه من مكة    
إىل املدينة املنورة ، واملهاجرون الذين ذهبوا معه ومسوا بذالك أل�م تركوا ديارهم ومساكنهم اليت نشأوا 

وا بدار ليس هلم با أهل وال مال حني هاجروا إىل املدينة . وإذا أطلق ذكر اهلجرتني با هللا تعاىل وحلق
 فإمنا يراد بما هجرة احلبشة وهجرة املدينة وذو اهلجرتني من هاجر إليهما .

وعليه ميكن القول بان اهلجرة باملفهوم الشرعي " تطلق على كل عملية انتقال يقوم با املسلم من    
إىل بلد آخر إما هربا  بنفسه وماله وأهله مما يواجهه يف بلده من ظلم أو اضطهاد وقمع  بلده األصلي

جمتمع حتكمه شريعة  حرية بسبب معتقده الديين ، و إما طلبا  للحياة اإلسالمية اآلمنة الطاهرة يف
P33Fلك بقطع النظر عن املكان والزمان الذي حيدث به هذا االنتقالاإلسالم ، وذ

2
P صدد بيان ، وملا كنا ب

مدلول مصطلح اهلجرة شرعا  البد من التنبيه إىل أن هناك مصطلحات لصيقة مبصطلح اهلجرة وردت 
 لك . كمصطلح اخلروج واإلخراج ومن ذ يف القران الكرمي ويف السنة النبوية الشريفة منها

أُُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت فـََقاَل َلُهُم اللَّـُه ُموُتوا أََلْم تـََر ِإَلى الَِّذيَن َخَرُجوا ِمن ِديَارِِهْم َوُهْم  ﴿  تعاىل ولهق
P34F3﴾ ِإنَّ اللَّـَه َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َولَـِٰكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال َيْشُكُرونَ  ثُمَّ َأْحَياُهمْ 

P . 

َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر   ُيْخرُِجوكَ  َوِإْذ َيْمُكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا لِيُْثِبُتوَك َأْو يـَْقتـُُلوَك َأوْ  ﴿قوله تعالو 
ُر اْلَماِكرِيَن   اللَّـهُ  P35F4.﴾َواللَّـُه َخيـْ

P    

                                                            
حممد عقلة ، اللجوء يف الشريعة اإلسالمية ، ورقة عمل مقدمة إىل ندوة تطور اللجوء والنزوح : التشريع واحلماية واملمارسة ،  1

 . 34ص م ،2002 ،متوز 18إىل  14، جامعة الريموك ، األردن ، من  مركز دراسات الالجئني والنازحني واهلجرة القسرية
 . 35 – 34املرجع السابق ، ص نفس  2
 . 243اآلية   ، سورة البقرة 3
 .30اآلية  ،  سورة األنفال  4
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وغري ذلك كثري ، كما ورد هذا االصطالح على لسان الرسول صلى اهللا عليه حني أشار على    
فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه  :قال محمد بن إسحاق ، أصحابه الكرام باهلجرة إىل احلبشة

وسلم ما يصيب أصحابه من البالء، وما هو فيه من العافية، بمكانه من اهللا عزوجل ومن عمه 
لو خرجتم إلى  « قال لهم أبي طالب، وأنه ال يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البالء،

ى يجعل اهللا لكم فرجا أرض الحبشة، فإن بها ملكا ال يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حت
P36F1.»مما أنتم فيه 

P  

وقد استعمل القران الكرمي كذلك لفظ " امللجأ " إذ يقول سبحانه وتعاىل يف وصف حال املنافقني    
َوَيْحِلُفوَن بِاللَّـِه ِإنـَُّهْم َلِمنُكْم َوَما ُهم مِّنُكْم َولَـِٰكنـَُّهْم قـَْوٌم  ﴿وما هم عليه من اخلوف واهللع واجلنب ، 

37FP.2﴾٥٧﴿ْو َيِجُدوَن َمْلَجًأ َأْو َمَغارَاٍت َأْو ُمدََّخًال لََّولَّْوا ِإلَْيِه َوُهْم َيْجَمُحونَ ل ﴾٥٦﴿ يـَْفَرُقونَ 
P  

وهكذا جند اهلجرة واخلروج واللجوء تأيت يف لسان الشرع مبعان متقاربة يدور حمورها حول ترك    
P38F3.األوطان كرها  أو طوعا  حتت ضغط ظروف قاهرة تتعلق بأمر الدين و الدنيا

P  

 الكريم :  القرآن في األمن –أوًال 

 :فنأخذ على سبيل المثال داللة األمن والخوف في سورة قريش 

مها يف الواقع عماد حياة  ، إن هذه السورة الكرمية املكونة من أربع آيات تشري إىل أمرين عظيمني    
  : ه وتعاىلقال سبحان. اإلنسان أيا  كان هذا اإلنسان ويف إي زمان ومكان

 يمِبْسِم اللَّـِه الرَّْحَمـِٰن الرَّحِ 

يَالِف قـَُرْيشٍ  ْليَـْعُبُدوا َربَّ ﴾٢﴿ ِإيَالِفِهْم رِْحَلَة الشَِّتاِء َوالصَّْيفِ  ﴾١﴿ ِإلِ َهـَٰذا  فـَ
 39F4.﴾٤﴿ الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّن ُجوٍع َوآَمنَـُهم مِّْن َخْوفٍ  ﴾٣﴿ اْلبَـْيتِ 

                                                            
 .28احلديث سبق خترجيه ، ينظر الصفحة 1
 . 57 – 56سورة التوبة اآلية ،  2
 . 36اإلسالمية ، املرجع السابق ، ص حممد علقة ، اللجوء يف الشريعة  3
 . 04إىل  01سورة قريش اآلية ،  4

http://tanzil.net/#9:56
http://tanzil.net/#9:57
http://tanzil.net/#106:1
http://tanzil.net/#106:2
http://tanzil.net/#106:3
http://tanzil.net/#106:4


 نالحماية الدولية لالجئيماهية                                                       الفصل الثاني  
 

- 111 - 
 

على إن اهللا سبحانه وتعاىل امنت على قريش اليت كانت تقطن مكة فقد اتفق أهل التفسري     
بنعمتني مها  اإلطعام واألمن من اخلوف ، إي من الغارات واحلروب والقتال ، وقيل من اإلمراض 
واجلذام ، والصواب كما ذكر الطربي : آمنهم من املعنيني كليهما وقد سال الرازي سؤال وجيها  مل مل 

ف ؟ . وأجاب قلنا : الن معىن "عن " انه " جعل اجلوع بعيدا عنهم ، وهذا يقل عن جوع وعن خو 
لك ، بل مث يصرف عنه و"من " ال تقتضي ذ يقتضي أن يكون التبعيد مسبوقا  مبقاساة اجلوع زمانا  

معناه أ�م عندما جيوعون يطعمون وحني خيافون يؤمنون والتنكري يف ( جوع ) و( خوف ) كما يذكر 
 ما .النسفي لشدت

واخلالصة كما يذكر الشيخ حممد الغزايل " وقد امنت اهللا سبحانه وتعاىل على العرب يف مكة     
 وحوهلا بذا الوضع الذي انتفعوا منه كثريا  ( يقصد اشتغاهلم بالتجارة وأمنهم ) .

ْليَـْعُبُدوا َربَّ َهـَٰذا اْلبَـْيتِ  ﴿قال سبحانه وتعاىل    الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّن ُجوٍع َوآَمنَـُهم مِّْن  ﴾٣﴿ فـَ
، وف ، ومها أساس احلرية السياسيةوهذه الكلمات تشري إىل استتباب األمن وانتفاء اخل ﴾٤﴿ َخْوفٍ 

 P40F1.ادل ومها أساس احلرية االقتصاديةووفرت األوقات وسهولة التب

 :األمن في السنة المطهرة  -ثانياً 

  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن سلمة بن عبيد اهللا بن حمصن األنصاري، عن أبيه،

 P41F2.﴾من أصبح آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده طعام يومه، فكأنما حيزت له الدنيا ﴿  

واحلديث يؤكد ما ورد من معىن يف سورة قريش ، وزاد عنصرا  جديدا  هو املعافاة يف البدن والعلل    
البدن الشك هو الذي يوفر لإلنسان االستمتاع باألمن والتلذذ ف، واألسقام وتوافر عنصر العافية 

لسنة متكامالن بالطعام والشراب وال يستغرب أن تضيف السنة املطهرة بعض املعاين الن القرآن وا

                                                            
علي حمسن حسنني محاد ، الالجئون واألمن اإلنساين يف الشريعة و املواثيق الدولية ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،  1

 . 9 – 8م ، ص 2010ه /1431الرياض ، 
قال ،  112ص ، 01ج، ه 1375، ملكتبة السلفية ، ا القاهرة ، حتقيق فؤاد عبد الباقي، املفرد  األدب، البخاري يف  اخرجه2

، للنشر  مكتبة املعارف ، الرياض ، الصحيحة وشيء من فوائدها وفقهها األحاديثسلسلة ، ظر ين ، حديث حسن األلباين
 . 2318،  رقم احلديث ، 408ص ، 05ج، والتوزيع

http://tanzil.net/#106:3
http://tanzil.net/#106:4
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وينبعان من مشكاة واحدة بالنص أو باإلهلام بل إن املنهج العلمي يقتضي حبث إي موضوع إسالمي 
 P42F1.يف املصدرين معا  دون االقتصار على واحد منهما

خنلص مما سبق  إىل أن احلضارة يف نظر اإلسالم ال تنهض إال مبقومات أساسية وهي الطعام    
واألمن والصحة وهي مقومات مادية تشري إىل اجلانب االقتصادي واألمين والصحي ، ولكن هذه 

ىل املقومات ال تكفي وحدها إلقامة حضارة ولذلك وجه اهللا سبحانه وتعاىل املؤمنني يف سورة قريش إ
ْليَـْعُبُدوا َربَّ َهـَٰذا اْلبَـْيتِ  ﴿ املنهج الذي حيفظ هلم هذه اجلوانب بقوله والكالم هنا بصيغة األمر  ﴾ فـَ

 قال القرطيب " أمرهم اهللا تعاىل بعبادته وتوحيده ".

 والعبادة يف اللغة  االنقياد واخلضوع والعبودية تعين إظهار التذلل والعبادة ابلغ منها وال يستحقها   
رب هذا البيت  ر الرازي عن بعضهم " أراد فليوحدواإال من له غاية االفضال وهو اهللا تعاىل . ويذك

 ألنه هو الذي حفظ البيت دون األوثان وألن التوحيد مفتاح العبادات . 

واملستفاد إن اهللا سبحانه وتعاىل أمر املسلمني بعبادته واألمر يفيد الوجوب أي إ�م إن أرادوا بناء    
حضارة فمع هذه املقومات املادية ( الطعام واألمن والصحة ) اليت امنت اهللا با عليهم ، أن يعبدوه 

 وال يشركوا به شيئا  .

يكون هلذه األمور الضرورية وما مفارقته لوطنه وفراره وعليه فان املستأمن أو الالجئ هو أحوج ما    
يف دينه  امنه وجلوئه إىل بلد آخر مل تكن إال بسبب التضييق عليه يف إحدى هذه األساسيات . ام

P43F2.وعقيدته أو أمنه البدين أو أمنه املادي ( املال و الطعام )
P  

 

 

 

 

                                                            
 . 09، املرجع السابق ، ص علي حممد حسنني محاد 1
 .10املرجع السابق  ص نفس 2
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 المطلب الثاني

 القانون الدولي .الحماية الدولية لالجئين في مفهوم 

لك الوقت املصاحل الوطنية ف دولية و إقليمية جتاذبتها يف ذإن مفهوم احلماية الدولية كان وليد ظرو    
والدولية. فهي تشكل يف الوقت الراهن حقيقة واقعية ، فهي الال الذي انتقل من خالله القانون 

 أعضاء التمع الدويل .الدويل من قانون لموعة من الدول إىل قانون يشمل مجيع 

 أوالً : تعريف الحماية الدولية .

إلعطاء مفهوم شامل وجامع للحماية الدولية البد من توضيح املعىن اللغوي للمصطلح بشقيه    
 اللغوي واالصطالحي .

 سنعرف كل كلمة على حد لتوضيح املعىن . الحماية الدولية لالجئين لغة : – 1

يقال محى الشيء حيميه محاية ( بالكسر ) أي منعه ، ومحى املريض ما يضره منعه إياه  الحماية : – أ
P44F1.واحتمى هو من ذلك .أو حتمى امتنع

P  

P45Fويقال محيت القوم محاية إي نصرتم   

2
P  ومحاه حيميه محاية دفع عنه ، وهذا الشيء محي أي ،

 إذا دفعت عنه . حمظور ال يقرب وحتماه الناس إي توقوه واجتنبوه ومحيته محاية

 ، وهكذا جند أن احلماية يف اللغة تأيت من معان عدة كاملنع والنصرة وهي داخلة حتت معىن املنع   
 P46F3.الن النصرة منع الغري من اإلضرار باملضرور

الدولة و الدولة العقبة يف املال واحلرب ، وقيل مها لغتان فيهما ، واجلمع دول أو دول   الدولية : -ب
يل الدولة بالفتح يف احلرب إي أن تدال إحدى الفئتني ، والدول بالضم يف املال ، يقال ودول ، وق

صار الفيء دولة بينهم ، وقال الزجاج الدولة اسم الشيء الذي يتداول والدالة الفعل واالنتقال من 
 حال إىل حال حلال. ودال األمر انتقل من حال إىل حال ، ودالت األيام دارت .

                                                            
 . 60ابن منظور ، لسان العرب ، املرجع السابق ، ص 1
 . 243ه ، ص  1403، بريوت ، لبنان ،  1ابن القطاع ، كتاب األفعال ، ط  2
 . 255ه ، ص  1418، دمشق ،   2، مفردات القرآن ، ط  األصفهاينالراغب  3
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ة االستبداد زالت  ، ودال الشيء جعله مداولة إي تارة هلؤالء وتارة هلؤالء . ودولة مفرد ودالت دول   
 واليوم الدولة :  هي إقليم يتمتع بنظام حكومي واستقالل سياسي . مجعه دوالت ، ودول .

P47F1.: اسم منسوب إىل دول ودولية اسم مؤنث منسوب إىل الدول ودولية
P  

 الالجئ :  –ج 

 .لغة : الجئ ( اسم ) ، اجلمع ، الجئون ،اسم فاعل من جلأ  

 جماعة . أوحرب  أوظلم  أوفرارا  من االضطهاد سياسي ، آخربلد  الالجئ : هارب من بلده إىل

 الالجئ : من الذ بغري وطنه فرارا  من اضطهاد او حرب او جماعة .

 لجوُء إليه .جلأ : ( فعل ) جلأ ، جلئأ وجلوءا  ، فهو الجئ واملفعول م

 جلأ الشخص إىل املكان وغريه قصده واحتمى به .

 جلأ إىل التهديد : اضطر إىل التهديد واكره عليه .

 عدل عنه إىل غريه . : جلأ عنه

 حماية الدولية لالجئين اصطالحاً :ال – 2

 الحماية الدولية : – أ

ملصطلح احلماية الدولية حمل إمجاع بني فقهاء القانون الدويل ،  ا  موحد ا  مل يكن وضع تعريف    
فانقسموا بني موسع ومضيق ملفهوم احلماية ، كما يالحظ إن االتفاقيات واملعاهدات واإلعالنات 
املتعلقة باحلماية مل تورد تعريف حمددا  هلا ، وإمنا نصت على جمموعة من اإلجراءات اليت تلتزم با 

 ينسحب على احلماية الدولية لالجئني كما سنرى الحقا  . الدول ، وهو ما

 وسنورد فيما يأيت عدة تعاريف لموعة من فقهاء القانون الدويل :  

                                                            
 . 789 – 787ص م ،2008لقاهرة  ، عامل الكتاب ، ، ا 1معجم اللغة العربية املعاصرة ، ط محد خمتار عمر ،أ 1
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تعين اإلقرار بان لألفراد حقوقا  وان السلطة اليت  :" " احلماية بقوهلا فرانسوا بوشية سولينيهعرفت  
راد إىل جانب وجودهم املادي ، ن الوجود القانوين لألفمتارس عليهم لديها التزامات ، وتعين الدفاع ع

لك تعكس فكرة احلماية مجيع اإلجراءات املادية اليت متكن األفراد املعرضني للخطر من التمتع لذ
باحلقوق واملساعدة املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية ، ويف كل حال على منظمات اإلغاثة أن 

 P48F1.وسة "تكرس هذه القوانني بصورة ملم

ويؤخذ على هذا التعريف انه يركز على التزام الدول اجتاه األفراد وما يقع على مسؤوليتها من    
التزامات جتاه حقوق األفراد ، ومل يشر إىل اجلانب الدويل للحماية إال انه أشار فيما بعد إىل الوضع 

فة يف القانون الدويل القانوين لألفراد وان كان حيدد بالقانون الداخلي ، إال أن هناك عناصر خمتل
تضفي وضعا قانونيا دوليا  على األفراد ومصدر هذه العناصر هي االتفاقيات واإلعالنات 

 والربوتوكوالت والعهود املتعلقة حبقوق اإلنسان . 

يف اختاذ العديد من اإلجراءات العامة اليت متارسها  أساسا  احلماية الدولية بأ�ا " تكمن  كما عرفت   
أجهزت احلماية الدولية اخلاصة املسئولة عن مراقبة  ااألجهزة املختصة يف األمم املتحدة ، أو ما متارسه

باحرتام حقوق اإلنسان ، واليت أنشأت مبوجب اتفاقيات الوكاالت الدولية  اللتزاماتاتنفيذ الدول 
 ات اليت تلت ميثاق األمم املتحدة " .املتخصصة واالتفاقي

ومعيار التمييز بني اإلجراءات العامة اليت متارسها األجهزة املتخصصة واحلماية اخلاصة ، هو أن    
أو مبوجب اتفاقيات أو معاهدات خاصة تربمها الوكاالت  ، يكون العمل مبوجب ميثاق األمم املتحدة
ثاق كانت محاية عامة ، وإذا كانت مبوجب اتفاقيات أبرمتها الدولية ، فمىت كانت احلماية مبوجب املي

 P49F2.كانت محاية خاصة  -ولو استنادا  إىل ميثاق  –الوكاالت الدولية 

                                                            
ن ، دار العلم للماليني ، بريوت لبنا ، 1اإلنساين ، ترمجة حممد مسعود ط فرانسواز بونيه سولينيه ، القاموس العلمي للقانون  1

عبيدي ، مفهوم احلماية الدولية حلقوق اإلنسان واملعوقات عالء العنزي ، وسؤدد طه النقال  عن، . 304 – 303، ص م2006
 . 213اليت تواجهها ، كلية القانون ،جامعة بابل ، جملة احملقق احللى للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاين ،السنة السادسة ، ص

دويل ، اإلسكندرية ، مصر ، املكتب اجلامعي نبيل عبد الرمحان ناصر الدين ، ضمانات حقوق اإلنسان ومحايتها وفقا  للقانون ال2 
عالء العنزي ، سؤدد طه ، مفهوم احلماية الدولية حلقوق اإلنسان ، املرجع نقال  عن ، . 115م ، ص 2006،  1احلديث ، ط
 . 212السابق ، ص 
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إن هذا التعريف قصر احلماية على تلك اليت حتمل الصفة الدولية سواء مارستها األمم املتحدة أو    
 الوكاالت املتخصصة.

م تبىن ممثلو 1999دولية للصليب األمحر يف عام ويف إحدى حلقات النقاش اليت نظمتها اللجنة ال   
املنظمات اإلنسانية التعريف اآليت " مفهوم احلماية الدولية يشمل اصطالح احلماية يف جمال حقوق 

وفقا  لنص اإلنسان بصفة عامة مجيع األنشطة اليت تدف لضمان االحرتام الكامل هلذه احلقوق و 
P50F1.وروح القوانني ذات الصلة "

P  

ما يؤخذ على هذا التعريف انه مل يضف احلماية الدولية وال حىت احلماية الوطنية الداخلية اليت هي    
مسؤولية الدول بالدرجة األوىل ، إضافة على ذلك فانه مل يوضح ما هي اإلجراءات املتبعة لضمان 

 هذه احلماية . 

، إن احلماية الدولية تنقسم إىل نوعني من احلماية ، احلماية الدولية املباشرة  ويرى بعض الفقهاء   
 واحلماية الدولية غري املباشرة .

فاحلماية الدولية املباشرة " مجلة اإلجراءات واألنشطة اليت تباشرها األجهزة املعنية على املستوى    
ا املواثيق الدولية والتصدي لالنتهاكات اليت الدويل واإلقليمي لفرض احرتام حقوق اإلنسان اليت أقرت

 ترتكب ضد هذه احلقوق بغية وقف وحمو آثارها أو التخفيف منها .

أما احلماية غري املباشرة : " تلك املهام واألنشطة اليت تنهض با األجهزة الدولية على املستوى    
إقرار وتعزيز حقوق اإلنسان عن الدويل واإلقليمي ، بغرض خلق أو إجياد املناخ العام الذي يكفل 

طريق صياغة وتقنني القواعد واألحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان ونشر الوعي با بني الشعوب 
 P51F2.واحلكومات على حد سواء"

                                                            
داخل دوهلم ، بدون ط ، القاهرة ، مصر ، دار النهضة العربية ،  حممد صايف يوسف ، احلماية الدولية للمشردين قسريا   1

 ، 212عالء العنزي ، سؤدد طه ، املرجع السابق ، صنقال  عن ،  . 08م ، ص2004
 bgerge the concpt and pres ent status of. نقال  عن  213عالء العنزي ، سؤدد طه ، املرجع السابق ، ص 2

intet national protection of human rignts forty years after unversal declaration 
1989 – p 17. 
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تقسيم احلماية الدولية إىل قسمني جيعل منه غري جامع ومانع باإلضافة إىل أن التعريف الثاين  إن   
هو مفهوم لتعزيز حقوق اإلنسان يف األوساط الدولية والداخلية وترعاه املنظمات الدولية احلكومية 

 وغري احلكومية.

P52Fبسكال ورداويف املقابل يقسم    

1
P  : احلماية إىل قسمني 

وهي أن يبقى سليما  يف وجوده أي يف جسمه ونفسيته واملكان الذي يعيش يائية لإلنسان "محاية فيز 
 ." فيه وما يتملكه

اليت متثل صيانة الرتاث واللغة والثقافة والعلم والتقاليد من خطر االستهداف " :  واحلماية املعنوية
اقع التارخيية أو املتاحف أو اخلارجي والتلف بسبب البيئة وغريها من عامل الزمن مثلما حيدث للمو 

 P53F2." امللكية الفكرية ... اخل

ويعرف باسكال ورد احلماية بأ�ا تعين " إبعاد اخلطر عن الوجود اإلنساين أو عن أي شيء    
 P54F3.موضوع للحماية "

" اإلجراءات اليت تتخذها اهليئات الدولية إزاء دولة ما  عريف آخر للحماية الدولية بأ�اويف ت    
للتأكد من مدى التزامها بتنفيذ ما تعهدت والتزمت به يف االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان 

 "والكشف عن انتهاكات ووضع مقرتحات أو اختاذ إجراءات ملنع هذه االنتهاكات .

احلماية الدولية واإلقليمية إذ انه يوضح إىل أن الغاية من  نوعا  ما ألنواع ا  ويعترب هذا التعريف جامع   
هذه اإلجراءات هو التأكد من التزام الدول مبا ألزمت به نفسها يف االتفاقيات الدولية اليت قد تكون 
ذات صفة إقليمية ، إضافة إىل إمكانية أن يكون هلذه اهليئات الدولية صالحية عالجية لالنتهاكات 

 حات أو اختاذ إجراءات .عن طريق وضع مقرت 

                                                            
 باسكال ورد هو رئيس منظمة محورايب حلقوق اإلنسان ،ووزير سابق للهجرة واملهجرين . 1
عن محاية السبب األساسي يف انعدام احلماية هو األحزاب السياسية ، مؤمتر األمم املتحدة  –احلماية  –حماضرة باسكال وردا  2

 . 01، ص م2014تشرين الثاين ،  26 – 25األقليات ، قاعة األمم املتحدة يف جنيف ، 
 . 01باسكال ورد ، املرجع السابق ، ص  3
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يدور حول مجلة غري حمددة من اإلجراءات  ونستنتج من خالل ما سبق إن تعريف احلماية دائما     
 اليت ختتلف من هيئة دولية إىل أخرى وختتلف من املنظمات الدولية إىل املنظمات اإلقليمية .

ابية متارسها املنظمات واهليئات وميكن القول إن احلماية الدولية هي " اختصاصات وإجراءات رق   
 P55F1.الدولية واإلقليمية حبق أعضاءها لفرض واحرتام حقوق اإلنسان "

تعين مساعدة الشخص بوقايته من االعتداء ، أو سوء املعاملة أو اخلطر، كما " إن احلماية الدولية    
تلبية حاجته إىل األمان تعين إحباط حماوالت النيل من سالمته أو التسبب يف اختفائه ، وتعين أيضا  

األنشطة اليت ترمي إىل ضمان احرتام احلقوق األساسية  ظ عليه والدفاع عنه ، كما تعين كلواحلفا
للفرد كما هو حمدد يف الصكوك القانونية الدولية وخباصة القانون الدويل اإلنساين وقانون الالجئني 

 . "وقانون حقوق اإلنسان 

تعين احلماية ما هو أكثر من تطوير القانون الدويل  "للصليب األمحر:وبالنسبة للجنة الدولية     
اإلنساين ونشره ، فاحلماية هلا بعد عملي أساسي وتعين احلماية إي عمل أنساين يهدف  إىل محاية 
ضحايا املنازعات املسلحة وحاالت الطوارئ والتوترات الداخلية مما قد يتعرضون له من اخلطر 

نهم ومساعدتم ، ولكن احلماية ليست حكرا  تنفرد عتويل الدفاع  وإىلالسلطة ،  واملعانات وجتاوزات
به اللجنة الدولية للصليب األمحر وحدها ولكنها حكرا  للقانون وهي يف هذه احلالة احملددة حكرا  

لدويل للقانون الدويل اإلنساين ومتثل قاعدة قانونية تعرب أساسا  بطريقة شبه ملزمة عن تصميم التمع ا
 P56F2." على منح أعضائه عدد من الضمانات

واملقصود باحلماية الدولية حلقوق اإلنسان " قيام األمم املتحدة مع أجهزتا املختلفة ، بدراسة     
أوضاع هذه احلقوق يف مجيع دول العامل سواء كانت أعضاء أم غري أعضاء يف األمم املتحدة . عمال  

ية من امليثاق اليت تطالب املنظمة العاملية بالعمل على أن تسري الدول بالفقرة السادسة من املادة الثان
غري األعضاء فيها على مبادئ امليثاق ، والتحقق من مدى التزامها القواعد و االتفاقات اخلاصة 

                                                            
 .30، ص م1993باسيل يوسف ، محاية حقوق اإلنسان ،بدون ط ، املؤمتر الثامن عشر الحتاد احملامني العرب ، املغرب ،  1

 . 214، سؤدد طه ، املرجع السابق ، ص  عالء العنزينقال  عن ، 
 . 213، ص م2005معجم يف القانون الدويل املعاصر، اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية ،  ، عمر سعد اهللا 2
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حبقوق اإلنسان ، والكشف عن االنتهاكات املرتكبة وتقدمي املقرتحات والتوجيهات حلماية هذه 
 P57F1." ، وطلب إنزال العقوبة داخليا  أو دوليا  على املذنبنياحلقوق وتوطيدها 

تعريف  إىلنسعى  أال األفضليغري على التفكري يف انه من  هناك ما إنويرى بعض املالحظني ،     
"املساعدة " اللذين حيتفظان بكل ما يتسمان به من مرونة مع قدر من  ومصطلحي "احلماية " 

 P58F2.اجلديدة األوضاعمع الغموض يسمح هلما بالتكيف 

 الالجئين :  –ب 

    تعريف اصطالحي ألنواع الالجئين : - 1 

ويفهم تعبري الالجئ الفلسطيين وفقا  لتعريف األمم املتحدة " كل إنسان   الالجئ الفلسطيني : - أ
م من فقدوا بيوتم ، وأصبحوا منفيني 1948م إىل 1946كان يقيم يف فلسطني بني عامي 

 P59F3." م1948االحتالل اإلسرائيلي سيطرته عليها عام  من األراضي اليت بسط

 : political refugeesوالالجئون السياسيون :   -ب 

كما جاء يف املوسوعة السياسية " هم جمموعة اضطرت نتيجة عدوان ، أو اجتياح خارجي ، أو    
يف جممل احتالل أجنيب ، أو أحداث داخلية خطرية أخلت باألمن يف جزء من أراضي وطنها أو 

أراضي الوطن ، إىل مغادرة مقر إقامتها املعهود بسبب االضطهاد أو اخلوف من االضطهاد إىل 
P60F4.البحث عن ملجأ هلا خارج وطنها "

P  

 

 
                                                            

 . 213معجم يف القانون الدويل املعاصر، املرجع السابق ، ص  عمر سعد اهللا ، 1
 حاالت املنازعات املسلحة واالضطرابات الداخلية ، فكار حول والييت احلركة فيتيت مونتاربورن ، محاية ومساعدة الالجئني يف 2

الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،  اللة الدولية للصليب األمحر ، أغسطس / 
 . 143م ، ص1988آب، السنة األوىل ، العدد الثاين ، 

 . 352نفس املرجع السابق ، ص  3
 .372م ، ص1993، بريوت ، لبنان ، املؤسسة العربية للدراسة والنشر،  5عبد الوهاب الكيالين ، املوسوعة السياسية ،ج 4
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 الالجئون البيئيون : -ج 

وهذا الصنف من الالجئني ال توجد معاهدات أو اتفاقات دولية بشأ�م ولكنهم موجودون حبكم    
الواقع ويسمون بالالجئني البيئيني ، إذ إن العرف الدويل يعاملهم كأشخاص متضررين من الكارثة 

 وحيتاجون إىل املساعدات اإلنسانية ولكن ليس بصفتهم كالجئني بيئيني .

مليون إىل  50ابقة لألمم املتحدة حذرت من إن تدهور البيئة ميكن أن يدفع قرابة وكانت دراسة س   
م . وان العامل حباجة لتعريف نوع جديد من اللجوء يسمى 2010لنزوح عن مواطنهم حبلول عام ا

بالالجئ البيئي . وأظهرت دراسة أعدها معهد البيئة واألمن البشري التابع جلامعة األمم املتحدة ، إن 
تصحر وارتفاع مستويات املياه يف البحار والفيضانات والعواصف املرتبطة بتغري املناخ رمبا تؤدي إىل ال

 نزوح مئات املاليني .

رئيس املعهد الذي يتخذ من بون مقرا  له لروتيز " إننا ندق أجراس علمية  جانوس بوجارديوقال    
 P61F1.وسياسية ...حنن حباجة إىل التحرك "

مليون اضطروا بالفعل إىل النزوح بسبب مشكالت مرتبطة بتدمري البيئة  20ن حنو ويف تقديره إ   
تراوحت بني تأكل األراضي الزراعية إىل تلوث إمدادات املياه . كما دعى املعهد إىل االعرتاف بان  

الالجئني البيئيني" الذين نزحوا بسبب تدهور البيئة سيحتاجون احلصول على الغذاء واألدوات "
وى والرعاية الطبية واملنح متاما  مثل الالجئني السياسيني الذين يفرون من احلرب أو االضطهاد يف واملأ

 بلدا�م .

إن ضحايا الكوارث البيئية الزاحفة ببطء يعتربون يف اغلب األحيان أشخاصا  بوجاردي " وقال     
 . " جوء بالرفضيتنقلون ألسباب اقتصادية حبتة وعادة ما تقبل طلباتم للحصول على الل

مساعد األمني العام لألمم املتحدة وعميد جامعة املنظمة الدولية يف هاتزفان جينكل وقال    
الدراسة " هذه القضية معقدة للغاية ...يف وقت تنهال فيه طلبات الالجئني التقليديني املعرتف بم 

                                                            
     : على الرابط، الالجئ البيئي ظاهرة خلفتها الكوارث البيئية باملاليني  موقع النبأ ، 1

yomgedid.kenananline.com/poste 83695. http// www. 
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لك جيب أن نستعد اآلن لتعريف والقبول بذا فعل " . وأضاف " ومع ذعلى املنظمات الدولية بال
 الصنف اجلديد من الالجئني واستيعابه " .

وخلص اخلرباء يف جامعة األمم املتحدة إىل هذه النتيجة وقالوا إن هناك ضرورة لوضع تعريف    
P62F1.جديد " لالجئني البيئيني سريعا  "

P لى وأعرب اخلرباء عن اعتقادهم إن تدهور الرتبة جيرب الناس ع
 لك .ضطرابات السياسية واالجتماعية لذهجر منازهلم بقدر ما تدفعهم اال

من جامعة األمم املتحدة " حنن حباجة لوضع تعريف لالجئني   ريكتور هاترفان جينكلويقول    
السياسيني واالقتصاديني والبيئيني ". " إذا قمنا بتعريف املشكلة فسنكون أكثر قدرة على االستعداد 

P63F2.تياجات من يعانون منها "لتلبية اح
P  

ومطالبة العديد من الفقهاء إجياد صيغة  ، ويف غياب إطار قانوين دويل هلذه الفئة من الالجئني   
قانونية خاصة بؤالء األشخاص ، ظهرت بعض االجتهادات الفقهية لبعض فقهاء القانون الدويل كل 

 منها عرف هذه الظاهرة من منظوره اخلاص .

إن مصطلح الالجئ البيئي استعمل ألول مرة يف سبعينيات القرن املاضي بواسطة العامل البيئي    
world watch P64Fمؤسس منظمة  ليستربراون

3
P املنظمة بعمل أحباث ختتص بالبيئة  عندما قامت

بني  حتت رعاية برنامج األمم املتحدة للتنمية ، وكان من بني املواضيع املنبثقة عنها زيادة الروابط
إي بعد ما يقارب عشرين سنة على استعمال  –اهلجرة الداخلية والدولية . ويف مطلع التسعينيات 

عصام نشر برنامج األمم املتحدة حبثا  بعنوان " الالجئني البيئيني " أعده الباحث املصري  –املصطلح 
ف يف أفريقيا وضحايا وقد مشلت الدراسة اليت أجراها احلناوي ، حاالت التشرد بسبب اجلفاالحناوي 

 بوبال ومشردي زلزال املكسيك . 

                                                            
 موقع النبأ املصدر السابق . 1
 نفس املصدر السابق . 2
3  world watch  م من قبل املزارع االقتصادي ليسرتبراون وهي مؤسسة حبثية مستقلة لتحليل 1974تأسست عام

من قادة الرأي يف مجيع أحناء العامل من اجل الوصول إىل حتليل الواقع القائم  االهتمامات البيئية وسرعان ما أصبحت معرتف با
من القضايا العاملية اهلامة وتطوير احللول املبتكرة للمشاكل املستعصية ، مستندة على مزيج من قيادة احلكومة ، قطاع األعمال 

 قة واقعية .اخلاص ، واختاذ اإلجراءات اليت ميكن أن جتعل املستقبل املستدام حقي
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إذ عرف الالجئني البيئيني " الالجئون الذين اضطروا طوعا  أو قسرا  لرتك مناطقهم وديارهم بسبب    
أحداث واضطرابات طبيعية أو من وضع البشر متصلة بالبيئة ، أدت إىل تديد وجودهم أو اإلضرار 

 P65F1.مبستوى عيشهم "

فان املنظمة الدولية للهجرة عرفت املهجرين البيئيني يف إحدى منشوراتا عام  آخرار ويف إط   
م بأ�م " أشخاص أو جمموعات من البشر الذين جيربون على مغادرة أماكن سكنهم أو 2007

خيتارون بصفة مؤقتة أو دائمة ألسباب قاهرة نتيجة لتغيري مفاجئ أو تدرجيي يف البيئة يؤثر سلبا  على 
P66F2.تم أو ظروفهم املعيشية ، إذ يتنقلون إما داخل بلدا�م أو خارجها "حيا

P  

،  األفراد"  أ�ماملادة الثانية من املسودة املعاهدة اخلاصة بالالجئني البيئيني فقد عرفتهم على  أما   
مفاجئة تؤثر يف ظروفهم املعيشية حتما  مما  أوالعوائل ، والسكان الذين يواجهون كارثة بيئية تدرجيية 

 املعتادة ". إقامتهم أماكننزوحهم القسري من  إىل أدى

من التعريفات السابقة مل يوضح ماهي القواعد القانونية الدولية الواجبة  إن أي إىلواجلدير بالذكر    
يئي متفقا  عليه جئ الباخلاصة بذه الفئة . ويرجح السبب يف عدم وضع تعريف حمدد لال أوالتطبيق 

جتنيب الدول االعرتاف  إىل ، الدولية اإلعالنات أولك على مستوى املعاهدات سواء كان ذ، دوليا  
 إنالدول ختشى من  أن إذالسيادة ،  ومبدأبذه املشكلة لعدة اعتبارات سياسية واقتصادية  اإلقرار و

االقتصادية  واألعباءاملزيد من االلتزامات  محاية حتمل إىل حاجة االعرتاف بذه الفئة كالجئني يف
 نتيجة التدفق اهلائل هلؤالء الالجئني .

P67F3" الفريق العاملي املعين باهلجرة وهو ما أكده بيان  "   
P ثر التغري املناخي على اهلجرة يف عدم أن أبش

إدراج أو اسم مصطلح " الجئ على األشخاص ضحايا الكوارث البيئية بقوله " يدرك الفريق العاملي 

                                                            
نعم محزة عبد الرضا حبيب ، الوضع القانوين لالجئ البيئي يف القانون الدويل العام ، ماجستري القانون العام ، كلية احلقوق ،  1

 .  55م ، ص 2012 يناير ، األردن ، جامعة الشرق األوسط ،
 . 55املرجع السابق ، ص نفس  2
، بعة لألمم املتحدة والبنك الدويلمنها تا 14وكالة  16هو جموعة مشرتكة من الوكاالت جتمع بني  ، الفريق العاملي املعين باهلجرة 3

لتعزيز استخدام الصكوك الدولية ذات الصلة والقواعد املتعلقة باهلجرة ، والتشجيع على اعتماد  ،واملنظمة الدولية للهجرة 
 ة الدولية .منهجيات أكثر متاسكا  ومشوال  وتنسيقا  يف مسالة اهلجر 
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املعين باهلجرة مدى صعوبة حتديد فئة معينة من املهاجرين وتقدير كمها بشكل منفصل عن الفئات 
يا  ، يشري الفريق العاملي املعين باهلجرة إىل أمهية األخرى ونظرا  لعدم وجود تعاريف متفق عليها دول

وجود مصطلحات خمتلفة من بينها " اهلجرة ألسباب بيئية أو اهلجرة ذات الصلة بالتغري املناخي أو 
التنقل ذو الصلة باملناخ ، وبغض النظر عن نقاط قوتا وضعفها املختلفة يأمل الفريق العاملي املعين 

لك غري املناخي أو ألسباب بيئية  وذتخدام مسميات مثل " الجئ " بسبب التباهلجرة يف احلد من اس
م اخلاصة بالالجئني ال تعترب العوامل البيئية يف حد ذاتا احد األسس اليت 1951عام الن اتفاقية 

 P68F1.ميكن مبوجبها منح صفة الالجئ "

هم املعتادة ادرون أماكن سكناألشخاص الذين يغ وعليه ميكن تعريف الالجئني البيئيني على أ�م "   
أو يشعرون إ�م جمربون على املغادرة ألسباب متعددة مرتبطة بالتغري البيئي ، تؤثر على حياتم وسبل 
عيشهم بصورة مباشرة بغض النظر عن بقائهم داخل حدود دوهلم أو خارجها ، وسواء كان بقائهم 

 ار هذا التعريف يعود لعدة أسباب أمهها :وسبب اختي بعيدا  عن ديارهم لفرتة طويلة أو قصرية " .

إن الالجئ البيئي هو شخص اضطر ملغادرة مكان سكناه املعتاد أم بسبب كارثة بيئية مفاجئة  – 1
 اجلفاف . أو بسبب تغري املناخ و

 الالجئ البيئي ابتداء ال يفكر يف االستقرار الدائم يف املنطقة اليت نزح إليها . – 2

ل إن قواعد القانون الدويل لالجئني تنظم عملية جلوء اإلنسان بسبب االنتهاكات وعليه ميكن القو    
الواقعة على حقوقه مما يضطره إىل تغيري البلد الذي يقيم فيه ، لكن ترتيب األولويات ، فان حق 
احلياة سيكون هو املقدم على احلقوق األخرى ، وهذا ما يظهر جليا  يف الالجئني البيئيني الذين 

ون أنفسهم بني حلظة وضحاها ضحايا لكارثة بيئية أو طبيعية ال تستطيع دولتهم تقدمي يد سيجد
املساعدة والعون واحلماية هلم مما يضطرهم لطلب األمان واحلماية يف دولة أخرى ، وجيب أن حيصل 

 هذا بإشراف التمع الدويل. 

 

                                                            
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ، بيان الفريق العاملي املعين باهلجرة بشان التغري املناخي على اهلجرة ، باريس  1

 . 02م ، ص 2011نوفمرب ،  15
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 تعريف الالجئين في الفقه الدولي والمواثيق الدولية واإلقليمية :  -2

 :الالجئين في الفقه الدولي  -أوًال 

من قرارات معهد القانون الدويل بشان املركز القانوين لعدميي اجلنسية  2/  2عرفت املادة    
سياسية  م الالجئ " بأنه كل شخص بسبب أحداث1932والالجئني والصادرة يف دورة بروكسل 

وقعت يف إقليم الدولة اليت كان من رعاياها غادر برضائه أو بغريه ، هذا اإلقليم أو ظل خارجه ، دون 
 أن يكتسب جنسية جديدة أو يتمتع باحلماية الدبلوماسية ألية دولة أخرى " .

إن الصفة اجلوهرية يف الالجئ تكمن يف إن هذا األخري قد غادر  ،ويرى جون هوب سيميسون 
كنتيجة لوقوع أحداث سياسية فيها   –سواء كانت هذه هي دولة جنسيته أم ال  –دولة إقامته املعتادة 

من شا�ا أن جتعل استمرار إقامته يف تلك الدولة مستحيال  أو ال يطاق ، واختذ له مأوى يف دولة 
لة وجوده خارج دولة إقامته املعتادة ، فانه ال يرغب ، أوال يستطيع العودة إليها أخرى ، أما يف حا

 دون خطر على حياته أو حريته كنتيجة مباشرة للظروف السياسية السائدة هناك .

ويتميز الالجئ يف رأي هذا الكاتب عن األجنيب العادي أو املهاجر بأنه قد غادر اإلقليم الذي     
ة ألحداث سياسية وقعت فيه ، وليس بسبب الظروف االقتصادية أو املغريات كان يقيم فيه نتيج

 املادية املوجودة يف إقليم آخر .

   -هو الشخص الذي ألسباب سياسية يوجد خارج دولة جنسيته أو  ، بول فايسوالالجئ عند    
وبعبارة أخرى إن توافر خارج دولة إقامته املعتادة وال يتمتع حبماية أية حكومة ،  –كان عدمي اجلنسية 

 صفة الالجئ يف احد األشخاص رهن بتوافر عنصرين جوهريني : 

 P69F1.وجوده خارج دولة األصل إي دولة جنسيته أو إقامته املعتادة إذا كان عدمي اجلنسية – 1

 وعدم التمتع باحلماية الدبلوماسية ألية دولة . – 2

ن هرب من دولته بسبب االضطهاد املبين على ، الالجئ السياسي " هو م الونا ايفانزويف رأي    
أسباب سياسية أو دينية أو عرقية ، أو بسبب عدم رضائه باألوضاع القائمة املذكورة يف االتفاقية .مما 

                                                            
 . 120 – 119برهان أمر اهللا ، املرجع السابق ، ص 1
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يدل على مدى انطباقها على حاالت اللجوء السياسي لألفراد الذين يتعرضون لالضطهاد من قبل 
 حكوماتم .

، الجئ لكن هذه الصفة ليست الوحيدةإن صفة اهلارب مهمة بالنسبة ل" فريى أما فيري غودوين    
وال جيب تركيز كل االهتمام عليها الن اهلرب يستطيع أن يكون ألسباب عديدة ، اهلرب من العدالة 
، من املوت ، من الاعة ، من اجلفاف ، من احلروب األهلية كانت أم دولية ، من الزالزل والكوارث 

ربني هم يف حاجة الطبيعية وأخريا اهلرب من االضطهاد وعدم احرتام حقوق اإلنسان فكل هؤالء اهلا
إىل مساعدة لكن ليسوا كلهم يف حاجة إىل محاية قانونية ، والالجئ هو األجنيب اهلارب الذي حيتاج 

 إىل املساعدة املادية واحلماية القانونية معا  " . 

فيفرق بني الالجئ الباحث عن امللجأ والالجئ الذي يتمتع بامللجأ واحلماية فريى "  بتاتي أما   
ري الدولة القانون الدويل هو اإلنسان الذي يبحث عن امللجأ يف سفارة أو إقليم دولة غ الالجئ يف

" وفكرة   sejugeلك ألنه يف خطر مادي . كما يفرق بني فكرة اللجوء " اليت ينتمي إليها . وذ
ام " فيعرف األوىل باحلماية املؤقتة ضد خطر واضح وحاضر ، والفكرة الثانية ، بالنظ sileامللجأ " 

 الذي مينح محاية دائمة ، لكنه يقر بان هناك اختالطا  يف استعمال الفكرتني معا  وبعض الغموض .

" فالالجئ أجنيب غري عادي له خصائص متيزه عن باقي األجانب الذين يوجدون  الغاخانوبالنسبة  
 P70F1.يف ظروف عادية "

با الالجئ طبقا  للقانون الدويل تتمثل ، فقد رأى إن الصفة اجلوهرية اليت يتميز  جرال مادسنأما    
دولة اجلنسية أو دولة اإلقامة املعتادة  –يف متزق الرابطة العادية اليت تربط بينه وبني الدولة اليت يتبعها 

واليت تفرض وجود واجبات متبادلة قوامها احلماية واملساعدة من جانب احلكومة ، وهكذا فان "  –
نتيجة ألحداث سياسية على قدر من اجلسامة وقعت يف  –لذي الالجئ " يف نظره هو الشخص ا

 دولته األصلية أفضت إىل متزق الرابطة العادية بينهما أو انقضائها .

 

 
                                                            

 . 121املضمض ، املرجع السابق ، ص خدجية  1
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ادي ، إال أ�م قد ويالحظ مما تقدم أن الكتاب وان اتفقوا على أن الالجئ هو أجنيب غري ع   
P71F1.عن باقي األجانب أو األجنيب العاديلك بالنسبة للصفة اجلوهرية اليت متيزه اختلفوا بعد ذ

P  

اهللا " انه إذا كان عدم التمتع باحلماية الدبلوماسية يعترب شرطا  الزما   أمرويرى الدكتور برهان    
لك ال يعترب عنصرا  كافيا  أو حامسا  يف ر القانون الدويل ، إال انه مع ذالعتبار الشخص الجئا  يف نظ

لك انه من املمكن أال يتمتع الشخص باحلماية ومتييزه عن غريه من األجانب ، ذ تعريف الالجئ
الدبلوماسية لدولة جنسيته دون أن يعترب يف ذات الوقت الجئا  يف نظر القانون الدويل ويتصور وقوع 
مثل هذا الفرض يف عدة حاالت مثال  ( قد تكون احلماية الدبلوماسية متاحة أمام شخص وال يوجد 

لك يفضل عدم االستفادة منها . كأن تكون له مصاحل أو عه من التمتع با ، بيد انه مع ذما مينمثة 
أعمال يف الدولة األجنبية اليت يوجد على اقليهما ، ولكنه خيتار عدم االستعانة بدولته لتدخل 

لحة لك خشية أن يؤدي مثل هذا التدخل إىل  اإلضرار مبصلحته لدى تلك الدولة األجنبية وذملص
P72F2.أعماله

P    

 ثانياً : تعريف الالجئين في القانون الدولي والمواثيق الدولية :

 : تعريف الالجئين في القانون الدولي – أ

 م الخاصة بالالجئين :1951تعريف الالجئين في اتفاقية   -1

م 1967م اخلاصة بالالجئني والربوتوكول امللحق سنة 1951متثل اتفاقية األمم املتحدة لعام     
املتعلق بأوضاع الالجئني احلجر األساسي للقانون الدويل لالجئني طبقا  للمادة األوىل من هذه 

ا  ألحد وثيقيت االتفاقية يعترب الجئا  يف إحدى احلالتني : األوىل " إذا كان قد سبق اعتباره الجئا  طبق
م 1938/  10/  28ؤرخة يف م ، أو االتفاقيات امل1928/  06/  30م و 1926/  05/ 12

 . )01/ ( الفقرة أ   I.R.Oم أو دستور منظمة الالجئني الدولية 1939/  09/  14وبروتوكول 
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 . 123نفس املرجع السابق ، ص 2
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 إن هذه االتفاقية قد حددت نطاق املقصود بالالجئ باستخدام املعايري التالية :   

بافرتاض توافر الشروط األخرى اليت قررتا االتفاقية جيب أن يكون الشخص الجئا  نتيجة  – أ
م وإذا كانت االتفاقية مل حتدد املقصود بذه 1951وقعت قبل أول يناير   eventsألحداث 

األحداث إال أن واضعوها قد أرادوا با األحداث ذات األمهية الكربى اليت تنطوي على تغريات 
 ية أو تغريات سياسية عميقة فضال  عن أعمال االضطهاد اليت متخضت عنها .إقليم

على تعريف الالجئ بان تعلن وقت  للدول املتعاقدة أن تضع قيدا  جغرافيا   1طبقا  للفقرة ب/ –ب 
التوقيع أو التصديق أو االنضمام إىل االتفاقية عن قصر التزاماتا الناجتة عن هذه االتفاقية على 

 .م 1951أوروبا قبل فقط أول يناير    بسبب أحداث وقعت يفالالجئني

لك انه يشرتط أن يكون لدى الشخص اب معقولة من االضطهاد ، ومعىن ذاخلوف ألسب –ج 
 خوف من التعرض لالضطهاد يف دولة جنسيته أو إذا كان عدمي اجلنسية يف دولة إقامته املعتادة .

أن يكون االضطهاد الذي خياف الشخص من التعرض له راجعا  إىل أسباب معينة على سبيل  –د 
 P73F1.احلصر 

أن يوجد الشخص خارج إقليم دولة جنسيته وإذا كان عدمي اجلنسية أن يوجد خارج الدولة اليت  –ه 
 فيها إقامته املعتادة .

ا الستحالة توفري هذه احلماية بسبب أن يكون غري قادر على التمتع حبماية دول جنسيته ( أم –ي 
حرب أهلية أو خارجية مثال  . وإما بسبب رفض هذه الدولة تقدمي محايتها للشخص ) أو كان هذا 

 يف التمتع حبماية تلك الدولة . –بسبب اخلوف من االضطهاد  –األخري ال يرغب 

يرغب بسبب اخلوف من وإذا كان الشخص عدمي اجلنسية ، فيشرتط أن يكون غري قادر أو ال  –ك 
 العودة إىل الدولة اليت كانت فيها إقامته املعتادة . –االضطهاد 

أما إذا كان الشخص مزدوج اجلنسية أو متعددها ، فانه يشرتط أن تتوافر مجيع الشروط السابقة  –م 
 بالنسبة إىل مجيع الدول اليت يتمتع جبنسيتها .

                                                            
 . 107 – 105رهان أمر اهللا ، املرجع السابق ، ص ب 1
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م قبل الشخص احد األسباب اليت تقضي باستبعاده وفضال  عن كل ما تقدم ، يشرتط أال تقو  –ل 
 P74F1.من دائرة تطبيق االتفاقية 

م اخلاصة بالالجئني الالجئ يف الفقرة الثانية من 1951ة العام وقد عرفت اتفاقية األمم املتحد   
م 1951كانون الثاين يناير   01ت يف املادة األوىل بقوهلا " كل شخص يوجد نتيجة أحداث وقع

له ما يربره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه ، أو دينه ، أو جنسيته أو انتمائه إىل وبسبب خوف 
بب فئة اجتماعية معينة ، أو بسبب آرائه السياسية ، خارج بلد جنسيته ، أو يستطيع أو ال يريد بس

لك البلد ، أو كل شخص ال ميلك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته ذلك اخلوف أن يستظل حبماية ذ
لك ال يرد بسبب اخلوف أن يعود إىل ذتادة السابق بنتيجة مثل تلك األحداث ، وال يستطيع أو املع

P75F2."البلد 
P  

شمل مبدأ عدم التمييز بني الالجئني على أساس تعامة  م أحكاما  1951هذا وقد نظمت اتفاقية    
P76F3.العرق ، أو الدين ، بلد املنشأ واحلقوق والواجبات

P  

تعد هذه االتفاقية بالرغم من صبغتنها الدولية ، اتفاقية موجهة إىل شعوب حمددة وهي الشعوب    
األوروبية اليت تضررت من أحداث احلرب العاملية الثانية هلذا كان التعريف موجه حلالة الالجئني يف 

 القارة األوروبية .

اللجوء مما يفهم منه إن الالجئ بعد كانون  واملالحظ على هذا التعريف انه يضع قيدا  زمنيا  لتاريخ   
األول ال تشمله بنود هذه االتفاقية لذلك مل يشمل كل املهاجرين والالجئني ، وخاصة حاالت 

 اللجوء يف العامل الثالث .

القصور يف االتفاقية دفع خرباء القانون الدويل يف األمم املتحدة إىل النداء بضرورة إن هذا الشغور و    
لك يف الربوتوكول اخلاص بالالجئني تفاقية لتصبح أكثر مشوال  فتم ذقيد الزماين واملكاين على االورفع ال

                                                            
 . 108املرجع السابق ، ص ، برهان أمر اهللا  1
 . -أ  –من اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بالالجئني امللحق   02الفقرة  1ينظر املادة   2
دراسة مقارنة بني الشريعة  –اللجوء السياسي  -عقد األمان اخلاص   –زيد من التوضيح ينظر مذكرتنا للماجستري بعنوان مل 3

 وما بعدها . 46م ، ص 2009اإلسالمية والقانون الدويل ، كلية العلوم اإلسالمية ، جامعة اجلزائر ، 
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م ليصبح لفظ الالجئ ينطبق على كل من تتوفر فيه الشروط 1967لعام  الصادرة عن األمم املتحدة
 األخرى دون حتديد فرتة أو زمن معينني وبقي التعريف كما هو بدون تعديل .  

ن االتفاقية تعاملت مع احلاالت الفردية للجوء وليس اجلماعية ، حيث نصت على عنصر كما إ    
االضطهاد الذي يتعرض له الشخص نتيجة األسباب املذكورة ، مما يدل على مدى انطباقها على 

 حاالت اللجوء السياسي لألفراد الذين يتعرضون لالضطهاد من قبل حكوماتم .

 ن الالجئين : مفوضية األمم المتحدة لشؤو في إطار ين تعريف لالجئ -2

يعرف الالجئون قانونا  بأهم أشخاص يوجدون خارج بلدا�م بسبب خوف له ما يربره من "    
التعرض لالضطهاد بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو أرائهم السياسية أو انتمائهم إىل فئة 

P77F1."إىل أوطا�م اخلوف العودة  لكال يستطيعون أو ال يريدون بسبب ذاجتماعية معينة و 
P  

م اخلاصة بالالجئني مع رفع 1951واملالحظ انه نفس تعريف الالجئ الذي نصت عليه اتفاقية    
القيد الزماين واملكاين وهو ما ينسجم مع الطابع الدويل للمفوضية باإلضافة لكو�ا اهليئة الدولية 

 الوصية القانونية على هذه االتفاقية .

 :  اإلنسانيتعريف الالجئين في القانون الدولي  – 3

هروب الضحايا من األخطار احملدقة بم بسبب  اإلنساين إن املقصود بالالجئ يف القانون الدويل    
النزاعات املسلحة إىل أماكن وهيئات حيث تتوفر هلم فيها احلماية ، وأول األماكن اليت يلجأ إليها 
الضحايا هي اللجنة الدولية للصليب األمحر باعتبارها املفوضة من طرف اتفاقية جنيف حبماية أكثر 

حرب أو مدنيني يتعرضون للهجوم ، كما تقوم بتقصي املفقودين ومل األفراد ضعفا  ، سواء كانوا أسرى 
بأ�م  مشلهم مع عائالتم واإلشراف على إعادة األسرى إىل أوطا�م وتذكري مجيع أطراف النزاع

P78F2.ملزمون بتطبيق االتفاقيات
P  

                                                            
 . 06م  ، ص 2003 ، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، مساعدة الالجئني 1
 .360 عمر سعد اهللا ، معجم يف القانون الدويل املعاصر ، املرجع السابق ، ص 2



 نالحماية الدولية لالجئيماهية                                                       الفصل الثاني  
 

- 130 - 
 

ابعة اتفاقية جنيف الر  يف  يف القانون الدويل اإلنساين منصوص عليها الالجئنيإن محاية     
 م .1977والربتوكولني اإلضافيني األول والثاين لعام 

من اتفاقية جنيف الرابعة على عدم جواز نقل أي شخص  45نصت الفقرة الرابعة من املادة إذ      
حممي يف الال إىل بلد خيشى فيه التعرض لالضطهاد بسبب آراءه السياسية أو عقائده الدينية " كما 

من نفس املعاهدة على حظر النقل اجلماعي أو الفردي لألشخاص  49دة من املا 01نصت الفقرة 
P79F1.احملميني أو نفيهم إىل أراضي دولة االحتالل أو أي دولة أخرى أيا  كانت الدعاوى

P  

نص الربوتوكول اإلضايف األول ملعاهدات جنيف خبصوص ضحايا النزاعات املسلحة الدولية  كما      
منه على وجوب محاية األشخاص الذين كانوا بدون وثيقة تثبت انتمائهم لدولة اإلقامة  73يف املادة 

 P80F2.أو كانوا الجئني وبدون متييز "

على " ال جيوز إرغام األفراد   17ملادة م يف ا1977كما ينص الربوتوكول اإلضايف الثاين لسنة     
 P81F3.املدنيني على النزوح عن أراضيهم ألسباب متصلة بالنزاع "

من الربوتوكول اإلضايف األول على " عدم جواز ترحيل السكان املدنيني  85كذلك تنص املادة     
 P82F4.من طرف دولة االحتالل ..."

اإلضافيني مل يضعا تعريفا  واضحا  لالجئني يف  نالحظ أن اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكوليها    
القانون الدويل اإلنساين ، فهي اكتفت بتعداد بعض األعمال احملظورة واليت تؤدي بالسكان املدنيني 
إىل اللجوء عن أراضيهم ، وكذلك عددت بعض األفعال اليت يتعرضون هلا واليت تعد انتهاكات 

 للقانون الدويل اإلنساين .

                                                            
آب أغسطس عام  12من اتفاقية جنيف الرابعة حلماية املدنيني وقت احلروب واملؤرخة يف  49واملادة  45ينظر املادة  1

 م.1949
 م واملتعلق بالنزاعات املسلحة الدولية .1977 من الربوتوكول اإلضايف األول لعام 73ينظر املادة  2
 م واملتعلق بالنزاعات املسلحة غري الدولية .1977من الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام  17ينظر املادة  3
 م .1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  73ينظر املادة  4
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اقية مل تتعرض لتعريف الالجئني الذين يهاجرون عادة يف شكل مجاعي عرب احلدود الدولية فاالتف    
 للبحث عن أماكن أكثر أمنا  ، وهذا خوفهم من التعرض النتهاكات أطراف النزاع .

يف فقرتا الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة عرفت الالجئ بأنه " الشخص الذي  45بل أن املادة    
خوفا  من تعرضه للتعذيب واالضطهاد من طرف حكومة دولته بسبب معارضته  فر من وطنه

، كما نالحظ " لسياساتا الداخلية ، أو كان سبب اخلروج هو االضطهاد بسبب معتقداته الدينية 
إن هذه املادة مل تعاجل  كذلك اللجوء اجلماعي الذي حيدث عادة بسبب خوف هؤالء السكان من 

P83F1.النزاع إثناء النزاعات املسلحة رافالتعرض النتهاكات أط
P  

 ن على مستوى المنظمات اإلقليمية :تعريف الالجئي -ثانياً 

م استجابة مصطلح الالجئ املنصوص عليه دوليا  لتطلعات التمعات اإلقليمية انطالقا  دنظرا  لع   
اإلقليمية األخرى من اختالف األوضاع والظروف يف هذه التمعات عن نظرياتا من التمعات 

وإميانا  منها بضرورة مراعاة مصلحة شعوبا ومنحهم اكرب محاية ممكنة  يف ظل احمليط السياسي 
 املضطرب ، كان البد من وضع تعريف لالجئ يتماشى مع الوضع القائم .

 منظمة الوحدة اإلفريقية :تعريف الالجئ على المستوى   - أ

القارة اإلفريقية يف أواخر اخلمسينات نتيجة لتزايد أعداد الالجئني  بعد الظروف اليت شهدتا   
ا يف األفارقة اهلاربني من احلروب والنزاعات الداخلية ، اجتمع رؤساء الدول واحلكومات يف إفريقي

م لصياغة اتفاقية تنظم جوانب حمددة ملشاكل الالجئني يف إفريقيا 1969/  09/  10املنظمة يوم 
موسعا  ملصطلح الجئ . وعليه فان االتفاقية تطبق على صنفني من الالجئني ،  وتتضمن تعريفا  

 الالجئني من الصنف األول :

، خاصة بإفريقيا م والالجئون حبكم أوضاع1967روتوكول األمم املتحدة لسنة " الالجئني مبقتضي ب
 ويعترب الجئا  من الصنف الثاين .

                                                            
، وضع الالجئني يف القانون الدويل اإلنساين ، األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ، قسم العلوم  حممد بلمديوين 1

 .  62 - 61م ، ص 2017، جانفي  17االقتصادية والقانونية ، العدد 
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و احتالل ، أو السيطرة األجنبية  أو أحداث تعكر " كل من يضطر بداعي العدوان اخلارجي ، أ
صفو النظام العام يف جزء من بلده األصلي ، أو بلد جنسيته أو يف كامله إىل مغادرة مكان إقامته 

P84F1." املعتاد حبثا  عن ملجأ يف مكان آخر خارج بلده األصلي أو بلد جنسيته
P. 

فردا  وليس مجعا   –الشخص  –ونستنتج من خالل هذا التعريف انه بالرغم من استعماله مصطلح    
م اخلاصة 1951أكثر مما جاءت بة اتفاقية   إال انه توسع يف تعريف مصطلح الالجئ الشخص

لذا  ، آنذاكبالالجئني ، ويرجع ذلك باألساس إىل الظروف السياسية اليت متيزت با القارة اإلفريقية 
منحت مفهوم لالجئ أكثر مشولية ، إي هو الشخص الذي يضطر ملغادرة بلده بسبب احتالل أو 

 P85F2.هيمنة خارجية وليس بسبب االضطهاد فقط

هذا واتفقت أمانة املنظمة مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني على ضرورة أن يكون هذا    
لك بصورة ان ديباجة االتفاقية أشارت إىل ذلذلك ف م1951الصك اإلفريقي مكمال  إقليميا  ملعاهدة 

P86Fواضحة  وهو ما بدا واضحا  يف التعريف األول من االتفاقية ملصطلح الالجئ .

3 

 تعريف الالجئ على الصعيد األوروبي . -ب    

الالجئ  ن الالجئني بتوصيف أدق ملفهومأجاءت املواثيق األوروبية الصادرة عن االحتاد األورويب بش   
م حبيث  1969. واملعاهدة اإلفريقية لسنة م 1951م  و اتفاقية 1949من معاهدة جنيف سنة 

م مبنح حق 1967لسنة  14ئني ونص القرار رقم كان توصيفها ينص على وسائل تعامل الالج
م إىل نقل املسؤولية 1980أشار االتفاق األورويب لعام لألشخاص املعرضني خلطر االضطهاد ، كما 

م للتنسيق بني اإلجراءات الوطنية اخلاصة 1981اءت توصية االحتاد األورويب الالجئني كما ج عن
يف م بشأن محاية األشخاص املستوفني لشروط معاهدة جن1984ح اللجوء ، وكذلك توصية عام مبن

                                                            
الرق واملمارسات الصادق شعبان ، االتفاقيات الدولية وغريها من النصوص املتعلقة مبحاوالت هامة من حقوق اإلنسان ،  1

 الشبيهة بالرق ، العمل ، التمييز العنصري ، اللجوء السياسي ، حقوق اإلنسان ، دراسات حول الوثائق العاملية واإلقليمية ، 
 . 145م ، ص 1998، أغسطس ، 2مج 

 www.wafainfo – ps /atemplap - aspx? idم على الرابط 2001. آزار 07ناهض زقوت ، جملة رؤية العدد  2
= 3928 . 

 .56مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، حالة الالجئني يف العامل مخسون عاما  من العمل اإلنساين ، املرجع السابق ، ص  3

http://www.wafainfo/
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م اليت تضع معايري لتحديد 1990، وألزمت معاهدة دبلن لسنة  م1984ممن مل يعدوا الجئني قبل 
دولة عضو ، تعد مسئولة عن النظر يف طلب حق امللجأ عندما يطلب الالجئ حق اللجوء إىل  أية

 دولة أو أكثر من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب .

إن توصيفات الالجئ يف املواثيق األوروبية كانت أكثر مشولية من التوصيفات اليت جاءت با     
ذلك مل تتطرق لوضع تعريف حمدد ملصطلح الالجئ وإمنا  االتفاقيات السابقة ، ولكن بالرغم من

 P87F1.م 1951تعاملت مع عمومية اللفظ وفقا  ملا نصت عليه اتفاقية األمم املتحدة لسنة 

  كا الالتينية :تعريف الالجئ في إطار دول أمري –ج 

إن دول أمريكا الالتينية مل تكن حديثة عهد مبشكلة اللجوء ، فقد واجهت هذه األخرية معضلة     
م حيث كانت اتفاقية مونتفيديو اخلاصة بالقانون الدويل أول وثيقة إقليمية 1889اللجوء سنة 

معاهدة كاركاس عن حق اللجوء اإلقليمي  م1954تناولت قضية الالجئني وتبعتها عام 
 .والدبلوماسي

ة م ليضع القواعد واألسس لكيفية معامل1984إعالن كارتاجينا يف نوفمرب  وجاء بعد ذلك   
خاصة بعد الصراعات واملعارك الدامية واليت أدت إىل نزوح ما يقرب الالجئني يف أمريكا الالتينية 
هلذا  يف بلدان اللجوء ،، مما جنم عنه صعوبات اقتصادية واجتماعية  املليون شخص خارج بالدهم

الغرض جاء اإلعالن ليوفر اإلطار القانوين وإرساء مبدأ عدم إعادة الالجئني قسرا  إىل ديارهم وضرورة 
استيعابم ومتكينهم من فرص العمل يف بلدان امللجأ مع بذل كل الهودات للقضاء على مشكلة 

 P88F2.الالجئني

وبناء على ما سبق اجتمع فريق من اخلرباء األكادمييني وممثلني عن حكومات هذه البلدان من    
ما اصطلح عليه يف القانون الدويل  واعتمدواأمريكا الوسطى واملكسيك وبنما يف كارتاجينا كولومبيا 

 بإعالن كارتاجينا اخلاص بالالجئني .

 
                                                            

 ناهض زقوت ، املرجع السابق . 1
 ناهض زقوت ، املرجع السابق .  2
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 :عليه م إال انه أضاف 1967وبروتوكول م 1951 احتواء اإلعالن التفاقية فإضافة إىل   

األشخاص الذين فروا من بالدهم الن حياتم ، أو أمنهم ، أو حريتهم معرضة للخطر من جراء " 
العنف املعمم ، أو العدوان األجنيب ، أو النزاعات الداخلية أو االنتهاك الكاسح حلقوق اإلنسان أو 

 P89F1.ظروف أخرى ختل بشدة بالنظام العام "

من خالل التعريف السابق يتضح إن إعالن كارتاجينا له داللة خاصة فهو يستعمل مصطلح     
أشخاص بصيغة اجلمع ، فهو يتحدث عن جلوء مجاعي ألشخاص فارين من بلدا�م ألية سبب من 

من االتفاقيات السابقة ، ورغم  األسباب املذكورة يف اإلعالن مما يدل على انه أكثر مشولية وحتديدا  
ناد هذا اإلعالن للقانون الدويل يف تعريف الالجئ ، فهو غري ملزم للدول واحلكومات ، ألنه ليس است

 P90F2.معاهدة دولية باملعىن القانوين

ومع ذلك حظي بالتأييد مرارا  من جانب اجلمعية العمومية ملنظمة الدول األمريكية ، وجتدر    
نية إما طرف يف اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة اإلشارة إن اغلب دول أمريكا الوسطى وأمريكا الالتي

م وتطبق يف جمملها وعمليا  تعريف الالجئ مبقتضى 1967 أو بروتوكول م1951بالالجئني لعام 
P91Fإعالن كارتاجينا وكرست ذلك يف دساتريها الوطنية .

3 

 تعريف الحماية الدولية لالجئين : -رابعاً 

استعمل مصطلح احلماية الدولية كمفهوم ألول مرة يف النظام األساسي للمفوضية السامية لشؤون    
الالجئني يف فقرتا األوىل ، وهو بديل عن عبارة " احلماية القانونية والسياسية " اليت وردت يف دستور 

ت من بديل للحماية املنظمة الدولية لالجئني ، وتعترب احلماية املهمة األوىل للمفوضية ولقد تطور 

                                                            
،  137رقم   4م ، جملة الالجئني ، مج 2004اإلعالم ، استعراض أحداث ،  الالجئون ، قسم مفوضية األمم املتحدة ، 1

 . 22، ص  م2044
املرجع  ، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، قسم اإلعالم ، جملة الالجئونينظر، ناهض زقوت ، املرجع السابق ،  2

 . 22السابق،ص
ريد من التوضيح حول تعريف الالجئ يف املواثيق الدولية واإلقليمية ينظر، مذكرتنا ، وللمناهض زقوت ، املرجع السابق   3

 . 49 -44للماجستري ، املرجع السابق ، ص
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القنصلية والدبلوماسية لالجئني الذين ال يستطيعون االستفادة من محاية بلدا�م األصلية ، إىل مفهوم 
 احلماية الدولية لالجئني : لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وتعرف املفوضية السامية أكثر مشوال  .

 :  يف املؤسسيعلى املستوى يتمثل مفهومها لوظيفة محاية الالجئني 

 م1951لقد تطورت وظيفة احلماية الدولية للمفوضية، واملأخوذة من نظامها األساسي واتفاقية  "
على مدى العقود اخلمسة األخرية. وقد بدأت تقريبا   ثابتا   املتعلقة بتحديد وضع الالجئني، تطورا  

ق األساسية لالجئني كبديل للحماية القنصلية والدبلوماسية وتوسعت اآلن لتشمل ضمان احلقو 
 ". وسالمتهم البدنية وأمنهم

 لحماية بأن: ل هاتعريف يفوتقول مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 

عبارة "احلماية الدولية" تغطي النطاق الكامل من األنشطة اليت يتم من خالهلا تأمني حقوق  "
 الالجئني".

وثائق الدولية مبا فيها اتفاقية األمم املتحدة لالجئني ويتم تعريف هذه احلقوق يف عدد من ال    
، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واالتفاقية الدولية للقضاء على كافة م 1951املعتمدة يف عام 

أشكال التمييز العنصري، والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل للحقوق 
افية، واتفاقية األمم املتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، االقتصادية واالجتماعية والثق

 ، واتفاقية حقوق الطفل.CATو

وتشمل محاية الالجئني ضمان تلبية حقوق الالجئني املبينة يف هذه الوثائق الدولية، واحملددة أيضا    
 يف االستنتاجات واملبادئ التوجيهية، والسياسات وغري ذلك.

ويف الوقت احلاضر ينص تعريف مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني العملي للحماية     
احلماية تشمل كافة األنشطة اهلادفة إىل ضمان التمتع، على أساس متساو، حبقوق  على أن: "

سامية النساء، والرجال، والفتيات، والفتيان الذين يدخلون يف نطاق اهتمام مفوضية األمم املتحدة ال
لنص وروح جمموعات أحكام القانون ذات الصلة (القانون اإلنساين الدويل،  لشؤون الالجئني وفقا  

وقانون حقوق اإلنسان، وقانون الالجئني). وتشمل قيام الدول أو مفوضية األمم املتحدة السامية 
م وأمنهم لشؤون الالجئني بالتدخل لصاحل ملتمسي اللجوء والالجئني لضمان االعرتاف حبقوقه
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للمعايري الدولية. وسوف يتم اعتبار أن هذه التدخالت، ضمن أمور  ورفاهيتهم واحلفاظ عليها وفقا  
تعزز قبول إدخال الالجئني وملتمسي اللجوء إىل حيث األمان و  ،أخرى: تضمن احرتام مبدأ عدم الر

 إنسانية من وتكفل سبل حصوهلم على إجراءات عادلة لتحديد وضع اللجوء هلم، وتدعم معايري
تؤمن احلق يف احلصول على املساعدة واخلدمات، وتعزز عدم التمييز، وتنفيذ احللول  ،املعاملة

 92F1.الدائمة"

لفهم محاية الالجئني على املستوى  جوهريا   يتحمل مسؤولية محاية الالجئني أمرا   منويعد حتديد 
 : العملي

 ل.إذ تقع املسؤولية األوىل حلماية الالجئني على الدو  -
حلل السبب وراء تدفقات الالجئني والتشارك يف املسؤولية عن محاية  ينبغي أن تعمل الدول سويا   -

 الالجئني.
تشارك وكاالت األمم املتحدة، وعلى رأسها مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، يف  -

أطراف عاملة أخرى تابعة طائفة من أنشطة احلماية. وتقوم بذا العمل أيضا على درجات خمتلفة، 
لألمم املتحدة ومن بينها برنامج األغذية العاملي، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة الصحة العاملية، 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومفوضية حقوق 

 اإلنسان.
للهجرة، واللجنة الدولية للصليب األمحر، واالحتاد  وتشمل األطراف املهمة األخرى املنظمة الدولية -

 الدويل للصليب األمحر واهلالل األمحر، واملنظمات غري احلكومية.
لتقدمي احلماية إىل الالجئني، فإ�ا تلتزم  ومع أن هذه األعضاء الفاعلة ليست كلها مفوضة حتديدا      

تشارك يف أنشطة قائمة على احرتام حقوق يف كثري من األحيان بتقدمي احلماية. ويعين هذا أ�ا 
املنظمات غري احلكومية العاملة يف الال اإلنساين القلق من أ�ا،  من بعضالويساور  اإلنسان.

باشرتاكها يف أنشطة احلماية، جتازف حبيادها وأن ذلك سيعرض فعاليتها وأمنها وقدرتا على العمل 
                                                            

1 source: designing protection strategies and measuring progress: checklist for 
unhcr staff,” department of international protection, july 2002 ينظر ،     

.                               08مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، مدخل إىل احلماية الدولية ، املرجع السابق ، ص   
  



 نالحماية الدولية لالجئيماهية                                                       الفصل الثاني  
 

- 137 - 
 

فإن من املهم تذكر أن األعمال  بعض األوضاع، للخطر. ومع أن هذا قد يكون قلقا يف حمله يف
ومن  .أن تعمل على الزود عن هذه احلقوق اإلنسانية تقوم على احرتام حقوق اإلنسان وينبغي أيضا  

الواضح أن محاية الالجئني مسؤولية مشرتكة وأن مجيع األعضاء الفاعلة املتقدم ذكرها ستشارك يف 
 وتتضمن احلماية الدولية مايلي : ماية الالجئني . تها تكون مكملة، حلأنشطة خمتلفة، ولي

تشجيع إبرام االتفاقيات الدولية اليت تتناول محاية الالجئني على املستوى العاملي ، وبشكل متزايد  – أ
على املستوى اإلقليمي ، واإلشراف على تطبيقها لضمان التعرف إىل الالجئني ومنحهم الوضع 

 هم يف بلدان جلوئهم .املناسب وحتديد مستوى معاملت

 ضمان سالمة ورفاهة الالجئني يف بلدان جلوئهم بالتعاون مع السلطات الوطنية من خالهلا . –ب 

ضمان تلبية احتياجات الالجئني من األطفال والنساء و الرجال مبا يف ذلك وبشكل خاص ،  –ج 
ومنقطعات عن الرجال ،  االحتياجات اخلاصة لضحايا العنف ، والنساء اللوايت هن ربات لعائالت

 والالجئني املسنني والالجئني األطفال الذين   جتنيدهم قسرا  و األطفال املنفصلني عن عائالتم .

بالتعاون مع احلكومات واهليئات الدولية األخرى يف األمم املتحدة وغريها ، تشجيع اختاذ  –د 
يسمح بتحقيق شروط عودتم اآلمنة إىل اإلجراءات اآليلة إىل إزالة أسباب هروب الالجئني مما 

 ديارهم .

تسهيل العودة الطوعية واملساعدة على حتقيقها ومراقبتها مع مراعاة شروط السالمة والكرامة ،  -ه
 93F1. عندما تصبح هذه العودة ممكنة

 التشجيع على حتقيق احللول الدائمة األخرى ، أي مراعاة التوطني أو الدمج احمللي ( أي يف بلد –و 
 اللجوء ) وذلك عندما يكون حتقيق العودة الطوعية غري ممكن .

من مسؤوليات ) ECOSOC زادت قرارات اجلمعية العمومية واللس االقتصادي والثقايف ( و    
 املفوضية لتشمل تقدمي املساعدة اإلنسانية والقيام بأعمال احلماية لصاحل أشخاص من غري الالجئني 

 

                                                            
 . 08مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، مدخل إىل احلماية الدولية ، املرجع السابق ، ص  1
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P94Fويف بعض األحيان النازحني داخليا  . مثل عدميي اجلنسية ،

1 

 كما تعين احلماية كذلك اليت خيتص مكتب املندوب السامي لالجئني بتقدميها يف :

لدى الدول من اجل أن متنح الالجئني امللجأ يف   Les bons officesبذل املساعي احلميدة  -أ
ىت ميكن التوصل إىل دولة أخرى أقاليمها ، أو على األقل السماح بقبوهلم ملدة حمددة من الزمن ح

 تقبل مبنحهم امللجأ .

التدخل لدى احلكومات عن الطريق الدبلوماسي من اجل محاية الالجئني يف حاالت إبعادهم  –ب 
expulsion  أو إعادتم إىل دول األصلrefoulement  أو اعتقاهلم بغري وجه حق إىل

 بالدهم األصلية فضال  عن تسهيل جتنيسهم .

دخل لدى احلكومات املختصة فيما يتعلق مبسائل إصدار وثائق حتقيق الشخصية والسفر الت –ج 
لالجئني ، وصرف تصاريح العمل واالستفادة من احلقوق االجتماعية واالقتصادية األخرى وتسهيل 
مجع مشل العائالت املشتة لالجئني وتيسري إعادة الالجئني باختيارهم إىل بالدهم األصلية فضال  عن 

 هيل جتنيسهم .تس

ومع ذلك فتجدر اإلشارة إىل أن املكتب ليست له أية سلطة إلجبار الدول على اختاذ إجراء معني    
، ومن هنا فهو يعتمد يف حتقيق وظائفه ومهامه على التدخل  لصاحل الالجئني ، كمنحهم امللجأ مثال  

د مؤمترات دولية أو املشاركة فيها لدى الدول بطريق اإلقناع واملناقشة وضرب األمثلة والدعوة إىل عق
م 1951تفاقية األمم املتحدة لسنة ولفت أنظار الدول إىل ما يكون قدر بدر منها من خمالفات ال

م ، وبذل املساعي احلميدة والستناد إىل املبادئ األخالقية خصوصا  وقد نص 1967وبروتوكول 
 P95F2.طابعا  إنسانيا  واجتماعيا  فحسبنظامه األساسي على أن وظيفة املكتب غري سياسية وان هلا 

                                                            
 . 09الجئني ، مدخل إىل احلماية الدولية املرجع السابق ، صمفوضية األمم املتحدة لشؤون ال 1
عبد احلميد الوايل ، إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب ، ،  ينظر،  240، املرجع السابق ، ص برهان أمر اهللا  2

مواجهة معضلة اللجوء ، املرجع ، عبد احلميد الوايل ، مفوضية األمم املتحدة حتديات دائمة يف  40 – 39املرجع السابق ، ص 
 . 77السابق ، ص
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دولة اللجوء الن كل دولة مسئولة  عنية بتوفري احلماية لالجئني هيوالواقع إن اجلهة األوىل امل   
يادتا عن كل ما جيري فوق ترابا وباخلصوص فيما يعين احرتام وضمان حقوق وحريات كل مبوجب س

 األشخاص املتواجدين حتت سلطتها .

   وسائل توفير الحماية : –ب 

إذا كانت الوظيفة األساسية للمفوضية السامية لشؤون الالجئني هي تقدمي احلماية الدولية لالجئني    
فقد عنيت وثيقة النظام األساسي للمفوضية ببيان الوسائل املختلفة لتوفري احلماية وطبقا  للفقرة الثامنة 

 ميكن إمجال هذه الوسائل يف : 

اية الالجئني وتشجيع التصديق عليها ومراقبة تنفيذها واقرتاح تشجيع إبرام اتفاقيات دولية حلم – 1
 تعديلها.

العمل من خالل اتفاقيات خاصة على تطبيق أية إجراءات أو تدابري يقصد با حتسني وضع  – 2
 الالجئني وختفيض عدد احملتاجني للحماية .

تيارية إىل بالدهم مساعدة اجلهود احلكومية واخلاصة من اجل تشجيع عودة الالجئني االخ – 3
 األصلية أو إدماجهم يف جمتمعات قومية جديدة .

تشجيع الدول على قبول الالجئني على أقاليمها دون أن تستبعد من ذلك فئات من الالجئني  – 4
 األشد فقرا  .

بذل اجلهود من اجل السماح لالجئني بتحويل أمواهلم خصوصا  األموال الالزمة لتوطينهم يف  – 5
 .   resettementى دولة أخر 

احلصول على املعلومات من احلكومات عن عدد الالجئني املوجودين يف إقليم كل منها  – 6
 والقوانني واللوائح املتعلقة بم .

 إقامة عالقات وثيقة مع احلكومات واملنظمات احلكومية املختصة بالالجئني . – 7
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، مع املنظمات اخلاصة املهتمة مبشاكل  إقامة عالقات بالطريقة اليت يراها املكتب مناسبة – 8
 الالجئني .

 P96F1.تسهيل عملية التنسيق بني جهود املنظمات اخلاصة املهتمة مبصاحل الالجئني – 9

 تعزيز الحماية : –ج 

بالنسبة لتعزيز محاية الالجئني فان اجلهود اليت تبذهلا مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني تصب    
 يف اجتاهات خمتلفة منها على وجه اخلصوص : 

حث الدول على احرتام مبدأ عدم اإلبعاد وذلك بفسح الال أمام طاليب اللجوء بتقدمي طلباتم  – 1
مون وروح اتفاقية جنيف وعلى أساس معايري متشابة وتتوافق مع مضطبقا  إلجراءات فعالة ومنصفة 

 م من اجل حتديد ومنح صفة اللجوء .1951لسنة 

حث الدول اليت ليست عضوا  يف االتفاقية الدولية املتعلقة بالالجئني على احرتام مبدأ عدم  – 2
لمواثيق الدولية املتعلقة حبقوق اإلبعاد وتوفري احلماية واملساعدة الضروريتني لطاليب اللجوء طبقا  ل

 اإلنسان .

حث الدول على السماح ملمثلي املفوضية مبقابلة طاليب اللجوء والقيام مبسؤولياتم املعتادة  – 3
 خبصوصهم .

حث الدول على االنضمام إىل االتفاقيات الدولية اخلاصة بالالجئني أو وضع اتفاقات خاصة  – 4
 شى مع املبادئ األساسية حلق اللجوء .با على نطاق إقليمي حبيث تتما

حث الدول على تطبيق القانون الدويل اإلنساين واملواثيق الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان حني  – 5
 يتعذر تطبيق قانون اللجوء يف حالة النزوح القسري داخل الرتاب الوطين .

عيش يف ظروف آمنة حث الدول على احرتام حقوق اإلنسان داخل املخيمات ومنحهم ال – 6
 وشريفة . 

                                                            
 . 239برهان أمر اهللا ، املرجع السابق ، ص 1



 نالحماية الدولية لالجئيماهية                                                       الفصل الثاني  
 

- 141 - 
 

حث الدول على منح من يعرتف بم مجاعة كالجئني نفس احلقوق اليت يتمتع عادة الالجئني  – 7
 املعرتف بم بكيفية انفرادية.

حث الدول على االعرتاف باللجوء لألشخاص الفارين من مناطق تدور فيها حروب دولية  -8
 P97F1.وأهلية

 ية :المعوقات التي تواجه الحما -د

يرى بعض املالحظني إن املناخ احلايل الذي جتري فيه اليوم احلماية الدولية لالجئني هو اقل سخاء    
بكثري من أي وقت آخر يف تاريخ املفوضية وهناك عدة عوامل تساهم يف إعاقة احلماية الدولية الفعالة 

  ومنها :

والذي غالبا  ما يتفاقم بفعل تغطية إعالمية التالعب السياسي مبواضيع الالجئني يف بلدان اللجوء  -1
معادية ، مما يؤدي إىل زيادة املواقف العنصرية واملناهضة لألجانب وحىت العنف ضد طاليب اللجوء 

P98Fوالالجئني .

2 

م واليت تعترب إن هذه االتفاقية منقضية العهد وانه بالتايل 1951تقادات املوجهة إىل اتفاقية االن  -2
 وهري لقانون الالجئني الدويل منقضي العهد .يكون األساس اجل

القلق لدى البلدان الصناعية من كلفة ضيافة الالجئني وسوء استعمال إجراءات اللجوء ، مما  - 3
ينتج قوانني وطنية متزايدة التشدد وممارسات مشكوك يف صالحيتها على ضوء املقاييس الدولية مبا يف 

 م .1951وجب اتفاقية  ة على الدول مبذلك املوجبات املرتتب

املخاوف لدى بعض الدول من أن أحكام احلماية الدولية قد توفر غطاء هلؤالء املتورطني يف   - 4 
 نشاطات إرهابية .

                                                            
 . 88عبد احلميد الوايل ، املفوضية السامية لشؤون الالجئني ،حتديات دائمة يف مواجهة معضلة اللجوء ، املرجع السابق ، ص 1
 . 11ة الدولية الالجئني  ، املرجع السابق ، صمفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، مدخل إىل احلماي 2
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تنامي ظاهرة الالجئني الذين يهربون من االضطهاد والذين يتحركون إىل جانب مواطنيهم الذين  - 5
مما يثري خماوف  –السيول املختلطة  –هذا التحرك الذي يسمى ب  تركوا ديارهم ألسباب خمتلفة ،

 من اإلساءة يف استعمال نظام احلماية الدولية .

املخاطر اليت يواجهها األشخاص الذين يلتمسون األمان يف اخلارج والذين يضطرون إىل  - 6
لبا  ما يالقونه يف البلدان االستعانة باملهربني املتاجرين بالبشر ، واالستقبال من غري ترحيب الذي غا

 اليت يلتمسون فيها اللجوء .

حاالت اللجوء الطويلة املدة اليت يبقى فيها الالجئون ، ويف كثري من األوقات مهملني لسنوات  -7
عديدة ويف ظروف مزعزعة معتمدين على املساعدات اخلارجية وعاجزين عن ضمان إجياد حلول 

 دائمة لسوء حاهلم .

 نتيجة لعودة الالجئني إىل بلدهم قبل أن يكون القدر الكايف من االستقرار قد   نزوح متتايل -8
 حتقيقه يف هذا البلد .

 يف جهودهم ل : ن خصوصا  أن احلماية الدولية يواجهون حتديات ذات شو إن الذين يوفر  

مع املوجبات  ضمان بقاء احملاوالت اإلقليمية لتنسيق وتالؤم سياسة اللجوء واالستجابات متوافقة – أ
 املرتتبة مبوجب قانون الالجئني الدويل.

محاية الالجئني يف البيئات غري اآلمنة ، على أن يتضمن ذلك احلفاظ على الطابع اإلنساين  –ب 
 واملدين للجوء خصوصا  يف خميمات الالجئني .

وء على االستجابة لتحركات الالجئني الكبرية ، خصوصا  عندما يكون اقتصاد بلدان اللج –ج 
 األغلب يف طور النمو .

حتقيق قدر اكرب من املشاطرة الدولية للمسؤولية واألعباء  ، وخصوصا  عندما تكون احتماالت  –د 
P99F1.إعادة التوطني ضعيفة على املدى القصري

P   

                                                            
 . 12مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، مدخل إىل احلماية الدولية الالجئني ، املرجع السابق ، ص  1
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زيادة اإلدراك واالستعمال الفعال للروابط بني محاية األفراد مبوجب قانون الالجئني الدويل  -ه 
 ومحايتهم مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان .

م 2000تحديات فأطلقت يف أواخر سنة أقرت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بذه ال   
املشاورات العاملية حول احلماية الدولية للبحث يف كيفية إعادة الزخم إىل نظام احلماية الدولية للقرن 

هلذه العملية ، واليت مجعت جهات فاعلة أساسية يف احلماية  وكان من املنتوجات األساسية 21
الدولية لالجئني ، وبشكل خاص من الدول ( برنامج احلماية ) وقامت مبادرة املشاورات العاملية أيضا  

م أو 1951بلعب دورا  مهما  يف العملية اآليلة إىل قرار اإلعالن الوزاري للدول املوقعة على اتفاقية 
باألمهية الدائمة  م ، وقد أقر هذا اإلعالن2001ي الذي انعقد يف يف اللقاء الوزار  م1967بروتوكول
م، أوردت 1967بعد تعديلها مبوجب بروتوكول م جلهة كو�ا األداة األساسية اليت و 1951التفاقية 

حقوق مبا فيها حقوق اإلنسان واملقاييس األدىن للمعاملة اليت تطبق على األشخاص الواقعني ضمن 
 P100F1.جماهلا

الفقه اإلسالمي أوسع من مفهوم يف  - الالجئ – املستأمنتعريف نستنتج من كل ما سبق     
يدخل حتته العديد من أنواع املستأمنني ،  املستأمن  مصطلح يف القانون الدويل ، ذلك أن  الالجئ

للتجارة أو غري ذلك من األغراض كما  سواء طلبوا األمان من اجل اإلطالع على حماسن اإلسالم أو
 .  كذلك   مينح للمضطهدينو صرح فقهاء اإلسالم ، 

يف القانون الدويل يقتصر على فئات حمددة حبيث يضيق مفهومه و يتسع  بينما تعريف الالجئ     
 أمسهم يف  أشخاصمن ذلك فهناك  أكثربل  حبسب كل اتفاقية أو معاهدة دولية أو إقليمية.

م 1951تشملهم اتفاقية  ولكنهم يف املقابل ال  اإلنساينوضعهم ية بسبب احلماية الدول إىلاحلاجة 
وهؤالء  تضمن هلم حقوقهمأو معاهدة دولية خاصة بم  اآلنحد  إىليوجد  اخلاصة بالالجئني وال

 األسبابسبب من  أليهم الالجئني البيئيني ، فهم من وجهة نظر القانون الدويل ليسوا مضطهدين 
بعض  إنبل  "محاية ، إىلمساعدة وليس  إىلفهم حيتاجون وعليه املنصوص عليها يف االتفاقية ، 

مينحون احلماية ، ولكن ليس من حيث  أخرى إىلالدول تعرتف بالالجئني فقط لتقوم برتحيلهم 

                                                            
 . 13املرجع السابق ، ص ، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، مدخل إىل احلماية الدولية الالجئني  1
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 يزال اختالف حق متنح دولة اللجوء حق اللجوء بدون منح احلماية ،  هلذا ال أناملتعارف عليه 
 P101F1.اللجوء عن احلماية حمل جدل"

تشملهم اتفاقية  واحلروب واالحتالل واهليمنة اخلارجية الضحايا الاعات  إنذلك  إىلضف      
إقليمية وجود اتفاقيات  إىليف النهاية  أدىم اخلاصة بالالجئني وهذا القصور هو الذي 1951
 بروز اختالفات يف إىل أدىوهو ما  ، الدوليةاالتفاقية هذه املوجود يف  الفراغحملاولة سد  جاءت

فتجد  ،املعاهدة اليت انضمت هلا من منطلق ل يف القبول مبنح صفة الالجئ لشخص ماالدو  ممارسات
ليسو  ، ويف نظر دولة أخرى احلماية إىليعتربون يف نظر دولة كالجئني حيتاجون  األشخاصبعض 

باحلسابات السياسية  يتأثر احلق يف القانون الدويلهذا وهو ما جعل  آخر،هلم وضع  وإمنالالجئني 
بل  اللجوء عمال  إنسانيا  بالدرجة األوىل. منحوذلك بالرغم من احلث الدويل على اعتبار  للدول ،

قعة االضطهاد فيبقى يف نظر القانون الدويل او  إثباتحىت الشخص املضطهد الذي مل يتمكن من 
 عرض حياته للخطر.طالب جلوء وليس الجئا  وهو ما قد ي

ما يسمى باملهاجرين ألسباب  علىكذلك   اإلسالمي فينطبقيف الفقه  املستأمنمصطلح  أما    
بل هلا جهة أخرى  ه الفئة معنية باحلق يف اللجوءاقتصادية ، بينما يف القانون الدويل ال تعترب هذ

 تشرف عليها و إجراءات قانونية خاصة با.

الذي فر من  األجنيبالدولة للشخص  متنحهحق اللجوء يف وقتنا احلاضر يطلق على احلق الذي  إن   
،  إنسانية وفق التعريف االصطالحي له يف املعاهدات الدولية واإلقليمية أوسياسية  ألسباب هدولت

 ، اللجوء يف قاحلبذلك يستغرق  و  اإلسالمييف الفقه  األمانجزء من مفهوم عقد فهو  ذلك ل
النبيلة اليت  األغراضغري ذلك من  إىل...  اإلسالملسفراء والتجار ، والتعرف على حماسن ل سواء

 . وبالتايل يتمتعون باحلماية ق من هذا احل أصحابايستفيد 

فيجد حسن الوفادة  واألمن ،اخلري  اإلسالمية منفتحة على كل ذو نية حسنة يبتغيالدولة ف      
 ، ومساحته اإلسالمبعدل  متمتعا   مطمئنا   آمنامن اجله  أتىقض غرضه الذي وكرم االستقبال حىت ي

 ناصرة كل مظلوم واألخروي فدولة اإلسالملعقاب الدنيوي أمانه لبسوء حال  لهويعاقب كل تعرض 
                                                            

م ، 1995، بدون ط ، أو تاريخ ،ط ، دار الفاضل للتأليف والرتمجة والنشر ،  2عباس ، حقوق اإلنسان ، جعبد اهلادي  1
 .  213ص
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كافر كما قال الفقهاء " املسلم   أو كان  مسلم إنسانملهوف ويستوي يف ذلك كل لكل  ومأوى
  يا سواء .والكافر يف مصاب الدن

 أنثى ، أوذكرا  كان  ، ألي مسلماحلق يف منحة  وأعطىتوسع يف هذا احلق  اإلسالم إنبل       
فيصح ذلك  األمان أعطاه هيفهم منها ان بإشارة هعدو  إىلاملسلم  أشاروحىت يف حالة قيام احلرب فلو 

وخطورة هذا احلق يف عصرنا احلايل فريى  ألمهية ، ولكن نظرا   وال جيوز له خداعه وحيرم علية دمه
املؤسسات اليت خول هلا هذا أو  املسلمني أمريكون بيد ويل  أنبعض الفقهاء املعاصرين انه البد 

 . وأمورهامبصلحة الدولة  أدرىفهم  األمر
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 المبحث الثاني

  .أسباب اللجوء 

هلذا وجد اخلري والشر ، القوي والضعيف ، املصلح  ، أزيلصراع هو  األضدادبني الصراع  إن   
نسب  آخرفمىت غلب فيه جانب على  ، نفسه يعيش هذه املتناقضات واإلنسانواملفسد...اخل ، 

نفسه مضطرا  ومكرها  على مغادرة  اإلنسانوعرف به ، فكان لكل سبب مسبب ، فقد جيد  إليه
 إرادته أرغمتهجة عن ر بسبب ظروف خا ، وإما لعدم تقبله لوضع ما وجماهرته بذلك  إماموطنه 

 مطلبني نتناول يف : إىلاملبحث  اوعليه سوف نقسم هذ ، على ذلك

 يف الفقه اإلسالمي . أسباب اللجوءاملطلب األول : 

 يف القانون الدويل . أسباب اللجوءاملطلب الثاين : 

 المطلب األول

 في الفقه اإلسالمي . أسباب اللجوء

يف  األمانويشمله  باحلماية ، يستحق التمتع اإلنساناليت جتعل  ملربراتاهناك العديد من     
الشريعة اإلسالمية ، بغض النظر عن معتقده ، بل يكفي أن يكون هذا السبب غري خمالف 

 إلحكام الشريعة اإلسالمية .

 :األسباب الفكرية والعلمية  -أوال 

إن الدالئل يف عصرنا احلايل كثرية يف جمال التضييق واإليذاء بسبب اخلالف الفكري وغريه من    
األسباب األخرى فالشريعة اإلسالمية تدعوا املسلم إىل إنشاد احلرية والتحرر وفق ما تقتضيه أحكام 

دنية يف الدين ، الشرع ، والبحث عن احلياة الكرمية وعدم االستكانة واخلنوع والرضا بالذل وإعطاء ال
فاملسلم إذا مل جيد يف بلدة احلياة الكرمية واالستقرار والبيئة السليمة اليت يعرب فيها عن آرائه الفكرية 
املشروعة ومل يستطع أن يدعوا إىل إصالح ما أفسده الطغاة ، فارض اهللا واسعة فله أن ينشد 
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P102Fاإلصالح والعدالة يف مكان آخر

1
Pفر إىل احلرب لظلم خافه ومل حيارب  ، يقول ابن القيم " وأما من

 .املسلمني وال أعان عليهم ومل جيد يف املسلمني من جيريه فال شيء عليه ألنه مضطر ومكره "

كما ميكن لغري املسلم أن مينح األمان واللجوء من اجل التعرف على تعاليم اإلسالم فيعطى      
م وأهدافه وغاياته وحقيقته لتصحيح األمان حىت يسمع كالم اهللا و يتعرف على مبادئ اإلسال

املفاهيم املغلوطة اليت تروجها قنوات الدعاية اليت حتاول تشويه صورة اإلسالم واملسلمني ، فإن اقتنع 
واطمئن قلبه لإلميان واختار اإلقامة يف بالد اإلسالم فله ماهلم وعليه ما عليهم ، أما إذا مل يشرح 

ره على الدخول لإلسالم ، فعندئذ جيب على املسلمني أن صدره لإلسالم وبقي على ملته فال يك
 يرجعوه إىل مأمنه ووطنه أو املكان الذي يأمن فيه وال جيوز التعرض له بأذى مصداقا 

ِلَك   َأَحٌد مَِّن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحتَّٰى َيْسَمَع َكَالَم اللَّـِه ثُمَّ أَْبِلْغُه َمْأَمَنهُ  ﴿لقوله تعاىل ذَٰ
P103F2.﴾ بِأَنـَُّهْم قـَْوٌم الَّ يـَْعَلُمونَ 

P . وعن احلسن رضي اهللا عنه قال هي حمكمة إىل يوم القيامة 

 األسباب السياسية : -أوًال 

إن جلوء أصحاب األفكار السياسية املخالفة ألراء أنظمتهم قد جتلب هلم التضييق و االضطهاد     
بل يصل أحيانا  إىل التصفية اجلسدية نتيجة ملا تراه هذه األنظمة انه يشكل تديدا  هلا ، كما إن 

لطلب األمان احلروب اليت تنشأ بسبب اخلالفات السياسية بني الدول تعترب من أهم األسباب الداعية 
واللجوء خارج األوطان ، وخباصة يف عصرنا احلاضر يف عاملنا العريب واإلسالمي ، فقد عاىن أكثر من 
غريه سواء بسبب التضييق الذي متارسه بعض هذه األنظمة واإليذاء واالضطهاد ألصحاب اآلراء 

ف فأغلبهم اجته حنو الغرب السياسية هلذا جند أعداد الالجئني يف البالد العربية كبريا  جدا  ولألس
بالرغم  مما قد شكل ذلك من خطر على عقيدتم ومبادئهم ، بسبب انه مل جيد بلدا  إسالميا  يأويه 

 .ويفسح له الال للدخول 

" للمسلمني يف اخلارج اآلم ومشكالت المساغ  الشيخ محمد الغزاليويف هذا الصدد يقول     
رض اإلسالم أحة لكل ما يعانيه إخوان العقيدة الذين تركوا لتجاهلها ولست حماوال  التماس الرا

                                                            
 . 68عيسى علي دخيل العنزي ، أحكام الالجئني يف الشريعة اإلسالمية مقارنة بالقانون الدويل ، املرجع السابق ، ص 1
 . 06سورة التوبة اآلية  2
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واحتواهم مستقبل غامض ، فمن هؤالء فارون من الطغيان السياسي ، وجدوا طمأنينتهم يف أوروبا 
 P104F1."غاة إىل املهجر وقضوا على حياته وأمريكا إىل حني ومن هؤالء من تبعه الط

، اخلوف على النفس سببا  من أسباب اخلروج من األوطان فقال " الرابع الفرار  وعد ابن العربي   
من األذية يف البدن ، وذلك فضل من اهللا ارخص فيه ، فإذا خشي املرء على نفسه فقد أذن اهللا 

 P105F2."ر بنفسه ليخلصها من ذلك احملذور سبحانه وتعاىل له يف اخلروج من وطنه والفرا

ويف املقابل عرفت ديار املسلمني عرفت ديار اإلسالم منذ زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملجأ    
آمنا  لكل من يلوذ با مهما كان معتقده أو جنسيته ما دام ال يبغي باملسلمني أذى أو سوء ، كما 

املسلمني أو عرف يف الفقه اإلسالمي ما يسمى بعقد الذمة أو األمان الذي مبوجبه يستطيع ويل أمر 
أي فرد فيهم أن مينح احلماية لكل طالب هلا ، ومبقتضى هذا العهد يتمتع بكل ما يتمتع به املسلم 

 P106F3.من احلقوق الشخصية العامة 

فدولة اإلسالم دولة يستظل بظلها كل مظلوم ، ليجد فيها العدل والرمحة ، فإذا جاء من ظلمه قومه   
لى املسلمني أن يستقبلوه ويأمنوه ، فإن كثري من الشعوب قد أو اعتدى عليه ظامل أو طاغية فيجب غ

وقعت فريسة الظلم والقهر والعدوان فقام بعض أبناءها ليدافع عنها وحيررها من سيطرة الطغاة ، فان 
مل جيد هؤالء من حيميهم ويؤمنهم فال يستطيعون أن يؤدوا رسالتهم وإنقاذ شعوبم ، لذا فواجب 

ستقبل هؤالء وتيسر هلم اإلقامة واألمن وحتميهم من كل سوء يرتصدهم وإذا  الدولة اإلسالمية أن ت
كان املسلمون مأمورين بإبالغ املشركني إىل مأمنهم وهو املكان الذي يأمنون فيه ويطمئنون إليه فان 

P107Fتوفري األمن واحلماية هلم يف ديار املسلمني أوىل واهم

4
P  ووقوف الدولة اإلسالمية مع الالجئ ،

                                                            
نقال  عن عيس دخيل العنزي ،املرجع . 82، القاهرة ، دار النهضة ، ص 01مستقبل اإلسالم خارج أرضه ،  طحممد الغزايل ،  1

 . 22السابق ، ص 
  .  67، نقال  عن ، دخيل العنزي ، املرجع السابق ، ص 351 ، ص 05 جابن العريب ، اجلامع ألحكام القران ،  2
 . 52املرجع السابق ، ص  حممد علقة ، اللجوء يف الشريعة اإلسالمية ، 3
ه /  1417، بريوت ، لبنان ،  01ط  -دراسة مقارنة  -سعيد حارب املهريي ، العالقات اخلارجية للدولة اإلسالمية   4

 .  269ص ، م 1994
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ومحايتها له يأيت لتقرير العدل ونصرة املظلوم ، هذا املبدأ الذي جاء به  –املستأمن  – السياسي
 P108F1.اإلسالم إلسعاد البشرية مجيعا  وليس املسلمني وحدهم

كما ذهب بعض املفسرين إىل القول بان الكفر ليس مانعا  يف العدل مع الكفار قال القرطيب "       
للجصاص ، وقد تضمن ذلك األمر  القرآنعليه " وجاء يف أحكام إن كفر الكافر ال مينع من العدل 

بالعدل عليهم وان ال جياوز قتاهلم ما يستحقونه " . إذا  فاملظلوم مباح له أن جيهر مبظلمته فمن باب 
أوىل أن يلجأ إىل من حيميه ويؤمنه ممن ظلمه حىت ال يزداد عليه ظلمه وحىت يستطيع أن ينتصر ممن 

ح موقف لنصرته ومساعدته ، حني استنجدت خزاعة بالرسول صلى اهللا عليه ظلمه ، ولعل أوض
بكر وقريش على خزاعة وأصابوا منهم ما أصابوا ونقضوا  وسلم ، قال ابن إسحاق فلما تظاهرت بنو

ما كان بينهم وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من العهد وامليثاق مبا استحلوا من خزاعة وكانوا يف 
بن سامل اخلزاعي مث احد بين كعب حىت قدم على الرسول صلى اهللا عليه  ده ، خرج عمروعقده وعه

 وسلم املدينة.

مث  »نصرت يا عمرو بن سالم   «قال ابن إسحاق : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
P109F2».إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب «عرض لرسول اهللا صلى اهللا عنان من السماء فقال 

P  

وبالرجوع إىل التاريخ اإلسالمي ميكننا الوقوف على بعض النماذج اليت تعرض أصحابا إىل     
P110Fاالضطهاد السياسي ، فمثال  جند هجرة عبد الرمحان الداخل 

3
P  واألمويني من بالد الشام بعد استيالء

ألندلس ، كما العباسيني على احلكم فيها إىل املغرب حيث استجار ببين رستم ومن هناك رحل إىل ا
حيدثنا التاريخ عن هجرة وجلوء مسلمي األندلس بعد سقوط غرناطة بأعداد كبرية إىل بالد املغرب ، 

 ونفي من بقي منهم ، وقد قدر عدد املنفيني بنحو مليون نسمة .

                                                            
 . 271سعيد حارب املهريي ، العالقات اخلارجية للدولة اإلسالمية ، املرجع السابق ، ص  1
، ومعه ألفية السرية النبوية  ، تقدمي ومراجعة صدقي العطار ، حتقيق وتعليق سعيد اللحام ،  2السرية النبوية ، مج  ابن هشام ، 2

 . 26م ، ص 1998ه /  1419دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 
ة أيب جعفر املنصور العباسي يف ه يف خالف 138من بطش الدولة العباسية وفتكها بأمراء بين أمية ، إىل بالد األندلس عام  فر 3

 . 09شوكت حممد عليان ، واجبات الالجئ يف اإلسالم ، ص ،  بغداد ، ينظر
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ويف العصر احلديث هاجر كثريا  من املسلمني وبصورة مجاعية بعد احلرب اليت وقعت بني الروس    
   العثمانية كما حدث للبخاريني و الرتكمان و الشركس والشيشان . والدولة

وال يسع املسلم يف عصرنا أن ينسى التهجري القسري الذي فرض على املسلمني يف فلسطني    
P111Fوكشمري ويف البوسنة واهلرسك ويف كوسفو وأفغانستان وغريها من بلدان املسلمني 

1
P والروهينقا يف ،

 ميامنار .

إذا  هناك صلة وثيقة بني طلب اللجوء وحقوق اإلنسان ، فالفرد ال يطلب اللجوء يف الغالب إال    
حاز السبق  ، بسبب اعتداء على حقوقه وحرياته ، وملا كان اإلسالم راعيا  حلقوق اإلنسان مكرما  له

 يف محاية حقوق اإلنسان اليت منها على سبيل املثال : 

نسان األصل فيه انه مصون حيرم سفكه وال جيوز االعتداء على اإلنسان يف حق احلياة ، فدم اإل – 1
 نفسه أو يف إي جزء منه إال مبربر شرعي يسوغ ذلك .

حق احلرية ، فاإلنسان يف نظر اإلسالم حر ال جيوز استعباده و يكفينا يف ذلك مقالة عمر بن  – 2
لناس وقد ولدتم أمهاتم  استعبد  ااخلطاب رضي اهللا عنه لعمرو بن العاص رضي اهللا عنه " مىت

 .أحرار "

ومن هذا املنطلق تأيت رعاية اإلسالم لالجئني ، الذين غالبا  ما يلتجئ احدهم بسبب االعتداء     
على حياته أو حريته ، وحينئذ فال شك إن اإلسالم أول املنتصرين هلؤالء الالجئني ، وستكون رعايته 

تقوم على الرتكيز على إنسانيته فال فرق بني املسلم وغري املسلم لإلنسان الالجئ حينئذ متميزة 
انطالقا  من مبدأ هام وهو " إن املسلم وغري املسلم يف مصاب الدنيا سواء " وبالتايل فيستفيد من هذا 
يف نظر اإلسالم املسلمون والذميون واحلربيون وعلى ذلك فليست هناك فئة مستبعدة من احلق عند 

P112Fا تستبعد بعض الدول حاليا  من قائمة اللجوء دول األعداء من نطاق هذا احلق .املسلمني بينم

2 

                                                            
 . 52 – 51، املرجع السابق ، ص حممد علقة 1
إطار  زيد بن عبد الكرمي الزيد ، قضية اللجوء يف الشريعة اإلسالمية ، احللقة الدراسية اخلاصة بقضايا الالجئني وقانون اللجوء يف 2

م ، معهد الدراسات الدبلوماسية بالتعاون مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني ، وزارة اخلارجية 1951اتفاقية جنيف لعام 
 . 177صم ، 2000نوفمرب  20إىل  19ه املوافق ل 1421شعبان  24إىل  32، الرياض ، اململكة العربية السعودية 
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 األسباب االقتصادية : -ثالثاً 

لقد تنوعت األسباب االقتصادية اليت تؤدي بالفرد إىل ترك وطنه والسعي يف األرض لتحسني    
 أحواله املعيشية والبحث عن حياة أفضل وذلك فيما رخص فيه الشارع احلكيم . 

فاخلروج من األوطان طلبا  للرزق وهروبا  من الفقر من أهم األسباب الداعية للخروج من األوطان    
بلدان اليت ترتفع فيها معدالت البطالة وينخفض فيها دخل الفرد مما جيعل البقاء فيها وخاصة يف ال

صعب لعدم قدرة الفرد على توفري احتياجاته الضرورية للحياة يف موطنه مما جيعله يفكر يف االنتقال 
اجاته واللجوء إىل بلد آخر تتوفر فيه فرص العمل لكي يستطيع أن يعيش حياته مطمئنا  ملبيا  احتي

واحتياجات أسرته ، وكذلك اهلروب من شبح الاعات وهو من أكثر أسباب اللجوء وخاصة يف دول 
 P113F1.إفريقيا جنوب الصحراء

جعفر " وأوىل األقوال يف ذلك  اللجوء لطلب الرزق قال أبوو وقد حث اإلسالم على اهلجرة    
د يف األرض متسعا  وقد يدخل يف"  بالصواب أن يقال إن اهللا عزوجل اخرب إن من هاجر يف سبيله جي

 السعة " السعة الرزق والغىن من الفقر .

د عد ابن العريب " اهلجرة من اجل طلب الرزق سببا  من أسباب اخلروج من األوطان فقال بعد قو    
.. مث أن قسم اهلجرة " الرابع سفر املعاش فقد يتعذر على الرجل معاشه مع اإلقامة فيخرج يف طلبه .

ذكر القسم الذي بعده اخلامس سفر التجارة والكسب الزائد عن القوت وذلك جائز بفضل اهللا تعاىل 
 P114F2.فمثال  التجارة هي نعمة من اهللا من اهللا با يف سفر احلج فكيف إذا انفردت 

ئز فإذا كان السفر للتجارة لتوفري احلاجيات الناقصة يف البالد اإلسالمية فهو أمر مطلوب وجا    
شرعا  وقد مارسه الصحابة رضي اهللا عنهم فقد كانوا جيلبون بضاعتهم من الشام واليمن وبعض البالد 

 اليت مل يدخلها اإلسالم.

                                                            
 .69ابق ، ص، املرجع السعيسى علي الدخيل العنزي  1
 . 69، املرجع السابق ، ص عيسى علي الدخيل العنزينقال  عن ، . 144 ، ص 4جابن كثري ، جامع القران العظيم ،  2
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لك لو أيت مشرك لبالد اإلسالم يريد التجارة فالشريعة اإلسالمية أجازت إعطاءه األمان ، قال اوكذ   
.. أو حنو ذلك ر اإلسالم يف أداء رسالة أو جتارة .ابن كثري " والغرض أن من قدم دار احلرب إىل دا

 P115F1."دار اإلسالم حىت يرجع إىل وطنه  نائبه أمان أعطي أمانا  مادام مرتددا  يففطلب من اإلمام أو 

ويدخل يف ذلك التعليم أو العالج أو غري ذلك من األسباب ، فذلك أمر جائز وهذا يرتتب عليه    
بعض الواجبات املالية اليت يدفعها للدولة اإلسالمية ، وهو مبلغ يدفعه التاجر املستأمن يف البالد 

ارى يأيت للدولة وقد كان بعض النص ، اإلسالمية ، كما إن مدته حتدد بزمن معني ال جيب أن يتجاوزه
اإلسالمية للتجارة وغريها و يأمن على نفسه وماله . وهذا يشكل صورة من صور األمان الذي مينح 
لغري املسلمني حىت يتمكنوا من الدخول واإلقامة يف البالد اإلسالمية لقضاء مصاحلهم ، كما أن من 

ياسيا  من دولة غري إسالمية  أسباب دخول غري املسلمني بالد اإلسالم أداء رسالة إىل مبعوثا  س
حيمل جزية أو  كسفريها مثال  يف الدولة اإلسالمية أو حامل رسالة من زعيمهم إىل إمام املسلمني أو

 P116F2.غريها من األسباب

 المطلب الثاني

 القانون الدولي .اللجوء في  أسباب

الالجئ يف نظر القانون ملعرفة أسباب اللجوء يف القانون الدويل البد من معرفة أوال  من هو     
م والربوتوكول اإلضايف لسنة 1951ريف الالجئ يف اتفاقية جنيف الدويل ، فمن خالل تع

م فنالحظ أ�ما ضيقا من تعريف الالجئ فال ينطبق وصف الالجئ إال على األشخاص 1967
ؤالء الذين يفرون من دوهلم أو دول إقامتهم بسبب خوف له ما يربره من التعرض لالضطهاد، وه

م و 1951احلماية املقررة يف اتفاقية وهم الوحيدون الذين يتمتعون ب الجئ االتفاقية  " يسمون"
م . وال تزال التعريفات اليت تشدد على االضطهاد الشخصي أساس والية 1967بروتوكول 

املفوضية ولكن أدخلت عليه معايري إضافية بالتدرج الستيعاب تدفقات الالجئني املتزايدة يف 
 لعقود األخرية يف خمتلف أحناء العامل .ا

                                                            
 . 69، ص عيسى علي الدخيل العنزي ، نقال  عن ،144ص  ، 4ج املرجع السابق ، ابن كثري ، جامع القران العظيم ، 1
 . 271 – 270، املرجع السابق ، ص  سعيد حارب املهريي 2
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وتقدم املفوضية السامية لشؤون الالجئني اليوم املساعدة لموعات من الالجئني الفارين من     
خليط من االضطهاد والنزاعات وانتهاكات حقوق اإلنسان على نطاق واسع . وكثريا  ما قامت 

االقتصادي واالجتماعي بتقدمي املساعدة املادية املفوضية بناء على طلب اجلمعية العامة واللس 
واإلغاثة يف حاالت الطوارئ لألشخاص الذين شردوا نتيجة كوارث من وضع اإلنسان وميرون حبالة 

يف بلدهم نفسه ، وذلك بالرغم  واألشخاص الذين نزحوا من مكان آلخر مشابة حلالة الالجئني ،
تفاقية ويطلق على الالجئني الذين يقعون حتت من إن هؤالء األشخاص ليسو الجئني حبسب اال

 م اسم  1951والذي يتجاوز إحكام اتفاقية والية املفوضية بذا املعىن الواسع لكلمة الالجئني 
هلم عن اصطالح " الجئ  وذلك متييزا   Mandate Refugees"الالجئني بالوالية " 

P117F".االتفاقية

1
P  هوم الالجئ ليشمل حاالت أخرى أوسع كما توسع بعض االتفاقيات اإلقليمية من  مف

 مشل .أو 

سباب تدخل اللجوء يف القانون الدويل إىل قسمني ، أ األسباب املربرةومما سبق ميكننا أن نقسم    
االتفاقية " وأسباب أوسع  يم وهو ما يسمى " الجئ1967م وبروتوكول 1951ضمن نطاق اتفاقية 

 لة ويسمون" الجئني بالوالية ."وامشل تبنتها االتفاقيات اإلقليمية ذات الص

 :م ( الجئي االتفاقية ) 1951أسباب اللجوء بموجب اتفاقية  -أوًال 

 :تطلق االتفاقية اخلاصة بالالجئني مصطلح " الالجئ " على الالجئ بسبب   

  : الخوف من االضطهاد 

لالجئني .الذي   عرضه أول ظهور ملصطلح "االضطهاد " كان يف مشروع دستور املنظمة الدولية     
اللس االقتصادي  أنشأهمن قبل اللجنة اخلاصة بشان الالجئني وعدميي اجلنسية ، الذي 

م . واهلدف منه هو تعريف "اخلوف" الذي من شأنه أن خيول لالجئ رفض 1946واالجتماعي سنة 
التشري ملاذا   اختيار هذا حمل قلق املنظمة ، حماضر اللجنة  وبالتايل يصبح املنشأدولة  إىلالعودة 

عدم التوافق مع  الذين لديهم جمرد األشخاص أنرمبا كان املقصود به ضمان  .املصطلح بالذات

                                                            
حممد علوان ، الالجئون يف القانون الدويل والتشريعات احمللية ، مؤسسة اللجوء يف األردن ، مركز دراسات الالجئني والنازحني  1

 .103م ، ص 2002متوز  18إىل  14واهلجرة القسرية ، ندوة عمل بعنوان : تطور اللجوء والنزوح التشريع واحلماية واملمارسة ، 
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هذا  إىلشخصية .  ألسبابهناك  إىليف العودة  غب/ الير أو األصليةالسياسية يف دولتهم  األحوال
 أيةاملتقدمني وعلى  األفرادسن نية الختبار ح آليةيكون مفهوم "االضطهاد " مبثابة  أناحلد ميكن 

P118F1. اآلنجل تقييد مفهوم الالجئ حىت أحال مل يكن مفهوم " االضطهاد" واضح من 
P  

تعريف حمدد لالضطهاد فلم يتفق الرأي على تعريف موحد للمقصود باالضطهاد ،  يوجد إذا  ال    
ذلك ألنه من أصعب املصطلحات القانونية وأكثرها غموضا  ، كما انه  من ناحية أخرى يعرب عن 

 P119F2.فكرة نسبية ورمزية 

سيب وبتحليل عبارة " اخلوف املربر من التعرض لالضطهاد " يالحظ بان اخلوف هو موضوع ن   
وحىت يكون اخلوف حمل اعتبار قانوين البد أن يشمل على عناصر شخصية وموضوعية ، حيث إن 
اخلوف هو حالة ذهنية ( عنصر شخصي ) ينبغي أن يستند إىل عنصر موضوعي ، وجيب أن يتم كال 

P120Fمن العنصر املوضوعي والشخصي حىت يقال بوجود اخلوف املربر.

3 

وعليه فان اخلوف من االضطهاد حالة نفسية ختتلف من شخص إىل آخر ، وهلذا فقد اشرتطت    
االتفاقية أن يكون مبنيا  على أسباب معقولة تربره وهو أمر ذايت خاص بالشخص الذي يطلب 
االعرتاف به كالجئ . لذلك فان حتديد وضع الالجئ يتطلب بالدرجة األوىل تقييما  لبيانات طالب 

وء أكثر مما يتطلب حكما   يف الوضع السائد يف بلده ، ومبعىن آخر فاحلالة النفسية للشخص اللج
املعين ليست هي وحدها اليت حتدد وضعه كالجئ بل إن هذه احلالة النفسية جيب أن تكون مبنية 

 على حالة موضوعية .

فعلى سبيل املثال  ، دولة نظر كل زاويةبروز تفاسري متباينة هلذا املصطلح من  إىل أدىما  هذاو     
من وجهة نظر الالجئني ، فانه ليس يف هذه النقطة بقوهلا "  أملانيايف  اإلداريةفقد حكمت احملكمة 

                                                            
 .11يوسف ، القانون الدويل للجوء السياسي ، املرجع السابق ، ص  أنصارىخالد سعد  1
 .  129برهان أمر اهللا ، املرجع السابق ، ص  2
العربية للعلوم  يوسف الدرادكة ، التعريف باإلطار القانوين للجوء واملصطلحات ذات العالقة يف القانون الدويل ، جامعة نايف 3

أيلول  02إىل  01ماعية ، من األمنية ، الرياض اململكة العربية السعودية ، امللتقى العلمي للجوء وإبعاده األمنية والسياسية واالجت
 . 09 – 08ص ، م 2015
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مهما أن خشية االضطهاد تعتمد على سلطات الدولة ، أو اجلماعة اليت الميكن السيطرة عليها بل 
P121F1.لالزمة "يكفي إلثبات أن الدولة التستطيع ، أو التقدم احلماية ا

P  

م االضطهاد كما ال يوجد 1967م أو بروتوكول 1951مل تعرف اتفاقية  وكما ذكرنا سابقا     
تعريف دويل مقبول لالضطهاد بالرغم من احملاوالت العديدة لوضع تعريف لالضطهاد واليت مل تنل 

P122Fجناح يذكر

2
P. إىل االضطهاد  ( أ) جند أ�ا أشارت 33م املادة 1951انه بالرجوع إىل اتفاقية  غري

بسبب من العناصر  بأي بشكل ضمين حيث بينت انه ... تكون حياته أو حريته مهددتني فيها
 اخلمسة وهي : 

 العرق : – 1

ينبغي أن يفسر باملعىن الواسع ليشمل كل معاين العرق والذي يشار إليه بالعادة إىل العضوية    
عرقية غري   أقليةد سكاين اكرب ، واالنتماء إىل ضمن عد أقليةجمموعة اجتماعية معينة ميكن أن تشكل 

 كايف حبد ذاته بل البد أن يكون هناك اضطهاد بسبب االنتماء إىل تلك األقلية .

كما نصت عدة إعالنات و اتفاقيات دولية على منع التمييز بسبب العرق ، فنجد على سبيل     
على أن لكل إنسان حق التمتع بكافة  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تنص 2املثال املادة 

احلقوق و احلريات الواردة يف  اإلعالن دون متييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس  أو اللغة  
أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر ، أو األصل الوطين أو االجتماعي أو الثروة ، أو امليالد 

P123Fني الرجال و النساء .، أو أي وضع آخر دون أية تفرقة ب

3
P  باإلضافة إىل إعالن هيئة األمم املتحدة

 حول القضاء على كافة أشكال التمييز العرقي.

 

 

                                                            
 . 139خالد سعد أنصارى يوسف ، املرجع السابق ، ص  1
، ينظر، فاضلة عبد اللطيف ،  115املرجع السابق، ص  إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب، ،عبد احلميد الوايل 2

 .25ــ-24، ص م1999الالجئ السياسي يف القانون الدويل ، جامعة وهران ، معهد احلقوق والعلوم اإلدارية ،
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان . 02ينظر املادة  3
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 الدين : – 2

إن إدخال الدين ضمن أسباب االضطهاد و الذي يكسب الشخص صفة الالجئ يكتسي أمهية     
اليني من األشخاص من دوهلم كبرية ، كما أن الصراعات الدينية عرب التاريخ سامهت يف اضطهاد امل

 .األصلية

الشعائر  بان احلق يف حرية الدين وممارسة 18لقد بني اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة     
اإلنسان ، واالضطهاد بسبب الدين ميكن أن  الدينية وإقامة الشعائر هي من احلقوق اليت يتمتع با

يكون بعدة أساليب وطرق ، مثل حترمي أو جترمي االنتماء إىل طائفة دينية أو ممارسة العبادات سواء يف 
السر أو العلن ، التعاليم الدينية ، أو القيام بفرض إجراءات متييزية خطرية على أشخاص بسبب 

P124Fىل طائفة دينية معينة .ممارستهم شعائر دينهم أو االنتماء إ

1 

 18من العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية و السياسية جاء لتعزيز املادة  18كما أن نص املادة    
حرية الفقرة الثالثة و اليت تنص على . من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مع وضع قيود مبوجب 

ن موضوع قيد إال تلك املنصوص عليها قانونا  التعبري عن ديانة الشخص أو معتقداته ال ميكن أن تكو 
و اليت هي ضرورية حلماية األمن و النظام العمومي و الصحة العمومية أو املتعلقة باألخالق أو 

 P125F2.احلريات و احلقوق األساسية للغري

 إىل منتميا   كان إذا والغرب، الشرق أواصر يرعد مصطلح الديين، اإلرهاب لألسفولكن     
 القلق يثري ال فهو ،"املسلمني" ضد وموجه ،" بوذيا  "  دينيا   ا  إرهاب يكون حني أما ،"املسلمني"

 تدعم اليت الليربالية املنظومة وال اإلنساين، بالشأن اليت تعىن اإلنسان، حقوق منظمات وال العاملي،
 ضد مادية أو معنوية إرهابية حوادث وتكرار .!!اإلنسان حقوق احرتام إىل وتدعو والتعدد احلرية

 اإلرهاب أن على يؤشر السلوكيات، هذه عن العاملي القرار صناعة وجتاهل بتغافل مصحوبة املسلمني
 ومباركة بل عنها مسكوت وهي مسلمون، با يقوم عندما وجمرمة حمرمة فهي املكيال، ثنائية سياسة
 ومعاين .أقلية أم كانوا أكثرية املسلمني ضد سالحها توجيه بشرط شخص، أي با يقوم عندما

                                                            
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان . 18دة ينظر نص املا 1
 من العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية . 18ينظر نص املادة  2
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 واإلثين العرقي التطهري عملية يف األمام إىل دفع أ�ا على تقرأ البوذيني تصرفات عن العاملي السكوت
 126F1.املتطرفة البوذية الموعات به تقوم الذي

 الجنسية :  – 3

مصطلح اجلنسية يف هذا اإلطار ينبغي أن ال يفهم مبعىن املواطنة ، ولكن أيضا  يعين العضوية يف    
جمموعة أو طائفة اثنية أو لغوية ، وبعض األحيان ممكن أن ختتلط مبفهوم الرق ، والذي عادة ما يظهر 

أو خطر  عندما تتكون الدولة من أكثر من عرقية أو اثنية والذي ميكن أن ينشا عنه اضطهاد
االضطهاد ، وغالبا  ما يكون االضطهاد بسبب اجلنسية موضع اعتبار عند احلديث عن األقليات 

P127Fالعرقية يف حدود الدولة الواحدة .

2
P    كما حيدث للمسلمني يف ميامنار حبيث سحبت منهم اجلنسية

 ولكن هذا غري صحيح بل  ، االستعمار الربيطاين إباناليت دخلت بورما  األقلياتمن  أ�مبدعوى 

 P128F3.موجودون فيها مند قرون وبأ�مالتاريخ يشهد خبالف ذلك 

  تماعية معينة :اجالنتماء إلى فئة ا – 4

مثل  الطائفة االجتماعية املعينة عادة ما تتكون من أشخاص من ذوي اخللفيات املشرتكة ،    
العادات أو الوضع االجتماعي . وهذا السبب عادة ما خيتلط باألسباب األخرى مثل االنتماء إىل 
أقليات دينية أو عرقية ...اخل . وتكون املمارسات االضطهادية يف هذه احلالة بسبب عدم الثقة 

إىل هذه الطائفة الشك ) بانتماء أفراد هده الطائفة إىل احلكومة بسبب النظرة السياسية واالنتماء (

                                                            
 متاح على الرابط   50م ، ص  2015وكالة الروهينقا ،  نجا يف ميامنار األقلية األكثر اضطهادا يف العامل ،يالروه طارق شديد ، 1

http://www.rna. press.com/data/itemfiles/e9e8fb0ce3052534865a2c3f81baceb9 . 
عبد احلميد الويل ، املرجع السابق ، إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل ، . ينظر  09يوسف الدرادكة ، املرجع السابق ، ص 2

 cuidedes procedures et criteres aappliquer kk  pour ، ينظر 181والعريب ، املرجع السابق ، ص
deteterminer lestatut de refugie auregard de la convention de 1951 et du protocole 
de 1967 relatifs au staut des réfugiés publié par le haut commissariat de snations 
unies pour réédition genére , janvier 1992. p19.         

، تصدرها رابطة العامل  بن جعفر على آل فائز ، املسلمون يف بورما التاريخ والتحديات ، جملة دعوة احلق نور اإلسالم 3
 . 08 – 05ص ، م 1991ه /  1412،  115، مكة املكرمة ، اململكة العربية السعودية ، السنة العاشرة ، العدد اإلسالمي
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حبد ذاتا ال يكون كافيا  العتباره الجئا  بل البد أن يكون هناك اضطهاد يلحق أو خيشى أن يلحق 
 P129F1.بإفراد هذه الطائفة 

   الرأي السياسي : -5

كما هو احلال يف بقية األسباب ، فاالنتماء أو تبين رأي سياسي خمالف للحكومة ليس حبد ذاته 
اللجوء ، بل البد أن يبني طالب اللجوء إن لديه خوفا  من االضطهاد بسبب هذا سببا  كافيا  لطلب 

 الرأي ، وبالتايل عدم قبول مثل هذا الرأي من قبل احلكومة يكون مفرتضا  .

ومن املفرتض أيضا  أن يكون هذا الرأي السياسي قد علمت به السلطات  وان السلطات قد    
 لو مل يكن فعال  متبنيا  مثل هذا الرأي السياسي ) . وقد حيدث نسبته إىل هذا الرأي السياسي ( حىت

يف بعض األحيان إن طالب اللجوء مل يقم بالتعبري عن رأيه قبل مغادرته لبلده بسبب قسوة العقوبة 
اليت من املمكن أن يتعرض هلا ، ومع ذلك يكون فرضا  منطقيا  انه كان سيكتشف أمره عاجال  أو 

ذلك سيكون طالب اللجوء يف نزاع مع السلطات ، ويكون فرضا  منطقيا  أن يعترب آجال  ، وبناء على 
 P130F2.خوفا  مربرا  من التعرض لالضطهاد

لى طالب اللجوء أن يثبت إن السلطات يف بلد األصل قد علمت برأيه السياسي قبل عوال جيب    
سي ، ولذلك مل يتعرض أو يعاين مغادرته لبلده ، وانه من املمكن واملتصور أن يقوم بإخفاء رأيه السيا

من أي متييز من حكومة بلده ، وانه يف مثل هذه احلاالت يكفي أن يكون طلب اللجوء مبنيا  على 
افرتاض إن طالب اللجوء له رأي سياسي خمتلف سوف يوجه يف حال عودته اضطهاد أو اخلوف من 

 sure place .P131F3االضطهاد وهذا ممكن أن يكون الجئا  من حيث املكان 

خارج بلد جنسيته ، فإذا كان  وال ينطبق وصف الالجئ على طالب اللجوء إال إذا كان موجودا   
ضمن نطاق االختصاص اإلقليمي لبلده ال تنطبق عليه صفة الالجئ . وعلى هذا فاللجوء  موجودا  

                                                            
 . 10، املرجع السابق ، ص  يوسف الدرادكة 1
منظمة العفو الدولية ـ  ، ينظر ، 118املرجع السابق ، ص ميد الوايل ، إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب ، عبد احل 2

 .07ص  م ،1997تقرير عام 
 . 10يوسف الدرادكة ، املرجع السابق ، ص 3
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 الالتينية ) ال يعترب مشموال   الدبلوماسي يف السفارات األجنبية ( عرف متبع يف بعض دول امريكا
 م .1951بأحكام اتفاقية جنيف لعام 

وال يشرتط أن تكون مغادرة الشخص حىت يكون الجئا  ، وال يشرتط أن تكون بسبب خوف له    
ما يربره ، فقد يغادر بلده بدواع أخرى خالف اخلوف من االضطهاد ، ولكنه بسبب الظروف 

الوقت على وجوده يف اخلارج يطلب االعرتاف به بوصفه  اجلديدة يف بلده ، وبعد مضي بعض 
 كالجئ ( الالجئ احمللي ) .

ويشرتط يف الالجئ أن يكون غري قادر وال راغب بسبب اخلوف ، أن يستظل حبماية البلد الذي    
حيمل جنسيته . ومعىن ذلك إن طالب اللجوء ال يكتسب صفة الالجئ إن كان ال ميكنه اإلفادة من 

مته . بسبب وجود ظروف خارجة عن إرادته مثل حالة احلرب أو احلروب األهلية أو محاية حكو 
اضطراب خطري مينع بلد جنسيته من منح احلماية أو جيعل هذه احلماية غري فعالة . وقد يرفض بلد 
اجلنسية تقدمي هذه احلماية ( رفض إعطاء جواز السفر ، أو رفض متديد سريان مفعوله ) مما يؤكد أو 

اخلوف من االضطهاد ، وحني يرفض الشخص قبول محاية حكومة بلد جنسيته ، فال ينطبق  يعزز
 P132F1.عليه وصف الالجئ  إال إذا كان مربر هذا الرفض هو اخلوف من االضطهاد

 بالوالية أو بحكم الواقع ) : للجوء خارج نطاق االتفاقية ( الالجئين أسباب -ثانيا 

إن األسباب اليت تدفع إىل إجياد هذه املشكلة الدولية و تفاقمها وتأزمها متعددة وختتلف من    
حيث القوة والتأثري يف حجم وتطور تلك الظاهرة إال أن هذه األسباب مجيعا  أسهمت وبدراجات 

 ي : متفاوتة يف رسم صورة اللجوء اإلقليمي والالجئني يف الوقت احلاضر ، واهم هذه األسباب ه

 الحروب والنزاعات المسلحة :  -1

من البديهي أن ينجم عن كل نزاع مسلح أو حرب بني دولتني أو أكثر ، فرار العديد من سكان    
الدول املتحاربة واللجوء إىل دول أخرى حيث األمن واألمان واملأوى مثل ما حدث إبان احلربني 

                                                            
 . 100، الالجئون يف القانون الدويل والتشريعات احمللية ، املرجع السابق ، ص حممد علوان 1
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وإفريقيا من اجل  آسياالعامليتني واحلروب اإلقليمية االستعمارية اليت خاضتها الدول األوروبية يف 
P133Fالسيطرة على شعوبا ، أدى ذلك إىل ظهور اآلالف من الالجئني مما أثقل كاهل دول امللجأ .

1
P  

 تعريف لك ظهر ما يسمى حبركات التحرر من اجل املطالبة باالستقالل واحلرية ، وقد  ولذ   
الجئي حركات التحرر من املقاتلني من أجل االستقالل " بأ�م أعضاء حركات التحرر الذين غادروا 
بالدهم من اجل احلصول على التدريب العسكري ، أو الذين انضموا بأنفسهم يف مجاعات خارج 

P134Fبلدهم من اجل شن نضال من اجل االستقالل وسيادة بالدهم "

2
P. 

 روب االنفصال :الحروب األهلية وح – 2

إذا كانت النزاعات املسلحة بني الدول سببا  مباشرا  يف تفاقم ظاهرة اللجوء فان احلروب األهلية     
ضمن الدولة الواحدة وحروب االنفصال وما ينجم عنها من صراعات بني خمتلف الفئات والقوميات 

الدولة للجوء إىل دول  اليت يتكون منها الشعب ، من قتل وتدمري تدفع اآلالف من سكان تلك
أخرى وبالدرجة األساس إىل الدول الاورة هربا  من املوت والظروف الصعبة اليت تؤدي إليها مثل تلك 
احلرب ، والشواهد كثرية جدا  فقارة إفريقيا  تشكل النموذج لذالك وكذالك دول أمريكا اجلنوبية 

وب أسيا ودول شبه القارة اهلندية ، والشرق وبالتحديد دول أمريكا الوسطى ، ويف آسيا تعترب دول جن
 األوسط ويف مقدمتها لبنان .

كما سعت بعض الدول منذ استقالهلا إىل بناء دولة قومية يدين هلا أفرادها بالوالء و الطاعة ، إال      
أن االختالف العرقي والتعدد الثقايف حال دون حتقيق هذه الغاية بعد استقالل هذه الدول ، إضافة 

  املوروث االستعماري الذي شكل عائقا  موضوعيا  أمام تلك الطموحات.إىل

وهلذا يعترب اللجوء بسبب احلروب األهلية و الصراع على السلطة ، من أشد وأعقد أنواع اللجوء ،    
و ذلك راجع إىل خطورة هذه األهداف . إذ أن هناك تيار حاكم وتيار حياول اإلطاحة به و 

م حبجة إرساء الدميقراطية و هناك حماوالت لتفكيك الدول املعنية حتت غطاء االستيالء على احلك

                                                            
 . 514ضاري رشيد الياسني ، املرجع السابق ، ص، سعود حممد حبيب  1
بشكل من الصومال والسودان ، رسالة ماجستري ،  إثيوبياوأثرها على عالقاتا  إفريقياهشام فهيم خليل ، مشكلة الالجئني يف  2

 . 19م ، ص 1991ة القاهرة ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، قسم العلوم السياسية ، جامع
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االنتماء ألثين ، و ذلك باللجوء إىل احلروب الداخلية واليت تؤدي إىل نزوح املاليني من األفراد إىل 
P135F1.أقاليم آمنة أو طلب اللجوء يف بلدان جماورة

P  

 االنقالبات العسكرية والقمع السياسي واألزمات السياسية : – 3

ألنظمة احلكم وتوجهاتا الفكرية وممارسات السلطة يف خمتلف دول العامل واإلرهاب السياسي ،    
اثر مباشر وفعال يف إجياد وتصعيد مشكلة اللجوء ، فاألنظمة الديكتاتورية وممارسة االضطهاد 

وانتهاك حقوق اإلنسان وحرياته األساسية تدفع بالعديد من املواطنني إىل ترك واملالحقة للمعارضة 
 P136F2.بالدهم واللجوء إىل دول أخرى هربا  من البطش واملالحقة

إذ أن الجئي املعارضة يعتربون من أشد أنواع الالجئني إثارة للمشاكل والتوترات بني الدول ، إذ     
ء الالجئني أن استقباهلم من طرف دول أخرى يعترب عمال  ال تعترب الكثري من الدول املصدرة هلؤال

خيلوا من العداء. وهلذا ذهبت كثري من االتفاقيات الدولية واإلقليمية ذات الشأن ، على النص أن 
 سلوك من هذا النوع ال يعترب سلوكا  عدائيا .

سببا  النقطاع العالقة كما يندرج حتت هذا النوع أيضا ارتكاب جرمية سياسية ، و الذي يعد    
العادية بني الفرد و دولته ، فيلجأ إىل الفرار من دولته إىل دولة أخرى طالبا  للجوء السياسي. و ميكن 
أن يتخذ ارتكاب جرمية سياسية عدة أشكال ضد احلكومة ، سواء كان الفرد مقيما  داخل اإلقليم 

مقاالت دون رخصة خاصة من  وذلك بتكوين أو االنضمام إىل حزب سياسي أو نشر كتب أو
حكومته ، أو مغادرة دولته دون رخصة ، أو كان موجودا  خارجها أو كان يقوم بنشر كتب معادية 
لنظام احلكم أو االنضمام إىل حزب سياسي معادي للحكومة أو مجاعة مناهضة للحكومة مقيمة 

 P137F3.باخلارج

 

 

                                                            
 .53عبد احلميد الوايل ، إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب املرجع السابق ، ص 1 
 . 515ضاري رشيد الياسني ، املرجع السابق ، ص ، سعود حممد حبيب  2
 .17، املرجع السابق ، ص  سعاد حييوش 3
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 الممارسات االستعمارية واألنظمة العنصرية : – 4

للممارسات االستعمارية السيما يف دول العامل الثالث دورا  رئيسيا  يف تأزم مشكلة اللجوء ، إذ  الزال
دفعت السياسات االستعمارية والتدخالت العسكرية يف شؤون العديد من الدول أبناء شعوبا للفرار 

ك الدول إىل دول أخرى ، هربا  من املوت أو القمع ولتنظيم عمليات مناهضة لالستعمار من تل
يستخدم القادة السياسيني يف البلدان النامية هياكل سلطة الدولة لضمان  األحيانكثري من   كما انه.

الضعيفة لعدم  واإلدارةساهم الفساد والسياسات احلكومية الديكتاتورية  إذاحلفاظ عليهم ذاتيا  ، 
P138Fاستقرار حكم تلك الدول.

1 

احد ابرز العوامل املوجدة هلذه الظاهرة الدولية وتكاد  كما تشكل األنظمة العنصرية وممارستها ،    
تكون مناطق اجلنوب اإلفريقي وإفريقيا جنوب الصحراء من املناطق اليت تظهر فيها حدة ظاهرة 
اللجوء من هذا النوع  . إذ أن تنفيذ سياسات أثنية من قبل بعض احلكومات بغية إنشاء جمتمعات 

خوض حروب ضد الفئات اإلثنية الغري مرغوب فيها إلرغامها متجانسة أثنيا  ، و لو تطلب ذلك 
على مغادرة البلد أو حىت إبادتا بارتكاب ما أصبح معروفا  لدى اجلميع بالتطهري العرقي أو اإلبادة 

P139Fاجلماعية مثل ما حدث يف البوسنة و اهلرسك و رواندا.

2
P ميامنار ضد  و يف وحيدث حاليا  يف فلسطني

 خلري دليل على ذلك  . وهينجااألقلية املسلمة الر 

كما إن لظاهرة االستعمار االستيطاين الصهيوين يف فلسطني والكيان العنصري الذي أقيم فيها     
أدى إىل أن يصبح شعب بالكامل الجئا  يتوزع يف العديد من الدول ، ومشكلة الالجئني الفلسطينيني 

ت من اعقد مشاكل الالجئني يف العامل ملا رافقها حبجمها وظروفها ومداخالتا الدولية واإلقليمية الزال
من ظروف دولية ومؤثرات داخلية وخارجية زادت يف طابعها املأسوي ، وميكن مالحظة ظاهرة اللجوء 
يف كل بقاع األرض اليت الزالت ختضع بشكل أو آخر للسياسات واملمارسات االستعمارية 

 P140F3.يةوالعنصر 

 
                                                            

 . 300يوسف ، املرجع السابق ،  أنصارىخالد سعد  1
 .53عبد احلميد الوايل ، إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب ، املرجع السابق ، ص  2
 . 515ضاري رشيد الياسني ، املرجع السابق ، ص، سعود حممد حبيب  3
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 العوامل الطبيعية : – 5

ويأيت يف مقدمتها اجلفاف والاعة والفيضانات والكوارث الطبيعية األخرى وابرز منوذج لظاهرة اللجوء 
P141F1.وبالتحديد إفريقيا جنوب الصحراء بسبب هذه العوامل القارة اإلفريقية

P هلذا النوع من اللجوء أسباب
اب الطبيعية اخلارجة عن عدة منها ما يكون لإلنسان دخل فيه ومنها ما هو خارجا  عن إرادته فاألسب

إرادة اإلنسان كاجلفاف و التصحر ..اخل أما األسباب البشرية اليت يكون لإلنسان دخل فيها مثل 
قطع األشجار الستخدامها كوقود ، والرعي غري املنتظم إضافة إىل أسباب أخرى يكون اإلنسان سببا  

 فيها.

اته كمنجم للخدمات و السلع اإلسرتاتيجية ، أوال  : العامل االستعماري الذي تعامل مع مستعمر    
 دون االهتمام بالقطاع الزراعي إال ماله صلة باقتصادياته.

ثانيا : عدم االستقرار السياسي ، إذ إن هناك عالقة طردية بني عدم االستقرار السياسي و عدم    
سي فإنه يصعب على إشباع احلاجات الضرورية لإلنسان ، إذ انه يف ظل غياب هذا االستقرار السيا

احلكومات العمل من أجل توفري احلد األدىن من االحتياجات الغذائية للشعب و بالتايل تظهر 
 P142F2.مشكلة اجلوع الذي يكون سببا  يف جلوء األفراد

 أن دور العامل االقتصادي يف الدفع باملاليني من الناس إىل مغادرة بلدا�م سيتنامي:  ثالثا      
مستقبال  بسبب تقوية العوملة و انعكاساتا السلبية على دول العامل الثالث . و لذلك يرى بعض 

ذلك الناتج عن االضطهاد  املالحظني إن شدة الفقر ستكون بذاتا نوعا  من اإلكراه يشبه
 P143F3.السياسي

 اللجوء بسب النزاعات الحدودية : - 6

ارتبطت مشكلة احلدود يف الكثري من القارات مبشكلة الالجئني ، وذلك نظرا  للصراعات املسلحة     
النزاع أي نزوحا   أطرافأحد  أقاليمو اليت جترب سكان تلك املناطق على اللجوء إما إىل داخل 

                                                            
 . 516الياسني ، املرجع السابق ، ص ضاري رشيد ، سعود حممد حبيب  1
 .33هشام فهيم خليل ، املرجع السابق ، ص  2
 . 22نفس املرجع السابق ، ص  3
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ات و إما طلب امللجأ يف دول أخرى هربا  من االضطهاد الذي يتعرضون له على يد القو ،داخليا  
املسلحة و امليلشيات التابعة هلا. وعلى سبيل املثال فقد كان للقارة اإلفريقية حظ األسد من هذا 
النوع من النزاعات و ذلك بسبب احلدود املصطنعة اليت رمسها املستعمرون واقتسموا مبوجبها القارة 

ا كانت عليه يف قبل االستقالل مما جعل الكثري من الدول تسعى إىل اسرتجاع تلك احلدود على م
 سابق عهدها. ونذكر على سبيل املثال النزاع القائم بني موريتانيا و السنغال حول �ر السنغال.

احلدود يف إفريقيا « وإىل تفسري مشكلة احلدود يف إفريقيا تذهب الدكتورة حورية جماهد إىل القول   
تصارع بني الدول االستعمارية للظاهرة استعمارية جاءت نتاجا  للتكالب االستعماري ، ومظهرا  

انعكاسا  لتوازن القوى فيما بينها ، و ما أسفر عنه من مساومات و تعبريا  عن قوة كل منها معربا  عنه و 
مبدى ما استطاعت قواتا احتالله من أراضي ، حىت توافق أن يكون أساس احلدود مع أقصى ما 

عليه لذا فقد جاءت احلدود األفريقية وصلت إليه تلك القوات واستطاعت أن تضع علم دولتها 
م الذي 1885م ـ 1884نتيجة التفاق الدول األوربية ، و أعطيت هلا املشروعية يف مؤمتر برلني 

P144F1.»وضع اخلريطة السياسية ألفريقيا
P نرى أن مشكلة احلدود سامهت بشكل فعال يف جلوء  و بذا

 الكثري من األفراد خارج أقاليمهم حبثا  عن األمان و االستقرار.

 االضطهاد الديني والعرقي : – 7

يف  ذلك رغم إن الشق األخري من هذا السبب يدخل ضمن العنصرية وممارساتا ، ولكن يالحظ   
وتنص دساتريها على املساواة العرقية والدينية ، ولكن توجد فيها دول ال تعترب من األنظمة العنصرية 

ممارسات لالضطهاد الديين والعرقي أدت إىل ظهور مجاعات كبرية من الالجئني بسبب محالت القمع 
واإلبادة وميكن مالحظة ذلك يف دول جنوب آسيا  يف الفلبني حيث املالحقة واملطاردة ضد 

يف دولة ميامنار العنصرية  و ذلك يف بعض دول شبه القارة اهلنديةاملسلمني يف ظل حكم ماركوس ك
 األقلية املسلمة لك ما متارسه ضدذ طبقي وال أدل منأساس  طنني علىاليت يقسم دستورها املوا

العرقي  كما  الروهينجا اليت تضطهد على مرأى من العامل ال لشيء إال بسبب معتقدها الديين واصلها
 P145F2.ق األوسط ، ومناطق أخرى من العاملسبب يف بعض دول الشر ميكن مالحظة هذا ال

                                                            
 .146مشكلة احلدود بني الصومال و أثيوبيا ، ص  ،حورية جماهد نقال  عن ، ،  22رجع السابق ، ص ، امل هشام فهيم خليل1
 . 298،ينظر خالد سعد أنصارى ،املرجع السابق ،ص 516، املرجع السابق ، ص الياسني ضاري رشيد، سعود حممد حبيب  2
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 األسبابكثرية ومتعددة ، فتعدد   أوطا�م مغادرة اليت جترب الناس على األسباب إنأخريا  نستنتج      
  البشرية ثقيل على النفس شيءوهو  األوطان ومفارقة األهل وألحبابولكن اهلدف واحد وهو ترك 

بل يرتقي  ومربراتا ، ال أحكامهاكما اخرب بذلك النيب صلى اهللا علية وسلم . ولكن الضرورة هلا 
أو هددت إحدى  على املسلم ممارسة شعائره الدينية ، تعذر إذاخاصة ، الوجوب  مرتبة إىل األمر

سواء  ناألماباب منح  اإلسالمية يفهلذا وسعت الشريعة  الضروريات اخلمس اليت ال غىن عنها،
بوابا لغري املسلمني مهما كان الدافع للجوئهم  اإلسالميةلغري املسلم  وفتحت الدولة  أوللمسلم 

،  اإلسالميةيف الشريعة  األمانر الذي مينح مبوجبة ، وهذا هو الضابط واملعيافقط  مشروعا   أنشرط 
يف  أويضطهد خصومه يف الدين  أثيمحباكم  األرضمنيت قطعة من  فإذايقول الشيخ حممد الغزايل " 

 "املهانة ..... اإلنسانيةمفتوحة لتكرمي  األخرى البالد أبواب، ويضيق عليهم اخلناق فلتكن  الرأي

الالجئ يف القانون الدويل فهي يف  بوضعيتمتع  أن لإلنسان مبوجبهااللجوء واليت حيق  أسباب أما   
،  واليت متثل القانون الدويل لالجئني الالجئنيبم اخلاصة 1951فوفق اتفاقية  ، حيز ضيق وحمددة

وهي الدين ، مسة املذكورة اخلألسباب لأو اخلوف من االضطهاد ، االضطهاد  أ�ا ركزت علىجد ف
أو العرق اجلنسية أو الرأي السياسي أو االنتماء إىل فئة اجتماعية معينة ، بل حىت مصطلح 

مما جعل موقف الدول تتباين يف تفسري  اآلن حد إىل متفق عليه دوليا   تعريف يوجد له ال االضطهاد
أخرى يعد كذلك من وجهة نظر  ، فما يعترب اضطهادا من وجهة نظر دولة ، قد المعىن االضطهاد 

 نأ"  إىل األمريكيةخلصت احملكمة العليا يف الواليات املتحدة   فمثال   ، انعكس يف ممارساتا وهو ما
ضوا على ملتمسي جلوء من هاييت اقية على حنو كامل عندما قباالتف خيالفوارة مل اهلج مسئويل

 إىل وأعادوهم األمريكيةللواليات املتحدة  اإلقليميةمكدسني على ظهر قوارب خارج نطاق املياه 
واضعي االتفاقية رمبا فاتم التفكري يف احتمال قيام  إن"  أيضا  احملكمة العليا  أقرتكما  ." أوطا�م

 اهلرب إىل –يف حماولة بائسة  –نفس الدولة اليت سعوا  إىل وإعادتمدولة بتجميع الالجئني الفارين 
P146Fيةاإلعادة اجلرب اليت حترم   33قد تشكل خرقا  لروح املادة  األعمالومثل هذه منها " 

1
Pدفع  ، وهو ما

مشولية  أكثرتكون  إقليميةحملاولة استدراك هذا النقص بعقد اتفاقيات  ميةاإلقليبعض املنظمات 
 جمتمعاتا . توتراعي  خصوصيا

                                                            
، املفوضية السامية لألمم املتحدة  2جاك سرتو ، االتفاقية من وجهة نظر بريطانيا ، احلاجة إىل مناقشة القضية ، الالجئون مج  1

 . 10، ص م2001،  122لشؤون الالجئني ، العدد 
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مل يستطع  وإذا ، يقع على الشخص نفسة  الدويليف القانون  االضطهاد إثباتعبئ  إنكما       
أو الرد  إىل إمايتعرض  أنفيمكن  ، مل تقنع تلك املربرات دولة اللجوء أوذلك  إثباتهذا الشخص 

الضطهاد أشكاال  أخرى ل  إنخطر حمقق الوقوع ، بل  أوقد يعرض حياته للتهديد  الطرد وهو ما إىل
التضييق يف سبل املعيشة فالواردة يف االتفاقية ،  الصورمن بعض صورا  معينة أكثر وحشية  تأخذقد 

السياسية  أولوظائف السيادية ا تويل ، حرما�م من أراضيهممغادرة  إىلعلى بعض الفئات لدفعهم 
لفئة لدونيا ، وحماولة حتديد النسل مواطن من الدرجة  بأنه ن االضطهاد تشعر الشخصهو نوع م

يشكل نوع من االضطهاد وهو  بم ، خاصة إجراءات وفرضالزواج  إجراءاتتعقيد كاجتماعية معينة  
صوره ومل يشتمل تعريف  أبشعيف  هادا  اضطكل هذا يشكل لألقلية املسلمة يف ميامنار مثال ،  ما حيدث 

 .الالجئ يف االتفاقية على ذلك 

 ألشخاصم يستبعد بعض 1951يف اتفاقية  ممثال   لالجئني الدويل القانون إنذلك  إىليضاف    
 أنمع  ، كحال ضحايا الاعات والكوارث الطبيعية واملهددون بالفقر  ، واجدين يف ظروف خاصةتامل

تشملهم الذين  أولئكمثلهم مثل  مرغمني أوطا�ملرتك  واضطرواهؤالء يستحقون احلماية واملساعدة 
 ميكن منحهم احلماية مبوجب االتفاقية ، هلذا تعرضت ولكنهم يف نظر القانون الدويل ال ، االتفاقية

 وهلذه،  بعض بنودهاظر الن بإعادةطالبة من بينها امل كان  جمموعة من االنتقادات اليت إىل هذه األخرية
 يربرها يف الواقع .االنتقادات ما 

وكلهم يتمتعون باحلماية والرعاية ،  ، الءاإلسالمية فيشمل كل هؤ يف الشريعة  األمانعقد  ماأ    
من ذلك حىت لو كانوا يتمتعون حبماية دولتهم  أكثردنيوية ، بل  أودينية  ألغراضذلك  أكانوسواء 
، خبالف القانون الدويل الذين يدرجهم ضمن دائرة  األمانمن منحهم  فليس مانعا   األصلية

  الذين تشملهم بنود االنقطاع املنصوص عليها يف االتفاقية . األشخاص
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 ثالثالالفصل 

 لالجئين ومبررات زوالها.ضمان الحماية الدولية  آليات

يف  املرجعهذه الضمانات  متثلحلمايتها ، حبيث  ضمانات إىلاحملافظة على احلقوق حتتاج  إن    
  ختالفإب الضماناتتلف نوعية هذه خت، و  ا�احماولة نكر  أوحال وقوع اعتداء على هذه احلقوق 

كان   ، محاية إىلاجة حب اإلنسانية الفئات  أكثرالالجئني باعتبارهم من ف،  إليهاملصدر الذي تستند 
 أمس احلاجة حتواء هذه الفئة اليت هي يفإليف مستوى هذه الظروف ،  اآللياتذه تكون ه أنالبد 

 . إىل مساعدة ومحاية عاجلتني
، وقد يستبدل نظام  األصليةوتتحسن الظروف يف بلدا�م  األحوالولكن يف املقابل قد تتغري    
 عاماً  ويصدر عفواً  ، يغري النظام القائم من ممارسته أو،  اإلنسانحلقوق  احرتاماً  أكثريكون  خرآب

  اإلبقاء على هذه احلماية ، ومنهيستدعي  يصبح هناك مربراً  ال األحواليشمل هذه الفئة ، ففي هذا 
غري وسيلة اللجوء ، وعليه  أخرىالبحث عن بدائل  أووطنه ،  إىلد يعو  إنكان البد للشخص 

 : إىل مبحثني نتناول يف سوف نقسم هذا الفصل 
 لالجئني .آليات ضمان احلماية الدولية  : األولاملبحث 

 .لالجئني املبحث الثاين : مربرات زوال احلماية الدولية 
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  األولالمبحث 

 ضمان الحماية الدولية لالجئين . آليات 

يتوقف  األماناملتعلق منها مبا يسمى بعقد الشريفة ،  النبويةلنصوص القرآن الكرمي والسنة  تتبعامل    
،  واآلخرةمجعاء ملا فيه من خري الدنيا  و لإلنسانيةعلى عظمة هذا الدين الذي جاء رمحة للعاملني 

مباشرة أو غري مستفيضة يف هذا اجلانب ، ما يشري منها بصورة مباشرة  واألحاديث اآلياتفجاءت 
النظم  أقرتهما  من الزمان ، عشرة قراناً  أربعة بنحو فهي بذلك سبقت سبقاً  ، ه احلمايةإىل هذ

يف  إالعلى شكل اتفاقية دولية  به هلذا اجلانب وتفرد له قانون خاص راليت مل تنظ اليةالوضعية احل
 وعليه سوف نقسم هذا املبحث إىل مطلبني نتناول يف :ين .  القرن العشر 

 آليات ضمان احلماية الدولية لالجئني يف الفقه اإلسالمي . املطلب األول :

 املطلب الثاين : آليات ضمان احلماية الدولية لالجئني يف القانون الدويل .

 األولالمطلب 

 اإلسالمي .آليات ضمان الحماية الدولية لالجئين في الفقه 

 اإلنسانالكرمي والسنة النبوية على العديد من الشواهد الذي حتفظ  حق  القرآنتشتمل نصوص     
وحث  ، بل قد رغب اإلسالم يف ذلكاخلري إاليبتغي  مادام ال ،بغض النظر عن معتقده  األمانيف 
 مايلي :ومن بني هذه النصوص اليت تنظم هذا اجلانب نأخذ على سبيل املثال  . عليه

 : : من القران الكريم أوالً 

 :)االستجارة من سورة التوبة ( آية  06اآلية  – أ

َوِإْن َأَحٌد مَِّن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكَالَم الّلِه ثُمَّ أَْبِلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك  ﴿ قوله تعاىل
 P0F1.﴾ بِأَنـَُّهْم قـَْوٌم الَّ يـَْعَلُمونَ 

                                                            
 .06اآلية  ، سورة التوبة 1
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P1Fوجاء يف أحكام القرآن للقرطيب 

1
P  أي من الذين أمرتك بقتاهلم   ﴾ َوِإْن َأَحٌد مَِّن اْلُمْشرِِكينَ  ﴿وقوله

أي سألك جوارك أي أمانك وذمامك فأعطه إياه ليسمع القرآن ليفهم أحكامه و  ﴾ اْسَتَجاَركَ  ﴿
P2Fأوامره و نواهيه فإن قبل أمرا فحسن و إن أىب فرده إىل مأمنه.

2
P   

قال أبو جعفر لقوله تعاىل لنبيه و إن استأمنك يا حممد من املشركني الذين أمرتك بقتاهلم بعد     
يقول مث رده بعد  ﴾ ثُمَّ أَْبِلْغُه َمْأَمَنهُ  ﴿انسالخ األشهر احلرم أحد ليسمع كالم اهللا و تتلوه عليه 

 ﴾َمْأَمَنُه  ﴿مساعه كالم اهللا. إن هو أىب أن يسلم و مل يتعظ مبا تتلوه عليه من كالم اهللا فيؤمن  إىل 
 P3F3.يقول إىل حيث يأمن منك و ممن يف طاعتك حىت يلحق بداره و قومه من املشركني

 مايلي : هذه اآلية الكرمية  العلماء من استنبطهااليت  واآلداب األحكامومن 

و عرضه مادام يف دار  بل جيب على املسلمني محايته يف نفسه ومالهاملستأمن ،  إيذاءعدم  -1
 شد حتذير .أمن الغدر  أتباعه  اإلسالم حذر، وقد  اإلسالم

اإلسالم على كون  األدلةلسماع  يلحق باملستجري الطالب لسماع كالم اهللا ، من كان طالباً  -2
يطرقون  وأمثاهلم، الن هؤالء  اإلسالم أعداء أثارهااجلواب على الشبهات اليت ، ومن كان طالبًا حقاً 

ن نبذل قصارى جهدنا يف تعليمهم أن حنميهم ، وأباب الفهم واملعرفة ويبحثون عن احلق فعلينا 
 P4F4.واإلرشادبسبب هذا التعليم  لإلسالمالشبهات عنهم ، لعل اهللا يشرح صدورهم  وإزالة وإرشادهم

يف رسالة ،   أو ملن جاءه مسرتشداً  األمانقال ابن كثري كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعطي     
 إعظاممن  فرأواز ر كما جاء يوم احلديبية مجاعة من الرسل من قريش منهم عروة بن مسعود ومك

                                                            
، و ، مسع من بن رواج و ابن اجلميزي القرطيب :  هو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري القرطيب املالكي 1

أيب العباس بن املزين روى عنه باإلجازة ولده شهاب الدين أبو العباس ، له كتاب األسىن يف السماء احلسىن ، التذكرة  ، ينظر 
 .    101ص  ، ، املرجع السابق 17 أعالم النبالء ، ج الذهيب سري

 .49م ، ص 1996هـ ـ  1417، 5، دار الكتب العلمية ، بريوت، ط  4القرطيب ، اجلامع ال حكام القرآن ، مج .  2
،  2، ط ـ دار الكتب العملية ، بريوت ، لبنان  6الطربي ، تفسري الطربي ، املسمى جامع لبيان يف تأويل القرآن ، مج  3

 هور ـ بتفسري املنار ،ـ و ملزيد من الشرح ينظر، حممد رشيد رضا ، تفسري القرآن احلكيم املش 321م ، ص 1997هـ ـ  1418
 .172م، ص 1996 -هـ1420،  1ريوت لبنان ، ط دار الكتب العلمية ، ب،  10ج
 .298ص، ، املرجع السابق  اإلسالميةسهيل حسني الفتالوي ، العالقات الدولية  4
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 إىلوا قيصر ، فرجع يشاهدوه عند ملك وال برهم وماملا املسلمني لرسوهلم صلى هللا عليه وسلم ما
 . كثرهما  هداية أسباب قومهم واخربوهم بذلك ، وكان ذلك ومثاله من اكرب

 اإلسالماملهلة اليت يراها كافية لفهمه حقائق  املستأمنيعطي  أنمن يقوم مقامه  أو اإلمامعلى  -3
مبقدار قضاء حاجته إال  اإلسالميف دار  اإلقامةن الميكنه من أبعد انقضاء حاجته ، و  مأمنهوان يبلغه 
يعرف  ولعله ال مقدار هذه املهلة كم يكون ، على ما يدل اآليةالرازي : ليس يف  اإلمام.قال 

عن وجه االستدالل  للحق باحثاً  بالعرف ، فمىت ظهر على املشرك عالمات كونه طالباً  إالمقدارها 
 . إليه يلتفتمل  كاذيبباألللزمان  احلق دافعاً  عن ومىت ظهر عليه كونه معرضاً ، وترك  أمهل

وجوب التفقه يف الدين ، وعدم االكتفاء بالظنون والتقليد للغري ،  اآليةاخذ العلماء من هذه  -4
التقليد غري كاف يف الدين  ، وانه البد  إنعلى  اآليةهذا املعىن فقال : دلت الرازي  اإلماموقد وضح 

الميهل الكافر ، بل يقال له :  أن، لوجب  لو كان التقليد كافياً  ألنهمن النظر واالستدالل ، وذلك 
 إن. مأمنهليزيل اخلوف عنه ووجب تبليغه  أمهلنقتلك .فلما مل يقل ذلك بل  أن وإماتؤمن  أن إما

 P5F1.ليحل له النظر أمهلعدم كفاية التقليد يف الدين ، والبد من احلجة والدليل :فلذا  ألجلذلك 

فقال القرطيب : " وال خالف بني كافة  للمستأمن األمان إعطاءمن له احلق يف تكلم العلماء ع -5
نائب عن اجلميع يف جلب املصاحل ودفع  النظر واملصلحة . ألنهالسلطان جائز : أمان إنالعلماء 

يف  األمانالعبد فله  أماعند كافة العلماء .  أمانهغري اخلليفة ، فاحلر ميضي  أماناملضار واختلفوا يف 
اصح لقوله  واألولله .  أمانجنيفة : ال أبو محد .وقال أمشهور مذهب املالكية وبه قال الشافعي و 

المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من  «صلى اهللا عليه وسلم 
P6F2.» سواهم

P  العبد أمانجاز  أدناهمقالوا فلما قال .  

مني املشرك ، وقد توسع أت إباحةعند الفقهاء يف  أصالً كانت   اآليةوقال بعض العلماء : هذه     
وجب على املسلمني محايته ما دام يف دار أ، و  املستأمنفقرر به عصمة  األمانيف باب  اإلسالم

                                                            
 . 299ص ، املرجع السابقسهيل حسني الفتالوي ،  1
 . 20حديث سبق خترجيه ، ينظر الصفحة  2
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من للمسلمني إال ما يض، ومل يشرتط يف ذلك  األمان إعطاء، وجعل للمسلمني حق  اإلسالم
 P7F1.نيالتجسس على املسلم إىلالركون  مظاهر املستأمنسالمتهم ، بان التظهر على 

املهيمن على شؤون املسلمني ، بل  اإلمامحق  لألفرادوهو يعطي هذا احلق  اإلسالمومل يفوت    
 أومل يصادف حمله ،  أمان إي إبطالجعل له مبقتضى هيمنته العامة وتقديره لوجوه املصلحة ، حق 

 واإلسالماملصلحة يف ذلك ،  رأىمىت  األفرادينتزع ذلك احلق من  أنمل يستوف شروطه ، كما له 
منها بضرر  شيءالتبادل التجاري والصناعي والثقايف ، ويف سائر الشؤون مامل يتصل  األمانيبيح بذا 
 الدولة .

ومساحتها وحرصها على هداية الناس للحق ،  اإلسالمالكرمية تشهد بسمو تعاليم  اآليةهذه  -6
 .اإلسالم أعداءمن العدوان عليها .حىت ولو كان هؤالء الناس من  وأعراضهموعلى صيانة دماءهم 

حريص  اإلسالم إنتعين  اآليةهذه  إنوقد توسع يف هذا املعىن بعض العلماء فقال ما ملخصه  :     
 اإلسالميف دار  واألمانن املشركني يطلبون اجلوار إن يتوب ، و أيهتدي و  أنعلى كل قلب بشري 

عليه .فال ضري  وتألبهمحربم وجتمعهم يف هذه احلالة آمن ذلك انه  واألمانيعطوا اجلوار  أنجيب 
مل  إذاتتفتح وتستجيب وحىت  أنومعرفة هذا الدين ، لعل قلوبم  القرآنفرصة مساع  إعطائهممن  إذن

إىل بدل حىت يصلوا  إخراجهمحيرسوهم بعد  أن اإلسالمدار  أهلوجب اهللا هلم على أتستجب فقد 
P8F2.أنفسهمعلى  منون فيهيأ

P  

 من سورة الحشر: 09اآلية  – ب

من سورة احلشر، مخس قواعد أساسية خبصوص احلق يف اللجوء وكيفية  09وقد وضعت اآلية     
ْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن  ﴿وتعاىلاستقبال الالجئني . يقول اهللا سبحانه  يَماَن ِمن قـَ اَر َواْإلِ َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ

ْم َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوَال َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِِهْم َحاَجًة مِّمَّا ُأوتُوا َويـُْؤثُِروَن َعَلٰى أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبهِ 

                                                            
 .  299سهيل حسني الفتالوي ، املرجع السابق ، ص 1
 . 301 -300نفس املرجع السابق ، ص  2
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P9F1.﴾ ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  َوَمن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأولَـِٰئكَ  َخَصاَصةٌ 
P  فيتضح يف هذه اآلية الكرمية القواعد

 اآلتية :

وحسن  "أو املهاجرين وهم من ينتقلون من إقليم إىل إقليم أخر  "السرور الستقبال الالجئني  -1
ومن مث ال جيوز ردهم إىل احلدود  ﴾ ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهمْ  ﴿معاملتهم يتضح ذلك من قوله تعاىل

 أو رفض استقباهلم .

 ﴾ َويـُْؤثُِروَن َعَلٰى أَنُفِسِهمْ  ﴿ اإلحسان إليهم واإليثار حنوهم ، ويتضح ذلك من قوله تعاىل – 2
واإليثار هو تقدمي الغري على النفس يف حظوظها الدنيوية رغبة يف احلظوظ الدينية وذلك ينشأ عن قوة 

بة والصرب على املشقة . وكذلك فان اإليثار بالنفس فوق اإليثار باملال وان عاد إىل النفس ، ووكيد احمل
P10Fالنفس.

2
P  

َوَال َيِجُدوَن ِفي  ﴿استقبال الالجئني سواء أكانوا أغنياء أو فقراء يدل على ذلك قوله تعاىل – 3
ق فقط حبمايته ، ومنحه . فغىن الالجئ أو فقره ليس له أي اثر ، الن األمر يتعل﴾ ُصُدورِِهْم َحاَجةً 

 األمن واألمان واستقراره يف املكان الذي هاجر إليه .

عدم رفض املهاجرين ، ولو كان أصحاب اإلقليم الذي تتم اهلجرة إليه يف فاقة وفقر ويف حاجة  – 4
. إي فقر ويف حاجة وقلة موارد وندرة  ﴾ َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ  ﴿شديدة يتضح ذلك يف قوله تعاىل

 األموال .

اَر  ﴿إن اآلية الكرمية دليل على اللجوء اإلقليمي يتضح ذلك من قوله تعاىل  – 5 َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ
يَمانَ  أي متكنوا فيهما وجعلوها مستقراً هلم ، فهذا يدل على أن أصحاب اإلقليم عليهم قبول  ﴾ َواْإلِ

P11F إليهم من املهاجرين .جميء من يأيت

3
P  

 

                                                            
 . 09اآلية  ، سورة احلشر 1
 ،الوفا  أبود محنقًال عن ، أ. 1777م ، ص1987ه/  1407، دار اجليل ،بريوت ،  4مج القرآن ، أحكام،  ابن العريب 2

 . 40ابق ، صحق اللجوء بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل لالجئني ، املرجع الس
 . 41، حق اللجوء بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل لالجئني ، املرجع السابق ، صالوفا  أبومحد أ 3
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 : من سورة القصص 29 إلى اآلية 14 اآلية من -ج

الكرمي مل ترد عبثًا أو للتسلية واملسامرة يف الالس ، تعاىل اهللا وتنزه  القرآنإن قصص األنبياء يف  –
عن ذلك ، وإمنا جاءت لنستخلص منها العرب والعظات وفيها من الغيبيات ما يشكل املعجزات للنيب 
صلى اهللا عليه وسلم ، وأيضًا ألخذ  األحكام " فشرع من قبلنا شرع لنا ما مل يرد يف شرعنا ما 

كما تقول القواعد األصولية ، ونيب اهللا موسى عليه الصالة والسالم ترددت قصته يف   ينسخه ."
القرآن الكرمي كثرياً ويف أكثر من موضع ، ويف كل موضع يعطينا اهللا سبحانه وتعاىل طرفاً من أخباره ، 

ها ما ورد يف بعثته إىل بين إسرائيل ، ودعوته فرعون مصر إىل طريق اهلداية والرشاد ، والذي يهمنا من
) واليت حتكي قصة خروجه من مصر ووصوله إىل مدين اليت 29إىل   14سورة القصص اآليات من (

 أقام فيها ردحاً من الزمن مث قفل راجعاً إىل مصر مرة أخرى .

رى الدكتور علي حممد حسنني إن هذه الرحلة متثل قصة جلوء مثالية وتستويف بدقة حسب ما ي    
اتفاقية الالجئني  اليت نصت عليها ه يف قانون الالجئني الدويل "معايري املعاملة "ما يطلق عليمحاد 
م وغريها من الصكوك الدولية األخرى اليت حتدد القواعد اخلاصة مبعاملة الالجئني واليت 1951لعام 

تنص على معاملة ال تكون أدىن رعاية من تلك املمنوحة لألجانب يف نفس الظروف وأفضل معاملة 
P12Fنح لرعايا بلد أجنيب يف نفس الظروفمت

1
P. 

حيكي لنا القرآن الكرمي ما كان من أمر سيدنا موسى عليه السالم بعد أن عاش طفولته يف قصر     
فرعون مث رده إىل أمه حتقيقا لوعد اهللا تعاىل ، لتبدأ فرتة جديدة يف حياته عليه السالم ، وسوف 

وابن كثري يف معرفة معاين اآليات اخلاصة مبوضوعنا نستفيد من كالم املفسرين وخباصة الطربي 
َناُه ُحْكًما َوِعْلًما ﴿قال تعاىل  واستخراج األحكام منها ُه َواْستَـَوٰى آتـَيـْ ِلَك   َوَلمَّا بـََلَغ َأُشدَّ وََكذَٰ

P13F2.﴾ َنْجِزي اْلُمْحِسِنينَ 
P  ، إي عندما بلغ مبلغ الرجال إي سن الثالثني واألربعني أتيناه حكمًا وعلمًا

َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلٰى ِحيِن َغْفَلٍة مِّْن  ﴿ قيل الفهم بالدين واملعرفة ، أو الفقه والعقل والعمل قبل النبوة
فَاْستَـَغاثَُه الَِّذي ِمن ِشيَعِتِه َعَلى   ِه َوَهـَٰذا ِمْن َعُدوِّهِ َأْهِلَها فـََوَجَد ِفيَها رَُجَلْيِن يـَْقَتِتَالِن َهـَٰذا ِمن ِشيَعتِ 

                                                            
 . 34ون واألمن اإلنساين يف الشريعة اإلسالمية واملواثيق الدولية ، املرجع السابق ، صعلي حممد حسنني محاد ، الالجئ 1
 . 14سورة القصص اآلية  2
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P14F1﴾ ِإنَُّه َعُدوٌّ مُِّضلٌّ مُِّبينٌ   قَاَل َهـَٰذا ِمْن َعَمِل الشَّْيطَانِ  الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه فـَوََكَزُه ُموَسٰى فـََقَضٰى َعَلْيهِ 
P 
والرجالن املتضاربان احدمها من شيعته إي إسرائيلي من بين إسرائيل واألخر من عدوه إي قبطي من 
قوم فرعون ، فاستغاثه اإلسرائيلي فوكز القبطي فارداه قتيًال ، وقيل يف الوكز إي طعنة جبمع كافة ، 

ِإَذا الَِّذي اْسَتنَصَرُه بِاْألَْمِس فََأْصَبَح ِفي اْلَمِديَنِة َخائًِفا يـَتَـَرقَُّب فَ  ﴿ وقيل بعصًا كانت معه
P15F2.﴾ قَاَل َلُه ُموَسٰى ِإنََّك َلَغِويٌّ مُِّبينٌ   َيْسَتْصرُِخهُ 

P ﴿ َوَجاَء رَُجٌل مِّْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعٰى قَاَل يَا
َها َخائًِفا  ﴾٢٠﴿ ِمَن النَّاِصِحينَ  ُموَسٰى ِإنَّ اْلَمَألَ يَْأَتِمُروَن ِبَك لِيَـْقتـُُلوَك فَاْخُرْج ِإنِّي َلكَ  َفَخَرَج ِمنـْ

 P16F3.﴾ قَاَل َربِّ َنجِِّني ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمينَ   يـَتَـَرقَّبُ 

واخلوف والرتدد سواء عقب القتل وهو مازال يف املدينة أو عند اخلروج منها ، واألنبياء خيافون      
كغريهم وان اخلوف ال ينايف املعرفة باهللا وال التوكل عليه مث ما كان من أمره عليه السالم عندما وصل 

َداُهَما َتْمِشي َعَلى َفَجاَءْتُه ِإحْ  ﴿ماء مدين وسقياه البنيت شعيب عليه السالم ودعوة شعيب له 
فـََلمَّا َجاَءُه َوَقصَّ َعَلْيِه اْلَقَصَص قَاَل  اْسِتْحَياٍء قَاَلْت ِإنَّ أَِبي َيْدُعوَك لَِيْجزَِيَك َأْجَر َما َسَقْيَت لََنا

 P17F4.﴾ َنَجْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمينَ   َال َتَخفْ 

 إجارةابنيت شعيب مقابل عقد  إحدىواتفقا عليهما السالم على زواج موسى عليه السالم من    
فـََلمَّا َقَضٰى ُموَسى اْألََجَل َوَساَر  ﴿ عشراً مبقتضاه يعمل موسى لشعيب ملدة مثاين سنوات و أكثرها 

َها ِبَخَبٍر َأْو بَِأْهِلِه آَنَس ِمن َجاِنِب الطُّوِر نَارًا قَاَل ِألَْهِلِه اْمُكثُوا  ِإنِّي آَنْسُت نَارًا لََّعلِّي آتِيُكم مِّنـْ
P18F5.﴾ َجْذَوٍة مَِّن النَّاِر َلَعلَُّكْم َتْصطَُلونَ 

P  مث كان من أمر حتميله الرسالة إىل فرعون وقومه إثناء رحلة
 العودة هذه . 

 

   

                                                            
 . 15سورة القصص اآلية  1
 . 18سورة القصص اآلية  2
 . 21 – 20سورة القصص اآلية  3
 . 25سورة القصص اآلية  4
 . 29سورة القصص اآلية  5

http://tanzil.net/#28:20
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 :من السنة النبوية  -ثانياً 

 إلى الحبشة : األولى والثانية الهجرة -

بأمر من النيب صلى اهللا عليه وسلم خرجت ثلة من الصحابة إىل احلبشة وعاشوا يف كنف ملك     
قبل أن يسلم ومل يضرهم ذلك ، ألنه ملا اشتد  –وهو نصراين  -احلبشة وحتت حكمه وسلطانه  

فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما  :قال حممد بن إسحاق،  ضطهادالظلم وتفاقم اال
يصيب أصحابه من البالء، وما هو فيه من العافية، مبكانه من اهللا عزوجل ومن عمه أيب طالب، وأنه 

لوخرجتم إلى أرض الحبشة، فإن بها  «  قال هلم ال يقدر على أن مينعهم مما هم فيه من البالء،
P19F» ى يجعل اهللا لكم فرجا مما أنتم فيهملكا ال يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حت

1
P.  فخرج

عند ذلك املسلمون من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أرض احلبشة خمافة الفتنة وفرارا 
 20F2.م اإلسالفكانت أول هجرة كانت يف .إىل اهللا بدينهم

على أصحابه أمرهم  ووجه الداللة  : فالرسول صلى اهللا عليه وسلم ملا رأى وقوع الظلم والبالء    
باهلجرة إىل احلبشة ، وبني هلم إن ملك احلبشة رغم كفره ، إال انه كان عادًال فخرج الصحابة رضوان 
اهللا عليهم وعاشوا يف ظل الدولة النصرانية لعدة سنوات حىت أذن هلم بالعودة ، وهذا من األسباب 

P21Fالشرعية على أساس املصلحة .

3 

بعض البالد  أنء يف الوقت احلاضر إىل البالد غري اإلسالمية خصوصاً وهذا يدل على جواز اللجو     
ليس يف بالده ، لذا نرى من  ما بأمانميارس شعائره  أنفيها من احلرية الدينية اليت يستطيع املسلم 

يعبد ربه حبرية وحيافظ على  أنخيتار البلد الذي يعلم انه ميكنه من  أنالضروري على املسلم الالجئ 
P22Fحياته .

4 

                                                            
 . 28ينظر الصفحة  ،حديث سبق خترجيه 1
 . 04، املرجع السابق ، ص 2السرية النبوية من البداية والنهاية ، جابن كثري ،  2
، لبنان بريوت ، دار الكتب العلمية ،  01ثر املصلحة يف السياسة الشرعية ، ط أصالح الدين حممد قاسم النعيمي ،  3

 . 249، ص م2009
 . 250املرجع السابق ، صنفس 4 
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 الكريم القرآنوفي  أحكام اللجوء من خالل قصة سيدنا موسى عليه السالممقاربة بين  ثالثًا :
 إلى المدينة المنورة : الهجرتين إلى الحبشة وهجرة الرسول صلى اهللا عليه وسلمو 

 :اآلتية باألحكام هذه األدلة  ميكننا أن خنرج من   

إن موسى عليه السالم قد ارتكب جرمية قتل يف مصر وكانت السبب الرئيس خلوفه وخروجه  أوًال : 
من مصر ، وقد يقول قائل إن هذه اجلرمية يف حد ذاتا ميكن أن تكون سببًا إلخراج موسى عليه 
السالم من بنود الشمول يف مصطلح عصرنا ، أي من الذين ال يستحقون احلماية واللجوء ، إىل بنود 

والرد على ذلك يكون من عدة  م .1951غري سياسية طبقًا التفاقية  ستبعاد الرتكاب جرميةاال
 وجوه : 

إن هذه اجلرمية مل تكن جرمية قتل مع سبق اإلصرار والرتصد كما يقال يف قوانني العقوبات  – 1
موسى عليه املعاصرة ، وإمنا كانت جرمية قتل خطأ . أورد القرطيب يف تفسريه قال النقاش عن فعل 

السالم " مل يقتله عن عمد مريداً القتل وإمنا وكزه وكزة يريد با دفع ظلمته " وقال كعب " وكان قتله 
مع ذلك خطأ ، فان الوكزة و للكزة يف الغالب ال تقتل " كما أكد هذا املعىن حديث الرسول صلى 

ده من حديث أبيه عبد اهللا بن اهللا عليه وسلم يف احلديث الذي رواه مسلم عن سامل بن عبد اهللا بسن
حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان، وواصل بن عبد األعلى، وأحمد بن عمر الوكيعي ، عمر وفيه 

سمعت سالم بن عبد اهللا بن  :قال حدثنا ابن فضيل، عن أبيه، :قالوا - واللفظ البن أبان -
للكبيرة سمعت أبي عبد اهللا بن وأركبكم  يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة، :يقول عمر،

وأومأ  »إن الفتنة تجيء من هاهنا «  :سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول :عمر يقول
وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل  من حيث يطلع قرنا الشيطان بيده نحو المشرق

َناَك ِمَن  ﴿فقال اهللا عز وجل له 23F1.»خطأ  موسى الذي قتل، من آل فرعون، يـْ َوقـَتَـْلَت نـَْفًسا فـََنجَّ
P24F.﴾  اْلَغمِّ َوفـَتَـنَّاَك فـُُتونًا

2 

                                                            
َنُة ِمَن اْلَمْشِرِق ِمْن َحْيُث َيْطُلعُ  ، ،ِ ِكَتاب اْلِفَنتِ َوَأْشرَاِط السَّاَعة ، بشرح النووي  صحيح مسلم ، مسلمرواه  1  ،09ج ، بَاب اْلِفتـْ
 . 202ص

 . 40 اآلية ، سورة طه 2

https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=105807
https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=105807
https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=108487
https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=108487
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إن هذه اجلرمية جاءت على اثر استغاثة اإلسرائيلي مبوسى ، وهذا يؤكد ما ذكرناه آنفًا من إ�ا  – 2
إىل  أفضىجرمية ضرب  –تعبرينا املعاصر   -من غري قصد ، ومن مث فالتكييف الصحيح هلا حسب

P25F1.املوت ، وال تدخل يف عداد اجلرائم اجلسيمة اليت متنع من اللجوء
P   

إن هذه اجلرمية كانت يف حقيقة األمر نصرة للمظلوم وأوردنا قول النقاش آنفاً " ...مل يقتله عن  – 3
ملظلوم عمد مريداً للقتل ، وإمنا وكزه وكزة يريد با دفع ظلمه " ويقول القرطيب " وإمنا أغاثه الن نصر ا

 دين يف امللل كلها على األمم ، وفرض يف مجيع الشرائع .

إن هذه اجلرمية يغلب عليها الطابع السياسي ، ويفهم هذا من سياق احلادثة ، قال قتادة " أراد  – 4
القبطي أن يسخر اإلسرائيلي ليحمل حطبًا ملطبخ فرعون فأىب عليه فاستغاث مبوسى " فالتدخل من 

كان لنصرة قومه ضد استبداد فرعون وعلوه واستكباره يف األرض ، وهذا خيرجها موسى عليه السالم  
 من بنود االستبعاد إىل بنود الشمول .

إن خروج موسى عليه السالم كان " بسبب خوف له ما يربره من التعرض لالضطهاد " كما  ثانيًا :
بسبب عرقه، أو دينه ... "  م ولعدة أسباب كما نصت أيضاً 1951ت املادة األوىل من اتفاقية نص
P26F2."اخل 

P  

 اإلنسان : إناحلبشة يقف على مجلة من احلقائق منها  إىلاملتفكر يف هجريت املسلمني  إنكما     
انتماءاته  أوعرقه  أوواالضطهاد بسبب دينه  األهوالمن  أنواع إىليتعرض  األحيانيف كثري من 

احلبشة  إىلواحلماية ، فكانت اهلجرة  يتوفر فيه األمانإىل مكان وطنه املختلفة مما جيربه على مفارقة 
 يف احلبشة الن فيها ملكاً  أرادواووجدوا ما ، قريش واضطهادها هلم  أذىهروباً للمسلمني بدينهم من 
 P27F3.شخص مهما كان دينه أليسياسياً يسمح حبرية العبادة 

على  أومعايري تضبطها تشريعات على املستوى الدويل ،  إىلتند اليوم يسحتديد مركز الالجئ  إن     
الجئني  غدوفقد  احلبشةرض أ إىلاملهاجرون املسلمون  أمامستوى الدولة اليت تستقبل الالجئ ، 

                                                            
 . 35، املرجع السابق ، ص علي حممد حسنني محاد  1
 .  -أ  –املادة األوىل امللحق  م 1951ينظر اتفاقية الالجئني لسنة  2
، قضايا الالجئني والنازحني ، مركز دراسات   ، نشرة اهلجرة القسرية اإلسالميعبد الباسط عثامنه ، احلماية واللجوء يف التاريخ  3

 . 08م ، ص 1997،  أولكانون   السابع، العدد  األردنالالجئني والنازحني واهلجرة القسرية ، جامعة الريموك ، 



 آليات ضمان الحماية الدوليةالفصل الثالث                                                        
 

- 179 - 
 

واخلسارة  بأبدا�متلحق املشقة  أنحىت اختاروا  ، قريش واضطهادها املستمرين أذىمبجرد هروبم من 
 وأرواحهمذلك كان خوف املسلمني على دينهم  ألجل ، متس عقيدتم ورسالتهم أن، من  بأمواهلم

P28F1.خوفا له ما يربره
P  

العام قسري حيث عاىن الرسول صلى اهللا عليه  إطارهااملدينة املنورة يبدوا يف  إىلاهلجرة النبوية أما     
هلجرة جتاوزت جمرد ا أهداف أن إالقريش واضطهادها هلم  أذىمن  يف مكة كثرياً  وأصحابهوسلم 

للرسالة بنشرها  إنفاذاً من الفتنة واالستهزاء ، بل كانت  ختلصاً  أواالبتعاد عن تديد قريش حلياتم 
P29Fكلمة اهللا  وإعالءيف مكان كان حبق قاعدة صلبة لنشر الدعوة  خارج مكة وحتديداً 

2
P. 

مبعىن االنتقال من إقليم إىل إقليم آخر  إن خروج موسى عليه السالم مل يكن نزوحًا داخلياً  ثالثًا :
داخل نفس البلد ، وإمنا كان جلوءاً ألنه تعدى حدود دولة مصر إىل بلدة أخرى هي "مدين " وكما 

 يذكر القرطيب ... وبني مدين ومصر مثانية أيام وكان ملدين ملك مدين لغري فرعون .

 دولة أخرى ال ختضع لسيادة قريش ، إمنا وكذلك يف اهلجرة إىل احلبشة فقد انتقل املسلمون إىل    
تدين بالوالء حلاكم أخر وهو النجاشي ، وبذلك يكونوا قد عربوا احلدود الدولية . واحلال كذلك يف 
هجرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة املنورة ، فقد كانت املدينة مستقلة استقالًال تامًا عن 

 طرة على يثرب أو من يسكنها .  مكة ومل يكن لقريش آنذاك أية سي

ئني اليوم وما نراه من بؤس إن وصف القرطيب يرمحه اهللا حلالة موسى توحي بوصف الالج رابعًا :
، ومظاهر الفاقة واملسكنة ، قد جاء يف هذا " ملا خرج موسى عليه السالم فارًا بنفسه منفرداً احلال

مدين للنسب الذي بينه وبينهم ..." وهذا ما  خائفًا الشيء معه من زاد وال راحلة وال حذاء حنو
قرب الناس إليهم علهم جيدون األمان عندهم ، ويكمل أيفعله الالجئون غالبًا عند اللجوء يقصدون 

P30Fالقرطيب روي انه كان يتقوت ورق الشجر وما وصل حىت سقط خف قدميه "

3
P . 

                                                            
 . 09املرجع السابق ، ص ،  اإلسالميعبد الباسط عثامنه ، احلماية واللجوء يف التاريخ  1
الالجئني والنازحني و اهلجرة القسرية جبامعة الريموك ، احلماية واللجوء يف التاريخ  دراساتيف مركز  واألحباثوحدة الدراسات  2

نشرة اهلجرة القسرية  ، قضايا الالجئني والنازحني ، مركز دراسات الالجئني والنازحني واهلجرة القسرية ، جامعة ،  اإلسالمي
 . 10م ، ص 1997الريموك ، األردن ، العدد الثامن كانون أول ، 

 . 36علي جممد حسنني محاد ، املرجع السابق ، ص   3
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الذين  أعدائهممالحقون من  إ�مفئة اجتماعية معينة مع  إىلقد ال يسلم املهجرون لرد انتمائهم     
حصل مع املسلمني الذين قصدوا احلبشة بجرتم فما نالتهم  ما وهذا،  أرواحهم إلزهاقيتسابقون 

، وهذا ما يؤكد صراحة ضرورة محاية الالجئني  إرجاعهمقريش وال سيوفها وال حىت استطاعوا  أيادي
اختالف  العدالة ومحاية الالجئني اليلغيه مبدأ، وان  إقامتهممدة  أوئهم و مهما اختلفت تفاصيل جل
P31F1.اإلنسانواحرتام ذات  اإلنساينالبعد  إىليستند  أنالزمان وال املكان ، والبد 

P  

من  ، القوة والسطو على املستضعفني وأصحابكما تظهر بشاعة االنتقام من قبل املنفذين      
الدسائس والتطمينات  إثارةاالضطهاد بتهديد حياتم وحرياتم وحماولة  أنواعخالل ارتكاب شىت 

 اإلنسانيةتكون العالقات  أنمكة ، خالل هجرة احلبشة ، وهنا البد  أهل إسالم كإشاعةالزائفة  
معايري القوة والتنفذ واستفراد فئة على حساب فئة  إىل مفهوم احلوار والتعايش ، ال إىلمستندة 
 P32F2.أخرى

بالنيب صلى اهللا  يأيتحيث رصدت مائة ناقة ملن  ، قريش يف مواجهة حدث اهلجرة وكما حال    
تدرك حقيقة  أنمن حكمتهم الغائبة املغيبة من  أعمقعليه وسلم ، فقد كان عداء املشركني للرسالة 

يا من ديار للمسلمني فضلوا فيه اهللا ورسوله على حطام الدن إىلبالنسبة  أساسياً  اهلجرة كانت هدفاً  إن
 P33F3.اهللا ورسوله إىلحيث كانت هجرتم حبق  وأموال

ين ورغم ما به من جهد وبالء قدم معروفًا البنيت دوصل موسى عليه السالم إىل ماء م خامسًا :
هلما دون طلب منهما ، دفعه إىل ذلك ما رآه من حاهلما وعجزمها  شعيب عليه السالم بالسقيا

َفَجاَءْتُه  ﴿ومزامحة الناس هلما  وتعبري القرطيب يرمحه اهللا " فرق هلما " وكان الرد من جنس العمل  
P34F4.﴾ ِإْحَداُهَما َتْمِشي َعَلى اْسِتْحَياءٍ 

P فلم ومن هنا تبدءا املعاملة الطيبة اليت نريدها لكافة الالجئني 
فهي  –إن فعلت  –حتملها رثاثة حاله ، ورثاثة ثيابه على التكرب أو األنفة منه ، وقد يكون هلا العذر 

                                                            
 . 08عبد الباسط عثامنه ، احلماية واللجوء يف التاريخ اإلسالمي ، املرجع السابق ، ص  1
 . 08، املرجع السابق ، ص  عبد الباسط عثامنه 2
وحدة الدراسات واألحباث يف مركز دراسات الالجئني والنازحني و اهلجرة القسرية جبامعة الريموك ، احلماية واللجوء يف التاريخ  3

 .09املرجع السابق ، ص  اإلسالمي ،
 . 25اآلية ، سورة القصص 4 
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تأدب يقول ابن كثري " وهذا  . ال تعرف حقيقته وال هويته ، وإمنا هي سجية وأخالق بنات األنبياء
P36F2.تطلب طلباً مطلقاً لئال يوهم الريبة " 35F1.﴾ َفَجاَءْتُه ِإْحَداُهَما َتْمِشي َعَلى اْسِتْحَياءٍ  ﴿يف العبارة 

P  

حيكي القرآن الكرمي عن لقاء موسى بنيب اهللا شعيب ال بغريه كما يف الروايات وهذا هو  سادسًا :  
املشهور عند كثري من العلماء وقص موسى عليها السالم قصص مع فرعون وقومه من القبط قال له 

يعين من فرعون وقومه ، ألنه ال  .37F3.﴾ ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمينَ َنَجْوَت  ﴿فقد  ﴾ َتَخف ال ﴿أبوها 
سلطان له بأرضنا اليت أنت فيها ويف عبارة أيب جعفر " ليس لفرعون وال لقومه سلطان علينا ، ولسنا 
يف مملكته " ولعل هذا من حصافة وحسن تقدير نيب اهللا شعيب عليه السالم ، يف أن أهم ما حيتاج 

أي الجئ آخر هو األمان ولذلك كانت ألفاظه " ال ختف " وعلل له زيادة يف  إليه موسى أو
االطمئنان كما حيكي ابن كثري " طب نفساً وقر عيناً ، فقد خرجت من مملكتهم ، فال حكم هلم يف 

P38Fبالدنا

4
P  39.﴾ َنَجْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمينَ  ﴿وهلذا قالF5 

 إنكانت مكة املكرمة املكان مصدر للهجرة النبوية واملدينة املنورة املكان املستقبل للهجرة غري      
عن قمع  عثروا عليه بعيداً  ملجأجمرد  إ�ا أواملدينة املنورة ليست �اية املطاف بالنسبة للمسلمني 

إىل قوة  ، التعذيب فقد انتقل حال املهاجرين املؤمنني من ضعف االضطهاد وجرب، قريش وظلمها 
 املؤاخاةجمتمع  إىل ، دون فكرهم وعقيدتم وأرواحهماملؤمنني  بأجسادمن بيئة استبد طغاتا  التأثري
 P40F6.الرسول صلى اهللا عليه وسلم أقامهالذي 

كان من أمر شعيب عليه السالم بعد أن أمن موسى عليه السالم على نفسه أن طبق عليه   سابعًا :
فورًا حسب مصطلحات و أدبيات اللجوء املعاصرة " معايري املعاملة " فأعطاه أفضل معاملة متنح 
لرعايا بلد أجنيب يف نفس الظروف ، واكرب معاملة تفضيلية ممكنة ، فقد قرب إليه طعامًا كما يذكر 
القرطيب فقال موسى : ال آكل ، إنا أهل بيت ال نبع ديننا مبلء األرض ذهبًا : فقال شعيب : ليس 

                                                            
 . 25 اآلية، سورة القصص  1
 . 37علي حممد حسنني محاد ، املرجع السابق ، ص 2
 . 25اآلية  ، سورة القصص 3
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 . 25 اآلية ، سورة القصص 5
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هذا عوض السقي ولكن عادة آبائي قرى الضيف ، وإطعام الطعام ، فحينئذ أكل موسى فقد عد 
راء شعيب موسى ضيفاً وليس الجئاً أو مسكيناً مستحقاً للصدقة واإلحسان كما جتري العادة مع الفق

P41Fواملعوزين .

1 

املهاجرين املسلمني من شرور  محايةصوره عندما كفل النجاشي  أروعيتجلى مفهوم احلماية يف     
 ، وتربز هنا ثالثة صور عظيمة وهي : وأذاهاقريش 

يستحقو�ا ،  بأ�م األكيد إميانهعلى  أساسهاللمهاجرين املسلمني استند محاية النجاشي  إن  -01
على ملك سياسي متمرس   وسابقة حممودة حتما عليه ذلك ، وهذا ليس غريباً  أخالقياً  وان بعداً 

 كالنجاشي .

حنكته املعهودة وسعة اطالعه،  إىل إضافةقبول النجاشي ومحايته لالجئني املسلمني كان  إن -2
بيث طالب وميز اخل أيبقناعته بعد حماورته لعمرو بن العاص وجلعفر ابن  رسختحيث  رفياً ظ موقفاً 

 من الطيب ملا مسع كالم اهللا .

 إىل إضافة،  وأنفسهم ألرواحهممحاية النجاشي لالجئني املسلمني كانت محاية شاملة  إن -3
P42Fعبادتم وحسن اجلوار وأداءعلى دينهم  األمانمنحهم كامل احلريات العامة مبا فيها 

2
P. 

ن محاية الالجئني يف التصور إف وأعراف ،معايري  إىلكانت مسالة محاية الالجئني تستند اليوم   إذا    
ينظروا  أناملهاجرين دون  األنصارعام ، عندما استقبل 1400قد تبلورت قبل ما يزيد عن  اإلسالمي

ينصر املهاجر ويؤمن على روحه وماله ،  أناالستضافة ، وكانوا يرون يف احلماية  أعباء إىلالبتة 
هلم   إن إيعليهم ،  وعليهم ما لألنصارللمهاجرين ما حىت اهلموم يف صدورهم ،  شيءفقامسوهم كل 

صور  أروعكان   اإليثار إن، بل  اإلسالميةكل احلقوق وعليهم كامل الواجبات املفروضة يف الشريعة 
يتمتعون بكثري من حقوقهم وخاصة  الذين ال األيام هذهيف ، بعكس الالجئني  اإلطالقاحلماية على 
 P43F3.حتافظ على كرامتهمقيقية حماية حبالتمتع  حقهم يف
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، تتمثل بنشر الدعوة وبناء الدولة  أمهية أكثر أخرىملرحلة  إعداداً اهلجرة النبوية كانت  إن    
الذين تقامسوا كل مايعز على  واألنصاربني املهاجرين  املؤاخاةانطالقاتا  أوىل، فكانت  اإلسالمية

 P44F1.نصهر يف بوتقة العقيدة ووحدة اهلدفاالذي  اإلسالميالتمع النفس كي يتعزز بناء 

مل يكتف شعيب عليه السالم بذا ، ولكنه وبدون تردد أو تأخري عرض على موسى العمل  ثامنًا :
حىت ميكنه االستقالل اقتصاديًا والعيش بعزة وكرامة ، بل وعرض عليه السكن االجتماعي بأن عرض 
عليه الزواج من إحدى ابنتيه بدون مطالب مرهقة مادية كانت أو معنوية من إي نوع فهذا زواج 

 العمل . مقابل

وبذا مث تأمني كافة احتياجات موسى عليه السالم ومن أول ساعة جلوء مع احلفاظ على عزته    
وكرامته واحرتامه . ووجد موسى حًال دائماً ملشكلة جلوئه ووصل إىل ما يطلق عليه " اإلدماج احمللي " 

ه املثلى لالجئني بيسر وهذا مثال على توفري الشريعة اإلسالمية ل " األمن اإلنساين " يف صورت
P45F2.وسالمة وسالسة وبدون بريوقراطية أو تعقيد كما حيدث يف عامل اليوم

P  

 إىلهلجرة املسلمني على من استقبلهم ، فكان  أو أنفسهمسواء على املهاجرين  أثر ،لكل هجرة     
ثر غري مباشر على النجاشي الذي مسع من املسلمني مبادئ الدعوة اجلديدة واحرتامها أاحلبشة 
 P46F3.إليهعندما دعي  لإلسالممما جعله يبكي وكان سريع االستجابة  واألنبياء لإلنسان

مكة مبا فيها من جاهلية بغيضة ودياجري ظلم  املدينة املنورة فقد ترك املهاجرون إىلاهلجرة  إما    
وبوابة الدعوة ، ومتخض  اإلسالميةالدولة  بنشأة إيذاناً فيها احلق مع الباطل ، مثلما كانت اليلتقي 
اهلجرة على من  وأثرتاملعامالت املختلفة والتكافل االجتماعي واملؤاخاة ،  أنظمةبلور أيضًا تعنها 

 P47F4.ت املختلفة العبادات وممارسة الشعائر واملعامال إقامةهاجر من املسلمني بتوفر كامل احلرية من 

إن األمر الوحيد الذي مل ينص عليه قانون الالجئني الدويل وال أي وثيقة من وثائق اللجوء  تاسعًا :
الدويل أو اإلقليمي أو احمللي ، واعتمد عليه موسى عليه السالم يف كل أمره اعتمادًا كليًا منذ اخلروج 

                                                            
 . 09املرجع السابق ، ص ، اهلجرة القسرية جبامعة الريموك وحدة الدراسات واألحباث يف مركز دراسات الالجئني والنازحني و  1
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 يف كل خطوة خطاها يف هذه الرحلة ، وليسحىت العودة هو التوكل على اهللا والدعاء واللجوء إليه 
بغريب يف سرية األنبياء والرسل ويف حياة البشر ، ولكن قوانني البشر ال تعرف هذا بل إن بعضها 

 P48F1. ينكره متاماً . وان املتأمل للنصوص القرآنية جيد هذا واضحاً 

ِإنَُّه َعُدوٌّ مُِّضلٌّ   َعَمِل الشَّْيطَانِ قَاَل َهـَٰذا ِمْن  ﴿وتذكرفبعد أن وكز الرجل وقضى عليه انتبه     
قَاَل  ﴾١٦﴿ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ   قَاَل َربِّ ِإنِّي ظََلْمُت نـَْفِسي فَاْغِفْر ِلي فـََغَفَر َلهُ  ﴾١٥﴿ مُِّبينٌ 

9F4P2.﴾ .َربِّ ِبَما أَنـَْعْمَت َعَليَّ فـََلْن َأُكوَن َظِهيًرا لِّْلُمْجرِِمينَ 
P قَاَل َربِّ  ﴿  املدينة وعند خروجه من

P50F3﴾ َنجِِّني ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمينَ 
P  رَبِّي َأن يـَْهِديَِني َسَواَء السَِّبيلِ  َعَسىٰ  ﴿وعندما قصد مدين ﴾.P51F4

P 
P52F5.﴾ فـََقاَل َربِّ ِإنِّي ِلَما أَنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيرٌ  ﴿ وبعد أن عاون ابنيت شعيب

P  فقضى اهللا له مجيع
، امللجأ املثايل " كما يرى البعض حوائجه دفعة واحدة ، األمان والطعام واملكان والعمل والزواج إي "

فموسى عليه السالم يستحضر هذا السالح القوي يف كل عمل يعمله وهذا شأن األنبياء واملؤمنني ن 
وجيب أن يستعني الالجئون واملسلمون بذا السالح الذي يفرج به الكروب ويهون به املصائب 

 P53F6.ئج ، ويزيل به اإلحزان واألتراحويقضي احلوا

 حياة موسى عليه السالم برغبته يف العودة إىل وطنه قال تعاىلوخيتم القرآن الكرمي هذه الفرتة من     
فـََلمَّا َقَضٰى ُموَسى اْألََجَل َوَساَر بَِأْهِلِه آَنَس ِمن َجاِنِب الطُّوِر نَارًا قَاَل ِألَْهِلِه اْمُكثُوا ِإنِّي  ﴿

َها ِبَخَبٍر َأْو َجْذَوٍة مَِّن النَّ  P54F7.﴾ اِر َلَعلَُّكْم َتْصطَُلونَ آَنْسُت نَارًا لََّعلِّي آتِيُكم مِّنـْ
P   إذن هي عودة

طوعية إىل الوطن ، وهي العودة إىل بلد املنشأ على أساس القرار احلر الواعي لالجئني ، وهي عودة 
تلقائية وليست منتظمة . واملالحظ إن القرآن الكرمي املنزل من عند اهللا سبحانه وتعاىل ، والذي 

مل  –هذا القرآن  – حياة موسى عليه السالم العامة واخلاصة سجل بالتفصيل كل صغرية وكبرية يف

                                                            
 . 37املرجع السابق ، ص علي حممد حسنني محاد ،  1
 . 17،  16،   15 اآلية  ، سورة القصص 2
 .21 اآلية ، سورة القصص 3
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 . 38علي حممد حسنني محاد ، املرجع السابق ، ص 6
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خيرب عن موسى عليه السالم بأي خرب ينم عن خمالفات أو منازعات بأي شكل قد ارتكبها موسى 
عليه السالم طوال إقامته يف " مدين " فكان الجئًا مثاليًا يطبق بلغة العصر ما على الالجئني من 

مات اليت جيب على الالجئني الوفاء با يف بلد اللجوء ، ومبوجب املادة واجبات وهي تشمل " االلتزا
ني وأنظمة البلد م ، البد أن ينصاع الالجئون لقوان1951اقية اخلاصة بالالجئني لعام الثانية من االتف

، وبوجه اخلصوص جيب أن ميتنع الالجئون عن القيام بأي أعمال تعرض األمن الذي يوجدون فيه
والسالمة للخطر أو األمن أو النظام العام لتمعات أو بلدان اللجوء وكانت هذه العودة بداية مرحلة 

ة الستكبار فرعون جديدة يف حياة موسى عليه السالم وجهاده يف سبيل اهللا ونشر دين اهللا و تصدي
P55F1.وطغيا�موقومه 

P  

هجرة الرسول صلى اهللا عليه  أواحلبشة  إىلبالنسبة للمسلمني سواء يف اهلجرتني  األمرونفس     
خري  يفاهللا متوكلني على اهللا ، فكانوا نعم الضيوف  بأمرفكان خروجهم  ، املدينة املنورة إىلوسلم 

 كانوا  ، بأ�ميف ارض احلبشة  اإلقامةطالب يف وصفه  أيبالديار ، وهو ماعرب عنه سيدنا جعفر ابن 
، ونفس الشيء بالنسبة للمهاجرين إىل املدينة املنورة فقد كانوا خبري ارض رض عند خري جار أخري  يف

عند خري الناس، وما صفة اإليثار إال خري دليل على ذلك .فقد احرتموا املواثيق والعهود اليت ابرمها 
من املهاجرين واألنصار وغريهم من ساكين املدينة املنورة الرسول صلى اهللا عليه وسلم  بني املسلمني 

من اليهود وسائر القبائل العربية اليت كانت تسكن باملدينة املنورة وما وثيقة املدينة املنورة املشهورة  إال 
 خري شاهد على ذلك .

 واشتدتمني مبايعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وكثر عدد املسل وبدأت اإلسالمانتشر  أنوبعد     
وأحب األماكن إىل اهللا  األصليمكة املكرمة موطنه  إىل صلى اهللا عليه وسلم جع الرسولر  ، شوكتهم

سبحانه وتعاىل وللرسول صلى اهللا عليه وسلم ، ودخل مكة معززًا مكرمًا ، ومل يدفعة هذا النصر 
منها وأذاقوه وصحابه صنوف املوعود و املؤيد به من اهللا  وتعاىل سبحانه إىل االنتقام ممن أخرجوه 

العذاب بل عفا عنهم وأعطاهم األمان على أنفسهم وأهلهم وأمواهلم فهذه هي صفة القائد العظيم 
 م لنفسه وإمنا هللا عزوجل .ينتقال

  
                                                            

 . 39علي حممد حسنني محاد ، املرجع السابق ، ص  1
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 احلق : اعلى ثبوت هذ النبوية الشريفة ومن الدالئل من السنة

 :كفره في جوار المطعم بن عدي رغم  دخول النبي صلى اهللا علية  -

وقد ذكر األموي في مغازيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث أريقط إلى األخنس بن      
 .إن حليف قريش ال يجير على صميمها :فقال شريق، فطلب منه أن يجيره بمكة،

إن بني عامر بن لؤي ال تجير على بني كعب بن  :ثم بعثه إلى سيهل بن عمرو ليجيره فقال
 .لؤى

 .نعم، قل له فليأت :المطعم بن عدي ليجيره فقال فبعثه إلى
فذهب إليه رسول اهللا صلى عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة، فلما أصبح خرج معه هو وبنوه 

 ستة أو سبعة متقلدي السيوف جميعا، فدخلوا المسجد وقال لرسول اهللا
 .طف :صلى اهللا عليه وسلم

 .واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف
 .ال بل مجير :قال أمجير أو تابع؟ :بو سفيان إلى مطعم فقالفأقبل أ

 .إذا ال تخفر :قال
 .فجلس معه حتى قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طوافه، فلما انصرف انصرفوا معه

 .وذهب أبو سفيان إلى مجلسه
 P56F1.فمكث أياما ثم أذن له في الهجرة  :قال

 ووجه الداللة : 

النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل جبوار املطعم بن عدي رغم كفره ملا كانت املصلحة تتطلب  إن   
 ذلك ليتمكن من دخول مكة ليدعوا با اهللا وهذا يعين انه جيوز اللجوء إىل البالد غري اإلسالمية إذا 

 
                                                            

 ،فة للطباعة والنشر والتوزيعدار املعر ،  ، بريوت لبنان مصطفى عبد الواحد ، حتقيق السرية النبوية ، ، أبو الفداء إمساعيل ابن كثري 

 . 56 ص،  02 ج ، م1976 /ه 1396
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 P57F1.وجد املسلم فيها أماناً ومنيعة من الظلم والفتنة وميكن احملافظة على نفسه ودينه

 :ضي اهللا عنه في جوار ابن الدغنه دخول أبي بكر ر  -ج 

لم أعقل أبوي  « قالت أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة رضي اهللا عنها، :قال عن الزهري،
قط إال وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إال يأتينا فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
طرفي النهار، بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون، خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة، حتى إذا 

  :فقال أبو بكر بكر؟أين تريد يا أبا  :فقال بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة، وهو سيد القارة،
إن مثلك ال يخرج  :قال ابن الدغنة أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في األرض، فأعبد ربي،

وال يخرج، فإنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على 
أبي بكر، نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببالدك، فارتحل ابن الدغنة، فرجع مع 

إن أبا بكر ال يخرج مثله وال يخرج، أتخرجون رجال  :فقال لهم فطاف في أشراف كفار قريش،
يكسب المعدوم، ويصل الرحم، ويحمل الكل، ويقري الضيف، ويعين على نوائب الحق، 

مر أبا بكر، فليعبد ربه في  :وقالوا البن الدغنة فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة، وآمنوا أبا بكر،
داره، فليصل، وليقرأ ما شاء، وال يؤذينا بذلك، وال يستعلن به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا 
ونساءنا، قال ذلك ابن الدغنة ألبي بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره، وال يستعلن 

جدا بفناء داره وبرز، فكان بالصالة، وال القراءة في غير داره، ثم بدا ألبي بكر، فابتنى مس
يصلي فيه، ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، يعجبون وينظرون إليه، وكان 
أبو بكر رجال بكاء، ال يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، 

با بكر على أن يعبد ربه في داره، إنا كنا أجرنا أ :فقدم عليهم فقالوا له فأرسلوا إلى ابن الدغنة،
وإنه جاوز ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داره، وأعلن الصالة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا 
ونساءنا، فأته، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إال أن يعلن ذلك، 

قالت  مقرين ألبي بكر االستعالن، فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك، ولسنا
قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على  :فقال فأتى ابن الدغنة أبا بكر، :عائشة

                                                            
 . 250صالح الدين قاسم النعيمي ، املرجع السابق ، ص  1
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ذلك، وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني ال أحب أن تسمع العرب، أني أخفرت في رجل عقدت 
 P58F1.»إني أرد إليك جوارك، وأرضى بجوار اهللا  :قال أبو بكر له،

ل أيضًا على جواز اللجوء إىل البالد غري اإلسالمية ، وبعد أن اظهر اهللا دينه وقامت الدولة وهذا يد
اإلسالمية حتت قيادة الرسول صلى اهللا عليه وسلم اقر هذا احلق ومحاه وأوصى به من بعده . فقد اقر 

ر بن عبيد ، عن أبي النضر، مولى عم النيب صلى اهللا عليه وسلم إجارة أم هاين ابنة أيب طالب 
اهللا، أن أبا مرة، مولى أم هانئ بنت أبي طالب، أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي 

ذهبت إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة  :تقول طالب،
أنا أم هانئ بنت أبي  :فقلت »من هذه؟، « :فقال ابنته تستره، فسلمت عليه،

، فلما فرغ من غسله، قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في » هانئمرحبا بأم «فقال طالب،
يا رسول اهللا زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجال قد أجرته فالن بن  :فقلت ثوب واحد،

قالت أم  ، » قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ « فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هبيرة،
 P59F2.وذلك ضحى  :هانئ

اإلمام  يقول » قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ «صلى اهللا عليه وسلم الم هانوتعليقاً على قوله     
اجلوار بكسر اجليم وضمها الاورة واملراد هنا اإلجارة تقول جاورته أجاوره جماورة  العسقالينابن حجر 

 P60F3.وجوارا وأجرته أجريه إجارة وجوارا 

 املرأة حيث أجازه النيب صلى اهللا عليهوالشاهد هنا مشروعية اجلوار واللجوء وجواز منحه من     
  وسلم .

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .وقوله صلى اهللا عليه وسلم حني فتح مكة كما رواه ابو هريرة
، ومن أغلق بابه فهو  ومن ألقى السالح فهو آمنمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، «

                                                            
،  02 ججوار أيب بكر يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وعقده ، باب ، كتاب الكفالة، صحيح البخاريالبخاري ،  أخرجه 1
 . 804ص

 .  978، ص 4،ج 2أخرجه البخاري ، صحيح البخاري ،كتاب اجلزية ، باب أمان النساء وجوارهن ، مج 2
 ،دار املعرفة  ،رالناش ، 6،ج فتح الباري شرح صحيح البخاري،  أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي 3

 قوله باب أمان النساء وجوارهن . . 273ه ، ص 1379بريوت، 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7236&lang=&bk_no=0&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2169&idto=2176&lang=&bk_no=0&ID=1447
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رأفة بعشيرته، ورغبة في قريته، ونزل الوحي على أما الرجل فقد أخذته  :فقالت األنصار ،»آمن
قلتم: أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته، ورغبة في  " :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،

أنا محمد عبد اهللا ورسوله، هاجرت إلى اهللا  -ثالث مرات  -قريته، أال فما اسمي إذا؟ 
  :قال قالوا: واهللا، ما قلنا إال ضنا باهللا ورسوله، " وإليكم، فالمحيا محياكم، والممات مماتكم

P61F1» فإن اهللا ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم «
P . ،كان  :قال عن سليمان بن بريدة، عن أبيه

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش، أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى 
اغزوا باسم اهللا في سبيل اهللا، قاتلوا من كفر باهللا،  « ثم قال اهللا، ومن معه من المسلمين خيرا،

اغزوا وال تغلوا، وال تغدروا، وال تمثلوا، وال تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين، 
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم  -أو خالل  -فادعهم إلى ثالث خصال 

وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم ادعهم إلى اإلسالم، فإن أجابوك، فاقبل منهم، 
إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على 
المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم 

مة والفيء شيء إال أن يجاهدوا حكم اهللا الذي يجري على المؤمنين، وال يكون لهم في الغني
مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، فإن هم 
أبوا فاستعن باهللا وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة اهللا، وذمة نبيه، 

مة أصحابك، فإنكم أن فال تجعل لهم ذمة اهللا، وال ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذ
تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة اهللا وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم اهللا، فال تنزلهم على حكم اهللا، ولكن أنزلهم على 

 P62F2.» أم ال حكمك، فإنك ال تدري أتصيب حكم اهللا فيهم

ى التحول وهو االنتقال من ديارهم إىل ديار هاجرين ملا جيدونه فهذه دعوة صرحية يف احلث عل    
بابكر وعمر كانوا من املهاجرين أفيها من أمن وسعة من الرزق. مث إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم و 

                                                            
 .309ص ،  06 ج ، بَاب فَـْتِح َمكَّةَ  ، ِكَتاب اجلَِْهاد َوالسَِّريِ  ، بشرح النووي صحيح مسلم ، مسلم أخرجه 1

باب تأمري اإلمام األمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب  ، هاد والسريكتاب اجل ، شرح النووي صحيح مسلم ، مسلم أخرجه 2
 . 232، ص  06 ج ، الغزو وغريها

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=105807
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=107433
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=107433
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5301&idto=5524&lang=&bk_no=53&ID=808
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5301&idto=5524&lang=&bk_no=53&ID=808
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أنزل على رسول اهللا صلى اهللا  « قال عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، أل�م هجروا املشركني و
بعين، فمكث بمكة ثالث عشرة سنة، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى عليه وسلم وهو ابن أر 

P63F1.» المدينة، فمكث بها عشر سنين، ثم توفي صلى اهللا عليه وسلم
P  فكانت هجرته فراراً من أذى

 قريش ، وأمًال يف أن جيد قوماً يستمعون إليه . 

  :اإلجماع  -ثالثاً 

فقد أمجعت األمة من سلف وخلف على مشروعية اللجوء استناداً إىل القرآن الكرمي والسنة النبوية     
وفعل الصحابة رضوان اهللا  تعاىل عليهم ومن بعدهم . وبذا يتقرر إن الشريعة اإلسالمية اسبق من 

واعد الدولية حلماية العهود واملواثيق الدولية وما يتبعها من بروتوكوالت واتفاقيات يف وضع األسس والق
 P64F2.الالجئني وكفالة حقوقهم

 المطلب الثاني

 آليات ضمان الحماية الدولية لالجئين في القانون الدولي .

القانون الدويل هلا صلة حبماية الالجئني وغريهم من األشخاص موضوع  يف هناك ثالث جماالت    
قانون الالجئني ، القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين . إن احلماية  االهتمام ،

النامجة والشاملة لالجئني وملتمسي اللجوء وغريهم من األشخاص موضع اهتمام املفوضية ال ميكن 
بعضًا بالتظافر حتقيقها إال بتطبيق املعايري املقررة يف هذه الفروع من القانون الدويل اليت تكمل بعضها 

 فيما بينها.

 

 

 

                                                            
  .320ص  ،02ج، سابقالرجع امل ، صلى اهللا عليه وسلم باب مبعث النيب ، صحيح البخاري حباشية السندي ، رواه البخاري 1
 . 08، واجبات الالجئ يف اإلسالم ، املرجع السابق ، ص  شوكت حممد عليان 2
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 :القانون الدولي لالجئين  -أوًال 

 :جئين تعريف القانون الدولي لال - 1

هو فرع من فروع القانون الدويل العام يتعلق بالدرجة األوىل بقواعد قانونية وإجراءات تنظم تلك     
تحدة ، وتعترب اتفاقية األمم املالعملية على اعتبارها حقًا ثابتًا من حقوق اإلنسان غري قابل للتنازل 

إىل الربوتوكول الصادر سنة  م هي األساس يف فهمه وتقنينه ، إضافة1951اخلاصة بالالجئني لسنة 
 م اخلاص بوضع الالجئني .1967

حيث انه ميثل جمموعة القواعد القانونية ، فالقانون الدويل لالجئني يستمد فكرته من االلتزام     
اجلماعات والتزامًا من قبل جراءات اليت تنظم عملية اللجوء باعتباره حقًا لألفراد و واألعراف واإل

P65Fالدول

1
P. لذين ال جيدون يف بلدا�م عد اليت ارتضاها التمع الدويل حلماية حقوق اإلنسان لتلك القوا

 مالذاً أمناً .

نتهاكات الواقعة على إن قواعد القانون الدويل لالجئني تنظم عملية جلوء اإلنسان بسبب اال    
حقوقه مما يضطره إىل تغيري البلد الذي يقيم فيه ، لكن ترتيب األولويات ، فإن حق احلياة سيكون 
هو املقدم على احلقوق األخرى ، وهذا ما يظهر جليًا يف الالجئني البيئيني الذين سيجدون أنفسهم 

دولتهم تقدمي يد املساعدة  والعون هلم بني حلظة وضحاها ضحايا لكارثة بيئية أو طبيعية ال تستطيع 
 مما يضطرهم لطلب األمان واحلماية يف دولة أخرى وحيب أن حيصل هذا بإشراف التمع الدويل .

ويعرف القانون الدويل لالجئني على انه " جمموعة من القواعد واإلجراءات اليت تدف إىل محاية     
من االضطهاد والثانية الذين يعرتف بم كالجئني  األشخاص الذين يلتمسون اللجوء هرباً :  أوالً 

 ."مبوجب الصكوك الدولية 

ويالحظ إن هذا التعريف قد تناول موضوع الالجئني فقط دون التطرق إىل موضوع النازحني     
داخل بالدهم ، وهم رمبا يكونوا أكثر من الالجئني . وهناك من قصر تعريف الالجئني بالالجئني 

بم التمع الدويل ، على الرغم من إن التمع الدويل وحلد اآلن ال يعرتف مبصطلح   الذين يعرتف
                                                            

حريز ، القانون الدويل والقانون العراقي وعالقتهما بالالجئني الذين يبحثون عن اللجوء إىل العراق ، دراسة قانونية مظهر   حممود 1
 . 71م ، بغداد ، ص  2013ه/  1434حتليلية ، أطروحة دكتوراه ، القانون الدويل ،جامعة سانت كليمنسن، العراق ، 
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الالجئ البيئي ومل ترد يف أدبيات القانون الدويل باستثناء بعض اإلشارات ، بينما الواقع يرجح زيادة 
ذاء واتساع أعداد الالجئني البيئيني يف العامل خالل السنوات القادمة بسبب قلة وارتفاع أسعار الغ

 P66F1.رقعة التصحر وكثرت العواصف واألتربة وغريها

عرف القانون الدويل لالجئني أيضًا انه " ذلك الفرع من القانون الدويل الذي يعين محاية يكما     
P67Fطائفة من البشر يف وضع إنساين خاص 

2
P وبذلك يعول على توسع العمل بالقانون الدويل لالجئني .

دون علم  آخرفال يشرتط يف الالجئ أن يرتك بلده مضطرًا ويلجأ إىل بلد  من باب التعاون الدويل ،
أو رضا بلده ، بل ميكن أن حيصل تعاون بني الدول ، وتطلب مبوجبه دول معنية من دولة أخرى ، أو 
جمموعة دول استقبال بعض مواطنيها كالجئني ألسباب خارجة عن إرادتا ، وخري تطبيق عملي 

 الجئني البيئيني .لذلك و هو موضوع ال

ويعرف مظهر حريز حممود ، القانون الدويل لالجئني على انه " جموعة القواعد القانونية     
واإلجراءات ذات البعد الدويل واإلقليمي واحمللي اليت تنظم عملية اللجوء باعتباره حقًا لألفراد والتزاماً 

إىل أن يغريوا حمل سكناهم يف بلدهم (  من قبل الدول والتمع الدويل للذين اضطهدوا أو اضطروا
 P68F3.نازحون ) أو ملتمسو اللجوء يف بلد آخر ( الجئون )

    :مصادر القانون الدولي لالجئين  -ثانياً 

 :   الدولية واإلعالنات االتفاقيات – أ

 اإلنسان حبقوق تُعىن اليت املصادر تلك هي:  العامة باملصادر نعينو تنقسم إىل عامة وخاصة ،       

املدنية  باحلقوق اخلاص الدويل والعهد ، م1948لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن ، مثل عموماً،

وكذلك  ، م1966 لعام والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل والعهد ،والسياسية

                                                            
. وملزيد من التفصيل يرجع ، نعم محزة عبد الرضا حبيب ، الوضع القانوين لالجئ  71مظهر حريز ، املرجع السابق ، صحممود  1

 .  55البيئي يف القانون الدويل العام ، املرجع السابق ، ص 
، املرجع السابق حريز ، مظهرحممود  نقًال عن  ، األهرام املصرية، جريدة م1992جئني ، يناير شعل ، مصر وقانون الالعمر األ 2
 . 71ص

 . 72مظهر حريز ، املرجع السابق ، صحممود  3
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 ، م1950 لعام اإلنسان حلقوق األوروبية االتفاقية وكذلك ، م1984 لعام التعذيب مناهضة اتفاقية

أي  عن النظر وبغض اإلنسانيةِ  بصفته لإلنسان احلقوق ترعى اليت األخرى االتفاقيات من وغريها

 اعتبار متييزي .

 من حالة يف أنّه كما إلنسانيته، له تثبتُ  اليت املصادر بذه مشمول فهو إنسان هو والالجئ    

 أوىل باب من احلقوق بذه حيظى جيعله ما والتمكني، عناصر القوةِ  كلِّ  من والتجريد الضعف

 املهمة احلقوق معظم إن الالجئني لشؤون السامية املفوضية اعتربت وقد .كالجئ ظرفه خلصوصية

 حلقوق الدولية الصكوك يف الواردة احلقوق ذاتا هي ، الدولية باحلماية الالجئني لَِتمُتع واَألساسيةِ 

 P69F1.اإلنسان

 حقوق حلماية املصممة واملصاغة خصيصاً  املصادر تلك هيو املتخصصة   املصادر :باخلاصة  نعين
 اخلاصة املتحدة األمم اتفاقية مثل ، الالجئني حالة خصوصية مع تتناسب وآلية بأسلوبٍ  الالجئني
 وكذلك،  م1967املتعلق بوضع الالجئني لسنة الربوتوكول و  ، م1951لعام الالجئني بوضع

 املتحدة األمم إعالن وكذلك ، م1969 لعام أفريقيا يف لالجئني املختلفة اجلوانب حتكم اليت االتفاقية
م والذي نظم اجلوانب القانونية 1984وإعالن كارتاجينا لعام م ، 1967 لعام اإلقليمي امللجأ بشأن

70Fاملتعلقة بالالجئني يف أمريكا الالتينية

2. 

إقرار مبادئ بانكوك بشان وضع الالجئني ومعاملتهم من جانب بعض دول آسيا  كما مت        
م من أ�ا 2001املبادئ اليت مت حتديثها يف وتنبع هذه  ، م1966اخلليج العريب وإفريقيا سنة و 

 ليست إطرافاً تعكس أراء دول كثرية توفرت هلا خربة واسعة يف توفري اللجوء مبا فيها بعض الدول اليت
م اخلاصني بالالجئني ، وشا�ا شأن اتفاقية منظمة 1967م أو بروتوكول سنة 1951اقية  يف اتف

                                                            
اسحار سعد عبد اللطيف جاسم ، ضمان حقوق الالجئني ضمانة ملفهوم األمن اإلنساين ، أحباث املؤمتر الدويل الثاين :  1

مركز  –مؤمتر علمي حمكم  –ساين : التزامات التمع الدويل ودور التمعات املضيفة الالجئون يف الشرق األوسط  " األمن اإلن
 . 93ص ، م 2017،  1دراسات الالجئني والنازحني واهلجرة القسرية ، جامعة الريموك ، اربد ، األردن ، ط

 . 94نفس املرجع السابق ، ص  2
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 أوسع مما ورد يف اتفاقية  الوحدة اإلفريقية وإعالن قرطاجنة ، تشمل املبادئ تعريفًا لالجئ يعترب
P71F1م1951

P. 

 العرف الدولي : –ب 

يشري النظام األساسي حملكمة العدل الدولية إىل األعراف العامة املقبولة كقانون وحىت يكتسب     
 القانون العريف الصفة الدولية البد من وجود أدلة له على :

 وجود أفعال ترقى إىل العرف املستقر لدى الدول . -

 تتطلبه ( الرأي القانوين ) .وجود اعتقاد بان هذا العرف أصبح ملزماً مبجرد وجود قاعدة قانونية  -

تشكله بصرف النظر عن  ويكون العرف ملزمًا جلميع الدول ، فيما عدا تلك اليت تكون اثناء    
مصادقتها على أي معاهدة ذات الصلة من عدمه وقد نعثر على أدلة على العرف مثًال يف قرارات 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة واملراسالت الدبلوماسية وفتاوى املستشارين القانونيني للدول والبيانات 

تنتاجات املؤمترات الدولية واملعاهدات الصحفية للدول أو اهليئات املشرتكة بني احلكومات ويف اس
 الثنائية ، وأمناط التصويت على القرارات وتتباين قيمة هذه املصادر .

وبغية احليلولة دون اعتبار قرارات اجلمعية العامة معربة عن القانون الدويل العريف ، قد تلجأ الدول     
ثال ذلك إن كندا حىت حتول دون إىل اإلعراب عن اعرتاضات صرحية على مثل هذا التفاهم . وم

مسامهة اإلعالن بشان حقوق الشعوب األصلية الذي اقره جملس حقوق اإلنسان يف تطوير مبادئ 
على  –ال  -القانون الدويل العريف أعلنت مايلي " بيد أن كندا البد هلا مع األسف أن تصوت ب

ذا اإلعالن ليس له اثر قانوين يف كندا النص الذي طرح علينا ولإليضاح فإننا أيضاً نؤكد تفهمنا بان ه
 وال ميثل القانون الدويل العريف ."

                                                            
، تاريخ الرتمجة ،   2006، طبعة  1حقوق اإلنسان ومحاية الالجئني ، مج  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  ، 1

 . 19، ص  2007
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وباملثل أبلغت الواليات املتحدة األمريكية مبا يلي " فيما يتعلق مبشروع اإلعالن بشان حقوق     
الشعوب األصلية حتتفظ الواليات املتحدة مبوقفها جتاه كامل اإلعالن . وسوف نقدم تفسرياتنا 

P72Fلسفتنا بشان اإلعالن إمام اجلمعية العامة هذا اخلريف ، أو يف أي وقت آخر مالئم ".ومصادر ف

1 

وإنا لنتساءل هل تشكل اتفاقيات حقوق اإلنسان بالنسبة للدول اليت مل تصادق عليها مصدراً     
ئ لقواعد عرفية ؟ وهنا جيدر بنا أن جنيب على هذا التساؤل ، فنؤكد إن تلك االتفاقيات تدخل مباد

 وقواعد جديدة الغرض منها احرتام كرامة األفراد والشعوب يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان ، فهي
ومن مث وسيلة إنشاء قواعد وضعية وبالنسبة للدول اليت صادقت عليها ويف آن واحد احد الوسائل 

P73Fإلنشاء قواعد عرفية للدول اليت مل تصادق أو تنضم بعد إىل هذه االتفاقيات .

2 

وحياج كثري من فقهاء القانون الدويل بأن بعض املعايري اليت وضعها اإلعالن العاملي حلقوق     
اإلنسان ( وهو احد قرارات اجلمعية العامة ، وبذه الصفة ال يكون ملزمًا قانونًا من الناحية الفنية ) 

ملزمة جلميع  قد صارت جزء من القانون الدويل العريف نتيجة املمارسات الالحقة ، وبذلك صارت
 P74F3.الدول

ومن املتعارف عليه عموماً إن " عدم الرد " يعترب جزء من القانون الدويل العريف وهذا يعين احرتامه     
م أو غريها من صكوك حقوق اإلنسان 1951تدخل طرفًا يف اتفاقية  حىت من قبل الدول اليت مل

 اليت حتظره .

فعندما ينشأ بني املفوضية السامية لشئون الالجئني والدولة جدل حول حدوث انتهاك ملبدأ عدم     
الرد ، ينبغي أن تستبعد حقيقة إن الدول حتاج بأن الشخص املعين ليس الجئًا ( حيث ال يساوره 

دة املام أو إن 1951األسباب الواردة يف اتفاقية خوف له ما يربره من التعرض لالضطهاد بناء على 
ث م تشكل فعليًا عرفًا قانونيًا يؤكد قبول الدول بالتقييد من حي1951من اتفاقية  02الفقرة  33

 املبدأ بالتزاماتا بعدم الرد.

                                                            
 . 11سابق ، ص الصدر امل 1مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، حقوق اإلنسان ومحاية الالجئني ، مج  1
   .98ص ، م2009 وان املطبوعات اجلامعية ،، اجلزائر ، دي 05عمر سعد اهللا ، مدخل يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان ، ط 2
عمر ينظر  ، 99سابق ، صالصدر امل،  01مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، حقوق اإلنسان ومحاية الالجئني ، مج 3

 . 99املرجع السابق ، ص ، مدخل يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان سعد اهللا ،
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واألعراف القطعية للقانون الدويل " عبارة عن طبقة من طبقات القانون الدويل العريف تتألف من     
الدويل للدول و اليت ال جيوز التحلل منها . ووفقًا التفاقية أعراف مقبولة ومتعارف عليها من التمع 

 .)53تعارض مع إي عرف قطعي (املادة فينا بشان املعاهدات ، يبطل إي التزام مبوجب معاهدة ما ي

ومن املمكن أيضًا أن نطرح للجدل الطابع القطعي حلظر الرد يف احلاالت اليت تتضمن خماطر      
املوقف تدعمه الن حقيقة إن مفوضية حقوق اإلنسان عززت مرجعية عدم التعرض للتعذيب ، وهذا 

م 2005قرة تنفيذية يف قرارها لعام الرد بتحريكه بتوافق اآلراء من فقرة متهيدية واردة يف الديباجة إىل ف
) 2005/  39بشان التعذيب وغريه من املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية  أو املهينة ( 

املفوضية حقوق اإلنسان الدول على " عدم طرد إي شخص أو إعادته ( رده) أو تسليمه أو وحتث 
تقاد بان الشخص قد يتعرض نقله بأية طريقة أخرى إىل دولة أخرى حيث تتوافر مربرات قوية لالع

P75F1.التعذيبخلطر 
P   

 المبادئ العامة للقانون : –ج 

وهي املصدر الثالث للقانون الدويل املشار إليه صراحة يف النظام األساسي حملكمة العدل الدولية ،     
وال حتظى هذه العبارة باإلمجاع ، إذ يرى بعض فقهاء القانون ، إن العبارة تشري إىل املبادئ العامة 

النية ويرى آخرون إن  للقانون الدويل مثل مبدأ الرضا ، واملعاملة باملثل ، وتكافؤ الدول ، وحسن
العبارة تعين املبادئ العامة للقانون الوطين إي املبادئ املشرتكة بني مجيع النظم القانونية أو معظمها ، 

P76Fمثل احلق يف حماكمة عادلة ويف العدل 

2
P01مج 12( تعريف مبدأ حسن النية يؤخذ من اإلطار ص(. 

موعة من املبادئ والقواعد املشرتكة بني معظم وقد عرفت املبادئ العامة للقانون بالقول " هي جم    
األنظمة القانونية الرئيسية يف العامل ممثلة بالنظام اإلسالمي والنظام الالتيين والنظام االجنلو ساكسوين 

 P77F3.والنظام اجلرماين

                                                            
 .  12سابق ، صالصدر امل،  01ني ، حقوق اإلنسان ومحاية الالجئني ، مجمفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئ 1
 . 12سابق ، صالصدر نفس امل 2
 . 59سابق ، ص مظهر حريز ، املرجع الحممود  3
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ومن أهم هذه املبادئ ، مبدأ حسن النية يف تنفيذ االلتزامات ، ونركز هنا على التزامات الدول      
كو�ا األساس يف فهم اللجوء كحق من حقوق اإلنسان تدور فكرته حول احلق وااللتزام ، والذي 
 ميكن أن حيصل من قبل الدول بشكل أساسي واإلفراد أيضًا بشكل ثانوي . إن مبادئ حق اللجوء
هي جزء من مبادئ حقوق اإلنسان واليت جيب أن تثبت لكل إنسان يف كل زمان ومكان لرد كونه 

 إنسان .

إن املبادئ العامة للقانون قد مت استنباط البعض منها من سياق النص  ويرى الدكتور عامر الزمايل    
القانوين ، والبعض منها متت صياغته بشكل صريح يف االتفاقيات الدولية ، وأخرى انبثقت من 

P78Fاألعراف الدولية 

1
P. وتعترب تلك املبادئ من مصادر القانون غري املكتوبة ، 

إحكام المحاكم والتقارير نون ( الفقه الدولي و الوسائل الفرعية لتحديد قواعد القا – 4
 : الدولية)

من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية ، فان القرارات القضائية وتعاليم  38وفقًا للمادة     
P79Fفقهاء القانون رفيعي املستوى تعترب " وسائل فرعية لتحديد قواعد القانون

2
P  ولذلك فهي ليست ،

 أدلة على حالة القانون . مصادر رمسية لكنها تعترب

وتساهم كتابات فقهاء القانون ( فقه القانون ) يف تطوير القانون الدويل وحتليله ، وباملقارنة إىل     
الدور الرمسي للهيئات الدولية يف إرساء املعايري ، فان تأثري مثل هذه الكتابات يكون غري مباشر ، 

 ورغم ذلك فقد قدم اخلرباء إسهامات بارزة . 

كما إن بعض الصكوك ، أو القرارات ، أو االستنتاجات أو املقررات اليت تتبناها أو تتخذها     
أجهزة سياسية تابعة ملنظمات دولية وهيئات إشرافية حلقوق اإلنسان ال تكون ملزمة للدول األعضاء 

رات بشان حقوق يف حد ذاتا ، لكنها حتمل ثقًال قانونيًا معتربًا . وتصدر هيئات دولية كثرية قرا
اإلنسان ، وبذلك تدعم منت املعايري الدولية حلقوق اإلنسان ، ويطلق على مثل هذه الصكوك غري 

                                                            
،  27م ، ص 1997الزمايل عامر ، مدخل اىل القانون الدويل اإلنساين ، تونس ، املعهد العريب حلقوق اإلنسان طبعة تونس ،  1

 ، 61مظهر حريز حممود ، املرجع السابق ، صنقًال عن ، 
 . 13، املصدر السابق ، ص 01مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، حقوق اإلنسان ومحاية الالجئني ، مج 2
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امللزمة حلقوق اإلنسان عبارة " القانون غري امللزم أو اللني " وقد يشكل ممارسات الدول ويرسي 
لة " القانون غري امللزم " ويعكس االتفاق بني الدول واخلرباء على تفسري معايري معينة وتتضمن أمث

 مايلي : 

 قرارات الجمعية العامة  : - أ

تقر اجلمعية العامة كل عام مئات من القرارات واملقررات اليت تشمل طائفة من املوضوعات منها     
قانون الالجئني وحقوق اإلنسان وبعض هذه القرارات اليت يطلق عليها أحيانًا إعالنات تقر معايري 

نوع معني من احلقوق اإلنسان تكمل معايري قائمة واردة يف معاهدات أو تطرح توجيهات معينة بشان 
P80Fبشأ�ا

1
P. 

اإلقليمية تنظيم العديد من القرارات بغية تنظيم جوانب معينة ختص  وتتوىل اهليئات الدولية أو    
الشأن  حقوق اإلنسان بشكل عام ، وحق اللجوء منها بشكل خاص ، ومن النماذج البارزة يف هذا
ذي أقرته اإلعالن بشان حقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا مواطنني للبلد الذي يعيشون فيه ، ال

م ) ، 1985بتاريخ كانون األول ديسمرب  144/ 04م ( القرار رقم 1985اجلمعية العامة يف 
) بتاريخ  22( 2312واإلعالن بشان اللجوء يف إقليم الدولة الذي أقرته اجلمعية العامة ( القرار رقم 

P81F2.م 1967كانون األول ديسمرب   14
P  ) الصادر عن اجلمعية العامة لألمم  158والقرار املرقم (

م والذي جاء فيه اإلعراب عن استياء املنظمة الدولية من حدوث انتهاكات 2006املتحدة لعام 
هاكات لقانون حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب وكذلك من حدوث انت

الالجئني الدويل والقانون الدويل اإلنساين ، وإذ تسلم بان احرتام حقوق اإلنسان واحرتام الدميقراطية 
 P82F3.واحرتام سيادة القانون أمور مرتابطة يغزز بعضها بعضاً 

                                                            
 . 14، املصدر السابق ، ص 01مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، حقوق اإلنسان ومحاية الالجئني ، مج 1
 . 14سابق ، ص الصدر امل فسن 2
بناء على ما جاء يف تقرير اللجنة  2006شباط  22) والصادر بتاريخ A/RES/  60/  158قرار األمم املتحدة املرقم (  3

 )  A/60/509/Add.2 part II(   2006الثالثة والستون ، اجلمعية العامة لألمم املتحدة لعام 
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) والذي تناول موضوع اللجوء واجلهود املبذولة لتنظيم تلك العملية يف  A/ 45والقرار املرقم (     
إطار دويل ، واهم ما جاء فيه هو توجيه دعوة إىل الدول من اجل عدم استعمال وسائل الضغط 
 واإلكراه إلرغام الالجئني بالعودة إىل أوطا�م إذا كانت لديهم أسباب وجيهة للبقاء يف وطن امللجأ .

ار املذكور قد أكد احد أهم املبادئ املعتمدة يف القانون الدويل لالجئني أال وهو مبدأ عدم إن القر     
الرد أو اإلبعاد أو الطرد ، وهذا الكالم جاء تأييدًا ملا تناوله الكتاب والباحثني العرب أمثال الدكتور 

دود أو الطرد أو عبد العزيز سرحان إذ يقول " جيب عدم تعرض الالجئني إلجراءات املنع عند احل
 P83F1." عدم القبول أو الرتحيل اإلجباري إلقليم دولة ميكن أن يكونوا فيه عرضة لالضطهاد

قرارات مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان اجلديد الذي حل حملها ،     
قانوناً يف حد ذاتا .  ميكن اعتبار هذه القرارات يف ظروف معينة ذات قيمة قانونية وان مل تكن ملزمة

ومن منازج هذه القرارات قرار املبادئ التوجيهية بشان النزوح الداخلي الذي أقرته مفوضية حقوق 
) وهو يوجز إىل حد بعيد املعايري  E/CN-4/1998/53/Add2الوثيقة (  1999اإلنسان يف 

عل ، وقد تصلح هذه القرارات القانونية السارية ذات الصلة املرتسخة يف القانون الدويل القائم بالف
خاصة إذا كانت قد أقرت بتوافق اآلراء لإلشارة إىل وجود " رأي قانوين " عام من عدمه وهو ما يعترب 
احد عناصر إرساء القانون الدويل العريف ، فعلى سبيل املثال أثار النزاع بني الواليات املتحدة 

خطر الرد  وفيما يتعلق حبظر التعذيب وغريه من األمريكية واالحتاد األورويب حول نطاق التزامات 
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو املهينة وهو ما ظهر عند التفاوض حول نص قرار 

) بقوهلا " إىل انه مل يتأت بعد 2005/39م بشان التعذيب ( 2005مفوضية حقوق اإلنسان لعام 
يف حدود ما يتصل بالتزام خطر الرد يف حالة العودة املفضية إىل رأي قانوين عاملي حول أمهية القضية 

P84F2.املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو املهينة
P  

التعليقات والتوصيات العامة اليت تبديها املعاهدات التابعة لألمم املتحدة ، غالبًا ما تقدم اهليئات     
اإلشرافية اليت تنشأ مبوجب معاهدات األمم املتحدة حول حقوق اإلنسان ( مثل جلنة حقوق اإلنسان 

تسهب يف تفسري املواد  أو اجلنة املعنية حبقوق الطفل ما يسمى بالتعليقات أو التوصيات العامة اليت

                                                            
 .1065املرجع السابق، صسرحان عبد العزيز، مبادئ القانون ،  1
 . 14، املصدر السابق ، ص 01مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، حقوق اإلنسان ومحاية الالجئني ، مج 2
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واألحكام الواردة يف صكوك حقوق اإلنسان اليت تعىن با كل منها ، والغرض من هذه املالحظات أو 
التوصيات هو مساعدة الدول األطراف يف الوفاء بالتزاماتا وهي تعكس التطورات يف تفسري أحكام 

رسي معايري لتقييم تشريعات معينة وتدف توفري النصح واإلرشاد املرجعي للدول األطراف وت
بذه الصفة تأثري واضح على مسلك الدول األطراف وحتمل ثقال  –ويكون هلا  –وممارسات دولة ما 

قانونياً ذا مغزى ، وتتعاون املفوضية السامية لشؤون الالجئني ، تعاونًا وثيقًا مع هيئات املعاهدات يف 
عاجلة قضايا النزوح وضمان اتساق هذه جهودها من اجل صياغة مالحظات عامة جديدة بغرض م
 P85F1.التعليقات مع القانون الدويل لالجئني وفقه القانون الدويل

  استنتاجات اللجنة التنفيذية بشان الحماية الدولية : -ب

، من منظور م املتحدة لربنامج املفوض الساميتشكل استنتاجات اللجنة التنفيذية التابعة لألم    
لالجئني متنًا رئيسيًا من القانون غري امللزم ، وتغطي االستنتاجات طائفة عريضة من القانون الدويل 

قضايا احلماية منها مسائل مل تسبق معاجلتها بأية درجة من العمق يف القانون الدويل ، مثل اإلعادة 
 لجوء .الطوعية للوطن ، واالستجابة الزمات الالجئني . واحملافظة على الطابع املدين واإلنساين ل

وملا كانت استنتاجات اللجنة التنفيذية ( اليت مت إقراراها عادة بإمجاع اآلراء ) ميثل أراء أكثر من     
م ، فإ�ا تعترب جزء 1967م أو بروتوكوهلا لعام 1951ول ليست أطرافًا يف اتفاقية دولة منها د 60

وكذلك عمليات املفوضية ، وهي متثل ال يتجزأ من إطار احلماية الدولية تستهدي با السياسة الوطنية 
املعايري اليت تقوم على ضوئها املفوضية السامية الشؤون الالجئني بتقييم ممارسات الدول ، وهي متارس 

من اتفاقية   35واليتها على احلماية الدولية ، وخاصة اختصاصاتا املتعلقة بالرصد واملتابعة وفقا للمادة
 .ت ذات طابع استشاري وليست ملزمة نفيذية وان كانم ، واستنتاجات اللجنة الت1951

إال أ�ا حتمل مرجعية جديرة باالعتبار ، فهي تعكس خربة دولية يف مسائل لالجئني ، واآلراء      
الواردة فيها متثل متثيًال عريضًا لوجهات نظر التمع الدويل ، والسيما وان االشرتاك يف اجتماعات 

ر على أعضاءها بل يتجاوز ذلك بصفة عامة ، إن املعرفة التخصصية اللجنة اللجنة التنفيذية ال يقتص
التنفيذية وحقيقة إن قراراتا تتخذ باإلمجاع اآلراء إمنا تضيف مزيدًا من الثقل الستنتاجاتا وبينما 

                                                            
 . 15املصدر السابق ، ص،  01مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، حقوق اإلنسان ومحاية الالجئني ، مج 1
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تشكل استنتاجات اللجنة التنفيذية " قانونا غري ملزم " للدول إال أ�ا ملزمة داخل مفوضية األمم 
تحدة لشؤون الالجئني إذ يتعني مراعاتا يف مجيع أنشطة املفوضية ، ويتعني أيضًا تطبيقها ملعايري امل

 P86F1.عندما تقوم املفوضية مبراجعة تشريعات الدول وممارساتا بشان اللجوء والتعليق عليها

 القضاء الدولي :  -ج 

راؤول ( –سبيل املثال قضية السيد  ولدور هذا األخري يف معاجلة قضايا الالجئني فإننا نأخذ على    
كان ابرز السياسيني يف مجهورية  vcctor Raut Haya de Latorreهيادي التوريا ) 

البريو يف أمريكا اجلنوبية وهو زعيم حزب التحالف الشعيب الثوري األمريكي . إن هذا احلزب الذي مت 
هو الوقوف ضد االمربيالية  مؤسسيهتشكيله يف قارة أمريكا اجلنوبية كان القصد منه وحسب ادعاء 

العاملية ، وكان هذا احلزب يطمح للوصول إىل السلطة ، ولكن بعد حصول االنقالب العسكري يف 
م 1949/  01/  04البريو تعرض أعضاء احلزب إىل مالحقة شديدة مما دعا هيادي التوريا بتاريخ 

 P87F2.ء السياسي ( الدبلوماسي )بالتوجه إىل سفارة كولومبيا يف البريو طلباً منها اللجو 

ا واحتجت البريو لدى كولومبيا على اعتبار إن املوما إليه غري مشمول حبق اللجوء استنادًا إىل م    
م كونه قد اختفى وقت االنقالب ومل يظهر إال بعد ثالثة أشهر ، 1928ورد باتفاقية هافانا لعام 

 الدولية . واتفقت الدولتان على عرض املوضوع على حمكمة العدل

م ردا حول أحقية الدولة املاحنة للجوء ، 1950/  11/ 20أول األمر وبتاريخ واليت أصدرت  - 1
 وقد طرحت حمكمة العدل الدولية يف هذه القضية فكرة االمتداد اإلقليمي كأساس هلذا امللجأ .

ماً م حيث أصدرت حمكمة العدل الدولية حك1951/  02/  13ار الصادر بتاريخ القر  – 2
تفسرييا بناء على طلب البريو وبذلك ألزمت فيه كولومبيا بإ�اء امللجأ الذي منحته سفارتا يف البريو 
لالتور ، ولكن دون إلزامها بتسليمه حلكومة البريو وجاء رد احملكمة انه ال يوجد عرف أمريكي يعرتف 

                                                            
 . 15املصدر السابق ، ص،  01الالجئني ، حقوق اإلنسان ومحاية الالجئني ، مجمفوضية األمم املتحدة لشؤون  1
 . 64مظهر حريز ، املرجع السابق ، صحممود  2
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م كفاية احلجج اليت قدمتها بذا امللجأ الدبلوماسي يف أمريكا الالتينية مستندة يف ذلك إىل عد
 P88F1.حكومة كولومبيا إلثبات وجود مثل هذا العرف

وجاء رد احملكمة كالتايل " وهكذا توصلت احملكمة إىل أن اللجوء جيب وقفه ولكن كولومبيا ووفقاً     
P89F2.اللتزاماتا ليست جمربة على تسليم الالجئ

P  

مدة مخس سنوات وأربعة أشهر مث مسحت له  وبقي املوما إليه يف سفارة كولومبيا يف البريو    
السلطات البريووية مبغادرة البريو ، ولعب املوما إليه دورًا مهما يف احلياة السياسية يف البريو ، حيث 

 م .1978ء اجلمعية التأسيسية يف عام أصبح احد أعضا

قضاء الدويل حلل واحلقيقة إن هذا املوضوع وان كان من احلاالت النادرة اليت تدخل فيها ال    
مشكلة تتعلق باللجوء ، وان القضية وان كان قد مت توظيفها يف احلديث عن القضاء الدويل 
الدبلوماسي ، وال توجد مشكلة إذا تداخلت املواضيع املتشابة بني القوانني اليت تنتمي إىل أصل 

د تضمن أفكاراً م ق1951/ 06/  19ة الذي صدر بتاريخ واحد والذي يهمنا هو إن قرار احملكم
 ختص القانون الدويل لالجئني من أمهها :     

ال جيوز أن خيالف سري العدالة الوطنية ، وان األمان الناشئ عن اللجوء ال جيوز تأويله على  انه  – 1
محاية من القوانني ومن الوالية القضائية املنشأة قانونًا ، وهذا يعين احرتام سيادة الدول وتشريعاتا 

 ة املنظمة ملوضوع اللجوء .الوطني

اسية بسبب كون اللجوء غري ليس هناك التزامًا بتسليم الشخص املتهم بارتكابه إساءة سي – 2
، الن ذلك سيكون مبثابة تقدمي املساعدة االجيابية للسلطات احمللية يف مالحقتها لالجئ قانوين

اسية ، وان الطريقة اليت يتم فيها احلصول السياسي وهو يعين منح احلصانة اجلزائية ملرتكيب اجلرائم السي
 على اللجوء السياسي قد ال تكون قانونية .

                                                            
 . 115املضمض ، اللجوء يف القانون الدويل والشريعة اإلسالمية ، املرجع السابق ، صخدجية  1
ينظر ، علي صادق أبو هيف ، . 64، املرجع السابق ، ص  مظهر حريزحممود  نقًال عن ،موقع حمكمة العدل الدولية   2

 . 132 – 121االلتجاء للسفارات والدول األجنبية ، املرجع السابق ، ص
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إن تسليم الالجئ إىل دولته األصلية ليس هو األسلوب الوحيد إل�اء اللجوء ، وهذا يعين فسح  – 3
 .وغريها ملعاجلة مثل هذه احلاالت الال للطرق األخرى مثل التفاوض واخلروج واإلعفاء

إن احملكمة قد أكدت على ضرورة األخذ مببادئ حسن اجلوار والاملة الدولية ، وهي دعوة  – 4
 P90F1.للتمسك باملبادئ العامة املوجودة يف القانون الدويل العام

 احلد وهناك اتفاقية هلا دور مهم يف إنشاء عمل القانون الدويل لالجئني وهي اتفاقية بشان    
ووفقًا لالتفاقية توافق كل دولة طرف منح اجلنسية لألفراد ،  م1961حاالت انعدام اجلنسية العام 

الذين سيصبحون لوال ذلك عدميي اجلنسية ، إذا كانت تربطهم رابطة بارزة بذلك البلد ، مثلما إذا  
" ال جيوز كانوا مولودون يف البلد أو ينحدرون من مواطن لذلك البلد ، وتنص االتفاقية على انه 

جتريد أي شخص أو أية جمموعة من األشخاص من جنسيتهم ألسباب عنصرية أو  للدول املتعاقدة
P91F2.أثنية أو دينية أو سياسة "

P  إىل االضطهاد وبالتايل حصول ومن املعروف إن هذا املوضوع سيقود
 . جلوء

 :القانون الدولي لحقوق اإلنسان  -ثانياً 

م هو األساس ملا تبعه من جهد منظم 1945 ميثاق األمم املتحدة لعام يعترب ما جاء ما جاء يف    
وموجه يف دعم مسرية حقوق اإلنسان على املستوى الدويل واإلقليمي ، إال أن املختصني يف جمال 

 حقوق اإلنسان قسموا تلك احلقوق إىل ثالثة أقسام : 

 

                                                            
م )  1991 – 1938موجز األحكام  والفتاوى واألوامر الصادرة عن حمكمة العدل الدولية ، اجلزء األول للفرتة من (  1

SI/LEG/SER-F/1- 5-م نيويورك  1992تحدة لعام منشورات األمم امل-v-92 – A نقًال عن . 26 -25ص
 . 65حممود مظهر حريز ، املرجع السابق ، ص

تاريخ بدء النفاذ  ، م1954كانون األول ديسمرب   04ة يف ) والصادر 9 -(د 896قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة املرقم (  2
، ينظر مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، من االتفاقية  18ألحكام املادة  م طبقاً 1975كانون األول / ديسمرب   13

 . 19، املصدر السابق ، ص 01حقوق اإلنسان ومحاية الالجئني ، مج
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  القسم األول :

البية تلك احلقوق يف العهد يتعلق حبقوق األفراد كمواطنني لكو�م أفراد ( حقوق فردية ) وجند غ    
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والذي ميكن أن منيز فيها والدة جلنة حقوق اإلنسان ، واهم 
احلقوق اليت ميكن اعتبارها من اجليل األول هي : احلق يف احلياة والسالمة البدنية والشخصية واحلق 

رية التعبري عن الرأي والفكر والضمري وحق التملك يف األمان وحرية التنقل واحلق يف اللجوء ، وح
 واحلق يف حرمة احلياة اخلاصة وغريها من احلقوق ذات الطابع الفردي.

 القسم الثاني :

بشكل عام حبقوق األفراد كمواطنني كو�م مجاعات أو فئات ( حقوق مجاعية ) وجند  ما يتعلق    
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية غالبية تلك احلقوق قد مت تناوهلا يف العهد 

واليت تتعلق باحلق احلصول على عمل أو رواتب تقاعدية وضمان اجتماعي وصحي واحلق يف تشكيل 
أو االنتماء إىل النقابات املهنية وكذلك احلق يف الرتبية والتعليم وحق تداول واحلصول على 

 P92F1.املعلومات

 القسم الثالث :

وهو ما يتعلق بشكل عام حبقوق األفراد بصفتهم اإلقليمية أو العاملية حيث أن االمتناع عن     
إعطاء تلك احلقوق يلحق الضرر باألفراد إقليميًا وعامليًا مثل : احلق يف احلصول على مياه الشرب 

 الشامل وحق واحلق يف التنمية واحلق يف التمتع ببيئة نظيفة واحلق يف خلو املنطقة من أسلحة التدمري
التصرف بالثروات الطبيعية واحلق يف الوجود والعيش بسالم وأمان وجند إن تلك احلقوق قد صدرت 

مثل  يف إعالنات مثل اإلعالن اخلاص باحلق يف التنمية ، أما فيما يتعلق بالبيئة فنجد حواضنه متعددة
حياة مناسبة يف بيئة  م والذي جاء فيه " حق اإلنسان يف ظروف1972إعالن استو كهول العام 

تسمح باحلياة بكرامة يف وطنه ، وكذلك أيضًا مؤمتر األمم املتحدة عن البيئة والتنمية الذي مت عقده 
 Earthم والذي صدر عنه ما يعرف مبيثاق األرض ( 1992دي جانريو عام و يف مدينة ري

charte ق التنمية املستدمية وله احلق ) وجاء يف املادة األوىل منه " االهتمام باإلنسان يدخل يف نطا
                                                            

 . 118 – 117مظهر حريز ، املرجع السابق ، ص حممود  1
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يف أن يعيش يف حياة صحية ومتفقة مع عناصر الطبيعة األخرى " واحلق يف التصرف بالثروات 
كما يطلق بعض املفكرين والباحثني تسمية م .1962 إعالن األمم املتحدة لعام الطبيعية كما ورد يف

 P93F1.لث من احلقوق واحلرياتحقوق الشعوب واجلماعات أو احلقوق اجلماعية على اجليل الثا

ويسري القانون الدويل حلقوق اإلنسان يف مجيع األوقات ، لذلك فهو يسري يف أوقات     
والقانون  اإلنسانالصراعات املسلحة ، داخلية كانت أم دولية ، وهذا يعين إن القانون الدويل حلقوق 

الدويل اإلنساين يسريان يف ذات الوقت يف زمن النزاعات املسلحة وهو مايعين إن كالمها معين حبماية 
 الالجئني الذين يقعون يف دائرة النزاعات املسلحة .

 القانون الدولي اإلنساني : -ثالثاً 

القانون  و اإلنسان حلقوق كل من القانون الدويل  الذي يسبق زمنياً  اإلنساينالقانون الدويل  يتألف    
 أطراف تصرفاتالصراعات املسلحة ، وهذه القواعد تقيد  إثناءمن قواعد تنطبق  ، الالجئنيالدويل 

القتالية  األعماليشاركون يف  الذين ال لألشخاص اإلنسانيةالنزاع بالنص على توفري احلماية واملعاملة 
الذين مل يعد يف  وأولئك)  اإلنسانيةاهليئة الطبية ، والعاملني يف املساعدات  وأفراد( املدنيني ، 

استطاعتهم املشاركة يف العمليات احلربية ( اجلرحى واملرضى ، واجلنود الذين حتطمت سفنهم ، 
، عامة بوسائل احلرب  إليهاطرق احلرب اليت يشار  اإلنساين الدويل احلرب ) ، وينظم القانون وأسرى
مبربرات احلرب سواء ما  إليهايعا  مسالة قانونية الصراعات املسلحة بذه الصفة اليت يشار  انه ال أال
أو ال مبا يف ذلك املتحدة  األمم ميثاقالفصل السابع من  أحكامدام القوة يتسق مع خكان است  إذا

 P94F2.حبق الدفاع عن النفس املتعلقة 51مادته 

القانون الدويل اإلنساين بأنه  " فرع من فروع القانون الدويل العام  ويعرف الدكتور عامر الزمايل    
تدف قواعده العامة العرفية واالتفاقية إىل محاية األشخاص املتضررين يف حالة نزاع مسلح مبا اجنر عن 

                                                            
 . 118مظهر حريز ، املرجع السابق ، ص حممود   1
، وضع  بلمديوين حممد ينظر ،  . 21السابق ، ص ، املرجع 1مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، حقوق اإلنسان ، مج  2

العدد ، قسم العلوم االقتصادية والقانونية  األكادميية للدارسات االجتماعية واإلنسانية ،نساين ، الالجئني يف القانون الدويل اإل
 . 161صم ، 2017، جانفي  17



 آليات ضمان الحماية الدوليةالفصل الثالث                                                        
 

- 206 - 
 

ذلك النزاع من آالم ، كما تدف إىل محاية األموال اليت ليست هلا عالقة مباشرة بالعمليات العسكرية 
 P95F1."حة والالزمة لإلنسان يف زمن النزاعات املسل

هو  اإلنساينللقانون الدويل  األمحر يف تعريفهاالتعريف الذي اعتمدته اللجنة الدولية للصليب  أما    
حل  إىلالعرف ، الرامية على وجه التحديد  أو" جمموع القواعد الدولية املستمدة من االتفاقات 

بصورة مباشرة من املنازعات املسلحة الدولية وغري الدولية ، واليت تقيد ، الناشئة  اإلنسانيةاملشكالت 
حتمي  أواحلرب اليت تروق هلا ،  وأساليبالنزاع يف استخدام طرق  أطراف، حق  إنسانية ألسباب
 P96F2.قد يتضررون بسبب املنازعات" أوالذين تضرروا  واألشخاص األعيان

، ومتارس اللجنة اليت  اإلنساينهي " القيم على القانون الدويل  األمحرواللجنة الدولية للصليب     
ومتثل  الصراعاتاملتحاربة يف  األطرافعالقة ثقة بني  بإقامة اإلشرافيةم واليتها 1863يف  تأسست

 باحلماية الدولية لالجئني يف اتفاقيات أيضاً ، واليت تتصل  اإلنساينالصكوك الرئيسية للقانون الدويل 
م تشمل احلماية 1977يف  إقرارمهااللذين مت  اإلضافينيم وبروتوكوليهما 1949لعام  األربعجنيف 

 مايلي:   وجب القانون الدويل اإلنساين مب

 اتفاقياتحيث تسري  أكثر أوالصراعات بني دولتني  أياملسلحة الدولية  الصراعات – 1 
  األول .والربوتوكول  األربعجنيف 

لة وقوات مسلحة غري تابعة بني دو  الصراعات أي، سلحة غري الدولية الصراعات امل - 2      
دولة واحدة ( يف حالة  أراضيغري تابعتني للدولة داخل  أكثر أوبني مجاعتني مسلحتني  أو، للدولة

  . )الثاين األربع والربوتوكول اإلضايفاملشرتكة بني اتفاقيات جنيف  03الصراع الداخلي ، تسري املادة 

 التالية : األحكامستفيد الالجئون من يو 

للحماية اليت يتعني  أدين ، واليت تضع حداً  األربعةجنيف  تاملشرتكة بني اتفاقيا 03املادة  –أ 
توقفوا عن  املشاركة يف العمليات احلربية يف نزاع مسلح دويل  أويشاركون  الذين ال لألشخاصمنحها 

                                                            
 . 161بلمديوين ، املرجع السابق ، صحممد  1
جوفيتشا باترنوغيتش ، أفكار حول العالقة بني القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لالجئني ، وتعزيزمها ونشرمها ، اللة  2

 . 161م ، ص 1988الدولية للصليب األمحر ، أغسطس / أب ، السنة األوىل ، العدد الثاين ، 
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 أوالبرت ،  أوتشويه ال أوالعنف ، خاصة القتل ،  أعمالغري دويل ويشمل ذلك احلماية من  أو
 ظر احتجاز الرهائن واحملاكمة العادلة قبلحو  التعذيب واملعاملة القاسية ، واملهينة واحلاطة بالكرامة

P97Fعقوبة أيةفرض 

1
P. 

احلرب . وحتظر  آثاراملدنيني من بعض  األشخاصتشمل اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية  –ب 
ختويف السكان  إىلاملدنيني كدروع بشرية ، والعقاب اجلماعي للمدنيني والتدابري الرامية استخدام 
 بإقامة أيضاً االتفاقية  يضد املدنيني ، وتقض االنتقامية واألعمالترويعهم ، والنهب،  أواملدنيني 

االتفاقية  حتظراملشتة  كما  األسرمشل  مناطق حمايدة ، ميكن استخدامها كمستوطنات لالجئني ، ومل
،  44املواد (  رينظ ذات جنسية العدو إىلينتمون  أل�مفقط  أعداء كأجانبمعاملة الالجئني   أيضاً 
45  ،49  ،70  (. 

على ضرورة معاملة حروب التحرير الوطين كصراعات ذات  األول اإلضايفينص الربوتوكول  –ج 
نية ، دالعسكرية وامل األهدافبني  احملاربونيفرق  أنعلى القاعدة القائلة بوجوب  والتأكيدطابع دويل 

 متعمداً  يكونوا هدفاً  أالاملدنيني جيب  أنالتفاقية جنيف بالتشديد على  احلماية وفقاً  الربوتوكولويعزز 
ن توفر للمدنيني مساعدات غري منحازة من أاهلجمات اجلزافية غري املربرة ، و  أواحلربية  لألعمال
P98F2 85املعنية املادة  األطرافموافقة  ، بشرط اإلنسانيةالوكاالت 

P. 

م والفقرة الثالثة "ب" من املادة 1977لعام  األول اإلضايفمن الربوتوكول  74 كما تنص املادة    
املشتة نتيجة  األسراملتعاقدة عملية مجع مشل  ضمان الدولالثاين على ضرورة  اإلضايفللربوتوكول  04

املخولة بذه  اإلنسانيةصود هنا هم فئة الالجئني وتسهيل وتشجيع عمل املنظمات النزاع املسلح واملق
P99Fاملهمة 

3
P. 

املتعلق حبماية املدنيني حبيث  األولللربوتوكول  األساسيةالثاين القواعد  اإلضايفيوسع الربوتوكول  –د 
نصت عليه املادة  يشمل الصراعات املسلحة غري الدولية ، وهو يوسع نطاق احلماية حبيث تتجاوز ما

 أومن املدنيني املعنيني ،أاقتضى ذلك إذا  إالالسكان املدنيني  بإبعاد األمرجيوز  املشرتكة . وال 03
                                                            

 . 21السابق ، ص صدر، امل 1ئني ، حقوق اإلنسان ، مج مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالج 1
 . 22السابق ، صصدر املنفس  2
 . 164، املرجع السابق ، صبلمديوين حممد  3
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اختاذ التدابري الالزمة لضمان استقرار السكان يف  عسكرية ملحة . ويف تلك الظروف يتعني أسباب
 P100F1.17املادة  آمنةظروف 

 اليت تنص على  44كما ينتفع الالجئون من رعايا الدولة العدو حبماية خاصة متنحها املادة      

تعامل الدولة احلاجزة الالجئني ،  " عندما تطبق تدابري املراقبة املنصوص عليها يف هذه االتفاقية ال
 لرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية " . أعداء كأجانبحكومة   أيةالذين اليتمتعون يف الواقع حبماية 

من املادة الرابعة يف حالة عدم وجود عالقات  األوىلوالالجئون من رعايا الدولة احملاربة حتميهم الفقرة 
 P101F2.دبلوماسيةغري حمميني يف حالة وجود عالقات  فإ�م أخرىدبلوماسية ، ومن ناحية 

 . األولمن الربوتوكول  73ها املادة ثغرة تسد أيضاً توجد  األخريةويف حالة هذه 

ويف حالة االحتالل ، يستظل الالجئون من رعايا الدولة املعادية حبماية خاصة متنحها الفقرة الثانية 
قبل بدء  جلئواجيوز القبض على رعايا دولة االحتالل الذين  ال" يلي  اليت تنص على ما 70من املادة 
بسبب  أوالعدائية ،  األعمالبسبب خمالفات اقرتفوها بعد بدء إال احملتلة ،  األراضي إىلالنزاع 

حكوماتم يف وقت  إىلالعدائية وتربر تسليم املتهمني  األعمالخمالفات القانون العام اقرتفوها قبل بدء 
 " . أراضيهاالسلم طبقاً لقانون الدولة احملتلة 

 جلئواايا دولة االحتالل الذين بشان هذا النص ، انه حيمي رع اإليضاحاتذكر بعض و جيدر     
فهو يقرر حتديد الصالحية القضائية لدولة االحتالل ، من اجل  أخرىقبل بدء النزاع . ومن ناحية 

من دولة أمحاية الالجئ هلا حدودها ، وتتمثل هذه احلدود يف  أن. بيد  امللجأضمان استمرار حق 
 P102F3.االحتالل وخمالفات القانون العام

 قانونية وهي : آثارهلا  أنجند  األولمن الربوتوكول  73املادة  إىلوبالرجوع 

                                                            
 . 22السابق ، ص ملصدر، ا 1مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، حقوق اإلنسان ، مج  1
 من اتفاقية جنيف الرابعة .م 1949من اتفاقية   04من املادة األوىلينظر الفقرة  2
/  أغسطس، جنيف ،  األمحرمن اجل الالجئني ، اللة الدولية للصليب  األمحراللجنة الدولية للصليب  أعمالفرانسواز كريل ،  3

 . 123 – 122، ص  م1988، العدد الثاين ،  األوىل، السنة  آب
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وعدميي اجلنسية بقدر ما تعىن مبجموع السكان املدنيني تنطبق االتفاقية الرابعة على الالجئني  -1
، أخرىالنزاع دون متييز جمحف ، وال سيما بسبب اجلنسية . ومن ناحية  أطراف أراضياملوجودين يف 
 إذا، حىت  اإلنساينيف مجيع احلاالت اليت ينطبق فيها القانون  أييف مجيع الظروف ) متنح احلماية ( 

 . أحكامهانطبق حكم واحد من 

حتميهم بالفعل االتفاقية الرابعة . ويف الواقع  األشخاصفيما يتعلق بعدميي اجلنسية ، فان هؤالء  – 2
ة ، املنصوص عنها يف الفقرتني الثانية والرابعة يندرجون يف االستثناءات املتعلقة بالقاعدة العام ال فإ�م

 من حيث الشكل  إالال حتسن القانون الساري  73. ويف هذه الظروف ، فان املادة  04من املادة 

القانوين  األثرومبقتضى  .من ناحية  أكثرحالتهم من  73ويف حالة الالجئني حتسن املادة  -3 
 ، تشمل االتفاقية الرابعة بصورة خاصة : 73للمادة 

 الالجئني من رعايا الدولة غري املرتبطة باالتفاقية الرابعة ( مل تكن تشملهم االتفاقية من قبل ) . -

 أراضيهاالالجئني من رعايا الدولة احملايدة اليت تربطها عالقات دبلوماسية مع الدولة اليت يوجد يف  -
 الالجئني ( مل تكن تشملهم االتفاقية من قبل) .هؤالء 

احملتلة (مل يكن يشملهم سوى الفقرة  األراضيالالجئني من رعايا دولة االحتالل ، املوجودين يف  -
يستويف هؤالء  أنغري انه يتعني ، ومل يشملهم القانون العام لالتفاقية الرابعة ) . 70الثانية من املادة 

 الالجئون شرطني مها :

 أواملعنية  األطرافيكونوا الجئني مبفهوم الصكوك الدولية املتعلقة باملوضوع ، واليت قبلتها  أن -أ
 . اإلقامةبلد  أومبفهوم التشريع الوطين للدولة املضيفة 

 P103F1.العدائية األعمالن يكونوا معتربين الجئني قبل بدء أو  –ب 

ني مركز ئابعد من ذلك ومتنح هلؤالء الالج إىل األولمن الربوتوكول  73وتذهب املادة     
مادة يف  120من  أكثرينتفعون باحلماية اليت يقررها  أ�مغري احملميني ) وهو ما بعين  األشخاص(

                                                            
 . 125 – 124جل الالجئني ، املرجع السابق ، ص أمن  األمحراللجنة الدولية للصليب  أعمالفرانسواز كريل ،  1
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الذين   باألشخاص إالوالثالث من اتفاقية جنيف الرابعة ، بينما ال تتعلق املادة ذاتا  األولالبابني 
P104Fالعدائية األعمالكانوا معتربين الجئني قبل بدء 

1
P. 

عدم جواز الطرد يف  مبدأ فأقرتمن الطرد التعسفي  احلمايةواتفاقية جنيف الرابعة حتدثت عن    
احملميني  األشخاصتسليم  أمامهذه املادة عقبة  أحكامتشكل  يف فقرتا الرابعة . ولكن ال 45املادة 

احملميني املتهمني جبرائم ضد القانون  األشخاصملعاهدات تسليم  املتهمني جبرائم ضد القانون طبقاً 
 ملعاهدات تسليم الرمني املربمة . طبقاً 

دولة حماربة  أراضييف  إقامتهمدولة حمايدة يف حال  إيكذلك يتمتع الالجئون من بني مواطين     
ة مل تكن هناك عالقة دبلوماسية .بني دولتهم والدول إذامبوجب االتفاقية الرابعة ، وذلك  باحلماية
 احملاربة .

التفاقية جنيف ،  باإلضافةحلماية الالجئني  أحكاماً كما تضمن القانون الدويل العريف املرتاكم     
كما   دبلوماسييتمتعون بوضع  ملعاونة املدنيني الذين ال إنسانياً  اشرتطت اتفاقية جنيف معياراً  فمثالً 
،  البلد الذي يواجهون فيه خطراً  إىلعلى العودة  إجبارهممنت هذه االتفاقية حق الالجئني بعدم ض
 P105F2.سيكونون عرضة لالضطهاد إ�مادعوا بشكل مشروع  إذا أو

حيمي الالجئني فقط يف مواقف الصراعات املسلحة الدولية والداخلية ،  اإلنساينوالقانون الدويل     
يف صراع مسلح دويل  يف بلد ليس متورطاً  أفر احد الالجئني من صراع مسلح ، لكنه وجد ملج وإذا
ينطبق عليه بعد ذلك ، وتلعب اللجنة الدولية للصليب  الدويل ال اإلنساينداخلي ، فان القانون  أو

هجر ديارهم بسبب  إىلالذين اضطروا  النازحني داخلياً  األشخاصيف محاية  مهماً  دوراً  األمحر
P106Fالصراعات املسلحة الدولية والداخلية

3
P. 

م في مجال الحماية 1951 وقانون الالجئين لسنة اإلنسانيالتكامل بين القانون الدولي  -أ 
 : لالجئين الدولية

                                                            
محاية ومساعدة الالجئني يف حاالت املنازعات املسلحة واالضطرابات الداخلية ، فكار حول والييت احلركة  ، فيتيت مونتاربورن 1

 . 146املرجع السابق ، ص ؤون الالجئني ،الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر ومفوضية األمم املتحدة لش
 . 165، املرجع السابق ، صبلمديوين حممد  2
 . 22، املرجع السابق ، ص 1مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، حقوق اإلنسان ، مج  3
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 املوحديشرتكان يف االهتمام  اإلنساينالقانون الدويل لالجئني والقانون الدويل  أن إىل اإلشارةجتدر     
بقدر ما يهتم فهذين الفرعني من القانون الدويل خيتلفان  أن. غري  اإلنساينوهو محاية الشخص  أال

 أما.  األجانبحبماية رعايا العدو ، حيمي القانون الدويل لالجئني الرعايا  اإلنساينالقانون الدويل 
ضد جتاوزات الدولة اليت هم رعاياها . ومبعىن  األشخاصمحاية  إىلفانه يسعى  اإلنسانقانون حقوق 

من القانون الدويل يتجليان يف تكاملية  اإلنسانيةيقة وترابط بني خمتلف الفروع هناك عالقة عم آخر
 P107F1.واضحة بني هذه الفروع

وقانون الالجئني بشكل طبيعي عندما ميسك بالالجئني يف نزاع  اإلنساينيلتقي القانون الدويل     
 الجئني وضحايا نزاع يف نفس الوقت ، ومنطقياً  األشخاص أولئكمسلح ، ففي تلك احلالة يكون 

يطبقان  أناللذان ينبغي  اإلنساينيتمتعوا باحلماية املزدوجة لقانون الالجئني والقانون الدويل  أنينبغي 
 يف نفس الوقت .

من  ميكن تطبيقهما على التوايل ، مما يشكل نوعاً  من التطبيق املتزامن للقانونني معاً  وبدالً     
ترك  إىلحد ضحايا النزاع املسلح أقد يضطر  أخرىرارية فيما خيتص باحلماية الكافية ، وبعبارة االستم
النزاعات املسلحة اليت تنتهك فيها ك اإلنساينجيد احلماية الالزمة يف القانون الدويل  ال ألنهبلده 

، وقد التكون  أمناً  أكثر أخرىمغادرة بلدا�م متجهني حنو بلدان  إىلحقوق الالجئني فيدفعهم ذلك 
وبالتايل فالقانون الذي يوفر احلماية لالجئني يف هذه  آمنةبلدان  أييف النزاع  هذه البلدان طرفاً 

التتوفر  فعندماعلى التوايل  البلدان هو القانون الدويل لالجئني ، وهذا ما جيعل القانونني يطبقان سوياً 
تطال قواعد القانون اليت  لالنتهاكات نظراً  اإلنساين احلماية لالجئني يف مناطق النزاع مبوجب القانون

وغري طرف يف النزاع وهذا ما جيعل القانون الدويل لالجئني  أمناً  أكثربلد ثالث  إىلفيلجئون  اإلنساين
 P108F2.حيميهم عن طريق املفوضية السامية لشؤون الالجئني

احملميني ،  األشخاصضمن  اإلنساينويف جمال محاية الالجئني ، الذين يعتربهم القانون الدويل     
م ، املتعلقة 1949جنيف الرابعة العام  تفاقيةيف ااملنازعات املسلحة الدولية ، جند أن والسيما يف 

وقانون  اإلنساين، عالقة مباشرة بني القانون الدويل  األولحبماية املدنيني ، وكذلك يف الربوتوكول 

                                                            
 . 160ص  املرجع السابق ، ،جوفيتشا باترنوغيتش  1
 . 166 – 165، املرجع السابق ، ص بلمديوين حممد  2
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 أطراف أراضيجنيف الرابعة حتمي الالجئني املوجودين يف  يف اتفاقيةكثرية   أحكامالالجئني وهناك 
اخلاصة حبماية الالجئني يف املنازعات املسلحة  األساسيةالقاعدة  إناحملتلة . ويبقى  األراضيالنزاع ويف 

 شيءوتعطي هذه القاعدة قبل كل  . األولمن الربوتوكول  73ذات الطابع الدويل ترد يف املادة 
العدائية وهلم احلق يف احلماية اليت يتمتع با  األعمال إثناءن يعتربون الجئني الذي األشخاصتعريف 

 P109F1.الذين حتميهم قواعد اتفاقية جنيف الرابعة اخلاصة حبماية املدنيني األشخاص

والقانون الدويل لالجئني يف ميدان  اإلنساينكما ميكن مالحظة التكاملية بني القانون الدويل     
محاية الالجئني يف املنازعات  إىلاليت ترمي  اإلنسايناحلماية فهناك عدد كبري من القواعد القانون 

، فان قواعد قانون  أخرىومن ناحية  املسلحة وتكمل مامل تنص عليه قواعد قانون الالجئني .
 ليس هلا طابع دويل أو يف حاالت التوترات الالجئني يف املنازعات اليتالالجئني تكمل محاية 

P110F2.واالضطرابات الداخلية اليت ال تنص عليها قواعد القانون اإلنساين
P  

بعض املفاهيم  األخريعلى القانون الدويل لالجئني حيث استعار هذا  اإلنسايناثر القانون الدويل     
بغة املدنية صعليه اتفاقية الالجئني من ال ومن بينها مانصت  اإلنساينواملبادئ من القانون الدويل 

النزاعات املسلحة املعمول با يف القانون الدويل  مببدأ حتييد املدنيني عن ملخيمات اللجوء عمالً 
 للحصول على احلماية اليت توفرها اتفاقية الالجئني للمخيمات . أساسيوهو شرط  اإلنساين

في الجئين واللجنة الدولية للصليب األحمر المفوضية السامية لشؤون البين  عاونالت -ب 
 : لالجئين مجال الحماية الدولية

فيما يتعلق بالنزوح اجلماعي  األوىلالواليتني تلتقيان يف عدد من النقاط ، وبالدرجة  إنيف الواقع     
يف املنازعات  وقتنا احلاضراليت تتمثل يف  املآسيبسبب  أخرىبلدان  إىل يلجئونالذين  لألشخاص
، واملساعدة  تمل على األغذيةالداخلية ، وتقدم املؤسستان مساعدة مادية تش واالضطراباتاملسلحة 

معينة من احلماية القانونية اليت ترتبط  أشكالاالجتماعية واملعونة الطبية . وتعمل كلتامها يف تقدمي 
وكلتامها تزوران الالجئني من  . مأمونة كنأما خميمات يف  بإقامةباحلماية البدنية . وكلتامها تطالبان 

وتعمالن يف عائالت الالجئني  أفرادومحايتهم من التجاوزات . ومها تبحثان عن  رفاهتهماجل تامني 
                                                            

 . 162، ص  املرجع السابق ،جوفيتشا باترنوغيتش  1
 . 163نفس املرجع السابق ، ص  2
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 سبيل مجع مشل هذه العائالت ، مما يشكل حال املشكلة الالجئني . وتتم املؤسستان كلتامها اهتماماً 
،  وأخرياً و كلتامها تصدران وثائق سفر لالجئني . رافقني لذويهم .القصر غري امل األطفالحبالة  خاصاً 
القرصنة اليت يتمثل ضحاياها يف ملتمسي  أعمالمكافحة  إىلقد اشرتكتا يف اجلهود الرامية  فإ�ما

 اللجوء .

 منشئهمالذين يرتكون بلد  األشخاصاليت يتعرض هلا  األحيانوتتزايد تكاملية املؤسستني يف بعض     
يربرها للخوف من االضطهاد ، مل يطلب العون من مفوضية الالجئني  هلا ما أسباببسبب وجود 

، من الناحية القانونية يندرجون يف  األشخاصلتامني احلماية واملساعدة ، حىت وان كان هؤالء 
يف  اآلناختصاص املفوضية . وهذا هو احلال بالنسبة لعدد من اخلمري والفيتناميني الذين يعيشون 

متنوعة مل يطلب من املفوضية التكفل بم ، ولذلك كان على اللجنة  ألسبابتايلند ولكن ،  أراضي
P111F1.الواقع متكاملني دورامها يف أصبحمنذ البداية ، وهكذا  اإلغاثةتؤمن هلم  أنالدولية 

P  ومت االعرتاف ،
مساعدة الالجئني الذي الدويل يف جمال  األمحرمن املبادئ التوجيهية للصليب  10بذلك يف البند 

املتحدة بصورة منتظمة  األممومفوضية  األمحرينص على " تتشاور املؤسستان الدوليتان للصليب 
اليت تقدما�ا  اإلنسانيةاملشرتكة . وعند االقتضاء تنسقان املساعدات  األمهيةحول املواضيع ذات 

P112F2.بغية تامني التكامل بني جهودمها " النازحني ، واألشخاصلالجئني 
P  

ية الالجئني . فاللجنة هذه العالقة املنطقية باجلهود العملية اليت تبذهلا اللجنة الدولية ومفوض تأكدت
، ومفوضية الالجئني احملركة لقانون الالجئني واملفوضة  اإلنسايناحلارسة واحملركة للقانون الدولية ، 

ئني ، وتتعاونان بطريقة مثالية ، سواء يف جمايل محاية ومساعدة الالجئني ، ملراقبة وتطبيق قانون الالج
املنطبقة على الالجئني ، مع احرتام الوالية اليت نص عليها النظام  اإلنسانيةيف تنفيذ القواعد أو 

 لكل منهما . األساسي

بشان عمل الصليب  هاماً  م قراراً 1918اعتمد يف  األمحرللصليب املؤمتر الرابع والعشرون  إن    
الدويل يف  األمحربوثيقة تتضمن مبادئ توجيهية للصليب  الدويل من اجل الالجئني ، مشفوعاً  األمحر

العالقة املنطقية بني القانون  األمرميدان مساعدة الالجئني . والقرار احلادي والعشرون يؤكد يف واقع 

                                                            
 . 154 – 153، ص املرجع السابق  ،فيتيت مونتاربورن  1
 فقرات . 10ويل يف جمال مساعدة الالجئني املصاغة يف املبادئ التوجيهية للصليب األمحر الدينظر  2
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عن احلماية  املسئولتنين بني املؤسستني وقانون الالجئني ، والتكامل املتبادل والتعاو  اإلنساين
P113F1.واملساعدة الدوليتني لالجئني

P        

قد تعمالن  األمحركل من املفوضية السامية لشؤون الالجئني اللجنة الدولية للصليب   وبالتايل    
لتوفري احلماية الدولية لالجئني وهي نقطة التقاء القانون الدويل لالجئني والقانون الدويل  سوياً 

P114F2. اإلنساين
P زيادة انغماس اللجنة  إىل أدى األخري،يف العقد  لنازحنيفمثالً تعاظم مشكلة الالجئني وا

املتحدة لشؤون  ألمملتكميلية لعمل املفوضية السامية ليف برنامج املساعدة ا األمحرالدولية للصليب 
مسالة الالجئني  إىلتطرقوا  بالفيليبنياجتماع اللجنة الدولية التمعني ب (مانيال )  الالجئني ففي

ذا طابع عام يساند األنشطة الدولية للصليب األمحر آنفاً، ر و املذك )21برقم ( فاعتمد املندوبون قراراً 
القرار مبادئ عامة تسمى اخلطوط التوجيهية يف جمال واجلمعيات الوصية يف هذا الال ويتضمن هذا 

P115F3.مساعدة الالجئني
P  

تستهدف سوى  مفوضية الالجئني واللجنة الدولية ، اليت ال ألنشطة اإلنساينالطابع  مراعاةومع     
مماثلة لقانون الالجئني والقانون  إسرتاتيجيةمحاية الالجئني وضحايا النزاعات املسلحة ، ميكن وضع 

 إقامة اإلسرتاتيجيةيكون اهلدف الرئيسي هلذه  أنخربة املؤسستني . على  أساس، على  اإلنساين
اتصال مباشر مع الضحايا الذين تقدم هلم احلماية واملساعدة ، كما هو احلال بالفعل ، على سبيل 

 P116F4.املثال ، عن طريق الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين التابعة للجنة الدولية

األهواء  عرضة سيكونوإال  حتميهاحلق البد له من سلطة  إن من خالل من سبق نستنتج    
 واألماناحلق يف احلماية  إقرارفضل السبق يف  اإلسالميةفكما كان للشريعة  واحلسابات الشخصية ،

جعلته مبحمي إذ  ، هذا احلق كان هلا السبق يف محاية  واملستأمنني ، كذلكالالجئني  لألشخاص
يف دار  داموافلهم ما ، ذمته  رهخيف أوالوعيد ملن يتعدى على معاهد  وجعلتوالسنة  القرآنوجب مب

 وهو ما مل تبلغة مواثيق حقوق، من هذا  أكثرفليس هناك ضمان  ، مة رسولهذو  اهللا  ذمة اإلسالم

                                                            
 .  163، املرجع السابق ، ص  جوفيتشا باترنوغيتش 1
 . 166حممد بلمديوين ، املرجع السابق ، ص  2
 . 254فيصل شطناوي ، حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ، املرجع السابق ، ص 3
 . 164، املرجع السابق ، ص جوفيتشا باترنوغيتش  4
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ذات  نساناإلهذا احلق يف مجيع مواثيق حقوق  إقراربالرغم من فاحلاضر ال يف يف املاضي و  اإلنسان
ض إن بعنرى يف املمارسات الدولية جعلت احلق يف منح اللجوء بيد الدولة ، ولكن  أ�ا إالالصلة 

وبني هذه  ا هواملذهيب بين الفكريللتقارب أو قومية  ألسباب الالجئنيالدول منح اللجوء لطائفة من 
معها يف  ال تتشارك أل�ا إال لشيءال  أخرى تعيش نفس الظروف طائفة  يف املقابل متنعالطائفة و 

إنسانيًا ،   منح اللجوء يعترب عمالً  أنالقانون الدويل يؤكد على  إنبالرغم على األفكار والتوجهات ، 
انه ال يوجد يف القانون الدويل ما يلزم  إضافةغري ذلك ،  أسسمنيز بني الناس على  أال اإلنسانيةومن 

، وال توجد جزاءات ترتتب على ذلك ، وهلذا  يطلب منها تربير رفضها  وال اللجوءنح الدولة على م
 نرى ونسمح عن االخرتاقات املتكررة يف هذا لشان . كثر ما

وهلذا نرى انه حىت وان وافقت قواعد القانون الدويل أحكام الشريعة السالمية يف وضع آليات حلماية  
 حيث املضمون . الالجئني من حيث الشكل ، إال أ�ا ختتلف عنها من

من عند اهللا سبحانه وتعاىل لذي يرتتب على  إهلي  اإلسالميةمصدر هذا احلق يف الشريعة  إن    
فهو املعاهدات واالتفاقيات الدولية  فمصدره  ما يف القانون الدويلبين، وأخروي ذلك جزاء دنيوي 

بعض القواعد ما عدا  - إليها تنضم أوللدول اليت تصادق  إالفهذه االتفاقيات الدولية ليست ملزمة 
بأ�ا غري الدول  تتذرع وهلذا قد –االتفاقية هذه  إىلمة للدولة حىت ولو مل تنضم العرفية اليت  هي ملز 

من  مبنأى مما جيعلهاعلى هذه االتفاقيات  التصديق أو االنضمامباستقبال الالجئني حبجة عدم ملزمة 
 املساءلة الدولية .

 المبحث الثاني 
 مبررات زوال الحماية الدولية لالجئين . 

إذا كانت احلماية املمنوحة لالجئ ، قد منحت له بناء على ظروف إنسانية  حمضة ، استحق     
زالت هذه الظروف وانتفت حالة اخلوف ، وحلت  فإذامل متنح له لوال هذه الظروف ،  مبوجبها حقوقاً 
اللجوء واحلماية ، إىل منحه  أدتاليت  واألسباب املربراتزالت هذه  واألمان ، من األمنحملها حالة 

 مطلبني نتناول يف :  إىلوعليه سوف نقسم هذا املبحث 

 . اإلسالمي: مربرات زوال احلماية الدولية لالجئني يف الفقه  األولاملطلب 
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 املطلب الثاين : مربرات زوال احلماية الدولية لالجئني يف القانون الدويل . 

 األول  طلبالم
 .في الفقه اإلسالمي الدولية لالجئين مبررات زوال الحماية 

 عديدة منها :  يف حاالت الفقه اإلسالمي  يفأو املستأمن  ينتهي وضع الالجئ     

   :الوفاة -أوالً 
 يصبح حيث ، اللجوء انتهاء عليها يرتتب اليت الطبيعية األسباب من الالجئ وفاة أن املعلوم من    

 117F1.مستحيالً  احلياة فقد بعد اللجوء استمرار
 :الالجئ  إسالم - ثانياً 

وبالتايل احلماية املمنوحة  امللجأ أنتهاالالجئ يعد سببًا يف  إسالم إنالوفا  أبومحد أيرى الدكتور     
 :التالية  لألسباب ذلك لالجئ

 رغم اختالف وتعدد دوهلا . اإلسالموحدة دار  –1

    اإلسالميظل املستجري الذي اعتنق  أنمن غري العدل  ألنهكفالة املساواة بني كل املسلمني  - 2
مواطنون " هلم كل حقوق املواطنة ، وهو يتمتع فقط  "  اإلسالميف دار  اآلخرونالجئاً" واملسلمون "

 P118F2.حبقوق الالجئ

المسلم أخو المسلم، ال  «  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أن الثابت يف اإلسالم إن – 3
ومن فرج عن مسلم كربة فرج  يظلمه وال يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان اهللا في حاجته

ومن اخلذالن   119F3.»اهللا عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره اهللا يوم القيامة 

                                                            
 . 180والقانون الدويل ، املرجع السابق ، ص اإلسالميةصالح الدين فرج ، حقوق الالجئني يف الشريعة  1
 . 209محد أبو الوفا ، حق اللجوء بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل لالجئني ، املرجع السابق ، ص أ 2
مرجع  ، صحيح البخاري حباشية السندي ، باب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلبه ،كتاب املظاملرواه البخاري يف  ، متفق عليه  3

،  : حترمي ظلم املسلم و خذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله  كتاب الرب والصلة باب،  ومسلم يف ،  66ص،  02ج، سابق

 . 397، ص 08ج ، مرجع سابق،  صحيح مسلم بشرح النووي 

http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=2310
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=2310
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قبله   والقاعدة أن اإلسالم جيب ما والظلم استمرار اعتبار الالجئ الذي يعتنق اإلسالم " الجئاً" .
ُقل لِّلَِّذيَن َكَفُروا ِإن يَنتَـُهوا يـُْغَفْر َلُهم مَّا َقْد َسَلَف َوِإن يـَُعوُدوا فـََقْد َمَضْت ُسنَُّت  ﴿ قال تعاىل 

أما علمت أن اإلسالم يهدم ما كان قبله؟  « بن وقوله صلى اهللا عليه وسلم لعمرو 120F1.﴾ اْألَوَّلِينَ 
P121F2» الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وأن

P. ومعىن ذلك كقاعدة عامة ، ال 
 P122F3.إسالمهقبل  اليت ارتكبها أفعالهعن  مسئوالً  اإلسالماعتنق  يكون الالجئ الذي

 خطورة الالجئ : - لثاً ثا

امللجأ يف  إ�اءفيمكن  ، اإلسالميةالدولة  بأمن –خصوصًا  –خطرية  أفعاالً ارتكب املستجري  ذاإ
ِإالَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّم مَِّن اْلُمْشرِِكيَن ثُمَّ َلْم يَنُقُصوُكْم َشْيًئا َوَلْم يُظَاِهُروا  ﴿احلالة قال تعاىل  ههذ

تِِهمْ  P123F4.﴾ ِإنَّ اللَّـَه ُيِحبُّ اْلُمتَِّقينَ   َعَلْيُكْم َأَحًدا فَأَِتمُّوا ِإلَْيِهْم َعْهَدُهْم ِإَلٰى ُمدَّ
P  نه أويقول جل ش 

ِإنـَُّهْم َال أَْيَماَن َلُهْم   َوِإن نََّكثُوا أَْيَمانـَُهم مِّن بـَْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُنوا ِفي ِديِنُكْم فـََقاتُِلوا أَِئمََّة اْلُكْفرِ  ﴿
 P124F5.﴾ َلَعلَُّهْم يَنتَـُهونَ 

ِإنَّ اللَّـَه َال ُيِحبُّ  ِمن قـَْوٍم ِخَيانًَة فَانِبْذ ِإلَْيِهْم َعَلٰى َسَواءٍ  َوِإمَّا َتَخاَفنَّ  ﴿ويقول سبحانه وتعاىل 
P125F6.﴾ اْلَخائِِنينَ 

P  خيف من خيانة الالجئ فيجب  إذاانه  –حق امللجأ  إطاريف  اآليةومعىن هذه
 وهي ، اللجوء منحته اليت امللجأ دولة خيانة با ويقصد ، وإ�ائه"  "امللجأ"  األمانبنقض  إعالمه
 أو التهريب، عمليات يف االشرتاك أو العدو، مع التواطؤ :املثال سبيل على منها عدة، صوراً  تشمل

                                                            
 . 38 اآلية ، األنفالسورة  1
 ، يهدم ما قبله وكذا اهلجرة واحلجباب كون اإلسالم  ، كتاب اإلميان ، صحيح مسلم بشرح النووي ، منه أطول مسلم رواه 2

 . 332 ، ص 01 ج ، اإلميانمكتبة  ، مصر ، صحيح مسلم بشرح النووي

 . 210محد أبو الوفا ، حق اللجوء بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل لالجئني ، املرجع السابق ، ص أ 3
 . 04اآلية ،  سورة التوبة 4
 . 12اآلية ،  سورة التوبة 5
 . 58 اآلية ، األنفالسورة  6

http://www.al-islam.com/loader.aspx?pageid=1035&BookID=34&TOCID=1
http://www.al-islam.com/loader.aspx?pageid=1035&BookID=34&TOCID=9
http://www.al-islam.com/loader.aspx?pageid=1035&BookID=34&TOCID=9
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 اللجوء منحه إلغاء اإلسالمية للدولة حيق فانه ذلك من شيء وقع فإذا ،...العدو لصاحل التجسس
126Fاألمورتلك  مبثل إلتيانه نتيجة

 وعليه :  ،1
 وبال مقدمات . إعذاراملفاجئ ، بال  اإل�اءجيوز  ال – 1

P127Fآخر آمنمكان  إىلالالجئ فرتة معقولة تسمح له بتدبري انتقاله  إعطاءجيب  – 2

2
P.  

 رد الجوار: -اً رابع

 ه وميكن هنا أنمنأ أويستظل حبمايته  يرد على الري جواره حبيث ال أنميكن للمستجري      
 مبثالني : نستشهد 

بقراءتــه  –يفــتن  أنبكــر الصــديق فــي جــوار ابــن الدغنــة ، فخشــيت قــريش  أبــوحينمــا دخــل  -1
أخبرنـي عـروة بـن الزبيـر، أن عائشـة  :قـال عن يونس، عـن الزهـري، الصبيان والنساء ، – للقرآن

لم أعقل أبوي قط إال وهما يدينان الدين، ولـم يمـر علينـا يـوم إال يأتينـا  « قالت رضي اهللا عنها،
 عليــه وســلم طرفــي النهــار، بكــرة وعشــية، فلمــا ابتلــي المســلمون، خــرج فيــه رســول اهللا صــلى اهللا

ــــــرك  ــــــغ ب ــــــى إذا بل ــــــل الحبشــــــة، حت ــــــو بكــــــر مهــــــاجرا قب ــــــة، وهــــــو أب ــــــن الدغن ــــــه اب الغمــــــاد لقي
  :قـــال أبـــو بكـــر ..........................................................فقـــال القارة،ســـيد

 128F3.»إني أرد إليك جوارك، وأرضى بجوار اهللا 

 عثمان بن مظعون جوار الوليد . حينما رد - 2

أما عثمان بن مظعون فإن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حدثني عمن حدثه عن 
لما رأى عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من  :عثمان قال

ورواحى في جوار  ويغدو في أمان من الوليد بن المغيرة قال: واهللا إن غدويالبالء وهو يروح 
رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهل ديني يلقون من البالء واألذى في اهللا ما ال يصيبني 

                                                            
 . 181املرجع السابق ، صصالح الدين فرج ،  1
 . 211محد أبو الوفا ، حق اللجوء بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل لالجئني ، املرجع السابق ، ص أ 2
صحيح البخاري حباشية ،  النيب صلى اهللا عليه وسلم وعقده بكر يف عهد أيبجوار  باب، كتاب الكفالة   ، رواه البخاري 3

 . 39، ص 02، ج  دار املعرفةبريوت ،  ، السندي
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في نفسي! فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد شمس، وفت ذمتك،  لنقص كثير
 .وقد رددت إليك جوارك

ال، ولكني أرضى بجوار اهللا عزوجل، وال  :قال لم يا بن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي؟ :قال
 .أريد أن أستجير بغيره

 .فانطلق إلى المسجد فاردد علي جواري عالنية كما أجرتك عالنية :قال
هذا عثمان قد جاء يرد علي  :فقال الوليد بن المغيرة فانطلقا، فخرجا حتى أتيا المسجد، :قال

 .جواري
صدق، قد وجدته وفيا كريم الجوار، ولكني قد أحببت أال أستجير بغير اهللا، فقد رددت  :قال

 129F1. عليه جواره
 
 
 

 اللجوء : إلىزوال السبب الدافع  –اً خامس

 ،إليه أدتزالت الدوافع اليت  إذاينتهي  أنزال السبب زال املسبب . ومن مث فان اللجوء ميكن  إذا    
يقدمه هذا  باعتذار أواليت ارتكبها الالجئ ،  األفعالبعفو سلطات الدولة عن  إماويكون ذلك 

 تقبله تلك السلطات . األخري

 بإسالم علموا عندما حلبشة إىل هاجروا الذين املسلمني من كثري رجوع املثال سبيل على ذلك ومن
 املسلمني أن : مسامعهم على بلغ حيث ، عنهما اهللا رضي املطلب عبد بن ومحزة ، اخلطاب بن عمر
P130F.قريش أذى من مبأمن أصبحوا مبكة

2 

                                                            
 ،، بريوت األصفياءو طبقات  األولياء، حلية  إسحاقمحد بن عبد اهللا بن امحد بن أنعيم  أبواحلافظ  أخرجه،  احلديث موقوف 1

 . 103ص  ، 01ج ، م1996ه /1416 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
 
 
 . 181املرجع السابق ، صصالح الدين فرج ،  2
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حدث من كعب بن زهري والذي كان قد هجا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث  مثال ذلك ما 
 النيب صلى اهللا عليه وسلم تائباً . إىلهرب ، مث جاء 

يا رسول اهللا إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه  : فقال
يا رسول اهللا كعب   فقال: إذا أنا » نعم  « :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن جئتك به؟

 131F1.بن زهير
فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه وثب عليه رجل من األنصار فقال: يا  :قال ابن إسحاق

 .رسول اهللا دعني وعدو اهللا أضرب عنقه
 .» دعه عنك، فإنه جاء تائبا نازعا « فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فغضب كعب بن زهير على هذا الحي من األنصار لما صنع به صاحبهم، وذلك أنه لم   :قال
 P132F2.يتكلم فيه رجل من المهاجرين إال بخير

 بالشفاعة أوطا�م إىلالبصري حتت باب " عن اهلراب واملنفيني وردهم  ما حكاه الرقام ومن ذلك   
 تت رسول اهللا صلى أزوجته ، ف أسلمتفقد جهل ،  أيبة بن هلم واالعتذار منهم " خبصوص عكرم

قرها رسول اهللا أ، فلحقته باليمن حتى جاءت به ، ف فآمنهاهللا عليه وسلم فاستأمنته لعكرمة 
 P133F3.األولصلى اهللا عليه وسلم على نكاحها 

 الدخول في مفاوضات مع دولة األصل التامين عودة الالجئ : –ساً ساد

                                                            
، 01ط،  مصطفى عبد القادر عطا،  ، حتقيق أبو عبد اهللا احلاكم حممد بن عبد اهللا  ، املستدرك على الصحيحني ، خرجهأ 1

حممد  ، ، حتقيق البداية والنهاية، وأورده  ابن كثري يف ،  283، ص 03ج  ، م1990ه/1411 ، دار الكتب العلمية ، بريوت

 ، بريوت ، دار الكتاب العريب ، وابن هشام ، السرية النبوية،  369ص ، 04 ج، دار البيان العريب ، مصر ، حممد ثامر وآخرون

 . 87ص ، 01ج 

 . 09ص،  04، ج  سابقالرجع امل ، ، املستدرك على الصحيحني احلاكم أخرجه 2
مالك  ، مالك بن انس، موطأ قبله زوجته أسلمت إذاباب نكاح املشرك  ، كتاب النكاح  ،يف املوطأ   خرجه مالك رمحه اهللاأ 3

 . 544 ص ، ه1406،  مصطفى البايب احلليب ،، مصر  حممد فؤاد عبد الباقي،  حتقيق



 آليات ضمان الحماية الدوليةالفصل الثالث                                                        
 

- 221 - 
 

لن  وأ�الالجئ من سلطات الدولة اليت فر منها ،  األمان بأخذ اإلسالميف  امللجأينتهي  أنميكن     
هذا املعىن ، حدث خالل املفاوضات بني عضد وهناك مثال شهري يف  مالحقته . أوتقوم باضطهاده 

وكان يسمى "  األفرادوكان سبب هذه املفاوضات هو جلوء احد  ه .372الدولة وملك الروم سنة 
هذه املفاوضات طلب ملك الروم تسليم ذلك الشخص ، فرد  أثناء. ويف  اإلسالميةالدولة  إىلورد" 

     ."ستبعد فعلهأ وإنين: " ما مسعت هذا وال حضرته عليه املفاوض املسلم ( وكان يسمى ابن شهرام ) 
 أرسللالجئ ،  أعطيالذي  باألمان اإلخاللوقد جنحت املفاوضات بني الدولتني ، ورغبة يف عدم 

 مراتبهما  إىل وإعادتما أخيهواىل  إليه اإلحسانله وبضمان  األمان بأخذملك الروم  إىلاملسلمون 

P134Fمن الرومأعلى رود املواثيق باال يهدد  أخذتكذلك  املستقيمة . وأحواهلماالقدمية 

1
P . 

 : المسلمين وأ أو الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالدين االستهزاء -سابعاً 

او بالرسول صلى اهللا عليه  وتعاليمه اإلسالمي بالدين استهزائه على يدل ما الالجئ من بدر إذا    
 منهم ليسخر اللجوء يعطوه مل املسلمني الن منتهياً  يصبح اللجوء فان ، وأئمتهم باملسلمني أو وسلم

 . بدينهم ويستهزأ

 المطلب الثاني

 مبررات زوال الحماية في القانون الدولي

من صنع  أسباب تطرأقد تزول الظروف اليت جعلت الشخص أهًال للحماية الدولية ، كما قد     
والظروف اليت قد تتحقق فيها هذه  ، مستحق للحماية الدولية ه كالجئتؤثر على مركز  نفسه الالجئ
م اخلاصة بالالجئني وسنبني ذلك مع 1951الفقرة ج  من اتفاقية  01نصت عليها .املادة  األسباب

 يلي :   الشرج وهي كما

 :معينة يقوم بها الالجئ  أفعالاالنقطاع القائم على  – أوالً 
                                                            

،   . نقًال عن  مسكويه 215محد أبو الوفا ، حق اللجوء بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل لالجئني ، املرجع السابق ، صأ 1
 – 396، ص  2م ، ج  1915ه /  1333كتاب جتارب األمم ، مكتبة املثىن ببغداد ، مطبعة شركة التمدن الصناعية مبصر 

397  . 
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 :  باختياره االستظالل بحماية بلد جنسيته  استأنف إذا –أ 

تلك الدولة يتمتع حبماية  نه كان الأ، و  ما الالجئ كان حيمل جنسية دولة أنتفرتض هذه احلالة     
االستفادة حبماية دولة  إىليقدر عليه .. مث تغري الوضع وعاد  أومل يكن يرغب يف ذلك  ألنهسواء 

 جنسيته .

احلماية اليت  أوهو احلماية القانونية اليت توفرها القوانني الداخلية للدولة ، واملقصود باحلماية هنا     
للنصوص الدولية  الدبلوماسية وطبقاً  أوتقدمها الدولة لرعاياها يف اخلارج عن طريق الوسائل القنصلية 

الالجئ قد عاد للتمتع يكون  أننه يشرتط لذلك إلزوال صفة الالجئ ف و اليت قضت بذا السبب
 إنمنها  اإلفادةحبيث يستطيع  أمامهن تكون هذه احلماية متاحة أباختياره ، و  حبماية دولة جنسيته

تلك الدولة وعدم تعرضه  إىليكون هناك ما حيول دون عودة الالجئ  أاليشرتط كذلك  وأخرياً شاء ، 
 P135F1.فيها لالضطهاد

  : جنسيته بعد فقدانها  باختيارهاستعاد  إذا -ب

عاد الشخص واسرتد جنسيته اليت كان قد فقدها من قبل . وباملثل  إذاتزول احلماية عن الالجئ     
س به من الوثائق الدولية املتعلقة مبعاملة الالجئني . رد النص على هذا السبب يف عدد ال بأفقد و 

يعين عودة العالقات الطبيعية بينه ودولة  وبالتايل واملقصود هنا هو اسرتداد الالجئ جلنسيته القدمية
يكون اسرتداد  أنهذه اجلنسية ، ومن هنا فانه يشرتط لزوال صفة " الالجئ" نتيجة هلذا السبب 

مركزه  أويفقد صفته  الالجئ ال إنمبعىن  . إكراهواختياره احلر من دون  برضاهاجلنسية القدمية قد مت 
يرضى  أومنها ذلك  يطلب أندون  إليهجنسيتها بإعادة  األصليةدواته قيام  القانوين كالجئ لرد

 P136F2.به

 : الجنسية الجديدة  هيتمتع بحماية هذ أصبح أواكتسب جنسية جديدة  إذا –ج 

كانت له   إن(  األصليةويقصد بذلك حالة اكتساب الالجئ جنسية جديدة غري جنسيته     
. ويف  أخرىدولة  أي أو امللجأوهكذا فقد تكون اجلنسية اجلديدة هي جنسية دولة  ، جنسية)

                                                            
 . 424 – 423، املرجع السابق ، ص  اهللا  أمر برهان 1
 . 425 – 424املرجع السابق نص ،  اهللا أمر برهان2
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الذي تزول  األمرويتمتع حبمايتها  احلالتني يصبح " الالجئ" من رعايا الدولة اليت اكتسب جنسيتها ،
الالجئ قد اكتسب اجلنسية اجلديدة  يكون أنالسابقة كالجئ  ومن هنا : فانه يشرتط  صفتهمعه 
من محاية الدولة  اإلفادةن يكون يف استطاعته أتكون قد فرضت عليه ، و  أنء على طلبه دون بنا

 P137F1.صاحبة اجلنسية ومساعدتا 

  :في البلد الذي غادره  اإلقامة إلىعاد باختياره  إذا – د

بهذا ففيها ،  بقصد االستقرار األصليةدولته  إىلنه عندما يعود الالجئ باختياره أواملقصود بذلك     
 إىلمبثابة العودة  هذا النوع يعترب املثلى للجوء ، فسلوك من أوتتحقق النهائية النموذجية الرجوع 

هذا  إنالعادي للشخص الذي كان ينطبق عليه وصف الالجئ ، وهذا دليل  أوالوضع الطبيعي 
الظروف يف مل يعد له خوف له ما يربره من التعرض لالضطهاد ، ويتحقق هذا الفرض بتغيري  األخري
P138F2.األصلبلده 

P  

  :بناء على تغير أساسي في الظروف  االنقطاع -ثانياً 

على انقطاع وضع  اخلاصة بالالجئني  م1951من اتفاقية  -ج  -الفقرة  01تنص املادة     
 :  إذاالالجئ لشخص 

الجئًا ، غري قادر على  االعرتاف به إىل أدتاليت  األسباببسبب زوال  أصبح إذا :البند اخلامس 
 أيتنطبق على  هذه الفقرة ال أحكامن أب لماً عمواصلة رفض االستظالل حبماية بلد جنسيته . وذلك 

حيتج يف رفض طلب االستظالل  أن" (أ) من هذه املادة ، ويستطيع  ألفالجئ ينطبق عليه الفرع " 
 قاهرة نامجة عن اضطهاد سابق . بأسبابحبماية بلد جنسيته ، 

 إىل أدتاليت  األسباب، بسبب زوال  وأصبححيمل جنسية  ال كان شخصاً   إذا البند السادس :
 أحكامبان  املعتاد السابق وذلك علماً  إقامتهبلد  إىليعود  أناالعرتاف به باعتباره الجئاً ، قادر على 

                                                            
 . 425املرجع السابق ، صنفس  1
 .  422املرجع السابق ، ص نفس 2
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 ،حيتج أنتطيع " (أ) من هذه املادة ويسألفالجئ ينطبق عليه القسم " أيتنطبق على  هذه الفقرة ال
P139Fقاهرة نامجة عن اضطهاد سابق بأسبابالسابق ،  إقامتهبلد  إىليف رفض العودة 

1
P.  

بلد  أو األصليكانت الظروف املوضوعية يف البلد   إذاهذه الفئة من بنود االنقطاع قد يعمل با  إن   
اخلوف من  أسبابودائم ، والذي يؤثر بدوره على  أساسياملعتادة السابق قد مرت بتغيري  اإلقامة

البند  - ج  -الفقرة  01املادة  إىلاالعرتاف بوضع الالجئ . ويشار عادة  إىل أدتاالضطهاد اليت 
 P140F2.م ببنود انتفاء الظروف1951اخلامس والسادس من اتفاقية 

هي الظروف السياسية  ، املقصود بالظروف اليت يعترب تغيريها سببًا يف زوال احلماية أنويالحظ     
حبيث  األخريةيقع يف الدولة  إقليمي أوكل تغيري سياسي أي  ،  األصليةيف دولة الالجئ  األساسية
تدهور الرابطة الطبيعية بني الالجئ وتلك  أوانفصام  يف زوال الظروف اليت كانت سبباً  إىليؤدي 
 نه الأكان بيدا   اً سبب أليحالتها العادية ، وقد تتغري الظروف  إىلومن مث عودة هذه الرابطة  ، الدولة

يف الظروف السياسية داخل دولته  وقوع تغيري " عن الشخص جمردالالجئصفة "  الو يكفي لز 
الالجئ التمتع حبماية دولته  إمكانيصبح يف  أنكل ذلك   فوق على النحو املتقدم بل يشرتط األصلية
 P141F3.مىت شاء إليهاالعودة  أوله يف اخلارج والداخل  األصلية

شابته حالة من حاالت االستبعاد املنصوص  أن تنتهي احلماية الدولية لالجئ إذاكما ميكن     
 واليت نصت على اآليت :الفقرة ( و)  01م اخلاصة بالالجئني املادة 1951اتفاقية  عليها يف

 ال تنطبق أحكام هذه اإلتفاقية على أي شخص تتوفر أسباب جدية لإلعتقاد بأنه :

السالم أو جرمية حرب أو جرمية ضّد اإلنسانية، باملعىن املستخدم  ارتكب جرائم ضدّ  -1
 هلذه اجلرائم يف الصكوك الدولية املوضوعة للنص على أحكامها بشأ�ا.

ارتكب جرمية جسيمة غري سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله يف هذا البلد بصفة  -2
 .الجئ

                                                            
 . 99م ، ص 2009مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، حتديد وضع الالجئ ، الرتمجة إىل العربية فتنة عبد اهللا رينو ،  1
 .  99ملرجع السابق ، صنفس ا 2
 .  427 - 426، املرجع السابق ، صاهللا  أمر برهان 3
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  ألهداف األمم املتحدة ومبادئها. ارتكب أفعاال" مضادة -3        

واملسببات اليت جعلت الشخص يطلب احلماية واللجوء يف مكان  األسباب إننستنتج مما سبق     
 ،يبقى أي مربر الستمرار هذه احلماية اليت كانت بناء على ظروف معينة  قد تزول وبالتايل ال آمن

 انتهاءبضرورة  اإلسالميةالشريعة  أحكامفمن ناحية الشكل ووافق القانون الدويل  ، حمددة وألهداف
 وبالتايل ترفع عنه احلماية . امللجأدولة  الشخص يغادر أناحلماية بزوال مسبباتا والبد 

 إىل يف األساس وهذا االختالف يرجع ، املضمون هناك اختالف يف طرق اإل�اءولكن من ناحية     
اليت متنح مبوجبها  األسباب، فالقانون الدويل جعل  احلمايةمن اجلها هذه  اليت منحت األسباب

 خطورة تقل ال أووة األخرى وان كانت اشد قس األسباب ، أما فقط  األسباباحلماية حمددة خبمسة 
ريعة شال أما، ،  ملنح امللجأأصًال كسبب املذكورة يف االتفاقية فال يعرتف با  األسبابعن تلك 
فصبح  عن إسالمه الالجئ أعلن إذامرونة ، فمثال  أكثروجعلتها  األسبابفوسعت تلك  اإلسالمية

كموطن له كل احلقوق   وإمنا كأجنيب أصالً من املسلمني له ماهلم وله ما عليهم فال يعامل  اً احدو 
 ه كل الواجبات املقررة للمسلمني .وعلي

بصورة دائمة مع البقاء على دينه   اإلسالميةلبقاء يف الدولة ا أراد إذا املستأمن أوالالجئ  إنمث     
وهذا فيه توسعة ، يسمى عقد الذمة  آخربعقد  وإمنا األمانولكن ليس مبقتضى عقد  ،فله ذلك 

ولكن يرى انه من مصلحته  ألنه قد تتغري الظروف يف موطنه األصلي ، املستأمن أوعلى الالجئ 
ت من حسن املعاملة ، ولكن يف القانون الدويل فمىت زال رأىملا  اإلسالميةالبقاء حتت عدل الدولة 

 إلقامة تتيح له أخرىوال توجد بدائل  بلده ، إىلويطالب بالرجوع  ، ارتفعت احلماية األسباب تلك
ليس ، ميكنه العودة  قد تتغري الظروف ولكن ال ألنه. لالجئ االستفادة منها ميكن   يف دولة اللجوء

غري فرمبا فقد وظيفته أو مسكنه  ، اخلوف ولكن بسبب املستقبل الهول الذي ينتظره هناكبسبب 
  االستقرار.مما يساعده على  ذلك 

ما مل تراعيه االتفاقيات وهو  ، املادية هسن ظروفحي حىتيف دولة اللجوء  أطولوقت  إىلفيحتاج     
جأ الشريعة اإلسالمية يف أسباب منح امللوهلذا نرى انه كما توسعت ، يف هذا الشأن الدولية 
لبقاء حىت بعد زوال السبب الذي منح من اجله ل أخرى ، أعطت الالجئ املستأمن خياراتواحلماية
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األسباب اليت تنتهي  من حيث تعارض بينهما هناك ذلك وبشكل عام فال يوجد غري وأما األمان .
 .إلسالمية إال ما كان فيه خصوصية للدولة  امبوجبها احلماية 

 

 

 

 

 

 

   

    

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 الفصل الرابع

 حقوق الالجئ وواجباته .

 المبحث األول : حقوق الالجئ .

 المبحث الثاني : واجبات الالجئ .

 
 

 

  

 



 وواجباته الالجئ حقوقالفصل الرابع                                                               

 

- 228 - 
 

 لرابعالفصل ا
 حقوق الالجئ وواجباته .

 تا مت  با االتفاقيات واملعا اا ل ا الاعاع  أ وق ا اساناجم الاالم  أ م ا الاالت اليت    
مل اجهة امائج إاكار ا واامهاكها ، عإذا  ، وذلك يف  عرض وضعها لضتااات وق ا اساناجم  الاولية

لضتاجم  -يف الظروف العاداة   -كاا  قضااا وق ا اساناجم ث ا لا  املهمت  با ممهية خاصة 
احملاعظة  موىل، عتأ باب  إاناايمه أ  امجزم جزء ال كرا ة اساناجمجم  أب إلااام  نها ا  املنا  با ، 

بلاه لاحلتااة الااخلية  انمحيا  عها االسمفادة  أ نائية سما  ليه ظروعام  طرمت ا  إذا،  ليها
داخلية تعكر صف ا النظا  العا  جتعا  أ  موااث أ  مو أ النظا  افنه  كاجم ذلك  ، س اءاألصلي

عهنا كاجم البا  أ محااة خارجية تم ىل ر ااة  صعب . شيء إقليتهابنط سيطرة الاولة  لى كا ا 
ولكأ قي املقابا  لى الالجئ المزا ات جتاه  لااخلية ل   ؤقمام ،  ذه احلق ا لمحا حما احلتااة ا

الاولة اليت  نحمه اللج ء بب  ليه االلمزا  با وإال  رض افنه إىل  ا انتى بن د االسمبعاد ، و ليه 
 : األول بح   امناول يف املبحث  إىلس ف اقنا  ذه الفصا 

 ق ا الالجئ .: و األولاملبحث 
 : واجبات الالجئ .املبحث ال اين 
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 المبحث األول 
 حقوق الالجئ  

احلق ا غري قابلة لالجئ وق ا اجتاه الاول املنمقبلة مو  ا اعرف بالاول املاحنة للتلجأ. و  ذا     
ة و ق اا  و تشراعات دول  أ ال ج ه ، مال  ا امعارض  نها  ع  بام سياد للمصرف بأي وجه

احلتااة  و، كتا المز  الالجئ إزاء ذلك بالمزا ات اجتاه  ذه الاول وذلك يف  قابا األ اجم امللجأ
 و  ليه س ف اقنا  ذا املبحث إىل  طلب  تمناول يف :  .  ذه  الاول  مراضياملتن وة له  لى 

 .املطلب األول : وق ا الالجئ يف الفقه اسسال ي 
 .جم الاويل املطلب ال اين : وق ا الالجئ يف القاا  

 المطلب األول
 . حقوق الالجئ في الفقه اإلسالمي 

حبق ا خمملفة و  من  ة ، عتنها  ا لنح له با مباره إانااام  اداام و نها  -املنمأ أ -امتمع الالجئ    
وذلك بالنظر ل ضعيمه القاا اية املخملفة  أ بقية   اطين دولة  - نمأ نام  - ا لنح له با مباره الجئام 

 .  امللجأ.  ذه ال ضعية تنملز   را اة وضعه  أ ج ااب خمملفة
و ال ب ز  أ أ وق قام غري قابلة للمصرف ملنما مو لالجئ أ املنلا به يف الفقه اسسال ي إجم     

 تنقنا إىل قنت   ا ة وخاصة : ذلك ، و  ذه احلق الد   الضرورة   ىتتقييا ا إال 
 الحقوق العامة : -أوال 
 أ الاولة اسسال ية و  سال   لى الرغا  أ  ك �ا مجاابيف دار اس -املنمأ ن جم  – الالجئ جم    

لين ا  أ ر ااا ا كاملنلت  و الذ ي  ، إال إ�ا قررت هلا وق قام  ا ة تقرتب جاام  أ احلق ا 
 العا ة املقررة للذ ي .

   ة:المصلح أو الحاجة قدر فيها واإلقامة اإلسالم دار دخول في الالجئ حق - 1
الاولة اسسال ية لين  مبعزل  أ العامل اخلارجي با  لى العكس  أ ذلك عإجم األجنيب  جمإ  

املنمأ أ الذي ااخا دار اسسال  بأ اجم له مجم خيالط املنلت  و اطلع  لى حماسأ اسسال  و االمه 
 اهاد مما عيها لالومتاء اسسال ؛ دار ااخا مجم الالجئ مراد إذام ا  .و يف  ذا  غنا للتنلت 
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 قا دا   ا بالاخ ل له اأذجم مجم  قا ه اق    أ مو املنلت  س ا  اناب اهإع ،ووياته وم نه سال مه
P0F.الغرض هلذا جاء

1
P ، عرا الفقهاء ب  والم  :ولقا 

والة الاخ ل لفها تعاليا اسسال  : و يف  ذه بب إجابة املنمأ أ و عنح الال م ا ه  - 1
 .ملا اص   ليه آاة االسمجارة  للاخ ل طبقام 

م ا إذا طلب دخ ل إىل دار اسسال  للمجارة عليس  ناك إلزا  شر ي و إمنا األ ر  رتوك للاولة  - 2
 لمقاار املصلحة يف ذلك ، علها مجم جتيب طلبه و هلا مجم ترعضه.

ار  البعض مجم آاة االسمجارة تشري إىل الرتغيب يف  نح األ اجم ملأ جاء اطلبه إال مجم تك جم     
َحتَّى َيْسَمَع   ﴿  فناة يف ذلك . لذلك بب محا دخ ل األجنيب إىل دار اسسال   لى ق له تعاىل

P1F2.﴾ ونَ َكَالَم الّلِه ثُمَّ أَْبِلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك بِأَنـَُّهْم قـَْوٌم الَّ يـَْعَلمُ 
P  و ل  مل اطلب    ذلك ، و  لى  ذا

عإاه و ل  مل جتب إجابة طالب األ اجم يف  ذه احلالة عإ�ا ترتجح و بالمايل ال انبغي رعض م ااه إال 
 P2F3.ملن غ شر ي

 الحق في الحماية و الرعاية من الدول اإلسالمية : - 2
اسسال ية طلبام للحتااة واأل أ عفي الت  ة  أ م ا إقليا  ع  إىل الاولة  إجم جل ء شخص مو    

 مافنها و م  اهلا  أ مي والة قب هلا  أ طرف الاولة اسسال ية عإاه بب  ليها محاامها يف
، كتا ال ب ز هلا اسرتقاقها مو عرض اجلزاة  ليها. واحلتااة اليت امتمع با املنمأ أ ال تقمصر ا مااء

 P3F4.، عله احلق مجم انمأ أ  ليها أل�ا حت  والامه  ليه وواه با تشتا موالده الصغار و زوجمه
 إال  ، جاء يف شرح  نمهي اسرادات للبه يت" و انري األ اجم إىل  أ  عه  أ م ا و ال تبعام له    

P4Fمجم خيصص كأا  آ أ دوجم م لك و  الك عال انر   ليهتا " 

5
P  و ذ ب الشاععية إىل مجم  ال 

 
 

                                                 
 . 172والقاا جم الاويل ، املرجع النابق ، ص  اسسال ية، وق ا الالجئ  يف الشراعة  صالح الااأ عرج 1
 . 06س رة الم بة ، اآلاة  2
 .92، ص  املرجع النابقدار اسسال  ،   با الكرمي زاااجم ،  موكا  الذ ي  و املنمأ ن  يف 3
 . 278سعيا  با اهللا وارب املهريي ، املرجع  النابق ، ص  4
 .653  ، ص 1996 ـ ـ 1416،  2اب ـ لبناجم. طـ  امل الكم 1البه يت ، شرح  نمهى اسرادات ،  ج  5
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 P5F1.ط إذا كاجم  عطي األ اجم    اس ا و م له ااخالجم يف  قا األ اجم بال شر  املنمأ أ
وج ب محااة املنمأ أ  اق ل اس ا  حمتا بأ احلنأ الشيباين واألصا ماه بب  لى إ ا   و أ    

املنلت  مجم انصر املنمأ ن   ا د  ا يف داراا ومجم انصفها ممأ اظلتها ، كتا بب  ليه ذلك يف 
 P6F2. ة أل�ا حت  والامه  ادا  ا يف دار اسسال  عكاجم وكتها وكا م ا الذ ةوق م ا الذ

 -ار  الاكم ر وارب املهريي ماه حيب  لى الاولة اسسال ية محااة الالجئ  النياسي   و    
 أ مي ا مااء اقع  ليها  ادا  ا اقيت جم يف الاولة اسسال ية لعت   اآلاة ، إذ مجم  -املنمأ ن  
اسجارة اعين األ اجم  طلقام ومل حياد جهة  عنية ، عإذا كاجم  طل ب  أ املنلت  تأ    صطلح 
ال  ينه مثناء إقا مه باار اسسال  ، و إىل مجم اصا إىل  أ نه عتأ باب موىل تأ -املنمأ أ  –الالجئ 

 P7F3.ع  نه  ذه احلتااة إال إذا غادر ا �ائيام عتر 
  الحق في استخدام المرافق العامة في الدولة اإلسالمية : - 3

ك تابع حلق اسقا ة ذلك ك سائا امل اصالت و احلق يف العالج و األ اكأ العا ة ، ألجم ذل و    
إ طاءه احلق يف األ اجم انملز  ذلك ت عري اومياجاته العا ة ، اليت ذكرت يف واود ، ألجم

لحمه و ال الحق ضررام بالاولة اسسال ية  ع المزا ه باورتا  االسمخاا ات العا ة و مبا حيقق  ص
 P8F4.اآلداب العا ة يف الاولة اسسال ية

مجم للاولة اسسال ية المكفا به  نا  جزه و واجمه ، عالظا ر مجم الاولة اسسال ية تق    كتا     
 لى املنلا با تشتا كا  بنا  ذه احلاجة  ادا  يف دار اسسال ، و لين   ذه املعاين  قص رة

يا رسول اهللا، وإن لنا في البهائم  : قالوا، وي كتا اال  ليه ق له صلى اهللا  ليه و سلا 

                                                 
ـ دار الكمب  3لشاععي ،جكشاف القناع  أ  نت اسقناع ، حتقيق  با اهللا حمتا ونأ حمتا ونأ إمسا يا ا البه يت ، 1

 .121  ، ص 1997ـ / ـ1418 ،1ط، لبناجم  ،العلتية
 .605مجعة ضترياة ، املرجع النابق ، ص   2
 .278، ص  سعيا  با اهللا وارب املهريي ، املرجع النابق  3
،  با الكرمي زاااجم ، حبث يف  عا لة األقليات غري املنلتة  ، انظر 281املرجع النابق ، ص ،  سعيا  با اهللا وارب املهريي  4

  ،1989سبمترب  / ـ1403ذو احلجة  ،  7ة لنن 3العاد  ، جا عة الك ا ، اللة احلق ا  ، و األجااب يف الشراعة اسسال ية
 . 328ص 



 وواجباته الالجئ حقوقالفصل الرابع                                                               

 

- 232 - 
 

عضالم  تا يف اسوناجم إىل املنمأ أ  أ تأثري بالغ يف  9F1.»في كل كبد رطبة أجر « قال أجرا؟
P10F2.  مناا اسسال إافنه وتعرافام له مبحاسأ اسسال   تليام ال اظراام مما قا اا  ه إىل 

P  
  : الحق في الرأي و االجتماع و حرمة المسكن -4

حبراة الرمي واالجمتاع و المعليا  لى النح  الذي امتمع به  - املنمأ أ – الالجئ و امتمع    
الذ ي ، ألاه ليس  ناك  ااعام شر يام لنعه  أ المتمع بذه األ  ر و نمنا ذلك إجم الفقهاء قال ا  إجم 

 . املنمأ أ يف داراا كالذ ي
ملنكنه ور ة وراة العتا شراطة مجم ارا ي اآلداب اسسال ية يف ذلك ، كتا مجم  كتا له ماضام     

عال ب ز المعاي  ليه بأي وجه  أ ال ج ه ، ألجم ور ة املنكأ  ي  أ  نملز ات احلراة الشخصية 
و محااة شخصه  أ مي ا مااء ر ااة حلق األ اجم ، ألجم اال مااء  لى ور ة  نكأ الغري باوجم إذاه 

 P11F3.اشتا  ناكأ املنمأ ن  ماضا لعت   النص
  حرية المستأمن في التنقل : - 5

تنمأ أ وراة المنقا يف دار اسسال  ويث شاء إذ إجم  ذه احلراة  كف لة له عيها  اا احلر  و لل    
يَا أَيـَُّها  ﴿ تعاىل العلة يف ذلك  ي الكفر قالاحلجاز، عإاه انري بشأ�تا  ا انري  لى الذ ي و 

َلًة  اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بـَْعَد َعاِمِهْم َهـَٰذاالَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلُمْشرُِكوَن َنَجٌس َفَال يـَْقَربُوا  َوِإْن ِخْفُتْم َعيـْ
P12F.﴾ ِإنَّ اللَّـَه َعِليٌم َحِكيمٌ   َفَسْوَف يـُْغِنيُكُم اللَّـُه ِمن َفْضِلِه ِإن َشاءَ 

4
P  و  ي تشتا  لة الكفر  ا ة

كفار ذ ي  كاا ا مو و املنمأ ن  و الذ ي   عني جم بذلك، و  أ ذلك  ا قاله احلنابلة مبنع ال
 نمأ ن   أ دخ ل احلجاز واحلر  املكي و لنع جم  أ اسقا ة باحلجاز و ال اقيت جم ملتارسة جتارة 

P13Fيف  كاجم واوا ع ا ثالثة ماا  و إىل ذلك  ذ ب الشاععية

5
P . 

                                                 
 .52ص،02ج،نابقالرجع ، املعضا سقي املاء باب، كماب الشرب واملناقاة،صحيح البخاري حباشية النناي ، رواه البخاري1
 .107ص دار اسسال  ، املرجع النابق ،   با الكرمي زاااجم ، موكا  الذ ي  و املنمأ ن  يف 2
 .105املرجع النابق ، ص افس  3
 . 28اآلاة  ، الم بة س رة 4

انظر،  با الكرمي زاااجم  موكا  الذ ي  و املنمأ ن  يف دار  ، 280ص ، املرجع  النابق ،  املهرييرب سعيا  با اهللا وا  5
و األجااب يف الشراعة  ، انظر،  با الكرمي زاااجم ، حبث يف  عا لة مال قليات غري املنلتة 102ص  ، نابقالرجع امل ، اسسال 

 .327ص ، املرجع النابق،  اسسال ية
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تا حيق هلا ت يل ال ظائف و األ تال اليت ال تك جم عيها والاة هلا  لى املنلت  ملا يف ذلك ك      
َوَلن َيْجَعَل  ﴿ أ االسمعالء و المتك  و ت يل م ر املنلت  ، و ذلك  نهي  نه شر ام.قال تعاىل

P14F1.﴾ اللَّـُه ِلْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيًال 
Pلى سبيا امل ال ال احلصر. كتا  و ذه احلق ا العا ة  ي 

P15Fاص  لى  ذه احلق ا اس الجم اسسال ي حلق ا اساناجم

2
P  عنجاه يف املادة النابعة اقرر وق الطفا

 نذ والدته كاحلق يف الر ااة بشىت ما ا ها و اكفا يف املادة الماسعة احلق يف طلب العلا ، م ا املادة 
داخا البالد و خارجها كتا له إذا اضطها اللج ء إىل بلا  ال ااية  شر عمقر احلق يف المنقا و اللج ء

 آخر. 
عمأكا  لى احلق يف العتا وعق   أ اس الجم اسسال ي حلق ا اساناجم م ا املادة ال ال ة  شر   

إىل وق الر ااة  -ب  -ة الفقر  اس الجم أ افس  الض ابط الشر ية ، كتا مشارت املادة النابعة  شر
املادة عقا محل  الاولة    أ افس -ج  –واسمخاا  املراعق العا ة م ا الفقرة  االجمتا يةالصحية و 
ت عري املأكا و امللبس و النكأ و المعليا و العالج و سائر األ  ر الضروراة، م ا املادة ال ا أ كفالة و 

دة  أ افس املا -ج  –عأشارت إىل احلق يف األ أ  أ مجيع ج اابه ، و م ا الفقرة  -م – شر عقرة 
عأكات  لى ور ة النكأ و احملاعظة  لى قاسيمه،  ذا و مشارت املادة ال ااية و العشروجم  نه إىل 

 P16F3.احلق يف وراة المعبري مبا ال امعارض  ع املبادئ الشر ية
 

                                                 
 .141اآلاة  ، نناءالس رة   1
  يف جلنة الي انك  مببادرة  أ 1981سبمترب  ا   19اقصا باس الجم اسسال ي العاملي حلق ا اساناجم:     ا م لأ يف   2

 ة النيا: سامل  زا  ، وقا   ذا اس الجم  لى مساس  ومها: يناللس اسسال ي و م 
م ـ إجم اسسال  قا  للبشراة قاا اا   اليا حلق ا اساناجم  نذ مربعة  شر قراا ، و اهاف إىل إضفاء الشرف و الكرا ة  لى 

 اسانااية و الا  ة اليت تصفية االسمغالل و القتع و الظلا. 
 ا و الشرائع و الق اا ، و   ب ـ إجم وق ا اساناجم يف اسسال  تنبع  أ االقمناع، و اال مقاد باهللا وواه، و    صار احلق

املشرع لكا وق ا اساناجم ، و ماه ال ب ز ألي عرد كائنا  أ كاجم وىت ول  كاجم خليفة، مو قائاام سياسيام، مو مي وك  ة مو 
 اللس الش ر ، مو  يئة مجم اضيق  أ  ذه احلق ا و الشرائع اليت و بها اهللا تعاىل لإلاناجم، مو اعال عيها، مو الغيها ، كتا

حمتا الزويلي،  وق ا اساناجم يف اسسال  ـ دراسة  قاراة  ع اس الجم العاملي و  - ادة. انظر ، د  23امضتأ  ذا اس الجم 
 .       113ـ  112  ، ص 2003 ـ، 1424.  2 شق ـ بريوت . طاسسال ي حلق ا اساناجم ـ دار الكلا الطيب ـ د

ويف  ذا ارجع  ذكرتنا للتاجنمري ، املرجع النابق ،  اسسال ي حلق ا اساناجم .لإلطالع  لى اص امل اد ارجع  إىل اس الجم   3
 . 82 – 75ص 
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 :الحقوق الخاصة  -ثانيا
و إمنا هلا وق ا خاصة   لها   ا  لين  وق ا املنمأ ن   قمصرة  لى احلق ا العا ة ،    

 الذ ي  و  أ  ذه احلق ا اخلاصة جنا اآليت :
 : الحق في تكوين األسرة  -أ 

األسرة  ي األسا   -اس الجم اسسال ي حلق ا اساناجم بق هلا " م  أ  05و    ااص   ليه املادة 
الزواج ، وال حت ل دوجم ثمعها  يف بناء المتع ، والزواج مسا  تك انها ، وللرجال والنناء احلق يف

 بذا احلق قي د  نشئها العرا ، مو الل جم ، مو اجلننية .
 P17F1. لى المتع والاولة إزالة الع ائق م ا  الزواج ، وتينري سبله ، ومحااة األسرة ور اامها " -ب

 أ وق ا تبعية  أ زواج مو طالا ، عإذا كاجم الذ ي الذي اقيا إقا ة دائتة يف  و ا امصا به    
الاولة اسسال ية امتمع بذه احلق ا عإجم املنمأ أ الذي اقيا إقا ة  ؤقمة  أ باب موىل ، كتا ب ز له 

تع ب  مجم امزوج  نمأ نة مو ذ ية و تاخا بأ ااه تبعام له و لكأ حير   ليه تزوج املنلتة لمحرمي اجل
P18Fاملنلتة و الكاعر

2
P ،يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاءَُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت  ﴿ صاقام لق له تعاىل

ُهنَّ ِحلٌّ َال  فَِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفَال تـَْرِجُعوُهنَّ ِإَلى اْلُكفَّارِ   اللَّـُه َأْعَلُم بِِإيَمانِِهنَّ  فَاْمَتِحُنوُهنَّ 
َوَال ُجَناَح َعَلْيُكْم َأن تَنِكُحوُهنَّ ِإَذا آتـَْيُتُموُهنَّ   َوآتُوُهم مَّا أَنَفُقوا لَُّهْم َوَال ُهْم َيِحلُّوَن َلُهنَّ 

لِ   َوَال ُتْمِسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر َواْسأَُلوا َما أَنَفْقُتْم َوْلَيْسأَُلوا َما أَنَفُقوا  ُأُجوَرُهنَّ  ُكْم ُحْكُم ذَٰ
َنُكمْ   اللَّـهِ   P19F3.﴾ َواللَّـُه َعِليٌم َحِكيمٌ  َيْحُكُم بـَيـْ
  الحق في ممارسة الشعائر الدينية : -ب 
 ال مانا إال اسسال  إىل اد  ت  ّنا  طل بام  كاجم واجم ، به جم ااان و ا اارتكه مجم  الالجئ وق  أ    

 ا يف ذلك كالذ ي  ، با  ا  و اسسال  يف الاخ ل  لى اكره ال الكاعر مجم وذلك ،  ليه ااكر ه
 م طأ ليك ا ا  أ ر ااا ا المز  جميف  ركز مق    أ الذ ي  يف ذلك أل�ا مل ااخل ا دار اسسال  لل

بأوكا ها كلها ، وقا ب  اس ا   حمتا بأ احلنأ الشيباين ـ رمحه اهللا ـ  ذا احلق بالبياجم والم ضيح إذ 
                                                 

 . 403حمتا الزويلي ، املرجع النابق ،  1
املرجع  ، ، انظر، سعيا  با اهللا وارب املهريي 251ص  املرجع النابق ، ،، آثار احلرب يف الفقه اسسال ي و بة الزويلي  2

 .110صاملرجع النابق ، ، يف دار اسسال ،  با الكرمي زاااجم ، موكا  الذ ي  و املنمأ ن   281النابق ، ص 
 .10اآلاة  ، س رة املتمحنة  3
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 ا  مكر ها ، و ب  إظهار الشعائر و اسمعالئها مما قا اؤدي إىل عمنة  عرا ب  ورامها الاانية و
املنلت  و االسمخفاف با ، كتا امب  مجم احلريب إذا اسمأجر بيمام  أ  نلا عاختذ عيه  صلى لنفنه 
خاصام به عال  ااع لنعنه  أ ذلك و لكنه يف وال اختذه ص  عة له عهنا بب األخذ  لى ااه و 

ك. و  ذ ب مجه ر الفقهاء ال خيملف  تا  سبق به اس ا  حمتا بأ احلنأ الشيباين إال  نعه  أ ذل
P20F1.يف جااب  أ بعض المفصيالت اجلزئية

P  
 :  الحق في الملكية -ج
 بلا إىل بالننبة مجنبيام  اعا ألاه إليه حيماج  ا ثلك يف وقه مي ، امللكية يف الالجئ حبق واقصا   

حبق  - الالجئ جم - و امتمع املنمأ ن جم واحليازة المتلك وق  عه و نح اللج ء  نح وقا ، اللج ء
امللكية و تعرتف هلا الاولة بذا احلق الذي اعمرب  أ م ا احلق ا اخلاصة اليت امتمع با األجااب يف 

 وقمنا احلايل ، علها وراة ثلك املنق ل و العقار كتا هلا مجم امتلك ا الاار حبق الشفعة  أ  نلا.
القا اة العا ة اليت حتكا  ذا احلق يف رمي اس ا  حمتا ابأ احلنأ الشيباين إجم وكا األ اجم  و    

اعا املال والنفس ، علتا دخا املنمأ أ دار اسسال  بأ اجم ت ب  له  صتة النفس آالة له بعصتة  
ل  أ مجا احملا و   دار اسسال  ع ب  له  صتة املال تبعام، ألجم النفس مصا المخلف و املال ابذ

 اسمفاء النفس.
و مما امصا بذلك وقها يف مجم اباشروا مجيع األاشطة المجاراة اليت اسمأ ن ا  أ مجلها و لكأ     

ال انتح هلا باخلروج با  أ دار اسسال  بشيء  أ النالح مو حن ه مما عيه تق اة للكفار  لى 
مجم احلريب املنمأ أ إذا مراد. اخلروج  أ  املنلت  ، و يف  ذا ار  اس ا  حمتا ابأ احلنأ الشيباين

دار اسسال  إىل دار احلرب مل ارتك مجم خيرج كرا ام مو سالوام مو واااام مو رقيقام اشرتا ا  أ دار 
اسسال  ، و ال خيرج بشيء مما قا امق وجم به  لى املنلت  إال مجم اك جم ذلك مما مدخله بعينه 

امع  جربه  لى بيعه و مخذ قيتمه ، كتا ب ز له مجم خيرج  عيج ز مجم خيرج به ، و  ا اا ذلك عإاه
  عه  أ املماع غري  ا ذكر.

                                                 
ر زي ، انظر،  605رجع النابق ، ص ، العالقات الاولية يف عقه اس ا  حمتا بأ احلنأ الشيباين ، امل مص لمجعة ضترياة ،  1

   ،2004،  باوجم ط اة للنشر ، صر،دار اجلا عة اجلاا،  حمتا  لي دراز ، عكرة تنازع الق اا  يف الفقه اسسال ي 
 .245 - 243ص
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مما اعضا و اؤاا وق  لكيمه للتال و    اسمحقاا ورثمه له بعا   ته و كذلك حترمي سرقمه  و    
 مو غصبه مو إتالعه ، و س اء كاا   ذه األ  ال  نق لة مو  قار. كتا ال ب ز  بااعة املنمأ أ

كتا ختضع  عا الته يف دار اسسال  لألوكا  اسسال ية   ا  عا الت املنلت    بااعة عاساة ،
P21Fوالذ ي  س اء بن اء.

1
P  أ اس الجم اسسال ي حلق ا اساناجم بق هلا "لكا  15و    ا مكاته املادة 

بغريه  أ األعراد  إاناجم احلق يف المتلك بالطرا الشر ية ، والمتمع حبق ا امللكية ، مبا الاضر به مو
P22Fمو المتع ، وال ب ز ازع امللكية إال لضرورات املنفعة العا ة ، و قابا تع اض ع ري ،  ادل "

2
P. 

 حتر   صادرة األ  ال، ووجز ا إال مبقمضى شر ي " . -ب
كتا ذ ب اجلته ر إىل مجم احلريب إذا دخا دار اسسال  بأ اجم ثب  له األ اجم يف  اله و اك جم     

كا املهادجم مو الذ ي عيتا بب له و  ليه ، ألاه   لها يف األ اجم عيحر  مخذ  اله بغري وكته و
P23Fوق مو بغري طيب افس  نه ، و  أ مخذه بغري ال ج ه املشرو ة كاجم ظامل آمثام.

3 
 :االضطهاد دولة إلى إعادته عدم في الالجئ حق -د

 أ اس الجم اسسال ي حلق ا اساناجم بق هلا " لكا إاناجم احلق يف  12    ااص   ليه املادة و     
إطار الشراعة حبراة المنقا ، واخميار حما إقا مه داخا بالده مو خارجها ، وله إذا اضطها وق اللج ء 
إىل بلا آخر ، و لى البلا الذي جلأ إليه مجم بريه وىت ابلغه  أ نه  امل اكأ سبب اللج ء اقرتاف 

 P24F4.اظر الشرع "جرلة يف 
 قبضة يف ال ق ع وب  بينه حي ل عه  ، الالجئ  ليها حيرص اليت احلق ا م ا  أ احلق  ذا ولعا    

  اسسال يةالشراعة  مقرته عقا احلق  ذا ألمهية واظرام  ، واضطهاده  اوااه  أ  رب الذي احلاكا النظا 

                                                 
، انظر، مجعة  90  ، ص 1993 ـ ـ 1914،مشس الااأ النرخني ، كماب املبن ط ، دار الكمب العلتية ، لبناجم ، ط1 

 / ه1416،  2ط ، بناجم امل الكاتب ـ ل ،1لبه يت ، شرح  نمهى اسدارات ،  ج ، ا612ضترياة املرجع النابق ، ص 
 ، حمتا الزويلي،  ، انظر 251النابق ، ص ،  و  بة الزويلي ، آثار احلرب يف الفقه اسسال ية املرجع ، 654  ، ص 1996

 .316املرجع النابق ، ص 
 . 405حمتا الزويلي ، املرجع النابق ، ص  2
 . و  ا بعا ا.246، ر زي حمتا  لى دراز ، املرجع  النابق ، ص  613ص ،  قبالنا ضترياة ، املرجعمجعة  3
 . 405املرجع النابق ، ص ،حمتا الزويلي  4
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 ما وافعل أمرك على امض " :له قال حيث قريش النبي إلى تسليم طالب أبي رفض م  لمه و أ
P25F." أسلمك ال فواهللا ، أحببت

1 
 : لالجئالحقوق االستثنائية بالنسبة  -ثالثا    
دوجم غريه ممأ  ا لين ا  -الالجئ  – و اقصا بذه احلق ا تلك اليت امتمع با املنمأ أ    

 مبنلت  و اقيت جم يف دار اسسال  كالذ ي  و  أ  ذه احلق ا  االي :
 اإلعفاء من الجزية :  -أ 

اجلزاة  الز  الكاعر  أ  ال أل نه و اسمقراره حت    «و اجلزاة كتا  رعها ابأ  رعة املالكي بق له     
. و تعمرب اجلزاة ضرابة  لى الرؤو  المز  الذ ي بأدائها إىل الاولة  »وكا اسسال  و ص اه 

P26Fو مل ا جا  ا انقطها. اسسال ية يف  يعاد ا املع   ىت ت اعرت شروط و ج با

2
P و  لى  ذا

 عاملنمأ أ  عفي  أ  ذه الضرابة مثناء  اة إقا مه املؤقمة يف الاولة اسسال ية.
  اإلعفاء من الخراج : -ب

واخلراج يف اللغة : األتاوة واصلة  ا خيرج  أ غلة األرض و املال ، و  أ  عناه املال املضروب     
  لى األرض.

هاء : اخلراج  ا وضع  لى رقاب ألرض   أ وق ا تؤدي  نها. و قا ورد يف اصطالح الفق و    
اسمعتال كلتة اخلراج مبعىن اجلزاة  لى ملننة الفقهاء ، عتأ ذلك  ا قاله مب  ونيفة و ال ارتك ذ ي 

 يف دار اسسال  بغري خراج رمسه. 
مجم املعىن الشائع يف اسمعتا كلتة اخلراج  نا الفقهاء     ا افرض  لى األرض  أ ضرابة  إال    

 الية ، عإذا مطلق  كلتة اخلراج  نا الفقهاء عإمنا اراد با ضرابة األرض و ال اطلق اسا اخلراج  لى 
إذ ععا  كذا اجلزاة إال  قياا خبراج الرم . و اخلراج يف األصا تكليف  ايل  لى الذ ي يف مرضه ، 

سيااا  تر بأ اخلطاب  نا عمحه العراا حبيث ترك األرض ملالكها األصلي  و قا  بضرب اجلزاة 
 لى رؤوسها ، و عرض اخلراج  لى مراضيها بعا ا شاور الصحابة رض اجم اهللا  ليها يف األ ر ومخذ 

                                                 
 . 464، ص  01ج  ، دار املعرعة ، بريوت لبناجم، ، النرية النب اة  ابأ ك ري 1
 .115دار اسسال  ، املرجع النابق ، ص  با الكرمي زاااجم ، موكا  الذ ي  و املنمأ ن  يف  2
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P27F1.  اعقمها  لى ذلك
P إال إذا اشرت  مرضام  عاملنمأ أ  عفي  أ  ذه الضرابة و ال افرض  ليه اخلراج

 خراجية و صار بنببها ذ يام.
 با موا  نا الرو اجم مو كذا االوظ مجم  ذه احلق ا املتن وة للتنمأ أ مل اكأ امتمع     

، و كاجم املعت ل به يف  ذه املاايات القالة مجم األجنيب ال اصلح مجم اك جم صاوب وق ، و الي ااجم
يع مجم امزوج مو مجم امتلك  االم ، مو مي شيء كتا ليس له قاا جم املاانة ليس خطابام له وال انمط

احلق يف اللج ء للقضاء لطلب تع اضام  أ ضرر حلقه كتا اعا ا  عا لة الرقيق كتا اصح عقط مجم 
 اك جم   ض  ام للحق ال صاوبا له إذ لين  له شخصية قاا اية  نمقلة.

 المطلب الثاني
 في القانون الدولي. الالجئحقوق 

  اخلاصة بالالجئ  ،  نها وق ا  ا ة ، 1951لالجئ  اة وق ا خمملفة اص   ليها اتفاقية     
 ووق ا خاصة ، ووق ا اسم نائية .

 :الحقوق العامة  -أوال 
و  ي احلق ا الضروراة لإلاناجم با مباره عردام يف المتع وال لكنه االسمغناء  نها و  ذه احلق ا     

افنه و ورامه و  اله كاحلق يف النكأ و المنقا و غري ا  أ احلق ا  قررة للشخص حلتاامه يف 
 األخر   ي كاآليت:

 الحق في السكن :  - 1
P28Fاخلاصة بالالجئ    1951 أ اتفاقية  21كفلمه املادة     

2
Pتشري إىل اسسكاجم مبعىن اسبار،  و ي

و تعرتف لالجئ باملعا لة األعضا  نا قيا  الاولة بمنظيا  ذا القطاع االقمصادي و االجمتا ي 
P29Fشراطة مجم اك جم الالجئ  م اجاام  لى مراضيها بص رة شر ية .

3
P    كتا مكات  لى وق اسسكاجم

جم و اليت تنص  لى ماه ال اعرض موا كذلك املادة ال ااية  شر  أ اس الجم العاملي حلق ا اسانا

                                                 
 .133املرجع النابق ، ص ،  موكا  الذ ي  و املنمأ ن  يف دار اسسال   با الكرمي زاااجم ، 1
 .-م – ،  اظر امللحق21لإلطالع  لى اص املادة  2
، انظر ، املف ض النا ي،  22، املرجع  النابق ، ص  ، إشكالية اللج ء  لى الصعيااأ الاويل والعريب   با احلتيا ال ايل 3

  – 39 دورة  –قا   إىل اللجنة المنفيذاة املف ضية األ ا املمحاة لشؤوجم مالجئ    – ذكرة بشأجم احلتااة الاولية لالجئ  
 . 188ص ،  1989،   ثائق العاملية واسقليتية، دراسات و ل ال 2،  ج وق ا اساناجم
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 راسالته ، مو حلتالت  لى شرعه لماخا تعنفي يف وياته اخلاصة، مو مسرته ، مو  نكنه مو 
 P30F1.مسعمه و لكا شخص احلق يف محااة القاا جم  أ   ا  ذا الماخا مو تلك احلتالتو 

  أما الحق في التنقل : - 2
P31Fاخلاصة بالالجئ    1951 أ اتفاقية  26تكفله املادة     

2
P و ي حتث  لى  عا لة الالجئ    لتا

اعا ا األجااب ، حبيث م�ا ثنحها إذا كاا ا  قيت  بص رة شر ية  لى مرضها احلق يف مجم خيماروا 
 كاجم إقا مها و المنقا احلر  لى مراضيها ، و ذلك يف إطار  ا تنتح به ق ااينها الااخلية. إذ مجم 

 كاجم إقا ة الالجئ يف  كاجم  ع   ىت مد   الضرورة لذلك. كتا اص  للاولة احلق يف حتااا 
بق هلا لكا عرد  - 1-رة أ اس الجم العاملي حلق ا اساناجم الفق 13 لى  ذا احلق كذلك املادة 

 قا و اخميار حما إقا مه داخا واود كا دولة.وراة المن
 املااية والنياسية بق هلا : ق اباحل اخلاص  أ العها الاويل 12و    ا اص   ليه املادة 

لكا عرد ا جا  لى حن  قاا ين داخا إقليا دولة  ا وق وراة المنقا عيه ووراة اخميار  كاجم  -1
 .إقا مه

 .لكا عرد وراة  غادرة مي بلا، مبا يف ذلك بلاه - 2
 ليها القاا جم، وتك جم  ب ز تقييا احلق ا املذك رة م اله بأاة قي د غري تلك اليت انصال  - 3

ضروراة حلتااة األ أ الق  ي مو النظا  العا  مو الصحة العا ة مو اآلداب العا ة مو وق ا اآلخراأ 
 .شية  ع احلق ا األخر  املعرتف با يف  ذا العهااوورااتا، وتك جم  مت

 . ،  أ وق الاخ ل إىل بلاه، تعنفام ام ال ب ز ور اجم موا -4
 
 
 
 
 

                                                 
  أ اس الجم العاملي حلق ا اساناجم . 12انظر اص املادة  1
 انظر امللحق م.   ،1951 أ اتفاقية  26لإلطالع  لى اص املادة  2
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  في العمل :أما الحق  - 3
عقا كفلمه امل اد ، رام مو ورام و   وق ضروري حلفظ كرا ة الالجئ احلق يف العتا س اء كأجم  أج      
P32Fاخلاصة بالالجئ   1951 أ اتفاقية  19،  18، 17

1
P.  تعرتف لالجئ  ب الثة  17عاملادة

 : ا ميازات و  ي
الاولة املعنية إىل عئة  عينة  أ األجااب المتمع باملعا لة األعضا اليت تك جم قا  نحمها :  أوالً 

 والذاأ ا جاوجم يف افس الظروف.
 ا  اخلض ع للماابري اليت لكأ مجم تفرضها الاولة  أ مجا محااة الن ا ال طين للعتا ثانيا : 

شراطة مجم اما ذلك إال يف واالت  عنية و  ي مجم اك جم الالجئ قا قضى ثالث سن ات  قيتام يف 
مك ر حيتا جننية بلا   جم زوجه وا الم جننية بلا إقا مه مو مجم اك جم له و لاا موالبلا ، مو مجم اك

 إقا مه.
الاولة عقط ببذل جها ا جلعا الالجئ  امتمع جم بقار اس كاجم حبالة  أ املناواة  المزا :  ثالثاً 

 ع امل اطن  عيتا امعلق بالعتا املأج ر و باخلص ص إذا كاجم  ؤالء الالجئ جم قا دخل ا البلا يف 
 18دة إطار براا ج اسمخاا  اليا العا لة األجنبية مو يف إطار خطة  عينة السمقاا  املهاجراأ. م  املا

عهي تنتح الالجئ بالعتا احلر و المتمع بقار اس كاجم باملعا لة األعضا شراطة مجم اك جم ت اجاه 
شر يام بالبلا املعين ، وبذا افها  نها م�ا تقصي الالجئ  املم اجااأ بطراقة غري شر ية  لى 

 الشر ي  بالمتمع مراضيها. ولكأ ارعع  ذا اسقصاء إذا كاا  الاولة تنتح هلؤالء الالجئ  الغري
 P33F2.بذا احلق وعق ق ااينها الااخلية

، و لكأ شرط مجم اك جم الالجئ  18عهي ثنح افس املعا لة إىل ثنحها املادة  19م ا املادة  
وا ا لشهادات  عرتف با  أ قبا سلطات البلا الذي ارغب مجم لار  عيه  هنمه احلرة و اقصا 

                                                 
 انظر امللحق م ، عاضلة  با اللطيف ، املرجع النابق ، ،   1951،  أ اتفاقية 17،18،19لإلطالع  لى اص امل اد  1

رقا ، اللة الالجئ جم  ،الن ر الذي لكأ مجم حيمتي خلفه الالجئ جم ،لالجئ  ،  ف ضية األ ا املمحاة الشؤوجم ا 209ص 
 .11، ص   2001، 123

 .129احلتيا ال ايل ، إشكالية اللج ء  لى الصعيااأ الاويل و العريب ، املرجع النابق ، ص   با 2
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P34Fطبيب  هتا كاجم ، حما ي ،  هنا   ....اخل.باملهأ احلرة  ادة املهأ المالية : 

1
P  املادة  مكاتهو    ا

 بق هلا : باحلق ا االقمصاداة واالجمتا ية وال قاعية  أ العها الاويل اخلاص 07
تعرتف الاول األطراف يف  ذا العها مبا لكا شخص  أ وق يف المتمع بشروط  تا  ادلة و رضية 

  :تكفا  لى اخلص ص
 :ت عر جلتيع العتال، كحا مدىن  كاعأة -م

، و كاعأة  مناواة لا  تناو  قيتة العتا دوجم مي ثييز،  لى مجم اضتأ للترمة  نصفام  ام مجر   1-
 اناو  با الرجا، وتقاضيها مجرام  ثمعها بشروط  تا ال تك جم مدىن  أ تلك اليت امتمع خص صام 

  مجر الرجا لا  تناو  العتا،
  ألوكا   ذا العها، هلا وألسر ا طبقام  كرلام  يشا م   2 -

 ظروف  تا تكفا النال ة والصحة، -ب
، دوجم إخضاع ذلك إال  ، داخا  تلها، إىل  رتبة م لى  الئتة اجلتيع يف عرص الرتقية يتناو  -ج

 ال مباري األقا ية والكفاءة،
الاوراة املاع  ة األجر،  واسجازاتاالسرتاوة وموقات الفراغ، والمحااا املعق ل لنا ات العتا،  -د

 .وكذلك املكاعأة  أ ماا  العطا الرمسية
 :  أ افس العها ،بق هلا 08واص  املادة 

  :الاول األطراف يف  ذا العها بكفالة  ا الي تمعها -1
االاضتا  إىل النقابة اليت خيمار ا،  النقابات باالشرتاك  ع آخراأ ويف وق كا شخص يف تك اأ -م

دومنا قيا س   ق ا ا املنظتة املعنية،  لى قصا تعزاز  صاحله االقمصاداة واالجمتا ية ومحاامها. وال 
وراة، يف ب ز إخضاع ممارسة  ذا احلق ألاة قي د غري تلك اليت انص  ليها القاا جم وتشكا تاابري ضر 

  ي مو النظا  العا  مو حلتااة وق ا اآلخراأ وورااتا،األ أ الق   المتع دلقراطي، لصيااة
وق النقابات يف إاشاء احتادات مو احتادات والعية ق  ية، ووق  ذه االحتادات يف تك اأ  -ب

  نظتات اقابية دولية مو االاضتا  إليها،
                                                 

، انظر عاضلة  با اللطيف ،  130النابق ، ص املرجع ، احلتيا ال ايل ، إشكالية اللج ء  لى الصعيااأ الاويل و العريب   با 1
الن ر الذي لكأ مجم خيمفي خلفه  ،اللة الالجئ   ، ،  ف ضية األ ا املمحاة لشؤوجم الالجئ  210املرجع النابق ، ص 

 .189املرجع النابق ، ص ، املف ض النا ي ،  ذكرة بشأجم احلتااة الاولية لالجئ  ،11املرجع النابق ، ص  ،الالجئ جم 
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وتشكا وق النقابات يف ممارسة اشاطها حبراة، دومنا قي د غري تلك اليت انص  ليها القاا جم  -ج
تاابري ضروراة، يف المتع دلقراطي، لصيااة األ أ الق  ي مو النظا  العا  مو حلتااة وق ا اآلخراأ 

 .وورااتا
 .وق اسضراب، شراطة ممارسمه وعقا لق اا  البلا املعىن -د
حت ل  ذه املادة دوجم إخضاع معراد الق ات املنلحة مو رجال الشرطة مو   ظفي اسدارات ال -2

 .ية لقي د قاا اية  لى ممارسمها هلذه احلق ااحلك  
يس يف  ذه املادة مي وكا بيز للاول األطراف يف اتفاقية  نظتة العتا الاولية املعق دة ل -3

بشأجم احلراة النقابية ومحااة وق المنظيا النقايب اختاذ تاابري تشراعية  أ شأ�ا، مو تطبيق   1948
 .القاا جم بطراقة  أ شأ�ا، مجم ختا بالضتااات املنص ص  ليها يف تلك االتفاقية

 الحق في التعليم الرسمي : -4
P35Fاخلاصة بالالجئ   1951 أ اتفاقية  22تكفله املادة     

1
P ،  واقصا  نا بالمعليا الرمسي ، المعليا

الذي تكفله و ث له الاولة  أ  يزاايمها العا ة وكذلك المعليا الذي تق   بما يته  أ طراق ختصيص 
غالف  ايل لذات الغرض. و  ي تقر بأجم ثنح لالجئ  بالننبة إىل المعليا االبماائي افس املعا لة 

تعيا المذكري مبا جاء به اس الجم العاملي حلق ا اساناجم الذي  اخلاصة بامل اطن  ، عإ�ا يف وال اقع
 لى إلزا ية و الااية المعليا االبماائي. لكا شخص احلق يف المعليا وبب  1عقرة 26اص يف  ادته 

مجم اك جم المعليا يف  راوله األوىل و األساسية  لى األقا بالاجم ، ومجم اك جم المعليا األويل إلزا يام ، 
مجم اعتا المعليا الفين و املهين ، ومجم اينر القب ل للمعليا العايل  لى قا  املناواة الما ة  و انبغي

 للجتيع ، و  لى مسا  الكفاءة.
مت األخذ  م ا بالننبة للمعليا غري االبماائي عهذه املادة يف عقرتا ال ااية تأخذ بنفس احلا الذي     

  طل ب  أ الاولة مجم ثنح لالجئ  معضا  عا لة  ، ويث ماه 21،  19،  18،  13به يف امل اد 

                                                 
 -م -ظر امللحقان   ،1951 ة أ اتفاقي 22طالع  لى اص املادة لإل   1
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P36F1.ممكنة  لى مجم ال تقا بأي وال  أ تلك املتن وة لألجااب  ا ة
P يف افس الظروف.P37F2

P  و ذه
 ليه العها الاويل اخلاص  مكااحلق يف المعليا  إجمكتا   العبارة اص   ليها االتفاقية صراوة.

 بق له : 13يف املادة  وال قاعيةباحلق ا االقمصاداة واالجمتا ية  باحلق ا
تقر الاول األطراف يف  ذا العها حبق كا عرد يف الرتبية والمعليا. و ى  مفقة  لى وج ب   -1

ت جيه الرتبية والمعليا إىل اسمناء الكا ا للشخصية اسانااية واحلس بكرا مها وإىل ت طيا اورتا  
 لى وج ب اسمهااف الرتبية والمعليا ثك    وق ا اساناجم واحلراات األساسية. و ى  مفقة كذلك

كا شخص  أ اسسها  باور ااعع يف المتع ور، وت ثيق مواصر المفا ا والمنا ح والصااقة ب  
مجيع األ ا وخمملف الفئات الناللية مو اسثنية مو الاانية، ود ا األاشطة اليت تق   با األ ا املمحاة 

 . أ مجا صيااة النلا
 :األطراف يف  ذا العها بأجم ضتاجم املتارسة الما ة هلذا احلق امطلب وتقر الاول -2
 للجتيع، وإتاومه الااام  جعا المعليا االبماائي إلزا يام  -م 

 تعتيا المعليا ال اا ي مبخملف ما ا ه، مبا يف ذلك المعليا ال اا ي المقين واملهين، وجعله  ماوام  -ب
 مبجااية المعليا، باألخذ تاربيام  للجتيع بكاعة ال سائا املناسبة وال سيتا

للكفاءة، بكاعة ال سائا املناسبة وال  للجتيع  لى قا  املناواة، تبعام  جعا المعليا العايل  ماوام  -ج
 مبجااية المعليا، سيتا باألخذ تاربيام 

تشجيع الرتبية األساسية مو تك يفها، إىل مبعا  ا  ممكأ،  أ مجا األشخاص الذاأ مل املق ا  -د
 مو مل انمكتل ا الاراسة االبماائية،

العتا بنشاط  لى إمناء شبكة  ارسية  لى مجيع املنم اات، وإاشاء اظا   نح واف بالغرض،  - ـ
 .و  اصلة حتن  األوضاع املاداة للعا ل  يف الماراس

                                                 
 .131ص ،  رجع النابقإشكالية اللج ء  لى الصعيااأ الاويل والعريب ، امل  با احلتيا ال ايل ،  1
أل�ا وردة يف   اد خمملفة  أ اتفاقية جنيف و اليت مث المنصيص  أ  -افس الظروف  - ذه املادة إىل المعراف بعبارة  تر ى  2

بغية ت ضيح  ذه املعا لة بامل ا ،  -افس الظروف  -خالهلا  لى  عا لة الالجئ    ا األجااب و امل طن . و مث إد اج  بارة يف
 لكأ مجم ختملف  أ والة إىل مخر  ونب ال ضعية القاا اية للشخص املعين و ذلك  أ ويث ألجم  عا لة األجااب مو امل طن 

  اة اسقا ة، شروط الاخ ل إىل البلا مو ويازة بعض ال ثائق  أ قبا األجنيب مو ت عري الشروط  أ قبا امل اطأ.
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اخميار ، مو األوصياء  نا وج د ا، يف اآلباءمعها الاول األطراف يف  ذا العها باورتا  وراة ت -3
 اار  ألوالد ا غري املاار  احلك  ية، شراطة تقيا املاار  املخمارة مبعااري المعليا الاايا اليت قا 

 .وعقا لقنا اتا اخلاصة وخلقيام     تربية مولئك األوالد دانيام أتفرضها مو تقر ا الاولة، وبم
 ناسه حبراة األعراد واهليئات يف يف مي  أ موكا   ذه املادة  ا ب ز تأواله  لى حن  افيا ليس  -4

 أ  ذه  1إاشاء وإدارة  ؤسنات تعليتية، شراطة المقيا دائتا باملبادئ املنص ص  ليها يف الفقرة 
  .خبض ع المعليا الذي ت عره  ذه املؤسنات ملا قا تفرضه الاولة  أ  عااري دايا املادة ور نام 

  الحق في اإلسعاف : -5
P38Fاخلاصة بالالجئ   1951 اتفاقية  أ 23عمكفله املادة     

1
P،   إذ م�ا تناوي ب  الالجئ

سائا حتمفظ حبقها يف حتااا وجا امل طن  عيتا خيص اسسعاف العا  ، عالاولة ونب رمي و 
P39Fا  ية املنا اة اليت لكأ مجم تقا ها لالجئ .و 

2
P  و لقا ركزت  ف ضية األ ا املمحاة لشؤوجم

اجلنتي  نها مو اجلااب العقلي  الالجئ   لى قضية صحة الالجئ  ، س اء  ا تعلق باجلااب
P40Fسخرت   ظف  خصيصام هلذا الغرض خص صام يف داخا اخليتاتو 

3
P. 

 لى الصحة  أ اس الجم العاملي حلق ا اساناجم إىل احلق يف احملاعظة  25كتا مشارت املادة     
ألسرته، الرعا ية له و بق هلا لكا شخص احلق يف  نم    أ املعيشة كاف للتحاعظة  لى الصحة و 

كذلك اخلا ات االجمتا ية و امضتأ ذلك المغذاة ، و امللبس ، و املنكأ والعنااة الطبية و  
و الشيخ خة و  ، و له احلق يف تأ    عيشمه يف واالت البطالة و املرض و العجز و الرت االالز ة

 غري ذلك  أ عقااجم  وسائا العيش اميجة لظروف خارجة  أ إرادته.
لأل   ة و الطف لة احلق يف املنا اة ور ااة خاص  ، و انعا كا األطفال بنفس احلتااة و    

 . االجمتا ية س اء كاا  والدتا ااجتة  أ رباط شر ي م  بطراقة غري شر ية
 

                                                 
 م .اخلاصة بالالجئ  انظر امللحق  1951 أ اتفاقية  23لإلطالع  لى اص املادة  1
 .131املرجع النابق ، ص إشكالية اللج ء  لى الصعيااأ الاويل والعريب ،  ،  با احلتيا ال ايل 2

3la sante menatale des refugiers « publié par l’organisation mondiale de santé en   
collaboration l’unhcr.chaut commissariat de nations unies pour les réfugiés.p112  
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 الجمعيات :الحق في االنتماء إلى  - 6
P41F1.اخلاصة بالالجئ   1951 أ اتفاقية  15كفلمه املادة     

P   و اقمصر  ذا احلق بالنتاح لالجئ
بإاشاء اجلتعيات و النقابات غري النياسية و ذلك يف افس الظروف اليت ثنحها لألجااب الذاأ 

ألجااب تقليااام مو امتمع جم ع ا ترابا بأعضا  عا لة. و اقصا بذه األخرية احلق ا املتن وة ل
مب جب اتفاقات دولية ثنائية مو  معادة األطراف ، مو كنميجة لقب ل تلك الاول بشرط األ ة األك ر 
ر ااة. و لكأ انم ىن  أ  ذه احلق ا ، احلق ا المفضيلية اليت تعرتف با الاول الصاحل   اطين 

شرط األ ة األك ر ر ااة ولكأ  ا  الاول اليت م ض   عها اتفاقيات خاصة ، و اليت ال انطبق  ليها
بب المنبيه  ليه    مجم احلق ا اليت بب مجم امتمع با الالجئ لكأ مجم تك جم مقا  أ احلق ا اليت 
امتمع با األجااب طبقام لنياسة معضا  عا لة ، ألجم  ذه األخرية تنطبق  لى الالجئ يف واود 

أل ر الذي اعين مجم الالجئ  ال حيق هلا طلب  عنية و     ا اشار إليه بعبارة " افس الظروف " ا
االسمفادة إال  أ احلق ا األعضا اليت تعرتف با الاول لألجااب الذاأ هلا وضعية  شابة هلؤالء 

 الالجئ   أ ويث (  اة اسقا ة ....اخل ).
مث مشارت  ذه املادة إىل " الالجئ  املقيت   لى مرضها بص رة شر ية " واقصا بذلك     

الالجئ  الذاأ دخل ا البلا بصفة شر ية ، مو الذاأ ث  تن اة و وضعيمها بعا مجم دخل ا البلا 
 ك  ا دخل ا البلا بصفة غري قاا اية و  بصفة غري شر ية ، كتا انم ىن  أ املنمفيااأ الالجئ جم الذاأ

عيه بعا اامهاء  اة صالوية إقا مها ، مو وىت مخل ا بأي قا اة اشرتطها قاا جم البلا عيتا خيص 
الاخ ل مو اسقا ة ، و املمعارف  ليه ماه ال انمفيا  أ املعا لة األعضا الالجئ جم الذاأ  ك  ا بالبلا 

P42Fملاة قصرية. 

2
P    إىل تنص  لى مجم   20ادته كتا مكا  ذا احلق اس الجم العاملي حلق ا اساناجم يف

 يف اجلتعيات  و اجلتا ات النلتية. االشرتاكلكا إاناجم احلق يف وراة 
 أ  - 4-الفقرة  23كتا ال ب ز إرغا  موا  لى االاضتا  إىل مجعية  ا ، كتا اص  املادة     

 لى مجم " لكا شخص احلق يف مجم انشئ وانضا إىل اقابات محااة ملصلحمه  افس اس الجم اليت تنص
القالقا ب  الاول و    ااص   لية االتفاقية االعراقة  سثارةوالب ز اسمخاا   ذه ال سائا  ".

                                                 
 .-م – انظر امللحق ، اخلاصة بالالجئ   1951 أ اتفاقية  15لالطالع   لى اص املادة   1
 .127املرجع النابق ، ص إشكالية اللج ء  لى الصعيااأ الاويل والعريب ،   با احلتيا ال ايل ، 2
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 لى كا الجئ واجبات حن  البلا الذي وجا افنه عيه  -بق هلا " إعراقيااملعنية مبشاكا الالجئ  يف 
امطلب  لى وجه اخلص ص مجم المز  بق ااينه ول ائحه وكذلك اسجراءات اليت تمخذ للحفاظ والذي 

 . لى النظا  العا ، ولمنع كذلك  أ مي ماشطة خترابية ضا مي دولة  ض  مبنظتة ال واة األعراقية
ال واة تمعها الاول امل قعة مبنع الالجئ  املقيت  يف مراضيها  أ  هامجة مي دولة  ض  مبنظتة  -2

األعراقية بأي اشاط  أ احملمتا مجم انبب الم تر ب  الاول األ ضاء وخاصة باسمخاا  األسلحة مو 
 الاويل اخلاص أ العها  08 لى  ذا احلق املادة  مكاتكتا   ". أ طراق الصحاعة مو اسذا ة

 اص   لى : إذ باحلق ا االقمصاداة واالجمتا ية وال قاعية
  :يف  ذا العها بكفالة  ا اليتمعها الاول األطراف  -1
االاضتا  إىل النقابة اليت خيمار ا،  النقابات باالشرتاك  ع آخراأ ويف وق كا شخص يف تك اأ -م

دومنا قيا س   ق ا ا املنظتة املعنية،  لى قصا تعزاز  صاحله االقمصاداة واالجمتا ية ومحاامها. وال 
ك اليت انص  ليها القاا جم وتشكا تاابري ضروراة، يف ب ز إخضاع ممارسة  ذا احلق ألاة قي د غري تل

 المتع دلقراطي، لصيااة األ أ الق  ي مو النظا  العا  مو حلتااة وق ا اآلخراأ وورااتا،
وق النقابات يف إاشاء احتادات مو احتادات والعية ق  ية، ووق  ذه االحتادات يف تك اأ  -ب

  نظتات اقابية دولية مو االاضتا  إليها،
وق النقابات يف ممارسة اشاطها حبراة، دومنا قي د غري تلك اليت انص  ليها القاا جم وتشكا  -ج

تاابري ضروراة، يف المتع دلقراطي، لصيااة األ أ الق  ي مو النظا  العا  مو حلتااة وق ا اآلخراأ 
 .وورااتا

 .وق اسضراب، شراطة ممارسمه وعقا لق اا  البلا املعىن -د
 :ي ممارسة الشعائر الدينية الحق ف -7

 الالجئ  ممارسة  رقلة مو تعطيا مو  نع شأاه  أ م تاال تأيت مجم املضيفة للاولة  طلقا ب ز عال    
  عا لة الجئيها مبعا لة  لز ة ، املضيفة عالاول دوهلا، يف ممارسمها ا مادوا اليت الاانية لشعائر ا
 وكذلك اامقاص، دوجم الاانية شعائر ا ملتارسة هلا كا لةم  الفرصة إتاوة ويث  أ مل اطنيها  ناواة

 ممارسة يف إجم املضيفة الاولة جتا مل  ا موطا�ا، يف ذلك ععا ا مادوا   لتا ألوالد ا الاانية الرتبية يف
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 الماخا هلا حيق عقط  نا ا العا ، وبنظا ها بأ نها إخالال سيحاث الاانية والطق   الشعائر بعض
 43F1.الطرع  ملصلحة األ ر  ذا تقرار  نا احلذر وبب شعائر، او طق    كذا ملنع

P44F2. 1951 أ اتفاقية  4املادة  و    ا اص   ليه
P،  و أ خالل قراءة  ذه املادة لل  لة األوىل افها

امل اطن جم عيتا خيص ممارسة الشعائر الاانية   نها و كأ�ا ثنح لالجئ  وق قام موسع  أ اليت امتمع با
 مو الرتبية الاانية لألوالد. 

و لكأ المفنري الصحيح هلذه املادة و املمعارف  ليه دوليام    مجم  لى الاولة مجم تعا ا الالجئ      
، بنفس عيتا خيص شعائر ا الاانية و الرتبية الاانية لألوالد الالجئ  الذاأ انمت جم إىل داااة  عنية 

الطراقة اليت تعا ا با   اطنيها الذاأ انمت جم إىل افس الااااة. و د ا اس الجم العاملي حلق ا 
 P45F3.18اساناجم  ذا احلق يف املادة 

 : الحق في الضمان االجتماعي - 8
P46F4. 1951 أ اتفاقية  24املادة كفلمه     

P،  اخلاصة بالالجئ  إذ تعرتف  بائيام لالجئ بنفس
احلق ا اليت امتمع با امل اطأ عيتا خيص األج ر وشروط العتا و إىل وا  ا الضتاجم االجمتا ي ، 

، مو  ناعس للت اطن  يف س ا العتاولذلك ال امتمع الالجئ مبركز قاا ين ممسى  أ  ركز امل طن  ، 
خذ الاولة ونب  ذه املادة بمحااااأ اثن  امعلق األول بعا  و بالننبة للضتاجم االجمتا ي تأ

با يف دولة إلزا  دولة اسقا ة بإبقاء احلق ا اليت اك جم الالجئ قا اكمنبها مو    بصاد اكمنا
، و امعلق ال اين بعا  إلزا  دولة اسقا ة جبعا الالجئ انمفيا  أ ق ااينها وماظتمها الااخلية مخر 

 اليت تمعلق بالمقا يات 
ات اليت تاعع بكا لها  أ األ  ال العا ة و المع اضات املاع  ة لألشخاص لمو بأجزاء  أ المقا    

قا اي. ولكأ وراة الاولة تنقط يف الذاأ ال انم ع جم شروط املنامهة املفروضة ملنح راتب ت
احلالم   عام إذا كاجم اربطها اتفاا باولة مخر  ، انص  لى اسبقاء  لى احلق ا اليت اكمنبها 

                                                 
، جا عة  واسداراةالغري للعل   االقمصاداة ، اللة  اساناينسناجم طالب  با الشهيا ، وق ا وواجبات الاولة املضيفة لالجئ  1

 . 312الك عة كلية القاا جم ، ص
 انظر امللحق م.    ،1951أ اتفاقية   04لالطالع  لى اص املادة  2

  أ اس الجم العاملي حلق ا اساناجم .  18اص املادة  ، انظر3 
 انظر امللحق م.،   1951 أ اتفاقية   24لالطالع  لى اص املادة   4
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الالجئ مو اليت    يف طراقه إىل كمنابا  لى صعيا الضتاجم االجمتا ي ، ععنائذ تلمز  دولة اسقا ة 
قط  لى   اطنيها، كتا اا ا احلق يف الضتاجم  نح الالجئ  ذا اال مياز رغا ماه كاجم اقمصر ع

اليت تنص  لى مجم " لكا شخص بصفمه  22االجمتا ي اس الجم العاملي حلق ا اساناجم يف املادة 
اله د الق  ي و المعاوجم و يف مجم حتقق ب اسطة  احلق يف الضتااة االجمتا ية ض ا يف المتع 

و احلق ا االقمصاداة و االجمتا ية والرتب اة اليت ال  ، و مبا امفق و اظا كا دولة و   ارد االاويل
  ين  نها لكرا مه، و للنت  احلر لشخصيمه ".

و  ذه احلق ا  ي وق ا  ا ة انم جب ت عري ا لالجئ  أ  نطق إ�ا م  ر ضروراة ال غىن     
و     ا  نها ألي إاناجم. كتا تلمز  الاولة كذلك ام عري األ أ لالجئ  و النهر  لى محاامها 

P47Fمكات  ليه لعااا  أ االتفاقيات الاولية و اسقليتية ذات الصلة.

1
P  

 الحقوق الخاصة :  -ثانيا 
و  ي وق ا خاصة امتمع با الالجئ بالنظر إىل وضعيمه القاا اية املخملفة  أ ر ااا الاولة و ي      

 كالمايل: 
  الحقوق العائلية وما يتصل بها :  - 1

 بأو اله  نها املمعلقة تلك سيتا وال سابقا املكمنبة الالجئ وق ا باورتا  املضيفة الاولة قيا     
 الشكلية اسجراءات االقمضاء  نا تنمكتا مجم  لى بالزواج، املمعلقة احلق ا سيتا ال الشخصية،
 تلك ق اا  با تعرتف اليت احلق ا  أ احلق ذلك اك جم مجم و لى الاولة، تلك ق اا  يف امللح ظة
 ألوكا  مصال ختضع الشخصية الالجئ مو ال مجم  لى .الجئا صاوبه اصبح مل ل  عيتا الاولة
 48F2.إقا مه بلا علقاا جم   طأ  أ له اكأ مل وإذا األصلي،   طنه بلا دولمه، قاا جم
P49Fاملمعلقة بالالجئ .  1951 أ اتفاقية  12املادة واص   لى ذلك      

3
P   كتا لكأ مجم ختملف

 ذه احلق ا  أ دولة إىل مخر  حبنب الق اا  اليت حتكا األو ال الشخصية لألجااب ، و بصفة 
 ا ة ا جا يف  ذا الشأجم تص راجم المص ر األول و اركز  لى عكرة تطبيق قاا جم امل طأ و المص ر 

                                                 
ـ   1 regfugie « et vous ,etes vous en securite ? »volume 2 numéro 139 genif 2005 . 
publie par l’unhcr, p 12. 

 . 310، صاملرجع النابق ،  اساناينسناجم طالب  با الشهيا ، وق ا وواجبات الاولة املضيفة لالجئ  2
 انظر امللحق م.   ،1951 أ اتفاقية  12 لإلطالع  لى اص املادة 3
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نيب و لكأ عيتا خيص الالجئ  ال اين اأخذ بفكرة تطبيق القاا جم ال طين للبلا الذي انمتي إليه األج
 P50F1.تأخذ  ذه املادة بالمص ر األول و ذلك ال مباراأ

 ألجم الالجئ  غالبام  ا افضل جم اخميار   طنها يف البلا اليت  نحها اللج ء.:  أوالً 
إ فاء الالجئ   أ تطبيق قاا جم بلا ا األصلي و    األ ر الذي لكأ مجم تك جم له ممهية :  ثانياً 

 نبة إليها إذ كاجم ذلك القاا جم قا سا ا يف  تلية اضطهاد ا.بالغة بالن
بذا تك جم  ذه املادة قا جتا ل  والة العااا  أ الاول اليت تطبق قاا جم البلا الذي اكنب  و    

مو بالشراعة املنب قة  أ داااة األجنيب. و  ذا  ا دعع بالعااا  أ الاول إىل إبااء  األجنيب جننيمه ،
حتفظات بشأجم  ذه املادة   ا الن اا وعنلناا و اللم  مكاتا مجم  ذه املنألة حيكتها قاا جم البلا 

 الذي حيتا األجنيب جننية ، مث تبعمها  اة دول يف ذلك و  ي  صر و إسباايا و ب تن ااا.
لكأ يف ال اقع إجم  ذه املادة ال تأخذ بصفة  طلقة بقاا جم امل طأ ، و لعلة يف ذلك إجم عقرتا  و    

ال ااية يف  ا خيص األو ال الشخصية و خاصة الزواج ، تعرتف بشر ية احلق ا املكمنبة لالجئ 
رتط مال سابقام مبقمضى ق اا  دولة مخر  واليت تعين يف غالب األوياجم الاولة األصلية. ولكأ اش

تمعارض تلك احلق ا  ع ق اا  بلا اللج ء. و زاادة  لى ذلك لكأ لبلا اللج ء مجم ال اقر  ذه 
مجم ال تعرتف با إال بعا خض  ها لإلجراءات اليت  احلق ا إذا كاا  تمعارض  ع اظا ه العا  مو

 P51F2.جتيز ا ق ااينه الااخلية
ق يف الزواج للرجا واملرمة وتك اأ األسرة بصفة قا اص اس الجم العاملي حلق ا اساناجم  لى احل و    

P52F3.16رضائية وذلك يف املادة 
P.كتا مجم  ناك وق ا تبعية حلق الزواج بب مجم حترت  و  نها 

 حق جمع شمل األسرة :  -أوالً 
P53Fو    قرارا مااته اللجنة المنفيذاة املف ضية األ ا املمحاة لشؤوجم الالجئ     

4
P و اليت مصارت  اة

 : بشأجم مجع مشا األسر املشممة و  ي كالمايلقرارات 

                                                 
 .125املرجع النابق ، ص إشكالية اللج ء  لى الصعيااأ الاويل والعريب،   با احلتيا ال ايل ، 1

 .126املرجع النابق ، ص  افس  2
  أ اس الجم العاملي حلق ا اساناجم . 16انظر املادة   3
المنفيذاة لرباا ج املف ض النا ي بناء  لى ت صية اللجنة ) مجع مشا األسرة ، قرار مااته اللجنة  28(  9نظر القرار رقا ا  4

 ).add  /12/32/aـ  1ملف (  12وورد يف وثيقة اجلتعية العا ة لأل ا املمحاة رقا   1977الفر ية املعنية باحلتااة الاولية  ،
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 تكرر تأكيا األمهية اجل  راة ملبام مجع مشا األسرة. -م       
املف ضية باف تعزاز مجع مشا مسر  لمننيقي الذي تق   بهاتؤكا الادام ممهية الاور  -ب     

الالجئ  املنفصلة  أ خالل الماخالت املناسبة  ع احلك  ات واملنظتات احلك  ية و غري 
 احلك  ية.

تالوظ باالرتياح مجم قارام  أ المقا  قا حتقق عيتا امعلق جبتع مشا مسر الالجئ  املنفصلة  -ج     
 احلاضر  ف ضية األ ا املمحاة لشؤوجم لالجئ . أ خالل اجله د اليت تضطلع با يف ال ق  

 إعادة توحيد األسرة :  -ثانياً 
P54Fو   قرار مااته اللجنة المنفيذاة ملف ضية األ ا املمحاة لشؤوجم الالجئ     

1
P  بشأجم مجع مشا األسر

 املشممة .
مببام وواة األسرة وألغراض إانااية بااهة انبغي بذل كا جها لضتاجم مجع مشا  إ تاالم  - م

 مسر الالجئ  املشممة.
هلذا الغرض  أ املرغ ب عيه مجم تق   بلااجم اللج ء و بلااجم املنشأ با ا جه د املف ض   -ب    

لمتكينها  أ النا ي لضتاجم إثا  مجع مشا األسر  أ طراق  نح تصرح خروج ألعراد مسر الالجئ  
 االاضتا  إىل مالجئ  يف اخلارج.

 أ املأ  ل مجم تق   بلااجم اللج ء بمنظيا  عااري  مناحمة  نا حتااا  أ  ا معراد األسرة  -ج       
 الذاأ لكأ قب هلا بغرض إثا  مجع مشا األسرة.

مو بن ة األطفال   نا البحث يف مجع مشا األسر عإجم غياب املنمناات الشر ية الرمسية للزواج  -د 
 انبغي مال اعمرب يف وا ذاته  قبة يف  ذا النبيا.

لقا مد  تشم  مسر الالجئ  يف  ناطق  عينة  أ العامل إىل ظه ر  اد  أ املشكالت  -ه      
ذات احلناسية خاصة عيتا امعلق بالقصر غري املصح ب  بذواها ، و انبغي بذل كا جها  أ مجا 

صح ب  بذواها مو مقرب مقاربا اآلخراأ قبا إ ادة ت طينها ، و انبغي اقمفاء مثر القصر غري امل
بعا إ ادة الم ط  .  اكفي  أ اليق  ماضام أ مجا ت ضيح وضعها العائلي مبا   اصلة اجله د  

                                                 
) مجع مشا األسر ، قرار مااته اللجنة المنفيذاة براا ج املف ض النا ي بناء  لى ت صية اللجنة الفر ية  32(  24قرار رقا   1

 ). add 12/a.  1ملف (  12املعنية باحلتااة الاولية ، ورد يف وثيقة اجلتعية العا ة لأل ا املمحاة رقا 
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وتعمرب  ذه اله دات ذات ممهية، خاصة قبا الب  يف المبين الذي امضتأ قطع الروابط  ع األسر 
 الطبيعية.

انبغي الرتويب بشاة باالجتا ات اسبابية ب جه  ا  عيتا امعلق جبتع مشا مسرة الالجئ   و    
 املشممة ، إال مجم  ناك  اد  أ املشكالت العالقة اليت  ازال  حتماج إىل وا. 

رغبة يف تنشيط اسد اج النراع ألسر الالجئ  يف بلا الم ط  انبغي  أ ويث املبام ـ  نح   -ي    
ألسرة األقرب  املنضت  افس ال ضع القاا ين والمنهيالت مس ة برب األسرة الذي مت اال رتاف معراد ا

 به رمسيام كالجئ.
يف واالت  ناسبة انبغي تينري مجع مشا األسر بماابري خاصة ملنح املنا اة لرب األسرة ،  -ل     

ج ء إىل تأخري  فرط يف  نح وىت ال تؤدي الصع بات االقمصاداة و املمعلقة باسسكاجم يف بلا الل
 المصراح باخ ل معراد األسرة.

  حق ملكية األموال المنقولة وغير المنقولة :  - 2
P55Fاخلاصة بالالجئ .  1951 أ اتفاقية  30،  13ووق اقا  ذه املتملكات كفلمه امل اد     

1
P 

لكأ  الوظمه    م�ا ال إىل تكفا  لكية األ  ال املنق لة و غري املنق لة ،و ا  13عبالننبة للتادة 
تمضتأ ماة إشارة إىل امل طأ مو اسقا ة للمتمع باحلق ا إىل تكفلها لالجئ عيتا امعلق مبلكية األ  ال 
 املنق لة وغري املنق لة، مما اعين إجم إوكا ها ال تنطبق  لى الالجئ بصرف النظر  تا إذا كاجم له

P56Fا بملك احلق ا.   طأ مو إقا ة يف الاولة اليت اراا مجم امتمع عيه

2
P   كتا مكا  لى وق امللكية

 .17اس الجم العاملي حلق ا اساناجم يف املادة 
P57Fاخلاصة بالالجئ   1951  أ اتفاقية 30م ا املادة     

3
P، تكفا احلق يف اقا  ذه  واليت

اك ا ا ، عهي تلز  الاول املمعاقاة بالنتاح لالجئ  بنقا ممملكاتا إىل اخلارج، شراطة مجم املتملكات
 ذا االلمزا  ك جم للاولة اليت انم طن جم با. و قا محل ا  عها  ذا املتملكات ، كتا مجم اقلها س ف ا

 لى ابقى قائتام وىت يف احلالة اليت ثنع عيها الاولة املمعاقاة ذلك النقا  لى األجااب مو وىت 

                                                 
 . -م – انظر امللحق ، اخلاصة بالالجئ   1951 أ اتفاقية  30و  13لالطالع  لى اص امل اد  1
 .126املرجع النابق ، ص إشكالية اللج ء  لى الصعيااأ الاويل والعريب ،   با احلتيا ال ايل ، 2
 .-م – انظر امللحق ، اخلاصة بالالجئ   1951 أ اتفاقية  30الطالع  لى اص املادة ل 3
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الاولة عقط برقابة اقا  ذه األ  ال واليت بب مجم تما طبقام لق ااينها الااخلية  حتمفظو    اطنيها.
 وماظتمها، ولكأ ليس هلا احلق مبنع اقا كا املتملكات مو اقا بعضها دوجم اآلخر.

و المفنري املمفق  ليه لعبارة " ا محل ه إىل مرضها  أ ممملكات "    ماه ليس  أ املفروض مجم     
أ قا جاءوا بذه املتملكات ويث مت اال رتاف با كالجئ  مو عيتا بعا .مما اك جم األشخاص  

اعين إجم احلق يف اقا املتملكات اليت مت ا با قبا اال رتاف با كالجئ  وينتا كاا  وضعيمها 
 افس وضعية األجااب.

 ذه الاول  لز ة م ا بالننبة للتتملكات امل ج دة يف دول  معاقاة مخر  غري دولة اسقا ة ، عإجم     
عقط بمنهيا إجراءات اقا  ذه املتملكات إىل الاولة اليت سينم طن جم عيها ، كتا م�ا غري  لز ة 

P58F1.بذلك إذا رمت إجم  ناك مسباب وجيهة تنما ى  ا  اقا  ذه املتملكات
P  

 الصناعية :و حق الملكية األدبية   - 3
اخلاصة بالالجئ  . و مجم  نم   مو  ضت جم   1951 أ اتفاقية  14تكفا  ذا احلق املادة و     

 ذه احلق ا اليت امتمع با الالجئ مب جب  ذه املادة ختملف  أ ويث إذا كاجم الالجئ لار   ذه 
ماة دولة مخر   ض  يف اتفاقية جنيف. عفي احلالة األوىل لنح  احلق ا يف بلا إقا مه املعماد ، مو

 مه، كتا مجم  ذه احلق ا لكأ مجم ختملف  أ بلا إىل آخر لالجئ احلق ا املتن وة لر ااا بلا إقا
االتفاقيات الاولية اليت  ي طرف عيها و  ي  لز ة هلا. كتا اراد باسقا ة  حبنب ق ااينها ال طنية مو

املعمادة املذك رة يف املادة ،  ي إقا ة اك جم  اا ا الز ين غري قصري ولكأ يف افس ال ق  مقا  أ 
P59Fاسقا ة الاائتة.

2
P الفقرة  27و كتا مكا  لى  ذا احلق اس الجم العاملي حلق ا اساناجم يف املادة

  لى إاماجه العلتي ، مو لكا عرد احلق يف محااة املصاحل األدبية واملاداة املرتتبة إذ اص " . ال ااية
 األديب ، مو الفين " .

 
 

                                                 
 .136املرجع النابق  ، ص  الصعيااأ الاويل والعريب ،إشكالية اللج ء  لى  با احلتيا ال ايل ،  1

   convenion et protocolانظر امللحق م. ، اخلاصة بالالجئ    1951 أ اتفاقية  14لالطالع  لى اص 2 
recatifs au statut des refu gies natonsunies p 19 .                                                  
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 P60F1:الحقوق العرفية  -ثالثاً 
P61Fعدم الطرد : -أ 

2 
الطرد  ا  رعض مورد مالجئ  نا احلاود  وكذلك  ا  إ ادته بعا النتاح له امضتأ  بام  ا      

بالاخ ل إىل بلا لكأ مجم امعرض عيه لالضطهاد ، واظرام لطبيعمه األساسية و اليت حتظى با رتاف 
 املي ، عقا مث اال رتاف مببام  ا  الطرد با مباره  بام  أ  بادئ القاا جم الاويل العريف ، و  أ مث 

قاا جم  لز  جلتيع الاول بغض النظر  تا إذا كاا   ذه الاول  نضتة إىل االتفاقية مو إوا  عه  
، كتا   1951 أ اتفاقية  33الصك ك الاولية ذات الصلة م  ال . كتا مجم  ذا احلق كفلمه املادة 

P62Fاص   ليه صراوة  اد  أ الصك ك الاولية املعمتاة  لى الصعيااأ العاملي واسقليتي.

3 
تا مجم معضا الطرا لضتاجم اورتا  وق ا اساناجم األساسية  ي خلق و ي ب  النلطات ك    

احمللية  لى مجيع املنم اات ، و انبغي ت ضيح  ذا املبام  أ طراق االتصال بالنلطات احمللية واألعراد 
 العنكرا  و نئ يل احلاود.

حلق يف اسمعتال  بام الطرد الذي تعمرب إال مجم إلزا  الاولة بعا  طرد الالجئ ليس  طلقام با هلا ا    
طراقام  أ طرا إ�ا والة اللج ء ، عه   تا قاا ين تمخذه الاولة  ع اورتا  بعض اسجراءات ، 

إقليتيها و إلزا ه مبغادرته إذا كاجم يف  باف وضع وا ل ضعية الالجئ املم اجا بصفة شر ية  لى
                                                 

 أ النظا  األساسي حملكتة العال الاولية املنب قة  أ  38بالقاا جم الاويل العريف كتا  رعمه الفقرة ال ااية  أ املادة اقصا   1
بق هلا :    مب ابة وجة اامجة  أ المعا ا العا  الذي اكمنب ق ة   1920الصيغة النابقة لنظا  حمكتة العال الاولية سنة 

 –ا الاول والمزا اتا يف  القاتا املمبادلة انظر، زغت   كتال :  صادر القاا جم الاويل القاا جم ، وبذلك عه   أ  صادر وق  
  ، كتا قا اطلق  لى العرف الاويل  لى 2004 - ـ  1425العرف ، دار العل   للم زاع والنشر ،اجلزائر ، –املعا اات 

 ولية مجم ت اعر  اة شروط  نها : صطلح العادة الاولية ، و اشرط لكي اأخذ العرف مو العادة الصبغة الا
 ـ إ�ا  ادات تأتيها الاول و ترا يها يف تصرعاتا و  القاتا.1
 ـ تعمرب الاول  ذه العادات مب ابة قاا جم واجب المطبيق. 2
دراسة يف  صادر وق ا اساناجم ،  ـ ت اتر اسمعتال الاول هلذه العادات بصفمها القاا اية، انظر  تر صاوا ، 3

 .90، ص  2005ـ   3دا اجم املطب  ات اجلا عية ، اجلزائر ، ط 
) 27(  8رقا  . 1977)  ا  الطرد سنة  28(  6قرار اللجنة المنفيذاة املف ضية األ ا املمحاة لشؤوجم الالجئ  : رقا   2

، انظر  نظتة  add  /12/32/a.  1ملف (   12اة  رقا . ورد ويف وثيقة اجلتعية العا ة لأل ا املمح 1977الطرد سنة 
 .17، ص   1997العف  الاولية ،  تقرار  ا  

 .13 ف ضية األ ا املمحاة لشؤوجم الالجئ  ، دليا العتا يف واالت الط ارئ ،  املرجع النابق ، ص   3
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الااخا مو اخلارج مو اقمصاد ا ال طين مو الصحة العا ة مو وج ده  ا اهاد م أ الاولة مو سال مها يف 
 P63F1.اآلداب العا ة مو النكينة العا ة

كتا لكأ مجم تمطلب ونب احلاالت و الق اا  قرارام إداراام مو قضائيام كتا مجم  ذا ال لنع     
جم  ذه الالجئ  أ تقامي اسثبات  لى براءته ، و ثنحه الاولة ضتااات للقيا  بذلك، غري م

الضتااات لكأ مجم تمالشى ألسباب وجيهة تفرضها ظروف م نية اسمعجاليه.وبعا إصاار الاولة قرارام 
�ائيام يف وق الالجئ املطرود ثنح له  هلة  عق لة للرويا إىل بلا آخر مث ثنح له كا مس كاايات 

بمنقالته و لكأ يف  الضروراة لذلك. و هلا عرض بعض القي د خالل  ذه الفرتة خاصة عيتا امعلق
 P64F2.واود  عق لة

  ب ـ مبدأ عدم الرد :
 33وحتظر املادة  .لالجئ  الاويل والقاا جم الالجئ  محااة ملفه   األساسية املبادئ  أ الرد  ا 

 الص ر  أ ص رة بأاة الجئا ترد مو األطراف الاول تطرد مجم الالجئ  ب ضع اخلاصة االتفاقية  أ )1(
 مو جننيمه مو دانه مو  رقه بنبب عيها  هادت  ورامه مو وياته تك جم اليت األقاليا واود إىل

 .النياسية آرائه بنبب مو  عينة اجمتا ية عئة إىل اامتائه
 إىل الجأ مجم يف   احلق عرد لكا" مجم  لى اساناجم حلق ا العاملي اس الجم  أ) 1( 14وتنص املادة 

 الفقرة  نط ا اا   ذلك، إىل وباسضاعة ".االضطهاد  أ  ربا إليها االلمجاء حياول مو مخر  بلااجم
 األساسي النظا  با متاد اخلاص القرار و   اخلا نة الاورة  428 رقا العا ة اجلتعية قرار  أ  2

 مداء يف النا ي املف ض  ع المعاوجم إىل الاول الالجئ  لشئ جم املمحاة األ ا ملف ضية
 عها وانط ي ".مقاليتها إىل بالع دة لالجئ  النتاح"  نها م  ر مجلة طراق  أ وظائفها/وظائفه

                                                 
عاضلة  با اقالم  أ . 65ص   ،1965،  س راا  ، جا عة د شق  طبعة ، املركز القاا ين لألجااب يف س راة عؤاد شباط ، 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               . 203نابق ، صالرجع املاللطيف ، 
 :         انظر ،138، ص املرجع النابق إشكالية اللج ء  لى الصعيااأ الاويل والعريب ،  با احلتيا ال ايل ، 2

 guide des pp cedures et criteresa applquer pour  même referance p36.  
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 امعلق إجراء ألي وامسة ممهية  لى  عها والمعاوجم الالجئ  لشئ جم املمحاة األ ا  ف ضية دور
P65F1.بالالجئ 

P  
مب ابة قا اة  شرتكة ب  كاعة الق ا ا   بام  ا  الرد و ا مربه بعض عقهاء القاا جم الاويل    

P66Fاسانااية ال اجبة االورتا   أ طرف الاول املمتااة.

2
P  و قا د   اللجنة المنفيذاة ملف ضية األ ا

املمحاة إىل اورتا   ذا املبام  أ طراق إصاار قرارات  معلقة بذا الشأجم و جاء ت يف شكا عقرات 
 و  ي كاآليت:

 إذ تؤكا الادا الطبيعة اجل  راة ملبام  ا  الرد الذي حيظى با رتاف  ا   -ب 
تا  ا الاول إىل ضتاجم مجم اؤخذ يف اال مبار  بام  ا  الرد يف املعا اات املمعلقة  -د          

 بالمنليا و ونب االقمضاء يف المشراعات ال طنية بشأجم  ذا امل ض ع 
 ا مبار خاص ملبام  ا  الرد ، و ذلك يف تطبيق املعا اات تعرب  أ األ ا بأجم ا يل - ـ     

P67Fالقائتة املمعلقة بالمنليا.

3 
إجم املبام رغا وث الق اا  الاولية  لى اورتا ه إال ماه تعرض لعاة خروقات يف  رات     

والذي    1990 اااة ، وذلك بشهادة  ف ضية األ ا املمحاة لشؤوجم الالجئ  يف تقرار ا سنة 
تعرب  أ  تيق قلقها إزاء اسمقرار تعرض محااة الالجئ  ملخاطر شاااة  -ج -ه يف الفقرة جاء عي

يف ك ري  أ الاول ، مبا يف ذلك  ا اما  أ خالل اسبعاد ملقنري والطرد وغري ا  أ المهاااات 
 P68F4.لأل أ الباين لالجئ  و كرا مها و رعا مها

قه ، حبيث مجم  ناك اتفاا  نذ القا  و ل و لكأ يف ال اقع إجم  بام  ا  الرد ليس  لى إطال
موقية الاول يف  ا  النتاح لطاليب اللج ء بالاخ ل سقليتيها ، إذا  ا كاا   ناك مسباب وجيهة 

                                                 
 اعيش جم الذاأ داخليا املشرداأ مو/و بالالجئ  اخلاصة اساناجم وق ا ومحااة رصا ف ضية األ ا املمحاة لشؤوجم الالجئ  ،  1
  . 311انظر سناجم طالب  با الشهيا ، املرجع النابق ، ص  ، 12املخيتات ، ص يف
  1997، سنة  21  ص 1993 نظتة العف  الاولية تقرار  ا   انظر ، ، 193عاضلة  با اللطيف ، املرجع النابق ، ص  2

 . 25  ، ص1995، سنة 15ص
  ، 1980)  شكالت المنليا اليت تؤثر  لى الالجئ  ، سنة  31(  17قرار اللجنة المنفيذاة ملف ضية األ ا املمحاة رقا :  3

 ).  add  /12  /35  /a 1ملف (  12ورد يف وثيقة اجلتعية العا ة لأل ا املمحاة رقا 
ورد يف وثيقة اجلتعية  ،) ت صية  ا ة الفقرة (ج)41(  61قا رار اللجنة المنفيذاة ملف ضية األ ا املمحاة لشؤوجم الالجئ  : ر ق 4

 ). dd/12/12/45/a 1ملف (  12العا ة لأل ا املمحاة رقا 
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املمعلقة   1951 أ اتفاقية  30ال طين مو النظا  العا  ، و    ا قررته املادة  افرضها األ أ
ادة ار ي إىل اال رتاف للاولة باحلق يف مجم تقرر  ىت ت جا بالالجئ  ، والمفنري املمفق  ليه هلذه امل

طالب اللج ء خطرام  لى م نها مو اظا ها  مسباب وجيهة لكأ  لى مساسها ا مبار لالجئ مو
 P69F1.العا 

لكأ  ذا الرد ال اما إال بشروط و مول شرط    صالوية الالجئ يف ممارسة وقه يف 
اال رتاض  لى قرار الرد وعق اسجراءات اليت انص  ليها القاا جم إي احلق يف حماكتة  ادلة و    ا 

P70F2.02يف الفقرة  32مكاته املادة 
P  والشرط ال اين عيصطلح  ليه اسا املأو  املؤق  ، و   يف واقع

 ر اقيا ت ازاام ب  ا مباراأ مساسي  ، األول سلطة الاولة املطلقة ملا هلا  أ سيادة ، وال اين األ
 P71F3. صلحة الالجئ  يف المتمع بقار  أ احلتااة

 : لالجئالحقوق االستثنائية  -رابعاً 
 اإلعفاء من المعاملة بالمثل :-أ 
اخلاصة بالالجئ  ، و لكأ  ا جتار اسشارة إليه   1951 أ اتفاقية  07اص   ليها املادة و      

   إجم  ذه املادة ماشأت قا اة جاااة ، و  ي إاه بب  لى الاول إجم تعا ا الالجئ    لتا 
تعا ا به  ا ة األجااب ، و لكأ انم ىن  أ ذلك احلاالت اليت اص   ليها االتفاقية إذ بب مجم 

 بارة املعا لة العا ة لألجااب افها  نها احملاعظة  لى  ثنحها عيها وضعية قاا اية معضا، كتا مجم
احلا األدىن  أ احلق ا املمعارف  ليها دوليام لألجااب ، و بذا عإجم االتفاقية تنم ين بعض احلاالت 
املشار إليها صراوة يف بعض   اد ا. إذ م�ا ال تلز  الاول املمعاقاة مبنح الالجئ  وضعية  متيزة، إال 

ا احلق يف حتااا ال ضع القاا ين لالجئ  ع  را اة مجم اك جم  ذا ال ضع ال اقا ا ميازام مجم الاول هل
  أ ال ضع الذي امتمع به األجااب  ادة.

 ذا اس فاء  أ املعا لة بامل ا املشار إليه يف الفقرة ال ااية  أ افس املادة افها  نه إاه بب  إجم    
ب  ادة ،  تالم بقا اة المعا ا بامل ا بعا  رور ثالث  نح الالجئ  افس احلق ا املقررة لألجاا

                                                 
 .139املرجع النابق ، ص إشكالية اللج ء  لى الصعيااأ الاويل والعريب ،   با احلتيا ال ايل ، 1
 -م  –امللحق  2الفقرة  32انظر املادة  2
 . 09، ص املرجع النابق ،  اسسال ية، وق ا الالجئ  ب  القاا جم الاويل والشراعة غتري  با القادر  3
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سن ات  لى إقا مها يف بلا امللجأ. كتا تنص الفقرة الرابعة ماه  لى الاول مجم ترا ي بكيفية إبابية 
 ). 3و  2إ كااية  نح الالجئ  وق ا و ناعع ممسى وم لى  أ اليت تضتنمها الفقرت  ( 

م  مجم املفع ل مو املا  القاا ين هلذه الفقرة ال امجاوز واود الم صية إال مجم ممارسة املياااية مثب    
مو باألور   طالبة الاول بأجم اك جم هلا  ربر رمسي  نا رعضها إ طاء الالجئ  وق ا تفضيلية 

 م لى و ممسى  أ تلك املتن وة لألجااب. 
لكأ يف احلقيقة  ي افس احلق ا  ا املعنية باملعا لة بامل ا ، و مجم املادة اخلا نة ت ضح احلقإال     

 P72F1.املتن وة لألجااب  ادة
P73F2:ة الحماية المؤقت -ب 

P   
حبيث ال اشتا  ذا المعراف األشخاص »   الالجئ «   بىن بعض الاول تعرافام حماودام لكلتةتم    

الفاراأ  أ الصراع املنلح ، إجم  ؤالء األشخاص حمتي  مب جب اتفاقية  نظتة ال واة اسعراقية 
غري ماه يف البلااجم »  الجئ « وغري ا  أ االتفاقيات اسقليتية األخر  اليت م ط  تعرافام   سعام  ل

كاجم  صطلح احلتااة املؤقمة انمعتا ل صف احلتااة »  الالجئ « اليت تمخذ تعرافام حماودام ملصطلح 
غري مجم اال رتاف  املقا ة إىل عئات  أ األشخاص الذاأ  ا يف واجة  اسة إىل احلتااة الاولية ،

با كالجئ  م ر غري وارد. و ذلك الومتال  اثن ، إ ا أل�ا ال اقع جم يف اطاا  ذا المعراف 
احملاود ، مو ألجم تقرار ال ضع بشكا اافرادي لأ اك جم ذا جاو  بالنظر لعاد األشخاص املعني  

P74F3.باحلتااة
P  

ويف واالت ك رية مت رعض  نح  ركز الالجئ لألشخاص الفاراأ  أ الصرا ات املنلحة لعا      
القارة  لى إثبات خ ف له اربره  أ المعرض لالضطهاد بشكا عردي. إال مجم اتباع �ج احلتااة 
املؤقمة سا ا  لى المقراب ب  اآلراء ، حبيث ااه اعطى احلتااة الاولية لألشخاص الذاأ تمعرض 

 P75F4. مها للخطرسال

                                                 
 .123املرجع النابق ، ص  إشكالية اللج ء  لى الصعيااأ الاويل والعريب ، ،  با احلتيا ال ايل 1
) اللج ء  املؤق  ،  و ورد يف وثيقة اجلتعية  31(  19ملف ضية األ ا املمحاة لشؤوجم الالجئ  : رقا  قرار اللجنة  المنفيذاة 2

 ).  add  /12 /35 /aـ  1ملف (  12العا ة لأل ا املمحاة رقا 
 .14 ف ضية األ ا املمحاة لشؤوجم الالجئ  ، دليا العتا يف واالت الط ارئ ، املرجع النابق ، ص  3
 .86 ا املمحاة لشؤوجم الالجئ  ، والة الالجئ  يف العامل حب ا  أ ول ل ، املرجع النابق ، ص  ف ضية األ 4
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النبب الرئيني يف تشااا   قف النياسي  و الرمي العا  يف الاول الصنا ية جتاه  لمتني و     
اللج ء ،    لمتا   ا  و ج د رغبة لا  الالجئ  يف الع دة إىل وطنها وىت بعا زوال مسباب 

أ اظرام للظروف اخل ف وإ ادة األ أ إىل وطنها األصلي، با م�ا افضل جم البقاء يف دول امللج
 املعيشة املينرة هلا.

وتلز  احلتااة املؤقمة مو " احلتااة اليت تركز  لى الع دة " كتا تطلق  ليها إوا  احلك  ات     
األوروبية ، مجيع األطراف املعنية مجم ت يل ا مبارام جادا ملنألة اس ادة إىل ال طأ يف �ااة األ ر. كتا 

اسجراء املؤق  إجم املطل ب  نها الع دة إىل ال طأ  ىت مسح   بب مجم اعلا املنمفياوجم  أ  ذا
هلا الظروف و زال  مسباب اخل ف و مجم اعاوا مافنها افنيام هلذا األ ر.كتا الز  �ج احلتااة 
املؤقمة احلك  ات املضيفة و ف ضية األ ا املمحاة  لى وا س اء بمنهيا إجراءات الع دة إىل 

P76Fال طأ.

1
P  ال با  أ  را اتا و  ي كتا اليؤقمة  ناصر مساسية كتا مجم للحتااة امل :  
 النتاح بالاخ ل إىل بلا اللج ء. -م         
اورتا  وق ا اساناجم األساسية  ع ت عري املعا لة وعقام للتعااري اسانااية املعرتف با  -ب        

 دوليا   ا املعااري األساسية لالجئ .
 احلتااة  أ الطرد. -ج       

P77F2.الع دة الط  ية إىل ال طأ كلتا م كأ ذلك - د
P  

إال ماه و بامل ازاة  ع  ذه احلتااة املؤقمة عاجم  ناك تاابري  ؤقمة تمخذ ا الاول للتحاعظة  لى 
اخلاصة بالالجئ  ، والغرض  أ   1951 أ اتفاقية  09م نها ال طين ، و    ا اص   ليه املادة 

املمعاقاة  أ اختاذ تاابري اسم نائية يف ز أ احلرب ، مو يف ظروف  ذه املادة و    بغية ثك  الاول 
خطرية و اسم نائية ثر با الاولة ك ج د ازاع دويل اكمني ا  ام  أ اخلط رة ،وذلك بنأ إجراءات 
تقييااة يف وق طاليب اللج ء تر  بأ�ا ضروراة ملصلحة م نها ال طين ،وذلك كعزل الالجئ  يف 

خاصة و  ا  البث يف طلباتا وىت تمأكا الاولة بأ�ا ال اشكل جم خطرام   عنكرات خميتات مو

                                                 
 .87املرجع النابق ، ص،  ف ضية األ ا املمحاة لشؤوجم الالجئ  ، والة الالجئ  يف العامل حب ا  أ ول ل   1
 .15دليا العتا يف واالت الط ارئ ، املرجع النابق ، ص   ف ضية األ ا املمحاة لشؤوجم الالجئ  ،  2
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 لى م نها، و قا ترك  االتفاقيات الاولية احلراة للاولة الختاذ  ا تراه  ناسبام لذلك بشرط  ا  
 P78F1.المعنف يف ذلك

 كف لة  وق ا مساسية يف الشراعة اسسال ية -الالجئ  -للتنمأ أ مجم مما سبق ، انمنمج
إذ مجم  صار  ذه احلق ا  ي الشراعة اسسال ية ، وبالمايل ال ب ز المصرف عيها بأي وجه  ، ثا ام 

 رض  نها وموكا  الشراعة اسسال ية .اامع كاجم   أ ال ج ه إال  ا
 ا وال ا جا  إىل وا اسسال يةعقا واعق الشراعة  ، م ا  أ  ذه احلق ا يف القاا جم الاويل    

–حتقيق األ أ واأل اجم للتنمأ أ   ادا  اهلاف  نها واوا و   ، ح  أ ويث الشكاتعارض واض
الشراعة ع الاويل    القاا جم الاويل افنه ، كتا مجم   صار  ذه احلق ا يف القاا جم  –الالجئ 

اسسال ية مقرتا وعق موكا  خاصة وبب  لى الاولة اسسال ية اورتا ها و ا  املنا  با، م ا يف 
الاويل عيحث عقط الاول  لى مجم امتمع الالجئ  باحلق ا األدىن املتن وة لألجااب و ترك  القاا جم

  ممهها : الفرواكتا ت جا بعض ،  احلق الاولة يف تقرار  ذه احلق ا 
والنظا  بشكا  ا  ، اواةتنا عضا النبق  لى مجيع الشرائع الكاجم هل  اسسال يةالشراعة  إجم    

بغض النظر  أ جننه  إاناايمه أ  نطلق  تقرار  ذه احلق ا لإلاناجم يف ، بشكا خاص األرضية
بين البشر اق ل الاكم ر الرتاوا ب    بامأ  نطلق  عالنا  س اسية يف  صائب الاايا و  ، دانه مو

ومل تصا  آخر،اظا   إي إاا الالجئ وق ا مل اعطه  اسسال  م طىاملهريي " لقا  سعيا وارب
 ."العال  اسسال   أ   ائا احلقدولة  ث لهوملا ،  اا ة والقالة ق اا  الاول احل إليها
 ب داة  إىلجاء لمحرار العباد  أ  ب داة العباد  اسانااية  عاسسال النا  س اسية يف الكرا ة ع    

، وخاصة  اساناجمكرا ة   وفظ أ خالل  إالامحقق  الباطا و ذا ال وإبطالورعع الظلا  ، رب العباد
ظروف  مو حمادة مسباب لى  ام وليس  م قف كاجم ،  سبب ألي اضطهادضحية  األخريكاجم  ذا   إذا

كرا مه املفق دة ووق قه   عيهجعلمه اهاجر  قر سكناه و فارقة وطنه  للبحث  أ  كاجم با  ،  عينة
جللب اليت جاءت ا اسسال ية أ  قاصا الشراعة  ام  قصا محاامه تعمرببا  ، رة وورامه املنل بةو املها

 لى اخلروج  أ وطنه ،  اساناجمجرب  م ظتها    املفاسا مك رو أ ،  املناعع ودعع املفاسا
و ا  م راضها  لى م ن جم،  وم  اهلا موالد ا م ليها  ع  نمأ ن جم اسسال والالجئ جم يف دار 

                                                 
 .124املرجع النابق ، ص إشكالية اللج ء  لى الصعيااأ الاويل والعريب ،  با احلتيا ال ايل ،  1
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 بأيبينها  اافص موافرا بينها  جنب  ع املنلت جم وال إىل جنبام  ، داخا المتع املنلا اعيش جم
 أ الرس ل صلى اهللا  ليه وسلا يف  يف الاايا وو يا مبعاقبمهال  يا ملأ ا ما   ليها  ال  يا شي ، و 
وىت ول  كاا  دولمها يف وال  عااه سيك جم وجيجه ا   القيا ة ،جم  أ ظلا  عا اا اب اآلخرة

مل اق   ا مبا ا جب  ا  صلى اله  ليه وسلاعلها ذ ة اهللا وذ ة رس ل   اسسال يةورب  ع الاولة 
 سيك جم .   مو هتا كاجم  مو تشراع اظا  إي ابلغهمل  اقض   ذا العها ، و ذا  ا

دولة  إىل ا  الرد   بامو    اسسال يةالشراعة  موكا  ا  واعق عيه القاا جم الاويل   بامو ناك     
ا والكنب املشروع و ا  االضطهاد ، وهلا احلق يف المنقا وممارسة شعائر ا الاانية واحلق يف العت

 األساسيةغري ذلك  أ احلق ا  إىل  كاجم النكأ ،القضاء ووراة اخميار وور ة  إىلاللج ء المتييز و 
 . املقررة يف الشراعة اسسال ية والضروراة

 إالطابع القا اة الاولية العرعية  اكمنابهممهيمه  ا  الرد يف القاا جم الاويل  بالرغا  أ   بامولكأ     
له  مشارةاخلرا واال مااء ، و    ا  إىل واألخرعااه  امعرض ب  احل   ، ذلك مل اشفع له إجم

ويال  ،  عربة  أ قلقها املمحاة لشؤوجم الالجئ  يف  ات  ناسبات لأل ااملف ضية النا ية 
العااا  ومصارت، املبام الذي اعمرب  أ م ا  قمضيات احلتااة الاولية لالجئ   هلذااالخرتاا املمكرر 

 الشأجم .يف  ذا  الم صيات أ 
لااع  أ وضع  ال ، عض  ذه احلق ا عااهبب إجم ا رتف لالجئ  يف القاا جم الاويل وىت  وم ا    

خاصة  إجراءاتالضروراة ، ورمبا تفرض  ليها  الشروط ألدىن ؤالء يف خميتات  عزولة قا تفمقر 
بعض المصاراح بغية قضاء بعض  مخا إىل  نا  غادرة املخيا تقيا  أ ورامها ، ورمبا اضطروجم

غري  روب با ، وقا افضل جم الرج ع والعيش يف  م�اقا اشعر  ؤالء  اخلاصة ، و    ا م  ر ا
 اسجراءاتحت  وكا جالداها  لى االسمترار يف  ذا ال ضع املزري ، با رمبا تك جم  ذه  موطا�ا

 موالرج ع  إىلها عن ي الغري املعلأ لاعاملعالنفني و   أ الضغط  املفروضة  ليها تشكا ا  ام 
 .  مخر المتن جم عيه اللج ءالبحث  أ  كاجم 

اخملف   عها يف  إجمالشع ب  مجيع  نفمحة  لى وإوناجم ،دولة  ال ورمحة  اسسال يةعالاولة     
 ك جمت ذلك  ة إىلا ال وإمنا اسسال  ، مناا ايف  إكراهعال عرسالة اسسال  رسالة  املية ،  العقياة 

تك جم  نفمحة  لى مجيع الشع ب  هتا كاا  ،  إجمو أ باب الا  ة  ، باحلكتة وامل  ظة احلننة
 أ  مخر  أ جهة  اسسال ية أ جهة و صلحة الاولة  املنمأ ألحة الالجئ ص را ية يف ذلك  
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  ااسسال  وحمننه  أ  صادره ، وليس وعق اطلع ا  لى وقيقة  مو تفراط ، عللنا  مجم إعراطغري 
 إليهث   يف ص رة ال هارهظإ و اسسال  أ تش اه لص رة  واملأج رة ،احلاقاة  اس ال وسائا ه تنشر 

يف  نم    اك ا ا مجم و د اة سال  ورمحة اك ا ا مجمبصلة ، عحر  باملنلت  الغي راأ  لى دانها 
تصار  أ  قا ملتارسات اليت لمنفري النا   نه بارتكاب بعض األععال و اك ا ا سببام  ومالدانها 
 .قصا   تا إ اإ ا  أ جها ،  إليةاملنمت  و  احملن ب  بعض
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 المبحث الثاني
 .الالجئواجبات 

لمزا ات تفرضها اال الت  ة  أ ضع  لى  اتقهإجم احلتااة اليت امتمع با الالجئ مو املنمأ أ ت    
اخلارجي و لى س اء عيتا امعلق بأ نها الااخلي مو  ا امعلق بأ نها  ضرورة محااة األ أ العا  للاولة ،
 امناول يف :  طلب إىل   ذا س ف اقنا  ذا املبحث 

 . الالجئ يف الفقه اسسال يواجبات  : املطلب األول 
 يف القاا جم الاويل. لالجئواجبات ا : املطلب ال اين

 المطلب األول
 . الالجئ في الفقه اإلسالميواجبات 

وق ا اجتاه الاولة اسسال ية و  ذه احلق ا  صار ا الشرع  - الالجئ  -كتا مجم للتنمأ أ     
اجتا ها، و  ذه ال اجبات اصاف إجم تك جم له المزا ات المز   با اسسال ي ، عتأ  نطق العال وس

 : لكأ تقنيتها إىل قنت 
 :واجبات عامة  -أوال 

اال مناع  تا عيه غضاضة  لى املنلت  مو اامقاص لاانها و  أ ذلك سب وشما اهللا  - 1 
 ذه األععال  أ شأاه ازدراء املنلت  واالسمخفاف  ارتكاب ألجمسبحااه و تعاىل مو كمبه مو رسله، 

P79Fبعقياتا وطعأ يف اسسال  الذي تق    ليه الاولة اسسال ية.

1
P   واال  لى ذلك مجم اه داة كاا

P80F2. ة ،  نمأ نة غري ذ ية قا شمت  الرس ل صلى اهللا  ليه وسلا عأ ار د ها ومل اعاقب قاتلها  اد
P  

القيا  بإدخاهلا   لى املنمأ أ اال مناع  أ إظهار بيع اخلت ر واخلنازار يف مقطار املنلت  مو - 2 
  نهتا .والمشهري والظه ر و ذا  نق ل  أ  تر بأ اخلطاب و لي بأ ميب طالب رضي اهللا 

اال مناع  أ إظهار عنق اعمقاوجم ور مه : كالف اوش و حن  ا كاملنلت   لى الن اء ، س اء    - 3
 صا  ذا املنع  أ كا  نكر حمر  يف دااامها م. و  م صار ااملنلت  مو يف  م صاركاجم ذلك يف 

                                                 
، انظر، سعيا  با اهللا وارب 171ص موكا  الذ ي  واملنمأ ن  يف دار اسسال  ، املرجع النابق ،  با الكرمي زاااجم ،  1
 . 253، و بة الزويلي ، آثار احلرب يف الفقه اسسال ي ، املرجع النابق ، ص  281هريي ، املرجع النابق ، ص ملا

 با الكرمي زاااجم ، موكا  الذ ي  و املنمأ ن  يف اقالم  أ  .61- 60ابأ تيتية ، الصار  املنل ل  لى شامت الرس ل ، ص  2
 . 172دار اسسال  ، املرجع النابق ، ص 
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با و الربا حمر  يف راجم لنعها  أ الر جن     ا رو   أ النيب صلى اهللا  ليه و سلا ماه كمب إىل م ا 
َوَأْخِذِهُم الرِّبَا َوَقْد نـُُهوا َعْنُه َوَأْكِلِهْم َأْمَواَل النَّاِس  ﴿دااامها كتا    حمر  يف داننا باليا ق له تعاىل

ُهْم َعَذابًا أَلِيًما بِاْلَباِطلِ  P81F1﴾ َوَأْعَتْدنَا ِلْلَكاِفرِيَن ِمنـْ
P.  ألجم  ذه احملر ات و املنكرات ال اقر ا اسسال، 

P82Fعهي م  ر  معلقة حبفظ النظا  العا  يف الاولة اسسال ية. ، والاولة قائتة  لى د ائا اسسال 

2
P  

اال مناع  أ المجنس  لى الاولة اسسال ية و  صاحلها لصاحل م ااء ا، الجم ذلك خمالف  - 4
 املقمضى األ اجم.

 اال مناع  أ إثارة الفنت ب  الاولة اسسال ية و غري ا  أ الاول. - 5
اورتا  تشراع الاولة اسسال ية و  ا  خمالفمه و النري وعق  قمضاه وتطبيق موكا ه. و احلق مجم  - 6

 ذه احلق ا العا ة  ي  لى اسمجال ، و إال عيجب  ليه اال مناع  أ كا  ا  أ شأاه ماه الحق 
 و املنلت . ضررام باسسال 

 واجبات خاصة : -ثانياً 
 للقضاء اإلسالمي : الالجئ خضوع المستأمن - 1

باملعا الت املالية ، تطبق يف  ذا الشأجم الق اا  اسسال ية  لى املنمأ أ خاصة عيتا امعلق     
س اء كاجم ذلك باتفاا العلتاء إذ لنع املنمأ أ  أ المعا ا بالربا ألاه حمر  يف الشراعة اسسال ية و 

. ا كلها ختضع للق اا  اسسال يةاملنمأ ن  مو الذ ي  مو بينها مجيعام عإجم  عا الت ب  املنلت  مو
ويف خض ع  املنمأ أ للقضاء اسسال ي و تطبيق األوكا   ليه و افصا اس ا  حمتا ابأ احلنأ 

الا او   باملعا الت مو الشيباين يف المتييز ب   ا إذا كاجم   ض ع الا    مو األوكا  تمعلق
P83Fدار احلرب  أ جهة مخر . اجلنائية  أ جهة و ب   ا إذا وقع ذلك يف دار اسسال  مو

3 
لكأ  ناك بعض األ  ر االسم نائية خاصة بالذ ي  و املنمأ ن  اظرام لعقياتا الاانية ، عشرب و     

ا ، و لكأ ال اعاقب  ليها إذا اخلتر   الم جرلة اعاقب  ليها القاا جم اسسال ي بالننبة للتنل
ارتكبها الذ ي مو املنمأ أ ، كتا مجم ماكحمها تعمرب صحيحة إذا عقات بعض الشروط  ادا  ا 
اعمقاوجم صحمها ونب دااامها ، وال امعرض هلا بشأ�ا كتا ب ز هلا المصرف يف اخلتر واخلنزار 

                                                 
 .161اآلاة  ، س رة النناء 1
 .255ص ،  و بة الزويلي ، مثار احلرب يف الفقه اسسال ي ، املرجع النابق، لالسمزادة انظر  2
 .145، انظر ، سعاي مب  جيب ، املرجع النابق ، ص  215  تاجم مجعة ضترياة ، املرجع النابق ، ص 3 
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متلفه له  أ مخر  نا احلنفية بينتا ال  املنمأ أ  ا ، كتا اضتأ املنلا للذ ي مو ر ااة ملا اعمقاواه
P84F1.اضتأ  ا املفه  أ مخر للتنلا

P   
 خضوع المستأمن لنظام الضرائب العشور :  - 2

واألوكا  اليت تنظا  ذا اجلااب     بام املعا لة بامل ا و    بام  عروف يف العالقات     
P85Fالاولية.

2
P، أ سليتاجم  أ احلنأ قال كمب  واصا  ذه القا اة كتا قال حمتا بأ احلنأ  الشيباين 

أن تجارا من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب  . مب    سى األشعري إىل  تر بأ اخلطاب
خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين، " :قال فكتب إليه عم ،"فيأخذون منهم العشر

وخذ من أهل الذمة نصف العشر، ومن المسلمين من كل أربعين درهما، وليس فيما دون 
P86F."المائتين شيء؛ فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم، ومازاد فبحسابه

3 
خمصة ضرابة جتاراة عإذا دخا املنمأ أ دار اسسال  بأ اجم و عه  ال للمجارة اسم ع  النلطة امل    

 أ  اله ،  ذا ألاه ملا دخا دار اسسال  صار  اله يف محااة  ذه الاار عأوجب ذلك وق اسميفاء 
 ذه الضرابة  نه ، وتطبق  ليه قا اة املعا لة بامل ا كتا مسلفنا، ولكأ هلذه القا اة اسم ناءات، عإذا  

دولمه تأخذ  أ   له ضرابة  لى ر ااا دار كاجم  ال املنمأ أ قليالم عال اأخذ  نه شيئام وإجم كاا  
اسسال  ، ألجم الفقهاء قال ا إجم األخذ  أ القليا ظلا و ال  مابعة يف الظلا ، كتا مجم مخذه كذلك 
خمالف املقمضى األ اجم ، كتا تنم ىن  ذه القا اة إذا كاا  دولة املنمأ أ تأخذ  أ ر ااا دار 

امخلق األوناف ال  أ باب الغار والظلا ، وكتا اق ل جم ععا ذلك اعمرب اسسال  مجيع م  اهلا أل
 P87F4.والظلابأخالا الغار 

لمطبيق  ذه القا اة رتب اس ا  حمتا ابأ احلنأ الشيباين  ليها آثارام يف  عا لة املنمأ ن  و     
 تمعلق مبقاار  ا اؤخذ  نها و  ي كالمايل:

 كاجم م ا احلرب اأخذوجم  أ جتاراا العشر عيؤخذ  أ جتار احلربي  املنمأ أ العشر.  إذا - 1

                                                 
 .336املنلتة و األجااب يف الشراعة اسسال ية ، املرجع النابق ، ص  با الكرمي زاااجم ، حبث يف  عا لة األقليات غري  1
 .23  ، ص 2000 ـ ـ 1420، 1و بة الزويلي ، العالقات الاولية يف اسسال  ، دار املكميب ، ط 2
 .69ص،  1979/ه 1399، للطبا ة والنشر، دار املعرعة ، لبناجم ، بريوت ، اخلراج، كماب  إبرا يااعق ب بأ  ، ا سف مب  3
 -331الشراعة اسسال ية ، املرجع النابق ، ص  با الكرمي زاااجم ، حبث يف  عا لة األقليات غري املنلتة و األجااب يف  4

332. 

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=34&pid=12491


 وواجباته الالجئ حقوقالفصل الرابع                                                               

 

- 265 - 
 

 و إذا كاا ا اأخذوجم اخلتس  أ جتار املنلت  عيؤخذ  نها اخلتس. - 2
 و إذا كاا ا اأخذوجم مقا  أ العشر عيؤخذ  نها األقا. - 3
 أ ن  شيء.و إذا كاا ا ال اأخذوجم  أ املنلت  شيئام عال اؤخذ  أ املنم - 4
و إذا كاا ا ال اأخذوجم  أ املرمة و العبا و الصيب ، عال اؤخذ  أ م  ال  بيا ا  - 5

 واناء ا وال صبيا�ا إذا جاؤوا ا للمجارة يف دار اسسال  ، عإذا مخذوا  نها عيؤخذ  نها.
عال اؤخذ  أ جتار ا  و إذا كاا ا ال اأخذوجم  أ جتار املنلت   أ مقا  أ  ائيت در ا ، - 6

  أ   له شيء.
و إذا كاا ا ال اأخذوجم  أ جتاراا العشر إال  رة يف مواة يف الننة ، وإجم دخل ا مك ر  أ  - 7

 P88F1. رة عيعا ل جم   ا ذلك
 الثاني المطلب

 في القانون الدولي . الالجئواجبات 
لقا تضتن  جا امل اثيق الاولية و اسقليتية اليت تنظا وق اللج ء النياسي ، اظا  محائي      

لالجئ النياسي حيفظ له حبق قه ، مو  لى األقا المتمع باحلا األدىن  أ  ذه احلق ا ونب 
بياا م�ا مل تتا وق ا  ذه الاول و     ا اعين مجم  ناك المزا ات تقع  لى  اتق  ظروف كا بلا.

 . الجئ اجتاه الاولة املضيفةال
.  1987 ذه االلمزا ات مكات  ليها اللجنة المنفيذاة ملف ضية األ ا املمحاة يف قرار ا سنة و     
 أ وق ا  الذي جاء عيه ماه  لى الالجئ  يف املخيتات و املنم طنات ، إضاعة إىل  ا امتمع جم بهو 

مساسية واجبات تنبع مما  نحمه مو متاومه هلا دولة امللجأ  أ محااة. و ا  كلف جم  لى وجه 
 اخلص ص بااللمزا  بق اا  و ل ائح دولة امللجأ مبا عيه ذلك الماابري الشر ية اليت بري اختاذ ا للحفظ

بع املاين واساناين احلصري  لى النظا  العا  ، و اال مناع  أ مي اشاط  أ شأاه االامقاص  أ الطا
P89Fللتخيتات واملنم طنات.

2
P .و  أ خالل  ذا المقرار لكننا اسمنماج بعض  ذه االلمزا ات و نها 

                                                 
 با الكرمي زاااجم ، موكا  الذ ي  و املنمأ ن  يف دار اسسال  ، املرجع  ، 625ترياة ، املرجع النابق ، ص   تاجم مجعة ض 1

 . 160 – 159النابق ، ص 
  ، اهلجتات العنكراة مو املنلحة 1987)  38(  48رقا  قرار اللجنة المنفيذاة ملف ضية األ ا املمحاة لشؤوجم الالجئ  : 2

 ). add 12/42 /a.  1مف (  12 لى خميتات و نم طنات الالجئ  ، وورد يف وثيقة اجلتعية العا ة لأل ا املمحاة رقا 
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 االلتزام بقوانين و لوائح دولة الملجأ :  - أوالً 
ضيفة ، اظتمه امل اثيق الاولية إجم االلمزا  بذه ال اجبات  أ طرف الالجئ اجتاه الاولة امل    
اخلاصة بالالجئ  و اليت تعمرب   1951اسقليتية اخلاصة بذا اجلااب، عإجم اتفاقية جنيف لننة و 

P90Fاملرجع األساسي هلذه احلق ا ال اجبات.

1
P ) لى  ذا احلق و أ خالل 2عإ�ا مكات يف املادة  (

اب بب حتليا  ذه املادة جنا مجم  ذه احلق     أ احلق ا املمعارف  ليها دوليام ، و    مجم األجا
 . مجم خيضع ا إىل ق اا  و ل ائح البلا املضيف و  ليها اورتا هتا و المقيا با

ألجم مي إخالل مو جتاوز هلا قا اعرض الالجئ إىل الطرد ، و بذا ترعع  نه احلصااة الاولية        
تطرق   اليتاسقليتية  كتا مجم  ناك العااا  أ امل اثيق).  2الفقرة ( 33 ا اص   ليه صراوة املادة 

P91Fإىل  ذه ال اجبات  أ بينها االتفاقية العربية لمنظيا موضاع الالجئ  يف الاول العربية

2
P ، و اليت تنص

  لى ماه  لى الالجئ اورتا  ق اا  و ماظتة الاول املضيفة و اال م ال ألوكا ها. 12يف املادة 
قا مدرج  ادة تمعلق بالمزا ات ،   1977كتا جنا  ؤثر األ ا املمحاة و ل اللج ء اسقليتي     

الالجئ و اليت  فاد ا مجم األشخاص الذاأ انمفياوجم  أ موكا   ذه االتفاقية  ليها باالاصياع 
 .لق اا  و اظا  الاولة املضيفة

ذ ب  إىل وا إ كااية سحب  ذه احلتااة يف والة   1969كتا مجم االتفاقية اسعراقية لننة     
اقع  لى  اتق الالجئ اجتاه «  ا الي  -1-الفقرة 3ات. عجاء يف املادة خرا الالجئ هلذه االلمزا 

البلا الذي ا جا عيه واجبات تمعلق باالاصياع للق اا  و األاظتة الناراة املفع ل و إىل اسجراءات 
 ».الرا ية إىل احلفاظ  لى النظا  العا  

                                                 
  ، 1989،  3،  ج ع زي حمتا  با اليا ، قاا جم اللج ء يف الن داجم ، وق ا اساناجم ، دراسات تطبيقية  أ العامل العريب  1

 .466ص 
  ،  أ قبا اللس وزراء اجلا عة العربية ، و لكأ مل اما 1994 ار    27مت إقرار املعا اة العربية اخلاصة بالالجئ  ، يف  2 

  و مل تصار مي  عل  ات و ل الظروف اليت 1994سبمترب  3الم قيع  ليها األ أ قبا دولة واواة و  ي  صر ، و ذلك ا   
 إقرار املعا اة باسم ناء حمضر وجيز بشري إىل المحفظات اليت قا   با بعض الاول العربية. مدت إىل

كتا مجم عكرة إقرارا  عا اة  ربية خاصة بالالجئ  عرض  افنها بعا مول ااوة للخرباء العرب و ل اللج ء و قاا جم اللج ء يف 
    أ قبا املعها الاويل للقاا جم اساناين و حت  ر ااة املف ضة 1984العامل العريب، و الذي مت تنظيتها بناجم رل  بإاطاليا سنة 

 النا ية لشؤوجم الالجئ .
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ب عهي تعمتا  لى وسائا تفمقا إىل عيتا امعلق بنياسات الاول األوربية عيتا خيص  ذا اجلااو     
اسلزا    ا ت صيات لناجم و ل طلبات اللج ء غري املربرة  لى سبيا امل ال ، والتا الق ل مجم للاول 

P92Fمألوربية سياسة خاصة يف  ذا اجلااب وعق  اتراه كا دولة ضروراام للحفاظ  لى م نها و سال مها.

1 
 ضد أي دولة : يمعادعدم القيام بنشاط سياسي أو عسكري  - ثانياً 
مجم ثمع الالجئ باحلتااة الاولية ليس  عناه جعا مراضي الاول املاحنة للتلجأ  نروام للمهجا     

. وذلك  أ خالل ممارسة اشاطات سياسية مو   لى البلااجم األخر  مبا يف ذلك بلاه األصلي
ا ب  الاولة املناوة  نكراة  غرضة اجتاه  ذه البلااجم مما قا امنبب يف اش ب خالعات و  شاك

 للتلجأ و الاول األخر .
اخلاصة بالالجئ   لى  ذا االلمزا  يف املادة ال ااية  نها ، و أ   1951وقا اص  اتفاقية     

جنا مجم الغرض  أ  ذه العبارة » الماابري املمخذة للتحاعظة  لى النظا  العا  « خالل تفنري  بارة 
ا  أ النشاط النياسي لالجئ  إذا رمت مجم  زاولة األخري لنشاطه    ثك  الاول املمعاقاة  أ احل

" Ordre  publicلكأ مجم انعكس سلبام  لى النظا  العا  ونب المعراف الفراني لعبارة "
الذي اشمق   نه  ذه العبارة ، و  أ بينها احلفاظ  لى األ أ العا . و بذه اسضاعة لكننا مجم 

لى ماه بب  لى الالجئ  ليس عقط بااللمزا  بالق اا  و األاظتة افنر  ذه املادة بأ�ا تنص  
اخلاصة ببلا امللجأ، و لكأ كذلك كا القي د اليت لكأ مجم تفرضها دولة امللجأ  لى اشاطاتا 

 P93F2.النياسية  أ مجا احملاعظة  لى م نها العا 
و  أ خالل  رض   قف امل اثيق اسقليتية يف  ذا الال ، جنا مجم االتفاقية العربية لمنظيا موضاع     

 لى ماه " لنع  لى الالجئ القيا  بأي اشاط إر ايب  12الالجئ  يف الاول العربية تنص يف املادة 
 أ افس االتفاقية  13مو خترايب ا جه ضا ماة دولة مبا يف ذلك دولمه األصلية " كتا اص  املادة 

 لى ماه "  لى الالجئ مجم لمنع  نا ممارسمه حلراة الرمي والمعبري  أ  هامجة ماة دولة مبا يف ذلك 
دولمه األصلية مو مجم انقا بأاة وسيلة كاا  اآلراء مو األبناء  ا لكأ مجم خيلق ت ترام ب  الاولة املضيفة 

 وغري ا  أ الاول".

                                                 
 .112، املرجع النابق ، ص حيي ش  سعاد  1
 .121املرجع النابق ، ص  إشكالية اللج ء  لى الصعيااأ الاويل والعريب ،  با احلتيا ال ايل ،  2
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د     1977دة املارجة يف  ؤثر األ ا املمحاة و ل اللج ء اسقليتي  أ املا 2كتا مجم الفقرة     
الاول املمعاقاة املاحنة للتلجأ ، بعا  النتاح لألشخاص الذاأ اسمفادوا  أ موكا   ذه االتفاقية 
مبباشرة مي اشاطات خمالفة ملقاصا وم ااف األ ا املمحاة املنص ص  ليها يف  ي اقها يف واود  ا 

وبنفس   1967عاتا. كتا مكا  لى ذلك اس الجم بشأجم امللجأ اسقليتي سنة تنتح به تشرا
 الصيغة املذك رة م اله.

اتفاقية  نظتة ال واة اسعراقية شأجم اجل ااب الذاتية ملشاكا الالجئ  يف إعراقيا سنة  م ا    
 اا ة   لى وج ب ا مناع الالجئ  أ القيا  بأي مععال 1الفقرة  3، عنص  يف املادة  1969

)  أ افس املادة  لى " مجم تلمز  الاول 2تنمهاف مي دولة  ض  يف املنظتة. كتا تنص الفقرة (
امل قعة مبنع الالجئ  املقيت   لى تراب كا واواة  نها  أ  هامجة مي دولة  ض  يف  نظتة 

بالنالح مو  ال واة اسعراقية ب اسطة مي اشاط  أ طبيعمه خلق ت ترام ب  الاول األ ضاء، والسيتا
 املنت  ة". ب اسطة الصحاعة املقروءة مو

.   1954 ار   28م ا  لى الصعيا األ راكي عنجا اتفاقية كاركا  و ل اللج ء اسقليتي     
تشاد و تؤكا  لى وج ب مجم لمنع الالجئ  أ المعبري  أ آرائه ، س اء بص رة  لنية ضا دولمه مو 

 ا واث ذلك عيج ز هلذه األخرية مجم حتمج م ا  الاولة املضيفة و     ا مكات  وك  مها. و إذا
ج الية  123 أ  ذه االتفاقية. كتا جنا عرانا قا مصارت  نش رام وزاراام  ؤرخ يف  8 ليه املادة 

امضتأ عكرة  " واجب اال مناع و المحفظ " و الذي امعها مب جبه الالجئ  بااللمزا     1974
 : ى الصعيا النياسي وام جب  ليهباحلياد  ل
  ا  الماخا يف الشؤوجم الااخلية للاولة اليت اقيا عيها. - 1
 اال مناع  أ اقا النزا ات النياسية امل ج دة يف دولمه إىل مرضي الاولة املنمقبلة. - 2
 ا  املنا  بالعالقات الابل  اسيةاال مناع  أ املنا  باأل أ الااخلي و اخلارجي و   - 3

 لاولة اسقا ة.
كتا قا تضطر الاول ع ا كا  ذا إىل د  ة الالجئ إىل الم قيع  لى المزا  اقضي بعا    - 4

P94Fاملنا  بالنلطة العت  ية واحملاعظة  لى م أ الاولة.

1 

                                                 
 .115املرجع النابق ، ص  ،سعاد حيي ش   1
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قا  اص  الشراعة اجتاه الاولة املنمقبلة  - الالجئ  -مزا ات املنمأ أ ال مجمو نه انمنمج     
و  ضرورة اورتا  ق اا  و ماظتة الاولة اسسال ية ، -الالجئ  -بب  لى املنمأ أ  إذاسسال ية 

ازدراء  موالعا ة والنظا  العا  والنكينة العا ة ، كعا  الا رة باملنكرات  باآلداب اسخاللامجنب  مجم
و   يف  اسسال ية ،الذي قا    ليه الاولة  األول األسا  قياتا اليت تعمرب يف واملنلت   اسسال 

 ا  املنا  بالنيادة و األ أ الااخلي واخلارجي للاولة  ذه   له   ا بقية املنلت  ، كتا امجنب 
ألجم  ا  وال اك جم سببام يف ت تر العالقات بينها وبقية الاول مبا يف ذلك دولمه األصلية ،اسسال ية ، 

 اورتا  ذلك انم جب عنخ  قا األ اجم.
الاويل جنا مجم امل اثيق الاولية و اسقليتية ذات الصلة حتث الالجئ   لى اورتا  يف القاا جم و     

و ا  تعراض م نها الااخلي  ق اا  و ماظتة الاولة املضيفة و  ا  اسخالل باأل أ و النظا  العا 
 واخلارجي للخطر، ولنع  لية القيا  بأي ماشطة  أ شا�ا املنا  بأ أ دولة امللجأ ،  ا  إثارة
القالقا و ا  القيا  بأي ماشطة  أ شأ�ا تعكري صف  العالقات ب  دولة امللجأ والاول األخر  مبا 

كتا حيق الاولة اختاذ مجيع   يف ذلك دولمه األصلية إذ مجم  نح اللج ء اعمرب  تا إاناين حمض ، 
 ع  إبعادهولة خا الالجئ بذه االلمزا ات عيحق للام عإذا . اسجراءات اليت ترا ا ضروراة لذلك

وخيرج بذلك  أ دائرة الشت ل يف  ا  المتمع  و نحه املاة الكاعية لمابري م ره ، بذلك ، إ ال ه
 .باحلتااة الاولية املقررة الالجئ  مب جب القاا جم الاويل 

 ال م ا  أ ااوية االلمزا ات املالية عقا قررت الشراعة اسسال ية قا اة املعا لة بامل ا بالننبة أل     
املنمأ أ ولكأ هلذه القا اة اسم ناء يف الشراعة اسسال ية ، عال ب ز جتراا املنمأ أ  أ كا م  اله 
 اليت متى با إىل الاولة اسسال ية و إجم كاا  دولمه تعا ا ر ااا الاولة اسسال ية بذلك ، وإجم كاا 

يف الشراعة اسسال ية ظلا و قليلة عال اؤخذ  نه شيء ، ألجم ذلك اعمرب  م  ال املنمأ أ الالجئ 
 .خيااة و خمالفة ملقمضي األ اجم 

م ا القاا جم الاويل رغا ماه قرر  ذه القا اة إال ماه مل اقيا ا بأي قيا مما قا اعرض الالجئ إىل     
 االسمغالل  أ طرف الاول األخر   مذر ة  بمتنكها بقا اة املعا لة بامل ا.   

 وإقا ةجا حتكيا شرع اهللا سبحااه وتعاىل ، مدانية  أ  مسستق    لى  اسسال وبذلك عاولة     
 املنمأ ن  وم ط ،  والقهرب  النا  ، وحترار ا  أ العب داة والظلا  واساصاف   ازاأ العال

عكتا مل جترب  اسوناجم ، إال اسوناجماهللا سبحااه وتعاىل ، عجزاء ألوا ر  ام  أ  نطلق تطبيق األ اجم
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و ا  االسمهمار  اسسال يحيرت  الااأ  مجمععلى الالجئ كذلك  .تكر ه  لى ترك دانه  الالجئ ومل
مو مي وسيلة كاا  ، والش ا ا فعا لا موبالق ل  طراقة كاا  ، بأيواملرسل   األابياءوالنخراة  أ 

ااه  نا ا عمح  جم  لى سبيا امل الاذكر  نها ك رية   املنمأ ن  لى تكرمي  اسسال يالماراخ يف 
تبقى كنائنها وصلبا�ا و دور ا ،  مجم لى  م لهاصاحل  ، راشا  تر بأ اخلطاب القا لاخلليفة ا

اص ره  مجموليس كتا حتاول  وإوناجم ،داأ رمحة  اسسال  إجمم ب  للعامل لوقا سجل  يف  ذا وثيقة 
 ،  ومما جاء يف  ذه ال ثيقة : مما     أ براء م ااءه

 ن الرحيمبسم اهللا الرحما
 م ااا ألافنها م طا ا،  األ اجم أ  إاليا م ااملؤ ن   م ري با اهللا  تر  م طى ذا  ا "      

تنكأ كنائنها وال تا  وال  برائها وسائر  لمها، ااه ال ولكنائنها وصلبا�ا وسقيتها و وم  اهلا
 ، والاكر  جم  لى دانها  وال م  اهلا أ  شيء أ ويز ا وال  أ صليبها ، وال  أ  انمقص  نها وال

يف  ذا الكماب  ها اهللا وذ ة   عها اوا  أ اليه د ، و لى  ا بإالياانكأ  اضار اوا  نها ، وال
 رس له وذ ة اخللفاء وذ ة املؤ ن  " 

سوكا  شرع اهللا وجعا د  ة اسسال  د  ة  املية  عكاا  بذلك دولة اسسال  من ذجا تطبيقيام     
ذا اق ل الاكم ر وا ا سلطاجم " إجم املممبع لنص ص القرآجم الكرمي واملأث ر  أ ويف   جلتيع البشر.

احلااث النب ي ، ار  احلقائق واضحة تن د  عا لة املنلت  لغري ا  أ الذ ي  واملنمأ ن  . و ي 
 احلاكتة املتيزة ب  العتا الذي اقره اسسال  يف املعا الت الاولية ".

وبذلك يف التا عاجم جا احلق ا وال اجبات اليت جاءت با النظا ال ضعية ، وخاصة القاا جم     
الاويل  أ اجا محااة الالجئ  جاءت  م اعقة  ع موكا  الشراعة اسسال ية ، إال  ا اافردت 

 الشراعة اسسال ية  خلص صيمها .
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 خامسالفصل ال

 الجئين في العالمين العربي واإلسالمي.ل الدولية حمايةال
من اجملتمع الدويل ، كما انه يف نفس الوقت يعترب  يتجزأ هو جزء ال واإلسالميالعامل العريب  نإ    
 أن إذ، املناطق املستقطبة لالجئني  أكثرالوقت نفسه يعترب  املناطق املصدرة لالجئني ويف أكثرمن 

العريب ، وهي من العادات  اإلنسانمن كيان  يتجزأ جزء ال عتربي ، امللهوف وإيواءنصرة املظلوم 
 اإلسالم وعمل على هتذيبها وشجع عليها .قرها أوالتقاليد اليت 

 نتمي إىل تكل واحدة منها   ، دويالت العريب واإلسالمي إىلويف واقعنا املعاصر ومع تقسيم العامل     
هو الدين  اإلسالم إنحكم خمتلفة ، ونفس الوقت تنص جل دساتريها على  وأنظمةمعني ،  إقليم

أو ما اصطلح عليه يف الوقت   –االستئمان  أو األمان – املبدأهذا  إنالرمسي للدولة ، وعليه يفرتض 
عتبار إ، وبمرجعيتها الدينية واحدة  إنمادام ،  األنظمةمتداد داخل هذه اله الراهن حبق اللجوء يوجد 

 ، فهي ترتبط باتفاقيات ومعاهدات  اجملتمع الدويل مكوناتمن  أساسيمكون تعترب هذه الدول  إن
ذلك  إىلمن هذه احلقوق ،  يضاف  يتجزءا، وحقوق الالجئني هي جزء ال اإلنسانتعىن حبقوق 

وما جنم ل خارجي ، قتتال داخلي وتدخإيف ظل  املنطقة العربية الظروف الدولية االستثنائية اليت متر 
كل هذه املعطيات   املعاصر . واإلسالميعنه من حاالت جلوء غري مسبوقة يف تاريخ العامل العريب 
، واإلسالمييف اجملتمع العريب   املبدأهلذا   وغريها جعلتنا نفرد فصل خاص للنظر يف املمارسة التطبيقية

 مبحثني نتناول يف :  إىلوعليه سوف نقسم هذا الفصل 
 . واإلسالمييف العاملني العريب  املبحث األول : املستندات القانونية اخلاصة حبماية الالجئني

 املبحث الثاين : الواقع املعاصر للجوء يف العاملني العريب واإلسالمي .
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  األولالمبحث 

 . الخاصة بحماية الالجئين  المستندات القانونية 
، الدويلهو جزء اليتجزاء من اجملتمع  واإلسالميالعامل العريب  إنمبا  ن ذكرنا سابقاً ،إكما سبق و     

بصفة عامة وحقوق  اإلنسانتفاقيات حقوق افهو يرتبط بالعديد من االتفاقيات واملعاهدات منها 
منظومة قانونية من شاهنا املساعدة على  إجيادهذا الوضع  يستدعيالالجئني بصفة خاصة ، بالتايل 

 أوسواء باعتبارها كبلدان مستقبلة الالجئني  اإلنسان ،تنظيم هذا اجلانب املهم من جوانب حقوق 
بتعهداهتا الدولية يف هذا اجلانب ، وعليه سوف  ءذلك فهي مطالبة بالوفا إىل إضافةمصدرة هلم ، 

 مطلبني نتناول يف : إىلنقسم هذا املبحث 
 : أوضاع الالجئني يف العاملني العريب واإلسالمي . األولملطلب ا

 . واإلسالمييف العاملني العريب  األساس القانوين حلماية الالجئني املطلب الثاين :

 المطلب األول 

 .أوضاع الالجئين في العالمين العربي واإلسالمي 

اإلجياب والسلب على بغريات ، أثرت تاملمر العامل العريب واإلسالمي على مر العصور بالعديد من     
 أوضاع حقوق اإلنسان بصفة عامة ، وحقوق الالجئني بصف خاصة .

 :الماضي المشرق  - أولا 

 يف اجملتمع العريب واليت ال األصيلةاجلوار يعترب من الشيم العربية  أو امللجأحق  مما هو مسلم به إن    
يف اجملتمعات العربية حىت امللهوف ونصرة املظلوم من العادات الراسخة  إغاثة أن إذميكن جتاوزها ، 

العريب ،  اإلنسانكانت محاية املستجري عندهم من مقتضيات شهامة وعزة   إذ،  اإلسالم قبل جميء
من يستجري به طلبًا لنصرته ، وكان  باإلعزاز حلمايةوتشعره  املتأصلكانت تليب كرمه الطبيعي   ألهنا

يسرتد حقه  أن إىلاملستجري بل ويفديه بنفسه وماله وميشي يف مظلمته  أوحيمي اجلار  أن على اجملري
 :يقول احد الشعراء  وأهلهنفسه وولده  بهومينعه مما مينع 
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 مىت ادع قومي جيب دعويت            فوارس هيجاء كرام النسب 

 وسطهم                يروح بعقد وثيق السبب آمناً ترى جارهم 

 عقدنا له ذمة                      شددنا العناج وعقد الكرب اإذ

 حد القول . إىل آخربل وذهب شاعر 

 املخافة والرجاء إجارته               إليناوجار سار معتمدا 

 ما            داعاه الصيف وانصرف الشتاء إذافجاور مكرما حىت 

 النماءوله  نقصهعلينا                ضمنا ماله فغدا سليماً 

 ر جار بيت يستباءأومل واهديا              ر معشر اسرأفلم 

 احلي عهدمها سواء  أمامالبيت والرجل املنادي           وجار 

موضع فخر يف شعر املستجريين كما كان ملن امتنع عن منح  إليهواالستجابة  امللجأوكان لطلب     
هذا زيادة عن نظرات االستحقار واالستهجان السنة الشعراء ،ه يتجرع املر من اخفر جمري  أو امللجأ

 .1اليت تطاله

َوِإْن َأَحٌد مَِّن اْلُمْشرِِكيَن  ﴿قال تعاىل  " إجارةالكرمي كلمة " استجارة " ، "  نآالقر وقد استعمل     
والشك   2.﴾فََأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم الّلِه ثُمَّ أَْبِلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك بِأَن َُّهْم قَ ْوٌم لَّ يَ ْعَلُمونَ  اْسَتَجاَركَ 

املستخدمة يف القانون الدويل    saile - asylumمن كلمة اللجوء   أفضلكلمة استجارة   إن
 تنطوي على كل املعاين والعناصر اخلاصة هبذه املسالة . إهنااملعاصر ، ذلك 

طلب احلماية وال ما كان يستجري ، وهي تنطوي  إىلاضطرار دافع  أوفهي تعين وجود اضطهاد     
 ما استجار به .وإال سلطة ما  أوعلى رغبة يف االحتماء بشخص ما 

                                                           
حممد عليان شوكت ، واجبات الالجئ يف ينظر،  ، 70، واقع اللجوء يف العامل العريب ، املرجع السابق ، ص الوفا أبومحد أ 1

 . 70املرجع السابق ، صاإلسالم ، 
 . 70اآلية  ، سورة التوبة 2
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االستجارة : فهي طلب  أما،  آخرمحاية شخص  اجلوار هو دخول شخص يف إنومن املعلوم     
 واألمانهذه احلماية  أواملرء هذا اجلوار  إعطاء: هي  اإلجارةالدخول يف جوار شخص ما ، بينما 

 حينما يطلبه .

احلماية واليت تفرتض عدم  أو اإلغاثةيف معىن  اإلجارةالكرمي استعمل لفظ  ومن املعلوم أن القرآن    
﴿ ُقْل َمن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو يقول اهلل سبحانه وتعاىلعلى اجملار  اآلخريناعتداء  إمكانية

طلب اجلوار الذي أو  اإلجارة أوونظام االستجارة  1.ُيِجيُر َوَل ُيَجاُر َعَلْيِه ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُموَن ﴾
 .اإلقليمي اللجوء  أنواعمن  نوعاً  إالما هو  اإلسالماعتمده 

 الشخص ذاته يطلب ذلك . أنوهي تظهر  -
 .من يطلب منه احلماية عليه واجب منحها  أنوهي تعين  -
" تسليم " املستجري به ، الن جوهر  أوجيوز له " رد "  مانح احلماية ال أنوهي تدل على  -

 العيش يف كنفه واالحتماء به .  – وهذا واضح منها لفظاً ومعناً  –االستجارة 

من  اإلسالمدار  إىلمللهوف فار  األمن إعطاء"  بأنه اإلسالماجلوار يف  أو امللجأوميكن تعريف     
 2.يتعرض له " أنوضع سيئ ميكن  أواضطهاد وظلم 

معاجلة  أوخبصوص احلق يف اللجوء وكيفية استقبال  أساسيةوقد وضعت سورة احلشر قواعد     
 إىلكثرية يف كيفية معاملة الالجئني الوافدين   أحكاماً ولقد استنبط فقهاء املسلمني قضايا الالجئني . 

الذي  األمانيف مسائل ومباحث  واألحكامالنزيهة وصنفوا تلك الضوابط  األغراضلشىت  اإلسالمدار 
، كما يضبط ذلك بشروط كثرية تتعلق  اإلسالميةالبالد  إىليعىن بتنظيم دخول غري املسلمني 

دة ادحمددة لذلك ، وااللتزامات اليت ينبغي عليه االلتزام هبا وامل األمانوالغرض من طلب هذا  باملستأمن
 األحكامبااللتزامات وغريها من  اإلخاللواحلقوق اليت تعطى له وما هي اجلزاءات املرتتبة على 

 الفقهية املنظمة هلذا اجلانب .

                                                           
 . 98اآلية  ، سورة املؤمنون 1
 . 70الوفا ، اللجوء يف اإلسالم ، املرجع السابق ، ص أبومحد أ 2
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 واألحكام اإلسالميةالبالد غري  إىلمسالة دخول املسلمني  إىلكما تطرق الفقهاء كذلك      
نية من هذا الدخول ، كما تعرضوا لواوالضوابط اليت ينبغي مراعاهتا من حيث اجلواز من عدمه 

من حيث الزواج  باألسرةاملتعلقة  واألحكامواالستيطان وحكم املعامالت املالية  اإلقامة ألحكام
اليت  أوانب الفقهي العقوبات الشرعية وغريها من املسائل سواء املتعلقة هبا من اجل وأحكاموالطالق 

 تدخل يف باب السياسة الشرعية .

 :األوضاع الراهنة  -ثانياا 

ما يسمى  أفرزتيومنا هذا  إىلاليت عصفت بالعامل العريب عرب التاريخ حىت  األحداث إن    
منها االجتماعية واالقتصادية والسياسية وحىت الطائفية  ، " ويرجع ذلك لعدة عواملالالجئ العريب"ب

من الالجئني يف العامل اليوم يعيشون  جداً  كبرياً   عدداً  إن احلاضرومن املسلم به يف الوقت  . والعرقية
 . اإلسالمية األغلبيةذات  أو اإلسالميةوهي الدول  اإلسالمييف منظمة املؤمتر  األعضاءيف الدول 

املاهية ،  أويف الكيفية  أيضاً  وإمناالكم ،  أووبذلك مل يكن هذا التصور فقط من ناحية احلجم      
 ساعد على حل هذه املشكلة الصعبة والشائكة . اإلسالم إنوبالتايل ميكن القول 

كرب عشر جمموعات أومن املالحظ ازدياد نسبة عدد الالجئني من املسلمني فقد كان من بني        
، السودان ، ، وهي افغانستان  إسالميةم على سبيل املثال ست دول 4772الالجئني الرئيسية سنة 

 .ازربيجانو العراق  إضافة إىلماليني تشملهم والية االنروا  72 إىل باإلضافةالصومال ، الفلسطينيون 

وباكستان ، ويف هناية  إيران م مها4772كرب دولتني كانت تستضيفان الالجئني عام أ إنكما      
 4.70كرب ثالث دول تستضيفان الجئني ، باكستان أهم  وإيرانم كانت باكستان وسوريا 4770

الجئ ويف نفس العام كان من بني  ألف 877.0 وإيرانمليون الجئ  74مليون الجئ ، وسوريا 
وتشاد ،  ردناألهي باكستان و سوريا و  إسالميةدول  72كرب عشر دول تستضيف الجئني أ

كرب دولتني خرج منهما أباملئة من عدد الالجئني يف الدول العشر ، و كانت 07كثر من أوتستضيف 
مليون ، ويليهم يف املرتبة الرابعة واخلامسة  4.0مليون ، والعراق  70.0هي افغانستان  الالجئون

كما بلغ عدد الالجئني العرب   1.الجئ ألف 220والصومال  ئالجالف  240على التوايل السودان 
                                                           

 . 78 – 79الوفا ، واقع اللجوء يف العامل العريب ، املرجع السابق ، ص أبومحد أ 1
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باملئة يف  72و  أوروباباملئة يف  07باملئة منهم داخل الوطن العريب و  27مليون نسمة تقريبا  02
 1.باملئة يف دول خمتلفة 07اجلنوبية  و أمريكاودول  أمريكا

لالجئني عام مفوضية السامية لل إحصائيبان عدد الالجئني يف العامل العريب حسب تقرير  علماً     
م بسبب ما اجتاح العامل من كوارث 4707مليون يف  20 إىلمليون قفز  40م كان 0880

ملفوضية شؤون الالجئني لدى جملس  اإلقليمي، فلقد صرح السيد محدي خباري املمثل  2 وجماعات
ن هذا إ  واإلسالميةباملئة من الالجئني هم من املنطقة العربية  07ن أالتعاون اخلليجي يف الرياض ب

مليون 40.2مليون الجئ و 02.2عام املاضية ، ويضم هذا العدد  02على مدى  األعلىالرقم هو 
مليون  07.22منهم  شخصمليون  42.4من  بأكثرداخليًا ، وتعىن املفوضية حبكم واليتها  اً نازح

 . اإلنسانيةداخلياً وتوليهم احلماية واملساعدة  اً مليون نازح 02الجئ و 

ما يطلق عليهم يف دول اخلليج  أوالعدد اهلائل من الالجئني والنازحني وعدميي اجلنسية  أنكما      
البدون( املشردين يف الوطن العريب ميثل مؤشرًا حمبطًا للغاية نتيجة للظروف اليت متر هبا بعض )

 . واإلسالميةاجملتمعات العربية 

من املواطنني العرب واملسلمني سواء على  التشرد واهلجرات القسرية اليت فرضت على الكثري إن    
بسبب االضطهاد  إماعلى مستوى املواطن العادي ، وذلك  أومستوى النخب الفكرية واالقتصادية 

بسبب الفقر وغياب العدالة  وإماالسياسي  الرأي أوالديين  أوعلى خلفية االنتماء الطائفي 
بسبب النزاعات واحلروب اليت تفتعلها  وإما االجتماعية وعدم تكافؤ الفرص يف احلياة املعيشية ،

 3.تكون وقودها بالتايل املاسي والكوارث النامجة عنها أن إىلالدول الكربى وجتر البشر  أو األنظمة

م الصادر عن املفوضية السامية لشؤون 4702من خالل تقرير عن حالة الالجئني يف العامل لعام و     
 مهمان : أمرانالالجئني والذي جاء فيه 

                                                           
 . 72علي بن هلهول الرويلي ، املرجع السابق ، ص 1
 . 00نفس املرجع السابق ، ص 2
 ممدوح بن حممد الشمري ، جهود اململكة العربية السعودية يف جمال املساعدة اإلنسانية لالجئني ، دحمات يف القانون الدويل 3

 . 72 – 70، ص  4779اإلنساين ، 
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مليون  0.02كرب عشر دول تستضيف الالجئني توجد دولتان عربيتان مها لبنان أمن بني  إن – أ
 الجئ . 022.077 واألردن، الجئ 

مليون الجئ  0.8الالجئون مبجموع  إليهاكرب دولة يف العامل ينتمي أ أصبحتسوريا  أن -ب
مليون  0.0 إىل باإلضافةوالعراق ومصر ،  واألردنتركيا ولبنان  رأسهادولة على  070موجودون يف 

 1.مهجرين داخلياً 

 إسالميةثالث دول  أكثر م من بني4770وقت قريب عام  إىلوهنا املفارقة فسوريا كانت    
 يف العامل املصدرة لالجئني . األوىلم الدولة 4702يف  وأصبحتاستضافة لالجئني 

، ويشمل  مليون الجئًا ومشردًا داخلياً  02و  02م ضم العامل العريب ما بني 4702ويف سنة     
املشردين داخليًا ممن مل  أومليون سوري سواء من الالجئني يف اخلارج  00من  أكثرهذا الرقم على 

من الالجئني  اآلالفيعربوا احلدود الدولية ، وحنو مليون عراقي من املشردين داخليًا ، ومئات 
مليون لييب خارج البالد ، يتواجد معظمهم يف  74، وهناك سوريا  إىلالعراقيني معظمهم ممن فروا 

داخليًا داخل البالد ، واملنطقة مقبلة على حتركات مفاجئة  الف مشرداً 277 إىل باإلضافةتونس 
من العاملني املصريني على عجل من ليبيا ، سواء عند اندالع القتال يف  اآلالفللسكان ، كعودة 

هذه  إن 2.م4702مصرياً يف فرباير  40ض هلا اليت تعر  اإلعدامعملية  إعقابم مث يف 4702صيف 
 .اجملتمعات اهلشة  زعزعة استقرار إىلالتدفقات الكبرية تؤدي 

املضطهدين من طرف  الفلسطينينيلقد شهدت املنطقة تدفقات سابقة لالجئني بدءًا من     
 بأكثرعدد الالجئني العراقيني  األردنيةم قدرت احلكومة 0880م ، ويف عام 0820الصهاينة يف عام 

العراق  إىليتواجد معظمهم يف مدينة عمان ، ومنذ ذلك احلني عاد الكثري منهم  ألف 277من 
 إذم 4700السورية يف عام  األهليةاحلرب  اندالعوسوريا قبل  األردنمنهم يف  اآلخرومكث البعض 

عراقي من الطبقة الفقرية مل يغادروا  ألف 07كبرية وبقى هناك حوايل   بأعدادالعراق  إىلعادوا بعدها 
                                                           

 . 78الوفا ، واقع اللجوء يف العامل العريب ، املرجع السابق ، ص أبومحد أ 1
حممد مجال مظلوم وطارق حممد سليمان ، األبعاد األمنية والسياسية للجوء ، امللتقى العلمي للجوء وأبعاده األمنية والسياسية  2

األمنية واإلسرتاتيجية ، كلية العلوم اإلسرتاتيجية ، اململكة العربية السعودية ، الرياض ،  واالجتماعية ، جامعة نايف للدراسات
 . 74م ، ص4702ه / 0200
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 العليامع املفوضية  أمساءهماالف الجئ 07ويعتمدون على املساعدات الدولية وقد سجل حنو 
 الرقم مرشح لالرتفاع . ام وهذ4702يف  األهليةلشؤون الالجئني منذ اندالع احلرب 

م عندما انتقلت 4770 األخريةحرب اخلليج  أعقابكرب تدفق لالجئني العراقيني كان يف أ أن إال    
تزال يف حدود  ال أعدادهمكانت   حبيثاملدن السورية ،  إىلالكثري من العائالت احلضرية العراقية 

 1.رالنزول حتت مستوى خط الفقبمليون الجئ ويتزايد الكثري منهم 

 المطلب الثاني 

 األساس القانوني لحماية الالجئين . 

يف ظل املتغريات الدولية الراهنة اليت مير هبا العامل العريب واإلسالمي ، وباعتباره  يؤثر ومؤثر يف     
اجملتمع الدويل ، كان البد من إجياد صيغة قانونية تضبط هذه املمارسة ، سواء عن طريق إصدار 

 تشريعات داخلية أو االنضمام إىل املعاهدات الدولية .

 :لصكوك الدولية ا إلىالنضمام  - أولا 

م اخلاصني بالالجئني أهم صكني دوليني 0800م وبروتوكول 0820متثل اتفاقية جنيف العام     
 ميثالن القانون الدويل لالجئني .

 بوضع م اخلاصة1951لعام جنيف اليت انضمت إىل اتفاقية واإلسالمية العربية الدول من    
 موريتانيا، واهلرسك، البوسنة ، اجلزائر أفغانستان، مصر،كأطراف :  هبا و ارتبطت الالجئني ،

فنجد على سبيل  ، 2اليمن تركيا ،   السودان، الصومال، نيجرييا ، النيجر، املغرب، ، إيران ،جيبوتى
 املثال دول املغرب العريب : 

 28 املنعقدة يف جنيف اتفاقية على سوتون واملغرب اجلزائر من كل تدقاص فقد    
 اتفاقية على دقتاص أهنا من الرغم فعلى ليبيا، أما . الالجئني بوضع م واخلاصة1951متوز/ليو

اتفاقية  على دقاتص مل أهنا إال الالجئني، بوضع  م املتعلقة 1969لعام اإلفريقية الوحدة منظمة
 عن تكف ال ومع ذلك الليبية للسلطات بالنسبة ،وال يوجد قانون داخلي خاص باللجوء  جنيف

                                                           
 . 70طارق حممد سليمان ، املرجع السابق ، صحممد مجال مظلوم و  1
 . 00الوفا ، اللجوء يف العاملني العريب واإلسالمي ، املرجع السابق ، ص  أبومحد أ 2
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 ومهاجرين فقط مهاجرين عمالاهنم  بل ليبيا، يف الجئني أو جلوء طاليب أي وجود عدم على التأكيد
 .شرعيني غري
 أحكام تطبق حمددة تنظم هذا اجلانب ، قوانني داخلية وجود عدم وبسبب ؛ 1تونس يف  أما    

 مع تعاوهنا إطار يف خاصة عدة سنوات ، منذ التونسية السلطات وتكرر .باألجانب اخلاصة القوانني
 إجراءات توجد وال  .الصدد هذا يف وطين قانون اعتماد بشأن جار التفكري أن األورويب، االحتاد
  2.وليبيا تونس يف للجوء وطنية
  29بتاريخ الصادر  1256-  57-  2رقم املرسوم يتناول ،3المغرب ويف    

 لالجئني يسمح -مفصل غري -إجراءاً  ويضع ، جنيف اتفاقية تنفيذ قم طر  1957آب/أغسطس
 مكتب إنشاء على ينص كما . إقامتهم على الشرعية الصبغة بإضفاء املفوضية قبل من هبم املعرتف
 أن االنتصاف . بيد أو للطعن وجلنة ،املسائل  هبذه خيتص اجلنسية وعدميي الالجئني لشؤون

 املستحيل من جيعل مما م ،2004 عام منذ الالجئني شؤون مكتب عمل مجدت املغربية السلطات
 اململكة يف األجانب وإقامة دخول بشأن  02 - 03 رقم القانون أثر كما   .املرسوم هذا تنفيذ

 من كان الذين الالجئني حقوق ، على  وخارجها البالد داخل إىل الشرعية غري وباهلجرة املغربية
 17 .املادة اإلقامة حبق يتعلق فيما خاصة الالجئني، شؤون مكتب خالل من وضعهم تثبيت املمكن

 أو الرتحيل من املغربية السلطات قبل من هبم املعرتف لالجئني محاية على أخرياً  القانون وينص  
 4. 29املادة  احلدود إىل اإلعادة

 
                                                           

 عام بروتوكول وعلى م0822 حزيران /يونيو 2 يف مؤرخ رئاسي مرسوم مبوجب م0820 عام اتفاقية على تونس صادقت 1
م  1969لعام اإلفريقي االحتاد منظمة اتفاقية على تونس صادقت كما .م0809 متوز /يوليو 27 يف مؤرخ بقانونم 0800

 . بشأن حقوق الالجئني
 أطر  :العريب املغرب بلدان يف واللجوء اهلجرة حول دراسة وفاء ، منار  :العربية إلى الترجمة، وآخرون ،   پالنس ڤريونيك 2

 حلقوق متوسطية -األورو الشبكةاللجوء ،  وطاليب والالجئني املهاجرين محاية ضمان على قادرة وغري كافية غري وإدارية قانونية
 . 00، ص  م4707 ديسمرب / األول كانون،   اإلنسان

 صادق كما  .حتفظات إبداء دون  ، م0820 الثاين تشرين /نوفمرب  7يف م 0820لعام  جنيف اتفاقية على املغرب صادق  3
 م بشأن 1969 لعام األفريقي االحتاد منظمة اتفاقية وعلى م، 1971 نيسان /أبريل 20 م  يف1967 عام بروتوكول على املغرب
 .الالجئني حقوق

 . 00السابق ، صس ، املرجع پالن ڤريونيك 4
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م  1963متوز /يوليو  25بتاريخ الصادر  274-  1963رقم املرسوم ومبوجب ،1الجزائر ويف    
 وعدميي الالجئني لشؤون جزائري مكتب أنشئ جنيف، اتفاقية لتطبيق مفصلة قواعد وضع الذي

 وكفالة اجلنسية وعدميي لالجئني واإلدارية القانونية احلماية وضمان الالجئني بوضع لالعرتاف اجلنسية
 ثالث ممثلي من تتألف للطعن جلنة إنشاء م على 1963مرسوم وينصم  1951عام اتفاقية تنفيذ

  .الالجئني لشؤون العليا االجتماعية واملفوضية والشؤون والعمل اخلارجية والشؤون العدل وزارات
 وأدخل  .اللجنة هذه يف ممثليها تعيني املفوضية من السلطات تطلب مل العملية، املمارسة يف ولكن
 استثناءاً  اجلزائر يف األجانب وتنقُّل وإقامة دخول بشروط م املتعلق 2008حزيران /يونيو 25 قانون
 يدخلون الذين األجانب طرد مبدأ ومن . 70املادة  البالد دخول قواعد من والالجئني اللجوء لطاليب

 24.2املادة  شرعية غري بصفة فيها يقيمون أو البالد إىل
 أما فيما يخص بلدان المشرق العربي : 

م  1951لعام الالجئني اتفاقية على وقعت االتفاقية صياغة جلنة يف ممثلون هلا مصر كان    
 ثالثني من أكثر بعد أي ، م1981عام يف عليها صادقت مث ، م0800لعام  االختياري والربوتوكول

 . إضافة إىل السودان واليمن،  عاماً 
 منها أربعة تتعلق ، م0820 معا اتفاقية من مواد مخس على جوهرية حتفظات مصر أبدت    

 التعليم على واحلصول التقنني؛(  واالقتصادي االجتماعي الرفاه على احلصول باستحقاقات
 أما .) االجتماعي والضمان العمل وقانون العامة؛ واملساعدة اإلغاثة على واحلصول األساسي؛

 هذه تنشر مل مصر أن ومبا ولكن  .املطبقة الشخصية األحوال بقوانني فيتعلق اخلامس التحفظ
 فيما يشككون القانونيني اخلرباء بعض فإن م ،0820عام  اتفاقية على صادقت عندما التحفظات

 دخلت التسعينيات عقد أواخر ويف  .البالد  يف القانون سريان تسري أن التحفظات هلذه كان إذا
اليت مل تنضم إىل العريب  شرقامل دول حكومات مع حوار يف الالجئني لشؤون املتحدة األمم مفوضية

 اتفاقية إىل االنضمام موضوع وكان . الالجئني حلماية وطنية نظم إقامة لتشجيعاملواثيق الدولية وذلك 
  .واألردن ولبنان سوريا مع ُعقدت اليت ادحمادثات صلب يف للجوء وطين نظام وإنشاءم  1951عام

                                                           
 على اجلزائر صادقت كما   .حتفظات إبداء م دون 1967بروتوكول م وعلى 1963عام يف جنيف اتفاقية على اجلزائر صادقت 1

 م بشأن حقوق الالجئني .0808لعام  اإلفريقي االحتاد منظمة اتفاقية
 . 00س ، املرجع السابق ، صپالن ڤريونيك 2
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 على املفاوضات أسفرت حني يف احلماية تقدمي يف الدولة دور تعزيز على فرتكز مصر مع احلوار أما
 1.اجلديدة االلتزامات بعض

 علىاخلاصة بالالجئني  م  1951عام اتفاقية على للمصادقة البلدان هذه مقاومة تفسري ميكن ال    
 انضمت أو صادقت قد نفسها البلدان هذه ألن وذلك ، الدويل التدقيق من التهرب يف رغبة أهنا

 املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد - الرئيسية الدولية اإلنسان حقوق معاهدات مجيع إىل تقريباً 
 الدولية واالتفاقية والثقافية، واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل والعهد والسياسية،

 املرأة ، ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء واتفاقية العنصري ، التمييز أشكال مجيع على للقضاء
 أو القاسية العقوبة أو املعاملة بضرو  من وغريه التعذيب مناهضة واتفاقية الطفل، حقوق واتفاقية

 .املهينة  أو الالإنسانية
  حالة يف متأصل بأنه ،م  1951لعام الالجئني اتفاقية على املصادقة رفض استمرار يبدو وهكذا     
 على وبناءً   .الدولية وحقوقهم بالالجئني يتعلق فيما املنطقة يف والراسخ املتجذر التناقض من

 تفسر عدة عوامل إىل التناقض هذا يُعزى أن مُيكن املنطقة، يف ناشطني الجئني مع أجريت مقابالت
 2.ومناسبة متسقة وطنية جلوء أنظمة تنشئ ألن البلدان هذه حاجة يف السبب كبري حد إىل

 : فنأخذ على سبيل املثال دولة ، أما فيما يخص الدول األخرى اإلسالمية الغير عربية
م  0800م اخلاصة بالالجئني والربوتوكول 0820واليت انضمت إىل اتفاقية ، البوسنة والهرسك     

فنجدها تعترب مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني شريك رئيسي لتحديد وضع الالجئني وتوسع 
 البوسنة يف الصادرة الالئحة ذلك على نصتوتعاونت معها بشكل مطلق إذ من صالحياهتا 

 :على 04 املادة فتنصم 4772عام  كواهلرس
 مراحل مجيع يف الفعلية الفرصة والالجئني اللجوء طالبوا يعطى " القانون من 90 للمادة طبقا - 0

 تكون أن ميكن اليت األخرى باملنظمات أو الالجئني لغوث السامية باملفوضية لالتصال اإلجراءات
 لغوث السامية املفوضية ممثل أشعار يتمو  والعكس الالجئني لغوث السامية عن املفوضية نيابة عاملة

  ".مالحظاته لتقدمي الفرصة ويعطى املختصة السلطات مع املناقشات إجراءات بسري الالجئني

                                                           
 ،  اإلنسان ، ديسمرب حلقوق متوسطية - األورو العريب ، الشبكة املشرق منطقة يف واهلجرة اللجوءمي ، سا شهرية و هالل ليلى 1

 . 22م ، ص2008
 . 22املرجع السابق ، ص نفس 2
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 معاهدة من 02  للمادة طبقا الالجئني لغوث السامية املفوضية مع املختصة السلطات تتعاون - 4
 الالجئني . بوضع يتعلق فيما م0820 عام
 حق كذلك الالجئني لغوث السامية املفوضية تعطى القانون من 07 املادة نصوص حسب - 0

 :ييل ما على 40 املادة وتنص "1. القانون من 08  باملادة ادحمميني األشخاص إىل الوصول
 الالجئني لغوث السامية املفوضية املختصة السلطات متكن الالئحة هذه من 04 للمادة طبقا - 0

 :األيت من
 . مكان أي ويف وقت أي يف الالجئني أو اللجوء طاليب مع تصالا إقامة   -أ

 .الالجئني أو اللجوء طاليب قضية ملفات إىل الوصول -ب 
 . الالجئني أو اللجوء طاليب مع جترى اليت املقابالت أثناء حاضرة تكون أن  - ج
 وفيما لإلجراءات مرحلة أي يف للجوء الفردية بالطلبات يتعلق فيما نظرها وجهات تقدم أن  -د

 . والالجئ اللجوء طالب واستحقاقات حبقوق املرتبطة بالقضايا يتعلق
 استمارات الالجئني لغوث السامية املفوضية إىل مقرها يف األساسية التنظيمية الوحدة تقدم - 4

،  واملرفوضة عليها املوافق اللجوء طلبات وعدد اللجوء طاليب بعدد تتعلق إحصائيات ودورياً  التسجيل
 ملمارسة والالزمة الالجئني لغوث السامية املفوضية قبل من أخرى مطلوبة معلومات أي وكذلك

 2.الالجئني بوضع اخلاصة م0820 عام معاهدة من .  42املادة  مبوجب اإلشرافية مسئولياهتا
 على اآليت : 22وأخرياً تنص املادة 

 سيعرتف الالجئني لغوث السامية املفوضية قبل من اللجوء بوضع االعرتاف  قرارات حول أي - 0
  .اجلهة املختصة كقرارات هبا
 السامية املفوضية قبل من واهلرسك البوسنة يف بوضعهم أعرتف الذين الالجئني مجيع يستحق - 4

 .الالئحة وهذه بالقانون عليها املنصوص االلتزامات وعليهم احلقوق مجيع ،الالجئني  لغوث
 هنائي كأنة سيعامل الالجئني لغوث السامية املفوضية قبل من اللجوء وضع رفض حول قرار أي - 0

 .القانون لنصوص املرفوضني اللجوء طالبوا وخيضع وملزم

                                                           
 . م4772اخلاصة باللجوء عام  كواهلرس البوسنة يف الصادرة الالئحةمن  04املادة  1
  .م 4772عام  اخلاصة باللجوء كواهلرس البوسنة يف الصادرة الالئحة 40املادة  2
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 سيتم الالجئني لغوث السامية املفوضية تتسلمه الذي املعلقة اللجوء طلبات ملعاجلة اإلجراءات - 2
 ذات العاملية والوثائق للقانون طبقاً والوزارة  الالجئني لغوث السامية املفوضية بني عليه االتفاق

 1.الصلة
 واملفوضية ، الدولة تلك بني تظهر التعاون البوسنية الالئحة يف املذكورة النصوص هذه أن وال جرم    

 2.املفوضية عن الصادرة االعرتاف بالقراراتو  باللجوء اخلاصة اإلجراءات يف املفوضية إشراكو 
 من التشريعات اإلقليمية مايلي : :التشريعات اإلقليمية  -ثانياا 

 الخاصة بمشاكل بالالجئين في إفريقيا : م1191اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لعام  -1
ومن بني الدول العربية اليت ارتبطت هبذه االتفاقية جند مصر وليبيا والصومال وموريتانيا واجلزائر     

 3.وجيبويت وتونس واملغرب
 لحقوق اإلنسان :الميثاق العربي  – 2

، ص حقوق اإلنسان وحرياته األساسيةرغم إن ميثاق اجلامعة العربية مل يتضمن نصاً صرحياً خبصو      
( شكل جلنة خرباء 4009) القرار م مبوجب 0807إال أن جملس جامعة الدول العربية يف عام 

مشروع هذا امليثاق إىل قدمت اللجنة  م 0882إلعداد ميثاق عريب حلقوق اإلنسان ، وفعاًل يف عام 
 . 2200القرار  مبوجب م0882/  78/  04جملس اجلامعة والذي وافق عليه يف 

ق كانت الدولة الوحيدة اليت وقعت على هذه النسخة من امليثاق العريب حلقوق اإال أن العر      
م 4770اإلنسان ، لذا فقد طلب جملس اجلامعة من اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان عام 

أهنت اللجنة عملها ، وقدمت مشروع  م 4772وفعاًل يف عام  0798القرار مبوجب حتديث امليثاق 
مث وافقت عليه القمة العربية اليت عقدت  م4772س اجلامعة والذي وافق عليه يف مارسامليثاق إىل جمل

 نفس السنة . منيف تونس 
( على دخوله حيز النفاذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة 4/  28وقد نص امليثاق ) م     

وبالفعل دخل امليثاق حيز النفاذ يف ،  4التصديق السابعة لدى األمانة العامة جلامعة الدول العربية 
                                                           

 م .4772عام اخلاصة باللجوء  كواهلرس البوسنة يف الصادرة الالئحة 22املادة  1
  . 00املرجع السابق ، ص ، اللجوء يف العاملني العريب واإلسالمي الوفا ، أبو محد أ 2
 ،لالجئني يف إفريقياملشاكل ا اليت تنظم جوانب حمددة م 0808اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لعام وللمزيد من التوضيح حول  3

   . 28 -20ينظر مذكرتنا للماجسرت ، املرجع السابق ، ص 
 . 00الوفا ، واقع اللجوء يف العامل العريب ، املرجع السابق ، ص أبومحد أ 4
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وم اإلنسان العريب حلقوق مارس ي 00وقد اعتربت اللجنة هذا اليوم أي م 4779مارس  00
 .اإلنسان

 ، وهي األردن ثلثا الدول األعضاء يف اجلامعة فيه تقريباً  وقد صدق على امليثاق وأصبح طرفاً     
طني ، واإلمارات العربية املتحدة ، واليمن ، وقطر ، واجلزائر ، والبحرين ، وليبيا ، وسوريا ، وفلس

والسعودية ، ولبنان ، والسودان ، والعراق ، والكويت  . وقد كانت األردن أول دولة عربية صدقت 
 . م 4700/  78/  72والكويت أخر دولة يف  م 4772أكتوبر  49عليه يف 

ارة إفريقيا . قعدا اجلزائر والسودان من  الدول األطراف يف امليثاق من قارة آسيا ، أنويالحظ     
وتضمن امليثاق العريب حلقوق اإلنسان بعض النصوص اخلاصة بتنقل الشخص وباللجوء السيما املواد 

 :1التالية
 . والعشرون السادسة المادة

 يف اإلقامة مكان واختيار التنقل حرية طرف دولة إقليم على قانوين بشكل يوجد شخص لكل  -0
 .النافذة التشريعات حدود يف اإلقليم هذا من جهة أية
 على شرعية بصورة ومتواجد جنسيتها حيمل ال شخص أي إبعاد طرف دولة ألية جيوز ال - 4

 مل ما املختصة، اجلهة على تظلمه عرض من متكينه وبعد للقانون وفقاً  صادر قرار مبوجب إال أراضيها
 .اجلماعي اإلبعاد مينع األحوال كل ويف ، ذلك خالف الوطين األمن دواعي حتتم

 . والعشرون السابعة المادة
 أو بلده، ذلك يف مبا بلد، أي مغادرة من شخص أي منع قانوين غري أو تعسفي بشكل جيوز ال  -0

 .البلد هذا يف باإلقامة إلزامه أو جهة، أية يف إقامته على حظر فرض
 .إليه العودة من منعه أو بلده من شخص أي نفي جيوز ال - 4

 . والعشرون الثامنة المادة
 احلق هبذا ينتفع وال االضطهاد، من هرباً  آخر بلد إىل السياسي اللجوء طلب يف احلق شخص لكل
 2.السياسيني الالجئني تسليم جيوز وال ، العام احلق هتم جرمية أجل من تتبعه جيري من
 

                                                           
 00املرجع السابق ، ص  ،الوفا ، واقع اللجوء يف العامل العريب  أبومحد أ 1
 من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان .  48،  49،  40املواد  2
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 :ئين والنازحين في العالم العربي إعالن القاهرة حول حماية الالج – 3
 42إىل  40هذا اإلعالن عن فريق اخلرباء العرب اجملتمعني يف القاهرة يف الفرتة املمتدة من صدر     

م يف الندوة العربية 0884نوفمرب ) تشرين الثاين (  08إىل  00ه املوافق ل 0200مجادى األوىل 
العامل العريب " اليت نظمها املعهد الدويل للقانون اإلنساين الرابعة حول " اللجوء وقانون الالجئني يف 

 1.بالتعاون مع كلية احلقوق جبامعة القاهرة برعاية املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
 :وضاع الالجئين في العالم العربي التفاقية العربية لتنظيم أ – 4

بالالجئني فرضت نفسها بعد أول ندوة للخرباء العرب حول " إن فكرة إقرار معاهدة عربية خاصة     
اللجوء وقانون الالجئني يف الوطن العريب ، وبالفعل سيطلب بعد ذلك جملس وزراء جامعة الدول 

مشروع اتفاقية حول الالجئني والذي سيعهد به  إعداد العربية من األمانة العامة للمنظمة السهر على
اإلنسان اليت بدورها ستطلب مساعدة احتاد ادحمامني العرب . وستتم  إىل اللجنة الدائمة حلقوق

، والذي سيمر بعدة حماوالت داخل جملس الوزراء  م0890ة املشروع ، الذي سريى النور سنة مناقش
 .الدول وجلنة القضايا القانونية ، ولكن مت االعرتاض عليه ومل يتم إقراره نظراً العرتاض وحتفظ بعض 

شجيعات اليت قام هبا اخلرباء العرب خالل ندواهتم املتتالية ، من بينها ندوة القاهرة رغم الت    
اليت ستنتهي بإقرار " إعالن القاهرة حول محاية الالجئني والنازحني يف العامل العريب " والذي  م0884

الذي جيب  ال يتجزأ من قانون حقوق اإلنسان يعترب " إن حق اللجوء وقانون الالجئني يشكالن جزءاً 
ضمان احرتامه من العامل العريب " والذي يدعو من جديد جامعة الدول العربية لبذل املزيد من اجلهود 

العتماد اتفاقية عربية خاصة بالالجئني ويأمل أن حتقق هذه اجلهود أهدافها املرجوة خالل فرتة معقولة  
 2.ولكن كان جيب االنتظار سنتني

د ع  2098ية يف قرار جملس وزراء جامعة الدول العربية يف القرار رقم  إىل أن جاء إقرار االتفاق   
، ومت الطلب من الدول العربية املصادقة على االتفاقية  م40/0/0882بتاريخ  0( ج 070)

 حسب أنظمة وقوانني كل دولة وإيداع طلب االنضمام لدى أمانة اجلامعة العربية . 
                                                           

 . 04الوفا ، واقع اللجوء يف العامل العريب ، املرجع السابق ، ص  أبومحد أ 1
عبد احلميد ينظر ، ،  80 – 84عبد احلميد الوايل ، إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب ، املرجع السابق ، ص  2

يف العامل العريب ، احللقة الدراسية اخلاصة بقضايا الالجئني وقانون اللجوء يف إطار اتفاقية جنيف لعام الوايل ، ظاهرة اللجوء 
م ، معهد الدراسات الدبلوماسية ، وزارة اخلارجية اململكة العربية السعودية بالتعاون مع املفوضية السامية لألمم املتحدة 0820

 . 029 – 020م ، ص4777نوفمرب  47إىل  08ه املوافق  0240عبان ش 42إىل   40لشؤون الالجئني ، الرياض من 
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مل  حديث االتفاقية يف تونس حىت اآلنهناك حماولة من خالل الربملان العريب االنتقايل لت وكان    
 1.حتدث أي تغريات على أرض الواقع خبصوص هذه االتفاقية

 : م1114الالجئ في التفاقية العربية الخاصة بحقوق الالجئين لسنة  - أ
 االتفاقية العربية حلقوق الالجئني يف املادة األوىل بأن الالجئ : تنص

، يادية يف حالة كونه عدمي اجلنسيةكل شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو خارج مقر أقامته االعت  –أ 
وخيشى ألسباب معقولة أن يضطهد من أجل عرقة أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إىل فئة اجتماعية أو 

 . البلد أو يعود إليه ة وال يستطيع أو ال يريد بسبب تلك اخلشية أن ستظل حبماية ذلكأرائه السياسي

كل شخص يلتجئ مضطرًا إىل بلد غري بلده األصلي أو مقر إقامته االعتيادية بسبب العدوان   –ب 
املسلط على ذلك البلد أو احتالله أو السيطرة األجنبية عليه ، أو لوقوع كوارث طبيعية أو إحداث 

  2.جسيمة يرتتب عليها إخالل كبري بالنظام العام يف كامل البالد أو جزء منها

 :تحليل التعريف  -ب

لالجئ يف االتفاقية العربية  جاء موسعاً وعاماً وأضاف أبعاداً مل تكن موجودة يف التعريف أن هذا     
ومنها العدوان املسلط على بلد الالجئ أو احتالله أو السيطرة  م0820االتفاقية الدولية لسنة 

األجنبية عليه كما مت إضافة بندًا خاصًا بالكوارث الطبيعية كسبب للجوء وهي اليت مل ترد يف معظم 
 االتفاقات الدولية السابقة . 

دو للوهلة إن إدماج عنصر الكوارث الطبيعية بني العناصر اليت تستدعي منح صفة اللجوء يب    
األوىل أمر غريب من نوعه الن الناس الذين يغادرون بلدهم من جراء تلك الكوارث يقدمون على 
ذلك للحصول على مساعدة إنسانية وليس للحصول على محاية دولية . ويف هذه احلال هل ميكن 

                                                           
، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمترا لالجئون يف املنطقة العربية ،   اإلطار القانوين حلماية الالجئني يف الوطن العريب نظام بركات ، 1

 07ربد  من إسرية ، جامعة الريموك ، األردن ، اجملتمعات املضيفة واملصري الغامض ، مركز دراسات الالجئني والنازحني واهلجرة الق
 . 02، ص م4700كانون األول    00إىل 

 املادة األوىل من االتفاقية العربية اخلاصة بالالجئني . 2
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ري إليه اعتبار إدماج هذا العنصر يف التعريف بالالجئني كفائض تسلل صدفة إىل النص دون أن يع
 االنتباه واضعو االتفاقية ؟ .

إن هذا االحتمال غري وارد منطقياً الن اعرتاض املغرب على إدماج هذا العنصر كان باإلمكان أن     
ن إدماج عنصر " الكوارث إيثري االنتباه إىل ضرورة تصحيح ذلك اخللل إن صح التعبري ، لذلك ف

انوين والذي ميكن استنتاجه من األعمال التحضريية ومن الطبيعية " يف تعريف " الالجئ " له مدلول ق
 روح املادة األوىل من ذات االتفاقية .

كما ال يعترب القانون الدويل من الالجئني من هجر بلده ألسباب اقتصادية ، كما إن الالجئني قد      
 الدولة املضيفة ماتتحسن ظروفهم وتزول األسباب اليت أدت هبم إىل اللجوء ، ويف هذه احلالة حتدد 

اختالف حق اللجوء عن احلماية حمل جدل ، فبعض الدول قد  الزالويف هذا الصدد  بشأهنمجيب 
حيث مينحون احلماية لكن ليس من  أخرىتعرتف بالالجئني فقط لتقوم برتحيلهم فيما بعد لدول 

 1.متنح  دولة اللجوء حق اللجوء بدون منح احلماية لطالبها أناملتعارف عليه 

وعليه ميكن االعتبار إن املعاهدة العربية اخلاصة بالالجئني سدت ثغرة كبرية يف ميدان محاية     
الالجئني إذ قد حصل يف بعض األحيان إن بعض السياسات املنتهجة من قبل بعض الدول 
واحلكومات ملواجهة الكوارث الطبيعية كانت مبنية أو مصطحبة بتدابري ترمي إىل اضطهاد بعض 
اجملموعات اإلنسانية ألسباب عرقية أو سياسية  أو ترمي إىل خرق بعض حقوقهم األساسية  ، إذا  
كانت هذه هي األسباب فيمكن القول إن واضعي املعاهدة العربية أرادوا بضمهم عنصر الكوارث 

ى الطبيعية من بني شروط تعريف الالجئ ، التنبيه إن االضطهاد ميكن أن يكون بعدة طرق وليس عل
أساس فردي فقط ولكن ميكن أن تتعرض مجاعة بشرية بأكملها سواء كان ذلك بصورة علنية كحالة 

 2.عدوان أو احتالل أجنيب اخل... أو بصورة سرية ضمن حاالت الكوارث الطبيعية

 

                                                           
 . 409م ، ص0882، دار الفاضل للتأليف والرتمجة والنشر ،  4عبد اهلادي عباس ، حقوق اإلنسان ، ج 1
عبد احلميد  ينظر ، ، 80 – 80إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب ، املرجع السابق ، ص عبد احلميد الوايل ، 2

 . 020 – 027الوايل ، ظاهرة اللجوء يف العامل العريب ، املرجع السابق ، ص 
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 :وقف الدول من التفاقية العربية م -ج 

 الكثري من الدول العربية فقد حتفظتمل حتظى االتفاقية العربية بقبول جل نصوصها من جانب     
 على نصوصها كما يلي :  بعض الدول

 العربية املتحدة والبحرين وقطر على مشروع االتفاقية . اإلماراتحتفظت  -  

 حتفظت اململكة العربية السعودية على قرار جملس اجلامعة . -

 د اململكة املغربية : وف أكد -

اخلاصة بالالجئني . ويشمل  م0820مما ورد يف اتفاقية  أوسعالتعريف الوارد يف االتفاقية  إن     
لعل هذا التوسع يف تعريف الالجئ سيضاعف من حاالت و  1الالجئني بسبب الكوارث الطبيعية أيضاً 

 النزوح اجلماعي  ليكرس اللجوء حبكم الواقع بدل اللجوء حبكم القانون .

إىل السلطة القضائية النظر يف تظلم الالجئ من قرار  2امنة من مشروع االتفاقيةأسندت املادة الث  -
الطرد وهو ماال ينسجم مع التشريعات العربية منها التشريع املغريب الذي خيول األمر إىل جلنة  تتكون 
من وزيري اخلارجية والعدل وممثل عن املندوب السامي ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

 صالحية اختاذ القرار النهائي بالطرد .

من اتفاقية  04لذ فمن األنسب تعديل املادة الثامنة من املشروع لتأيت صيغتها منسجمة مع املادة 
 األمم املتحدة اخلاصة بالالجئني اليت تركت اجملال مفتوح أمام تقدمي التظلم أمام اهليئات املختصة .

 من املادة الثامنة من مشروع االتفاقية . األوليف البند حتفظت مجهورية العراق على ما جاء  -

 من مشروع االتفاقية .3حتفظت سلطنة عمان على ما جاء يف املادة الثامن والعاشرة  -

                                                           
 .-ب - ينظر املادة األوىل من مشروع االتفاقية  امللحق 1
 .-ب –امللحق  ينظر املادة الثامنة من مشروع االتفاقية 2
 . -ب  – ينظر املادة العاشرة من مشروع االتفاقية امللحق 3
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مناقشة مشروع االتفاقية وذلك لعدم انضمام  تأجيلدولة الكويت على طلبها السابق على  أكدت -
 1.ملتحدة اخلاصة بالالجئنيا األمماتفاقية  إىلمعظم الدول العربية 

  :  م1114أسباب عدم سريان التفاقية العربية لحقوق الالجئين لسنة  -د 

دول خليجية  0حتفظ عدد ال بأس به من الدول العربية على االتفاقية حيث حتفظت عليها  -
وحىت اآلن مل يصادق على  باإلضافة إىل العراق واملغرب وأوردت تلك الدول أسباب حتفظاهتا ،

 االتفاقية إال دولة واحدة هي مصر . 
هناك خوف من تعارض هذه االتفاقية يف كثري من بنودها مع القوانني العربية الداخلية وكذلك  -

بعض الدساتري مثل اجلهات اخلاصة بالتعامل مع الالجئني أو الذين حيق لالجئني التظلم هلم واليت 
 جلهات القضائية . حددت يف االتفاقية با

التوسع يف تعريف مفهوم الالجئ ليشمل املعرضني للخوف من الكوارث الطبيعية وكذلك  –
 يف الوطن األحداث اجلسمية مما عاظم من خماوف الدول العربية من زيادة وتشجيع النزوح اجلماعي

 العريب .
وق الالجئني الفلسطينيني قحبهناك ختوفات لدى بعض الدول العربية من أن متس هذه االتفاقية  -

 والذين هلم وضع خاص تنظمه وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيني . 
ة السكاني ريها على الرتكيبةالتخوف من زيادة أعداد الالجئني إذا ما طبقت هذه االتفاقية وتأث -

 2.مثل دول اخلليج العريب لبعض الدول العربية قليلة العدد
 غياب فإن الصلة ذات الدولية االتفاقيات إىل االنضمام لعدم واملربرات األسباب عن وبعيداً     

 القانوين الفراغ حالة من عزز أمر هو بالالجئني خاصة عربية إقليمية ومعاهدات وطنية تشريعات
 والقيم باملبادئ الغين والعريب اإلسالمي الرتاث مع خاصةً  يتناىف ما وهو حالياً  نشهده الذي والتشريعي

 تؤكده ما وفق احلماية وملتمسي لالجئني والدعم احلماية درجات أرقى كفلت اليت واملمارسات
 . واحلقائق التارخيية العلمية الدراسات من العديد وتثبته

                                                           
 .-ب  – امللحقلالطالع على هذه التحفظات ينظر  1
 . 44املرجع السابق ، ص ،  اإلطار القانوين حلماية الالجئني يف الوطن العريب نظام بركات ، 2
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 اإلسالمية واملمارسات بالقيم االلتزام وعدم ، جهة من والتشريعي القانوين الغياب هذا أن اً معل    
 العريب العامل يف الالجئون منها عاىن قاسية وأوضاع صعبة ظروف إىل أدى قد.أخرىمن جهة  والعربية

 اليت املواردو  جلوئهم ةملد   وفقاً  تتباين م4778 للعام اإلنسانية التنمية لتقرير فوفقاً  ،عديدة مناسبات يف
األصلي ،  إقامتهم مكان غادروا عندما إليها الوصول يستطيعون أكانوا سواءحوزهتم  يف كانت

 هذا أن علماً  املعونة تقدمي على القادرين واألصدقاء واملدخرات واملهارات العلمي التحصيل ومستوى
 املذلة بذكريات الدوام على مسكونة منهم العظمى األكثرية نفوس " أن إىل بقسوة يشري التقرير

 ."بفقداهنم وطنهم  الدائم واإلحساس واالضطهاد
إن  م4778لعام UNDP عن  الصادر األخري اإلنسانية التنمية تقرير يشري لاملثا سبيل فعلى    

 كل من مطلوب إقامة إذن على احلصول منهم يطلب بات العربية الدول إحدى يف العرب الالجئني
 حوايل أن تبني   إذ ،اإلذن ذلك على احلصول يف دوراً مهم اً  يؤدي الدخل عنصر أن بي نت كما أجنيب
 اإلذن هذا مثل حيملون الذي الفقراء الالجئني نسبة تتجاوز ال بينما ، األغنياء حيملونه من % 97
 الالجئني أوضاع أن بل،  سبق مما حاالً  أفضل ليست العرب الالجئني أوضاع بقية أن علماً %  44

 أصالً  الفقريين البلدين هذين من الالجئون يهرب إذ،  بكثري ذلك من أسوأ  والصوماليني  السودانيني
 الفلسطينيني لالجئني بالنسبة حىت كثرياً  األمر خيتلف وال . واليمن تشاد مثل فقراً  تقل ال بلدان إىل

 املهجرين الفلسطينيني الالجئني حلماية إقليمية معايري خلق حاولت قد العربية الدول جامعة أن برغم
 الدار كازبالنكا بروتوكول ويف اجلامعة قرارات الواردة يف املضامني إىل استناداً  ، م0892 العام يف

 وثائق ، اإلقامة وضعية مع للتعامل معايري العربية اجلامعة وضعت عام، ، وبشكل   م0802 البيضاء
  .ةاجلامع يف األعضاء الدول يف الفلسطينيني لالجئني والتشغيل العمل وحقوق والتنقل، السفر

 تلغي كانت ما عادةً  ادحملية الوطنية والقوانني السياسية االعتبارات فإن األحوال مطلق ويف أنه إال    
 على مجاعية عربية اتفاقية توجد ال أنه علماً  كازابالنكا وبروتوكول العربية الدول جامعة مبعايري العمل
 فقط ليس العريب، الوطن يف بالالجئني اخلاصة األوضاع لتنظيم اإلقليمية أو الدولية االتفاقات غرار

 .اآلخرين الالجئني إمنا الفلسطينيني الالجئني
 احلياةُ  قيد على البقاء فإن ملجأً  جيدون من العريب العامل يف الالجئون مللمج بالنسبة وبالنتيجة     

 وجودهم فإن ، القانونية املرجعية انعدام ظل ويف لكن الداهم الوشيك باخلطر إحساسهم من خيفف
 يف فجأةً  تنقلب قد اليت واالقتصادية السياسية والتطورات األحداث رمحة حتت يظل ضيفامل البلد يف
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 أو املعيشة كلفة ارتفاع وبني البلد ذلك يف وجودهم بني العام الرأي ربط إذا وخباصة . وقت أي
 1.العامة واخلدمات الوظائف على املنافسة اشتداد

 :يعات المحلية التشر  -ثالثاا 
 فالقوانني لذلك  .و اإلسالمي العريب العاملني باهتمام باللجوء اخلاصة التشريعية اجلوانب حتظ مل    

 :اآلتية بالدول تتعلق ذكرها ميكن اليت واألمثلة جداً  قليلة - اخلصوص هذا يف –  الصادرة
 . م0802 لسنة اللجوء تنظيم السودان قانون - 

 اجلمهورية يف بالالجئني املتعلقة الدولية االتفاقيات تطبيق إجراءات حتديد مرسوم موريتانيا -
 . م4772لسنة  2005 /22مرسوم  املوريتانية اإلسالمية

 يف اللجوء والئحة  م4770لعام  واللجوء األجانب وإقامة حركة حول قانون واهلرسك البوسنة  -
 . م4772 لعام واهلرسك البوسنة

  - يشهدها البلديناألحداث األخرية اليت قبل  واليمن سوريا مثل ، أخرى دوالً  أن بالذكر يحر     
خاصة بعد  بعد منها تنتهي مل لكنها والالجئني، باللجوء خاصة وقوانني تشريعات وضع يف دأتقد ب

إلقاء نظرة خاطفة على بولكن  .اآلن  حىت النور القوانني هذه ترى مل و بالتايل ،هذه الظروف 
 وتوافق مواكبة ومدى الالجئني محاية موقفها منيتضح تشريعات اللجوء يف بعض الدول العربية . 

 2.بالالجئني اخلاصة الدولية االتفاقيات مع اتهتشريعا
 قانون ويوجد ، السياسيني الالجئني تسليم حظر على أيضاً  الدستور نص فقد بالنسبة للجزائر    
 بتاريخ جنيف اتفاقية تطبيق إجراءات يضبط الذي م0800 متوز  يوليو 28 بتاريخ  374 63 عدد

 حبماية خيتص اخلارجية بوزارة مكتباً  حيدث والذي الالجئني اخلاصة بوضع م0820 يوليو 28
 .املكتب أحكام ملراجعة جلنة أيًضا حدثستوي  مهامه حيدد كما اجلنسية وعدميي الالجئني

 يف ورد ما سوى بالالجئني متعلق خاص تشريع هناك ليس بالنسبة للملكة األردنية اهلامشية    
 وال ، السياسيني الالجئني تسليم حظر من  21 اهلامشية الفصل األردنية للملكة بالنسبة الدستور

                                                           
 كلية  األمنية للعلوم نايف " الالجئون يف سورية منوذجًا "، جامعة  معاجلتها وسبل الالجئني مشكالتإبراهيم الدراجي  ،  1

ه املوافق   0204/ 00/  0إىل  2ومعاجلتها من  قضاياهم : العربية املنطقة يف الالجئون  العلمي امللتقى اإلسرتاتيجية ، العلوم
 . 8 – 0م ، ص 4700/  07/  2إىل  0
 . 00، اللجوء يف العاملني العريب واإلسالمي ، املرجع السابق ، ص  الوفا أبومحد أ 2
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 بتاريخ الالجئني لشئون املتحدة األمم األردنية ومفوضية احلكومة بني تفاهم مذكرة سوى يوجد
  املساعدة  . ووطالب الالجئني حلماية القانوين اإلطار حتدد م5/2/0889

 ، الالجئني تسليم عملية الدستور مينعاملتحدة فال يوجد فيها نص يف  ةالعربي اإلمارات دولة أما    
أما  تسليم الالجئني السياسيني . حيظر الدستور يف نص سوى يوجد هبا فال ، البحرين دولة أما

 وهناك ،  السياسيني الالجئني تسليم حيظر نص فيها الدستور تناول قد للجمهورية التونسيةبالنسبة 
 واملتعلقة باألجانب املتعلقة القوانني أو التونسية اجلنسية جملة يف الصادرة سواء القوانني من عدد

        1.لالجئني السفر ووثائق املرور كرا تذ أحكامها بعض يف تنظم السفر ووثائق السفر جبوازات
  آذار  مارس غرة يف نفاذه بدأ الذي األساسي القانون فإن ، عوديةللمملكة العربية الس بالنسبةو 

 وال ، ذلك العام الصاحل اقتضي إذا السياسي اللجوء متنح الدولة أن 42 الفصليف  أقرم 0884
 .حيظر تسليم الالجئني السياسيني القانون هذا يف نص يوجد
 إال . السياسيني الالجئني تسليم حظر على نص السوداين الدستور فإن ، أما مجهورية السودان    

 ، 1974 لسنة45 رقم اللجوء تنظيم قانون وصدر . القانوين عليها ينص اليت وبالطريقة احلاالت يف
 سجالت إنشاء على ونص ، لالجئني عام معتمد وتعيني لالجئ تعريف القانون هذا يف ورد وقد

 ونص ، اللجوء عرض مسألة وتنظيم للجوء اإلذن مبنح اخلاصة االختصاص وجهة اللجوء لطلبات
 باألراضي الالجئ متلك وحظر ، فيها طرفًا السودان تكون اليت املعاهدات تطبيق أولوية على

 ، السياسي النشاط وحظر للقوانني وخضوعه حتفظًيا الالجئ واعتقال ، السودان يف والعقارات
 والسماح ، الشخصية إثبات وبطاقات ، الالجئني سفر جوازات وإصدار ، الالجئني إبعاد وحاالت

 . بالعمل لالجئ
 إال السياسيني الالجئني تسليم السوري الدستور حظر فقد  العربية السورية للجمهورية بالنسبة أما    
 2.ال يوجد نص يف الدستور مينع تسليم الالجئني السياسيني إنه
 ىف الدولة حق على العراقي السابق قبل االحتالل  الدستور نص قد للجمهورية العراقية بالنسبة أما -

 السياسيني الالجئني قانون صدر كما ، السياسيني الالجئني تسليم وحظر السياسي اللجوء حق منح
                                                           

، القانون الدويل يف مصر ، القاهرةعبد اهلل خليل ، التشريعات املصرية ذات العالقة بالالجئني ، نادي القضاة ، ندوة الالجئون و  1
لجوء السياسي ، بدون ط ، ديوان املطبوعات ، ينظر عبد القادر املخادمي ، اهلجرة السرية وال 70ص  م ،4772مايو  2 – 2

 . 00م ، ص4704اجلامعية ، اجلزائر ، 
 .00عبد القادر املخادمي،املرجع السابق ،ص.70صقة بالالجئني ،املرجع السابق ،التشريعات املصرية ذات العال خليل عبد اهلل2
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 الالجئ وتعريف الالجئني لشئون دائمة جلنة تنظيمال توىلعلى أن ت م0800 لسنة  51رقم
 وتنظيم ، السياسيني لالجئني خاصة وثائق وإصدار الالجئني قضايا بفحص اخلاصة واإلجراءات

 العراقي املواطن حبقوق العراق يف اللجوء حق مينح من متتع على ونص ، هنمبشئو  خاصة سجالت
 واألعمال املهن وممارسة واالجتماعية والثقافية الصحية اخلدمات سائر من االستفادة فيما خيص

 إال بامسه األرض تسجل ال أن على الزراعي اإلصالح قانون أحكام وفق الزراعية باألراضي وتزويده
 على بناء اجلمهورية ولرئيس الوزير موافقة بعد واستخدامه وتوظيفه ، العراقية اجلنسية اكتسابه بعد

 ملن ويسمح ، العراقي املواطن به يتمتع مما أخرى حقوق كلهم أو الالجئني بعض منح الوزير اقرتاح
 منهم القادم ومينح شرًعا بإعالتهم املكلف عائلته أفراد إليه يستقدم بأن العراق يف اللجوء حق منح
 . اللجوء حبق عائلهم متتع طيلة اإلقامة حق
 اخلدمة عدا املرعية القوانني وفق العراقيني على املفروضة الواجبات بسائر مكلفون والالجئون    

 تدبري إمكانية عدم عند شهرية خمصصات الالجئ يتقاضى أن على أيضاً  القانون ونص ، العسكرية
 املخصصات هذه وتدفع ، الرمسية شبه أو الرمسية الدوائر إحدى يف استخدامه أو معيشته أمور

 أمور تدبري من متكنه حالة يف املدة هذه قبل عنه وتقطع ، واحدة سنة أقصاها مبدة لالجئ الشهرية
 . االقتضاء عند ريهيوتغ الالجئ إقامة حمل تعيني الداخلية ولوزير ، استخدامه أو معيشته

 شئون مكتب مدير مبوافقة العراقية اجلمهورية داخل لتنقلل إقامته حمل يغادر أن لالجئ وجيوز    
 إلغاء الداخلية فلوزير ، السياسية مصاحلها أو الدولة بأمن الالجئ أخل وإذا ، السياسيني الالجئني

 ولوزير ، قانونًا عليه يعاقب عمله كان إذا ادحماكم إىل تقدميه على عالوة بإبعاده واألمر ، جلوئه قرار
 حلني شهرين تتجاوز ال ملدة النظام أو باألمن إخالله حالة يف الالجئ باعتقال األمر إصدار الداخلية

 وجيوز ، الداخلية وزير مبوافقة بعد إال العراق مغادرة لالجئ حيق ال أنه على ، بإبعاده قرار صدور
 هذه عن زادت وإذا ، واحًدا شهرًا تتجاوز ال أن على العراق خارج يقضيها أجازة الالجئ منح للوزير
 العراق يف املوجودة وأمواله ممتلكاته تصادر الالجئ هرب وإذا ، اجلمهورية رئيس مبوافقة فتكون املدة
 1.اجلمهورية رئيس ومصادقة الوزير من بقرار
 الالجئني تسليم حظر على دستورها نص حيث اللجوء أحوال ينظم قانون يوجد فال دولة قطرأما 

 السياسيني .
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 بالدخول املتعلق فالقانون  لبنان أما ، اللجوء أحوال ينظم قانون يوجد فال ، الكويت دولة أماو     
 منح على ينص م0804 متوز / يوليو 10 بتاريخ والصادر ، منه واخلروج فيه واإلقامة لبنان إىل

 ضمن ومن ، هنايقصدو  اليت البلدان إىل مرورجواز  ،جواز سفر وثيقة أي حيملون ال الذين األجانب
 ثالث أقصاها ملدة صاحل املرور وجواز ، معينة غري جنسية من أو الجًئا األجنيب كان إذا احلاالت
 اللجوء حق على القانون هذا من الثامن الباب نص كما . العام األمن مديرية لتقدير وفقاً  سنوات

 غري سلطة من سياسي جبرم عليه حمكوم أو مالحقة موضوع أجنيب كل " أن على ونص ، السياسي
 السياسي اللجوء حق منحه يطلب أن ميكنه ، سياسية ألسباب حريته أو حياته مهددة أو لبنانية

 . السياسي اجلرم تعريف يف اللبناين العقوبات قانون إىل وأحال.
 مينح من كل يعطي أن على نص كما ، اللجوء حق منح اتهاختصاصا من كوني جلنة أنشأ كما     
 هذه حق على ونص ، العام األمن مديرية من خاصة شخصية إثبات بطاقة السياسي اللجوء حق

 القيام الالجئ على حظر كما ، " معني نطاق يف كاإلقامة " بشروط اللجوء حق تقييد يف اللجنة
 . لبنان يف إقامته طيلة سياسي نشاط بأي
 ينظم قانون يوجد وال ، السياسيني الالجئني تسليم على حظر اللييب الدستور نص فقد أما ليبيا    

 بشأن العامة القواعد هي الالجئني أوضاع حتكم اليت العامة والقواعد ،فيها الالجئني أوضاع
 صفر 2 يوم الصادر 0420 - 20 -4عدد  الظهري صدر فقد اململكة املغربية أما .األجانب

 اجلنسية يوعدمي لالجئني مكتب إنشاء على الظهري هذا ونص م0820 ، أوت 48،  - 1377
 وكالة نطاق يف يدخل الذي الشخص إىل الالجئ تعريف وأحال ،1 اخلارجية وزير سلطة حتت يعمل

 بتنظيم املتعلقة جنيف اتفاقية من 70 الفصل  يف الوارد التعريف عليه ينطبق الذي أو املفوضية
 ، ذكرهم سبق الذين األشخاص بتسليم املكتب هذا يقوم أن على نص كما ، م0820لعام  اللجوء
 تطبيق من أو املدنية، احلالة وتدابري إجراءات مبختلف القيام من إما ستمكنهم اليت األساسية الوثائق

 لتلقي جلنة تشكيل على ونص ، متهحيا تضمن اليت الدولية االتفاقيات أو الداخلي القانون نصوص
 هلم االعرتاف اجلنسية وعدميي الالجئني مكتب رفض الذين األشخاص قبل من املوجهة الطعون
 املفوضية وممثل – ممثله أو اخلارجية ووزير  – ممثله أو العدل وزير " من وتتشكل ، الالجئ بصفة

 . " املغربية احلكومة لدى الالجئني لشئون السامية
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  أي تسليم حظر حيث،  غامًضا  22 لفصلا  يف الدستوري النص ورد فقد وريتانيامل ما بالنسبةأ    
 بني م 0889 مايو شهر يف اتفاقية أبرمت وقد ، التسليم ومعاهدات قوانني مبقتضي إال شخص
 مبسؤوليات بالقيام للمفوضية تسمح الالجئني لشئون املتحدة األمم ومفوضية املوريتانية احلكومة
موريتانيا األمر  كما عززت. طرفها من لالجئني املسلمة بالشهادات وتعرتف ، قيود دون واليتها
 املوريتانية اإلسالمية اجلمهورية يف بالالجئني املتعلقة الدولية االتفاقيات تطبيق إجراءات حتديدمبرسوم 
 1.م4772لسنة  2005 /22مرسوم 

 واملتعلقم 0892 يونيو 6 ىف املؤرخ 10  رقم الداخلية وزير قرار فهناك ، لليمن بالنسبة أما    
 واجلوازات للهجرة العامة لإلدارة التنظيمي اهليكل ضمن أنشأ الذي الالجئني شئون مكتب بتنظيم

 ويؤدي ، واجلنسية مباشرة اجلوازات عام مدير ويتبع ، الالجئني شئون مكتب يسمي مكتب واجلنسية
 احلماية وتوفري ، الالجئني وإيواء باستقبال املكتب هذا وخيتص ، الداخلية وزير توجيهات وفق أعماله

 من هلم تقدم اليت املساعدات وتلقي ، مهنشئو  كافة على الكامل واإلشراف ، هلم املناسبة والرعاية
 وعدميي الالجئني عن خاصة سجالت إعداد ويتوىل ، الالجئني على وتوزيعها الدولية املنظمات

 ودراسة وفحص ، اللجوء بصفة االعرتاف طلبات وتلقي ، اجلمهورية أراضي يف املقيمني اجلنسية
 اللجنة إىل ورفعها اللجوء طلب رفض قرارات عن التظلمات وتلقي ، اللجوء لطالب القانونية احلالة

 لالجئني سفر وثائق ومنح ،2 الصفة ذههب هلم يعرتف من كل إىل اللجوء شهادة وتسليم ، االستثنائية
 . والرتحيل لإلبعاد التنفيذية اإلجراءات واختاذ ، اخلروج وتأشريات اهلوية بطاقات ومنحهم

 تشملهم الذين األشخاص الطرد من يستثىن أن على م0880 لسنة 47 رقم القانون نص كما     
 م4777 لعام 64 رقم الوزراء جملس قرار صدر وقد ، فيها طرفاً  اليمن يكون اليت الدولية االتفاقيات

 . الالجئني لشئون وطنية جلنة إنشاء بشأن
 لكل السياسي االلتجاء حق الدولة متنح أنه على الدستور من 53 املادة نصت فقدمصر  أما    

 وتسليم ، العدالة أو السالم أو اإلنسان حقوق أو الشعوب مصاحل عن الدفاع بسبب اضطهد أجنيب

                                                           
عبد القادر املخادمي ، املرجع السابق، ، ينظر،  70لوفا ، اللجوء يف العاملني العريب واإلسالمي  ، املرجع السابق ، صا أبومحد أ 1

 . 00ص
 . 08عبد القادر املخادمي ، املرجع السابق ، ص ، ينظر، 78 – 79عبد اهلل خليل ، املرجع السابق ، ص  2



 الفصل الخامس                          الحماية الدولية لالجئين في العالمين العربي واإلسالمي

 

- 227 - 
 

 ومبدأ السياسي اللجوء حق مبدأ يقر املصري الدستور فإن وبالتايل . حمظور السياسيني الالجئني
 السياسيني . الالجئني تسليم حظر
 تنظيم اتهتشريعا تتناول فقط دول هناك ست أن تبني عربية دولة عشر ستة تشريعات مبراجعة إنه     

 ولبنان االحتالل قبل والعراق والسودان اجلزائر وهي ، كلًيا أو جزئًيا تنظيًما سواء الالجئني أحوال
 احلماية تنظم قوانني اهب يوجد فال الدول باقي أما ريتانيا و مو  "قبل األحداث األخرية  واليمن

 1.لالجئني
وعلية فإننا سوف نسلط الضوء على الدول العربية اليت تناولت تشريعاهتا الداخلية تنظيم إجراءات 

 اللجوء بشيء من التفصيل كالسودان وموريتانيا : 
 تشمل  "الجئ  "كلمة  أن على 74املادة  م0802 لسنة اللجوء لتنظيم السوداين القانون ينص    
 العنصر أو بسبب اخلطر أو االضطهاد من خوف جبنسيته إليه ينتمي الذي القطر يرتك شخص كل

 االعتداء أو احلربية العمليات من اً  خوف أو سياسية أو اجتماعية مجاعة أية أو عضوية الدين
 بسبب يرغب ال أو يستطيع وال الداخلية االضطرابات أو األجنبية أو السيطرة أو االحتالل اخلارجي

 بسبب عادة فيه يقيم الذي القطر ترك ولكنه له جنسية ال أو كان قطره إىل الرجوع يف اخلوف ذلك
 أيضاً  الجئ مصطلح ويشمل إليه العودة يف اخلوف بسبب يرغب أو ال يستطيع وال األحداث تلك

 ويوجدون أمورهم أولياء اختفى الذين أو حرب يتاما هم الذين أو كبار يصحبهم ال الذين األطفال
 ."جبنسياهتم إليها ينتمون اليت األقطار خارج

 أما خبصوص حقوق والتزامات الالجئ اليت نص عليها القانون السوداين هي كالتايل : 
 يف والعقارات األراضي متلك الجئ يأل جيوز ال أنه على السوداين القانون من 78 املادة تنص

 :أن  على 07 املادة تنص كما   .السودان
 األمر دعا إذا حتفظياً  اعتقاله وجيوز السودانيني كافة على تطبق اليت العامة للقوانني الالجئ خيضع -

 .ذلك
 أي مغادرة له جيوز وال السودان يف وجوده أثناء سياسي نشاط أي ممارسة الجئ ألي ال جيوز -

 2.سجناً  سنة جتاوز ال عليه عقوبة فرض جيوز بذلك اإلخالل حالة ويف له، ادحمددة لإلقامة مكان

                                                           
 . 00 - 02عبد القادر املخادمي ، املرجع السابق ، ص ، ينظر ، 78هلل خليل ، املرجع السابق ، صعبد ا 1
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 . 07و 78يف املواد م 4774وهي تقريباً نفس احلقوق وااللتزامات اليت نص عليها املرسوم املوريتاين 
 أما فيما خيص حاالت انتهاء وضع الجئ :

 :يلى ما على املوريتاين املرسوم من7 املادة وكذلك  السوداين القانون من 00 املادة تنص
 : اآلتية  احلاالت يف الالجئ إبعاد جيوز

 األصلي، وطنه إىل إعادته املمكن من وكان اللجوء إىل دعته اليت األسباب انتهت إذا   -أ
 وىف كالجئ الدخول له السماح قبل السودان خارج سياسية غري خطرة جرمية ارتكب إذا  -ب

 م .0820لسنة اجملرمني تسليم لقانون اً وفق تسليمه جيوز احلالة هذه،
 اإلنسانية ، ضد جرمية أو حرب جرمية أو السالم ضد جرمية ارتكب إذا - ج
 اإلفريقية ، الوحدة منظمة أو املتحدة األمم ومبادئ أهداف ختالف أفعاالً  ارتكب إذا - د
 باللجوء، له السماح بعد السودان خارج سياسية غري خطرة جرمية ارتكب إذا -ه
 1.اخلارجي أو الداخلي القومي األمن على خطراً  يشكل بالسودان وجوده كان إذا  -و
 عليها وبالنسبة حلاالت منع منح اللجوء بالنسبة للقانون املوريتاين هي نفسها اليت نصت 

 املتعلقة الدولية االتفاقيات تطبيق إجراءات حتديد رسوممب موريتانيا قررته ما وهو م0820اتفاقية
 . م 4772لسنة  2005 /22مرسوم  املوريتانية اإلسالمية اجلمهورية يف بالالجئني

 2."اإلفريقية الوحدة وأهداف ملبادئ منافية بتصرفات ملن قام امللجأ منح عدم أضاف لكنه
 تنص إذأما النسبة للدول اإلسالمية غري العربية فنأخذ على سبيل املثال دولة البوسنة واهلرسك    

  :إىل اللجوء مينح القانون أن مبوجب على القانون من 72 املادة
 اخلاصة م 0820 عام معاهدة من 2 أ - 0  املادة يف املبني التعريف حبسب والذي أجنيب  - أ

 سيعذب بأنه قوي أساس على خوف بسبب  م0800من بروتوكول  0الالجئني واملادة  بوضع
 بلد خارج سياسي الرأي أو معينة اجتماعيه جمموعة عضوية أو جنسية أو دينية أو عرقية ألسباب
 3أو البلد ذلك محاية نفسه إعطاء يف راغب غري اخلوف ذلك بسبب أو قادر وغري جنسيتها /جنسيته

                                                           
 تطبيق إجراءات تحديداخلاص باملوريتاين  املرسوم من 7املادة و م0802 لسنة اللجوء لتنظيم السوداين القانون من 00 املادة 1

 م  .4772لسنة  2005 /22مرسوم  املوريتانية اإلسالمية اجلمهورية يف بالالجئني املتعلقة الدولية االتفاقيات
 اإلسالمية اجلمهورية يف بالالجئني املتعلقة الدولية االتفاقيات تطبيق إجراءات املوريتاين اخلاص بتحديد املرسوم من 7املادة 2

 م  .4772لسنة  2005 /22مرسوم  املوريتانية
 . 72الوفا ، اللجوء يف العاملني العريب واإلسالمي ، املرجع السابق ، ص أبود أمح 3
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 لتلك كنتيجة السابقة االعتيادية إقامتها /إقامته بلد خارج وهو جنسية لديه ليس الذي أجنيب   -ب
 1.إليها العودة يف غبار  غري اخلوف ذلك بسبب أو قادر وغري األحداث

 قبل من احلماية " متنح أن بقوهلا ذلك نطاق وسعت قد الالئحة من 4 املادة املادة كانت وان      
 :األشخاص  من التالية للفئات اإلبعاد عدم مبادئ أساس على واهلرسك البوسنة دولة

 طلباً  قدم الذي الشخص يعين والذي : اللجوء بطالب بعد فيما هنا إليه يشار اللجوء طالب -أ
  4للمادة طبقا واهلرسك البوسنة أراضي دخل أن بعد أو احلدود نقطة يف واهلرسك البوسنة يف للجوء

 يف القرار املتخذ يصبح حىت الطلب لذلك تعبئته حلظة من لجوءل طالب الشخص يكون .القانون من
 .وملزماً  هنائياً  طلبه

 ومينح القانون من 04  املادة حتتويها اليت باملتطلبات يفي الذي األجنيب الشخص أو الالجئ - ب
 . واهلرسك البوسنة يف اللجوء بذلك

 فيما هنا إليه يشار القانون من 08  للمادة طبقاً  أنساين أساس على املؤقتة منح اإلقامة شخص -ت
 ادحمددة باملتطلبات يفي مل الذي الشخص وهو ( القانون من  08  املادة من حممي بشخص بعد

 هنا إليه يشار) اللجوء هطلب عند هبا القيام مت يف اإلجراءات اليت له بالنسبة تقرر ٕوإمنا الجئ بتعريف
 عليها املنصوص لألسباب واهلرسك البوسنة أراضي من هأبعاد ميكن ال أنه اللجوء بإجراءات بعد فيما

 أولوية إعطاء على الالئحة ذات من 42 املادة نصت كذلك  ،2القانون  هذا من 07  املادة يف
  :اللجوء  طاليب من التالية الفئات ملطالبات

 .الصدمات  أو والتعذيب العنف ضحايا  -أ
 . الصدمة أو التعذيب أو العنف خلطر يتعرضن الالئي النساء وخصوصاً  األشخاص  - ب
 املعاقني أو املسنني  -ج
 . املنفصلني األطفال -د

  :ىيل ما على القانون من 90 املادة تنص واهلرسك البوسنة أما خبصوص حقوق والتزامات الالجئ يف
  حىت 0 باملواد ادحمددة احلقوق ويستحق الجئ وضع على سيحصل اللجوء منح الذي الالجئ - 0

 . الالجئني بوضع اخلاصة م 1951معا من معاهدة  02

                                                           
 م .4772عام  اخلاصة باللجوء كواهلرس البوسنة يف الصادرة الالئحةمن  04املادة  1

 م .4772عام  اخلاصة باللجوء كواهلرس البوسنة يف الصادرة الالئحةمن  74املادة  2
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 القانون هذا بشروط ماسة الالجئني بوضع اخلاصة م 1951عام معاهدة شروط تكون ال  -4
 طرفاً  واهلرسك البوسنة وتكون مفعوهلا سرى قد اليت الدولية الوثائق أو األخرى ادحملية اخلاصة والقوانني

 .به معرتف جلوء بوضع لألجانب تفضيالً  أكثر معاملة منحها حالة يف فيها اً متعاقد
 صالحية لفرتة واهلرسك البوسنة أراضي على يقيم أن جلوء وضع حيمل الذي لألجنيب حيق - 0

 مبدئياً  اللجوء وضع ميدد . لالجئني إقامة ترخيص هلا / له سيصدر الغرض ولذلك جلوئها /جلوءه
 على املسكن نفس يف يعيشون كانوا إذا اآلخرين القريبني األسرة أفراد وكذلك القصر واألطفال للزوج
 لألجنيب حيق  .اللجوء له منح الذي األجنيب أسرة ألفراد دخول تأشرية توفر  .واهلرسك البوسنة إقليم

 بنفس االجتماعية والرعاية الصحية والرعاية التعليم على وحيصل العمل به معرتف الجئ بوضع
 . واهلرسك  البوسنة كمواطين الشروط

 الشؤون ووزارة البوسنة واهلرسك يف والالجئني اإلنسان حقوق وزارة مع بالتعاون الوزارة تضمن - 2
 هذا من 94  واملادة 90  املادة يف إليها املشار احلقوق على احلصول واهلرسك البوسنة يف املدنية

 : أنه على الالئحة من 04املادة  وتنص 1.به معرتف جلوء بوضع لألشخاص القانون
 بقرار اللجوء منح إجراءات استكمال بانتظار واهلرسك البوسنة يف اإلقامة اللجوء لطاليب حيق - 0

 . وملزم هنائي
 :التايل  على باحلصول احلاجة أساس على اللجوء طالبوا يزود - 4
 . األولية الصحية الرعاية   -أ

 . جلوء مركز يف اإليواء - ب
 . عاملياً  املقبولة الغذائية املتطلبات يليب الذي الغذاء  -ج 

 . األساسي التعليم  -د
 . اإلجراءات تتعلق قضايا يف جماناً  املقدمة القانونية املساعدة -ه
 . الالئحة هذه حبسب االجتماعية الرعاية -و
 . النظافة ومواد واألحذية املالبس -ز
 طالبوا حيصل ، الالئحة هذه من 4  الفقرة 09  املادة يف إليها املشار الشهادة أساس على  - 0

 ستغطيها كذلك تنشأ تكاليف أي بينما املادة هذه من 2  ةالفقر  يف إليها املشار احلقوق على اللجوء
                                                           

 م .4772عام اخلاصة باللجوء  كواهلرس البوسنة يف الصادرة الالئحةمن  42املادة  1
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 خالل من أو واهلرسك البوسنة مؤسسات ميزانية يف الغرض هذا من املقدمة األموال من الوزارة
  1.آخرين خدمات مقدمي مع خاصة ترتيبات

 : هي اللجوء طالبي التزامات أن على الالئحة ذات من 33  المادة وتنص
 04   ةاملاد يف إليها واملشار املختصة السلطات عن الصادرة والقوانني الدستوري النظام احرتام   -أ

 . الالئحة هذه من
 . اللجوء إجراءات طوال املختصة السلطات مع الفعال التعاون - ب
 . اللجوء مركز يف الداخلية القواعد احرتام   -ج
 حسبما املؤقتة إقامته يسجل أن اللجوء إجراءات أثناء اللجوء مركز خارج إيواءه يتم وحيث -د 

 يف تغيري بأي مبقرها األساسية التنظيمية الوحدة يشعر وأن القانون من 24 و 20 باملواد وصفت
 2. العنوان ذلك على لالتصال قابل يكون وأن العنوان

 . بالنسبة لحالت الستبعاد من الستفادة من حق اللجوء أما
  :البوسين القانون من 00 املادة تنص

 جادة أسباب هناك له بالنسبة والذي أجنيب على القانون هذا من 04  املادة شروط تنطبق ال - 0
 بأنه : لالعتقاد

 يف حمددة هي كما اإلنسانية ضد جرمية أو حرب جرمية أو السالم ضد جرمية ارتكبت  /أرتكب -أ
 اجلرائم . بتلك يتعلق فيما الشروط لتضع صيغت اليت الدولية الوثائق

 على املوافقة قبل جلوءها / جلوءه بلد خارج خطرية سياسية غري جرمية ارتكبت  /أرتكب قد - ب
 . البلد ذلك إىل دخوهلا /دخوله

 . املتحدة األمم ومبادئ ألغراض خمالفة بأفعال مذنبة  /مذنباً  كان قد   -ج
 فعالة محاية وجد الذي أو أخر بلد قبل من الجئ بأنه أقر والذي أجنيب إىل اللجوء رفض جيوز - 4
 3.احلماية تلك من تستفيد /ويستفيد البلد لذلك العودة على وقادر أخر بلد يف
 

                                                           
 م .4772عام  اخلاصة باللجوء كواهلرس البوسنة يف الصادرة الالئحةمن  04املادة  1
 م .4772عام اخلاصة باللجوء  كواهلرس البوسنة يف الصادرة الالئحة من 00املادة  2
 . م4772عام  اخلاصة باللجوء كواهلرس البوسنة يف الصادرة الالئحةمن  00املادة  3
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 . أما عن حالت انتهاء اللجوء
 : البوسين القانون من 00 املادة فتنص

 : التالية احلاالت يف واهلرسك البوسنة يف الجئ إىل املمنوح اللجوء يتوقف - 4
 . موطنها /هموطن دولة محاية طوعياً  استعادت /أستعاد الذي -أ

 . طوعياً  اكتساهبا أعاد قد خرا بلدمواطنة  فقد لكونه والذي - ب
 . اجلديدة املواطنة هذه بلد حبماية ويتمتع جديدة موطنة أكتسب الذي -ج
 خارجة بقيت /بقي الذي أو تركته /تركه الذي البلد يف طوعياً  نفسها  /نفسه تثبيت أعاد الذي -د

 أو االضطهاد خوف بسبب
 أن رفض وأستمر وجودها توقف قد كالجئ هبا /به أعرتف اليت الظروف بسبب يعد مل الذي -ه

 أو مواطنتها /مواطنته دولة محاية من تستفيد /يستفيد
 هبا /به أعرتف هبا يتصل فيما اليت الظروف بسبب باستطاعته يعد مل دولة بدون لكونه والذي -و

 االعتيادية اإلقامة دولة محاية من تستفيد /يستفيد أن ورفض موجودة تعد ومل توقفت قد كالجئ
 أو السابقة

 . واهلرسك البوسنة مواطنة على حصل الذي  - ز
 لرفض سابق تعذيب عن ناشئة جمربة بأسباب يتشهد أن على قادر غري أجنيب كان إذا - 2

 أو /و 1  الفقرة  ه البند يف لذلك أشري كما مواطنتها  /مواطنته دولة محاية من استفادهتا /استفادته
 تنطبق فلن املادة هذه من 0  الفقرة من  -و– البند يف إليها أشري كما السابقة االعتيادية إقامته بلد

  .أعاله املبينة البنود
 إبعاد تربر اليت تلك أو حق امللجأ فيها ينتهي اليت األحوال - خصوصاً  – السابقة النصوص تقرر

 1.م0820 اتفاقية من اً كثري   النصوص تلك اقتبست وقد  .الالجئ
 : اإلبعاد عدم فيما يخص مبدأ أما

 : يلي ما على واهلرسك البوسنة يف الصادرة الالئحة من 0 املادة تنص
 واهلرسك البوسنة إقليم من طردة أو بالقوة األجنيب إبعاد يتم لن القانون من 07للمادة  طبقا - 0

 :اإلقليم  حدود إىل كانت  مهما صورة بأي
                                                           

 م .4772عام اخلاصة باللجوء  كواهلرس البوسنة يف الصادرة الالئحةمن  00املادة  1
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 جمموعة عضوية أو جنسيته أو دينه أو عرقه بسبب مهددة ستكون حريته أو حياته حيث -أ
 اجتماعية

 .اللجوء مينح مل أو رمسية بصورة اللجوء منح قد كان إذا عما النظر بصرف السياسي لرأيه أو معينة
 الغري املعاملة أو للتعذيب إخضاعه خطر يف سيكون أنه لالعتقاد معقول شك هناك حيث - ب

 . العقاب أو املهينة أو إنسانية
 . أيضاً  اإلقليم ذلك إىل أرسالة من حممي غري يكون حيث بلد إىل األجنيب إرسال ميكن ال - 4
 السلطة حتيل املادة هذه من 70  الفقرة يف إليها املشار األسباب عن أجنيب يعرب عندما - 0

 مربر يف التدقيق إجراءات بدء لغرض بالوزارة بعد فيما هنا إليها يشار وزارة األمن إىل القضية اإلجرائية
 على املؤقتة اإلقامة ملنح أو القانون من 00 للمادة طبقا اللجوء منح تتطلب ظروف وجود وإقرار بيانه

 . القانون من 08 للمادة طبقا إنساين أساس
 اللجوء طلب رفض قرار يصبح أن بعد فقط ينفذ أن ميكن اإلبعاد أو بالقوة اإلعادة حولالقرار  -2
  1. وملزماً  هنائياً  القانون من 08 للمادة طبقاً  أنساين أساس على املؤقتة اإلقامة أو

 اخلروج جيوز ال مبدأ وهو  .اللجوء يف للحق والضابطة احلاكمة املبادئ أهم اإلبعاد عدم مبدأ يشكل
 م 0820 اتفاقية أكدته ما وهو  .الدويل للقانون Jus cogensاآلمرة   القواعد من لكونه عليه

 .الوطنية والقوانني الدولية واألعراف السلوك وكذلك
 لغ املستوى املنشود من االهتمام يبمل إىل يومنا هذا حىت ن العامل العريب إاألخري فويف     

كما ،   إقليمية أمالقانونية الدولية اخلاصة بالالجئني ، سواء كانت هذه املستندات عاملية  باالتفاقيات
اليت تنتمي  معظم الدول العربية إذ إن.  يف هذا اخلصوصبني الدول العربية  يوجد نوع من االختالف

 . األخرىبعكس الدول العربية ذات الصلة ،  الدوليةاالتفاقيات  إىل نضمتا اإلفريقية إىل القارة
أصبح ينظر  م .0800م اخلاصة بالالجئني وبروتوكول 0820اتفاقية  إىلمسالة االنضمام  إن    
 األساسية املبادئ، خاصة يف دول اخلليج العريب ، ومع ذلك فانه من بني والتوجس الريبةبعني  إليه

 انضمت إىلالدول سواء  لكل ملزمة أهنا إيلقانون العريف ، ا صفة أصبح يكتسب امهلذه املعاهدة ، 
ء سيعرف مع مرور الزمن وتطور قانون اللجو  األحكامبعضًا من هذه  إن، يف حني أم ال االتفاقية

                                                           
 م .4772عام  اخلاصة باللجوء كواهلرس البوسنة يف الصادرة الالئحةمن  70املادة  1
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بعني االعتبار سيادة وحرية  تأخذتصوره منذ البداية بكيفية مت  اآلخر البعضملداها القانوين ، و  تطبيقاً 
 الدول .

 عدم الطرد  مبدأهلا طابع عريف ،  وأصبحم 0820اتفاقية  فمن املبادئ القانونية اليت نصت عليها    
Non- refoulement   تفاقيةالا انضمت إىل به ، سواء اإلخاللللدول  ال جيوزوالذي 

 .مل تنضم أم اخلاصة بالالجئني 
 فهناك مثال سيادة وحرية الدول ،ل ضمانات بعني االعتبار تأخذ من األحكام هناك من كما أن      
 ألسبابالالجئني  إبعاد وطنية خاصة ملنح صفة اللجوء ، وحبق إجراءاتتعرتف للدول بوضع من 
 أحكاموضع حتفظات على بعض للدول  حيق بالنظام العام ، وكذلك لإلخاللنتيجة  أو أمنية

 الالجئني . اجتاهتقليص التزاماهتا جل أمن االتفاقية 
واملعايري  تتماشى ال أهنايف  يتجلىالقوانني الداخلية اخلاصة باللجوء ، مسايرة عدم إن كما      

املنصوص عليه يف جل  الالجئ مصطلح  إنفعلى سبيل املثال ،  على املستوى الدويلاملعمول هبا 
الداخلية تنص على منح اللجوء لالجئني السياسيني  القوانني فجل ، عترب ضيقاً القوانني الداخلية ي

بعض  إذ انه ، لصاحل الالجئنيصرف على احلقوق املنصوص عليها ين الشيءنفس ، و  بصفة خاصة
يف الدراسة يف  األطفالكالشغل ، وحق   يةاألساسالتمتع ببعض احلقوق  ال يسمح لالجئني األحيان

 بكامل احلرية ، احلق يف امللكية ...اخل . اإلقامةاملدارس احلكومية ، احلق يف 
  تنضماليت االقليل من الدول العربية  العدد االستغراب لكون إالميكن  كل هذا الومن خالل      
، والذي  الوضع من منطلق تصوره اخلاصيتعامل مع الدول العربية بقي  وباقيم ، 0820اتفاقية  إىل

، وهذا  اإلنسان، خاصة فيما يتعلق حبقوق  املطلقة للدول ملفهوم السيادة متجاوزاً  يبدوا اليوم تارخيياً 
 . املعاصر للواقعمسايرة وغري قليلة بأهنا القوانني العربية الوطنية املتعلقة باللجوء  على يالحظما 

القوانني  سايرةوقلة وعدم م ذات الصلة ، القانونية الدولية االتفاقيات إىلاالنضمام  إن ضعف    
 بوجودالرئيسية اليت مل تسمح  األسبابكانت من   ، للظروف الراهنة الداخلية اخلاصة بالالجئني

 إجيادجل أمن وذلك الفقهي ، و الجتهاد القضائي ا عن طريق،  استغالله باإلمكانرصيد قانوين كان 
 بأكمله ، واإلسالمي على صعيد العامل العريب كافية مللئ هذا الفراغ  ة خاصة بالالجئنيمنظومة قانوني

توجد اليوم وسيلة مللئ هذا   ، وحلسن احلظ على حدى أو إسالمية على صعيد كل دولة عربية أو
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جامعة الدول  أقرهتام اليت 0882املعاهدة العربية اخلاصة بالالجئني  وهي بصفة جزئيةالفراغ ولو 
 العربية .
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 المبحث الثاني 
 الواقع المعاصر للجوء في العالمين العربي واإلسالمي . 

اليت حتيط به ، فهوء جزء من  العامل العريب واإلسالمي ليس مبنأى عن املتغريات اجليو سياسية     
اهلوة بينهما،  حجم لناواإلسالمي مباضية ، يظهر عند ربط حاضر العامل العريب و املنظومة ، هذه 

من  أممهم ، ليجدون الرمحة واألمان واملضطهدين من  للمقهورين قبلة ملجأ هذا العامل  فبعدما  كان
 األممالعامل ، تتجاذهبا  وتتقاذفها  أصقاعشعوب هذه العامل مشتتة يف مجيع  أصبحتاملسلمني ، 

 إىلالتوجه  أصبح يفضالعرب واملسلمني من  عض األشخاص منفب ذلك من أكثرواجملتمعات ، بل 
 وإسالميةدول عربية  إىليف دينها وثقافتها وعاداهتا وتقليدها ، على التوجه  ختتلف عنهالغربية  دول

واملعتقد ، وعليه سوف نقسم هذا  وحدة الدين أمههاجتمع بينهما العديد من القواسم املشرتكة 
 ل يف :املبحث إىل مطلبني نتناو 

 ظهور ممارسات تتالئم والتقاليد العربية واإلسالمية .: املطلب األول 
 املطلب الثاين : الثورات العربية والالجئني اجلدد يف العامل العريب واإلسالمي .

 المطلب األول 
 ظهور ممارسات تتالئم والتقاليد العربية واإلسالمية . 

يف العصر احلاضر  واإلسالمية عن ممارسة الدول العربية األوىلللوهلة الشيء الذي ميكن مالحظته     
هو ذلك الرتاجع الواضح عن تلك العادات والتقاليد العربية اإلسالمية اخلاصة باللجوء اليت كان 

اإلنسان العريب و شكلت جزء من شخصيته حىت قبل اإلسالم واليت اقرها اإلسالم فيما  يعرف هبا
 بعد ، وذلك يرجع إىل عدة عوامل نذكر منها :

التوتر يف العالقات بني بعض الدول العربية بعد االستقالل ألسباب خمتلفة والذي أنتج اختالف  -
ات عند بعض املسئولني نتج عنه نوع من وجهات النظر يف قضايا إقليمية متعددة ، ولدت عداو 

 التخوف واحليطة من الرعايا القادمني من الدول املعادية وهو ما انعكس سلباً على طاليب اللجوء .
طول أمد الالجئني الفلسطينيني يف املنفى والذي يلقي العرب املالمة ليس على الكيان الصهيوين  -

وسائل الضغط لوضع حد هلذه املأساة اليت طال عمرها فحسب ، بل على الدول املؤثرة اليت متتلك 
واليت انعكست أثارها على األجيال اجلديدة من الالجئني  ، كما أثقلت كاهل الدول العربية اليت 
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احتضنت أعداد هائلة من الفلسطينيني منذ األربعينيات مع تواضع اقتصادياهتا ، و شح الدعم من 
  باستثناء ما تقوم به بعض املنظمات الدولية ذات الصلة .األطراف املاحنة يف اجملتمع الدويل

الظروف الغري مستقرة حلقوق اإلنسان واليت صاحبت نشأة بعض الدول العربية احلديثة كما هو  -
 1.الشأن يف العديد من بلدان العامل األخرى

السخي بكل معاين الكرم  كل هذه العوامل وغريها سامهت يف التأثري على ذلك املاضي التليد     
وحسن الضيافة يف التقاليد العربية اإلسالمية  ، وكان من نتائج هذا التأثري ضعف انضمام العديد من 
الدول العربية إىل االتفاقيات الدولية اخلاصة بالالجئني وضعف املنظومة القانونية اإلقليمية و الداخلية 

التشريعات الوطنية اليت تنظم هذا اجلانب . وهو ما  حبيث إن القليل من الدول العربية قامت بوضع
أنتج نوع االرتباك وعدم الوضوح يف التعامل مع ظاهرة اللجوء والالجئني  . فتجد دولة تقبل بفئة من 

 2.الالجئني وترفض آخرين ألسباب غري مفهومة وغري مربرة
نية الداخلية للدول العربية عدم االنضمام إىل الصكوك الدولية وضعف املنظومة القانو  ولكن     

واإلسالمية ال ينفي وجود ممارسات مقبولة من طرف بعض الدول العربية واإلسالمية واليت حتاول من 
أحكام الشريعة  تفرضهخالهلا ربط ماضيها حباضرها والعتماد على املوروث احلضاري والثقايف ، وما 

  واملضطهدين  بصفة عامة.اإلسالمية من نصرة املسلم ألخيه املسلم  و املظلومني
 :اكي التقاليد العربية اإلسالمية ظهور ممارسات تح -ثانيا
منذ انتهاء احلرب الباردة برز على الصعيد العريب واإلسالمي اهتمام متصاعد بظاهرة اللجوء وهذا     

املواقف من ت يف العديد من ما أدى إىل ظهور بوادر مشجعة  ملمارسات أكثر انفتاحًا وتساحمًا جتل
 :بينها

قامة عالقات شراكة مع اهليئات العاملية ذات الصلة مبوضوع الالجئني كمفوضية األمم املتحدة  -
 لشئون الالجئني .

 . م0882حماولة اعتماد مشروع اتفاقية عربية تنظم أوضاع الالجئني يف الدول العربية سنة  -

                                                           
عبد احلميد الوايل ، ، ينظر ،  070والعريب ، املرجع السابق ، ص عبد احلميد الوايل ، إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل  1

 . 029ظاهرة اللجوء يف العامل العريب ، املرجع السابق ، ص 
عبد احلميد الوايل ، ينظر ،  ، 074إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب ، املرجع السابق ، ص   عبد احلميد الوايل ، 2

 . 029ظاهرة اللجوء يف العامل العريب ، املرجع السابق ، ص 
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 عرتاف حبقوقهم املشروعة واإلنسانية  .الالفتح النسيب للحدود أمام طاليب اللجوء مع ا -
جدين يف مناطق نظيم محالت خريية على نطاق واسع ألجل مجع التربعات لصاحل الجئني متوات -

 . خمتلفة من العامل 
نشأ هيئات غري حكومية عربية هتتم بالالجئني  ومن بينها ما أصبح له مسعة عاملية كهيئة اإلغاثة ا -

للجنة السعودية املشرتكة إلغاثة كوسوفا والشيشان واهلالل األمحر باململكة الدولية اإلسالمية  ، وا
العربية السعودية ومجعية قطر اخلريية وبيت الزكاة بالكويت ومؤسسة الشيخ زايد باإلمارات العربية 

 املتحدة ...اخل.
 كان وراء هذا التوجه اجلديد عدة عوامل فرضت نفسها على ارض الواقع من بينها :

حرب اخلليج  وما نتج عنها من آثار واليت كشفت لصناع القرار يف العامل العريب إن ادحمافظة على  -
االنطواء على الذات وإمنا باالنفتاح على و االستقرار والسيادة ال يأيت عن طريق سياسة األبواب املغلقة 

 العامل من خالل االخنراط الفعال يف التنظيمات الدولية العاملية .
ار والظواهر اإلنسانية اليت أنتجتها حرب اخلليج واليت أظهرت للجميع إن هذه اآلثار ليست اآلث -

خاصة بشعوب معينة أو جمموعة إقليمية حمددة بل ميكن أن تطال وبدون سابق إنذار إي جمتمع بلد 
 1.ويف أي حلظة

ذي ولد الشعور التطهري العرقي الذي تعرض املسلمون يف البوسنة واهلرسك على يد الصرب وال -
باألخوة الدينية  لدى الشعوب العربية واإلسالمية إنعكس يف ذلك التضامن القوي والتعاطف مع 

 املاليني من الالجئني البوسنيني مبنحهم امللجأ يف من الدول العربية واإلسالمية .
يف بقانون اللجوء  الدور ادحموري الذي لعبته املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني للتعر  -

وضرورة اعتبار منح اللجوء عماًل إنسانيًا وذلك عرب تنظيم ندوات كندوة اخلرباء العرب يف جمال 
اللجوء إضافة إىل فتح مكاتب هلا يف العديد من الدول العربية  حىت ولو مل تكن هذه الدول طرفًا يف 

ن أصبحت املفوضية طرفًا يف الصكوك الدولية ذات الصلة وكان من انعكاسات هذه الشراكات أ
 2.اللجان اليت من صالحياهتا منح صفة الالجئ  يف بعض الدول العربية

                                                           
، حلميد الوايلعبد اينظر ،  ، 070عبد احلميد الوايل ، إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب ، املرجع السابق ، ص 1

 . 007ظاهرة اللجوء يف العامل العريب ، املرجع السابق ، ص
عبد احلميد الوايل ، ينظر ،  ، 072عبد احلميد الوايل ، إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب ، املرجع السابق ، ص  2

 . 007ظاهرة اللجوء يف العامل العريب ، املرجع السابق ، ص 
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 المطلب الثاني 
 . اإلسالمي العربي و ينالثورات العربية والالجئين الجدد في العالم 

العريب يف املنطقة العربية  يف الوقت الراهن ، بسبب ما  -العريب   زادت حاالت اللجوء القسري    
العريب ،  –تشهده املنطقة من توترات عنيفة و دموية . وزادت  حركة اللجوء االقتصادي ، العريب  

عضه جلوء  اجته بحتول ذلك إىل  من الفقر والبطالة ، واحنسار التنمية يف معظم الدول العربية ،  هرباً 
ذات دخول  أخرى دول عربية إىلوليبيا ، و  ة مادية ، مثل دول اخلليج العريبدول عربية ذات وفر  إىل

 األردنحمدودة ، ولكنها متتاز بوجود قطاع خاص نشط ، حيتاج عمالة من طبيعة خاصة ، ومنها 
 ولبنان . 

 فلسطين : -أولا 
 مايقارب منهتجري  إذ مت م أكرب قضية جلوء مشلت شعب بأكمله0829العامل يف عام  شهد    

فلسطيين من وطنه إىل أصقاع األرض وحرمانه من تقرير مصريه كشعب واقع حتت  الجئمليون 
االنتداب والوصاية الدولية ليحل حمله كيان استيطاين إحاليل عنصري مصطنع مُجع له اليهود من شىت 

ئني سارعت األمم املتحدة إسرائيل" ولتخفيف معاناة هؤالء الالج " مايسمى دول العامل ليشكل
إلنشاء منظمة دولية خاصة بالالجئني الفلسطينيني هي وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني 

 الفلسطينيني يف الشرق األدىن )األونروا( .
على حق الشعب الفلسطيين يف العودة ومحايته من التوطني يف دول اللجوء رفضت  للمحافظةو      

الدول العربية أن تشمل املفوضية السامية لشؤون الالجئني الالجئ الفلسطيين ضمن عملها. ومن هنا 
: ال تنطبق هذه حيث نصت االتفاقية يف الفقرة د على ،م0820معاهدة الالجئني للعام نصت 

حبماية أو مساعدة من هيئات أو وكاالت تابعة لألمم  األشخاص الذين يتمتعون حالياً  االتفاقية على
 1.املتحدة غري مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

 

                                                           
 - احلالة الفلسطينية أمنوذجاً  -دور املنظمات الدولية ومؤسسات اجملتمع املدين يف إغاثة الالجئني ومحايتهم   ،مرو حممد ياسر ع 1

ورقة عمل مقدمة إىل مؤمترا لالجئون يف املنطقة العربية ، اجملتمعات املضيفة واملصري الغامض ، مركز دراسات الالجئني والنازحني 
 . 70، ص م4700كانون األول    00إىل  07ربد  من إ، جامعة الريموك ، األردن ،  واهلجرة القسرية
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 تاريخ الحماية الدولية لالجئين الفلسطينيين :  - 1

 مت وضع نظام خاص لتوفري املساعدة واحلماية واحلل الدائم م0829يف أعقاب نكبة عام     
الدولية بشان  لالجئني الفلسطينيني. وقد تكون النظام يف البداية من عدة هيئات هي: جلنة التوفيق

 الشرق األدىن ، وعلى وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني يف(UNCCP) فلسطني
(UNRWA)تحدة السامية لشئون الالجئني، وأخريا مفوضية األمم امل  (UNHCR). 

الفلسطينيني، مبا يف  وكانت جلنة التوفيق الدولية بشأن فلسطني، قد كلفت بتوفري احلماية لالجئني
عن العمل يف أواسط  ذلك البحث عن حلول دائمة والتعويض، ولكنها فشلت وتوقفت فعلياً 

م 0829بتوفري املساعدة لالجئي   ""األنروااخلمسينات من القرن املاضي. وقد كلفت وكالة الغوث، 
، وألولئك م 0800من جراء حرب عام  حنو طارئ ومؤقت لالجئني الفلسطينيني وعلى وفيما بعد

كما قامت الوكالة بتعزيز أنشطة احلماية عرب    .املهجرين والنازحني نتيجة لألعمال العدائية الالحقة
، ومع ذلك، 1تقدميها املساعدة وتنفيذ عملياهتا الطارئة  تبين النهج القائم على أساس احلقوق خالل

لالجئني الفلسطينيني، وخاصة هلؤالء الذين يعيشون يف مناطق عمليات  يوجد عجز يف توفري احلماية
  2.لبنان، سوريا، األردن واألرض الفلسطينية ادحمتلة وكالة الغوث،

 على وجه م0800و م0892الجئي عام أما احلماية الوطنية / ادحملية )يف دول اللجوء( ل    
د من 1 فعالة؛ وذلك نتيجة لعدم تطبيق، أو بسبب التأويل اخلاطئ للمادة اخلصوص فلم تكن يوماً 

 . املعاهدة الدولية لالجئني من قبل السلطات وادحماكم الوطنية

يف  املهجرين داخلياً  وال يوجد أية وكالة دولية لديها تفويض لتقدمي املساعدة واحلماية للفلسطينيني    
الغوث ومنظمات دولية أخرى  . أما يف األرض الفلسطينية ادحمتلة؛ فقد تقوم وكالةالكيان الصهيوين 

، ولكنها غري شاملة، وال تنطوي داخلياً  بتقدمي مساعدات طارئة ومؤقتة لبعض األشخاص املهجرين
                                                           

،  الفلسطينينيالالجئني  وإغاثة، ينظر حممود العقرباوي ، دور األردن يف محاية  70املرجع السابق ، ص ، حممد ياسر عمرو  1
ضيفة واملصري الغامض ، مركز دراسات الالجئني والنازحني ورقة عمل مقدمة إىل مؤمترا لالجئون يف املنطقة العربية ، اجملتمعات امل

 .  72- 70، ص 4700كانون األول    00إىل  07ربد  من إواهلجرة القسرية ، جامعة الريموك ، األردن ، 
 متاح على الرابط :بديل املركز الفلسطيين حلقوق املواطنة والالجئني،  ، الالجئني واملهجرين داخلياً  حقوق 2

http://www.badil.org/ar/refugee-a-idp-rights 
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أية منظمة دولية تبحث عن حلول  لذلك، ال يوجد وإضافة. على وجود آلية رد ملنع التهجري ابتداء
فمن جهتها،  .لالجئني واملهجرين الفلسطينيني دائمة وشاملة، مبا يف ذلك )العودة( والتعويضات

السامية لشؤون الالجئني بأن البحث عن حلول دائمة هو عمل  تعتقد كل من وكالة الغوث واملفوضية
  1.الصراع ينبغي أن تقوم به أطراف

اإلعادة  من الالجئني واألشخاص املهجرين، الذين عادة يلتمسون احلماية خوفاً وخالفا ملعظم     
الالجئني الفلسطينيني هي إنكار  القسرية للوطن )العودة اإلجبارية(؛ فإن املشكلة الرئيسية اليت تواجه

ثبت األصلية، وبالرغم من كون هذا احلق م حلقهم يف التعويض والعودة لديارهم الكيان الصهيويندولة 
يف العديد من القرارات الدولية، وبشكل خاص يف قرار  يف أحكام القانون الدويل، وجرى التأكيد عليه

 400(، ويف قرار جملس األمن الدويل رقم م0829) 082رقم  اجلمعية العامة لألمم املتحدة
لالجئني تنفيذها بعد، ناهيك عن أنه ال يوجد سبيل أمام املهجرين وا (؛ إال أنه مل يتمم0800)

 2.ملقاضاة إسرائيل لنيل حقوقه الفلسطينيني؛

 المفوضية والالجئون الفلسطينيون: -2

تقدم املفوضية العليا لشؤون الالجئني احلماية الدولية لالجئني الفلسطينيني وذلك بسبب القيود  ال    
ال تنطبق  -: حيث نصت االتفاقية يف الفقرة د على ،م 0820يف معاهدة الالجئني للعام الواردة 

حبماية أو مساعدة من هيئات أو وكاالت تابعة  األشخاص الذين يتمتعون حالياً  هذه االتفاقية على
 . لألمم املتحدة غري مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

حصراً  يف الوقت الذي ُحددت فيه سياسات مؤسسات األمم املتحدة، مت إنشاء وكالة األونروا    
اليت تأسست لكافة الالجئني يف العامل،  لشؤون الالجئني لالجئني الفلسطينيني خبالف املفوضية العليا

وأي الجئ فلسطيين تضطره  ، وقد حددت السياسات بأن مناطق عمليات األونروا هي مخسة
مًا كما فلسطينيي ، متالشؤون الالجئني الظروف باللجوء إىل أي دولة أخرى فاملعين به املفوضية العليا

وما بعدها، وهذا من املفرتض أن  م4770العراق وما حصل من عمليات هتجري وجلوء يف العام 
                                                           

 . 70املرجع السابق ، ص  ،حممد ياسر عمرو  1
  على الرابط : ، ، بديل املركز الفلسطيين حلقوق املواطنة والالجئنيحقوق الالجئني واملهجرين داخلياً  2
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ينطبق على الالجئني الفلسطينيني الذين فروا من سوريا إىل مصر وتركيا وليبيا وغريها من الدول العربية 
مصر بدأت بالتضييق على ، ف طلوبواإلسالمية واألجنبية، إال أن هذا مل حيصل على املستوى امل

اية الالجئ وتوفري املالذ الفلسطينيني النازحني ومل تلتزم باملعاهدات واملواثيق الدولية اليت حتتم عليها مح
 .اآلمن

األمر الذي أدى بالكثريين إىل حماوالت اهلرب بطرق غري شرعية إىل إيطاليا وغريها من دول      
عرضة لالستغالل واالبتزاز، وكان مصري الكثري منهم املوت غرقًا وفقدان آخرين، أصبح  أوروبا 

والتشكيك قائم بعصابات االجتار بالبشر هي من تقف خلف تسهيل اهلجرة غري الشرعية، وهنا 
مل يكن على املستوى املطلوب،  لشؤون الالجئني نعتقد بأن التنسيق ما بني األونروا واملفوضية العليا

املفرتض أن متارس األونروا ومؤسسات األمم املتحدة ضغوطًا على املفوضية لتسجيل الالجئني إذ من 
الفارين إىل خارج مناطق عملياهتا وتوفري ما يلزم من احتياجات وهذا ما مل حيدث باستثناء ما جيري 

ملفوضية العليا يف جممع سايرب سييت لالجئني املتاخم ملدينة الرمثا األردنية حيث تتعاون األونروا وا
 1.بتقدمي اخلدمات لالجئني من جنسيات متنوعة

رغم اجلهد الذي تقوم به املفوضية جتاه الالجئني الفلسطينيني إال أن هنالك قصور بني كما متت     
قصور يف متابعة  الالجئني إىل ال، كما جتدر اإلشارة  يف مصر وليبيا ومناطق أخرى إليه اإلشارة

عن مالذ آمن، حيث غرق منهم من غرق وتشتت  سوريا والذين ركبوا البحر حبثاً الفلسطينيني من 
مشل عائالت منهم بني ليبيا وإيطاليا، ومنهم من استعان باملفوضية فلم تليب طلبه وحاجته، ومنهم من 

، وهذا احلال ليس على الفلسطيين السوري  مت تسجيله يف تايلند مث مت اعتقاله كمقيم انتهت إقامته
مني أفمثله العراقي، فما زال يتعرض للمالحقة والتعذيب ودور املفوضية يكاد ال يذكر يف ت طفق

ة العراقية، وهذا التقصري يعانيه الالجئ احلكومل تفامهات من املمكن إجراؤها مع احلماية له من خال
 2.كربأوري كذلك وقد يكون حجم معاناته الس

 
                                                           

 http://ar.ammannet.net/documentary/?p=1499    على الربط :            وثائقيات حقوق اإلنسان 1
، احلالة الفلسطينية أمنوذجاً  -تهم دور املنظمات الدولية ومؤسسات اجملتمع املدين يف إغاثة الالجئني ومحاي ،حممد ياسر عمرو  2

 . 70السابق ، ص املرجع 
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 : نرواو األ  -3

كانت املساعدات الطارئة لالجئني الفلسطينيني تُقدَّم من   م0829يف أعقاب حرب عام     
خالل وكالة خاصة سابقة لألونروا هي وكالة األمم املتحدة إلغاثة الالجئني الفلسطينيني اليت  

، وكانت هتدف إىل التنسيق يف املساعدة الطارئة م 0829كانت قد أسست يف تشرين الثاين 
خريية مثل اللجنة الدولية للصليب األمحر ومجعية الكويكرز  واإلنسانية اليت تقدمها وكاالت

إىل هناية آب  م0829واستمر احلال كذلك من كانون األول األمريكية لالجئني الفلسطينيني، 
  9يف  074صدر قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ، وبعد حوايل ثالثة أسابيع م 0828

( و القاضي 0-الدورة) 082ىل قرار اجلمعية العامة املستند إ م0828كانون األول ديسمرب 
بتأسيس وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن )األونروا( 
لتعمل بصفة وكالة خمصصة ومؤقتة، على أن جُتد د واليتها كل ثالث سنوات حلني إجياد حل 

 .عادل للقضية الفلسطينية
، حيث أصبحت مسؤولياهتا م0827األونروا عملها يف األول من أيار )مايو( وبدأت     

تقتصر على توفري خدمات جملموعة واحدة من الالجئني، هم الفلسطينيون املقيمون يف مناطق 
عملياهتا، نظرًا إىل اعرتاف اجلمعية العامة لألمم املتحدة بأن الالجئني الفلسطينيني يف األراضي 

تلة واملناطق األخرى لعمليات الوكالة ال يزالون حباجة متزايدة للخدمات. ومن هنا الفلسطينية ادحم
جرى استثناء الالجئني الفلسطينيني بصورة مقصودة من نظام القانون الدويل لالجئني الذي أُقر  

املنبثق  م0800املتعلقة بوضع الالجئني، ومبوجب بروتوكول عام  م0820مبوجب اتفاقية عام 
 ك ألهنم يتلقون املساعدات من األونروا .              منها؛ وذل

، كانت تستجيب الحتياجات ما يقرب من م 0827وعندما بدأت الوكالة عملها يف عام     
الجئ فلسطيين. واليوم، فإن حوايل مخسة ماليني الجئ من فلسطني حيق هلم احلصول  027,777

ماليني الجئ فلسطيين مؤهل للحصول على خدمات  2.اليوم أكثر من ا.على خدمات األونرو 
 .1األونروا

                                                           
 are-we-http://www.unrwa.org/ar/whoعلى الرابط : موقع األنروا   1
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 : تعريف دورها كما تراه هي

 :نفسفها وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن )األونروا(تعرف 

واخلدمات االجتماعية واملعونة هي وكالة إغاثة وتنمية بشرية تعىن بتوفري التعليم والرعاية الصحية "
 : م 4700موزعون على النحو التايل لعام  " مليون الجئ، 2.0الطارئة ملا يربو على 

 00% يف الضفة الغربية 
 42% يف قطاع غزة 
 27%  األردنيف 
 8% يف لبنان 
 07% يف سوريا 

 األنروا والحماية:

 اية الدولية هلم.الدور األهم للمنظمات الدولية العاملة مع الالجئني: احلم -

األنروا ال تقدم احلماية لالجئني الفلسطينيني ويقتصر دورها على اإلغاثة واخلدمات الصحية  -
 . والتعليمية

" الشخص الذي كان يقيم يف فلسطني خالل الفرتة من  ت األنروا الالجئ الفلسطيين بأنه:عرف -
والذي فقد بيته ومورد رزقه معًا نتيجة حرب  م0892أيار/مايو  02حىت  م0820حزيران/يونيو 0

  وجلأ إىل إحدى الدول حيث تقدم الوكالة مساعداهتا." م0829عام 

لذلك هنالك  مث قصور مبا تقوم به األنروا من دور مع الالجئني الفلسطينيني، فال تقدم هلم احلماية  -
قهم اإلنسانية واملدنية من قبل يف كل من قطاع غزة والضفة الغربية، علما بأهنم يُعتدى على حقو 

سلطات االحتالل، وهذا يقود للتساؤل املطروح حول ضرورة إعادة النظر يف تقدمي احلماية للشعب 
يف الدفاع عن موظفيها ومنشآهتا  بعض التجارب الناجحة ااألنروا، وهل الفلسطيين وتضمينها عمل
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 الفلسطينينيوا يف التعامل مع الالجئني ومحايتها، ولكن األنظار تتجه ألن تكون هذه سياسة لألنر 
  1.ومتكن من تقدمي احلماية الكاملة هلم

 سوريا :  - 2

بدأ السوريون بالنزوح عن أماكن سكناهم إىل أماكن  داخل سورية ومن مث إىل  م4700يف عام     
 تصاعداً  م4704خارجها حبثا عن األمن والنجاة من العنف املسلح الدائر يف سورية، وشهد عام 

متسارعة من يف حركة اللجوء والنزوح السورية ؛ وأخذت دول اجلوار تشهد تدفقات  وتسارعاً 
 . الالجئني السوريني 

وكما كان للصراع املسلح نتائجه الوخيمة على السوريني ، كانت له أيضا انعكاساته السلبية     
التحتية وغريها ( على دول اجلوار "املستقبلة" لالجئني ..  )االقتصادية واالجتماعية واملالية والبىن

 ،وفرضت عليها حتديات كبرية تتعلق بقدرهتا على توفري املالذ اآلمن واحلماية الالزمة هلؤالء الالجئني
 من غذاء وخدمات صحية وتعليمية وأمنية .. وغريها. ، وتأمني احتياجاهتم املعيشية األساسية

 ديات افرزها اللجوء السوري أبرزها مايلي :هناك العديد من التح

 تحديات خاصة بالمنظمات الراعية لالجئين :  - أ

بليون  0لتلبية االحتياجات األساسية لالجئني بـ)قدرت األمم املتحدة حاجتها  نقص التمويل : -1
الفجوة  تسدومن غري الواضح لديها كيف ميكنها أن  ،يف املائة(  فقط  09دوالر ( ، تلقت منها )

 بليون دوالر (.   0,9املقدرة  بـ )

يف املائة فقط من  20كما تعاين الوكاالت اإلنسانية األخرى من نقص التمويل ، ومل تتسلم سوى      
فعلى سبيل املثال فإن "برنامج الغذاء العاملي"   2األساسية املطلوبة. االحتياجاتاألموال املطلوبة لتلبية 

باملائة فقط من  0باملائة  فقط من األموال اليت طلبها ، أما اهليئة الطبية الدولية فتلقت  00تلقى
 احتياجاهتا. 

                                                           
 . 78املرجع السابق ، ص ،حممد ياسر عمرو  1
 م .4700سبتمرب/ أيلول  0 ، السامية لشئون الالجئني املفوضية ، لالجئني السوريني إىل مليوين شخصا وصول عدد 2
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 : الموقف الدولي -4

 غري موحد إزاء هذه األزمة ، كما أنه مل يتفق على اخلطوط العريضة على  يبدو أن اجملتمع الدويل    

 . 1خدمات ومتويل اإلغاثة املوقف املرتبك يعكس نفسه يفهذا  .األقل إلهناء الصراع اجلاري يف سورية

الالجئني خاصة بكل دولة من هناك حتديات تواجه   : التحديات الخاصة بالدول المضيفة -ب
 املضيفة فعلى سبيل املثال:الدول 

 الالجئون السوريين في األردن :  -أ

ىل إللجوء العريب ، و  بل أكثرها  تعرضاً  العربية ،تعترب األردن يف ادحميط العريب ، يف مقدمة الدول     
 اهلجرات اجلماعية القسرية  أو االختيارية ، ومبا مل تشهده أي دولة عربية أخرى حىت اآلن . 

وميكن القول ، أن األردن ، وبشكل دائم ، اختط سياسة احلدود املفتوحة ،  للهجرات العربية ،     
وآخرها اللجوء السوري القسري ملئات اآلالف من السوريني  القسرية منها على وجه اخلصوص ..

ومن الطبيعي، وللجوار اجلغرايف بني لنزاع الداخلي املسلح يف سوريا .تدفقوا على األردن ، بسبب ا
ن م هرباً  ،داد الكبرية من السورينياألردن وسوريا ، وللحمة القوية  بني الشعبني، إن دخلت هذه األع

والتعريف  ،يف املنظور الدويل ، هم الجئونيف العرف و  لكن هؤالءيف سوريا.. االقتتال  الداخلي
عام  وقعة مع املفوضية السامية لشؤون الالجئنياملذكرة املكما ورد يف   الرمسي لالجئ يف األردن ،

) أو هو شخص يرتك بلده بسبب خوف له مايربره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو م 0889
وقد أحدثت ظاهرة  .(السياسية ..  آراءهأو انتماءه إىل فئة اجتماعية معينة أو  دينه أو جنسيته

                                                           
مصطفى املطلق قناة ، أزمة الالجئني السوريني: احليثيات والتحديات  واآلثار االجتماعية واإلنسانية على املرأة الالجئة ،  عيدة 1

لالجئون يف املنطقة العربية ، اجملتمعات املضيفة واملصري الغامض ، مركز دراسات الالجئني والنازحني اورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر 
 . 72، ص م4700 ، كانون األول  00إىل  07امعة الريموك ، األردن ، اربد  من واهلجرة القسرية ، ج

 

 
 



 الفصل الخامس                          الحماية الدولية لالجئين في العالمين العربي واإلسالمي

 

- 227 - 
 

حالة من اإلرباك الشديد للدولة األردنية  ، و تعددت اآلثار السلبية هلذا  ، اللجوء القسري السوري
 1.، والسياسيةاالقتصادية واالجتماعية واألمنيةاللجوء اجلماعي ، على كثري من النواحي 

 227تتضارب األرقام ففي حني تقول إحصائيات األمم املتحدة أن األردن  يستضيف حوايل )    
؛ فإن إبراهيم سيف / وزير التخطيط  األردين يقول بأن العدد الكلي للسوريني يف  ألف الجئ(

باملائة( من سكان األردن؛ دون أن  9( مليون الجئ سوري، يشكلون)  0.49اململكة هم حنو ) 
 مفوضية السامية لألمم املتحدة لالجئني إمكانية ضبط ومراقبة احلدود بشكل منهجي ومنظم. للتتوفر 

ألف شخص...منهم  477حوايل  -أكرب خميمات الالجئني يف األردن  -يؤوي خميم الزعرتي     
تلبية الحتياجات أساسية  وال شك أن هذا العدد الضخم من الناس يتطلب  ألف طفل . 07

أما يف حمافظة اربد فتجاوز عدد الالجئني  ....اخلكاملأكل واملشرب واإليواء واألمن والعالج والتعليم 
باملائة( من عدد سكاهنا يف وقت تعاين منه ادحمافظة   47ألف الجئ( و يشكلون حوايل   ) 097الـ)

ونقص  اين من نسب عالية للبطالة والفقرا تع؛ كم التحتيةمن نقص يف مياه الشرب وعجز يف البنية 
 2.واالقتصادية يف اخلدمات االجتماعية

 الالجئون السوريون في لبنان  : -ب

مليون  0.2 إىلتعدادهم صل يعاين الالجئون السوريون يف لبنان من مصاعب خمتلفة  حبيث و     
منهم  يف خميمات حدودية والباقي داخل املدن اللبنانية مما شكل عبء كبري  باملئة 09نسمة يعيش 

على الوضع االجتماعي الداخلي ، كما تشري بعض املصادر بأنه يتم اعتقال بعض الالجئني 
السوريون مبجرد دخوهلم إىل لبنان حتت مربر الدخول واإلقامة غري الشرعية بدون علم من املفوضية 

                                                           
ورقة  -مقرتحًا  -العريب : احلالة السورية  مفوضية سامية للجوء والتنمية العربية  _ تداعيات اللجوء العريبثابت ملكاوي ،  1

عمل مقدمة إىل مؤمترا لالجئون يف املنطقة العربية ، اجملتمعات املضيفة واملصري الغامض ، مركز دراسات الالجئني والنازحني واهلجرة 
 . 70، ص 4700كانون األول    00إىل  07ربد  من إ القسرية ، جامعة الريموك ، األردن ،

، املرجع السابق ل مظلوم و طارق حممد سليمان ، ينظر حممد مجا ، 70ص املرجع السابق ، عيدة مصطفى املطلق قناة ،  2
 . 79 – 70ص
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الجئني بذلك ، إضافة إىل رفض العديد من الالجئني التسجيل لدى املفوضية رغم السامية لشؤون ال
 1.إمكانية الوصول إليها

 لبنان يف اإلقامة أو الدخول لوثائق احلاملني غري من سوريا من الالجئني إىل اللبناين القانون ينظر    
م على  على احلالة هذه تنطبق . البلد يف هذا القانونية صفتهم من حيد ما وهذا -غري شرعيني  - أهنَّ
 أولئك يشعر ذلك، ونتيجة  .إقامته تأشرية جتديد من يتمكن مل من أو الرمسية غري احلدود يعرب من

م الالجئون م ويشعرون لبنان يف القانوين غري الوجود وضع يف ُمقحمون أهنَّ  من احلد على جمربون أهنَّ
 الالجئني من كثري  ويشعر  .سوريا إىل الرد حىت بل االحتجاز أو لالعتقال تعرضهم خشية حتركاهتم

 فقدرة  .الوضع هذه بسبب تواجههم أن ميكن اليت ادحمتملة املخاطر من باخلوف لبنان يف سوريا من
 األساسية اخلدمات إىل للوصول جداً  ضعيفة تصبح ادحمدودة القانونية الصفة ذوي من الالجئني

 الوالدات تسجيل ومواقع لالجئني السامية املتحدة األمم مبفوضية اخلاصة التسجيل مواقع وإىل والعمل
  2.الزواج وواقعات

 الالجئون السوريون في العراق :  -ج
يستقطب إقليم كردستان العراق مئات اآلالف من الالجئني ويعترب خميم دوميز من أشهر      

كما ميثل الالجئون السوريون األكراد    3كلم   07املخيمات باملنطقة فهو يبعد عن عن أربيل حوايل 
وبالرغم من األوضاع الصعبة اليت واجهتهم يف البداية إال أن  باملئة من الالجئني يف املنطقة 87

أوضاعهم املعيشية قد باتت يف التحسن مقارنة ببعض دول اجلوار األخرى وذلك لعدة عوامل داخلية 
االندماج نتيجة لعامل القومية واللغة إضافة إىل والوضع وخارجية ، فالعوامل الداخلية : منها سهولة 

 . الذي خيتلف عن بقية األقاليم العراقية األخرى  االقتصادي املريح يف اإلقليم
ج خميمات إقليم  أما العوامل اخلارجية فمنها مشروع التعليم املهين لالجئني الذين يعيشون خار     

 هو املشروع من الفكرة وكانت س الدامنركي لالجئني  .م املنجز من طرف اجملل4700كردستان سنة 
                                                           

عيدة مصطفى املطلق قناة ، أزمة الالجئني ينظر  ، 78حممد مجال مظلوم و طارق حممد سليمان ، املرجع السابق ، ص  1
 . 70صملرأة الالجئة ، املرجع السابق،يني: احليثيات والتحديات  واآلثار االجتماعية واإلنسانية على االسور 

األزمة السورية والتهجري واحلماية ، نشرة  ونية لالجئني من سوريا ولبنان ،داليا عرنكي واوليفيا كاليس ، حمدودية الصفة القان 2
 . 00ص 4702ايلول  سبتمرب / 20، مركز دراسات الالجئني ، جامعة اكسفورد  ، العدد  اهلجرة القسرية

 . 79، املرجع السابق ، صمجال مظلوم و طارق حممد سليمان حممد  3
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 النُّمو يف واملسامهة أنفسهم وإعالة أفضل حنو على االندماج يف السوريني نيالالجئ مساعدة
 اجملتمع أبناء من%   07و السوريني من % 70 شروعامل كما ساعد . اإلقليم يف االقتصادي

 جتارة مؤسسات ويف الضيافة قطاع يف خاصة شركات على السوريني املشروع وزَّع فقد  .املضيف
    .السوق يف العمل فرص وليتعرفوا على هناك عملي تدريب على للحصول لشهرين التجزئة

 .والنقل الطعام وجبات بتوفري أو نقداً  إما املتدربني رواتب دفع يف العمل أصحاب معظم وساهم    
 ادحمليون السكان فيها يرغب مل اليتالوظائف  بشغل السوريون بدأ إذ طيبة باستجابة روعشامل وحظي
 عيشهم يكسبون الالجئون وكان،  أجراً  األدىن الوظائف يفو  والتنظيف املطاعم خدمة يف وعملوا
 شهرين وبعد  .املضيف البلد منتجني يف كانوا نفسه الوقت ويف أسرهم إعالة من ويتمكنون بكرامة

 يف يعملون املشروع من املستفيدين من %  07قرابة  زال ما املشروع ، من املايل الدعم توقف من
م هو جيد بسيط قار بف عليها ُوزِّعوا اليت املؤسسات  غادر من أما  .فيها نظاميني موظفني أصبحوا أهنَّ

 األفضل الوظائف وكانت  .آخر مكان إىل النتقاله أو أخرى وظيفة لعثوره علىف املؤسسات، تلك
 التجزئة وجتارة املطاعم يف كالعمل اخلدمات صناعة قطاع يف تُتاح باملوظفني االحتفاظ ناحية من

 1.ريالتجا التسوق جممعات يف األخرى والوظائف
 :ون في تركيا الالجئون السوري -د 

 التشريعية والرتتيبات الظروف حتسن يف املاضية السنوات يف إجيابية أشواطاً  حققت تركيا أنَّ  مع    
 أنَّ  ومبا . ملحوظاً  ارتفاعاً  نيالالجئ أعداد ارتفعت فقد فيها، اللجوء وطاليب الالجئني مع للتعامل

 حالة تعيش دوالً  نفسه الوقت يف وجتاور ”ألوروبا التحصن خط مقدمة يف جغرافياً  موقعاً  تتخذ تركيا
 ال اجلهود تلك أنَّ  مع نيالالجئ استيعاب يف جهوداً  الرتكية احلكومة بذلت فقد كسوريا، النزاع

 وجه على احلضريني نيبالالجئ ادحميطة والظروف ادحملي االندماج نقاش يف املبذول االهتمام تضاهي
 يقارب ما املسجلني غري فيهم مبن تركيا يف السوريني نيلالجئ الرمسي غري العدد ويُقدر .اخلصوص

   .مسجل الجئ ألف 750 وجود إىل الرمسية تشري األرقام أنَّ  مع شخص مليون
 من ومتكنت ، سوريا مع احلدود قرب تركيا من اجلنوبية األطراف يف فترتكز الدولية ، املنظمات أما    

 ومع  .هبا ادحميطة املدن  املخيمات يف لألشخاص احلماية تقدمي من الرتكية احلكومة مع خالل التعاون
                                                           

رة انوهبا سود ولويسا سيفريس ، السوريون يسهمون يف النمو االقتصادي الكردي ، األزمة السورية والتهجري واحلماية ، نشرة اهلج 1
 . 02 – 02، ص م4702 أيلولسبتمرب / 20القسرية ، مركز دراسات الالجئني ، جامعة اكسفورد  ، العدد 
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 عن حبثاً  أوالً  البداية يف تركيا يف احلضرية املناطق إىل نياملتنقل الناس من متزايد توجه هناك ذلك،
 أرض علىني الفاعل حسب الرمسية غري األرقام أما حبراً  ورويب براً األ االحتاد حنوالعبور   وثانياً  العمل

 وظائف ويف آمنة غري مساكن يف اسطنبول مدينة يف يعيشون سوري ألف 100 قرابة الواقع فتشري إىل
   .رمسية غري
 املسجلني األماكن إىل العودة مث للعمل أسبوعياً  أو يومياً  اسطنبول إىل يذهبون ممن غريهم وهناك    
 ماتظاملن انتباه عن بعيداً  الشمال أقصىإىل  يسافرون السوريني من معروفة غري أعداد وهناك  .فيها

 أيضاً  هناك وكان  .وبلغاريا تركيا بني الربية احلدود عبور إىل منهم سعياً  ، نيالدولي واملناصرين الدولية
 بلغاريا يف    "املشروعة غري "العبور حباالت ُيسمى ما اكتشاف معدالت يف %  077بنسبة  زيادة
 هذا عزو وميكن  .السابقة السنة يف املماثلة باملعدالت مقارنة السوريني من معظمهم م4700 عام

 أن بعد خاصة الرتكية-اليونانية احلدود واملنع على  الرقابة طرق ازدياد إىل جزئياً  الكبري االرتفاع
 بدالً  أخرى ، أماكن يف احلال وكما هو عليه . م4704 عام )الدرع( أسبيدا عملية اليونان أطلقت

 الذين األشخاص أعداد ارتفعت ولذلك ووجهتها طريقها رييتغ املشروعة، املوجات غري توقف من
 .1البحر طريق عن اليونان إىل الوصول حاولوا
ويرى بعض املالحظني بان هناك مخسة أسباب جعلت الالجئني السوريني ال يرغبون اإلقامة يف      

 املخيمات املتواجدة يف تركيا وهي :
وجود أشخاص دخلوا بطرق غري رمسية ومل يسجلوا أنفسهم  وال يرغبون يف التسجيل يف أي  – 0

 مكان .
 ا فيها فعلياً لعدم قدرهتم على التكيف .رغبة بعض األشخاص يف ترك املخيمات بعد أن أقامو  – 4
رغبة بعض األشخاص من ذوي الوضع املادي اجليد اإلقامة خارج املخيمات ألسباب شخصية  -0

 وخاصة .
هناك بعض األشخاص بقوا خارج املخيمات لعدم قدرهتا على استيعاب املزيد منهم  وبالتايل  – 2

 عدم وجود أماكن شاغرة  .
 تفضيل بعض األشخاص اإلقامة بالقرب من تواجد أقارهبم . – 2

                                                           
ميليسيا فيليبس وكاثرين ستاروب ، حتديات التنقل املعيقة للحماية  ،  األزمة السورية والتهجري واحلماية ، نشرة اهلجرة القسرية ،  1

  . 49 – 40، ص م4702سبتمرب /ايلول  20، العدد   مركز دراسات الالجئني ، جامعة اكسفورد
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وبالتايل حنن أمام حالة نزوح أو هجرة من مكان إىل آخر واليت هلا تداعياهتا االجتماعية اليت تستدعي 
  1.القلق فبعد أن اعتربت ظاهرة اهلجرة كحالة مؤقتة حتولت مع مرور الوقت إىل حالة دائمة

 :في مصرالالجئون السوريون  -ه
يف العدوانية جتاه الالجئني السوريني ؛ إذ شددت  شهدت األشهر القليلة املاضية تصاعداً     

السلطات املصرية قوانني التأشريات للسوريني . فبعد أن كان السوريون معفيني من شرط احلصول على 
لدخول األراضي املصرية . وأصبح من  مسبقاً  تأشرية الدخول بات احلصول على التأشرية شرطاً 

 الصعب على السوريني احلصول على تصاريح لإلقامة يف مصر . 
شرعت قوات األمن املصرية يف سلسلة من االعتقاالت واالحتجازات  م4700ومنذ يوليو     

حدة التوتر لدى الالجئني السوريني بسبب احلملة اإلعالمية التحريضية  وازدادت.  لالجئني السوريني
دعم اإلخوان املسلمني  الواسعة ضدهم وهتديدهم بالطرد واحلرق وإىل ما هنالك، واهتامهم بـ"

 ومهامجة املتظاهرين املصريني".
ية على فتحت قوات حرس احلدود املصرية النار على مركب يف اإلسكندر  م 00/78/4700يف     

عمر دلول  وهم يا، وقتلت اثنني منهممتنه أكثر من مائة الجئ سوري و فلسطيين متجهني إىل إيطال
إىل وصف  م42/78/4700" بتاريخ  الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان "مما دفع بـ فدوى طهو 

فيها ألعمال عنف، "مصر" بأهنا " بيئة معادية وغري ودية لالجئني السوريني"  . إذ يتعرض السوريون 
 واعتقال، واحتجاز، وإعادة قسرية إىل سورية ؛ بينما يقف اجملتمع الدويل غري مبال هبذه العدائية .

هذا باإلضافة إىل ما يعانيه الالجئون من غياب خدمات اإلرشاد القانوين والتعريف باألنظمة     
الالجئني على ترخيص بالعمل يف صعوبة حصول ناهيك عن والتعليمات اخلاصة باإلقامة يف مصر؛ 

 2.ضوء حمدودية فرص العمل املتاحة
فيليب لوثر" مدير منظمة العفو الدولية ملنطقة الشرق األوسط ومشال  " ويف هذه املعاملة يقول    

على البلدان اجملاورة يف املنطقة وأدى إىل استنزاف  هائالً  إفريقيا "إن تدفق الالجئني قد فرض ضغطاً 

                                                           
 . 78حممد مجال مظلوم و طارق حممد سليمان ، املرجع السابق ، ص 1
 70املرجع السابق ، ص عيدة مصطفى املطلق قناة ،  2
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إىل  ولكن هذا جيب أال يستخدم كذريعة حلرمان هؤالء من الدخول ، أو إلرجاعهم قسراً  مواردها"؛
 1.ألزمة اإلنسانية يف سورية"الصراع وا

 :الالجئون الليبيون في تونس  -م

غريها بكوهنا دعمت مبا يسمى يف القانون الدويل بالتدخل  عن ختتلف ما يسمى بالثورة الليبية    
اإلنساين بقرار أممي حتت مربر محاية الشعب اللييب ، هلذا قبل البدء باحلديث عن أوضاع الالجئني يف 
تونس نلقي نظرة على التعريف هبذا املصطلح وما مدى جناح هذا التدخل من عدمه وهل حقق 

 نتائجه عكسية ؟ .األهداف املرجوة منه أم كانت 

 : مفهوم التدخل ألغراض إنسانية -أولا 

يشري مفهوم التدخل حسب موسوعة علم السياسة إىل معان خمتلفة، حيث يرتاوح بني محاية     
الدولة املتدخلة الثنيتها املقيمة يف دولة أخرى، أو إرغام دولة ما لدولة أخرى على الوفاء بالتزاماهتا 

، ويعتقد املفكرين الليرباليني إن 2رار مبصاحلها أو استخدام القوة ضدهاحتت ضغط التهديد باإلض
عملية التدخل تشري يف معناها إىل التدخل ملنع حكومة ما من ارتكاب جرائم القتل حبق الشعب 

، بينما يراه الواقعيني بأنه تدخل عسكري ينتهك السيادة الوطنية حبجة رفع املعاناة 3الذي حتكمه
، ويرى آخرون كمنظمة 4الشعوب املضطهدة واملعرضة للقمع من قبل حكوماهتااإلنسانية عن 

الصليب األمحر بأنه تدخل سلمي يتم بتوافق اجملتمع الدويل، يف حني ال ترى منظمة أطباء بال حدود 
 شرط التوافق، على أن يهدف إىل إيصال املساعدات اإلنسانية وصوال إىل إجياد حلول لالزمات.

                                                           
1 . Maha Abu Shama, "Early marriage and harassment of Syrian refugee women 
and girls in Jordan " (Amnesty Org: 5 September 2013)  

 .004، ص  م0882، موسوعة علم السياسة، جامعة الكويت، ربيع حممد  2
وعالقته بالسياسة الدولية، يف: عوملة السياسة العاملية، حترير جون بيليس وستيف  إنسانية إلغراضالتدخل  ويلر، نيكوالس ، 3

 .909م، ص4772مسيث، ترمجة مركز اخلليج، 
4 Vincent, R.J, 1986, Human Rights and International Relations, Cambridge 
university press, p125-126.  

http://livewire.amnesty.org/2013/09/05/early-marriage-and-harassment-of-syrian-refugee-women-and-girls-in-jordan/
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ىن كلمة إلغراض إنسانية فيشوبه كثري من الغموض، ففي حني ترى اللجنة الدولية أما مع       
للصليب األمحر بأن الكلمة األدق هي أعمال إنسانية، وهي" أعمال هتدف إىل منع وقوع املعاناة 
اإلنسانية وختفيف وطأهتا"، فأن األمم املتحدة تطلق عليهم عبارة املصلحة اإلنسانية، ولذلك فال 

ديد واضح ملفهوم األغراض اإلنسانية ، ومهما اختلفت الرؤى للمفهوم فان  منظروا فكرة يوجد حت
 أوالتدخل األوائل مثل ر.ج. فينسنت يرون بأنه ليس بالضرورة أن يكون هذا العمل اإلنساين  قانوين 

اإلنسان ، واليت عمادها احرتام أدمية 1غري قانوين، ولكن من املهم أن يتوافق مع القيم اإلنسانية
والوقوف بشكل متضامن بوجه من ينتهكها، أما أدوات التدخل فتأيت على شكل تدخل ثقايف، 

 2.اقتصادي، سياسي، عسكري

 :إنسانية في ليبيا  ألغراضالتدخل الدولي المسلح  -ثانياا 

مببدأ قضية التدخل اإلنساين تنطوي على إشكاليات بالغة الدقة ما بني أنصار هلا يتمسكون إن     
سيادة الدولة وواليتها الكاملة على شؤوهنا الداخلية ورفض التدخل فيها حتت عنوان التدخل 
اإلنساين، وبني من يؤيدون مبدأ عاملية حقوق اإلنسان خاصة بعد احلرب الباردة ويرو جون ملبدأ 

عجز عن محاية أي محاية الشعوب يف مواجهة النظم الشمولية القمعية اليت ت ، املسؤولية عن احلماية
 .وإنقاذ سكاهنا وشعوهبا من ويالت الكوارث واحلروب والنزاعات املسلحة

مؤكدًا مبدأ املسؤولية الدولية  0807م إىل إصدار القرار 4700دفع جملس األمن عام هذا ما     
إال أن  جتاه محاية املدنيني من دولتهم اليت استخدمت القوة املفرطة يف مواجهة احتجاجاهتم السلمية.

                                                           
1 Vincent, R.J, 1974, Nonintervention and International order, Princeton 
university press, p3-9. 

الالجئون يف الدول ، مؤمتر  - منوذجاً  ليبيا - اإلنسانوعالقته باللجوء وحقوق  إنسانية ألغراضوصفي عقيل ، التدخل الدويل  2
، األردن ، إربد ، جامعة الريموك ،جئني والنازحني واهلجرة القسرية مركز دراسات الال، العربية اجملتمعات املضيفة واملصري الغامض 

 . 0 – 4م ، ص4700كانون أول   07-00
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لطريان احلريب اللييب، وقد جاء يف على ابفرض حظر جوي  0800اخلطوة احلامسة جاءت يف القرار 
التحول السليب على األرض يف غري صاحل املقاومة الشعبية املسلحة يف ليبيا، لكن مبدأ  أعقاب

للجدل مثريًا  ل وسيظل موضوعاً االتدخل اإلنساين برغم توفري الغطاء القانوين من جملس األمن مل يز 
واخلالف بني مؤيد ومتشكك يف جدواه وفاعليته العسكرية، والسؤال املطروح اآلن هل التدخل 
املسلح ألغراض إنسانية سينهي معاناة الشعوب املضطهدة أم سوف يكون بداية لتمزيق الدولة 

 ؟. الوطنية

هلم وذلك  اإلمجايليف تونس ، فمن الصعب حتديد العدد  الليبينيالالجئني  أوضاع إىلوبالرجوع     
 من الالجئني هم من املدن الليبية  ، ووفقاً  الكثريعدد قليل منهم قام بالتصريح بذلك ، ان  إنلكون 

عدد  إمجايلباملئة من  07 إىلن عدد الالجئني الليبيني وصل إوزارة اخلارجية التونسية ف إلحصائيات
 م0800وطبقا التفاقية  مليون الجئ ، 0.2فتقدر عددهم حنو  األخرىاملصادر أما ،  السكان

كما يسمح هلم بالعمل والتنقل   ، دخول تأشرية إىلحيتاجون  ال الليبينياملوقعة بني تونس وليبيا فان 
 1.مشاريع وإنشاء

على االقتصاد التونسي الذي  يف تونس يشكل ضغطاً  الليبينيالعدد الكبري لالجئني  إنوالشك     
السكنات واملنافسة على اخلدمات وخاصة املواد  إجيار أسعارارتفاع  إىل إضافةيعاين صعوبات ، 

 من ليبيا هلذا فقد طلب وزير اخلارجية أصالً املدعومة من احلكومة التونسية كالبنزين مثال املستورد 
واردات تونس من النفط اللييب  أسعارض م من السلطات الليبية خف4702ديسمرب  72التونسي يف 

يقوم الليبيون باستخدامه ي السوق ك بأسعارتشرتي بالده النفط اللييب  أنانه من غري املعقول  مشرياً 
 . سعارهأبعد دعم احلكومة 

املدارس احلكومية ولكن يف املقابل تسمح هلم املدارس  إىلالدخول  الليبيني لألطفالكما اليسمح      
تعجز العائالت الليبية عن  أنمن ذلك فمن املرجح  أكثراستمر الوضع  إذااخلاصة بالدراسة ، ولكن 

وضع افتتحت احلكومة الليبية مدارس يف لمواصلة دفع اقساط الدراسة ، ويف حماولة منها الحتواء ا
 ليل جداً .تونس لكن اعدادها ما يزال ق

                                                           
 . 00، املرجع السابق ، صل مظلوم و طارق حممد سليمان حممد مجا 1
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، فالسالح يف ليبيا اليزال خارج سيطرة الدولة ، وهناك  أمنيةويثري تدفق الالجئني الليبيني خماوف     
توترات حادة داخل اجملتمع اللييب نفسة فقد هددت احلكومة التونسية برتحيل الليبيني املنخرطني يف 

 .يبية بتجمعاهتموا السلطات اللبالقانون وخيطر  وامل يلتزم إذاسياسية  أنشطة

على االقتصاد التونسي  فقد عاد بالنفع على املطاعم والفنادق  اجيايبب نكما للتواجد اللييب جا     
واملستشفيات اخلاصة واملدارس وجتارة التجزئة وشركات التوريدات والعاملني هبا وتذهب بعض 

 1.يف االقتصاد التونسي مليار دوالر سنوياً  الليبيني يضخون سنوياً  إنالتقديرات 

الليبية يف واقع  األزمةالتدخل الدويل يف  إنيف ليبيا  فيمكن القول  األجنيبالتدخل  إىلوبالرجوع     
 إمنالدى الشعب اللييب، وان دل ذلك على شيء  اإلنسانيةاملعاناة  أسبابمل يسهم يف رفع  األمر

اليت قد تكون مغروسة يف البنية السياسية واالجتماعية للمجتمع اللييب،  األزمةيدل على عمق 
الكامنة وراء تلك املعاناة، حيث أن انسحاب القوة  لألسبابفالتدخل الدويل مل يتمكن من التصدي 

 استئناف الصراع لكن بشكل جديد. إىلاملتدخلة أدى 

ال  لآلالمبانتقادات كثرية باعتبارها مسك ن  األحيانمسألة التدخل الدويل تواجه يف كثري من  إن    
وهم كبري  إىليتحول  أن، فعلى املدى القصري جيري االحتفال بالنصر، لكن النصر ال يلبث  عالج له

 يف عملية التدخل؟. األنسبكذلك فما هو   األمرعلى املدى البعيد، وان كان 

ذاك املقتصر  أوالقوة العسكرية وحدها  ادحمكوم باستخدام إنسانية وألغراضالتدخل الدويل  إن      
بربنامج سياسي  مل يكن مدعوماً  إذا وفعاالً  ، لن يكون ناجحاً اإلنسانيةاملساعدات  إيصالعلى 

  املتدخلة واملتدخل هبا. األطراف، يكون ملزم جلميع األمدواجتماعي واقتصادي طويل 

دويل واليت أخذت صفة الوكيل عن  إمجاعمل حتصل على  أوفهذه الدول املتدخلة واليت حصلت     
اجملتمع الدويل، يقع على كاهلها مسؤولية صياغة األهداف اإلنسانية املطلوب حتقيقها للرقي بالدول 

 هياكل وبىن ن تعمل بشكل مشرتك ومع القوى الوطنية يف الدول املتدخل هبا لتكوينأاملتدخل هبا، و 
االختالف يف الرأي وفق ما  وحترتمدة، تؤمن بالتعددية مؤسساتية جديدة ختلق عالقات جمتمعية جدي

                                                           
 . 04، املرجع السابق ، ص  ال مظلوم و طارق حممد سليمان حممد مج 1
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، وعملية سلمية لتداول ة الدميقراطية اليت تقوم على وجود انتخابات حرة ونزيه األسسيتناسب مع 
 1.للسلطة، مع االلتزام بضمان حتقيق ذلك وبالقوة املسلحة

 : الروهنغيون الالجئون -ك 

 املسلمون العرب من األوائل التجار قام عندما السابع القرن بداية إىل الروهنغيني تاريخ يعود    
 يتم كان  املاضي، القرن مخسينات يف الربملانية احلقبة خالل قصرية فرتة وقبل  .راكانأ يف باالستقرار

 السياسية هويتهم فقدوا أهنم بيد ،)نيو يو( حكومة قبل من حملية عرقية كجماعات اعتبارهم
 عام يف بورما مواطنة قانون بإعالن  )وين ين)  للجنرال العسكرية احلكومة قامت عندما واالنتخابية

 أعقب ما وسرعان عرقية، كأقلية هبم االعرتاف من متاماً  الروهنغيني القانون هذا حرم وقد .م0890
 متمسكة العسكرية السياسية اللجنة تزال وال .ضدهم القاسية التمييز ممارسات من أشكال ذلك

  .الروهنغيني السكان موضوع حول بوضوح املعلن مبوقفها
 ما احلكومة أعلنت ، م0884 فرباير 40 يف ميامنار خارجية وزارة أصدرته صحفي بيان ففي    
 ال لكن اليوم، ميامنار يف يعيشون قومياً  عرقاً  135 هناك أن من الرغم على األمر، واقع يف“ نصه

 أو جمموعة أبداً  ميامنار تاريخ يف هناك يكن مل حيث اجملموعات هلذه بالروهنغيني ُيسمون من ينتمي
 الطفل حلقوق املتحدة األمم جلنة وجهتها اليت لالنتقادات واستجابة .”الروهنغي بالعرق ُيسمى عرقاً 

 من بغريهم الروهنغيني متاماً  ساوت قد أهنا السياسية اللجنة صرحت ، م4772 عام من أبريل يف
   .االجتماعية والشؤون والصحة والتعليم والوفيات امليالد بتسجيل اخلاصة الشؤون يف األخرى األعراق
 اجلماعات كأحد مدرجني الروهنغيني أن كذلك السياسية اللجنة ذكرت فقد ذلك، على وعالوة
 السكان حقوق تظل ذلك ورغم .مليامنار دائمني كسكان  هبم ُمعرتف مث ومن البنغالية العرقية

 لشؤون املتحدة األمم مفوضية وجود يسهم أن وميكن  .شديدة لقيود خاضعة الواقع يف الروهنغيني
 ادحمنة أوضاع حتسني يف راخني والية مشال يف الدولية احلكومية غري املنظمات من وغريها الالجئني

 احلكومة داخل من بذلك للقيام الالزمة السياسية اإلرادة انبثاق بدون أنه بيد .للروهنغيني احلالية
 
 

                                                           
 . 00 - 04ص املرجع السابق ، وصفي عقيل ، 1
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 1.حمنتهم من إلنقاذهم سبيل من فما نفسها، مليامنار العسكرية 
 من أكثر تسببت فقد العامل، يف القسرية حد أسوا أزمات اهلجرةأاليوم  )ميامنار( بورما تشهد     

 ال بعدد ، القسرية اهلجرة نطاق انتشار إىل اإلنسان حقوق وانتهاكات الصراعات من عقود مخسة
 والصني بنجالديش يف اجملاورة البلدان إىل الجئ مليون من وأكثر داخلياً  شخص مليون عن يقل

 املساعدة يد مد حماولة عن البعد كل والبعيدة البورمية، احلكومة وتعد .وتايالند وماليزيا واهلند
   .البالد يف اإلنسان حقوق النتهاكات مرتكب أكرب منازهلم، من فروا ملن واحلماية

 حماكمات دون واإلعدام والتعذيب االضطهاد أشكال انتشار عن مسئولة احلكومية القوات كانت     
 قامت فقد كذلك   .القسرية والعمالة العبادة أماكن وهدم واالغتصاب لألطفال القسرية والسخرة
 التمردب ما أمسته  ملكافحة برنامج يف للمدنيني قسري نزوح عمليات بتنفيذ كذلك احلكومية القوات
 واملعلومات واملتطوعني والتمويل الغذاء موارد لقطع هتدف واليت األربعة، القطع عمليات - ب يعرف

 للمدنيني املتعمدة النزوح على والقسر واالضطهاد االستهداف عمليات تأيت وال .املقاومة جلماعات
 واسعة كممارسات تأيت بل متفرقة أو منفصل بشكل البورمي اجليش قبل من العرقية األقليات من

 جرائم مبثابة فهي مث ومن سيطرهتا زمام إلبقاء البورمية احلكومة إسرتاتيجية من يتجزأ ال وكجزء النطاق
لق املسؤولية " أصبح من الضروري على اجملتمع الدويل من منط 2اإلنسانية وتقول كافتيا شوكال  ضد

 3.اإلنسان ملدنييها على احلكومة البورمية مع تزايد انتهاكاهتا اجلسيمة احلقوقالدولية الرد 

                                                           
ناي ناي كياو ، شعب ميامنار املنسي ، نازحو بورما ، نشرة اهلجرة القسرية ، مركز دراسات الالجئني ، جامعة اكسفورد ،  1

 . متاح على الرابط :  20، ص م4779، حزيران يونيو  07العدد 
http://www.rsis.edu.sg/publications/ Perspective/RSIS0122008.pdf .                     

ينظر ، كريس ليو ، مهاجرو القوارب اجلدد يف اسيا ، نازحو بورما ، نشرة اهلجرة القسرية ، مركز دراسات الالجئني ، جامعة 
 .  27، صم 4779، حزيران يونيو  07اكسفورد ، العدد 

 يف العاملة ادحملية احلكومية غري املنظمات إحدى وهي راكان،أ مشروع منسقة هي  crhis.lewa@gmail.com  كريس
 .بورما يف الروهنغية عن األقلية احلقوقي والدفاع البحث جمال

 الالجئني والنازحني البورميني . أوضاعهي باحثة يف  ، كافتيا شوكال  2
، مركز دراسات الالجئني ، جامعة  نازحو بورما ، نشرة اهلجرة القسريةكافتيا شوكال ، احلماية ومسؤولية اجملتمع الدويل ،   3

 .  70، ص م4779، حزيران يونيو  07اكسفورد ، العدد 
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 الواقعة املناطق تلك وهي: البيضاء املناطق :مناطق ثالث إىل البالد بتقسيم بورما حكام قام لقد    
 واملناطقا لكسبه احلكام هؤالء يسعى اليت املناطق وهي : البنية واملناطق الكاملة سيطرهتم حتت

  .عليها سيطرة أي ميلكون ال اليت املناطق وهي:  السوداء
 قتل البورمي اجليش فيها يستطيع حيث ، النار إطالق حرية هبا كمناطق السوداء املناطق وتوصف    
 يطلق بورما، شرق يف وكاريين كارين والييت ففي املثال، سبيل فعلى . سبيله يعرتض شخص أميا

 القرى يف كتائب، أربعة إىل يصل ما تتضمن واليت مسح، عمليات منتظمة بصفة البورمي اجليش
 غالباً  اجليش ويقوم  .فيها داخلياً  النازحني باختباء ُيشتبه وحيث املقاومة فيها تنشط اليت واملناطق
 باملدنيني للتحرش القرية بدخول يقوم مث البداية يف الرشاشة واملدافع اهلاون القرى بقذائف بضرب
 أحياناً  اجليش أفراد ويقوم متييز، بال والتعذيب واالغتصاب الضرب أعمال وارتكاب املنازل وهنب
 .بأكملها قرى حبرق أو املنازل حبرق
 للدخول القرويون يستخدمها اليت الطرق وعلى القرية يف األرضية األلغام ذلك بعد توضع مث    

 .رؤيته فور النار عليه يطلقون فإهنم القرويني، أحد على أعينهم وقعت ما فإذا . القرية من واخلروج
جل ما جيري يف مناطق الصراع يف شرق بورما يصعب التقاطه بالصور  إن:  "  1يوبانكيقول ديفيد 

وليست حماوالت فما جيري عبارة عن حماولة خنق بطيئة وماكرة للشعب  التقارير". أوالفيديو  أو
 2.مكشوفة لتحطيمهم "

ما  هبا يقوم اليت املنظم اإلرهاب محلة من كجزء كارين والية يف االنتهاكات هذه ارتكبت وقد    
 تعانيها اليت االنتهاكات على خاصة بصفة التقارير وتركز . والتنمية للسالم الدولة جملس يسمى
 تلك خاصة – اإلنسان حلقوق انتهاكات عن موثقة حالة 2777 على وتعتمد والفتيات النساء

 بالسخرة العمل على اإلجبار ويأيت . والسخرة اجلنسية واالنتهاكات باالغتصاب اخلاصة االنتهاكات
 والتعذيب والتشويه والضرب االغتصاب مثل األخرى اإلنسان حقوق انتهاكات من بعدد ُمقرتناً  غالباً 

 . القانوين واإلنصاف واملأوى واملاء الغذاء يف احلق من واحلرمان والقتل

                                                           
على  بورما يف الصراع مناطق يف اإلنسانية األوضاع وتوثيق الطوارئ مساعدات توفر واليت احلرة، بورما حراس منظمة مدير هو  1

 www.freeburmarangers.org  الرابط :
نشرة اهلجرة القسرية ، مركز دراسات الالجئني ، جامعة وسبل احلياة ، نازحو بورما ،  أساليب، هجمات على  ديفيد يوبانك 2

 .  07، صم 4779، حزيران يونيو  07اكسفورد ، العدد 
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 انتهاكات أن بيد ، م4770 وحىتم 0890 عام منذ عاماً  25 فرتة املوثقة احلاالت وتغطي  
 1.اليوم إىل تتواصل اإلنسان حقوق

 أساس على الجئني الروهنغيني من نسمة ألف 250 من يقرب ما اعتبار مت ، م0880 عام يف    
 أعادت الغالبية قد بنغالديش حكومة وكانت  .بنغالديش حكومة قبل من الظاهرية أوضاعهم

 كانت ، السابقة عاماً  عشر الستة مدار وعلى ، التالية األعوام يف ميامنار وطنهم إىل منهم العظمى
 خميمات من اثنني يف يعيشون نسمة ألف 27 إىل قوامها يصل اليت الروهنغيني من الباقية البقية

 وبنغالديش .بازار كوكس جبوار البالد، من اجلنوبية احلدود أقصى عند الواقع اجلزء يف الالجئني
 بروتوكول يف وال الالجئني بأوضاع اخلاصة م0820 عام اتفاقية على املوقعة الدول من ليست

 وحاالت الالجئني مع التعامل تتناول وطنية تشريعات أي تسن مل كما م0800 لعام االتفاقية
 الروهنغيني مبوجات باالعرتاف منها خاصة مببادرة احلكومة قامت فقد ذلك ورغم . السياسي اللجوء

 األمم مفوضية مع باالشرتاك تقوم، كانت كما كالجئني، م0880 عام يف حدودها إىل العابرين
 .هذا يومنا وحىت إليهم املساعدات بتوفري الالجئني، لشؤون املتحدة

 احلالية الدولية واالتفاقيات املواثيق من للعديد انضمتمن الدول  غريهاك  بنغالديشإن دولة     
 عليها املنصوص والواجبات احلقوق تؤيد اليت دستورها ة يفضمناملت أحكامها ولديها اإلنسان حلقوق

 فإهنا وعليه  .أراضيها يف املتواجدين املواطنني لغري القانونية احلماية وتؤمن املتحدة األمم ميثاق يف
 يف الصعوبة وتكمن .الالجئني حلماية عمل إطار تؤمن اليت الدولية القوانني من مبجموعة تعرتف
 الالجئني لوضعية منظمة قوانني أي تغيب عندما احلماية معايري يف االستدامة وقابلية االلتزام ضمان
 على احلماية توفري يأيت عندما القائمة التحديات الروهنغيني الالجئني موقف لنا ويظهر  .نفسها

                                                           
، مركز دراسات الالجئني ، جامعة  نشرة اهلجرة القسريةمنظمة نساء كارين ، دولة ارهاب ونساء عرضة للخطر، نازحو بورما ،  1

 .  04، ص م4779، حزيران يونيو  07اكسفورد ، العدد 
 ألف  30من أكثر بعضوية م0828 عام يف تأسست واليت www.karenwomen.org،  كارين نساء منظمة تعد

 التايالندية احلدود على الالجئني خميمات يف واإلغاثة التنمية يف يعملن الالئي الكارينيات للنساء األهلية املنظمات إحدى امرأة،
 املرأة مشاركة وتعزيز املرأة حبقوق الوعي تشجيع على كارين نساء منظمة تعمل كذلك .بورما داخل والنساء داخلياً  النازحني ومع

 السياسية . والعمليات اجملتمعية القرارات يف صناعة
 
 

http://www.karenwomen.org/
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 حرية من حمرومني الروهنغيون الالجئون يزال ال والشخصية ،  القرارات ألهواء مرتوك اعتباطي أساس
 وتقرير النفس على االعتماد فرصة من حمرومني مث ومن ، التعليم يف واحلق العمل يف واحلق التنقل
 وخارج اخلفاء يف أعمال ومزاولة ، السرية األنشطة يف املشاركة على جمربون فهم ولذلك  .املصري
 تطويرعلى  و والتعلم النمو يف الفرصة من حرماهنم مت كما  .منخفضة أجور ومقابل القانونية املظلة

 واليت الرمسي غري التعليم فصول على قريب عهد حىت هلم املتاحة التعليم فرص اقتصرت إذ ، أنفسهم
 1.الالجئني من حمدودي اخلربة واملستوى من متطوعون هبا التدريس على يقوم
 قتل جراء تصاعدت وتريهتا ولكن ، حديثة ليست ميامنار يف  "الروهينجا" مسلمي أزمة إن    

 لدى م4704 عام حزيران/يونيو شهر يف الروهينجا مسلمي دعاة من لعشرة متطرفة بوذية جمموعات
 الصور بأبشع الدعاة بضرب اجملموعات هذه قامت حيث ،وقيل من مهمة دعوية  العمرة من عودهتم

 .اغتصاهبا بعد بوذية فتاة مقتل وراء بالوقوف وجوراً  ظلماً  اهتمتهم بعدما وذلك حبياهتم، أودت حىت
 قبل من -راخني -أراكان إقليم يف الروهينجيني على شاملة حرب اندالع إىل أدى الذي األمر

 وهدم وحرق والتعذيب القتل أعمال كافة متارس واليت البيضاء باألسلحة مسلحة بوذية جمموعات
 .الروهينجا مسلمي بيوت
 يهدأ مل الذي ميامنار غرب الواقع املسلمة األغلبية ذا -راخني– أراكان إقليم أشعلت احلادثة هذه    

 ستة من كثر أل ميتد وجتويع وهتجري وقتل قمع من ميامنار يف الروهينجا مسلمو يواجهه فما، يومًا 
 الروهينجا املسلمني حقوق من النيل وسطوة سلطة من أوتوا ما بكل البوذيون فيها حاول عقود،
 خالل من عليهم، االقتصادية الضغوط وممارسة شرعيني، غري مهاجرين اعتبارهم من بدء هناك،
 جماعة شبه حصول إىل أدى الذي األمر ،وجتارياً  اقتصادياً  وحصارهم ، احلكومية الوظائف من طردهم
 واآلثار التارخيية واملدارس املساجد هدم خالل من اإلسالمية هويتهم حمو حماولة إىل ، لديهم دائمة

 الصادرة الشهادات مصادقة وعدم اإلسالمية املدارس تطوير دون واحليلولة ترميمها ومنع ، اإلسالمية
 العرقي والتطهري االضطهاد صور من ذلك وغري ...اإلسالمية أمسائهم تغيري على وإجبارهم عنها،

 .والتهجري

                                                           
نشرة اهلجرة القسرية ، مركز دراسات الالجئني ، بريتزي بريي ، بنغالديش والروهينغيون وأوضاع الالجئني ، نازحو بورما ، بيا  1

 . 02، ص م4779، حزيران يونيو  07جامعة اكسفورد ، العدد 
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 األقلية ضد املاضيني العامني خالل ميارس الذي العرقي والتطهري العنف عمليات وراء ويقف     
 حتمل منظمة أو حركة حتت املنضوين الراديكاليني البوذيني الرهبان من جمموعة ميامنار، يف الروهينجية

  يف املستضعفني املسلمني نفوس داخل الرعب وينشر الفزع يثري أضحى الذي الرقم هذا ، 808 رقم
 الذي الرقم إنه األحياء، وحرق النساء اغتصاب مبرارة وملطخ والدم الغدر رائحة حيمل ألنه ميامنار،

 لسبب رمبا العامل، يف اإلرهابية املنظمات قائمة يف تضعها أن دولة تستطع مل اليت احلركة اسم ميثل
 .!فقط  املسلمني من ضحاياها أن فقط واحد
مسؤولون   " Ashin Wirathuويراثو  آشني" املتطرف البوذي الراهب وزعيمها 808حركة     

 هي الروهينجا، ملسلمي – املربر غري - العداء وهيسترييا الكراهية خطاب إذكاء عن بشكل أساسي
 يف للبوذيني قبلة ميامنار وجعل وحماربته اإلسالم انتشار وقف إىل هتدف بوذية، قومية دينية حركة

 .البوذية البلدان يف البوذية اهلوية محاية إىل وتدعو العامل،
 ،جتارياً  "الروهينجا" مسلمي مقاطعة على وحتث ، حتريضية محالت بشن  969  حركة وتقوم      

 حركة أن إال ميامنار، دولة داخل عرقية 135  من أكثر وجود ورغم  .ضدهم العنف استخدام وعلى
 العرقية وهي الروهينجية العرقية الدعوة هبذه ختص عرقياً  تطهرياً  ميامنار تطهري إىل دعوهتا يف  969
 على وتعمل ، البوذية األغلبية بني والقومية الدينية العصبية بنشر فتقوم ميامنار، يف املسلمة الوحيدة

 عرب املسلمة، األغلبية ذي  -راخني– أراكان إقليم من وتشريدهم وهتجريهم املسلمني عدد تقليل
 األقلية تعترب "املتحدة األمم" جعل مما احلياة، نواحي كل يف عليهم والتضييق العنف استخدام

 1.ة يف العاملداملضطه األقليات أكثر من واحدة الروهينجية
 أساسيةيف ثالثة نقاط  واإلسالميجنمل هذا الواقع اللجوء يف العاملني العريب  أنميكن  األخريويف     
وثالثا : من حيث كيفية املعاجلة والتعاطي  ، وثانيا: من حيث اخلصوصية األسباب ،: من حيث  أوالً 

 .مع هذه الظاهرة 
 
 

                                                           
. ينظر ، جلنة إنقاذ مسلمي  70األقلية األكثر اضطهادا يف العامل ، املرجع السابق ، ص  طارق الرشيد ، الروهينقا يف ميامنار 1

م ، 4704ه /  0200مكة املكرمة ،  –ا بورم –أركان اإلعالمية ، تقريرعن مأساة الروهنجيني املسلمني اجلديدة يف أركان 
 .  74ص
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 : األسبابمن حيث  - أولا 
مع إن معظم موجات اللجوء كانت نتيجة الصراعات املسلحة يف املنطقة خاصة الصراع العريب  -

واالحتالل كما حدث  اإلستدمار، والثورات العربية ضد قوات  االحتالل الصهيوين للدولة الفلسطينية
االنفالت  نتيجة حاالتتزايدت يف الفرتة األخرية اليت  والعراق وغريها ، و وأفغانستانيف اجلزائر 

 خالت األجنبية يف املنطقة . األمين الناتج عن التد
واليت  ظاهرة عدم االستقرار السياسي الداخلي يف الوطن العريب خاصة يف مرحلة الربيع العريب -

دافعًا أو مسببًا رئيسيًا يف الفرتات األخرية النتشار ظاهرة اللجوء اجلماعي ، وتزايدت هذه  شكلت
 . واإلسالمية العرقية والدينية والثقافية اليت تعاين منها الدول العربية  الصراعاتة بفعل الظاهر 

اليت دفعت أعداد كبرية من املواطنني من الدول العربية املتخلفة  ةواالجتماعي ةاالقتصادي األوضاع -
عن حياة  حبثاً  خارج الوطن العريب ، باللجوء إىلللخالص من هذا الوضع  آمن للبحث عن ملجأ

 .  أفضل 
 واحلريات وغياب األنظمة الدميقراطية القادرة على صون احلقوق بالسلطة االستبداد السياسي -

 اللجوء .  مشكلةفاقم من أدى إىل توحتقيق املساواة بني أفراد اجملتمعات العربية مما 
فشل عمليات التكامل الوطين واالندماج داخل اجملتمعات العربية والفشل يف بلورة هوية وطنية  -

قادرة على صيانة الوحدة الوطنية ، وترتبط هذه املشكلة يف كثري من األحيان مبشاكل احلدود مع 
جتماعي الدول املتجاورة واليت رمست يف الفرتة االستعمارية دون األخذ بعني االعتبار النسيج اال

 والقبلي والثقايف . 
سهولة التنقل بني الدول العربية لعدم وجود حدود طبيعية وكذلك لوجود تقارب ثقايف واجتماعي  -

بني الشعوب العربية مما سهل عملية استقبال والتعامل مع الالجئني من إضافة إىل املصري املشرتك 
 البالد العربية األخرى . 

منها السكان يف الدول العربية وتتعاظم هذه املشكلة مع  ليت عاىنمشاكل القمع واالضطهاد ا -
 ألعداء .ااألخوة  بني قتتالالاألقليات املختلفة وا

جرب أالتغريات املناخية وتزايد نسبة التصحر يف الوطن العريب وندرة املياه وانعدام األمن الغذائي ، مما  -
 ما حصل يف الصومال والسودان وغريها. أعداد كبرية من املواطنني على مغادرة أراضيهم ك
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 : واإلسالميخصائص ظاهرة اللجوء في العالمين العربي  - ثانياا 

نت بصورة مجاعية يف بأن موجات اللجوء كاواإلسالمي  امتازت ظاهرة اللجوء يف الوطن العريب -
من خالل جلوء أعداد كبرية  يف فرتات قصرية مما يصعب عمليات التعامل مع وذلك ، أغلب احلاالت

 هذه اجملموعات من الالجئني كما حصل يف الصومال والعراق واليمن وسوريا وغريها . 
تنظم أوضاع الالجئني وحقوقهم ووسائل  اليت ليةادحمعربية التشريعات القوانني و ال وكفاية عدم وجود -

 اليت جعلت منالتعامل معهم ، وكذلك ضعف األجهزة اإلدارية والقضائية املعنية بشؤون الالجئني و 
 مشكلة الالجئني ختضع العتبارات سياسية ومرتوكة لتقرير السياسات احلكومية يف الدول العربية بدون

 .  تنظمها وحتكمها ضوابط قانونية وجود
القانونية الدولية واإلقليمية الكافية واليت تنظم شؤون الالجئني يف الوطن العريب ،  املنظومةغياب  -

االتفاقيات الدولية اخلاصة بتنظيم قضية الالجئني  إىلحيث يالحظ قلة عدد الدول العربية املنضمة 
ق اإلنسان اخلاص بوضع الالجئني، وكذلك اتفاقيات حقو  م0800وكذلك بروتوكول  م0820لسنة 

من املشرق العريب وانضمت  ومصر سوى لبنان م0820حيث مل ينضم إىل اتفاقية الالجئني لسنة 
 .عدى ليبيا لالتفاقية  ما إفريقيادول مشال 

 مشكلة مؤقتةعدم االهتمام بوجود حلول دائمة ملسألة الالجئني والنظر هلذه القضية باعتبارها  -
مع عدم االعرتاف باحلقوق االقتصادية  ، بانتظار التطورات املستقبلية يف الدول املصدرة لالجئني

  . واالجتماعية لالجئني
تارخيياً مبشكلة الالجئني الفلسطينيني وما عاناه  واإلسالمي ارتباط مسألة الالجئني يف الوطن العريب -

 الصهيوين ادحمتلس اهلوية الوطنية من قبل طملحماولة يف من تشرد  ويعانيه الشعب الفلسطيين
ملشكلة الالجئني اآلخرين يف الوطن العريب   مما خلق نوعًا من االرتباك يف النظرة العربية ،املغتصب

 حيث أصبحت عمليات اللجوء  احلالية ترتبط باخلوف من األخوة األعداء يف الوطن العريب . 
مشاكل إنسانية واجتماعية خلقت حتديات  واإلسالمي نتج عن مشكلة الالجئني يف الوطن العريب -

ضاعف من املعاناة  مماأمنية وأخالقية بسبب تعرض الالجئني لظروف معيشية غري إنسانية ، 
االقتصادية واالجتماعية للدول املضيفة خاصة يف جمال الضغط على البين التحتية وارتفاع نسب 

 .  نية واألم التضخم وغريها من املشاكل االقتصادية
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 :  على مستوى األنظمة العربية واإلسالمية شكلة الالجئينم معالجة - ثالثاا 

ملواجهة مشكلة الالجئني يف داخل الوطن العربية بالسخاء املادي سياسات الدول العربية  رتبطتا -
 أوملنظمات اإلغاثة للتعويض عن احللول احلقيقية ملشكلة الالجئني مثل دور اهليئة اإلسالمية لإلغاثة 

 مجعيات اهلالل األمحر وغريها .
معاملة الالجئني معاملة سلبية ال تتناسب مع التقاليد العربية واإلسالمية اخلاصة مبعاملة الالجئني  -

وبداًل من ذلك تقوم هذه املعاملة  واملضطهدينوالقائمة على الكرم وحسن الضيافة ومؤازرة املظلومني 
 .لضيافة ال تليق بأواصر األخوة وحسن ا على حجز الالجئني ووضعهم يف خميمات معزولة

عدم احرتام حقوق الالجئني األساسية وذلك من خالل منعهم من العيش كأحرار يف بالد اللجوء   -
 يتمتعون حبق احلياة واإلقامة والدراسة وغريها .  ضرورة أنمع 

خاصة فيما يتعلق مبفهوم الالجئ ، القانونية الدولية اخلاصة بالالجئني االتفاقياتعدم تطبيق  -
اجتاهات السياسات احلكومية  على اللجوء السياسي الذي يتناسب مع غالب األحيان واقتصارها يف

 القائمة . 
استغالل بعض الدول العربية لظروف الالجئني للحصول على مكاسب مادية وسياسية على  -

أو استغالل حاجات الالجئني الفردية ألغراض شخصية مثل االستعباد أو  ، املستوى العاملي
عمل بأسعار زهيدة أو املنافع تتعلق بالزواج والتبين وغريها ، خاصة مع الاالستغالل االقتصادي يف 

 مما زاد من تعرضهن للمعاملة القاسية واستخدام العنف ضدهناع نسبة النساء من بني الالجئني ارتف
 .حيانيف بعض األ

وعليه ينبغي على الدول العربية واإلسالمية إجياد منظومة تشريعية منبطقة من أحكام الشريعة     
اإلسالمية حىت تستطيع مبوجبها التعامل مع موجات اللجوء ، ومعاملة الالجئني من الدول الشقيقة 

، وذلك لتخيف حدة اآلثار معاملة ترقى إىل مستوى القيم العربية واإلسالمية املعروفة حبسن الضيافة  
. مع ضرورة تظافر اجلهود واقتسام  إرادهتمالسلبية اليت وجد فيها هؤالء أنفسهم لظروف خارجة عن 

اولة مالحظتها وحم إبداءذات الصلة ليتسىن هلا واإلقليمية االتفاقيات الدولية  إىل واالنضماماألعباء ، 
 مبا يتوافق مع نظمها وتقاليدها .  إثراؤها
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 الخاتمة 

 فيها املناطق اليت تطبق ، وهي اإلسالم ثالثة مناطق ، دار إىلقسم الفقهاء املسلمون العامل     
حالة حرب مع املسلمني ، طق اليت تعترب يف ااملن، ودار احلرب ، وهي يف  اإلسالميةالشريعة  أحكام

 غري املسلمني يف حالة سلم مع املسلمني مبوجب عهود وهي املناطق اليت يسكنهاودار العهد ، 
 بني الطرفني. منعقدةدولية ومواثيق 

وهو  إقراره حىت اآلن كن من مالقانون الدويل العام مل يت الزالبنظام جديد  اإلسالم وقد جاء    
 أمانبعهد  اإلسالم ون داريدخل ندار احلرب الذي أبناءمن هم ستأمنون وامل. نظام " االستئمان"

،  اإلسالميدخل دار  أن لألجنيبمسلم ومبوجبه يسمح  أيالمينح من الدولة فحسب ، بل مينح من 
قواعد  وأدق أمسى،  اإلسالميف دار  األجنيبمعاملة وتتجلى يف ،  املسلمونيتعرض  أنمن دون 
باحلقوق اليت يتمتع با املسلم ، فله حق  ويتمتع اإلسالميعيش يف دار  فاألجنيب،  اإلنسانحقوق 

 .يتعرض له احد بسوء  أن دولته ، دون إىلالعمل والتنقل والرجوع 

،  األجانبدولة مسلمة من  إىلمن دولة مسلمة  يأيتاليعد املسلم الذي  كل الظروفويف      
 األخرى.لنظر عن دولته املسلمة امتنح للمسلم لصفته هذه بغض  اإلسالمفجنسية 

 نوعني إىل األجانبيقسم القانون الدويل املعاصر كما 

 . آخرغرض  ألي أوالزيارة  أوالدولة لغرض العمل  أراضيالذين يدخلون  األجانب - أ 

  دولة لكو�م مطاردين من قبل دولتهم . أراضيالذين يدخلون  األجانب  -ب

اإلسالمية فيما مضى مل يكن يتصور منهم فقهاء الشريعة  إنالقول  ما سبق ميكنكل من خالل      
الالجئني  أوبصفة عامة  األجانبحلقوق  – ةاحلماية الدولي –نوع من احلماية ال اهذ البحث يف

 خاصة  ذلك لسبنب :  ةبصف

دستورها وال  د يفيوج ال وأحكامهوتعاليمه  اإلسالمة على منهج ئمالقا اإلسالميةالدولة  إن – 1
تلزم  ولو من غري املسلمني وال هلضم حقوقهم ، فكانت األجانب ،توجهها وسلوكها منحى لظلم 
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ومن وجوب احلفاظ على العهود واملواثيق ، وحرمة التعدي ، ومل يكن لزمها الشارع احلكيم انفسها مبا 
 . العادلة اإلسالميةداع حلماية خارجية يف ظل الدولة 

من  آلناالعالقات السائدة يف العصور السابقة على الصعيد الدويل مل تكن كما عليه  إن – 2
 التشابك والتنوع والنشاط ، لذلك ومع تطور العالقات الدولية حصلت نظرة عاملية لضرورة محاية

 إلبرازعملية  يستدعي صيغاً  وذلك ما ألجانب بصفة عامة والالجئني بصفة خاصة ، قوقلدولية حل
 هذه النظرية .

ضرورة محاية احلقوق  إىليدعو  اإلسالم من هذه احلماية فان اإلسالميعن موقف التشريع  أما    
مما . التعاون على الرب والتقوى اإلسالم يف ذلك هو على الصعيدين الداخلي والدويل ، ومنطلق 

 الدولية اليت ال األعراف وإقرارمع غريها من الدول يف احلماية  اإلسالميةيقتضي تعاون الدولة 
رسول اهللا  أقر ولذلك .األجانبواليت حتمي حقوق  اإلسالميةالشريعة  األحكام القطعية تتعارض مع

اإلسالم كما يف قضية األعراف الدولية اليت كانت موجودة قبل ظهور بعض  صلى اهللا عليه وسلم
كان معروف يف األعراف والتقاليد العربية ، ، كما  ونصرة املظلوم  تأمني الرسل ، وإغاثة امللهوف .
 : األمور التالية جتاه احلماية الدولية يف  اإلسالميةوتتمثل املسؤولية الشرعية للدولة 

بصفة عامة  األجانبيف املنظمات الدولية املختصة حبماية حقوق  اإلسالميةمشاركة الدولة  – 1
الصعيد العاملي وتعريف  إىلونقلها  اإلسالميةالشريعة  إلبراز أحكاموذلك والالجئني بصفة خاصة ، 

 رفع الظلم العاملياإلسالمية ول، وهذا من باب الدعوة  اإلسالمبفضائل  والتمعات غري املسلمة األمم
 النيب صلى اهللا عليه وسلم له . وإقرارحبلف الفضول  تأسياً كانوا   أينما األجانب عن

يف  األخرىاملتفق عليها مع الدول  الجئنيالالصعيد العاملي حبقوق  على اإلسالميةالتزام الدولة  -2
 عن دائرة الظلم . اإلسالميةالذي يبعد الدولة  األدىناملنظمات وغريها ، واحلد 

اإلنسان واألجانب بصفة عامة ملنظمات حقوق  ل الدول االستعماريةاحلذر من استغال – 3
وهو ما يقع  والتدخل يف شؤو�ا ، اإلسالميةلتربير التسلط على الدولة والالجئني بصفة خاصة ، 

حاليًا يف العديد من الدول العربية واإلسالمية ، وذلك لعدم أخذها زمام املبادرة حلل مشاكلها 
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جل  أبنفسها، ما جعل أعداءها يببصون با ، حتت مسميات عدة منها حق التدخل اإلنساين من 
 . أمرها من حذر تكون يف حيطة أن اإلسالميةفينبغي على الدولة ن ، محاية حقوق اإلنسا

 اإلسالمتقبل ما يتعارض مع قطعيات  الأو  وأخرياً  أوالً  باإلسالم اإلسالميةتلتزم الدولة  أنجيب  – 4
 املنظمات الدولية . هذه بعض بته مما تريدهاوثو  وأصوله

لتيسري عمل املنظمات الدولية يف السلم واحلرب للقيام بواجباتا يف  اإلسالميةتسعى الدولة  -5
مع  مع مراقبة عملها حىت ال رر  عن املهمة املنوطة با ، ، اإلنساينعلى الصعيد  الالجئنيمحاية 
، ت احلربوقحىت  هي تقتصر على زمن السلم فقط ، بل ال لالجئني احلماية الدولية إنالعلم 

يف نطاق القانون الدويل العام وليس يف نطاق القانون الدويل  لالجئني  احلماية الدوليةوتدخل مسالة 
 اخلاص .

بصفة عامة  اإلنسانالتوجه االجيايب والدخول يف املعاهدات الدولية املوضوعة حلماية حقوق  – 6
حيفظ ن أن مبدأ التحفظ يف املعاهدات الدولية كفيل بأوحقوق الالجئني بصفة خاصة ، خاصة و 

 .خصوصيتها العقائدية  اإلسالميةللدولة 

واملسؤولية الدولية املبتبة عن  اإلنسانمرجع قضائي دويل خيتص حبقوق  إحداثاملشاركة يف  – 7
   .انتهاك تلك احلقوق 

ومل يتبلور كمفهوم  نسبياً  مصطلح حديثاً هو منظور القانون الدويل  احلماية الدولية لالجئني من أما    
يكن  مل ولكن اإلنسانية ،جسيمة على  آثاروما خلفته من  األوىلبعد احلرب العاملية إال قانوين 

وقتية  إنسانيةمن منطلق اعتبارها ظاهرة  بل ، طلق عاملي شاملالتعامل مع هذه الظاهرة من من
 نيالع احلرب العاملية الثانية تباند ومع،  التصور هذا انطالقًا من هاعهلذا كان التعامل م ،وظرفية

قانون دويل وهيئات  إنشاء يفالتفكري  أ، فبد هذه الظاهرة تفاقم  اتساع و للمجتمع الدويل مدى
م 1951فكانت معاهدة  ، عامليةإبعادًا  بدأت تأخذاليت اولة احلد من هذه املأساة حملر دولية للسه

رجع يف القانون الدويل وامل الزاويةحجر  إىل حد اآلن اخلاصة بالالجئني هي الصك الدويل الذي يعترب
 لزماين واملكاين لكيافع القيد م اخلاص بالالجئني والذي ر 1967ول مث بعد ذلك بروتوك.  لالجئني

احلقوق والواجبات  على عاهدةامل ههذ فقد نصت ، تشمل املعاهدة كل لالجئني يف مجيع القارات
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مرونة  أكثر ليت وسعت من تعريف الالجئ وأعطتها اإلقليميةك املقررة لالجئ ، مث تبعتها الصكو 
م مها حجر 1967م وبروتوكول 1951إن معاهدة تتمعاتا ، مع اعبافها  خصوصيةمع  متاشياً 

  الزاوية للقانون الدويل لالجئني .

احلماية الدولية وذلك بالباجع  إضعاف حنواجتاه عام  وجود هو ، ميكن مالحظته اليومولكن ما     
مصري املبادئ  لقىفسيبقي احلال كما هو ما  وإذا،  السابقة اليت مت حتقيقها خالل العقود النتائجعن 

بعض املبادئ يف القانون الدويل مثل  ألت إليهنفس املصري الذي  الدولية حتماً  للحماية األساسية
 internationalميكن تسميته بالقانون الدويل للجوء  إن ما . املساواة ومبدأالسيادة مبدأ 

refugee regime   أساسينيعلى عنصرين  أساساً والذي يرتكز : 

ذات مصداقية عاملية للسهر على تطبيقه أداة  وثانياً : للجوء ، من جهة ، متماسكاً  قانوناً أوًال :      
أصبح يواجه مشاكل تدده بالباجع إىل  هذا النظام إن، ولكن ما ميكن مالحظته أخرىمن جهة 

 والذي،  عدم الرد وهو مبدأ م 1951اهلام الذي تقوم علية  للمبدأبداية من اخلرق املتعدد  . الوراء
العديد من  إىل باإلضافة هذا ، كأنه سلوك متعمد غري معلنو  يبدو دول معينة بل ال يقتصر على 

ذه ب القيامالدول بعدم  إقناعمية لشؤون الالجئني يف جتدها املفوضية السا أصبحتاليت  تالصعوبا
املفوضية  إنلطاليب اللجوء والالجئني على حد سواء ، بل  األساسيةمتس باحلقوق  اليت السلوكيات
 إنذلك من  و وتغض الطرف  عن املتورطني يف عمل من هذا النوع ، تتساهل بأ�ا متهمةنفسها 

كانت   أ�احتت مربر  ، على العودة القسرية يف العديد من احلاالت مضطرة وهياملفوضية قد وافقت 
 ، كما حدث مثالً  ال جيدون األمان يف بلدان اللجوءبالنسبة لالجئني الذين  ضرراً  األقلاالحتمال 

 إىل أملانياومن ،  رواندا إىل تنزانيا والكنغو الدميقراطيةبورما ومن  إىللعودة الالجئني من بنغالديش 
 إنذلك بالقول بنفسها املفوضية  اعبفتوقد  هاييت . إىل األمريكيةومن الواليات املتحدة ، نا لبوسا

 .  اإلكراهعلى ذلك حتت نوع من  أقدموابلدا�م  إىل من الذين عادوا حديثاً  كبرياً   عدداً 

جدري متفق  تغيري إىل جعل بعض احملليني يشري بان نظام احلماية الدولية خيضع اليوم  وهذا ما    
تضييق فرص  إىلبقواعد وممارسات جديدة ترمي  األخذيف العامل يتجلى  علية من قبل تمل دول

لعدد قليل منهم وتقويض احلقوق  إالومنح صفة اللجوء  أراضيها، إىلطاليب اللجوء من الدخول 
 . اإلنسانيةجانب استبدال سياسة احلماية بسياسة املساعدة  إىل ، لالجئني املعبف با دولياً 
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حقوق على  دفاعهالتمع الدويل من  إضعاف احلماية الدولية ال يتماشى وما يعلنهيف  إن السعي    
،  اإلنسانحقوق جزء اليتجزاء من  تعترب الن املبادئ والقواعد اليت حتكم مؤسسة اللجوء اإلنسان ،

غض يو  ،مستقرة األمورون تكاإلنسان حينما قوق امه حباهتمأن يبدي  لمجتمع الدويلل ميكن فال
هلذه  األدىنعن احلد  للبحث أوطا�م ترك  إىلحينما يدفع بم خرق نفس احلقوق  الطرف عنها

 محاية .

يف  أساسياً  ما مل يعد يعترب عنصراً  بإقليماالرتباط  إن مسالةالعوملة انعكاسات من  إنيرى البعض     
 نزعت بل لعامل حمدد إلقليمكمواطنني ليس   أنفسهمالناس يعتربون  أصبححيث  ، تكوين هوية الفرد

 احلركة إنالقول مبا  إىل خراآلويذهب البعض ،    deterritorialization"  اإلقليميةمنه " 
للحياة والعيش ، فان كل الناس يعتربون  اً أساسي والبحال من مكان إىل آخر أصبح معياراً  والتنقل

 كلنا الجئون " .  إننا"   أوبدون جنسية "  أوبدون " موطن " " 

والسبب راجع  كرست العكس ، فإ�ا باإلقليم ،تفك االرتباط  أن بدل منالعوملة  إنيف الواقع     
وقت مضى ، أي من  أكثرالزال يتطلب ، ورمبا  األساسيةالتمتع باحلقوق واحلريات  أن إىليف 

يرى انه بالرغم من تنوع وسائل  نيجعل بعض املالحظ وهو ما ، معني بإقليم واالرتباط االنتماء
ة ، العديد من التمعات من بينها التمعات املتجانسة القدمي إقباللبابط اليت ولدتا العوملة ، فان ا

 أ�ا أساسعلى  أوالديين  أو،  واإلقليميوالقومي  يناالث على التعريف بنفسها على أساس أصلها
 تعتربها بذلك " كالغري " مل يكن اكرب مما هو عليه اليوم . أخرىعن كيانات  واثنياً  تتميز ثقافياً  إقليم

 حياة أفضلللبحث عن  وجلهم إىل مغادرة أوطا�م ،العوملة تدفع بالعديد من الناس  إنيف الواقع     
وذلك  يف وجوههم األبواب ستقفلولكنها االضطهاد ، أو  األمنانعدام أو من احلروب  هروباً  أو

يسميها  أصبحاليت  أوروبال بشىت احلواجز القانونية والبوليسية مثلما قامت به بتحصني حدود الدو 
 . " Fortress Europe"  األوربيةالبعض ب " القلعة 

سلبية على  نتائجالعوملة وما يبتب عنه من  انعكاساتالذي هو من  إن غياب توازن القوى    
وحدة من  كرب حجماً أ إنسانيةنبئ بكوارث ييد من الدول خاصة الضعيفة منها  الوضع الداخلي للعد

الناس سيزداد ولكن ستزداد كذلك  تدفق عشرات املاليني مناألخري، إن اليت شاهدها يف العقد 
 إقناعوهذا ما سيجعل من الصعب  . األجنبيةعبور حدود البلدان عن  لثنيهم احلصون والعراقيل
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قد ف ، ونتيجة لذلكتتعامل با مع قضايا الالجئني  أضحت السلبية اليت ملمارساتالدول بتغيري ا
بنوع من  معاجلتهوالذي جيب  الواقع احلايل. تلك هي استعادت احلماية الدولية تدهايستحيل 

هذه  إن تسايرللتكيف مع متطلبات محاية دولية مثلى ،  مستعدالوضع اليوم غري  إنالواقعية مادام 
 احلديثميكن  عليها واليت بدو�ا ال املساس بالثوابت اليت بنيتعدم  بشرطمع الوضع اجلديد  األخرية
 . محاية دولية فعالة عن 

األجانب عامة صيانة حقوق  واإلسالمي فيمكن القول إنالتمع العريب الوضع يف فيما خيص  أما    
يف السلم واحلرب على الصعيدين الداخلي والدويل ،  شرعياً  ومحايتها يعترب واجباً  والالجئني خاصة ،

اجتاه  اإلسالميةودستور الدولة وتتمثل املسؤولية الشرعية للدولة  اإلسالمية ،من العقيدة  وذلك جزء
األجانب بصفة عامة حقوق  حبمايةاحلماية الدولية يف مشاركتها يف املنظمات الدولية املختصة 

 . األدىناملتفق عليها مع الدول وغريها باحلد  بذه احلقوق التزامها و  وحقوق الالجئني بصفة خاصة ،

فيها تفاصيل  ومحايتهم قد يرد الالجئنيوبالتايل فان املعاهدات الدولية القائمة على محاية حقوق     
منصوص عليها يف كتب الفقهاء كما  ، وان مل يكن وعدالته ومضمون رسالته اإلسالمتتسق مع روح 
حلقوق  وكثرة االنتهاكات كل املعاصر ، وذلك نتيجة تطور الزمان وتشابك العالقاتهي يف الش
 . احلقوق هذهيات وتفاصيل ئاستدعى النص على جز  يف زمن احلروب اإلنسان

 :  ذكرها يف هذا الال مايلي ميكن النتائج والتوصيات أهمومن 

م اخلاصة بالالجئني ، وذلك 1951تفاقية ا إىلاالنضمام  إىل واإلسالميةدعوة الدول العربية  - 1
 تشريعية من نظم اإلسالميالتشريع  حيتويهبيان ما مع مالحظاتا على هذه االتفاقية  إبداءليتسىن هلا 

 االهتمام والبحث .بدولية جديرة 

دفها مفوضية عربية للجوء ه بإنشاءاملصادقة على االتفاقية العربية حلماية الالجئني ، وتعزيزها  -2
 .ملعاجلة مشكلة اللجوء يف العامل العريب على تطبيق هذه االتفاقية السهر 

دولية معنية حبقوق  معاهدات حباقبا  ، زمام املبادرة تأخذ أن واإلسالميةعلى الدول العربية  – 3
 على االتفاقيات . والتصديقواملصادقة  بالتوقيعوليس االكتفاء  اإلنسان
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 وإضفاءولكن مبا يعزز محاية حقوق الالجئني  ، م ومراجعتها1951اتفاقية  إعادة النظرضرورة  -4
 وحماسبة كل من مل يلتزم بتعهداته .  اإللزامعلى املعاهدة نوع من 

العاملة يف  املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وغريها من املنظماتتشجيع عمل  -5
مع احملافظة على الدور الرئيسي لكل منهما ، والطابع  ، همالتكامل بين وضرورة اإلنساين ،الال 
  املنظمات مصداقيتها. هتفقد هذ حماولة تسييس هذه العمل حىت ال إىل، وعدم االجنرار  اإلنساين

الالجئني يف دول العامل الثالث  أوضاع إزاءتتحمل مسؤوليتها التارخيية  أنعلى الدول الصناعية  – 6
لبناء �ضتها  الطبيعية استغالل مواردها أوًال ،والذي من نتائجه  ، هناكاضيها االستعماري مل

 بتسخري شعوبا يف مرحلة أوخرياتا  باستنزافسواء  مستعمراتا،االقتصادية على حساب اقتصاد 
 . إنسانية إلغراضبالتدخل  أمسته حتت ذريعة ما األنظمة احلاكمة ،من خالل تغيري ،  وثانياً   ما،

الستقرار  األمانيعترب صمام  ألنه اإلنسانالعامل العاملي بضرورة احبام حقوق  الرأيتوعية  -7
، والنظر إىل الالجئني بنوع من اإلنسانية واستقباهلم بسعة الصدر ، وعدم النظر  الشعوب والتمعات

 إليهم بعني السخط والعدوانية .

 شأ�امشاريع تنموية من  إقامةعلى  ملساعدةإجياد نوع من البدائل احمللية كاعلى التمع الدويل  -8
من حيان مع ظاهرة اللجوء ، وذلك ملساعدة  احلد من موجات اهلجرة اجلماعية اليت رتلط يف الكثري

 وتقليص اهلوة بني دول الشمال ودول اجلنوب . يف أوطا�م ، لى االستقرارع الناس

وعدم  للخرق اإلنسانحقوق  على تتعرضملا على التمع الدويل النظر بنوع من املساواة  – 9
ما تعرضت بعض  إذاهذا التمع يتحرك بسرعة فائقة  مثالً  فنرى التعامل بسياسة الكيل مبكيالني ،

، ويغض الطرف  لول ويف وقت وجيزاحل إجياد إىلفيبادر  انتهاك حلق من هذه احلقوق ، إىلالشعوب 
واجلرائم ضد ،  اإلبادة اجلماعية جرائمك ائم ،، بارتكاب أبشع اجلر  هذه احلقوق انتهكتما  إذا

معاناتا ، وما جيري يف فلسطني وبورما وسوريا وليبيا خلري  أمد أطالمما  أخرىشعوب ، ضد  اإلنسانية
 دليل على ذلك .

 يف باب السياسة الشرعية يف الشريعة اإلسالمية  البحث يعترب من النوازل هذا نإاألخري ف ويف     
وما هذا البحث إال لبنة من اللبنات  ، والبحث فيه ذو شجون وحيتا  ملزيد من الدراسات والبحوث
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ين اجتهدت فإن وفقت فمن أوحسيب أن يكون إضافة حممودة للمكتبة اجلامعية ،  وأرجوالعلمية ، 
 ، وان أخطأت فمن نفسي والشيطان واهللا املستعان. وله الفضل واملنة  اهللا وحده
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 -الملحق أ  -

 الخاصة بوضع الالجئين 1951اتفاقية   
بشأن الالجئني وعدميي  مؤمتر األمم املتحدة للمفوضني 1951متوز/يوليه  28اعتمدها يوم     

 )5-(د 429اجلنسية، الذي دعته اجلمعية العامة إىل االنعقاد مبقتضى قرارها 

 1950كانون األول/ديسمرب   14املؤرخ يف 

 43، طبقا" للمادة 1954نيسان/إبريل  22النفاذ: تاريخ بدء 

 الديباجة
 إّن األطراف السامين المتعاقدين،

إذ يضعون يف اعتبارهم أّن ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي أقرته     
متييز  ، قد أكدا مبدأ متتع مجيع البشر دون1948كانون األول/ديسمرب   10اجلمعية العامة يف 

 باحلقوق واحلريات األساسية.

وإذ ترون أّن األمم املتحدة قد برهنت، يف مناسبات عديدة، عن عمق إهتمامها بالالجئني    
 وعملت جاهدة على أن تنفل مم أوسع متتع كنن بذه احلقوق واحلريات األساسية.

السابقة حول وضع الالجئني،  وإذ يعتربون أّن من املرغوب فيه إعادة النظر يف اإلتفاقيات الدولية
 ودمج هذه اإلتفاقات وتوسيع نطاق إنطباقها واحلماية اليت توفرها من خالل إتفاق جديد.

وإذ يعتربون أّن منح احلق يف امللجأ قد يلقي أعباء باهظة على عاتق بلدان معينة، وأّن ذلك جيعل     
شنلة اليت اعرتفت األمم املتحدة بدولية من غري املمنن، دون تعاون دويل، إجياد حل مرٍض مذه امل

 أبعادها وطبيعتها.

وإذ يعربون عن األمل يف أن تبذل مجيع الدول إدراكا" منها للطابع اإلجتماعي واإلنساين ملشنلة     
 الالجئني، كل ما يف وسعها للحؤول دون أن تصبح هذه املشنلة سببا" للتوتر بني الدول.
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فوض السامي لشؤون الالجئني هي اإلشراف على تطبيق اإلتفاقيات وإذ يلحظون أّن مهمة امل    
الدولية اليت تنفل محاية الالجئني، ويدركون أّن فعالية تنسيق التدابري اليت تتخذ ملعاجلة هذه املشنلة 

 ستنون مرهونة مبؤازرة الدول للمفوض السامي. قد اتفقوا على مايلي:

 الفصل األول: أحكام عامة

 يف لفظة "الجىء":: تعر 1المادة 

 ألغراض هذه اإلتفاقية، تنطبق لفظة "الجىء" على:(أ) 

، 1928حزيران/يونيه  30و  1926أيار/مايو  12كل شخص اعترب الجئا" مبقتضى ترتيبات  -1
 14وبروتوكول  1938شباط/فرباير  10و  1933تشرين األول/أكتوبر  28أو مبقتضى اتفاقييت 

 دستور املنظمة الدولية لالجئني. ، أو مبقتضى1939أيلول/سبتمرب 

وال حيول ما اختذته املنظمة الدولية لالجئني أثناء واليتها من مقررات بعدم األهلية لصفة الالجئ، 
 ) من هذا الفرع.2دون منح هذه الصفة ملن تتوفر فيهم الشروط املنصوص عليها يف الفقرة (

، وبسبب خوف له 1951الثاين/يناير كانون   1كل شخص يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل  -2
ما يربره من التعرض لإلضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو إنتمائه إىل فئة إجتماعية معينة أو 
آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، وال يستطيع أو ال يريد بسبب ذلك اخلوف أن يستظل حبماية 

بلد إقامته املعتادة السابق بنتيجة مثل تلك  ذلك البلد، أو كل شخص ال ميلك جنسية ويوجد خارج
 األحداث وال يستطيع أو ال يريد بسبب ذلك اخلوف، أن يعود إىل ذلك البلد.

فإذا كان الشخص حيمل أكثر من جنسية، تعين عبارة "بلد جنسيته" كال" من البلدان اليت حيمل     
دون أي سبب مقبول يستند إىل خوف  جنسيتها، وال يعترب حمروما" من محاية بلد جنسيته إذا كان،

 له ما يربره، مل يطلب اإلستظالل حبماية واحد من البلدان اليت حيمل جنسيتها.

كانون الثاين/يناير   1ألغراض هذه اإلتفاقية جيب أن تفهم عبارة "أحداث وقعت قبل  -1(ب)
داثا" وقعت يف أوروبا قبل )، على أ�ا تعين: (أ) إما "أح1"، الواردة يف الفرع (أ) من املادة (1951

كانون الثاين/يناير   1"، أو (ب) "أحداثا" وقعت يف أوروبا أو غريها قبل 1951كانون الثاين/يناير   1
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"، وعلى كل دولة متعاقدة أن تعلن، وهي توقع هذه اإلتفاقية أوتصدقها أو تنضم إليها، بأي 1951
 قيها عليها هذه اإلتفاقية.من هذين املعنيني ستأخذ على صعيد اإللتزامات اليت تل

ألي دولة متعاقدة اختارت الصيغة (أ)، يف أي وقت، أن توسع إلتزاماتا باختيار الصيغة (ب)، 
 وذلك بإشعار توجهه إىل األمني العام لألمم املتحدة.

 ينقضي إنطباق هذه اإلتفاقية على أي شخص ينطبق عليه الفرع (أ) من هذه املادة: (ج) 

 اختياره اإلستظالل حبماية بلد جنسيته.إذا استأنف ب -1

 إذا استعاد باختياره جنسيته بعد فقدانه ما، أو. -2

 إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع حبماية هذه اجلنسية اجلديدة، أو. -3

إذا عاد باختياره إىل اإلقامة يف البلد الذي غادره أو الذي ظل مقيما" خارجه خوفا" من  -4
 االضطهاد، أو.

إذا أصبح بسبب زوال األسباب اليت أدت إىل اإلعرتاف له بصفة الالجئ، غري قادر  -5
 على مواصلة رفض اإلستظالل حبماية بلد جنسيته.

وذلك علما" بأّن أحنام هذه الفقرة ال تنطبق على أي الجىء ينطبق عليه الفرع (أ) من 
لد جنسيته، بأسباب قاهرة هذه املادة ويستطيع أن حيتج، يف رفض طلب اإلستظالل حبماية ب

 نامجة عن اضطهاد سابق.

 االعرتاف إىل إذا كان شخصا" ال ميلك جنسية وأصبح، بسبب زوال األسباب اليت أدت -6
 له بصفة الالجئ، قادرا" على أن يعود إىل بلد إقامته املعتادة السابق.

) من 1-الفرع (أ وذلك علما" بأّن أحنام هذه الفقرة ال تنطبق على أي الجئ ينطبق عليه 
هذه املادة ويستطيع أن حيتج، يف رفض طلب اإلستظالل حبماية بلد جنسيته، بأسباب قاهرة 

 نامجة عن اضطهاد سابق.

ال تنطبق هذه اإلتفاقية على األشخاص الذين يتمتعون حاليا" حبماية أو مساعدة من هيئات  -(د)
 املتحدة لشؤون الالجئني.أووكاالت تابعة لألمم املتحدة غري مفوضية األمم 
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فإذا توقفت هذه احلماية أو املساعدة ألي سبب دون أن ينون مصري هؤالء األشخاص قد 
سّو  �ائيا" طبقا" ملا يتصل باألمر من القرارات اليت اعتمدتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 .يصبح هؤالء األشخاص، جبراء ذلك، مؤهلني للتمتع مبزايا هذه اإلتفاقية

ال تنطبق أحنام هذه اإلتفاقية على أي شخص اعتربته السلطات املختصة يف البلد الذي  -(هـ)
 اختذ فيه مقاما" له مالنا" للحقوق وعليه اإللتزامات املرتبطة جبنسية هذا البلد.

 ال تنطبق أحنام هذه اإلتفاقية على أي شخص تتوفر أسباب جدية لإلعتقاد بأنه: -(و)

ّد السالم أو جرمية حرب أو جرمية ضّد اإلنسانية، باملعىن املستخدم ارتنب جرائم ض -1
 مذه اجلرائم يف الصنوك الدولية املوضوعة للنص على أحنامها بشأ�ا.

ارتنب جرمية جسيمة غري سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله يف هذا البلد بصفة  -2
 الجىء.

 ومبادئها.ارتنب أفعاال" مضادة ألهداف األمم املتحدة  -3

 : إلتزامات عامة:2المادة 

على كل الجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه، واجبات تفرض عليه، خصوصا" أن ينصاع لقوانينه 
 وأنظمته، وأن يتقيد بالتدابري املتخذة فيه للمحافظة على النظام العام.

 : عدم التمييز:3المادة 

الالجئني دون متييز بسبب العرق أوالدين أو بلد تطبق الدول املتعاقدة أحنام هذه اإلتفاقية على 
 املنشأ.

 : الدين:4المادة 

متنح الدول املتقاعدة الالجئني داخل أراضيها معاملة توفر مم على األقل ذات الرعاية املمنوحة 
 ملواطنيها على صعيد حرية كارسة شعائرهم الدينية وحرية توفري الرتبية الدينية ألوالدهم.
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 :: الحقوق الممنوحة بمعزل عن هذه اإلتفاقية 5المادة 

ال يعترب أي حنم من هذه اإلتفاقية خمال" بأية حقوق أو مزايا متنحها دولة متعاقدة لالجئني مبعزل 
 عن هذه اإلتفاقية.

 : عبارة "في نفس الظروف": 6المادة 

، من أجل التمتع ألغراض هذه اإلتفاقية، تعين عبارة "يف نفس الظروف"، ضمنا" أّن على الالجئ
حبٍق ما، أن يستويف كافة املتطلبات اليت تقتضي من الفرد العادي للتمتع بذا احلق (والسيما تلك 
املتعلقة مبدة أو شروط املنوث واإلقامة) لو مل ينن الجئا"، باستثناء تلك اليت حتول طبيعتها دون 

 استيفاء الالجئ ما.

 : اإلعفاء من المعاملة بالمثل:7المادة 

حيثما ال تنص هذه اإلتفاقية على منح الالجئني معاملة أفضل، تعاملهم الدولة املتعاقدة  -1
 معاملتها لألجانب عامة.

يتمتع مجيع الالجئني، بعد مرور ثالث سنوات على إقامتهم، باإلعفاء، على أرض الدول  -2
 املتعاقدة، من شرط املعاملة التشريعية باملثل.

قدة منح الالجئني احلقوق واملزايا اليت كانوا مؤهلني ما فعال"، مع عدم تواصل كل دولة متعا -3
 توفر معاملة باملثل، بتاريخ بدء نفاذ هذه اإلتفاقية إزاء الدولة املذكورة.

تنظر الدول املتعاقدة بعني العطف يف إمنانية منح الالجئني، مع عدم توفر معاملة باملثل،  -4
)، وكذلك يف إمنانية 3)و(2لك اليت تؤهلهم ما الفقرتان (حقوقا" ومزايا باإلضافة إىل ت

جعل اإلعفاء من املعاملة باملثل يشمل الجئني ال يستوفون الشروط املنصوص عليها يف 
 ).3)و(2الفقرتني (

) على احلقوق واملزايا املذكورة يف املواد 3)و(2تنطبق أحنام الفقرتني ( -5
اإلتفاقية كما تنطبق على احلقوق واملزايا اليت ال ) من هذه 22)و(21)و(19)و(18)و(13(

 تنص عليها هذه اإلتفاقية.
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 : اإلعفاء من التدابير اإلستثنائية:8المادة 

حني يتعلق األمر بالتدابري االستثنائية اليت مينن أن تتخذ ضّد أشخاص أو كتلنات أومصاحل مواطين 
تطبيق هذه التدابري على أي الجئ حيمل رمسيا" جنسية دولة أجنبية معينة، تتمتع الدول املتعاقدة عن 

تلك الدولة ررد كونه حيمل هذه اجلنسية، وعلى الدول املتعاقدة اليت ال تستطيع مبقتضى تشريعاتا 
تطبيق املبدأ العام املنصوص عليه يف هذه املادة أن تقوم، يف احلاالت املناسبة مبنح إعفاءات ملثل 

 هؤالء الالجئني.

 : التدابير المؤقتة: 9ة الماد

ليس يف أي من أحنام هذه اإلتفاقية ما مينع دولة متعاقدة، يف زمن احلرب أو يف غريه من الظروف 
اخلطرية واالستثنائية، من أن تتخذ مؤقتا" من التدابري، حبق شخص معني، ما تعتربه أساسيا" ألمنها 

لشخص الجئ بالفعل، وأّن اإلبقاء على تلك القومي، ريثما يثّبت لتلك الدولة املتعاقدة أّن هذا ا
 التدابري ضروري يف حالته لصاحل أمنها القومي.

 : تواصل اإلقامة:10المادة 

حني ينون الالجئ قد أبعد قسرا" خالل احلرب العاملية الثانية ونقل إىل أرض دولة متعاقدة،  -1
  أرض هذه الدولة.وينون فيها تعترب فرتة منوثه القسري هذه مبثابة إقامة شرعية يف

حني ينون الالجئ قد أبعد قسرا" أثناء احلرب العاملية الثانية عن أرض دولة متعاقدة، مث عاد  -2
إليها قبل بدء نفاذ هذه اإلتفاقية ليتخذ مقاما" فيها، تعترب فرتتا إقامته السابقة والالحقة مذا 

، مبثابة فرتة واحدة غري اإلبعاد القسري، من أجل أية أغراض تتطلب إقامة غري منتظمة
 منقطعة.

 : البحارة الالجئون: 11المادة 

يف حالة الالجئني الذين يعملون بصورة منتظمة كأعضاء يف طاقم سفينة ترفع علم دولة متعاقدة، 
تنظر هذه الدولة بعني العطف يف إمنانية السماح مؤالء الالجئني باالستقرار يف أرضها وتزويدهم 

 قبومم مؤقتا" على أرضها تسهيال"، على اخلصوص الستقرارهم يف بلد آخر. بوثائق سفر، أو يف
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 الفصل الثاني: الوضع القانوني

 : األحوال الشخصية:12المادة 

ختضع أحوال الالجئ الشخصية لقانون بلد موطنه، أو لقانون بلد إقامته إذا مل ينن له  -1
 موطن.

تسبة والنامجة عن أحواله الشخصية، والسيما احلقوق حترتم الدولة املتعاقدة حقوق الالجئ املن -2
املرتبطة بالزواج، على أن خيضع ذلك عند االقتضاء الستنمال الشنليات املنصوص عليها 
يف قوانني تلك الدولة، ولنن شريطة أن ينون احلق املعين واحدا" من احلقوق اليت كان 

 الجئا".سيعرتف با تشريع الدولة املذكورة لو مل يصبح صاحبه 

 : ملكية األموال المنقولة وغير المنقولة:13المادة 

متنح الدول املتعاقدة كل الجئ أفضل معاملة كننة، ال تنون يف أي حال أدىن رعاية من تلك 
املمنوحة يف نفس الظروف لألجانب عامة، يف ما يتعلق باحتياز األموال املنقولة وغري املنقولة واحلقوق 

 ، وباإلجيار وغريه من العقود املتصلة مبلنية األموال املنقولة وغري املنقولة.األخر  املرتبطة با

 : الحقوق الفنية والملكية الصناعية:14المادة 

يف جمال محاية امللنية الصناعية، كاالخرتاعات والتصاميم أو النماذج والعالمات املسجلة واألمساء 
ألدبية والفنية والعلمية، مينح الالجئ يف بلد إقامته التجارية، ويف جمال محاية احلقوق على األعمال ا

املعتادة نفس احلماية املمنوحة ملواطين ذلك البلد، ومينح يف إقليم أي من الدول املتعاقدة األخر  
 نفس احلماية املمنوحة يف ذلك اإلقليم ملواطين بلد إقامته املعتادة.

 : حق اإلنتماء للجمعيات:15المادة 

املتعاقدة الالجئني املقيمني بصورة نظامية يف إقليمها، بصدد اجلمعيات غري السياسية وغري متنح الدول 
 املستهدفة للربح والنقابات املهنية، أفضل معاملة كننة متنح يف نفس الظروف ملواطين بلد أجنيب.
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 : حق التقاضي أمام المحاكم: 16المادة 

 املتعاقدة، حق التقاضي احلر أمام احملاكم.ينون لنل الجئ، على أراضي مجيع الدول  -1

يتمتع كل الجئ، يف الدولة املتعاقدة حمل إقامته املعتادة، بنفس املعاملة اليت يتمتع با املواطن  -2
من حيث حق التقاضي أمام احملاكم، مبا يف ذلك املساعدة القانونية، واإلعفاء من ضمان 

 أداء احملنوم به.

)، مينح كل الجئ يف غري بلد إقامته املعتادة من 2اليت تتناوما الفقرة ( يف ما يتعلق باألمور -3
 بلدان الدول املتعاقدة، نفس املعاملة املمنوحة فيها ملواطين بلد إقامته املعتادة.

 الفصل الثالث: أعمال الكسب

 : العمل المأجور:17المادة 

يف إقليمها أفضل معاملة كننة يف نفس متنح الدول املتعاقدة الالجئني املقيمني بصورة نظامية  -1
 الظروف، ملواطين البلد أجنيب يف ما يتعلق حبق كارسة عمل املأجور.

ويف أي حال، ال تطبق على الالجئ التدابري التقييدية املفروضة على األجانب أوعلى  -2
خ بدء استخدام األجانب من أجل محاية سوق العمل الوطنية إذا كان قد أعفي منها قبل تاري
 نفاذ هذه اإلتفاقية إزاء الدولة املتعاقدة املعنية، أو إذا كان مستوفيا" أحد الشروط التالية:

 أن ينون قد استنمل ثالث سنوات من اإلقامة يف البلد. -(أ)

أن ينون له زوج حيمل جنسية بلد إقامته، على أّن الالجئ ال يستطيع أن يتذرع  -(ب)
 ان هجر زوجه.بانطباق هذا احلنم عليه إذا ك

 أن ينون له ولد أو أكثر حيمل جنسية بلد إقامته. -(ج)

تنظر الدول املتعاقدة بعني العطف يف أمر اختاذ تدابري ملساواة حقوق مجيع الالجئني حبقوق  -3
مواطنيها من حيث العمل املأجور، وعلى وجه اخلصوص حقوق أولئك الالجئني الذين دخلوا 

 اليد العاملة أو خطط الستقدام مهاجرين. أراضيها مبقتضى برامج جللب
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 : العمل الحر: 18المادة 

تنمح الدول املتعاقدة الالجئني املقيمني بصورة نظامية يف إقليمها أفضل معاملة كننة، وعلى أّال 
تنون يف أي حال أقل رعاية من تلك املمنوحة لألجانب عامة يف نفس الظروف، يف ما يتعلق 

ابم اخلاص يف الزراعة والصناعة واحلرف اليدوية والتجارة، وكذلك يف إنشاء مبمارستهم عمال" حلس
 شركات جتارية وصناعية.

 : المهن الحرة:19المادة 

متنح الدول املتعاقدة الالجئني املقيمني بصورة نظامية يف إقليمها، إذا كانوا حيملون شهادات  -1
غبون يف كارسة مهنة حرة، أفضل معاملة معرتفا" با من قبل السلطات املختصة يف الدولة وير 

كننة، على أّال تنون يف أي حال أقل رعاية من تلك املمنوحة لألجانب عامة يف نفس 
 الظروف.

تبذل الدول املتعاقدة قصار  جهدها، وفقا" لقوانينها ودساتريها، لتأمني استيطان مثل هؤالء  -2
يم اليت تتوىل هذه الدول املسؤولية عن عالقاتا الالجئني يف غري إقليمها املرتو بويل من األقال

 الدولية.

 الفصل الرابع: الرعاية

 : التوزيع المقنن:20المادة 

حيثما وجد نظام تقنني ينطبق على عموم السنان وخيضع له التوزيع العمومي للمنتجات غري املتوفرة 
 بالقدر النايف، يعامل الالجئني معاملة املواطنني.

 اإلسكان:: 21المادة 

فيما خيص اإلسنان، وبقدر ما ينون هذا املوضوع خاضعا" للقوانني أو األنظمة أوخاضعا" إلشراف 
السلطات العامة، متنح الدول املتعاقدة الالجئني املقيمني بصورة نظامية يف إقليمها أفضل معاملة 

 يف نفس الظروف. كننة، على أالّ تنون يف أي حال أقل رعاية من تلك املمنوحة لألجانب عامة
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 : التعليم الرسمي:22المادة 

 تنح الدول املتعاقدة الالجئني نفس املعاملة املمنوحة ملواطنيها يف ما خيص التعليم األويل. -1

تنمح الدول املتعاقدة الالجئني أفضل معاملة كننة، على أّال تنون يف أي حال أقل رعاية  -2
نفس الظروف، يف فروع التعليم غري األويل وخاصة من تلك املمنوحة إىل األجانب عامة يف 

على صعيد متابعة الدراسة، واإلعرتاف باملصدقات املدرسية والدرجات العلمية املمنوحة يف 
 اخلارج، واإلعفاء من الرسوم والتناليف وتقدمي املنح الدراسية.

 : اإلغاثة العامة:23المادة 

ورة نظامية يف إقليمها نفس املعاملة املمنوحة ملواطنيها يف تنمح الدول املتعاقدة الالجئني املقيمني بص
 جمال اإلغاثة واملساعدة العامة.

 : تشريع العمل والضمان اإلجتماعي:24المادة 

متنح الدول املتعاقدة الالجئني املقيمني بصورة نظامية يف إقليمها نفس املعاملة املمنوحة  -1
 للمواطنني يف ما خيص األمور التالية:

يف حدود كون هذه الشؤون خاضعة للقوانني واألنظمة أو إلشراف السلطات اإلدارية،  -(أ)
األجر مبا فيه اإلعانات العائلية إذا كانت تشنل جزءا" من األجر، وساعات العمل، 
والرتتيبات اخلاصة بساعات العمل اإلضافية، واإلجازات املدفوعة األجر، والقيود على العمل 

د األدىن لسن العمل والتلمذة والتدريب املهين، وعمل النساء واألحداث، يف املنزل، واحل
 واالستفادة من املزايا اليت توفرها عقود العمل اجلماعية.

الضمان اإلجتماعي (األحنام القانونية اخلاصة بإصابات العمل واألمراض املهنية  -(ب)
باء العائلية، وأية طوارئ أخر  واألمومة واملرض والعجز والشيخوخة والوفاة والبطالة واألع

تنص القوانني واألنظمة على جعلها مشمولة بنظام الضمان اإلجتماعي)، رهنا" بالقيود اليت 
 قد تفرضها:

 ترتيبات مالئمة تدف للحفاظ على احلقوق املنتسبة أو اليت هي قيد اإلكتساب. -1
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أو أنظمة خاصة ببلد اإلقامة قد تفرض أحناما" خاصة بشأن اإلعانة احلنومية النلية   قوانني -2
أو اجلزئية املدفوعة بناملها من األموال العامة وبشأن اإلعانات املدفوعة لألشخاص الذين ال 

 يستوفون شروط املسامهة املفروضة ملنح راتب تقاعدي عادي.

 إصابة عمل أو مرض مهين ال يتأثر بوقوع منان إقامة إّن حق التعويض عن وفاة الجئ بنتيجة -3
 ملستحق خارج إقليم الدولة املتقاعدة.

جتعل الدول املتعاقدة املزايا النامجة عن اإلتفاقيات اليت عقدتا أو اليت مينن أن تعقدها،   -4
تماعي، واخلاصة باحلفاظ على احلقوق املنتسبة أو اليت هي قيد اإلكتساب على صعيد الضمان اإلج

شاملة لالجئني، دون أن يرتن ذلك إّال باستيفاء الالجئ للشروط املطلوبة من مواطين الدول املوقعة 
 على اإلتفاقات املعنية.

تنظر الدول املتقاعدة بعني العطف يف إمنانية جعل اإلتفاقات املماثلة، النافذة املفعول أو اليت  -5
 تقاعدة ودول غري متقاعدة، بقدر اإلمنان شاملة لالجئني.قد تصبح نافذة املفعول بني هذه الدول امل

 الفصل الخامس: التدابير اإلدارية

 : المساعدة اإلدارية:25المادة 

عندما ينون من شأن كارسة الالجئ حقا" له أن تتطلب عادة مساعدة سلطات بلد أجنيب  -1
الالجئ على أراضيها على تأمني يتعذر عليه الرجوع إليها، تعمل الدول املتعاقدة اليت يقيم 
 هذه املساعدة إما بواسطة سلطاتا أو بواسطة سلطة دولية.

تصدر السلطة أو السلطات املذكورة يف الفقرة األوىل لالجئني، أو تستصدر مم بإشرافها،  -2
الوثائق أو الشهادات اليت جيري إصدارها لألجنيب، عادة من قبل سلطاته الوطنية أو 

 بواسطتها.

تقوم الوثائق أو الشهادات الصادرة على هذا النحو مقام الصنوك الرمسية اليت تسلم  -3
 لألجانب من قبل سلطاتم الوطنية أو بواسطتها، وتظل معتمدة إىل أن يثبت عدم صحتها.
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رهنا" باحلاالت اليت مينن أن يستثين فيها املعوزون، جيوز استيفاء رسوم لقاء اخلدمات املذكورة  -4
ه املادة، ولنن ينبغي أن تنون هذه الرسوم معتدلة ومتنافئة مع ما يفرض على يف هذ

 املواطنني من رسوم لقاء اخلدمات املماثلة.

 ).28)و(27ال متس أحنام هذه املادة باملادتني ( -5

 : حرية التنقل:26المادة 

إختيار حمل إقامتهم متنح كل من الدول املتعاقدة الالجئني املقيمني بصورة نظامية يف إقليمها حق 
والتنقل احلر ضمن أراضيها، على أن ينون ذلك رهنا" بأية أنظمة تنطبق على األجانب عامة يف 

 نفس الظروف.

 : بطاقات الهوية:27المادة 

تصدر الدول املتعاقدة بطاقة هوية شخصية لنل الجئ موجود يف إقليمها ال ميلك وثيقة سفر 
 صاحلة.

 : وثائق السفر:28المادة 

تصدر الدول املتعاقدة لالجئني املقيمني بصورة نظامية يف إقليمها وثائق سفر لتمنينهم من  -1
السفر إىل خارج هذا اإلقليم، ما مل تتطلب خالف ذلك أسباب قاهرة تتصل باألمن الوطين 
أوالنظام العام، وتنطبق أحنام ملحق هذه اإلتفاقية بصدد الوثائق املذكورة، وللدول املتعاقدة 

صدار وثيقة سفر من هذا النوع ملن يتعذر عليهم احلصول على وثيقة سفر من بلد إقامتهم إ
 النظامية من الالجئني املوجودين يف إقليمها.

تعرتف الدول املتعاقدة بوثائق السفر اليت أصدرها أطراف اإلتفاقات الدولية السابقة يف ظل  -2
 قتضى أحنام هذه املادة.هذه االتفاقات، وتعاملها كما لو كانت قد صدرت مب

 : األعباء الضرورية:29المادة 

متتنع الدول املتعاقدة عن حتميل الالجئني أية أعباء أو رسوم أو ضرائب، أيا" كانت تسميتها،  -1
 تغاير أو تفوق تلك املستوفاة، أو اليت قد يصار إىل استيفائها يف أحوال كاثلة.
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ل دون أن تطبق على الالجئني القوانني واألنظمة املتعلقة ليس يف أحنام الفقرة السابقة ما حيو  -2
 بالرسوم املتصلة بإصدار الوثائق اإلدارية، مبا فيها بطاقات اموية.

 : نقل الموجودات: 30المادة 

تسمح الدولة املتعاقدة لالجئني، وفقا" لقوانينها وأنظمتها، بنقل ما محلوه إىل أرضها من  -1
 مم باإلنتقال إليه بقصد اإلستقرار فيه. موجودات إىل بلد آخر مسح

تنظر الدولة املتعاقدة بعني العطف إىل الطلبات اليت يقدمها الالجئون للسماح مم بنقل أي  -2
موجودات أخر  مم، أينما وجدت حيتاجون إليها لإلستقرار يف بلد آخر مسح مم باالنتقال 

 إليه.

 مشروعة في بلد الملجأ:: الالجئون الموجودون بصورة غير 31المادة 

متتنع الدول املتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية، بسبب دخومم أو وجودهم غري القانوين،  -1
على الالجئني الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، قادمني مباشرة من إقليم  

يقدموا  )، شريطة أن1كانت فيه حياتم أو حريتهم مهددة باملعىن املقصود يف املادة (
أنفسهم إىل السلطات دون إبطاء وأن يربهنوا على وجاهة أسباب دخومم أو وجودهم غري 

 القانوين.

متتنع الدول املتعاقدة عن فرض غري الضروري من القيود على تنقالت هؤالء الالجئني، وال  -2
آخر، وعلى تطبق هذه القيود إّال ريثما يسو  وضعهم يف بلد املالذ أو ريثما يقبلون يف بلد 

الدول املتعاقدة أن متنح الالجئني املذكورين مهلة معقولة، وكذلك كل التسهيالت الضرورية 
 ليحصلوا على قبول بلد آخر بدخومم إليه.

 : الطرد:32المادة 

ال تطرد الدولة املتعاقدة الجئا" موجودا" يف إقليمها بصورة نظامية إّال ألسباب تتعلق باألمن  -1
 ظام العام.الوطين أو الن

ال ينفذ طرد مثل هذا الالجئ إّال تطبيقا" لقرار متخذ وفقا" لألصول اإلجرائية اليت ينص  -2
عليها القانون، وجيب أن يسمح لالجئ ما مل تتطلب خالف ذلك أسباب قاهرة تتصل 
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باألمن الوطين، بأن يقدم بيانات إلثبات براءته، وبأن ميارس حق االستئناف وينون له وكيل 
له مذا الغرض أمام سلطة خمتصة أو أمام شخص أو أكثر معينني خصيصا" من قبل ميث

 السلطة املختصة.

متنح الدولة املتعاقدة مثل هذا الالجئ مهلة معقولة ليلتمس خالما قبوله بصورة قانونية يف بلد  -3
يا" من آخر، وحتتفظ الدولة املتعاقدة حبقها يف أن تطبق، خالل هذه املهلة، ما تراه ضرور 

 التدابري الداخلية.

 : حظر الطرد أو الرد:33المادة 

ال جيوز ألية دولة متعاقدة أن تطرد الجئا" أو ترده بأية صورة من الصور إىل حدود األقاليم  -1
اليت تنون حياته أو حريته مهددتني فيها بسبب عرقه أو دينه أوجنسيته أو انتمائه إىل فئة 

 ه السياسية.إجتماعية معينة أو بسبب آرائ

على أنه ال يسمح باالحتجاج بذا احلق ألي الجئ تتوفر دواع معقولة العتباره خطرا" على  -2
أمن البلد الذي يوجد فيه أو العتباره ميثل، نظرا" لسبق صدور حنم �ائي عليه الرتنابه 

 جرما" استثنائي اخلطورة، خطرا" على جمتمع ذلك البلد.

 : التجنس:34المادة 

دول املتعاقدة بقدر اإلمنان استيعاب الالجئني ومنحهم جنسيتها وتبذل على اخلصوص كل تسهل ال
 ما يف وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وختفيض أعباء ورسوم هذه اإلجراءات إىل أدىن حد كنن.

 الفصل السادس: أحكام تنفيذية وانتقالية

 : تعاون السلطات الوطنية مع األمم المتحدة:35المادة 

تتعهد الدول املتعاقدة بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، أو أية مؤسسة  -1
أخر  تابعة لألمم املتحدة قد ختلفها، يف كارسة وظائفها، وتتعهد على وجه اخلصوص 

 بتسهيل مهمتها يف اإلشراف على تطبيق أحنام هذه اإلتفاقية.
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ر  تابعة لألمم املتحدة قد ختلفها قادرة على من أجل جعل املفوضية، أو أية مؤسسة أخ -2
تقدمي تقارير إىل اميئات املختصة يف األمم املتحدة تتعهد الدول املتعاقدة بتزويدها على 

 الشنل املناسب باملعلومات والبيانات اإلحصائية املطلوبة بشأن:

 وضع الالجئني. -(أ)

 وضع هذه اإلتفاقية موضع التنفيذ. -(ب)

 القوانني واألنظمة واملراسيم النافذة أو اليت قد تصبح بعد اآلن نافذة بشأن الالجئني. -(ج)

 : تبليغ المعلومات عن التشريع الوطني:36المادة 

توايف الدول املتعاقدة األمني العام لألمم املتحدة بنصوص ما قد تعتمده من قوانني وأنظمة لتأمني 
 تطبيق هذه اإلتفاقية.

 ة اإلتفاقية باالتفاقيات السابقة:: عالق37المادة 

) من هذه اإلتفاقية، حتل هذه اإلتفاقية بني 28) من املادة (2مع عدم املساس بأحنام الفقرة (
 1926أيار/مايو  12و  1924أيار/مايو  31و 1922متوز/يوليو  5األطراف فيها حمل ترتيبات 

 1933تشرين األول/أكتوبر  28 ، واتفاقييت1935متوز/يوليو  30و  1928حزيران/يونيه  30و 
تشرين  15، واتفاق 1939أيلول/سبتمرب  14، وبروتوكول 1938شباط/فرباير  10و 

 .1946األول/أكتوبر 

 الفصل السابع: أحكام ختامية

 : تسوية المنازعات:38المادة 

خر ، كل نزاع ينشأ بني أطراف يف هذه اإلتفاقية حول تفسريها أو تطبيقها، ويتعذر حله بطريقة أ
 حيال إىل حمنمة العدل الدولية بناء" على طلب أي من األطراف يف النزاع.

 : التوقيع والتصديق واالنضمام:39المادة 

، وتودع بعد ذلك لد  1951متوز/يوليو  28تعرض هذه اإلتفاقية للتوقيع يف جنيف يف  -1
 28ألمم املتحدة بني األمني العام لألمم املتحدة، وهي تعرض للتوقيع يف املنتب األورويب ل
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مث تعرض جمددا" للتوقيع يف املقر الرئيسي لألمم  1951آب/أغسطس  31متوز/يوليو و 
 .1952كانون األول/ديسمرب   31و  1951أيلول/سبتمرب  17املتحدة بني 

يتاح توقيع هذه اإلتفاقية جلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وكذلك ألية دولة أخر   -2
متر املفوضني حول وضع الالجئني وعدميي اجلنسية أووجهت إليها اجلمعية دعيت إىل مؤ 

العامة دعوة لتوقيعها، وختضع هذه اإلتفاقية للتصديق وتودع صنوك التصديق لد  األمني 
 العام لألمم املتحدة.

إبتداء" ) من هذه املادة 2تنون هذه اإلتفاقية متاحة النضمام الدول املشار إليها يف الفقرة ( -3
، ويقع اإلنضمام بإيداع صك إنضمام لد  األمني العام لألمم 1951متوز/يوليو  28من 

 املتحدة.

 : بند االنطباق اإلقليمي:40المادة 

ألية دولة عند التوقيع أو التصديق أو االنضمام أن تعلن أّن هذه اإلتفاقية ستشمل مجيع  -1
احد أو أكثر منها، ويبدأ سريان مفعول هذا األقاليم اليت متثلها على الصعيد الدويل أو و 

 اإلعالن يف تاريخ بدء نفاذ هذه اإلتفاقية إزاء الدولة املعنية.

ويف أي وقت آخر بعد ذلك يتم توسيع نطاق مشول هذه اإلتفاقية بإشعار إىل األمني العام  -2
الم األمني العام لألمم املتحدة ويصبح ساري املفعول ابتداءا" من اليوم التسعني الذي يلي است

لألمم املتحدة هذا اإلشعار، أو من تاريخ بدء نفاذ هذه اإلتفاقية إزاء الدولة املعنية أيهما 
 جاء الحقا".

ويف ما يتعلق باألقاليم اليت ال يوسع نطاق اإلتفاقية جلعله شامال" ما عند التوقيع أو التصديق  -3
اذ اخلطوات الالزمة جلعل انطباق هذه أو اإلنضمام تنظر كل دولة معنية يف إمنانية إخت

اإلتفاقية شامال" ما بعد احلصول عند اقتضاء ذلك ألسباب دستورية، على موافقة 
 حنوماتا.
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 : بند الدولة االتحادية:41المادة 

 حني تنون الدولة إحتادية أو غري مركزية، تطبق األحنام التالية:

تقع ضمن الوالية التشريعية للسلطة التشريعية  يف ما يتعلق مبواد هذه اإلتفاقية اليت -(أ)
اإلحتادية، تنون إلتزامات احلنومة اإلحتادية ضمن هذا النطاق نفس إلتزامات األطراف اليت 

 ليست دوال" إحتاديه.

ويف ما يتعلق مبواد هذه اإلتفاقية اليت تقع ضمن الوالية التشريعية ملختلف الدول  -(ب)
 نونة لإلحتاد وغري امللزمة، وفقا" للنظام الدستوري مذا اإلحتاد،أوالواليات أو املقاطعات امل

باختاذ إجراءات تشريعية، تقوم احلنومة اإلحتادية يف أقرب وقت كنن بإحالة هذه املواد،مع  
 توصية إجيابية إىل السلطات املختصة يف هذه الدول أو الواليات أو املقاطعات.

يف هذه اإلتفاقية أية دولة متعاقدة أخر  تطلب ذلك عن تزود الدولة اإلحتادية الطرف  -(ج)
طريق األمني العام لألمم املتحدة ببيان عن األحنام القانونية واملمارسات املعمول با يف 
اإلحتاد والوحدات املنونة له بشأن أي حنم من أحنام هذه اإلتفاقية مبينة مد  املفعول 

 ر.الذي أعطي له بإجراء تشريعي أو بإجراء آخ

 : التحفظات:42المادة 

ألية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو اإلنضمام حق إبداء حتفظات بشأن أية مواد يف  -1
) شاملة املادة 46إىل  36) واملواد (33)و(1-16)و(4)و(3)و(1اإلتفاقية غري املواد (

 األخرية املذكورة.

أن تسحب حتفظها يف أي حني  ) من هذه املادة1ألي دولة أبدت حتفظا" وفقا" للفقرة ( -2
 برسالة موجهة إىل األمني العام لألمم املتحدة.

 : بدء النفاذ:43المادة 

يبدأ نفاذ هذه اإلتفاقية يف اليوم التسعني الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أواإلنضمام  -1
 السادس.
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ق أو اإلنضمام أما الدولة اليت تصدق اإلتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصدي -2
السادس فيبدأ نفاذ اإلتفاقية إزاءها يف اليوم التسعني الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك 

 تصديقها أو انضمامها.

 : اإلنسحاب:44المادة 

ألي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه اإلتفاقية يف أي حني بإشعار موجه إىل األمني العام  -1
 لألمم املتحدة.

مفعول هذا اإلنسحاب إزاء الدولة املتعاقدة بعد مرور عام على تاريخ استالم  يبدأ سريان -2
 األمني العام اإلشعار الذي يرد فيه قرار اإلنسحاب.

) أن تعلن يف أي حني بإشعار موجه 40ألية دولة أصدرت إعالنا" أو إشعارا" وفقا" للمادة ( -3
ل إقليم ما بعد سنة من تاريخ استالم إىل األمني العام، أّن هذه اإلتفاقية ستتوقف عن مشو 

 األمني العام مذا اإلشعار.

 : إعادة النظر:45المادة 

لنل دولة متعاقدة، يف أي حني أن تطلب إعادة النظر يف هذه اإلتفاقية، بإشعار موجه إىل  -1
 األمني العام لألمم املتحدة.

ذها عند االقتضاء إزاء هذا توصي اجلمعية العامة لألمم املتحدة باخلطوات الواجب اختا -2
 الطلب.

 : اإلشعارات التي يصدرها األمين العام لألمم المتحدة:46المادة 

يقوم األمني العام لألمم املتحدة بإعالم مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة والدول غري األعضاء 
 ):39املذكورة يف املادة (

 ).1الفرع "ب" من املادة (باإلعالنات واإلشعارات املذكورة يف  -(أ)

 ).39بالتوقيعات وصنوك التصديق واالنضمام املذكورة يف املادة ( -(ب)

 ).40باإلعالنات واإلشعارات املذكورة يف املادة ( -(ج)
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 ).42بالتحفظات ورسائل سحب التحفظات املذكورة يف املادة ( -(د)

 ).43للمادة (بالتاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه اإلتفاقية وفقا"  -(ه)

 ).44باإلنسحابات واإلشعارات املذكورة يف املادة ( -(و)

 ).45بطلبات إعادة النظر املذكورة يف املادة ( -(ز)

 وإثباتا" ملا تقدم ذيله املوقعون أدناه، املفوضون حسب األصول بالتوقيع باسم حنوماتم بتواقيعهم.

متوز/يوليو عام ألف وتسعمائة وواحد ومخسني، حرر يف جنيف، يف هذا اليوم الثامن والعشرين من 
على نسخة وحيدة يتساو  يف احلجية نصاها اإلننليزي والفرنسي، تودع يف حمفوظات األمم املتحدة 
وتعطى صور مصدقة عنها جلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وللدول غري األعضاء املذكورة يف 

 ).39املادة (
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 -ب  –الملحق 

 االتفاقية العربية لتنظيم أوضاع الالجئين في الدول العربية

 إن حنومات الدول األعضاء جبامعة الدول العربية ،

، واليت  ياستلهاما من معتقداتا الدينية واألسس اليت متتد بعيدا يف جذور التاريخ العريب واإلسالم
جتعل من اإلنسان قيمة كرب  وهدفا أمسى تتعاون مع خمتلف النظم والتشريعات على اسعاده وكفالة 

 حرياته وحقوقه .

وانطالقا من أ�ا متثل امة  متحضرة واكبت خمتلف مراحل التاريخ اإلنساين وأدت دائما دورا متميزا يف  
 توحيد األحداث والتأثري فيها والتأثري با .

يدا إلحنام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية والعهد وتأك
 1951الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام 

النازحني ، وإعالن القاهرة حول محاية الالجئني و  1967والربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني لعام 
 . 1993يف العامل العريب عام 

 ورغبة من الدول األعضاء يف توثيق روابط اإلخاء بينها .

 اتفقت على مايلي :   

 :1مادة 

 الالجئ في حكم هذه  االتفاقية هو:

كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته ،أو خارج مقر إقامته االعتيادية يف حالة كونه عدمي   – 1
عقولة إن يضطهد من اجل عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إىل فئة اجلنسية وخيشى األسباب م

 اجتماعية أن يستظل حبماية ذلك البلد أو أن يعود إليه .
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كل شخص يلتجئ مضطرا إىل بلد غري بلده األصلي أو مقر إقامته االعتيادية بسبب العدوان   – 2
يه أو لوقوع كوارث طبيعية أو أحداث املسلط على ذلك البلد أو احتالله أو السيطرة األجنبية عل

 جسيمة ترتب عليها إخالل كبري با النظام العام أو كامل البالد أو يف جزء منها .

 : 2مادة 

 ال تسري أحكام هذه االتفاقية على أي شخص :

أدين بارتناب جرمية حرب أو جرمية ضد اإلنسانية أو جرمية إرهابية على النحو الوارد  – 1
 لدولية .باالتفاقيات ا

أدين بارتناب جرمية جسيمة غري سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله فيه بصفة الجئ مل  – 2
 يصدر بشأنه حنم يقضي بتربئته حبنم �ائي بات .

 : 3مادة 

تتعهد الدول األطراف يف هذه االتفاقية ببدل كل ما يف وسعها يف إطار تشريعاتا الوطنية بقبول 
 املادة األوىل .الالجئني املعرفني يف 

 :4مادة 

 إذا استأنف باختياره االستظالل حبماية بلد جنسيته . –1

 اكتسب جنسية جديدة لدولة ما ومتتع حبماية هذا البلد .  – 2

 عاد باختياره إىل اإلقامة بالبلد الذي غادره خوف االضطهاد . – 3

 استعاد باختياره جنسيته بعد فقدانه ما . – 4

االستمرار يف رفض محاية الدولة اليت حيمل جنسيتها لزوال األسباب اليت أدت إىل تعذر عليه  – 5
 اعتباره الجئا .
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إذا كان عدمي اجلنسية وأصبح بزوال األسباب اليت أدت إىل االعرتاف له بصفة الجئ قادرا أن  – 6
 يعود إىل بلد إقامته املعتاد .

 : 5مادة

بذل كل ما يف وسعها لضمان معاملة الالجئني معاملة ال تتعهد الدول األطراف يف هذه االتفاقية ب
 تنون دون معاملة األجانب املقيمني على إقليمها .

 : 6مادة 

 يعد منح اللجوء عمال سلميا وإنسانيا وجيب أن ال تعتربه أية دولة عمال عدائيا ضدها.

 : 7مادة 

الالجئني بسبب العرق أو الدين أو اجلنس تتعهد الدول األطراف يف هذه االتفاقية بعدم التمييز بني 
 أوالوطن األصلي أو االنتماء السياسي أو االجتماعي .

 : 8مادة 

ال يطرد الالجئ املقيم بصفة قانونية على إقليم دولة  طرف يف هذه االتفاقية إال ألسباب تتعلق  –أ 
املختصة يف قرار الطرد وتلتزم باألمن الوطين أو النظام العام .ولالجئ التظلم أمام السلطة القضائية 

الدولة يف هذه احلالة مبنح الالجئ مهلة معقولة يسعى خالما للدخول بصورة شرعية إىل بلد آخر 
 وحتتفظ الدولة أثناء هذه املهلة حبق تطبيق ما تره ضروريا من تدابري داخلية .

 ه أو حريته للخطر تلتزم الدولة بقبول الالجئ مؤقتا إذا كان طرده أو رده يعرض حيات –ب 

 : 9مادة 

مع مراعاة املادة  الرابعة يف هذه االتفاقية جيب يف كل احلاالت الرغبة أساسا للعودة إىل البلد األصلي 
 وال جيوز ترحيل الجئ إىل بلده رغما عنه .

ون وعلى بلد اللجوء بالتعاون مع البلد األصلي أن يضع الرتتيبات املناسبة لرجوع أالجئني الذين يرغب
 يف العودة إىل وطنهم ساملني .
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 : 10مادة 

متنح الدول األطراف الالجئني املقيمني يف أقاليمها بصورة قانونية بطاقات تعريف ووثائق سفر مطابقة 
التفاقية األمم املتحدة ومالحقها اخلاصة بوضع الالجئني وذلك لتمنينهم من السفر خارج هذه 

توجد أسباب قاهرة متعلقة باألمن الوطين أو النظام العام حتول  األقاليم والعودة إليها إال إذا كانت
 دون  ذلك .

 : 11مادة 

 على الالجئ احرتام قوانني وأنظمة الدول املضيفة واالمتثال ألحنامها .   

 : 12مادة 

 مينع على الالجئ القيام بأي نشاط إرهايب أو خترييب يوجه ضد أية دولة مبا يف ذلك دولته األصلية .

 : 13دة ما

على الالجئ أن ميتنع عند كارسته حلرية الرأي والتعبري من مهامجة أية دولة مبا يف ذلك دولته األصلية 
أو أن ينقل بأية وسيلة كانت من اآلراء أو األنباء ما مينن أن خيلق توترا بني الدولة املضيفة وغريها 

 من الدول .

 : 14مادة

صعوبات يف منح أو االستمرار يف منح حق اللجوء مبوجب إذا واجهت دولة من الدول األطراف 
هذه االتفاقية بسبب التدفق املفاجئ أو اجلماعي أو ألي أسباب قهرية أخر  فانه جيب على بقية 
الدول األطراف أن تتخذ بناء على طلب هذه الدولة اإلجراءات املناسبة سواء منفردة أو جمتمعة من 

 احنة اللجوء .اجل ختفيف العبء عن الدولة امل

 : 15مادة 

يقوم األمني العام جلامعة الدول العربية مبتابعة تنفيذ هذه االتفاقية وألداء هذه املهمة له أن يطلب من 
حنومات الدول األطراف مده بنسخة من القوانني واألنظمة والقرارات اليت تتخذها بشان الالجئني  
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البيانات املتصلة بشؤون معيشتهم وإقامتهم كما له أن يطلب من هذه احلنومات كل املعلومات و 
 ويعد يف ذلك تقريرا إىل جملس اجلامعة . 

 : 16مادة 

كل نزاع بني أطراف هذه االتفاقية حول تفسريها أو تطبيقها حيل عن طريق املفاوضة أو التوفيق 
ربية حلله أوالتحنيم ، فإذا تعذرت التسوية بذه الوسائل يعرض النزاع على جملس جامعة الدول الع

 وفقا إلحنام ميثاق اجلامعة .

 : 17مادة 

تصادق على هذه االتفاقية الدول املوقعة عليها وذلك وفق أنظمتها الدستورية وتودع وثائق تصديقها 
باألمانة العامة جلامعة الدول العربية وتنضم إىل هذه االتفاقية الدول غري املوقعة عليها وذلك بإخطار 

 ام للجامعة الذي يتوىل إعالم الدول األطراف بذا االنضمام .ترسله إىل األمني الع

وتصبح هذه االتفاقية نافذة بعد مرور ثالثني يوما من إيداع وثائق تصديق أو انضمام ثلث الدول 
 األعضاء يف جامعة الدول العربية لد  األمانة العامة جلامعة الدول العربية .

 التحفظات

 ية املتحدة على حتفظها السابق على مشروع االتفاقية تؤكد دولة اإلمارات العرب – 1

 تؤكد دولة البحرين على حتفظها على مشروع االتفاقية . – 2

 تتحفظ اململنة العربية السعودية على هذا القرار .  – 3

) من مشروع 8تؤكد مجهورية العراق على حتفظها السابق على ما جاء بالبند األول من املادة ( – 4
 . االتفاقية

 ) من مشروع االتفاقية . 10) ، (  8تتحفظ سلطنة عمان على املادتني (  – 5

 تتحفظ دولة قطر على مشروع االتفاقية . – 6
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تؤكد دولة النويت على طلبها السابق بتأجيل مناقشة مشروع االتفاقية وذلك لعدم انضمام  – 7
والربوتوكول اخلاص بوضع  1951ام معظم الدولة العربية إىل االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لع

 الالجئني . 

 يؤكد وفد اململنة العربية املغربية :  – 8

إن تعريف الالجئ وفق أحنام املادة األوىل من مشروع االتفاقية أوسع من التعريف الوارد يف  –أ 
 اتفاقية جنيف ويشمل أيضا الالجئني بسبب النوارث الطبيعة ، ولعل التوسع يف مفهوم الالجئ
 سيضاعف من النزوح اجلماعي لينرس مبدأ اللجوء حبنم الواقع بدل مبدأ اللجوء حبنم القانون .

أسندت املادة الثامنة من مشروع االتفاقية إىل السلطة القضائية للنظر يف تظلم الالجئ من قرار  –ب 
 الطرد وهذا ما ال ينسجم مع التشريعات اجلاري با العمل يف 

العامل ومن بينها التشريع املغريب الذي خيول للجنة من وزيري اخلارجية والعدل وكثل العديد من دول 
 عن املندوب السامي ميئة األمم املتحدة صالحية اختاذ القرار النهائي بالطرد .

 22لذا ، فمن األنسب تعديل املادة الثامنة من املشروع حبيث تأيت صيغتها منسجمة مع املادة     
 جنيف اليت تركت الباب مفتوحا لتقدمي التظلم أمام اجلهات املختصة . من اتفاقية 

 وقع المندوبون المفوضون عن حكومات :

 اململنة األردنية امامشية  .

 دولة اإلمارات العربية املتحدة . 

 دولة البحرين . 

  اجلمهورية التونسية. 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية .

 مجهورية جيبويت  .
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 اململنة العربية السعودية . 

 مجهورية السودان. 

 اجلمهورية العربية السورية  .

 مجهورية الصومال الدميقراطية . 

 مجهورية العراق  .

 سلطنة عمان  .

 دولة فلسطني  .

 دولة قطر  .

 مجهورية القمر االحتادية اإلسالمية .

 دولة النويت . 

 اجلمهورية اللبنانية  .

 اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى . 

 مجهورية مصر العربية . 

 اململنة املغربية . 

 اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية. 

  اجلمهورية اليمنية . 
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 - ج –الملحق 

 إعالن القاهرة حول حماية الالجئين والنازحين في العالم العربي

هـ  1413مجاد  األوىل  24إىل  21إن فريق اخلرباء العرب ارتمعني يف القاهرة يف الفرتة من     
يف الندوة العربية حول (( اللجوء وقانون الالجئني يف العامل العريب  1992نوفمرب / تشرين  19إىل 

عة القاهرة برعاية املفوضية )) اليت نظمها املعهد الدويل للقانون اإلنساين بالتعاون مع كلية احلقوق جبام
 السامية لالمم املتحدة لشؤون الالجئني .

إذ يسجل ببالغ األسف ما عاناه ويعانيه العامل العريب من تدفق الالجئني والنازحني على نطاق  – 1
 واسع . كما يسجل بقلق استمرار تدفق الالجئني والنازحني وما يلقونه من مآس .

ء اإلنسانية املتأصلة يف التقاليد والقيم العربية ومبادئ وأحنام الشريعة وإذ يستذكر مبادئ اللجو  – 2
اإلسالمية ، خاصة مبدأ التنافل االجتماعي واملالذ وما انعنس منها على مبادئ القانون الدويل 

 اإلنساين املعرتف با عامليا .

النازحني دون املساس وإذ يقر باحلاجة امللحة إىل منطلق إنساين ملعاجلة مشاكل الالجئني و  – 3
 باحلقوق الوطنية للشعب الفلسطيين .

 194وإذ يؤكد احلاجة إىل تنفيذ الفقرة احلادية عشرة من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  – 4
اليت تنص على وجوب السماح بالعودة يف  1948ديسمرب / كانون األول  11) املؤرخ يف  111( 

 فلسطينيني الراغبني يف العودة إىل ديارهم أو التعويض .اقرب وقت كنن لالجئني ال

وإذ ير  أن احلل الواجب هو تنفيذ قرارات جملس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة ومنها  – 5
اللذين يضمنان للشعب الفلسطيين حقه يف  1973لعام  3236والقرار  1948لعام  181القرار

 وطين .إقامة دولته املستقلة على ترابه ال

وإذ يعرب عن قلقه العميق لعدم متتع الفلسطينيني حبماية املنظمات الدولية املختصة وكذلك  – 6
 السلطات املعنية يف بعض الدول العربية على الوجه املطلوب والفعال .
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وإذ يدرك بأنه يتعني معاجلة قضية الالجئني والنازحني من مجيع جوانبها ، سيما تلك اليت تتصل  – 7
 ابا وأساليب جتنبها واحللول املالئمة ما .بأسب

وإذ يستذكر بان ميثاق األمم املتحدة واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان أكدت مبدأ متتع البشر   – 8
 كافة باحلقوق واحلريات األساسية دون متييز

ان الذي وإذ يعتربان حق اللجوء وقانون الالجئني يشنالن جزء ال يتجزأ من قانون حقوق اإلنس –9
 جيب ضمان احرتامه يف الوطن العريب ،

يناير  31وبروتوكول  1951يوليو / متوز 29وإذ يقر بان اتفاقية األمم املتحدة املؤرخة يف  – 10
 يشنالن الوثيقتني العامليتني األساسيتني حلنم املركز القانوين لالجئني ، 1967/كانون الثاين 

 1969ونية اإلقليمية : اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لسنة وإذ يستذكر أمهية الوثائق القان – 11
لدول أمرينا الالتينية » كرتاجينا «و إعالن » بالنواحي اخلاصة مبسائل الالجئني بأفريقيا« املتعلقة 
 . 1984لسنة 

وإذ يقر بان املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان وللقانون الدويل اإلنساين ومبادئ القانون  – 12
ويل لالجئني متثل معايري مشرتكة جيب على كل الشعوب واألمم إدراكها وبأنه يتعني على كل فرد الد

وكل هيئة يف ارتمع أن يستهدي با على الدوام ، كما يتعني على كل السلطات املعنية احرتام ودعم 
 هذه احلقوق واحلريات بواسطة التعليم والنشر ،

لذي ساهم به اإلسالم يف تطور اإلنسانية .وان احرتام حقوق وإذ يستذكر الدور التارخيي  ا – 13
اإلنسان واحلريات األساسية للناس كافة تشنل جزء ال يتجزأ من القيم العربية ومبادئ وأحنام 

 الشريعة اإلسالمية ، 

وإذ يسجل با لتقدير الدور اإلنساين للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف  – 14
 ها ومساعدتا الالجئني والنازحني .ومحايت
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وإذ يقدر للمعهد الدويل للقانون الدويل اإلنساين جهوده اليت يبذما لتطوير قانون الالجئني يف  – 15
وتونس  1984العامل العريب ويف تنظيم الندوات العربية األربع املنعقدة مذا الغرض يف سان رميو  

 ،  1992و القاهرة  1991وعمان  1989

وإذ يذكر بالتقدير جهود اللجنة الدولية للصليب األمحر يف جمال محاية الالجئني والنازحني  – 16
 أثناء النزاعات املسلحة ، 

 فان فريق اخلرباء العرب يتبىن اإلعالن التايل :

 1مادة 

يؤكد احلق األساسي لنل فرد يف التنقل داخل بلده ومغادرته إىل أي بلد آخر والعودة إىل بلده 
 األصلي حبرية . 

  2 مادة

يؤكد أمهية مبدأ عدم رد الالجئ عند احلدود أو إعادته قصرا إىل البلد الذي خيشى فيه على حياته 
 الدويل العام.أوحريته باعتبار هذا املبدأ قاعدة آمرة من قواعد القانون 

 3 مادة

 يعترب أن منح اللجوء يف حد ذاته ال مينن أن يعد عمال غري ودي جتاه أي دولة أخر .

 4 مادة

وبروتوكول  1951يأمل يف أن تبادر الدول العربية اليت مل تنضم بعد إىل اتفاقية األمم املتحدة لعام  
 إىل القيام بذلك . 1967

 5مادة 

يف احلاالت اليت ال ختضع لالتفاقية والربوتوكول أو أي وثيقة أخر  نافذة ذات صلة أو لقرارات 
 اجلمعية العامة لألمم املتحدة ، يتمتع الالجئون وطالبو اللجوء والنازحون باحلماية املقررة وفق مايلى : 
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 املبادئ اإلنسانية للجوء يف الشريعة اإلسالمية والقيم العربية ،  -(أ)

 قواعد حقوق اإلنسان األساسية اليت كرستها املنظمات الدولية واإلقليمية. –(ب) 

 املبادئ األخر  للقانون الدويل .  –)(ج 

 6مادة 

يوصي الدول العربية باعتماد مفهوم واسع لالجئ والنازح وبإرساء حد أدىن ملعاملة الالجئني والنازحني 
علقة حبقوق اإلنسان وبالالجئني والوثائق اإلقليمية على هدي من نصوص وثائق األمم املتحدة املت

 ،وذلك ريثما يتم إقرار  اتفاقية عربية خاصة بالالجئني .

 7مادة 

يدعو جامعة الدول العربية لبذل املزيد من اجلهود االعتماد اتفاقية عربية خاصة بالالجئني ويأمل أن 
 حتقق اجلهود أهدافها املرجوة خالل فرتة معقولة .

 : 8مادة 

يهيب بالدول العربية أن تزود األمانة العامة باملعلومات واإلحصائيات الالزمة وخاصة يف اراالت 
 التالية :

 أوضاع الالجئني والنازحني يف إقليمها .

 ب مد  تنفيذها لالتفاقيات الدولية اخلاصة حبماية الالجئني . 

الالجئني والنازحني . وذلك حىت تتمنن واملراسيم واألنظمة السارية بشان  –خ القوانني الوطنية 
جامعة الدول العربية من القيام بدور فعال يف محاية الالجئني والنازحني بالتعاون مع اميئات الدولية 

 املعنية .
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 : 9مادة 

(أ) يؤكد بقوة الضرورة امللحة لالجئني الفلسطينيني من قبل املنظمات الدولية وخاصة األمم املتحدة 
دون املساس حبال من األحوال  باحلقوق الوطنية للشعب الفلسطيين وخاصة حقه يف العودة وتقرير 

 املصري . 

الشعب بالسرعة الالزمة وذلك (ب) يطالب أجهزة األمم املتحدة املختصة بتوفري احلماية الواجبة مذا 
 . 1990ديسمرب / كانون األول  20بتاريخ  681تنفيذا لقرار جملس األمن رقم 

(ج) يطاب الدول العربية بتطبيق بروتوكول معاملة الفلسطينيني يف الدول العربية الذي اقر يف الدار 
 بنامل بنوده . 1965سبتمرب / أيلول عام  11البيضاء بتاريخ 

 10مادة 

كد على ضرورة توفري محاية خاصة للنساء واألطفال باعتبارهم من أكثر فئات الالجئني والنازحني يؤ 
 عددا وتضررا ومعانات .

 : 11مادة 

ينادي بإعطاء مسالة نشر قانون الالجئني والتوعية به يف العامل العريب ما يستحقه من اهتمام. كما 
ساين بالتعاون مع املفوضية السامية لألمم املتحدة يدعو إىل إنشاء معهد عريب للقانون الدويل اإلن

 لشؤون الالجئني واللجنة الدولية للصليب األمحر وجامعة الدول العربية.

 هـ .1413مجاد  األوىل  24صدر بالقاهرة يف يوم اخلميس 

 م . 1992نوفمرب / تشرين الثاين  19املوافق ل  
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 -د  –الملحق 

 عن المؤتمر الوزاري الدولي لمنظمة التعاون اإلسالمي إعالن عشق آباد

 -الالجئين في العالم اإلسالمي  -

 أباد، عشق يف ارتمعني اإلسالمي، التعاون منظمة يف األعضاء الدول وفود ورؤساء وزراء حنن، -1
 حول اإلسالمي التعاون ملنظمة الوزاري الدويل املؤمتر يف 2012 مايو 12 و 11 يومي برتكمنستان
 اإلسالمي؛ العامل يف الالجئني

 اللجوء، حق منح أسس خلت، قرناً  عشر أربعة عن يزيد ما منذ أرسى، قد اإلسالم بأن نُدرك -2
 إلسالمية؛ والتقاليد والرتاث العقيدة يف راسخاً  اليوم أصبح أمر وهو
 الدول تستضيفهم معظمهم أن السيما العامل، يف الالجئني أوضاع إزاء قلقنا عميق عن نعرب -3

 اإلسالمي؛ التعاون منظمة يف األعضاء
 أراضيها، فوق الالجئني استضافة يف اإلسالمي التعاون منظمة يف األعضاء الدول مبسامهة ُنشيد - 4
 10,7 لزهاء اإلسالمي التعاون منظمة يف األعضاء واخلمسني السبع الدول استضافة تؤكده ما وهو
 ؛)األونروا أوردتا اليت لإلحصائيات طبقاً ( فلسطيين الجئ ماليني مخسة ضمنهم ومن الجئ، مليون
 بتوفري الراسخ بالتزامها الوفاء يف اإلسالمي التعاون منظمة يف األعضاء الدول باستمرار كذلك وُنشيد
 احمللية؛ وقوانينها الوطنية قدراتا مراعاة مع لالجئني، احلماية

 1967 لعام با امللحق والربوتوكول الالجئني بوضع املتعلقة 1951 عام معاهدة أن إىل ُنشري -5
 والقيم املبادئ احرتام أمهية إىل ُنشري كما .والعشرين احلادي القرن مع تتواكب مستمرة قيما ميثالن
 الوثيقتان؛ هاتان تتضمنها اليت
 اجلذرية، أسبابا مع التعامل إىل واحلاجة الالجئني ملشنلة واإلنسانية االجتماعية األبعاد نُدرك -6

 التوتر؛ مصادر من مصدراً  املشنلة هذه تصبح ال حىت اجلهود بذل على الُدويل ارتمع وحنث
 واالجتماعي األمين بالتأثري ونُقر الالجئني، من كبرية أعدادا تستضيف اليت الدول كرم نثمن -7

 ونشري البلدان، هذه على الالجئني من هائلة أعداد وجود على ينطوي الذي والبيئي واالقتصادي
 بقلق
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 الدولية؛ املساعدة مستويات تدين إىل بالغ
 العريب اعر والص الفلسطينية بالقضية الصلة ذات اإلسالمي التعاون منظمة قرارات على نُؤكد - 8

 الشرعية وقرارات الدويل للقانون وفقاً  الفلسطينيني الالجئني قضية لح ضرورة علىو  ، ئيلياإلسرا
 أن على نُؤكد كما العربية؛ واملبادرة ) (194رقم العامة اجلمعية قرار وخاصة الصلة، ذات الدولية
 املسؤولية جتسد اليت اجلهة هي )األونروا(الفلسطينيني الالجئني وتشغيل إلغاثة املتحدة األمم وكالة
 ويف املتحدة، لألمم العامة اجلمعية من ما املمنوحة الوالية مبوجب الفلسطينيني الالجئني جتاه الدولية
 الفلسطينيني، الالجئني معاناة من للتخفيف األونروا به تقوم الذي امام الدور عالياً  نثمن الصدد، هذا

 الوكالة لنداءات لالستجابة اإلسالمي التعاون منظمة يف األعضاء والدول الدويل ارتمع وندعو
 ديارهم؛ إىل الفلسطينيني لالجئني العودة حق حتقيق يتم أن إىل ودعمها

 على أرمينيا مجهورية عدوان“ بشأن س: 38/10-رقم اإلسالمي التعاون منظمة بقرار نذكر 9-
 املنظمة ووثائق اخلارجية، وزراء رلس والثالثني الثامنة الدورة اعتمدته الذي ”أذربيجان مجهورية
 والجئ نازح مليون من أكثر حمنة إزاء قلقلنا بالغ عن نُعرب الصدد، هذا ويف . الصلة ذات األخر 
 آذربيجان، مجهورية يف حوما وما كاراباخ ناغورنو إقليم يف احملتلة املناطق من طُردوا أذربيجاين

 من طردوا ومن اآلذربيجانيني الالجئني متنني إىل وندعو . اإلنسانية املشاكل هذه وِحدَّة حجم وإزاء
 تبذما اليت للجهود ودعمنا النامل تضامننا جمدداً  ونُؤكد ، وكرامة وشرف أمان يف ديارهم إىل العودة
 للقرارات النامل بالتطبيق نطالب الصدد، هذا ويف . املبتغى هذا لتحقيق آذربيجان وشعب حنومة
 وجملس املتحدة لألمم العامة واجلمعية اإلسالمي التعاون منظمة من كل عن الصادرة الصلة ذات
 .الدويل األمن
 يف األعضاء الدول يف اللجوء حاالت من جداً  النثري بأن القلق عميق الدوام، على ُيساورنا، -10

 ارتمع من وعميقة مستدامة مشاركة تستلزم وأصبحت أمدها طال قد اإلسالمي التعاون منظمة
 الالجئني، لشؤون السامية املتحدة األمم مفوضية مع للعمل املتحدة األمم هيئات من وغريها الدويل
 والتوصل الالجئني حمنة حلل االقتضاء، عند املتحدة، األمم إطار يف العاملة اجلهات من غريها ومع
 .الصلة ذات املتحدة لألمم العامة اجلمعية وقرارات الُدويل القانون مع تتسق مستدامة حلول إىل

 وفًقا اللجوء حلاالت احلقيقة األسباب ملعاجلة اجلهود مضاعفة ضرورة ذلك، عن فضالً  وندرك،
 .األعضاء الدول سيادة احرتام مع الُدويل، للقانون
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 املنشأ، دول وندعو الالجئني، حلاالت األفضل احلل تظل الطوعية العودة أن جمدداً  ؤكدن -11
 العمل إىل كنل الدويل وارتمع الالجئني، لشؤون السامية املتحدة األمم ومفوضية اللجوء، وبلدان
 هذا ويف . ديارهم إىل العودة يف حقهم كارسة من الالجئني لتمنني يلزم ما بنل للقيام سوية

 .الطوعية العودة تعزيز أجل من الدولية اجلهود ملضاعفة السياسية باإلرادة التحلي إىل ندعو السياق،
 منظمة يف األعضاء الدول بعض حنومات بذلتها اليت اإلجيابية واجلهود باخلطوات نُرحِّب - 12

 بلدا�م إىل ملواطنيها متييزية غري بطريقة الطوعية العودة تعزيز بشأن بواجبها القيام يف اإلسالمي التعاون
 بلدان كذلك وُنشجع .الدائم إدماجهم إعادة لضمان واألمن والدعم باملساعدة ومدهم وكرامة بأمان
 .الصدد هذا يف كاثلة تدابري اختاذ على األخر  الالجئني منشأ
 مستو  على التوطني إعادة وأماكن احتياجات بني القائمة النبرية الفجوة بالغ بقلق ُنسجل -13
 االستخدام على التوطني إعادة بلدان وحنث . التوطني إلعادة انتقائية معايري اعتماد وبني العامل
 الالجئني لشؤون السامية املتحدة األمم مفوضية حنث كما اإلجراء، مذا التمييزي وغري واملرن الفعال
 حول التقارير ورفع لالجئني، املستضيفة البلدان مع وثيق، حنو على بالتنسيق، عملها مواصلة على
 .وفاعلية انتظاًما أكثر حنو على التوطني إعادة أنشطة

 ومع الالجئني، لشؤون السامية املتحدة األمم مفوضية مع وبالتعاون الُدويل، ارتمع ندعو -14
 اليت الدول ومساعدة لدعم املوارد من مزيد توفري إىل الصلة، ذات الدولية املنظمات من غريها

 حتمل يف واملشاركة الدوليني والتعاون التضامن مبدأ مع يتوافق حنو على وذلك الالجئني، تستضيف
 حتظى أن ينبغي الالجئني من غفرية أعداد تدفق تواجه اليت الدول أن جمدداً  نُؤكد كما .األعباء
 .األعباء حتمل يف العادلة املشاركة ملبادئ وفقاً  دويلال ارتمع مبساعدة

 ذات املالية واملؤسسات اإلسالمي التعاون منظمة يف األعضاء للدول القيمة باملسامهة ُنشيد -15
 املسامهة هذه تعزيز إىل الصدد، هذا يف ، ونتطلع بالالجئني، يتعلق فيما للمنظمة التابعة الصلة

 .املناسب الوقت يف وتقدميها
 الثامنة الدورة عن صدر الذي س - 38/11 :رقم اإلسالمي التعاون منظمة قرار نستذكر -16

 احلل باسرتاتيجية“ ونرحب .الصلة ذات املنظمة وثائق من وغريه اخلارجية، وزراء رلس والثالثني
 للدول املساعدة وتقدمي الدائم اإلدماج وإعادة الطوعية العودة لدعم األفغان بالالجئني اخلاصة
 واجلمهورية اإلسالمية أفغانستان مجهورية حنومات بني املشاورات عن متخضت واليت ،”املضيفة
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 لشؤون السامية املتحدة األمم مفوضية برعاية اإلسالمية، باكستان ومجهورية اإليرانية اإلسالمية
 يف ُعقد الذي املؤمتر عن الصادر املشرتك اإلعالن يف به وردت الذي النحو على وذلك الالجئني،
 تعزيز خالل من االسرتاتيجية مذه الفعلي التطبيق إىل وندعو  . 2012 مايو 3 و 2 يومي جنيف
 لواحدة حل وضع بدف وذلك وكرامة، بأمان األفغان لالجئني الطوعية العودة لدعم الدويل التعاون
 لتعزيز كاثلة مبادرات وضع إمنانية حبث على وُحنث .العامل يف أمداً  وأطوما اللجوء حاالت أكرب من

 .اإلسالمي العامل يف األمد طويلة جلوء حاالت مع للتعامل الطوعية العودة
 اجلهود على ونثين لالجئني لشؤون السامية املتحدة األمم ملفوضية الريادي بالدور ُنشيد -17

 كفاءة من أبدوه ملا التنفيذيني وشركائها املفوضية مبوظفي نُنوه كما .منتبها يبذما اليت املتواصلة
 توفري ملواصلة الدويل ارتمع ندعو الصدد، هذا ويف . مبسؤولياتم اضطالعهم عند وتفان ومهنية
 مواصلة من الالجئني لشؤون السامية املتحدة األمم مفوضية لتمنني املايل والدعم الالزمة املساعدة
 .مبسؤولياتا النهوض

 احملدودة االقتصادية إمناناتا رغم لالجئني املضيفة األعضاء للدول شنرنا عميق عن نعرب -18
 واإلقليمية الدولية للمنظمات املاحنة األعضاء الدول على نثين السمحة، اإلسالمية لقيمها تأكيداً 
 تقدمه الذي املتواصل والدعم اإلنسانية اجلهود الصدد هذا يف ونثمن الالجئني، جمال يف العاملة
  .بم املعنية وللمنظمات خاصة واإلسالمي كافة العامل يف الالجئني لقضايا السعودية العربية اململنة
 على للتنمية اإلسالمي والبنك ُعمان وسلطنة النويت ودولة السعودية العربية اململنة نشنر كما
 .املؤمتر هذا إلجناح املادي الدعم
 الوزاري للمؤمتر النرمية االستضافة هذه على وشعًبا، حنومة لرتكمنستان، امتناننا عن عربن -19
 الناجحة جتربتها من واالستفادة اإلسالمي، العامل يف الالجئني حول اإلسالمي التعاون ملنظمة الدويل
 .تركمنستان يف اجلنسية وعدميي الالجئني قضايا مع تعاملها يف

 . 2012 مايو 12 يف أباد عشق يف اُعتمد
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 الصفحة اآلية
 

َلًّى ﴿ ُص م َل م
ِي َله ـْر مِي َلمِي ُق مُي م ُصاه مالهَّقي ًام مالَلُر ِي ًقم مًِّل َلمـلًا ُل م َل مهِّرـْلمر ًرًلم َل َل م ْر نلمم الِي العلهيدر
م مالهَُِّّكقعي َلمكيفينيل مالهِّر طقمئيفينيل مًِّي ل َلهمـْلمريتي مللمَلنمطلهل

مالِيمسرلمعي َل م
ِي َله ـْر مِي ٰ سورةم .﴾ هِّسُّجصوديمِيىلل

َةم،مهآليًم  . 125هِّـَ

09   ، 10 

َصوديم ﴿ َص ًصوهمَلارفصوهمـيمِّر ُل مآ ُيي ل ممهِّق  . 01هآليًم ، سورةمهملمئدة .﴾  يلممَليُّْهل
  

19 

ًام ﴿ َل مالسل َيرياه مكل َلهغلمام ُص م لررضي مهألر ميفي مجيليدر مهًِّقْهي ـيملي مسل ميفي َر َي م ُل ميْصهل مُي م ال ُل مخيلرَصجر ال
َصهصمعلًلىمهًِّقْهيم َر مَل مالقلعل َلدر مفْل هصمهِّرملورتص ريكر مهًِّقْهيمالرلسصوِّيهيممثصقميصدر َاهمِيىلل

َي م ُصهل مهًِّقْهصم  ـْلمرتيهيم الكلمنل
ممام  .100سورةمهًِّسمءم،مهآليًم. ﴾ غلفصوراهمرقحي

29 

َرم ﴿ مكصًتص َل م
مفي مقلمِّصوه َر هي مَلنفصسي مظلمِّيميي ًص ئيكل مهِّرملالل َص ِص متْلولفقم ي ل

ُي مهِّق مكصًقمم  ِينق قلمِّصوه
لررضيم مهألر ميفي َلفينيل تلضر م  ُصسر مفيمهل َصاه

َي م مفْلتْصهل ًا َل مالهسي مهًِّقْهي مَلررضص مَلمللرمتلكص ر م  قلمِّصوه فلأصاِّْلٰئيكل
َصم ًق هل َل م َر ِص رياه  ُلأراله َي مُل  . 98هآليًم ، سورةمهًِّسمء .﴾ السلمءلتر

29 

ُلأرُلًلهصم ﴿ مهًِّّهيممثصقمَلـرًيغرهصم مكلاللِل ملعل ميلسر َرهصمحلىتق َي مفلأل تلجلمرلكل مهسر َيكينيل مهِّرمصشر ٌدمُل ل مَلحل الِينر
ًلمصونلم َر ٌِمالقميْل مقْلور َر مـيألنْقهص ً. ﴾ْلِّيكل  . 06هآليًم ، سورةمهِّتـو

32 ،  100، 147 ، 
   230،م 169
274 

مهًِّّهصمالرلسصوِّصهصم ﴿ ِل َق مُلممحل مالاللمحيصلَلُصونل َي مهآلخي مـيمًِّّهيمالاللمـيمِّرمْلورِي ًصونل ُي ماللميْصؤر ُيي ل قلمتيًصوهرمهِّق
م َرطصوهر ميْص محلىتق مهِّركيتلمبل مَصاتصوهر ُيي ل مهِّق مُي ل مهحلرلقل مديي ل ميلدييًصونل َرمالالل ِص مال ميلٍد معل  هجلريزريلًل

ً. ﴾ صلمغيَصانلم  . 29هآليًم ، سورةمهِّتـو

75 

مهلللممالتْلولكقلرمعلًلىمهًِّقْهيم ﴿ ًلحر َر مفلم َي ًر سق
ًلحصوهمًِّي َل َصم  الِينم م

َلًي مهِّسقميمعصمهِّر ِصول سورةم.﴾ ِينقهصم
 . 61 هآليً،م هألنفمل

81 

م ﴿ مُل ل ِلدمتُّ معلم ُيي ل مهِّق همِيالق مَلحلدا َر َصاهمعلًلمركص
ِي مشلمرئاممالمللرميصظلم َر َصوكص َص ممثصقممللرميًل َيكينيل هِّرمصشر

َرم ُصدقتيي م ٰ مِيىلل َر ِص دل َرمعلهر ُّوهمِيِّلمرهي
مهِّرمصتقَينيلم  فلألِي ً سورة.﴾ ِينقمهًِّقْهلمحيصيبُّ   .04هآليً،مهِّتـو

81 ،  85 ،  217 

م ﴿ َر مِّلكص مَلعرمل َر مالِّل ميلرتيلكص َر َلكص مالهًِّقهصمُل لعرًلورنل َصمهألر مالَلنتص َي ًر مهِّسق عصوهمِيىلل ًصوهمالتلدر
متلي  .﴾فلالل

 . 35سورةمحممدم،مهآليًم

83 

مهِّرمصتقَيي ﴿ مهًِّّهلمحيصيبُّ مِينق تلَيممصوهرمهللصَر مفلمسر َر ُصوهرمِّلكص َلم تْل ممهسر ً.﴾فلمل  85  07هآليًم،سورةمهِّتـو

مهًِّقْهصم ﴿م مهللصَص َلملل مفْل مهِّرملورتي رل ُل مَصِّصوٌفمحل َر ِص مال َر َصوهمُي مدييلمريِي َل مخل ي ل
ُي مهِّق مِيىلل َلمللرمتْلَل

109 
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َرم ِص ملم َصانلم ُصوتصوهممثصقمَلحر كص ميلشر مالل ِي مهًِّقم َْلَل مَلكر مالِّلْٰكي ق ِي ُصامفلضرٍلمعلًلىمهًِّقم مهًِّقْهلمِّل   .﴾ِينق
َةمهآليًم،م  . 243سورةمهِّـَ

َصوكلم ﴿ َي مخيصر مَلار ًصوكل تْص َر ميْل مَلار مِّيمصَرـيتصوكل َصاه مكلفل ي ل
ُي مهِّق مـيكل َص مميلركص ْر م  الِي َص مالميلركص َصانل الميلركص

َيي لم  هًِّقْهصم مهِّرملمكي َص مْر  .30سورةمهألنفملمهآليً،م.﴾الهًِّقْهصمخل

109 

َلقصونلم ﴿ ميْلفر ٌِ مقْلور َر مالِّلْٰكيًْقهص َر مُلًكص ِصَ م ُلم مال َر مِّلميًكص َر مِينْقهص مـيمًِّقْهي فصونل
مِّ ﴾٥٦﴿ الحيلرًي ور

مجيلرملحصونلم َر ِص مال مِيِّلمرهي مِّقولِّقوره ُصدقخلالا م مُلغلمرلهٍتمَلار ًرجلأامَلار مُل ًم.﴾٥٧﴿جيليدصانل سورةمهِّتـو
 57 – 56هآليًم،م

110 

 ِبْسِم اللَّـِه الرَّْحَمـِٰن الرَِّحيم
مقْصَليرشٍم في يالل َقمرفيم ﴾١﴿ إليي مالهِّ مهِّشلتلمءي ًل ًل مريحر َر فيهي ه﴾٢﴿ ِييالل ُل ْٰ ِل م مرلبق ـصدصاه َر ًرمْل  فْل

َيم مخلورفٍم ﴾٣﴿ هِّرـْلمر مُل ر ًْلهصَ ُل مالآ َصوٍع م مُل  َلملهصَ ُييمَلطر َيشم. ﴾٤﴿ هِّق مق سورة
 . 04ِىلم 01،م هآليً

110 

م ﴿ ميفي مجيليدصانل مالالل َر مِيِّلمرهي َل َل م ِل م مُل ر محيصيـُّونل َر هي
ـرًي مُي مقْل ميلمنل مالهإلري هرل مهِّدق متْلـْلوقءصاه ُيي ل الهِّق

ًٌم َلمصل مخل َر مبيي مكلمنل مالِّلور َر هي معلًلٰىمَلنفصسي ِيَصانل ًامِّلقممَصاتصوهماليْصؤر َل م محل َر
م صصدصاريِي ُل ميصوقل ال
ًيحصونلمشصحقم َصمهِّرمصفر ِص م هيمفلأصاِّْلٰئيكل  . 09هآليًم ، سورةمهحلشَ .﴾ نْلفرسي

172 

م ﴿ مالعيًرما مام محصكر ًلمهص مآتْلمْر تْلولٰى مالهسر مَلشصدقهص مـْلًلغل ًينيلم  الِّلمقم سي مهِّرمصحر مجنلرزيي ِّيكل ُٰل  ﴾ الكل
 . 14هآليًم ، سورةمهََِّص

174 

ًلًٍم ﴿ مغلفر نيي ًلمعلًلٰىمحي همُي م الدلخلللمهِّرملدييًل ُل ْٰ ِل م ني تلتيالل َر ميْل ي ًلنير َص ممرل مفيمهل دل َل ممفْلول ًيهل ِر مَل ُل ر
معلدصالهيم مُي ر ه ُل ْٰ ِل مال َلتيهي م مفْلولكلزلهصم  شي

معلدصالهي ُييمُي ر مهِّق معلًلى َلتيهي م ُييمُي مشي مهِّق تْلغلمِلهص فلمسر
معلًلمرهيم َلضلٰى مفْل مهِّشقمرطلمنيم ُصوسلٰى معلمللي مُي ر ه ُل ْٰ ِل م مُُّـينيٌم ِينقهصم  قلملل لٌّ مُُّضي سورةم ﴾ علدصاٌّ

 . 15هآليًم ، هََِّص

174 

َيخصهصم ﴿ َر تل ميلسر لُرسي َلهصمـيمألر َل تلً يمهسر
ُي ْلهمهِّق مفلإي مئيفامميْلتْلَلققبص يًلًيمخل

مهِّرملدي ميفي م  فلألصرـلحل قلملل
مِّلغلوييٌّمُُّـينيٌم ُصوسلٰىمِينقكل  .18سورةمهََِّصمهآليًم2T 2T ﴾ ِّلهصم

175 

م﴿م مءل َل مال مـيكل ميلأرِليَصانل ل مهِّرملألل مِينق ُصوسلٰى م ميلم مقلملل َلٰى ميلسر ًي يًل
مهِّرملدي َلى مَلقر مُل ر ٌل َص رل

نيلم مهًِّقمصيحي مُي ل مِّلكل مِيينل َصجر مفلمخر ًصوكل تْص َر مْل
ميْلتْلَلققبصم ﴾٢٠﴿ ِّي مئيفام مخل ًْرهلم مُي َلجل م  فلخل قلملل

م مهِّظقمِّيمينيلمرلبل مهِّرَلورِي مُي ل  . 21 – 20هآليًم ، سورةمهََِّص ﴾ جنلليني

175 
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مُلمم ﴿ َل َر مَل زييلكل ملجر
مِّي عصوكل ميلدر مَليبي مِينق َر مقلمِّل ملمٍء تيحر يمعلًلىمهسر مِلرشي همهصلم دل مءلترهصمِيحر فلجل

مِّلًلم َل َلمر م سل مالل مقلملل َلصل مهِّرَل معلًلمرهي مالقلصق مءلهص َل م م  َّللفرمفْلًلمقم مهِّرَلورِي مُي ل جنللورتل
 . 25هآليًم ، سورةمهََِّص . ﴾ هِّظقمِّيمينيلم

175  ، 180 ،181 

ًيهيم ﴿ ِر ل مألي منلمراهمقلملل مهِّطُّوري منيبي َل مُي م مآنلسل ًيهي ِر مـيأل مالسلمرل َللل ل ُصوسلىمهألر فْلًلمقممقلضلٰىم
م م مُلًْرهل مآتيمكصَ مِّقَلًلي منلمراه َص مآنلسر مِيينل َصوه ُركص مه َر مِّلَلًقكص مهًِّقمري مُل ل الٍة ُر َل م مَلار لربلٍ خبي

َرطلًصونلم  .29هآليًم ، سورةمهََِّص ﴾ تل

 184،م  175

مهِّشقمرطلمنيم ﴿ معلمللي مُي ر ه ُل ْٰ ِل م مُُّـينيٌم  قلملل لٌّ مُُّضي معلدصاٌّ م ﴾١٥﴿ ِينقهص مِيينل مرلبل قلملل
م َص مِّلهصمظلًلمر َل مفْلغلفل ميلي َر مفلمغرفي ي َص﴿  نْلفرسي م مهَِّقحي مهِّرغلفصورص ِصول م ممبيلمم ﴾١٦ِينقهص مرلبل قلملل

َيُينيلم مِّلًرمصجر مظلهيرياه مَلكصونل مفْلًل ر معلًليق َل َلمر  16،م15 يً،مهآل سورةمهََِّص ﴾ .َلنْر
،17 

184 

م علسلىٰم ﴿ مسلولهءلمهِّسقـيمليمرليبل دييليني  184 . 22هآليًم ، سورةمهََِّص ﴾َلنميْلهر

مخلريرٍمفلَيريٌم ﴿ مِييللقمُي ر َل ممَلنزلِّر مِّيمل مِيينل مرلبل َلملل  184 . 24هآليًم ، سورةمهََِّص ﴾ فْل

م ﴿ َصودصاه ميْل مالِين ًلفل مسل مقلدر مُقم مهللَص َر ميْصغرفل تْلهصوه ميًل مِين َصاه مكلفل ي ل
ُي مِّلًق مقصل َر مُلضل َلدر فْل

لاقِّينيلم مهألر َص  . 38هآليًم ، هألنفملسورةم ﴾ سصًق

217 

َيم ﴿ ًلمهِّركصفر َلمتيًصوهمَلئيمق مفْل َر مدييًيكص مالطلَلًصوهميفي َر ِي دي َرديمعلهر َصوهمَلميرلمنْلهصَمُل مـْل م  الِينمنقكل َر ِينْقهص
تْلهصونلم ميًل َر َلًقهص مِّل مَلميرلمنلمهللصَر ًسورةم ﴾ الل 12هآليًم ، هِّتـو 1T. 

218 

معلًلٰىمسلولهءٍم ﴿ َر مِيِّلمرهي ُر ملمنلًامفلمنـي مخي
مُي مقْلورٍِ مهخلرلمئيًينيلم الِيُقممَّللمفل ق محيصيبُّ مهًِّقْهلمالل  ﴾ ِينق

 . 58هآليًم ، هألنفملسورةم

218 

َلـصوهم ﴿ َر ميْل مجنللٌسمفلالل َيكصونل ًصوهمِيمنقلممهِّرمصشر ُل مآ ُيي ل ممهِّق ميلممَليُّْهل َر هي معلمُي َردل مـْل ِل مهحلرلَله دل
هِّرملسرجي

ه ُل ْٰ مشلمءلم ِل مِين ًيهي مفلضر مُي  مهًِّقْهص َص ميْصغرًيمكص مفلسلورفل ًا ًل معلمْر َر تص فر مخي ٌَم  الِينر معلًيم مهًِّقْهل ِينق
ٌَم ًمسورةم ﴾ حلكيم  . 28هآليًم،مهِّتـو

232 

ًينيلم ﴿ ُي َيي لمعلًلىمهِّرمصؤر مفي َلللمهًِّقْهصمِّيًركل  233 . 141هآليًم،مهًِّسمءمسورةم ﴾ سلـيمالامالِّل مجيلر

ًصوِص قم ﴿ تلحي ُر مفلم َلهٍت
َي م ُصهل م ًلمتص ُي مهِّرمصؤر َص مءلكص َل م ْله مِي ًصوه ُل مآ ي ل

ُي مهِّق م مَليُّْهل َصم يلم ًل مَلعر هًِّقْهص
مهِّركصفقمريم  ـيإيميلم�يي قم مِيىلل َصوِص ق َي َر متْل ًلمٍتمفلالل ُي ُصؤر م تصمصوِص ق معلًيمر ِص قم فلإينر م م الل مالالل مهلقصَر لٌّ حي

مهللص قم محيليًُّونل َر َصوه ِص مَلنفل مُقم مآتْلمرتصمصوِص قم  الآتصوِصَ ْله مِي كيحصوِص ق مَلنمتًل َر معلًلمركص ًلمحل َص م الالل

234 
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ِص قم َصورل َصوه  َص مَلنفل مُلم ألِّصوه مالِّرملسر َر تص َر مَلنفل مُلم ألِّصوه مالهسر َي مهِّركلولهفي َي َل َي مـي كصوه مِصرسي َرم  الالل  ْٰلِّيكص
َصمهًِّقْهيم َرم  حصكر ًلكص َصمـْلمْر ٌَم حيلركص ٌَمحلكيم  .10هآليًم،مهملمتحًًمسورةم ﴾ الهًِّقْهصمعلًيم

مـيمِّرـلمطيليم ﴿ ِي مهًِّقم ولهلل مَلُر َر ًيهي مالَلكر معلًرهص منْصهصوه مالقلدر مهَِّلـلم َص
ِي ُي َيي لم الَلخر مفي مِّيًركل نلم الَلعرتلدر

هـاممَلِّيممام ُل معل َر ًْرهص  .161هآليًم،مهًِّسمءم سورة ﴾ ُي

263 

م﴾ ًلمصونل َر متْل َر مِينمكصًتص معلًلمرهي مجيصلمرص مجيصيريصمالالل ِصول ٍءمال مكصللمشلير ًلكصوتص مُل
مُل مـيملديهي  ﴿مقصلر

ًونم،مهآليًم  . 89سورةمهملُؤ

275 
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 الصفحة الحديث
حرمت املدينة كما حرم إبراهيم مكة، إين و  ،ألهلهاأن إبراهيم حرم مكة ودعا  «
 .» عليه السالم ملكة إبراهيم به ما دعا يثلمبدعوت هلا يف مدها وصاعها اين و 

10 

 .»من دخل دار أيب سفيان فهو آمن « اهللا عليه وسلم قال له رسول اهللا صلى
وما  :قال. »ومن دخل الكعبة فهو آمن «فقال وما تسع داري؟ :قال أبو سفيان

 وما يسع :قال. » ومن دخل املسجد فهو آمن « تسع الكعبة؟فقال
 .هذه واسعة :فقال أبو سفيان .» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن «فقال املسجد؟

10  ،21 

  171 ،  20 » املسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم «

 27 .» ال حلف يف اإلسالم وأميا حلف كان يف اجلاهلية، مل يزده اإلسالم إال شدة «

لقد شهدت يف دار عبد اهللا بن جدعان  « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 . » ولو أدعى به يف اإلسالم ألجبتحلفا ما أحب أن يل به محر النعم 

27 

اغزوا باسم اهللا يف سبيل اهللا، قاتلوا من كفر باهللا، اغزوا وال تغلوا، وال تغدروا،  «
 . ».......وال متثلوا، وال تقتلوا وليدا، 

76   ، 189 

كنت جالسا مع جابر بن زيد، وعمرو بن أوس  :قال مسعت عمرا، :قال 
 .1T........."سنة سبعني،  -فحدثهما جبالة، 

76 

هاجرت أم كلثوم بنت عقبة ابن أىب معيط ىف اهلدنة، فخرج أخواها عمارة  "
 ..........." .، -صلى اهللا عليه وسلم  -والوليد، حىت قدما على رسول اهللا 

82 

أما واهللا لوال أن الرسل ال تقتل  «قال نقول كما قال، : قاال »ما تقوالن أنتما؟ «
  .» لضربت أعناقكما

103 

 107 . » ال يؤمن أحدكم، حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه «

لو خرجتم إ  أرض اببةة، فنن با ملكا ال يظلم عنده أحد، وهي أرض  «
  »صدق، حىت جيعل اهللا لكم فرجا مما أنتم فيه 

28 110 ،  176 

له  ده، عنده طعام يومه، فكأمنا حيزتمعاىف يف جس أصبح آمنا يف سربه، من«
  »الدنيا

111 

 149 صلى اهللا عنان من السماء مث عرض لرسول اهللا »نصرت يا عمرو بن سامل   «



 فهرس األحاديث                                                                                     
 

- 386 - 
 

  » إن هذه السحابة لتستهل بنصر بين كعب. « فقال
يطلع قرنا من حيث  وأومأ بيده حنو املةرق »إن الفتنة جتيء من هاهنا «

وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإمنا قتل موسى الذي قتل، من آل  الةيطان
َناَك ِمَن اْلَغمِّ َوفـَتَـنَّاَك  ﴿فقال اهللا عز وجل له ﴾خطأ  فرعون، يـْ َوقـَتَـْلَت نـَْفًسا فـََنجَّ
 . ﴾  فـُُتونًا

177 

إ   وقد ذكر األموي يف مغازيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث أريقط
إن حليف قريش ال جيري  :فقال األخنس بن شريق، فطلب منه أن جيريه مبكة،

 ...................".على صميمها

186 

 218 ، 187 .».............................مل أعقل أبوي قط إال ومها يدينان الدين،  «

، » هانئمرحبا بأم  «فقال أنا أم هانئ بنت أيب طالب، :فقلت »من هذه؟، «
يا  :فقلت فلما فرغ من غسله، قام فصلى مثاين ركعات ملتحفا يف ثوب واحد،
فقال رسول  رسول اهللا زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجال قد أجرته فالن بن هبرية،

  :قالت أم هانئ ،» قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ «اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 . وذلك ضحى

188 

سفيان فهو آمن، ومن ألقى السالح فهو آمن، ومن أغلق من دخل دار أيب  «
أما الرجل فقد أخذته رأفة بعةريته، ورغبة يف  :فقالت األنصار ،» بابه فهو آمن

قلتم: أما الرجل  " :قال قريته، ونزل الوحي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،
أنا  -ثالث مرات  -فقد أخذته رأفة بعةريته، ورغبة يف قريته، أال فما امسي إذا؟ 

 حممد عبد اهللا ورسوله، هاجرت إ  اهللا وإليكم، فاحمليا حمياكم، واملمات مماتكم
فنن اهللا ورسوله يصدقانكم   :قال قالوا: واهللا، ما قلنا إال ضنا باهللا ورسوله، "

  » ويعذرانكم

188 

أنزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن أربعني، فمكث مبكة ثالث  «
عةرة سنة، مث أمر باهلجرة فهاجر إ  املدينة، فمكث با عةر سنني، مث تويف 

 » صلى اهللا عليه وسلم

190 

 217املسلم أخو املسلم، ال يظلمه وال يسلمه، ومن كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف  «
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عن مسلم كربة فرج اهللا عنه با كربة من كرب يوم القيامة، ومن ومن فرج  حاجته
 » سرت مسلماً سرته اهللا يوم القيامة

أما علمت أن اإلسالم يهدم ما كان قبله؟ وأن اهلجرة تدم ما كان قبلها؟ وأن  «
 » ابج يهدم ما كان قبله؟

217 

اهللا عليه وسلم من ملا رأى عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول اهللا صلى  "
 ورواحى  البالء وهو يروح ويغدو يف أمان من الوليد بن املغرية قال: واهللا إن غدوي

"................................ 

219 

يا رسول اهللا إن كعب بن زهري قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل  : فقال
 » نعم  « :عليه وسلمفقال رسول اهللا صلى اهللا  أنت قابل منه إن جئتك به؟

 .يا رسول اهللا كعب بن زهري  فقال: إذا أنا

220 

فحدثين عاصم بن عمر بن قتادة أنه وثب عليه رجل من  :قال ابن إسحاق
 .األنصار فقال: يا رسول اهللا دعين وعدو اهللا أضرب عنقه

 .» دعه عنك، فننه جاء تائبا نازعا « فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فغضب كعب بن زهري على هذا ابي من األنصار ملا صنع به صاحبهم،   :قال

 .وذلك أنه مل يتكلم فيه رجل من املهاجرين إال خبري

220 

فقد أسلمت زوجته ، فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستأمنته لعكرمة "  
وسلم فآمنه ، فلحقته باليمن حىت جاءت به ، فأقرها رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 ". على نكاحها األول

221 

 232 »يف كل كبد رطبة أجر « قال يا رسول اهللا، وإن لنا يف البهائم أجرا؟ : قالوا

 أمرك على امض " :له قال حيث قريش النيب إ  تسليم طالب أيب رفض أمثلته
 " أسلمك ال فواهللا ، أحببت ما وافعل

237 

قال  ،"ابرب فيأخذون منهم العةرأن جتارا من قبلنا من املسلمني يأتون أرض 
 .........."خذ أنت منهم كما يأخذون من جتار املسلمني " :فكتب إليه عم

264 
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 . حفصالكريم برواية  نآالقر  -أوالً 

 : باللغة العربية الكتب -ثانياً 

الواقعة يف  األحاديث، البدر املنري يف ختريج  األنصاريابن امللفن، سراج الدين عمر ابن علي  .1
، حتقيق ، مصطفى ابو الغيط و عبد اهللا بن سليمان ، دار اهلجرة للنشر  09الشرح الكبري،ج

 والتوزيع، بدون بلد ط .

، حتقيق،  مصطفى عبد الواحد،  02ابن كثري ، أبو الفداء إمساعيل ، السرية النبوية ،ج .2
 م  .1976/ ه  1396بريوت لبنان، دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، 

، مصر،دار البيان  04ابن كثري ، البداية والنهاية ، حتقيق، حممد حممد ثامر وآخرون ، ج .3
 العريب .

 ، بدون ط ، بريوت ، لبنان، دار املعرفة ، بدون تاريخ ط . 01ابن كثري، السرية النبوية ، ج .4

 م   .1986، بريوت ، دار األندلس ،  08، ط  06ابن كثري، تفسري القرآن العظيم ، ج .5
 .  251، بريوت لبنان ، دار صادر ص 5ابن منظور ، لسان العرب مج  .6
  .ط اب العريب، بريوت، بدون تاريخ، بدون ط ، دار الكت 01ابن هشام ، السرية النبوية ، ج .7

، ومعه ألفية السرية النبوية  ، تقدمي ومراجعة صدقي  2السرية النبوية ، مج  ابن هشام ، .8
ه / 1419والنشر والتوزيع ، العطار ، حتقيق وتعليق سعيد اللحام ، دار الفكر للطباعة 

 م . 1998
 ،02وية املعروف بسرية ابن هشام ،جاحلمريي ، السرية النب أيوبابن هشام ، عبد امللك بن  .9

 ر ، مؤسسة علوم القرآن ، بدون تاريخ ط .بدون ط ، مص
، بريوت، دار الكتاب  02، سنن املصطفى، جاألشعثداوود سليمان ابن  أبوداوود ،  أبو .10

 العريب.
، حتقيق ، طه  2، اخلراج ، ج أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة .11

 -عبد الرءوف سعد ، سعد حسن حممد ، املكتبة األزهرية للرتاث  ، طبعة جديدة مضبوطة 
 حمققة ومفهرسة ، بدون ط، وتاريخ ط .
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، كتاب اخلراج ، بريوت ، لبنان ، دار املعرفة، للطباعة  إبراهيمسف، يعقوب بن يو  وأب .12
 م  .1979ه/ 1399والنشر،

، حتقيق حمب الدين أيب سعيد 8ج –ل من ميزان االعتدال يف نقد الرجال أحكام الرجا .13
،  1لبنان ، ط  –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بريوت  –عمر بن غررمه العموري 

 م .1997هـ / 1417
، بدون ط ، شعيب  01ابن حنبل ، مسند اإلمام امحد بن حنبل، حتقيق ، ج أمحد .14

 الرسالة ، بدون تاريخ ط. االرنؤوط، وآخرون، مؤسسة
محد أبو الوفاء ، حق اللجوء بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل لالجئني ، دراسة أ .15

 م .2009ه/1430، الرياض ،  1مقارنة ، ط 

ي ، فتح الباري شرح صحيح أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافع .16
 ه . 1379بريوت،  -، الناشر، دار املعرفة  6،جالبخاري

ْسِند املعَتِلي بأطراف املسَند  .17
ُ
أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ، طراف امل

 ، دار ابن كثري ، دمشق، دار الكلم الطيب ، بريوت ، بدون ط وتاريخ ط . 5احلنبلي ، ج 

  م.2008، القاهرة  ،عامل الكتاب ،  1محد خمتار عمر ، معجم اللغة العربية املعاصرة ، طأ .18
إمساعيل إبراهيم أبو شريعة ، نظرية احلرب يف الشريعة اإلسالمية ، مكتبة الفتح ، الكويت ،  .19

 . م1981/ه  1401، 1ط 
لثامن عشر الحتاد احملامني باسيل يوسف ، محاية حقوق اإلنسان ،بدون ط ، املؤمتر ا .20

 .م 1993، املغرب ، العرب

القاهرة ،املكتبة السلفية ،   ، 5جالباقي ،األدب املفرد ، حتقيق فؤاد عبد  البخاري ، .21
 . ه1375 ، ،الرياض ، مكتبة املعارف ، للنشر والتوزيع

برهان أمر اهللا ، حق اللجوء السياسي ، دراسة يف نظرية امللجأ يف القانون الدويل ، دار   .22
 .م  1983، م2008النهضة العربية ، القاهرة ، طبعة 

كشاف القناع عن منت اإلقناع ، حتقيق عبد اهللا حممد حسن حممد حسن إمساعيل البهويت ، .23
 م .1997 /هـ1418 ،1ط، لبنان  ، دار الكتب العلمية ، 3الشافعي ،ج
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 /هـ1416،  2ط ،لبنان ،عامل الكتاب  ، 1البهويت ، شرح منتهى اإلرادات ، مج  .24
 .م 1996

حتقيق ، حممد عبد القادر  ، 06بكر امحد بن احلسني ، السنن الكربى ،ج أبوالبيهقي ،  .25
 م   .2003، لبنان ، دار الكتب العلمية ،  03ط  عطا،

و طبقات  األولياء، حلية  إسحاقمحد بن أمحد بن عبد اهللا بن أنعيم ،  أبواحلافظ  .26
 م .1996ه /1416، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،  ، بريوت 01، جاألصفياء

، حتقيق،  03احلاكم ، أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا  ، املستدرك على الصحيحني ،ج .27
 م .1990ه/1411، بريوت ، دار الكتب العلمية ،  01مصطفى عبد القادر عطا ، ط 

، 1تقدمي األستاذ الشاذيل القليب ، أهل الذمة يف احلضارة اإلسالمية ، ط حسن امليمي ، .28
 .، بدون تاريخ ط دار املغرب اإلسالمي ، بريوت 

، راجعه الشيخ عبد  04ج،منار القار بشرح خمتصر صحيح البخاري  ،محزة حممد قاسم  .29
مكتبة ، مكتبة دار البيان ، اململكة العربية السعودية  ، بدون ط ، دمشق ،  القادر األرناؤوط

 ، بدون تاريخ ط. املؤيد
يوسف ، القانون الدويل للجوء السياسي ، بدون ط ، دار اجلامعة  أنصارىخالد سعد  .30

 .م 2015اجلديدة للنشر ، مصر ، 

، حلليب ، مطبعة ا 4اخلطيب الشربيين ، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ، ج .31
 ه.1352 ، صرم
 –أحكام الرجال من ميزان االعتدال يف نقد الرجال  –الذهيب ، سري أعالم النبالء وبامشه  .32

دار الفكر للطباعة والنشر  –، حتقيق حمب الدين أيب سعيد عمر بن غررمه العموري 8ج
 .م 1997هـ / 1417،  1لبنان ، ط ،وزيع ، بريوتوالت

، مي ـ دار اجلامعة اجلديدة للنشرتنازع القوانني يف الفقه اإلسالرمزي حممد علي دراز ، فكرة  .33
 م .2004مصر ، بدون ط ، 

حلقوق اإلنسان  القانون الدويل اإلنساين ، تونس ، املعهد العريب إىلالزمايل عامر ، مدخل  .34
 م .1997طبعة تونس ، 
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كان ، منشورات ساسي سامل احلاج ، املفاهيم القانونية حلقوق اإلنسان عرب الزمان وامل .35
 م .1998،  2اجلامعة املفتوحة ، ليبيا ، ط

،  01ط  -دراسة مقارنة  -سعيد حارب املهريي ، العالقات اخلارجية للدولة اإلسالمية   .36
 م . 1994ه /  1417بريوت ، لبنان ، 

بدون ط ، بريوت ، دار املعرفة للطباعة  2جالسندي ، صحيح البخاري حباشية السندي ،   .37
 بدون تاريخ ط .والنشر ، 

، بدون ط ، بريوت ، دار املعرفة  01السندي ، صحيح البخاري حباشية السندي ، ج .38
 للطباعة والنشر ، بدون تاريخ ط .

دراسة مقارنة يف القانون الدويل  – اإلسالميةسهيل حسني الفتالوي ، العالقات الدولية  .39
، األردنلثقافة للنشر والتوزيع ، ، دار ا 01ط ،  5موسوعة القانون الدويل اإلسالمي  العام ،

 . م2014ه /1435
 ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، بدون تاريخ ط . 3، ط  2سيد سابق ، فقه السنة ج .40
هـ ـ 1914مشس الدين السرخسي ، كتاب املبسوط ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، ط، .41

 م .1993
حمدثاً حافظاً  ، املكتبة العصرية ، لبنان بدون  وزعياألاإلمام  –يخ حسني حممد املالح الش .42

 م .1993 -هـ 1413ط ، 
العلم للماليني ، بريوت ،  صبحي حممصاين ، القانون والعالقات الدولية يف اإلسالم ،دار .43

 م .1972،لبنان
، لبنان  01صالح الدين حممد قاسم النعيمي ، اثر املصلحة يف السياسة الشرعية ، ط  .44

 .م 2009تب العلمية ، بريوت ، دار الك
،  10جعفر حممد ابن جرير، تاريخ الرسل وامللوك املعروف بتاريخ الطربي، ج أبوالطربي ،  .45

 ، مصر ، دار املعارف ، بدون تاريخ ط . 02، ط إبراهيمالفضل  أبوحتقيق ، 
دار الكتب  ، 6لبيان يف تأويل القرآن ، مج  الطربي ، تفسري الطربي ، املسمى جامع .46

 م .1997/هـ  1418،  2ط العملية ، بريوت ، لبنان ، 
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مطبعة دار  بدون ط، عبد احلميد الوايل ، إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب ، .47
 م .2000 ، النشر املغربية ، الدار البيضاء

طبوعات عبد القادر املخادمي ، اهلجرة السرية واللجوء السياسي ، بدون ط ، ديوان امل .48
 .م2012اجلامعية ، اجلزائر ،

عبد الكرمي زيدان ،  أحكام الذميني و املستأمنني يف دار اإلسالم ، مؤسسة الرسالة لطباعة  .49
 م .1993 /هـ 1408،  2والنشر والتوزيع ، ط

ي ، بدون عبد اهللا بن إبراهيم بن عليا الطريقي ، االستعانة بغري املسلمني يف الفقه اإلسالم .50
 .هـ 1414،  2دار نشر ، ط

بدون ط ، ،  2ج ، عبد اهللا حجازي ، الشهري بالشرقاوي ، حاشية الشرقاوي على التحرير .51
 ، بدون تاريخ ط.دار املعرفة ، بريوت ، لبنان 

، دار الفاضل للتأليف والرتمجة ، بدون ط  2، حقوق اإلنسان ، ج عبد اهلادي عباس .52
 م .1995والنشر ، 

العربية  ، بريوت ، لبنان ، املؤسسة 5عبد الوهاب الكيالين ، املوسوعة السياسية ،ج .53
 .م 1993للدراسة والنشر 

عثمان مجعة ضمريية ، أصول العالقات الدولية يف فقه اإلمام حممد بن احلسن الشيباين ،  .54
 .م 1999هـ/ 1419 ،1، دار املعايل ، ط 1دراسة مقارنة ، مج 

 م .1975، 11، ط 1القانون الدويل العام املرجع السابق ، ج علي صادق أبو هيف ، .55
، اجلزائر ، ديوان  05عمر سعد اهللا ، مدخل يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان ، ط .56

 م. 2009املطبوعات اجلامعية ،
،  1عمر سعد اهللا ، معجم يف القانون الدويل ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، ط .57

 م .2005
إلسالمية مقارنة بالقانون عيسى علي الدخيل العنزي ، أحكام الالجئني يف الشريعة ا .58

 م .2017ه /  1438عمان األردن ، دار النفائس للنشر والتوزيع ،  ، 1الدويل، ط
 ، 1ط  ، فرانسواز بونيه سولينيه ، القاموس العلمي للقانون اإلنساين ، ترمجة حممد مسعود .59

 م  .2006م للماليني ، بريوت لبنان ، دار العل
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 ، بدون تاريخ ط. بريوت  ، دار اجليل، بدون ط ،   2س احمليط ، جالفريوز آبادي ، القامو  .60
 يف واللجوء اهلجرة حول دراسة وفاء ، منار  :العربية إىل الرتمجة، وآخرون ،  پالنس ڤريونيك .61

 املهاجرين محاية ضمان على قادرة وغري كافية غري وإدارية قانونية أطر : العريب املغرب بلدان
 / األول كانون،   اإلنسان حلقوق متوسطية -األورو الشبكةاللجوء ،  وطاليب والالجئني
 م .2010 ديسمرب

بريوت لبنان ، دار العلم  ، 1ط  ، القاموس العلمي للقانون اإلنساين ، ترمجة حممد مسعود .62
 م  .2006للماليني ، 

، 5، ط  ، دار الكتب العلمية ، بريوت 4مج . القرطيب ، اجلامع ال حكام القرآن ،  .63
 م .1996هـ ـ  1417

 - األورو العريب ، الشبكة املشرق منطقة يف واهلجرة اللجوءمي ، سا شهرية و هالل ليلى .64
 م . 2008 ، اإلنسان ، ديسمرب حلقوق متوسطية

مالك ، بدون ط، حتقيق ، حممد فؤاد عبد الباقي، مصر ، مصطفى  مالك بن انس ، موطأ .65
 ه .1406البايب احلليب، 

  .255ث العريب ، بريوت لبنان ، ص ، دار إحياء الرتا 1جممع األ�ر شرح ملتقى األحبر ج .66
، دراسة مقارنة مع اإلعالن العاملي واإلعالن حممد الزحيلي ، حقوق اإلنسان يف اإلسالم  .67

ه / 1464، دار الكلم الطيب ، دمشق ، بريوت ، 03حلقوق اإلنسان ، ط اإلسالمي 
 م .2003

، بدون ، القاهرة ، دار النهضة  01حممد الغزايل ، مستقبل اإلسالم خارج أرضه ،  ط .68
 .تاريخ ط 

 .م1966 ، صرم ، ، مطبعة احلليب 4حممد أمني ابن عابدين ، حاشية رد احملتار ، ج .69
املطبعة األزهرية مبصر ،  ، 2دسوقي على الشرح الكبري ، جحممد بن عرفة ، حاشية ال .70

 م . 1931
ه 1418مد حسام سباط ، اللجوء السياسي يف اإلسالم ، دار البيارق ، بريوت ،حم .71

 م  1997/
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دار الكتب ،  10حممد رشيد رضا ، تفسري القرآن احلكيم املشهور بتفسري املنار ، ج   .72
 م . 1996 /هـ1420،  1العلمية ، بريوت لبنان ، ط 

 ه .1415، بريوت دار الفكر،  03حممد مشس احلق العظيم آبادي ، عون املعبود ، ط  .73
حممد صايف يوسف ، احلماية الدولية للمشردين قسريًا داخل دوهلم ، بدون ط ، القاهرة ،  .74

 .م 2004، دار النهضة العربية ،  مصر

دار  ، 1ط األعراف القبلية املعاصرة ،حممود سالم زنايت ، نظام اجلوار أو حق اللجوء يف  .75
 ه . 1414أمية للنشر و التوزيع ، الرياض ، 

ن ط ، وتاريخ ط ، دار و بد ،حمي الدين اللباد ، األمان ، اللجنة الدولية للصليب األمحر .76
 .القاهرة  ، الكتب القومية

،  1ج مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  ، حقوق اإلنسان ومحاية الالجئني ، م .77
 .م 2007، تاريخ الرتمجة ،  م2006طبعة 

إىل العربية فتنة عبد  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، حتديد وضع الالجئ ، الرتمجة .78
 م .2009اهللا رينو، 

 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، دليل العمل يف حالة الطوارئ ، جنيف . .79
الالجئني ، مدخل إىل احلماية الدولية لالجئني ، محاية مفوضية األمم املتحدة لشؤون  .80

 م .2005آب ،  01األشخاص الذين هم موضع اهتمام املفوضية ، 
، قسم شؤون  لالجئني ، الالجئون باألرقاماملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون ا .81

 م .2003 ، اإلعالم، جنيف
بيان الفريق العاملي املعين باهلجرة بشان  املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ، .82

 م .2011نوفمرب 15 ، التغري املناخي على اهلجرة ، باريس
مفوضية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ، مساعدة الالجئني ، قسم شؤون اإلعالم ،  .83

 ، التعريف باملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ، دار النخيل للطباعة والنشر
 م .2003عة طب
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نبيل عبد الرمحان ناصر الدين ، ضمانات حقوق اإلنسان ومحايتها وفقًا للقانون الدويل ،  .84
 م .2006،  1كتب اجلامعي احلديث ، طاإلسكندرية، مصر ، امل

، القاهرة ، مكتبة  01صحيح مسلم بشرح النووي ، جزكريا حيي بن شرف ،  أبوالنووي ،  .85
 . ، بدون تاريخ ط األميان

، مصر،  05، ط 05زكريا حيي بن شرف ، صحيح مسلم بشرح النووي ،ج أبوالنووي ،  .86
 مكتبة اإلميان، بدون تاريخ ط .

، مصر،  05، ط  06زكريا حيي بن شرف ، صحيح مسلم بشرح النووي ،ج أبوالنووي ،  .87
 مكتبة األميان، بدون تاريخ .

 2دار الفكر، دمشق ، ط –دراسة مقارنة  –، آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي وهبة الزحيلي .88
 . م2003 /هـ 1419

 : الرسائل الجامعية -ثالثاً 
علي فرحان السيد ، حق اللجوء السياسي يف الدساتري والقوانني احلديثة ، دراسة مقارنة مع  .1

 م  . 2008أطروحة دكتوراه ، جامعة عني مشس ، كلية احلقوق  النظم الوضعية احلديثة ،
مظهر حريز ، القانون الدويل والقانون العراقي وعالقتهما بالالجئني الذين يبحثون عن حممود  .2

  اللجوء إىل العراق ، دراسة قانونية حتليلية ، أطروحة دكتوراه ، القانون الدويل ،جامعة سانت
 . م2013ه/ 1434بغداد ، كليمنسن، العراق ، 

حقوق الالجئني يف الشريعة اإلسالمية والقانون ،  ،عبد العزيز بن حممد بن عبد اهللا السعوي   .3
ختصص عدالة جنائية ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، كلية  رسالة ماجستري ،
 .  م2007ه / 1427الدراسات العليا ، 

حقوق  –الدويل والشريعة اإلسالمية  عبد القادر غمري ، حقوق الالجئني بني القانون .4
جامعة وهران ، الكلية العلوم اإلنسانية رسالة ماجستري ،  -الالجئني الفلسطينيني منوذجاً 

 .م 2013ه /1435واحلضارة اإلسالمية،

جامعة  رسالة ماجستري ، –يف القانون الدويل  –فاضلة عبد اللطيف ، الالجئ السياسي  .5
 . م 1999 معهد احلقوق والعلوم اإلدارية ، -وهران
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رسالة  ،الوضع القانوين لالجئ البيئي يف القانون الدويل العام  ،نعم محزة عبد الرضا حبيب  .6
 م . 2012ماجستري القانون العام ، كلية احلقوق ، جامعة الشرق األوسط ، يناير ،

بشكل من  إثيوبياعلى عالقاتا  وأثرها اإفريقيهشام فهيم خليل ، مشكلة الالجئني يف  .7
الصومال والسودان ، رسالة ماجستري ، جامعة القاهرة ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، 

 م .1991قسم العلوم السياسية ، 
كلية ، ، رسالة ماجستريحق اللجوء السياسي يف القانون الدويل العام  حييوش سعاد ، .8

 م .2002جامعة اجلزائر ، ، احلقوق
 : والدوريات المجالت -رابعاً 

معاجلتها  " الالجئون يف سورية منوذجًا "،  وسبل الالجئني مشكالتإبراهيم الدراجي  ،  .1
 املنطقة يف الالجئون  العلمي اإلسرتاتيجية ،امللتقى العلوم كلية  األمنية للعلوم نايف جامعة
/  10/  4إىل  3ه املوافق  1432/ 11/  6إىل  5ومعاجلتها من  قضاياهم : العربية

 م .2011
سعد عبد اللطيف جاسم ، ضمان حقوق الالجئني ضمانة ملفهوم األمن اإلنساين ،  اسحار .2

أحباث املؤمتر الدويل الثاين : الالجئون يف الشرق األوسط  " األمن اإلنساين : التزامات 
مركز دراسات الالجئني  –مؤمتر علمي حمكم  –التمع الدويل ودور التمعات املضيفة 

 م .2017،  1موك ، اربد ، األردن ، طسرية ، جامعة الري والنازحني واهلجرة الق
انوبا سود ولويسا سيفريس ، السوريون يسهمون يف النمو االقتصادي الكردي  ،  األزمة  .3

السورية والتهجري واحلماية ، نشرة اهلجرة القسرية ، مركز دراسات الالجئني ، جامعة 
 . م2014سبتمرب /ايلول  47اكسفورد  ، العدد 

نشرة اهلجرة بريتزي بريي ، بنغالديش والروهينغيون وأوضاع الالجئني ، نازحو بورما ،  بيا .4
 .م2008يونيو  ، حزيران 30القسرية ، مركز دراسات الالجئني ، جامعة اكسفورد ، العدد 

تداعيات اللجوء العريب_العريب : احلالة السورية  مفوضية سامية للجوء ثابت ملكاوي ،  .5
ورقة عمل مقدمة إىل مؤمترا لالجئون يف املنطقة العربية ،  -مقرتحًا  -ة والتنمية العربي

التمعات املضيفة واملصري الغامض ، مركز دراسات الالجئني والنازحني واهلجرة القسرية ، 
 . م2013 كانون األول  11إىل  10اربد  من جامعة الريموك ، األردن ، 
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الالجئون  احلاجة إىل مناقشة القضية ، يا ،جاك سرتو ، االتفاقية من وجهة نظر بريطان .6
 . م 2001،  122، املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ، العدد 2مج

، احلماية بالعمل ، اللة الدولية للصليب األمحر ، جنيف ، أغسطس /  بيريهوكي –جان  .7
آب ، السنة األوىل ، العدد الثاين. مكتب رئيس التحرير باملفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني ، اتفاقية الالجئني يف ذكراها اخلمسني ..، جملة الالجئون ، يصدرها قسم 

 م .2001،  123اإلعالم ، العدد 
جوفيتشا باترنوغيتش ، أفكار حول العالقة بني القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل  .8

محر ، أغسطس / أب ، السنة لالجئني ، وتعزيز ا ونشر ا ، اللة الدولية للصليب األ
 م .1988، العدد الثاين ، األوىل

مية ،  حقوق اإلنسان ، املضمض ، اللجوء يف القانون الدويل والشريعة اإلسال خدجية .9
 دار العلم للماليني ، بريوت ، لبنان . 3دراسات تطبيقية عن العامل العريب ،  مج 

داليا عرنكي واوليفيا كاليس ، حمدودية الصفة القانونية لالجئني من سوريا ولبنان ،  األزمة  .10
، جامعة  السورية والتهجري واحلماية ، نشرة اهلجرة القسرية ، مركز دراسات الالجئني

 . م2014سبتمرب /ايلول  47اكسفورد  ، العدد 
، نشرة اهلجرة القسريةديفيد يوبانك ، هجمات على اساليب وسبل احلياة ، نازحو بورما ،  .11

 م .2008، حزيران يونيو  30مركز دراسات الالجئني ، جامعة اكسفورد ، العدد 

المية ، احللقة الدراسية اخلاصة زيد بن عبد الكرمي الزيد ، قضية اللجوء يف الشريعة اإلس .12
م ، معهد الدراسات 1951بقضايا الالجئني وقانون اللجوء يف إطار اتفاقية جنيف لعام 

الدبلوماسية بالتعاون مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني ، وزارة اخلارجية اململكة العربية 
نوفمرب  20 إىل 19ه املوافق ل  1421شعبان  24إىل  32السعودية ، الرياض ، 

 م .2000
دراسة يف ضوء الواقع  –سعود حممد حبيب وضاري رشيد الياسني ، اللجوء اإلقليمي  .13

جامعة املستنصرية ، كلية اآلداب ، معهد الدراسات اآلسيوية واإلفريقية ،  –والقواعد الدولية 
 العراق .
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سنان طالب عبد الشهيد ، حقوق وواجبات الدولة املضيفة لالجئ اإلنساين ، جملة الغري  .14

 للعلوم االقتصادية واإلدارية ، جامعة الكوفة كلية القانون .

شريف السيد علي ، نظرة عامة على حقوق الالجئني ، موارد جملة متخصصة يف الرتبية  .15
عفو رق األوسط ومشال أفريقيا ، منظمة العلى حقوق اإلنسان يصدرها املكتب اإلقليمي للش

 م .2014سنة ،  21الدولية ، العدد 
االتفاقيات الدولية وغريها من النصوص املتعلقة مبحاوالت هامة من  الصادق شعبان ، .16

حقوق اإلنسان ، الرق واملمارسات الشبيهة بالرق ، العمل ، التمييز العنصري ، اللجوء 
، أغسطس ،  2السياسي ، حقوق اإلنسان ، دراسات حول الوثائق العاملية واإلقليمية ، مج 

 م .1998
يف ميامنار األقلية األكثر اضطهادا يف العامل ، املرجع السابق ، طارق الرشيد ، الروهينقا  .17

. ينظر ، جلنة إنقاذ مسلمي أركان اإلعالمية ، تقريرعن مأساة الروهنجيني املسلمني  03ص 
 م .2012ه /  1433مكة املكرمة ،  –بورما  –اجلديدة يف أركان 

مي ، نشرة اهلجرة القسرية  ، عبد الباسط عثامنه ، احلماية واللجوء يف التاريخ اإلسال .18
قضايا الالجئني والنازحني ، مركز دراسات الالجئني والنازحني واهلجرة القسرية ، جامعة 

 م .1997كانون أول ،   ، الريموك ، األردن ، العدد السابع
عبد احلميد الوايل ، املفوضية السامية لشؤون الالجئني ، حتديات دائمة يف مواجهة معضلة  .19

ربد ، تطور اللجوء والنزوح التشريع واملمارسة ، أوراق إجامعة الريموك األردن ، اللجوء ، 
متوز  18إىل  14عمل ندوة نظمها مركز دراسات الالجئني والنازحني واهلجرة القسرية ، من 

 .م 2002
عبد احلميد الوايل ، ظاهرة اللجوء يف العامل العريب ، احللقة الدراسية اخلاصة بقضايا  .20

م ، معهد الدراسات 1951وقانون اللجوء يف إطار اتفاقية جنيف لعام  الالجئني
الدبلوماسية ، وزارة اخلارجية اململكة العربية السعودية بالتعاون مع املفوضية السامية لألمم 

 20إىل  19ه املوافق  1421شعبان  24إىل   23املتحدة لشؤون الالجئني ، الرياض من 
 م .2000نوفمرب 
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يدان ، حبث يف معاملة األقليات غري املسلمة و األجانب يف الشريعة عبد الكرمي ز  .21
هـ سبتمرب 1403ذو احلجة  7لسنة  3العدد  ، جملة احلقوق ـ جامعة الكويت ،اإلسالمية 

 م.1989
عبد اهللا خليل ، التشريعات املصرية ذات العالقة بالالجئني ، نادي القضاة ، ندوة  .22

 م .2004مايو  5 – 4ر ، القاهرة، الالجئون والقانون الدويل يف مص
عالء العنزي ، وسؤدد طه العبيدي ، مفهوم احلماية الدولية حلقوق اإلنسان واملعوقات اليت  .23

تواجهها ، كلية القانون ،جامعة بابل ، جملة احملقق احللى للعلوم القانونية والسياسية، العدد 
 السنة السادسة . الثاين ،

، اللة املصرية للقانون  األجنبية، االلتجاء للسفارات والدول  هيف أبوعلي صادق  .24
 م .1966،  22الدويل ، مج 

علي حمسن حسنني محاد ، الالجئون واألمن اإلنساين يف الشريعة و املواثيق الدولية ،  .25
 م.2010ه /1431األمنية ، الرياض ،  جامعة نايف العربية للعلوم

واآلثار  احليثيات والتحديات لالجئني السوريني:عيدة مصطفى املطلق قناة ، أزمة ا .26
ورقة عمل مقدمة إىل مؤمترا لالجئون يف املنطقة االجتماعية واإلنسانية على املرأة الالجئة ، 

العربية ، التمعات املضيفة واملصري الغامض ، مركز دراسات الالجئني والنازحني واهلجرة 
 م .2013كانون األول    11إىل  10من   ربدإالقسرية ، جامعة الريموك ، األردن ، 

غسان معروف االرناؤوط ، اللجوء يف التقاليد اإلسالمية ، مفوضية األمم املتحدة لشؤون  .27
 م .1987الالجئني ، املعهد الوطين القانون الدويل ، جنيف ،

 فرانسواز كريل ، أعمال اللجنة الدولية للصليب األمحر من اجل الالجئني ، اللة الدولية .28
  .م1988للصليب األمحر ، جنيف ، أغسطس / آب ، السنة األوىل ، العدد الثاين ، 

فوزي حممد عبد اليد ، قانون اللجوء يف السودان ، حقوق اإلنسان ، دراسات تطبيقية  .29
 م .1989،  3عن العامل العريب ، مج 

، محاية ومساعدة الالجئني يف حاالت املنازعات املسلحة واالضطرابات  فيتيت مونتاربورن .30

الداخلية ، فكار حول والييت احلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر ومفوضية األمم 
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املتحدة لشؤون الالجئني ،  اللة الدولية للصليب األمحر ، أغسطس / آب، السنة األوىل ، 

 م .1988العدد الثاين ، 

نازحو بورما ، نشرة اهلجرة القسرية ، كافتيا شوكال ، احلماية ومسؤولية التمع الدويل ،  .31
 .  م2008، حزيران يونيو  30مركز دراسات الالجئني ، جامعة اكسفورد ، العدد 

، مركز  ، نازحو بورما ، نشرة اهلجرة القسرية آسياكريس ليو ، مهاجرو القوارب اجلدد يف  .32
 . م2008، حزيران يونيو  30دراسات الالجئني ، جامعة اكسفورد ، العدد 

عن مأساة الروهنجيني املسلمني اجلديدة يف  جلنة إنقاذ مسلمي أركان اإلعالمية ، تقرير .33
 م .2012ه /  1433مكة املكرمة ،  –ا بورم –كان ا أر 
م احلماية هو األحزاب السبب األساسي يف انعدا –احلماية  –حماضرة باسكال وردا  .34

 25السياسية ، مؤمتر األمم املتحدة عن محاية األقليات ، قاعة األمم املتحدة يف جنيف ، 
 . م2014تشرين الثاين ،  26 –

، وضع الالجئني يف القانون الدويل اإلنساين ، األكادميية للدراسات  حممد بلمديوين .35
 م .2017، جانفي  17االجتماعية واإلنسانية ، قسم العلوم االقتصادية والقانونية ، العدد 

حممد مجال مظلوم وطارق حممد سليمان ، األبعاد األمنية والسياسية للجوء ، امللتقى  .36
والسياسية واالجتماعية ، جامعة نايف للدراسات األمنية العلمي للجوء وأبعاده األمنية 

ه / 1436واإلسرتاتيجية ، كلية العلوم اإلسرتاتيجية ، اململكة العربية السعودية ، الرياض ، 
 م .2015

حممد عقلة ، اللجوء يف الشريعة اإلسالمية ، ورقة عمل مقدمة إىل ندوة تطور اللجوء  .37
مارسة ، مركز دراسات الالجئني والنازحني واهلجرة القسرية ، والنزوح : التشريع واحلماية وامل
 . م2002متوز  18إىل  14جامعة الريموك ، األردن من 

، حمللية ، مؤسسة اللجوء يف األردنحممد علوان ، الالجئون يف القانون الدويل والتشريعات ا .38
: تطور اللجوء مركز دراسات الالجئني والنازحني واهلجرة القسرية ، ندوة عمل بعنوان 

 م .2002متوز  18إىل  14والنزوح التشريع واحلماية واملمارسة ، 
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حممد عليان شوكت ، واجبات الالجئ يف اإلسالم ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،  .39
 الرياض، اململكة العربية السعودية .

اثة الالجئني دور املنظمات الدولية ومؤسسات التمع املدين يف إغ  -حممد ياسر عمرو  .40
ورقة عمل مقدمة إىل مؤمترا لالجئون يف املنطقة  - احلالة الفلسطينية أمنوذجاً  -ومحايتهم 

العربية ، التمعات املضيفة واملصري الغامض ، مركز دراسات الالجئني والنازحني واهلجرة 
 م .2013كانون األول    11إىل  10ربد  من إالقسرية ، جامعة الريموك ، األردن ، 

قدمت إىل اللجنة التنفيذية   –املفوض السامي ، مذكرة بشأن احلماية الدولية لالجئني  .41
، دراسات  2حقوق اإلنسان، مج  – 39دورة   –املفوضية األمم املتحدة لشؤون أالجئني 

 م  .1989حول الوثائق العاملية واإلقليمية، 
مت إىل اللجنة التنفيذية املفوض السامي ، مذكرة بشأن احلماية الدولية لالجئني ، قد .42

، دراسات  2حقوق اإلنسان ، مج distr . general 39لربنامج املفوض السامي دورة 
 م .1997حول الوثائق العاملية واإلقليمية ، 

م ،  2004مفوضية األمم املتحدة ، الالجئون ، قسم اإلعالم ، استعراض أحداث ،  .43
 م .2004،  137رقم   4جملة الالجئني، مج 

ية األمم املتحدة الشؤون الالجئني ـ السور الذي ميكن أن حيتمي خلفه الالجئون ـ مفوض .44
 م .2001،  123جملة الالجئون ـ رقم 

 م .2003مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، جدول أعمال بشأن احلماية ، تقرير .45
  .م1995حالة الالجئني يف العامل ، تقرير  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، .46
 ،  قسم شؤوناملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ، الالجئون باألرقام   .47

 م .2003اإلعالم ، جنيف 

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ، بيان الفريق العاملي املعين باهلجرة بشان  .48
 م .2011نوفمرب  15، باريس  التغري املناخي على اهلجرة

مكتب رئيس التحرير باملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ، اتفاقية الالجئني  .49
 م .2001،  123يف ذكراها اخلمسني ..، جملة الالجئون ، يصدرها قسم اإلعالم ، العدد 
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عدة اإلنسانية ممدوح بن حممد الشمري ، جهود اململكة العربية السعودية يف جمال املسا .50
 م .2008لالجئني ، حملات يف القانون الدويل اإلنساين ، 

 م.1997منظمة العفو الدولية ـ تقرير عام  .51
نشرة اهلجرة ونساء عرضة للخطر، نازحو بورما ،  إرهابمنظمة نساء كارين ، دولة  .52

، ، حزيران يونيو  30القسرية ، مركز دراسات الالجئني ، جامعة اكسفورد ، العدد 
 . م2008

األزمة السورية  ، ديات التنقل املعيقة للحمايةميليسيا فيليبس وكاثرين ستاروب ، حت .53
والتهجري واحلماية ، نشرة اهلجرة القسرية ، مركز دراسات الالجئني ، جامعة اكسفورد  ، 

 . م2014سبتمرب /ايلول  47العدد 
املنسي ، نازحو بورما ، نشرة اهلجرة القسرية ، مركز  ناي ناي كياو ، شعب ميامنار .54

 . م2008، حزيران يونيو  30، العدد دراسات الالجئني ، جامعة اكسفورد 

، ورقة عمل مقدمة إىل   اإلطار القانوين حلماية الالجئني يف الوطن العريب نظام بركات ، .55
ملصري الغامض ، مركز دراسات مؤمترا لالجئون يف املنطقة العربية ، التمعات املضيفة وا

  11إىل  10ربد  من إالالجئني والنازحني واهلجرة القسرية ، جامعة الريموك ، األردن ، 
 . م2013كانون األول  

نور اإلسالم بن جعفر على آل فائز ، املسلمون يف بورما التاريخ والتحديات ، جملة دعوة  .56
املكرمة ، اململكة العربية السعودية ، السنة احلق ، تصدرها رابطة العامل اإلسالمي، مكة 

 م .1991ه /  1412،  115العاشرة ، العدد 
وحدة الدراسات واألحباث يف مركز دراسات الالجئني والنازحني و اهلجرة القسرية جبامعة  .57

الريموك ، احلماية واللجوء يف التاريخ اإلسالمي ، نشرة اهلجرة القسرية  ، قضايا الالجئني 
ني ، مركز دراسات الالجئني والنازحني واهلجرة القسرية ، جامعة الريموك ، األردن ، والنازح

 .م 1997العدد الثامن كانون أول ، 
ليبيا  -وصفي عقيل ، التدخل الدويل ألغراض إنسانية وعالقته باللجوء وحقوق اإلنسان  .58

مركز ، الالجئون يف الدول العربية التمعات املضيفة واملصري الغامض ، مؤمتر  -منوذجًا 
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  11-10، األردن ، إربد ، جامعة الريموك جئني والنازحني واهلجرة القسرية ،دراسات الال
 م .2013كانون أول /

وعالقته بالسياسة الدولية، يف: عوملة السياسة  إنسانية، التدخل الغراض ويلر، نيكوالس .59
 م.2004العاملية، حترير جون بيليس وستيف مسيث، ترمجة مركز اخلليج، 

يوسف الدرادكة ، التعريف باإلطار القانوين للجوء واملصطلحات ذات العالقة يف القانون  .60
ة السعودية ، امللتقى الدويل ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض اململكة العربي

 م .2015أيلول  02إىل  01ماعية ، من العلمي للجوء وإبعاده األمنية والسياسية واالجت
 التقارير والتوصيات : -خامساً 

) توصية 28( 03التوصية اليت اعتمدتا اللجنة التنفيذية بشان احلماية الدولية لالجئني رقم  .1
)الفقرة Add /12 /32  /A(  12املتحدة رقم  عامة وورد يف  وثيقة اجلمعية العامة لألمم

 ( أ) .
 ( أ ي) قرة) العودة الطوعية الف31(18رقم  م) الدورة احلادية والثالثون1980اجلنة التنفيذية( .2
 ) العودة الطوعية ، قرار أيدته اللجنة التنفيذية لربنامج املفوض السامي .36( 40رقم  .3
. ورد ويف وثيقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة  رقم 1977) الطرد سنة 27(  8رقم قرار  .4

) ، ينظر منظمة العفو الدولية ،  تقرير عام  Add  /12/32/A.  1ألف (   12
1997 . 

 2006شباط  22) والصادر بتاريخ A/RES/  60/  158قرار األمم املتحدة املرقم (  .5
بناء على ما جاء يف تقرير اللجنة الثالثة والستون ، اجلمعية العامة لألمم املتحدة لعام 

2006.   
كانون األول   04) والصادرة يف 9 -(د 896قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة املرقم (  .6

م طبقًا ألحكام 1975 كانون األول / ديسمرب  13م تاريخ بدء النفاذ  1954ديسمرب 
 من االتفاقية. 18املادة 

) اللجوء   31(  19قرار اللجنة  التنفيذية ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني : رقم  .7
 Add  /12ـ  1ألف (  12املؤقت ،  و ورد يف وثيقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

/35 /A  .( 
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) عدم الطرد  28(  6املتحدة لشؤون الالجئني : رقم  قرار اللجنة التنفيذية املفوضية األمم .8
 .1977سنة 

) مشكالت التسليم اليت تؤثر  31(  17قرار اللجنة التنفيذية ملفوضية األمم املتحدة رقم :  .9
 ألف  12م ، ورد يف وثيقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 1980على الالجئني سنة 

         )1 Add  /12  /35  /A  .( 
) توصية عامة 41(  61قرار اللجنة التنفيذية ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني : رقم  .10

 dd 1( ألف  12الفقرة (ج)، ورد يف وثيقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
/12/12/45/A .( 
، م1987)  38(  48الالجئني : رقم  اللجنة التنفيذية ملفوضية األمم املتحدة لشؤون قرار .11

اهلجمات العسكرية أو املسلحة على خميمات ومستوطنات الالجئني ، وورد يف وثيقة اجلمعية 
 ) Add 12/42 /A.  1أف (  12العامة لألمم املتحدة رقم 

) مجع مشل األسر ، قرار أيدته اللجنة التنفيذية برنامج املفوض السامي  32(  24قرار رقم  .12
ة باحلماية الدولية ، ورد يف وثيقة اجلمعية العامة لألمم بناء على توصية اللجنة الفرعية املعني

 ). Add 12/A.  1ألف (  12املتحدة رقم 
) مجع مشل األسرة ، قرار أيدته اللجنة التنفيذية لربنامج املفوض السامي  28(  9القرار رقم  .13

جلمعية العامة وورد يف وثيقة ا 1977بناء على توصية اللجنة الفرعية املعنية باحلماية الدولية  ،
 ).Add  /12/32/Aـ  1ألف (  12لألمم املتحدة رقم 

يف الدورة األربعون وورد يف وثيقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة  1989اللجنة التنفيذية سنة  .14
 ) . Add/ /12 /44  /A.1ألف (  12رقم 

واألوامر الصادرة عن حمكمة العدل الدولية ، اجلزء األول للفرتة  موجز األحكام  والفتاوى .15
منشورات األمم املتحدة لعام  -SI/LEG/SER-F/1م )  1991 – 1938من ( 

 . v-92 – A-5-م نيويورك  1992
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 :المالحق  -سادساً 
 م اخلاصة بوضع الالجئني .1951اتفاقية  -أ 

 الالجئني يف الدول العربية .االتفاقية العربية لتنظيم أوضاع  -ب 
 إعالن القاهرة حول محاية الالجئني والنازحني يف العامل العريب . -ج
 إعالن عشق آباد عن املؤمتر الوزاري الدويل ملنظمة التعاون اإلسالمي . -د

 :األجنبية  باللغة المراجع -سابعاً 
1. tung w.l.international lawinan organized world.newyork 

1968. 
2. bgerge the concpt and pres ent status of intet national 

protection of human rignts forty years after unversal 
declaration 1989. 

3. source: designing protection strategies and measuring 
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 باللغة العربية .المذكرة  ملخص 

الالية وواهعها ا التمع  وظروفهاالتارخيية  بأبعادهايتناول املوضوع مسالة اللجوء والالجئني     

جبميع صوره  للملجأث يتناول الفصل التمهيدي التطور التارخيي ي، حبالدويل سيما ا الوهت الاضر

، فال ميكن دراسة  األمانالذي يلتمس فيه الالجئ  الطبيعي املكان األخرييعترب هذا  إذ،  وأشكاله

 . امللجأاللجوء بدون معرفة املكان الطبيعي له وهو 

مل  إذاالهتمام الدويل مبسالة الماية الدولية لالجئني ا الوهت الراهن ،  األوليتناول الفصل     

وما جنج عنها من حاالت جلوء لبعض  وىلاألبعد الرب العاملية  إاليهتج التمع الدويل بذا املوضوع 

 هذه الماية كانت تقتصر على فئات خاصة ومعينة ،  أن إال،  أوروباوخاصة ا  اإلهليميةالتمعات 

خاصة فشلت مجيع هذه اللول  إنلبثت  مث ما ، اعتقادًا بان ظاهرة اللجوء ظاهرة وهتية فقطذلك 

أدى إىل تشريد  ج عنها من دمار هائل على مجيع املستويات ،بعد اندالع الرب العاملية الثانية وما جن

 التفكري ا وضع  إىلبالتمع الدويل  دفع، مما حدة هذه الظاهرة  تزايدتبذلك  املاليني من البشر 

دولية خاصة  تفاهيةا بإصدارشاملة جلميع حاالت اللجوء املماثلة ، فكانت البداية حلول  آلية إلجياد

 لألمجسامية لمتثل مجيع الشعوب وهي املفوضية ائة دولية يه إنشاءم ، مث 1951بالالجئني سنة 

سندت هلا مهمة الوصاية على أتوفري الماية ، كما  األساسيةاملتحدة لشؤون الالجئني ، مهمتها 

 .إليها االنضمامل على الدول بتطبيقها ، وتشجيع الدو  التزامم ومتابعة مدى 1951الالجئني  اتفاهية

يتناول  األولمبحثني ، املبحث  إىلمقسج وهو يتناول الفصل الثاين ماهية الماية الدولية ،  كما    

تعريف الماية ا الفقه  ، األولمطلبني يتناول املطلب  إىلتعريف الماية الدولية ، وهو مقسج 

األمان واالستجارة ك  مبسالة اللجوءالصلة ومدى ارتباطها  مع بيان املصطلحات ذات اإلسالمي

 إىلمع التطرق  ا القانون الدويل يتناول تعريف الماية الدولية واملطلب الثاين ،واجلوار و اهلجرة مثًال 

الذين هج خارج نطاق  أمسواء الذين ينطبق عليهج تعريف االتفاهية  الالجئني أنواعتعريف مجيع 

  من اللجوء آخر جديد هناك نوع إن، كما  األخرى هليميةاإلاالتفاهية ولكن تشملهج االتفاهيات 
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. عليه لوضع تعريف متفقاً  اآلنحد  إىل، مل يتوصل التمع الدويل  والالجئ البيئي لجوء البيئي ال وهو 

والقانون  اإلسالميا كل من الفقه  الدولية لالجئني مقارنة ملفهوم المايةجنري  املبحث ، آخروا 

 نقاط االتفاق واالختالف بينهما . أهج برازإل الدويل معا

 األولتناول ا املطلب يمطلبني  إىلوهو مقسج املربرة للحماية  األسبابويتناول املبحث الثاين     

 ، يتناول املطلب الثاين و ، اإلسالميا الفقه  -عقد األمان  –املربرة املنح اللجوء  األسباب

 املبحث . خرآملقارنة ا ا إجراءمع نون الدويل ا القااملربرة املنح صفة الالجئ  األسباب

 إىلهو مقسج و  الماية و مربرات زواهلا ، هوضمانات هذ آلياتفيتناول  الثالث لالفص أما    

يتناول  األولمطلبني ، املطلب  إىلضمان الماية هو مقسج  آليات األولمبحثني يتناول املبحث 

به العمل ا زمن  جرى ، من الكتاب والسنة ،  وما سالمياإلضمان الماية ا الفقه  آليات

ضمان الماية ا القانون الدويل ،  آلياتالثاين  ويتناول املطلب ، الصحابة مث التابعني ومن بعدهج

 أما،  اإلنساينوالقانون الدويل  اإلنسانالقانون الدويل لالجئني والقانون الدويل لقوق  ا كل من

يتناول  األولمطلبني ، املطلب  إىلوهو مقسج  ، املربرة لزوال الماية األسبابث الثاين فيتناول املبح

زوال الماية ا القانون  أسباب، واملطلب الثاين يتناول  اإلسالميزوال الماية ا الفقه  أسباب

الشريعة  مإلحكامقارنة بينهما يتضح مدى موافقة القانون الدويل  إجراءالدويل ، ومن خالل 

 . اإلسالميةما كان من خصوصيات الشريعة  إالا هذا الال  اإلسالمية

يتناول  األولمبحثني ، املبحث  إىلكما يتناول الفصل الرابع حقوق الالجئ وواجباته وهو مقسج     

 اإلسالميالالجئ ا الفقه  حقوق األولمطلبني يتناول املطلب  إىلوهو مقسج  ، حقوق الالجئ

املبحث جنري مقارنة بني الفقه  خرآوا  ، ويتناول املطلب الثاين حقوق الالجئ ا القانون الدويل

املبحث الثاين فيتناول واجبات الالجئ وهو مقسج بنفس تقسيج  أما الدويل ، والقانون اإلسالمي

 . األول املبحث
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،  واإلسالمي العاملني العريب فيتناول الماية الدولية لالجئني ا واألخريالفصل اخلامس  ماأ    

الظروف  إىل والً أ دراسة تطبيقية اللجوء والالجئني ، والسبب ا ذلك يرجعل وذجمكنفيعد   وبذلك

بلدان العامل املصدرة  أكثرا ميثالن باعتبارمه وثانياً ،  واإلسالميال  مير با العامل العريب  الالية

حبماية  اخلاصة القانونيةاملستندات  األوليتناول املبحث إذ واحد ،  آنواملستقبلة لالجئني ا 

على مستوى التقنينات سواء وهنا يشد انتباهنا عدم وجود منظومة هانونية خاصة باللجوء  ، الالجئني

ن وجدت تشريعات إاملواثيق الدولية ذات الصلة ، و  إىل االنضماموضعف  اإلهليمية أوالداخلية 

املبحث الثاين فيتناول الواهع  أما،  األسبابللعديد من  وذلك  مفعلةفهي غريأو داخلية   إهليمية

ماضي  األول ا املطلب تناولي مطلبني  إىلوهو مقسج   واإلسالمياملعاصر للجوء ا العاملني العريب 

 علىوانعكاساتا  العربية واملطلب الثاين يتناول الثورات،  واإلسالميا العاملني العريب  وحاضرهاللجوء 

كالالة   مأساويةالنماذج  أكثرمع الرتكيز على  ، واإلسالميالعاملني العريب ا  اللجوء مستقبل

 ألهجخامتة  األخرينقية املسلمة املضطهدة ا ميامنار ، وا يالروه واألهليةالفلسطينية والالة السورية 

               . إليهااملتوصل  والتوصيات النتائج
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syrian situation and the oppressed muslim minority of rohingya in myanmar, and 
finally the conclusion of the main findings and the most important 
recommendations. 
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justifying reasons grant the refugee status in international law and with 
comparison in the last subject. 

    the third chapter deals with the mechanisms and guarantees of this protection 
and the reasons for its disappearance. it is divided into two sections. the first 
topic deals with the mechanisms of guaranteeing protection. it is divided into 
two requirements. the first one deals with the mechanisms of guaranteeing 
protection in the islamic jurisprudence from the qur'aan and sunnah. the second 
issue deals with the mechanisms of guaranteeing protection in international law 
in both international refugee law, international human rights law and 
international humanitarian law. the second section deals with the reasons for the 
disappearance of protection, which is divided into two requirements. yeh in 
islamic jurisprudence, and the second requirement deals with the reasons for the 
demise of the protection of international law, through a comparison between 
them illustrated the extent of the approval of international law and the provisions 
of islamic sharia law in this area. 

    the fourth chapter deals with the rights and duties of the refugee, which is 
divided into two sections. the first topic deals with the rights of the refugee. it is 
divided into two requirements. the first concerns the rights of the refugee in 
islamic jurisprudence, and the second relates to the rights of refugees in 
international law. the second deals with the duties of the refugee, the first one 
deals with the duties of the refugee in islamic jurisprudence, and the second one 
deals with the duties of the refugee in international law. 

    the fifth and last chapter deals with the international protection of refugees in 
the arab and muslim worlds. this is a model for studying the application of 
asylum and refugees. this is due first to the current circumstances of the arab and 
islamic world, and secondly to being the world's most exporting and receiving 
countries. the first section deals with the legal documents relating to the 
protection of refugees. here, our attention is drawn to the absence of a legal 
system of asylum both at the level of internal or regional legislation and the lack 
of adherence to the relevant international conventions. the second study 
examines the contemporary reality of asylum in the arab and islamic world. it is 
divided into the first one, which studies asylum and its present in the arab and 
islamic worlds. the second demand examines the current situation in the arab 
countries and their implications for the future of asylum, the arab and islamic 
world, focusing on the most tragic models such as the palestinian situation, the 
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Summary . 

 
the present chapter deals with the historical development of the shelter in all its 
forms and forms. the latter is the natural place where the refugee seeks safety. 
the asylum can not be studied without knowing its natural place. it is a refuge. 
    chapter i deals with international attention to the question of the international 
protection of refugees at present. the international community did not care about 
this issue until after the first world war and the resulting refugee situations in 
some regional societies, especially in europe. in the belief that the phenomenon 
of asylum only a temporary phenomenon, and then if all these solutions failed, 
especially after the outbreak of world war ii and the resulting massive 
destruction at all levels, led to the displacement of millions of people, this 
phenomenon has intensified, prompting the international community to think in 
the mode a mechanism for comprehensive solutions to all similar refugee 
situations. the first was the establishment of an international convention on 
refugees in 1951, and the establishment of an international body representing all 
peoples, the united nations high commissioner for refugees (unhcr), whose main 
task is to provide protection. the obligation of states to apply them and to 
encourage states to accede to them. 

    the first chapter deals with the definition of international protection. it is 
divided into two sections dealing with the first requirement, the definition of 
protection in islamic jurisprudence, the definition of the relevant terms and their 
relevance to the issue of asylum, safety, the second requirement deals with the 
definition of international protection in international law with reference to the 
definition of all types of refugees, whether those of the convention or those 
outside the scope of the convention but covered by other regional conventions. 
environmental asylum and environmental refugees, the international community 
has not yet reached an agreed definition. in the last topic, we compare the 
concept of international protection of refugees in both islamic jurisprudence and 
international law to highlight the most important points of agreement and 
differences between them. 

    the second topic deals with the reasons for protection. it is divided into two 
requirements that deal with the first requirement. reasons for granting asylum - 
the safety contract - in islamic jurisprudence and in the second demand the 



ص ــملخ

التاریخیة وظروفھا الحالیة وواقعھا في المجتمع الدوليبإبعادھالة اللجوء أمسالموضوعیتناول

سلبیة آثارالعابرة للحدود من اإلنسانیةالسیما في الوقت الحاضر ، وما تخلفھ ھذه الظاھرة ،

دفعت اإلنسانیةھذه الحالة مأوى.أوبدون وطن فجأةأنفسھمعلى الالجئین والذین سیجدون 

حمایة ھذه الفئات المستضعفة ألجلدق ناقوس الخطر إلىالمجتمع الدولي والمنظمات الدولیة 

أنكما .المأساةھذه ةوطأمنلتخفیفلاإلنسانیةالمساعدة تقدیمبالحمایة الالزمة مع وإحاطتھا

من أكثرقواعد الحمایة الدولیة لالجئین منذ إرساءھا فضل السبق في لكان اإلسالمیة الشریعة

والذي بموجبھ -األمانعقد  -وقد عالجت ھذا الموضوع تحت مسمى ، خلت عشرة قرناً أربعة

االلتزاماتبالد المسلمین ویتمتع بالعدید من الحقوق مع تحملھ لبعض أمناً فيیصبح الالجئ 

اإلسالمیة .في كنف الدولة وبذلك یقیم

:االفتتاحیةالكلمات 

؛عقد األمانالنازحین؛؛عدیمي الجنسیة؛الملجأ؛الھجرة؛المھاجرین؛ اللجوء؛الالجئین

.طالبي اللجوء؛المستأمنین

2019أبریل 25نوقشت یوم 


	دكتوراه حنطاوي بوجمعة.pdf
	العناوين العريضة
	الإهداء
	المقدمة.
	الفصل التمهيدي.
	الفصل الاول
	الفصل الثاني.
	الفصل الثالث
	الفصل الرابع
	الخاتمة
	الملاحق.
	- الملحق أ -
	اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين
	الديباجة

	فهرس الايات 2
	فهرس الاحاديث 2
	المصادر والمراجع .
	فهرس الموضوعات
	ملخص المذكرة
	Summary of the note in Arabic


