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______________________________________________________________________ 

 ركيز الهجرة القسرية والالجئينت –برنامج الماجستير في الدراسات  الدولية 

  INST 734 قانون الالجئين الدولي :الخطة الدراسية لمساق

 

 2014الدورة الصيفية لعام 

 1عاصم خليلد. مدرس المساق: 

 akhalil@birzeit.edu 

 

 أهداف المساق:

 يالهدف من دراسة مساق قانون الالجئين الدولي تعميق الفهم القانوني لدى طالب برنامج الماجستير ف
حتوي بموضوع الالجئين في القانون الدولي، حيث ي الدراسات الدولية، تركيز الهجرة القسرية والالجئين،

التركيز على موضوع  هذا باإلضافة إلىالموضوع، ب لمساق على دراسات متقدمة ومعمقة ذات عالقةا
تركيز والعودة إلى الوطن وحمايتهم، وذلك من خالل ال همالالجئين الفلسطينيين والقضايا المتصلة بتوطين
ين، الخاصة بشؤون الالجئ 1951موضوع، أبرزها معاهدة للعلى االتفاقيات الدولية واإلقليمية المعالجة 

ا فيها الالجئين بمب الخاصةالتركيز على قرارات األمم المتحدة  باإلضافة إلىالملحق بها،  1967وبرتوكول 
 .242و 194قراري 

 

 :مستوجبات إتمام المساق

لحاالت لجوء فردية أو ( case studyحالة دراسية )عرض صفي حول تقديم على كل طالب  -
الحاجة إلى الملجأ ومبدأ عدم الرد، الحقوق هر طريقة تعامل الدول مع جماعية معاصرة تظ

والحريات التي يتحلون بها، دور المنظمات الدولية والوطنية للتعامل مع األزمة اإلنسانية الناشئة 
مناقشة الحالة عن حالة اللجوء، و/أو الحلول المقترحة لوضع حد لحالة اللجوء. على أن يتم 

                                                            
 أعد هذه الخطة النموذجية د. ياسر عموري بناء على طلب وحدة الهجرة القسرية والالجئين.   1
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الحالة على أال تكون  .دقائق لكل طالب 15-10لمدة  الطالب وأستاذ المادة من قبل الدراسية
، وسيتم تحديد الحاالت الدراسية بناء على اقتراح مرتبطة بالحالة الفلسطينيةالدراسية المقترحة 

 الطالب أنفسهم وموافقة أستاذ المساق. 

تم االتفاق على آلية التوزيع التاليين )سوف يين المقال مقال من هذينيجب على كل طالب مراجعة  -
 في حينه(: 

Khalidi, Rashid. “The Way Forward: A Palestinian Perspective.” Journal of Refugee 
Studies, 2, 1 (1989): 191-199.  
Khalidi, Rashid. “The Palestinian Refugee Question: Toward a Solution.” In 
Palestinian Refugees: Their Problem and Future. A Special Report. Washington 

DC:  The Center for Policy Analysis on Palestine, October 1994, 21-27. 
ع المقترح أدناه )سيتم توزيع الطالب على المواضيع الموضو على كل طالب كتابة بحث حول  -

لغالف وال صفحة المراجع صفحات )ال تشمل صفحة ا 7-5الثالث(. على أن يتكون البحث من 
والملحقات(. يجب أن يكون وفقًا لألسس العلمية المرعية في كتابة األبحاث. استخدام خط 

(traditional arabic حجم )توثيق بحسب طريقة شيكاغو للتوثيق سواء طريقة المؤلف 14 .– 
توفر على الرابط العنوان في الحاشية بحسب الدليل اإلرشادي الم –السنة داخل النص أو المؤلف 

 التالي: 

2011.pdf-4-2-style-http://home.birzeit.edu/ialiis/fmru/userfiles/chicago 

 د/ الطرد.التزامات تركيا تجاه الالجئين السوريين بموجب مبدأ عدم الر موضوع البحث: 

وغيرها من  1951بعين االعتبار من حيث التزاماتها الدولية تجاه الالجئين بموجب اتفاقية  تركياأخذ وضع  -
 االلتزامات ذات الطابع الدولي. باإلضافة إلى التزاماتها بموجب القانون الدولي اإلنساني واتفاقيات جنيف. 

عرفي أم تعاقدي فقط، وبالتالي إمكانية مد حماية  أكونه مبد األخذ بعين االعتبار وضع مبدأ عدم الرد من حيث -
 ,Chimni, 2011, pp. 87-88)القانون الدولي لالجئين إلى أولئك الالجئين غير المشمولين باتفاقية الالجئين. 

109-117). 

الدول بحماية  والتزامات الدول بموجب القانون الدولي اإلنساني، والتزامات سوريااألخذ بعين االعتبار وضع  -
 الالجئين زمن النزاعات المسلحة. 

 

 

 

http://home.birzeit.edu/ialiis/fmru/userfiles/chicago-style-2-4-2011.pdf
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 تقييم الطالب: 

 العالمة موعد التسليم والتقديم المطلوب
امتحانات مفاجئة مكتوبة أو شفهية 

 حول ما يجب تحضيره للحصة
 عالمات. 10 الحادية عشرة، الثامنةالخامسة، 

 عالمات. 10 الحصة السابعة مراجعة مقال

 سية ومناقشتها عرض الحالة الدرا

                                 
 عالمات. 10 الثالثة عشرة والرابعة عشرة

                  المناقشة والنشاطات 

                                   
 عالمات. 10 كل الحصص

 عالمة. 30 الحصة الخامسة عشر البحث                                                    

امتحان نهائي شامل لموضوعات 
                       المساق

يوم االمتحان المحدد من خالل 
 رتاج

 عالمة. 30

 

لقد تمت مراجعة أهم األدبيات الواردة في هذه الخطة وتم نشرها إلكترونيًا وهي تحتوي على مالحظة هامة: 
 اجع األصلية. لمر قراءة اغني عن تالتلخيص ال  تلخيص ألهم ما تحتويه هذه المقاالت. إال أن قراءة

http://home.birzeit.edu/ialiis/fmru/userfiles/Amori734LRSyllabus.pdf  

 (.CDتوفير االدبيات المتعلقة بالمساق، من خالل )علمًا بأنه سيتم 

 

 

http://home.birzeit.edu/ialiis/fmru/userfiles/Amori734LRSyllabus.pdf


4 
 

 ة:موضوعات المساق الرئيس

 )3\7\2014( :ىاألول الحصة

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

 ويشمل:

، وعالقته بفروع مصادره: نطاق تطبيق القانون وخصائصه، مبادئه العامة، مفهوم القانون الدولي اإلنساني -
 ن الدولي األخرى.القانو 

مفهوم قانون حقوق اإلنسان ومصادره، والمقارنة بينه وبين القانون الدولي اإلنساني وقانون الالجئين  -
 الدولي.

 المراجع األساسية:

 ،النزاعدات  نوحمايدة المددنيين واألعيدان المدنيدة فدي  مد القانون الددولي اإلنسداني نوال احمد بسج
 .43-26، ص2010قية، بيروت، ، منشورات الحلبي الحقو المسلحة

 ،فدددي مفيدددد  محمدددد ندددور فرحدددات، قتددداريد القدددانون الددددولي اإلنسددداني والقدددانون الددددولي لحقدددوق اإلنسدددانق
-83، ص2000، دار المسددتقبل العربددي، بيددروت، دراسددات فددي القددانون الدددولي اإلنسددانيشددهاب، 

97. 

، منشأة المعارف، 3، طالدوليةقانون حقوق اإلنسان: مصادره وتطبيقاته الوطنية و الشافعي بشير، 
 .2004اإلسكندرية، 
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  (2014\7\8 :ةالثاني الحصة

 القانوني لالجئينوالنظام  الدولية تعريف الالجئ في المواثيق 
 ويشمل:

القوانين المحلية وقدرارات الجمعيدة العامدة الدولية واالتفاقيات اإلقليمية،  تعريف الالجئ في االتفاقيات -
 تحدة.لألمم الم

 الشروط المطلوبة لتحديد شخصية الالجئ واالعتراف به. -

 المقصود بالنزوح الداخلي وأسبابه، أنماطه، حماية النازحين. تعريف النازح: -

 النظام القانوني لالجئين في القانون الدولي ) وفق االتفاقيات الدولية( -

 .دور القانون الوطني )الداخلي( في تحديد النظام القانوني لالجئين -

 
 المراجع األساسية:

  الجوانب القانونية األساسية لحماية الالجئين في القانون الدولي: التقندين ، ىعبد هللا الجعلد ى بخار
 .97 -75، ص1984، 40، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد "والتطوير

  ،سددطينية الالجئددين الفلسددطينيين: بددين الشددرعية الدوليددة والمفاوضددات الفل حقددوق نجددوى حسدداوي
 .74 -45، ص 2008، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت، اإلسرائيلية

  ،حق الالجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض في ضوء أحكام القانون محمد عبد الحميد سيف
 .47-41، ص2002 الدار العربية للعلوم، بيروت،، الدولي العام

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

  ،61-52، ص1990 ،8العدد ، األسوار، النظام القانوني لالجئين ومميزاتهديب عكاوي. 

 
 Chimni, B. (2011). International Refugee Law: A Reader. Sage Publications Ltd. Pages 1-

10.  
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 (2014\7\10) :الحصة الثالثة

 حماية الالجئ 
 يشمل:و 

 .1951حقوق وواجبات الالجئين وفق االتفاقيات الخاصة بستاتوس الالجئين لعام  -

 تأمين الحماية لالجئ من حيث عدم الرد أو الطرد. -

 حماية الالجئين إبان النزاعات المسلحة. -

 

 :األساسية المراجع

  115 -98، صمرجع السابق  ،ىعبد هللا الجعل ى بخار. 

 ،142-137، صمرجع سابق الجئين،النظام القانوني ل ديب عكاوي . 
  ،162، العدددد41السياسددة الدوليددة، مجلددد"حمايددة الالجئددين إاددان النزاعددات المسددلحة"، محمددود داود ،

 .23-8، ص2005

  جنيدف: حماية ومساعدة الالجئين في حاالت المنا عات واالضطرااات الداخلية، مونتاربورن فيتيت ،
  .156-142ص، 1991اللجنة الدولية للصليب األحمر، 

 

 Chimni, B. (2011). International Refugee Law: A Reader. Sage Publications Ltd. Pages 82-

90 & 161-166. 

 

 (2014\7\15) :الحصة الرااعة

 الحلول الدائمة لمشكالت الالجئين 
  ويشمل:

 حق العودة: طبيعة حق العودة، أماكن ممارسة حق العودة، أصحاب حق العودة. -
 المحلي، إعادة التوطين في بالد ثالثة. الدمج -
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 :األساسية المراجع

 Chimni, B. (2011). International Refugee Law: A Reader. Sage Publications Ltd. Pages 

330-337. 

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

University Press. Pp. 913-1002.  

)ال يوجد داعي لقراءة المرجع الثاني باللغة االنكليزية بل يكفي قراءة المرجع األول + اإلطالع على ما تم تقديمه من قبل أستاذ 

 المساق في الحصة(. 

 

 

 

 

 (2014\7\17)الحصة الخامسة: 

 امتحان مفاجئ أول

 ن والقانون الدوليويالالجئون الفلسطين 
 ويشمل:

لالجئين، منظمة  1992وفق الميثاق الوطني الفلسطيني، ومؤتمر أوتاوا  ريف الالجئ الفلسطيني،تع -
 التحرير الفلسطيني، وتعريفه وفق وكالة الغوث التابعة لألمم المتحدة.

 تعريف النازحين والالجئين النازحين -

ينيون أشددددخاص الالجئددددين الفلسددددطينيين والقددددانون الخدددداص بعددددديمي الجنسددددية )هددددل الالجئددددون الفلسددددط -
 عديمي الجنسية(

 

 المراجع األساسية:

  مؤسسددة الدراسددات الفلسددطينية، وضددع الالجئددين الفلسددطينيين فددي القددانون الدددولي، تدداكنبر لكددس ،
 .93 -83، ص2003بيروت، 

  235-221، صمرجع سابق، تاكنبر لكس. 
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 .27-17، ص 2004، باحث دراسات، بيروت، العودة حقمي الخنساء، 

  ،57-44ص جع سابق،مر محمد سيف. 

 

 (2014\7\22)الحصة السادسة 

 :قضايا معاصرة في الهجرة القسرية واللجوء الفلسطيني، وتشمل 

 سياسة إسرائيل في تهجير الفلسطينيين من خالل األوامر العسكرية -

 اإلبعاد القسري للسكان المقدسيين  -

 التشريد الداخلي -

 وضع الالجئين الفلسطينيين في لبنان -

 
 

 ساسية:المراجع اال

الالجئدون ( وسياسدة تهجيدر الفلسدطينيين. 1650. األمر العسدكري رقدم )2011عبدهللا أبو عيد،  .1
 .42-13الفلسطينيون: حقوق، وروايات، وسياسات. 

. حقدوق الالجئدين الفلسدطينيين فدي لبندان علدى ضدوء التعدديالت التشدريعية 2011أشرف صيام،  .2
ون الفلسدددطينيون: حقدددوق، وروايدددات، وسياسدددات. الالجئددد: دراسدددات تحليليدددة مقارندددة. 2010العدددام 
43-87. 

. مشروعية اإلبعاد القسري للسكان المقدسيين فدي لدل أحكدام القدانون 2011محمود أبو صوي،  .3
الالجئددددددون الفلسددددددطينيون: حقددددددوق، وروايددددددات، الدددددددولي اإلنسدددددداني: قضددددددية النددددددواب المقدسدددددديين. 

  .121-89وسياسات. 

الالجئدددون الدددوطن: المشدددردون داخليدددًا  أي نظدددام للحمايدددة  . قالالجئدددونق فدددي 2011رانيدددا زباندددة،  .4
 . 168-123الفلسطينيون: حقوق، وروايات، وسياسات. 

 

 : غياب اسبب السفر24/7/2014

 غياب اسبب السفر  5/8/2014
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 (2014\8\7)الحصة السااعة 

ما  يم ألهمتسليم مراجعة مقالة: على أن تحتوي تقديم عام المؤلف والكتاب واإلطار العام، تقد -
ة، ونقد الطالب للمقالة وتقييمه الذاتي بناء على معرفته الشخصية احتوته المقالة والحجج الرئيس

 ومدعمة اآراء آلخرين وتدعيم. 

 . مناقشة المقالتين -

  :المؤسسات الدولية ذات العالقة االالجئين وتشمل 
 التعامل مع الالجئين فترة عصبة األمم -

 (1952-1946منظمة الالجئين الدولية ) -

 (UNHCRالمفوضية العليا لشؤون الالجئين ) -

 

 األمم المتحدة والالجئين الفلسطينيين 
موقف األمم المتحدة وما نتج عنها من قرارات واتفاقيات تتعلق في قضية الالجئين الفلسطينيين، بما  ويشمل:
 في ذلك: 

 وسيط األمم المتحدة إلى فلسطين  -

 تحدة والخاصة بفلسطينلجنة التوفيق التابعة لألمم الم -

 وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األنروا( -

 القرارات الدولية األخرى المتعلقة بوضع الالجئين الفلسطينيين -

 

 المراجع األساسية: 

 Chimni, B. (2011). International Refugee Law: A Reader. Sage Publications Ltd. Pages 

210-217. 

  37 – 27لكس تاكنبر ، مرجع سابق، ص. 
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  ،خليل الحديثي، المركز القانوني لالجئين الفلسطينين وموقف االمم المتحدة منه، مجلة شؤون عربية
 .219 -200، ص2005، 122العدد 

 

 
 صباحا( 13-10)من   السبت – (2014\8\9) الحصة الثامنة

 امتحان مفاجئ ثاني

 
 ة الدولأسباب تدفق الالجئين ومسؤولي 

 ويشمل: 
 مفهوم مسؤولية الدولة لتدفق الالجئين 

 Chimni, B. (2011). International Refugee Law: A Reader. Sage Publications Ltd. Pages 

265-270. 

 
 
 
 
 
 

 ظهرًا( 5-2السبت ) – (2014\8\9) التاسعةالحصة 

 وضع الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية واألراضي المحتلة 
 ويشمل:

موقددف الدددول العربيددة المضدديفة لالجئددين، وكددذلك موقددف جامعددة الدددول العربيددة مددن قضددية الالجئددين  -
 الفلسطينيين.

وضدددع الالجئدددين الفلسدددطينيين فدددي الددددول العربيدددة المضددديفة )مصدددر، العدددراق، األردن، الكويدددت ودول  -
 الخليج العربي، لبنان، سوريا، دول المغرب العربي(

 ئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزةالوضع القانوني لالج -
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 الوضع القانوني للفلسطينيين في داخل الخط األخضر -

 

 :األساسية المراجع

 Asem Khalil, Socioeconomic Rights of Palestinian Refugees in Arab 

Countries, 2011. Forthcoming in International Journal of Refugee 

Studies. 

  200-169، صمرجع سابق، نبر تاكلكس. 

  ،191-174، ص مرجع سابقنجوى حساوي. 

  ،2005 د 1948الالجئددون الفلسددطينيون داخددل الخددت األخضددر توصدديف حالددة نبيددل السددهلي ،
 .314-291، ص2006 ،146د  145مجلة صامد االقتصادي، عدد 

  ،فلسدطينية، بيدروت، ، مؤسسدة الدراسدات الالالجئون الفلسدطينيون والعمليدة السدلميةإيليا زريدق
 .79-38، ص 1997

  من مدريد " الالجئون الفلسطينيون جوهر الصراع وعقدة التسوية، صابر محيي الدين وآخرون
 .536 -505، ص2003، دمشق، مركز دراسات الغد العربي، الى خارطة الطريق

 128-79ص ، مرجع سابق،مي الخنساء. 

 
 
 
 
 

 (2014\8\12) الحصة العاشرة

 

 حق العودة  
 شمل:وي

 (194حق العودة كحق من حقوق اإلنسان )وفق المواثيق الدولية لحماية حقوق اإلنسان وقرار  -

 حق العودة كحق للشعب )حق الشعوب في تقرير مصيرها( -

 حق العودة في قانون الجنسية -

 حق العودة في القانون اإلنساني -
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 تطبيق مبدأ حق العودة على الفلسطينيين -

حدق العددودة للشدعب الفلسددطيني، والموقدف العربدي وآليددات تفعيلده تجدداه الموقدف اإلسدرائيلي مددن قضدية  -
 حق العودة الفلسطيني

 
 :األساسية المراجع

  ،175-54، صمرجع سابقرمضان بابادجي وآخرون. 

  ،166-161، ص مرجع سابقمي الخنساء. 

انون ه فدي القديد: دراسدة تحليل1948حق العدودة الفدردي والالجئدين الفلسدطينيين عدام غيل بولنج، 
 .2001، ق، بيت لحم، المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين قبديلالدولي

  ،214-195، صمرجع سابقنجوى حساوي. 

  ،شدؤون عربيدة، الموقدف الشدعبي ويليدات تفعيلده تجداه حدق العدودة الفلسدطينيمحمد خالد األزعر ،
 .62-48، ص2010، 143العدد 

  مؤسسددة الدراسددات ة للشددعب الفلسددطيني ومبددادق تطبيقددهحددق العددود، وآخددرون رمضددان بابددادجي ،
 .54-40، ص1996الفلسطينية، بيروت، 

  ،65-57ص مرجع سابق،محمد سيف. 

 
 
 
 
 
 

 (2014\8\14) الحصة الحادية عشرة

 3امتحان مفاجئ 

 
 حق التعويض 

 ويشمل:

 حق الالجئين الفلسطينيين في التعويض. -
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 المراجع االساسية:

  ،227- 214، صمرجع سابقنجوى حساوي. 

  ،119- 93، صمرجع سابقمحمد سيف. 

 

 (2014\8\19) عشرة ثانيةالالحصة 

 الالجئون الفلسطينيون في ظل العملية السلمية والحلول المقترحة 
 ويشمل: 

 أوسلو من قضية الالجئين. يةاتفاقو موقف مؤتمر مدريد للسالم  -
 نتائج العملية السلمية على قضية الالجئين الفلسطينيين -

 لول المقترحة لحل قضية الالجئينالح -

 :األساسية المراجع

 ،494-361ص مرجع سابق، نجوى حساوي. 

  ، 437-403، ص مرجع سابقلكس تاكنبر. 

  ،301-292ص مرجع سابق،مي الخنساء. 

  ،صددامد االقتصددادي، مجلددد التسددوية السياسددية وقضددية الالجئددين الفلسددطينيينمحمددد األزعددر ،
 .65-52، ص1996، 105، العدد 18

 

  (2014\8\26-21رة )عش والحصة الرااعة عشر............... لثالثةاالحصة 

 ( مناقشة مجموعات الحاالت الدراسيةcase study .المعدة من قبل الطلبة ) 

  دقائق لتقديم الحالة الدراسية. وقدت للنقداا الجمداعي اعدد كدل مجموعدة  7كل طالب يحصل على
 طالب.  5-3من 

 
 2014\8\28الحصة الخامسة عشر: 

 تسليم األاحاث ونقاا أولي
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