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: جوانب البحث  أوًلا

ا، على صعٌد المركز القانونً لالجبٌن فً العالم، وًلسٌما مع إقرار  ا بارزا ٌا ا تارٌخ شهد القرن الفابت تطورا

ٌُعرف الٌوم بقوانٌن  ونفاذ العدٌد من اًلتفاقٌات والمواثٌق والصكوك الدولٌة، التً شكلت فً مجملها ما

الالجبٌن، بوصفها أحد فروع القانون الدولً المهتمة بتقنٌن حقوق الالجبٌن من جهة، وتعٌٌن نظام الحماٌة 

 الدولٌة واألطراف الُملزمة بتطبٌقه من جهة ثانٌة.

ٌن، ٌعود اهتمام مإسسات المجتمع الدولً برفع مستوٌات استجابة الدول لظاهرة اللجوء ومشكالت الالجب

إلى ما خلّفته الحربان العالمٌتان من تداعٌات مؤساوٌة، طالت مالٌٌن الالجبٌن المتضررٌن من وٌالت 

ومآسً تلك الحروب، وما تالها من منازعات دولٌة وداخلٌة اختبر العالم وًل ٌزال تداعٌاتها الخطرة على 

هو المثال األبرز على حجم صعوبات  حٌاة الالجبٌن، ولعل نصٌب الالجبٌن من المؤساة السورٌة المتواصلة،

 وتعقٌدات ظاهرة اللجوء، وتفاوت درجات احترام الدول ًللتزاماتها القانونٌة حٌال الالجبٌن.

ًل ٌستقٌم الخوض فً مقاربات واقعٌة عن كٌفٌات تعامل الدول مع قضاٌا الالجبٌن، من دون معرفة قانونٌة 

ة بحقوق الالجبٌن، والتً ُتشكل اإلطار النظري التؤسٌسً، الذي تحٌط بالقوانٌن العرفٌة والمكتوبة ذات الصل

ٌُبنى علٌه الحكم الموضوعً على حقٌقة تعامل الدول مع مشكالت الالجبٌن، حال مواجهة تلك الدول 

ا، لٌس لصدقٌة الدول فً تعاملها مع  لموجات من الالجبٌن على حدودها وفً عقر دارها، ما شكل امتحانا

سب، وإنما لتلمس العٌوب والثغرات الكامنة فً قوانٌن اللجوء، فً معرض قٌام الدول قضاٌا اللجوء فح

 بتطبٌقها أو تهربها من القٌام بذلك.

ٌؤتً هذا البحث فً السٌاق ذاته، وهو التعرف على مسٌرة التؤصٌل الحقوقً الدولً لمفهوم الالجا، 

فً قانون الالجبٌن، وقانون حقوق اإلنسان،  والنصوص واألحكام القانونٌة التً تتعلق بحقوقه، كما وردت

والقانون الدولً اإلنسانً، كما ٌهتم بتصنٌف الفبات المستهدفة والمستفٌدة من قوانٌن الالجبٌن، وتقصً 

مجال التوسع الذي طرأ على حاًلت اللجوء، وبالضرورة البحث فً محتوى العالقة بٌن الالجبٌن والدول 

لتزامات المتبادلة، وكذلك ما ٌوجبه فهم تلك العالقة المتداخلة، من تمٌٌز بٌن المضٌفة، من حٌث الحقوق واًل

ا تناول تداعٌات  آثار ودًلًلت كلٍّ من الحماٌة الدولٌة، والحماٌة المإقتة، على أوضاع الالجبٌن. وأخٌرا

ا -تسٌٌس مشكالت الالجبٌن، وتؤثٌرات ذلك  وء الدولٌة، على مستقبل قوانٌن اللج –الحالة السورٌة نموذجا

 والتحدٌات التً تواجه الالجبٌن فً العالم.

ا: المقصود بـ "الالجا" وتمٌٌزه عن حاًلت أخرى ٌا  ثان

 الالجا:

 1، كما نصت علٌه "المادة 1951وفق تعرٌف اًلتفاقٌة الخاصة بوضع الالجبٌن وعدٌمً الجنسٌة لعام 

، وبسبب خوف له ما 1951ن الثانً/ٌناٌر كانو 1" هو "كل شخص ٌوجد، بنتٌجة أحداث وقعت قبل 2فقرة 

ٌبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دٌنه أو جنسٌته أو انتمابه إلى فبة اجتماعٌة معٌنة أو آرابه 

السٌاسٌة، خارج بلد جنسٌته، وًل ٌستطٌع، أو ًل ٌرٌد بسبب ذلك الخوف، أن ٌستظل بحماٌة ذلك البلد، أو 

خارج بلد إقامته المعتادة السابق، بنتٌجة مثل تلك األحداث وًل ٌستطٌع، كل شخص ًل ٌملك جنسٌة وٌوجد 

 أو ًل ٌرٌد بسبب ذلك الخوف، أن ٌعود إلى ذلك البلد".

ا من نظام الحماٌة فً اًلتفاقٌة، وهم ًلجبو  ٌا جاءت الفقرة "باء" من بند التعرٌف، لتحدٌد المستفٌدٌن حصر

، الملحق باًلتفاقٌة، استدرك 1967 ، غٌر أن بروتوكول عامأوروبا فً أعقاب الحرب العالمٌة الثانٌة

، ووسع بدرجة كبٌرة من نطاق الوًلٌة المنوطة القٌدٌن الجغرافً والزمنً الواردٌن فً تلك الفقرة

بالمفوضٌة السامٌة لشإون الالجبٌن، لتشمل كافة الالجبٌن بعد أن انتشرت مشكالت اللجوء والنزوح فً 



ا بؤن المفوضٌة السامٌة قدرت عدد الالجبٌن فً العالم بـبقاع متعددة من العا ملٌون شخص فً  50لم، علما

 .2015نهاٌة العام 

ا من أحكام هذه اًلتفاقٌة إًّل الالجبون الفلسطٌنٌون، بدلٌل "المادة  ٌُستثَن ضمنا فقرة د" التً نّصت على  1لم 

ا بحماٌة أو مساعدة من هٌبات أو وكاًلت أن "ًل تنطبق هذه اًلتفاقٌة على األشخاص الذٌن ٌتمتعون حال ٌا

تابعة لألمم المتحدة غٌر مفوضٌة األمم المتحدة لشإون الالجبٌن" وبما أن الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن كانوا 

بهدف تقدٌم المساعدة  1949  ٌتمتعون بتفوٌض المساعدة من خالل منظمة "األونروا"، التً تؤسست عام

ستثناء، بمنزلة تجرٌد مقصود لعدم استفادة الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن من نظام لهم، فقد رأى كثٌرون فً هذا اًل

الحماٌة الدولٌة، الذي قامت اتفاقٌة الالجبٌن تحقٌقاا ألغراضه، وقد أظهرت التجارب التارٌخٌة الالحقة التً 

حٌن كانوا فً  عاٌشها الالجبون الفلسطٌنٌون، حجم المعاناة التً تعرضوا لها بسبب افتقادهم لتلك الحماٌة

فقرة د" على وجوب استفادتهم من  2حاجة ماسة لها، على الرغم من أن اتفاقٌة الالجبٌن تنص فً "المادة 

الحماٌة الدولٌة، حٌن تتوقف برامج المساعدة أو الحماٌة التً كانوا ٌتلقونها، غٌر أن الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن 

وقف مساعدات األونروا عن أعداد كبٌرة منهم، وجدوا بقوا فً دابرة اًلستثناء من تلك الحماٌة، رغم ت

أنفسهم ًلجبٌن مرة أخرى، إلى دول لٌست من مناطق عملٌات األونروا الخمس، كحال من لجؤ منهم إلى 

 مصر وتركٌا والجزابر ودول أخرى بسبب األوضاع فً سورٌة.

نطباق أحكام اًلتفاقٌة علٌهم، فقد أما األشخاص الذٌن توجد أسباب جدٌة لالعتقاد بؤن هناك ما ٌحول دون ا

 و" كما ٌلً: –أتت على ذكرهم الفقرتان "هـ 

ا له  -)هـ( ًل تنطبق أحكام هذه اًلتفاقٌة على أي شخص عّدته السلطات المختصة فً البلد الذي اتخذ فٌه مقاما

ا للحقوق وعلٌه اًللتزامات المرتبطة بجنسٌة هذا البلد.  مالكا

 ه اًلتفاقٌة على أي شخص تتوفر أسباب جدٌة لالعتقاد بؤنه:ًل تنطبق أحكام هذ –)و( 

ارتكب جرٌمة ضد السالم، أو جرٌمة حرب، أو جرٌمة ضد اإلنسانٌة، بالمعنى المستخدم لهذه الجرابم  )أ(

 فً الصكوك الدولٌة الموضوعة للنص على أحكامها بشؤنها.

 قبوله فً هذا البلد بصفة ًلجا.ارتكب جرٌمة جسٌمة غٌر سٌاسٌة خارج بلد اللجوء قبل  )ب(

 ارتكب أفعاًلا مضادة ألهداف األمم المتحدة ومبادبها. )ج(

فً ضوء محددات التعرٌف الواردة فً اًلتفاقٌة، من حٌث شمولٌته والحاًلت المستثناة منه، أصبح فً 

المفاهٌم، من اإلمكان تمٌٌز مفهوم الالجا عن مفهومً النازح والمهاجر، وما ٌنجم عن الخلط بٌن هذه 

 تباٌنات فً تقدٌر المراكز القانونٌة لكٍل منهم.

  

 النازحون:

ا ألسباب قد تكون مماثلة لهروب الالجبٌن، غٌر أنهم بقوا فً أراضٌهم  ٌا هم األشخاص الذٌن نزحوا داخل

ا على المناطق التً نزحوا إلٌها، وفى أزمات  ٌا بعٌنها تقدم ٌخضعون لقوانٌن تلك الدولة، أو لمن ٌسٌطر واقع

المفوضٌة المساعدة لكثٌر من مالٌٌن النازحٌن. وتدور فً الوقت الحاضر مناقشات واسعة النطاق على 

الصعٌد الدولً، حول الطرٌقة األفضل التً ٌمكن من خاللها توفٌر الحماٌة للنازحٌن، ومن الجهة أو 

، إلى أن عدد النازحٌن فً العالم 2015الجهات التً ٌمكنها القٌام بذلك؟ وتشٌر تقارٌر دولٌة صدرت عام 

 ملٌون شخص. 25قد تجاوز 



  

 المهاجرون:

هم أشخاص اختاروا اًلنتقال من بلدهم إلى بلدان أخرى، لٌس بسبب تهدٌد مباشر باًلضطهاد أو الموت، بل 

لعابلة لتحسٌن حٌاتهم بشكل أساس من خالل إٌجاد العمل، أو فً بعض الحاًلت من أجل التعلٌم، أو لّم شمل ا

أو أسباب أخرى. على عكس الالجبٌن الذٌن ًل ٌستطٌعون العودة إلى وطنهم بؤمان، ًل ٌواجه المهاجرون 

مثل هذه العوابق للعودة، فإذا اختاروا العودة إلى الوطن فسٌستمرون فً الحصول على الحماٌة من 

 حكومتهم.

ا من الناحٌة القانونٌة، إذ أن الدول ٌا تتعامل مع المهاجرٌن بموجب قوانٌنها وإجراءاتها  وٌعّد هذا الفارق أساس

الخاصة بالهجرة، ومع الالجبٌن بموجب قواعد حماٌة الالجبٌن واللجوء المحّددة فً التشرٌعات الوطنٌة 

والقانون الدولً على حد سواء. وتتحمل الدول مسإولٌات محددة تجاه أي شخص ٌطلب اللجوء على 

المفوضٌة الدول على التعامل مع مسإولٌاتها فً حماٌة طالبً اللجوء أراضٌها أو على حدودها. وتساعد 

 والالجبٌن.

  

ا: المصادر األساسٌة لقوانٌن الالجبٌن   ثالثا

نجم عن تطور مكانة الفرد فً القانون الدولً العام على امتداد القرن العشرٌن، وًلدة حزمة واسعة من 

ٌمٌة، التً سعت جمٌعها إلى حماٌة حقوق اإلنسان فً أوقات المواثٌق واًلتفاقٌات والصكوك الدولٌة واإلقل

الحرب والسلم، وبناء نظام قانونً ذي طبٌعة وقابٌة فً تدارك اًلنتهاكات المحتملة قبل وقوعها، والتخفٌف 

 من آثارها وتداعٌاتها قدر اإلمكان فً حال وقوعها.

بالالجبٌن، واحدة من أخطر الظواهر التً  ًلرٌب أن ظاهرة اللجوء وما ٌقترن بها من مشكالت جّمة تتعلق

ٌُعرف بقانون اللجوء، الذي ٌشمل كالا من  شهدها المجتمع اًلنسانً وًل ٌزال، وهً الدافع لوضع ما بات 

القانون العرفً والقواعد القطعٌة والصكوك القانونٌة الدولٌة. والصك الدولً الوحٌد هو اًلتفاقٌة الخاصة 

ختٌاري، بٌنما لدى الهٌبات اإلقلٌمٌة المختلفة صكوك تسري فقط على الدول بالالجبٌن مع ملحقها اًل

األعضاء، إضافة إلى إعالنات واتفاقٌات دولٌة حول حقوق الالجبٌن تندرج فً نطاق قانون حقوق اًلنسان، 

 والقانون الدولً اإلنسانً.
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فً مإتمر مفوضً األمم المتحدة، من أجل معالجة العواقب الناجمة عن  1951قٌة الالجبٌن اعُتمدت اتفا

دولة فً  139الحروب العالمٌة، وتفسخ اإلمبراطورٌات، والنزوح الجماعً لألشخاص، وقد وقعت علٌها 

ن دولً، بما العالم، وهً أول اتفاقٌة دولٌة تعترف بالنطاق الدولً ألزمات الالجبٌن، وضرورة توافر تعاو

فً ذلك اقتسام األعباء بٌن الدول، من أجل معالجة المشكلة. وتشمل كافة حقوق الالجا، بما فً ذلك حقوقه 

من قبٌل حرٌة العقٌدة والتنقل من مكان إلى آخر، والحق فً الحصول على التعلٌم، ووثابق السفر، وإتاحة 

وحق التقاضً أمام المحاكم، وحق اًلنتماء إلى  الفرصة للعمل، وحماٌة حقوق الملكٌة الصناعٌة والفنٌة،

الجمعٌات، وإعادة التوطٌن، والتجنٌس، والعودة اآلمنة إلى بلد المنشؤ، كما أنها تشدد على أهمٌة 

". وٌنّص أحد األحكام الربٌسة فً اًلتفاقٌة 31إلى  2التزاماته/التزاماتها تجاه الحكومة المضٌفة "من المواد 

الالجبٌن ـوالمصطلح القانونً هو حظر الطرد أو الردـ إلى بلد ٌخشى/تخشى فٌه من  على عدم جواز إعادة



". كما أنها تحدد األشخاص أو مجموعات األشخاص الذٌن ًل تشملهم 33و 32التعرض لالضطهاد "المواد 

 هذه اًلتفاقٌة.

نتابجها وذلك عن طرٌق ًل تستهدف اًلتفاقٌة معالجة األسباب الجذرٌة لمشكالت الالجبٌن، بل التخفٌف من 

ومن الممكن أن تسهم الحماٌة  إتاحة درجة من الحماٌة القانونٌة الدولٌة، وغٌرها من المساعدات للضحاٌا.

بدرجة ما فً التوصل إلى حل شامل، غٌر أنه مع تزاٌد أعداد الالجبٌن بدرجة كبٌرة فً العقود األخٌرة، 

ا أن العمل اإلنسانً ًل ٌمكن أن ٌعم ل بدٌالا عن العمل السٌاسً فً حل أزمات المستقبل أو بات واضحا

 اجتنابها.

ًل تقضى اًلتفاقٌة بمنح حماٌة تلقابٌة أو دابمة، فقد تنشؤ حاًلت ٌندمج فٌها الالجبون بصورة دابمة فً بلد 

لجوبهم، غٌر أنه فً أحوال مغاٌرة قد تزول عن شخص ما صفة الالجا عندما ٌزول األساس الذي أدى إلى 

ه أو منحها وضع الالجا. وتعّد العودة الطوعٌة إلى الوطن الحل المفضل لألشخاص النازحٌن، وذلك منح

ا على امتناع الدول المتعاقدة  عندما تسمح األحوال السابدة فً بلد المنشؤ بالعودة اآلمنة. تحض اًلتفاقٌة أٌضا

على أراضٌها، شرٌطة أن  عن فرض عقوبات جزابٌة، بسبب دخول الالجبٌن أو وجودهم غٌر القانونً

 ٌقدموا أنفسهم إلى السلطات دون إبطاء، وأن ٌبرهنوا على وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غٌر القانونً.

بحكم أنهم كانوا المشكلة األكبر التً نجمت  -ًلجبً أوروبا-لعّل مخاطبة اًلتفاقٌة لفبة معٌنة من الالجبٌن 

قصور حاد فً استجابة هذه اًلتفاقٌة لمشكلة اللجوء، التً طالت  عن الحرب العالمٌة الثانٌة، قد كشف عن

ًلحقاا مالٌٌن من الالجبٌن فً بقاع أخرى من العالم، ما أوعز بضرورة تدارك ذاك القصور، من خالل 

، والذي أزال الحدود الجغرافٌة والزمنٌة الواردة فً اًلتفاقٌة 1967اعتماد بروتوكول ملحق باًلتفاقٌة عام 

 ٌة، ووسع مظلة نظام الحماٌة الدولٌة لٌشمل جمٌع الالجبٌن فً العالم.األصل

ا على اتفاقٌة الالجبٌن وبروتوكولها، صدور العدٌد من المواثٌق والصكوك اإلقلٌمٌة، التً شكلت  تؤسس أٌضا

 منظومة حماٌة إقلٌمٌة لالجبٌن ُمكملةا للمنظومة الدولٌة ومإكدةا علٌها، ومن أبرزها:

كوك حول وضع ومعاملة الالجبٌن، تم اعتمادها فً المنظمة اًلستشارٌة القانونٌة اآلسٌوٌة مبادئ بان –

 .1966األفرٌقٌة فً عام 

 .1969اتفاقٌة منظمة الوحدة اإلفرٌقٌة التً تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل الالجبٌن فً أفرٌقٌا فً عام  –

 .1976لالجبٌن توصٌات المجلس األوروبً المعنٌة بالحالة الواقعٌة  –

 .1984إعالن قرطاجة بشؤن الالجبٌن لدول أمرٌكا الالتٌنٌة فً عام  –

توجٌهات مجلس اًلتحاد األوروبً بشؤن المعاٌٌر الدنٌا لتؤهٌل ووضع رعاٌا البلد الثالث واألشخاص  –

حة فً عام عدٌمً الجنسٌة، كالجبٌن أو غٌرهم ممن ٌحتاجون إلى الحماٌة الدولٌة ومحتوى الحماٌة الممنو

2004. 

لقد عّبر التوسع النوعً فً قانون الالجبٌن، عن مواكبة المجتمع الدولً والمإسسات اإلقلٌمٌة، للمتغٌرات 

التً طرأت على هذه الفبة المهمشة والمستضعفة، وكٌفٌة التعامل واًلستجابة لها وفق آلٌات دولٌة مكملة 

جهة، وتكاتف المجتمع الدولً للتخفٌف من أعباء ظاهرة لبعضها، تقوم على التوازن بٌن حقوق الالجبٌن من 

اللجوء من جهة ثانٌة. لكن السإال اإلشكالً كان ٌدور حول المركز القانونً لالجبٌن، الموجودٌن فً دول 

 غٌر موقعة على اتفاقٌة الالجبٌن وبروتوكولها؟

الالجبٌن، ٌمكن العثور على  بالعودة إلى قانون حقوق اإلنسان، الذي كان له دور أساس فً تقنٌن حقوق

ا لتنكر الدول لحقوق الالجبٌن، بذرٌعة عدم توقٌعها على اتفاقٌة الالجبٌن، ألنها  كما –إجابة واضحة تضع حدا



ا ٌا ُملزمة باحترام األحكام الُعرفٌة واًلتفاقٌات الدولٌة، التً تتعلق بحقوق الالجبٌن الواردة فً  –سنرى تال

 قانون حقوق اإلنسان.
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ا على أ ا كبٌرا ظهرت طابفة المعاهدات الدولٌة واإلقلٌمٌة التً شكلت فً مجملها قانون حقوق اإلنسان، حرصا

ا ومواّد صرٌحة، تدعو الدول إلى حماٌة الحقوق اإلنسانٌة لالجبٌن  تضمٌن مواثٌقها واتفاقٌاتها، نصوصا

ن تلك الحقوق من جمٌع أشكال اًلنتهاكات المحتملة، وتقلٌل درجات وطالبً اللجوء، بما ٌكفل الدفاع ع

 التفاوت فً المعاملة بٌن الالجبٌن، ومواطنً الدول التً لجإوا إلٌها، بما ٌحقق المساواة بٌنهما.

من أهم المواثٌق التً عززت حقوق الالجبٌن، وشكلت إضافة نوعٌة فً نظام الحماٌة المكفول بموجب 

 صة بالالجبٌن:اًلتفاقٌة الخا

  

كانون األول/دٌسمبر  10اإلعالن العالمً لحقوق اًلنسان الصادر عن الجمعٌة العامة لألمم المتحدة فً  -أ

1948. 

" من اإلعالن على "حق كل فرد أن ٌغادر أي بالد بما فً ذلك بلده كما ٌحق 2فقرة  13حٌث نصت المادة "

: "من حق كل فرد أن ٌلجؤ إلى بالد أخرى أو ٌحاول "1فقرة  14له العودة إلٌه"، كما نصت المادة "

ا من اًلضطهاد" فً حٌن استثنت "الفقرة  " من ًل ٌحق له اًلنتفاع بهذا الحق وهو "من 2اًللتجاء إلٌها هربا

 قدم للمحاكمة فً جرابم غٌر سٌاسٌة أو ألعمال تناقض أغراض األمم المتحدة ومبادبها".

ول ًلجبٌن بصورة غٌر قانونٌة إلى أراضٌها، بناءا على حقوقها السٌادٌة تنازع العدٌد من الدول رفضها دخ

التً تجٌز لها فعل ما تشاء على إطالقه بهذا الخصوص، ولذلك ٌؤتً اإلعالن العالمً من منطلق ترجٌح 

 أولوٌة حقوق الالجبٌن، وتثبٌت مبدأ استقبال الالجبٌن واًلستثناءات علٌه، وفق معاٌٌر موضوعٌة وعادلة.
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شملت الحقوق المنصوص علٌها فً العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، فبات الالجبٌن 

وطالبً اللجوء، وذلك من قبٌل الحق فً الحٌاة، وفً عدم التعرض للتعذٌب وإساءة المعاملة، وفً حرٌة 

لتجمع السلمً، واًلشتراك فً الجمعٌات، وفً المساواة أمام القانون، والحق فً الحصول التنقل، والتعبٌر وا

( من العهد استثناءا ٌقتصر على المواطنٌن، إذ تنص على "الحق فً 25على الجنسٌة. وتتضمن )المادة 

 المشاركة فً الشإون العامة وفً التصوٌت واًلنتخاب وفرصة تقلد الوظابف العامة".

الحقوق الواردة فً نصوص هذا العهد، ٌكشف عن تطور ًلفت فً توسٌع حزمة الحقوق  التؤمل فً

ٌُجسر الهوة بٌن حقوق المواطنة ووضعٌة الالجبٌن، وهو ما تبدى فً قوانٌن اللجوء  الممنوحة لالجبٌن، بما 

بٌن الحالتٌن، األوروبٌة، التً صدرت خالل ثالثة عقود بعد هذا اإلعالن، وتجاربها فً تخفٌف حدة الفوارق 

 وتسهٌل شروط قبول الالجبٌن، ومنحهم حقوق اإلقامة الدابمة والتجنٌس.

  

  1966العهد الدولً الخاص بالحقوق اًلقتصادٌة واًلجتماعٌة والثقافٌة  -ج



أكد العهد الدولً الخاص بالحقوق اًلقتصادٌة واًلجتماعٌة والثقافٌة، على توفٌر الحماٌة لحق الالجبٌن 

جوء، وفً الحصول على شروط عمل عادلة وتفضٌلٌة، وفً تشكٌل نقابات عمالٌة، وفً الضمان وطالبً الل

كما ٌجٌز العهد الدولً للبلدان   اًلجتماعً، وفً تحقٌق مستوى معٌشً كاف، والحصول على التعلٌم.

مدى ستضمن إلى أي  -مع إٌالء المراعاة الواجبة لحقوق اإلنسان وًلقتصادها القومً-النامٌة " أن تقرر 

  الحقوق اًلقتصادٌة المعترف بها فً هذا العهد لغٌر المواطنٌن".

وقد أوضحت لجنة األمم المتحدة المسإولة عن تفسٌر العهد الدولً الخاص بالحقوق اًلقتصادٌة واًلجتماعٌة 

طنٌن، والثقافٌة: "أن الحقوق الواردة فً العهد الدولً تنطبق على جمٌع األشخاص، بمن فٌهم غٌر الموا

كالالجبٌن وطالبً اللجوء، وعدٌمً الجنسٌة، والعمال المهاجرٌن، وضحاٌا عملٌات اًلتجار بالبشر الدولٌة، 

 بغض النظر عن الصفة القانونٌة والوثابق الثبوتٌة".

ٌُفٌد تؤكٌد هذا العهد على تقلٌص درجات التفاوت بٌن الالجبٌن، والمهاجرٌن، وًل سٌما مع تنامً ظاهرة 

ترّكز   ٌن فً تلك الحقبة التً صدر فٌها العهد، لكن واقع تفاعل الدول مع ظاهرة اللجوء، ٌشٌر إلىالمهاجر

فً سوق العمل، على حساب   أولوٌاتها على تظهٌر العامل اًلقتصادي، وكٌفٌة توفٌر سبل اًلنخراط

حزاب السلطة العاملٌن اًلجتماعً والثقافً، اللذٌن خضعا لحسابات سٌاسٌة لها عالقة بمنافسات أ

ٌّاتً على   والمعارضة فً الدول الغربٌة المضٌفة، فضالا عن تؤثٌر انتشار أفكار التطرف والتمٌٌز الهو

 حقوق الالجبٌن فً تلك الدول.
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ا إلى ما ٌواجهه الالجبون من حاًلت تمٌٌز واضطهاد، وا لنظر إلٌهم كفبات ضعٌفة ٌسهل انتهاك حقوقها نظرا

جاءت هذه اًلتفاقٌة للحّض على مناهضة كافة أشكال التمٌٌز   سواء من الدول المضٌفة أم من مواطنٌها،

من اًلتفاقٌة "أي تمٌٌز أو استثناء أو تقٌٌد أو تفصٌل، ٌقوم علً أساس  1العنصري، وٌقصد بها وفق المادة 

سب أو األصل القومً أو اًلثنً، وٌستهدف أو ٌستتبع تعطٌل أو عرقلة اًلعتراف العرق أو اللون أو الن

بحقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة، أو التمتع بها أو ممارستها علً قدم المساواة، فً المٌدان السٌاسً أو 

من  5عّد المادة اًلقتصادي أو اًلجتماعً أو الثقافً، أو فً أي مٌدان آخر من مٌادٌن الحٌاة العامة". كما ت

اًلتفاقٌة ذات أهمٌة بالغة، من حٌث تؤكٌدها على حماٌة طابفة واسعة من حقوق اإلنسان، كالحق فً اإلقامة 

 وكفالة إجراءات التقاضً والتنقل والعمل والتعلٌم.. إلخ.

ر، ثمة على الرغم من تلك اًلتفاقٌة وغٌرها من اتفاقٌات أخرى، قامت على مبادئ المساواة بٌن بنً البش

تماٍد فً انتهاكات موّجهة إلى فبات معٌنة، سواء من جانب الحكومات أو الجماعات أو األفراد، وٌبدو أن 

الالجبٌن أصبحوا من تلك الفبات المستهدفة فً السنوات األخٌرة. ثمة انتهاكات كثٌرة موثقة تندرج فً 

هجرة غٌر الشرعٌة، من جانب دول صنوف التمٌٌز واًلضطهاد، تعرض لها ًلجبون أثناء تنكبهم طرق ال

العبور، التً تشكل ممرات إجبارٌة ًلبد من اجتٌازها لوصول الالجبٌن إلى وجهتهم األخٌرة، ما ٌشٌر إلى 

 انتكاسة بالغة على هذا الصعٌد، فً مقابل صمت دولً على مرتكبً تلك اًلنتهاكات.

  

 1984العقوبة القاسٌة أو الالإنسانٌة أو المهٌنة اتفاقٌة مناهضة التعذٌب وغٌره من ضروب المعاملة أو  -هـ

اعترفت الدول األطراف فً هذه اًلتفاقٌة بالحقوق المتساوٌة وغٌر القابلة للتصرف، لجمٌع أعضاء األسرة 

البشرٌة، وفقا للمبادئ المعلنة فً مٌثاق األمم المتحدة، على أساس الحرٌة والعدل والسلم فً العالم، ونصت 

 اًلتفاقٌة على: " من2"المادة 



تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشرٌعٌة أو إدارٌة أو قضابٌة فعالة أو أٌة إجراءات أخرى، لمنع أعمال   -1

 التعذٌب فً أي إقلٌم ٌخضع ًلختصاصها القضابً.

ا  -2 ا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهدٌدا ٌا ًل ٌجوز التذرع بؤي ظروف استثنابٌة أ

 دم استقرار سٌاسً داخلً، أو أٌة حالة من حاًلت الطوارئ العامة األخرى كمبرر للتعذٌب.بالحرب أو ع

ا معٌنٌن من حماٌة اتفاقٌة الالجبٌن، فإن اتفاقٌة مناهضة  خالفاا لنظام حماٌة الالجبٌن، الذي ٌستثنً أشخاصا

ما. أما تصنٌف جرٌمة التعذٌب والعهد الدولً، ًل تنصان على أي استثناءات لألشخاص المحمٌٌن بموجبه

ا  ٌا التعذٌب فً القانون الدولً اإلنسانً، بوصفها من اًلنتهاكات الجسٌمة، التً تقضً مساءلة مرتكبٌها جناب

بموجب نظام المسإولٌة الجنابٌة الفردٌة، فهو تطور قانونً وقضابً فً حماٌة الالجبٌن، من ضروب 

 اع.التعذٌب والمعاملة المهٌنة فً جمٌع الظروف واألوض

  

 اتفاقٌات أخرى ذات صلة -و

توسع اتفاقٌة منظمة  منها اتفاقٌة حقوق الطفل، واتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة، كما 

الوحدة األفرٌقٌة التً تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل الالجبٌن فً أفرٌقٌا نطاق تعرٌف الالجا لٌشمل 

مغادرة بلدانهم بسبب "العدوان الخارجً، أو اًلحتالل أو السٌطرة األجنبٌة "األشخاص الذٌن أُرغموا على 

أو األحداث التً تخل بالنظام العام بشكل خِطر". وٌوفر قانون اًلتحاد األوروبً الحماٌة لألشخاص الذٌن ًل 

ًلت النـزاع تشملهم اتفاقٌة األمم المتحدة لالجبٌن، من قبٌل الذٌن ٌفرون من أتون العنف العشوابً فً حا

 المسلح، أو من التعذٌب وغٌره من ضروب إساءة المعاملة، أو من عقوبة اإلعدام.

ا، ًل مناص من القول: إن مجمل إعالنات واتفاقٌات قانون حقوق اإلنسان، كانت قفزة نوعٌة فً بناء  ٌا نظر

ٌر أن الحد من مسلسل منظومة حقوقٌة عالمٌة، تستند إلى معاٌٌر موحدة فً تعزٌز ثقافة حقوق اإلنسان، غ

انتهاكات تلك الحقوق من الناحٌة الواقعٌة، مازال ٌواجه بعقبات وتحدٌات كبٌرة، بسبب المعاٌٌر اًلنتقابٌة 

والمزدوجة، فً نظرة مإسسات المجتمع الدولً، للحاًلت التً تستثٌر جوانب المساءلة القضابٌة، وتلك التً 

 ٌجري غض الطرف عنها ألسباب سٌاسٌة. 

ا واكب الفقه القانونً، مجرى التحوًلت السٌاسٌة المتسارعة فً عصرنا الراهن، لٌس لدراسة المشكالت قلّم

التً تعترض إنفاذ قوانٌن الالجبٌن فً المنظومة الدولٌة فحسب، إنما للبحث، بالضرورة، فً كٌفٌة اختراق 

، حٌن تتناقض الثانٌة مع األولى، المعادلة الصلبة، وهً قدرة السٌاسة على تعطٌل موجبات الحقوق والعدالة

ا إلعادة اًلعتبار إلى قوة القوانٌن والمستظلٌن بحماٌتها.  وحٌن ٌصبح التفلت من إسار تلك المعادلة، شرطا
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ٌف الرابعة لعام ٌُعّد الالجبون من ضمن الفبات المحمٌة فً القانون الدولً اإلنسانً، حٌث أولت اتفاقٌة جن

وحّثت اًلتفاقٌة الرابعة البلدان عناٌة خاصة بحماٌة المدنٌٌن فً النزاعات الدولٌة المسلحة،  1949

المضٌفة، على معاملة الالجبٌن معاملة تفضٌلٌة، واًلمتناع عن معاملتهم كؤجانب أعداء على أساس جنسٌتهم 

ا إلى أنهم ًل ٌتمتعون كالجبٌن بحماٌة أ من اًلتفاقٌة الرابعة". كما تقضً  44ي حكومة "المادة ًل غٌر، نظرا

اتفاقٌة جنٌف الرابعة بؤنه "ًل ٌجوز نقل أي شخص محمً فً أي حال إلى بلد ٌخشى فٌه اًلضطهاد بسبب 

 من اًلتفاقٌة الرابعة". 4، الفقرة 45آرابه السٌاسٌة أو عقابده الدٌنٌة" "مبدأ عدم جواز الطرد المادة 



الذي اختص بضحاٌا المنازعات المسلحة  1977كول اإلضافً الثانً لالتفاقٌة عام مع صدور البروتو

ًَ الالجبون بمكانة أكبر فً القوانٌن الدولٌة ، وفضالا عن ذلك، فإن البرتوكول الثانً ٌحمً الداخلٌة، حظ

األخطار  السكان المدنٌٌن من عواقب األعمال العدابٌة. وهكذا ٌتمتع السكان المدنٌون بحماٌة عامة من

"، وًل ٌنبغً خاصة أن ٌكونوا عرضة للهجمات. ومن المحظور 13الناجمة عن العملٌات العسكرٌة "المادة 

ا إلى بث الذعر بٌن السكان المدنٌٌن". ا "أعمال العنف أو التهدٌد بها الرامٌة أساسا  أٌضا

من البروتوكول ″ 17ادة كما ٌحظر البرتوكول الثانً الترحٌل القسري للمدنٌٌن، إذ ًل ٌجوز وفق "الم

"األمر بترحٌلهم إًل بصفة استثنابٌة، إذا تطلبت ذلك دواعً األمن أو أسباب عسكرٌة ُملحة"، وفً هذه 

الحال "ٌجب اتخاذ كافة اإلجراءات الممكنة ًلستقبال السكان المدنٌٌن فً ظروف ُمرضٌة، من حٌث المؤوى 

 التغذٌة".واألوضاع الصحٌة الوقابٌة والعالجٌة والسالمة و

فً ظل وجود حقابق دامغة، على عملٌات تهجٌر وترحٌل قسري، ٌتعرض لها الالجبون فً عدة مناطق من 

المثال الصارخ علٌها فً واقعنا الحالً، ًلبد أن أهمٌة  -ومن فً حكمهم-العالم، ٌشكل الالجبون السورٌون 

التهجٌر القسري، تفرض مالحقة ومعاقبة  مثل هذه المواد القانونٌة فً تجرٌم الجهات المسإولة عن عملٌات

المسإولٌن عنها، بوصفهم ارتكبوا جرابم حرب حٌن انتهكوا بصورة جسٌمة تلك المواد التً تجرم كل من 

ا. ٌا  ٌقوم بترحٌل السكان قسر

ا شامالا ٌستهدف الحفاظ على حٌاة السكان المدنٌٌن كافة . من المالحظ أن القانون الدولً اإلنسانً ٌعتمد نهجا

ا فً "المادة الثالثة المشتركة" بٌن اتفاقٌات جنٌف األربع، والتً تتضمن بصورة مباشرة  ٌا ٌتضح ذلك جل

حماٌة المدنٌٌن من خالل حظر األعمال العدابٌة التالٌة: "اًلعتداء على الحٌاة والسالمة البدنٌة، وبخاصة 

خذ الرهابن، واًلعتداء على الكرامة القتل بجمٌع أشكاله، والتعذٌب، والتشوٌه والمعاملة القاسٌة، وأ

 الشخصٌة، وعلى األخص المعاملة المهٌنة والحاطة من الكرامة".

ا عما  ًل غلّو، فً أن قٌام أطراف النزاع أو أحدها بانتهاك ما جاء فً المادة الثالثة المشتركة، لٌس بعٌدا

ا داخل بلدهم، فً ظل تعرضهم للتهجٌر الداخلً ، وًلسٌما حٌن ٌكون نتٌجة ٌتعرض له النازحون أٌضا

ا جرابم ضد اإلنسانٌة بموجب المادة " د"  -١-٧استهدافهم بالحصار والتجوٌع الممنهجٌن، وهو ما ٌشكل أٌضا

من نظام روما األساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة، التً تنص على أن "إبعاد السكان أو النقل القسري 

ق، أو منهجً موجه ضد أٌة مجموعة من السكان المدنٌٌن، للسكان، متى ارتكب فً إطار هجوم واسع النطا

 ٌشكل جرٌمة ضد اإلنسانٌة".

ا للقواعد العرفٌة  فً مقابل دور اتفاقٌات القانون الدولً اإلنسانً فً حماٌة الالجبٌن، ثمة أهمٌة كبٌرة أٌضا

، الذي ٌنطبق على ٌةفً التؤكٌد على وجوب توفٌر تلك الحماٌة، وهو ما نجده فً مبدأ عدم اإلعادة القسر

جمٌع البلدان بغض النظر عما إذا كانت تلك البلدان دوًلا أطرافاا فً اًلتفاقٌات المحددة، التً نصت على 

حظر اإلعادة القسرٌة. وهذا ٌعنً أنه حتى فً حالة عدم مصادقة دولة ما على اتفاقٌة الالجبٌن، فإنه ٌظل 

 ى العودة إلى بلد ٌمكن أن ٌواجه فٌه خطر اًلضطهاد.ٌقع على عاتقها التزام بعدم إرغام أي شخص عل

فً المحصلة تشكل مجمل هذه المصادر القانونٌة، ذخٌرة غنٌة ٌعتد بها فً إقامة نظام ُممتاز لحماٌة 

ا فً مساعدة النازحٌن، وٌبقى أن كل تراٍخ أو انتهاك للمبادئ العرفٌة والمواد  الالجبٌن، وذات أهمٌة أٌضا

ضمنتها تلك المصادر، هو بمنزلة تراجع عن كفاح إنسانً وعاملً طوٌل بخصوص حقوق القانونٌة التً ت

 الالجبٌن وحماٌتهم الواجبة.

  

ا: الحماٌة الدولٌة والحماٌة المإّقتة لالجبٌن  رابعا



إلى التزام الدول المضٌفة لالجبٌن، بمنح الالجبٌن الموجودٌن على أراضٌها،  ٌذهب مفهوم "الحماٌة الدولٌة"

التً وقعت على اًلتفاقٌة  139، وتعّد البلدان الـ1967وبروتوكولها  1951قوق الواردة فً مواد اتفاقٌة الح

وبروتوكولها، ُملزمة بتنفٌذ أحكامها. وتحتفظ المفوضٌة بـ"التزام رقابً" على هذه العملٌة، وتتدخل حسب 

لعودة إلى بلدان ٌخشى أن تتعرض اًلقتضاء لضمان منح الالجبٌن الصادقٌن اللجوء، وعدم إرغامهم على ا

 فٌها حٌاتهم للخطر.

وفً سبٌل ذلك تعمل المفوضٌة ضمن خٌارات ثالث: إما من خالل مساعدة الالجبٌن على العودة الطوعٌة 

إلى أوطانهم وهو الخٌار األول، وفً حال صعوبة تحقٌق ذلك تعمل على إعادة توطٌنهم فً دول مضٌفة 

 ٌار الثالث فهو توطٌنهم فً بلدان "ثالثة" أخرى.وهو الخٌار الثانً، أما الخ

ا من األشخاص، وعندما  أما مفهوم "الحماٌة المإّقتة" ا مفاجبا ٌا ٌُطبق حٌن تواجه دولة ما، تدفقاا جماع ف

تتعرض أنظمتها الخاصة بمنح اللجوء لضغوط هابلة. وفى مثل هذه الظروف، تعمل "الحماٌة المإقتة" لفابدة 

الحماٌة التً توفرها اًلتفاقٌة الخاصة  -فحسب-اللجوء على حد سواء، غٌر أنها ُتكّمل الحكومة وملتمسً 

 بالالجبٌن وًل تعّد بدٌالا عنها.

ٌكمن الفارق الجوهري بٌن الحماٌة الدولٌة والحماٌة المإقتة، فً أن األساس القانونً للحماٌة الدولٌة هو 

ف األساس القانونً للحماٌة المإقتة الذي ًل ٌتعدى حق اللجوء، وهو أحد حقوق اإلنسان األساسٌة. بخال

ا ُسنَّ لٌحكم حالة طاربة أو استثنابٌة تتعلق بفبات محددة من األجانب. وتبعا لهذه  ا مإقتا ا أو قانونا كونه قرارا

 اًلختالف الجوهري ٌمكن تحدٌد أهم نقاط التباٌن بٌن الحماٌة الدولٌة والحماٌة المإقّتة وهً:

الدولٌة على قواعد القانون الدولً المنصوص علٌها فً اًلتفاقٌات المتعلقة باللجوء  تقوم الحماٌة ●

سواء على صعٌد الدولً أو اًلقلٌمً، وعلى قواعد القانون الداخلً المنصوص علٌها فً قوانٌن 

ا على  تشرٌعٌة صادرة عن السلطة التشرٌعٌة، ًل تعدل إًل بقوانٌن تشرٌعٌة مماثلة، وتستند أساسا

عتراف بحق اللجوء بموجب القواعد الدستورٌة أو العرفٌة فً الدول المعنٌة. بٌنما تقوم برامج اًل

الحماٌة المإقتة على قرار من السلطة التنفٌذٌة وتلغى بذات الطرٌقة أي بموجب قرار من السلطة 

 التنفٌذٌة.

دأ عدم اإلعادة القسرٌة، تمنح الحماٌة الدولٌة للمتمتعٌن بها طابفة واسعة من الحقوق، ومن أهمها مب ●

وحقوق اإلنسان األساسٌة المتعلقة بالسالمة الجسدٌة وبالتعلٌم والصحة والعمل والتنقل، إضافة إلى 

الحقوق المكتسبة وفق القوانٌن الدستورٌة أو العرفٌة. بٌنما تمنح برامج الحماٌة المإقّتة للمشمولٌن 

 مإقتة ضمن مدة تطبٌق البرنامج. بها مزاٌا أو تسهٌالت للحصول على الخدمات بصورة

الحماٌة الدولٌة ُتمنح بشكل فردي لطالب اللجوء، وتنتهً الحماٌة الدولٌة عن الشخص المعنً بشكل  ●

ا. بٌنما ُتمنح الحماٌة المإقتة بشكل فردي أو  فردي، حال انتهاء األسباب الموجبة لمنحها أساسا

لمعنً مشمول فً برنامج الحماٌة المإقتة، وتنتهً جماعً طالما أنه قد تمَّ التثبت من أن األجنبً ا

بشكل فردي فً حال مخالفة أحد األفراد المشمولٌن لاللتزامات المتوجبة علٌه خالل فترة تطبٌقها، 

وبشكل جماعً لكل المشمولٌن بها حال صدور قرار من السلطة المختصة بإنهاء تطبٌق برنامج 

 الحماٌة المإّقتة بشكل موقت أو نهابً.

 

 من ٌقع علٌه واجب تطبٌق الحماٌة الدولٌة؟

تعّد جمٌع الدول، بما فٌها الدول التً وقعت على اتفاقٌة الالجبٌن، أو تلك التً لم توقع على اًلتفاقٌة، ُملزمة 

ٌُعاد أي  ا من القانون الدولً العام. ٌجب وفق ذلك "أًل  بالتمسك بمعاٌٌر الحماٌة األساسٌة التً تعّد جزءا



راض تتعرض فٌها حٌاته أو حرٌته للتهدٌد". بالمقابل ثمة التزامات تقع على عاتق الالجبٌن، ًلجا إلى أ

 وتتمثل فً التزامهم بالقوانٌن وأنظمة بلد اللجوء الذي ٌقٌمون فٌه.

بٌَد أن المفعول الزمنً لنظام الحماٌة، ًل ٌعنً تمتع الالجبٌن به بصورة دابمة، فقد تنشؤ حاًلت ٌندمج فٌها 

الالجبون بصورة دابمة فً بلد لجوبهم، غٌر أنه فً أحوال مغاٌرة قد تزول عن شخص ما صفة الالجا، 

عندما ٌزول األساس الذي أدى إلى منحه أو منحها وضع الالجا. وتتم هذه الحالة على األغلب حٌن ُتتاح 

ا تسمح األحوال السابدة العودة الطوعٌة إلى الوطن، بوصفها الحل المفضل لألشخاص الالجبٌن، وذلك عندم

 فً بلد المنشؤ بالعودة.

تضطلع المفوضٌة السامٌة لشإون الالجبٌن بدور رقابً أساسً، فً أثناء تطبٌق الدول المضٌفة التزاماتها 

بموجب قانون الالجبٌن، ألنها تعّد السلطة التنفٌذٌة لقانون الالجبٌن، والجهة الدولٌة الربٌسة المخولة 

ل، التً لٌست طرفاا فً النزاع المسلح حول جمٌع المسابل المتعلقة بنظام الحماٌة الدولٌة. بالتعاون مع الدو

ملٌون  33.9ٌبلغ عدد الالجبٌن والنازحٌن وآخرٌن عدٌمً الجنسٌة، من المشمولٌن بحماٌة المفوضٌة نحو 

 .2015ملٌون شخص هم العدد اإلجمالً حتى نهاٌة العام  65.3شخص، من أصل 

ا إلى أن البلد المضٌف لٌس لكن ما هو  الحل حٌن ًل ٌتمتع الالجبون بالحماٌة بموجب القانون اإلنسانً؟ نظرا

طرفاا فً نزاع مسلح دولً، أو لٌس عرضة ألي نزاع داخلً. عندبذ ُتطبق الحماٌة بموجب قانون الالجبٌن 

ا لذلك من وكقاعدة عامة ًل تتدخل نشاط مفوضٌة األمم المتحدة لشإون الالجبٌن.  وحده، وٌستفٌدون تبعا

اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر فً هذه الحالة إًل بصفة فرعٌة، إن كانت المنظمة الوحٌدة فً مٌدان العمل. 

أما إذا حلت محلها مفوضٌة األمم المتحدة لشإون الالجبٌن وغٌرها من المنظمات، فإنها تنسحب من مٌدان 

 مناطق آمنة، ومناطق استشفاء، والبحث عن المفقودٌن.العمل لتخصص جهودها لمهام من بٌنها إقامة 

ا فً مراقبة  ٌا ا متنام الجدٌر باإلشارة أن المنظمات الحقوقٌة واإلنسانٌة الدولٌة والمحلٌة، باتت تلعب دورا

توثٌق انتهاكات الدول  وتقٌٌم أداء الدول المضٌفة، فً سٌاق تطبٌقها قانون اللجوء، وأبعد من ذلك فً

وًلدة وتفاقم مشكالت الالجبٌن. وبهذا المعنى أصبح حتى أداء المفوضٌة السامٌة لشإون المسإولة عن 

الالجبٌن موضع متابعة وتقٌٌم من تلك المنظمات، وًل سٌما بعد أن أصبح العالم بفعل تطور وسابل اًلتصال 

ا.  قرٌة كونٌة مفتوحة على بعضها بعضا

  

ا: التحدٌات التً تواجه أوضاع الالجبٌن  خامسا

فً عالم الٌوم الذي ًل ٌبدو أنه ٌسٌر باتجاه تفعٌل آلٌات حماٌة الالجبٌن، بعالمة انتهاك العدٌد من الدول 

ا، وواقع التعامل الدولً، ثمة  ٌا للقانون الدولً بال وجل، وفً ضوء اتساع الفجوة بٌن حقوق الالجبٌن نظر

دوره، فً التخفٌف من آثار وتداعٌات مشكالت تحدٌات كبٌرة ًلزالت تقف حابالا أمام قٌام المجتمع الدولً ب

 الالجبٌن، ومن أهمها:

: تهرب العدٌد من الدول المعنٌة بالتصدي لمشكالت الالجبٌن، من التزاماتها حٌال الالجبٌن، بسبب  أوًلا

تغلٌب مصالحها السٌاسٌة واًلقتصادٌة، على واجباتها القانونٌة واإلنسانٌة، ًل أدل على ذلك من توجهات 

بٌن   –على األقل-دول الغنٌة إلغالق أبوابها أمام الالجبٌن، وانزٌاحها عن تبنً سٌاسات متوازنة تراعً ال

مصالحها الداخلٌة وواجباتها الدولٌة، فً الوقت الذي تمٌل فٌه بعض الدول للخلط بٌن الالجبٌن والمهاجرٌن، 

 ألهداف اقتصادٌة بحتة.

ا: ٌا خاضع لالبتزاز السٌاسً، سواء بٌن دول المنشؤ أو العبور أو الدول  التعامل مع ملف الالجبٌن، كملف ثان

المستقبلة لالجبٌن، وذلك على حساب استمرار معاناة الالجبٌن، واختالف معاملة الدول لاّلجبٌن الذٌن 



ٌوجدون فٌها، وما ٌنجم عن ذلك من مفارقات مإسفة، كوصف بعض الدول لاّلجبٌن على 

ٌاا كضٌوف غٌر مرحب بهم، أو كالجبٌن وفق معاٌٌر بـ"الضٌوف" فً ح أراضٌها  ٌن تتعامل معهم فعل

ا  استثنسابٌة فً تطبٌق نظام الحماٌة، وًلسٌما بالنسبة للدول التً تطبق نظام الحماٌة الموقتة، وًل ٌغٌب أٌضا

 التبدل الذي ٌطرأ على أوضاع الالجبٌن، فً حال ُتغٌر النظام السٌاسً فً الدول المضٌفة، وهً من

 المخاوف الجدٌة التً عاٌشها الالجبون السورٌون الموزعون على دول عدة، على سبٌل المثال.

ا: فوبٌا اإلرهاب، التً أصبحت ظاهرة ذات تؤثٌرات سلبٌة شدٌدة على أوضاع الالجبٌن، والتً بسببها  ثالثا

وانٌن الالجبٌن ونظام الحماٌة ٌتم ترجٌح الدواعً األمنٌة للدول المعنٌة بالالجبٌن، على التزام تلك الدول بق

الدولٌة، عدا عن استغالل قوى وأحزاب سٌاسٌة فً الدول الغربٌة لظاهرة اإلرهاب، ألسباب تنافسٌة داخلٌة، 

واللجوء إلى التضٌٌق على الالجبٌن، بدًلا من تبنً معالجات جذرٌة تجفف األسباب الحقٌقة لإلرهاب 

 المنتشر فً العالم.

ا: ة الدولٌة عن التوصل إلى تسوٌات وحلول سٌاسٌة، للمنازعات والحروب التً ُتفاقم من قصور اإلراد رابعا

مآسً ظاهرة اللجوء، وبهذا الصدد ًل ٌزال عجز المجتمع الدولً عن إٌجاد حلول للقضٌة السورٌة طوال 

ا طٌلة ا على سلبٌة الواقع الدولً، والذي لم ٌفلح أٌضا ا خِطرا ا  السنوات الستة الماضٌة، مإشرا السبعٌن عاما

 الماضٌة فً تنفٌذ القرارات الدولٌة المتعلقة بعودة الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن إلى دٌارهم.

ا: ضعف التعاون الدولً فً مجال التصدي لمشكالت الالجبٌن فً العالم، حتى على صعٌد الهجرة  خامسا

ت ألوف الالجبٌن، وتلكإ غٌر الشرعٌة، التً غدت مسالكها البحرٌة والبرٌة، هً األخطر على حٌاة مبا

 الدول األوروبٌة فً وضع معاٌٌر عادلة ومرنة، فً تنظٌم دخول الالجبٌن إلى أراضٌها بصورة شرعٌة.

ا: تراجع ثقة الالجبٌن بنظام الحماٌة المنصوص علٌه فً القوانٌن الدولٌة، وٌعود ذلك من ناحٌة أولى،  سادسا

اًلنتهاكات بحق الالجبٌن، من المساءلة القانونٌة، ومن ناحٌة إلى القصور فً تفعٌل مبدأ عدم إفالت مرتكبً 

 ثانٌة، ضعف دور المنظمات الدولٌة والحقوقٌة، فً تثقٌف الالجبٌن وتوعٌتهم بحقوقهم والتزاماتهم األساسٌة.

ا، ا إن العمل على تعزٌز حقوق الالجبٌن ونظام الحماٌة، المكفولٌن فً القوانٌن الدولٌة، ٌبقى مرهونا  أخٌرا

بقدرة المجتمع الدولً على معالجة األسباب الحقٌقٌة، التً تإدي إلى وًلدة وتفاقم ظاهرة اللجوء، وطالما 

استمرت الحروب والمنازعات الدولٌة والداخلٌة، فً توفٌر عوامل تفجر مشكلة اللجوء فً كل حٌن، فمن 

ا لمعاناة مالٌٌن ال ٌا ا نهاب الجبٌن فً العالم. إذ ًل سبٌل لمواجهة الصعب الحدٌث عن معالجات جذرٌة تضع حدا

التحدٌات التً تواجه الالجبٌن، إًل برفع مستوى تضامن الحكومات والمجتمعات اإلنسانٌة مع قضاٌاهم، 

 وأبدى أشكال هذا التضامن هو احترام حقوقهم األساسٌة، وحماٌتهم من ضروب اًلنتهاكات كافة.
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