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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  مقدمة

نا الحالي تحركات واسعة لالجئين مثلما وقع في فلسطين و رواندا و الصومال  و قتيشهد   

اعد القانون الدولي عدم احترام قووو غيرها ، و كل هذه التحركات حدثت نتيجة للحروب ، 

 أوتفاقية يمثل جملة القواعد اإل"  عرفته اللجنة الدولية للصيب األحمر بأنه الذياإلنساني ، 

العرفية المنشأ التي تستهدف على وجه التحديد تسوية المشكالت اإلنسانية المترتبة مباشرة 

 أطراف النزاع في ، و التي تقيد ألسباب إنسانية حق الدولية غيرأوعن النزاعات الدولية 

 التي تحمي الممتلكات و األشخاص أواستخدام سبل الحرب و وسائلها محل اختيارها ، 

  )1(" .المتضررين ، أو المحتمل تضررهم من النزاع 

تحقيق  تي يتعينحيث شهدت أعوام الثمانينات و التسعينات تغيرات جوهرية في البيئة ال   

  .فيهالالجئين الحماية الدولية 

التي تسفر عن  وجود الجئين  ة دائمة للنزاعات يلول سياسح إلى التوصل آفاقمع تباعد و   

 ما يقرب من عشرة إلى الالجئين من عدة ماليين قليلة في منتصف السبعينات أعدادتزايدت 

 زيادة كبيرة في عدد األشخاص 1995ماليين مع حلول نهاية الثمانينات ، كما شهد عام 

حة ن مليونا ، و تزايد قلق البلدان الما25والي مساعدة وصلت إلى حين يحتاجون إلى الذ

  ستقبال أعداء كبيرة من الالجئين ، إللجوء من 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .5-4 ص ، 2002عمر سعد اهللا ، القانون  الدولي اإلنساني ، وثائق و آراء ، دار مجدالوي ، عمان األردن ، .د-)1(
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د إمكانية إلعادتهم السريعة إلى أوطانهم ، و كانت الزيادة الضخمة في تدفقات توجالذين لم تكن 

  )1(.جتماعي السياسي و اإلستقرار الالجئين تعتبر تهديدا لإل

نه نظام ذو درجة تطور ضعيفة نسبيا ال يساير التطور السريع الذي أو يتميز قانون الالجئين   

هذا و لتدارك النقص ال يجب فصله عن القانون  و العالمتعرفه موجات الالجئين التي يشهدها 

 فهناك عدد كبير من قواعد القانون الدولي اإلنساني التي اإلنساناإلنساني و قانون حقوق الدولي 

تنص عليه قواعد قانون  لم  ترمي إلى حماية الالجئين في المنازعات المسلحة ، و تكمل ما

  ).2(الالجئين

  .الظروف هو حماية الشخص في كل  هدف هذه القوانين الثالثإن

فيما  يبين مدى ترابطها إما ، و هذا األحيانو لهذا السبب تتداخل هذه القوانين الثالث في بعض 

فعدم احترام القانون الدولي )  3(بينها و تكاملها بالرغم مما جرى عليه الفقهاء من التفريق بينها 

  .خاص إلى دول أخرى هربا من هذه الوضعيةاإلنساني و قانون حقوق اإلنسان يخلق لجوء األش

 حيث منها،تفاقية جنيف الرابعة الباب الثالث إو قد وردت الحماية المقررة لالجئين في إطار   

 حدود القيود ،أهمهاحد أطراف النزاع و قوق األجانب الموجودين في أراضي أينظم وضع و ح

خاصة حماية الالجئين رعايا الدولة المعادية   النقل و بصفة أوإلعادة إلى الوطن اطرق و اإلدارية

 شخص أيوز نقل جال ي: " يلي  تفاقية على ما من هذه اإل45/4في هذا الصدد تنص المادة و

  ).4(" عقائده الدينية أو السياسية أرائهاد بسبب ضطه بلد يخشى فيه اإلإلى حال أي في محمي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 2001عداد أ إنسانية في القانون و السياسات و العمل اإلنساني مختارات من راتالمجلة الدولية للصليب األحمر، حوا-)1(

  .140.139ص 
 الدولي اإلنساني و القانون الدولي لالجئين تعزيزهما و القانونأفكار حول العالقة بين " جوفيتشا باترونوفيتش -)2 (

  .162ص ،  1988 ،02ولية للصليب األحمر ، العدد مجلة الدال" نشرهما 

 (3)-NOLEL PETER  l’évaluation critique du lien qui existe entre les droits de l’homme et les 

réfugiés , bulletin des droits de L‘homme 91/1,UN ,Geneve, septembre 1992 , p82. 

 المجلة الدولية للصليب ،أعمال اللجنة الدولية لمساعدة الالجئين و النازحين" كورتين  فريدريك موريس و جان دي -)4(

  .11ص ، 1991 ،17العدد , األحمر 
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 األشخاص هدفه هو حماية و مساعدة اإلنساني الدولي  القانونأنمن هذا التعريف يتضح  

فهو يرمي قبل كل  ال، أم دولية كانت المسلحة، المنازعاتفي حالة تعرضهم لمختلف حاالت 

غير المحاربة أو التي تم إيقافها عن القتال و كذا األمالك المدنية  األشخاص حماية إلىشيء 

 الذي اإلشكالغير أن ،إلى جانب هذا فهو يحتوي على قواعد تتعلق بسير األعمال العدائية 

  :يثور

  ؟ هو وضع الالجئين في النزاعات المسلحةما:اإلشكالية 

   ؟آلليات الدولية على حماية الالجئينا ما مدى قدرة  

القواعد التي عتماد المنهج التحليلي الوصفي للتطرق ألهم إتم   عن هذه اإلشكالية ولإلجابة  

 و حكامألا إطار جانب القانون الدولي لحماية الالجئين في إلى اإلنسانيكرسها القانون 

  .التطبيقية للحماية المقررة لالجئين الجوانب أهم إبراز جانب إلىالهيئات الدولية المختلفة 

 من قواعد مقررة اإلنساني ما جاء به القانون الدولي أهم المقارن لمقارنة  المنهجع اتبو   

 إلى و قسم البحث 1951 اتفاقيةأحكام القانون الدولي الالجئين و خصوصا لالجئين مع 

 إعطاءمن خالل  الالجئين في النزاعات المسلحة لوضع األول الفصل خصص ،فصلين

  .لالجئينل القانون الدولي أحكام و اإلنساني ما جاء به القانون الدولي أهممفهومه و 

 الدولية لحماية الالجئين و اآلليات الميكانيزمات و  فعالية خصص الفصل الثاني لتبيانو 

 مة خاتإلى تم التطرق األخيرفي و لالجئين مدى قدرتها على توفير الحماية الالزمة إبراز

كبر أ منها في تحقيق حماية يستفادقتراحات التي قد البحث و التي تتضمن على بعض اإل

 أشكالعتبار و طبقت كشكل من اإلأخذت  بعين  ما إذا في النزاعات المسلحة هذا لالجئين

  .الحماية لالجئين
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  األولالفصل 

  ة المسلحاتوضع الالجئ في النزاع

 الدولية و اإلتفاقياتمن خالل تعريفه في مختلف يتناول هذا الفصل مفهوم الالجئ    

توكول وو كذا البر" 1951" المتحدة الخاصة بوضع الالجئ لسنة األممتفاقية إخصوصا 

لعام ) سابقا  ( اإلفريقيةتفاقية منظمة الوحدة إيليه تعريف " 1967"تفاقية لعام حق بنص اإللالم

 و اإلنساني القانون الدولي إطارفي الجئ لاكما يتضمن هذا الفصل على تعريف  " 1969"

 و معرفة حقوق الالجئ و كذا  المتنقلينجئ و غيره من األشخاصز بين الالييكذا التم

  .المسلحةالحماية المقررة لفئات الالجئين في النزاعات 

  األولالمبحث 

  مفهوم الالجئ 

  :لفئات من خالل التاليالتعاريف بشأن الالجئ وسوف نتناول تعريفه وتمييزه عن غيره من اتعددت 

  األولالمطلب 

   تعريف الالجئ في القانون الدولي لالجئين

 و تبين القانون الدولي لالجئين مجموعة القواعد القانونية التي تكفل حماية الالجئبيقصد    

  قد تضمن العالمي لحقوق اإلنساناإلعالن و كان ،القانونيوضعه  حقوقه و واجباته و تكفل 

حد الحقوق المعبر عنها في هو تعبير عن حماية أ : نه مادة تنص صراحة على أعند إعداده 

 ملجأ يلتمس له أن الحق في إنسانلكل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي ينص على أن 

   .)1(ضطهاداإل من ا يتمتع بحق اللجوء فرارأن و أخرىفي بالد 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1948 لسنة اإلنسان العالمي لحقوق ناإلعالانظر )1(
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  ..".العصر أمراض أعراضحد أ بأنه" لالجئين اللجوء و عرفته  الدولية المنظمةكما تناولت 

 و تفاقم الصراعات األقلياتضطهاد  و إاإلنسان حقوق إنتهاك إلىة ي الرئيسأسبابه أرجعتو 

  ) 1(.الدولية

ختالف إالصور بتعددة حيث تختلف هذه و فيما يخص تعريف الالجئ فقد ورد بصور م  

 األصليبتعد عن وطنه إشخص  " بأنهالزاوية التي ينطلق منها الباحث ، فقد عرف الالجئ 

 إلى االنتماء وأ الرأي أو الجنسية وأ الدين أو تتعلق بالعنصر ألسبابضطهاد اإل يخشى ألنه

  )2(. األصليحماية بلده  يضع نفسه تحت أنيريد   الأوجتماعية خاصة و ال يستطيع إفئة 

 الخاصة بوضع الالجئ 1951 تفاقيةإ  تعريفات الالجئ من خاللأهم إلى تباعا تأتيسوف  و

عام لتفاقية حق باإللتوكول المو و كذا البر1969 لعام اإلفريقيةمنظمة الوحدة  تفاقيةإو كذا 

   :كاألتي 1967

  األولالفرع 

   الالجئين الخاصة بوضع1951تعريف الالجئ في اتفاقية 

 المتعلقة بوضع الالجئين في مؤتمر األمم المتحدة المعني 1951تفاقية عام إ إقرارتم   

 و يولي  تموز25بوضع الالجئين و األشخاص عديمي الجنسية الذي عقد في جنيف في 

1951. )3(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  47 صدمشق، 1995 ،2 بعةطال النشر، دار الفاضل للطباعة و اإلنسان، حقوق ،  عباسعبد الفاضل)1(

  الذي نشرته مجلة الحق التي اغاخان صدر الدين األميرانظر مقال المندوب السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ، ) 2(

  .45ص، 1970 ،لعام ) 2(كانت يصدرها اتخاذ المحامين العرب عدد 

  .21/02/1963ة في  على االتفاقي،صادقت الجزائر ) 3(
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تجاه الالجئين ، كما إلتزامات الدول إلتزامات و حقوق الالجئين ، و إتفاقية اإلو تحدد   

 المعايير الدولية لمعاملة الالجئين و تجسيد المبادئ التي تدعم و تكفل حقوق الالجئين حتوض

محاكم و التجنس  الإلى و حرية الحركة  و الوصول اإلقامةفي مجاالت التشغيل  و التعليم و 

 و تتضمن اإلضطهاد بلد قد يواجهون فيه خطر إلى من العودة األمانو قبل كل شيء 

كل من وجد نتيجة ألحداث وقعت قبل : " جئ بقولها  تعريف لال2 / أ  تفاقية في فقرتهااإل

بسبب خوف له ما يبرره من  " 1951"جانفي / األول من كانون الثاني 

إلى فئة نتمائه إو أو دينه أو جنسيته أه قسبب عربضطهاد و ض لإلMagic Photo Editor.lnkالتعر

و كل من سبب هذا الخوف أبحماية هذا البلد  أو ال يرغب في ئهراآجتماعية معينة أو بسبب إ

ال جنسية له و هو خارج بلد إقامته السابقة وال يستطيع أو ال يرغب بسبب ذلك الخوف في 

  )1(.العودة إلى ذلك البلد 

ن تعريفها كلمة الالجئ إتفاقية قد صيغت في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، فا كانت اإللم  

 وقعت ألحداثخاج بلد منشئهم و صاروا الجئين نتيجة  يركز على األشخاص الذين يوجدون

 جديدة خاصة بالالجئين في أزمات مع ظهور ، 1951 قبل أخرى ماكنأ في أو أروبافي 

  .العشرين مسينيات من القرن السنوات التي تلت الخ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مركز األهرام الالجئين، مفوضية األمم المتحدة لشؤون ، خمسون عاما من العمل اإلنسانيالعالم،انظر حالة الالجئين في )1(
  .23ص ، 2000 سنة القاهرة، ،للترجمة و النشر
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 مشكلة نأتضح إسرعان ما  " 1954" ة حيز التنفيذ في تفاقيحيث أنه و بعد دخول اإل

 نشوب أدى الحرب العالمية الثانية و عواقبها فقد أثارالالجئين لن تنحصر في معالجة 

جدد لم يكن لهم حق المطالبة  تدفق الجئين إلىنزاعات الحرب العالمية الثانية و عواقبها 

  )1(.الالجئين تفاقيةإبالحماية التي تكفلها 

 إفريقياتفاقية نتيجة القيد الزمني هو تدفق الالجئين من اإل مشكلة تعرضت لها لوألعل و  

 محرومين نتيجة هذا القيد أصبحوا الذين لئكأوبعد هذا التاريخ و على وجه الخصوص 

  . حماية أيةالزمني من 

تفاقية  توسيع النطاق الزمني و الجغرافي إل من الضروريأصبحو مع مطلع الستينات   

  ." 1967" تفاقية في سنة  بروتوكول ملحق باإلإقرارو لذلك تمت صياغة و " 1951"

  الثانيالفرع 

   1967الالجئ في بروتوكول تعريف 

 و يرفع هذا ها،ل مكمالنه جاء  رغم أ1951تفاقية إ مستقال عن 1967يعتبر بروتوكول   

  )2(.تفاقية لالجئ  الجغرافية الموجودة في تعريف اإلتوكول الحدود الزمنية ووالبر

 من يبررهكل شخص يهرب بسبب خوف له ما " نه أو يعرف البروتوكول الالجئ على   

  ..."ضطهاد خارج بلدهإلالتعرض ل

 البعد ألغىنه أ كما 1951تفاقية إ الزمنية التي جاءت بها  الحواجزألغىفهذا البروتوكول   

  .الجغرافي

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .257 ، ص2005د الشاللدة ، القانون الدولي اإلنساني ، منشاة المعارف ، اإلسكندرية مصر ، محمد فها)1(

تحاد  مكتب مفوض األمم المتحدة لشؤون الالجئين و اإل2،2001 دليل القانون الدولي لالجئين رقم ،حماية الالجئين) 2(

  . 1951  �!  ج
ن��أور�
 ا��� و��� �� ا���اث �و ه ،10، البرلماني الدولي



9 

 

  :هي  معا ثالثة موضوعات رئيسية و 1967 بروتوكول وتفاقية الالجئينإو تغطي 

 من هذا ستبعاداإل شروط توقف وضع الالجئ و إلى باإلضافة لالجئ األساسيالتعريف -1

  .الوضع

الوضع القانوني لالجئين في بلد لجوئهم و واجباتهم و التزاماتهم بما في ذلك الحق في -2

 أوبعاد إلى أراضي بلد تتعرض فيه حياتهم اإلالحماية من العودة القسرية أو الحصول على 

  .حرياتهم للتهديد 

ة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين يلتزامات الدول بما في ذلك التعامل مع المفوضإ-3

  .تفاقيةاإلفي ممارسة وظائفها و تسهيل مهمتها في اإلشراف على تطبيق أحكام هذه 

على جميع تفاقية بروتوكول توافق الدول على تطبيق أغلب مواد اإل الإلىنضمام و باال  

  .الذين يتناولهم تعريف البرتوكول لالجئ األشخاص 

تفاقية و البروتوكول معا لتؤكد على أن كال منهما و قد نقلت غالبية الدول ، االنضمام لإل  

  .يشكل عنصر أساسيا في النظام الدولي لحماية الالجئين

  الفرع الثالث 

  1969تفاقية الوحدة اإلفريقية إتعريف الالجئ في 

تفاقية الحاكمة لجوانب مشكالت إلا" أقرت منظمة الوحدة اإلفريقية " 1969"في عام   

  :نهاأ" 1951" تفاقية األمم المتحدة لالجئين لسنة إعترفت بإ و بينما .«الالجئين في إفريقيا 

تفاقية إو أكدت ..." علق بأوضاع الالجئين و الملزمة قانونيا  و العالمي المتاألساسيالصك " 

  .تفاقية األمم المتحدةإلالجئ الوارد في ا تعريف  علىالوحدة اإلفريقية لالجئين مجددا



10 

 

" 1951"تفاقية إو عمدت إلى توسيع هذا التعريف و تضمنت أحكاما مهمة ليست واضحة في 

دود و اللجوء و مواقع مستوطنات الالجئين و و تتضمن أحكاما تتعلق بعدم وقفهم عند الح

  .و اإلعادة الطوعية للوطن الدول حظر األنشطة التخريبية من جانب 

 إلى مغادرة بلد إقامته المعتاد بسبب يضطركل شخص : " تفاقية الالجئ بأنه إلو تعرف ا  

  ...من بلد  أحداث تزعزع النظام العام في جزء أوحتالل أجنبي ، سيطرة أجنبية إعدوان ، 

ة و العنف نيضطرابات المد و يعني ذلك أن األشخاص الذين يفرون من اإل)1( ...."هأو فيه كل

نتشار و الحرب يكون لهم الحق في طلب الحصول على وضع الالجئ في الدول واسع اإل

تفاقية بصرف النظر عما إذا كان لديهم ظرف له ما يبرره من التعرض األطراف في هذه اإل

  ..."د ضطهاإلل

ضطهاد افة إلى معيار اإلظار جديد  باإلتت بمعيأتفاقية إلمن خالل هذا التعريف يتضح أن ا  

عتداء الخارجي العدوان ، اإل" تفاقيات السابقة و يتمثل في معيار و الذي نصت عليه اإل

ضطرابات داخلية و بهذا المعيار  فقد إو أدول أجنبية أو حدوث أزمات حتالل من قبل إلا

تفاقية خطوة مهمة في مجال حماية الالجئين و وسعت في مجال قانون الالجئين إل اخطت

تفاقيات الالجئين من قبل إشملهم ت تغطى فئة جديدة من الالجئين لم أصبحت إذبصورة فعالة 

 العسكرية و الحروب الداخلية و الدولية و بالتالي فهو تثبيت للتعريف األنظمةو هم ضحايا 

 الرئيسية التي ينجر األسبابتفاقية هذا المعيار نظرا لكون العنف من إل اعتمدتإالموسع و 

  )2(.في القارة اإلفريقية عنها اللجوء 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��� ا�/��ة ا6�7ی��4 ا�3
آ'� �'01�2 ج/ان. 	-
آ  ا�+ج*�( ��
م 01ا�'
دة - )1(�  .1969 	( إت

ت  �� ا�4
ن/ن ا��و�� و ا �'
ی� ا�+جB �� ا�4
ن/ن ا��و�� ا@ن�
ن� ، 	?آ6ة ���  ش=
دة ا�'
ج���6 ،�
ی; �
�� 	��ا�)2(�+��

  .10ص،�EF )�2008-2009/ن ، ، آ��1 ا�43/ق و ا��1/م ا7درای�ا��و��� 
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  : فريقية و هي إلتفاقية الوحدة اإل بالنسبة أخرى مهمة افاتظإ إدخالكما تم 

ن إتفاقية دولية تعترف بحق الشخص في اللجوء فإنه لم تكن توجد أ على الرغم من  :الأو  

 جهودها و ىقصار تقوم الدول ببذل أن لالجئين تؤكد على ضرورة فريقيةاإلتفاقية الوحدة إ

  .هم نيطمين توأت

" 1951"تفاقية إرد في افي الضمان المتعلق بعدم الطرد الو" 1967"  تتوسع معاهدة :ثانيا  

 مثل إلجراءات الجئ أي ضرورة عدم تعريض إلى هناك حاجة مطلقة و قاطعة أنو تذكر 

 البقاء في منطقة قد يشكل وأ الطرد مما يرغمه على العودة وأ اإلعادة وأالرفض عند الحدود 

  . حريته أو سالمته البدنية وأو جوده فيها تهديدا لحياته 

قانوني دولي  العودة الطوعية للوطن في سياق لمبدأ تعطي المعاهدة تفسيرا قاطعا :ثالثا   

  .ألول مرة 

  : نهأ تحدد واجبات بلدان اللجوء و المنشأ و تنص على :رابعا  

  . و على وجوب تقديم مساعدة ممكنة لتسهيل عودتهم ,ال ينبغي معاقبة الالجئين لفرارهم 

 تشجيع الدول على تبني نظام عداد كبيرة من الالجئين يتمأفي الحاالت التي تمثل   :خامسا  

  )1(.لتقاسم األعباء 

  الثانيالمطلب 

  اإلنساني في القانون الدولي الالجئتعريف 

 قانون تتلخصو " قانون الحرب "  و جنيف الهاياإلنساني قانون يقصد بالقانون الدولي   

  "1977"  لسنة اإلضافيةتوكوالت وو البر" 1949"  لسنة األربعتفاقيات جنيف إجنيف في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( H�

 	( ا��'  ا@ن�
ن�،�
�� ا�+ج*�( �� ا��	
F ص ،خ'�/ن ،J�
  .57-56 	6جL س
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 اإلنساني القانون الدولي أساس 1977  لسنةينإلضافيا ينتفاقيات و البروتوكولتعتبر هذه اإل

  )1( . في وقت الحرباألشخاص طوائف من  منح حقوق و ضمانات لعدةإلىو هي ترمي 

 هو القانون الذي ينطبق في زمن النزاعات المسلحة سواء الدولية اإلنسانيفالقانون الدولي  

  . الداخليةأو

 إدراجهكتفى بالنص على إ فقد الالجئ تعريف  في بغموضهاإلنسانيو يتميز القانون الدولي  

 حماية ضحايا النزاعات أوزمن النزاعات المسلحة المتعلقة بحماية المدنين ضمن االتفاقيات 

  .المسلحة

 سواء المسلح، يحظى ضحايا النزاع أن على وجوب اإلنساني ،الدوليو حيث ينص القانون 

 تتوفر لهم أن الناجمة عن الحرب و اآلثارحترام و الحماية من  باإل،ال أمكانوا نازحين 

 داخلي  أو مسلح دولي ع وسط صراأنفسهمن  كثيرا من الالجئين يجدونألالمساعدة و نظرا 

  )2(.اإلنسانيقانون الرتباطا و ثيقا بإ األحيانن قانون الالجئين يكون مرتبطا في كثير من إف

  األولالفرع 

  1949تفاقية جنيف الرابعة لعام إتحديد الالجئ في 

  فئات التيو بتعداد ال) 3(ن يبحماية المدني " 1949" تفاقية جنيف الرابعة لعام إهتمت إ

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
ی�3/ش س�
د ، �J ا�1�/ء ا���
س� �� ا�4
ن/ن ا��و�� ا��
م ، 	?آ6ة ���  ش=
دة ا�'
ج���6 �� ا�4
ن/ن ا��و�� ا��
م ، آ��1 )1(

  .35 ص ، 2002 – 2001 ،ا�43/ق و ا��1/م ا@داری� ، �( �EF/ن 
)2 (
6 �
�� ا�+ج*�( �� ا��
�H، 	6جL سPص ان J�18.  

العالمية بحيث بتفاقيات جنيف إ و تتميز 1949 أوت 12 ،فريل أ 21تفاقيات جنيف األربعة في الفترة ما بين إأبرمت )3(

  .تفاقية األشخاص المدنيين وقت الحربو تحمي اإل،  دولة عضو في األمم المتحدة188صادقت عليها 

.  
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شخص المدني ، و قد ورد في المادة  تعريف للإيجاد أو إعطاءتفاقية دون  تحميها هذه اإل

 شكل كان في بأي في لحظة ما ، أنفسهم الذين يجدون األشخاص" نه أتفاقية الرابعة من اإل

 احتالل ليسوإ دولة أو من رعاياه ا طرف نزاع ليسوسلطةحتالل تحت إ وأحالة قيام نزاع 

ن و لم ي المدنيصاألشخاتفاقية تعريف الالجئ ضمن  اإلأدرجتو بالتالي " من رعاياها 

   .تتضمن تعريفا دقيقا لالجئين

 باإلضافة عشر فصال أثنى و أبواب أربعةمادة موزعة على ) 159(تفاقية من تتكون اإل و

  .مالحق ثالث إلى

 المحميين و األشخاصمن القسم الثاني للباب الثالث المتعلق بوضع ) 44(و تتضمن المادة   

 الالجئين الذين ال يتمتعون ةاز معاملة الدولة الحاجزمعاملتهم حيث نجدها تنص على عدم جو

  .دولة عند تطبيق تدابير المراقبةللمجرد تبعيتهم القانونية ل أعداء كأجانب حكومة أيةبحماية 

  .الالجئينتفاقية معايير لتحديد فئات و بالتالي فقد اعتمدت اإل  

تفاقية جنيف إ مرة في ولأل حكومة و الذي ورد أيةمعيار عدم التمتع بحماية  : أولها 

   .الرابعة

 يتمكن من  النزاع حتىأطرافحد أتفاقية معيار الوقوع تحت سلطة عتمدت اإلإكما : ثانيا

  .تفاقيةا اإلهالحماية التي تمنح

ن للشخص المدني لكنها لم تشر صراحة يساسيأعتمدت معيارين إو بالتالي فاإلتفاقية الرابعة 

شخاص المدنيين ، و الحماية الممنوحة لم بإعتبارهم ضمن األهم تعتبرإلى الالجئين ، أي إ

  .تحت سلطة دولة طرف نزاع أو إنعدام حماية أية دولة
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  الفرع الثاني

  1977توكول جنيف األول لعام وتحديد الالجئ في بر

  بضحايا النزاعات المسلحة الدولية المتعلق  )1( "1977"توكول جنيف األول سنة ونعقد برإ   

 على تعريف الشخص المدني و لم ينص صراحة على الشخص الالجئ ، فقد منو تض  

 على تعريف األشخاص المدنين 1ف) 50( نصت المادة حيثن ي ضمن المدنيمكتفى بإدراجهإ

كل األشخاص الذين ال ينتمون إلى القوات المسلحة على المعنى المبين في " على أنهم 

  .ف أ4تفاقية الثالثة المادة اإل

 حالة  فينهأرة ق الجملة األخيرة من هذه الفيفضتمن البروتوكول األول و ) 43(دة و الما

الشك تكون قرينة الصفة المدنية هي األولى باإلتباع ، و طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة 

 كافة األشخاص المدنيين وال يجرد المدنيون من الصفة نينه يندرج ضمن السكان المدنيإف

  .ن يطبق عليهم شروط تعريف المدنينمنعزلين بينهم ال ي وجود أشخاص بسبب المدنية

ين بحيث تنطبق عليه شروط التعريف المذكورة في يدخل في طائفة المدنييتضح أن الالجئ  

قول أن بروتوكول هذه المادة و يتمتع باإلضافة إلى ذلك بحماية خاصة و هذا يؤدي إلى ال

األربعة و المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة تفاقيات جنيف إالملحق بجنيف األول 

يؤكد على أن القانون الدولي اإلنساني يعتبر الالجئ ضحية النزاعات  " 1977" الدولية لعام 

  .المسلحة 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  www.icrc.orgان 6P	L�/ ا�1��� ا��و��� ��1Q1. ا��'6 )1(


ن ��
م �(ت/آ/�ووی�E/ن ا�!6،��
R@1977 ا )	 :  

ت ا�'��31 ا��و��� -1FاTا�� 
3
یU� J1��	 ا�ول .  

ن� -2Wت ا�'��31  ا�
FاTا�� 
3
یU� J16 دو��� ی���Xا�.  
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  الفرع الثالث

  غموض تعريف الالجئ في النزاعات المسلحة

كون نتيجة النزاعات المسلحة التي يشهدها أي ي كبر نزوح لالجئينأمن المتعارف عليه أن 

تفاقيات األربع لجنيف في مادتها الثانية  ففي وضعية النزاعات المسلحة الدولية، نصت اإل،بلد

و أي نزاع مسلح آخر ينشب بين أ في حالة الحرب المعلنة تطبق" المشتركة على أنها 

حدهما بحالة الحرب أن لم يعترف إو أكثر من األطراف السامية المتعاقدة حتى و أطرفين 

إلى تشريد ونزوح العديد من  بين الدولتين ففي هذه الحالة تؤدي المعارك المتبادلة... " 

  . الالجئينوضع ما يصبحون الجئين في دولة أخرى و هو ما يؤثر في السكان الذين غالبا

نزاعات المسلحة التي و بالنسبة للنزاع المسلح غير الدولي ، ينصرف كقاعدة عامة إلى ال  

ان القانون ن بيأش على ستقرإ و كان القانون الدولي العام )1(ةدولتثور داخل حدود إقليم 

شب النزاع نالنزاعات على اإلحالة إلى القانون الداخلي للدولة التي واجب التطبيق على تلك 

  )2(.على إقليمها

تفاقيات جنيف إالمشتركة بين ) 3(ن النزاعات المسلحة الغير دولية نص المادة و يطبق بشأ

و الخاص بالنزاعات " 1977" األربعة ثم و من خالل البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 

المسلحة غير الدولية و الذي جاء مكمال للمادة الثالثة المشتركة أي في الحاالت التي ال 

حد أتي تدور في إقليم تشملها النزاعات المسلحة الدولية و إما يطبق في النزاعات المسلحة ال

شقة أو جماعات نظامية مسلحة ن بين قواته المسلحة و قوات مةاألطراف السامية المتعاقد

القيام و السيطرة  على جزء من إقليمه ما يمكنها منمسؤولةأخرى و تمارس تحت قيادة 

  .ا البروتوكولذستطيع تنفيذ هتقة و نسبعمليات عسكرية متواصلة و م

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نساني و تطوره التاريخي  و نطاق تطبيقه ، محاضرات في القانون الدولي مدلول القانون الدولي اإل،شريف عتلم ) 1(

   .38 ص ،2006 ، 6ط,  القاهرة ،األحمر اللجنة الدولية للصليب ،اإلنساني
  .38المرجع نفسه ص ) 2(
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  لعامتفاقيات جنيفإة الثالثة المشتركة بين قرار نص المادإساسي من لقد كان الغرض األ

 قدر معتبر إلىخضاع النزاعات المسلحة غير الدولية إ, مصغرة تفاقية إ و هي بمثابة 1949

   )1(.اإلنسانية من مقتضيات أدنى حد أو

تفاقيات و بروتوكوليها ن هذه التفرقة التقليدية التي أخذت بها هذه اإلأكان من شلقد    

و هي جرائم الحرب على تلك  " الجسيمةنتهاكات اإل"  اقتصر تعريف و تحديد أنن يظافياإل

  . النزاع المسلح الدوليأثناءاالنتهاكات التي ترتكب 

 هائلة من أعداد لجوء إلىتؤدي  " اإلنسان لحقوق الجسيمةنتهاكات اإل" كل هذه الحاالت 

 الذين فروا نحو األشخاص  نحو بلدان مجاورة و في هذه الحالة يعدنفروي الذين األشخاص

 هروبا من النزاعات المسلحة الجئين و هنا ينطبق تعريف منظمة أخرىبلدان مجاورة 

تطلق عبارة الجئ كذلك على كل شخص " نه أ عليهم التي نصت على اإلفريقيةالوحدة 

 تمس بالنظام العام في أحداث وأتالل خارجي حإيسبب  المعتاد إقامته مغادرة مقر إلى يضطر

 خارج آخر في مكان ملجأ للبحث عن ته البلد الذي يحمل جنسيأو األصلي كل بلده وأجزء 

  )2(..." البلد الذي يحمل جنسيته أو األصليبلده 

  المطلب الثالث

   عن بعض الفئات من المتنقلينلالجئاضرورة تمييز 

ب كل ختلف تعريفه حسإالالجئ على تحديد دقيق حيث ستقرار تعريف الشخص إ لعدم انظر

و  " 1967" وضع الالجئ و مرورا ببروتوكول بالخاصة " 1951" تفاقية إتفاقية بداية من إ

  . حتى القانون الدولي اإلنساني»1969«لسنة تفاقية الوحدة اإلفريقية إ

  ـــــــــــــــــ
 ،ياإلنسانلقانون الدولي ا. حمد فتحي سرور أ إشراف تحت ، قانون النزاعات المسلحة غير الدولية ،حازم محمد عتلم ) 1(

  .209 ص 2006 سنة 3ط.القاهرة  , األحمر اللجنة الدولية للصليب ،دليل للتطبيق على الصعيد الوطني 

  .1969 من اتفاقية 2ف) 1(المادة ) 2(
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بأنهم " في تعريفها للشخص الالجئ " 1949" تفاقية جنيف الرابعة لعام إستقرت إبحيث  

  )1( . حكومةأيي الواقع بحماية األشخاص الذين ال يتمتعون ف

 و هو ما قد أخرى بمفاهيم الالجئختالط مفهوم الشخص إ إلى تؤدي قد التعاريف إن هذه

يزه عن غيره من الفئات ي من الحماية المقررة له و هو ما يعني ضرورة تمالالجئ رميح

  . المتنقليناألشخاص من األخرى

  األولالفرع 

   و الشخص النازح داخلياالالجئ

 وأجبروا أ الذين األشخاص مجموعات أو األشخاصن داخليا و هم ي النازحباألشخاصيقصد 

 وأ المعتادة بوجه خاص بسبب إقامتهم أماكن وأ أوطانهممن  الرحيل أو الفرار إلى ضطرواإ

 انتهاكات وأ حاالت من العنف العام ، وأ الناجمة عن الصراع المسلح اآلثارجل تفادي أمن 

 من صنع البشر و الذين لم يعبروا حدود دولة معترف وأ الكوارث الطبيعية أو اإلنسانحقوق 

  )2( .بها دوليا

يعيشون في بيئة نزوح داخل )  مليون شخص 25-20( وعلى الصعيد الدولي يوجد ما يقدر 

 و أغلب األحيان أثناء حرب أهلية أرارهم من ديارهم و قراهم في فحدود أوطانهم بعد 

و لكنهم لم يلتمسوا اللجوء في بلد أخر ، حيث يوجد لديهم الكثير ضطرابات داخلية إ

تفاقية إشملهم تاحتياجات الحماية كالالجئين ، لكنهم نظرا لكونهم لم يعبروا حدودا دولية ال

  .الالجئين 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . األربعون المادة الرابعة و الرابعة،انظر اتفاقية جنيف )1(
  ،)2( المقدمة ف ،داخليا المتحدة بشان النزوح لألممادئ التوجيهية انظر المب)2(

  �1F : www.reliefweb.int.cliconochaonline ا�'/�L ا6�E�7ون� 

- �1F دئ
 ذات ص�1 أجTاء إ�� و ت���� ن�
ن�ا@ و ه� ت�/ا� J	L ا�4
ن/ن 6�1998ی  أ ا�'��3ة �� ا�	�R6FH ه?Z ا�'!
4
ن/ن ا�+ج*�( و ت�
�^ ج'�L 	6ا�  ا��Tوح ا��اخ�1�.     
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 الناس الذين يجبرون نتيجة أولئك " أنهمزحين على ة السامية لالجئين النايوقد عرفت المفوض

 المعتادة لكنهم إقامتهم أماكن العنف على ترك ديارهم و مغادرة أو مسلح، نزاع وأ ضطهاداإل

  )1(."يبقون داخل حدود بلدهم

الذين  األشخاص هم و"و يلتقي هذا المفهوم مع تعريف الدكتور عمر سعد اهللا للنازحين 

  )2( ". تكون داخل بلدهمإقامتهم لكن ضطراباتإ أويهربون بسبب نزاع 

 ديارهم، الذين تم نقلهم من األشخاص " أنهم النازحين على األشخاص المتحدة األممتعرف و 

  )3(". المتحدةاألمم الحرب و يوجدون في منطقة مراقبة من طرف بسبب

 و يلتقي في هذه الحالة  وطنيةحدودا يتبين أن الشخص النازح هو الشخص الذي لم يتعد

الحدود الدولية المعترف مفهوم النازح و الشخص الالجئ رغم أن الشخص الالجئ يتعدى 

  .بها

ن لشؤون الالجئين باألشخاص النازحين داخليا ألو تهتم المفوضية السامية لألمم المتحدة 

 و النتائج ابسبأسباب و نتائج نزوحهم القسري ترتبط في أحيان كثيرة بصورة وثيقة باأل

ضطهاد و العنف أو حالة في كون كالهما يدفعه الخوف و اإل الخاصة بنزوح الالجئين

ع مما يدفعه إلى ترك حد أطراف النزاأ في أراضي  ماتالل حيث يجد نفسه في لحظةحاإل

  .نتهاكات إقامته المعتادة بسبب هذه األفعال و اإل

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 األهرام مطابع ،ن الالجئينو لشؤ  المتحدةاألمم مفوضية ،إنساني قسم و برنامج عمل ،وحنز ال،م لحالة الالجئين في العا)1(

  .99 ، ص1997،قليوب مصر ،التجارية 

  . 178 ص ،1997 ،بيروت ، لبنان، عمر سعد اهللا تطور تدوين القانون الدولي اإلنساني ،دار الغرب اإلسالمية الدكتور)2(

  .66ص،يحيوش سعاد ، حق اللجوء السياسي في القانون الدولي العام مرجع سابق ) 3(
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  هتمامها باألشخاص إ تولي الالجئين المتحدة لشؤون لألمملت المفوضية السامية ظو قد  

 العامة معيةالنازحين داخليا منذ السنوات األولى من سبعينات القرن العشرين، كلما دعتها الج 

مم المتحدة اإلنسانية التي يوجد في شتراك في عمليات الأللألمم المتحدة أو األمين العام لإل

  )1(.رة و تجربة خاصة بهابخالمفوضية 

للعنف ة يتعرض فيها النازحون  داخليا كما أن اللجنة الدولية للصليب األحمر في كل حال

 وفقا لمبدأ عدم )2(.نه من واجبها أن تشارك بفعاليةأضطرابات تعتبر المتصل بالنزاع أو اإل

ل كل شيء شخصا مدنيا يحظى بهذه الصفة ب النازح داخليا أوال وق أنعتبارإالتحيز على 

 بما فيهم النازحين فيما ورد ينيمدنال أولى أهمية للسكان الذيبحماية القانون الدولي اإلنساني 

"  الثاني المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية لعام جنيففي بروتوكول 

و بروتوكولها األول الملحق الخاص " 1949" تفاقية جنيف الرابعة لعام إو كذا " 1977

  .بالنزاعات المسلحة الدولية

كون األول لم يتعد الحدود الوطنية لبلده لن الالجئ ن الشخص النازح يختلف عإبعدما أسلفا ف

 طرف في النزاع، و كما أن  أومحايدة الدولة عكس الالجئ الذي يجد نفسه تحت سلطة

الحماية الممنوحة للشخص النازح أوسع في القانون الدولي اإلنساني عن تلك الممنوحة 

  .للشخص الالجئ

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .27 ص، مرجع سابقلالجئين، دليل القانون جئين،الالحماية )1(

  www.icrc.org األحمرانظر موقع اللجنة الدولية للصليب ) 2(

      
  

  



20 

 

  

  الفرع الثاني

  الالجئ و الشخص العديم الجنسية

 تشريعها بموجب الشخص الذي ال تعتبره أية دولة مواطنا لها ،:" يقصد بعديم الجنسية بأنه 

  )1(..."الجئا الداخلي ، و قد يكون و لكن ليس بالضرورة 

  )2(..".وطنية حماية قانونية بأيةالشخص المحروم من كل الجنسيات، و هو ال يتمتع " فهو 

 بالنظام القانوني لعديمي المتعلقةو  1954 سبتمبر 28تفاقية إمن ) 1(كما عرفت المادة  

  )3(..." ال يعتبر كمواطن ألية دولة و ال تسري عليه قوانينها كل شخص" نه أالجنسية على 

رون  الجنسية الذين يضط مفهوم اللجوء يشمل األشخاص عديمي من المتفق عليه اليوم أن

 أن المعتادة نتيجة ألحداث سياسية في هذه الدولة هذا ال يعني وأ لمغادرة دولة إقامتهم العادية

 مما يدل على عدم وجدود عالقة الجئه كل عديم الجنسية نأ عديم الجنسية ، كما الجئكل 

 يتشابهان في بعض النقاط مثل عدم التمتع أنهمانعدام الجنسية غير إمتبادلة بين اللجوء و 

 )4( . دولةأيةبحماية 

الالجئين على أنهم ) " 44(في المادة " 1949" تفاقية جنيف الرابعة لعام إو قد  تناولت 

خل مفهوم او هذا ما يؤدي إلى تد"  أية حكومة بحمايةتمتعون في الواقع األشخاص الذين ال ي

الالجئ مع مفهوم عديمي الجنسية ، و بالتالي وجب النظر في األسباب الرئيسية لكل من 

   .الالجئ و عديم الجنسية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .27 ص، 	6جL س
��J+ج*�(،�  د��  ا�4
ن/ن ا��و�ا�+ج*�(،�'
ی� )1(

م ن�'� )2(QF ا��آ�/ر، �F
ج�=
د ا�1!�
ن� و ا��و�� ، ا���د  دراس� تR �� ��1�13/ء ا�4
ن/ن و ا@ا�ج
ن.، ت��6  إس'

  .66 ��ون س�� ، صا�ول

��� إت�'  )3(�و  �Fی'� ا������ و ت��3( ا�ش2
ص �Fی'� ا������ �1F ت�H�P وLR ا�ش2
صن وLR _ �-1954ت


�43/ق و ا�63ی
ت � L�'ن ا��
'Rس��
  . دون ت'��T ا�س
  .70ص ،س
�J 	6جL ،ی�3/ش س�
د ، �J ا�1�/ء ا���
س� �� ا�4
ن/ن ا��
م )4(
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يصبح  الالجئ الشخص أنن اللجوء ترى  بشأاإلقليميةتفاقيات الدولية و  اإلأنففي حين نجد 

  :هي لعدة أسباب و كذلك

نتماء السياسي أو العدوان عرق أو الدين ، أو الجنسية أو اإلضطهاد بسبب الالفرار من اإل*  

 ضطرابإ إلىالتي تؤدي بشكل كبير حتالل ، أو السيطرة األمنية أو األحداث الخارجي و اإل

  .رأيناالنظام العام ، كما 

نتهاكات الصارخة لحقوق تفاقيات تركز في مجملها على سبب وحيد فهو اإلو بالتالي هذه اإل

  .اإلنسان

ن أن بشيتفاقيتين الدوليت ذلك حسب اإلأسبابرجع تو فيما يخص الشخص العديم الجنسية ف

   :إلىنعدام الجنسية إ أسباب فهي ترجع )1(نعدام الجنسيةإ

  .األصل مختلفي أبوينالوالدة من *  

ورة جنسية  ال يكتسبون بالضرألنهم ألبويهم األصلي من ولدوا في بلد غير البلد أو*  

  .ي ولدوا فيه باستثناءالمكان الذ

  :إلىنعدام الجنسية ترجع إ أسباب(unhcr) المتحدة لشؤون الالجئين األممكما ترى مفوضية 

 تخطيط إعادةبع نزوح شخص تمثال عندما ي" نعدام الجنسية إ يتسبب النزوح في أنيمكن )1(

  . "اإلقليميةللحدود 

رغم جماعات سكانية عديمة الجنسية عندما تنعدام الجنسية  يكون النزوح سببا إلأنيمكن )2(

  . المعتادةإقامتهاو محرومة من الحقوق القومية على ترك محل 

  ــــــــــــــــــ
نعدام إن خفض حاالت أ بش1961تفاقية ثانية سنة إلجنسية نجد ا المتعلقة بعديمي 1954 سبتمبر 28تفاقية إ جانب إلى)1(

  .1975ديسمبر  / األولنون كا / 13الجنسية التي دخلت حيز التنفيذ في 
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 بدخول الجئين سابقين  تسمحأننعدام الجنسية مثال عندما ترفض بلدان إ يشكل أنيمكن ) 3(

  )1(.ما يعرف بالطرد الجماعينعدام جنسيتهم و هذا إبسبب 

 يكون أن عديم الجنسية ال يمكن أندام الجنسية بحيث نع األسباب إلأهم هذه من أنيتضح   

 في الغالب أسباب معقولة تدفعه للجوء عكس عديم الجنسية الذي تدفعه أسباب الذي له الجئ

  . و سياسيةإدارية

 الالجئ و العديم الجنسية يتمتع ، الالجئ كل من وضع الحماية و أشكال و من حيث  

ية ، فهو يتمتع بالحماية التي  قانوني يختلف كثيرا عن عديم الجنسوضع واسعة وبحماية

جد كذلك بشأنه و تو" 1967"توكول المحلق لسنة وو كذا البر" 1951" تفاقية إها لفتك

 لمشاكل  الحاكمةن الجوانب الذاتيةأبش" 1969" لعام اإلفريقيةالوحدة تفاقية معاهدات إقليمية كإ

،  و " 1977" لعام اإلضافيتوكول ولبراو جنيف الرابعة ة تفاقيإالالجئين ، و كذا ما تمنحه 

الدول  أراضي على أجنبية اما أشخاصهلدولي اإلنساني الذي يعتبر كالالتي تشمل القانون ا

  . و هم مستحقون للحماية المتحاربة،

نعدام إن أ بشاألساسيتانتان يتفاقيتان الدولبينما يتمتع عديم الجنسية بالحماية التي تمنحها اإل

   .الالجئالجنسية و التي تبقى قليلة بالمقارنة مع 

الجمعيات الوطنية في توالها تدة األشخاص عديمي الجنسية  بمساع االهتمامإطارو في   

  .الدول على وجه الخصوص 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــ
  .24-انظر حماية الالجئين، دليل القانون الدولي لالجئين، مرجع سابق ص)1(
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" ئة  شخص من ف5000 ةدكويتي أعمال مساعال للهالل األحمر فمثال تولي الجمعية الوطنية  

  )1("البدون

 العبدلي على الحدود الكويتية العراقية و الذين بمخيمالمتواجدين " 1991"منذ شهر يونيو   

أصبحوا غير قادرين على العودة إلى الكويت و منع دخولهم ، ألي بلد آخر بسبب مشكلة 

تاريخ إغالق مخيم " 1991" وضعهم القانوني في الكويت ، حتى منتصف شهر أكتوبر 

 من النساء و األطفال و 561 شخص بالمخيم منهم 720دلي عندما بقى منهم حوالي العب

 إلى بشأنهم بمدينة الكويت ، بينما قدمت إقامتهمو الذين تم ترتيب " البدون " اغلبهم من فئة 

من قبل  مكتب المفوض السامي لشؤون الالجئين و المنظمة الدولية حكومة الكويتية مذكرة ال

  )2(.يها إعادتهم أو منحهم وضع الالجئين بمدينة  الكويتللهجرة تطلب ف

 إلىنضمام  تشجيع اإلإلى دعت الجمعية العامة لألمم المتحدة المفوضية 1996في عام 

 تقديم المشورة الفنية و القانونية إلىتفاقيتين الدوليتين الخاصتين بإنعدام الجنسية ، و اإل

ة و هكذا تعمل المفوضية السامية لألمم المتحدة للحكومات بشأن تشريعاتها الخاصة بالجنسي

و تقدم ... لشؤون الالجئين مع الحكومات التي تقوم بصياغة تشريعات خاصة بالجنسية 

  )3(.نعدام الجنسيةمساعداتها بشأن الحاالت الفردية و الجماعية إل

  

  

  ـــــــــــــــــ
عتراف بهم كرعايا كويتيين حسب قانون ة ولم يتم تسجيلهم أو اإلهم من القاطنين في الكويت منذ فترات طويل: البدون )1 (

بدون "  و تعديالته و لهم وضع خاص حيث يمنع هؤالء بطاقة شخصية كويتية مدون في خانة الجنسية 1959الجنسية لعام 

  .و يتمتعون بمزايا الرعايا في التعليم و الصحة و الخدمات االجتماعية و الخدمة الوطنية" 
 دار الكتب الوطنية ، ،تها المحمية في القانون الدوليا ، الجمعيات الوطنية للهالل األحمر و خدمالعسبلي حمد محمد)2(

  .290ص ،  وال سنةدون طبعةببنغازي ، ليبيا 

  .24ص،حماية الالجئين مرجع سابق) 3(
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  الفرع الثالث

  الالجئ و ملتمس اللجوء

 بالحصول طلبه حول ايتلق بعد قرارملتمس اللجوء هو مصطلح عام للشخص الذي لم   

 إلى شخص أوعلى وضع الجئ ، و يمكن أن يشير إلى شخص لم يتقدم بعد بطلب اللجوء ، 

ية على وضع الجئ و ينتظر الرد على طلبه ، و ليس كل ملتمس اللجوء سيحصل في النها

  عادل  و إلى أن يتم فحص طلب ملتمس اللجوء على نحو ، يتحقق لهم ذلك إن كان الكثير

ن يستفيد من أ والمنشأ، لبلد اإلبعاد طبقا لمبدأ عدم اإلعادةن من حقه التمتع بحق عدم إف  

 ئهستفاإ يعتبر الشخص الجئا بمجرد الدولي وطبقا للقانون للمعاملة، اإلنسانيةالمعايير 

نه يثبت أ أي تقريريا، امرأ الالجئعتراف بوضع  و يعتبر اإلتعريفالمعايير الخاصة بال

 به رف و لكنه يعتعتراف،اإل و ال يصبح الشخص الجئا بسبب الجئ، الشخص أنيقة حق

  )1( .ألنه الجئ

 طلبهم و الذي مضيثبات هوية و دليل إ ملتمس اللجوء وثائق ءإعطاو يجب على الدول 

 الطلب المقدم منهم و إزاءتخاذ قرار نهائي إ يتم أن إلىقامة يظل ساريا إيعتبر كتصريح 

  )2(. ملتمس لجوء حقوق متساوية في الحصول على مثل تلك الوثائق لكل يكونأنيجب 

 نوضح أنقلين يجدر بنا  و غيره من األشخاص المتنالالجئيز بين يبعد تبيان التم  

 الحقوق المقررة لفئات أيضا نبين أن يجدر بنا  و و هذه الفئاتالالجئختالف الكامن بين اإل

  .الالجئين في المبحث الثاني

  ـــــــــــــــــــــــــ
(1)- protection des réfugiés, Guide sur le droit internationale relatif aux réfugiés N° 02. 2001. 

P48.  
  .26 ص ، مرجع سابق، دليل القانون الدولي لالجئين ،حماية الالجئين )2(
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  المبحث الثاني

  الحقوق المقررة لالجئين

حقوقا " 1951" تفاقية إ لالجئين بحيث تضمنت ةمتعددئين حقوقا  القانون الدولي الالج  يمنح

 الالجئين في المجتمعات إدماجن هذه الحقوق تسهل عملية  واسعة ألجتماعيةإ قتصاديةإ

 أمورفي  األجنبيالمواطن و  لمعاملة يحظى بمعاملة مماثلة الالجئتفاقية جعلت الجديدة فاإل

  .كبرأ ضمانات  له و توفرالالجئ وضع هذه الحقوق تعزز من أنمعينة كما 

 إلى الصراعات المسلحة وأ من النزاع يفرون الذين األشخاصو السيما  الالجئ أنو رغم   

 .بلد اللجوء يتلقون نفس المعاملة مع السكان المحلين

  )1(.يزي كثيرة من التمأحيان حيث يعانون في األحيان لم يعد كذلك في كثير من األمر أن إال

فيما يخص الحقوق " 1951"تفاقية إ الحقوق التي جاءت بها أهم إبراز إلى أتينو سوف   

 الحقوق التي تناولها كذلك أهم بعدها ،الممنوحة و التي نقدت الحقوق التقليدية لفئة الالجئين

توكول وتفاقية جنيف الرابعة و البرإ بداية من أي ئهأجزا في مختلف اإلنسانيالقانون الدولي 

 الحقوق أهم فيما بعد نظيف في مجملها حقوق تقليدية ، لتعدالتي " 1977"ي لعام الملحق الثان

  .الالجئ يتمتع بها أنالمتطورة التي يجب 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ
 أوتفاقية على الالجئين دون تمييز بسبب العرق حكام هذه اإلأتطبق الدول المتعاقدة ".( 1951" تفاقية إادة الثالثة من الم) 1(

  ) المنشأ أوالدين 
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  المطلب األول

  1951تفاقية إالحقوق المقررة في 

قتصادية كثيرة و تدخل إجتماعية و إتفاقية األمم المتحدة لشؤون الالجئين حقوقا إ تتضمن  

تفاقية ضمن الحماية المقررة موضوعيا لحماية الالجئ هذه الحقوق الممنوحة من قبل هذه اإل

  :اآلتية الحقوق تفاقية علىو تشمل هذه اإل

  الفرع األول

  تختلف عن الشخص المحلي   الالالجئالحقوق التي يتمتع بها 

 و هذا ما يوفر األصليينتختلف كثيرا عن تلك الممنوحة للسكان  تفاقية حقوقا ال اإلأقرت  

تفاقية  اإلأوردتها التي هذه الحقوق فرصة التمتع بنفس حقوق الشخص المواطن و من الجئا

  :لي نجد ما ي

  : الشعائر الدينية إقامة في الالجئحق  :أوال 

 المتعاقدة الالجئين داخل أراضيها  الدولةهذا الحق بحيث تمنح" 1951"تفاقية إ أوردت  

 ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها على صعيد ممارسة شعائرهم األقلمعاملة توفر لهم على 

حيث تلتزم الدول بضمان حرية الالجئين ) 1( ألوالدهمة توفير الشريعة الدينية ريالدينية و ح

  .الممنوحة لرعايا الدول التي سيتواجدون بها

  : في التقاضي الالجئ حق :ثانيا 

 يتقدم بدعوى أن الالجئ المحاكم ، بحيث يستطيع أمام حق التقاضي الالجئتفاقية منحت اإل 

  ت معاملته كذلك هي للحصول على حقه ، و جعل بهاقيمي المحاكم في الدولة التي أمام

  ـــــــــــــــــــ
  1951المادة الرابعة من اتفاقية )1 (
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دة القضائية و عما في ذلك الحصول على المساب نفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن ، 

  . وهو ماتقوم به مثال سوريا بالنسبة لالجئين الفلسطينيين)1(اإلعفاءات

  : و الصناعية كرية في الملكية الفالالجئحق :ثالثا 

 أفضل يتمتع بمعاملة فالالجئ المنقولة و غير المنقولة األموالكتساب ملكية إفيما يخص    

 عن تلك الممنوحة األحوال حال من بأيتقل هذه المعاملة   الأنمن قبل دولة اللجوء على 

  ختراعات بخصوص حماية الملكية الصناعية كاإلماأ  ولألجانبفي نفس الظروف 

   )2(د البلمواطنوح نفس الحماية التي يتمتع بها نه يمنإف

  

  :حق الالجئ في الضمان االجتماعي و المساعدة العامة :رابعا 

جتماعي و األجور و تفاقية بين الالجئ و المواطن العادي في مجاالت الضمان اإلتعادل اإل  

 و التكوين المهني مي التوظيف و التعللالمساعدة العائلية و ساعات العمل و اإلجازات و أعما

و تشغيل النساء و الصغار و في حالة وفاة الالجئ أثناء العمل يحصل على نفس الحقوق 

  )3( .التي يتمتع بها المواطن

  : حق الالجئ في التعليم :خامسا

لة حيث يمكن لالجئ كالمواطن أهتمت بهذه المسإ" 1951" تفاقية إفي مجال التعليم نجد أن   

 األخرى فالالجئ ربتدائي ، أما األطوا أطوار التعليم خصوصا التعليم اإلستفادة من مختلفاإل

الجئ من لعتراف بالشهادات التي تمنح يعامل مثل الشخص األجنبي و تلتزم الدولة باإل

  )4(.طرف دولة أخرى  و تقوم هي بدورها بمنح الشهادات العلمية لالجئين 

  ـــــــــــــــــــ
  تفاقية من اإل) 2(الفقرة ) 16(المادة )1(

  تفاقيةمن اإل) 14(المادة )2(

��� 	( ا@) 24(ا�'
دة )3(�  ت

��� 	( ا@) 22(ا�'
دة )4(�  .ت
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 الحصول على الالجئيستطيع ) تندوف( لصحراويين بالجزائر و في مخيمات الالجئين   

  و الثانوي بالمخيمات ، و وجد البعض منهم فرصة الستكمال الدراسةاألساسيالتعليم 

  )1(.بالخارج

تجاه توقيعها إلتزاماتها الدولية إو يعكس هذا توجه الحكومة الجزائرية نحو تجسيد كامل   

 حماية حقوق أوجهتفاقيات الدولية التي تعنى بشؤون الالجئين و التكفل بهم كوجه من على اإل

  )2(.اإلنسان

  الفرع الثاني

  معاملة الالجئ أفضل معاملة ممكنة

  :تملك حق الالجئ في ال-1

نه في مجال أتفاقية  الحق في التملك ، حيث نصت اإلالالجئ" 1951"تفاقية إمنحت    

يقل عن   نظاما مساعدا ، الالالجئ ح المنقولة و العقارية تقوم الدولة المتعاقدة بمناألموال

تفاقية لالجئين  بصفة عامة و خولت اإللألجانب و الظروف في نفس الوقت الممنوح النظام 

 و تعمل الدول على إقامتهم قبلت أخرى دولة ألية المصحوبة المالية األرصدةحويل حق ت

  )1(.تسهيل طلبات الالجئين

 حق أال و هو حق أهم بإعطائهفضل معاملة ممكنة بالنسبة لالجئ أقرت بحق أ فاإلتفاقية إذن

ية من  رعاأدنى حال أي حق بالنسبة ألي شخص ، بحيث ال تكون في أسمىالتملك الذي يعد 

  .تلك الممنوحة في نفس الظروف لألجانب عامة

  ــــــــــــــــــــــ

 	( ا��'  ا@ن�
ن�، 	6جL س
�J ، صأ)1(	
F خ'�/ن ،H�
6 �
�� ا�+ج*�( �� ا��P267ن.  
  .5. ص2010/ أوت  / 26ج6ی�ة ا�2!6 ا��Tائ6ی� ، ا�2'�` )2(

  .تفاقيةمن اإل) 13(المادة )3(
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   : في العملالالجئحق -2

 الذي يعتبر ,قتصادية خاصة في حاالت فقدان العمل  بالصعوبات اإلونئالالج يتأثر  

) 18(تفاقية في مادتها قتصادية لذلك نجد اإلضروريا لنجاح اندماجهم و حل مشاكلهم اإل

 الدول المتعاقدة تضمن لالجئين المقيمين على ترابها نظاما مماثال لنظام أننصت على 

  .الخ... الشركات التجاريةإنشاء التجارة، التقليدية، الصناعة الزراعة،  كالعمل فياألجانب

 التي تفرض على العمال اإلجراءاتتفاقية الالجئين من  تمضي اإلأخرىو من جهة   

 الالجئين الذين على تنطبق ال اإلجراءاتجانب لحماية اليد العاملة الوطنية و بالتالي هذه األ

  : الشروط التالية إحدى الذين تتوفر فيهم أوقية حيز التنفيذ تفااإلعفوا منها عند دخول أ

  .إذا أقام الالجئ في البلد المستقبل مدة ال تزيد عن ثالث سنوات *

مل جنسية بلد اإلقامة و ال يستطيع الالجئ التمسك بهذا الحق في ححد الزوجين يأ كان إذا*

  .الزوجيننفصال بين حالة اإل

  . جنسية بلد اإلقامةحمليبن أو أكثر إإذا كان *

 الحكومةتخذت العديد من الدول تدابير لصالح الالجئين فمثال نجد أن إو في الواقع العملي 

ال "  الالجئين جاء منه لصالحا ل المفوضية السامية فأصدرت مرسوم لتدخستجابتاالمغربية 

تقيد  عليهم صفة الالجئين المراسيم األخيرة التي تنطبق ن األشخاص الذيعلىتسري 

  .ضطالع المواطنين ببعض األنشطة االقتصاديةإ

ستخدام لة اإلأتخاذ هذا القرار تكون الحكومة المغربية قد وفرت لالجئين فيما يتعلق بمسإب  

  .تفاقيةمن اإل) 13(الذاتي معاملة أفضل من تلك الواردة في المادة 

و النرويجي بمساعدة نماركي انمارك مثال يقوم مجلس الالجئين الداالدو و في النرويج 

  .الالجئين في البحث عن العمل
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تخذت عدة تدابير لتشجيع توظيف الالجئين و حمايتهم بحيث يمكن إو في فرنسا و بلجيكا   

الالجئ الحصول على إذن بالعمل مؤقت عند وضع لألجانب الذين يطلبون الحصول على 

  .حاجياتهمالنظر في 

اح لألشخاص الباحثين عن ملجأ بالعمل ريثما يتخذ و في ألمانيا وافقت السلطات على السم

تخذت قرار سمح بموجبه لالجئين بالعمل صيادلة إ الالجئ و وضع القرار الخاص بأهليتهم ل

  .مساعدة خيرية  يمنح و في حالة عدم توفر منصب شاغر في مكان إقامته

  :ية التجمعرح-3

 و إقامة النقابات المهنية على تراب يحق لالجئين إقامة التجمعات ذات الهدف غير السياسي  

الدولة التي يقيمون عليها و معاملتهم في هذا المجال ، ال تقل عن معاملة األجانب التابعين 

  )1(.ألية دولة في نفس الظروف

  و في هذا الصدد توفر الدولة الجزائرية المزيد من المطالب لالجئين الصحراوين بحيث 

سلمية في الجزائر و كذا عقد الندوات و إلقاء المحاظرات و يمكن هؤالء من إقامة تجمعات 

شتراك مع الجمعيات الوطنية  باإلصيفية كل سنة في العاصمة الجزائرعقد الجامعات ال

  .الجزائرية لمساندة الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

  :حرية التنقل و السكن-4

لالجئ الذي يقيم على ترابها حق منح اب تلتزم ة المتعاقدةتفاقية على أن الدول  نصت اإل

  ,ختيار مكان اإلقامة و التنقل بكل حرية داخل الدولة التي يقيم فيها مثله كمثل أي أجنبيإ

و فيما يخص ) 2(مع مراعاة التحفظات التي تقرها الدولة فيما يخص التنقل و اإلقامة في أماكن معينة 

  انينها و أنظمتها نظام مماثل لكل شخص يقيم على تفاقية نصت على أن الدول تمنح حسب قون اإلإالسكن ف

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .تفاقيةمن اإل) 15(نظر المادة أ)1(

  .تفاقيةمن اإل) 26(انظر المادة )2(
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و في هذا الصدد توفر الحكومة الجزائرية لالجئين الصحراويين الذين فروا من ) 1(ترابها

 و فوتند مخيمات لالجئين جنوبي أربعةلنزاع مع المغرب نتيجة ا" 1975"الصحراء الغربية 

 أقيمت كيلومترا من الحدود مع الصحراء الغربية ، و قد 50 العيون بـقالتي تبعد عن شر

ثالثة مخيمات لالجئين على منطقة تبلغ مساحتها بضع مئات من الكيلومترات المربعة و التي 

 العربية الديمقراطية ، و فيما الصحراويةرية تنازلت عنها الحكومة الجزائرية مؤقتا للجمهو

المخيمات المساعدة اإلنسانية من الحكومة  مخيم رابع و تلقى الالجئون في هذه أقيمبعد 

  . المتحدة شؤون الالجئيناألممالجزائرية ، و الهالل األحمر ، و مفوضية 

رات الحكومة ألف شخص و ذلك وفقا لتقدي) 165(وقد تضمنت المخيمات في أوجها حوالي 

  )2(. الجزائرية

  الفرع الثالث

  الحق في الحصول على وثائق السفر

نه كثيرا ما إن الالجئ  الذي يغادر بلده األصلي و يتنقل إلى بلد جديد فإكما سبق و أوضحنا ف

براز جوازات إن الدول تطلب نتقال أليفقد جواز سفره الوطني مما يحد من حريته في اإل

ن الدول المتعاقدة تقوم بمنح الالجئين أ على 1951تفاقية إ، لقد نصت نتقال السفر عند اإل

المقيمين بصفة دائمة و رسمية على داخليها وثائق السفر إذا كان ذلك ال يتسبب في 

  )3(. العام للدولةنضطرابات األمإ

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .تفاقيةمن اإل) 21(انظر المادة )1( 

  .266 ص ،في العالم خمسون عاما من العمل اإلنساني، مرجع سابقانظر حالة الالجئين )2(
) الجئ1000(  حسب المفوضية السامية لشؤون الالجئين أكثر من 2010كذلك بلغ عدد طالبي اللجوء إلى الجزائر في -

جريدة ،ربية  ألف الجئ من الصحراء الغ95نهم م ئج ال ألف100غلبهم من القارة اإلفريقية ، فيما بلغ عدد الالجئين أ

  .5 ص،2010وت أ 26 ليوم  الجزائريةالخبر

  .1951تفاقية إمن ) 28/1(انظر المادة )3(
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تفاقية و حق باإلل هذه الوثيقة المقدمة تكون على شكل جوازات سفر مماثلة للنموذج المإن  

 ، ثيقة يرجع للبلد الذي منحه تلك الوأن بعدها لالجئمدة صالحيتها ال يتجاوز سنتين ، يحق 

ختصاص إ في نفس الوثيقة و تحديدها و تمديد صالحيتها هو من األبناءكما يتم تسجيل 

  . )1( أصدرتهاالسلطات التي 

و تعترف الدول الموقعة بصالحيتها طبقا لنصوص االتفاقية كما تعترف كذلك بالوثائق   

  )2( .الجئينتفاقيات السابقة المتعلقة بالوضع القانوني لالقانونية الممنوحة بموجب اإل

 باستصدار وثائق سفر الالجئين و هذه األحمر تقوم اللجنة الدولية للصليب أخرىمن جهة  

 الالجئين في الحاالت التي تكون فيها الدولة نيطإلعادة تو كبيرة بالنسبة أهميةالوثائق ذات 

جنة فمثال أصدرت الل" 1967"توكول وو بر" 1951"تفاقية إفي   ليست طرفامرباألالمعنية 

 في مخيم الفلسطينيين من وثائق و هويات السفر للدفعة الثالثة من الالجئين االدولية عدد

  )3() 2005-2003(هم في البرازيل في الفترة ما بين نيطإلعادة تو) أ(الرويشد 

 وثائق سفر بإصداركما قام مكتب المفوض السامي بجهود كبيرة لتشجيع قيام الحكومات   

   ."1951"تفاقية إمن ) 23( المادة مألحكالالجئين وفقا 

 لصالح الطلبة الالجئين و ذلك بتمديد سريان السودانية تدابيرتخذت الحكومة إو في إفريقيا   

نتهاء إ الالجئون من الطلبة للسماح لهم بالعودة بحرية للسودان بعد يحملهاوثائق السفر التي 

  .دراستهم

و  بطاقات هوية لالجئين بمساعدة تقنية إصدار  ذلك وافقت حكومة غانا علىإلى باإلضافة  

مالية من المفوضية السامية لشؤون الالجئين و تم توزيع هويات شخصية على الالجئين في 

  .بورندي الجنوبية و اكيني

  ـــــــــــــــــــــ
  .تفاقيةمن مالحق اإل) 1.2.5.6(انظر الفترة )1 (

  .1951تفاقيةمن اإل) 28/2(المادة انظر نص )2(
  .57ص،2008-2007 ، شتاء ، العدد الواحد و األربعون ،انظر مجلة اإلنساني )3(
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تفاقية على ة العامة بحيث نصت اإلل إلى الحقوق السابقة الذكر و المبادئ ذات الصافةضباإل

و بسبب أو عنصري أمبدأ عدم التمييز بين الالجئين عند تطبيق أحكامها على أساس ديني 

 لالجئ الحالة الشخصية أنتفاقية كذلك على و لقد نصت اإل) 1( الالجئ عالقة الدولة بدولة

حترام الحقوق المكتسبة المتعلقة بالحالة الشخصية إ و تلتزم الدول بإقامتهتدار بقانون دولة 

 و خاصة تلك الحقوق المتعلقة بالزواج بحيث تبقى هذه الحقوق محترمة من طرف لالجئ

  .جميع الدول

تفاقية لالجئين فوق أراضي الدول األعضاء اإلمتيازات التي منحتها وق و اإلمقابل هذه الحق  

تفاقية جعلت بعض الواجبات و ن اإلإ الدولة فيها فإقليم في نظاميةو المقيمين بصورة 

حترام إلواجبات ، ا هذه أهمحترامها إلتزامات التي يجب على الالجئين مراعاتها و اإل

حترام سيادة الدولة المضيفة و حريات إاخل دولة اللجوء ، و  و القوانين المطبقة داألنظمة

  .مواطنيها و المشاركة في بعض األعباء المالية كالضرائب

ع الدول المتعاقدة نت فتمالملجأ،غير مشروعة في بلد  بصورة بالنسبة لالجئين الموجودين أما 

جب على الالجئين  و يوالقانوني، وجودهم غير أو بسبب دخولهم جزائيةعن فرض عقوبات 

 السلطات دون إلى يقدموا أنفسهم ّ أنإذن يوجدون فيه دون وأ ما دولة إقليمالذين يدخلون 

  . وجودهم غير القانونيأو دخولهم أسباب يبرهنوا على وجاهة نأ  و ءبطاإ

 ال ، والالجئيننع الدول عن فرض غير الضروري من القيود على تنقالت هؤالء تكما تم 

  .أخر يقبلون في بلد ريثما أو  الميالد، و ضعهم في بلد ىيسو ريثما إاليود تطبق هذه الق

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .1951تفاقيةمن اإل) 25(انظر المادة )1 (
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ة معقولة و كذلك كل التسهيالت ل الالجئين المذكورين مهح تمنأنو على الدول المتعاقدة    

  ).1(.إليهدخولهم  بأخرالضرورية ليحصلوا على قبول بلد 

 حدود إلى صورة من الصور بأية ترده أو الجئا  تطردأنو يحظر على الدولة المتعاقدة   

 انتمائه أو ته جنسيأو دينه أوا بسبب عرقه هم حريته مهددتين فيأوكون حياته ت التي األقاليم

  )2( . السياسيةأرائهسبب بأوجتماعية معينة إ فئة إلى

 األعضاء الدول أراضي فوق لالجئتفاقية متيازات التي منحتها اإلإلقوق و ا هذه الحمقابلو 

لتزامات التي يجب على الالجئين مراعاتها و و اإلتفاقية جعلت بعض الواجبات ن اإلإفيها ف

حترام األنظمة و القوانين المطبقة داخل دولة اللجوء و إحترامها  و أهم هذه الواجبات  إ

و المشاركة في بعض األعباء المالية ) 3(و حريات مواطنيها حترام سيادة الدولة المضيفة إ

  .كالضرائب

كما أن على دولة اللجوء إعفاء الالجئين من شرط المعاملة بالمثل و أن تنظر الدولة  

  . العطف لتمنح الالجئين حقوق و منافع تفوق ما هو وارد بهذه االتفاقيةينالمتعاقدة بع

من ، غير أن الحماية الدولية آجئ أن يحصل على ملجأ مما سبق يتبين بأنه يحق ألي ال   

تشمل على أكثر مما هو متعلق بالسالمة البدنية ، فلالجئ أن يحصل على األقل على نفس 

 ، من المقيمين بصورة قانونية بما في ذلك أخر أجنبي كأي األساسيةالحقوق و المساعدات 

  . لكل فرداألساسيةستحقاقات اإل

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .58،انظر، عصام نعمة إسماعيل، ترحيل األجانب، مرجع سابق ص)1(

  .59، صالمرجع نفسه )2(

  .1951تفاقية من اإل) 02(انظر المادة )3(
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 من بينها حرية التفكير و التنقل و عدم التعرض أساسيةن لالجئين حقوق مدنية إ فاألساسو على هذا  

 على طبق على الالجئين كما تنطبقجتماعية تنقتصادية و اإل الحقوق اإلأنكما ة نو المعاملة المهيللتعذيب 

له الحق في  يكون أن الحصول على الرعاية الطبية ، و الجئ لكل سنى يتأن ، فينبغي األفرادغيرهم من 

 ظروف معينة مثل في دولة اللجوء وأن طفل من حقه في التعليم ، و غير أيالعمل كما ال يجوز حرمان 

د بعض الحقوق ، كحرية التنقل و  حرية العمل يمضطرة إلى تقي كبيرة قد تجد نفسها بأعداددفق الالجئين ت

 يسد  أن الدوليتمع على المجوجب في مثل هذه الظروف ، يتإذ توفير التعليم المناسب لجميع األطفال أو، 

 )1(.هذه الثغرات ما أمكن 

  المطلب الثاني

  جب القانون الدولي اإلنساني الحقوق المقررة لالجئين بمو

يعد الالجئ في إطار القانون الدولي اإلنساني من بين ضحايا النزاعات المسلحة المستحقين للحماية و لم 

  .دقيقا القانون تعريفا يعرفه هذا

 إهتماما كبيرا لفئة مهمشة في إطاره و لذا أولى القانون الدولي اإلنسانياإال أن هذا ال يعني أن هذه  

 بقانون الالجئين عندما يتعلق اإلنسانيالجئين على إعتبارهم من المدنيين بحيث يلتقي القانون الدولي بال

 و ضحايا نزاع في نفس الوقت و ،األمر بالالجئين في نزاع مسلح ، ففي هذه الحالة يكون أولئك الجئين

اإلنساني الذين يطبقان في الوقت  و القانون الالجئينمن المنطقي أن يكونوا تحت الحماية المزدوجة لقانون 

  .نفسه

 ال أم ضحايا الصراع المسلح سواء كانوا نازحين يحظى أن الدولي على وجوب اإلنسانيو ينص القانون 

مادة ) 1949(تفاقية الرابعة لجنيف ضمن اإلت و ت، الناتجة عن الحرب اآلثارباإلحترام و الحماية من 

على ) 1977 ( اإلضافيتوكول ووينص البر) 44المادة ( زحينتعالج بوجه خاص حالة الالجئين و النا

  )2(تفاقية جنيف الرابعةإوالثالث من   الجزئين األولأحكامعديمي الجنسية بموجب  وتوفير الحماية لالجئين

  ــــــــــــــــــــــــــ
ملحق ،47 الدورة ،مة  انظر تقرير مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين الجمعية العا،في تفصيل الموضوع  )1(

 الدورة ، الجمعية العامة ،ن الحماية الدولية أكذلك مذكرة المفوض السامي بش،1992نيويورك ،12رقم 

42،)777/96 ، A/AG(  1991أيلول ،1في. 

)2( " 6Pن/ن ا��و�� إأن
   www.ipu.org: آ?�c ا�'/�L 1999 ���� 01د��  ا�!�6'
ن��( ر�H  " ا@ن�
ن���6ام ا�4
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 الممنوحة لالجئين بموجب القانون اإلنساني و هي الحقوق،ل هذا المطلب الحماية و و يتناو  

و كذا الحماية و الحقوق المقررة " 1949 "لعامتفاقية جنيف الرابعة إ وجبالحماية المقررة بم

  ".1977"توكول األول الملحق لعام وبموجب البر

  الفرع األول

  1949جنيف الرابعة لعام تفاقية إالحقوق و الحماية المقررة بموجب 

وقت الحرب ) 46-35(م ينيتفاقية جنيف الرابعة و المتعلقة بحماية األشخاص المدنإبإبرام   

 تضعهم بقدر أننها أشوب نزاع مسلح بحصانة من شنالمدنيون يتمتعون في حالة  أصبح

بعين ن حماية عامة لجميع السكان التايلمدني لتكرس الحرب و أثار من مأمن في اإلمكان

  . )1(للبلدان المشتركة في النزاع 

 األشخاص :بقولها المحميين لألشخاصتفاقية الرابعة و قد عرفت المادة الرابعة من اإل  

 شكل كان في يأب في لحظة ما و أنفسهم الذين يجدون أولئك( " الذين تحميهم االتفاقية هم 

حتالل إ دولة أومن رعاياها  احتالل تحت سلطة طرف في النزاع ليسوإ وأ نزاع قيامحالة 

  ").ليسوا من رعاياها 

ن و جعله يعتباره كسائر المدنيإ  و بالتالي فالقانون الدولي اإلنساني كرس حماية الالجئ ب

ين التي نصت عليها يمن األشخاص المحميين فهو يحظى بالحماية الجماعية التفضيلية للمدن

حقوق التي أثرتها لهذه الفئة من المدنيين و تفاقية و كذلك بحماية خاصة من خالل الهذه اإل

  :سوف نأتي لبيان هذه الحقوق و الحماية كاألتي 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــ
  .40 ص، مرجع سابق، اإلنساني في القانون الدولي الالجئ  حماية ،العايش قابة منى)1(
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 هذه الحقوق ى علأكدلذي نوعين من الحماية ثم تالها البروتوكول ابعة تفاقية الرا اإلأقرت  

  .و الحماية

  .)إنسانية تفضيليةمعاملة (  حصول الالجئين على حماية المدنيين :أوال

  .يحتالل الحربو اإل النزاع المسلح أثناءتمتع الالجئين بمعاملة تفضيلية مثل المدنيين :ثانيا

كان  المدنيين للدول نتفاع السإ تخص أحكاما بابها الثاني  فيتفاقية الرابعةاإلأوردت أحكام  

 النزاع في سير أطرافتفاقية حق  اإلقيدت في النزاع الحاصل بحماية مميزة ، كما األطراف

  . العدائيةاألعمال

و التي قررت حماية ) 13( في التطبيق تبينه المادة أوسع الباب الثاني نطاقا ألحكام أنعلى 

 اآلراء وأ الدين أو الجنسية أو العنصر إلى تمييز يستند أيعامة لمجموع السكان دون 

  )1( . في تخفيف المعاناة الناجمة عن النزاع المسلحالسياسية رغبة

 النزاع أثناء المقررة للسكان المدنيين نفرق بين القواعد التي تحكمهم  الحمايةو بخصوص  

  :كالتاليحتالل الحربي المسلح و تحت اإل

  " الجماعيةخاصةالحماية ال"  النزاع المسلح أثناء الحماية – 1

   :األتي النزاع المسلح في أثناء القواعد التي تخص حماية المدنيين أهمتفاقية  اإلأقرت

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــ
 الحقوقية، منشورات الحلي المسلحة، و حماية المدنيين خالل النزاعات اإلنساني القانون الدولي ،الوفاء أبوحمد أالدكتور )1(

   .196،ص2005 ،ألولىا الطبعة ،بيروت
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  :آمنة  مناطق صحية و مواقع إنشاء-أ

 لحماية )1( آمنة  مناطق صحية و مواقعإنشاء المعنية لألطراف 14رخصت المادة     

  .الحوامل و األطفال دون سن الخامسة عشر و  المسنينلمرضى و العجزة و الجرحى و ا

 و ذلك بتحويل الدول الحامية و مراألو رسمت هذه المادة طريقة المساهمة لتحقيق هذا     

 مناطق و مواقع إنشاء ، تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل األحمراللجنة الدولية للصليب 

عتراف  لإلاألطرافتفاقيات بين إ عقد أقرتعتراف بها ، و  و اإلناألماستشفاء و اإل

  )2(.نجازه من هذه المناطق و المواقعإفيما تم المتبادل 

ستشفاء أثناء النزاع بين كرواتيا ، إمنطقة " Osijek" "وزيجاكأ" ل مستشفى و مثال ذلك جع

 و تحت األطرافتفاق بين إو هذا ب " 1991/ ديسمبر  / 27" و يوغسالفيا السابقة في 

  )3(. األحمر اللجنة الدولية للصليب إشراف

لحرب في القضايا التي نظرتها محكمة مجرمي ا فمن )4( اآلمنةو بالنسبة للمناطق    

 ، إبادة جرائم رتكابهابتهم أالذي "  Kristie" " كريستيش  " الجنراليوغسالفيا السابقة قضية 

 إرهابنسانية ، و ا كالقتل و المعاملة القاسية و الالاإلنسانيةالجنس ، و بعض الجرائم ضد 

تم استيالء ف الحرب عندما االمدنيين المسلمين في البوسنة و ترحيلهم و انتهاك قوانين و اعر

   " .منةآمنطقة "  تلك المنطقة إعالنرغم " 1995جويلية " لصرب على سربنيتسا في ا

  

  ــــــــــــــــــــــــ
 ، 2004  األولى الطبعة بيروت، ، دار المؤلف ، دليل الرئيس و القائدالمسلحة، قانون النزاعات عواد،الدكتور علي )1(

  .209ص

  .42 ص ،مرجع سابق ، اإلنساني في القانون الدولي لالجئا ، حماية منىالعايش قابة )2(
  .42نفس المرجع ص )3(

أعلن الذي ) 819( بموجب القرار رقم 1993فريل أ 16 في البوسنة و الهرسك في منةآ مناطق ،األمن مجلس نشأأ) 4(

  .منةآسربنيتسا منطقة 
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 المسلمين،حت سيطرة  الموجودة تاألخرى المناطق إلى مسلم 25000 من أكثرفقد تم ترحيل 

  )1(سالح ال مسلم من الرجال القادرين على حمل 8000 إلى 7000 ما بين إعدامو تم 

  :محايدة مناطق إنشاء -ب

 لحماية الجرحى و  مناطق محمية و محايدةإنشاءتفاقية حق من اإل) 15( المادة أقرت   

يات العدائية ، و تكون هذه ين الذين ال يشتركون في العمليو كذلك المدنلين المرضى و المقات

المناطق بمبادرة من أطراف النزاع وحدهم حيث يتفق على إنشائها و تحديد موقعها و 

  )2(. ، و مراقبتها و بدء تجسيدها و مدتهاإدارتهاكيفيات 

  . تلك المنزوعة السالح أو من وسائل الدفاع ةبحيث ال يجوز مهاجمة المناطق المجرد

  :خطرة من المناطق الاإلجالء-ج

 النزاع وضع ترتيبات محلية لتنقل الجرحى أطرافتفاقية على من اإل) 17(نصت المادة     

برز أ المناطق الخطرة ، من من و النساء األطفال و المسنين و ينجزاو المرضى و الع

وا التي شاركت فيها العديد من الدول ف سرايي فيعملية النقل الجوي:  على ذلك األمثلة

ابطة أطباء العالم بحيث استخدمت  و راإلنسانيةالقوات العسكرية و المنظمات بالتعاون مع 

  .الطائرات في نقل المساعدات و المؤن

إلى هدف عسكري أو من شانها كما تحظر الهجمات العشوائية و هي تلك التي ال توجه    

  .السواءصيب أهدافا عسكرية و مدنية و أشخاص مدنيين على وأن ت

  

  ــــــــــــــــــــــــ
اللجنة الدولية  " ، القانون الدولي اإلنساني في القانون الدولي اإلنسانيبحماية الفئات المشمولة الوفاء،الدكتور احمد أبو )1(

  .149ص،2003   ، القاهرةاألحمر،للصليب 
  .149 ص،سابق مرجع ، تدوين القانون الدولي اإلنساني تطوراهللا،الدكتور عمر سعد )2(

  .199 ص ، مرجع سابق،حمد أبو الوفاء القانون الدولي اإلنساني و حماية المدنيين خالل النزاعات المسلحة،أ دانظر كذلك
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  :حتالل الحربي  اإلأثناءالحماية -2222

حد أ الذي يقع تحت سلطة الدولة التي هو الالجئن إ دولة ما فأراضيحتالل إفي حالة    

حتالل القبض اقية الرابعة تحظر على دولة اإلتف اإلأن إذامواطنيها يتمتع بحماية خاصة ، 

 المحتلة طبقا األراضي عن إبعاده أو إدانته وأ ته بل و تحظر  عليها محاكمالالجئعلى هذا 

  .تفاقيةمن اإل) 2ف70(للمادة 

شتراك في  ت دولة الأراضي في لإلقامة دولة الفارين من نزاع مسلح أي مواطني أنبيد    

 ةالدولة األخير بالحماية بموجب القانون الدولي اإلنساني ما لم تقع  ال يتمتعون.دولينزاع 

تمتع الالجئون عندئذ بالحماية بناءا على  المادة الثالثة ي لنزاع مسلح داخلي و فريسةبدورها 

قع هؤالء يتفاقيات جنيف األربعة و أحكام البروتوكول الثاني و في هذه الحالة إالمشتركة بين 

  .أوال في بلدهم ، و ثانيا في البلد المضيف،النزاع ضحية لحالتين من 

  :تفاقية الرابعة الحماية الخاصة بموجب اإل: ثانيا 

 تفاقية الرابعة سواء كانت أثناء النزاع المسلح جانب الحماية الجماعية التي أولتها اإلإلى   

 األشخاص تفاقية في الباب الثالث المتعلق بوضعاإل  ذلكردتحتالل فقد أوأو حالة اإل

المحميين و معالمهم في القسم الثاني منه و الخاص باألجانب في أراضي أطراف النزاع فقد 

رض أجنبية حقوقا وضمانات أعتباره شخصا أجنبيا يقيم فوق إتفاقية لالجئ ب، أقرت اإل

  :وألزمت الدولة المضيفة بمعاملته معاملة إنسانية و من حماية الحقوق التي منحته إياها نجد 

  :المعاملة اإلنسانية أثناء الحجز )أ

عون تال يجوز للدولة الحاجزة أن تعامل الالجئين الذي ال يتم " :على أنه) 44(المادة  تنص 

  ".في الواقع بحماية أي حكومة كأجانب أعداء بمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية
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ية أثناء مدة حجزهم و منحت لهم حق تفاقية على معاملة األشخاص المحميين معاملة إنساننصت اإل   
 بأقصى ى وجوب إطالق سراح المدنيين طلب   مغادرة البلد بمجرد اإلفراج عليهم ، حيث شددت عل

  )1(. األعمال العدائيةءنتهاإسرعة ممكنة بعد 
  :حق مغادرة البلد )ب

 كان رحيله إذا إاله  حق كل شخص محمي في مغادرة البلد في بداية النزاع أو أثناءتفاقيةاإل أجازت   

 لألشخاص الذين يرفض تفاقيةاإل، بحيث منحت ) 43-41م( يضر بالمصالح الوطنية للدولة المضيفة 

 المختصة التي تنشئها الدولة الحاجزة لذات الغرض ريةااإلد اللجنة أو المحكمة إلىطلبهم للمغادرة باللجوء 
 و الشروط األمندرة وفق الظروف المالئمة من حيث  تنفذ عمليات المغاأن نفسها تفاقيةاإلو اشترطت ) 2(

 الدولة أراضي الخروج من  من اء يتم تحمل جميع التكاليف المتكبدة بدأنالصحية و السالمة و التغذية و 

 في بلد اإليواء في الحالة راعياها للدولة التي يكون المستفيدون من أوالحاجزة من قبل دولة الوصول 

  . للدولة الحامية بالقيام بذلكتفاقيةاإلمحايد و كما سمحت 

  : و الغوث و الحصول على العالج الطبي اإلمدادات في تلقي الالجئحق )ج

 و المهمات األدوية أرساالتمرور جميع )  الثانية األولى( بفقريتها ) 38( في المادة تفاقيةاإل أجازت   

ورية للسكان ضر ما يطلق عليه بالحاجات الالطبية ، و مستلزمات العيادة المرسلة للسكان المدنيين و هو

  .المدنيين

ة كاللجنة الدولية للصليب متحيز غير إنسانية هيئة أو تقوم بها دول أنتتكون هذه العمليات التي يمكن    

 الطبية و المالبس ، و غيرها كما أن على جميع اإلمدادات ، و األغذية من رساالت األخص، على األحمر

 تكفل لها الحماية و يجري كذلك توزيع أن ترخص بمرور هذه الرساالت بحرية و أنالدول المتعاقدة 

  )3(.إشرافها المذكورة بمساعدة الدولة الحامية و تحت اإلغاثةرساالت 

  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  . الرابعةتفاقيةاإلمن ) 133-37( انظر المواد )1(

  .تفاقية الرابعةمن اإل) 35(انظر المادة )2(

  .202-201 ص، مرجع سابق ، دليل الرئيس و القائد،الدكتور علي عواد ، قانون النزاعات المسلحة )3(
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 و أراضيهار عب اإلغاثة المتعاقدة على السماح بمرور رساالت األطرافو تعمل جميع    

  . المحتلةاألراضي إلىنقلها مجانا في طريقها 

 األمهات و كاألطفال األشخاص ألولئك الغوث ياتالإرس لدى توزيع يةواألولو تعطي   

 حماية أومعاملة مفضلة ن يلقوا  ألأهل ، و حاالت الوضع و المراضع الذين هم األحمال

  ).1(. قانون النزاعات المسلحةألحكامخاصة وفقا 

  : حق الالجئين في ممارسة العقائد الدينية ) 4

هم الدينية و حصولهم على  ممارسة األشخاص المحميين لعقائدز بجواتفاقيةاإلأقرت    

معاونة رجال الدين و ضمان كافة أشكال الممارسات الدينية و حق الجميع في الممارسة 

  )2(.الدينية و كافة الشعائر األخرى

"  المتعلقة بوضع الالجئ تفاقيةاإل الرابعة هنا بنص المادة الرابعة من تفاقيةاإلو تلتقي   

 أراضيها، تمنح الدول المتعاقدة الالجئين داخل أنى التي ذكرت نفس الحق بنصها عل" 1951

 ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها في صعيد حرية ممارسة األقلمعاملة توفر لهم على 

  .ألوالدهمنية و حرية توفير التربية الدينية شعائرهم الدي

  :  في االنتقال الالجئحق )5

مين ي المحميين المقاألشخاصحق ) 38(ادة  كذلك في الفترة الرابعة من المتفاقيةاإلتضمنت    

   الحرب االنتقال من تلك المنطقةآلثار تكون معرضة وأ اأخطارفي منطقة تشهد 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 تطور تدوين القانون الدولي اإلنساني ، انظر أيضا الدكتور عمر سعد اهللا،205  صالسابق، المرجع د علي عواد،)1(

  .175ص،مرجع سابق ،

  .تفاقية الرابعة من اإل)03(الفقرة) 38(انظر المادة )2(
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 األشخاص و باعتبارهم من يا الدولة ، و بالتالي فالالجئون بنفس الكيفية التي يعامل بها رعا

  .المحميين يخضعون لنفس المعاملة المقررة للسكان المحليين 

 المحميين بنص المادة شخاصلأل هنا و بخصوص حق االنتقال المقرر تفاقيةاإلو تلتقي   

في  نتقال الحرمل أيضا حق الالجئ في اإل الخاصة بوضع الالجئين التي تكتفاقيةاإلمن ) 26(

أراضي الدولة المتعاقدة شريطة أن يكون ذلك رهنا باألنظمة و القوانين المطبقة على 

  . نفسها المقررةالظروفاألشخاص األجانب في 

و ينطبق هذا على القيود التي تفرضها سلطات رية التنقل كما ال يجوز فرض قيود على ح  

 من ثالثة عقود ، و خاصة السنوات أكثر مدى فعلى الفلسطينيين ، على اإلسرائيليحتالل اإل

ين يني درجات متفاوتة من القيود على تنقالت الفلسطإسرائيلالخمسة عشر الماضية ، فرضت 

 مستوى غير مسبوق و تنتهك القيود إلىالقيود و في السنوات الثالث الماضية زادت من هذه 

 بموجب القانون الدولي إسرائيللتزامات المترتبة على  اإلاألخيرةالتي فرضت في السنوات 

 في حماية حرية التنقل و عدم ممارسة التمييز ضد اإلنسان و القانون الدولي لحقوق اإلنساني

  )1(. عقاب جماعي بهم إنزال أو المحتلة األراضيسكان 

 مع القانون الدولي اإلجراءات تتماشى هذه أن على  اللجنة الدولية للصليب األحمرتشددو   

 الحياة إلى بالعودة السريعة األمنية اإلجراءات هذه  تسمحأن عالوة على ذلك يجب اإلنساني

 األراضي جنيف الرابعة التي تنطبق على تفاقيةإ معنى هالمدنية الطبيعية و هذا هو في جوهر

  )2( .لمحتلةا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   منشورات الحلبي الحقوقية ، بعض مظاهر انتهاك قواعد القانون الدولي اإلنساني ،انظر احمد كرعود )1(

  .219-218ص . 2005، الطبعة األولى ،بيروت 
  
  .222- 221 ا�'6جL ن��d، ص )2(
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   :أعداء بكأجانحظر معاملة الالجئين -6

 )1(و المشتتون بحماية القانون الدولي اإلنساني أيتمتع الالجئون و األشخاص المهجرون    

 حكومة أية الذين ال يتمتعون في الواقع بحماية  تعامل الالجئيننأإذ ال يجوز للدولة الحاجزة 

  )2(.معاديةكأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولية 

 في فقرتها الثانية على عدم إرغام األشخاص المحميين إذا 4اج)40 (كما تتضمن المادة   

مين تغذية البشر ، و إيوائهم و أ على األعمال الالزمة عادة لتإالكانوا من جنسية الخصم 

  .ملبسهم و نقلهم و صحتهم ، دون أن تكون لها عالقة مباشرة بسير العمليات العدائية 

 ، أيدولة المحايدة فتحميهم الفقرة األولى من المادة الرابعة و بالنسبة لالجئين من رعايا ال   

 في حالة عدم وجود أيفي حالة عدم وجود عالقات دبلوماسية حيث تنص المادة الرابعة 

 أولئكتفاقية هم  الذين تحميهم اإلاألشخاصنه أعالقات دبلوماسية حيث تنص المادة على 

حتالل تحت سلطة إ أوكان في حالة قيام نزاع  شكل بأي ما و لحظة في أنفسهمالذين يجدون 

  .طرف في النزاع ليسو من رعاياها

 الرابعة لجنيف قد منحت الحماية لالجئين كسائر تفاقيةاإل أنو يتضح مما سبق من هنا    

 لم تنص على حماية الالجئين الذين هم رعايا دول أنها انه ما يعاب عليها هو إال المدنيين،

تفاقية الرابعة في  و هذه تعد إحدى ثغرات اإلمحميينسية ففي هذه الحالة يكونون غير عالقات دبلوما لها

ضمن المادة " 1977"مجال الحماية، و التي تم سدها لحسن الحظ فيما بعد في بروتوكول جنيف األول

)73(.)3(  
  

  ــــــــــــــ

ت ا�'�4��31
ن/ن ا��و�� ا@ن�
ن� و �'
ی� ا�'� اا��آ�/ر ا�'� أ�/ ا�/�
ء،)1(FاTن��( خ+ل ا��، J�
  .205ص ، 	6جL س

��� ا�6ا���	( ا@) 44(ان6P ا�'
دة )2(�  .ت

  .50 ص، مرجع سابق، حماية الالجئ في القانون الدولي اإلنساني، منىانظر قابة )3(
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   :  الالجئ و إبعاده حظر نقل) 7

 إلى شخص محمي أي حظرها نقلي لالجئا لحماية الشخص آخرتفاقية الرابعة حق إلاأقرت 

 األشخاص إعادة أمام ال يشكل ذلك عقبة أن، و ذلك شريطة تفاقيةإلة ليست طرفا في الدو

  )1(. العدائيةاألعمالنتهاء إ بعد أوطانهم إلى عودتهم وأ أوطانهم إلىالمحميين 

  الدولةأن من أوال تتأكد أنتفاقية ، فعليها إل دولة طرف في اإلى نقلهم دتاأر إذا ماأ   

 على الدولة المضيفة األشخاصتفاقية ، و تقع مسؤولية إلعلى تطبيق اكورة قابلة و قادرة مذال

 الحالة تلتزم الدولة التي قامت بنقلهم باتخاذ تدابير  هذه تقصيرا في ذلك و فيأبدت إذا إال

  .فعالة لتصحيح الوضع 

 السياسية آراءهسبب  بضطهاداإل بلد يخشى فيه إلى شخص محمي أيتفاقية نقل تحظر اإلو  

 المحميين المتهمين األشخاص تسليم أمامة األحكام عقبتشكل هذه   الأن الدينية شريطة أو

   .بارتكاب جرائم ضد القانون العام

بعاد األشخاص المحميين من إأو الجماعات باإلضافة إلى  لألفراد اإلجباري النقلو يحظر   

رض أي بلد أخر محتل أو غير أوالى أ الحتالل أرض السلطة القائمة بااألرض المحتلة إلى

  )2( .محتل بصرف النظر عن دوافع ذلك

 أسباب اقتضت ذلك إال إذا الحرب،خطار أل معرضة أماكنفي و يحظر حجز األشخاص   

  .عسكرية

  

   ـــــــــــــــــــــــ
  .تفاقية الرابعةمن اإل) 44(انظر المادة )1 (

  .200ص،مرجع سابق ، القانون الدولي اإلنساني و حماية المدنيين خالل النزاعات المسلحة  الوفاء ،  أبواحمد. الدكتور)2(
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حيث نصت مادتها " 1951"ن مركز الالجئين لسنة أاألمم المتحدة بشتفاقية إ إلىو بالرجوع 

يحظر على الدولة المتعاقدة طرد الالجئ أو إعادته بأي كيفية : " نه أعلى ) 1(فقرة ) 33(

 أو اته أو حريته بسبب عنصره أو دينه أو جنسيتهحدود التي قد تتهدد فيها حيالى كانت إل

  .."سبب آراءه السياسيةب أونتماءه إلى فئة اجتماعية معينة إ

رجع تها هذه اإلتفاقية ، و ي التي تضمنهذه المادة تعتبر من أهم النصوصو ال نزاع في أن   

 سلطات الدولة التي أيديجئين ضد الوقوع في  الحماية الجوهرية التي تقدمها لالإلىذلك 

 تحفظات بالنسبة أي وضع األطراف  تضطهدهم و من هنا فإنه ال يجوز للدولأوتالحقهم 

  )1(.لها

  ".عدم الطرد " مرةآ قاعدة أصبحت أنها أي

 تتوافر دوافع معقولة الجئ أليحتجاج بهذا الحق ع الفقرة الثانية من هذه المادة اإلو تمن 

 حكم صدورعتباره ال يمثل نظر لسبق  إلأومن البلد الذي يوجد فيه أاره خطرا على العتب

  .نهائي عليه الرتكابه جرما استثنائي الخطورة

 توفرت مبررات معقولة إذ ، بعاداإلستفادة من عدم  المطالبة باإللالجئيجوز  كما ال  

  . )2(عيش فيهايمن الدولة التي أعتباره خطرا على إل

 الوثائق الدولية المتعلقة بالالجئين تجري على النص على مبدأ عدم إعادة الالجئ غلبأ  إن 

إلى دولة االضطهاد بصورة مضطردة منذ ثالثينات القرن العشرين و من هذه الوثائق ما هو 

  .ملزم ألكثر من نصف الدول األعضاء في األمم المتحدة 

  

  ـــــــــــــــ
  .211ص، مرجع سابق السياسي،اللجوء  حق اهللا، أمرالدكتور برهان )1( 
  .109-108 صسابق، مرجع لالجئين،دليل القانون الدولي ،انظر حماية الالجئين )2(
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 باإلجماعالذي صدر " 1967" لسنة اإلقليمي الملجأن أ المتحدة بشاألمم إعالنها من أنكما 

 على الحق اإلعالن  منظمة دولية و نصت الفقرة الثانية من ديباجةهمألمن الجمعية العامة 

  .ضطهاد للخالص من اإلالملجأفي 

لطالب اللجوء  منع الدخول عند الحدود لإلعالن من المادة الثالثة األولىو كما تحظر الفقرة   

 يتعرض فيها أن غاية دولة يمكن إلىري س القرده أو ، اإلقليم كان قد دخل إذا إبعادهو 

  .ضطهادلإل

 في السنوات أصبحتنه أ إال الالجئ إبعاد النقل و ظرحمن تكريس قاعدة و على الرغم  

 حد بعيد فقد حدثت العديد من حاالت إلى المألوفة من التسعينات من بين العادات األخيرة

في العديد من الدول التي شهدت نزاعات مسلحة على ) 1(الطرد الجماعي و الفردي لالجئين 

 طرد العديد من الالجئين إلىل حتالسيبل المثال في فلسطين حيث عمدت سلطات اإل

 لألشخاص التهجير و النقل الجماعي أساليب و مارست كافة ةريسق بصورة الفلسطينيين

دم الطرد ، و عالتي كرست قاعدة تفاقية جنيف المحميين و هو ما يشكل خرقا واضحا لإل

 أوضاعه  والالجئ وضع على التأثيرسطرت كافة التدابير المتاحة لها ، و هو ما يسهم في 

  .القانونية

 من خالل التفسير في عدد من مواثيق أو ذلك فإن الطرد محظور بجالء إلى افةضباإلو 

 و اإلنسان الخاصة لحماية حقوق األوربيةتفاقية  ، بما في ذلك اإلاإلقليمية اإلنسانحقوق 

 األساسية و الحريات اإلنسان الخاصة بحقوق األمريكيةتفاقية و اإل)03م ( األساسيةالحريات 

 القاهرة بشأن حماية إعالنو ) 02م(  الخاصة بالالجئين اإلفريقيةتفاقية الوحدة إو ) 22م(

  .)02م( و النازحين في العالم العربي الالجئين

  

  ـــــــــــــــــــــــــ
 ،1992يونيو ،208  العدد،لسنة التاسعة عشرا العربي، مجلة المستقبل للفلسطينيين، ةحق العود،ستة وأبانظر سليمان )1(

  .2ص
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  : إدانته و محاكمته و الالجئ القبض على حظر)8

 و الالجئظر القبض على ح هو لالجئتفاقية الرابعة من بين الحقوق التي منحتها اإل  

 يتمتع الفرد إذحتالل ،  المحتلة ، من قبل سلطة اإلاألراضي عن إبعاده أو إدانتهمحاكمته و 

 خالف إذا إالحد مواطنيها بحماية خاصة ألدولة التي هو  الذي يقبع تحت سلطة االالجئ

   .عادتهاقوانين الحرب و

  : في العودةالالجئحق )9

بحيث تلتزم الدولة ) 2(فقرة ) 49( في المادة لالجئتفاقية جنيف الرابعة حق العودة إ أقرت  

 ، و يعتبر اإلقليم  العدائية في ذلكاألعمالنتهاء إ مواطنهم بمجرد إلى السكان المنقولين بإعادة

 هذا أصبح التي ينص عليها القانون الدولي اإلنساني بحيث األساسيةهذا الحق من الحقوق 

متثال له و رغم النص على هذا الحق  قانوني ، يتعين على المخاطبين به اإلمبدأالحق بمثابة 

هذا الحق ففي نتهاك ل اإلأوجهنه ال تزال هناك بعض أ إالفي العديد من الوثائق الدولية ، 

 و رغم الفلسطينيينإسرائيل على رفض عودة الالجئين  الفلسطينية المحتلة ، تصر األراضي

 من الواليات المتحدة و الدول االروبية كفرنسا و التي تطالبها إليهاكل النداءات التي وجهت 

  )1( .الصادر عن الجمعية العامة) 194(بتنفيذ ما جاء بالقرار 

 في أجانبتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بوجود إمن ) 45(ان المادة  بإسرائيلو تدفع  

   اإلجراءاتتخاذ إ في أطرافها من ألي النزاع تسلم بالمصلحة المشروعة أطرافحد أ أراضي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لتسهيل عودة الالجئين إسرائيل تدعوا أخرىارات يعد هذا القرار الصادر عن الجمعية العامة من بين عدة قر)1(

تامين و سالمة سكان المناطق  إلى إسرائيل الذي يدعو 04/07/1967 المؤرخ في 2252 و كذلك القرار الفلسطينيين
 و 10/12/1969 ،ل2533 و القرار رقم 1968 لعام 2443 و القرار رقم 2851المحتلة و تسهيل عودتهم و كذلك القرار 

 كالنقل الجماعي و الفردي للسكان إسرائيل التي قامت بها اإلجراءات أن الذي تؤكد فيه 20/12/1971 لـ2851القرار 

 عدة قرارات الزالت األمن س مجلأصدرتفاقية جنيف كما إ لتنفيذ التزاماتها بموجب سرائيلإتدعو ية و غتعتبر باطلة وال

  . األمريكي  vito على ورق نتيجة الحد الساعة حبر
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   .و التدابير الالزمة 

نه التأثير أإن مخالفة إسرائيل لهذه القاعدة و حق الالجئين الفلسطينيين في العودة من ش  

 في دول الشتات و رغم مشاريع م الالجئين الفلسطينيين و زيادة معاناتهوضعسلبيا على 

و " 1993 أوسلو" و حتى اتفاقية " 1945"سنة ) 194(التسوية التي نمت منذ صدور القرار 

  " تفاقية طاياإو  " 1994اتفاقية القاهرة 

و حتى عقد اتفاق شرم الشيخ في سبتمبر " 1997" و كذا اتفاق الخليل " 1995) "2أوسلو (  

" 1999" مع قدوم حزب العمل بقيادة أيهود باراك إلى السلطة من جديد في تموز " 1999

فاقيات أوسلو و حسم قضايا الحل النهائي و تجددت أمال السلطة الفلسطينية بالتعجيل بتنفيذ ات

رغم أن باراك آنذاك قاد حملته االنتخابية على أساس الوصول إلى تسوية و تسريع عجلة 

  ) 1( .و منها ال لعودة الالجئين الفلسطينيين" الءاته الخمس" نه قدم أالمفاوضات إال 

لالجئين و حمايتهم كون تفاقية جنيف الرابعة فيما يخص حقوق اإجاءت به   أهم ماهذا 

  . من ضحايا النزاعات المسلحة كسائر المدنيينعتبرهميالقانون الدولي اإلنساني 

 "  لعام اإلضافيين األول و الثانيلينو فيما يلي سوف نتطرق إلى ما جاء به البروتوكو 

ان فيما يخص الحقوق و الحماية الممنوحة لالجئين في النزاعات المسلحة و اللذان ك" 1977

  .تفاقية جنيف األربعفي إ الثغرات التي أهملت سدالهدف منهما 

  

  
  ــــــــــــــــــــــــ

 ،124 العدد ، مجلة السياسية الدولية ، قمة شرم الشيخ أفاق السالم و األمن في الشرق األوسط ،نظر عبد العاطي محمدأ)1(
  .48،ص 1996فريل أ
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   1977ن بالبروتوكول األول لعام الحقوق المقررة لحماية الالجئي: ثالثا 

 مادة و هو خاص بحماية ضحايا 102-" 1977" توكول اإلضافي األول لعام ويضم البر   

ين و منهم توكول حماية إضافية للسكان المدنيوالنزاعات المسلحة الدولية ، و قد أورد البر

  :ى مايلى  ،حيث نص عل العمليات العسكرية العدائيةثارالالجئين و حمايتهم من آ

  :المقاتلينضرورة التمييز المقاتلين و غير )1

قاتلين و بين منه ضرورة التمييز بين المدنيين و الم) 48(توكول األول في المادة وقر البرأ  

  .حترام السكان المدنيين و األعيان المدنيةإمين أجل تأ و هذا من المدنية،األهداف العسكرية و

   :المدنيينحظر تجويع )2

تجويع األشخاص المدنيين كأسلوب من أساليب " 1977"  البروتوكول األول لعام حظر  

  )1(الحرب

 مثل المواد الغذائية المدنيين، عنها لحياة ىكما ال يجوز توجيه الهجوم ضد األشياء التي الغن

  .الزراعيةو مياه الشرب و مياه الري و المناطق 

  :دولة ألي منتمينالحماية الالجئين و األشخاص غير )3

توكول األول على الحماية المقررة لألشخاص الالجئين حيث تناولها في القسم وأكد البر  

الثالث من الباب الرابع المتعلق بمعاملة األشخاص الخاضعين لسلطات طرف في النزاع 

ن و يالمدنيهذا القسم مكملة للقواعد المتعلقة بالحماية اإلنسانية لألشخاص بحيث تعتبر أحكام 

حد أطراف النزاع و هي نفس القواعد المنصوص أعيان المدنية و التي تكون في قبضة األ

  .تفاقية الرابعة عليها في اإل

  ــــــــــــــــــــــــ
  .1977األول لعام توكول ومن البر) 54(نظر المادة أ)1(
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لي تفاقية و كذلك قواعد القانون الدو  وبوجه خاص في البابين األول و الثالث من اإل

  .المعمول بها و المتعلقة بحماية الحقوق األساسية لإلنسان أثناء النزاع المسلح الدولي

 المنتمينن غير ي الالجئاألشخاصمنه على ) 73( في المادة األولبروتوكول الحيث ينص   

 تفاقية الرابعة و و الثالث من اإلاألولتكفل الحماية وفقا لمدلول البابين  ( " : دولة بقولهألية

الذين يعتبرون قبل بدء  لألشخاصز مجحف ي تميأيذلك في جميع الظروف و دونما 

 الالجئين بمفهوم المواثيق الدولية المتعلقة أومن دولة ، أليةالعمليات العدائية ممن ال ينتمون 

 أو بمفهوم التشريع الوطني للدولة المضيفة أو المعنية األطرافبالموضوع و التي قبلتها 

   ..")مةاإلقالدولة 

 أي دون الالجئين لألشخاصحترام و كفالة الحماية إ في النزاع باألطراف تلتزم الدول إذن 

 األشخاص و تمتد هذه الحماية لكافة ثناءهاأ العمليات العدائية و أتمييز مجحف قبل بد

  . عديمي الجنسية باألشخاص ما يعرف أو دولة أليةينتمون   ممن الاآلخرين

  :لمشتتة  ااألسرجمع شمل )4

 تيسر أن  على74 في المادة  المشتتة حيث نصلألسر حماية أيضا األولتوكول وقر البرأ  

 المشتتة نتيجة األسر جمع شمل اإلمكانلنزاع قدر ا أطراف السامية المتعاقدة و األطراف

 التي تكرس ذاتها لهذه اإلنسانيةالمنازعات المسلحة و تشجع بصفة خاصة عمل المنظمات 

  . )1(المهمة

  

  

  ـــــــــــــــــــــ
  .73،مرجع سابق ،صو آراء  ، وثائق اإلنسانيالقانون الدولي ،الدكتور عمر سعد اهللا )1(
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   للمدنيين اإلنسانية من المعاملة األدنىضمان الحد )5

حد أطراف أفي قبضة  هم  في كافة األحوال لألشخاص الذينإنسانية معاملة األولتوكول وقر البرأ  

 تمييز أي دون )1( التي تكفلها لهم هذه المادة لحمايةبا دنيأ كحد األشخاصع بحيث يتمتع هؤالء النزا

 أو العقيدة أو اآلراء السياسية أو اللغة أو الدين أو الجنس أو اللون أو العنصر أساسمجحف يقوم على 

 أساس على أو أخر وضع أي أو المولد أو الثروة أو االجتماعي أونتماء القومي غيرها من اآلراء ، و اإل

شرفهم و معتقداتهم و حترام هؤالء األشخاص في إ األطراف معايير أخرى مماثلة و يجب على كافة أية

  .شعائرهم الدينية 

تفاقية مصغرة تضمن الحد األدنى من المعاملة إة بالضمانات األساسية بحق نر هذه المادة المعنوعتبو ت 

بحيث حظرت المادة العديد ، الثمانية فقراتهارب حسب ما جاءت به تجاه األشخاص المتضررين من الحإ

  :أو ضد صحتهم حيث ذكرت المادة األفعال التالية  من أعمال العنف ضد المدنيين و شرفهم

حظر ممارسة العنف ضد األشخاص و سالمتهم البدنية و العقلية خصوصا القتل ، التعذيب ، العقوبات   

  .و غيرها... خذ الرهائن ، العقوبات الجماعية ، التهديد أ الكرامة و البدنية التشويه و انتهاك

  :  للنساء و األطفال تفضيليةمنح معاملة )6

 لصالح النساء و األطفال في الفصل الثاني منه المعنون تفضيليةتوكول األول أيضا حماية وقر البرأ  

توكول أن يكون ووجب البرأبحيث ) 77 ()76(بإجراءات لصالح النساء و األطفال حيث ذكرهم بالمادتين 

ن يتمتعوا بالحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء و أالنساء و األطفال موضوع احترام خاص و

  .ماوجب على أطراف النزاع منح العناية و العون الذين يحتاجون إليهأ

ظافي األول في  البروتوكول اإل بها ساهمتي وحة للمدنيين و منهم الالجئين الو تعد هذه أهم الحقوق الممن 

  .منه) 73(المادة 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .ول المعنونة بالضمانات األساسيةتوكول األومن البر) 75(المادة )1(



53 

 

توكول اإلضافي الثاني و ضمنها البرمنوردها نتضاف إليها جملة الحقوق األخرى التي س  

رصيد حقوق المدنيين و على الخصوص و التي تعد بال شك إضافة إلى " 1977"لعام 

ما يعزز من مركز األشخاص ، و هو األشخاص الالجئين و الغير منتمين ألية دولة 

الالجئين في النزاعات المسلحة خصوصا و أن البروتوكول اإلضافي األول و الثاني منحا 

  . و ركز عليها في كالهما تفصيلية الالجئين حماية 

 الثاني اإلضافي على الضمانات و المعامالت لحماية ضحايا تأكيد البروتوكول: رابعا 

 ضافي الثاني أقر البروتوكول اإل إلى جانب البروتوكول األول :النزاعات غير الدولية

مجموعة من الحقوق الممنوحة للمدنيين لكنه لم يتضمن نظاما لحماية الالجئين ، بل أدرجهم 

 و )4(تفاقية جنيف إالعدائية مثل ما ورد في كون في األعمال رضمن األشخاص الذين ال يشت

  .د تدابير الحماية لضحايا المنازعات المسلحة غير الدوليةدحييوسع البروتوكول و 

في " 1949"تفاقيات جنيف لسنة إتوكول يشكل المادة الثالثة  المشتركة من والبرو هذا   

المدنيين ، و حظر م على السكان وجه أيمجاالت مختلفة فقد ورد فيه صراحة ، حظر 

 و حظر ، الممتلكات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة أو األعيانتجويعهم و حظر مهاجمة 

 أو المبعدين األشخاصمن و سالمة أ ال يبررها ألسباب إقامتهم بترحيلهم من محل األمر

  )1( عسكرية ملحةألسباب

  .الثانيتوكول ورجاء في الب  و ماالضمانات، الحقوق و أهميلي  و نورد فيما  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــ
  .333 ص،مرجع سابق، سعد اهللا، القانون الدولي اإلنساني، وثائق و أراء رالدكتور عم)1(
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   :للمدنيين اإلنسانيةالمعاملة )1

من الباب الثاني  " األساسيةبالضمانات " ة نتوكول الثاني في المادة الرابعة المعنووقر البرأ  

 المدنيين الذين ال يشتركون لألشخاص مجموعة من الحقوق اإلنسانيةالمعاملة المعنون ب

حترام إ الحق في منها العدائية األعمالشتراك في عن اإل الذين يكفون أوبصورة مباشرة 

 يأ معاملة إنسانية دون األحوال في جميع يعاملوا أن و شرفهم و معتقداتهم و األشخاص

  .يز مجحفيمت

  :األشخاصلعدائية الموجهة ضد  ااألعمالحظر )2

رت  حيث حظاألشخاصعتداء على  حظر اإلأيضا الفقرة الثانية من المادة الرابعة أكدت  

  : و منها لألشخاص الموجهة ضدهم و كلها تمس بالسالمة البدنية األفعال

  . كالتعذيب و التشويه، بالقتل و المعاملة القاسيةاألشخاصاالعتداء على حياة *

  .اءات الجنائيةفرض الجز*

 و غتصاباإل و الرقيق، انتهاك الكرامة الشخصية و تجارة ، اإلرهاب ،خذ الرهائن أ*

  .النهب السلب و الدعارة، على اإلكراه

 ما  بقدرقصرال لألطفال المعنوية الرعاية الفقرة الثالثة على ضرورة توفير أكدتكما   

 و والديهم و تسهيل أبائهمية تحقيقا لرغبات  من تعليم و التربية الدينية و الخلقإليهيحتاجون 

  .اآلمنة المناطق إلى األطفال إجالءو  بأسرهمجمع شملهم 

  .و الجماعات المسلحةأطفال في القوات رت الفقرة الثالثة تجنيد األضكما ح

  :حريتهم الذين قيدت لألشخاصمنح ضمانات )3

 الواردة في المادة األحكام إلى إضافة) 1( إتباعه الواجب األدنىتوكول الثاني كذلك على الحد وأكد البر  

  .  تتعلق بالنزاع المسلحألسباب حريتهم  منالرابعة حيال األشخاص الذين حرموا

  ـــــــــــــــــــــــ
  .كول اإلضافي الثانيمن البروتو) 05(المادة )1(
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 المادة قا لنصف، معاملة إنسانية و حيث نص على ضرورة معاملة المرضى و الجرحى 

مين أن و تنييمنه ، و ضرورة تزويدهم بالطعام و الشراب بالقدر ذاته للسكان المد) 07(

خطار النزاع المسلح ، كما يسمح لهم بتلقي من أالضمانات الصحية و الطبية و الوقاية 

ستفادة من شروط عمل و ضمانات الغوث الفردي و الجماعي و ممارسة الشعائر الدينية و اإل

  .لك التي يتمتع بها السكان المدنيون المحليون و غيرها مماثلة لت

 المحاكمات الجنائية لضمان أثناء كذلك المادة السادسة  على الضمانات القضائية أكدتو 

  .االستقالل و الحيدة

   :الجرحى و ىحترام المرضإ)4

على  ىعنون بالجرحى و المرضمنصت المادة السابعة من البروتوكول في بابه الثالث ال  

 لم أمين في البحار سواء شاركوا بكونالمو المدنيين ألشخاصلواجب الحماية و الرعاية 

 و دون اإلمكان قدر يتلقوا أن و إنسانيةيشاركوا في النزاع المسلح ، و معاملتهم معاملة 

عتبار إ ألي الرعاية و العناية الطبية التي تقتضيها حالتهم و يجب عدم التمييز بينهم إبطاء

  .االعتبارات الطبيةسوى 

ين في البحار بكون الممكنة للبحث عن الجرحى و المرضى و الماإلجراءاتتخاذ إكما يجب   

  )1(، و حمايتهم من السلب و النهب و سوء المعاملة و الحيلولة دون انتهاك حرماتهم 

   :المدنيين تجويع حظر)5

ة بحماية نمنه و المعنو) 14( و هامة في المادة أساسيةتوكول الثاني على قاعدة ونص البر

ال و هي حظر تجويع أالمدنيين على قيد الحياة  عنها لبقاء السكان غنىال التي األعيان

المدنيين كأسلوب من أساليب القتال و كذا حظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان 

 و الماشية و مرافق و مثالها المواد الغذائية و المناطق الزراعية التي تنتجها و المحاصيل

  .مياه الشرب و شبكاتها و أشغال الري

  ــــــــــــــــــــــــ
  .الثاني من البروتوكول اإلضافي) 08(المادة )1(
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الفقرة األولى و الثانية على جواز عرض إحدى جمعيات الغوث لخدماتها على ) 18(كما نص في المادة  

  .ت تتميز هذه الخدمات بالطابع اإلنساني و الحيادي البحأنعلى ،سكان المدنيين ضحايا النزاع المسلح ال

  :حظر الترحيل القسري )6

وضعا إلى جانب قاعدة حظر تجويع المدنيين نص البروتوكول على قاعدة أخرى ال تقل أهمية و تمنح   
المدنيين للسكان )  1(جديدا للسكان المدنيين بما فيهم الالجئين و هي قاعدة عدم أو حظرالترحيل القسري 

من األشخاص المدنيين المعني أو أسباب عسكرية ملحة ، بحيث أ تتصل بالنزاع ما لم يتطلب ذلك ألسباب
 و المأوىستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من حيث تخاذ كافة اإلجراءات الممكنة إلإيجب 

  . الصحية و الوقائية و العالجية و السالمة و التغذية األوضاع

ي الدكتور أو جماعات فيقصد به بصفة عامة حسب رأكانوا  للترحيل القسري للمدنيين فرادى فبالنسبة

 المدنيين من منطقة محتلة إبعاد هو أو األصلية أماكنهم غير أماكن إلىنقل السكان من و " عمر سعد اهللا 

  .اإلنسانيةادئ ا لمبخكا صارنتهاإو اإلنساني القانون الدولي حكامألليشكل بذلك تحديا  " أخرى إلى

ة التي يتم يا في النزاعات المسلحة غير الدولع شائأسلوباين ي للمدنألقسري الترحيل أوو يعد هذا النقل  

    .)2( في البلد نفسهآخر موقع إلى المرحلين قسريا األشخاصخاللها نقل 

اية المدنيين في  لحم1977 لعام  الضمانات و الحقوق التي جاء بها البروتوكول الثانيأهمتعد هذه   

 البروتوكول لم يمنح حماية خاصة بالنسبة نأتبين يالنزاعات المسلحة الغير دولية و التي من خاللها 

  .عد قصورا كبيرا من جانبه يلالجئين و هو ما 

سلحة  النزاعات المأثناء منح حماية مميزة و رعاية للمدنيين اإلنسانيو عموما فان القانون الدولي   

 نشوب النزاعات أثناء  بما فيهم الالجئين جديدا للمدنيينوضعاي طالغير دولية و هو ما يعالدولية و 

 لإلجابة ؟ النزاعات المسلحةأثناءالمسلحة ، فماذا عن الحماية الخاصة التي تمنحها الدول المضيفة لالجئين 

  . المطلب الثالث إلىعن ذلك نتطرق 

  ــــــــــــــــــــــــ
  .الثاني من البروتوكول اإلضافي) ) 17(المادة )1(

  .14ص.2007، ديوان المطبوعات الجامعية، معجم في القانون الدولي المعاصر،عمر سعد اهللا .د) 2(
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  الثالثالمطلب                                       

  الحقوق الخاصة لالجئين

 تعاقب إلىيا و آسيا ستعمارية في إفريق المنازعات التي صاحبت نهاية الحقبة اإلأدت  

 القليلة الماضية تغيرات جوهرية في األعوامتحركات واسعة النطاق لالجئين بحيث شهدت 

 موجات اللجوء الجماعية أثرتحيث ... البيئة التي يتعين تحقيق الحماية الدولية لالجئين فيها 

لمضيفة على احلية ستعداد المجتمعات المإة و ي السياساإلدارة، نتيجة النزاعات المسلحة على 

 الالجئين ، عدادأ في الماضي مع تضاعف األمرستمرار في منع اللجوء بسخاء مثلما كان اإل

 الحاد في النزاعات رتفاعإلا بسبب إنما التحررية و للنظاالت بحيث لم تعد هذه الزيادة نتيجة 

ات القائمة بين الداخلية العرقية في الدول التي أصبحت حاليا مستقلة ، و قد كانت التنافس

جتماعية القوى العظمى بمثابة وقود لتلك النزاعات التي تفاقمت أيضا نتيجة للمشكالت اإل

قتصادية في البلدان النامية و أصبحت حلول مشكالت الالجئين أكثر إثارة للحيرة سواء في اإل

لون في أفغانستان ، مع وجود مليونين و نصف المليون من الالجئين األفغان الذين ال يزا

نتهاكات  إ العراق أو القرن اإلفريقي و الصومال و إفريقيا الجنوبية  و لم تعد أوالمنفى اليوم 

اإلنساني تمثل نتاجا ثانويا للحرب و إنما أصبحت حقوق اإلنسان و مخالفات القانون الدولي 

أصبحت  مستويات المنخفضة من النزاعات إنهدفا و اعيا لإلستراتيجية العسكرية بحيث نجد 

 عمليات درجة عالية غير تناسبية مع معاناة المدنيين فضال عما تسفر عنه من أيضاتولد 

 الفرار من أو ما يقرب من مليونين من السكان إلى الترحيل تعرضنزوح ضخمة بحيث 

و في يوغوسالفيا السابقة زاد عدد الالجئين النازحين " 1991"شمال العراق إلى إيران عام 

في منطقة البحيرات " 1994" عام أخرى أزمة ماليين و هناك أربعةعلى داخل بلدانهم 

 من ثالثة ماليين شخص على القرار من بلدانهم كما أكثر أجبرت التي إفريقياالكبرى في 

 مساعدة إلى الالجئين الذين يحتاجون األشخاصزيادة كبيرة في عدد " 1995"شهد عام 

  ان المانحة للجوء  مليون و تزايد قلق البلد25وصلت حوالي 
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هتمام بحقوق هؤالء  و بات من الضروري اإلالالجئين، كبيرة من أعدادستقبال إمن  

 اإلنسانية لمبدأستقبالهم طبقا إ خاصة تضمن أهمية إعطاءالمضيفة و  من الدول الالجئين

  . الحقوق الخاصة بالالجئينألهم من المعاملة لهؤالء و فيما يلي نتطرق األدنىوالحد 

  األولالفرع                                     

   الالجئين طوارئالحق في الحماية المؤقتة في حالة              

 إلى دولة يسعون أول إلىفي حالة التدفقات واسعة النطاق ينبغي السماح لالجئين بالدخول 

نه يجب إائم ، ف دأساس كانت تلك الدولة غير قادرة على قبولهم على إذا ، و إليهااللجوء 

 تبنى لمبادئ طبقا )1(وفر لهم الحماية ت نأ و األقل مؤقت على أساس تدخلهم على أنعليها 

  . كبيرةبأعداد من معايير معاملة الالجئين الوافدين األدنىالحد 

ستجابة مؤقتة ، قصيرة و سريعة إهؤالء بالحماية المؤقتة و التي تعد لو تلتزم الدول المضيفة 

نتهاكات الجماعية لحقوق ل أعداد كبيرة من الناس هربا من النزاع المسلح أو اإل، عندما تص

ضطهاد األخرى و الغرض من الحماية المؤقتة ، كما اإلنسان ، و غيرها من أشكال اإل

بلورته البلدان األوروبية بالنسبة لألشخاص الفارين من يوغسالفيا السابقة هو ضمان الحماية 

ستجابة إقليمية مترابطة ،و تقوم الحماية إاللجوء و كذلك لتوفير " امي الخط األم" في بلدان 

  .)2(المؤقتة على أساس مبادئ الحماية الدولية لالجئين

أن يوفر المساعدة اإلنسانية " و يحث المؤتمر البرلماني الدولي المجتمع الدولي على  

و " النازحين " ئين و األشخاص المالئمة و السريعة و المساندة للدول التي تتأثر بتدفق الالج

  . )3("مساعدتهم بصفة خاصة بالرعاية و اإلعاشة لألعداد الكبيرة من السكان 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .1982) ج) (27(نظر قرار اللجنة التنفيذية للمفوضية رقم أ)1(

  www.IPU.ORG على الموقع 1998فريل أ/  نيسان ، لالتحاد البرلماني الدولي99جاء ذلك في المؤتمر  )2(

  54 ص،مرجع سابق، دليل القانون الدولي لالجئين ،حماية الالجئين  )3(
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و تعد حاالت طوارئ الالجئين بأنها أوقات األزمة بالنسبة لالجئين و عادة بالنسبة لبلد   

ستجابة ، و قد يكون بلد اللجوء اللجوء ، تكون فيها األرواح معرضة للخطر و سرعة اال

  في سياق الصراع، الالجئين في معظم األحيان ئراتحت ضغط هائل و تقع حاالت طو

 التحديد الجماعي لوضع اللجوء ألنه من غير العملي و المسلح ، و يتعين في هذه الحالة

يا و بعض ي إفريقفالمنطقي القيام بدراسة الطلبات الفردية للحصول على وضع الالجئين ، ف

رون من الصراع المسلح بأنهم الجئون بمقتضى فبلدان أمريكا الالتينية يعرف الناس الذين ي

  ).1( على التوالي قرطاجنةتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية و إعالن إ

عتراف بهم ن األشخاص الذين يفرون من النزاع المسلح  ال يتم اإلإو على الرغم من ذلك ف  

وسع لالجئ الوارد في منظمة لمبلدان اللجوء التي ال تطبق التعريف ادائما كالجئين في 

ن أ هلية من المعترف بمنه من الناحية العأ ، إال )2(قرطاجنةالوحدة اإلفريقية و إعالن 

األشخاص الذين يفرون من الحرب ال يمكن إعادتهم إلى بالدهم األصلية و تمنح معظم الدول 

  . بالبقاء في ظل التشريعات المحلية أو التقدير اإلداريهؤالء األشخاص نوعا من التصريح

و لمواجهة حاالت طوارئ الالجئين ، وافقت اللجنة التنفيذية لمفوضية األمم المتحدة على  

مجموعة من المعايير األساسية المعترف بها دوليا للمعاملة يمكن تطبيقها في حالة طوارئ 

تخاذ إتفاقية الالجئين و يتمثل ذلك في ا بالنسبة إل جديدوضعاالالجئين و هو ما يمنح الالجئ 

   ."تدابير الحماية : " ما يلي 

تفاقية إستخدام التعريف الموسع لالجئ الوارد في إ إن  :لالجئتبني التعريف الموسع ) 1

 األساس قرطاجنة و في التشريعات الوطنية للدول يوفر إعالن في  واإلفريقيةمنظمة الوحدة 

  . الالجئينطوارئلة للحماية في حا
  ــــــــــــــــــــــــ
 التعريف الموسع لالجئ كما سبق ذكره في تعريف الالجئ في قرطاجنة تفاقية الوحدة اإلفريقية و إعالن إتتبنى )1( 

  .المبحث األول

و تم مناقشة مريكا الالتينية أعقد في كولومبيا مؤتمر حضره ممثلون عن الحكومات و رجال القانون البارزون في )2(

عالن ليس  هذا اإلأن وبالرغم من 1974عالن قرطاجنة لسنة إموضوع توفير الحماية الدولية لالجئين في هذه المنطقة و تم 
دخلته في تشريعاتها و صادقت عليه منظمة أمريكا الالتينية تطبق هذا التسويق عمليا و أملزما قانونا للدول فان معظم دول 

  .مم المتحدة و اللجنة التنفيذية للمفوضيةالعامة لألمريكا و الجمعية أدول 
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 المستخدم في بلد اللجوء الالجئ عندما يكون تعريف : عند الحاجة المؤقتةتوفير الحماية )2

 إليهانه يمكن توفير الحماية التي يحتاج إتفاقية الالجئين فإ الوارد في األسبقهو التعريف 

شمل ضحايا الصراع المسلح و غيرها من تلتي  من خالل الحماية المؤقتة و ااآلخرون

  .اإلنسانية واسعة النطاق للحقوق نتهاكات اإل

و يجب أال تستمر الحماية المؤقتة لفترة طويلة حتى في حالة عدم تحسن الظروف األساسية 

 ما النهاية و إلى من ظروف الحماية األدنىألنه ينبغي عدم ترك الناس يعيشون في ظل الحد 

  . منح الالجئين حق اإلقامة النظامية أو الدول إما تطبيق إجراءاتها المعتادة للجوء ينبغي على

 يوفر أن المجتمع الدولي على 1998تحاد البرلماني لسنة  لإل99و قد حث المؤتمر الـ 

 األشخاصالمساندة للدول التي تتأثر بتدفق الالجئين و السريعة و وئمةماللا اإلنسانيةالمساعدة 

  . الكبيرة من السكانلألعداد اإلعاشةو مساعدتهم بصفة خاصة بالرعاية و النازحين 

  :لتزام بمعايير المعاملة التي يمكن تطبيقها في حالة طوارئ الالجئين اإل)3

  )1( طبقا لما اتفقت عليه اللجنة التنفيذية للمفوضية ): الجماعية الالجئين التدفقات( 

ية معاملة غير مالئمة بمجرد أل وأ اللجوء للعقوبة ملتمسو أو ال يتعرض الالجئون أنيجب -أ

 للقيود على تحركاتهم فيما عدا يخضعوا الأ وجودهم في البالد غير شرعي ، كما ينبغي نأ

  .جل الصحة العامة و النظام العامأتلك القيود الضرورية من 

 لهم كل  تتوفرأن يتلقى الالجئون و ملتمسو اللجوء كل المساعدة الضرورية و أنيجب -ب

 و التسهيالت الخاصة بالصحة و ىالمأو  و للحياة بما فيها الغذاءاألساسيةالضروريات 

 النظام الدولي و المشاركة في تحمل بمبادئ يلتزم أمالمرافق الصحية و على المجتمع الدولي 

  .األعباء

 الجنسية أواسية ي المعتقدات السأو الدين أو العرق أساسال تكون هناك تفرقة على أيجب  -ج

   .الخ...  البدنية اإلعاقة أو األصلي البلد أو
  ــــــــــــــــــــــــــ

ن الحماية الدولية أانظر حماية ملتمسي اللجوء في حاالت التدفق الواسع النطاق التي وردت في كتاب التوصيات بش)1(

ة السامية يالمفوضعن حدة لشؤون الالجئين الصادرة  المتاألمملبرنامج ) 32الدورة (لالجئين التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية 

  .53 ، 50،ص 2002 سنة ، المتحدة لشؤون الالجئين لألمم
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  .الخ...خاصين تفهمها و تعاطفا المأساويةتهم ن تقتضي محكأشخاص ينبغي معاملتهم -د

قيلة  ثأعباءقد يلقي التدفق الجماعي  : و واجبات الدول اءبعاألالتضامن الدولي و تقاسم ) 4

 حل مقبول لمشكلة عالمية في نطاقها و طبيعتها إلىيمكن التوصل   و المعينةبصورة مفرطة على بلدان 

 تتخذ جميع التدابير أن ، األعباءالدولي و مقاسمة دون تعاون دولي و على الدول في إطار التكافل 

ق واسع النطاق بناءا على الالزمة لمساعدة الدول ، التي سمحت بدخول ملتمسي اللجوء في حاالت التدف

 المستوى العالمي أو اإلقليمي على المستوى األطراف متعدد أو بشكل ثنائي اإلجراء ،  و يتخذ هذا اطلبه

  )1(.الالجئين ة السامية لشؤون يبالتعاون مع المفوض

 أكثر و مركزا  تبني هذه المعايير من قبل اللجنة التنفيذية مفوضية األمم المتحدة ، يعطي جانبا مهما ،نإ  

 بخصوص فئة الالجئين و بالتالي اإلنساني الطابع السلمي و مبدأمن حيث الحماية و المساعدة و يعزز 

   . الالزمةاألهمية  إعطاؤهوضع اللجوء و نة سأن

  فرع الثاني 

  :الحق في عدم األبعاد لبلد المنشأ    

الخاص باللجوء " 1967" المتعددة لعام األمم إعالن ، و اإلفريقيةتفاقية الوحدة إكما هو معترف به في   
غير محددة في " اللجوء"  كانت كلمة إذا و غير سياسي و إنسانيا ، فان منح اللجوء يعد عمال )2(اإلقليمي

القانون الدولي ، فإنها أصبحت تعبيرا عاما عن المجموع الكلي للحماية التي يوفرها بلد ما لالجئين الذين 

   .هضيايقيمون في أر
إلى حدود أراض ) اد بعاإل( ي عدم اإلعادة القسرية أقل تقدير ، الحماية األساسية ، أعلى   اللجوءدو يع  

 إيجاد يتم أن إلىحياة الالجئ أو حريته مهددة لفترة مؤقتة مع إمكانية البقاء في البلد المضيف تكون فيها 

 من ذلك ، أكثر البلدان بمعنى اللجوء  ، و في العديد منلالجئهو ما يعطي الحق وحل خارج ذلك البلد 

 أوسرية ، اإلعادة القو قد ورد حق الالجئ في الحماية من " 1951" تفاقية إمجسدا في الحقوق الواردة في 

  :ع الالجئين على النحو التالي ضالخاصة يو" 1951" تفاقية إالطرد في 

  ـــــــــــــــ
 علم الجوانب المتكفلة لمشاكل الالجئين في المادة الثانية فقرة إلى 1969 لعام ةاإلفريقيورد ألول مرة في اتفاقية الوحدة )1(
 األعضاء الدول إلى تلجأ مباشرة أنستمرار منع اللجوء لالجئين فيجوز لها إجد دولة عضو صعوبة في ت متى( أنه ) 04(

 التضامن المناسبة بروح اإلجراءات و تتخذ من األخرى األعضاء و الدول اإلفريقية و من خالل منظمة الوحدة األخرى

  . على الدولة العضو التي تمنح اللجوءالعبء و التعاون الدولي لتخفيف اإلفريقي

 الدول يؤكد هذا اإلعالن إلى موجها اإلقليمي بشأن اللجوء إعالنا الجمعية العامة لألمم المتحدة أقرت 1967في عام ) 2(

  . تعتبره عمال غير وديأن أخرى ال يمكن ألي دولة إنسانيايعد عمال سلميا و منح اللجوء لألشخاص  ب قيام دولةأنمجددا 
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 إلى صورة من الصور بأي و الجئ أي أو إعادة دولة متعاقدة بطرد أية تقوم أنال يجوز " 

 أو جنسيته أو دينه أوحريته مهددة فيها بسبب عرقه أو التي تكون حياته األراضيحدود 

  )1(" السياسية آراءه بسبب أو معينة جتماعيةا  جماعةإلى السياسي نتمائها

تفاقية منع إأو من خالل التفسير بواسطة  محظور بجالء المنشأ بلد إلى اإلبعاد أنكما  

 تفاقيةإ، و كذا ) 3م(نة ي المهأو نسانيةالالإ المعاملة القاسية أو ظروبالتعذيب و غيره من 

و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  ) 4 فقرة 45(في مادتها " 1949"جنيف الرابعة لعام 

ختفاء القسري  من اإلاألشخاصجميع   كذا اإلعالن الخاص بحمايةو) 7(السياسية في مادته و

و التحقيق الفعالين  الخامس من المبادئ الخاصة بالمنع المبدأمنه و كذلك ) 08(في المادة 

  . غير القانونية و التعسفية و العاجلةاإلعداملحاالت 

 في عدد من مواثيق التفسير من خالل أو ذلك فان الطرد محظور بجالء إلىباالظافة   

 و اإلنسانالخاصة بحماية حقوق ربية  واأل ، بما في ذلك االتفاقية )2(اإلقليمية اإلنسانحقوق 

     و الحرياتاإلنسان الخاصة بحقوق األمريكيةتفاقية و اإل) 03المادة  ( اإلنسانيةالحريات 

و ) 3( الخاصة بالجوانب الذاتية لمشاكل الالجئين اإلفريقيةتفاقية منظمة الوحدة إ) 22المادة ( 

  ).2م(و النازحين في العالم العربي ن حماية الالجئين أ القاهرة بشإعالن

في قانون الالجئين يحظر على الدولة بعاد إلى بلد المنشأ مبدأ جوهري عد مبدأ عدم اإليو 

و  ،للتهديد قد تتعرض فيها حياتهم أراضي أو بلدان إلى األشكال شكل من يبأ الالجئين إعادة

 لجميع لزمميمثل مبدأ عدم األبعاد إلى بلد المنشأ جزء من القانون الدولي العرفي و لذلك فهو 

  . الأم " 1951"  في اتفاقية أطرافسواء كانت الدول 

  ــــــــــــــــــــــــ
  ".1951"من اتفاقية ) 33(المادة )1(

   .اهناك معاهدتان دوليتان بشأن حقوق اإلنسان ، لهما دور مهم بوجه خاص في قانون الالجئين الدولي هم)2(

  .ةني المهأو ألالإنسانية أو العقوبة القاسية أواتفاقية منع التعذيب و غيره من ضروب المعاملة -أ

  .اتفاقية حقوق الطفل-ب
 اإلبعاد أو الطرد أو يتعرض أي شخص إلجراءات كالمنع من الدخول عند الحدود ال يجوز أن(  على انه 2تنص المادة )3(

  ...)قد تضطره للعودة أو البقاء في إقليم تتهدد فيه حياته أو سالمة جسمه أو حريته 
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تخذت في الوقت المعاصر موقفا إ العديد من الدول أن إال المبدأ أهميةو على الرغم من 

 إلى دول البحيرات الكبرى موقفا منافيا و معاديا للجوء و عمدت تخذتإفقد ،منافيا للجوء 

تفاقيات جنيف إ حدودها ، و طرد الالجئين الروانديين على الرغم من مصادقتها على إغالق

 الحماية لالجئين و اإلنساني حيث كرس القانون الدولي يها اإلضافيين،و بروتوكولاألربعة 

  )1( "أعداء أجانب عتبارهمإ و عدم إنسانيةة ضرورة معاملتهم معامل"  على ولركز

 كبيرة من قبل حكومة هذا ضغوط إلى بورونديكما تعرض الالجئون الروانديون في    

كانوا " 1996" في سنة الجئ 150.000 العودة القسرية لما يقرب عن إلى أدىالبلد مما 

   .متواجدين في مخيمات بالشمال

 سيطرة  منأفلتتورندي في فترة كانت الوضعية قد ب إلىحيث تدفق الالجئون الروانديون 

  )2(.هذا البلد نتيجة للصراع الداخلي الذي كان واقعا هناك

 / 08/ 16ممي بتاريخ األمين العام األ إلىبطلب  الديمقراطيةكما تقدمت جمهورية الكونغو  

ا على  ألسباب أمنية تحديد وجهة الالجئين الروانديين ، و في حالة عدم تحصله1995

معلومات دقيقة بهذا الشأن ، فستبدأ بطرد الالجئين إلى بلدهم األصلي على حساب المنظمة 

  .األممية و الدولة المعنية

 بطرد الالجئين الروانديين المتواجدين 1995/ أوت  / 19و بالفعل قامت الكونغو بتاريخ 

جئين لتجنيب أزمة بأراضيها ، و بعد تأثير دولي و تدخل المفوضية السامية لشؤون الال

ندي و ا الجئ رو130.000المتعلق بالطرد بعدما طردت  جديدة علقت الكونغو قرارها

 )3( . الجئ إلى الجبال تخوفا من الطرد170.000تسببت في فرار 

 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .من اتفاقية جنيف الرابعة) 44(أنظر نص المادة )1(
  .20 ، النزوح قسرا ، مرجع سابق صحالة الالجئين في العالم)2(

 (3)- les casques bleus. Les opérations du maintien de la paix de la nation unie. 3
ème

  édition. 

Publications des UN. New York. 1996. pp .351-352   
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 ا،سياسته الحكومة التنزانية و التي كانت في السابق ترحب بالالجئين فقد غيرت أنكما 

 و قامت بإغالق حدودها في رواندا، الجئ من 500.000المتعلقة باللجوء بعد دخول نحو 

  .1995سنة 

استقبال الالجئين من " حيث يرى أن " ماوبولوكوتو " حيث عبر عن ذلك ، وزير الداخلية 

قبل دولة كتنزانيا ، أصبح عبئا ثقيال عليها ، كون منح الحماية و اإلغاثة لالجئين ، يهدد 

كما أضاف "  الوطني و يزيد من التوترات بين الدول ، و يلحق أضرار جسيمة بالبيئة ناألم

 أن دار السالم لن تقبل أن  و تنزانيا ، و بوروندي مشكلة الالجئين قد شكلت توترات بين أن

  ) 1(تتدهور األوضاع بسبب الالجئين كما حدث في الزائير سابقا 

 ،اأخذتا سرعان ما ملكنه،العراقيين رحبتا بالالجئين ن،ياللتفي سوريا و األردن كذلك  و

 عن سابق تصميم إما قدمتا أنهما ذلك إلى الالجئين يضاف دخول،تضعان قيودا قاسية على 

  تعليم أو الرعاية الصحية أو العمل فرص و األساسية من الخدمات القليل الحقا إماو 

  )2( األطفال

 األخرىا من يوغسالفيا السابقة و شهدت هي ء جزو في جمهورية مقدونيا ، التي كانت 

 الفارين على أرغم ما  حدودها مع كوسوفوبإغالقتوترات عرقية ، فقد قامت سلطاتها 

 حياتهم كانت مهددة هناك و هو يشكل انتهاكا لقواعد أن على الرغم من إلقليمهمالعودة 

  .على حد سواء تفاقيات الالجئين إالقانون الدولي اإلنساني و 

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــ

(3)- la crise des grands lacs chronique d’une tragédie, Revue réfugies,  N° 110  HIVER 1997, p14- 15 

ورد ستمان و آخرون ، العراق تحت االحتالل ، تدمير الدولة و تكريس الفوضى ، سلسلة كتب المستقبل  كأنتوني)1 (

  .226ص .2008 الوحدة العربية ، بيروت ، أكتوبر العربي ، مركز دراسات
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ين و نه على الرغم من أهميته بالنسبة لالجئأ) عدم اإلبعاد(تبين من دراسة هذا المبدأ ي 

 جديدا يضاف إلى ما أتت به وضعا المضيفة و بالتالي منحهم تعزيز حمايتهم من قبل الدول

هتمام الالزم و نه لم يلق اإلأإلنساني إال تفاقية الالجئين و كذا مؤسسات القانون الدولي اإ

  .الفعالية الالزمة بخصوص المحافظة على فئة ضعيفة مثل فئة الالجئين 

  الثالثالفرع 

  الحق في منح المساعدات الالزمة أثناء الطوارئ

لتزاما مطلقا ، و ينطبق على إ ةيعد االلتزام الدولي بعدم إعادة الالجئين إلى المناطق الخطر 

حتياجات قتصادي ، و الشك أن تلبية اإلض النظر عن مستوى نموها اإلغالدول ، بجميع 

  .عادلة و فعالة للجوءلحفاظ على حياة الالجئين و وضع إجراءات لالالزمة 

 كل لهم،ندماج في المجتمعات المضيفة  اإلأو أوطانهم إلى الالجئين في العودة ة و مساعد  

ها الدول المستقبلة و كذا المجتمع الدولي بروح من التضامن ذلك له أعباؤه المالية التي تتحمل

  .الحاالتحتياجات تتجاوز الموارد في كثير من اإل أن غير الدولي،

 أساس،نه من الصعب حساب كثير مما ينفق على حماية و مساعدة الالجئين على أو حيث 

في حماية الالجئين  فالحكومات التي تستضيف الالجئين تساهم بطريقة ملموسة تماما نقدي،

  .الالجئينلمخيمات و مستوطنات ل أراضي عن طريق توفير :مثال

 الجزائرية جنوب غربي باألراضيكما هو الحال بالنسبة لالجئين الصحراوين المتواجدين  

 الالجئين الذين تمكنوا من توطين من حكوماتها على بتأييدتندوف حيث تعمل الجزائر و 

"  جبهة ، أعلنت مخيمات ، و من هذه المخيمات أربعةية ، في الهروب من الصحراء الغرب

ستقالل الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية ، و يلقى إ"  Polisarioالبوليساريو 

 األحمر الجزائرية و الهالل الحكومة من اإلنسانيةالالجئون في هذه المخيمات المساعدة 

  ) 1(.ن الالجئين المتحدة لشؤواألممالجزائري ، و مفوضية 

  ــــــــــــــــ
  .266 مرجع سابق، ص،اإلنساني  حالة الالجئين في العالم، خمسون عاما من العمل)1(
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و اليوم يعتمد الالجئون بدرجة كبيرة على المساعدة الدولية و يتمثل ذلك فيما يقدمه المكتب 

) Pam(اء العالمي  ، و الحكومة الجزائرية و برنامج الغذاألوربيةللجماعة  اإلنساني

روبية  المتحدة لشؤون الالجئين ،و المنظمات الغير حكومية األاألمم مفوضية إلى باإلضافة

  . )1(المختلفة 

 النوع من المساهمات المقدمة فان الحكومات المضيفة تعتبر او برغم صعوبة حجم هذ 

 ، دعما نقديا خرىأعتراف لها بهذه الصفة ، و قد تمنح حكومات حكومات مانحة و ينبغي اإل

 نيط التوإلعادة أماكن األحيان عينيا البلدان التي تستضيف الالجئين و قد تقدم في بعض  أو

 المسؤوليةبالنسبة للتضامن الدولي  و المشاركة في  بالغة أهمية ذات األمورو كل هذه 

  )2(.لحماية الالجئين 

 إلىة الحاجة ج من معاللتأكيداو قد حث المجلس البرلماني الدولي جميع البرلمانات على 

  المتحدة لشؤونلألممتوفير موارد مالية كافية للمؤسسات الوطنية و مكتب المفوضية السامية 

  )3(.الالجئين معالجة صريحة عند قيام البرلمان ببحث و اعتماد الميزانية الوطنية 

ت المضيفة  دولة عن كثب مع الحكوما190كما تعمل المفوضية بتواجدها فيما يزيد عن 

  لمشكالتهم و من بين هذه الدول هناكداألم حلول طويلة إليجادلحماية و مساعدة الالجئين ، 

 ماأجتماعاتها السنوية ، إ  في في اللجنة التنفيذية للمفوضية تشارك بانتظامأعضاء دولة ، 57

 بإقامة لهم  المتحدة في جنيف ، مما يسمحاألممها الدائمون في و فيمثلها مندوباألخرىالدول 

  . )3( على مستوى الدول أيضا للمفوضية و المقر الرئيسيولين في ؤصالت وثيقة مع المس

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .267ص،المرجع نفسه )1(

  .112 مرجع سابق، ص،دليل القانون الدولي لالجئين ،حماية الالجئين )2(

   www.ipu.orgعلى الموقع ،2001فريل أسان يتحاد البرلماني الدولي، نرد ذلك  في اجتماع اإلو)3(

 مذكرة ماجستير في القانون الدولي و العالقات ،ميزانية مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، وضاح بوخميس )3(

  .65بن عكنون ، بدون سنة ، ، كلية الحقوق ، الدولية 
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ن في جميع مهامها من طائفة كبيرة من المنظمات ، فضمن و تحصل المفوضية على العو  

ون المستمر مع بمهامها من خالل التعاإطار األمم المتحدة تقوم بتنفيذ التفويض الخاص 

الذي يعتبر الشريك ) Pam(الوكاالت المتخصصة ، ومن بينها برنامج الغذاء العالمي 

 و السلع األساسية باألغذيةجئين  يمد الالإذة في أنشطتها اإلنسانية ، ي للمفوضاألقرب

  .األخرى

آخرين من بينهم  االضطالع بمهامها اإلنسانية مع شركاء وألجلكما تتعاون المفوضية  

، و مكتب تنسيق ، و منظمة الصحة العالمية ) اليونيسيف( صندوق األمم المتحدة للطفولة 

ين لهيئة األمم المتحدة ، و برنامج ، و المفوضية العليا لحقوق اإلنسان التابعالشؤون اإلنسانية 

و مكتب مفوض األمم المتحدة السياسي  ، و منظمة العمل الدولية اإلنمائياألمم المتحدة 

 و مكتب األمم المتحدة الخاص بتنسيق الشؤون اإلنسانية ، كذلك هناك شريك اإلنسانلحقوق 

ين و النازحين ، كما تعمل مهم أخر و هو منظمة الهجرة الدولية التي تساعد على نقل الالجئ

 مثل منظمة الوحدة اإلفريقية و منظمة الدول األمريكية ،و اإلقليميةالمفوضية مع الهيئات 

 سيوية ستشارية القانونية األروبا و المنظمة اإلأمن في روبا و منظمة التعاون و األأمجلس 

  . االفريقية–

المفوضية على التعاون وثيق مع مئات كما ينطوي الجزء األعظم من األنشطة التي تقوم بها  

المنظمات الغير حكومية التي أصبحت عامال أساسيا ، لنجاح المفوضية في االضطالع 

   .بمسؤولياتها

 و توفير سبل مجتمعاتهم،و تقوم هذه المنظمات الغير حكومية بإعادة إدماج الالجئين في 

  ).1( .تحقيق ذلك لالجئين أفرادا و جماعات

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) voir protéger les réfugies, Guide de terain pour les ONG-nations unies – année 1999.p24. 
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كما تقوم بمواصلة العمل بعد ترك وكاالت اإلغاثة و العون الدولية لمواقع العمل لفترات   

   )1( .مج الالجئين حتى أن هذه المنظمات اليوم هي التي تقوم بتنفيذ معظم براطويلة،

منظمة غير حكومية ) 500( تفاقيات شراكة مع ما يزيد على إو توقع المفوضية سنويا   

منظمة غير حكومية أخرى في عدد ) 400(على مستوى العالم، كما أنها تعمل مع أكثر من 

 و البحوث و رفع الوعي العام بمشكلة نيطمختلف من المشروعات من بينها إعادة التو

ين و تساهم المنظمات الغير حكومية في الميزانية السنوية للمفوضية من خالل نداءات الالجئ

عامة نيابة عن المفوضة بشان ، عدد من العمليات و هناك منظمات غير حكومية تكرس 

سبانيا إ (  espana con aGnurجهودها بصفة خاصة لجمع تبرعات للمفوضية مثل منظمة 

جل المفوضية و أالواليات المتحدة من  (  usa for unhcrو منظمة ) جل المفوضية أمن 

قد تزايدت التبرعات من جانب القطاع أجل الالجئين و العمل من  action refugiesمنظمة 

 ،نتيجة الجهود المكثفة لرفع األخيرةالخاص و المنظمات غير الحكومية خالل السنوات 

.مستوى الوعي العام
)2(  

ان المانحة دعم عمليات التعمير في مناطق الصراعات و دمج و يناشد المؤتمر البلد  " 

و االجتماعي و   الالجئين العائدين بتقديم مساعدات سخية من اجل الحفاظ على  األمن المدني

و تقوم المفوضية بالتعاون مع بلد اللجوء، ) 3(القانوني و المادي لالجئين و النازحين السابقين 

 الجهات المانحة خالل األيام األولى من حالة الطوارئ، و بوضع إستراتيجية للعالقات مع

  .تحافظ على استمرارها طول الفترة العملية 

  ــــــــــــــــــــــــ
  www.unhcr.chنظر موقع المفوضية على االنترنت أ)1(

  .114 ص،ع سابق مرج، دليل القانون الدولي الالجئين الالجئين،حماية )2(
  :  على الموقع االلكتروني 1998فريل أ/ سان ي لالتحاد البرلماني الدولي ن99ورد ذلك في المؤتمر )3(

www.ipu-org    
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 و سير العمل و المعوقات و الطوارئ الجهات المانحة بوضوح باحتياجات إبالغو يجري   

 التي يصدرها المقر الرئيسي للمفوضية مع الطوارئل نداءات  من خالأساسيةذلك بصورة 

  . الميدانية و بلد اللجوءمكاتبهاالتشاور مع 

التي تقوم بها المفوضية إلى جانب العديد من المنظمات الدولية غير  األعمالو تساهم هذه   

 اإلسهامات  إضافة إلى الحقوق التي توفرها هذها ، جديدوضعاالحكومية في إعطاء الالجئين 

  .الالجئينالمادية في إضفاء نوع من اإلنسانية على فئة 

  الرابع الفرع 

   الحق في إيجاد حلول لمشكلة الالجئين

إن الهدف الرئيسي لحماية الالجئين يتركز في حماية حقوق الالجئ و العمل على توفير   

 .األوضاع الكريمة له 

 من ممارسة الحق في اللجوء و المضطهدونظروف المناسبة لكي يتمكن إضافة إلى خلق ال  

  . )1(من في دولة أخرى آالعثور على مالذ 

 إلى تسعى الجهات الدولية و المنظمات غير الحكومية المعنية بهذا الموضوع أنكما يجب   

تخفيض حاالت النزوح القسري عن طريق تشجيع الدول و المؤسسات األخرى على تهيئة 

 أناية حقوق اإلنسان و حل المنازعات بالطرق السلمية ، غير األوضاع التي تقضي إلى حم

 تأخذ الالجئين خالل الفترات السابقة و في الوقت الحاضر إلىالحماية الدولية المقدمة 

  . )2( أخرى أحيانا   و سلبيةأحيانااتجاهات مشجعة و ايجابية 

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .137, 1995 ،دمشق ، الطبعة الثانية،دار الفاضل للطباعة والنشرعبد الفاضل عباس، حقوق اإلنسان، )1(
 ندوة نظمها مركز البحوث و الدراسات ، القاهرة ، نوفمبر العمأاحمد الرشيدي ، الحماية الدولية لالجئين ، )2(

  .148ص،1996
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 أمريكا و قياإفري من التقدم في معالجة بعض حاالت الالجئين القديمة العهد في اففي حين نالحظ مزيد  

 و الالجئين اإلفريقي لالجئين كما في القرن أخرى هناك حاالت أنالوسطى ، و جنوب شرق أسيا نجد 

 إلى العالم ال تزال بحاجة أنحاءالفلسطينيين الذين تشتوا في داخل فلسطين و في دول الجوار و جميع 

  .حلول حتى في وقتنا الراهن

 ظهور حاالت جديدة و معقدة من حاالت اللجوء التي صارت لىإ الترابط في مشاكل الالجئين أدىو   

  .)1( لحمايتها جديدة أساليب و أدوات إلىبحاجة 

 الحلول إيجاد الحماية الدولية تتلخص في تعزيز حقوق الالجئين من خالل العمل على أهداف أنكما   

 قانوني  وضع الحصول لهم علىالمناسبة وضمان معاملة الالجئين وفقا للمعايير الدولية المعترف بها و

 واطنوجتماعية التي يتمتع بها مية و اإلقتصادمناسب بما في ذلك ، و حيثما كان ممكنا ، نفس الحقوق اإل

  . )2( فيه اللجوءاي منحوذ الاألصليالبلد 

ن  كاإذا األصلية بلدانهم إلى حلول دائمة الالجئين سواء عن طريق العودة الطوعية إيجادو العمل على  

 االندماج المحلي و البحث عن الحلول أو اإلقامةكتساب جنسية بلد وا فعن طريق العودة إالذلك ممكنا ، و 

 الحلول الجديدة بالنسبة لالجئين و أهم إحدى في وقتنا الراهن أصبحالجذرية لمشاكل الالجئين و الذي 

   : كاألتي لالجئين في ثالثة عناصر إقامتهاتنحصر الحلول التي يمكن 

  :األصلي الوطن إلىالعودة الطوعية -1

 و المفضل لالجئين و بلدان اللجوء و يسعى معظم األمثلتعتبر العودة الطوعية للوطن هي الحل   

 فرصة ممكنة الستئناف أول  العودة عندبمقدورهم حتى يكون األصليالالجئين للجوء بالقرب من وطنهم 

  . )3(م  بناء مجتمعاتهإعادةحياتهم و المساعدة على 

  

  

  ــــــــــــــــ
  .51صأعمال ندوة الحماية الدولية لالجئين، مرجع سابق، )1(

  .134، ص1993 أكتوبر 29، سنة 114عبد اهللا صالح، السياسة الدولية، مؤسسة األهرام، العدد )2(

  .76 ص،مرجع سابق،حماية الالجئين )3(
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 المنشأ بلد  في تتيح الظروفأنان  ، بمكاألهميةستمرارية عمليات العودة ، من إو لضمان   

  . )1(و بكرامة )  البدني و القانوني و المادي األمان توافر أي (بأمانالعودة الطوعية 

  .األمانوسع الالجئين العودة في ظل درجة من بنه أأي أن يكون هناك اقتناع تام 

نة التنفيذية لبرنامج و قد أكدت التوصيات بشان الحماية الدولية لالجئين التي اعتمدتها اللج  

بان العودة الطوعية لالجئين هي الحل ) ر)(ق(األمم المتحدة لشؤون الالجئين في فقراتها 

 مشكلة أية بداية جهود المفوضية في العمل بهمة منذالمفضل ، حيثما كان ذلك ممكنا و تدعم 

سوف يتوقف من و كرامة و ألالجئين على إيجاد الظروف المؤدية إلى العودة الطوعية في 

نجاح هذا العمل على عدد من العوامل ، و بما في ذلك ضمانات السالمة عند العودة و 

ستقبال و ترتيبات الدخول و إمكانيات المراقبة بالنسبة للمفوضية ، و مدى كفاية ترتيبات اإل

  )2(إمكانيات إعادة اإلدماج 

 األخطار بالنسبة لألمن و في حالة السيناريو األفضل يكون النزاع قد توقف و أزيلت  

تحسينات أخرى في الوضع الخاص ، بحقوق  تم تحقيق أو األرضية األلغام: البدني  مثل 

 أسباب فرار الالجئين ، و يتخذ الالجئون قرارهم بحرية في العودة إزالةاإلنسان آدت إلى 

فية للعودة  و بحماية و مساعدة دولية كااألصليبناءا على معرفة كاملة بالظروف في بلدهم 

 بين األطرافتفاق ثالثي إفي سالم و بكرامة و يتم ضمان ، وضعهم القانوني من خالل 

 من اإلغاثة ، و يكون قد تم سد الثغرات بين مرحلة األصليالمفوضية و بلد اللجوء و البلد 

 األطرف المصالحة بين إجراءات و تكون اآلجلالعملية و بين مساعدات التنمية طويلة 

 . بدأتبة قد المتحار

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .151ص،2001المجلة الدولية للصليب األحمر، حوارات إنسانية في القانون و السياسات و العمل اإلنساني، عدد )1 (
ين الدورة الثالثة و األربعون للجنة التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة لشؤون الالجئ) ر)(ق(وردت التوصيات في الفقرة )2( 

  .167 ص، مرجع سابق،1992سنة 
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 الحاكمة لمختلف مشاكل الالجئين قد تضمنت على مادة تتعلق 1969تفاقية إ و كانت 

و تطالب الدول األعضاء بإحترام حالة الترحيل اإلختياري بصفة ) 1(بالترحيل اإلختياري 

م كل مساعدة أساسية في كافة الحاالت و اليتم ترحيل أي الجئ ضد ارادته بحيث يتم تقدي

 اليها و بلدهم األصلي و الوكاالت التطوعية و المنظمات اممكنة من قبل الدولة التي لجؤو

  .الدولية و المنظمات فيما بين الحكومات لتسهيل عودتهم

 تسهيل العودة االختيارية و إلى البرلمانات المؤتمر البرلماني الدولي الحكومات و دعيوقد 

 و تسريح السالح ، النازحين و نزع األشخاص الالجئين و تأهيل و توطين إعادةالمبكرة و 

 األطفال اندماج المقاتلين السابقين و خاصة الجنود إعادةالجنود و ما يتبع ذلك من تدريب و 

 السكان الذين يعانون صدمات نفسية و خاصة النساء و تأهيل إعادةفي الحياة المدنية و 

  . ) 2( األطفال

 الوطن من خالل توفير المساعدات إلىالمفوضية العودة شجع   تأخرىوفي حاالت   

ظم و سائل االنتقال فقط لألشخاص غير القادرين على  في هذه الحالة تنأنها إالللعائدين 

جل التشجيع على اإلعادة الطوعية أمن جهودها من  ء و كجزبهم الترتيبات الخاصة إجراء

عت المفوضية في حاالت نزوح جديدة ، و توسإلى الوطن و توطيدها و الحيلولة دون نشوء 

بسرعة كبيرة في السنوات القليلة الماضية، و في سياق إستراتيجية الحلول  البلدان األصلية،

  )2(.و الوقاية إلى القيام بدور أكثر فعالية لضمان أن تكون العودة إلى الوطن حال حقيقيا دائما

  ـــــــــــــ
  1969 من اتفاقية 05المادة )1(
 :www.ipu-orgموقع العلى  . 1998فريل أان س لالتحاد البرلماني الدولي ، ني99المؤتمر الـ )2(

 1995 و1993 مليون الجئ موزامبيقي إلى الوطن عامي 1.7 كانت هذه هي الطريقة التي اتبعت بالنسبة إلعادة نحو )3(

 مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ، مطبعة األهرام التجارية ، ،لشؤون الالجئين بمساعدة مفوضية األمم المتحدة 

  .04 ص، 1999 ، القاهرة قليوب
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حق العودة ،وفي 1948 بأن إسرائيل ليس لديها أي إلتزام بإعطاء الجئي 28/12/1995

 أن مشكلة حق العودة يجب أن تحل خارج 14/16/2009خطاب آخر بتل أبيب بتاريخ 

  )1 (. لمناقشة هذه المسألة الدولة اإلسرائيلية ، مما يدل على تعنت إسرائيل ورفضها
  ــــــــــــــــــــــــــــ                                                              

Michel bale-richard ,netenyahoo pose ses conditions pour un eventuel  état                              -)1 (
palestinien, journal le monde du 16/06/09,p08.                                                                                 
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  ) : التوطين في البلد المضيف (المحلياالندماج -2

  قد ال تكون الوطن تمثل الحل الدائم المفضل ، فانهإلى اإلعادة الطوعية أنبالرغم من   

 و األمد ذات طبيعة طويلة اللجوء قد تكونلك ألن بعض حاالت ابالضرورة الحل الممكن وذ

  . )1( األقل بالنسبة لبعض  المنخرطين فيها على أخرىتتطلب حلوال 

 الالجئين هو ةلمحنحد الحلول أ أن المتحدة األمم لمفوضية األساسيو يذكر النظام   

 تعمل أنعلى " 1951"  لعام تفاقية الالجئينإاستيعابهم في مجتمعات وطنية جديدة وتنص 

  ، استيعاب و تجنس الالجئين و تسمح عدد من البلدان اإلمكان تسهل بقدر أنالدول على 

ني يستقبال المهاجرين بالتجنس لالجئين المعترف بهم كإجراء روتإخاصة تلك المعتادة على 

 بصفة دائمة دت بلدان اللجوء األخرى استعدادها للنظر في السماح الالجئين بالبقاءب، و قد أ

 قليل من البلدان  ، شعر عدداألخيرة المحلي وفي السنوات قتصادلإل إسهاما قدموا إذاخاصة  

منح ستثناءات الملحوظة ، مثل ندماج ، بالرغم من وجود بعض اإل منح اإلبأن في مقدورها

 .) 2( غواتيماال المكسيك الجنسية لآلالف الالجئين من

ووضعا قانونيا لالجئين الفلسطنيين متساويا مع المواطنيين المحليين ،حيث وتعطي الدولة السورية ،حقوقا 
ليسهل ويعزز فرص إندماج الفلسطينيين في 1956تموز لعام  /10الصادر بتاريخ 260جاء القانون رقم 

سورية في الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية ،فقد تضمن هذا القانون نصا واضحا يساوي الفلسطينيين 

في األراضي السورية والمواطنيين السوريين في جميع ما نصت عليه القوانين واألنظمة المتعلقة المقميين 
والعمل ،والتجارة ، وخدمات التعليم ،مع حقهم في اإلحتفاظ بجنسيتهم األصلية  ،التوظيف:بحقوق 

ين لتنظيم إستصدار وثائق السفر للالجئ1311القرار رقم 02/10/1963الفلسطينية ،حيث صدر في 
  لسنة 89من القانون رقم 23بعد اإلطالع على المادة ذاك نآالفلسطينيين في سورية ،وقد قرر وزير الداخلية 

  )3(.منح الالجئين الفلسطنيين المقيمين في سورية أو المشمولين برعايتها وثائق سفر بناء على طلبهم1960

  ــــــــــــــــــــــ
  .67ي، مرجع سابق، صبرهان أمر هللا، حق اللجوء السياس )1(

  77حماية الالجئين، مرجع سابق، ص )2(
في القانون الدولي ،اإلستعمار اإلستيطاني ،إسرائيل ومشكلة الالجئين الفلسطينيين د،حسام ديب إبراهيم الحداد،التحكيم ) 3 (

  .232،ص2008،دار الكتاب الحديث ،القاهرة ،
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ل أن يصبح الالجئون أج قوية و من فوائديمكن أن يمنح الالجئون المجتمعات المضيفة  

 ، 1951تفاقية عام إن يتمكنوا من ممارسة الحقوق الواردة في ءا من المجتمع ، يجب أجز

 تعمل أنندماجهم ينبغي إير يسجل تو من أ" حق طلب الجنسية "  التجنس بما في ذلك حق

ة تمكنهم من  بيئيسير خلق جانب الالجئين بغية تإلىالقطاعات العامة و الخاصة المجتمعة 

  )1( .ندماجاإل

ث اإلعادة الطوعية إلى الوطن في المستقبل ودذلك و في حاالت التي يحتمل فيها حل  

 أنيمكن   ذلك الأنالقريب يكون الحل األفضل هو توطين الالجئين في البلد المضيف ، غير 

فرص إتجهت جئين ،  الالعدادأنه و بتزايد إ بموافقة حكومة بلد اللجوء ، و مع ذلك فإاليتم 

  )2(. كثيرة من العالم أجزاء في عقيداشد تأ تصبح أن إلى المحلي نيطلتوا

  : في بلد ثالث طينإعادة التو-3

اللجوء ، لد منين في بآ و البقاء األصلي بلدهم إلىعون العودة ي الالجئين الذين ال يستطإن  

  . في بلد ثالث هو الحل الوحيدطينيكون التو

 فيما بعد طينهم يعاد توأن مؤقت ، شرط أساس على إليه من البلدان اللجوء و يعرض عدد  

 عندما يكون هناك طريقة بديلة لضمان إال طين التوبإعادة ةتخذ القرارت الخاصت، و ال 

 . )3( الجسدي للشخص المعنيأو القانوني األمن

 

  

  ــــــــــــــــــــــ
  .151  صسابق، مرجع ،2001 عدد األحمر،المجلة الدولية للصليب )1(
  .94 صسابق، مرجع لالجئين، ندوة الحماية الدولية أعمال)2(

 مفوضية شرافإ تحت األولبلد من بلدان اللجوء ) 40(  من نحو الجئ) 25000 ( نيط توإعادة تم 1998في عام )3(

  www.unhcr.org المتحدة لشؤون الالجئين األمم
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كونون ن العدد القليل نسبيا من الالجئين الذين ينظر في إعادة توطينهم هم الذين يأإذ 

 األول أو ال يوجد حل دائم أخر لمحنتهم و تقدم بلدان معينة معرضين للخطر في بلد اللجوء

  )1(. و بينما تفعل ذلك بلدان أخرى على أساس مؤقت،نيطالتو إلعادة فرصابصفة منتظمة 

كأداة للمشاركة في تحمل المسؤولية و كحل نهائي في حاالت  بعينها التوطين و تخدم إعادة 

، و تجري في تطبيق سياسات و معايير إعادة التوطين بأسلوب متسق يتسم بالشفافية في كل 

محطة من العالم و عادة بأسلوب حريص على تحقيق التوازن في خطة إعادة توطين بين 

 طينايا المتعلقة بالتقسيم إلى حصص ، فمثال جرى إعادة توحتياجات و مواجهة القضتلبية اإل

 فلسطيني في 900 حيث علق 2005 إلى 2003العديد من الفلسطينيين في الفترة ما بين 

ثر فرارهم ، من الصراع الذي اندلع في إالمنطقة العازلة على الحدود األردنية العراقية 

 األردن بالقرب من الحدود قالواقع شر) أ(العراق و خالل عامين استقبل مخيم الرويشد 

 من هؤالء الالجئين في 70 طين فلسطينيا منهم ، و قد تم إعادة تو220العراقية أكثر من 

  . )2( في البرازيل 105 في نيوزيلندا و 35كندا و 

  .نطالقا من مبدأ عدم جواز إعادة الالجئين رغما عنهم إلى البالد التي خرجوا منهاإو ذلك   

 أكثر طيننصف األول من تسعينات القرن الماضي كان يجري كل سنة إعادة توالو خالل 

   . بمعدل النصف تقريبا2003 عراقي في بلدان صناعية لكن العدد تراجع بعد سنة 5000من 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .78 مرجع سابق ، ص ،حماية الالجئين)1(

  .57 ص ،2008-2007 شتاء ،41مجلة اإلنساني، العدد ) 2(
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 ، و فيما كانت تجري عمليات 2007ول  سبتمبر ليأ 21 كانون الثاني يناير و01 فيو   

 من أشد حاالت الالجئين 14.934قسرية ، أشارت مفوضية الالجئين إلى  إعادة توطين 

 بلد صناعيا ، و من هؤالء جرى تقديم 14العراقيين حاجة إلى الدراسة إلعادة توطينهم في 

 نمركاالدستراليا و أ إلى كندا و 4090 ه الواليات المتحدة و ما مجموعىإل شخصا 10844

سبانيا و إيرلندا و إلندا و السويد و هولندا و البرازيل و نو المملكة المتحدة و نيوزيلندا و ف

المستهدف سنويا من ) 20.000(  من الرقم اإلقليمي %75فرنسا و النرويج و هذا يمثل 

 إلى عراقي قد غادر 1800سبتمبر كان حوالي / ول ليأ بحلول جانب المفوضية العليا و

   .)1(بلدان إعادة توطين مختلفة 

 من خفيفو على الرغم من أهمية هذه الحلول في استيعاب العديد من الالجئين و الت  

نه قد تغيرت الحلول نوعا ما بالنسبة لالجئين خاصة من بعض الدول التي لم أمعاناتهم إال 

تعد تسمح باستقبال الالجئين لعدة أسباب أمنية و اقتصادية و سياسية في بعض األحيان فمثال 

 11بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية التي شددت من سياسة اللجوء بسبب تداعيات هجمات 

 الدائم في الواليات المتحدة طينرا بالغا على نظام إعادة التوأثكت تي ترال 2001سبتمبر 

كبر الدول المستقبلة لالجئين ، حيث لم تسمح واشنطن إال بدخول أاألمريكية التي تعد 

قل عدد أ شخص و هو 70.000 شخص فقط مقابل عدد مستهدف يقدر بحوالي 27100

  )2( . من الزمننيسمح به طوال ربع قر

 

  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .237.238انتوني كوردستمان و آخرون ، العراق تحت االحتالل ، مرجع سابق ، ص )1(

  .12ص،2002 سنة ،129رقم ،04جلد مانظر الالجئون ، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ، ال)2(
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 ة من طرف بلد2003 صومالي عام الجئ 12000ستقبال حوالي إكما تم التراجع عن   

 باستردادتحادية  ، و طالبت الحكومة اإلاألمريكيةنجلند بالواليات المتحدة أليوك في نيوهو

ن المدينة ال تتوفر لديها الموارد الكافية أ التي خصصت للوافدين الجدد معللة ذلك باألموال

  .للعناية بهم

 إعادةتفاق سابقا على  كانوا في مصر ، تم اإلالجئ 1600كما تم وقف سفر حوالي  

 األمم السلبية على مفوضية أثاره اإلجراء و كان لهذا األمريكية في الواليات المتحدة طينهمتو

المجموعة بميزانية متقلصة مما ستمرار في التكفل بهذه  يتعين عليها اإلأصبحالمتحدة ، حيث 

 يخضعون آخرينالجئين لاضطرها إلى تخفيض أو حتى قطع المساعدة التي كانت تقدم 

 الخاضعة لإلشراف طينحاالت إعادة التونخفضت إفوضية ، و بصفة عامة فقد لرعاية الم

  . )1( أخرى من العالم بنسبة كبيرةأجزاءالمباشر للمفوضية في 

  المبحث الثالث

  .الحماية والحقوق المقررة لفئات الالجئين في النزاعات المسلحة

عات المسلحة سواء كانت دولية  نظرا للمعاناة التي يواجهها الكثير من األشخاص أثناء النزا

أم غير دولية فقد منحتهم عدة اتفاقيات دولية خاصة بالنسبة لفئتي األطفال و النساء الالجئات 

عتبارهم ضحايا لهذا النزاع و يوفر إالتي يواجهن أوضاعا صعبة أثناء النزاع المسلح ب

 يجدر بنا التطرق أوال  و،القانون الدولي اإلنساني حماية خاصة لهاته الفئات من األشخاص

إلى الحماية الممنوحة لفئات األطفال و خصوصا الالجئين في مطلب أول ، ثم الحقوق 

  .المقررة لفئات النساء الالجئات و الحماية المخولة لهم في مطلب ثاني

  ــــــــــــــــــــــــ
  .15ص،2003سنة ،132رقم  ،03 المجلد ،انظر الالجئون و مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين)1(
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  األولالمطلب 

   الالجئيناألطفالالحماية المقررة لفئة 

 المتطورة األسلحةستعمال إ العنف التي تتخذها النزاعات المسلحة حاليا و كذلك أشكالتؤدي  

 فلقد ،األطفال الزيادة في عدد الضحايا بين السكان المدنيين ، و خاصة منهم إلىفي القتال ، 

 عنصرا من تشكل األحيان الحروب المعاصرة في كثير من أن القرن العشرين اثأحد أثبتت

  .)1(عناصر الحرب و إستراتيجيتها

عتداء على المدنيين، و تلتزم حرم اإلتن قواعد القانون الدولي اإلنساني أريب  ال  و 

ن التأثر ين، بمعزل عيتخاذ التدابير المناسبة التي تجعل المدنإاألطراف المتعاقدة بضرورة 

  .بالعمليات الحربية

ين وقت الحرب لعام يحماية المدنأن تفاقية جنيف الرابعة بشإو يمكن مالحظة ذلك في 

و التي تعرف بحماية عامة األطفال باعتبارهم أشخاص مدنيين ال يشاركون في " 1949"

ل و األعمال العدائية و تعترف لهم أيضا بحماية خاصة وردت في سبع عشر مادة على األق

" 1949"ن جنيف لعام تفاقيا إلنضافياو اإل" 1977" في عام ن المؤرخانلما كان البرتوكوال

يمثالن تعبيرا عن التقدم الحاصل للقانون الدولي اإلنساني ، فإنهما يمنحان األطفال حماية 

  )2( .لعدائيةاخاصة و متزايدة ضد أثار األعمال 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ئ�
تت-�6 )1(Q�@ا���4 أ ا �� dا�64ن ا��-6ی( و��ا�خ�6ن )	 Z و 20 ��  �/ا��  �n �1/ن	�1/ن 06 أص�. 	خ6ی( s ، 


 ش6د '���12�
ت ا�'��31 و ��1FاTا�� .!��  �n �1/ن	 Q  �6Wأآ LR6 ت64ی6 وPل ان
�nا� H�
 0��2002 ��1/ن� �� ا��
  .42 ص

(2) mary teriza dattly. les enfants combattants prisonniers, Revue internationale de la croix 

rouge – sep 1990 p 399.                                                                                                                          
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يشتركون  ين الذين اليعتبارهم من جملة المدنإن بالحماية العامة ب يتمتعواألطفال أنو رغم   

 أثناء الطفل يحتاج لحمايته بشكل خاص أن إال العدائية ، كما سلف البيان األعمالفي 

 أضفى و 1949تفاقية جنيف الرابعة لعام إعترفت به إالنزاعات المسلحة و هو ما 

ماية خاصة في حاالت النزاع المسلح فتنص  عليها ح1977 لعام  األولاإلضافيتوكول والبر

 صورة أين تكفل لهم الحماية ضد أحترام خاص وإ موضع ألطفالا يكون نأنه يجب أعلى 

العون الذين يحتاجونه ، العناية و النزاع أطراف لهم تهيء أنمن صور خدش الحياء و يجب 

  .) 1(و ألي سبب أخرأصغر سنهم  بسبب سواء 

 النزاعات غير الدولية مكفولة أيضا في البروتوكول الثاني بالمادة   كما أن الحماية خالل

 يجب توفير الرعاية والمعونة لألطفال بالقدر الذي يحتاجون" نه أ و التي تنص على 3قرة ف4

،              على أن حاالت الوالدة01 فقرة 8و ينص البروتوكول األول في المادة " إليه 

عتبارهم فئة تحتاج إلى إ بى يصنفون مع الجرحى و المرضو األطفال حديثي الوالدة،

  .الحماية

ن األطفال يحتاجون إلى رعاية خاصة ، حيث أ ب،24تفاقية الرابعة في المادة   و تسلم اإل

ال يجوز أن يترك األطفال دون الخامسة عشر الذين تيتموا أو فصلوا عن «نه أتنص على 

بغي تسهيل إعاشتهم و ممارسة عقائدهم الدينية و نه ينأعائالتهم بسبب الحرب ألنفسهم و 

  )2( ».تعليمهم في جميع األحوال

  

  ــــــــــــــــــــــ
. 

  .األول اإلضافي من البروتوكول 1الفقرة77المادة )1(
 مايو / أيار ، الدولية للصليب األحمرالمجلةانظر ساندرا سنجر ، حماية الالجئين األطفال في حاالت النزاع المسلح ، )2(

  .144 ص، 1986
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 على األطفال بصفة خاصة او من المعلوم أن األثر السلبي للنزاع المسلح يكون مباشر 

و أفتشتت األسر و ييتم األطفال و يتم تجنيدهم في الحرب و يتعرضون للموت أو اإلصابة 

حد أعضائهم و يعتبر األطفال أكثر تضررا من ويالت الحرب نظر لعدم قدرتهم عن أبتر 

ماية أنفسهم  و إذا كانت الحرب تخلف دمارا ماديا فإنها كذلك تخلف خسائر في األرواح ح

 بكل ما يصيبه ، و قد يتعرض ثريتأ جسديا ، فالطفل كعضو في المجتمع  إعاقتهم أو بوفاتهم

نفصال القسري عن أسرته و قد ينتهي به األمر في هل أو بعضهم ،  ويواجه اإلإلى فقدان األ

 أوفي بلدان مجاورة كالجئ ،مخيمات بعيدا عن مسرح العمليات في البلد ذاته لاالمالجئ و

ضطراب حياته العادية نتيجة للتدمير و القصف إذ إزيادة على ذلك ، يتعرض الطفل إلى 

 15تحصد النزاعات المسلحة سنويا ماليين األطفال ، و قد أكدت بعض التقارير أنه خالل 

 ماليين طفل مرغم على 05 سنة و أصبح 18فل اقل من  مليون ط02سنة األخيرة توفي 

 06 مليون بدون مأوى و 14 ماليين الجئ و يتيم و 10اللجوء إلى المخيمات ، و حوالي 

دون أن ننسى المعاقون و المشوهون الذين سيظلون طوال حياتهم في حالة ) 1(ماليين معوق 

و خصوصا التشويه النفسي الذي عجز عن مباشرة الحياة الطبيعية التي هي أبسط الحقوق 

شد وطأة من الضرر الجسدي خاصة بالنسبة لألطفال الذين يتعرضون لمشاهد القسوة أيكون 

و يشاركون فيها ، فتتولد عندهم العدوانية ، و نفس الحال بالنسبة لإلناث أو العنف المفرطين 

الدعارة و المعاناة من حتراف إالالتي تجبرن على العالقات الجنسية فينتهي األمر بهم إلى 

غتصاب كما أن أكبر مأساة يتعرض لها الطفل في النزاعات المسلحة هي اآلثار التدميرية لإل

 :  

  

  ـــــــــــــــــــ
 www.nochildsoldiers.org :انظر الموقع)1(
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  نفصال عن األهل و التشرد اإل*

  .يدزلجنسي خاصة إذا تبعه حمل فيروس األغتصاب ااإل*

  .هور الحالة الصحية بسبب عدم توفر الرعاية الصحيةدت*

 أن تمس كل هذه اآلثار الحقوق األساسية للطفل ألنها تنتهك أسمى حق هو من الطبيعيو 

  .الحق في الحياة و النمو بصفة عادية

 من 78/3 الرابعة و المادة تفاقية جنيفإ من 50و 24 الذي يخالف المواد األمرو هو   

، 28 ،27المتعلق بالنزاعات الدولية و كذا المواد " 1977"  لسنة األول اإلضافيتوكول والبر

لحقوق الممنوحة و او سوف نتناول قضية " 1989" تفاقية حقوق الطفل لسنة إ من 29

   :التالين في الفرعين األطفالالمقررة لصالح فئة 

  األولالفرع 

   الالجئينلاألطفا إغاثة

 في ظل األطفال إغاثة النزاع هو العمل على أطراف الواجبات التي تقع على أولمن   

تفاقية جنيف الرابعة على ضرورة السماح إضاع النزاع الصعبة و في هذا  الصدد تنص أو

ين حتى و ي الطبية و مهمات المستشفيات المرسلة للمدنبحرية مرور جميع رساالت اإلمدادات

  . من األعداءلو كانوا

و كذلك حرية مرور جميع الرساالت الضرورية من المواد الغذائية و المالبس و المقويات   

  . )1(المخصصة لألطفال دون الخامسة عشر و النساء الحوامل و حاالت الوالدة

  

  ــــــــــــــــــــ
                        .الرابعة إتفاقية جنيف من 33المادة )1(
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الحوامل و المرضعات و  للنساءتصرف " تفاقية الرابعة أيضا على أن  اإلكما تنص  

  )1( ".حتياجات أجسامهمإاألطفال دون الخامس عشر أغذية إضافية تتناسب مع 

لية و هذه المعاملة ينتفع بها يض ضرورة معاملة األطفال معاملة تفتفاقية نصت علىإذن فاإل

  .األطفال الالجئين كذلك 

 دون الخامسة عشر من األطفالنتفاع إ على 38 الفقرة الخامسة من المادة اأيضكما تنص   

  . )2( معاملة تفضيلية يعامل بهما رعايا الدولة المعنيةأي

 يحصل األطفال على معاملة طبية إذكما يحضى األطفال بالرعاية الصحية و الغذائية   

 مماثلة لهم من مواطني  مقررة لفئاتتفضيلية يحصلوا على معالجة نأخاصة و يحق لهم 

  . )3(الدولة المعنية 

توكول اإلضافي األول على إعطاء األولوية لألطفال و حاالت الرضع لدى وو ينص البر  

هذه النصوص أهمية المحافظة ، و تعكس 01 قرة ف70توزيع إرساليات الغوث طبقا للمادة 

ة نزاع ما إلى طريق على حق الصحة بالنسبة للطفل في النزاعات ألنه عندما تصل حال

مسدود ، و يصل المرء إلى حالة الحرب ، يحدث تصدع حاد في التوازن االجتماعي و 

و تغير أساسي في األولويات  و القيم  و يتجه كل شيء عندئذ تبعا لسير الحرب ، االقتصادي

                                                                                                                                                                            حتمالإل كانوا في حالة حرجة قبل األحداث أكثر تأثيرا ويتعرضون و تجد الذين

  ).4(ن لم يكن لبقائهم إالتجرد من أشياء أساسية لصحتهم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .إتفاقية جنيف الرابعة  من 79ادة الم)1(
  .46 ص،العايش قابة منى ، حماية الالجئين في القانون الدولي اإلنساني ، مرجع سابق)2(

  .01 ص،1975 ، جنيف، اللجنة الدولية للصليب األحمر،جان بكتيه، مبادئ القانون الدولي اإلنساني)3(
(4)Remi protection de la sante dans les conflits armée, Revue internationale de la croix rouge, 

sep, oc ,1991,p397.  
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و تؤدي اللجنة الدولية للصليب األحمر دور خاص للغاية في مجال توصيل مواد اإلغاثة 

  .لألطفال في حالة النزاع المسلح 

ة  التغذية و التأهيل و منع الحقوق الالزمالعامة وو التدخل النشط في ميادين الصحة   

 من االتفاقية 23القانون الدولي اإلنساني و خاصة المادة  لمقتضيات فهي تستجيب للطفل،

 الثاني، من البروتوكول 18 من البروتوكول األول و المادة 70 لنص المادة وفقا،الرابعة و 

   .و بوصفها هيئة إنسانية و محايدة

  الفرع الثاني

  جمع شمل األطفال بأسرهم

كبر بكثير بالنسبة ألمنهم و سالمتهم من نظرائهم من أ اجئون خطريواجه األطفال الال  

األطفال العائدين فالبداية المفاجئة و العنيفة لحاالت الطوارئ و تمزق األسر و تصدع هياكل 

المجتمع و كذلك النقص الحاد في الموارد الذي يواجهه معظم الالجئين يؤثر بعمق في الحالة 

و الفتيان هم عادة أول و أكثر الضحايا الدائمين للعنف و المرضى البدنية و النفسية لألطفال 

و سوء التغذية التي تصاحب نزوح السكان و تدفقات الالجئين و في أعقاب حاالت الطوارئ 

ن انفصال األسر و الهياكل المألوفة يظل لها تأثير عسكري مستمر إو البحث عن حلول ف

،  ولذلك فان مساعدة األطفال الالجئين في الحصول على األطفال الالجئين من كافة األعمار 

  )1( .جتماعية تعني عادة توفير المساعدة ألسرهم و مجتمعاتهمحتياجاتهم  البدنية و اإلإعلى 

 النزاعات أثناء لحماية السكان المدنيين اإلنسانيو تقوم الدول طبقا اللتزاماتها بموجب القانون الدولي 

  .المالئمة لضمان حماية و رعاية األطفال الذين يتأثرون بالنزاعات المسلحة المسلحة و تتخذ اإلجراءات 

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .72 ص الالجئين، دليل القانون الدولي لالجئين، مرجع سابق،حماية)1(
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1990شار الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان و رفاهية الطفل لسنة أو في هذا الصدد 
 و )1(

  :  الالجئين حيث نصت المادة على األطفال حماية إلى 23 في مادته بصورة مباشرة

 الطفل الذي يطلب أن المناسبة لضمان اإلجراءات هذا الميثاق كافة فاأطرتتخذ الدول -1

 المحلي واجب التطبيق سواء كان أو الذي يعتبر الجئا وفقا للقانون الدولي أووضع الالجئ ، 

 المقربين ، يتلقى الحماية أقاربه أو القانونيين أوصيائه أو ال يصاحبه والديه أويصاحبه 

المناسبة و المساعدة اإلنسانية للتمتع بالحقوق المذكورة في هذا الميثاق ، و حقوق اإلنسان 

  .الدولية األخرى ، و المواثيق اإلنسانية التي تكون الدولة طرفا فيها

ة القائمة التي تحمي و تساعد الالجئين تتعهد الدول األطراف بالتعاون مع المنظمات الدولي-2

 ، اآلخرين المقربين أقاربه للحماية و مساعدة مثل هذا الطفل و تتبع والديه أو مجوداتهافي 

جل الحصول على المعلومات الالزمة إلعادة أحد من أأو تتبع الطفل الالجئ الذي ال يصاحبه 

  .نضمامه ألسرتهإ

ح  المقربين يمناألقاربين أو ي القانوناألوصياء أوفي حالة عدم العثور على الوالدين -3

  .سبب أو مؤقتة من البنية األسرية ألي محروم بصفة دائمةالطفل نفس الحماية كأي طفل أخر 

حد الجوانب المأساوية ألي نزاع مسلح في أن أفراد العائلة الواحدة قد يتعرضون أو يتمثل   

 اإلنسانتخلفها الحروب في تلك المعاناة التي يعيشها شد أنواع المعاناة التي أ، و تبدأ نفصالإل

 العائلة و التي فرقتهم الحرب و أفراد قلبه و التي تثير الشكوك حول مصير أعماقفي 

 األسرة بأهمية يعترف اإلنسانينفصلوا عن ذويهم و القانون الدولي إ الذين األطفال باألخص

نزاعات و مصداقا لذلك فان البروتوكول  لصيانة الوحدة العائلة خالل الا، و يسعى جاهد

 هو الحافز أفرادها في معرفة مصير سرةأ حق كل أنعلى ينص " 1977" لعام األول

   . النزاع أطراف السامية المتعاقدة و األطراف لنشاطها كل من اإلنساني

  ــــــــــــــــــــــــ
  1999/نوفمبر / 29دخل الميثاق حيز التنفيذ في )1(
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 )1(تفاقيات و في هذا البروتوكول  الدولية الوارد ذكرها في اإلاإلنسانيةمات و المنظ  
.  

 أعمال تسهل أن النزاع أطرافن على أتفاقية الرابعة تقضي بو في هذا الصدد فان اإل  

تصال بينهم و جل تحديد اإلأ العائالت المشتتة بسبب الحرب من أفرادالبحث التي تقوم بها 

  )2( . أمكن جمع شملهمإن

سر و العائالت المشتتة و نقل على لم شمل األ ) 82/3.2 ،49 25/1(كما نصت المواد   

  .المسلحةتصال دائم أثناء النزاعات إ و إبقائهم على مراسالتهم،أخبارهم و 

 معا، ما الهروب أسرة فرادأل الفرصة أويتوافر الوقت  تنفجر حركة الالجئين قد ال فحين   

 الذين هم في األطفالحشد تنتابه حالة من الرعب قد ينفصل بسهولة  السفر في أثناءو في 

  . و يضيعوناألبوينحد أ أحضان

أخرى قد ينتاب األبوين قدر من اليأس ال يتيح لهم توفير السالمة ألطفالهم و في حاالت   

  . ء و الذين ال يمكن اقتفاء أثرهملدرجة أنهم يعهدون بهم إلى أشخاص آخرين ، و حتى الغربا

ن مفتاح حماية األسر الالجئة هو جمع شمل تلك األسر و قد أكدت اللجنة التنفيذية و نظرا أل

  ):3(ما يليعلى  السامية لالجئين ةللمفوضي

  .جمع شمل أعضاء األسرة الذين تفرقوا أثناء الفرار *

  .تخاذ معايير مرنة عند تقرير من يسمح بدخولهم من أعضاء األسرة إ*

  

  ــــــــــــــــــ
  .1977 لعام  من البرتوكول األول32المادة )1(

  .تفاقية جنيف الرابعة إ من 26المادة )2 (

  . 75ص،حالة الالجئين، دليل القانون الدولي لالجئين، مرجع سابق )3(
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ن مقدم الطلب الرئيسي الجئ مع إتاحة أعتراف بعتبار كل أعضاء األسرة الجئين عند اإلإ*

  .بهن يقدم أي طلب خاص األسرة ألالفرصة لكل عضو من أعضاء 

  .إعطاء األولوية لوحدة األسرة في المراحل األولى من كافة عمليات الالجئين*

و نظر ألهمية األسرة بالنسبة للطفل فقد أكدت المبادئ التوجيهية لمفوضية األمم المتحدة 

  : على لشؤون الالجئين

 مساعدة المجتمع إن الالجئين و األطفال الطرق لمساعدة أفضل هي من األسرة مساعدة نأ

  .)1( أسرهمالمحلي هي من أفضل الطرق لمساعدة 

و من بين التدابير الرامية لحماية الطفل تذكر أيضا تسيير إعالتهم و ممارسة عبادتهم و   

  .) 2(تعليمهم في جميع ألحوال و تسهيل إيوائهم في بلد محايد طوال مدة النزاع 

قرن الماضي ، اندلعت سلسلة من المنازعات ثبت فيها تجنيد و في نهاية الستينات من ال

 في الحروب ، و قد تناول المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان الذي عقد في استخدامهماألطفال و 

و بناءا عليه ) 3(حترام حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة إمسالة " 1967"طهران عام 

 أصدرت أنهذا الموضوع ، و كان من نتائجها أجرت األمم المتحدة دراسة شاملة حول 

اإلعالن الخاص لحماية الطفل و المرأة في " 1974"لجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 

  .)4(حالة النزاعات المسلحة و أثناء الطوارئ 

 األعضاء بالمراعاة الصارمة لبعض مبادئ الدول، جميع المذكور،و قد طالب اإلعالن   

  .المدنيين حظر الهجمات و عمليات القصف بالقنابل ضد :مثل اإلنساني، الدوليالقانون 

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .28 ص ، مرجع سابق،حالة الالجئين، بحثا عن الحلول )1(

  .تفاقية جنيف الرابعة إ من 24المادة )2(
   نزاعات في الشرق األوسطروب التحرير الوطني في إفريقيا والمن أمثلة ذلك ح) 3(

  : انظر كذلك 

Schneider, le comite internationale de la croix rouge - 

Les droits de l’homme. Revue internationale de la croix rouge, Jan, Feb ,1979,pp3-11. 

  . في دورتها التاسعة و العشرون1974 ديسمبر 14 المؤرخ في 1737قرار الجمعية العامة رقم )4(
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 ، كما طالب بتقديم الضمانات الكافية لحماية كتيرية  و البالكيماوية األسلحةم ستخداإحظر   و

حظر اإلعالن أيضا كافة أشكال القمع  المدمرة للحرب ، و اآلثار و تجنيبهم األطفالالنساء و 

  .)1(وجب ضرورة إيواء النساء و األطفال و مساعدتهم طبياأو المعاملة غير اإلنسانية و 

و أ جميع األعمال التي يرتكبها المقاتلون أثناء العمليات العسكرية أنن على و ينص اإلعال  

في األقاليم المحتلة و التي تؤلف أشكاال من أشكال القمع و المعاملة غير اإلنسانية للنساء و 

العتقال بالجملة و العقاب  الرصاص و إإطالقالحبس و التعذيب و األطفال بما في ذلك 

  .)2( إجرامية أعماالمساكن و الطرد قسرا تعتبرالجماعي و تدمير ال

وتوكول البر" 2000"عتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في شهر مايو عام كما إ  

 يعد هذا و  )3( في النزاعات المسلحةاألطفالشتراك اإلختياري إلتفاقية حقوق الطفل بشأن إ

 و المنظمات الغير حكومية و التي األحمرتوكول تتويجا لجهود اللجنة الدولية للصليب والبر

 .)4( بذلت طوال فترة التسعينات

 

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــ

 الدكاترة، إعداد ، الوثائق العالمية و اإلقليمية ، المجلد األول من اإلنسانحقوق :  في مؤلف اإلعالنانظر نصوص )1( 

   .299-297 ص 1988لعام ، العلم محمد شريف سيوني ، محمد سعيد الدقاق ،عبد العظيم وزير دار

  . 184 ،183 ص، ، مرجع سابقالشاللدةمحمد فهاد .د)2(

  .2000 مايو 25 في 54/263اعتمدته الجمعية العامة بقرارها رقم ) 3(

  .راجع تقرير اللجنة الدولية للصليب األحمر)4(
Annula reposte. International commite of the red cross 1997 p293,www.icrc.org. 
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جهود الجمعية العامة على حماية األطفال في السنوات األخيرة فقد ، هذا ولم تقتصر   

 األمينسند أ" 1993"ة األطفال بسبب النزاعات المسلحة باهتمام الجمعية ففي عام حنحظيت م

تعليم وزيرة التربية و ال"  gracamachel" "جراسا ماشيل"  السيدة إلى المتحدة لألممالعام 

 األطفال تقسيم شامل للطرق المتعددة التي تعاني منها بأول، مهمة القيام موزامبيقالسابقة في 

 و قدمت لإلعجاب قامت السيدة ماشيل بدراستها المثيرة أنفي النزاعات المسلحة ، و بعد 

  .تقريرا عنها 

 12/12/1992 الصادر في 51/77 المتحدة بقرارها رقم لألمم ة الجمعية العامأوصت  

 و تنفيذا لقرار الجمعية العامة قام األطفال النزاع المسلح على تأثيرببتعيين ممثل خاص يعني 

، نصيرا قويا و " 1997"عام "  olara otonunnu" "وتونوأوالرا أ"  العام يتعين األمين

  .)1(حتجازهم في فوضى الحربإ الذين يتم األطفالصوتا أخالقيا بالنيابة عن 

نها توضيح أثار أالمهام التي من شالقيام بام عمين ال عاتق الممثل الخاص لألو يقع على 

النزاعات المسلحة على األطفال و له في سبيل ذلك ، دراسة وتقييم التقدم المحرز و 

الخطوات المتخذة و المصاعب التي جرت مواجهتها لتعزيز حماية األطفال في النزاعات 

 بالنزاع نيرثأن محنة األطفال المتأجمع المعلومات بشالمسلحة و زيادة الوعي و تشجيع 

  .المسلح 

 

 

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .15 ، ص2000انظر وضع األطفال في العالم ، الصادر عن اليونيسيف عام )1(
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  حترام حقوق األطفال منذ بداية الصراع و حتى نهايته إو تعزيز التعاون الدولي لضمان   

شتراك األطفال في إن أتفاقية حقوق الطفل بشختياري إلتوكول اإلوية البر الجمعبنتكما ت 

ستثنائية خاصة بالطفل إكما عقدت دورة  )1( "2000"الصراعات المسلحة ، و ذلك في عام 

لة أناقشت خاللها جمع قضايا الطفولة و أعطت أهمية خاصة لمس" 2002"في شهر مايو عام 

بعاتها الدائبة ألوضاع افال و تواصل الجمعية العامة متتأثير النزاعات المسلحة على األط

لة في جميع القرارات و أاألطفال في النزاعات المسلحة و تولي أهمية خاصة لهذه المس

  .التوصيات الصادرة عنها

و بالنسبة لمجلس األمن فقد تصدى لظاهرة تأثير النزاعات المسلحة على األطفال بنوع من   

ر النزاعات على األطفال و منهم األطفال الالجئين حيث يعتبر مجلس  تأثي منالصرامة للحد

  .الدولييناألمن صاحب المسؤولية الرئيسية فيما يتعلق بحفظ السلم و األمن 

نة  إلى التصدي لبعض مسائل حقوق اإلنسان يوال معحو الشك أن ذلك يقود حتما  في أ  

  :فعالوهو ما فعله المجلس 

أشار المجلس إلى أن حقوق اإلنسان غير قابلة للتنازل عنها ) 1967 (237ففي قراره رقم   

أكد مجلس اآلمن أن ) 1994 (941حترامها حتى أثناء الحروب، و في قراره رقم إو يجب 

  .)2(نتهاكا واضحا للقانون الدولي اإلنساني إالتطهير العرقي يعد 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  www.un.org : المتحدةاألممانظر موقع )1(

 المجلة المصرية للقانون ،ت المتخصصة لحماية حقوق اإلنساناالاحمد أبو الوفاء نظام األمم المتحدة و الوك. د.انظر )3( 

  . 24 – 23ص ،  54،1998 العدد ،الدولي
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 العام و السلبي بالتأثير قرار يعترف أول) 1999 (1261 رقم األمنو يعد قرار مجلس   

 على السالم اآلجال طويلة أثارما يترتب على ذلك من  ، و األطفاللى للصراعات المسلحة ع

 النزاع على أطراف في هذا القرار جميع األمن و التنمية المستدامة و يحث مجلس األمنو 

 في حاالت الصراع المسلح ، و األطفالالتقيد بااللتزامات المحددة المعقودة لكفالة حماية 

 معدوب ، اإلغاثة التطعيم و توزيع مواد غراضأل نسانياإ النار إطالق وقف األخصعلى 

 األطفال ، و بعدم تجنيد األرضية األلغاممهاجمة المدارس و المستشفيات ، و عدم استخدام 

  . أو دروع استخدامهم كجنودأو

و بموجب هذا القرار يدعوا ) 2000(لسنة  1314 قراره رقم األمنصدر مجلس أكما 

 الخفيفة و باألسلحة الصغيرة و باألسلحة غير المشروع راجتإلالمجلس الدول لوضع حد ل

 تزيد من حدة أو تطيل المنازعات المسلحة أن التي يمكن اإلجرامية األنشطةغيرها من 

  )1(. األطفال فيهم بمن على السكان المدنيين ، تأثيرها

سلحة على  الصراعات المتأثيرلتزامه بالحد من إ أعلن و األمنكما تواصلت جهود مجلس 

 األطرافامتثال جميع  المجلس على ضرورة أكد، )  2001 (1379 ففي قراره رقم األطفال

حكام ميثاق األمم المتحدة و القانون الدولي السيما ما يتصل منها باألطفال ، مع  ألالمعنية

من ميثاق األمم ) 41(قتضاء عند فرض تدابير بموجب المادة ن ينظر حسب اإلألتزامه بإ

جتماعية التي يمكن أن تحدثها العقوبات على األطفال ، و قتصادية و اإلدة في اآلثار اإلالمتح

  .)2(حتياجاتهم الخاصةإستثناءات اإلنسانية المناسبة التي تراعي ذلك بغية وضع اإل

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ
(1)UN.DOC, A/55/442. 2000. PP 7 – 8. 

   www.un.org. 2001مبر  نوف20 بتاريخ 1379انظر القرار ) 2(
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  :يلي لتزام بما جميع األطراف في النزاعات المسلحة بضرورة اإل1379و يطالب القرار   

أن تحترم بالكامل أحكام القانون الدولي المتصلة بحقوق الطفل و حمايته في الصراعات 

لتزامات التي تنص عليها بموجب ، و اإل 1949تفاقيات جنيف لعام إالمسلحة ، السيما 

   .1989تفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل لعام إ ، و 1977توكوالت عام وبر

أن توفر الحماية و المساعدة لالجئين و المشردين الذي غالبيتهم من النساء و األطفال و وفقا 

  .المطبقةللمعايير و النظم الدولية 

حتياجات الخاصة للفتيات المتأثرات حماية الحقوق و اإل تتخذ تدابير خاصة لتعزيز و نأ

ستغالل بما في ذلك العنف  تضع حد لجميع أشكال العنف و اإلأنبالنزاعات المسلحة ، و 

  .غتصابالجنسي ، السيما اإل

 و باألطفالمين العام المعني مثل الخاص لألملتزامات التي تعهدت بها لل تعني باإلأن

ألطفال  المتحدة ذات الصلة فيما يتعلق بحماية ااألممكذلك لهيئات الصراعات المسلحة ، و 

 أسرتهمدماجم في إ و إعادتهم المجندين و األطفالنزع سالح في حاالت الصراع المسلح و 

  )1(.في مفاوضات السالم في عمليات حفظ السالم وبإدماجهم والقيام األطفالحتى تكفل حماية 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــ
جودي زكية ، حماية ، حقوق الطفل في حاالت النزاعات المسلحة ، و بحث للحصول على شهادة الماجستير في القانون )1(

  .68ص، 2009-2008 كلية الحقوق بن عكنون ، سنة ،فرع القانون الدولي و العالقات الدولية
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 و األمان عن  المدن بحثاإلى األرياف من األطفال مليون نازح معظمهم من النساء و 02و 

 و تمزيقها ، ستقرار و ضمان العيش ، حيث خلفت هذه الوضعية تشرد عائالت بأكملهااإل

 ألف 20 وزارة الصحة الجزائرية أحصتناهيك عن الفقر و فقدان العمل ، و السكن و قد 

 فيها بإعاقات جسمانية و نفسانية مختلفة ، و نعتقد أصيبوا) 1( إرهابية أعمالطفل كان ضحية 

ن األرقام خير تعبير عن المأساة التي قاسمها الطفل الجزائري مع سائر أفراد المجتمع ، أ

  : ن إ ألف طفل ف20إذن من بين 

  . سنوات 10 – 6 ما بين أعمارهم بالمائة تتراوح 17-

  . المدرسة إلى بالمائة شاهدوا جثثا في طريقهم 16-

  . صديق ، أو زميل في المدرسة وأحد أقاربهم أو جار ، أوفاة أ  بالمائة تلقو نب14-

 كانوا أوثر هجمات على بيوتهم و ذويهم ، إ بالفرار نجو  بالمائة تعرضوا للموت و 13-

  .عرضه للقنابل الموضوعة في األسواق و أمام المدارس أو الطرقات 

  . بالمائة سمعوا دوي قنابل13-

  .رهابي على بيوتهم أو خارجهإقتحام إبالمائة حظروا 12-

  .مصابينبالمائة شاهدوا أشخاص  05-

 هذه األرقام التي يعتقد أنها غير معبرة عن حجم الكارثة التي حلت بالجزائر ، ألنه زتبر-  

ن ال توجد إحصائيات رسمية عن عدد األطفال القتلى و ال عن عدد األطفال آلالحد 

ان مشاركا و المشاركين في العمليات المسلحة اإلرهابية ، مهما يكن فان الطفل سواء ك

    فانه ضحية في المقام األولاإلرهابيمتورطا في أفعال إرهابية أو ممارسا عليه العنف 

  ـــــــــــــــــــــــــ
فانون في  ذكرت هذه األرقام من قبل وزير الصحة في اليوم الدراسي حول الصحة العقلية الذي نظم في مستشفى فرانز)2 (

  ) .ألمراض العقلية مستشفى مختص با . ( 2001فريل أ
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نه خالل المأساة الوطنية ظهرت من جهة أو األمر الذي يستدعي التوقف عنده ، هو 

الجماعات اإلرهابية المسلحة التي قامت بتجنيد أطفال مراهقين عددهم إلى الساعة مجهول ، 

ستغاللهم إستعمالهم لنقل المعلومات لرصد ، تحركات األشخاص ، إما كطباخين ، و إما إل

  .)1(ختطافهم من ذويهم و بيوتهم إجسديا خاصة فيما يخص البنات اللواتي تم 

 الحياة  حقو طبيعي أن تمس هذه اآلثار الحقوق األساسية للطفل ألنها ننتهك أسمى حق هو

تفاقية جنيف الرابعة و المادة إ من 50 – 24 األمر الذي يخالف المواد عادية،و النمو بصفة 

 المتعلق بالنزاعات الدولية و كذا المواد 1977 اإلضافي األول لسنة  من البروتوكول3 / 78

  .1989تفاقية حقوق الطفل لسنة  إل29 ،28 ،27

  المطلب الثاني

  الحماية المقررة لفئة النساء الالجئات

تشكل النساء على األقل نصف عدد أي سكان الجئين ،  و النساء الالجئات لديهم العديد من 

 اإلنسانيةحترام حقوقهن إلالجئين و هي الحماية من اإلعادة القسرية ، و حتياجات الرجال اإ

لنساء ل أنتهن ، غير حن حلول دائمة لمإيجاد و جودهن في المنفى و المساعدة على أثناء

م تس طوال تجربتهن كالجئات ، ففي الظروف التي تإضافيةحتياجات مختلفة و إ أيضا

ين واسعة النطاق ، كثيرا ما تتعرض النساء للعنف بالفوضى عادة في حاالت طوارئ الالجئ

نه غالبا ما يتحملن مسؤولية إ ذلك فإلى باإلضافة العنف و أشكالالجنسي و غيره من 

 و كبار السن و عادة ما تنفصل األطفال من األسرة أعضاء ضعفا من األكثر ، اآلخرين

 في ابقو أوين في النزاع  من الذكور الذين يكونوا من المشاركاألسرة أعضاءالنساء عن 

  .األسرةالوطن لحماية ممتلكات 

  ــــــــــــــــــ

  .نظر أيل أكثر صللتف)1(

  .58 - 57ص ،جودي زكية ، حماية حقوق الطفل في حاالت النزاعات المسلحة الدولية ، مرجع سابق -
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بال رأي ساء تخاذ القرار ، قد يجعل الن إلالتقليدية األنماطن تحطم إو في ظروف المخيمات ف

في األمور التي تؤثر في حياتهن اليومية و في أمنهن ، و على سبيل المثال إذا كان الرجال 

أو قطاع معين من الرجال ، يتحكمون في توزيع المعونات فقد تضطر النساء إلى مبادلة 

و  من الالجئين اآلخرين أ أكثرالمطالب الجنسية بالغذاء كما يمكن أن يتعرضن للعنف الجنسي

من السكان المحليين أو من المشاركين في النزاع في المناطق القريبة أو من قوات الشرطة 

  .)1(أو األمن في بلد اللجوء 

هتماما متزايدا بالمشكالت التي تواجهها النساء أثناء النزاعات إو لقد شهدت السنوات األخيرة 

ر فداحة سواء بفعل سياسة المسلحة و حيث تعد النساء من الفئات التي تدفع الثمن األكث

لم و أحد أطراف النزاع ، و ما يترتب عن تلك السياسة من أها سببالنزوح القسري التي ي

تشريد أو بفعل الزج بهن في أعمال القتال أو لما يمارس ضدهن من عنف جنسي و ما 

يب التعذيب و اإليذاء و الترهيتعرضن له بوحشية ، و هذا العنف يستخدم سياسة ترمي إلى 

ف نأتي وو مزعومة تنسب إليهن أو إلى أفراد عائلتهن و سأو المراقبة على أفعال حقيقية 

  : إلى بيان كيفية حماية الحقوق المقررة لفئة النساء الالجئات أثناء النزاعات المسلحة كاألتي 

  األولالفرع 

  عتداء على سالمة الالجئات و شرفهنحظر اإل

 و أيضا،د لحماية النساء و التي تنطبق على الالجئات  على عدة قواعجنيفتفاقيات إنصت 

 ، فنجد سر و المحافظة على شرفهن كذلكهذا بمعاملتهن معاملة تفضيلية و حمايتهن أثناء األ

تنص على المعاملة ) 132/2 ، 91/2 ، 89/5 ، 50/5 ، 38/5-23-22- 17-16(المواد 

 األطفال دون السابعة بصفتهن من نفساء و أمهات الرضع والالتفضيلية للنساء الحوامل و 

  .الفئات الضعيفة

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .70 -69 دليل القانون الدولي لالجئين، مرجع سابق، ص ،حماية الالجئين )1(
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 ) 124/3،  85/4 ، 76/4( و بالنسبة للحماية المكرسة للنساء أثناء األسر تنص المواد 

ماكن منفصلة عن الرجال و هذا لحمايتهن من أي أ  النساء المعتقالت فيعلى وجوب وضع

   .عتداءإ

مان الشخصي لالجئات في تفاقية جنيف الرابعة تبين القواعد الحامية لألإو هنالك أحكام في 

 المعنوي للحصول على وأستخدام القسر البدني إة و تشمل هذه القواعد حظر نأوضاع معي

  .)1( مشمولين بالحماية أشخاصمعلومات من 

 لجميع أدنى التي يجب كفالتها كحد اإلنسانيةشمل بيان لما يشكل المعاملة أ كان ربما و

 من 75في المادة  النزاع الدولي هو ما نجده أطرافحد أ الخاضعين لسيطرة األشخاص

تحظر األفعال التالية حاال و استقباال " توكول اإلضافي األول ، فقد جاء في هذه المادة والبر

 عسكريون ، ممارسة العنف إزاء حياة مأون نيرتكبها مدإء ازمان سوفي أي مكان و 

 العقلية و بوجه خاص القتل و التعذيب بشتى أو سالمتهم البدنية وأاألشخاص أو صحتهم 

بوجه   الكرامة الشخصية و نتهاكإ عقليا ، العقوبات البدنية التشويه و مأصوره بدنيا كان 

اإلكراه على الدعارة و أي صورة من صور  و قدره و المحطة منخاص المعاملة المهينة

رتكاب أي من األفعال المذكورة إ العقوبات الجماعية و التهديد ب،خذ الرهائنأخدش الحياء و 

توكول اإلضافي األول تدابير ومن البر) 76(د المادة رنفا إلى جانب هذا النص اإلضافي توآ

  .النساء كما أسلفنا خاصة لحماية

  ــــــــــــــــــــــــــ
لنزاعات المسلحة على النساء اثر أ حول ،األحمر يواجهن الحرب دراسة للجنة الدولية للصليب نساء. شارلوت ليندسي)1(
  .52ص ،2002و التعاون داخل الحركة ، أكتوبر شعبة السياسات ،
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حماية  يتمعن بالأنحترام خاص و إن تكون النساء موضع أيجب " 1: و من بين ما جاء فيها 

 من صور أخرى صورة أي و من الدعارة على اإلكراهغتصاب و و بصفة خاصة من اإل

 الصغار أمهات القصوى لنظر قضايا النساء الحوامل و األولويةتعطى : " 2خدش الحياء 

أو المعتقالت ألسباب  ، المقبوض عليهن المحتجزات أطفالهن اللواتي يعتمد عليهن األطفال

 تتجنب قدر المستطاع إصدار أحكام نأتحاول أطراف النزاع :" 3 ،ح تتعلق بالنزاع المسل

باإلعدام  على نساء حوامل أو أمهات يعتمد عليهن أطفالهن بسبب جريمة تتعلق بالنزاع 

  ".المسلح ، و ال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام على مثل هذه النسوة 

 أوضاع في ي الشخصاألمانتكفل تفاقيات جنيف قواعد إكما تبين المادة الثالثة المشتركة بين 

ذي تتسم به القواعد الواجبة  لم تكن بنفس التفصيل الإن و .الدوليةالنزاعات المسلحة غير 

التطبيق أثناء النزاعات المسلحة الدولية و مما له أهمية في هذا الصدد المادة الثالثة المشتركة 

 أفرادفيهم بما  القتالية األعمال الذين ال يشتركون مباشرة في األشخاص"1:حيث تنص 

 العاجزون عن القتال يسبب المرض األشخاص و أسلحتهمالقوات المسلحة الذين تخلوا عن 

ي أ دون إنسانية معاملة األحوال يعاملون في جميع أخر سبب ألي وأ االحتجاز أو الجرح أو

 أو الثروة أولد  الموأو الجنس أو المعتقد وأ الدين أو اللون وأتمييز ضار يقوم على العنصر 

 المذكورين باألشخاص التالية فيما يتعلق األفعال مماثل و لهذا الغرض تحظر آخر معيار أي

  . األماكن و األوقات و تبقى محظورة في جميع أعاله

 و التشويه و المعاملة أشكالهعتداء على الحياة و السالمة البدنية و خاصة القتل بجميع اإل)أ

ية و على األخص خصعلى الكرامة الشعتداء إلا) ج(خذ الرهائن أ) ب(القاسية والتعذيب 

 إصدار أحكام بعقوبات و تنفيذ اإلعدام دون إجراء) د(ة و الحاطة بالكرامة نالمعاملة المهي

 قانونيا و تكفل جميع الضمانات القضائية المحاكمة سابقة أمام محكمة مستقلة مشكلة تشكي

  ."الالزمة في نظر الشعوب المتقدمة 

  



98 

 

   .و على الرغم من الحماية المكرسة للنساء و منهم الالجئات في القانون الدولي اإلنساني

 غالبا ما تتجاهلها ، مما جعل العديد من الالجئات ضحايا المتحاربةإال أن األطراف   

نسانية و قد برزت لالإعتداءات و خصوصا منها الجنسية و غيرها من األفعال المختلف اإل

غتصاب التي وقعت  نتيجة للعدد الضخم من حاالت اإل1993 الجنسي في عام مشكلة العنف

 أفرادرتكبت من قبل أ في شمال شرق كينيا ،و التي الصوماليينفي مخيمات الالجئين 

  .)1( المحليين كذلكاألمن أفرادالعصابات الصومالية و 

سوء إلى عرضهن  فرار الالجئات غالبا ما يضاعف من الناحية العملية من خطر تإنكما 

 األفراد حرس الحدود و ضباط الشرطة و نأ معروفا أصبح إذاالمعاملة الجنسي ، 

  في المجتمعات في بلد اللجوء يستغلون سطلتهم عن طريق طلب ولينؤالمسالعسكريين و 

  . على البغاء إرغامهنو الفتيات و الجنس من النساء 

الذي نظمته " الناس و الحرب " ستطالع إة و خالل ي العنف الجنسي هو عمل بالغ الوحشإن

 ال تزال تعاني منها ذكر أواللجنة الدولية للصليب األحمر في بلدان مرت بتجربة الحرب 

 يعرفون شخصا ما تعرض للتحرش الجنسي و حين طلب من النساء نهمأعدد مماثل تقريبا 

 العنصر الغالب غتصاب معينة هوإعن حاالت   يروين ذكرياتهم عن الحرب كان الحديث إن

  )2( .إجاباتهنفي 

 الحرب منها أثناء دراسات عديدة عن العنف الجنسي األخيرة في  السنوات أجريتقد و    

 المتحدة للسكان في مخيمات لالجئين من األمم صندوق أجراها ، دراسة على سبيل المثال

تحدة للسكان في األمم الم ، و صندوق اليونيسيف وزارة الصحة و أجرتهاكوسوفو ، دراسة 

مخيمات لالجئين من كوسوفو ، و دراسة أجرتها وزارة الصحة و اليونيسيف ، و صندوق 

  .) الزائير سابقا ( األمم المتحدة للسكان في جمهورية الكونغو الديمقراطية 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .60 ص،1996 ، مصر، اريةانظر حالة الالجئين في العالم ، بحثا عن حلول ، مطابع األهرام التج)1(

  .58ص ، مرجع سابق ، يواجهن الحرب نساءشارلوت ليندسي ، )2(
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المقررة الخاصة لألمم المتحدة بشان " راديكا كومارسوامي" و في هذا الصدد أشارت   

من أفضل للنساء كما ذكرت أالعنف ضد المرأة إلى الصلة بين التصميم الجيد للمخيم و توفير 

ن المخيمات السيئة اإلضاءة و وجود المراحيض على أمات غير الحكومية جتماع للمنظإفي 

مسافات غير مأمونة و انعدام الخصوصية ، تعمل جميعها على خلق ظروف معيشة متوترة 

  .و عدائية للنساء

رئيسة قسم الدعم البرنامجي و التقني التابع لمفوضية األمم " ايفيت سيتفنز " كما أشارت 

الجئين بان هذه االعتداءات ليست مجرد هجمات على النساء بل هي مسالة المتحدة لشؤون ال

  )1(تتعلق باآلمن عموما 

نه حتى داخل مخيمات الالجئين إ فروانداوزير شؤون األسرة " اينو مبا الويزيا " و حسب 

 في مخيمات ت والجنود التابعون للحكومة السابقة على الفتيات الصغيراالمليشيات قوات يتبق

  .)2(جئين رهائن لممارسة الجنس الال

  الثانيع  الفر

  عتداء على كرامة الالجئات في النزاعات المسلحة حظر اإل

ستهداف النساء إعن اللجوء إلى في النزاعات المسلحة الحديثة العهد تتكرر ورود تقارير 

ستخدام العنف إبصورة محدودة و مطردة كأسلوب من أساليب الحرب كما وردت أنباء عن 

غتصاب و العنف الجنسي لتأكيد لقد استخدم اإل" لجنسي كوسيلة للنيل من شرف الخصم ا

 رجال يتهالغلبة على العدو فلما كان ينظر إلى أعراض النساء بوصفها أمرا يتولى حما

المجتمع المحلي ، فان تلويثها يعد عمال من أعمال السيطرة يؤكد الغلبة على ذكور المجتمع 

  "األخرى التي تتعرض للهجوم خر أو المجموعة اآل

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .108 ص ، مرجع سابق،العايش قابة منى ، حماية الالجئ في القانون الدولي اإلنساني)1(
  .المرجع نفسه)2(
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 الذي ال المرأة و من هنا يتجلى لنا قصور قواعد القانون الدولي اإلنساني في مجال حماية 

عدها  ضمن الجرائم ة بل مينتهاكات الجسية بالنساء من قبيل اإليعتبر التحرشات الجنس

 ضد الشرف و األخالق ، و هو نفس الرأي الذي ذهبت إليه رائماألخالقية وصنفها كج

 كذلك يجب حماية النساء من اإليذاء ،ن العنف ضد النساءأالمقررة الخاصة لألمم المتحدة بش

تفاقيات إع مسلح أو القوات التي أرسلت لحماية أو العنف الجنسي من جانب األطراف في نزا

نفاذها فقد أشارت األنباء الواردة عن عمليات حفظ السالم التي جرت مؤخرا إلى إالسالم أو 

ستغالل الجنسي و القتل أو غتصاب و اإل من التحرش إلى الضرب و اإلاحوادث بدءوقوع 

  .تفرقة عامة مجحفة بالنساء و األطفال المحليين 

 و غتصابباإل من قوات حفظ السالم أفراد وردت تقارير تتضمن مزاعم عن قيام كما  

 في أطراف الجنسي من جانب اإليذاء أعمالشتراكهم في إالتحرش الجنسي و مزاعم عن 

نتهاكات ، فيما تذكر التقارير ، مع وصول قوات حفظ السالم النزاع ، و قد تزامنت هذه اإل

و قد جاء في دارسة ) بما في ذلك بغاء األطفال ( سة البغاء زيادة بالغة في ممارحيث حدثت 

ا ثني عشر بلدإ بلدان من ستةنه في أ) 1996( و الحرب األطفال المتحدة حول األمم اأجرته

 فعلى األطفال قوات حفظ السالم بزيادة سريعة في بغاء قترب وصولإ" شملتها الدراسة 

 باستدراج فتيات 1992 عام موزامبيقلمتحدة في  ااألممسبيل المثال قام جنود بعثة مراقبي 

  .)1(" سنة لممارسة البغاء18 و 12 بين أعمارهمتتراوح 

 السالح و كذلك حملةن غيرهم من أنهم شأ السالم شاذنفإ قوات حفظ السالم و أفراد نإ  

لقانون  يتلقوا جميعا تعليما و تدريبا للتعرف على اأن ، البد اإلنسانيةالعاملين في المنظمات 

 ، األطفال حماية النساء و إلى خاصة اإلشارة مع اإلنسان و قانون حقوق اإلنسانيالدولي 

 هذه القوانين ، و هذه مسؤولية تتوالها حتى اليوم السلطات حكامألمتثال كما يجب عليهم اإل

  )1(.الوطنية التي ترسل هذه القوات

  ـــــــــــــــــــــ
  www.un.org المتحدة األممانظر موقع )1(

  .59 ص، نساء يواجهن الحرب ، مرجع سابق،شارلوت ليندسي )2(
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و قد بدأ العنف و اإلستغالل الجنسي يجتذب مؤخرا اإلهتمام الدولي لصوره المنهجية و قد 

 نتيجة العدد الضخم من حاالت اإلغتصاب التي بلغ. 1993برزت مشكلة العنف في عام 

بت على ما يبدو من عنها في مخيمات الالجئين الصوماليين في شمال شرقي كينيا وقد ارتك

  )2(. فراد األمن المحليين على السواءأعصابات صومالية و فراد أجانب 

 هازيادة على الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب فإن حماية الالجئ تضمن

فريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب و المتعلق بحقوق توكول الخاص المرتبط بالميثاق اإلوالبر

حدث النصوص التي إتخذها اإلتحاد اإلفريقي في مجال حقوق أالمرأة و الذي يعد من 

 حيث تعهدت الدول فيه على حماية النساء طالبات اللجوء و 2003اإلنسان في جويلية 

ل أشكال اإلستغالل  اإلغتصاب و ك وشكال العنفأو النازحات من كل أعديمات الجنسية 

  ).11م(الجنسي األخرى

 الجرائم المرتكبة ضد هعتبار هذإ إلىنه يدعو الدول األطراف أو الجديد في هذا البروتوكول 

 اإلنسانية و أن يحال  ضد جرائمأو أنها جرائم حرب و إبادة أساسالنساء و تكييفها على 

  .مرتكبوها على المحاكمة أمام الجهات القضائية المختصة 

كما يتضمن زيادة على ذلك محاربة التمييز ضد إتجاه المرأة في حقها للمشاركة في كل 

  ) من ق م10المادة (  النازحين األشخاصو  تسيير مخيمات الالجئين و الهجرة أجهزة

نه رغم التزاوج بين القانون الدولي لالجئين والقانون أبق هو سستخالصه مما إو ما يمكن   

ا لتوفير مي توفير الحماية لالجئين و رغم الضمانات المقدمة من كليه فاإلنسانيالدولي 

نسنة وضع اللجوء لكافة فئات الالجئين إال أن التطبيق العملي و الواقعي ال أو  أفضلحماية 

يعكس الوضع الصحيح لكليهما ،و يبقى األمر مطروحا على باقي اآلليات و الميكانيزمات 

نسنة  و الميكانيزمات لحماية الالجئين و تحقيق األلياتاآلهذه ما هي لتدارك الوضع ، ف

 و لتوضيح هذه النقاط سيتم ؟اإلنساني لفئة الالجئين الفعلية لوضع اللجوء و تحقيق الطابع 

  .التطرق إليها في الفصل الثاني من هذا البحث
  ـــــــــــــــــــــ

الطبعة ،عمان ، دارالثقافة و النشر و التوزيع ،حقوق االنسان،م  الوسيط في القانون الدولي العا،عبد الكريم علوان .د)1(

  .221 ص ،الثانية
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  الفصل الثاني

  الميكانيزمات الدولية للحماية اإلنسانية لالجئين

جل التخفيف و التقليل من المعاناة المؤلمة لألشخاص الالجئين وجدت العديد من أمن   

ت اإلنسانية ، التي تسهر على تنفيذ مبادئ و الجهات المسؤولة على تسهيل تقديم المبادرا

  .مقتضيات التدخل اإلنساني لصالح فئة الالجئين و توفير الحماية الالزمة 

ء كانت هذه التدخالت من قبل منظمات دولية أو من قبل القضاء الجنائي الدولي ا و سو  

ا لفئة الذي أصبح يشكل عنصرا هاما في الوقت الحالي في توفير الحماية و خصوص

نتهاكات و وضع حد للحصانة من العقاب ضد الجناة ، فقد بدأت الالجئين و وضع حد لإل

نتهاكات  الدوليين نتيجة إلاألمنبات يتعرض له السالم و  األمم المتحدة تعي للتهديد الذي 

 المتحدة في مجال ردع األمم منظمة إسهام أن إلى اإلشارة كما تجدر اإلنسانيالقانون الدولي 

 و 1907ي لعام اتفاقيات الهإ أن و السبب في ذلك األهمية بالغ أمرانتهاكات يعد ذه اإله

ختصاص لمعاقبة مرتكبي هذه إ أيتنص على   ال1949 جنيف لعام اتتفاقيإكذلك منظومة 

 المنصوص عليها في اآلليات أننتهاكات ، فهذه المهمة تقع على عاتق الدول، كما اإل

، ) 2(، و التحقيق الثنائي )1( الحاميةةالدول(  ، إليها اإلضافيين ينلووكتوتفاقيات جنيف و البرإ

القت نفس المصير و ثبت عدم فاعليتها ، ثم ) ) 3(ي الحقائق ص لتقاإلنسانيةو اللجنة الدولية 

 اإلنساني تنفيذ القانون الدولي آليات المتحدة ، التي طورت لألممكان التدخل غير المتوقع 

  .بصورة واضحة 

  ـــــــــــــــــــــــــ
   . األربعتفاقيات جنيفإ المشتركة في 11/10/10/10 المواد و/ 9/8/8/8 منصوص عليها في المواد آلية)1(

   . األربع المشتركة في اتفاقيات جنيف52 / 53 / 132 /149المواد )2(

  .1977 لعامتوكول اإلضافي األولو من البر90المادة )3(
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ختصاصها التقدمي و المحكمة الجنائية إ ونائية الدولية بشكل خاص ،بفضل المحاكم الج  

 تبيان الجهود الدولية التي إلىنأتي  و سوف األمن مجلس أنشطة إلى باإلضافةالدولية الدائمة 

 ما تقوم به الهيئات أو األحمرتقوم بها المنظمات الغير حكومية كاللجنة الدولية للصليب 

ي صلجنة تق(قيق الدولية كلجنة التح النزاع الحق في اختيارها ألطرافالدولية التي يكون 

  .  وكذا المسؤولية الملقاة على عاتق المحكمة الجنائية الدولية )الحقائق

  األولالمبحث 

   في اللجنة الدولية للصليب األحمرالالجئمكانة و وضع 

لشخص المتنقل ،  و االالجئ دورا هاما في حماية األحمرتلعب اللجنة الدولية للصليب   

 تنقلهما بمنظور ألسباب و ليس اإلنساني محميان بموجب القانون الدولي شخصانالعتبارهما 

وانب الذاتية لمشاكل ن الجأ بشاإلفريقيةتفاقية الوحدة  و إل1951 الالجئتفاقية جنيف لوضع إ

دوان ع لسبب الأو الخوف من التعرض له أو ضطهادلإلسبب التعرض ل " أيالالجئين 

و "  تخل بصورة خطيرة بالنظام العام ألحداث أو األجنبية السيطرة أوحتالل  اإلأوالخارجي 

 أحداث كضحية أو مدنيين تحت سلطة دولة طرف في المنازعة أشخاصاصفتهم بكن ل

  . غير دولية وأ المسلحة سواء كانت دولية المنازعات

  األولالمطلب 

  تدخل اللجنة لصالح الالجئين

تتم حمايته لصفته بشرط  قبل كل شيء مدنيا اإلنساني في القانون الدولي ئالالجيعتبر   

إثبات عدم تلقي الحماية من أية حكومة فالمدنيين و الالجئين ، سواء تواجدوا في مناطق 

حتالل الحربية ال ينبغي أن يكونوا هدفا مجردا الهجوم بل القتال ، أو أقاليم خاضعة لإل

ح بعيدا عن المنازعات المسلحة و األعمال العدائية و يستوجب تركهم يعيشون في سال

  .القتالية
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  األولالفرع 

  ضطالع اللجنة بحماية الالجئينإ 

 الجمعية العامة لألمم المتحدة ثمانية مبادئ أساسية لحماية المدنيين بما فيهم تتبنلقد   

  :كاألتيهي )1(الالجئين أثناء النزاعات المسلحة 

سان األساسية طبقا للقانون الدولي و الوثائق الدولية أثناء النزاعات االحتفاظ بحقوق اإلن-1

  .المسلحة

  .على وجوب التمييز بين المقاتلين و المدنيين النزاعات المسلحة أثناء دائما التأكيد-2

  . النزاعات المسلحةأثناءوجوب بذل كافة الجهود لتجنيب المدنيين ويالت الحرب -3

  .رية ضد المدنيينحظر القيام بعمليات عسك-4

  .ستخدام المدنيينق المخصصة إلفحظر القيام بعمليات عسكرية ضد المساكن و المرا-5

 و المناطق المخصصة لحماية المدنيين كمناطق األماكنخطر القيام بعمليات عسكرية ضد -6

  .المالجئ و المستشفيات

  .عتداء على سالمتهم اإلأو باإلكراه نقلهم أونتقام من المدنيين  اإلبأعمالحظر القيام -7

 للمدنيين في حاالت الكوارث الذي اإلنسانية الدولية اإلغاثة مبادئ إعالن أحكامتطبيق -8

 تعد إذن على حاالت النزاع المسلح األحمر المؤتمر الواحد و العشرين للصليب أصدره

لة مقرها منظمة محايدة مستق" هنري دونان  " هاأأنش التي األحمراللجنة الدولية للصليب 

 في حماية حياة ضحايا النزاعات المسلحة و اإلنسانيةبجنيف في سويسرا ، تتمثل مهمتها 

 الحركة إلىلألنشطة الدولية لإلغاثة المعهودة بها  و التنسيق اإلدارة كما تشرف على كرامتهم

 إلى أعتراف بالجمعيات الوطنية الجدية ، و تلج عن اإلمسؤولةفي حاالت النزاعات ، وهي 

  .)2( التنديد و العالنية أسلوب العنف و ال تستخدم أعمال مع المتورطين في اإلقناعالحوار و 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
   1970 / 12 / 09 الصادر بتاريخ 2675 المتحدة رقم لألممقرار الجمعية العامة )1(

 ، ، دليل للتطبيق على الصعيد الوطنياإلنسانينون الدولي  للقااألولية سساأل ، عبد الرحمنإسماعيلراجع مقالة الدكتور )2(

   .29 ص ، 2003 ، القاهرة ، دار المستقبل العربية ، بعثاألحمر ، اللجنة الدولية للصليب آخرون فتحي سرور و أعده
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كما تتدخل اللجنة الدولية للصليب األحمر لمساعدة المفوضية السامية لشؤون الالجئين في   

طالع على جل اإلأمهام التي يمكن لكليهما القيام بها و مثالها زيارة الالجئين من العديد من ال

هتمام بوضع هتمام بجمع شملهم و كذا اإلأوضاعهم و البحث عن عائالت الالجئين و اإل

حتجاج ضد التعسفات التي يتعرضون لها و إعداد وثائق األطفال الالجئين غير المرفقين و اإل

 األشخاصجل وضع حد للقرصنة التي يتعرض لها أاركة كليهما من السفر لالجئين و مش

  .الباحثين عن اللجوء

 دور اللجنة الدولية و المفوضية السامية متكاملين الشيء الثابت من خالل أصبحفي الواقع   

ا م مساعداتهستدعت الضرورة ذلك القيام بتنسيقإ إذا في المسائل المشتركة و امهتشاورات

  .)1(وجهة لالجئين و األشخاص المتنقليناإلنسانية الم

  الفرع الثاني 

  غاثة إنسانيةإعتبار اللجنة الدولية منظمة إ

يعد الصليب األحمر من جمعيات اإلغاثة و المساعدة اإلنسانية التي أنيط بها بموجب 

قرت بذلك اإلتفاقية الرابعة أإتفاقيات جنيف و لقد ذ فيتنالقانون الدولي اإلنساني مهمة 

ة ناع منها و تحت عنوان اإلست30معاهدات جنيف األربع حيث نصت في المادة من 

تقدم جميع التسهيالت لألشخاص : " بالدول الحامية و هيئات اإلغاثة على ما يلي 

صليب األحمر و للإلى اللجنة الدولية  الدول الحامية و إلىالمحميين ليتقدموا بطلباتهم 

الهالل األحمر و األسد و الشمس األحمر التابعة الجمعية الوطنية للصليب األحمر و 

  ". هيئة يمكنها معاونتهمأية إلىللبلد الذي يوجدون فيه و كذلك 

  :) 2( في نقطتين هامتين من عملها أساساتركز مهام الحركة تو 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
(1)(le cicr en afrique ... contexte ) revue internationale de la  croix- rouge, n 852, p 737. 

(2) rapport annuel 1986, CICR, Genève, 1987 pp 53 – 57. Les institutions internationales 

de la croix -  rouge et le haut commissariat des nations unies pour les rèfugies se 

consulteront, Sur les sujets d’interet commun, L’orsqu ‘il y aura lieu ils cordonneront 

leur assistance humanitaire respective aux refugies et pessonnes deplacèes de manière 

a ‘ cassure la complementarite  de leurs effort.  
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  ، المساعدة الطبيةو و هما مهام المساعدة الغذائية ، برامج التزويد بالماء الشروب 

 األطفال الغير مصحوبين بذويهم و الجهود من خاصةة األشخاص النازحين مساعدو

س  تحسيوإقامة المخيمات ،و بسبب النزاعات المسلحة ، أجل لم شمل األسر المشتتة 

األفراد بأخطار األلغام المضادة لألفراد و نشر و تعميم القانون  الدولي اإلنساني في 

  .اسية يأوساط القوات المسلحة األمنية و الس

  المطلب الثاني

  مشروعية تدخل اللجنة لصالح الالجئين

 من  لتدخل اللجنة الدولية لصالح فئة الالجئين يجد مصدره في كليإن األساس القانون  

( 1977ا بروتوكوليها الملحقين لعامو كذ) 10.9.9.9( في المواد األربعةتفاقيات جنيف إ

   .)توكول الثاني و من البر18و المادة  األول اإلضافيتوكول و من البر81/1المادة 

 على الدور الذي تلعبه في كل األحمر للجنة الدولية للصليب األساسيكما ينص النظام   

 النزاعات أثناء مباشر بصفة خاصة نساني إ بصفتها مؤسسة محايدة ، ذات نشاط األوقات

ماية و مساعدة مان ح الداخلية لضضطراباتاإل أثناء أوالمسلحة الدولية و غير الدولية 

رة الوكالة المركزية ادإ و كذا للتكفل ب)1(لهذه الحوادث ،   و المدنييننييالضحايا من العسكر

  .تفاقيات جنيفإللبحث المقررة بموجب 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .لصليب األحمرمن النظام األساسي للجنة الدولية ل" هـ"و " د" انظر المادة الرابعة الفقرة )1(
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بصريح ) 1( للحركة الدولية األساسي  من النظام ،  ب2 فقرة 05كما يتجلى من المادة 

 في تقديمها الخدمات اإلنسانية خاصة يكمن دور اللجنة بصفتها مؤسسة محايدة نأالعبارة 

ضطرابات الداخلية لضمان  خالل اإلأو ال أمخالل المنازعات المسلحة سواء كانت دولية 

نه من المتعارف عليه أاية و مساعدة الضحايا العسكريين و المدنيين لهذه الحوادث ، كما حم

كبر نزوحات الالجئين تكون نتيجة النزاعات المسلحة و في هذه الحالة أ أنكحقيقة واقعية 

 و التي تعتمد عليها اللجنة 3 فقرة 5 على مبادرتها المقررة بموجب المادة ءاتتدخل اللجنة بنا

تخاذ كافة المبادرات اإلنسانية التي تدخل إ معظم نشاطاتها لصالح الالجئين فلها ، حق يسلتأس

  . دورها كمؤسسة و وسيط محايد و مستقل لدراسة كل المسائل اإلنسانية إطارفي 

عتبارها كتدخل في إ على حق المبادرة ال يمكن اقتراحات اللجنة الدولية بناءأ أنكما   

قتراح من تجاهها ، و في حالة قبول هذا اإلإ غير ودية كأعمال أول الشؤون الداخلية للدو

 القانوني لنشاط اللجنة و منه يكون حق المبادرة األساستفاق الناتج يعد طرف الدول فاإل

واسعا جدا لعدم وجود تقييد بوضعيات و حاالت معينة ماعدا ثالثة حدود موضوعية لتوجيه 

ستقاللية إ تعكس حياد و أنالنشاطات إنسانية و  تكون أنشتراط إحق المبادرة و هي 

  )2(.اللجنة

 و 1949تفاقيات جنيف لعام إو بالنسبة لمكانة اللجنة الدولية للصليب األحمر في   

على ) 10(تفاقية جنيف الرابعة بموجب المادة إ أكدت فقد 1977بروتوكوالتها الملحقة لسنة 

ن أتفاقية جنيف بشإ أحكامعتبار إى عدم وجوب  بنصها علاألحمردور اللجنة الدولية للصليب 

 في سبيل األنشطة اإلنسانية التي يمكن أن تقوم بها كعقبةنيين في وقت الحرب حماية المد

  اللجنة الدولية للصليب األحمر أو أية هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة بقصد حماية

  ــــــــــــــــــــــــــ
 (1) statu et règlement du mouvement internationale de le croix – rouge , adoptes par la xxue 

conférence internationale de la Croix-Rouge a Genève en octobre 1986 extrait de la revue 

internationale de la crix –rouge, janvier , 1987, CIRC,  Genève pp,5-39.  

(2) Française kerill  ‘ laction du CICR en faveur des réfugiés , revue internationale de la croix – 

rouge, juillet – Aout 1988, N 722 Genève, p351.  
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 النزاع المعنية و ذلك ما تم ترسيخه أطراف شريطة موافقة إعانتهم المدنيين و األشخاص 

 المنازعاتعلق بحماية ضحايا  المتاألول اإلضافيبروتوكول ال من 1 فقرة 81بموجب المادة 

  : الدولية المسلحة و التي نصت على ما يلي 

 األحمر النزاع كافة التسهيالت الممكنة من جانبها للجنة الدولية للصليب أطرافتمنح -1

يقصد  توكولوتفاقيات و هذا البر بموجب اإلإليها المسندة اإلنسانية المهام أداءلتمكينها من 

 القيام األحمرن لضحايا النزاعات ، كما يجوز للجنة الدولية للصليب مين الحماية و العوأت

   "المعنية النزاع أطراف لصالح هؤالء الضحايا شريطة موافقة آخر إنساني نشاط يأب

  المسلحة التي ليست ذات طابع دولي تنص المادة الثالثة المشتركةالمنازعاتو في وضعية   

 األحمر غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب إنسانيةهيئة نه يجوز لأجنيف تفاقيات إ كافة بين

 اللجنة الدولية للصليب إن نستنتج أن النزاع و بالتالي يمكن أطراف تعرض خدماتها على نأ

 األصليين لم تشملهم المفوضية بالحماية كالسكان أشخاص يمكنها التدخل لمساعدة األحمر

السائدة في الدول  باألوضاعهتمام ا حالة اإلالمتضررين من حاالت نزوح الالجئين ، و كذ

 تدخل اللجنة مرتبط بمدة محددة كافية لتقديم اإلغاثة و المساعدة أناألصلية لالجئين ، كما 

  )1(. لغاية نهاية وضعية اللجوءستمرارابستعجالية ، بينما المفوضية تنشط اإل

  الفرع األول

  األساسية ئالمباد إطارمباشرة اللجنة الدولية لمهامها في 

 يميزها عن كل الوكاالت الحكومية الدولية القانوني مهمة اللجنة الدولية و وضعها إن  

 المتحدة مثال ، و المنظمات غير الحكومية و في غالبية البلدان التي تعمل األممكمنظمات 

  ضع فيها عقدت اللجنة الدولية اتفاقيات مقر مع السلطات و من خالل هذه االتفاقيات التي تخ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Vêtit muntarbhorn , protection et assistance aux réfugiés en cas de conflits armes et de 

troubles intérieures , revue internationale de la croix- rouge, juillet – sept 1988, Genève p 371.   
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اللجنة الدولية بالحصانات التي ال تمنح عادة سوى للمنظمات  تتمتع  و القانون الدوليألحكام

الحكومية الدولية و تشمل هذه الحصانات الحصانة القضائية التي تحمي اللجنة من التعرض 

 هذه إن و غيرها من الوثائق ، اتظفوالمح و المباني و القضائية و حصانة اإلداريةللمالحقة 

 للعمل الذي ضروريين الدولية حيث تكفل شرطين لجنةلغنى عنها المتيازات و الحصانات اإل

تفاقا من هذا إ) المنظمة ( ستقالل ، و قد عقدت اللجنة تضطلع به أال و هما الحياد و اإل

  .ستقاللها و حرية عملها عن الحكومة السويسرية إمر الذي يكفل النوع مع سويسرا ، األ

ها للعسكريين الجرحى و المرضى و جل تقديم خدماتأإن اللجنة الدولية تعمل أوال من 

ين في البحار و أسرى الحرب الواقعين في قبضة العدو الذين تجتهد اللجنة لتحسين بكونالم

  . سرهم حتى تحريرهمأ حياتهم منذ ظروف

 و الحجز األسر أماكنجميع أنحاء العالم مندوبيها لزيارة  إلى و لهذا الغرض فهي ترسل   

 األماكن في تلك التغذية و المعاملة و اإلقامةللتحري عن ظروف  و األسرىد فيها جالتي يو

 إلى قتضاءاإللتحقيق التحسينات الالزمة لهذه الظروف عند المعنية سلطات ال، و للتدخل لدى 

 المحتلة األراضي في أو العدو أراضيجانب عملها المتواصل لصالح السكان المدنيين في 

 اللجنة نشاط البحث عن المفقودين و نقل الرسائل كما تمارس) 1(بوصفها وسيطا محايدا 

 الوكالة المركزية إنشاءالغرض تم  و لهذا األحداث الذين فصلتهم األشخاصالعائلية بين 

 مليون معلومة 55للبحث عن المفقودين التابعة للجنة التي تحتوي على فهرس يضم حوالي 

 السكان إلى اإلغاثةل مواد  جانب ذلك فهي تتكفل بنقإلى مليون شخص 30تتعلق بنحو 

   الجهة حياناألالمدنيين الذي يتعرضون للمجاعة بسبب الحرب نظرا لكونها في كثير من 

  

  ــــــــــــــــــــــــ
  .1949تفاقيات جنيف األربع لعام إالمشتركة بين ) 3(انظر المادة )1(
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نقل بكل حرية في لت الحصار و اعبور جتياز األسالك الشائكة و إالوحيدة التي تستطيع 

  )1(. و المالبساألدويةالمناطق المحتلة لنقل المواد الغذائية و 

 : اآلتية األساسية المبادئ إطارختصاصاتها في إو تباشر اللجنة الدولية للصليب األحمر 

 ، و )2( ، الوحدة و العالمية ابع التطوعيستقاللية ، الط ، عدم التحيز ، الحياد ، اإلاإلنسانية

  إزاء باستقاللها إحتفاضهاجتماعي مع نه يغلب على اللجنة الطابع اإلأ المبادئ من هذه يبرز

يكون لها سوى جمعية واحدة  أنيجوز   مكسب و الأي سلطة حكومية فال تسعى وراء أية

   .في كل قطر

جتمع ممثلوها فهي تضمن لممثلي كل دولة مساواة تامة في الحقوق و اعتمادا إ ما إذاو   

الحكومات عن خروقات حقوق  فاللجنة تتجنب استعمال العالنية في اتهام المبادئذه على ه

اإلنسان معتبرة أن اإلقناع بعيدا عن النشر و الدعاية يوفر الظروف المثلى لتأدية المهام 

إليجاد   مخطئ لمناقشتها وأيهماو النزاع محق أطراف أي كما ال تهتم بمعرفة ) 3(اإلنسانية 

 الجمعية العامة لألمم المتحدة ، فال ترى اللجنة سوى اإلنسان أو األمنمجلس الحلول لها ك

ختالف النشاطات التي تقوم بها اللجنة الدولية إرغم ) 4( إغاثة إلىالذي يتألم و الذي يحتاج 

 و التقنية التي اإلدارية تكون وحدة متكاملة ، سواء تعلقت بالنشاطات أنها إال األحمرللصليب 

حترام تطبيق إ النشاطات المتعلقة بمراقبة حسن أوتفاقيات جنيف القوى الحامية إكلفت بها 

  )5( .تفاقيات جنيفإلتزامات التعاقدية الناتجة عن مصادقة الدول على اإل

  

  ـــــــــــــــــــــ
 1987 الرابعة ، جنيف  الطبعة، اللجنة الدولية للصليب األحمر،فرنسواز بوري ، نشأة و تطور القانون الدولي اإلنساني)1(

   .8 – 7ص 
(2)CICR, Règles fondamentale du droit internationale humanitaire, Publication a l’usage du 

secouriste de la croix- rouge et du croissant- rouge, CICR pp 10 – 11.  
(3)Yves beigbeder, Le rôle internationale des organisations non – governementales, Brayant – 

lg.dj. Collection axes savoir, Genève, 1993 p72. 

عرض موجز للقانون الدولي اإلنساني ، ترجمة عربية لمقال نشر في المجلة الدولية للصليب , نهليك .  أ.ستانيسالف )4(

  . 12 من طرف اللجنة الدولية للصليب األحمر ص1984األحمر في أوت 
(5)Christine dominici , la mise en ouvre du droit humanitaire , les dimensions internationales 

des droits de l’homme, pp,520.521.  



111 

 

ن اللجنة الدولية للصليب إث نتيجة للنزاعات المسلحة فدغلب حاالت اللجوء تحأ أنو بما   

من المادة الخامسة من النظام ة الثالثة  على مبادرتها المقررة بموجب الفقرا تتدخل بناءاألحمر

  .األساسي

تخاذ كافة المبادرات إول لها حق خ تإذو التي تعتمد عليهما للقيام بنشاطاتها لصالح الالجئين   

 في إطار دورها بوصفها مؤسسة و وسيطا محايدا و مستقال للنظر في   التي تدخلاإلنسانية

  .أية مسالة يستلزم أن تبحث فيها

ن حق المبادرة الذي تملكه اللجنة الدولية للصليب األحمر هو حق معترف لها إشارة فو لإل  

به من قبل جميع الدول و يعتبر المحرك األساسي لنشاطها، و من العوامل التي ساهمت 

  .نه حق عرفيأبطريقة مباشرة في تطوير القانون الدولي اإلنساني، كما 

ي قانون جنيف لكي تتحرك ، و ال باألشخاص و لذلك فاللجنة ليست مقيدة بما جاء ف  

قتراحات تتجاوز تلك المنصوص عليها إتفاقي ، بل يجوز لها تقديم في القانون اإل المحميين 

  .تفاقياتفي اإل

  الفرع الثاني

  دور قرارات الحركة الدولية للصليب األحمر و الهالل األحمر لصالح الالجئين

 إال إذا انصرفت إلزامية،ظمات غير الحكومية آية قوة كقاعدة عامة ال تكتسي قرارات المن  

  .إرادة األطراف لذلك أو أذا أتعلقت هذه القرارات ببعض مسائل تسيير المنظمة

فاللجنة الدولية ليست بحاجة للقرارات لتتمكن عن التدخل لصالح الالجئين إلمكانية تأسيس   

تفاقية جنيف و إلتعاقدية المتضمنة في و على إحدى الترتيبات اأنشاطها على نظامها األساسي 

  .البرتوكولين اإلضافيين 
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 تدعيمات لنشاط اللجنة يعد مؤهال أو تشجيعات أوو لكن وجود قرارات متضمنة لتوصيات   

  .)1(ستعجالية و المساعدة اإلاإلغاثة القيام بعمليات أساسهجديدا يمكن على 

لعشرون المنعقد بمنيل بالفلبين للصليب  خالل المؤتمر الدولي الرابع و ا1981ففي سنة   

 المتبوع بمجموعة قواعد سلوك التي حددت دور 21 تم المصادقة على القرار رقم األحمر

 المتنقلين األشخاص لصالح الالجئين و األحمر و الهالل األحمرالحركة الدولية للصليب 

  .وعديمي الجنسية

 عن حماية الالجئين و األساسية المسؤولية  أن نقاط القرار الواحد و العشرونإحدىو تؤكد   

مساعدتهم تقع على عاتق الحكومات ، و عالوة على ذلك ، تقوم المفوضية السامية لشؤون 

 ، من الزواية القانونية في مجال توفير الحماية الدولية و المساعدة أساسيالالجئين بدور 

تؤكد و ،ضطلع به الصليب األحمرلتكميلي الذي ياالمادية ، كما يوضح القرار بجالء الدور 

  :) 2(من بيان السياسة ما يلي ) 1(النقطة 

ينبغي أن يكون الصليب األحمر مستعدا في جميع األوقات لمساعدة و حماية الالجئين و "   

تفاقية إاألشخاص النازحين و العائدين عندما يعتبر هؤالء الضحايا أشخاصا محميين بموجب 

توكول اإلضافي األول و من البر73، أو الجئين بموجب المادة  1949جنيف الرابعة لعام 

  . أو بما يتفق و النظام األساسي للصليب األحمر الدولي 1977لعام 

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) francoise kerill, Op cit, p 352. 

  .280ص ، سابق مرجع ،ات و العمل اإلنساني في القانون و السياسإنسانية حوارات ،األحمرالمجلة الدولية للصليب )2(
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 أخرى،ستفادة من أي حماية أو مساعدة ال يستطيعون في واقع األمر، اإلو خاصة عندما   

  " .كما هو الحال في بعض حاالت األشخاص النازحين داخل بلدانهم 

XXVنعقاد المؤتمر الدولي إ خالل 1986و في سنة   
e  على  للصليب األحمر تم المصادقة 

 المخصص لالجئين و الذي تم فيه حث الحكومات و الحركة على المواصلة في 17القرار 

بذل الجهود لنشر القانون الدولي اإلنساني قصد الوصول لحماية أفضل لحقوق اإلنسان ، 

 على ضرورة تطوير و توطيد العالقات مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لحثهباإلضافة 

  .)1(لشؤون الالجئين 

، 1981كما صدرت قرارات أخرى بعد ذلك، لكنها لم تثر قضية السياسة التي أقرت عام   

 الصادر عن المؤتمر الدولي السابع و 01و مع ذلك تجدر اإلشارة أيضا إلى القرار رقم 

 لألعوامعتماد خطة العمل إل و وضع أساسا جديدا 1999العشرين الذي انعقد في جنيف عام 

تخاذها من جانب الجمعيات الوطنية و رح الخطة التدابير التي يتعين إتط و2003 -2000

فق و القانون ت ، وفقا لمهمة كل منها و بما ياألحمر الدولي و اللجنة الدولية للصليب داحتاإلو

 و طالبي اللجوء ، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية  ، لمساعدة الالجئينالدولي اإلنساني

  . النازحينباألشخاص فيما يتعلق أيضاو لشؤون الالجئين ، 

 الدولية لمكونات األنشطةو يتعلق بتنظيم " شبيلية إتفاق إب" تفاق عرف إو بعدها صدر   

  . األحمر و الهالل األحمرالحركة الدولية للصليب 

  

   

  ـــــــــــــــــــــــــ

 و القرار الرابع الصادر عن المؤتمر ،)1986ف جني( الصادر عن المؤتمر الدولي الخامس و العشرين 17و القرار )1(

  .)1995جنيف  ( األحمر و الهالل األحمرالسادس و العشرين للصليب 
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 ، يهدف إلى النهوض بالتعاون الوثيق 1997شبيلية عام إالمندوبين في قره مجلس أ  و الذي 

نظيم أنشطتها ن تعريف و تأبين مكونات الحركة في أنشطتها الدولية ، مع تجنيب الخالف بش

  .و مسؤولياتها الدولية 

تفاق بشكل عام كل من مكونات الحركة كوكالة رائدة وفقا لكل موقف معين ، و يحدد اإل  

تحاد دور الوكالة  التكنولوجية ، على سبيل المثال ، يتولى اإلأوففي حالة الكوارث الطبيعية 

 أوة رائدة في حالة النزاع المسلح  كوكالاألحمرالرائدة بينما تعمل اللجنة الدولية للصليب 

  . الداخلية و ما يترتب عليها من نتائجضطراباتاإل

" النتائج المباشرة للنزاع " تنطبق عبارة : " يلي  تفاق ، عالوة على ذلك ، مايحدد اإل و 

 متأثرة دولة ليست طرفا في نزاع و ال أراضي على حاالت وجود ضحايا النزاع على أيضا

جل المحافظة أومن " عد تنقل الالجئين على نطاق واسع بو خصوصا , لية  داخضطراباتإب

وجه ب و عليها وحدة الحركة و إستقاللهااألسلوب المتناسق بين المكونات مما يحفظ على 

و كليهما معا بأي مفاوضات يمكن أن تؤدي إلى أو اللجنة الدولية أتحاد خاص أن تبلغ اإل

تحاد أو شتراك اإلإتحدة لشؤون الالجئين قد يحتاج إلى تفاق رسمي مع مفوضية األمم المإ

  .)1(اللجنة الدولية أو كليهما معا

  

  ـــــــــــــــــــــــــ

-281ص ، مرجع سابق ، في القانون و السياسات و العمل اإلنساني إنسانية حوارات ،اللجنة الدولية للصليب األحمر )1(
282.  
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  الفرع الثالث

   الدولية للصليب األحمر في إفريقياالعمل الميداني للجنة

تضم القارة اإلفريقية حاليا أكثر من ستة ماليين الجئ و أكثر من عشر ماليين شخص   

جل تقديم أ في وضعيات صعبة جدا من أحيانابسبب الحرب ، فتنشط اللجنة الدولية متنقل 

مكثف ، حيث تقوم ميداني ال لعدد كبير منهم ، حيث تحافظ اللجنة على تواجدها الاإلغاثة

 العنف أشكالبنشاطات ترتكز على حماية السكان المتضررين من النزاعات المسلحة و 

 بكثير للقانون الدولي أوسعكبر و تنفيذ أعتراف إتشجيع على الالمختلفة و مساعدتهم و 

  . إفريقيا أنحاء في مختلف اإلنساني

ثيوبيين المتواجدين على الحدود إقامة عدة برامج لصالح الالجئين األففي السودان تم   

 ورشات لصناعة إنشاء و المخيماتالسودانية األثيوبية تتضمن تقديم المساعدات في 

تكفلت بعملية  ، كما األلغامين و الراجع لكثرة صطناعية نظرا لكثرة المعاق اإلاألعضاء

 العائالت و  شملإعادةالبحث عن الالجئين األوغنديين في جنوب السودان بمنطقة جوبا قصد 

 شخص متنقل 500.000 من أكثر الوحيدة التي كانت تساعد اإلنسانيةتعتبر اللجنة المنظمة 

 سوداني 100.000 نظمت اللجنة جسرا جويا لصالح 1991في جنوب السودان ، و في سنة 

فور جنوبي و تسبب النزاع في دار) 1( و المتواجدين دائما على الحدود أثيوبياراجع من 

 إليجاد مازالت محاوالت جارية ن بمليوني شخص ، و في حييقدرفي نزوح عدد السودان 

تستمر االشتباكات الدامية حول المواد النادرة بين القوات الحكومية ، و   تسوية للنزاع

  .الميليشيات المسلحة مما يضطر المزيد من السكان إلى الفرار من منازلهم 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) le mouvment internationale de la croix –rouge et du croissant rouge  et les réfugies. 

Document établi par la ligue des société de la croix - rouge et croissant rouge, Genève 

1991.p13. 
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 المسلحة الميليشياتبين القوات الحكومية ، و الدامية حول المواد النادرة شتباكات تستمر اإل  

  . الفرار من منازلهم إلىمما يضطر المزيد من السكان 

و تركز على تلبية , كبر مسرح لعملياتها بالسودان أو ال تزال اللجنة الدولية تشكل   

 هبةأ في المناطق الريفية النائية ، و تبقى على المقيمينة للسكان المستضعفين حالحاجات المل

 اللجنة الدولية في ضمان حماية أولوية، و تتمثل الطوارئستجابة لحاالت ستعداد لإلاإل

مين حصولهم أ ، و تاإلنساني القانون الدولي لمبادئالمدنيين المتضررين من النزاع وفقا 

ذ اللجنة الدولية عملياتها بالتعاون مع الهالل   و الرعاية الصحية و تنفاإلغاثةعلى مساعدات 

  .األحمر و الهالل األحمر في الحركة الدولية للصليب آخرين السوداني و شركاء حمراأل

 و أغذية من أساساتكونة ستعجاليه مإلجنة الدولية مساعدات نغوال قدمت الأو في دولة   

نتشرت عبر إ  شخص متنقل نتيجة الحرب التي250.000 من ألكثر طبيةخدمات و موارد 

تفاق بيساس إنغوال و ذلك لغاية إبرام أ قفي وسط و جنوب شر مقاطعة متركزة معظمها 30

 الذي وضع حدا للمنازعة المسلحة فغيرت اللجنة من طبيعة مساعداتها و 1991في سنة 

كتفاء الذاتي و التي أوصلت عن طريق أصبحت تمنح للعائالت أدوات إنتاج تسمح بتحقيق اإل

ختارو إلها الفعلي بمساعدة الالجئين الذين  إلى جانب تكفا األلغام ، هذرشاتالجو نظرا إلن

 ، بيقمموزفي كل من دولة  ستقرارهم نهائيا إالعودة لدولهم األصلية بهدف التوصل إلعادة 

  يعيشون في دولة يبيقم أكثر من مليون الجئ موز كانزيمبابوي ، زامبيا و مالوي ، إذا

 " حركةالواقعة تحت سلطة مالوي و زمبابوي نتيجة فرارهم من المقاطعات الريفية   

فالنشاط الرئيسي للجنة تمثل في التعاون مع جمعيات الصليب األحمر " رونامو المسلحة 

جل مساعدة األشخاص المدنية المتنقلة نتيجة النزاع المسلح بين حركة رونامو أالوطنية من 

 بما 1986نذ مع القوات المسلحة الموزمبيقية و قدر عدد األشخاص الذين تلقوا المساعدة م

 شخص و تعد اللجنة المنظمة اإلنسانية الوحيدة التي تساعد المدنيين 220.000يقارب 

  .ة ح في األراضي الخاضعة لسلطة الحركة المسلالمتنقلين
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 مراسلة تم تبادلها عن طريق الصليب األحمر 10.000و خالل خمس سنوات فقط أكثر من 

بابوي و زامبيا و مالوي باإلضافة لتقديم الحماية  و الالجئين المتواجدين في زمبيقمموزبين 

 شخص الجئ موزمبيقي المحتجزين لدى شرطة الدول 20.000و المساعدة ألكثر من 

جل إعداد برنامج لصالح أما في زامبيا فقد تدخلت اللجنة من أالمتواجدة على الحدود 

  . )1(نغوليين في غرب البالدالالجئين األ

 الكونغو ، الكامرون ،ورنديب ، أوغندا،ية عملية بأنغوال ض مفو13 بإفريقيا ايوجد حالي

،أيضا ثالث  الصومال و السودان و للحركة ،نداا رو، ليبيريا ، غينيا ،ثيوبيا إ ،الديمقراطية 

 مفوض موزع عبر كل 500با ، ينشطون بحوالي ي واديس اب، مدغشقر،قوما مهمات بـ 

  . شخص3500 هذه المهام و بعمال أفارقة يبلغ عددهم

الم المواطنين آكما كان للجنة الدولية للصليب األحمر الدور الهام في التخفيف من   

 جسيمةنتهاكات إ من عمليات واسعة لإلبادة الجماعية ، و روانداالروانديين بعد ما عرفته 

 للقانون الدولي اإلنساني و مازالت إلى اليوم تساعد األهالي لتجاوز الصدمات النفسية ، و

اإلنساني و كذلك كان الحال في سيراليون و  الدولي المادية ، و نشر قواعد القانون األضرار

  .العديد من األقاليم اإلفريقية التي عانت الكثير من جراء النزاعات المسلحة 

  

  
  ــــــــــــــــــــ

   .13 ص،المرجع السابق الذكر) 1(
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 الوسطى على مضاعفة إفريقيا حديثا في جمهورية كما تعمل بعثة اللجنة الدولية التي افتتحت

دائر في شمال البالد و النزاع الحتياجات السكان المضارين من جراء إة الجهود الرامية لتلبي

 تقلص شيئا فشيئا من تقديم المساعدات الطارئة في شرق تشاد أن و تحاوله اللجنة أثيوبيافي 

ن توقف النزاع المسلح في كوت ديفوار و  غير مستقرة بالرغم ماألوضاعتزال  ، حيث ال

 و تركز على مساعدة ، ديارهم إلي النازحون في العودة أ ، حيث بدأوغندا و يارريتإ

 سبل معيشتها ، بينما تواصل إحياء و األساسيةلتحتية ا بناء البنية إعادةجل أالمجتمعات من 

  )1(.اءاإلقتض  حسب أخرى أقاليماللجنة تكييف و هيكلة عملياتها في 

 خالل  وبعد النزاع الحدودي الذي انتهى األنشطة كما كان للجنة الدولية سلسلة واسعة من 

ت لدى السكان ف بعد سنتين من المواجهات الدموية التي خل2000 عام أثيوبيا و ريترياإبين 

 بعد ، أدى إلى جعل اللجنة تواصل نشاطاتها لالمدنيين الكثير من الجروح التي لم تندم

نسانية و خاصة في إطار لم شمل األسر التي يحمل أفرادها نفس الجنسية و التي مازالت اإل

  )2(.تعيش و ضعا صعبا للغاية

في بعض الدول  و تتم اإلشارة إلى أن عرض نشاط اللجنة الدولية كمنظمة غير حكومية    

الدولية على قتصار دور اللجنة إاإلفريقية جاء على سبيل المثال و ليس الحصر نظرا لعدم 

 إذ يمتد إلى العديد من دول العالم سواء تواجدت ،ممارسة مهامها في الدول اإلفريقية فقط

 البيرو ، كولومبيا ، ،على القارة األمريكية الالتينية كالسلفادور ، نيكاراغوا ، هندوراس

 القارة سورينام ، أو تواجدت على القارة اآلسيوية كأفغانستان كومبودج و سريالنكا أو على

 األوسط كلبنان و األراضي المحتلة بإسرائيل و  في منطقة الشرقأو, االروبية كيوغسالفيا 

  .العراق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، 1975على صادق أبو هيف ، القانون الدولي العام ، الطبعة الحادية عشر ، اإلسكندرية مصر ، منشاة المعارف )1(

  .112ص

 مصر دار ، بدون طبعة ، اإلسكندرية ، مبادئه و أهم القواعدهو مصادر،القانون الدولي اإلنساني،عصام عبد الفتاح )2(

  .354ص،2008 ،الجامعة الجديدة للنشر
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الذي تلعبه مؤسسة اللجنة الدولية في  الدور أهمية إغفالاإلنصاف نه ليس من ، إلىو يشار   

 الموضوعة تحت اإلمكانياتة صعبة رغم ضعف الموارد و جتماعيإظروف سياسة و 

 إصدار مثل ،تصرفها لصالح الالجئين ، كتقديمها عددا من الخدمات شبه القنصلية لالجئين

 الشخصية و التصديق على بعض المستندات ، و كذا الجهود في التوصل لعقد إثباتوثائق 

ا بعض الحلول الجزئية لمشاكلهم  الالجئين بتوفيرهأوضاعتفاقيات دولية للتحسين من إ

ما ي وضعهم ف من القانوني لالجئين ، و كذا التحسينللوضع األولية المبادئ بعض كإرساء

فريد " عتراف بدور الدكتور  و العمل ، و في هذا المجال يجب اإلاإلبعاد بمسألتييتعلق 

ظفتان في خدمة فئة الذي نتيجة نشاطه و تجربته الدبلوماسية و السياسية المو " نسنناجوف 

 الحماية و عمليات  الحلول للمشاكل المالية و التقنية لمختلف إليجادالالجئين تم التوصل 

  . الموجهة لالجئينالمساعدة

  المبحث الثاني

  اللجنة الدولية اإلنسانية لتقصي الحقائق

 تفاقيات األربع لجنيف خاصة بعدحرصا على تالفي نقائص الوسائل المذكورة في اإل  

تجارب واقع العالقات بين أطراف النزاع ، حاول المؤتمر الدبلوماسي بعث جهاز تحقيق 

قرار المادة المتعلقة باللجنة المذكورة فحددت تركيبها و إبموجب نص قانوني ، و تم له 

  .وظائفها و سير عملها 
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  المطلب األول

  تعريف اللجنة الدولية اإلنسانية لتقصي الحقائق

لية دولية آاإلضافي األول، على إنشاء ) حقالل( توكول ومن البر) 90(تقتضي المادة   

نتهاك جسيم كما إدعاء خاص بإي أي الحقائق تختص بالتحقيق في الوثائق المتعلقة بصلتق

  )1(.تفاقيات جنيف و بروتوكوالتها و كما أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة إحددته 

تفاقيات لكنه لجنة محل ذلك اإلجراء المنصوص عليه في اإلحل اإلجراء الذي تتبعه الي و ال  

 إلى خدمات اللجنة الدولية اإلنسانية لتقصي الحقائق و أتي مكمال له و يمكن للدول أن تلجأي

  : اللجنة مؤهلة على الخصوص بالوظائف المنوطة بها على النحو التالي 

 وفق اإلنساني،الدولي ا للقانون مينتهاكا جسإالتحقيق في أية واقعة يفترض أنها تشكل  -1  

  . لهذه االتفاقيات أخر حرق خطير يأ أو اإلضافي البروتوكول أوتفاقيات جنيف إتعريفات 

 االتفاقيات و البرتوكول من خالل مساعيها الحميدة و بأحكام التقيد إلى ةتيسير العود 2- 

 إعالنات إيداعمن خالل  قبولها له األطراف الدول أعلنت إذايكون للجنة هذا االختصاص 

أخرى فتح تحقيق بناءا على طلب من احد أطراف  و يمكن للجنة و في حاالت الشأنفي هذا 

النزاع شريطة قبول الدول أو الدولة المعنية و تسلم اللجنة تقاريرها إلى الدول و تكون هذه 

  .التقارير سرية

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) voir circulaire du secrétaire générale sur le respect du droit internationale humanitaire par 

les nations unies, 06 aout 1999. 
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 أنو يتمثل التجديد الرئيسي الذي يأتي به اإلجراء و الذي يتعين أن تتبعه هذه اللجنة في 

ات الخطيرة نتهاكة أو غير ذلك من اإلميقوع مخالفة جس زعم بوأيعليها التحقيق في 

  .تهاماإل بموافقة الطرف الموجه إليه األول،رتوكول وتفاقيات أو البلإل

توكول األول ليست ملزمة بإتباع هذا اإلجراء ما لم ون األطراف في البرإو مع ذلك ف  

ختصاص اللجنة بالتحقيق في المزاعم التي أعلنها طرف إتصدر بيانا رسميا تعترف فيه ب

           )1( .عداد تقرير و وضع توصيات لألطرافإما تقوم اللجنة بصدر بيانا مماثال ، كأ

 مارس 12لجنة الدولية اإلنسانية لتقصي الحقائق في أول دورة لها بتاريخ الوقد أعلنت 

المسلحة غير نتهاكات المرتكبة في النزاعات  عن إمكانية قيامها بالتحقيق في اإل1992

  .ذلكبعنية شرط قبول األطراف الم , )2(الدولية

 لهم دو تتألف اللجنة من خمسة عشر عضوا على درجة عالية من الخلق الحميد و المشهو  

ختصاص  قبولها إلأعلنت التي األطرافنتخابهم لمدة خمسة أعوام من جانب إ يتم  وبالحياد

ختيار هؤالء األعضاء توافر التمثيل إ محدد بوضوح و يراعي في إجراءاللجنة بموجب 

العادل من بين قائمة األشخاص المرشحين من قبل األطراف المتعاقدة التي يرشح الجغرافي 

 شخصا واحدا و تتولى إجراءات التحقيق غرفة تحقيق تتكون من سبعة ففيها كل طر

حد أ يكونوا من غير رعايا أنعلى (  خمسة منهم يتم تعينهم بمعرفة رئيس اللجنة أعضاء

، و )  النزاع أطرافالتمثيل العادل و بعد التشاور مع ختيارهم إ النزاع و يراعى في أطراف

  )3(.يكونان من رعاياهما  يعين كل من طرفي النزاع المعنيين مباشرة واحدا منهما و الإثبات

  ـــــــــــــــــــــ
ة للدراسات و  المؤسسة الجامعي، بيروت لبنان،كمال حماد ، النزاع المسلح و القانون الدولي العام ، الطبعة األولى )1(

  .146ص،1997 ،النشر و التوزيع
(2)Eric david : principe de droit des conflits armès , buylant , bruxelles , Belgique, 2002, pp 602-

605. 

 ، اإلسكندرية ، الطبعة األولى  ، المركز القانوني ألسرى الحرب في القانون الدولي اإلنساني،محمد حمد العسبلي )3(

  .231 ص، 2005 ،ة المعارفأ منش،رمص
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و يحدد رئيس اللجنة فور تلقيه طلبا بالتحقيق مهلة زمنية مناسبة لتشكيل غرفة التحقيق ، و   

مهلة المحددة ، يقوم الرئيس على الفور  من العضوين الخاصين خالل الأي لم يتم تعيين إذا

غرفة التحقيق العدد  من اللجنة بحيث تستكمل عضوية إضافيين عضوين أوبتعين عضو 

 ، األدلة النزاع لمساعدتها ، و تقديم أطراف ، إليهارفة التحقيق المشار غالمطلوب و تدعوا 

 أن حسبما يتراء لها مناسبا ، كما يجوز لها أخرى أدلة تبحث عن نأ أيضاو يجوز لها 

، و  على األطراف بكاملهاجميع األدلة تجري تحقيقا في الموقف على الطبيعة و تعرض 

  .عتراض على األدلة يكون من حقها التعليق عليها لدى اللجنة و يحق لكل طرف اإل

  األولالفرع 

  ألعمالها الحقائق ىقصلتمباشرة اللجنة اإلنسانية 

الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق تواجه العديد من المشاكل و المعوقات حتى   

شتراط عدد إسلحة في إفريقيا ، و تتمثل هذه المعوقات في تباشر عملها بالنسبة للنزاعات الم

توكول األول و من البر90دني من الدول إلقامة اللجنة ، بحيث تشترط المادة أمعين كحد 

ختصاص اللجنة من قبل عشرين دولة كشرط إلقامة لجنة تقصي الحقائق ، حيث أن إقبول 

 كما أن اللجنة عضويتها ليست مفتوحة  ،1991العدد الالزم إلقامة اللجنة يكتمل قبل عام 

عتبارية إأمام األفراد و المنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية و هذه كلها أشخاص 

نتهاك قواعد القانون الدولي اإلنساني أحيانا أكثر من الدول ، كما ينحصر عمل اللجنة إتهتم ب

ن صالحية أ أيختصاصها إل في تقصي الحقائق بين الدول األطراف في اللحق التي تقب

توكول ، باإلضافة إلى واللجنة منحصر فقط بين أطرافها و ليس بين الدول األطراف في البر

 أن  من شأنهاإلصرار على مراعاة التوزيع الجغرافي و يعد التشاور مع أطراف النزاع

لثاني و بالشرط اأيد بهذين الشرطين  المحققين و كان األجدر عدم التقيضعف من مؤهالت

 مرشح للعمل في أيعلى " فيتو" ن معناه حق طرف النزاع في وضع منها على األقل أل

 .تى و لو كانت مؤهالته أفضل من سواه حغرفة التحقيق 
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ختصاصها و من إشتراكات الدول المعترفة بإ كما أن النظام المالي للجنة يعتمد على 

ر و عدم الفعالية بالنسبة للجنة في  و هو ما يعد نوعا من القصو)1( .المساهمات الطوعية

  .فئة الالجئينلالتحري في أسباب الجرائم الواقعة و خصوصا 

  المطلب الثاني

   لتقصي الحقائقاإلنسانيةتقييم دور اللجنة الدولية 

يجابي فبدال من إ لتقصي الحقائق من القيام بدور اإلنسانيةال يوجد ما يمنع اللجنة الدولية   

 تطلب ذلك من الحكومات ، كما يجوز لها أن تقترح أن يمكنها إليهااللجوء  تنتظر اللجنة أن

 تقوم بتحضير الوثائق الالزمة أن أيضاختصاصاتها و لها إستعانة بعلى المنظمات الدولية اإل

يجي كوندوريلي ، و هو عضو لمؤتمرات الدولية و حسب السيد لو اأثناء بدورها للتحسيس

نه يمكن أن يكون لهذه اللجنة حق المبادرة بدال من إ الحقائق ففي اللجنة اإلنسانية لتقصي

  .نتظاراإل

 في المنازعات اآلن حتى اإلفريقي مثل هذه اللجنة على الصعيد إلىهذا و لم يتم اللجوء   

  .ن اللجنة لم يتم ذكرها بالنسبة للنزاعات المسلحة غير الدوليةالمسلحة الدولية أل

 على مستوى اإلنسانينتهاكات القانون الدولي إن أئق بش تقصي الحقاأنو لهذا نجد   

األمن  يتم عادة بناء على قرار من مجلس إفريقياالنزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية في 

ا على الفصل السابع من الميثاق ، و هو بتشكيل لجان خاصة للتحقيق و تقصي الحقيقة بناء

إنشاء لجنة تحقيق دولية بموجب القرار رقم  : ما نجده في مختلف النزاعات و منها مثال

  ، رئيسا سييطالي كسيمن ، حيث عين اإل م الصادر عن مجلس األ2004سنة ) 1564(

 للجنة التحقيق

  ــــــــــــــــــ
ر و ستخدام القوة في القانون الدولي المعاصر ، الطبعة األولى ، عمان األردن ، دار وائل للنشإمحمد خليل الموسى ، )1(

  .345ص،2004،التوزيع 
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و التي تتكون من فريق للبحوث القانونية ، و قد حدد عمل لجنة التحقيق بفترة زمنية   

 أكتوبر 25مقدارها أربعون يوما في دارفور جنوبي السودان ، و قد بدأت اللجنة أعمالها في 

ألقاليم التي  و سيراليون سابقا و غيرها من ارواندا و هذا ما درج عليه العمل في 2004

 وأدت مختلف )1(نتهكت فيها مختلف قواعد القانون الدولي اإلنسانيأعرفت نزاعات مسلحة 

   .النزاعات المسلحة إلى تشريد العديد من األشخاص الذين أصبحوا الجئين 

   األولالفرع 

   التحقيق في السودان و الصحراء الغربية و فلسطينإلىاللجوء 

 قمع الجيش المغربي لالجئين أدىصحراء الغربية ، فقد فيما يخص النزاع في ال    

 ) 2( بالعيون الصحراوية المحتلة أزيك مخيم خاص بمنطقة كديم أقامواالصحراويين الذين 

 إلى  أدىعتقال العديد من الالجئين و هو ماإ مجازر كبرى ضد الالجئين المدنيين و إلى

  .اءات في حق الصحراويينعتد واسعة لهذه اإلإدانةتدخل المجتمع الدولي و 

 األمم"  تدعو )3( على الئحة 2010 نوفمبر 25روبي ، بتاريخ حيث صادق البرلمان األ  

  ، 2010  نوفمبر08 العنيفة التي وقعت في األحداثللتحقيق في المتحدة لتشكيل لجنة دولية 

مثل المنظمة إن األمم المتحدة ت: "   بمخيم كديم أزيك بالعيون الصحراوية ، و جاء فيها 

" الوحيدة التي بإمكانها إجراء تحقيق دولي مستقل ، لتوضيح األحداث ، الوفيات و المفقودين 

  .و كانت فرنسا قبل ذلك قد عارضت تشكيل لجنة دولية تحت وصاية مجلس األمن 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .115ص،  2002، مصر،طبعة ، مطابع روز يوسف الجديدة   ، بدوندولية المحكمة الجنائية ال،سيوني  بمحمد شريف)1(
 أدت لوفاة عدد كبير من النازحين الصحراويين عن طريق القصف 2010 نوفمبر 08وقعت هذه المجزرة بتاريخ )2(

  .من قبل قوات الجيش المغربي الجوي للمخيم بطائرات الهليكوبتر

  .باألغلبية الساحقة سبورغ ا بستر2010/نوفمبر /25خ صادق البرلمان األوربي على الالئحة بتاري)3(
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 بشدة أدان عن قلقه من تدهور الوضع في الصحراء الغربية ، و األوربيو عبر البرلمان    

عاصمة "  و في مدينة العيون أزيك تفكيك مخيم كديم أثناء العنيفة التي حدثت األحداث

  )1(الصحراء الغربية 

اس بحرية التعبير و الصحافة التي تعرض لها الكثير من المس"  البرلمان أدانكما   

  .ين بالصحراء الغربية روبالصحفيين األ

 ،ب البيئة زسباني من حإو كان النقاش ساخنا قبل التصويت على الالئحة ، حيث قال نائب   

 الذين أولئك نضع نأ ال يمكن نلقد جاء العنف من الطرفين لك" راول روميغاغي رويدا 

  ." و المعتدين في نفس الكفةأنفسهم عن يدافعون

هناك المعتدين من جهة و الضحايا من جهة , فريدريك ريس , رالية البلجيكية بيو قالت الل  

  . "أخرى

نة قوية للجرائم المغربية في حق ادإإن الالئحة : ممثل البوليساريو في ستراسبورغ و قال 

  ")2(المدنيين 

 ، فقد أعلن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة و فيما يخص القضية الفلسطينية  

ريتشارد " لروانداتعيين المدعي العام السابق لمحكمة الجزاء الدولية ليوغسالفيا السابقة و 

نتهاكات إللتحقيق في ) 3( على رأس وفد من الخبراء في مجال حقوق اإلنسان "غولدستون

  .ات العسكرية اإلسرائيلية األخيرة في القطاعحقوق اإلنسان المفترضة في غزة أثناء العملي

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 القسم الدولي ، هـ 1431 ذي الحجة 20م الموافق لـ 2010 نوفمبر 26انظر جريدة الخبر الجزائرية ليوم الجمعة )1(

  .20ص
  .20صالمرجع نفسه )2(

ن�� آ6س��( ش��i )E/��س�/ن ه/ �
ض ی=/دي 	( ج�/ب إ�6ی�4
 و آ?�c ا�!6)1(eی ’ 
  ...�+ت�جو ا�!
آ��
ن�� ه��
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ن البعثة ستكون قادرة على تقييم مستقل أ عن ثقته باإلنسانرب رئيس مجلس حقوق أعو   

 في غزة في الفترة الممتدة اإلنساني و القانون اإلنساننتهاكات لحقوق وغير منحاز لكل اإل

  .2010كانون الثاني  /  يناير18 و حتى األولكانون / ديسمبر /27من 

لمناقشة تقرير ) 29/09/2010(  الثالثاء اإلنسان المتحدة لحقوق األممو اجتمع مجلس   

 و في أثناءالقانون الدولي نتهاكات إ المتحدة لتقصي الحقائق في األممالبعثة المكلفة من قبل 

، و سيقرر ) دستونبعثة غول(  على قطاع غزة بداية العام الجاري اإلسرائيليسياق العدوان 

  .ستخالصات تقرير البعثةإ بناءا على إجراءاتتخاذه من إالمجلس ما يمكن 

 إليهن تقدما أ و السلطات في غزة بإسرائيل األمنن يطالب مجلس أو يوصى تقرير البعثة ب  

 تقريرا عن التحقيقات و المالحقات القضائية التي ينبغي تنفيذها فيما أشهرو في غضون ستة 

  .نتهاكات التي حددتها البعثة  باإليتعلق

 اإلنسانمنبثقة عن مجلس حقوق  لجان التحقيق التاريخ مرة في ألولو استعرض التقرير    

و الفلسطينية ، و توصل إلى خاتمة  اإلسرائيلية األطرافنتهاكات المرتكبة من قبل كافة اإل

 إلى مستوى جرائم ضد مفادها أن جرائم حرب ارتكبت من قبل الطرفين و لربما قد ترقى

  ).1(اإلنسانية 

ن اللجنة الدولية اإلنسانية لتقصي الحقائق هي مؤسسة فاعلة للتحقيق أو تجدر اإلشارة إلى   

نتهاكات و الجرائم المرتكبة ضد المدنيين خصوصا لو يتم اللجوء إلى هذه في مختلف اإل

لنزوح القسري للسكان و جرائم لية الدولية في الجرائم المرتكبة ضد الالجئين و قضايا ااآل

ن أاد بقعتن اإلالتشريد المرتكبة في النزاعات المسلحة سواء كانت دولية أو غير دولية و أل

اللجنة الدولية لتقصي الحقائق تختص بالتحقيق في النزاعات المسلحة الدولية فقط لكون المادة 

  ،طئعتقاد خاإ هو 1977توكول الثاني لعام ولم تنص على البر) 90(

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 www.un.org:،على الموقع 2009 تقرير لجنة غولدستون إلى مجلس حقوق اإلنسان سنة ،وثائق األمم المتحدة)1(
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 و التي تتضمن المادة الثالثة المشتركة و األربعتفاقيات جنيف  إ نصت علىألنها, نظرا 

 تناولت كذلك  النزاعات غير الدولية كماثناءأ إتباعها للمعاملة الواجب األدنىالخاصة بالحد 

  . النزاعات الداخلية ضمنهاإدخال و التي يمكن األخرىعبارة الحاالت 

و بالتالي يمكن التحقيق حتى في الجرائم الواقعة ضد الالجئين و النازحين في نزاعات غير 

  .دولية

   الثانيالفرع 

   للتحقيقاإلنسانيةاللجنة الدولية عدم فعالية 

 أسباب عدة إلى بقي محتشما و يعود ذلك إليها اللجوء نأ إال اللجنة إجراءاتو رغم فعالية   

 المنظمات الدولية الغير حكومية ، كما وأ األفراد أمام اللجنة ليست عضويتها مفتوحة أنمنها 

ختصاصها إ  تقبلالحقائق بين الدول األطراف في اللحق التي عمل اللجنة في تقصي أن

رتوكول األول ، و كذا محدودية عمل و أطرافها فقط و ليس األطراف في البينحصر بين

نتهاك جسيم كما إدعاء خاص بإنه يقتصر على التحقيق في الوقائع المتعلقة بأي أاللجنة ، أي 

توكول األول باإلضافة إلى تقديم مساعيها الحميدة ، و هذا ما وتفاقيات و البرصورته اإل

عتماد اللجنة الدولية ، في تحقيقاتها إن إت العادية من التحقيق ، كذلك فنتهاكاستثناء اإلإيعني 

 اللجنة و بالتالي فعليها جمود ي يقدمه األطراف من تسهيالت و هو ما ساهم فاعلى م

و أن تقوم بعرض مهامها في مختلف المحافل الدولية و كذا  ،نتظارالمبادرة دون اإل

نتهاكات القانون الدولي إالمنظمات كونها معنية بفراد و المؤتمرات و فتح عضويتها لأل

اإلنساني ، كما يجب على اللجنة تخفيض تكاليف التحقيق لتشجيع اللجوء إليها و خصوصا 

عتبارهم مدنيين و خصوصا فئة األطفال و إهة ضد الالجئين بنتهاكات موجإذا ما كانت اإل

لجرائم ضد اإلنسانية و جرائم عتبار األعمال الموجهة ضدهم من قبل اإالنساء التي تم 

  .1999توكول الملحق بالميثاق اإلفريقي لسنة والحرب في البر
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  المبحث الثالث

   القضاء الجنائي الدولي لحماية الالجئينألية

 محكمة دولية ذات أول، فهي انيةنجازا تاريخيا لإلنسإئية الدولية تعد المحكمة الجنا  

 فخالفا لمحكمة اإلنساني للقانون جسيمةنتهاكات إل المرتكبين األفرادختصاص لمالحقة إ

الدول ، تنظر المحكمة الجنائية الدولية في على  أمامها الدعاوى تالعدل الدولية التي قصر

 يوغسالفيا المسؤولية الفردية ، و خالفا لمحكمتي أساس على أحكامها تبني و األفرادشكاوى 

  .ية الدولية غير محدد جغرافيا و ال زمنياختصاص المحكمة الجنائإ يبقى روانداسابقا و 

 1998روما  هي معاهدة األطرافتفاقية متعددة إ المحكمة الجنائية الدولية بموجب تأسست  

 في قالب اإلنساني القانون الدولي النصوص الالزمة لتأطيرضعت معاهدة روما و قدو

  . من العقاباإلفالتانة و ص الححضارة إلنهاءمؤسساتي ، و 

 سيمتد للمرة إذ إليها،لية تطبيق كان يفتقر آزود المحكمة الجنائية الدولية القانون الدولي بو ت  

 و األربعةتفاقيات جنيف إ ليشمل الجرائم الخطرة التي عالجتها هاختصاصإ األولى

تفاقيات الدولية  و تعطي المحكمة الجنائية الدولية المعاهدات و اإل،بهاتوكول الملحقين والبر

حترام هذه إ عن األطراف ردا على عجز الدول تأتي و ، قيمة متنامية اإلنسان حقوق لحماية

تفاقيات  محاكمها عن النظر في الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في اإلإحجام أوتفاقيات اإل

 كما توفر المحكمة الجنائية للشعوب و الدول ، و مؤسساتها العسكرية أفرادهاالتي ارتكبها 

 يستوعب مجموعة واسعة من اأو قضائيا دائمحتالل حال قانونيا اإلأولعدوان التي تتعرض ل

الجرائم الدولية و تلقي المحكمة الجنائية الدولية مسؤولية المالحقة الجزائية على عاتق الدول 

 تقدم نأمن خالل الحد من سلطان السيادة الداخلية لصالح المحكمة الجنائية الدولية ، فإما 

 الجماعية و جرائم الحرب اإلبادة تقدم المتهمين بجرائم أون إلى القضاء الوطني الدول المذنبي

   .و الجرائم ضد اإلنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية
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  األولالمطلب 

   في بعض الجرائمدقتها صور آلية المحكمة الجنائية و عدم ق

 القانون إطارالدولية في  قمعية سابقة على المحكمة الجنائية آلياتعلى الرغم من وجود   

 السامية المتعاقدة األطراف و التي تعد مجموعة من التدابير التي يتعين على اإلنسانيالدولي 

توكولين المحلقين و بجنيف و البراإلنسانيةتفاقيات  اإلألحكامنتهاك إ أي وقف ألجلتخاذها إ

ليات القمعية تميزت ه اآل، و قمع مرتكبي المخالفات الجسيمة و تعقب أثارهم إال أن هذبها 

 الذين و على الرغم من روانداغسالفيا و ستقاللية على غرار محكمتي يو و عدم اإلبالقصور

يجابيات هذه المحاكم الظرفية و الدور المهم الذي لعبته في تطوير القانون الدولي الجنائي إ

ين الجنائيتين من على نظم المحكمت مجلس األلهيمنة ببعض العيوب نظرا تتسمإال أنها 

 أن هذه المحاكم عكست عدالة لتي جاءت بناء على لوائح منه كما و اروانداليوغسالفيا و 

  .محتكرة من قبل األعضاء الدائمين لمجلس األمن

 )1( هيئة قضائية جنائية دولية دائمة إرساء تأجيل إلىيؤدي  مثل هذه المحاكم تأسيس نإ   

 و إنشائهاية الظرفية هي محاكم مؤقتة ترتبط بظروف  هذه المحاكم الجنائية الدولأنكما 

وهذا الوضع منتقد من إنتهاء مهمتها، ة ، و تزول واليتها بعد نتختص بالنظر في جرائم معي

 محكمة للنظر في إنشاء ال يجوز من وجهة نظر العدالة بصفة خاصة إذجميع الجوانب 

عدم معاقبة كل الجرائم الدولية و  إلىن ذلك يؤدي جرائم وقعت في فترة زمنية معينة ، أل

  )2(.نتقامية متحيزةإ جعل العدالة الجنائية عدالة إلى

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 دار ،بلخيري حسينة ، المسؤولية الدولية لرئيس الدولة على ضوء جدلية القانون الدولي و القانون الدولي الجنائي)1(  

   .65-64 ص ،2006 ، الجزائر،ن مليلة عي،الهدى للطباعة و النشر و التوزيع

الجزائر ،رسالة دكتوراه في القانون الدولي ، كلية الحقوق ، بن عكنون ، الجرائم ضد اإلنسانية ،عبد القادر البقيرات )2(
 .78-77ص،2003
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ختصاصها على إو بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية فهي هيئة قضائية دائمة تمارس   

 في محاربة الجرائم و اإلسهامفي ديباجته الدول على  األساسينظام و حث ال،  األشخاص

 هذا النظام أحكامن أ تحفظ بشأي الدول على عدم تقديم األساسيمرتكبيها ، كما حث نظامها 

ها  بيجابيات التي جاءنه و رغم اإلأ إاللتزاماتها الدولية إمما يحول دون تهرب الدول من 

ختصاص إ أن هذا النظام عدم تحديده لكافة الجرائم بدقة ، كما نه يعاب علىأ إالهذا النظام 

 .تفاقية دوليةإالمحكمة بموجب  نشأتالمحكمة الجنائية مقيد ، بحيث 

 باإلضافة رادتهاإل و تبقى خاضعة إليها نضماماإلو بالتالي ال تربط سوى الدول التي قبلت   

 و ال تنظر سوى في ،م فقط  من الجرائأنواع أربعة  في ذلك فهي مختصة بالنظرإلى

ة يمرجذ البسيط للفختصاصها من المنإ يمتد إذ, نتهاكات المرتكبة منذ دخولها حيز التنفيذ اإل

  . رتكابهااب ةاآلمر السلطة إلى

  األولالفرع 

   الجرائم المنصوص عليها في نظام المحكمة الجنائية الدولية

 و هو ما ينطبق فعال على األساسيها من بين ما نصت عليه المحكمة الجنائية في نظام   

  يحدد على نظام روما لكنه لميأخذو هو ما ، موضوع الالجئين في النزاعات المسلحة 

 و كذا األربعةتفاقيات جنيف إ الذين ذكرتهم يننيالمد األشخاصبالضبط هذه الفئة من 

الجنائية الدولية  حيث عبرت عنها المحكمة 1977ن لعام يضافياإل) اللحقين ( توكولين والبر

 النقل القسري للسكان ، حيث نصت على هذه الصورة أو السكان إبعادة ميرجفي نظامها ب

عاد إبللمحكمة الجنائية الدولية و يعني  األساسيمن النظام ) 06(من المادة ) د1(الفقرة 

نون نتهاكات الجسيمة للقا النقل القسري للسكان و هو ما يعد فعال من قبيل اإلأوالسكان 

غتصاب  اإلأشكال التعذيب و أنواع الجماعة لمختلف أفراد إخضاع ، كذلك اإلنسانيالدولي 

لتجويع و كلها ا أشكال شكل من أي وأ الحمل القسري أو على البغاء اإلكراه وأ االستبعاد وأ

ريمها و جواعد القانون الدولي اإلنساني تستلزم تدخل المحكمة الجنائية لتنتهاكات جسيمة لقإ

  .معاقبة مرتكبيها 
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 حظر الترحيل القسري للسكان المدنيين من خالل إلى أنه باإلضافة إلىكما تجدر اإلشارة   

حظره كذلك و تصنيفه ضمن قائمة األفعال التي أحكام القانون الدولي اإلنساني ، فإنه قد تم 

 من 08 من المادة 07و ذلك بموجب الفقرة ،  جسامتها جرائم حرب  إلىتعتبر بالنظر 

النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، و التي إعتبرت اإلبعاد أو النقل القسري 

للسكان المدنيين جريمة حرب يعاقب عليها القانون ، كما أكد هذا النظام على أن تلك 

   ).1(. التصرفات تندرج ضمن التصرفات اإلجرامية التي تثير المسؤولية الجنائية

عتبار اإلغتصاب جريمة حرب و إ إلىنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية كما ذهب ال

  .ذلك من خالل المادة الثامنة منه

و داخلي منها ، لذلك فتطبيقاتها كثيرة حيث تمت أ هذه كلها جرائم ال يخلو أي نزاع دولي 

  : في كل من 

  .حرب البوسنة و الهرسك-

ن من خالل هذه ي يتب،و كذا دارفور بالسودان) شاسا كين( الكونغو الديمقراطية روانداحرب -

لم يدقق في تحديد الجرائم ، حيث ) نظام روما( نظام المحكمة الجنائية الدولية أنالتفاصيل 

نص عليها بصفة واسعة و عامة قد يجعل المحكمة رهينة عدة تفسيرات و تكييفات تستند 

 مثل هذه الجرائم و هذا ما قد ينقص من ظفاء الصيغة الدولية علىإعليها الدول للتهرب من 

 القانون الجنائي سواء أنصالحيات المحكمة في قمع هذا النوع من الجرائم ، السيما و 

 الدولي يقتضي الدقة في تكييف عناصر الجريمة و الغرض من ذلك هو عدم جعل وأالداخلي 

ا لم يحدد بالضبط كما أن نظام روم،  )2( الجنائي موضع تالعب مصالح سياسيةالقانون 

   .الجرائم الواقعة بالتحديد على فئة الالجئين في النزاعات المسلحة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
مذكرة لنيل في النزاعات المسلحة غير الدولية ، الدولي للمدنيين و األعيان المدنية يالوضع القانون،شايب فتيحة )1(

  .95ص،  2010 - 2009سنة ،  جامعة الجزائر،عالقات الدوليةو الر في القانون الدولي يستيشهادةالماج

 ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، سكاكني باية ، العدالة الجنائية الدولية و دورها في حماية حقوق اإلنسان )2(

  .95ص، 2003،الجزائر 
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 الثانيالفرع 

   المحكمة الجنائيةآليةسن ح على تأثير بعض الدول

 عن الجرائم و المسئولينمن الصالحيات الدولية للمحكمة في متابعة  ما ينقص إن  

 من مناأل هو ما تقوم به بعض الدول الدائمة العضوية بمجلس  الالجئينخصوصا التي تلحق

 ستحالة متابعة مواطنيها ، دليل ذلك تفسير إتفسير نظام روما بما يدعم مصالحها و يدعم 

 حسب تعديل إذو الخاصة بالتعاون مع المحكمة ، ) 98(ة للمادالواليات المتحدة األمريكية 

ة و بحيث يمنع ي ضد المحكمة الجنائاألمريكي المعروف بالمذهب 2002قانون المالية لسنة 

 ، و الحكومات المحلية التعاون مع المحكمة الجنائية من خالل عدم األمريكيةعلى المحاكم 

ستعمال إ ، كما يمكن الرئيس األمريكي كابأمري قاطن أجنبي أو أمريكي مواطن أيتحويل 

كما نشير هنا ، )1( مواطن محل سجن من طرف المحكمة أيكافة الوسائل الالزمة لتحرير 

ن  أإلى 2002تقرير لها صدر في عام  أن الكونفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان تشير في إلى

تفاقيات ثنائية إ التوقيع على إلى  دول العالم سعيا منهابكلالواليات المتحدة األمريكية إتصلت 

و ) 2(نائية الدولية جمع هذه الدول ، لضمان عدم إحالة المواطنين األمريكيين إلى المحكمة ال

تفاقيات بقطع المساعدات قد هددت الحكومة األمريكية الدول التي ترفض توقيع هذه اإل

فع عشرات الدول إلى قتصادية و العسكرية عنها و فعال فحلمت هذه التهديدات في داإل

  ).3(تفاقيات من بينها عدة دول عربيةالتوقيع على مثل هذه اإل

    
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
)1( �E6ی	ا�6ئ�` ا� Lج/رج دا��1/�/ش" و� " oری
  .2002/أوت/�1F02 ه?ا ا����ی  ��

، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، جامعة محمد عزيز شكري، القانون الدولي اإلنساني و المحكمة الجنائية الدولية)2(

  .144ص،2005 ، الطبعة األولىه،ا و تحديات.د.بيروت، تحت عنوان ق
, تفاقيات موضع شك قانوني لتعارضها مع القواعد اآلمرة للقانون الدولييشير األستاذ محمد شكري أن مشروعة هذه اإل)3(

  .144 ص،المرجع نفسه
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  الفرع الثالث 

  يل دور المحكمة للتصدي للجرائم ضد الالجئينضرورة تفع 

يقع على عاتق كل الدول : نه إ الموجودة في مجال التصدي للجرائم الدولية فاآللياتلتفعيل   

 ، و عليها اإلنسانتفاقيات حقوق ا و اإلنسانيتفاقيات القانون الدولي إتزام مقرر من خالل إل

 الرسميين و المواطنين من مسؤولياتهم في عفاءإلمجال  لتزام بشكل صريح و البتنفيذ هذا اإل

  .هذا المجال

 اإلبادة خطورة المنصوص عليها في نظام روما كجريمة األشد الجرائم أنو مع مالحظة   

 و كذلك بالنسبة ، من قبل سلطات الدولة العامة إالو جريمة العدوان ال تقع في الغالب 

ة بغياب الديمقراطية و حرمان الشعوب من غالبا ما تكون مرتبط اإلنسانيةللجرائم ضد 

داء على الالجئين في تو كذا جرائم التشريد القسري للسكان و اإلعالحريات األساسية 

  .كالنساء و األطفالمحمية المخيمات و خصوصا الفئات ال

بعض المناطق مع بداية التسعينات كانت بسبب  شهدتهاأما بالنسبة لجرائم الحرب التي   

 القائمة في مجال اآلليات عرقية و عليه لتفعيل أوستقالل خلية سواء للمطالبة باإلنزاعات دا

   :ينبغي اإلنسانيحترام القانون الدولي إ و المعاقبة عليها و كفالة ،التصدي للجرائم الدولية 

 الديمقراطية و سيادة حقوق الشعوب في تقرير مصيرها كوسيلة كفيلة للحد مبادئ إرساء - 

 تلك الجرائم و جعل الدول تستجيب لمتطلبات التعاون الذي يتوقف عمل المحكمة من ارتكاب

  .وية و تعزيز دور المحكمة ية الدولية عليها مما يؤدي إلى تقالجنائ

 للمحكمة األساسي القضائية الجنائية ، بما يتفق و النظام أنظمتها إصالححث الدول على -  

 اإلجراءاتم باتخاذ الدولة كافة التشريعات و القوانين و لتزاو ذلك عبر اإل, الجنائية الدولية 

بطت به دوليا و بين قوانينها و تشريعاتها الوطنية ، من  و كفالة التواؤم بين ما ارت،الوطنية 

  )1(لتزامات الدولية ، في إطار النظم القانونية الداخليةجل كفالة التطبيق العملي والفعلي لإلأ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
"  المالمح األساسية للمحكمة الجنائية الدولية ، منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر تحت عنوان ،احمد أبو الوفاء)1(

  . 66ص،2004 ، 2إعداد شريف عتلم طبعة " المحكمة الجنائية الدولية المواءمات الدستورية و التشريعية 
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  المطلب الثاني

  يين في النزاعات المسلحةتدخل المحكمة لحماية المدن

ها و ذلك وفق نظام في التحقيق أ قضايا بدأربعتنظر المحكمة الجنائية الدولية حاليا في   

 للمحكمة ، بحيث قرر المدعي العام لدى اإلثبات و القواعد اإلجرائية و األساسيروما 

 الديمقراطية الكونغو ، و كذا الوضع في أوغنداالمحكمة فتح تحقيقات في كل من الوضع في 

 على طلب هذه الدول المصادقة على نظام روما ، و ا الوسطى ، بناءإفريقياو الوضع في 

  . الدولياألمن مجلس إحالةالوضع في دارفور في السودان بناء على 

 األولالفرع 

  أوغندافي تدخل القضاء الجنائي الدولي  

 بجيش الوضع المتعلق إحالة أوغندا قرر رئيس جمهورية 2003 من عام األولفي كانون    

 المدعي العام لدى إلى lords résistance army (L.R.A) ألمسماه األوغنديةالمقاومة 

تفقا على ضرورة إ العام في لندن الحقا و ي مع المدعاألوغندي لتقى الرئيسإالمحكمة و قد 

   )1( .ت يقا كخطوة لبدء التحقL.R.Aات المعنية للقبض على قيادي يتعاون الدول و الجمع

 جدية بدء التحقيق في أسباب تبين له وجود أن قرر المدعي العام بعد 2004 تموز 29في   

  .النظام من 18 بذلك وفق المادة األعضاءعلم الدول أ و روما،هذه القضية وفق معايير نظام 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــ
 األولى الطبعة ،لبي الحقوقية لحالقانون الدولي الجنائي ، منشورات ا المحكمة الجنائية الدولية و تطور ،زياد عيتاني .د)1(

  .494-493 ص ، 2009سنة 

 سنة ،األولى الطبعة ، منشورات الحلبي الحقوقية، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية،نجيب احمد اانظر كذلك قيد-

  .211-210 ص ، 2006
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عتداءات عاما عندما كان سكان شمال البالد يتعرضون لإل 17بدأت جذور النزاع منذ أكثر  

 عندما وصل الرئيس يوري ميوسيفيني إلى السلطة حيث 1986منظمة و ازداد األمر عام 

ت من بعدها مجموعات مقاومة نواتها الجيش الشعبي الديمقراطي السابق ، و قد استمر أنشأ

رتكاب إي قام بها المدعي العام بهذا الفريق منذ أواسط التسعينات حسب التحقيقات الت

ستغالل إغتصاب و إنتهاكات كبيرة لحقوق اإلنسان من تعذيب و إعدامات جماعية و إ

 %85األطفال و إجبارهم على تجنيدهم حيث وصل معدل األطفال في هذه الجماعات 

 المقاومة قد جيش سنة من هذه الجماعات العديد من أعضاء 15 و 11تتراوح أعمارهم بين 

ستغلوا للقيام بأعمال و جرائم ضد اإلنسانية كما تم إجبار اطف من قبل قيادي المقاومة و خ

 إخالء مناطقهم في منطقة كيغنم بادر في الشمال كفرز  علىشوليأثالثة أرباع سكان منطقة 

  .سكاني للمنطقة

 21ا في رتكبت في مخيم بارلونيأعلى التحقيق في الجرائم التي و تتركز مهمة المدعى العام 

 شخص ، و 200 من أكثر حيث تورد التقارير مقتل أوغندا في شمال شرق 2004شباط 

تيكا أ شخص في منطقة 240 من قتل 1995رتكبت ما بعد عام أخطر الجرائم التي أهي 

صدر المدعي أو قد ,  بحقهم اإلنسانيةرتكاب جرائم حرب و جرائم ضد إشمال ليرا بعد 

 )1( مذكرات توقيف بحق خمسة متهمين2005 األولشرين  ت20العام لدى المحكمة في 

 

 

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  راجع ملف أوغندا المعروض على محكمة الجنائية الدولية على الموقع أكثرللتفصيل )1(

www.icc-cpi.ini 
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  الفرع الثاني

   دارفورجهود القضاء الجنائي الدولي في

رتكاب نتهاكات الكبيرة لحقوق اإلنسان و إللإلفور في جنوب السودان تم نتيجة  دارإقليمفي   

من رقم جرائم حرب و إبادة جماعية و جرائم ضد اإلنسانية و بموجب قرار مجلس األ

 لجنة تحقيق دولية لتضطلع بمهام التحقيق في إرسال تم 2004يول  أ18بتاريخ  1564

تكبها جميع  التي تراإلنساني و القانون الدولي اإلنساننتهاكات حقوق إعلقة برير المتالتقا

 جماعية و تحديد هوية إبادة أعمال وقعت كانت إذا في دارفور ، و لتحديد ما األطراف

  ) 1(.لين عنهاؤونتهاكات لكفالة محاسبة المسمرتكبي تلك  اإل

 25 المتحدة في لألمم األمين العام  قدمت تقريرا إلى،اللجنةنتهاء من عمل و بعد اإل    

و  السالم في جنوب السودان ال يمكن تحقيقه دون العدالة أنعتبرت إ ،2005كانون الثاني 

 غير قادرة على التحقيق و المحاكمة أوودانية تمتنع أو غير راغبة س السلطات الأن يبدوالتي 

 فشلت في ألنهاالسودان رتكبت في دارفور في جنوب إفي جرائم الحرب و اإلبادة التي 

فور و بحضور بها جنود الجنجويد في دارعتداءات التي قام حماية حقوق شعبها من اإل

  .السلطات السودانية التي لم تمنع ذلك

عتداء عليهم ختطاف النساء و اإلإ من األشخاص و اآلالففقد عمد هؤالء الجنود على قتل   

 شخص على تهجيرهم و  مليون8.1 من كثرأ إجبار عن عائالتهم و إبعادهمتعذيبهم و و

  .ليتجمعوا في مخيمات لالجئين خارج دارفور و في تشاد  تركهم منازلهم

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .2004ول ليأ 18 تاريخ 1564 الدولي رقم األمنقرار مجلس )1(

 و اإلسالميسلحة بين الفقه الجنائي  في ظل النزاعات الماألقليات حماية ،حمدأالطاهر بن /أ:  انظر أكثرللتفصيل -  

  . 216- 215 ص ،2011  ،األولىالطبعة ، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزيع ، دراسة مقارنةاإلنسانيالقانون الدولي 
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المساليت و الزغهوى و قد طلبت اللجنة إحالة , ضد قبائل الفير  العماألو تركزت هذه 

  .لجنائية الدوليةمحكمة االالقضية عبر مجلس األمن إلى 

 الدولي الذي قرر األمن عن مجلس 1593 صدر القرار رقم 2005 آذار 31و في     

 المدعي العام للمحكمة إلى 2002 تموز 01فور منذ  الوضع القائم في دارإحالةبموجبه 

 غاية يومنا هذا خاصة بعد المذكرة إلىو مازالت تداعيات هذه القضية  )1(الجنائية الدولية 

 أن أصدرها المدعي العام للمحكمة بتوقيف عمر البشير رئيس الدولة السودانية ، كما التي

 متهما لعرضها على المحاكم الوطنية ، و فعال 15 قائمة بـأعدتالحكومة السودانية كانت 

و ) حمد هارونأ( ين هما وزير سوداني بالحكومة الحالية صتهام شخإ مؤخرا عن اإلعالنتم 

  .ا مذكرة توقيف مدين بدارفور و صدرت بحقهحد عناصر المتمرأ

 إال النزاعات المسلحة الدولية أثناء عقابية لحماية المدنيين آليةعتبار المحكمة الجنائية إب    

نسانية لالجئين في ضمن إالال على الطرد و المعاملة األساسي لم تنص في نظامها أنها

سيمة و بالتالي نوع من القصور في الحماية  الجاألفعالعتبارها من إ المعاقب عليها باألفعال

  .عتبارهم مدنيينإالمقررة لالجئين ب

  

  

  ــــــــــــــــــــــ
علي  ERS / 1593 (2005)،5/  وثيقة رقم 2005 آذار 31 تاريخ 1593 الدولي رقم األمنراجع قرار مجلس )1(

  www.un.org:الموقع
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  :الخاتمة 

قانونيا فعاال ضمن وضعا  منح الالجئين أنلبحث المتواضع هو ستخالصه من خالل هذا اإما يمكن    

  : حزما منها أكثر ق طربإتباع إال فعال ىيتأتلمعترف له بها لن ا و الهيئات اإلنساني القانون أحكام

 غير دولي بغية أو قيام نزاع مسلح دولي أثناء دقة لمصطلح اللجوء و خصوصا أكثر مفهوم إعطاء  

  .فئة الالجئين لأوسعتكريس حماية 

 أشكالتفاقية تكفل حقوق الالجئين في النزاعات المسلحة و تحصر كافة إ إيجادو كذا ضرورة   

  .نتهاكات الجسيمة اإلأشكالنسنة طابع اللجوء و العقاب على كافة أنتهاكات المرتكبة ضد الالجئين و اإل

ا يتناسب وضع إعطائهمحماية الالجئين و  في مجال اإلنسانيتفعيل دور الهيئات المختلفة للقانون الدولي   

 و لجان التحقيق األحمر واحد من خالل اللجنة الدولية للصليب أنمع وضعهم كضحايا و مدنيين في 

 الكبيرة لالجئين و تقديم المساعدة الالزمة و سياسات األعداد لمواجهة أفضلليتسنى لها توفير حماية 

  .التنمية الفعلية

 الالجئين و إلغاثة مناصفة األعباء صكوك تحمي الالجئين و تشجع على تقاسم رامإبتشجيع الدول على   

 برامج وطنية لتوطين الالجئين غير إقامةلالجئين ، و عدم طرد الالجئين و تسهيل العودة الطوعية 

  .األصليةالقادرين على العودة لبلدانهم 

قات الجماعية لالجئين على الحدود و عدم التدف لمواجهة اإلنسانيةحث الدول على تقديم المساعدات    

مين أ و تاإلنسانيالغوث  فيها خطرا ، و كفالة التنسيق مع المنظمات التي تقدم يواجهونطردهم لمناطق 

  .ةينسنة ظروفهم المعيشية و الصحأ لالجئين و األساسيةالحاجيات 

 عرض مشاكلهم في المؤتمرات تفعيل اآلليات و الميكانيزمات المتاحة للتعريف بمشاكل الالجئين و  

 قضاء جنائي فعال و تسهيل تسليم إرساءالدولية و المنابر المختلفة و تقديم الجناة للمحاكمة عن طريق 

  .المجرمين

 قاعدة إرساء في تشريعات الدول الوطنية و التعريف بها و اإلنسانيتطبيق قواعد القانون الدولي    

  .االختصاص العالمي

  تم بحمد اهللا



139 

 

  ئمة المراجعقا

   باللغة العربية:أوال

  :المتخصصةالكتب العامة و -1

 منشورات المسلحة، القانون الدولي اإلنساني و حماية المدنيين خالل النزاعات ،الوفاء أبوحمد أ.د -  

  .2005 ،بيروت،  الطبعة األولى ،الحقوقيةالحلبي 

 ، اإلنساني، منشورات الحلبي الحقوقية نتهاك قواعد القانون الدوليإبعض مظاهر : حمد كرعودأ.د -  

   .2005 ،بيروت  ،الطبعة األولى

إسرائيل ومشكلة –اإلستعمار اإلستيطاني –ديب الحداد حسام إبراهيم ،التحكيم في القانون الدولي .د -

       .                                          2008الفلسطينيين ،دار الكتاب الحديث ،القاهرة،جئين الال

 اللجنة الدولية للصليب ،الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي اإلنساني في القانون الدولي اإلنساني  -

  .2003 ، القاهرة،األحمر 

 الدولية الجنائية لرئيس الدولة على ضوء جدلية القانون الدولي و القانون المسؤولية : حسينةبلخيري  -  

  .2006،الجزائر ، عين مليلة ، و النشر و التوزيعالجنائي ، دار الهدى للطباعة

  .1983، القاهرة ، العربية النهضة دار ،حق اللجوء السياسي، اهللا أمربرهان .د -  

 سلسلة ،الفوضى تدمير الدولة و تكريس ،حتالل اإل العراق تحت ،  آخرونان و مست  كردأنتوني -  

  .2008 ،األولىالطبعة ،ربية كتب المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة الع

 دمشق ،2 الطبعة ، دار الفاضل للطباعة و النشر و التوزيع ، اإلنسان حقوق ،عبد الفاضل عباس .د -  

1995.  

 للطباعة و هومة  ، دار اإلنسانالعدالة الجنائية الدولية و دورها في حماية حقوق : سكاكني باية  -  

  .2003 ، الجزائر،النشر و التوزيع 

ثر النزاعات أ حول األحمر دراسة اللجنة الدولية للصليب ، يواجهن الحرب نساء: ندسي يشارلوت ل -  

  .2002،و التعاون داخل الحركة  السياسات ة شعب،المسلحة على النساء 
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دار الجامعة ، بدون طبعة، القواعدأهممصادره و مبادئه و ،اإلنساني القانون الدولي :الفتاحعصام عبد  -  

  .2008 ،مصر اإلسكندرية ،يدة للنشرالجد

  .1975،مصر ، اإلسكندرية ،11الطبعة ،القانون الدولي العام :  هيف أبوعلى صادق  -  

 الوثائق اإلنسان، حقوق ، عبد العظيم منعم وزير،محمد شريف بسيوني ، محمد سعيد الدقائق .د -  

  . 1988 ،األول ، المجلد دار العلم للمالييناإلقليمية،العالمية و 

   المعارف ةمنشأ ،اإلنسانيالمركز القانوني ألسرى الحرب في القانون الدولي : لي بمحمد حمد العس.د -  

  .2005 ، مصر، اإلسكندرية ، األولىالطبعة 

 بنغازي ،دار الكتب الوطنية ، الجمعيات الوطنية للهالل األحمر و خدماتها المحمية في القانون الدولي -

  .وال سنة،ة  بدون طبع،ليبيا

مطابع روز يوسف ، األهرام مطابع ،المحكمة الجنائية الدولية ، بدون طبعة: محمد شريف بسيوني .د -  

  .2200 ،مصر،الجديدة

 دار وائل األولى، الطبعة المعاصر، اإلنساني القانون الدولي  في استخدام القوة:موسىمحمد خليل  -  

  .2004 ،األردن عمان التوزيع،للنشر و 

  .1997 ، ، بيروت لبناناألولى الطبعة ، النزاع المسلح و القانون الدولي العام :كمال حماد.د -  

 عمان ، دار مجدالوي للنشر و التوزيع،أراء وثائق و ،اإلنساني القانون الدولي :عمر سعد اهللا.د -  

  .2002، األردن

، بيروت ، لبنان، اإلسالمير الغرب  ، دااإلنسانيتطور تدوين القانون الدولي : عمر سعد اهللا .د -  

1997.  

  .2005 ، مصراإلسكندرية منشاة المعارف ،  ،اإلنسانيالقانون الدولي : دة لمحمد فهاد الشال -  

 دراسة تحليلية في ضوء القانون و االجتهاد اللبناني و ،األجانب ترحيل :إسماعيلعصام نعمة . د-  

   . بدون سنة،األول العدد ،الدولي
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 ،األولى الطبعة ، بيروت، دار المؤلف، دليل الرئيس و القائدقانون النزاعات المسلحة،: علي عواد .د -  

2004.  

)  العلمي السنوي المؤتمر(  و المحكمة الجنائية الدولية اإلنسانيالقانون الدولي : محمد عزيز شكري  -  

 ،األولى الطبعة ،تحديات و فاقآ اإلنساني تحت عنوان القانون الدولي ،جامعة بيروت، لكلية الحقوق

2005.  

 و القانون اإلسالمي في ظل النزاعات المسلحة بين الفقه الجنائي األقليات حماية :حمدأطاهر بن .د -  

  .2011 ،األولى الطبعة ، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزيع ، دراسة مقارنة، اإلنسانيالدولي 

 الطبعة ، منشورات الحلبي الحقوقية،الدولية نحو العدالة الدوليةة المحكمة الجنائي: حمدأنجيب  اقيد -  

  .2006، األولى

 ، منشورات الحلبي الحقوقية ة و تطور القانون الدولي الجنائي، المحكمة الجنائية الدولي: زياد عيتاني-  

  .2009 ،الطبعة األولى

  : الرسائل و المذكرات-2

 مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ، اإلنسانيفي القانون الدولي حماية الالجئين :  العايش قابة منى-  

   .2009 - 2008 ، الجزائر، بن عكنون ،اإلدارية معهد الحقوق العلوم ،الحقوق 

 ، رسالة لنيل شهادة دكتورة دولة في القانون الدولي، اإلنسانيةالجرائم ضد :  عبد القادر البقيرات-  

  .2003 ،جامعة الجزائر

 مذكرة للحصول على شهادة ، المتحدة لشؤون الالجئيناألممميزانية مفوضية :  بوخميس وضاح-  

 ، الجزائر، بن عكنون ،الماجيستر في القانون الدولي و العالقات الدولية ، معهد الحقوق و العلوم االدراية

2005.  

جل الحصول أ من مذكرة  ،حماية حقوق الطفل في حاالت النزاعات المسلحة الدولية: ةجودي زكي -  

 ، بن عكنون ،اإلدارية كلية الحقوق و العلوم ،على شهادة الماجيستر في القانون الدولي و العالقات الدولية

  .2009-2008 ،الجزائر
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 ،الوضع القانوني الدولي للمدنيين و االعيان المدنية في النزاعات المسلحة الغير دولية:  شايب فتيحة-
  .2010 - 2009 سنة ، بن عكنون،لية الحقوق كد،.ق.مذكرة لنيل شهادة م

معهد ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، حق اللجوء السياسي في القانون الدولي العام: يحيوش سعاد  -  

  . 2002 - 2001 ،الجزائر، بن عكنون ،ريةادالحقوق و العلوم اإل

  : المقاالت -3

 ، القاهرة ،دوة نظمها مركز البحوث و الدراسات  نأعمال ، الحماية الدولية لالجئين : أحمد الرشيدي-  

  .1996 ،نوفمبر

 المجلة ، المتحدة و الوكاالت المتخصصة لحماية حقوق اإلنساناألمم نظام :الوفاء أبوحمد أ.د -  

  .54 عدد ،المصرية للقانون الدولي

 دليل اإلنسانيدولي  القانون ال الدولي،اإلنساني للقانون األولية األسس :الرحمن عبد إسماعيل.د -  

 ، األحمر اللجنة الدولية للصليب ،حمد فتحي سرور و آخرونأ. د.أعده ،للتطبيق على الصعيد الوطني
  .2003 ،بعثة القاهرة ، دار المستقبل العربي

عرض موجز للقانون الدولي اإلنساني ، ترجمة عربية لمقال نشر بالمجلة : ستانسيسالف نهليلك  -  
  أ.ص.د. من طرف ل1984 أوت  بعثة القاهرة ، ،ألحمراالدولية للصليب 

 الطبعة ،األحمر اللجنة الدولية للصليب ،  و تطور القانون الدولي اإلنسانينشأة: وري بفرنسواز -  

  .1987 ، جنيف،الرابعة

    :منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر  -4

   2008 -2007 ، شتاء،41 العدد  ،اإلنسانيمجلة  -  

 عدد ،اإلنساني في القانون و السياسات و العمل إنسانيةوارات  ح،األحمرالمجلة الدولية للصليب  -  

  .2001  سنة ،)2(

 للمحكمة الجنائية الدولية ، منشورات اللجنة الدولية للصليب األساسية المالمح : الوفاءأبوحمد  أ-  

  )ات الدستورية و التشريعية المحكمة الجنائية الدولية و المواءام(  تحت عنوان ،األحمر

  .2004 سنة ، الطبعة الثانية شريف عتلم،إعداد
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  .1986ا مايو .ص. دالمجلة  في حاالت النزاع المسلح،األطفال حماية الالجئين : ساندرا سنجر-  

  .1975 ، جنيف، اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني مبادئ : بكتيهجان  -  

  :المفوضية السامية لشؤون الالجئين ات منشور -5

  .2001 لسنة ،)02( رقم ،لالجئين دليل القانون الدولي :الالجئينحماية  -  

   .2002 لسنة ،)129( رقم ،)04( المجلد ، المتحدة لشؤون الالجئيناألمم مفوضية : الالجئون-  

  .2003 سنة ،)132( رقم ،)03( المجلد ، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين :الالجئون  -  

   :أخرىمجالت -6

  .1992 لسنة ،)208( العدد ، 19السنة ،مجلة المستقبل العربي  -  

  .1993فريل ،أ 114 العدد ،السياسة الدولية  مجلة -  

  .1996فريل ، أ124 العدد ،مجلة السياسية الدولية -  

  : و التوصياتالتقارير-7

   . 47الدورة ، الجمعية لعامة ، الالجئين شؤونلتقرير مفوضية األمم المتحدة  -  

  .2000 عام اليونيسيفتقرير وضع األطفال في العالم الصادر عن  -  

  .2009 سنة ، إلى مجلس حقوق اإلنسانغولدستونتقرير لجنة  -  

  .1982 لعام ،ج/27 رقم ،وضية الالجئينفتوصيات اللجنة التنفيذية لم -  

  .2002 لسنة ،ة لمفوضية الالجئينتوصيات اللجنة التنفيذي -  
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