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تعريف القانون الدويل

ظم القانون الدولي العام عبارة عن قواعد وتنظيمات تن

ينها العالقات بين الدول في حالتي السلم والحرب، وب
.وبين المنظمات الدولية



تعريفات متعددة لالجئ
القانونفيالصعبةالمسائلمنعامة،بصورةبالالجئالمقصودتحديدإن

لالجئمفهومبلورةفيساهمتواإلقليميةالدوليةالجهودأنإالالدولي،
.خاصةاعتباراتعلىبناء

تعريف الالجئ اختلف وفقاً للظروف والوقائع التي يعيشها.

 ً عنختلفيالسياسيالالجئمفهومأنحيثأيضاالسياسية،للمالبساتوفقا

المطرودوالالجئ.االحتاللأوالعدوانبفعلوطنهمنالمطرودالالجئ

رقيالعالتطهيروالجئالعرقي،التطهيرسياسةبفعلالالجئعنيختلف

فيالالجئتعريفاتتعددتوهكذاالطبيعية،الكوارثالجئعنيختلف
.الدوليةواألعرافالمواثيق



خصوصية عالية لتعريف الالجئ الفلسطيين

وءضفيالالجئلتعريفاتمتفحصةقراءةخاللمن

ينالالجئعلىتنطبقالأنهانالحظالدولي،القانون

التعريفشموليةمناستثناؤهمتمحيثالفلسطينيين،

فيالفلسطينيالالجئوضعيةأنيؤكدوهذاالدولي،

اسيةحسولهاكبيرة،تعقيداتتشوبهاالدوليالقانون
.خاصة



1951تعريف الالجئ وفق اتفاقية الالجئني لعام 
أهممن،1951عاموالصادرةالالجئينبمركزالخاصةالدوليةاالتفاقية

تلكغتصاوقد.الثانيةالعالميةالحرببعدصدرتالتيالدوليةاالتفاقات

نتيجةيوجدشخصكل"أنعلىينصالالجئ،لمصطلحتعريفا  االتفاقية

يبررهمالهتخوفوبسبب،1951سنةينايرمناألولقبلوقعتألحداث

نتمائهاأوجنسيتهأودينهأوعرقهإلىترجعألسبابالضطهادهالتعرضمن

قادرغيروجنسيتهدولةخارجالسياسية،آرائهأومعينةاجتماعيةفئةلعضوية

يتمتعالشخصكلأودولته،بحمايةيستظلأنالتخوفذلكبسببيريدالأو

ستطيعيوالالظروف،تلكبسببالمعتادةإقامتهدولةخارجويوجدبجنسية،
"الدولةتلكإلىيعودأنالتخوفهذابسببراغبغيرأو



1951عناصر اتفاقية 

أن يكون الفرد خارج دولته أو محل إقامته أو أن يجتاز حدودا  دولية.

أن ال يرغب بالعودة أو ال يستطيع العودة.

بسبب خوف من االضطهاد.



مالحظات أساسية حول االتفاقية
قيقتحعناالتفاقيةهذهبعجزالمتحدةاألممفيالقانونخبراءشعر•

توكولالبروفيالشرطهذاتجاوزتملهذاالزمني،التحديدبسببمرادها
لفظليصبح،1967عامالمتحدةاألممعنالصادربالالجئينالخاص
للفترةدتحديدوناألخرىالشروطفيهتتوفرمنكلعلىينطبقالالجئ
.تعديالتأيةعليهتجرلمالتعريفولكنالزمنية،

تنصحيثالجماعات،وليساألفرادمعتعاملتاالتفاقيةهذهأنكما•
أوتهجنسيأودينهأوعرقهبسببالشخصعلىالواقعاالضطهادعلى

علىقهاانطبامدىعلىيدللوهذاالسياسية،آرائهأومعينةلفئةانتمائه
بلقمنلالضطهاديتعرضونالذينلألفرادالسياسياللجوءحاالت

.الجماعيةاللجوءلحاالتشمولهامنأكثرحكوماتهم،



والالجئون الفلسطينيون1951اتفاقية عام 
لقبوطنهممنالمطرودينالفلسطينيينالالجئين1951اتفاقيةاستثنت

ـ1947عاميبينديارهممنطردهمكانحيث،1951ثانيكانون

هاداالضطحالةوكذلك،الزمنيالتحديدناحيةمناالستثناءوكان،1948

.الفردلهيتعرضالذي

اإلسمديدتحدونفيهأشارتاالتفاقيةفيوصريحا  واضحا  نصا  صاغت

ال":ذكرتثحياالتفاقية،شموليةمنالفلسطينيينالالجئيناستثناءإلى

ً يتمتعونالذيناألشخاصعلىاالتفاقيةهذهتنطبق أوةبحمايحاليا

األمممفوضيةغيرالمتحدة،لألممتابعةوكاالتأوهيئاتمنمساعدة
."الالجئينلشؤونالمتحدة



الالجئ وفق تعريف األونروا
فيةالعاديإقامتهمكانكانالذيالشخصهوالفلسطينيالالجئ"

ـربيالعالنزاعلنشوبسابقينعامينعنتقلاللمدةفلسطين

النزاعذلكجراءفقدالذيالشخصوهو،1948عاماإلسرائيلي

ً وأصبحمعيشته،وسبلبيته األقطارحدأفيلديهاومسجالً الجئا

عريفالتهذاتوسيعتموقد."عملياتهاالوكالةفيهاتمارسالتي

خدماتمنيستفيدونحيثالالجئين،وأحفادأبناءليشملالحقا  

يفويقطنونلديها،مسجلينيكونواأنشريطةالمقدمةالوكالة
"المساعدةإلىوبحاجةعملياتهامنطقة



ؤوليةتعريف دويل خاص ابلالجئني يعرب عن املس
 تعبير عن مدى مسؤولية هذا المجتمع عن نكبة هذا الشعب

.وتحويله إلى الجئين

اللخمنالشعبهذاتجاهاإلنسانيـاألخالقيالموقفعنتعبير

ً أنشئتدوليةوكالةعبرومساعداتخدماتتقديم لهخصيصا

األمموكاالتإحدىشملتهمالذيناآلخرينالالجئينبخالف

.الالجئينلشؤونالعلياالمفوضيةوهيالمتحدة

خصوصية هذه المشكلة وعالقتها بمواقف سياسية.



ما هي التحدايت اليت ترافق تعريف األونروا؟
.ال ينطبق على كل الالجئين الفلسطينيين•

.التعريف ربط بين النزاع وصفة اللجوء•

ن مكان كما حدد فترة زمنية ال تقل عن عامين للشخص الالجئ أن تكون فلسطي•
. إقامته قبل النزاع

.  تضيق من مفهوم حق العودة•

ول الخليج تحرم الفلسطينيين الذين غادروا فلسطين للعمل أو خالفه في مصر ود•
.مثال  قبل النزاع بفترة طويلة من حقهم في العودة إلى فلسطين

لحرمان إن معيار اإلقامة في فلسطين في حد ذاته منطقي، ولكنه ال يؤخذ سببا  •
الخاص بحق 194بعض الفلسطينيين من حقهم في وطنهم، وخاصة أن القرار 

لذين فقدوا العودة لم يحدد فترة زمنية، وكان شامال  لكل الالجئين الفلسطينيين ا
ديارهم وممتلكاتهم، وليس فقط المسجلين، لذلك



تعريف أخري لالجئني
انمكتركعلىوأجبرفلسطين،األصليةإقامتهمكانكانشخصكلهو"

أوداخليةنزاعاتأوخارجيعدوانأواالضطهادأوالخوفبسببإقامته

لكأوجزءفيسواءالعام،بالنظامأخلتأحداثأواإلنسانلحقوقعامخرق

مكانإلىودةالعباستطاعتهيعدولممولده،أوبأصلهإليهاينتميالتيفلسطين

حدوداخلدسواءالمنفىفيوعاشممتلكاته،ذلكنتيجةوفقداألصلية،إقامته
."خارجهاأوفلسطين



بني الالجئني والنازحني داخليا  

الالجئون

 سلطات الدولة في البلد
المضيف؛

ونؤلشالمتحدةألممامفوضية
اهتجعالميةواليةلهاالالجئين
.العالممستوىعلىالالجئين

 ً األشخاص النازحون داخليا

السلطات الوطنية للدولة؛

”مماألمنسقبقيادة“تضامنيةاستجابة
حاالتفياإلغاثةلعملياتالمتحدة

الطوارئ؛

يحظونداخلياالنازحوناألشخاص
لشؤونالمتحدةاالمممفوضيةباهتمام
.فقطالبلدانبعضفيالالجئين



يا  اإلطار القانوين لكل من الالجئني واألشخاص النازحني داخل

الالجئون

 1951اتفاقية الالجئين

الخاص بها،1967وبروتوكول 

ك تخلق نظاما قانونيا محددا ألولئ
؛الذين يحتاجون إلى حماية دولية

قانون حقوق اإلنسان؛

القانون اإلنساني الدولي.

األشخاص النازحون داخليا  

قانون حقوق اإلنسان؛

القانون الدولي لحقوق اإلنسان؛

يالمبادئ التوجيهية للنزوح الداخل:

ولية إعادة بيان المعايير القانونية الد1.

المتعلقة باالحتياجات المحددة 

لألشخاص النازحين داخليا

.“بالمناظرة”قانون الالجئين 2.


