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 األسبوع االول 

 الدولي اإلنساني وقانون الالجئين الدولي التمييز بين القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون 

 

 مقدمة:

ان التمييز بين فروع القانون الدولي الوارده في هذه الحصة )القانون الدولي لحقوق االنسان، والقانون الدولي االنساني، وقانون    

القائمة بينها، يحتاج الى بيان مفهومها، ونطاق تطبيقها، وخصائصها، ومصادرها، ومبادئها، الالجئين الدولي(، وبيان العالقة 

 وربما قد تكون هناك حاجة لربطها بالقانون الدولي الجنائي.

 

 أهداف الحصة:

 يتوقع من الطالب بعد نهاية هذه الجلسة أن يكون قادراً على:

النظر عن اإلنتماء الوطني للشخص المحمي، منذ الحرب العالمية تقديم المنطق الذي يحكم تطور حقوق اإلنسان بغض  (1

الثانية والذي عرف تطوراً نوعياً )من حيث محتوى الحماية ونوع األحكام( وكمياً )من حيث عدد المعاهدات الدولية 

 وتنوع آليات الحماية(.

 ية كمصدر للحقوق والحريات، بما فيها تلك المتعلقة بالالجئين. الدولي وما بين اإلجراءات التعاقدالتمييز ما بين العرف  (2

التمييز ما بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان وتقديم قانون الالجئين الدولي كقانون خاص  (3

 ضمن القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

انون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان والتي التعريف بآليات الحماية المتوفرة للمدنيين في كل من الق (4

 تنطبق على الالجئين كونهم يقعون تحت والية الدولة المعنية. 

a.  آليات الحماية الدولية التعاقدية 

b. )آليات الحماية الدولية غير التعاقدية )إنطالقاً من ميثاق األمم المتحدة 

c.  :آليات الحماية اإلقليمية 

i. األوروبي 

ii. مريكياأل 

iii. األفريقي 

 التطور الذي حصل على القانون الدولي اإلنساني مع تطور القانون الجنائي الدولي.  (5
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   نقاط هامة لمدرس المساق:

 االشارة الى المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي اإلنساني.  (1

انون الدولي اإلنساني كونها اإلنسان والقكل من اتفاقيات حقوق الحقوق السياسية والمدنية التي تتعرض لها  اإلشارة الى (2

 تنطبق على الالجئين باعتبارهم مدنيين. 

 

 :مراجعة ادبيات 

 .43ـ  26(، 2010)بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية،  القانون الدولي اإلنسانينوال بسج،  (1

إلى المبادئ التي يقوم عليها القانون تناولت بسج في هذه الصفحات مفهوم القانون الدولي اإلنساني، ومراحل تطوره باإلضافة 

 الدولي اإلنساني.

فأما لجهة مفهوم القانون الدولي اإلنساني، فقد بينت بسج ان الفقه قد أورد تعريفات عدة للقانون الدولي اإلنساني، والتي يمكن ان 

سع للقانون الدولي اإلنساني. وانتهت تدرس من جانبين، احدهما المفهوم الضيق للقانون الدولي اإلنساني، واآلخر المفهوم الوا

بسج إلى نتيجة مفادها ان القانون الدولي اإلنساني هو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة والعرفية التي تستهدف تنظيم الحرب أو 

لمسلحة( النزاعات المسلحة، وذلك من خالل وضع جملة من القيود والضوابط على أطرافها )أي أطراف الحرب أو النزاعات ا

 عند استخدام وسائل القتال، للحد من اآلثار المترتبة على استخدام القوة، وقصرها على المقاتلين واألهداف العسكرية.

وأما لجهة مراحل تطور القانون الدولي اإلنساني، فان بسج تطرقت إلى المراحل التاريخية التي مر بها القانون الدولي اإلنساني 

)األولى تتعلق بحماية المرضى والجرحى من  1949، ومرورا باتفاقيات جنيف األربعة لعام 1864ف لعام ابتداء من اتفاقية جني

أفراد القوات المسلحة في الميدان، الثانية تتعلق بحماية المرضى والجرحى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار، الثالثة 

ة األشخاص المدنيين وقت الحرب(، وصوال إلى البروتوكولين اإلضافيين لعام تتعلق بحماية أسرى الحرب والرابعة تتعلق بحماي

)األول يتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية والثاني يتعلق بالنزاعات المسلحة غير  1949الملحقين باتفاقيات جنيف لعام  1977

 الدولية(.

وضحت بسج ان القانون الدولي اإلنساني يقوم على جملة من  وأخيرا لجهة المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي اإلنساني؛ إذ

المبادئ األخالقية واإلنسانية المستمدة من مبادئ قانون الهاي وقانون جنيف؛ كمبدأ التمييز بين الهدف العسكري والمدني، حظر 

 استخدام األسلحة السامة والجرثومية، منع أعمال الغدر والغش...
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القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان "جوانب الوحدة والتميز"."  فرحات، محمد نور. "تاريخ (2

 .2000. القاهرة: دار المستقبل العربي، 96ـ  83، في دراسات في القانون الدولي اإلنساني

نون الدولي اإلنساني من حدد فرحات في مقدمة هذه الورقة نطاقها الموضوعي الرئيس؛ إذ اعتبرها محاولة لرصد العالقة بين القا

 جهة والقانون الدولي لحقوق اإلنسان من جهة أخرى.

ولتوضيح هذه العالقة، فقد وظف فرحات لتحقيق هذه المهمة بعض المعايير من أبرزها، تعريف ومصادر كل من القانونيين 

من القانونيين، نطاق الحماية ومداها والقيود )القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان(، الموضوع الذي يحميه كل 

 الواردة على حق الدول في التحلل من التزاماتها.

فأما لجهة تعريف كل من القانونيين ومصادرهما، فقد بيّن فرحات ان المقصود بالقانون الدولي اإلنساني مجموعة القواعد المتفق 

النزاعات المسلحة، والى حماية األفراد المشتركين في العمليات الحربية عليها دوليا، والتي تهدف للحد من استخدام العنف وقت 

 أو الذين توقفوا عن القتال، بما فيها الفئات اآلتية: الجرحى والمصابين واألسرى والمدنيين.

كوالن الملحقان والبروتو 1949وعليه فقد ذكر فرحات ان مصادر القانون الدولي اإلنساني تتمثل في اتفاقيات جنيف األربعة لعام 

، وقانون الهاي، باإلضافة إلى ما يخرج عن منظمة األمم المتحدة من اتفاقيات تهدف الحترام حقوق اإلنسان في 1977بها لعام 

 أوقات النزاعات المسلحة، والتي يكون موضوعها ايضا الحد من استخدام بعض األسلحة التي يغلب عليها طابع اإلبادة الجماعية.

للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، فيرى فرحات ان المقصود به مجموعة القواعد المنصوص عليها في اإلعالنات أما بالنسبة 

والمعاهدات الدولية ـ سواء ذات الطابع األدبي أو ذات الطابع القانوني اإللزامي ـ والتي تؤمن وتكفل حقوق اإلنسان وحرياته 

)العهد الدولي الخاص بالحقوق  1966، والعهدين الدوليين لعام 1948ق اإلنسان لعام المختلفة. وبالتالي فان اإلعالن العالمي لحقو

المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية( تعتبر من أهم مصادر القانون الدولي لحقوق 

 اإلنسان.

وحدة الهدف بين المواثيق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان في فترتي السلم  وبناء على ما قدمه فرحات فقد توصل إلى نتيجة مفادها

المعنية بحقوق اإلنسان في فترة الحرب أو النزاع المسلح، ويتمثل هذا الهدف في الحرص  1949والحرب، واتفاقيات جنيف لعام 

 على احترام حقوق اإلنسان وحرياته المختلفة.

رياته ومداها، فيميز فرحات في هذه النقطة بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي وأما لجهة حماية حقوق اإلنسان وح

 لحقوق اإلنسان. 

قد اعترفت للدول بحق  1966( من العهدين الدوليين لعام 4أما فيما يخص القانون الدولي لحقوق اإلنسان، فبين فرحات ان المادة )

( من العهدين. إال ان فرحات 4اإلنسان وحرياته أثناء حاالت الطوارئ في حدود نص المادة )التحلل من التزاماتها باحترام حقوق 

ليست مطلقة، بل يرد عليها قيدين: األول، عدم جواز المساس بالحقوق  يوضح ان قاعدة التحلل من االلتزامات وقت الطوارئ ه

والعقوبات الالانسانية، عدم جواز تطبيق القوانين الجنائية والحريات ذات الحصانة، ومن أبرزها الحق في الحياة، حظر التعذيب 
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بأثر رجعي... والثاني، احترام االلتزامات الدولية األخرى وأظهرها التزامات الدولة بمقتضى القانون الدولي اإلنساني، وخاصة 

نساني، فإنها ذات طبيعة شاملة؛ إذ . وأما ما يخص أحكام القانون الدولي اإل1949المقررة بموجب اتفاقيات جنيف األربعة لعام 

توفر حماية أكثر شموال واطرادا من الحماية التي توفرها أحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان، ومن غير البديهي ان يرد عليها 

 ( من العهدين سابقة الذكر.4القيد الوارد في المادة )

 

. االسكندرية: منشأة المعارف، اإلسكندرية، ه الوطنية والدوليةقانون حقوق اإلنسان: مصادره وتطبيقاتبشير، الشافعي. ( 3

2004. 

 

 (: 20-13التعريف بحقوق اإلنسان ومصادرها ) -

o األصل اإللهي 

o األصل الطبيعي 

o :األصل الوضعي 

 (34)أنظر الئحة الحقوق التي تتعرض لها ص.  1االتفاقيات الدولية ذات العالقة -

 1966والمدنية لعام العهد الدولي للحقوق السياسية  (1

  1966العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام  (2

 

  

 المنطق الذي يحكمها:  -

 علو حقوق اإلنسان على أي اعتبارات أخرى .أ

 مركزية الفرد ومكانته المتميزة في هذه المنظومة  .ب

 وجود جزاء لمن يخالفه:  .ت

 

a.  :على المستوى الدولي 

i. المراجعة الدورية للجان الخاصة باالتفاقيات الدولية. نظام الشكاوى الفردية بموجب ميثاق األمم المتحدة والواليات

 الخاصة والموضوعية. 

 لجنة حقوق اإلنسان لمتابعة تطبيق العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية .1

 لجنة الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية .2

                                                            
 http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/للمزيد عن اإلتفاقيات والمعاهدات وغيرها راجع المكتبة اإللكترونية لجامعة مينسوتا:   1

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/
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 .1951المتحدة الخاصة بالالجئين لتطبيق اتفاقية الالجئين لعام مفوضية األمم  .3

a. يع هذه االتفاقيات من حيث التوقيعيمكن اإلطالع على وضع جم( المصادقة، التحفظات ،reservation أو )

 (. derogationاالستثناءات )

ii. زام الدول األعضاء باالتفاقيات. ، إنشاء لجان مختصة بمراجعة مدى التاالتفاقياتاآلليات القانونية المنشأة بموجب 

iii. تدخل دولي بطرق مختلفة ومتعددة خاصة من خالل التدخل اإلنساني وتفعيل الفصل السادس والسابع من ميثاق

 األمم المتحدة. 

 

b.  :على المستوى اإلقليمي 

 

i.وجود اتفاقيات اقليمية ومحاكم متخصصة لحماية حقوق اإلنسان كما في أوروبا وأمريكا 

 أوروبا:  .1

 

  حيز التنفيذ 1950"االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية" توقيع ،

1953 . 

  المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في ستراسبورغ وتمييزها عن محكمة العدل األوروبية

)من حيث الدول األعضاء، الميثاق المنشأ لكل منهما، المهام، مكان المحكمة، إجراءات 

 ة...(. المحاكم
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Simplified Chart of signatures and ratifications 

Treaties coming from the subject-matter: 

Human Rights (Convention and Protocols only)  

Status as of: 30/8/2011 

Member States of the Council of Europe 

 States / Treaties CETS Nos.  005  009  046  114  117  177  187  

 Albania  P  P  P  P  P  P  P  

 Andorra  P  P  P  P  P  P  P  

 Armenia  P  P  P  P  P  P  S  

 Austria  P  P  P  P  P  S  P  

1)  Azerbaijan  P  P  P  P  P  S   

2)  Belgium  P  P  P  P  S  S  P  

3)  Bosnia and Herzegovina  P  P  P  P  P  P  P  

4)  Bulgaria  P  P  P  P  P   P  

5)  Croatia  P  P  P  P  P  P  P  

6)  Cyprus  P  P  P  P  P  P  P  

7)  Czech Republic  P  P  P  P  P  S  P  

8)  Denmark  P  P  P  P  P   P  

9)  Estonia  P  P  P  P  P  S  P  

10)  Finland  P  P  P  P  P  P  P  

11)  France  P  P  P  P  P   P  

12)  Georgia  P  P  P  P  P  P  P  

13)  Germany  P  P  P  P  S  S  P  

14)  Greece  P  P   P  P  S  P  

15)  Hungary  P  P  P  P  P  S  P  

16)  Iceland  P  P  P  P  P  S  P  

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CM=8&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=009&CM=8&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=046&CM=8&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=114&CM=8&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=117&CM=8&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=177&CM=8&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=187&CM=8&CL=ENG
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17)  Ireland  P  P  P  P  P  S  P  

18)  Italy  P  P  P  P  P  S  P  

19)  Latvia  P  P  P  P  P  S  S  

20)  Liechtenstein  P  P  P  P  P  S  P  

21)  Lithuania  P  P  P  P  P   P  

22)  Luxembourg  P  P  P  P  P  P  P  

23)  Malta  P  P  P  P  P   P  

24)  Moldova  P  P  P  P  P  S  P  

25)  Monaco  P  S  P  P  P   P  

26)  Montenegro  P  P  P  P  P  P  P  

27)  Netherlands  P  P  P  P  S  P  P  

28)  Norway  P  P  P  P  P  S  P  

29)  Poland  P  P  P  P  P   S  

30)  Portugal  P  P  P  P  P  S  P  

31)  Romania  P  P  P  P  P  P  P  

32)  Russia  P  P  P  S  P  S   

33)  San Marino  P  P  P  P  P  P  P  

34)  Serbia  P  P  P  P  P  P  P  

35)  Slovakia  P  P  P  P  P  S  P  

36)  Slovenia  P  P  P  P  P  P  P  

37)  Spain  P  P  P  P  P  P  P  

38)  Sweden  P  P  P  P  P   P  

39)  Switzerland  P  S   P  P   P  

40)  The former Yugoslav Republic of Macedonia  P  P  P  P  P  P  P  

41)  Turkey  P  P  S  P  S  S  P  

42)  Ukraine  P  P  P  P  P  P  P  

43)  United Kingdom  P  P  S  P    P  



9 
 

Non-member States of the Council of Europe 

No participation. 

- International Organisations 

Organisations / Treaties CETS Nos.  005  009  046  114  117  177  187  

European Union         

- Notes: 

S : Signatory - P : Party - D : Denunciation - Tinted compartments: no participation 

authorized to this day. 

For all complementary information, please click on the CETS number of the treaty. 

- Treaty Office on http://conventions.coe.int 

 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms  

(ETS No. 005)  

 

Open for signature by the members of the Council of Europe, in Rome, on 4 

November 1950. 

Entry into force: 3 September 1953. 

Summary of the treaty 

The "European Convention on Human Rights" sets forth a number of fundamental rights 

and freedoms (right to life, prohibition of torture, prohibition of slavery and forced labour, 

right to liberty and security, right to a fair trial, no punishment without law, right to respect 

for private and family life, freedom of thought, conscience and religion, freedom of 

expression, freedom of assembly and association, right to marry, right to an effective 

remedy, prohibition of discrimination). More rights are granted by additional protocols to 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CM=8&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=009&CM=8&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=046&CM=8&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=114&CM=8&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=117&CM=8&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=177&CM=8&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=187&CM=8&CL=ENG
http://conventions.coe.int/
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/005.htm
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the Convention (Protocols 1 (ETS No. 009), 4 (ETS No. 046), 6 (ETS No. 114), 7 (ETS 

No. 117), 12 (ETS No. 177) and 13 (ETS No. 187)). 

Parties undertake to secure these rights and freedoms to everyone within their jurisdiction. 

The Convention also establishes an international enforcement machinery. To ensure the 

observance of the engagements undertaken by the Parties, the European Court of Human 

Rights in Strasbourg has been set up. It deals with individual and inter-State petitions. At 

the request of the Committee of Ministers of the Council of Europe, the Court may also 

give advisory opinions concerning the interpretation of the Conventions and the protocols 

thereto. 

Following the entry into force of Protocol No. 11 to the Convention on 1 November 1998 

(1), the control machinery established by the Convention has been restructured. All alleged 

violations of human rights are referred directly to the Court. In the majority of cases the 

Court sits in Chambers of seven judges. It decides on the admissibility and merits of 

applications and if necessary undertakes an investigation. The Court will also place itself 

at the disposal of the parties with a view to securing a friendly settlement of the matter on 

the basis of respect for human rights as defined in the Convention and the protocols thereto. 

Hearings are public unless the Court in exceptional circumstances decides otherwise. 

Within a period of three months from the date of the judgment of the Chamber, any party 

to the case may, in exceptional cases (serious questions affecting the interpretation or 

application of the Convention or the protocols thereto, or serious issues of general 

importance), request that the case be referred to the Grand Chamber. If the request is 

accepted, the resulting judgment of the Grand Chamber will be final. Judgments of 

Chambers will become final when the parties declare that they will not request that the case 

be referred to the Grand Chamber, or have made no request for reference three months after 

the date of the judgment, or, if such a request is made, when the panel of the Grand 

Chamber rejects the request to refer. 

The parties to a case must abide by the judgments of the Court and take all necessary 

measures to comply with them. The Committee of Ministers supervises the execution of 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/005.htm#FN1
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judgments. The Secretary General may request Parties to provide explanations on the 

manner in which their domestic law ensures the effective implementation of the 

Convention. 

 

(1) The text of the Convention had been amended according to the provisions of Protocol 

No. 3 (ETS No. 45), which entered into force on 21 September 1970, of Protocol No. 5 

(ETS No. 55), which entered into force on 20 December 1971 and of Protocol No. 8 (ETS 

No. 118), which entered into force on 1 January 1990, and comprised also the text of 

Protocol No. 2 (ETS No. 44) which, in accordance with Article 5, paragraph 3 thereof, had 

been an integral part of the Convention since its entry into force on 21 September 1970. 

All provisions which had been amended or added by these Protocols are replaced by 

Protocol No. 11 (ETS No. 155), as from the date of its entry into force on 1 November 

1998. As from that date, Protocol No. 9 (ETS No. 140), which entered into force on 1 

October 1994, is repealed and Protocol No. 10 (ETS No. 146) has lost its purpose. 

 

 تواريخ مهمة بالنسبة للمحكمة االوروبية لحقوق اإلنسان:

Creation of the Council of Europe (5 May 1949).  

Adoption of the Convention (4 November 1950).  

Entry into force of the Convention (3 September 1953). 

First members of the Court elected by the Consultative (21 January 1959).  

Assembly of the Council of Europe (23-28 February 1959). 

The Court’s first session (18 September 1959). 

The Court adopts its Rules of Court (14 November 1960). 

The Court delivers its first judgment: Lawless v. Ireland (14 November 1960).  

Entry into force of Protocol No. 11 to the Convention, instituting “the new Court” (1 November 

1998)  

The Court delivers its 10,000th judgment (18 September 2008). 

Entry into force of the Protocol No. 14, whose aim is to guarantee the long-term efficiency of the 

Court (1 June 2010). 
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The European Court of Human Rights is an international court set up in 1959. It rules on individual 

or State applications alleging violations of the civil and political rights set out in the European 

Convention on Human Rights. Since 1998 it has sat as a full-time court and individuals can apply 

to it directly.  

In almost fifty years the Court has delivered more than 10,000 judgments. These are binding on 

the countries concerned and have led governments to alter their legislation and administrative 

practice in a wide range of areas. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living 

instrument for meeting new challenges and consolidating the rule of law and democracy in Europe.  

The Court is based in Strasbourg, in the Human Rights Building designed by the British architect 

Richard Rogers in 1994 – a building whose image is known worldwide. From here, the Court 

monitors respect for the human rights of 800 million Europeans in the 47 Council of Europe 

member States that have ratified the Convention.2 

 :مالحظة 

 للمزيد من المعلومات حول اإلتفاقية والحقوق التي تنص عليها يرجى اإلطالع على:

  :فيديو تعريفي حول اإلتفاقية 

http://www.youtube.com/user/EuropeanCourt#p/u/15/ZDJ0nRv05mg 

 :(45، صفحة 2009)بشير،  مراجعة المرجع التالي. 

 (:الدقيقة العاشرة من الفيديو)بعد  موقف المحكمة من قضية الالجئين والمهاجرين 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/The+Court/Introduction/Video+on+the+Court/  

 

 14عدد البروتوكوالت إلى اآلن:  .ث

  2003 –: منع عقوبة اإلعدام 13بروتوكول 

  2005 –: منع التمييز 12بروتوكول . 

                                                            
2 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/5C53ADA4-80F8-42CB-B8BD-
CBBB781F42C8/0/FAQ_COUL_ENG_A5_OCT2010.pdf  

http://www.youtube.com/user/EuropeanCourt#p/u/15/ZDJ0nRv05mg
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/The+Court/Introduction/Video+on+the+Court/
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/5C53ADA4-80F8-42CB-B8BD-CBBB781F42C8/0/FAQ_COUL_ENG_A5_OCT2010.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/5C53ADA4-80F8-42CB-B8BD-CBBB781F42C8/0/FAQ_COUL_ENG_A5_OCT2010.pdf
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المحاكم الوطنية ملزمة بتطبيق اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وإال تقوم المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان  .ج

 بالحكم ضد الدولة التي ال تنفذ االتفاقية. 

a. الف بين الدول األنكلوساكسونية واإلسكندنافية من جهة )التي تحتاج إلى قانون وطني لتطبيق مع اخت

 .(43، صفحة 2009)بشير، ما ورد فيها( والدول األخرى. 

ولة من قبل قاضي يتم اختيار واحد من أصل ثالثة تقترحهم كل د 47عدد القضاة: نفس عدد الدول األعضاء،  .ح

 برلمان مجلس أوروبا. 

ال يجوز قاضي منفرد في قضية بالده، يمكن في ظروف خاصة أن يكون عضوا في اللجنة المكونة من ثالثة  .خ

قاضي، فيجب أن تحتوي على القاضي من  17قضاة أو هيئة عامة من  7قضاة. أما في القضايا التي يبت فيها 

 ذلك البلد المعني. 

مليون يورو من ميزانية مجلس أوروبا )بحسب عدد السكان، الناتج  58بلغت  2010م ميزانية المحكمة عا .د

 اإلجمالي القومي(. 

 من يستطيع الطعن أمام المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان:  .ذ

a.  األفراد أو مجموعة من األفراد، منظمة غير حكومية أو شركة، تجاه دولة عضو )ال يوجد تمييز

والجئ... ما دام منتهك الحق هي دولة عضو وهم موجودون تحت  بين مواطن وأجنبي، مهاجر

 (. under the jurisdiction –سلطة هذه الدولة 

b.  .الدول تجاه بعضها 

 ضد من يمكن التقديم بالطعن؟ .ر

a. دولة أو دول أعضاء 

b.  .ال تقبل قضايا ضد دولة غير عضو أو ضد أفراد 

 

 شروط قبول الدعوة:  .ز

a.  .انتهاء إجراءات التقاضي الوطنية حتى آخر درجات التقاضي 

b.  .االنتهاك مرتبط بأحد الحقوق المحمية باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 

c.  أشهر من تاريخ إصدار الحكم النهائي عن أعلى محكمة وطنية، آخر درجات التقاضي  6خالل

 الوطنية. 

d.   .أن يكون المتقدم هو الضحية بشكل شخصي ومباشر ويتأثر من االنتهاك بشكل سلبي 

e. )أن يكون االنتهاك بعد دخول اإلتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدولة المعنية( 

مهمة التنفيذ: مجلس أوروبا، بحيث ال تتكرر مثل تلك االنتهاكات. التعويض على الضحايا وعدم تكرار  .س

تغيير تشريعات وإجراءات منافية التفاقية حقوق اإلنسان. مثلما حدث في الدانمرك التي  االنتهاكات. ممكن

عدلت قوانيها الخاصة بالمساعدة العامة الذي كان يسمح بحجز األشخاص الذين يهملون في رعاية أسرهم 

 .(44، صفحة 2009)بشير، التي كانت تمنع اليسوعيين من إنشاء أديرة  1973وفي سويسرا عام 
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أشهر طلب تحويل الملف من جديد للهيئة العامة  3القرارات نهائية وغير قابلة للطعن إال أنه يمكن خالل  .ش

 قاض.  17للمحكمة المكونة من 

 بعض األرقام:  .ص

a. 50000 قضية يتم تقديمها بالسنة للمحكمة 

b. من  6المادة  –رتبطة بالحق في محاكمة عادلة أهم االنتهاكات: أكثر من نص اإلدانات لقضايا م

الخاصة بالحق  3و 2%( بعدها المادة 64االتفاقية واألول من البروتوكول األول الخاصة بالملكية )

 في الحياة ومنع التعذيب والمعاملة الالإنسانية. 

 

c.  لضمان حياة المحكمة: أضاف فكرة 2010حزيران  1دخل حيز التنفيذ في  14بروتوكول .

significant disadvantage   لقبول قضية ما باإلضافة إلى تحديد والية القضاة بتسع سنوات

 غير قابلة للتجديد. 

 

 

 في أمريكا:  (2

 األسس التي يقوم عليها نظام الحماية اإلقليمي لحقوق اإلنسان: .ض

a.  المنشأ لمنظمة الدول االمريكية وتعديالته  1948ميثاق بوجوتا لعام 

b.  آخذة بعين  1978والتي دخلت حيز التنفيذ عام  1969األمريكية لحقوق اإلنسان لعام االتفاقية(

 3االعتبار التطور في أوروبا وعلى المستوى الدولي حيث تم تبني العهدين الدوليين( وبدأت المحكمة

 . 1979عملها عام 

i. 82  .مادة 

ii. تحتوي على حقوق سياسية ومدنية وحقوق اقتصادية واجتماعية 

iii. ى إمكانية تقييدها في ظروف خاصة. تشير إل 

iv.  .تحديد حقوق وحريات)تنظيم تشكيل وعمل اللجنة والمحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان ،

 (. خلق آليات لتنفيذها

v. مؤسساتها الرئيسية : 

اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان ومقرها واشنطن دي سي. مهمتها رقابة وحماية حقوق  .1

اإلنسان، ذات طابع استشاري بالنسبة للمنظمة األمريكية في قضايا حقوق اإلنسان. مكونة من سبع 

أشخاص، ينتخبهم أعضاء المنظمة دون أن يكون ممثلين للدول األصل. يمكن انتخابهم مرتين، كل 

 سنوات.  8مرة ل

                                                            
3 http://www.corteidh.or.cr/index.cfm?&CFID=666614&CFTOKEN=69520161 

http://www.corteidh.or.cr/index.cfm?&CFID=666614&CFTOKEN=69520161
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دور سياسي خوزي في كوستاريكا. لها  المحكمة االمريكية لحقوق اإلنسان ومقرها سان .2

من حيث التحقيقات وإرسال البعثات، ولها دور شبه قضائي )ومنها اتخاذ إجراءات وقائية ومؤقتة( 

سنوات  6بحيث تنظر في القضايا التي تحولها لجنة حقوق اإلنسان. عدد القضاة سبعة ينتخبوا لمدة 

ن للمحكمة أن تبدأ في تجدد مرة واحدة. ال يجوز أن يكون اثنان من نفس البلد في الوقت ذاته. يمك

 النظر في قضية بناء على طلب من اللجنة أو من دولة عضو فقط. 

 

 

vi. :الدول األعضاء 

دولة منها الواليات المتحدة وكندا وكوبا )بعد وقف العمل بتجميدذ  35في منظمة الدول األمريكية:  .1

 (. 2009عضوية كوبا عام 

دولة )ليس فيها الواليات المتحدة، وال  25نسان: الدول األعضاء في االتفاقية األمريكية لحقوق اإل .2

 كندا وال كوبا(. 

 دولة.  21الدول التي اعترفت بوالية المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان:  .3

 

 : (6-52، الصفحات 2009)بشير، في أفريقيا  (3

 

a)  ،يشبه ما ورد في المعاهدة االوروبية واألمريكية  1981الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب

 لحقوق اإلنسان. 

b)  .الجديد: واجبات الفرد نحو األسرة ونحو الدولة والمجتمع 

c)  إنشاء لجنة حقوق إنسان )أشبه للنظام األمريكي( وتبني بروتوكول حول انشاء المحكمة اإلفريقية

 إلنسان. لحقوق ا

d)  أضعف اآلليات اإلقليمية لعدم وجود محكمة منذ البداية، وضعف آليات اإللزام على الدول. األقوى

 هي آليات أوروبا. 

 

في الدول العربية: بالرغم من محاوالت لتبني ميثاق عربي لحقوق اإلنسان إال أنها باءت إلى اآلن  (4

 بالفشل. 

 على المستوى المحلي: ليس موضوعنا في هذا المساق. على األقل ليس اآلن.     

المقيمين في الدولة     الحقوق السياسية والمدنية مع تركيز على أنها تنطبق أيضاً على الالجئين وغير المواطني بشكل عام     

 المعنية: 
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 (22-109، الصفحات 2009 )بشير،( الحق في الحياة: 1

a.  .ال يجوز حرمان هذا الحق بشكل تعسفي 

b.  .حكم اإلعدام ألكثر الجرائم خطورة وبعد صدور حكم نهائي عن محكمة مختصة 

c.   سنة أو المرأة حامل.  18ال يجوز تطبيق اإلعدام على من هو أقل من 

d. تل على خلفية الشرف، القتل ألسباب سياسية، حاالت اإلعدام التعسفي وخارج المحاكم والقانون غير جائزة )الق

 االغتياالت، أعمال اإلبادة الجماعية...(

e.  .هناك مقرر خاص لحاالت اإلعدام التعسفي أو بإجراءات مقتضبة 

f.  الحق في الحياة من بين الحقوق الواجبة االحترام دائما، وغير قابلة لإلستثناء من التطبيق حتى في حاالت الطوارئ

 والضرورة. 

 .(5-131، الصفحات 2009)بشير، ( الحق في اكتساب جنسية: 2

a. )أساس الحقوق الوطنية )كالحق في اإلقامة، وتولى الوظائف العامة، والمشاركة في الحياة السياسية 

b.  ...التمتع في الحقوق األخرى غير السياسية مثل الحق في العمل، التعليم المجاني 

c.  ...التمتع بحماية الدولة خارج حدودها 

 تشمل: و

  .حق لكل فرد أن يكون له جنسية، وال يجوز تجريده منها، لكن يمكن تغييرها 

 صل فلسطيني من الجنسية ال يجوز الحرمان من الجنسية تعسفاً )حرمان المواطنين األردنيين من أ

 بطريقة تعسفية، وبال قرار محكمة، وعلى أساس تمييزي(

  )منع حرمان الطفل من الجنسية )وضع المتزوجات من أجانب أو الجئين في بعض الدول 

 منع الحرمان من الجنسية على أساس الجنس 

 

 (80-149، الصفحات 2009)بشير، ( حظر التعذيب والمعاملة الالإنسانية: 3

a.  .بالرغم من االنتشار الواسع لالتفاقيات والنصوص التي تمنع التعذيب إال أنه ما زال منتشراً في كثير من الدول 

b.  هناك اتفاقية خاصة لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

 . 1987والتي دخلت حيز التنفيذ عام  ،1984لعام 
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 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية:   7المادة 

ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، ال يجوز "

 .".الحر إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه

 من اتفاقية مناهضة التعذيب:   1المادة 

ألغراض هذه االتفاقية، يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما "

يشتبه في بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو 

أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب  -أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث 

من األسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر 

ن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه العقوبات أو الذي يتصرف بصفته الرسمية. وال يتضم

 .". يكون نتيجة عرضية لها.

أما القانون الدولي اإلنساني وخاصة جنيف الرابعة فهي تحمي المدنيين زمن الحرب أو النزاعات المسلحة، وتنطبق على الالجئين 

 يتهم بموجب هذه االتفاقيات.ب حماكونهم مدنيين، وبالتالي يج

 من جنيف الرابعة:  44ورد نص صريح في المادة 

عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في هذه االتفاقية، ال تعامل الدولة الحاجزة الالجئين، الذين ال يتمتعون في الواقع "

 ..".بحماية أية حكومة، كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية

 كما منعت الدول التي صادقت على االتفاقية من تطبيق الحماية بطريقة تمييزية بموجب الجنسية أو المواطنة: 

  13المادة 

تشمل أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع، دون أي تمييز مجحف يرجع بشكل خاص إلي العنصر، 

 السياسية، والمقصود بها تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب.أو الجنسية أو الدين، أو اآلراء 

 

  من خالل:القانون الجنائي الدوليالتطور الذي حصل مع تطور ، 

a.  محاكم طوكيو ومحاكم نورمبرغ.  -محاكم يتم تشكيلها من دول فازت في الحرب 

b.  (.1995، ورواندا 1993 -محاكم خاصة )ليوغسالفيا السابقة 

c.  ومكانها هولندا، الهاي )من خالل ما يسمى  2002دخلت حيز التنفيذ عام  – 1998المحكمة الجنائية الدولية

 .(80-271، الصفحات 2009)بشير، مادة(.  138نظام روما والمكون من 

وطنية أخرى أن تحاكم على جرائم حرب وتعطى األولوية على محاكمة )في كل األحوال يجوز للمحاكم الوطنية المعنية أو محاكم 

 إال إذا لم تكن محاكم حقيقية( –من قبل محاكم دولية 
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 (5-242، الصفحات 2009)بشير،  اختصاصها الموضوعي : 

vii.  جريمة اإلبادة الجماعية 

viii. الجرائم ضد اإلنسانية 

ix. جرائم الحرب 

x. ائم العدوانجر 

 

c.  :اختصاصها الشكلي 

i. بعد مصادقة الدولة الستين(.  2002الدول األعضاء وبعد دخول االتفاقية حيز التنفيذ )بعد 

ii. 2005لسنة  1593بناء على تفويض من مجلس األمن بموجب الفصل السابع. كما حصل في قرار مجلس األمن 

 .  2011لعام  1970بإحالة قضية دارفور، أو ليبيا في قرار 

iii. .جرائم ضمن العناصر الموضوعية األربعة 

 

  تنطبق فقط على الدول التي دولة على ميثاق روما وهي معاهدة دولية  116: صادقت 2011حزيران  22حتى

 4.تصادق عليها

 32 ( فقط من الدول العربية اإلفريقية( 2011حزيران  22دولة أفريقية: )منها تونس ) 

 15 ( من الدول العربية و/أو اإلسالمية(، بدور الصين طبعاً. 2003( وأفغانستان )2002دولة آسيوية: )منها األردن ) 

 18 طبعاً( من أوروبا الشرقية )بدون روسيا 

 26 )دولة من أمريكا الالتينية والكاريبي )بما فيها فنزويال، ولكن بدون الواليات المتحدة 

 25  ومنها  2002دولة من أوروبا الغربية وغيرها )كلها كانت مصادقة مع دخول االتفاقية حيز التنفيذ عام

  كندا واستراليا(.

 

 

 

 

 

 

  :المصادر والمراجع 

 

                                                            
4 http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm  

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
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 الدولية:المعاهدات والمواثيق  -

 

  1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 

  1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام. 

  1966العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية لعام . 

 .اإلتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية 

  1984إتفاقية مناهضة التعذيب لعام . 

 

 المقاالت والكتب: -

  ،منشورات القانون الدولي اإلنساني وحماية المدنيين واألعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحةنوال احمد بسج ،

 .43-26، ص2010الحلبي الحقوقية، بيروت، 

 دراسااات في لي لحقوق اإلنسااان"، في مفيد شااهاب، محمد نور فرحات، "تاريخ القانون الدولي اإلنساااني والقانون الدو

 .97-83، ص2000، دار المستقبل العربي، بيروت، القانون الدولي اإلنساني

  ،منشاااأة المعارف، اإلساااكندرية، 3، طقانون حقوق اإلنساااان: مصاااادره وتطبيقاته الوطنية والدوليةالشاااافعي بشاااير ،

2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع الثاني
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 المواثيق الدولية والنظام القانوني لالجئين.تعريف الالجئ في 

 

 :مقدمة

ان ظاهرة اللجوء ليست بظاهرة حديثة، اال ان االهتمام الجدي  بها بدأ بالظهور بعد الحرب العالمية االولى والثانية، حيث نتج 

 خالل خلق نظام قانوني دولي وعنهما عدد كبير من الالجئين، فكان البد من التفكير بتوفير حماية لهؤالء الالجئين، وذلك من 

 وطني، مقصده االول تحديد ماهية الالجئ؛ كي يمنحه مركزا قانونيا يليق بوضعه االستثنائي.

 

 أهداف الحصة:

 يتوقع من الطالب بعد نهاية هذه الجلسة أن يكون قادراً على: 

 وقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة. تحديد تعريف لالجئ وفقا لالتفاقيات الدولية واإلقليمية، والقوانين المحلية، .1

 بيان النظام القانوني لالجئين وفقا للقانون الدولي، ودور القانون الوطني في تحديد النظام القانوني لالجئين. .2

 تحديد الشروط الواجب توافرها لقيام شخصية الالجئ واالعتراف بها. .3

 المتوفرة للنازحين. أنماطه، والحماية أسبابه، و تحديد المقصود بالنزوح، و .4

 التمييز بين الالجئ والنازح من الناحية القانونية. .5

 

 نقاط هامة لمدرس المساق:

  لمصطلح من هو "الالجئ". 1951مدى شمولية تعريف اتفاقية 

  من تحديد "الالجئ" في حاالت اللجوء الجماعي. 1951موقف اتفاقية 

  النظام القانوني لالجئين ومدى انعكاس االلتزامات الدولية في قوانين الدولة الداخلية بهذا دور القانون الوطني في تحديد

 الشأن. 

  .الالجئ وارتباطه باتفاقات تنظيم وضع عديمي الجنسية 

 

 

 

 مراجعة ادبيات: 
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ن والتطوير،" بخاري عبد هللا الجعلى، "الجوانب القانونية األساسية لحماية الالجئين في القانون الدولي: التقني (1

 .97ـ  75(: 1984، )40 المجلة المصرية للقانون الدولي

تطرق الجعلى في هذه الصفحات إلى تعريف الالجئ في الوثائق الدولية المختلفة وقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة، باإلضافة 

 إلى تحديد وضع الشخص كالجئ.

مختلف الوثائق الدولية واإلقليمية، بدءا من ترتيبات واتفاقيات عصبة األمم  تعريف الالجئ، فأورد الجعلى تعريفا لالجئ فيأما 

ومرورا بالتعريف الذي أورده دستور المنظمة الدولية لالجئين، والنظام األساسي لمفوض األمم المتحدة لشؤون الالجئين لعام 

فات التي توردها الجمعية العامة لألمم المتحدة لالجئ، ، وانتهاء بالتعريبعض التعريفات التي توردها االتفاقيات اإلقليميةو، 1950

 والذي تعكسه القرارات الصادرة عنها. 

أما بالنسبة للتعريفات المستخدمة في ظل ترتيبات واتفاقيات عصبة األمم فإنها كانت موجهة لظروف محددة، وبالتالي فإنها لم 

في ظل التعريف الذي أورده دستور المنظمة الدولية لالجئين لعام تفلح في الوصول إلى تعريف شمولي، إال ان األمر قد تغير 

؛ إذ ان هذا الدستور اعتمد على "االضطهاد" كعامل أساسي في تعريفه. ثم بعد ذلك فان النظام األساسي لمفوض األمم 1946

هو كائن، بل توسع ليشمل من قد  المتحدة لشؤون الالجئين وسع من الحماية الدولية الممنوحة لالجئين؛ إذ انه لم يقتصر على ما

يصبح الجئا مستقبال، وأقام الحماية وفقا لقاعدة الخوف المؤسس على االضطهاد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين أو الرأي 

 السياسي. 

(، وبروتوكولها 1951)يشار اليها فيما بعد باتفاقية  1951وأما بالنسبة للتعريف الذي أورته االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام 

تعريفا للفظة الالجئ مطابقا لما جاء في النظام األساسي للمفوض  1951( من اتفاقية 1أ ـ/1فقد تضمنت المادة )؛ 1967لعام 

وبسبب  1951أن لفظة الجئ تنطبق على "كل من وجد نتيجة ألحداث وقعت قبل األول من يناير  2السامي. وأوردت في فقرتها 

من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو )انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة بسبب آرائه خوف له ما يبرره 

السياسية( خارج البالد التي يحمل جنسيتها وال يستطيع أو ال يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف، أو كل من ال جنسية 

يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة إلى ذلك البلد".  أما بالنسبة لبروتوكول له وهو خارج بلد إقامته السابقة وال يستطيع أو ال 

ن لفظة الجئ تعني كل شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة األولى من اتفاقية أ، فقد نص في مادته األولى ب1967 عام

تساوى  1967وبالتالي بموجب بروتوكول ". 1951كما لو لم ترد فيه عبارة "نتيجة ألحداث وقعت قبل األول من يناير  1951

 1951في الوضع جميع الالجئين الذين ينطبق عليهم التعريف الوارد في االتفاقية بصرف النظر عن التاريخ المحدد باتفاقية 

متحدة، (. واستمرت الجهود لتوسيع وتطوير تعريف الالجئ، هذا ما عكسته قرارات الجمعية العامة لألمم ال1951)األول من يناير 

والتي سعت لمد المساعدة إلى أشخاص آخرين )األشخاص الذين ال مكان لهم( باعتبارهم ضحايا الكوارث التي من صنع البشر. 

وعلى الرغم من التطور والتوسع في تعريف "الالجئ"، إال  انه ما زال قاصرا، فلم يشمل بعض الفئات كضحايا الكوارث 

، أو االتفاق على وثيقة دولية 1951واقترح الجعلى لتفادي هذا القصور ان يتم توسيع تعريف الالجئ الوارد في اتفاقية  .الطبيعية

 جديدة ليشمل فئات أخرى.
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وأما لجهة تحديد وضع الالجئ كشخص، فقد تناول الجعلى الشروط التي يجب توافرها للتحديد، وكذلك إجراءات التحديد واألثر 

يجب توافر الشرط األساسي التحديد خارج والية إقليم الدولة. أما فيما يخص شروط التحديد، فاظهر الجعلى انه  المترتب على

 الذ جاء فيه: لتحديد وضع الشخص كالجئ المتمثل في الخوف، وهذا ما يظهر من تعريف الالجئ 1951الوارد في اتفاقية 

هاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة "...وبسبب الخوف الذي له ما يبرره من التعرض لالضط

هو موجه في الدرجة األولى "لالجئ الفرد"، وبالتالي  1951وأشار الجعلى ان كل ما جاء في اتفاقية أو بسبب أرائه السياسية". 

كبيرة من الالجئين ـ والمناط بالمفوض السامي معتبرا ان إجراء "القبول المبدئي" لجماعات  هذا يتطلب حال آخر للجوء الجماعي،

 لشؤون الالجئين ـ حال مناسبا.

لم يتضمنا أي مؤشر بالنسبة لإلجراء الذي  1967وبروتوكول  1951وأما ما يخص إجراءات التحديد، فأوضح الجعلى ان اتفاقية 

مع  اومتفق اراء أو األسلوب الذي تراه مناسبيجب إتباعه بهدف تحديد وضع الالجئ، وقد تركا للدولة المتعاقدة أن تحدد اإلج

أصدرت اللجنة التنفيذية لبرنامج وقد  تكوينها السياسي والدستوري. وعليه فقد جاءت اإلجراءات التي تتبعها الدول متباينة ومختلفة.

ل المتعاقدة على وجوب والتي ناشدت فيها الدو ،1977لعام  (8)المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  توصيتها رقم 

أن يستوفى الترتيب الخاص بتحديد وضع الالجئ متطلبات أساسية، أهمها: يجب أن يكون لدى الموظف المختص تعليمات واضحة 

للتعامل مع الحاالت التي قد تكون واردة في إطار الوثائق الدولية، يجب أن تكون هناك جهة محددة تقع عليها مسؤولية دراسة 

، ويرى الجعلى انه من شأن هذه التوصية التخفيف من على وضع الالجئ واتخاذ القرار من الوهلة األولى... طلبات الحصول

 المخاطر الناشئة عن التفاوت والتباين المشار إليه فيما سبق.

الدول ـ التي  وفيما يخص األثر المترتب على التحديد خارج والية إقليم الدولة؛ فبين الجعلى انه يقصد بذلك عدم اعتراف بعض

ـ بوضع الالجئ الذي حددته دول متعاقدة؛ إذ تقوم بتحديد جديد لوضعه وفقا 1967وبروتوكول  1951هي أطراف في اتفاقية 

عندها. كما أضاف الجعلى ان رفض قبول أثر التحديد خارج والية إقليم الدولة يعد متناقضا مع  ةالسائد اتلإلجراءات أو الترتيب

التوصل لتوجه مشترك وعالمي بشأن وضع الالجئ  في ، والمتمثل )أي الغرض(1967وبروتوكول  1951جوهر غرض اتفاقية 

بواسطة كل الدول المتعاقدة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فانه يتعارض مع نصوص االتفاقية الخاصة بوثائق السفر المقبولة 

 د دول ليست أطرافا في االتفاقية والبروتوكول.وإنما عن ،على نحو واسع ليس فقط عند الدول المتعاقدة )األطراف(

 

)عمان:  حق الالجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض في ضوء أحكام القانون الدولي العاممحمد عبد الحميد سيف،  (2

 .47ـ  41(، 2002د.ن، 

الفلسطيني والتمييز بين مصطلح تناول سيف في هذه الصفحات تعريف الالجئ والالجئ الفلسطيني، باإلضافة إلى تعريف النازح 

 "النازح" و"الالجئ". وتجنبا للتكرار يستثنى عرض تعريف الالجئ بوجه عاما لمعالجته فيما سلف.

االنروا تعرفه على انه: فأما لجهة تعريف الالجئ الفلسطيني، فان سيف يورد تعريفات متعددة له بحسب الجهة التي صاغته؛ 

، والذي 1948أيار /مايو  15إلى  1946ي فلسطين لمدة عامين على األقل بين حزيران/يونيو "الشخص الذي كان مسكنه الطبيع



23 
 

مسكنه ووسائل معيشته ولجأ إلى إحدى الدول حيث تقدم الوكالة مساعداتها، وينسحب هذا التعريف  1948فقد نتيجة الحرب 

فيذهب إلى ان الالجئين الفلسطينيين هم: "جميع الفلسطينيين  وأهلية تقديم المساعدة على األوالد واألحفاد". أما التعريف الفلسطيني

، وبين التوقيع على اتفاق 1947وانسالهم الذين طردوا واجبروا على مغادرة منازلهم خالل الفترة الواقعة بين تشرين ثاني/نوفمبر 

 األخير".، في األراضي التي كانت تحت سيطرة اإلسرائيليين في التاريخ 1949الهدنة في رودس سنة 

وأما لجهة تعريف النازح الفلسطيني، فلقد أشار سيف إلى عدم تطرق القرارات والوثائق الدولية لتعريف "النازح"، وإنما استخدم 

، وبالتالي فان النازح ـ بوجه عام ـ هو وصف 1967هذا المصطلح لإلشارة إلى الفلسطينيين الذين تركوا ديارهم كنتيجة لحرب 

فيغادرون إلى مناطق أخرى  ،ذين يضطرون لترك بالدهم نتيجة لالضطهاد، أو سقوط بالدهم نتيجة للحربيطلق على أولئك ال

 داخل حدود الدولة الواحدة بحثا عن األمن.

منع من العودة اليها، بسبب الحرب و  أرضهوعليه فيقول سيف ان النازح الفلسطيني هو: "كل فلسطيني غادر أو شرد عن 

، أو ذيولها الالحقة في أوامر عسكرية وإدارية لسلطات االحتالل، أو الذين منحوا تصاريح للمغادرة 1967المباشرة في حزيران 

إلى شرق األردن أو غيرها من األقطار، على أمل ان يعودوا، ولكن نتيجة لتعقيدات إسرائيلية منعوا من العودة، وهناك ايضا ما 

اإلسرائيلية إجراءات إبعادهم عن ديارهم خارج فلسطين ألسباب تدعي بأنها  يعرف بالمبعدين وهم أولئك الذين اتخذت السلطات

أمنية، أو أولئك الذين كانوا في السجون اإلسرائيلية وأفرج عنهم بشكل استثنائي )تبادل األسرى(، واشترطت إسرائيل إبعادهم 

 خارج سلطتها".

ى أولئك األشخاص الذين أجبرتهم ظروف الحرب الدائرة ن ان مصطلح "الجئ" يطلق علوفي المحصلة النهائية، فان سيف بيّ 

بين إسرائيل والعرب، واألعمال اإلرهابية التي اقترفتها العصابات الصهيونية، لترك ديارهم واللجوء إلى مناطق تقع خارج 

إلى مناطق أخرى ، لترك ديارهم 1967بالدهم طلبا لالمان. أما مصطلح "نازح" فيطلق على الفلسطينيين الذين اضطرتهم حرب 

داخل حدود الدولة الواحدة )داخل الضفة الغربية وقطاع غزة( وحتى إلى المملكة األردنية الهاشمية، على اعتبار ان الضفة الغربية 

 كانت جزءا منها.

( 237ان القرارات الدولية أقرت بحماية النازحين، وبضرورة عودتهم إلى ديارهم؛ فقرار مجلس األمن رقم ) الى وأشار سيف

ها افيه دعوة صريحة لحكومة إسرائيل لتأمين سالمة وامن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، ودع 1967لعام 

أكد على حق السكان النازحين ـ غير القابل للتصرف  1982( لعام 37/120لتسهيل عودتهم. كذلك فان قرار الجمعية العامة رقم )

، ودعت الجمعية إسرائيل لعدم 1967إقامتهم السابقة في األقاليم التي تحتلها إسرائيل منذ عام  ـ بالعودة إلى أوطانهم أو أماكن

ويتناقض مع عدم قابلية هذا الحق  ،فرض تدابير تعرقل عودة السكان النازحين، معتبرة القيام بفرض العراقيل امرأ غير مقبول

 للتصرف.
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 .137ـ  121(: 1998) 18، عدد واراألسديب عكاوي، "النظام القانوني لالجئين،"  (3

تطرق عكاوي في هذه الصفحات إلى محورين، األول يتعلق بالنظام القانوني لالجئين في القانون الدولي. والثاني يظهر دور     

 القانون الوطني )الداخلي( في تحديد النظام القانوني لالجئين.

فيشير عكاوي إلى منظومة قانونية تهتم بتنظيم وضع الالجئين، والتي تتمثل  أما لجهة النظام القانوني لالجئين في القانون الدولي،

التي تحدد نظام الالجئين  في: االتفاقات ذات الصفة العامة )التي تحدد نظام الالجئين بوجه عام(، االتفاقات ذات الطابع اإلقليمي(

دد مجاال محددا في تنظيم الالجئين(، االتفاقات التي تتعلق في إطار إقليم جغرافي بعينه(، االتفاقات ذات الطابع الخاص )التي تح

باألشخاص عديمي الجنسية، االتفاقات التي طبق مفعولها على الالجئين، المعاهدات التي تتضمن أحكاما خاصة تتعلق بالالجئين، 

 االتفاقات ذات الصفة العامة التي تتعلق بالالجئين واالتفاقات واإلعالنات بشأن اللجوء.

، االتفاقات ذات الصفة العامة، واالتفاقات المتعلقة باألشخاص التي أشار اليها عكاويومن ابرز االتفاقات ذات الطابع الدولي 

)ستاتوس(،  1951عديمي الجنسية. أما بالنسبة لالتفاقات ذات الصفة العامة، فمن أشهرها االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام 

 .1950، وميثاق مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين لعام 1967وكذلك بروتوكولها لعام 

، تتضمن ثالثة أنواع من األحكام، وهي: التعاريف المتعلقة باألشخاص الذين يجب 1951فاالتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام 

لد اللجوء( واألحكام الخاصة بسريان اعتبارهم الجئين، األحكام التي تحدد النظام القانوني لالجئين )حقوقهم وواجباتهم في ب

؛ إذ بموجبه أصبحت االتفاقية تطبق على كافة الحاالت 1951، فيوسع من دائرة تطبيق اتفاقية 1967االتفاقية. أما بروتوكولها لعام 

 1967وكول ، وأيضا على الحاالت التي ال يحددها التاريخ. وذكر عكاوي ان بروت1951التي نشأت بعد األول من كانون الثاني 

 .1951؛ أي بمعنى انه يمكن ان تكون الدولة طرفا فيه بغض النظر عن اشتراكها في اتفاقية 1951يعتبر مستقال عن اتفاقية 

فانه يحدد األشخاص الذين تنطبق عليهم صالحيات مفوض ، 1950وبالنسبة لميثاق مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين لعام 

، إال انه يختلف عنه في انه )أي 1951ؤون الالجئين ـ وبوجه عام ـ يشبه التحديد الموجود في اتفاقية األمم المتحدة السامي لش

 .1951الميثاق( ال يتقيد بالتاريخ المشار إليه في اتفاقية 

جنسية، وذلك ( هم عديمو ال1951أما االتفاقات المتعلقة باألشخاص عديمي الجنسية، فقد اظهر عكاوي ان الالجئين )وفقا التفاقية 

في الحاالت التي ال تمنحهم أية دولة اللجوء، وفي الحاالت التي ال تعتبرهم الدولة التي تركوها مواطنين لها، وفي حالة عدم تمتعهم 

برمت اتفاقية خاصة بوضع عديمي الجنسية تعرف أ  يقول عكاوي انه بالحماية الدبلوماسية أو القنصلية من قبل أي دولة تذكر. و

، لكن يغيب عن هذه االتفاقية بعض األحكام، كالتحرر من العقاب بسبب الدخول غير القانوني 1954ة عديمي الجنسية لعام باتفاقي

 إلى أراضي دولة ما، وكاألحكام الخاصة بحظر الطرد أو الرد.

المجال ان المقصود بنظام  وأما لجهة دور القانون الوطني )الداخلي( في تحديد النظام القانوني لالجئين، فأوضح عكاوي في هذا

الالجئين، ذلك النظام القانوني لالجئين الذي يحدد في آن واحد بواسطة قواعد وأحكام القانون الدولي إلى جانب أحكام وقواعد 

 القانون الوطني. ويسترسل عكاوي قائال ان هناك عالقة متبادلة بين قواعد كل من القانون الدولي والوطني، بل ان هذه العالقة

والذي يقصد به تجسيد قواعد القانون  (reception)يمكن إظهارها بشكل اكبر وأوسع من خالل وسائل أخرى، أهمها: األولى، 
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الدولي واالتفاقيات الدولية في القانون الداخلي دون تغيير في مضمون ومحتوى تلك القواعد، عبر آلية إقرار قانون خاص بذلك 

. أما 1954فرنسا قانونا يخول الرئيس الفرنسي التصديق على اتفاقية انعدام الجنسية لعام صادر عن البرلمان، فمثال اتخذت 

الثانية، فهي أسلوب التحويل؛ أي تحويل قواعد القانون الدولي وعكسها في القانون الداخلي عن طريق قانون خاص بذلك )وهنا 

، غير ان النواحي 1951ية الخاصة بوضع الالجئين لعام يكون بإدخال بعض التعديالت(، فمثال صادقت استراليا على االتفاق

 العملية لتحديد األشخاص الذين ينطبق عليهم وصف الالجئ نظمت بموجب قانون خاص بذلك. 

 

 :المصادر والمراجع 

 

  ،خارى عبد هللا الجعلى لدولي: التقنين ب قانون ا ية الالجئين في ال ية لحما ية األسااااااااساااااا قانون نب ال الجوا

 . 1984، 40، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد والتطوير"

  ،حق الالجئين الفلسااطينيين في العودة والتعويض في ضااوء أحكام القانون الدولي محمد عبد الحميد ساايف

 .2002، الدار العربية للعلوم، بيروت، العام

 " ،137 -121، ص1998، 18، األسوار، العدد النظام القانوني لالجئين"ديب عكاوي. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحصة الثالثة
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 حماية الالجئ

 

 :مقدمة

في الحصة األولى والثانية جرى الحديث عن اإلطار العام للقانون الدولي ما بعد الحرب العالمية الثانية والتغير الجذري على 

الالجئ وكيفية تحديده  القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان وعلى الالجئين. كما تم التعرض لتعريف

لتحديد واالختالفات الموجودة بين الدول في التعامل مع اللجوء. وفي هذه الحصة سيتم التعرض لمسائل تبرز ما بعد اللجوء، وبا

 لالجئين، تحديدا حقهم في عدم الطرد/ الرد، والحقوق المفروضة لهم في السلم والحرب على حد سواء. عن مسألة الحماية الدولية

 داف الحصة:أه

 يتوقع من الطالب بعد نهاية هذه الجلسة أن يكون قادراً على:

 الطرد: أوبيان وتفسير مبدأ عدم الرد  .1

وتحديد  (asylum seekersعدم الرد على الحدود أو الطرد واالستبعاد بحيث يتم النظر في طلبات طالبي اللجوء ) -

 من منهم ينطبق عليهم وضع الالجئ بموجب القانون الدولي. 

 

 بيان مدى الحماية التي يوفرها النظام القانوني لالجئين زمن النزاعات المسلحة. .2

تأمين حقوق أساسية معينة سواء لطالبي اللجوء إلى حين تحديد وضعهم، أو منح حق لجوء مؤقت إلى حين توفير  -

ة أخرى، أو منحهم حقوق وحريات الالجئ المعترف بها وطنياً. علماً بأن هناك نوعان من ترتيبات لمرورهم لدول

 الحقوق يتمتع به طالبو اللجوء أو الالجئون في بلد ما: 

 زمن النزاعات المسلحة: بموجب القانون الدولي اإلنساني. -

 الدولي لالجئين.  زمن السلم: بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان كما تم تحديده في القانون -

 

 نقاط هامة لمدرس المساق:

 التمييز بين طالب اللجوء والالجئ -

 اإلشارة الى مفهوم الحماية المؤقتة، ومبدأ تقاسم اإلعباء الدولية. -

 مفهوم عدم الطرد على المستوى اإلقليمي واالستثناءات الواردة بشأن هذا المبدأ. -

 حق اللجوء وموقف اتفاقية الالجئين من ذلك.  -

 

 مراجعة أدبيات:
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1) Chimni, B. (2011). International Refugee Law: A Reader. pp. 82-90. 

 

 م الرد أو الطرد والحق في اللجوءمبدأ عد -

طالب اللجوء هو وضع من يطلب  أن(. حيث refugee( والالجئ )asylum seekerوهنا البد من التمييز ما بين طالب اللجوء )

اللجوء في بلد ما ألسباب كثيرة من بينها الخوف من االضطهاد )لكن هناك أسباب أخرى كثيرة يمكن أن يكون من بينها الهرب 

خارج اتفاقية الالجئين(. أما الالجئ فهو من يتم قبول طلبه من بين طالبي اللجوء بحيث يعترف به كالجئ  –من حرب أهلية 

 . 1951اتفاقية  بموجب

 The terms asylum-seeker and refugee are often confused: an asylum-seeker is someone 

who says he or she is a refugee, but whose claim has not yet been definitively evaluated. 

 National asylum systems are there to decide which asylum-seekers actually qualify for 

international protection. Those judged through proper procedures not to be refugees, nor 

to be in need of any other form of international protection, can be sent back to their home 

countries. 

 The efficiency of the asylum system is key. If the asylum system is both fast and fair, then 

people who know they are not refugees have little incentive to make a claim in the first 

place, thereby benefitting both the host country and the refugees for whom the system is 

intended. 

 During mass movements of refugees (usually as a result of conflicts or generalized 

violence as opposed to individual persecution), there is not - and never will be - a capacity 

to conduct individual asylum interviews for everyone who has crossed the border. Nor is 

it usually necessary, since in such circumstances it is generally evident why they have 

fled. As a result, such groups are often declared "prima facie" refugees. 

  

Asylum:  

 

1- Older concept and institution. It was mainly about justice, not a legal status. It is 

related to sovereign power of kings in the past, and states in current times.  

2- It is usually refused to accept it as a right, enforceable for individuals. Art. 14 of 

the UDHR provides that everyone has the right to seek asylum, but not to be granted 

one.  
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3- Kennedy: trying to reconcile national discretion with the individual right to asylum 

will fail because of the “vagueness of the institution.” Chimni comments, maybe it 

is vagueness indeed the characteristic of contemporary international system of 

asylum.  

4- There is a debatable believe that European migration movement following WW1 is 

different of current migration flows, from third world. It is wrong to believe that 

the intercontinental movements is unprecedented in history. Some numbers offered 

by Widgren: 

 1800-2000: the peak was in 1845-1924: 50 million people, mainly 

Europeans, moved to Western Hemisphere – at a time when total population 

was 1 billion.  

 1500-1960: 15 million (7 of which were slaves) Africans and Asians 

moved to other continents.  

 Europe’s role as sending partners compared with other continents 

was maintained up to the 1970s.  

 

5- For Skran: The thesis concerning the specific nature of the problem of refugee in 

the post WW2 is advanced mainly by Europeans to justify the institutionalization  

of what Hathaway has called the non-entrée regime.  

 

 

 Principle of non-refoulement: CIL? 

 

1- States had refused the right to asylum but accepted the obligation of non-

refoulement.  

2- Art.33(1) of the 1951 Covention:  

. ال يجوز ألية دولة متعاقدة أن تطرد الجئا أو ترده بأية صورة من 1انه: "على  1951( من اتفاقية 33/1حيث تنص المادة )

الصور إلي حدود األقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية 

 معينة أو بسبب آرائه السياسية".
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3- It was included in other instruments, such as art. 3 of the 1984 Convention against 

Torture:  

. ال يجوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده )"أن 1( من اتفاقية مناهضة التعذيب على انه: "3حيث تنص المادة )

سيكون في خطر التعرض للتعذيب. ترده"( أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى االعتقاد بأنه 

. تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه األسباب متوافرة، جميع االعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة 2

 االنطباق، وجود نمط ثابت من االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق اإلنسان في الدولة المعنية".

 

4- It was not however an absolute right: art.33(2) of the 1951 Refugee Convention.  

 

: "على أنه ال يسمح باالحتجاج بهذا الحق ألي الجئ تتوفر دواع معقولة العتباره 1951( من اتفاقية 33/2حيث تنص المادة )

نهائي عليه الرتكابه جرما استثنائي الخطورة، خطرا علي أمن البلد الذي يوجد فيه أو العتباره يمثل، نظرا لسبق صدور حكم 

 خطرا علي مجتمع ذلك البلد.

 

               5- 1951 Convention had in mind individual asylum seekers, not mass influx. Here 

is                     status of refugees now, according to UNHCR. 

 UNHCR was set up in 1951 to help the estimated 1 million people still uprooted after 

World War II to return home. Since then, we have helped find durable solutions for tens 

of millions of refugees and they remain our core constituency. 

 The latest figures available show that the number of refugees of concern to UNHCR stood 

at 10.4 million refugees at the beginning of 2011, down slightly from a year earlier. 

 A further 4.7 million registered refugees are looked after in some 60 camps in the Middle 

East by United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 

(UNRWA), which was set up in 1949 to care for displaced Palestinians. 

 The refugees of concern to UNHCR are spread around the world, with more than half in 

Asia and some 20 percent in Africa. They live in widely varying conditions, from well-

established camps and collective centres to makeshift shelters or living in the open. 
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 More than half of all refugees of concern to UNHCR live in urban areas. They all face 

three possible solutions: repatriation; local integration or resettlement. 

 

 Within asylum seekers, there could be refugees within the broader definition of 

refugee contained in OAU Convention and Cartagena Declaration.  

 UNHCR adopted Conclusion N.22 in 1981 to deal with large scale influx of asylum 

seekers which insists on the provision of temporary refuge through the act of 

admission.  

 Admitting mass asylum seekers without discrimination, and provide refuge, if not 

permanent at least temporary.  

 Respect of non-rejection on borders.  

 Is it a Customary International Law? In other words, is the principle 

obligatory for non-Convention refugees?  

 Goodwing-Gill argues that this is the case. He then seems to have changed his 

opinion, talking about analogus principle of refuge.  

 Hailbronner rejects. He calls Goodwing-Gill opinion as “wishful legal thinking”. 

There is no sufficient state practice, nor opinion iuris in favour.  

 Hathaway aspires to occupy a middle ground. He thinks that Goodwin-Gill’s 

assertion of a right to protection against ‘refoulement’ overstates the extant scope of 

customary law in regard to non-Convention refugees. Example of non-entrée regime 

of northern states. Also Hailbronner overstates the need of global consensus. No one 

indeed doubts the need to examine non-Convention refugees’ need for protection: 

Some opportunity for special consideration to persons within a state’s territory.  

 

 

 Principle of non-refoulement: Practice and Implications:  

1- Hathaway and Dent discuss three types of state practice that may offend the basic 

principle of non-refoulement:  

 The return of refugees physically present in the territory of the state: US 

Supreme Court in Sale v. Haitian Centers Council (1993): interdicting asylum 

seekers in the High Seas is not violative of 1951 Convention.  
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 The return of refugees at or near the border 

 The evolution of arms-length non-entrée policies in the industrialized 

world. Visa requirements, carrier sanctions, concept of safe third country, 

international zones at airports. Harmonization of asylum procedures in Europe, 

though Schengen and Duplin Conventions. Richmond contents that North-South 

divide: apartheid on a large scale.  

 

 Concept of Temporary Protection:  

1- At the time of the 1951 Convention, voluntary repatriation was obsolete idea. 

However, there was the idea of the clause cessation, incorporated in the 

Convention.  

2- Following end of Cold War, the idea emerges as the ideological and geopolitical 

reasons that helped shape international refugee law disappeared.  

3- Characteristics of temporary protection (evolved thanks to the case of the conflict 

of former Yugoslavia:  

 Even 1951 Convention may enjoy temporary protection.  

 It coexists with non-entrée regime in industrialized wolrd.  

 It is premised on a notion of return in which the wishes of the 

refugee is not paramount.  

 

 

 The principle opf Burden-Sharing:  

1- Burden-sharing is a CIL principle. Its violation is in the burden shifting in the 

contect of refugee flows.  

2- Links between burden-sharing and non-refoulement? 

 Burden sharing cannot be applied in violation of non-refoulement.  

 Temporary protection fits with the idea of burdent sharing.  

 

 Extradition and Asylum:  
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1- Famous case of Tokyo High Court in the famous case of Zhang Shenhai who was 

extradited to China. Air Hijacking to escape torture, turned down by Japanese high 

court. 1990.  

 

المجلة بخارى عبد هللا الجعلى، "الجوانب القانونية األساسية لحماية الالجئين في القانون الدولي: التقنين والتطوير،"  (2

 .115ـ  98 (:1984، )40 المصرية للقانون الدولي

اإلقليمي، تناول الجعلى في هذه الصفحات مبدأ تأمين الحماية لالجئ من حيث عدم الرد أو الطرد على المستوى العالمي و 

 واالستثناءات الواردة على هذا المبدأ، ومبدأ عدم الرد أو الطرد كقاعدة عرفية، متسائال في نهاية مقالته هل الملجأ حق لالجئ؟

، ولقد وجد هذا المبدأ في العديد 1951( من اتفاقية 33فقد أشار الجعلى إلى ان مبدأ عدم الطرد أو الرد مكفول بموجب المادة )

الدولية على نحو يشير إلى انه أصبح قاعدة عرفية، وبالفعل ونتيجة لهذا التواتر  يرى انه لم يعد قاعدة تعاقدية  من الوثائق

 فحسب، بل انه أضحى قاعدة عرفية بكل امتياز.

ي تبنته وأوضح الجعلى انه على الرغم من أن مبدأ عدم الرد أو الطرد هو من المبادئ الجوهرية بالنسبة لحماية الالجئ ـ والذ 

والعديد من الوثائق والمؤسسات سواء بالتأكيد عليه أو التوسيع فيه ـ إال انه مع ذلك  ليس مبدأ مطلقا؛ فلقد أقرت  1951اتفاقية 

( من اتفاقية 33/2ذات الوثائق بأن هناك حاالت معينة يمكن أن يكون فيها االستثناء على المبدأ مشروعا. فلقد نصت المادة )

ال يحق لالجئ التذرع بهذه األحكام إذا ما توافرت بحقه أسباب وجيهة تؤدي إلى اعتباره خطرا على أمن البلد على انه " 1951

الموجود فيه أو سبق وأدين بموجب حكم نهائي بجرم يشكل خطرا على مجتمع ذلك البلد". وقد أورد إعالن األمم المتحدة الخاص 

( منه أشارت إلى إمكانية ورود استثناء على قاعدة عدم الرد شريطة 3/2لمادة )بالملجأ اإلقليمي استثناءات عامة أخرى، فنص ا

الخاص  (14)أن يكون ذلك ألسباب هامة تتعلق باألمن القومي أو بهدف سالمة السكان. كما أورد قرار المجلس األوروبي رقم 

مة األمن القومي أو حماية المجتمع من خطر بالملجأ استثناء على مبدأ عدم الرد أو الطرد، بان هذا االستثناء على أساس سال

 كبير. 
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وختم الجعلى حديثه بالقول ان اللجوء أو الملجأ ـ وفقا للنظرية التقليدية ـ هو حق من حقوق الدولة، وليس لالجئ حق في الملجأ، 

القانون الدولي المعاصر  بحيث يطالب بمقتضاه ان يمنح اللجوء بواسطة الدولة التي دخل إقليمها هربا من االضطهاد. إال ان

 يسعى إلى تجاوز النظرية التقليدية، ليصل إلى مفهوم مغاير، يتمثل في حق الفرد في الملجأ.

 

 الحظات األستاذ:م 

 تأمين أو توفير حقوق أساسية معينة. و  ،عدم الرد أو الطردالحماية الدولية، وتشمل: بدأ الجعلى حديثه عن

 مفهوم عدم الرد أو الطرد.  .1

  المستوى العالمي:على 

  .لكل دولة سلطة رد أو طرد أي أجنبي غير مرغوب فيه 

  .ليس لألجانب حق االستمرار في الملجأ باستثناء الالجئين السياسيين في بعض األحيان 

  :تاريخيًا 

  الخصة بوضع الالجئين الروس واألرمن 1933وردت في اتفاقية 

  ن. الخاصة بالالجئين األلما 1938وردت في اتفاقية 

  والخاصة بعدد من دول أمريكا الالتينية.  1933اتفاقية مونتوفيديو 

  42.5والتي ال يجوز التحفظ عليها بموجب المادة  1951من اتفاقية  33المادة  

ير مرتبطة باإلقامة القانونية في الدولة المتعاقدة. ولهذا ال ينتطبق عليهم قانون الهجرة ودخول غ 

 األجانب. 

                                                            
. ألية دولة، عند التوقيع أو التصديق ( على انه: "42(، سبقت اإلشارة إليها فيما تقدم، حيث تنص المادة )33(؛ كون المادة )42نكتفي بذكر نص المادة )  5

 شاملة المادة األخيرة المذكورة. 46إلي  36والمواد  33( و 1) 16و  4و  3و  1أو االنضمام، حق إبداء تحفظات بشأن أية مواد في االتفاقية غير المواد 

 ".إلي األمين العام لألمم المتحدة لة موجهةمن هذه المادة أن تسحب تحفظها في أي حين برسا 1. ألي دولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2



34 
 

لالجئ يعني منح الالجئ حق اإلقامة الشرعية بحيث ال يتم طرده إال إذا توفرت العتراف بوضع اا 

(. وال يتم ذلك إال بصدور قرار من جهة صاحبة اختصاص 2) 33ظروف استثناء القاعدة العامة الوارد في 

 وامكانية الشخص المعني من الدفاع عن نفسه أو تمهله المرور إلى بلد آخر. 

هددتان" لم يكن المقصود منها التضييق مقارنة بالخوف المؤسس من حيث حياته أو حريته م" 

 التعرض لالضطهاد. بل على العكس.

بدأ عدم الرد غير مرتبط بالخوف من االضطهاد في بلد األصل بل عدم الرد إلى أي بلد تكون م 

 حياته أو حريته مهددتان. 

ود كما يشمل بالضرورة عدم الطرد. يس واضحًا من النص بأن هذا المبدأ يشمل عدم الرد على الحدل 

 لكن اعالنات صادرة عن األمم المتحدة واتفاقية منظمة الوحدة االفريقية تشير لذلك صراحة. 

ذهبا باتجاه أن يشمل مبدأ عدم الرد، عدم إغالق الحدود  1951لممارسة والتفسير الالحقين التفاقية ا 

 في حال توقع وفود الجئين. 

السماح بالدخول وإن مؤقتًا. أي أن قبول الالجئين على أراضي دولة ما عن بدأ عدم الرد يقتضي م 

 طريق فتح الحدود أمامهم يشكل بداية لمنح الملجأ وإن كان مؤقتًا. 

 

 :على المستوى اإلقليمي 

  1969اتفاقية منظمة الوحدة االفريقية لسنة : 

  2عدم الرد في المادة  مبدأالنص على . 

  اإلشارة إلى ضرورة منح إقامة مؤقتة في حال عدم الرغبة في منح اللجوء بحيث يتمكن الالجئ من ترتيب

 أمور انتقاله إلى بلد آخر مستعد الستقباله. 

  .اإلشارة إلى التعاون الدولي الضروري لتخفيف العبء على الدولة التي تمنح اللجوء 

  1969اتفاقية كوستاريكا لسنة : 
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 22أ عدم الرد في المادة النص على مبد . 

  :قرارات صادرة عن المجلس األوروبي 

  اإلشارة إلى وجوب التعامل بروح انسانية ولبرالية فيما يتعلق باألشخاص الذين

 يبحون عن ملجأ في أراضيها. 

 االستثناءات على مبدأ عدم الرد: . 2

  ليس مبدأ مطلقًا. استثناءات مرتبطة 

 الموجود فيهالخطر على أمن البلد ب 

  .سبق وأدين بموجب حكم نهائي بجرم هام يشكل خطرًا على مجتمع ذلك البلد 

  )سالمة السكان )مثل تدفق كبير لالجئين 

  .إمكانية منح ملجأ مؤقت وتسهيل المرور لدولة أخرى 

 .تطبيق مفهوم الضرورة النسجام مبدأ عدم الرد مع االستثناءات الواردة عليه 

  .محكوم بمبدأ آخر أال وهو النسبية 

 هل هو عرف دولي؟.3

  يشير إلى أن تقنين مبدأ عدم الرد يأتي تكريسًا لمبدأ مقبول.  1954هناك إعالن صادر عام 

  .يرى البعض في ذلك (105، صفحة 1984)الجعلى، هناك اعالنات واتفاقيات كثيرة تشير إلى مبد عدم الرد .

 تكريسًا لمبدأ إنساني ملزم. 

  بمعنى آخر، فإنه وإن يصعب إيجاد بينات على وجود عرف دولي كأساس لمبدأ عدم الرد، إال أن في تبني هذا

. ال يوجد إجماع (106، صفحة 1984)الجعلى، المبدأ وتطبيقه عالميًا إشارة إلى أن هذا المبدأ أصبح عرفيًا. 

 على ذلك. 
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 هل هناك حق في اللجوء؟.4

  كلمة لجوء منasylum   .تعني المكان الذي ال يجوز التعدي عليه 

  .أصلها ديني بحيث أن الهارب من السلطة العلمانية كان يلجأ للكنيسة طلبًا للحماية 

  في الماضي )حتى القرن التاسع عشر( لم تكن المشكلة في قبول األشخاص ألنه لم تكن هناك تقييدات أو

تنظيمات لعبور الحدود. المشكلة كانت في تسليمهم أو ابعادهم. خاصة أن المجرمين كانوا يتمتعون حتى القرن 

 بحق اللجوء.  18

 لمتهمين السياسيين والذين يمنحون اللجوء على نحو بعد ذلك أصبح من الممكن تسليم المجرمين، فيما عدا ا

 عام. 

  ،اللجوء أو الملجأ: الحماية التي تمنحها الدولة في إقليمها أو في مكان آخر يكون تحت سيطرة أجهزتها

 لشخص جاء يبحث عنه. 

  .التمييز ما بين الملجأ اإلقليمي والملجأ الدبلوماسي 

 

  :يشمل حق اللجوء 

  .الحق في الدخول 

 لحق في اإلقامة. ا 

  .الحماية الجادة من قبل الدولة المضيفة 

 

 الحق في اللجوء 

   ليس لألفراد بل هو من امتيازات الدول ذات السيادة. وإن كان هناك توجه إلى أن يصبح

 هذا من بين حقوق اإلنسان. 

  تبنى اإلعالن العالمي المفهوم اإلنكليزي وليس الفرنسي بحيث تم االعتراف بالحق في

 البحث عن ملجًا وليس في منحه ملجأ. 
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  .لكن منح الملجأ دائمًا يعتبر عمل سلمي وإنساني وليس عمل عدواني تجاه أي دولة 

  بما أنه ال يوجد على أي دولة أن تمنح حق اللجوء ألي إنسان فإن مفهوم اللجوء المؤقت

 منسجم مع هذا الواقع. 

 

 النزاعات المسلحة حقوق طالبو اللجوء و/أو الالجئون زمنثانيا: 

 بموجب القانون الدولي االنساني: .1

 .23ـ  8(: 2005) 162، عدد 41 السياسة الدوليةمحمود داود. "حماية الالجئين إبان النزاعات المسلحة."  (3

 : (18-15، الصفحات 2005)داود،  الحماية العامة لالجئين باعتبارهم مدنيين

  :الحماية العامة من آثار األعمال العدوانية 

 قاعدة التمييز بين المدنيين والمقاتلين.  -1

 قاعدة الحماية من األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية.  -2

 قاعدة االحتياطات أثناء الهجوم.  -3

 قاعدة حماية النساء  -4

 قاعدة حماية األطفال.  -5

  المحايدة:الحق في وجود مناطق آمنة في المناطق 

 قاعدة انشاء مناطق أمان أو مناطق استشفاء -1

 قاعدة انشاء المناطق المحيدة.  -2

 قاعدة المواقع المجردة من وسائل الدفاع.  -3
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في هذه المقالة عالج داود محورين رئيسين، األول مفهوم الالجئين المستحقين للحماية إبان النزاعات المسلحة، والثاني مضمون و 

 لالجئين إبان النزاعات المسلحة.الحماية الدولية 

أما لجهة مفهوم الالجئين المستحقين للحماية إبان النزاعات المسلحة، فقد تطرق داود لبيان المقصود بالالجئ وفقا للوثائق الدولية 

من  . ونظرا لتناول هذا الموضوع فيما سلف1967وبروتوكولها لعام  1951وخاصة االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام 

 عروض، فانه ُيكتفى بذكر ذلك.

قد وضح داود ان القانون الدولي اإلنساني، لم يهمل لوأما لجهة مضمون الحماية الدولية لالجئين إبان النزاعات المسلحة، ف

اقية ( من اتف44الالجئين من ناحية تقرير الحماية لهم عندما يوجدون في قبضة احد أطراف النزاع، وهذا يظهر من نص المادتين )

)الملحق باتفاقيات جنيف  1977( من البروتوكول األول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية لعام 73، و)1949جنيف الرابعة لعام 

قر بضرورة أال ُيعامل الالجئون كأجانب أعداء لمجرد أنهم يتبعون بجنسيتهم ي( ـ المشار اليها سابقا ـ 44. فنص المادة )1949لعام 

انتفاء صفة العداوة عنهم يمكنهم من االستفادة من كل األحكام والقواعد القانونية الخاصة بالمدنيين، يرى داود أن ، و الدولة المعادية

 ( بصفة أكثر إنسانية.44يدفع األطراف المتحاربة لتطبيق نص المادة ) نأومن شأنه 

 

 44المادة 

تعامل الدولة الحاجزة الالجئين، الذين ال يتمتعون في الواقع  عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في هذه االتفاقية، ال

 بحماية أية حكومة، كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية.

 

آنفا ـ فهو يقضي بضرورة ضمان حماية عامة لالجئين بصفتهم "مدنيين"، كالحماية من آثار  إليها( ـ المشار 73أما نص المادة )

نص المادة  أنائية، وحقهم في توفر أماكن آمنة لهم، وحق األسرة في معرفة مصير أفرادها...، هذا عالوة على األعمال العد

( تضمن أحكاما خاصة، كالمساواة في الحماية بين الالجئين وعديمي الجنسية، والتأكيد على اإلفادة من اتفاقية جنيف الرابعة 73)

 وتفسيرها بالطرق المثلى.
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  73المادة 

تكفل الحماية وفقا لمدلول البابين األول والثالث من االتفاقية الرابعة وذلك في جميع الظروف ودونما أي تمييز مجحف لألشخاص 

ممن ال ينتمون إلي أية دولة، أو من الالجئين بمفهوم المواثيق الدولية المتعلقة  -قبل بدء العمليات العدائية-الذين يعتبرون 

 األطراف المعنية أو بمفهوم التشريع الوطني للدولة المضيفة أو لدولة اإلقامة بالموضوع والتي قبلتها

 .(146، صفحة 1991)مونتاربورن، من البروتوكول األول الالجئين مركز األشخاص المحميين.  73تمنح المادة 

الدولية لالجئين، فقد حرصت قواعد القانون الدولي اإلنساني على تحديد مخيمات وأشار داود إلى انه من باب عدم انتهاك الحماية 

وعلى أية حال فان الهجمات  الالجئين بعيدا عن أماكن المقاتلين واألعمال القتالية، كي ال يتم الخلط بين الالجئين والمقاتلين،

 .1977( من البروتوكول األول لعام 57، 51التي تستهدف المدنيين أو الالجئين فإنها محرمة وفقا للمادتين )

القانون الدولي اإلنساني لم يهمل حماية الالجئين ـ خاصة في فترة النزاعات ـ )وان كان  أنوتوصل داود إلى نتيجة مفادها، 

حترام المشكلة تكمن في عدم وجود اإلرادة الصادقة ال إنبنصوص محدودة وقليلة(، ولكن المشكلة ليست بالنصوص أو قلتها، بل 

الدول للقانون الدولي اإلنساني واحترام قواعد حماية الالجئين على وجه الخصوص، لذلك فان جهود المجتمع الدولي يجب ان 

 تنصب على تحسين تنفيذ القانون الدولي اإلنساني من قبل األطراف الدولية.

)جنيف: اللجنة الدولية  واالضطرابات الداخليةحماية ومساعدة الالجئين في حاالت المنازعات فيتيت مونتاربورن،  (4

 . 156-142( 1991للصليب األحمر، 

 األفكار التالية: في مقالته تناول مونتاربورن 

  :حماية ضحايا المنازعات الواقعين تحت سلطة دولة خصم، من األخطار والمعاناة الحماية بالنسبة للصليب األحمر

 لدفاع عنهم وتقديم الدعم لهم. وهي تشمل: وتجاوز السلطات التي يتعرضون إليها وا

 الحماية البدنية أي الحماية ضد تعرض شخص لخطر.  -1
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الحماية القانونية بقدر ما يعتمد رفاه الشخص على مجموعة من المبادئ القانونية التي يجب مراعاتها بأساليب  -2

 مؤسسية أو قانونية أو إدارية.

 ن النظام األساسي للحركة... م 5والية الحركة الدولية للصليب األحمر: م 

 حماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة  -1

 حق المبادرة اإلنسانية.  -2

  وتبنت مبادئ توجيهية بالقرار الخاص بمساعدة الحركة لجهود مفوضية الالجئين.  1981عقدت الحركة مؤتمرًا عام 

  عمليات اإلغاثة التي تقوم بها الحركة تتسم بطابع الطوارئ ننفق مع الحاجة إلى توفير الحماية البدنية العاجلة وتقديم

 المساعدة المادية وتكون أقصر أمدًا من تلك التي تقدمها منظمات أخرى. 

 ت الطارئة قصيرة األمد( وذلك: تكون نطاق عمل الحركة أوسع وإن كان مداها محدود )الحماية البدنية وتقديم المساعدا 

 بسبب المرونة في تعريف الالجئ.  -1

  تجدر اإلشارة إلى أن هناك توجه لتمييز مفهوم الجئ بالنسبة التفاقية جنيف يتجاوز

. بمعنى أن 1951التعريف المحدود لالجئ بموجب نظام مفوضية الالجئين واتفاقية الالجئين لعام 

ة أمام ممارسة الحركة لواليتها على الجئين يقعون خارج تعريف التعريف الوارد فيها ال يكون عقب

 االتفاقية. 

  .نتيجة طبيعية أصبح للحركة دور بالنسبة للنازحين داخل بلدهم 

 كما أن حق المبادرة للحركة أعطاها دورًا متزايدًا مقارنة مع غيرها من المنظمات الدولية.  -2

 مسؤولية المفوضية من حيث الحماية والمساعدة : 

 العمل على تنفيذ اتفاقيات مع حكومات لتحسين ظروف الالجئين.  -1

مؤازرة الحكومات في مبادراتهم لتشجيع العودة الطوعية لالجئين إلى أوطانهم أو اندماجهم في المجتمعة  -2

 الجديدة. 

 تشجيع قبول الالجئين على أراضي الدول.  -3

 االضطالع بأية مهام إضافية تقرها الجمعية العامة.  -4
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 ط االختالف ما بين المفوضية والحركة: نقا 

 للجنة الدولية مرونة أكبر من حيث التعامل مع حاالت اللجوء لتشمل أيضًا من ال يغادرون حدود بلدهم.  -1

 المساعدة التي تقدمها اللجنة الدولية لها طابع وقتي. -الحماية -2

  :نقاط التالقي 

 التعامل مع حاالت النزوح الجماعي المرتبط بالنزاعات المسلحة.  -1

 تقديم المساعدات المادية والطبية واالجتماعية.  -2

 الحماية القانونية والحماية البدنية.  -3

 تطالبان بإقامة مخيمات في أماكن مأمونة.  -4

 تزوران الالجئين لتأمين رفاهيتهم وحمايتهم من التجاوزات.  -5

  1991)مونتاربورن، وجود ثغرة وحاجة مستمرة للتنسيق ما بين المنظمات اإلنسانية وفقًا لمجموعة من المبادئ ،

 : (6-155الصفحات 

 مبدأ المعاملة اإلنسانية -1

 مبدأ المساعدة الالزمة -2

 مبدأ الحماية القانونية  -3

 مبدأ وحدة األسرة  -4

 عن المفقودينمبدأ البحث  -5

 مبدأ الحماية الخاصة )للنساء واألطفال( -6

 مبدأ المراسلة  -7

 مبدأ المساعدة األسرية  -8

 مبدأ الملكية الشخصية  -9

 مبدأ الترتيبات الشخصية.  -10

 مبدأ أمن المأوى  -11
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 مبدأ عدم التمييز.  -12

 

 :حقوق طالبو اللجوء والالجئين بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان .2

 :(150، صفحة 1991)مونتاربورن، هناك خمس فئات من الحقوق 

  .يحق لالجئ أن يعامل معاملة األجانب اآلخرين إال إذا نصت االتفاقية على احكام مواتية بدرجة أكبر 

  نفس المعاملة لرعايا الدولة. المكلية الفكرية والصناعية وحق التقاضي أمام المحاكم، المساعدة العامة وتشريع العمل

 والضمان االجتماعية واألعباء الضريبية والعمل المأجور المؤقت. 

  .الحق في معاملة مماثلة على األقل لمعاملة الرعايا في مجال الدين 

 في نفس الظروف لمواطني بلد أجنبي مثل حق االنتماء إلى الجمعيات والشروط العامة للعمل  نفس المعاملة التي تمنح

 المأجور. 

  أفضل معاملة ممكنة ال تكون في أي حال أدنى رعية من تلك الممنوحة في نفس الظروف لألجانب عامة. مثل حق

 واإلسكان وفروع التعليم غير األولي. احتياز األموال المنقولة وغير المنقولة، والمهن الحرة، والعمل الحر، 

 

 .142ـ  137(: 1998) 18، عدد األسوارديب عكاوي، "النظام القانوني لالجئين،"  (5

تحدث عكاوي في هذه الصفحات عن حقوق وواجبات الالجئين وفقا لالتفاقيات الدولية، وعلى وجه التحديد تلك األحكام 

أما لجهة الحقوق فقد أشار عكاوي  .1951االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام لحقوق والواجبات الواردة في لالناظمة 

( من 7، ومن أبرزها: فالمادة )1951إلى جملة من حقوق الالجئين في البلد المستضيف لهم، والمنصوص عليها في اتفاقية 

بها األجانب بوجه عام، عدا الحاالت  ذات االتفاقية فرضت على الدول المستضيفة لالجئين منحهم نفس المعاملة التي يحظى

أقرت بالمزيد من الحقوق لالجئين ـ كما أظهرها عكاوي ـ فأقرت  1951التي يمنح فيها الالجئون وضع أفضل. كما أن اتفاقية 

اعي، لهم حقوقا في المجال االقتصادي واالجتماعي والثقافي والقانوني والمدني؛ إذ كفلت لهم الحق في العمل والضمان االجتم
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الحق في التعليم، الحق في التقاضي أمام المحاكم، الحق في الملكية الفكرية وحقهم في ملكية األموال المنقولة وغير المنقولة 

 )العقارية(، حقهم في أعمال التجارة والصناعة والزراعة، والتنقل والحصول على هوية فعلية إذا توافرت الشروط لذلك...

، قد تطرقت إلى واجبات مفروضة على الالجئ 1951( من اتفاقية 2د أشار عكاوي إلى ان المادة )أما لجهة الواجبات، فق   

في بلد اللجوء، ولعل أبرزها: االلتزام بقوانين وأنظمة ذلك البلد المستضيف لهم، التقيد بالتدابير المتخذة للمحافظة على النظام 

 العام وعناصره. 

 Some notes from readings: 

 

 Importance of using language of rights, or a rights-based approach to refugees. Problem 

is that those who are in a position to help refugees reconstruct their lives seek to deny 

them basic rights such as mobility, work, education and housing so as they retain them as 

refugees. (Chimni, 2011, p. 161).  

 

 Sterotypes of refugees as individuals devoid of will and resources to rebuild their lives is 

another serious hurdle to promosting a rights-based approach.  

 

 Detention of refugees yet to determine is possible under certain circumstances. But this 

may lead to situation in which it is deemed arbitrary detention by IHRL.  

 Military attacks on refugee camps violate basic right of refugees to physical security.  

 Civil and socioeconomic rights of refugees in host country. 

 Special needs of refugee Women and Children.  

 

 

 

 :المصادر والمراجع 

 المعاهدات والمواثيق الدولية     
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  1949إتفاقية جنيف بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب 

  1951االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام 

 

 

 :المقاالت والكتب   

 ،مرجع سابق. بخارى عبد هللا الجعلى 

 ،مرجع سابق النظام القانوني لالجئين، ديب عكاوي. 

  ،2005، 162، العدد41السياسة الدولية، مجلد"حماية الالجئين إبان النزاعات المسلحة"، محمود داود. 

  ،جنيف: اللجنة الدولية واالضطرابات الداخليةحماية ومساعدة الالجئين في حاالت المنازعات فيتيت مونتاربورن ،

 .1991للصليب األحمر، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع األسبوع 

 الحلول الدائمة لمشكالت الالجئين.
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 :مقدمة

الرد، أو الحقوق األساسية األخرى  /دفي الحصة السابقة تحدثنا عن الحماية القانونية المفروضة لالجئ، سواء من حيث عدم الطر

الحرب والسلم، وفي هذه الحصة سوف نتحدث عن مسائل تتعلق بحل مشكلة اللجوء بصورة دائمة؛ العودة إلى الديار األصلية، أبان 

 الدمج المحلي، إعادة التوطين في بلد ثالث.

 

 أهداف الحصة:

 يتوقع من الطالب بعد نهاية هذه الجلسة أن يكون قادراً على:

 ممارسته، وأصحابه.تحديد طبيعة حق العودة، وأماكن  .1

 التمييز بين الدمج المحلي، وإعادة التوطين في بلد ثالثة. .2

 

 نقاط هامة لمدرس المساق:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجعة ادبيات:
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1) Hathaway, J. C. (2005). The Rights of Refugees under International Law. 

Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 913-1002 

 The main goal of refugee protection regime is oriented toward durable solution, i.e. 

ending status of refugees. Granting refugee rights is the second best option. Solution are 

three:  

1- Return to the country of origin.  

2- Resettlement elsewhere.  

3- Naturalization in the host country.  

 Refugee convention gives priority to allowing refugees to make their own decision about 

how best to respond to their predicament.  

 There is a risk to give priority to durable solutions on the expense of refugee protection, 

deemed as temporary or as a bridge, rather than as alternative to the pursuit of durable 

solutions.  

1- Only when change in the country of origin makes it possible to end reason of 

refugeehood, it is possible to mandatorily repatriate refugees. Because this person 

is no longer a refugee. It is not voluntary repatriation as it is said. This is 

repatriation to distinguish from voluntary reestablishment.  

2- A refugee may decide to voluntarily repatriate. It should be the result of his free 

choice, or otherwise it is against the non-refoulement.  

3- Resettlement in third country is recognized as refugee may seek durable solution 

in better suited places.  

4- Naturalization in host country, if an agreement is possible to reach between 

authorities and the refugee. In case refugee accepts citizenship, he is no more 

entitled to protection of International refugee law as he enjoys protection of his 

new state.  

 

 One should distinguish between: repatriation, voluntary reestablishment, and 

voluntary repatriation.  
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1. Repatriation:  

Repatriation: states are not obliged to honor refugee rights if underlying risk comes to an 

end. He becomes as any non-citizen, subject to removal (due respect of international 

human rights law remains in place). Reason: restoration of bonds between state and 

citizens.  

 Since there is no more prescution, and thus, repatriation cannot be considered 

refoulement, then it doesn’t need to be voluntary.  

 

1- Change shall be fundamental.  

 Drafters of the convention: Reversion of totalitarian state to democractic 

governance.  

 UNHCR: complete political change.  

 Fundamental legal and social change can be deemed fundamental change 

for the cessation of the status.  

2- Change must be enduring.  

 UNHCR considers minimum of 12-18 months.  

 Durability depends on circumstances. 

3- Not only eradication of well-founded fear but also the restoration of protection.  

 UNHCR insists that repatriation is lawful only if voluntary, and can be realized in safety 

and dignity.  

 Hathaway believes that this is the result of confusion between convention and 

UNHCR mandate – the later can assist only voluntary repatriation.  

 In practice, since countries of the south are unable to pay for repatriation, they 

turn to UNHCR which works only with cases of voluntary repatriation.  

 This is unfair for state parties to the convention as they found themselves in 

practice obliged to provide protection for no-more refugees who refuse to 

voluntary repatriate.  
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 However, in practice, state parties stop protection when UNHCR is involved to 

assess possibility of repatriation, and UNHCR favors such option even without 

due consideration to meeting the criteria for cessation clause. Case of Zambia, 

comncerning Twandans, 936 

 Political and social pressure on UNHCR makes it possible to accelerate voluntary 

repatriation.  

 Sometimes repatriation is not related to protection, but only to cut in expenditures, 

and lack of suitable logistics. Case of Muslim Rohingya refugees to Burma 

despite continued discrimination. In case of Rwanda, 2003 decision in which 

UNHCR commits to actively promote repatriation.  

 UNHCR even exercise pressure on host countries to abide by its institutional 

decision. Case of Zambia, Angloan refugees and mines. 939.  

 Practice of issuing forml declaration of general cessation. While this is the task of 

host countries – while there is no legal ground for such deference to the UNHCR. 

Examples: Rwandan refugees who did not accept to return to Rwanda are not 

refugees anymore according to the High Commissioner for Refugees.  

 UNHCR pushes host countries to adopt its vision of refugees, which goes beyond 

the Convention refugees – by involing the unwidely claim of customary 

international law. Although states are invited to be generous towards refugees in 

general, it is wrong to think that the text or purposes of refugee law imposes on 

states to keep people they do not want or cannot have.  

 “In safety and with dignity”: this is how UNHCR realize repatriation, they say. It 

is based on IHRL. Obligatory on states. Example of the contrary, when bilateral 

agreement between Tanzania and Rwanda ended in repatriating all Rwandan 

refugees. This is degrading. P.947.  

 In dignity means for UNHCR it should not lead to arbitrary separation of family 

members – in traditional sense. Confirmed by Human Rights Committee as being 

for refugee as for citizen. P.948.  When refugee status cease then repatriation is 

lawful.  

 Whenever citizenship is granted for those born in foreign countries, then 

repatriation needs to wait till citizen reaches majority age.  
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 EU’s Temporary protection Directive: imposes repatriation with respect to human 

dignity for those not entitled to refugee status. In two cases:  

 When travel may affect their health.  

 If children attend school (primary education) in a Member state.  

 

2. Voluntary reestablishment: 

Voluntary reestablishment: objectively one is still a refugee and risk persecution but 

freely decide to reestablish in country of origin. Status of refugee ends as a result of 

1(C)4 as he is no longer outside the country of origin.  

 It is not deemed a solution because risk is still the same for that person, but is still a 

solution for the host country. So long as the decision was voluntary of course, to assume 

risk of own life.  

 It makes sense under international law since it means individual decided not to be 

subject to the protection of the host state.  

 Under international law, refugee has presumptive right to return home. Art. 12 of Civil 

and Political Covenant.  

 Only limit when return is danger on state of destination, for massive return of refugees 

for example. It should be however necessary and proportionate. But few cases of 

circumstances of deprivation of right to enter home country could be reasonable.  

 Right to enter home country is not limited to citizens in the wording of article 12, and 

opinion of the HRC. P. 957. 

 Cases of refugees returning to Sarajevo even while fighting was still ongoing. 958 

 Stein believes that between 1975-1991, 90% of refugees managed to return alone, 

without international assistance.  

 How to facilitate this?  

 Information about home country.  

 Visits of state representatives to refugees abroad.  

 Look-see visit to home country by refugees’ representatives.  

 Promise to resume their status if efforts of re-establishment wouldn’t succeed.  
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 Financial incentives: UK and Australia to Afghan refugees. Concerns as they risk to 

touch upon the voluntary character.  

 This needs to be done without external inducement and without coercion:  

 Wasn’t the case of Rwandan leaving Tanzania, they were encouraged, by methods 

forbidden by international law such as limiting their movement outside the camps, limit 

their access to portion of food, etc. similar case of Rwandan in Zambia.  

 Not only physical entry to borders, but also being reestablished.  

 

 

 

3. Resettlement:  

 Whenever repatriation, re-establishment is not possible, there is possibility to resolve 

refugee status by moving to another state. Thus the right to some time for arrangements.  

 Problem is that it is host states that negotiate resettlements, rather than international 

refugee organizations, such as the “Pacific Solution” administered by the Australian 

government.  

 Distinction needs to be made: It is possible that this involuntary resettlement be 

considered lawful whenever it is done after non-refoulement is respected but before 

status of refugees is provide, thus lawfully present in the country.  

 In any case a refugee is entitled to time to make necessary arrangements and device his 

own plans of resettlement before he could be obliged to take the government’s plan. 

“Reasonable period”.  

 Refugee shall have access to all tools necessary to obtain admission in another country. 

Once lawful presence is established, enforced resettlement becomes unviable.  

 No state is obliged to offer settlement for anybody.  

 Rights to those accepted for resettlement, such as transfer of necessary assets to resettle. 

Exception from the general rule applied on foreigners and migrants.  Expanded further:  

1- By American proposal: 

 Assets include not only funds.  



51 
 

 Assets not only in possession now, but brought into the state by the 

refugee at any time.  

2- By French proposal:  

 Any asset in any other state, not only state of origin.  

 Any asset acquired at country of first asylium too, not only from 

country of origin.  

3- Columbian proposition:  

 Not mandatory, but “give sympathetic consideration” for transfer 

of assets wherever they may be.  

. تسمح الدول المتعاقدة لالجئين، وفقا لقوانينها وأنظمتها، بنقل ما حملوه إلي أرضها من 1( على انه: "30حيث تنص المادة )

.تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف إلي الطلبات التي يقدمها 2موجودات إلي بلد آخر سمح لهم باالنتقال إليه بقصد االستقرار فيه.

 م بنقل أي موجودات أخري لهم، أينما وجدت، يحتاجون إليها لالستقرار في بلد آخر سمح لهم باالنتقال إليه".الالجئون للسماح له

 This means that article 30 confers right to transfer assets necessary for settlement in 

third country. Cannot be less than non-citizens. As stated in article 7(1).  

. حيثما ال تنص هذه االتفاقية علي منح الالجئين معاملة أفضل، تعاملهم الدولة المتعاقدة 1(: "7/1حيث تنص المادة 

 معاملتها لألجانب عامة".

 In sum:  

1- Whatever assets brought into the state or have them transferred to him upon 

arrival can be transferred as they are presumed to be necessary for settlement in 

third country. State should not become richer nor poorer for this transfer.  

2- Other assets acquired at the state of first refuge, can be transferred, but there is no 

obligation but to give symapathic consideration. Not less well than foreigners.  

 Resettlement is no more valued as was in the 70s. in 1979, 5% of world’s five million 

refugees were resettled.  

 UNHCR adopted in 1980s and 1990s hierarchy of solutions, where resettlement appears 

as auxiliary solution, whenever it is not possible to realize repatriation or integration in 

local societies.  

 Resettlment became a solution for special cases of refugees, with special needs, such as 

women, children, elderly…  
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 This is partially the result of lack of obligation on states to resettle refugees.  

 Some consider this an opportunity seen that states try to control migration as per local 

needs, so as they can harmonize refugee protection with genral migration goals.  

 

4. Naturalization  

 Local integration:  

1- Refugee is granted permanent status – indefinite lawful stay.  

2- Possibility to participate in local social and economic and cultural life.  

 It adds nothing to what the Convention offers for refugees. Article 1(C)3. And article 34.  

 "ينقضي انطباق هذه االتفاقية علي أي شخص ينطبق عليه الفرع "ألف" من هذه المادة: (:3 –ج /1حيث تنص المادة )

 . إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية هذه الجنسية الجديدة....3

 This may suggest that the idea here is to encourage acquiring citizenship, thus full 

participation in public and political life. That’s why only article in ICCPR that refers to 

citizens rather than everyone is article 25.  

، الحقوق التالية، التي 2( على انه: "يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 25حيث تنص المادة )

ها دون قيود غير معقولة: )أ( أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يجب أن تتاح له فرصة التمتع ب

يختارون في حرية، )ب( أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا باالقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين 

ن، )ج( أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبي

 الوظائف العامة في بلده.

 Naturalization is referred to in article 34, without precedent in international refugee law.  

ئين ومنحهم جنسيتها، وتبذل علي الخصوص ( على انه: "تسهل الدول المتعاقدة بقدر االمكان استيعاب الالج34حيث تنص المادة )

 كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه اإلجراءات إلي أدني حد ممكن".

 

 Not really strong obligation though. As it remains prerogative of the state to decide to 

whome give citizenship. It is a principle more than obligation.  
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 It should not be imposed though, even on long term refugees. Even for the noble objective 

to end statelessness.  

 Assimilation means possibility of absorbtion in national community, necessary for 

naturalization. Not that they need to change their attitudes, but that they convince state of 

their suitability for citizenship.  

 States has no obligations for mass naturalization nor reducing requirements for citizenship 

(such as minimum residence period in the country). In particular two formalities:  

1- Expedition of procedures.  

2- Reduce as far as possible the charges and costs of such proceedings.  

 Facilitate process not obligation of result. Using word shall, less legal obligation. As far 

as possible instead of to the fullest possible extent.  

 It is not without force, as states who exclude de jure or de facto should justify in good 

faith this policy. It is possible for example to challenge Australia decision not to naturalize 

any refugee refused naturlization in another country.  

 In other words, 34 encourages and promote not compel naturalization.  
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 األسبوع الخامس

 

 والقانون الدولي الالجئون الفلسطينيون

 

   :مقدمة 

الدمج المحلي، والعودة إلى الديار األصلية،  في الحصة السابقة تحدثنا عن الحل الدائم لمشكلة الالجئين، والذي يتراوح ما بين

 قضيتهم.. وفي هذه الحصة سوف نتحدث عن الالجئين الفلسطينيين، وموقف قواعد القانون الدولي من ن في بلد ثالثإعادة التوطيو

 

 أهداف الحصة:

 على:اً يتوقع من الطالب بعد نهاية هذه الجلسة أن يكون قادر

 تعريف الالجئ الفلسطيني وفقا: .1

 للميثاق الوطني الفلسطيني -

 1992مؤتمر اوتاوا لالجئين  لعام  -

 منظمة التحرير الفلسطينية -

 تعريف النازح والالجئين النازحين. .2

 عديمي الجنسية؟هل الالجئون الفلسطينيون يعتبرون  .3

 

 مراجعة ادبيات:
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(، 2003)بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي لكس تاكنبرغ  (1

 .147 – 113ص.

  وكيف أنها فسرت على أنها ال تشمل الفلسطينيين.  1951البدء بمادة التعريف في اتفاقية 

على:  ألغراض هذه االتفاقية، تنطبق لفظة الجئ -ألف" لفظة الالجئ بما يلي: 1951( من اتفاقية 1حيث تعرف المادة )

 28، أو بمقتضى اتفاقيتي 1928 حزيران/يونيه 30و  1926أيار/مايو  12.كل شخص اعتبر الجئا بمقتضى ترتيبات 1

بمقتضى دستور  ، أو1939أيلول/سبتمبر  14وبروتوكول  1938شباط/فبراير  10، و 1933تشرين األول/أكتوبر 

 يحول ما اتخذته المنظمة الدولية لالجئين أثناء واليتها من مقررات بعدم األهلية لصفة وال .المنظمة الدولية لالجئين

. كل شخص 2الفرع،  من هذا 2الالجئ دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 

خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب  ، وبسبب1951الثاني/يناير  كانون 1يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل 

فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، وال يستطيع، أو ال  عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي

بلد إقامته المعتادة  ارجبسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص ال يملك جنسية ويوجد خ يريد

فإذا كان الشخص  .ذلك الخوف، أن يعود إلي ذلك البلد السابق بنتيجة مثل تلك األحداث وال يستطيع، أو ال يريد بسبب

بلد  عبارة "بلد جنسيته" كال من البلدان التي يحمل جنسيتها. وال يعتبر محروما من حماية يحمل أكثر من جنسية، تعني

االستظالل بحماية واحد من البلدان التي  ون أي سبب مقبول يستند إلي خوف له ما يبرره، لم يطلبجنسيته إذا كان، د

 .يحمل جنسيتها

 

في الفرع "ألف"  "، الواردة1951كانون الثاني/يناير  1االتفاقية، يجب أن تفهم عبارة "أحداث وقعت قبل  . ألغراض هذه1 -باء

"، أو )ب( "أحداثا وقعت في 1951كانون الثاني/يناير  1أحداثا وقعت في أوروبا قبل ، علي أنها تعني: )أ( إما "1من المادة 

تصدقها أو تنضم  "، وعلي كل دولة متعاقدة أن تعلن، وهي توقع هذه االتفاقية أو1951الثاني/يناير  كانون 1أوروبا أو غيرها قبل 

ألي دولة متعاقدة اختارت الصيغة 2 .عليها هذه االتفاقية لقيهاإليها، بأي من هذين المعنيين ستأخذ علي صعيد االلتزامات التي ت

 .المتحدة توسع التزاماتها باختيار الصيغة )ب(، وذلك بإشعار توجهه إلي األمين العام لألمم )أ(، في أي وقت، أن

 

إذا استأنف باختياره االستظالل . 1 :هذه المادة ينقضي انطباق هذه االتفاقية علي أي شخص ينطبق عليه الفرع "ألف" من -جيم

يتمتع بحماية هذه الجنسية  إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح .3استعاد باختياره جنسيته بعد فقدانه لها، أو  إذا .2بحماية بلد جنسيته، 

إذا أصبح،  .5د، أو الذي غادره أو الذي ظل مقيما خارجه خوفا من االضطها . إذا عاد باختياره إلي اإلقامة في البلد4الجديدة، أو 

بحماية بلد جنسيته،  األسباب التي أدت إلي االعتراف له بصفة الالجئ، غير قادر علي مواصلة رفض االستظالل بسبب زوال

( من هذه المادة ويستطيع أن يحتج، في رفض 1عليه الفرع ألف ) وذلك علما بأن أحكام هذه الفقرة ال تنطبق علي أي الجئ ينطبق

وأصبح، بسبب  . إذا كان شخص ال يملك جنسية6بلد جنسيته، بأسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق.  بحماية طلب االستظالل

 إلي بلد إقامته المعتادة السابق، زوال األسباب التي أدت إلي االعتراف له بصفة الالجئ، قادرا علي أن يعود
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( من هذه المادة ويستطيع أن يحتج، في رفض 1ليه الفرع ألف )أي الجئ ينطبق ع وذلك علما بأن أحكام هذه الفقرة ال تنطبق علي

 .إلي بلد إقامته المعتادة السابق، بأسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق العودة

واعتبار انطباق االتفاقية وارد في غير تلك الحاالت التي ال يوجد فيها د( /1)اإلشارة إلى الفقرة الثانية من المادة  -

 للفلسطينيين جهاز أمم متحدة آخر يرعاهم. 

تنطبق هذه االتفاقية على األشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو مساعدة  ال" أنهعلى  1951قية اد( من اتف/1اذ تنص المادة )

توقفت هذه الحماية أو المساعدة ألي  فإذا .لمتحدة غير مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئينوكاالت تابعة لألمم ا من هيئات أو

نهائيا طبقا لما يتصل باألمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة  سبب دون أن يكون مصير هؤالء األشخاص قد سوي

 ".االتفاقية بمزايا هذه المتحدة يصبح هؤالء األشخاص، بجراء ذلك، مؤهلين للتمتع لألمم

 

 83(، 2003)بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي لكس تاكنبرغ (2

– 93. 

 تعريف االنروا لالجئ الفلسطيني.تحدث لكس من خالل هذه الصفحات عن 

 تطور تعريف االنروا العملي لالجئ الفلسطيني:

  :اي شخص كان مقيما بفلسطين اقمة دائمة وكان له عرف اتحاد جمعيات الصليب االحمر الالجئ الفلسطيني بالقول"

فيها شغل رئيسي، حرم منه نتيجة الصراع بشأن فلسطين، وليس لديه موارد كافية لضرورات الحياة االساسية، يُعتبر 

 ين الفلسطينين".الجئا اهال الغاثة وكالة االمم المتحدة الغاثة الالجئ

  وعند بداية عمل االنروا، قرت اجراء احصاء كان الف منه شطب متلقي االغاثة غير المستحقين من قوائم حصص

"الجء فلسطين هو شخص معوز، فقد نتيجة الحرب في االغاثة، فاعادة صياغة التعريف السابق على الوجه التالي: 

لتعريف "خسارة البيت"، و"اسباب المعيشة" في هذا التعريف؛ بهدف وقد ادخل لهذا ا فلسطين بيته وأسباب معيشته".

شطب الذين لم يفقدوا بيوتهم، وفقدوا ارضهم من قوائم اإلغاثة، اي الذين فقدوا سبل عيشهم، دون بيتهم )الالجئون 

 نروا.االقتصاديون". إال ان محاوالت االنروا باءت بالفشل، بوجه عام، حيث ال زال معظمهم مسجلين لدى اال

  الجئ فلسطين هو شخص مقيم بفلسطين بصورة ، اعيد صياغة تعريف الالجئ الفلسطيني، فأصبح: 1951في العام"

. وقد ادخل لهذا التعريف "شخص مقيم بفلسطين معتادة، فقد بيته واسباب معيشته نتيجة االعمال العدائية، وهو معوز"

وعة كبيرة من اللبنانيين الذين كانوا يعيشون ويعملون في بصورة معتادة"، وكان الهدف من ذلك معالجة وضع مجم

فلسطين، ثم قيام الحرب لجأوا الى بلدهم األم، بحيث سعت االنروا إللغاء حصص االعاشة المخصصة لهم، على اعتبار 

 أنهم ليسوا مقيمين في فلسطين بصورة معتادة، وإنما للعمل الموسمي.
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  الجئ فلسطين هو شخص كان مكان اقامته الالجئ الفلسطيني، فأصبح : ، عدلت االنروا تعريف 1952وفي العام"

، وفقد نتيجة هذا الصراع، بيته وأسباب 1948المعتادة فلسطين لمدة ال تقل عن عامين قبل نشوب الصراع سنة 

ف "، واصبح هذا التعري1948اضيف لهذا التعريف "لمدة ال تقل عن عامين قبل نشوب الصراع سنة  معيشته معا".

 العملي المعتمد.

  الى  1946حزيران  1اال انه فيما بعد ادخل عليه تعديال وحيدا، تمثل في تحديد مدة "العامين"، وهي الفترة الممتدة من

 .1948ايار  15

 

 نروا الحالي وتفسيرها لالجئ فلسطين:تعريف األ

 ت اليه شرطي العوز )ربما االصح ان نقول ابقت االنروا على التعريف االساسي المشار اليه فيما تقدم، اال انها اضاف

 اكدته، النه موجود من قبل(، والملجأ ضمن منطقة عمليات االنروا.

  صدرت قواعد جديدة لتحديد مركز الجئ فلسطين، حذفت بموجبها شرطي )العوز والفرار 1993اال انه وفي العام ،

فلسطين  تشخص كان اي"الجئ فلسطين الفلسطيني بـ: "الى بلد ضمن منطقة عمليات االنروا، وثبت تعريف الالجئ 

وسب نعيشته بيته  وفقد ،1948 مايو /ايار 15الى  1946 يونيو /حزيران 1من مكان اقامته المعتادة خالل الفترة 

 ".1948معا نتيجة الصراع سنة 

  ،"ومعنى "كانت فلسطين مكان هناك اربعة جوانب جديرة بالتفسير تتعلق بهذا التعريف، وهي:  معنى "تعبير فلسطين

"، ومعنى " وفقد بيته وسب نعيشته 1948ايار/ مايو  15الى  1946حزيران/ يونيو  1اقامته المعتادة خالل الفترة من 

 ".1948معا"، ومعنى " نتيجة الصراع سنة 

 

 

 .27ـ  17(، 2004)بيروت: باحث دراسات،  العودة حقمي الخنساء،  (3

الصفحات تعريف الالجئين بوجه عام، والالجئ الفلسطيني بوجه خاص وفقا للتعريف الذي أورده كل تناولت الخنساء في هذه 

، تعريف منظمة التحرير الفلسطينية 1992من: الميثاق الوطني الفلسطيني، والتعريف الفلسطيني في مؤتمر أوتاوا لالجئين لعام 

لمتحدة )االنروا(. وكذلك فإنها تناولت تعريف النازحين والالجئين ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين التابعة لألمم ا

 النازحين.
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أما لجهة تعريف الالجئين بوجه عام فسوف يتم تجاوزه على اعتبار انه تمت معالجته فيما سبق من عرض. وأما لجهة تعريف 

 الالجئ الفلسطيني وفقا لما ورد عن جهات مختلفة، فهو مناط العرض.

هم: "المواطنون العرب الذي كانوا يقيمون  1968( من الميثاق الوطني الفلسطيني لعام 5لسطينيون وفقا للمادة )فالالجئون الف

، سواء من اخرج منها أو بقي فيها، وكل من ولد ألب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل 1947إقامة عادية في فلسطين عام 

 فلسطين أو خارجها، هو فلسطيني".

قدم الجانب الفلسطيني التعريف التالي: الالجئون الفلسطينيون هم: "كل الفلسطينيين وذرياتهم الذين  1992وتاوا لعام وفي مؤتمر أ

)خط التقسيم( وكانون الثاني/ يناير  1947طردوا من بيوتهم أو اجبروا على تركها في الفترة الممتدة من تشرين الثاني/ نوفمبر 

 ".1949ة الخاضعة لسيطرة الكيان الصهيوني في كانون الثاني/يناير )اتفاقية رودس(، من المنطق 1949

وعلى مستوى منظمة التحرير، فقد قدمت دائرة شؤون الالجئين تعريفا لالجئ الفلسطيني جاء فيه ان الالجئ الفلسطيني، هو: "أي 

مواطنا فلسطينيا وفقا لقانون المواطنة أو بعد هذا التاريخ،  1947تشرين الثاني/ نوفمبر  شخص كان في التاسع والعشرين من

، والذي مكان إقامته الطبيعية فلسطين، في مناطق أصبحت الحقا 1925الفلسطينية الصادر في الرابع والعشرين من تموز/ يوليو 

ب ، واجبر على ترك مكان اإلقامة بسب1949تموز/ يوليو  20، و1948مايو  تحت سيطرة ما يسمى بدولة إسرائيل بين أيار/

تشرين الثاني/نوفمبر  29الحرب ولم يستطع العودة إليه جراء ممارسات السلطات اإلسرائيلية، والذي كان خارج مكان إقامته في 

يوليو  ، أو بعد هذا التاريخ ولم يتمكن من الرجوع إليه بسبب الحرب واإلجراءات اإلسرائيلية، وفقد مصدر رزقه حتى تموز/1947

كان احد سكان القرى الحدودية في الضفة وسلبت أرضه وأصبحت تحت سيطرة إسرائيل، أو كان ، لنفس السبب سواء أ1948

احد أفراد القبائل البدوية أو شبه البدوية، وانسال الالجئين الفلسطينيين وأزواجهم وزوجاتهم وفق التعريف، سواء أكان هؤالء على 

 القيد الحياة أم ال".

وليس سياسيا، هدف إلى رسم  فنيا ين الفلسطينيين )االنروا(، فقد صاغت تعريفا إجرائيا عملياوبالنسبة لوكالة غوث وتشغيل الالجئ

معيار يسهل على االنروا تقديم المساعدات لالجئين، وكان على النحو اآلتي: "الالجئ الفلسطيني هو كل شخص كان مسكنه 

إلى احد البلدان التي  1948ووسائل عيشه ولجأ عام  والذي نتيجته  خسر منزله 1948العادي في فلسطين لعامين سبقا نزاع 
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تقدم االنروا فيها خدماتها، وينسحب هذا التعريف وأهلية تلقي المساعدة على أوالده وأحفاده وذرياتهم، وان يكون مسجال في مناطق 

 عملياتها وهي خمس مناطق: الضفة الغربية، قطاع غزة، سوريا، لبنان ، األردن". 

ن جميع التعريفات السابقة لالجئ الفلسطيني لم تعبر عن مفهوم شامل لالجئ الفلسطيني، العتبارات إقليمية أو وترى الخنساء ا

 سياسية أو فنية، وبالتالي فهي ال تنطبق على عموم الالجئين الفلسطينيين.

ن" ييف النازحين، وان مصطلح "نازحوأما لجهة تعريف النازحين، فأشارت الخنساء إلى ان القرارات واالتفاقات الدولية خلت من تعر 

يعتبر مصطلحا سياسيا يهدف إلى تجزئة حق العودة للفلسطينيين المهجرين عن وطنهم، كذلك ليس هناك إجماعا على تحديد 

بغية تمييزهم  1967المقصود بالنازحين، ولكن بشكل عام، فان مصطلح "نازحين" يستخدم لإلشارة إلى المهجرين الفلسطينيين عام 

 .1948مهجري عام  عن

وقبل ان تأتي الخنساء على تعداد الفئات المكونة للنازحين الفلسطينيين، أوردت الخنساء الرؤية الصهيونية بالنسبة للمقصود 

، من 1967بالنازحين؛ إذ ان الصهاينة يعرفونهم على أنهم: "المواطنون الذين شردوا من أبناء الضفة وقطاع غزة نتيجة قتال عام 

 ". 1967، ولم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد العام 1948ئي غير الج

وعودة إلى الفئات التي يتكون منها النازحون الفلسطينيون، فان الخنساء قسمتهم إلى أربع فئات: األولى، الذين نزحوا إبان حرب 

ويشمل سكان قرى عمواس ويالو ، 1967مع بدء العمليات وحتى أول إحصاء إسرائيلي للسكان الفلسطينيين في أيلول  1967عام 

وبيت نوبا. والثانية، الذين كان مكان إقامتهم المعتاد والدائم في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وحتى ساعات الصفر من 

، ، ولكن لحظة الحرب كانوا موجودين خارج البالد وبشكل مؤقت ألغراض العالج أو العمل أو الدراسة... . والثالثة1967حرب 

األشخاص الذين حالت األوامر العسكرية اإلسرائيلية من عودتهم إلى مكان سكناهم الدائم سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة 

أو القدس، على الرغم من حصولهم على بطاقات هوية  وخروجهم بوثائق سفر وتصاريح صادرة عن الحاكم العسكري اإلسرائيلي. 

 ا قسرا عن إلى خارج الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ألسباب أمنية.والرابعة، األشخاص الذين ابعدو 

وانتهت الخنساء بالقول ان الالجئين النازحين يقصد بهم أولئك الذين يتمتعون بصفة مزدوجة نتيجة لتعرضهم للتهجير مرتين 

ن الذين أقاموا في الضفة الغربية مجموعة من الالجئي 1967(؛ إذ كان من بين نازحي 1967، والثانية عام 1948)األولى عام 
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(، فجمعوا 1967( وهم نازحون ثانيا )1948مرة أخرى، أي هم الجئون أوال )عام  1967أو قطاع غزة، ثم هجروا بسبب حرب 

 بين صفة اللجوء والنزوح فأطلق عليهم "الالجئون النازحون".

 

 221(،2003)بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدوليلكس تاكنبرغ،  (4

 .235ـ 

، والتي اعتبرت 1954( من االتفاقية الخاصة بوضع عديمي الجنسية لعام 1في البداية يؤكد تاكنبرغ على  ما جاء في المادة )

غ بما ان الجنسية هي ان الشخص عديم الجنسية ذلك الشخص الذي ال تعتبره دولة ما مواطنا وفقا لقوانينها، ويضيف تاكنبر 

الصلة الرئيسة بين الفرد والدولة، وبالنتيجة بين الفرد والقانون الدولي، فان الوصول إلى حالة يكون عنوانها "انعدام الجنسية" هو 

 أمر ليس اعتيادي.

على هذا التساؤل من ثم تساءل تاكنبرغ، هل يمكن اعتبار الالجئون الفلسطينيون أشخاص عديمو الجنسية؟ وبدأ تاكنبرغ اإلجابة 

زمن االنتداب البريطاني، الذي عامل المواطنين الفلسطينيين على قدم المساواة مع األشخاص الذين تحميهم بريطانيا، وبالتالي 

، لكن في الوقت نفسه لم 41ـ  1925ة الفلسطينية"، والتي نظمت بمقتضى نظام المواطنية لفلسطين يكان للفلسطينيين "المواطن

ة انتهت بانتهاء االنتداب وبإعالن دولة إسرائيل عام ياطن الفلسطيني من الرعايا البريطانيين، وأشار إلى ان هذه المواطنيكن المو 

بأثر رجعي بموجب قانون  41ـ  1925)مع االختالف على انتهائها(. وإسرائيل بدورها قامت بإلغاء نظام المواطنية لعام  1948

للحصول على المواطنية )الجنسية( اإلسرائيلية، وأخرى خاصة بالمواطنين الفلسطينيين ، والذي اشترط شروطا معينة 1952

إلى  1948السابقين من األصول العربية، مما أدى إلى حجب الجنسية اإلسرائيلية عن األغلبية الساحقة من الذين هجروا عام 

جأ اليها المهجرون الفلسطينيون لم تمنحهم الجنسية خارج األراضي الفلسطينية. وأضاف تاكنبرغ قائال  ان معظم الدول التي ل

كما انه ال توجد دولة فلسطينية، والجنسية الفلسطينية ال وجود فعليا لها على ارض الواقع، ونتيجة لكل هذه  .باستثناء األردن

 المبررات فان معظم الفلسطينيين الالجئين ما زالوا عديمي الجنسية ألغراض القانون الدولي.
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تاكنبرغ ان مشكلة انعدام الجنسية لن تحل إال عند قيام الدولة الفلسطينية، ونصح حتى قيام ذلك الوقت ان يتم االهتمام  واعتبر

باالعتراف رسميا بحالة انعدام جنسية أغلبية الالجئين الفلسطينيين، كي يستفيد الفرد الفلسطيني من األدوات ذات العالقة في 

رغ انه يجب ان يكون بوسع الالجئين الفلسطينيين االستفادة من االتفاقية الخاصة بوضع األشخاص القانون الدولي؛ إذ يرى تاكنب

، وان كانت تنطبق فقط على األشخاص عديمي الجنسية من غير الالجئين، وذلك نتيجة لعدم قدرة 1954عديمي الجنسية لعام 

صة بوضع الالجئين(. وكذلك يرى تاكنبرغ انه البد ان يستفيد )الخا 1951كثير من الالجئين الفلسطينيين االستفادة من اتفاقية 

 .1961الالجئون الفلسطينيون من االتفاقية الخاصة بالحد من حالة انعدام الجنسية لعام 

ويختم تاكنبرغ قائال ان االعتراف الدولي بالشعب الفلسطيني ال يؤدي في حد ذاته إلى إيجاد جنسية فلسطينية تفي بأغراض 

 الدولي.القانون 
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 االسبوع السادس

 

 قضايا معاصرة في الهجرة القسرية واللجوء الفلسطيني.

 

 

 :مقدمة

في الحصة السابقة تحدثنا عن الالجئين الفلسطينيين، وموقف قواعد القانون الدولي من قضيتهم، وهل هم عديمو الجنسية أم ال؟ 

االسرائيلية المتبعة في تهجير وتشريد الفلسطينيين )األوامر العسكرية، التشريد الداخلي، وفي هذه الحصة سوف نتحدث السياسية 

 اإلبعاد القسري للسكان المقدسيين(، ووضع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وخاصة الوضع القانوني.

 

 أهداف الحصة:

 تحديد سياسة اسرائيل حيال الفلسطينيين: .1

 األوامر العسكرية؛تهجير الفلسطنيين من خالل  -

 التشريد الداخلي؛ -

 االبعاد القسري للسكان المقدسيين. -

 تحديد  المركز القانوني لالجئين الفلسطينيين في لبنان. .2

 

 نقاط هامة لمدرس المساق: 
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 مراجعة ادبيات:

الالجئون الفلسطينيون: حقوق ( وسياسة تهجير الفلسطينيين." في 1650ابو عيد، عبد هللا. "االمر العسكري رقم )( 1

 .2011. بيرزيت، معهد ابراهيم ابو لغد للدراسات الدولية، 168 – 123تحرير عبد الرحمن ابو شمالة، وروايات، وسياسات، 

(، واالوامر العسكرية واالجراءات االخرى ذات العالقة 1650تعلق موضوع هذا البحث بصورة خاصة باالمر العسكري رقم )

فها وتقيمها بشكل عام. وقد اشار ابو عيد الى اجراءات يومية تقوم بها سلطات االحتالل االسرائيلي تسعى الى تحقيق ودورها واهدا

(؛ كالعقوبات الجماعية، ومصادرة االراضي وتسليمها للمستوطنين وبناء المستوطنات 1650المرسومة لالمر العسكري رقم )

 تية لالقتصاد والمجتمع الفلسطيني، ومنع جمع شمل العالقات الفلسطينية المشتتة... الخ.عليها، ومصادرة المياه، وتدمير البنية التح

وقد تناول ابو عيد في هذا البحث  الموضوعات التالية: لمحة تاريخية عن التهجير في الفكر السياسي وااليدولوجيا الصهيونية، 

(؛ اهدافه واسبابه ومشروعيته، 1650، واالمر العسكري رقم )وعمليات الطرد من االراضي المحتلة في ظل االحتالل االسرائيلي

وموقف محكمة العدل العليا االسرائيلية، وتصرفات سلطات االحتالل في مجال الطرد واالبعاد وقييم ذلك على ضوء قواعد القانون 

 الدولي، والوسائل القانونية والسياسية لمعالجة هذه التصرفات غير المشروعة.

 يد الى جملة من النقاط:وقد خلص ابو ع

ان الحكومات االسرائيلية جميعها من يسار ويمين تجمع على تطبيق الفكر الصهيوني، المتمثل في االستيالء على اجزاء  -

 فلسطين التاريخية، وهي تنفذ ذلك بطريقة غير معلنة.

على اليهود اتخاذ كافة  ان اسرائيل قامت قبل تأسيسها على االدعاء بان فلسطين هي وطن اليهود المسلوب، وان -

االجراءات الكفيلة باستعادته، وكان على رأس هذه االجراءات انشاء "دولة يهودية"، ومن ثم استخدام الوسائل المتعددة 

القصاء الشعب الفلسطيني؛ كالترحيل، واالبعاد، واستخدام االعتقاالت والسجون والتعذيب، وتدمير البيوت واالقتصاد، 

 غير ذلك من الوسائل التي تتناسب مع المرحلة ومع مراعاة موازين القوة.واالستيطان، والى 

 (، الذي ينظم هذه العملية.1650ان عمليات االبعاد سوف تستمر، والذي يدلل على ذلك اصدار االمر العسكري رقم ) -

ساسي في تبرير السياسات ان محكمة العدل العليا االسرائيلية، تعتبر اداة من ادوات السيطرة االسرائيلية، ولها دور ا -

 االسرائيلية غيرالمشروعة.

ان الحل االفضل يكمن في صمود المواطنين الفلسطينيين، ووحدة صفهم، ووجود قيادات جماهرية، واستخدام الوسائل  -

التكنولوجية الحديثة من اعالم وتنظيم جماهيري، وفتح قنوات اتصال مع القوى الخيرة لدى الشعوب االخرى؛ لتفعيل 

 ات التضامن مع الشعب الفلسطيني ولعزل اسرائيل، والتمسك بالشرعية الدولية والقانون الدولي...حك
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ابو صوي، محمود. "مشروعية االبعاد القسري للسكان المقدسيين في ظل احكام القانون الدولي االنساني: قضية  (2

 – 89تحرير عبد الرحمن ابو شمالة، الالجئون الفلسطينيون: حقوق وروايات، وسياسات، في النواب المقدسيين." 

 .2011. بيرزيت، معهد ابراهيم ابو لغد للدراسات الدولية، 122

تبحث هذه الدراسة في قانونية القرارات وإجراءات الترحيل التي تقوم بها إسرائيل ضد سكان مدينة القدس من منظور إنساني 

ل، وبالتالي يتوجب على جميع المتواجدين داخل حدودها؛ سواء إذ تدّعي إسرائيل أن القدس هي عاصمة لدولة إسرائي دولي.

مواطنين أو سكان أو غيرهم، تقديم الوالء والطاعة لتلك الدولة ما يعطيها الحق بطرد أي شخص ي قدم على االنتساب أو العمل مع 

يدفعنا إلى البحث بمدى مشروعية قرارات  جهات معادية لها خالقة بذلك مشردين فلسطينيين جدد، إما داخلياً أو خارجياً. األمر الذي

اإلبعاد القسري للسكان المقدسيين ضمن أحكام القانون الدولي اإلنساني، للعمل على الخروج بتوصيات ت ساهم برسم الط رق 

صعيدين القانونية للسير بها نحو إلغاء أي قرار يهدف إلى إبعاد السكان المقدسيين عن أرضهم، وتحقيق مكاسب قانونية على ال

الداخلي والدولي، من خالل تناول موضوع قضية النواب المقدسيين كحالة للدراسة، والبحث بالتكييف القانوني للقرار الصادر 

بإبعاد النواب المقدسيين في ظل قرارات المجتمع الدولي وأحكام القانون الدولي اإلنساني. فالسكوت على مثل هذه القرارات دون 

رق واألساليب سواء القانونية والسياسة وغيرها، سيؤدي إلى تشكيل سابقة يترتب عليها تبعات تخّول إسرائيل معالجتها بمختلف الط

 القيام بإبعاد أي شخص ي عارض سياسات االحتالل اإلسرائيلي بالقدس مستقبالً.

ها إسرائيل بحق السكان المقدسيين، فاإلشكالية القائمة بهذا الموضوع تتمحور بمدى مشروعية قرارات وإجراءات اإلبعاد التي تتخذ

في ظل قواعد القانون الدولي اإلنساني، إذ تدّعي إسرائيل بأن القدس هي عاصمة لدولة إسرائيل وبالتالي يتوجب على جميع 

الحق  المتواجدين داخل حدود دولة إسرائيل سواًء مواطنين أو سكان أو غيرهم، تقديم الوالء والطاعة لدولة إسرائيل، مما يعطيها

بطرد أي شخص ي قدم على االنتساب أو العمل مع جهات معادية لها. ومن جهة أخرى يرى الفلسطينيون أن القدس هي أرض 

إسرائيل هي قوة غريبة ومحتلة وال يحق لها حسب قواعد القانون الدولي اإلنساني محتلة تخضع ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وأن 

فال يجوز لدولة االحتالل ضم األقاليم المحتلة إلى أراضيها والتعامل معها على أنها جزء من  اتخاذ إجراءات من هذا النوع،

حتلة على تقديم الوالء لدولة  إقليمها، كما ال يجوز لدولة االحتالل بحسب قواعد القانون الدولي اإلنساني إجبار شعوب األقاليم الم 

ا ما رفض تقديم والئه لدولة االحتالل أو أقدم على ممارسة أعمال مناهضة لسياسات االحتالل، وعليه فإن المواطن ال يعتبر خائناً إذ

دولة االحتالل، كما تحّرم اتفاقية جنيف الرابعة النقل الجبري الجماعي والفردي لألشخاص المحميين أو نفيهم من األراضي 

حتلة تخضع المحتلة، وبالتالي ال يجوز إلسرائيل اإلقدام على إصدار أي قرار بطرد ال سكان المقدسيين باعتبار القدس أرضاً م 

   ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة، فهذا اإلجراء يتعارض مع قواعد القانون الدولي اإلنساني وي شّكل انتهاكاً ألحكامه.

تتخذها إسرائيل بحق إذ ستحاول الورقة اإلجابة عن السؤال التالي: ما مدى مشروعية قرارات وإجراءات اإلبعاد القسري التي 

 السكان المقدسيين في ظل قواعد القانون الدولي اإلنساني؟

، واألدوات 1967وذلك من خالل الحديث عن اإلبعاد القسري عن فلسطين من حيث حاالت اإلبعاد القسري عن فلسطين منذ عام 

ييف القانوني لقرارات اإلبعاد القسري للمقدسيين القانونية اإلسرائيلية لممارسة عمليات اإلبعاد القسري، ومن ثم الحديث عن التك
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في ظل أحكام القانون الدولي اإلنساني من حيث الموقف الدولي من عمليات اإلبعاد القسري، وصوالً إلى الحديث عن قضية 

 النواب المقدسيين في ظل أحكام القانون الدولي اإلنساني "كحالة للدراسة".

اتفاقية جنيف الرابعة حرمت اللجوء إلى اإلبعاد القسري بكافة أشكاله، واعتبرته من االنتهاكات لنصل إلى نتيجة حتمية مفادها أن 

الجسيمة لالتفاقية، باإلضافة إلى وجوب التزام إسرائيل بأحكام هذه االتفاقية كسلطة محتلة تجاه السكان الفلسطينيين باألراضي 

لي عدم مشروعية قرارات وإجراءات اإلبعاد التي تتخذها السلطات اإلسرائيلية الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وبالتا

عدم مشروعية قرارات اإلبعاد بحق النواب بحق الفلسطينيين باألراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي 

 سكان مدنيون في القدس الشرقية.المقدسيين والوزير السابق، في ظل أحكام القانون الدولي اإلنساني، بوصفهم 

 

الالجئون الفلسطينيون: حقوق زبانة، رانية. ""الالجئون" في الوطن: المشردون داخليا؛ أي نظام حماية." في  (3

 .2011. بيرزيت، معهد ابراهيم ابو لغد للدراسات الدولية، 168 – 123تحرير عبد الرحمن ابو شمالة، وروايات، وسياسات، 

ان هناك تساؤالت عدة تحول حول مشكلة االشخاص المشردين داخليا، تبدأ بالتعريف، وتمر بتقييم اطر الحماية اشارت زبانة الى 

المتوفرة، وتنتهي بمفهوم سيادة الدول، اال ان هناك ثمة سؤال يبرز بين ذلك حول اذا ما كان يكفي تقوية حماية المشردين داخلياً 

هل سيتم تجاوز مفهوم السيادة الوطنية؛ إما من خالل صياغة معاهدة خاصة حول من خالل األطر القانونية الموجودة، أم 

 األشخاص المشردين داخلياً، أو من خالل مراجعة مفهوم الالجئين لكي يشمل المشردين الداخليين.

تعريف والبواعث وعليه فقد تطرقت زبانة الى الموضوعات التالية: تعريف المشردين داخليا، ومقارنتهم بالالجئين من حيث ال

والعناصر، وفي مقدمتها مفهوم االغتراب، وانتهاء بوصفهم "الجئين داخل دولهم"، واركان انتهاء هذا االستحقاق. وتناولت زبانة 

بدراسة موسعة احكام المواثيق الدولية ذات العالقة، وتقييم ما هو قائم منها، والبحث في الحاجة الى تطويره باالستناد الى القواعد 

 لسارية على الالجئين، وما نتج من دراسات للفقهاء القانون.ا

اما لجهة تعريف المشردين داخليا، فقد خلصت زبانة الى ان األشخاص المشردين داخلياً )الالجئون في الوطن كما وصفتهم(؛ هم 

الذين أجبروا أو اضطّروا للهرب أو ترك أماكن سكناهم ألسباب عدة ولكنهم لم يعبروا الحدود الدولية المعروفة للدولة". ولقد 

 ً  بالتزايد منذ نهاية الحرب الباردة، حيث أن الصراعات في السنوات األخيرة أصبحت داخلية بشكل أخذت ظاهرة المشردين داخليا

 رئيسي. 

بين مأساة الالجئين والمشردين  -كما تقول زبانة  –واما لجهة التشابه والفرق بين المشردين داخليا والالجئين، فان التشابهات تكثر 

ب؛ حيث أن كال الصنفين لم يعد قادراً على التمتع بالحماية التي توفرها بلده. لكن هناك تفريق الداخليين، انطالقاً من مفهوم االغترا

قانوني مهم بين الالجئين الذين فروا من بالدهم، وأولئك الذين أصبحوا مشردين داخل حدود وطنهم. وفي الوقت الذي ينتفع 

، والنظام 1967، والبروتوكول الملحق بها عام 1951الجئين عام الالجئين من الحماية التي توفرها االتفاقية الخاصة بوضع ال

األساسي لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين؛ فإن األشخاص المشردين داخلياً ال يتمتعون بأي وضع قانوني خاص حيث 

 أنهم بقوا ضمن حدود بالدهم وبالتالي فهم خاضعين لقوانينها.



66 
 

حسب  –ن هناك ثمة حقيقة تقضي بعدم وجود وضع قانوني خاص للمشردين داخلياً، اال ان ذلك واخيرا لجهة المواثيق الدولية، فا

يجب ان ال يعني بأنهم ال يتمتعون بالحماية الممنوحة من قبل القوانين المحلية، وقانون حقوق اإلنسان الدولي والقانون  -رأي زبانة 

شخاص المشردين داخلياً دون الحماية المالئمة على األرض نظراً للفجوات لكن هذه القوانين عادةً ما تترك األ اإلنساني الدولي،

 القانونية، وعدم وجود وسائل التقوية، باإلضافة إلى عوائق أخرى.

وفي ظل غياب معاهدة دولية بخصوص المشردين داخلياً، فقد تمت صياغة المبادئ التي تسري حول التشريد الداخلي من أجل  

لية بما يوجه عملهم على األرض، في وقت غياب دعم الحكومات المحلية لمفهوم المعاهدة الدولية، حيث أن تزويد المنظمات الدو

  .الحكومات المعنية تجادل بأن هذا األمر هو مسألة محلية يتم معالجتها بناًء على قانون البلد

 

 

: دراسة تحليلية مقارنة." 2010لتشريعية لعام صيام، اشرف. "حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان على ضوء التعديالت ا (4

. بيرزيت، معهد ابراهيم ابو 88 – 43تحرير عبد الرحمن ابو شمالة، الالجئون الفلسطينيون: حقوق وروايات، وسياسات، في 

 .2011لغد للدراسات الدولية، 

الالجئين الفلسطينيين في لبنان واثر التعديالت حقوق المركز القانوني لالجئ الفلسطيني في لبنان، وعالج صيام في هذا البحث 

 .2010التشريعية لعام 

، العهد الدولي الخاص 1948تبين من هذه الدراسة أن اإلعالنات واالتفاقيات الدولية )اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 

، االتفاقية 1966االجتماعية والثقافية لعام ، العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و1966بالحقوق المدنية والسياسية لعام 

، بروتوكول معاملة 1965االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام   ،1951الخاصة بوضع الالجئين لعام 

تحرير الفلسطينية ، اتفاق القاهرة المنعقد بين منظمة ال1965الفلسطينيين في الدول العربية/ بروتوكول الدار البيضاء لعام 

وبعض القرارات التي تبنتها مؤسسات جامعة الدول العربية( قد أجمعت كلها على معاملة الالجئ  1969والحكومة اللبنانية عام 

)الالجئ الفلسطيني( أفضل معاملة، إلى درجة مساواته بالمواطنين لجهة منحه حقوقه المدنية واالقتصادية واالجتماعية، وفي 

معاملته معاملة األجانب عامة في نفس الظروف، وبالتالي منحته مركزا قانونيا متقدما ومرضيا، ويليق بوضعه  اضعف اإليمان

 كالالجئ.

، ال ينطبقان على الالجئين 1967وبروتوكولها لعام  1951إال انه تبين من هذه الدراسة أن االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام 

: األول يعود لتلقيهم الحماية والمساعدة من وكالة من وكاالت األمم المتحدة غير مفوضية األمم الفلسطينيين في لبنان، لسببين

مرهونا بعدم  1967وبروتوكول  1951المتحدة لشؤون الالجئين )إذ أن انطباق النظام القانوني المنصوص عليه في اتفاقية 

ون الالجئين كما اشترطت نصوص االتفاقية(، وهذا يعتبر الحصول على مساعدة أو حماية من غير مفوضية األمم المتحدة لشؤ

. أما السبب الثاني فيتمثل في عدم 1967ومن ثم من بروتوكول عام  1951سببا كافيا الستثناء الالجئين الفلسطينيين من اتفاقية 
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ل لغاية اآلن. كما انه تبين أن  1967وبروتوكول عام  1951مصادقة الدولة اللبنانية على اتفاقية  الدولة اللبنانية قد تحفظت على ج 

، لدرجة إفراغه من مضمونه، كما أنها )أي الدولة اللبنانية( قامت بإسقاط كافة الضمانات 1965بنود بروتوكول الدار البيضاء لعام 

 . 1987عام والحقوق المتعلقة بالالجئين الفلسطينيين المنصوص عليها في اتفاق القاهرة بإقدامها على إلغاء االتفاق كليا 

وبالنتيجة فلم يتبَق لالجئ الفلسطيني من النصوص الدولية لكي يحتمي بها من قسوة الحياة وسلطة الدولة اللبنانية، إال اإلعالن 

، العهد الدولي الخاص بالحقوق 1966، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1948العالمي لحقوق اإلنسان لعام 

 ، وهذه اإلعالنات واالتفاقيات ملزمة قانونيا للدولة اللبنانية.1966واالجتماعية والثقافية لعام  االقتصادية

ويظهر من هذه الدراسة أن التشريعات اللبنانية التي تولت تنظيم المركز القانوني الالجئين الفلسطينيين في لبنان، قد خالفت وبشكل 

يات الدولية لجهة حقوق الالجئ )الالجئ الفلسطيني(؛ إذ أنها )أي التشريعات واضح وصريح ما نصت عليه اإلعالنات واالتفاق

اللبنانية( صنفت الالجئين الفلسطينيين كإحدى الفئات األجنبية الخاصة التي تقيم على األراضي اللبنانية، وبكلمات أخرى، فان 

هم على اعتبار أنهم "فئة أجنبية خاصة" يخضعون ألنظمة التشريعات اللبنانية قد منحت الالجئين الفلسطينيين مركزا قانونا خاصا ب

وقوانين خاصة بهم دون سواهم من األجانب المقيمين في لبنان، علما أن االتفاقيات الدولية تنادي إلى معاملة الالجئين معاملة 

 األجانب عامة، إن لم تستطع الدول المستضيفة لهم أن توفر لهم المعاملة األفضل.

كز القانوني الذي يتمتع به الالجئ الفلسطيني كان مرهونا بعالقة منظمة التحرير الفلسطينية مع الدولة اللبنانية هذا ويظهر أن المر

(، وعالقتها مع باقي الدول العربية 1987من جهة )فمثال عندما ساءت العالقة مع الدولة اللبنانية قامت بإلغاء اتفاق القاهرة عام 

أبدى رئيس منظمة التحرير الفلسطينية عرفات دعمه للعراق في حربه على الكويت، تقدمت كل من من جهة أخرى )فمثال عندما 

الكويت والعربية السعودية باقتراح لتعديل بروتوكول الدار البيضاء لجهة التضييق على حقوق الفلسطينيين "الالجئين الفلسطينيين" 

 وبالفعل اقر التعديل(.

انية التي تنظم حق الالجئين الفلسطينيين في اإلقامة والتنقل والعمل والضمان االجتماعي والتملك، وبالمحصلة فان التشريعات اللبن

قد استندت في تنظيمها لمسائل حقوق الالجئ الفلسطيني في اإلقامة والتنقل والعمل والتملك إلى القاعدة التي تفيد أن "الالجئ 

ألساس يجب أن يمنح الحق في اإلقامة والتنقل والعمل والضمان االجتماعي الفلسطيني في لبنان فئة أجنبية خاصة"، وعلى هذا ا

 والتملك. 

أما لجهة الحق في اإلقامة والتنقل، فان التشريعات اللبنانية قد وضعت معايير معينة وخاصة بإقامة وتنقل الالجئ الفلسطيني مثل 

تنقل وشرعية اإلقامة من عدمها، وتم إلحاقهم بهيئات تقسيمهم إلى نظام المجموعات ألغراض الحصول على وثائق السفر وال

 ولجان خاصة بهم. 

وأما لجهة الحق في التملك، فان التشريعات اللبنانية حرمت على األجنبي التملك العقاري في لبنان، إال إذا توافرت شروط معينة، 

فلسطينيين، للقضاء على أخر بصيص أمل لهم ويظهر من الصياغة المستخدمة في هذه الشروط أنها استهدفت شريحة الالجئين ال
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ال يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان ألي شخص ال في إمكانية التملك العيني في لبنان، مثل استخدام هذه الصياغة "

 يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها أو ألي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين". 

يرا لجهة الحق في العمل، فان التعديالت التشريعية التي ادخلها مجلس النواب اللبناني على قانوني العمل والضمان االجتماعي وأخ

؛ إذ "البطة العرجاء"، لم تفلح في تقديم حلول كاملة لمشكلة الالجئين الفلسطينيين في العمل، بل يمكن وصفها بـ  2010في آب 

كلة الالجئين الفلسطينيين في العمل، صحيح أنها خففت من وطأة وقسوة الشروط السابقة الواجب أنها أتت بأنصاف حلول لمش

 توافرها للحصول على عمل، إال أنها لم تفلح في إنهاء معاناة ما يزيد عن ستين عاما لالجئ الفلسطيني العامل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع السابع

 .بالالجئين، واألمم المتحدة والالجئين الفلسطينيينالمؤسسات الدولية ذات العالقة 
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   :مقدمة

في الحصة السابقة تحدثنا عن السياسية االسرائيلية المتبعة في تهجير وتشريد الفلسطينيين، ووضع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، 

بوضع الالجئين في العالم ككل، وعن  وخاصة الوضع القانوني. وفي هذه الحصة سوف نتحدث عن المؤسسات الدولية التي تعنى

 المؤسسات والجهات التي تعنى بحالة الالجئين الفلسطينيين على وجه الخصوص.

 

 أهداف الحصة:

 معرفة المؤسسات الدولية المتعلقة بالالجئين على مستوى العالم: .1

 التعامل مع الالجئين فترة عصبة األمم؛ -

 (؛1952-1946منظمة الالجئين الدولية ) -

 (؛UNHCRضية العليا لشؤون الالجئين )المفو -

 تحديد موقف األمم المتحدة من قضية الالجئين الفلسطينيين عبر ما نتج عنها من قرارات واتفاقيات تتعلق بهم: -

 وسيط األمم المتحدة إلى فلسطين؛  -

 لجنة التوفيق التابعة لألمم المتحدة والخاصة بفلسطين؛ -

 الالجئين الفلسطينيين )األنروا(؛وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل  -

 القرارات الدولية األخرى المتعلقة بوضع الالجئين الفلسطينيين؛ -

 

 

 

 

 

 

 

 مراجعة االدبيات:
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1) Chimni, B. (2011). International Refugee Law: A Reader. Sage Publications Ltd. Pages 

210-217. 

 Historical background 

  The league of nations pardon 1919-46:  

 1919: With the establishment of the League of Nations: need to deal with large scale 

refugee movements.  

 1921: Nansen assumed the office of High Commissioner for Russian Refugees. He 

served other refugees too.  

 1929: The Assembly set up the Nansen International Office for Refugees – 

liquidated in 1938.  

 1938; the Intergovernmental Committee on Refugees (IGCR). Organization outside 

the LoN, to deal with Jewish refugees from Germany and Austria.  

 1939:  A high Commissioner for the LoN was appointed to take care of refugees.  

 1943: United Nations Relief and Rehabilitation Agency (UNRRA) was established. 

Shut down operations in 1947.   

 1946: high commissioner transferred authority to IGCR til establishment of 

International Refugee Organizaiton (IRO) in 1947.  

 Debate on the role of league of nations period for refugees.  

 International Refugee Organization: IRO 1946-52:  

 IRO is different from IGCR and UNRRA in that it did not only provide supplies and 

place to live, but was coupled to the resettlement program.  

 It represents a unified and integrated approach to refugees – contrary to precedent 

initiatives.  

 Impact of Cold War on refugee policies: Western countries used to prefer 

(not anymore!) resettlement, opposed to official policy of repatriation. 

Cleavage between the two groups of officers.  

 History of IRO – institutional lessons:  

 The defining policy feature of an organization affects all aspects of its 

operation.  
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 The dominance of one vision of an organization can prove determinental 

to its work.  

 If the organization pursues contradictory policies it can lead to friction 

with the organization.  

o Think of the UNHCR converting to humanitarian 

organization whenever dealing with IDPs.  

 Cold war origins:  

 The demise of the IRO was followed in 1951 by the establishment of the 

office of the UNHCR. There was a logic for the development from 

UNRRA and IRO to UNHCR, affected by the cold war.  

 Refugees are defined ideologically, serving Western countries’ interests.  

 If it played a role during the cold war, then what can be its role in the 

afterwards?  

 Despite criticism, it played a humanitarian role. Twice Nobel price, 1954 , 

1981.  

 Relationship with the UN:  

 Establishment of the Executive Committee, EXCOM, adopiting 

conclusions with non-legally binding effect, but they affected the practice 

of states.  

 Evolution:  

 After Cold War, UNHCR evolved:  

 From refugee organization to broader humanitarian organization.  

 Western countries do no more welcome resettlement and insist on 

IDPs. Challenges this may cause? 

 Dilemma of UNHCR, either leave people to die, or be complicit to 

ethnic cleansing by arranging for their transport out of the danger 

zone. 

  

 Mandate:  
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 Possibly need to revise mandate? Goodwin Will answers in negative then 

changes his mind.  

 Funding:  

 Dependence on Private contributions – its main weakness. UN budget 

only for administrative costs.  

 Its policies reflect that of its main donors.  

 UNHCR and NGOs:  

 Problem with NGOs. In the interwars, because it was selective 

humanitarism. Contemporary ones have many problems:  

 Donor priorities.  

 Insensitive for local conditions.  

 Inadequate personnel.  

 Media hungry.  

 Resist coordination to protect their turf.  

 Need for accountability as it is now multi-billion industry, the non profit 

organization.  

 UNHCR mandate to work with NGOs as it is not directly implementing 

agency.   
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  6لألمم المتحدة لشؤون الالجئينالمفوضية السامية: 

نشأت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون لالجئين في أعقاب الحرب العالمية الثانية بهدف مساعدة األوروبيين  -

 .النازحين نتيجة لذلك الصراع

العامة  من قبل الجمعية 1950ديسمبر/كانون األول  14تم تأسيس مكتب مفوض األمم المتحدة لشؤون الالجئين في  -

 لألمم المتحدة لوالية مدتها ثالث سنوات الستكمال عمله ومن ثم حله.

وهي األساس  -يوليو/تموز من العام التالي، تم اعتماد اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بوضع الالجئين  28وفي في   -

 القانوني لمساعدة الالجئين والنظام األساسي الذي يوجه عمل المفوضية

واجهت المفوضية أولى حاالت الطوارئ الرئيسية، والمتمثلة بتدفق الالجئين عندما سحقت القوات  1956وبحلول عام  -

 السوفييتية الثورة المجرية. 

وفي ستينيات القرن الماضي، أنتج إنهاء االستعمار في إفريقيا أولى األزمات العديدة لالجئين في القارة والتي تحتاج  -

 لتدخل المفوضية.

عقدين التاليين، كان على المفوضية تقديم المساعدة في أزمات نزوح في آسيا وأمريكا الالتينية. ومع نهاية وعلى مدى ال  -

القرن نشأت مشاكل جديدة لالجئين في إفريقيا وظهرت موجات جديدة من الالجئين في أوروبا نتيجة لسلسلة من الحروب 

 .في منطقة البلقان

ين تقديم المفوضية المساعدة لالجئين مع بزوغ األزمات الكبرى في إفريقيا، مثل وقد شهدت بداية القرن الحادي والعشر  -

عامًا. في الوقت نفسه،  30الصومال، ومشكلة الالجئين األفغان في آسيا والتي امتدت  جمهورية الكونغو الديمقراطية و

 اخليًا بسبب النزاع.طلب من المفوضية استخدام خبراتها لتقديم المساعدة أيضًا للعديد من النازحين د

 كما وسعت المفوضية بشكل أقل وضوحًا دورها في مساعدة األشخاص عديمي الجنسية،  -

                                                            

6 http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc2755d.html  

http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc2755d.html
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موظف  702موظف محلي ودولي، بمن فيهم  7,190فقط في بداية تأسيسها إلى  34ارتفع عدد موظفي المفوضية من  -

 يعملون في مقر المفوضية بجنيف. 

مكتب ميداني يقعون  272موقع عمل كالمكاتب اإلقليمية والفرعية إضافة إلى  124بلدًا في  123تعمل المفوضية في  -

 .في كثير من األحيان في مناطق نائية

 

 مها: امه -

 االستجابة للطوارئ؛ .1

 الحفاظ على البيئة؛ .2

 الحلول الدائمة .3

 اللجوء والهجرة .4

 بناء القدرات .5

 تقديم المساعدة .6

 تقييم االحتياجات .7

 توفير الحماية .8

 جمع التبرعات .9

 

 ؟من تساعد

 االطفال .1

 الالجئون .2

 نالنازحو .3

 عديمو الجنسية .4

 تعمل؟ ناي

 اسيا .1

 افريقيا .2

 الشرق االوسط .3

 شمال افريقيا .4



75 
 

 اوروبا .5

 

 27(، 2003)بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدوليلكس تاكنبرغ،  (2

 .37ـ 

األمم المتحدة في قضية الالجئين الفلسطينيين عبر األدوار التي لعبها أو ما زال تحدث تاكنبرغ من خالل هذه الصفحات عن دور 

لجنة التوفيق التابعة لألمم ووكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين، و يلعبها كل من: وسيط األمم المتحدة في فلسطين،

 ل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )االنروا(.ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغي ،المتحدة والخاصة بفلسطين

 ؛دور وسيط األمم المتحدة إلى فلسطين 

اثر تبني قرار التقسيم تدهورت االوضاع في فلسطيني، فدعا مجلس االمن لعقد دورة استثنائية للجمعية العامة بتاريخ  -

، قررت الجمعية العامة استحداث منصب 1948ايار  14. وفي نهاية هذه الدورة، أي في 1948ايار  14 –نيسان  16

 وسيط االمم المتحدة الى فلسطين.

 برنادوت" لهذا المنصب. الكونت فولك تم تعين " -

 مهامه، ودوره:  -

  ؛بالدرجة األولى التوسط بين الفرقاء للوصول إلى عقد هدنةمهمته كانت 

   ؛مع ملف الالجئين الفلسطينيين يضاأتعامل 

  انشأ "مشروع االمم المتحدة الغاثة المنكوبين"، وكانت مدته 1948االغاثة، ففي تموز كان معنيا بجهود ،

 ستين يوما؛ بهدف تنسيق المساعدات المقدمة لالجئين من الحكومات والمنظمات غير الحكومية.

  ،لكن رفضت اقتراحاته؛ اقترح على حكومة إسرائيل إعادة عدد من الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم 

   أو تقرير  1948آب  1كذلك فانه ضّمن تقاريره التي صاغها ـ سواء التقرير الذي رفعه إلى مجلس األمن في

، اال انه اغتيل على أيدي الالجئين في العودة إلى ديارهم ـ عبارات تفيد بضرورة حق 1948أيلول  16المتابعة في 

رير يفيد بضرورة اعادة الالجئين الفلسطينيين إلى )بعد يوم من تقديمه آخر تق 1948أيلول  17إرهابيين يهود في 

 .ديارهم(

  ( الصادر عنها بتاريخ 194وافقت الجمعية العامة في قرارها رقم )على توصيات  1948كانون األول  11

عودة حيث دعت في القرار ذاته إلى بما فيها تلك الخاصة بمشكلة الالجئين؛  ،مقدمة من الوسيط "برنادوت"مختلفة 

الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم، باإلضافة إلى إنشاء لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين للمساهمة في حل 

 مشكلة الالجئين.
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 ؛وكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين 

لجمعية العامة ـ في كنتيجة لالنتقادات الموجهة إلى مشروع األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل المنكوبين، أنشأت ا -

 .ـ وكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين 19/11/1948

إذ ان هذه الوكالة تعاقدت مع اللجنة الدولية للصليب األحمر واتحاد جمعيات الصليب األحمر وغيرها، بهدف القيام  -

، وبذلك 1949إلى نهاية آب  1948األول بأعمال اإلغاثة لالجئين الفلسطينيين، وذلك خالل الفترة الممتدة من كانون 

 فإنها حلت محل "مشروع األمم المتحدة إلغاثة المنكوبين".

 وقد قدمت هذه الوكالة لالجئين الفلسطينيين الغذاء، والملجأ. ووفرت المرافق الصحية والخدماتية... -

 

 ؛لجنة التوفيق التابعة لألمم المتحدة والخاصة بفلسطين 

( الصادر 194بموجب القرار رقم ) -بعد تأسيس وكالة األمم المتحدة الغاثة الالجئين الفلسطينيين، انشأت الجمعية العامة  -

 ."لجنة التوفيق التابعة لألمم المتحدة والخاصة بفلسطين"  - 11/12/1948عن الجمعية العامة بتاريخ 

 ة.ع ينت فرنسا وتركيا والواليات المتحدة أعضاء في اللجن -

 مهامها: -

 (، والذي تمثل في تسهيل 194( من القرار رقم )11جهدا في تنفيذ المطلوب منها وفقا للفقرة ) هذه اللجنة بذلت

( من القرار على 11حيث تنص الفقرة )عودة الالجئين إلى وطنهم وإعادة تأهيلهم اقتصاديا واجتماعيا... . 

ديارهم والعيش  إلىن، لالجئين الراغبين في العودة : "تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكانه

ديارهم وعن كل  إلىبسالم مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة 

مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي واإلنصاف، أن يعوض عن 

لجنة التوفيق بتسهيل  إلى. وتصدر تعليماتها المسئولةالحكومات أو السلطات ذلك الفقدان أو الضرر من قبل 

، وكذلك دفع التعويضات، واالجتماعيعودة الالجئين، وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم االقتصادي 

بالهيئات وبالمحافظة على االتصال والوثيق بمدير إغاثة األمم المتحدة لالجئين الفلسطينيين، ومن خالله 

  والوكاالت المتخصصة المناسبة في منظمة األمم المتحدة".

 

  بعرض عدة مقترحات لعودة عدد من الالجئين الفلسطينيين هذه اللجنة قامت ، 194من القرار  11ولتنفيذ الفقرة

 ، إال انه لم يكتب لها التوفيق.( 1949)كتلك المقدمة في مؤتمر لوزان  إلى ديارهم

 



77 
 

  ودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، بدأ التفكير في توطين الالجئين في األقطار العربية ونتيجة لفشل ع

بعثة لعمل دراسة  اللجنة شكلت حيث، ك لفت اللجنة بدراسة جدوى هذا الحلطار هذا اإلوفي المتواجدين عليها. 

 واالقتصادية. جدوى حول الحياة االجتماعية

 

 را، حول عدد الالجئين واماكن تواجدهم...قدت بعثة المسح االقتصادي تقري 

   وتضّمن تقرير البعثة عدة توصيات، من أبرزها إنشاء وكالة لتولي أعمال اإلغاثة واإلشراف على البرامج

 الخاصة بالالجئين.

  وبعد انشاء االنروا، وبعد ان ادركت ان عودة الالجئين اصبح غير ممكن، قررت لجنة التوفيق التركيز على

الالجئين في التعويض )االموال المنقولة وغير المنقولة التي تركت...(. وكذلك ركزت على االفراج عن حق 

 حسابات وودائع الالجئين العرب المجمدة في اسرائيل...

  اال انها لم تحل 194من القرار  11، لم تساهم في تنفيذ الفقرة 1964وعلى  الرغم من لجنة التوفيق منذ ،

 تواصل لفت االنظار من خالل تقاريرها السنوية المرفوعة للجمعية العامة... رسميا، وما زالت

 

 

 )؛وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )االنروا 

 

بموجب الجمعة العامة أنشأت حيث ، بعثة المسح المشكلة من لجنة الوفيق توصيةب ذت الجمعية العامة لألمم المتحدة أخ -

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق  8/12/1949( الصادر بتاريخ 302القرار رقم )

 .األدنى )االنروا(

 :بتنفيذ األهداف التي أنشئت من اجلها االنروا قامت  -

 ؛القيام بأعمال اإلغاثة المباشرة 

   إلى جانب القيام ببرامج التشغيل والدمج، وخاصة في النواحي االقتصادية واالجتماعية وفقا لتوصيات بعثة

 المسح االقتصادي.

  التشاور مع الحكومات  المعنية في الشرق االدنى، فيما يتعلق بالتدابير التي تتخذها هذه الحكومات عندما

 تصبح المساعدة الدولية لالغاثة غير متاحة.

 

تسهيل التشاور مع الحكومات المعنية، فقد صيغت العالقات بين االنروا والدول المضيفة لالجئين، بصورة رسمية على ل -

، فان إسرائيل طلبت من االنروا االستمرار في 1967شكل اتفاقات ثنائية. وبعد احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة عام 

 تعمل لآلن. تقديم مساعداتها لالجئين الفلسطينيين وما زالت
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 األسبوع الثامن

 

 أسباب تدفق الالجئين ومسؤولية الدول.

 

 

 :مقدمة

في الحصة السابقة تحدثنا عن المؤسسات الدولية التي تعنى بوضع الالجئين في العالم ككل، وعن المؤسسات والجهات التي تعنى 

عن االسباب الكامنة وراء تدفق الالجئين الى  بحالة الالجئين الفلسطينيين على وجه الخصوص، وفي هذه الحصة سوف نتحدث

 دول اخرى، هذا من جهة. ومن جهة اخرى المسؤولية المترتبة على الدول ازاء هؤالء الالجئين.

 

 اهداف الحصة:

 الالجئينتحديد اسباب تدفق  .1

 م مسؤولية الدولة لتدفق الالجئينبيان مفهو .2

 

 

 مراجعة االدبيات:

2) Chimni, B. (2011). International Refugee Law: A Reader. Sage Publications Ltd. Pages 

265-270. 

 أسباب نشوء موجات اللجوء وقانون مسؤولية الدول

، ناقشت اللجنة السياسية الخاصة في الجمعية العامة لألمم المتحدة األسباب التي تؤدي إلى خلق حاالت لجوء، 1980في عام 

الممارسات والسياسات التي تمارسها األنظمة المستبدة والعنصرية والتي تؤدي إلى موجات لجوء السكان، وأدانت بشدة جميع 

كما أكدت على ضرورة التعاون من أجل تجنب العوامل التي تؤدي إلى اللجوء وتسهيل عودة من يرغب بالعودة إلى وطنه. ومع 

 هذا بقيت مسالة أسباب اللجوء تلقى القليل من االهتمام.
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ويمكن القول أن العوامل التي غالباً ما تشمل انتهاكاً لحقوق اإلنسان والتي تخلق موجات لجوء سكانية، سواء كانت عوامل سياسية 

أم اقتصادية أم بيئية أو عرقية هي أسباب بسيطة. فبحسب عدد من المختصين والكاتبين، هناك قضايا أكثر تعقيداً تلعب دوراً مهماً 

 لجوء وتحتاج إلى الدراسة.في نشوء موجات ال

، عامل "تخلف الدول" وأثره في خلق حاالت لجوء، فالفقر غالباً ما يولد الالجئين ويخلق حاالت عنف. ويرى البعض أن أوالا 

الحديث عن تجنب موجات اللجوء البد أن يشمل تجنباً للتغييرات االجتماعية ألن مثل هذه التغيرات من شأنها اقتالع أشخاص 

 إلحداث التغيير.معينين 

ا  ، البد من دراسة أسباب اللجوء للتحقق ما إذا كانت أسباب داخلية أم خارجية، فكالهما يلعب دوراً كبيراً في خلق حاالت لجوء ثانيا

سكانية في الدول. لكن جل التركيز في الدراسات ذات الصلة ركزت على العوامل الداخلية دون الخارجية، وهذا أمر غير واقعي 

لعامل الخارجي يؤثر بطريقة أو بأخرى على نشوء هذه الحاالت من اللجوء. فالدول المستبدة لديها محيط دولي داعم لها. كون ا

ويمكن رؤية الدور الذي يلعبه العامل الخارجي في حاالت اللجوء في أمثلة مثل رواندا التي حرص اإلعالم الغربي فيها على 

تحصل هناك على أنها صراعات عرقية مع إهمال األسباب االقتصادية واالجتماعية التي تصوير عمليات اإلبادة الجماعية التي 

أدت إلى عمليات القتل الجماعي هناك. كما ال يجب إهمال أثر السياسات المالية الدولية المفروضة على الدول والتي تخلق ظروف 

 تسبب حاالت اللجوء.

ى كتغير طبيعة وموازين القوى العالمية، ودور "النظرية السياسية الديمقراطية" كما ال بد من الحديث أيضاً عن عوامل دولية أخر

ً بالتمييز في معاير التعامل بين المواطنين وغير المواطنين، وأثر القوى االجتماعية  في القانون الدولي التي أعطت الدول حقا

 الخارجية في صياغة السياسات الداخلية للدول. 

 

 )قضايا رئيسية(قانون مسؤولية الدول 

يعنى قانون مسؤولية الدول بالممارسات غير القانونية وأثرها، إضافة إلى التركيز على مسألة التعويض عن الخسائر. ويشار لهذا 

القانون على أنه مرجع عام لالجئين والمشتتين. ومن أبرز القضايا التي يدور النقاش بشأنها في الوقت الحالي فيما يتعلق بقانون 

 ية الدول هي كاآلتي:مسؤول

مسؤولية الدول... هل هي مسؤولية الدولة األصل أم المجتمع الدولي واألطراف الخارجية؟ فبالحديث عن مسؤولية الدول  (1

هناك من ركز على مسؤولية الدولة األصل عن خلق حاالت اللجوء، في حين يعتبر آخرون أنه من غير المنطقي تحميل 

 في حين تلعب عوامل خارجية دوراً كبيراً في خلق تلك الحاالت. الدولة األصل كامل المسؤولية

ومن القضايا المختلف عليها بهذا الخصوص قضية التعامل مع الدولة األصل، فهل يجب اتباع توجه تعاوني معها أم فرض   (2

 عقوبات عليها؟ وهنا ال بد من دراسة مزايا وعيوب التوجهين.

القانونية التي يجب االعتماد عليها، ففي الماضي كان االعتماد على قاعدة "انتهاك الحقوق" أيضاً فيما يتعلق بالقاعدة الفقهية/ (3

من أجل وضع القوانين، لكن اآلن  وفي حالة القوانين الخاصة بمسؤولية الدولة األصل، لم تعد قاعدة "انتهاك الحقوق" هي 
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رياته". يرى جودوين  جيل أن "قانون حقوق اإلنسان" األساس، بل "خرق االلتزامات االصلية المتعلقة بحقوق االنسان وح

ال يزال غير فعال كفاية في هذه الحاالت بسبب غياب آلية حماية واضحة في القانون الدولي وعدم ضمان نتائج االنتهاكات 

 المرتكبة.

يمكن تطبيق حق وفيما يتعلق بآليات جبر األضرار، هل إصالح الضرر/تعويض الفرد يأتي في مصلحة الالجئين؟ وهل   (4

 التعويض الفردي في حاالت اللجوء الجماعي؟ حتى وإن كفل القانون الدولي ذلك، ما هي الصعوبات في هذا الخصوص؟

يضاف إلى ذلك مسألة طرح القوانين ذات الصلة المأخوذة من العرف الدولي ومن تقييم الممارسات السابقة في حاالت مماثلة،  (5

 لة االصل تجاه الدول المستقبلة لالجئين، مثالً دفع تعويضات لها.مع االشارة الى التزامات الدو

ان  UNHCRوأخيراً، فيما يتعلق بالتزامات الدولة األصل تجاه المجتمع الدولي، مثال  يحق لمفوضية شؤون الالجئين  (6

 تطالب باستعادة التكاليف التي تكبدتها في مساعدة الالجئين.

 مسؤولية الدولة:حاالت لها عالقة بالالجئين و هوهذ

الدولة التي لجأوا اليها طالبين حمايتها، ومن ابرز  او حيث ان المسؤولية الدولية، قد تلحق الدولة التي ينتمي اليها الالجئون

 الدولية: المسؤوليةالمخالفات التي قد يترتب عليها 

( من اتفاقية جنيف 147، 146، باعتباره احد المخالفات الجسيمة، وفقا للمادتين  )المسؤولية عن النفي او النقل المشروع .1

 الرابعة.     

( على انه: "تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية 146حيث تنص المادة )

المخالفات الجسيمة لهذه االتفاقية، المبينة في المادة التالية. يلتزم  فعالة علي األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى

كل طرف متعاقد بمالحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو باألمر باقترافها، وبتقديمهم إلي محاكمة، أيا كانت 

متعاقد معني آخر لمحاكمتهم ما دامت تتوفر جنسيتهم. وله أيضا، إذا فضل ذلك، وطبقا ألحكام تشريعه، أن يسلمهم إلي طرف 

لدي الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤالء األشخاص.علي كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير الالزمة لوقف جميع األفعال 

 التي تتعارض مع أحكام هذه االتفاقية بخالف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية...".             

المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد ( المخالفات الجسيمة بقولها: "147نما وضحت المادة )بي

، ...األفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية باالتفاقية : القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة الالإنسانية

 "....ير المشروع، والنفي أو النقل غ

 

 ( من اتفاقية مناهضة التعذيب؛3، والمادة )1951( من اتفاقية 33المسؤولية عن الطرد/الرد، وفقا للمادة) .2

. ال يجوز ألية دولة متعاقدة أن تطرد الجئا أو ترده بأية صورة من 1على انه: " 1951( من اتفاقية 33/1حيث تنص المادة )

تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية  الصور إلي حدود األقاليم التي

 معينة أو بسبب آرائه السياسية".
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. ال يجوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده )"أن 1( من اتفاقية مناهضة التعذيب على انه: "3تنص المادة )و

لة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى االعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. ترده"( أو أن تسلمه إلى دو

. تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه األسباب متوافرة، جميع االعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة 2

 رخة أو الجماعية لحقوق اإلنسان في الدولة المعنية".االنطباق، وجود نمط ثابت من االنتهاكات الفادحة أو الصا

 المسؤولية عن التمييز بين الالجئين في الحقوق المدنية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والصحية... .3

الالجئين دون تمييز  ىتطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه االتفاقية علعلى انه: " 1951( من اتفاقية 3حيث تنص المادة )

 ...  ثم توالت باقي مواد هذه االتفاقية توضح الحقوق التي يجب ان يتمتع بها الالجئ بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ".

 

 ل:المعاملة بالمث .4

 االتفاقية . حيثما ال تنص هذه1" الالجئ من مبدأ المعاملة بالمثل، اذا جاء فيها:  1951( من اتفاقية 7حيث اعفت المادة )

. يتمتع جميع الالجئين، بعد مرور 2 علي منح الالجئين معاملة أفضل، تعاملهم الدولة المتعاقدة معاملتها لألجانب عامة. 

. تواصل كل دولة 3 ثالث سنوات علي إقامتهم، باإلعفاء، علي أرض الدول المتعاقدة، من شرط المعاملة التشريعية بالمثل.

الحقوق والمزايا التي كانوا مؤهلين لها فعال، مع عدم توفر معاملة بالمثل، بتاريخ بدء نفاذ هذه متعاقدة منح الالجئين 

 االتفاقية إزاء الدولة المذكورة...".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة:

القراءات، إضافة  CDبالنسبة للمحاضرة التاسعة فاالعتماد سيكون على عرض البوربوينت والموجود في  

 .CDالى نقاش األستاذ لورقته المنشورة في المجال والموجودة أيضا في 
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 األسبوع العاشر

 حق العودة

   مقدمة:

العربية )مصر،  األقطارسواء في  -خاصة الوضع القانوني  –في الحصة السابقة تحدثنا عن وضع الالجئين الفلسطينيين 

المحتلة )الضفة الغربية وقطاع غزة(، وحتى الالجئين الفلسطينيين داخل الخط االخضر. وفي هذه  األراضيفي  أو...(، األردن

في المواثيق  أوكحق من حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، سواء في قانون الجنسية،  حق العودةالحصة سوف نتحدث عن 

اني اإلنساني. باإلضافة الى الموقف العربي واإلسرائيلي في القانون الدولي االنس أو، 194الدولية لحماية حقوق اإلنسان وقرار 

 من قضية حق العودة للشعب الفلسطيني... 

 

 اهداف الحصة:

 عالقة حق العودة بحق الشعوب في تقرير مصيرها. .1

 كيف عالج كل من القانون الدولي لحقوق اإلنسان، والقانوني الدولي اإلنساني، وقانون الجنسية حق العودة.   .2

 ونقد الموقف العربي واإلسرائيلي من قضية حق العودة للشعب الفلسطيني.بيان  .3

 تطبيق مبدأ حق العودة على الفلسطينيين. .4

 

 

 نقاط هامة لمدرس المساق:
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 مراجعة االدبيات:

 

)بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  حق العودة للشعب الفلسطيني ومبادئ تطبيقهرمضان بابادجي وآخرون،  (1

 .93ـ  83(، 2003

طرح بابادجي خالل هذه الصفحات ثالثة أسئلة، هي: ما طبيعة حق العودة؟ وما هو المكان الذي يجب ان يمارس فيه هذا الحق؟ 

 ومن هم أصحاب هذا الحق؟

  انه: الكاتبأما لجهة طبيعة حق العودة، فقد أوضح 

حق فردي، لكنه ذو بعد جماعي، ألنه حق منشئ لحقوق قومية في ذات الوقت؛ إذ يعتبر محل اهتمام أغلبية  -1

 شعب ما. 

 إلى جانب ذلك فانه حق ذو طبيعة مدنية؛ إذ يقضي بإعادة األمالك إلى أهلها األصليين.  -2

 إضافة إلى ذلك فانه حق ذو طبيعة سياسية؛ إذ يؤدي إلى استعادة المواطنة. -3

 

  نطالق، مقسما إياها إلى أربع أراضي فلسطين المنتدبة نقطة اإل الكاتبوأما لجهة أماكن ممارسة حق العودة، فقد اتخذ

 ذات أنظمة مختلفة: 

األولى، األراضي المعطاة للدولة اليهودية بموجب قرار التقسيم، فهذه يمكن اعتبارها قانونيا خاضعة لسيادة  -1

 ن اخذ ذلك بعين االعتبار. دولة إسرائيل، وبالتالي البد م

، فهذه ال يمكن 1948الثانية، األراضي التي أعطاها قرار التقسيم للدولة العربية، واحتلتها إسرائيل أثناء حرب  -2

 اعتبارها قانونيا تابعة للسيادة اإلسرائيلية. 

بها قرار  الثالثة، أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذه األراضي كانت جزءا من األراضي التي خص -3

التقسيم الدولة العربية، والتي أديرت فيما بعد من قبل األردن )الضفة الغربية( ومصر )قطاع غزة(، وقد 

 . 1967احتلتها إسرائيل عام 

 الرابعة، منطقة القدس، والتي اعتبرها قرار التقسيم كيان منفصل، وأ رجئ مصيرها إلى المناقشات النهائية. -4

إلى اإلجابة على السؤال المتعلق بأصحاب حق العودة، قائال ان األمر يتعلق  الكاتبعودة، فسارع لجهة أصحاب حق ال ،وأخيرا

وقد أشار إلى طائفة من العناصر التي ال يمكن أخذها بعين االعتبار عند تحديد المقصود كما  بالتأكيد بالالجئين الفلسطينيين.

 خذها بعين االعتبار لغرض التحديد. بالالجئ  الفلسطيني لغرض العودة، وطائفة أخرى يمكن أ

  :أما بالنسبة للطائفة األولى فتشمل 
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تعددية األوضاع القانونية الحالية )فالفلسطينيون تابعون في الوضع الحالي ألوضاع قانونية مختلفة كنتيجة  -1

 لتشتتهم في أنحاء مختلفة من العالم، إال انه ليس لذلك تأثيرا في استحقاق حق العودة(. 

ايضا الجنسية الفلسطينية )ان غياب تعريف للجنسية الفلسطينية ال يمكن ان يؤثر في حق العودة ما دام  وتشمل -2

 تناوله لم يتم إال من الزاويتين المدنية واالقتصادية دون السياسية(. 

كما وتشمل تحديد االنروا للمقصود بالالجئ الفلسطيني، فانه غير مالئم كونه يهدف إلى حصر نطاق  -3

ات االنروا باشتراطه التسجيل لدى االنروا وفي بالد أو مناطق تتمركز فيها مؤسسة االنروا، وهذا صالحي

 بحد ذاته يجعل جزءا من الفلسطينيين مشتتا خارج دائرة اللجوء، لذا هو مستبعد.

 

  :وأما بالنسبة للطائفة الثانية، فتشمل 

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 12)(، والمادة 194قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ) -1

( فتتحدث عن قواعد عامة؛ إذ جاء فيها: "ال يجوز حرمان احد بصورة تعسفية من 12والسياسية. أما المادة )

 الدخول إلى بلده". 

( فتحدث عن قواعد خاصة بالالجئين الفلسطينيين، والذي، حسب بابادجي، يصلح كأحد 194وأما القرار ) -2

التحديد كونه ال ينص على أية فترة إقامة في فلسطين المنتدبة من شأنها تقييد حق العودة، كذلك فانه عناصر 

 يترك للمعنيين الخيار بين العودة والتعويض، على ان التعويض يستحق في حالتين:

  ،في حالة اختيار التعويض بدال من العودة 

  أمالكه كليا أو جزئيا.وفي حالة العودة ما دام الالجئ ال يستطيع استعادة 

 ببيان المقصود بالعودة؛ إذ يرى ان هناك أربعة خيارات:  الكاتبوختم 

  .الخيار األول، العودة إلى األراضي التابعة لسيادة إسرائيل بصفتهم مالكين ومواطنين 

  .الخيار الثاني، العودة إلى األراضي التي تعتبر تابعة لسيادة إسرائيل بصفتهم أجانب 

  الثالث، العودة إلى األراضي التي خص قرار التقسيم دولة فلسطين العربية بها، إلى جانب المطالبة بإعادة الخيار

 األمالك أو التعويض. 

  الخيار الرابع، العودة إلى األراضي التي خص قرار التقسيم دولة فلسطين العربية بها، مع المطالبة بالتعويض عن

 األمالك المتروكة في إسرائيل.
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، الدار حق الالجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض في ضوء أحكام القانون الدولي العاممحمد عبد الحميد سيف،  (2

 .65-57، ص2002العربية للعلوم، بيروت، 

 مبدأ حق العودة في القانون الدولي العام: 

  1215الميثاق األكبر )الماغنا كارتا( الصادر في انجلترا عام ً  مستقبال ألي شخص الذهاب خارج : "سيكون مشروعا

 مملكتنا والعودة إليها، بسالمة وأمن، بالطرق البرية والمائية". 

  .إقرار مبدأ قانوني يحظر نزع الجنسية حين يسفر ذلك عن انعدام الجنسية 

  .الدساتير والقوانين الوطنية أقرت ذلك المبدأ بحق العودة إلى بلد األصل 

 لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل 1: "13سان أشار إلى ذلك في المادة اإلعالن العالمي لحقوق اإلن .

. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده." هناك اعتراضات 2إقامته داخل حدود الدولة.  

 على تطبيقه في الحالة الفلسطينية: 

 دولية.اإلعالن غير ملزم كونه ليس معاهدة  -1

  بشأن قضية ناميبيا.  1971لكنه قد يرقى لمرتبة العرف الدولي، كما ورد في قرار محكمة العدل الدولية عام 

  .12ورد نص شبيه في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، م . 

  ولم تتحفظ على تلك المادة ولم تتحلل مما ورد فيها.  1991صادقت عليه اسرائيل عام 

  عن مبدأ عدم الرجعية في تطبيق القانون/المعاهدة، إال أنه يمكن االدعاء بتطبيقها في بغض النظر

كل مرة تكون فيه األوضاع األصلية قائمة )منع مستمر من قبل السلطات االسرائيلية لعودة الفلسطينيين 

 لديارهم(. 

فهي غير ملزمة بها بخصوص تنطبق على مواطني الدولة فقط وبالتالي  13كما أن اسرائيل تدعي بأن المادة  -2

 الالجئين الفلسطينيين. 

  من األعالن تتحدث:  13تجدر اإلشارة إلى كون المادة 

 ( "عن "كل فردeveryone( وليس لكل مواطن )every national ) 

 ( "وعن "البلدcountry( وليس الدولة )state .) 

  بمواطني دولة االحتالل. اتفاقيات جنيف: تشير إلى منع طرد السكان األصليين واستبدالهم 

 

، 2003لكس تاكنبرغ، وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت،  (3

 . 308-301ص.

  تم اغتياله بعد يوم واحد من نشر التقرير(:  16/9/1948تقرير وسيط األمم المتحدة إلى فلسطين، فولك برنادوت( 

 أول مرة يشير دولياً إلى حق الالجئين الفلسطينيين في العودة.  -1

 أشار إلى التشديد على حق العودة وليس اقراره فحسب.  -2
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 يتحدث عن حق العودة كأنه جزء من القانون الدولي العام وإن لم يذكر ذلك صراحة.  -3

  11/12/1948الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ   194القرار: 

 العودة:  شرطي ممارسة حق -1

  :العودة طوعية: االختيار ما بين 

  .العودة والتعويض عن الضرر الذي لحق بممتلكاتهم 

  .عدم العودة والتعويض عن ممتلكاتهم 

  .العودة مشروطة باستعداد الالجئين العيش بسالم مع جيرانهم 

 التوقيت:  -2

  وهو التغيير الوحيد عن التوصية األصلية المقترحة من الوسيط عمليفي أقرب وقت .

 الدولي برنادوت. 

 موقف الدول العربية:  -3

  .متغيراً فتعتبره باطالً أحياناً، ومصدر حق مطلق أحياناً أخرى 

  .الدول العربية صوتت أصالً ضد القرار وأصبحت من بين مؤيديه 

 موقف الفلسطينيين:  -4

 اضه االعتراف باسرائيل، والقبول وعدم الوضوح ثانياً. الرفض أوالً بسبب افتر 

  يعترفان صراحة بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. تالها الكثير  1970جيم لسنة  2672ورقم  2649القراران

 غيرها من القرارات المشابهة. 

  يرى في النزوح مشكلة شعب : ال يستخدم كلمة الجئ بناء على موقف منظمة التحرير والذي 1974لعام  3236القرار

 وليس مشكلة الجئين. 

  تغير موقف المجلس الوطني باعترافه الضمني بوجود دولة اسرائيل وقبوله قيام دولة فلسطينية على جزء من فلسطين

 التارخية مع تمسكه بحق العودة. 

  ن مجلس األمن وترك موضوع الصادرين ع 338و 242بل اكتفت بالقرارين  194اتفاقية اعالن المبادئ لم تشر للقرار

 الالجئين لمفاوضات الحل النهائي. 

  حيث تم تشكيل لجنة مشتركة للتعامل مع قضاياهم وتساهل إسرائيل نسبياً لفكرة  1967الوضع مختلف بالنسبة لنازحي

 عودتهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. 

  بسبب  12من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة  13هناك آراء لفقهاء قانون دولي ترى عدم امكانية تطبيق المادة

 أنه يجب قراءة حق العودة في الحالة الفلسطينية ليس كحق فردي بل مرتبط بحق تقرير المصير. 

 بهذا المعنى فإنه يتم تحديد حق العودة لدولة فلسطين ضمن حل الدولتين بدل العودة الفردية لدولة اسرائيل.  -1

 ود اختالف ما بين وجود الحق وتطبيقه العملي. كما أن هذا يعني وج -2

إمكانية العودة إلى أي من إقليم فلسطين التاريخية، وفي حال قيام دولة فلسطين إلى فلسطين الجديدة وليس  -3

 إسرائيل الحالية. 
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)بيروت: مؤسسة الدراسات  حق العودة للشعب الفلسطيني ومبادئ تطبيقهرمضان بابادجي وآخرون،  (4

 .175ـ  54(، 2003، الفلسطينية

دة كحق للشعب، وتطرق بابادجي من خالل هذه الصفحات إلى عدة محاور، أهمها: حق العودة كحق من حقوق اإلنسان، حق الع

 تطبيق مبدأ حق العودة على الفلسطينيين والموقف اإلسرائيلي من حق عودة الالجئين الفلسطينيين.

فقد ناقش بابادجي هذا المحور من زاويتين: األولى، حق العودة في الوثائق الدولية أما لجهة حق العودة كحق من حقوق اإلنسان، 

 .1948( لعام 194واإلقليمية المتعلقة بحقوق اإلنسان. والثانية، حق العودة وفقا لقرار الجمعية العامة رقم )

( 13حق مصون ـ بوجه عام ـ بموجب المادة )إلى هذا ال الكاتبوفيما يخص حق العودة في الوثائق الدولية واإلقليمية، فقد أشار 

، 1966( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 12، والمادة )1948من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 

دة األمريكية لحقوق ( من المعاه2( من البروتوكول الرابع من االتفاقية األوروبية لصون حقوق اإلنسان، والمادة )3، 2والمادتان )

( من الشرعة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب. حيث ان هذه الوثائق مجتمعة ـ سواء الدولية أو اإلقليمية 12اإلنسان، والمادة )

 ـ كفلت "لكل شخص/ فرد" الحق في التنقل ومغادرة "بلد ما" والعودة إليه.

بقة ـ خاصة الدولية منها ـ لدولة إسرائيل، ولكون القيمة القانونية لإلعالن مدى إلزامية مواثيق حقوق اإلنسان السا الكاتبثم بين 

فضل االنتقال للبحث في إمكانية تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  الكاتبالعالمي لحقوق اإلنسان هي محل خالف، فان 

، 3/10/1991، ولم تصدق عليه إال في 19/12/1966والسياسية على إسرائيل، فأشار إلى ان إسرائيل وقعت على هذا العهد في 

وحسب القاعدة المعروفة في القانون الداخلي كما الدولي "ال تسري القوانين/ المعاهدات بأثر رجعي"، وهذا يعني ان إسرائيل ال 

ستمرة التي ارتكبها تكون مسئولة إال عن األفعال الواقعة بعد تاريخ التصديق، إال ان ذلك يمكن تجاوزه في سياق الجرائم الم

االحتالل اإلسرائيلي وما زالت مستمرة )وهذا استثناء(، كما في حالة تهجير الفلسطينيين واالستمرار في رفض السماح لهم بالعودة 

 إلى ديارهم  التي هجروا منها. 

اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان ان هذا االستثناء كرسته ممارسة األجهزة الدولية المعنية بحقوق اإلنسان ـ خاصة  الكاتبويذكر 

 ولجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ـ  من خالل ما صدر عنها من قرارات دأبت فيها على التمييز بين الجرائم اآلنية والمستمرة.

تاريخ  يعتبر ان إسرائيل مجبرة ـ وتحت الضغط تعهداتها الدولية ـ على احترام حق العودة بصرف النظر عن الكاتبوعليه فان 

 مصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الشروط الموضوعية لممارسة حق العودة، مبينا ان هذا الحق يقوم على توافر "األشخاص"/  الكاتبوفي ذات المحور ناقش 

ه. ومما ال شك فيه ان استخدام االتفاقات "األفراد" المعنيين بالعودة، وكذلك يقوم على الحيز )أي البلد( الذي سوف يتم العودة إلي

الدولية لمثل هذه المصطلحات العامة )فرد/ بلد(، من شأنه استبعاد أي تفسير غامض لحق العودة، على الرغم من ذلك فان هذا 

 الحق )حق العودة( قد يكون محال للتقييد، كما في حاالت النظام العام.
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ان هذا القرار كان ثمرة للتوصيات التي رفعها وسيط األمم المتحدة  الكاتب(، فذكر 194وأما ما يخص حق العودة وفقا للقرار )

)الكونت برنادوت الذي اغتالته العصابات الصهيونية(. وبموجب هذا القرار شكلت لجنة التوفيق التابعة لألمم المتحدة، وتضمن 

وقراهم التي هجروا منها مع دفع التعويضات )حسب  هذا القرار دعوة صريحة بوجوب عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم

( منه، ان الجمعية العامة: "تقرر السماح بالعودة، في اقرب وقت ممكن، لالجئين الراغبين 11األحوال(؛ إذ جاء في نص الفقرة )

عودة إلى ديارهم في العودة إلى ديارهم والعيش بسالم مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم ال

وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقا لمبادئ القانون الدولي واإلنصاف، ان يعوض عن ذلك الفقدان 

 أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسئولة".

البد من أخذها بعين االعتبار للوصول (، واضعا عدة معايير 194إلى القيمة القانونية لقرار الجمعية العام رقم ) الكاتبثم تطرق 

( من ميثاق األمم المتحدة 10(، ومن أبرزها: األول، ان الجمعية العامة وفقا للمادة )194إلى جواب حول القيمة القانونية للقرار )

د التأكيد ال تصدر سوى توصيات ليس لها قوة اإللزام، وهذا األصل. والثاني، ان الجمعية العامة أخذت بشكل منتظم ومضطر

 (، وربما ذلك يكسبه قيمة عرفية.194على هذا القرار من خالل إصدار العديد من القرارات التي تؤكد مضمون القرار )

(، والعهد 194إلى انه ال يجوز إنكار حق كل فلسطيني في العودة، فهو مؤسس على وثيقتين: القرار ) الكاتبوبالتالي خلص 

 .1966السياسية لعام الدولي الخاص بالحقوق المدنية و

وأما لجهة حق العودة كحق للشعب، فقد أشار بابادجي ان حق العودة هو مرتبط بحق أوسع، إال وهو حق الشعوب في تقرير 

مصيرها. هذا الحق الذي بدأ كمبدأ سياسي ثم تحول إلى مبدأ قانوني يتمتع بالصفة اإللزامية في ظل ميثاق األمم المتحدة؛ إذ جاء 

( من الميثاق، ان أهداف األمم المتحدة هي: إنماء العالقات الودية بين األمم على أساس احترام المبدأ الذي 1/2دة )في نص الما

يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب، وبان يكون لكل منها تقرير المصير. ثم ان الجمعية العامة أكدت على حق الشعوب في 

، وخصت الجمعية العام في قراراتها الشعب الفلسطيني وحقه 1960( لعام 1514رار رقم )االستقالل وتقرير المصير بدءا من الق

 ، وان كانت قراراتها بمثابة قرارات كاشفة.1969( لعام 2535في تقرير مصيره، كما في القرار رقم )

ب، واألرض. وبالتالي فانه ، فان حق تقرير المصير بالنسبة للشعب الفلسطيني يقوم على عنصرين أساسيين: الشعلكاتبووفقا ل

 ال يمكن ممارسة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، إال بممارسة حق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وقراهم.

وبالنتيجة، فان هناك عالقة وثيقة بين حق الفلسطينيين في تقرير المصير وعودة الالجئين الفلسطينيين، األمر الذي ظهر في 

( 31/20والقرار رقم ) 1973د( لعام  28د ) 3089، القرار رقم )1969( لعام 2535جمعية العامة، منها: )القرار رقم )قرارات ال

 .1976لعام 

وأما لجهة موقف إسرائيل من حق العودة، فيشير بابادجي انه نظرا لعدم إمكانية اإلنكار اإلسرائيلي التام لوجود حق العودة، فان 

جيات مختلفة من اجل تجنب هذا الحق أو على األقل تأخير البت فيه، وهذه االستراتيجيات تقوم على الحجج االحتالل وضع استراتي

اآلتية: األولى، إسرائيل ليست مسئولة عن نزوح الفلسطينيين؛ فالمسؤولية واقعة على حكام الدول العربية المجاورة. والثانية، 

مساويا من الالجئين اليهود القادمين من البالد العربية، وبالتالي فإنها تكون في  تبادل السكان، بمعنى ان إسرائيل استقبلت عددا
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حل من التزام احترام حق الفلسطينيين في العودة. والثالثة، ال يستطيع الفلسطينيون العودة إلى بلدهم، إال إذا تعهدوا بالعيش بسالم 

وحديثا وباإلضافة إلى الحجج السابقة، فان القادة والمسئولين  (.194مع جيرانهم )هذه الحجة مستقاة من مضمون القرار رقم 

اإلسرائيليين اخذوا يرددون حجج جديدة، كقولهم ان حق العودة هو مشكلة غير قابلة للحل داعين الممثلين الفلسطينيين للتنازل عن 

 هذا الحق.

المبدأ قابال للتطبيق على الفلسطينيين الذين اقتلعهم  ان هذاالكاتب  حق العودة على الفلسطينيين، فأكدوأخيرا لجهة تطبيق مبدأ 

االحتالل اإلسرائيلي من أراضيهم سواء بصورة فردية أو جماعية )الجئون، نازحون، مطرودون(، مبينا ان هذا الحق مدجج 

ة جنيف الرابعة جاء ( من اتفاقي49بسلسة من القرارات الدولية والنصوص القانونية التي تؤكد على شرعيته وأهليته؛ فالمادة )

فيها: "ان حاالت الترحيل بالقوة... وكذلك اإلبعاد إلى خارج األراضي المحتلة ألشخاص يتمتعون بالحماية... أمور محظورة مهما 

 كان الدافع اليها".

 

م: . بيت لح:دراسة تحليلية في القانون الدولي1948حق العودة الفردي والالجئين الفلسطينيين عام بولنج، غيل.   (5

 .2001المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين "بديل"، 

(، وحق العودة 194تناول بولنج في هذه الدراسة الخطوط الرئيسة لحق العودة الفردي، وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم )

انون الدولي لحقوق اإلنسان وممارسة الدول في في قانون الجنسية، حق العودة في القانون الدولي اإلنساني، وحق العودة في الق

( وحق العودة في قانون حقوق اإلنسان وممارسة الدول 194تطبيق حق العودة. وتجنبا للتكرار يستثنى قرار الجمعية العامة رقم )

 في تطبيق حق العودة من العرض.

زام الدول باحترام حق العودة الفردي وهو نوع مما أما لجهة الخطوط الرئيسة لحق العودة، فرسم بولنج خطوطا عدة، أهمها: الت

يعرف "بالقواعد العرفية" للقانون الدولي، حق العودة الفردي مثبت في أربع مجموعات من القوانين الدولية المستقلة عن بعضها 

، القانون الدولي يتضمن البعض )قانون الجنسية، القانون الدولي اإلنساني، القانون الدولي  لحقوق اإلنسان، قانون الالجئين(

، ويقع 1948نصوصا تحرم "الطرد الجبري"، إسرائيل هي دولة المنشأ الوحيدة التي يقع عليها االلتزام باستقبال عودة الجئي  

على كاهل األمم المتحدة إجبار إسرائيل لتنفيذ هذا الحق. وأشار بولنج إلى ان الحق الفردي في العودة منفصل تماما عن أي حق 

 ة جماعي قد ينظر إلى تنفيذه في بعض الظروف على انه شرط مسبق مساعد لتحقيق حق تقرير المصير.عود

وأما لجهة حق العودة في قانون الجنسية، فأكد بولنج ان ذلك يحكمه أربع قواعد: األولى، انه على الرغم من تنظيم مسائل الجنسية 

ال ان القانون الدولي يحد من حرية التصرف الداخلي للدول في تنظيم الجنسية إلى حد كبير من خالل القواعد القانونية الداخلية، إ

لديها، ويمكن ان يتفوق على القانون الداخلي في حالة التضارب بينهما. والثانية، ان الجنسية تخضع للقواعد المتعلقة بتعاقب الدول 

ن الفلسطينيين فالدولة السلف هي دولة فلسطين الجنينية، )خالفة دولة "الخلف" لدولة أخرى "السلف"(، وبالنسبة لقضية الالجئي

والدولة الخلف )على جزء من فلسطين االنتدابية( هي إسرائيل، ويتضح من تطبيق قواعد قانون تعاقب الدول على قضية الالجئين 

تعاقب  على اعتبارهم أنهم كانوا الفلسطينيين، فان إسرائيل ملزمة بالسماح لالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى بيوتهم بعد حدوث ال
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"سكانا اعتياديين"، دون ان يكون لذلك عالقة بمسألة الجنسية ، وأيضا فان قانون تعاقب الدول يفترض ان تقوم إسرائيل بمنح 

ون اعتبارا من تاريخ حدوث التعاقب. والثالثة، قاعدة إعادة الدخول والتي يتطلب القان 1948جنسيتها لالجئ الفلسطيني لعام 

الدولي بموجبها من الدول السماح لمواطنيها بالدخول مرة أخرى اليها )ممارسة حق العودة(، لذل فان هذه القاعدة هي بمثابة 

أساس لحق العودة في قانون الجنسية بعيدا عن قاعدة تعاقب الدول. والرابعة، قاعدة تحريم التجريد من الجنسية، وهذه القاعدة 

بقة؛ إذ ال يسمح للدول ان تسعى إلى تجنب تطبيق قاعدة السماح بالدخول مرة ثانية من خالل "التجريد متالزمة مع القاعدة السا

من الجنسية" لمواطنيها، ويزداد تحريم التجريد من الجنسية عندما تسعى الدولة إلى التجريد الضمني من الجنسية على أساس 

من الجنسية  1948ة(، تماما كما فعلت إسرائيل عندما جردت الجئي العرق أو الجنس أو اللون أو الدين )أسس تميزية وعنصري

 ، ومما ال شك فيه ان مثل هذه التجريد يعتبر محرما دوليا وغير قانوني.1952الفلسطينية عبر قانون الجنسية الخاص بها لعام 

وكذلك  1907يه في اتفاقيات الهاي لهام وأما لجهة حق العودة في القانون الدولي اإلنساني، فذكر بولنج ان هذا الحق تم النص عل

؛ ففي اتفاقيات الهاي يوجد دعوة 1949في اتفاقيات جنيف، وخاصة االتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 

م بالبقاء ( للمحتل الحربي إلى ترك السكان المحليين يواصلون وجودهم االعتيادي مع ضرورة السماح له43صريحة في المادة )

في بيوتهم، والعودة اليها في أعقاب توقف األعمال العدائية، وبذلك فان أنظمة الهاي تشكل المصدر األساس لحق العودة في 

 القانون اإلنساني العرفي.

ن ( دعت بشكل أو بآخر إلى احترام حق األشخاص المحميي158/3، 6/4، 4، فان المواد )1949وفي اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

( من اتفاقية جنيف الرابعة، اعتبرت ان 147، 9، 45( من أنظمة الهاي، والمواد )46بالعودة إلى ديارهم. ايضا فإن المادة )

(، وفي كافة األحوال يجب 147الطرد الجبري الجماعي" للسكان هو من األعمال المحظورة )مخالفات جسيمة حسب تعبير المادة 

 ناهم المعتاد عند توقف األعمال العدائية.إعادة من تم نقلهم إلى أماكن سك

 

 

 

 

 

 

 

 الحادي عشراألسبوع 
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 التعويض في حقال

 

   :مقدمة

في المواثيق  أوكحق من حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، سواء في قانون الجنسية،  حق العودةفي الحصة السابقة تحدثنا عن 

في القانون الدولي االنساني اإلنساني. باإلضافة الى الموقف العربي واإلسرائيلي  أو، 194الدولية لحماية حقوق اإلنسان وقرار 

سوف نتحدث عن حق الالجئين الفلسطينين في التعويض )مفهومه،  الحصةوفي هذه من قضية حق العودة للشعب الفلسطيني... 

 مشتمالته، باعتباره مكمال لحق العودة...(.

 

 

 اهداف الحصة:

 وفقا للقانون الدولي العام: الفلسطينيين في التعويضحق الالجئين  .1

 مفهوم حق التعويض 

 حق التعويض ليس بديل عن حق العودة 

 

 .على دولة االحتالل اإلسرائيلي تجاه الالجئين الفلسطينيين ةااللتزامات المترتب .2

 التطرق الى سوابق تاريخية ذات عالقة  بالتعويض. .3

 

 

 

 نقاط هامة لمدرس المساق:

 

 

 

 

 

 

 مراجعة االدبيات:
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 حق الالجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض في ضوء أحكام القانون الدولي العامالحميد سيف، عبد  (1

 .119ـ  93(، 2002)عمان: د.ن، 

تحدث سيف من خالل هذه الصفحات عن حق التعويض في القانون الدولي ـ بوجه عام ـ وكذلك عن االلتزامات 

االحتالل اإلسرائيلي تجاه الالجئين الفلسطينيين، وهي: االلتزام بإعادتهم إلى ديارهم، رد المترتب على دولة 

ممتلكاتهم، وتعويضهم عن األضرار الالحقة بهم نتيجة الحتالل أراضيهم. أما بالنسبة إلعادتهم إلى ديارهم، فال 

 تكون محال للعرض، ألنها سبق وان كانت محال لذلك.

ي القانون الدولي العام ـ بوجه عام ـ فقد أشار سيف إلى ان هذا المبدأ تم إقراراه في أما لجهة حق التعويض ف

، أقرت بالتزام الدولة 1927يوليو  26أكثر من مناسبة؛ ففي قرار المحكمة الدائمة للعدل الدولي الصادر في 

في البروتوكول األول لعام المخلة بتعهداتها بإصالح الضرر بصورة كافية. كذلك فان هذه االلتزام تم نص عليه 

 .1949الملحق باتفاقيات جنيف لعام  1977

وأما لجهة رد الممتلكات، فأشار سيف ان هذا الحق مكفول بموجب القواعد العامة للقانون الدولي، سواء أكانت 

( من أنظمة الهاي تنصان بشكل صريح على ان 48، 46هذه الممتلكات منقول أو غير منقولة.  فالمادتان )

الممتلكات الخاصة لألعداء ال يجوز مصادرتها كما أن سلبها محظور رسميا. كذلك فان قرارات األمم المتحدة 

ـ الصادر عن الجمعية العامة ـ تضمن منعا صريحا  1947( لعام 181أكدت على حرمة الممتلكات، فالقرار )

( الصادر عن الجمعية 194والقرار )الستمالك األرض المملوكة للعرب في الدولة اليهودية )والعكس صحيح(. 

العامة تضمن صراحة وضمنيا مسؤولية إسرائيل عن قضية الالجئين، والذي تضمن دعوة لتعويض الفلسطينيين 

تواترت القرارات الصادرة عن األمم  1981عن الخسائر الناتجة عن استغالل إسرائيل لممتلكاتهم. ومنذ عام 

نيين في أمالكهم وفي األرباح الناتجة عن استغاللها من قبل إسرائيل، دون المتحدة، التي تؤكد على حق الفلسطي

 .1967وعام  1948التمييز بين مهجري عام 

وأخيرا لجهة التعويض، فأكد ان حق الالجئين الفلسطينيين في التعويض ال يعني أبدا التنازل الفلسطيني عن 

دة لالجئين مقدس وحق فردي، ال يزول بأي اتفاق وال حقه في العودة إلى وطنه ووطن أجداده وآبائه، فحق العو

يسري عليه مبدأ التقادم. وبالنتيجة فالتعويض يتبع حق التعويض ويكمله، وال يجوز بأي حال من األحوال 

 مقايضة هذا الحق بحفنة من النقود.
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يجة تهجيرهم وأضاف سيف ان المقصود بتعويض الالجئين الفلسطينيين يجب ان يشمل كل كسب مادي فائت نت

عن بالدهم وعدم تمكينهم من ممارسة حقهم على ممتلكاتهم، وكذلك تعويضهم عن اآلالم النفسية التي لحقت بهم 

 من جراء تهجيرهم.

؛ 1948( لعام 194وذكر سيف ان حق التعويض ورد ألول مرة في قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة رقم )

تعويض يجب ان يدفع عن الممتلكات وعن أي خسائر أو أضرار وقعت لتلك ( منه: "ان ال11إذ جاء فيه الفقرة )

الممتلكات طبقا لمبادئ القانون". ووفقا لهذا القرار، فان إسرائيل مجبرة بتقديم نوعين من التعويض لالجئين 

ة أو الفلسطينيين، هما: تعويض عن قيمة أموال الذين يؤثرون عدم العودة إلى ديارهم، والتعويض عن الخسار

الضرر الالحق بالممتلكات ويشمل الخسارة والضرر، وهذا األمر منفصل عن التعويض المقدم للذين يؤثرون 

 عدم العودة إلى ديارهم األصلية.

ولخص سيف خسائر الالجئين الفلسطينيين بخمسة مجموعات: األولى، الخسائر المادية الفردية النهب وتشمل 

ت لما يزيد عن نصف قرن. والثانية، الخسائر المادية وتشمل الطرق والمباني السلب والتدمير واستغالل العقارا

المعاناة النفسية، الشتات، وانفصال األسر... والرابعة، كوالمحاجر والمياه.... والثالثة، الخسائر المعنوية الفردية 

ائم الحرب ضد اإلنسانية، الخسائر المعنوية العامة، فقدان الهوية والتهجير والتطهير العرقي. والخامسة، جر

. وفضل سيف التمسك بالتعويض الفردي على التعويض الجماعي، كون 1998وهذه تخضع لنظام روما لعام 

صعوبة التعويض المبني على أساس الملكية الجماعية. وحدد سيف الجهة المخولة باستالم التعويضات 

 لممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.وتوزيعها، أال وهي منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ا

وقد تطرق سيف إلى حصر أمالك الالجئين وتقدير قيمتها، والتي تتألف من: عدد كبير من المدن والقرى بكاملها 

وبكل ما فيها، أراضي واقعة خارج نطاق المدن وتشمل األراضي الزراعية ومساحات كبيرة من المراعي، 

األموال واألشخاص وغيرها، المنقوالت وغير المنقوالت )التي تناولها سيف  أموال تجارية وصناعية وشركات

 بالتفصيل(.

 وأخيرا استشهد سيف ببعض السوابق التاريخية ذات الصلة بموضوع التعويض، ومنها: 

، التي نصت على تمكين رعايا 17/9/1678معاهدة نجميجن والتي وقعت بين إسبانيا وفرنسا في  .1

تاع بممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة التي كانت بحوزتهم قبل الحرب، وأجور الجانبين من االستم

األراضي التي كانت بحوزتهم قبل الحرب، وكذلك حقهم في المطالبة بالثمار والعائدات الناتجة عن 

 االستيالء على الممتلكات.
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تي فرضت في بلجيكا ، )حول استقالل بلجيكا( وجاء فيها )أن الحجوزات ال19/4/1839معاهدة لندن  .2

ألسباب سياسية( على أي ممتلكات أو المواريث، سوف ترفع بدون تأخير، واألمالك يجب أن تعاد 

 ألصحابها القانونيين.

منها على تعويضات لالجئين األرمن  144، واحتوت الفقرة 10/8/1920معاهدة السالم التركية بتاريخ  .3

 الذين خرجوا من تركيا. 

ين العالميتين ظهرت مسألة التعويضات لألمالك غير المنقولة في األراضي في الفترة بين الحرب .4

الرومانية الهنغارية، حيث انتقلت حقوق الملكية في األراضي الهنغارية إلى رومانيا كأمالك غائب، 

 وتم حسم هذه المسألة عبر آلية دفع تعويضات في محاولة للوصول لتسوية نهائية في مفاوضات باريس.

اليونان القبارصة أمالكهم في قبرص التركية، وهذا المثال مثير لالهتمام؛ إذ انه صدر في استرجاع  .5

هذه القضية حكم ـ يعتبر سابقة بالنسبة لالجئين الفلسطينيين ـ عن المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان في 

اع ملك لها ي رفعتها السيدة لويزيدو ضد تركيا، طالبة حقها في استرجتلا، في القضية 28/7/1998

في قبرص التركية وتعويضها عن عدم قدرتها على االنتفاع به طوال مدة السيطرة التركية وحكمت 

 المحكمة باالسترجاع والتعويض، رغم انه لم يكن المسكن الرئيس لها.

التعويضات التي حصل عليها اليهود من ألمانيا االتحادية؛ إذ تم تعويض ضحايا النازية وذلك بموجب  .6

، التي وقعت بين حكومة إسرائيل ومؤتمر المطالبة اليهودية 10/9/1952ية لوكسمبورج بتاريخ اتفاق

من جهة والحكومة األلمانية من جهة أخرى. وقد سنت ألمانيا تشريعات الحقة لضمان دفع التعويضات 

 .1/10/1953التي جرى الوعد بها في 

 

 

 

 

 

 األسبوع الثاني عشر

 لعملية السلمية والحلول المقترحةا الالجئون الفلسطينيون في ظل
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 مقدمة:

 حق الالجئين الفلسطينين في التعويض )مفهومه، مشتمالته، باعتباره مكمال لحق العودة...(.في الحصة السابقة تحدثنا عن 

 وفي هذه الحصة سوف نتحدث عن الالجئين الفلسطينين في ظل العملية السلمية والحلول المقترحة.

 

 اهداف الحصة:

 موقف مؤتمر مدريد للسالم واتفاقية أوسلو من قضية الالجئين. .1

 نتائج العملية السلمية على قضية الالجئين الفلسطينيين .2

 الحلول المقترحة لحل قضية الالجئين: .3

 العودة الطوعية الى الوطن 

 الدمج المحلي 

 اعادة التوطين في بلد ثالث 

 

 

 نقاط هامة لمدرس المساق: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االدبيات:مراجعة 

 

 .436 – 403(، 2003)بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  وضع الالجئين الفلسطينين في القانون الدوليلكس تاكنبرغ،  (1



96 
 

 

 :الحلول الدائمة لمشكالت الالجئين 

 منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، تركز االهتمام االساسي على حلول: -

 .العودة الطوعية الى الوطن 

  الالجئين محليا.دمج 

 .اعادة التوطين في دولة ثالثة 

 

 :العودة الطوعية الى الوطن 

 ...هو الحل االفضل، حيث يعرف الالجئون مسبقا الثقافة واساليب الحياة 

 :يحتل هذا الحل مكانة بارزة يقرها المجتمع الدولي، فعلى سبيل المثال 

  السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين، كررت فيه ان العودة قرارا يتعلق بالمفوضية  1994اتخذت الجمعية العامة سنة

 طواعية الى الوطن متى كان ممكنا هو الحل المثالي..

  كما ناشدت الجميعة العامة دول اللجوء واالصل والمفوضية السامية و... القيام بكل ما هو ممكن لتمكين الالجئين من

 ممارسة حقهم في العودة الى ديارهم..

  المفوض السامي دعا بالتعاون مع الدول المعنية الى تعزيز عودة الالجئين طواعية لى وطنهم.ايضا 

  كما ان اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين تتناول بصورة واضحة العودة الطوعية

 الى الوطن.

  اليها في اغلبيتهم بمبادرة منهم، ال بموافقتهم على االنخراط في خطة ان الالجئين الذين يعودون الى بالدهم انما يعودون

 رسمية لعودتهم الى الوطن تحت رعاية دولية.

  ،ال تقتصر خطة عودة الالجئين الى وطنهم على عودتهم فقط، بل يجب ان تكون وثيقة الصلة بعمليات احالل السالم

بة ببرامج تنموية، فانها قد تزعزع امكانية المصالحة والعودة الى واعادة البناء االقتصادي، واذا لم تكن العودة مصحو

 الوضع السليم.

  تشتمل حماية الالجئين خالل عملية العودة الى الوطن، التأكيد على تنفيذ الضمانات والتطمينات التي جعلت العودة

ته القانونية االصلية، وما لم تكن ممكنة، باالضافة الى اشتمالها على عنصر التوثيق، حيث ان الالجئ يفقد غالبا هوي

 هانك ترتيبات عند عودته تتعلق بوثائق سفره وبطاقة هويته.. فانه سوف يكون عرضة للتمييز واالنتقام.

  ،ايضا هناك قضية تحتاج الى التخطيط ضمن خطة العودة، اال وهي تسوية المنازعات المتوقعة بشأن ملكية االرض

 المعنية.تسوية تحظى بثقة جميع االطراف 

 

 :الدمج المحلي 

 .في حال عدم امكانية العودة، فان التوطين في بلد اللجوء االول )يكون بلدا مجاورا بالعادة( هو الحل االمثل 
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 ..بالعادة تتقاسم هذه البلدان قيما حضارية مشتركة مع البلد االصل لالجئين مما يسهل عليهم 

 ون بالسماح لهم بالبقاء الى اجل غير محدد.ليس هناك ما يلزم الدول التي وصل اليها الالجئ 

 .يعتبر االعتراف بالالجئ من قبل السلطات المختصة كافيا لمنحه حق االقامة 

  بعض الدول ابدى استعداده لتوفير الدمج المحلي تمهيدا لعودتهم، اال ان ذلك ادى الى الدمج الكامل والتجنيس في المجتمع

 المضيف.

 

  ثالثة:اعادة التوطين في دولة 

 .الحل الوحيد لالجئين غير القادرين على العودة الى بلدهم االصل، او غير القادرين على العيش اآلمن في بلد اللجوء 

 ...عوامل عدة تفرض هذا الخيار على دولة اللجوء االول، منها الضغوط السياسية واالقتصادية والعرقية 

 طة عودتهم الحقا الى وطنهم او اعادة توطينهم.هناك دول تقدم حق اللجوء لالجئين بصفة مؤقتة، شري 

 ...فمثال الالجئزن العراقيون جرى توطينهم في تركيا والسعودية 

 

 :مبادئ القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع 

 ن الدولي ذات صلة بموضوع البحث عن الحلول لالجئين، فعلى سبيل المثال:وثمة مبادئ في القان 

 عية على مدى قدرة الراغبين في العودة على ممارسة حقهم في العودة متى كان ذلك قابال يعتمد امكانية العودة الطو

 للتطبيق ومقترنا بحقهم في تقرير المصير.

 .قد يثير غير الراغبين في العودة مبدأ عدم الترحيل القسري، اذا لم تكن االوضاع التي دفعتهم الى اللجوء قد تغيرت 

 يير المطبقة بصورة عامة على المقيمين االجانب بما فيها حق االقامة والعالقاتالمحلية ربما يستفيد الالجئون من المعا

 وممارسة االعمال التجارية والزواج...

  كما ان البحث عن حلول لمشكلة الالجئين يتصل بالمبادئ الدولية التي برزت مؤخرا كعدم شرعية النقل الجبري

هم التي دفعت الشعب الى طلب مالذ آمن، او منعها لالجئين من العودة الى للسكان، ومفهوم مسؤولية الدولة ازاء افعال

 وطنهم...

 

 هل من حل دائم لمشكلة الالجئين الفلسطينين؟ 

 حل  االرجح ان حل مشكلة الالجئين الفلسطنيين يرتكز على الحلول الثالثة سابقة الذكر مجتمعة، بدال ان يرتكز على

 واحد منها فقط.

  على حل العودة الطوعية للوطن، والدمج المحلي، واعادة التوطين في بلد ثالث.وبالتالي يرتكز 

 

  1967السيناريوهات الممكنة للوضع الدائم لالراضي الفلسطينية المحتلة عام: 

  منح الفلسطينون الحكم الذتي المحدود.1993بعد توقيع اعالن المبادئ سنة ، 
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 المفروض ان تغطي القضايا المتبقية بما فيها القس وقضية  وبعد ثالث سنوات بدأت المفاوضات التي كان من

 الالجئين...

  وبصرف النظر عن االمكانية النظرية لضم اسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، فان هناك ثالثة سيناريوهات

ينية مستقلة ممكنة: استمرار الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة من دوان سيادة كاملة، او انشاء دولة فلسط

 فلسطيني. –ذات سيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة، او قيام اتحاد فدرالي او كنفدرالي اردني 

 

 :اما لجهة استمرار الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة من دوان سيادة كاملة 

 ينين، حيث بموجبه سوف تفتقر هذا السيناريو سوف يعرقل بصورة بالغة التوصل الى حل عادل لمشكلة الالجئين الفلسط

السلطة الفلسطينية الى السيادة الكاملة، ولن تكون قادرة على تحمل مسؤولية الالجئين المقيمين خارج منطقة الحكم 

 الذاتي، ولن تستطيع منحهم المواطنية الفلسطينية، وحق االقامة في مناطق الحكم الذاتي.

 مارسة حقه في تقرير المصير بشكل كامل.الحكم الذاتي ال يمكن الشعب الفلسطيني من م 

  ان الفلسطينين في منطقة الحكم الذاتي سوف يبقون عديمي الجنسية، على الرغم من تزويدهم بجوزات سفر الحكم الذاتي

 المعتِرف بها عدد كبير من الدول.

 

 :واما لجهة انشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة 

  ً ان توافق اسرائيل ومنظمة التحرير في النهاية على انشاء دولة فلسطينية في اجزاء من الضفة الغربية  االكثر ترجيحا

 وقطاع غزة.

  ستكون الحكومة الفلسطينية في وضع يمكنها مبدئيا من ان تحدد باستقاللية من هم مواطنوها وباية شروط يمكن لالجئين

 م.الفلسطينين العودة الى بلدهم اال

  كما سوف تكون في وضع يمكنها من تزويد الفلسطينين المقيمين في البلد او خارجه، ببطاقات هوية وجوازات سفر

 معترف بها دوليا، وبشكل ينهي وضعهم كافراد عديمي الجنسية.

 يق امام وعلى االرحج ان تطبع هذه الدولة العالقات بشكل اكبر مع الدول العربية وغيرها، مما يؤدي الى فتح الطر

 التعاون العادة تأهيل الالجئين واعادة دمجهم، ويبقي خيار بقاءهم في تلك الدول تبعا لرغبتهم.

 

 

  فلسطيني: –واما لجهة قيام اتحاد فدرالي او كنفدرالي اردني 

 .ان خصائص هذا الخيار ال تختلف عن خصائص الخيار السابق 

 .فهو يضمن التوصل الى سيادة فلسطينية 
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 كلة الالجئين الفلسطينين:ويسهل حل مش 

  حيث يخفف الضغط او يعدمه بالنسبة لنقل الالجئين من الضفة الشرقية الى الضفة الغربية، فيبقون حيث هم مع منحم

 الفلسطينية. –المواطنية االردنية 

  ترغب في ذلك ان طاقة االتحاد ستكون اكبر نظريا الستيعاب اكبر عدد من الالجئين العائدين، مع ان االردت قد ال

 عمليا السباب ديموغرافية.

 

 :مفاوضات الوضع الدائم بشأن قضية الالجئين 

 اوال: القضايا الثنائية

 يمكن اجمال القضايا التي تسدعي المعالجة في المباحثات بين اسرائيل والفلسطينين في ثالثة عناوين:

 موضوع المسؤولية؛ 

 حق العودة او عدم العودة؛ 

 مسألة التعويض؛ 

 لجهة موضوع المسؤلية:اما 

 اي المسؤولية عن سبب نشوء مشكلة الالجئين الفلسطينين واستمرارها. -

ونظرا لحساسية هذا الموضوع، فيرى البعض تجنب هذه القضية برمتها. اال ان اخرين يرون ان طرحها يشكل المصالحة  -

 الحقيقة، وانها البداية الية خطوات اخرى...

 في جوانب اخرى من مشكلة الالجئين، مثل حق العودة والتعويض...يجب ان ال يؤثر هذا الموضوع  -

 

 واما لجهة حق العودة او عدم العودة:

 ان حق العودة يمكن ان ينفذ في سياق انشاء دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل. -

 وان نقطة بداية المفاوضات يجب ان تكون الحق في العيش في الدولة الفلسطينية التي سوف تقام. -

ممارسة الالجئين الفلسطينين لحق العودة الى فلسطين سوف تكون محدودة عمليا الرتباطها بالقدرة االستعابية للبلد  ان -

 الجديد.

 لذا يجب معالجة هذه القضية في المفاوضات من جوانب متعددة: -

 اب الالجئين يجب توجيه كل من دفع التعويض من جانب اسرائيل، والدعم المالي من المجتمع الدولي الى استع

 العائدين.



100 
 

  يتوجب على اسرائيل وفلسطين مطالبة الدول المضيفة بتأمين خيار االقامة المستمرة لالجئين الذين ال يرغبون

 في العودة.

ان منح الالجئين خيارا بين العودة او عدم العودة، سوف يخفف الضغط على برامج استيعاب الدولة الجديدة، وسوف  -

 اللجوء.ينصف الالجئين في بلد 

الناحية االخيرة في حق العدة، والتي قد تبرز في اثناء المفاوضات هي امكان السماح لعدد من الفلسطينين بالعودة الى  -

ما يعتبر اسرائيل حاليا. ومن المتوقع ان توافق اسرائيل على ادخال عدد محدود من الالجئين الفلسطينين، شريطة 

 اسرائيل. استعدادهم الن يصبحوا مواطنين في دولة

 واما لجهة مسألة التعويض:

 ( الى عودة الالجئين الفلسطينين الى ديارهم، ونص على نوعين التعويض:194دعا قرار االمم المتحدة رقم ) -

 .تعويض الالجئين الذي يختارون عدم العودة الى ديارهم االصلية 

 ...التعويض عن كل خسارة في االمالك او اي ضرر لحق بهم 

 ويض هي قدر كبير من التعقيد:ان مسألة التع -

  حيث يصعب بعد اكثر من خمسين سنة تحديد االمالك المهجورة وتقييمها، فبعضها انتقل لملكية اليهود

 ..1997ام سنة  1947وبعضها تم استيعابه في االقتصاد االسرائيلي... وهل تقييم على اساس القيمة سنة 

  االسرائيلية المقابلة بخصوص امالك اليهود التي تركوها في الدول ايضا مما يزيد العملية تعقيدا الدعاوي

 .1948العربية عام 

ان مسألة التعويض وثيقة الصلة بالجوانب االخرى للتسوية الشملة، ال حلها النهائي سوف يعتمد على مكان توطين  -

 الالجئين ومصير القدس ومصير...

 

 ثانيا: القضايا المتعددة االطراف

 عمل شاملة تغطي كافة الجوانب المتعلقة بحل مشكلة الالجئين الفلسطينين، على ان تشمل: يجب تبني خطة -

 .اعادة اسكان الالجئين المقيمين حاليا بمخيمات في الدولة المقبلة، واعادة تأهيلهم اقتصاديا 

 يتخذ استمرار  استيعاب الالجئين العائدين وتسوية الوضع القانوني لالجئين الذين ال يرغبون في العودة، وقد

 االقامة اشكاال متنوعة:

نح الالجئين خيار الحصول على جنسية البلد المضيف او االحتفاظ بها )كما في االردن(، دون م 

 امكانية الحصول على مواطنية فلسطينية.

 د يكون هاك خيار الجنسية المزدوجة )جنسية البلد المضيف والجنسية الفلسطينية(.ق 

ن الحصول على المواطنية رسميا في البلد المضيف، كحال حاملي البطاقة القامة الدائمة من دوا 

 الخضراء في الواليات المتحدة االمريكية.
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  التركيز بشكل خاص على الالجئين الفلسطينين في مخيمات  االردن ولبنان وسورية، وتحديدا للذين ال يرغبون

 في العودة...

 .دور االنروا ومسألة انهاء عملها 

 

 .294 – 292(، 2004)بيروت: باحث للدراسات،  العودة حقالخنساء، مي صبحي  (2

 

 التصور االسرائيلي لحل مشكلة الالجئين الفلسطينين: :اوال

 الرفض المطلق لتحمل تبعات اقتالع الفلسطينين من اراضيهم. .1

 رفض االعتراف بحق العودة لالجئين الفلسطينين. .2

 ممتلكاتهم. عدم تحمل المسؤولية عن تعويض الفلسطينين عن .3

 .1967، والنازحين عام 1948التمييز بين الالجئين الفلسطينين عام  .4

 السعي لتفكيك المخيمات والغاء المكانة القانونية والسياسي المعنوية لالجئين. .5
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