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 ملخَّص البحث باللغة العربي ة 

تشكككل إعككادة الالجوككين وطككالبي اللجككوء قسككرّيا  إلككى الككبالد التككي فككّروا منهككا خوفككا  مككن االضككطهاد عواقككب 
ي بمبككدأ عككدع اإلعككادة القسككرّية فكك 1951إنسككانية وخيمككة، لككذلك جككاءت اتفا يككة األمككم المتحككدة الالجوككين 

منها، الذي سرعان ما تطّور من قاعدة اتفا ية دولية إلى قاعدة دولية عرفّية، ومن ثم ليصل   33المادة  
 إلى مصاف القاعدة اآلمرة، ليوصف بأنه حجر الزاوية في نظاع الحماية الدولية لالجوين.

الجوككين، أو وتقكوع الككدوف بفعككل اإلعككادة القسككرية مككن خككالف عككدة صككور أبرز ككا إغككال  الحككدود فككي وجككه ال
شككديد الرقابككة علككى الحككدود، وتشككديد سياسككة فككرد التأشككيرات عنككد الككدخوف، وقككد وصككل األمككر بككبع  ت

الدوف إلى إغرا  مراكب الالجوين في أعالي البحار وقبل وصولها إلى المياه اإلقليمية، وإغال  حكدود ا 
 .19-كوفيد  وباء العالميبالكامل أماع تدفقات الالجوين، وخصوصا  في وقتنا الحالي مع انتشار ال
وخصوصكا  مبكدأ عككدع  1951وقكد اتبعكت الكدوف للتهككرب مكن التزاماتهكا الناشككوة بموجكب اتفا يكة الالجوككين 

اإلعادة القسرية إلى استخداع مفاهيم أخرى كالحماية المؤقتة، وإعادة الالجوكين إلكى بلكد ثالكن  مكن، وبلكد 
 من.اللجوء األوف، أو اإلعادة الى البديل الداخلي اآل

 ناك بع  الحاالت التطبيقية التي تنطوي على فعل إعادة لالجوين إلى دوف أصلهم، لكنها ال كما أن  
، ومنها إعكادة الالجوكين الفكاّرين مكن خدمكة 33تشكل انتهاكا  لمبدأ عدع اإلعادة القسرية الوارد في المادة 

 لعامة القائمة في سورّية.من األوضاع اإعادة الالجوين الفارين العلم في الجمهورية العربية السورية، و 
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Abstract 
The expulsion of refugees and asylum-seekers to the countries from which 
they fled, from fear of persecution, poses dire humanitarian consequences. 
Accordingly, the 1951 convention relating to the status of refugees came 
with the article 33 (the principle of non-refoulement) which rapidly evolved 
from a conventional rule to a customary international rule, that then reached 
to be jus cogens nature, described as the cornerstone of the system of 
international protection for refugees . 
Countries execute this prohibited conduct in several manners, must notably 
closing borders and imposing visas. Some of them may do it to the extent of 
drowning refugee boats on the high seas before they reach the territorial 
waters. Moreover, they would completely close their borders in front of mass 
influxes especially during the spread of the global Pandemic covid-19 . 
States have pursued other concepts to evade their obligations under the 
1951 refugee convention and the principle of non-refoulment in article 33, 
such as temporary protection, sending them to safe third countries as well as 
their first country of Asylum or internal protection alternative. 

There are also some practical cases that involve the act of returning 
refugees to their countries of origin but they do not constitute a violation of 
the principle of non-refoulment contained in Article 33, that includes 
returning refugees to perform a military service in the Arabic Republic of 
Syria and restoring the ones fleeing from the general situation in Syria
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 المقدمة 
شكتى أنككواع  إلككىالبلكد الككذي ينشكد فيككه األمكان بعككد رحلكة طويلككة شكاقة يتعككرد خاللهكا  إلككىيصكل الالجك  

، ويواجكه خكالف  كذه الرحلكة مختلكف أنكواع المهكربين وتجكار البشكر الكرامةاإل انة واالستغالف والحط من  
م اصككطياد البشككر وقككتله إلككىال يمتلكككون أي اعتبككارات إنسككانية أو أخال يككة، قككد تصككل بهككم الحككاف الككذين 

 والمتاجرة بهم على  ذه الطر  الطويلة. 
حكدود البلكد الكذي يأمكل فيكه الحصكوف  إلكىالبائسة ووصل و   الشاقة  وفي حاف نجا الالج  من  ذه الرحلة

علككى األمكككان واالسككتقرار، يكككدخل بعكككد ا ضككمن منظومكككة الحمايككة الدوليكككة لالجوكككين، وتبككدأ معانكككاة جديكككدة 
ويترتكب لكه كما االلتزامات والواجبات اتجاه الدولة المضيفة، تترتب عليه مجموعة من   حين   بالنسبة له،

حقو  االنسان، والمواثيق الدولية الخاصة بالالجوين، لمجموعة من الحقو  التي تكفلها المواثيق الدولية  
فككي عككدع  . ويشكككل  ككذا الحككقالبلككد الككذي خككره منككه  اربككا   إلككىوعلككى رأسككها حقككه فككي عككدع إعادتككه قسككرا  

 امككا  مككن المبككاد  التككي اسككتقر عليهككا المجتمككع الككدولي، وكفلتككه القككوانين الدوليككة مبككدأ ة، القسككرياإلعككادة 
 بمختلف أشكالها.

المبدأ بإغال  حدود ا في وجه الالج ، أو بطرده من أراضيها تكون   ذاعندما تنتهك الدولة المضيفة  ف
ال تقتصكر  كذه الخيبكة علكى لكة المحفوفكة بالمخكاطر، و قد أصابت الالج  بخيبة أمل كبرى بعد  كذه الرح

الجك  عكدع إعادتكه ل الكذي يكفكل حكقالالمنظومة الدولية لالجوكين، فبكدون  إلىالالج  وحده، وإنما تتعداه  
حين تكون حياته أو حريته مهددتين فإن نظاع الحماية الدولية لالجوين ال معنى لكه. وبالتكالي   إلىقسرا   

أنككه حجككر الزاويككة والحصككن المنيككع الككذي يكفككل لالجكك  عككدع تكككراره لمثككل  ككذه يمكككن وصككف  ككذا الحككق ب
 .المعاناة

أسكككاليب مختلفككة النتهككاك الحككق فككي عكككدع  إلككىولألسككف تلجككأ العديككد مككن الكككدوف التككي ينشككد ا الالجوككين 
اإلعككادة القسككرية مبككررة  نلككك بأنهككا غيككر قككادرة علككى تحمككل األلبككاء التككي يفرضككها الالجوككون عليهككا، ومككن 

ذه األسكككاليب الطكككرد عنكككد الحكككدود، أو إعكككادة مراككككب الالجوكككين المبحكككرة فكككي ميكككاه المحيطكككات والبحكككار.  ككك
اك واحككد، والنتيجككة واحككدة  ككي تعككري  الالجكك  ألخطككار ومهمككا كانككت المبككررات واألسككاليب فككإن االنتهكك

وكين قسكرا  . وتشككل اكا رة إعكادة الالجحد الموت أو التعذيب واالنتقاص مكن كرامتكه  إلىعديدة قد تصل  
أثككر كبيككر علككى حقككو   مككن المجتمككع الككدولي والمنظمككات االنسككانّية، لمككا لهككا المسككائل التككي تككؤر  إحككدى 

 االنتقاص منها. تقييد ا ال يمكن التياالنسان األساسية 
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 إشكالية البحثأواًل: 
ة بوضككع خاصككال اتفا يككة األمككم المتحككدة مككن 33الككوارد فككي المككادة تطككور الحككق فككي عككدع اإلعككادة القسككرية 

درجككككة كبيككككرة، وأصككككب  مكككن المبككككاد  الهامككككة الراسككككخة فككككي القككككانون الككككدولي  إلككككى 1951الالجوكككين لعككككاع 
ما على الرغم من أن  ذا المبدأ أصب  يشكل قاعدة  مرة من قواعد القانون الدولي العاع فإننا لالجوين، و 

هكككذا الحكككق عنكككد اسكككتقبالها مكككن خكككالف عكككدع احتكككراع الكككدوف اللتزامهكككا ب زلنكككا نشكككهد انتهاككككات صكككارخة لكككه
 وعليه فإن إشكالية البحن الرئيسية تكمن في اإلجابة على السؤاف التالي:لالجوين، 

فكي تكوفير  1951الوارد في اتفا ية الالجوكين   ما مدى فعالية مبدأ عدع اإلعادة القسرية -
 ؟لجوئهم لالجوين عند استقبالهم أو النظر في طلبات  من الناحية الواقعّيةالحماية 
مبكككدأ حظكككر تحكككل محكككل  وليكككة لالجوكككين يمككككن أن كككل  نكككاك أشككككاف أخكككرى للحمايكككة الد   -

 اإلعادة القسرية؟
انتهاكا  لمبدأ  ل تشكل إعادة السوريين الفارين من والتجنيد في الجيش العربي السوري  -

 ؟1951عدع اإلعادة القسرية الوارد في اتفا ية الالجوين 
 األوضاع العامة في الجمهورية العربية السورّية ل تشكل إعادة السوريين الهاربين من  -

 ؟1951انتهاكا  لمبدأ عدع اإلعادة القسرية الوارد في اتفا ية الالجوين 

 أهداف البحثثانيًا: 
مكككن اتفا يكككة األمكككم  33التعريكككم بمفهكككوع مبكككدأ عكككدع اإلعكككادة القسكككرية الكككوارد فكككي المكككادة  -

 .1951اصة بوضع الالجوين لعاع المتحدة الخ
 القانونية لمبدأ عدع اإلعادة القسرية. لطبيعةبيان ا -
 الفصل بين مبدأ عدع اإلعادة القسرية ومفاهيم قانونية أخرى. -
 التأكيد على وجود استثناءات ضمن حدود ضّيقة جدا  على  ذا المبدأ. -
التطبيقيكة لمبكدأ عكدع اإلعكادة القسكرية وبيكان مكدى توافكق  لحكاالت لكبع  اقكراءة قانونيكة  -

 .1951من اتفا ية الالجوين لعاع  33ع المادة  ذه الحاالت م

 ثالثًا: أهمية البحث
علكى الطبيعكة اإلنسكانية والمدنيكة لمكن   1951أكدت اتفا ية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالج  لعاع 

الجوكين تتمثكل فكي تقكديم الحمايكة الدوليكة لألشكخاص الكذين يفتقكرون اللجوء، فالغاية من القكانون الكدولي ل
يشكككل مبككدأ عككدع اإلعككادة القسككرية لالجوككين إلككى دولككة تكككون حياتككه أو و ة الوطنيككة لدولككة أصككلهم. للحمايكك

حريته مهددتين فيهكا حجكر الزاويكة بالنسكبة لنظكاع الحمايكة الدوليكة لالجوكين، فكأي انتهكاك لهكذا المبكدأ مكن 
ع نلككك، يجككب أاّل عيككق تمتككع الالجكك  بككالحقو  المقككررة لككه بموجككب القككانون الككدولي لالجوككين. مككشككأنه أن ي
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الملجكأ أو مجتمعهكا للخطكر مكن خكالف تقكديم  تؤدي الحماية من اإلعكادة القسكرية إلكى تعكري  أمكن دولكة
أ ميككة الحمايككة الدوليككة ألشككخاص يشكككلون تهديككدا  لألمككن الككوطني أو لمجتمككع تلككك الدولككة. مككن  نككا تبككرز 

، والحكاالت التكي 1951اتفا يكة عكاع مبدأ عدع اإلعادة القسرية بموجب  وطبيعة بيان نطا  و لية تطبيق
 تستثنى من الحماية التي يقدمها  ذا المبدأ.

 رابعًا: الدراسات السابقة
علكى  1951الالجوكين الكوارد فكي اتفا يكة لم تتطر  الدراسكات باللغكة العربيكة لمبكدأ عكدع اإلعكادة القسكرية 

المجكالت علكى طرحكه مكن وجه الخصوص، وإنما اقتصرت بع  المقاالت العلمية المنشورة فكي بعك  
 سات أخرى أجنبية.ناحية نظرية ضّيقة جدا ، و ذا ما ُيفّسر اعتماد الباحن على درا

 ومن أ م الدراسات التي تناولت مبدأ عدع اإلعادة القسرية والتي تمت االستفادة منها:

The scope of the principle of non-refoulement: Opinion 
مبككدأ عككدع اإلعككادة  Daniel Bethlehemو  Elihu Lauterpachtهككا : تنككاقش  ككذه الدراسككة لمؤلفي
مكع بحثنكا  الدراسكةو نالكك عكدة نقكاج تجمكع . 1951مكن اتفا يكة الالجوكين   33القسرية الكوارد فكي المكادة  

و ي نطا  التطبيق ودور القانون الدولي العرفي في تطوير مبدأ عدع اإلعكادة القسكرية، إال أنكه لكم   ، ذا
اف المحتملة البديلة عن اإلعادة القسرية والتي تناولتها فكي بحثنكا  كذا، ويفتقكر الكى التطبيكق يدرس األشك
يروي عطش الطابع النظكري ولنا جا دين إسباغه على بحثنا  ذا، ليكون البحن مفيدا  و العملي الذي حا
 للدراسات السابقة.

The refugee in international law 
مبكككدأ عكككدع اإلعكككادة القسكككرية  Jane McAdamو  Goodwin-Gillتنكككاقش  كككذه الدراسكككة لمؤلفيهكككا 

بالتركيز على أشكاف اإلعادة القسرية التي قد يتعرد لهكا طالكب اللجكوء، و كذه مكن النقكاج التكي جمعكت 
 أنه ناقش بع  المفاهيم المشابهة لمفهوع مبدأ عدع اإلعادة القسرية.بحثينا، كما 

 خامسًا: حدود البحث

يككرد مبككدأ عككدع اإلعككادة القسككرية فككي كككل مككن القككانون الككدولي اإلنسككاني، والقككانون الحدددود الموضددو ية: 
الحكدود المطلوبكة الدولي لحقو  االنسان، والقانون الكدولي لالجوكين. لككن ألسكباب اإللمكاع بالمبكدأ ضكمن 

 شكليا ، كان ال بد مكن االقتصكار علكى دراسكته ضكمن القكانون الكدولي لالجوكين، وخصوصكا  اتفا يكة األمكم
 .1951المتحدة الخاصة بوضع الالجوين 

يشككمل البحككن العديككد مككن قضككايا اإلعككادة القسككرية علككى المسككتوى العككالمي، ولكككن تككم الحدددود المكانيددة: 
 الالجوين السوريين الذين قصدوا دوف االتحاد األوروبي.التركيز على دراسة 
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 ع.2020حتى عاع  2011ن عاع تتمثل في التركيز على المدة الزمنية الممتدة مالحدود الزمانية: 

 سادسًا: منهج البحث
من أجل اإلحاطة بأ م النقاج األساسية المطلوبة لإللماع بمبدأ عدع اإلعادة القسرية، تم اعتمكاد  

( 1) 33المككنهج الوصككفي التحليلككي كمككنهج أساسككي لتحليككل مبككدأ عككدع اإلعككادة القسككرية الككوارد فككي المككادة 
 والقضايا التطبيقية التي ترد عليه. الفقرة الثانية من نفس المادة، وتحليل االستثناءات الواردة في
علكى الفصكل بكين مبكدأ على المكنهج المقكارن األفقكي والكذي سكاعدنا   المواضعكما أننا اعتمدنا في بع   

 عدع اإلعادة القسرية والعديد من المفاهيم األخرى.

 سابعًا: خطة البحث

  منهما مبحثين.البحن إلى فصلين رئيسين يتفرع عن كلّ  لغرد إعداد  ذه الدراسة قمنا بتقسيم 

فكككي مضدددمون مبددددأ عددددم اإلعدددادة القسدددرية" تناولنكككا فكككي الفصكككل األوف المعنكككون ب   -
النطكككا  الشخصكككي واإلقليمكككي لمبكككدأ عكككدع اإلعكككادة القسكككرية. وفكككي المبحكككن  المبحكككن األوف منكككه

ية، ودراسكة اندماجكه بقواعكد القكانون الثاني تكم تحليكل الطبيعكة القانونيكة لمبكدأ عكدع اإلعكادة القسكر 
 الدولي العرفي ومدى وصوله الى مستوى القواعد اآلمرة من قواعد القانون الدولي العاع.

فقكد االستثناءات على مبددأ عددم اإلعدادة القسدرية" لمعنون ب  في الفصل الثاني ا  أما -
مايكة مبكدأ عكدع اإلعكادة تناولنا في المبحن األوف منه الحاالت التي يستثنى الالجك  فيهكا مكن ح

، وقمنكا بمقارنتهكا 1951مكن اتفا يكة الالجوكين  33القسرية والكواردة فكي الفقكرة الثانيكة مكن المكادة 
دراسة تطبيقية على مبدأ عدع اإلعادة القسرية،  تضمنلمبحن الثاني مع بنود االستبعاد. وفي ا

، و مكن الخدمة العسككريةبا  من السوريون اليها  ر خاصة بالقرارات الصادرة في الدوف التي لجأ 
 األوضاع العامة القائمة في الجمهورية العربية السورّية.
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 الفصل األول 

 القسريةمضمون مبدأ عدم اإلعادة 

The Content of the Principle of non-refoulement 

 
 تمهيد:

ا  اللتماس الملجأ في إحدى الدوف  يقطع طالبو اللجوء الفارين من بالد م يوميا   الف األمياف برا  أو بحر 
حياتهم   على  األمان  فيها  ينشدون  إغرا  التي  أو  الحدود،  عند  الطرد  بعد  فيما  ليواجهون  وحريتهم، 

وبالتالي  مراك الغر   أو  العودة  رحلة  لتبدأ  البحرية  أو  ب  إصابتهمبهم  منه،  يهربون  كانوا  الذي  الضرر 
اضيهم، و ذا يشكل  أو للميليشيات التي سيطرت على أر حكومات الدوف التي فّروا منها،    إلىتسليمهم  

 تسليما  صريحا  لهؤالء الضعفاء ألقدار م ومضطهديهم مما يشكل لهم خيبة األمل الكبرى. 
ُيطلِ  ما  الدولية   قْ  ذا  المواثيق  من  العديد  في  والمحظور  القسرية،  باإلعادة  الدولي  القانون  عليه 

 ، تحت مسمى مبدأ عدع اإلعادة القسرية.بالالجوينقليمية الخاصة بحقو  االنسان أو  واإل
من اتفا ية األمم المتحدة    33الوارد في المادة    مبدأ عدع اإلعادة القسرية   إلىسنتعرف في  ذا الفصل  

 ، ونلك بدراسة نطا  تطبيق  ذا المبدأ والطبيعة القانونية له. 1الخاصة بالالجوين 

 مبحثين: إلىوسُتقسم الدراسة 

 مبدأ عدم اإلعادة القسرية  : نطاق تطبيقالمبحث األول

 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لمبدأ عدم اإلعادة القسرية 

 

الخاصة بوضع الالجوين، اعتمد ا يوع    1 الالجوين    1951تموز    28االتفا ية  للمفوضين بشأن  المتحدة  مؤتمر األمم 
  14( المؤرخ في  5-)د  429النعقاد بمقتضى قرار ا  ا  إلى وعديمي الجنسية، الذي دعته الجمعية العامة لألمم المتحدة  

النفان  ، تا1950كانون األوف   االتفا ية الخاصة    إلىم تنضم الجمهورية العربية السورية  ل  . 1954نيسان    22ريخ بدء 
 . ( 1951االتفا ية الحقا  بك: االتفا ية الخاصة بالالجوين  إلى)سنشير  بوضع الالجوين.
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 المبحث األول 

 نطاق تطبيق مبدأ عدم اإلعادة القسرية

The Scope of the principle Of non-refoulement 

 على:    1951من اتفا ية الالجوين   33نّصت المادة 
حدود األقاليم التي    إلى تطرد الجوا  أو ترّده بأية صورة من الصور    ة متعاقدة أنولد   ال يجوز ألية   -1 

فوة اجتمالية معينة    إلىتكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه  
 .1أو بسبب  راءه السياسية  

دون دراسة نطا  تطبيقه، حين تعد    33ة  اد ال يمكن اإللماع بمبدأ عدع اإلعادة القسرية الوارد في الم
نطا  تحديد  في  التط   مسألة  مسألة  سنتعرف  ،  األ مية   غايةبيق  خاللها  الذين  ا  إلىفمن  ألشخاص 

بموجبه إعادتهم  وُتحظَّر  يحميهم  الذين  األشخاص  أي  المبدأ،  عليهم  ذا  في    ينطبق  موضوعنا  و و 
أي المقصود   ،إليه  إعادة الالجوين القسريةحظَّر  تُ ي  معرفة المكان الذ كما أنه ال بد من    المطلب األوف. 

لمكان الذي ُتحظَّر إعادة الالجوين  ابحدود األقاليم، والكتماف الصورة في أن اننا يتوجب علينا معرفة  
 . المطلب الثانيو و موضوع بحثنا في  منه

 Personal Scope النطاق الشخصي لمبدأ عدم اإلعادة القسرية: المطلب األول
المادة  ب   صد ُيق في  الوارد  القسرية  اإلعادة  عدع  لمبدأ  الشخصي  الالجوين  1)  33النطا   اتفا ية  من   )

كون المبدأ موضوع دراستنا وارد ضمن اتفا ية الالجوين  و   األشخاص الذين يحميهم  ذا المبدأ.،  1951
يجب فإنه   وبالتالي  وموضوعها،  االتفا ية  ا تماع  يشّكل صلب  الذي  الالج   أوال   مفهوع د حت  يشمل    يد 
ر لدينا إشكالية في  ذا الصدد بخصوص شموف  ولكن تُثو   لفرع األوف.في اوفقا  لهذه االتفا ية    الالج 

للشخص طال الطلب المبدأ  بهذا  بعد  ُيبت  ولم  اللجوء  قّدَع طلب  الذي  الشخص  أي  اللجوء،  والذي    ب 
د بع  الحاالت التي يصل وجي كما أنه الفرع الثاني.و و موضوعنا في  ُيطلق عليه اسم طالب اللجوء

دولة  ما بشكل يصعب على دولة المقصد دراسة طلباتهم في    إلىفيها أعداد كبيرة من طالبي اللجوء  
وقت قصير وفي  ن واحد مما يشكل إرباكا  للدولة، وبالتالي قد ُتشكل اإلعادة القسرية تهديد كبير لهم، 

اإلعا مبدأ عدع  دراسة شموف  يفرد علينا  ما  تدفقات  ا   دةو ذا  القادمة ضمن  الجماعات  لهذه  لقسرية 
 الفرع الثالن.في جمالية 

 

 . 33، المادة 1951وضع الالجوين انظر: االتفا ية الخاصة ب 1
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 Refugee الفرع األول: الالجئ
  ينلالجو 1951من اتفا ية الالجوين   33مبدأ عدع اإلعادة القسرية الوارد في المادة   يعتبر شموف
معايير الواجب الو   ، الالج مفهوع إلىمن خالف النص ناته. ولغرد دراستنا ال بد من التعرف  واضحا  

 استيفائها لالعتراف لشخص ما بوضع اللجوء.

 1967والبروتوكول   1951أواًل: الالجئ وفقًا التفاقية الالجئين 
يوجد، بنتيجة أحداث وقعت    الالج  بأنه كل شخص   1951من اتفا ية الالجوين  عّرفت المادة األولى  

تعرد لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه  الن  ، وبسبب خوف له ما يبرره م1951كانون الثاني    1قبل  
فوة اجتمالية معينة أو  راءه السياسية، خاره بلد جنسيته، وال يستطيع، او ال   إلىأو جنسيته أو انتمائه 

بحماية نلك البلد، أو كل شخص ال يملك جنسية ويوجد خاره بلد يريد بسبب نلك الخوف، أن يستظل  
الحداث وال يستطيع، أو ال يريد بسبب نلك الخوف، أن يعود  ا  لكإقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل ت

 .1نلك البلد إلى
  حماية الالجوين األوروبيين الذين  ربوا من   حين وضعها  و  1951وكان القصد من اتفا ية الالجوين  

الث العالمية  الحرب  خالف  عليهم  وقع  الذي  االضطهاد  نتيجة  واهور   انية.بالد م  الوقت  مرور  ومع 
الشديج  حاالت  أخذ  الالجوين،  الالجو دة من  اتفا ية  أحكاع  يزداد بضرورة جعل  تسري    1951ين  عور 

الجدد، الالجوين  تم اعتماد بروتوكوف    ونتيجة  على  الزماني    1967لذلك  القيد  ألغى  الجغرافي  و والذي 
الالجوين   اتفا ية  عليه  نصت  شروج  1951الذي  فيهم  تتوفر  الذين  األشخاص  كل  منه  ليستفيد   ،

   .2صفة الالج  بغ  النظر عن تاريخ توّفر  ذه الشروج اب تساك

التي يجب أن يستوفيها شخص ما ليكون الجوا  و ي ما    المعاييرويتبين من التعريم وجود عدد من  
 الشموف:ُيطلق عليه بنود 

المعتاد:   -1 يتواجد الشخص خارج بلد األصل أو بلد اإلقامة  العامة لالعتراف  أن  الشروج  من 
بلد جنسيته، وال يوجد استثناءات لهذه    جود طالب اللجوء ني الجنسية خارهو   ج  بوضع الال

 

 .( 2)أ( )  1، المادة 1951اع تفا ية الخاصة بوضع الالجوين لعاال 1
، رسالة دكتوراه، جامعة جياللي حماية الفوات الضعيفة من الالجوين في القانون الدولي(،  2018الخضوري، عقبة. )  2

 ، الجزائر. اليابس، سيدي يلعباس، كلية الحقو  والعلوع السياسية
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الشخص موجود ضمن نطا     أن  القاعدة، فال يمكن للحماية الدولية أن تفعل مفعولها طالما
  .1اص اإلقليمي لبلدهاالختص 

وال يشترج أن يكون الخوف من التعرد لالضطهاد يشمل كامل أراضي بلد جنسية الالج ،  
ففي  د  فق البالد،  أجزاء  من  واحد  جزء  في  معّينة  عر ّية  طائفة  على  االضطهاد  ذه  يمارس 

أ له  الحالة ال يحرع الشخص من التمتع بوضع الالج  لمجرد أنه كان بإمكانه البحن عن ملج
 .2في جزء  خر من نات البلد 

  ب اللجوء،ال بطيعّد الخوف بمثابة معيار ناتي متعّلق  يوجد لدى الشخص خوف له ما يبرره:   -2
موضوعي. معيار  بمثابة  الخوف  و  يتطلب    ومبرر  ذا  الالج   وضع  تحديد  فإن  وبالتالي 

ببلده  السائد  الوضع  في  حكما   يتطلب  ما  أكثر  اللجوء  طالب  لبيانات  تقييما   األولى  بالدرجة 
تقييم   أن  كما  )األصلي،  الذاتيالخوف  ردود    (المعيار  أن  حين  من شخص آلخر،  يختلف 

تكون  نفالالفعل   ال  قد  المختلفين  لألفراد  الظرو سية  في  ناتها  يكون ي  فقد  المتماثلة،  ف 
لم تراع تصب  حياته ال تطا ، وقد ال تكون   إنالشخص ما معتقدات سياسية أو دينية قوية  

لشخص  خر في نفس الظروف مثل  ذه المعتقدات. ونظرا  أل مية العنصر الذاتي في تحديد 
م  بد  فال  الالج ،  الن  وضع  السوابق  االعتبار  بعين  واألخذ  بدقة  مصداقّيته  شخصية  تقدير 

طائفة عر ية أو دينية أو قومية أو اجتمالية أو سياسية،    إلىلطالب اللجوء وعائلته، وانتماؤه  
 .3وتفسيره الخاص لحالته، وتجاربه الخاصة 

التحديد، بل ال بد   الذاتي وحده في عملية  المعيار  جود معيار  و   من وال يمكن االعتماد على 
المعيار الذاتي، والذي يتمثل في تقييم البيانات الصادرة عن  موضوعي )له ما يبرره( يضبط  

للخوف   مبرر  ينبغي وجود  البلد األصلي، حين  في  السائدة  الظروف  اللجوء، ومعرفة  طالب 
 . 4الذي يدليه طالب اللجوء

 

ب تطبيقها لتحديد وضع الالج  بمقتضى اتفا ية المفوضية السامية لشؤون الالجوين، دليل اإلجراءات والمعايير الواج  1
 . 30، ص 1979، سبتمبر جنيمع، 1967ع وبروتوكوف 1951

 . 94ص سابق،المرجع ال الخضوري، عقبة،  2

 . 19-  18سابق، ص  المرجع الالمفوضية السامية لشؤون الالجوين،  3
 . 20لمرجع صا نفس 4
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التعرض لالضطهاد:   -3 بالالمن  الخاصة  االتفا يات  من  أي  تضع  تعريفا  لالضطهاد، وي ج لم  ن 
وا أن  الالجوين  ضعي  ويبدو  مرنة    1951اتفا ية  بطريقة  تفسيره  يتم  أن  المفهوع  لهذا  أرادو 

 . 1ليتضمن أشكاف االضطهاد المتغيرة باستمرار 
ولكن يمكن استنتاه االضطهاد على أنه  و كل تهديد للحياة أو الحرّية بسبب العر  أو الدين 

عينة، ومن الجدير بالذكر أن  طائفة اجتمالية م  إلىي أو االنتماء  اس سيأو القومية أو الرأي ال
على سبيل الحصر. وبالتالي ال يمكن اعتبار    1951 ذه األسباب مذكورة في اتفا ية الالجوين  

 الهروب من كارثة أو مجاعة أو نزاع مسل  بمثابة اضطهاد.
الوطنية:   -4 الحماية  ع غياب  مسؤولة  دولة  كل  أن  العاع  ومصالحهم  حمن  المبدأ  مواطنيها  اية 

عن طريق  سواء    إقليمها  خاره  المقيمين  أو  الوطنية،  الحماية  تقديم  عن طريق  إقليمها  على 
الحماية الدبلوماسية، وقد جاءت الحماية الدولية لالجوين لتغطية النقص الحاصل في الحماية  

وج لمواطنيها،  الدوف  تقدمها  ألولالتي  بديلة  كحماية  اللجوء  نظاع  بدون  ا  وكاء  أصبحوا  لذين 
 حماية من دولتهم األصل.  موطن، وبدون 

أسباب لذلك )كالنزاع المسل     عند وجود وبالتالي فإن عجز الدولة عن تقديم الحماية لمواطنيها  
)كرف    الشخص  لهذا  الدولة  قبل  من  الحماية  تقديم  ذه  عدع  أو  الدولي(  غير  أو  الدولي 

اإع رغبة  عدع  وأيضا   سفر(  جواز  الدول  خص لشطاءه  حماية  من  االستفادة  يحمل  في  التي  ة 
جنسيتها لوجود خوف له ما يبرره من التعرد لالضطهاد، كل  ذه تعد مبررات للشخص ألن  

 .2يتقدع بطلب اللجوء

 ثانيًا: تطبيق مبدأ عدم اإلعادة القسرية على الالجئين
تعرد لالضطهاد ال  منف  لديه خو الذي  الموجود خاره بلده، و   في ضوء ما سبق نستنتج أن الشخص 

 ذا  كان  فوة اجتمالية معّينة أو رأي سياسي و   إلى ألحد أسباب العر  أو الدين أو الجنسية أو االنتماء  
وتجاربه   يقدمها  التي  والبيانات  اللجوء  لطالب  الشخصية  الظروف  حسب  بالمبررات  مدعوما   الخوف 

غياب حماية دولته له، يمكن  و   فهالتجارب التي قد تعرد اليها من  م في نفس ارو الشخصية أو  
له ب الالجوين  االعتراف  اتفا ية  بمبدأ عدع اإلعادة 1951وضع الالج  حسب  فإنه محمي  ، وبالتالي 

 من االتفا ية.  33القسرية الوارد في المادة 

 

 

 . 20، صنفس المرجع 1
 . 32نفس المرجع، ص 2
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 Asylum Seekers  الفرع الثاني: طالب اللجوء
ولكنطالب   الملجأ،  دولة  قدمه  وطأت  الذي  الشخص  فاإلشكالية  م  ل  اللجوء  و  بعد.  بطلبه  ُيَبت 

لم   السيا ،  و مدى شمولية حماية مبدأ عدع اإلعادة القسرية لطالب اللجوء، الذيالمطروحة في  ذا  
رسميا   به  االعتراف  في  كالج   يتم  الدوف  بع   قبل  من  أحيانا   يثار  الذي  الجداف  أن  حين   ذا . 

يقت القسرية  اإلعادة  مبدأ عدع  أن حماية  بهم  ف  صراإلطار  و  االعتراف  تم  الذين  الالجوين  قط على 
 قا  للقانون الداخلي لتلك الدولة. رسميا  وف

   أواًل: األثر الكاشف لالعتراف لشخص ما بوضع الالجئ

يكشف حالة قائمة من  ُيقصد باألثر الكاشف لقرار االعتراف لشخص ما بأنه الج ،  و أن  ذا القرار  
الشموف يحدث بالضرورة قبل الوقت الذي يتم فيه رسميا      لبنود جلالن استيفاء احين أ. قبل وال ينشوها

على أراضي  ه  مدة زمنية ال بأس بها منذ تواجد   طالب اللجوء  مضي تحديد وضعه كالج ، وغالبا  ما يُ 
 دولة اللجوء حتى يتم منحه صفة الالج  بشكل رسمي.

 إنا بغ  النظر عما    1951جوين  لالا  يكون الشخص الذي يستوفي بنود الشموف الجوا  وفقا  التفا ية و 
 تم االعتراف به بشكل رسمي أع ال وفقا  للقانون المحلي لدولة اللجوء.  

التي لم تعرف الالج  بأنه   1951من اتفا ية الالجوين   وكان  ذا واضحا  من خالف نص المادة األولى
الذ  االضالشخص  من  يبرره  ما  له  لديه خوف  بأن  رسميا   به  االعتراف  تم  فإن  اد طه ي  وبالتالي   ،...

يجعل   ال  كالج   الشخص  بوضع  الجوا   االعتراف  يصب   ال  و و  الجوا ،  كونه  ُيعلن  بل  الجوا   منه 
ف  ، و ذا ما ُنطلق عليه األثر الكاشف لقرار االعترا1بسبب االعتراف بل ُيعترف به بسبب كونه الجوا  

 لشخص ما بوضع الالج . 

 قسرية لطالبي اللجوءالة ادم اإلعثانيًا: امتداد حماية مبدأ عد 
إن تعليق حماية مبدأ عدع اإلعادة القسرية على الالجوين المعترف بهم بشكل رسمي وفقا  لقوانين دولة  

حدود الدولة    إلىالملجأ، سيقّود فعالية نظاع اللجوء، حين أنه من البديهي أن الشخص أوف وصوله  
 بشكل رسمي.ه  ب التي يريد أن يلتمس فيما الملجأ أال يكون معترفا  

 31بموجب المادة  فرضت    1951اتفا ية الالجوين  ، نجد أن  31والمادة    33وبالقياس بين المادتين  
واجب   الدوف  أو على  إقليمها  يدخلون  الذين  الالجوين  على  جزائية  عقوبات  فرد  أو  معا بة  عدع 

ليم كانت حياتهم  إقن  بتوافر شرطين، األوف قدومهم المباشر م لى أراضيها دون إنن مسبق  اجدون عيتو 

 

 . 15ص نفس المرجع  1
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مه فيه  حريتهم  أبطاء  او  دون  للسلطات  أنفسهم  تقديم  والثاني  األولى،  المادة  في  الوارد  بالمعنى  ددة 
لدولة أراضي ا  إلى. فالالج  الذي ال يدخل  1وتبرير وجا ة أسباب دخولهم أو وجود م غير القانوني 

لقان  شرعيبشكل   لدولة الداخلي، لكن  ذا ال يؤثر  ا  ون  و حتما  غير معترف به كالج  رسميا  وفقا  
 إليه.   31حماية المادة  على امتداد 

أراضي دولة اللجوء بشكل غير    إلىتمنع فرد العقوبات على األشخاص الذين دخلوا    31فالمادة    إنا
التعرد   من  يبرره  ما  له  خوف  ولديهم  بشكل  شرعي  بهم  االعتراف  عن  النظر  بغ   لالضطهاد، 

 اللجوء  طالب   ( من االتفا ية، حين أن إعادة1)   33بق على المادة  ينط   ير قد ونفس الت رسمي أع ال.  
ن الخطر الذي قد  من شأنه أن يعرضه لخطر أكبر م  تكون حياته أو حريته مهددتينحين    إلىقسريا   

 .2بلد اللجوء   إلىيتعرد له في حاف فرد عقوبات جزائية على دخوله غير المشروع 
ى حق كل فرد في التماس الملجأ والتمتع به خالصا  من  متحدة علالم  كما أكدت الجمعية العامة لألم
والسيما إعادة  وجوب االمتناع عن اتخان أي تدابير تضر بنظاع اللجوء،    إلىاالضطهاد، ودعت الدوف  

التابعة للمفوضية السامية لشؤون    3الالجوين أو ملتمسي اللجوء أو طرد م ... التنفيذية  اللجنة  وتؤكد 
المت  استنتاجاتها  4لالجوين ة  حد األمم  التوجه من خالف  أكدت  ذا  احتراع ومراعاة    ، حين  على ضرورة 

 

 (. 1) 31، المادة 1951االتفا ية الخاصة بوضع الالجوين لعاع  1

2 Lauterpacht, S., & Bethlehem, D, The scope and content of the principle of non-
refoulement: Opinion, 2003. In Feller, V. Türk, & F. Nicholson (Eds.), Refugee protection 
in international law: UNHCR’s Global Consultations on international Protection. P 116 – 
117. 

 .5، الفقرة 1998الصادر بتاريخ   A/RES/52/103لعامة، القرار الوثائق الرسمية للجمعية ا 3
التا   4 السامي بمو أنشأ المجلس االقتصادي واالجتماعي  المفود  لبرنامج  التنفيذية  اللجنة  المتحدة  جب قراره بع لألمم 

الوكاالت 1958لعاع    672 من  أي  في  أو  المتحدة  األمم  في  األعضاء  الدوف  عن  ممثلين  من  تتألف  و ي   ،
لمتخصصة، وينتخب أعضاء اللجنة من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي على أوسع نطا  جغرافي ممكن من بين  ا

 ذا السبيل، وتؤدي اللجنة مهامها كهيوة فرلية تابعة   تلك الدوف المعروفة با تمامها بحل مشكلة الالجوين وبحماسها في 
المفود السامي في ممارسة مهامه، وإسداء المشورة بشأن الحماية  إلى، وأحد أ م واائفها تقديم المشورة للجمعية العامة

)سنشير لها . خرى مع المفوضية والشركاء الحكوميين الدوليين وغير الحكوميينالدولية ومناقشة مجموعة من القضايا األ
 (.الحقا  بك اللجنة التنفيذية
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عما   النظر  وبغ   أراضيها  داخل  أو  الدولة  حدود  على  سواء   القسرية  اإلعادة  عدع  تم    إنامبدأ 
 .1االعتراف بهم كالجوين بشكل رسمي أع ال 

ة لألمم المتحدة على عدع جواز إخضاع  املعوأيضا  أّكد إعالن اللجوء اإلقليمي الصادر عن الجمعية ا
اإلقليم الذي   إلىكانوا قد دخلوا    إناتدابير منع الدخوف عند الحدود، أو    إلىاللجوء    األشخاص طالبي

 .2أية دولة قد يتعرد فيها لالضطهاد  إلىينشدون اللجوء إليه لتدابير اإلبعاد أو الرد اإللزامي 

القسرية  اإل ع  في ضوء ما سبق، نجد أن مبدأ عد   إنا المادة  عادة  الالجوين    33الوارد في  اتفا ية  من 
يمتد ليشمل طالب اللجوء الذي لديه خوف له ما يبرره من التعرد لالضطهاد، حتى لو لم    1951

 ُيَبْت بطلبه من قبل دولة الملجأ.

   Mass Influxالفرع الثالث: التدفق الجماعي 
ة، أو النزاع المسل ، حاالت فرار  دة طوائف عر يّ ع  ينينتج عن بع  الحاالت مثل الحرب اال لية ب 

  وصوف أعداد كبيرة من ملتمسي اللجوء دفعة  واحدة  إلىو ذا يؤدي    ،دوف أخرى   إلىجمالية للسكان  
أن   إال  .يكون في مثل  ذه الحالة من غير الممكن إجراء تحديد فردي لوضع الالج ف،  بلد الملجأ  إلى

في  من أسباب االضطهاد المعترف بها    المسلحة ليس واحدا  عات  زا لنالفرار من العنف الحاصل في ا
 اتفا ية الالجوين وبالتالي غالبا  ما تحتج الدوف في استقبالها لهذه التدفقات وتقديم الحماية الدولية لهم. 
عرفت اللجنة التنفيذية التابعة للمفوضية السامية لشؤون الالجوين حالة التدفق الجماعي بأنها: وصوف 

عدع كفاية القدرة    إلىيرة من األشخاص عبر الحدود الدولية بمعدف وصوف سريع، مما يؤدي  د كبداأع
تستطيع  ذه   وال  الطوار ،  مرحلة  أثناء  سيما  وال  المضيفة  الدوف  في  االستجابة  أو  االستيعاب  على 

 . 3ةالدوف التعامل مع  ؤالء األشخاص بإجراءات التقييم الفردي لمثل  ذه األعداد الكبير 

ال تحوي على أي استثناء يسم  للدوف باالنتقاص    1951اتفا ية الالجوين    أن  إلىوال بد من اإلشارة  
لعديد من األشخاص الذين فّروا ا  . كما أنمن مبدأ عدع اإلعادة القسرية في حاالت التدفق الجماعي

النزاعات  جماعي،  من  نزوح  حركة  من  كجزء  االض   المسلحة  من  خوف  لديهم  يكون  ألحد    اد طهقد 

 

( لعاع  79. واالستنتاه رقم )1977(،  6، االستنتاه رقم )اللجنة التنفيذية لبرنامج المفود الساميالجمعية العامة،  1
1996 . 

العامةا  2 الل  لجمعية  إعالن  المتحدة،  اإلقليميلألمم  األوف  14[، A/RES/22/2312]  الوثيقة ،  جوء  ،  1967  كانون 
 (. 1)  3المادة 

3 Executive Committee of the High Commissioner Program, Protracted Refugee 
Situations, [EC/54/SC/CRP.14], 10 June 2004. 
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، وبالتالي من المفترد دراسة طلباتهم والبت بها  1951األسباب التي نصت عليها اتفا ية الالجوين  
  و ذا ما تجده بع  الدوف صعبا  ويفو  قدرتها نتيجة األعداد الكبيرة التي وصلت إليها.

من التركيز    ال  بد التركيز على حماية مصال  أمنها الوطني    إلىففي  ذه الحالة قد تلجأ بع  الدوف  
الضعفاء.   األشخاص  لحماية  ؤالء  والقانونية  األخال ية  الضرورة  عاع  على  استراليا  واجهت  فمثال  

التدفقات الجمالية لالجوين باعتماد ما أطلقت عليه  عملية الحدود السيادية ، واصفة الالجوين    2013
الحدود   وعملية  الوطني.  استراليا  تهديدا  ألمن  يشكلون  نتج عنها  اسيالبأنهم  دية  ي عملية عسكرية، 

طالب لجوء، وإعادة طالبي لجوء قادمين اليها من سيرالنكا    429قارب يحملون على متنهم    15إعادة  
 .1وتسليمهم للسلطات السيرالنكية 

تبعت دوف أخرى سياسة االعتراف بالقادمين إليها بأعداد كبيرة بأنهم الجوين للو لة األولى، ومنحهم  وا
 قتة. مؤ الة الحماي

 Prima Facieأواًل: الالجئ للوهلة األولى 

لالجوين   جماعي  تدفق  حصوف  حاف  بلد    إلىفي  في  الحاصلة  االحداث  حوف  دليل  وتوّفر  ما  دولة 
بلد   يقوع  أن  يفترد  الرسمية(،  االعالع  وسائل  الدبلوماسية،  )كالتقارير  ف  باالعترا  الملجأاألصل 

ومنحه الحماية    يتم اعتبار كل فرد الجوا  للو لة األولى  حين   ن.وي كالجمبدئيا   بالقادمين بأعداد ضخمة  
اعتبرت اللجنة التنفيذية أن التعامل مع مثل  ذه التدفقات يكون عن طريق إدارتها من  فقد    .2المؤقتة

 .3خالف أداة الحماية المؤقتة 

بشكل رسمي ال    إال الالج   به  أن من  صفة  يتقدع  الذي  الطلب  دراسة  بعد  إال  ص طالب شخالتتم 
 فردي. اللجوء أي التحديد على أساس 

 الالجئين في حالة التدفق الجماعي  إلىثانيًا: امتداد حماية مبدأ عدم اإلعادة القسرية 
في حالة تدفق الالجوين الجماعي قد تحتج بع  الدوف بأن دراسة الظروف الفردية وتحديد الالجوين  

التي تصل اليها وبالتالي تتهرب من تطبيق  ة  خمعلى أساس فردي يصب  صعبا  بسبب االعداد الض
 مبدأ عدع اإلعادة القسرية.  

 

1 REDRESS, Mass Refugee Influxes: Refoulement and the Prohibition Against Torture, 
September 2016, P, 8. 

 . 129، ص2005الحماية الدولية لالجوين، جنيم، سويسرا،  ب  إلى، مدخل ة لشؤون الالجوينالمفوضية السامي 2
3  Executive Committee of the High Commissioner Program, Protracted Refugee 
Situations, OP.CIT, P, 9. 
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يترتب ع الجماعي  التدفق  الدائمة لحاالت  الحلوف  الالجوين  إال أن غياب  إنسانية وضعف  ليه أزمات 
عرضة  يكونون  أنهم  كما  اإلنساني،  الدعم  على  االعتماد  من  ويزيد  االستغالف  لمخاطر  وتعرضهم 

ذيب واالعتداء الجنسي واالغتصاب داخل المخيمات وأماكن احتجاز المهاجرين.  تعالللعنف الجسدي و 
يرقى   قد  الالإنسانية    إلى و ذا  أو  القاسية  المعاملة  للعودة  حد  سببا  تكون  قد  والتي  المهينة    إلى أو 

 .1المنطقة التي فّروا منها والذي يشكل شكال  من أشكاف العودة القسرية

ا خالية من أي إشارة لحالة تدفق الالجوين الجماعي. ولكن يجب  ( نجد أنه1)  33المادة    إلىوبالنظر  
تطبيق مبدأ عدع اإلعادة القسرية في  كذا  قراءة المادة في ضوء الطابع اإلنساني للمعا دة، حين يجب 
أي استثناء يستبعد صراحة تطبيق مبدأ عدع   33حاالت ما لم يتم استبعاده بوضوح، فلم تتضمن المادة 

الجماعي   دةعااإل التدفق  حالة  في  التدفق    .2القسرية  حاالت  في  ينطبق  ال  المبدأ  ان  القوف  أن  كما 
 .3وقه غائبة عندما يكون  ذا الفرد جزءا  من مجموعة كبيرة الجماعي  و بمثابة القوف ان الفرد وحق

دوف  تواجه    تيالعلى الصعوبات    لشؤون الالجوين  وقد أكدت اللجنة التنفيذية التابعة للمفوضية السامية
الجماعي  الملجأ التدفق  القادرة على قبولهم على والالجوين في حاالت  الدوف غير  ، حين طلبت من 

توفير تسوية دائمة  ب  لقبوف طالبي اللجوء دون تقديم أي تعهد في وقت القبوفأساس دائم، أن تسعى  
 الحماية لهم. ر في، كما أكدت على المعايير الدنيا لمعالجة أوضاعهم، وتو لهؤالء األشخاص 

نظاع الحماية المؤقتة التي بموجبها يمكن حماية الالجوين من اإلعادة  وبالفعل اتبعت العديد من الدوف  
كما يمكن من  الالجوين الذين يصلون ضمن تدفقات جمالية بع  الحقو  ريثما يتم دراسة  القسرية،  

 طلب لجوئهم، كما أنه يخفف العبء عن الدوف المضيفة.

 Temporary Protection ة المؤقتةمايلحا ثالثًا:
يعد   بل  المؤقتة.  الحماية  بشأن  عليه  متفق  معنى  الدولي  القانون  في  يوجد  يستخدع  ال  عاما   مفهوما  

عندما   المؤقتة  الحماية  وتطبق  اللجوء.  لطالبي  الجماعي  التدفق  لحاالت  الطارئة  االستجابة  لوصف 
 .4وغير م ممن ينتقلون ضمن التدفقات الجمالية  وءلجيكون  ناك صعوبة في التمييز بين طالبي ال

 

1  REDRESS, OP.CIT, P, 17. 
2 Ibid P, 16.  
3 Lauterpacht, S., & Bethlehem, D, OP.CIT, P, 119. 
4 Edwards, A. (2011), Temporary Protection Derogation And The 1951 Refugee 
Convention, Presented to Workshop on Refugees and the Refugee Convention 60 Years 
On: Protection and Identity, Monash University Prato Centre, P, 6. 
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ا اللجنة  من  المقدمة  المذكرة  في  المؤقتة  الحماية  تعريم  تم  لشؤون  وقد  السامية  للمفوضية  لتنفيذية 
الالجوين بأنها الوسيلة المناسبة لتوفير الملجأ لجماعات أو فوات من األشخاص من المسلم بأنها في  

تقرير مركز الالج  إفراديا .   إلىعلى األقل في البداية،    ك دون اللجوء، نلو   الحماية الدولية،  إلىحاجة  
حقو  االنسان األساسية، والحماية من اإلعادة القسرية ومن  قدر وتشمل الحماية المؤقتة توفير احتراع  

 ية  فااتمن الحقو  والمنافع في المرحلة األولية أقل مما يوفر عادة لالجوين الذين ُمنحو اللجوء بموجب  
 .1  1951الالجوين  

الدوف األوروبية باتخان إجراءات توسيع قبوف   2014أوصت المفوضية السامية لشؤون الالجوين عاع  
باتباع   النزاع المسل  الدائر على أراضي الجمهورية العربية السورية  الفارين بسبب  الالجوين السوريين 

باتباع سياسة الحماية    أيضا  وين حينها. وأوصت  جلالسياسة الحماية المؤقتة الستيعاب التدفقات الكبيرة  
  20بقبوف    2014المؤقتة التي اتبعتها المانيا االتحادية مع الالجوين السوريين والتي تعهدت في عاع  

تدفقات  2ألف الج  سوري  أماع  أبوابها  التي اختارت فت   الدوف  تعتبران من  المانيا والسويد  . كما أن 
واعت السوريين،  المؤق  وامد الالجوين  الحماية  االتحادية    وأصدرت تة.  سياسة  ترحيل  المانيا  بحظر  قرارا  
 .القسريةسياستها وللتأكيد على حماية السوريين من اإلعادة  كجزء منالسوريين حتى إشعار  خر 

، تبدأ بقبوف ملتمسي اللجوء كالجوين  الحماية المؤقتة تسعى لتوفير حماية محدودة المدة  نستنتج أن  إنا
ويتم  ة   لللو  نظاع األولى،  أن  كما  فردي.  بشكل  وضعهم  تحديد  يتم  ريثما  المؤقتة،  الحماية  منحهم 

المؤقتة  االنسان  ي   الحماية  حقو   واحتراع  القسرية،  اإلعادة  من  والحماية  أمان  في  الدخوف  من  تألف 
 .3للراغبين من ملتمسي اللجوء األساسية والعودة اآلمنة

الحماية المؤقتة في حاف حصوف تدفقات كبيرة لالجوين  ع سياسة  با اتوبالتالي نجد أنه من المستحسن  
 لما لهذا النظاع من إيجابيات أ مها: 

اإلعادة   -1 األساسية وحمايتهم من  الحقو   الالجوين في أسرع وقت على بع   تأمين حصوف 
 القسرية.

الق  -2 بعد  فيما  تستطيع  الدوف  أن  كما  اتجا هم،  بواجباتها  القياع  الدولة  على  بدراسة  ع  يايسّهل 
 لبات الالجوين فرديا  وبالتالي الحفاظ على حقوقهم. ط

 

[  A/AC.96/830ة ]امة، اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية، مذكرة بشأن الحماية الدولية، الوثيقالجمعية الع 1
 . 45، الفقرة 1994/أيلوف/  7

2  Orchard, C. & Miller, A. (August 2014). Protection In Europe for refugees from Syria. 
Research Paper, University Of Oxford. P, 2. 
3 Edwards, OP.CIT,P, 9. 
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 إال أن له بع  السلبيات:  
حين أن بع  الدوف تعّلق دراسة الوضع الفردي لطالب اللجوء طالما أنه مشموف بالحماية   -1

 المؤقتة.
يقوّ  -2 مما  القسرية  اإلعادة  لنهج  الالجوون  يتعرد  قد  انتهائها  بعد  وبالتالي  المدة    د محدودة 
 وفعالية النظاع الدولي للجوء.  1951إلنسانية التفا ية الالجوين أل داف اا

المادة    إنا في  الوارد  القسرية  اإلعادة  عدع  لمبدأ  الشخصي  للنطا   دراستنا  أنه    33في ضوء  نستنتج 
الالجوين   التفا ية  وفقا   به  المعترف  الالج   يتم  1951يحمي  لم  الذي  اللجوء  طالب  لحماية  ويمتد   .

ل رسمي على أنه الج ، ونلك على أساس أن االعتراف لشخص ما بوضع الج  له ف به بشكراعتاال
يشمل   القسرية  اإلعادة  عدع  مبدأ  أن  كما  منش .  أثر  وليس  كاشف  الجماعي،  أثر  التدفق  حاالت 

في ضوء  ونلك  الدنيا،  حدود ا  في  ولو  الحماية  منحهم  ويجب  األولى،  للو لة  الجوين  أنهم  باعتبار 
 . 1951تفا ية الالجوين نساني الاإل ع الطاب

 Territorial Scope النطاق اإلقليمي لمبدأ عدم اإلعادة القسرية: المطلب الثاني 
( من اتفا ية الالجوين  1) 33ُيقصد بالنطا  اإلقليمي لمبدأ عدع اإلعادة القسرية الوارد في المادة 

 تي ُيحظَّر إعادة الالجوين إليها.الن اكواألم ،منها، األماكن التي يُحظَّر إعادة الالجوين 1951

البي اللجوء من أعالي  أسلوب إعادة ط 33اتبعت الدوف للتهرب من التزامها الناش  بموجب المادة  لقد 
البحار مدلية بأن مبدأ عدع اإلعادة القسرية ملزما  فقط للدوف في حاف كان الالجوين مقيمين على  

اع المبدأ خاره حدود ا اإلقليمية و ذا ما سنبحن به في الفرع  تر احأراضيها، وبالتالي فإنها غير ملزمة ب
 األوف. 

حدود األقاليم التي تكون فيها   إلىدوف إعادة الالجوين بأنه ُيحظَّر على ال 33 المادة وجاء مضمون 
  ، فاتبعت الدوف للتهرب من االلتزامات الناشوة عن المبدأ نهج إعادةحياتهم أو حريتهم مهددتين بالخطر

 و ذا ما سنبحن به في الفرع الثاني. دوف ثالثة  إلىجوين لالا

  اإلعادة القسرية خارج نطاق إقليمها الوطنيالفرع األول: التزام دولة الملجأ بمبدأ عدم 
Extraterritorial Scope 
مبدأ عدع اإلعادة  وجوب احتراع دولة الملجأ لليس  ناك أي خالف حوف  يجب التأكيد في البداية أنه  

. و ذا االلتزاع نابع  والتي تشمل الحدود البرية والبحرية والجوية   ا اإلقليميةة ضمن نطا  حدود ريقسال
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بوضوح أغلب داخل أراضيها والذي نّصت عليه    1951عن التزامها األصلي بتطبيق اتفا ية الالجوين  
 .1مواد االتفا ية 

انتهاك حاف  في  الدولة  مسؤولية  مدى  ياع  الجدف حوف  يثور  خاره بد م   ولكن  القسرية  اإلعادة  عدع    أ 
المادة   أن  اعتبروا  الفقهاء  بع   فهناك  اإلقليمية،  الالجوين  1)  33حدود ا  على  فقط  تنطبق   )

السامية   والمفوضية  الفقه  غالبية  أما  للمبدأ.  الضّيق  التفسير  اعتمدوا  إقليمها، حين  الموجودين ضمن 
اعتبروا   الالجوين  الحدو ألشؤون  تطبق خاره  المادة  المتعاإلد  ن  للدولة  الالجوين  اقدة،  قليمية  أي على 

باإلضافة   المعنية،  للدولة  اإلقليمية  الحدود  خاره  فعليا   على    إلىالموجودين  الموجودين  الالجوين 
 أراضيها، فهم اعتمدوا التفسير الموسع للمبدأ.

 ها اإلقليمية: ودحدأواًل: االتجاه الذي تبنى عدم قيام مسؤولية الدولة في إعادة الالجئين من خارج 
استراليا فريق  شكلت   2013ففي عاع اعتمدت  ذا االتجاه كل من استراليا والواليات المتحدة االمريكية،  

.  القادمين من سيرالنكا وغير ا   عمل متعدد الوكاالت والذي كانت مهمته منع وصوف قوارب الالجوين
الالجوين   قوارب  مقاطعة  مهمتها  قوارب  باستخداع  قاموا  وإعادتهم  أ   في حين  البحار  دوف   إلى عالي 

إحدى الحاالت قامت السلطات األسترالية عبر فريق العمل الذي شكلته بإعادة قوارب فيها   وفيأخرى.  
قادمين من سيرالنكا واحتجاز م   السيريالنكية  إلىتسليمهم  و الجوين  مى ما أطلقت تحت مس  السلطات 

حد  لحماية  السيادية   الحدود  حينها  عملية  من     م ود عليه  القادمين  الشرعيين  غير  المهاجرين  من 
 ندونيسيا. سيرالنكا أو ا

اليها   القادمين  التعامل مع الالجوين  واعُتمَد  ذا االتجاه أيضا  من قبل الواليات المتحدة األميركية في 
ادة لما  ليا للواليات المتحدة األميركية أنه ال القانون الداخلي وال، حين اعتبرت المحكمة الع2من  اييتي 

س األميركي بإصدار أوامر لخفر السواحل بإعادة من اتفا ية الالجوين تستطيع أن تقّيد سلطة الرئي  33
القانون   بأن  البحار، حين عللت حكمها  ذا  أعالي  الالجوين من  فيهم  بمن  المسجلين  األجانب غير 

 

: على كل الج  إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرد عليه، خصوصا ،  1951من اتفا ية الالجوين  2انظر المادة  1
 ع العاع.  أن ينصاع لقوانينه وأنظمته وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة على النظا

عاملة توفر لهم على األقل نات الرعاية الممنوحة ة الالجوين  داخل أراضيها  م: تمن  الدوف المتعاقد4المادة انظر أيضا  
 لمواطنيها على صعيد حرية ممارسة شعائر م الدينية وحرية توفير التربية الدينية ألوالد م.  

 . 17، 15وانظر ايضا : المواد 
التنفيذي الصادر عن ر   قاع خفر السواحل األميركي بتنفيذ  1991في  اييتي عاع  حين عقب االنقالب    2 ئيس  االمر 

  إلى الواليات المتحدة األميركية  نذاك  بوش  والذي منع الهايتيين من دخوف الواليات المتحدة األميركية وقاموا بإعادتهم  
  اييتي. 
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أن القانون الداخلي ال  ا  بمق فقط على إجراءات الهجرة بالنسبة لالستبعاد أو الترحيل، و  الداخلي يطب
يركية فال الرئيس وال خفر السواحل خاضعين ألية قيود في التعامل يعمل خاره الواليات المتحدة األم

يطبق فقط على    مع الذين يجدو م في أعالي البحار كالهايتيين، وبالتالي فإن مبدأ عدع اإلعادة القسرية 
 .1األميركيةة حد الالجوين الموجودين داخل أراضي الواليات المت 

  أبلغت حينها الج  سوري في البحر، بين جزيرة سيسلي ومالطا حين    268توفي    2013وفي عاع  
أن   معتبرة  إنقان م  من  بدال   المالطية  بالسلطات  لالتصاف  بحاجة  أنهم  الالجوين  اإليطالية  السلطات 

ل  بالالجوين  قامت  اليونانية  السلطات  أن  كما  اإلقليمية.  حدود ا  يدخلوا  قوارب  تر اعم  من  العديد  اد 
وصف االستجابة   وبالتالي يمكن .2تركيا  إلىإجبار م على العودة  الالجوين السوريين في أعالي البحار و 

 سانية.أنها استجابة أمنية أكثر منها استجابة إن األوروبية ألزمة تدفقات الالجوين السوريين 

حال في  الدولة  مسؤولية  قيام  تبنى  الذي  االتجاه  الدولة  عاإ  ثانيًا:  حدود  خارج  من  الالجئين  دة 
 المعنية: 

اعتبروا  و و االتجاه الغالب الذي تبناه غالب الفقه الدولي والمفوضية السامية لشؤون الالجوين، حين  
حتى خاره الحدود اإلقليمية للدولة المتعاقدة وبر نوا على نلك من  ُيطبق  مبدأ عدع اإلعادة القسرية  أن  

تفسي قواعد  اتباع  وغردالر  خالف  ضوء  دف  في  الدولي  القانون  في  الالجوين    معا دات  اتفا ية 
 :3لدوف في معرد تنفيذ ا لالتفا يةومن خالف االخذ بعين االعتبار ممارسات ا 1951

للمادة  -أ المكاني  وهدف  1)  33االختصاص  وغرض  أللفاظها،  يعطى  الذي  للمعنى  وفقًا   )
 المعاهدة.

 

1Guy S. Goodwin-Gill & Jane McAdam, The Refugee In International Law, 3rd edition 2007, 
Sydney, P, 23. 

اإلشارة يجب فيSale V Haitian Centers Council Incقضيةإلىكما العليا المحكمة أمام نُظرت والتي

األميركية المتحدة وإعادتهم:الواليات البحار أعالي في للهايتيين االميركيين اعتراض بسبب القضية نشأت إلىفقد

رعنرئيسالوالياتالمتحدةاألميركية،والذييقضيدمرالتنفيذيالصام،حيثقضتالمحكمةالعليابأناألبالده
من33أوطانهم،ليسمنضمننطاقالمادةإلىبإعادةجميعاألجانبالذينتماعتراضهمفيأعاليالبحاروإعادتهم

الالجئين فالمادة1951اتفاقية خ33، تأثير أي لها الالجئيليس على إال تطبق ال وهي اإلقليمية، الحدود نارج

الموجودينداخلالحدوداإلقليميةللوالياتالمتحدةاألميركية.

2Martin. M, Violations of the rights of Migrants and refugees at sea, June 2014, 
Copenhagen, P,16. 

 .31المادة، 1969اتفاقية فيينا للمعاهدات  انظر3
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ة الالجوين  و دف معا د   ال بد أوال  من االطالع على غرد   ( 1)  33لتفسير النطا  المكاني للمادة  
توفير الحقو     إلى، فهي تسعى  1، فكما  و واض  من ديباجتها ومواد ا فإن غرضها إنساني 1951

 لالجوين وحماية الضعفاء من االضطهاد.
ن  دف  أ   اروحين نريد تفسير معا دات نات طابع انساني، كاتفا ية الالجوين، يجب االخذ بعين االعتب

له   سيكون  المعا دات  على وغرد  ذه  تعاقدت  األطراف  الدوف  كون  التفسير،  أثناء  إضافية  أ مية 
األسمى  الغرد  لتحقيق  تعاقدوا  فهم  بالذات،  لدولة معينة  يوجد مصلحة خاصة  مصال  مشتركة وال 

 .2الذي  و سبب وجود  ذه المعا دة

الرسمية،   ر مصطلحاتها في لغتهاالبد من تفسي  يةا اتف  أي  وعند تفسير المعنى اللغوي ألية مادة من
 Prohibition ofفجاء المبدأ:    3 ي اللغة اإلنكليزية والفرنسية   1951الرسمية التفا ية الالجوين    واللغة

Expulsion or Return (Refoulement). 

كلمة اوكسفورد:    وفقا   Expulsionتعني  طلقاموس  فعل  أو  المكان،  لترك  شخص  إجبار   رد فعل 
 خر كما    إلىوفقا  لقاموس اوكسفورد تعني: والتي تعني العودة من مكان    Returnوكلمة  .4خص ماش

 .5الشيء في مكان سابق  أنها تعني اإلعادة، وضع
العليا األميركية في قضية   المحكمة  بالغالبية أن    Saleالقضاة في  نات معنى    Returnكلمة  أخذوا 

كلمة   إدراه  بسبب  كلمة    Refoulerقانوني ضّيق  تؤدي    Returnبعد  كلمة    إلىوالتي  وان  تقييد ا 

 
 األولى والثانية على أن األطراف المتعاقدين:  الفقرتينفي  1951نصت ديباجة اتفا ية الالجوين   1

العامة في   اقرته الجمعية  الذي  العالمي لحقو  االنسان  المتحدة، واإلعالن  اعتبار م أن ميثا  األمم    10يضعون في 
 ية.تمييز حق التمتع بالحقو  والحريات األساس  ، قد أكد المبدأ القائل بأن لجميع البشر بدون 1948كانون األوف 

يرون أن األمم المتحدة قد بر نت، في مناسبات عديدة، عن عمق ا تمامها بالالجوين، وعملت جا دة على أن تكفل وإن  
 أوسع تمتع ممكن بهذه الحقو  والحريات األساسية.

2  Mansfied, J. Extraterritorial Application and Customary Norm Assessment Of Non-
Refoulement: The Legality Of Australia’s ‘Turn-Back’ Policy. The University of Notre 
Dame Law Review, Vol.17, Article 8, December 2015, P 21. 

 مي ... :   حررت في جنيم ... نصا ا اإلنكليزي والفرنسي كال ما رس46المادة  ، 1951 اتفا ية الالجوينانظر  3
4  Expulsion: the act of forcing somebody to leave a place. [or] the act of expelling 
somebody. 
5 Return: To come back from one to another place /or/ Send back أو put back to a former 
place. 
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Return    غير مدرجة كترجمة لكلمةRefouler    في القواميس المعتمدة في اللغة اإلنكليزية والفرنسية
 .1وال يحمالن نفس المعنى 

 ىلإ  Returnتقّيد كلمة    Refoulerالترجمة اإلنكليزية لكلمة  معاني    كما أنهم أخذوا بعين االعتبار أن
دفاع الشخص  فعل  نقل  كونه  من  أكثر  الدخوف  ومنع  الحدود  عند  الصد  أو  محددة   إلىي  ، 2وجهة 

ولمبدأ عدع اإلعادة القسرية، فاعتبروه أنه يشير فقط  هذه الكلمة  وبالتالي  م اعتمدوا التفسير الضّيق ل
 .3خارجها إلىفعل طرد الالجوين الموجودين داخل الحدود  إلى

( كلمتي الطرد، الرد. فمعنى الَطْرُد  1)33د استخدموا في المادة  للغة العربية فقة   يأما في ترجمة االتفا
ُه فتعني صرفه، وأرجعه   4ما كان عليه.  إلىفي اللغة العربية  و اإلبعاد، أما كلمة ردَّ

منطق  Blackmun J  5  القاضي أن  األميركيةاعتبر  المحكمة  غير    قضاة  مدعوع،  غير  ُمدان، 
قد ضل  ،ضروري  لكلمة    أنفسهما  لو فهم  العادي  المعنى  عن  افتراضات    ”return“باالبتعاد  واعتماد م 
تقييد المعنى. واعتبر أن المبدأ واض  و و   ال يجب إعادة الالجوين الضعفاء  و ذا المبدأ   إلىتؤدي  

المادة   تطبيق  في  قيود  أي  يفرد  فقط  1)33ال  التقييد  اليها  (،  سيرسل  التي  الوجهة  في  يكون 
 6ن. الالجوي
المادة    Lauterpacht and Bethlehemأما   أن  طالما  أنه  اعتبروا  إعادة   33فقد  على  نصت 

يعيد   الحدود  على  رف   أو  إبعاد  فعل  أي  حظر  يشمل  نلك  فإن  كانت   صورة  أي  الالجوين  في 
االحتجا  إلىالالجوين   كالطرد،  للخطر.  فيه  يتعرد  قد  والرف   مكان  اإلعادة  الترحيل،  التسليم،  ز، 
كان اإلجراء يحدث داخل أو خاره اإلقليم الوطني للدولة المعنية،    إناود وبغ  النظر عما  حد العلى  

أو في المراكز الحدودية أو في المناطق الدولية، وبالتالي فإن المصطل  المستعمل فهو غير جو ري  
 7بالنسبة للتفسير. 

 

1 Mansfied, OP.CIT, P,22. 
2 Ibid, P.22. 
3 Refouler: Repulse, Drive back, Refuse entry, Repel. 

   .101، ص1986ي بكر بن عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، دائرة المعاجم، مكتبة لبنان، محمد بن اب 4
و   Saleالناارين في قضية  الواليات المتحدة األميركيةقضاة المحكمة العليا في   و أحد  Blackmun Jالقاضي  5

 كان من المعارضين للقرار.
6 Mansfied, OP.CIT,P,22. 
7 Lauterpacht, S., & Bethlehem, D, OP.CIT, P,112. 
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للمفوضية  بالنسبة  من  أما  أنه  اعتبرت  فقد  الالجوين  لشؤون  الكلمات لصا  السامية  اعتبار  ذه  عب 
( 1) 33أن أي تفسير لنطا  المادة  و   سبة لالجوين الذي دخلوا أراضي الدولة المتعاقدةمحدودة فقط بالن

يمتد   الالجوين    إلىال  إعادة  الدولة أإجراءات  بها  تقوع  التي  اإلعادة  أشكاف  أو أي شكل من  و رد م 
التفا ية الالجوين والتي عّبرت عنها بوضوح    يةانخاره حدود ا اإلقليمية، يتعارد مع األ داف اإلنس

 .1في الديباجة. 

تشكل حجر الزاوية والتي  (  1)  33لمادة  الطابع اإلنساني العاع التفا ية الالجوين والخاص ل  إلىبالنظر  
الدوليةفي   الحماية  االتفا ية   2نظاع  عل  فقد حظرت  المادةالتحفظ  تفسير    3ى  ذه  عدع  يجب  وبالتالي 

 . ا  تطبيقها وتتعارد مع الغاية منهابطريقة من شأنها أن تضّيق من نطة اد نص  ذه الم
واضعوا   أن  لالجوين  كانوا  االتفا ية  كما  بالنسبة  القسرية  اإلعادة  بعدع  الدولة  التزاع  يكون  أن  يريدون 
أ بباقي  المقيمين على  أسوة   نلك  لكانوا أوضحوا  فقط  فيما راضيها  والتي كانت واضحة  االتفا ية    مواد 

اإلقليمي   خص ي فالمادة  4القيد  ارساف 1)33.  يحظر  الذي  للمكان  بالنسبة  فقط  قيد جغرافي  ( تتضمن 
يجوز ألية  الالج  إليه، وليس قيد جغرافي من أين سيرسل. فكان التطبيق الخارجي للمبدأ واضحا    ال  

 5دولة أن تطرد الجوا  أو ترده بأية صورة من الصور  
ال    تشكل استثناء  على المبدأالتي  (  2) 33اعتبروا أنه طالما أن المادة    Sale أغلبية القضاة في قضية  

تعطي الحق لالج  الذي يشكل خطرا  على أمن بلد اللجوء االحتجاه بحق عدع اإلعادة القسرية، فهنا  
المبدأ أيضا   االستثناء م المتعاقدة، وبالتالي فإن  حصور فقط في الالج  الموجود على أراضي الدولة 
  بالالجوين الموجودين على أراضي الدولة المتعاقدة وال يطبق إال داخل الحدود اإلقليمية   قط ف  محصور
 لها. 

 

1  UN High Commissioner for Refugees, Advisory Opinion on the Extraterritorial 
Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the 
Status of Refugees and its 1967 Protocol, January 2007, P 13-14. 
2Ibid. P, 2. 

الالجوين  انظر    3 إبداء    -1:  42المادة    1951اتفا ية  دولة  ألي  يحق  االنضماع  أو  المصادقة  أو  التو يع  عند 
 . 46 إلى  36، 33)فقرة أولى(،    16،  4، 3، 1ف مواد في االتفا ية غير المواد التحفظات حو 

 . 26ش رقم راجع  نفا ، الهام 4
5 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), OP.CIT, P, 12. 
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التطبيق اإلقليمي في المواد التي أراد  وضوح  و  السامية لشؤون الالجوين على نلك رد المفوضية وكان
عليها يرد  الذي  واالستثناء  اإلقليمي.  بالنطا   االتفا ية حصر ا  واضعو  في  وجم  فيها  بكل وضوح  ود 

  .1ه (.  ذا كّله يبين أ ميتها فهي التزاع ال يمكن االنتقاص من2) 33الفقرة الثانية من نفس المادة  

 تطبيق المعاهدة  معرضفي    الدول األطراف ممارسة -ب
وفقا  لتفسير معّين اتفا  األطراف على  ذا   عينةتفا ية مال   تنفيذ ا  الدوف األطراف في  ممارسةعكس  ت

جميع    كانت ممارسة  إنا .  ف2عند التفسير   في عين االعتبار   ذه الممارسة  ؤخذ تجب أن  وي،  التفسير
  3بالنسبة لتفسير االتفا ية.  ةجو ري الممارسة هكون  ذ تعلى نيتها المشتركة فطريقة تدف ب تتمالدوف 

حاف تصرفت   في  أنه  قليلةكما  ال  دوف  الممارسة  فإن  ذه  لتفسير ا،  وفقا   بها  خاصة  ون  تك  بطريقة 
حين أن تصرفات بع  الدوف في معرد ممارستها اللتزاع معّين ال يمكن    4جو رية بالنسبة للتفسير. 

الدوف.  باقي  على  التزاما   يفرد  وال    فهي  5أن  الذاتية  لمصالحها  خدمتها  تعكس  ممارستها  ذه  في 
 6تعكس تفسير صحي  للمعا دة.

ذية والتي تتألف من  الصادرة عن اللجنة التنفي   ات اجتؤكد المفوضية السامية لشؤون الالجوين أن االستنت
 7عدد من الدوف الذين لديهم ا تماما  بحل مشاكل الالجوين، تعكس ممارسات الدوف.

التنفيذية    حين  اللجنة  العديد من استنتاجات  النظر    إلى تشير  القسرية بغ   أ مية مبدأ عدع اإلعادة 
المتع الدولة  أراضي  حدود  داخل  الالج   كون  أكدةاقعن  استنتاجاتها  أحد  ففي  األ مية  .  على  دت 

 8األساسية لمراعاة مبدأ عدع اإلعادة القسرية سواء على حدود دولة ما أو داخل أراضيها ...

 

1 Ibid. P, 13. 
 ( )ب(. 3)  31اتفا ية فيينا للمعا دات المادة انظر  2

3  James C. Hathaway, The Rights Of Refugees Under International Law, 2005, 
Cambridge University PRESS, P, 33. 
4 Ibid. P, 68. 
5Ibid. P, 69. 
6 Ibid. P, 70. 
7 UN High Commissioner for Refugees, OP.CIT, P, 15 

  .1977لعاع   6اللجنة التنفيذية لبرنامج المفود السامي، االستنتاه رقم الجمعية العامة،  8
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المعرضة   بالسفن  بالسماح  انساني  التزاع  الساحلية  الدوف  جميع  عاتق  على  يقع  أنه  أكدت  أنها  كما 
 1. ..للخطر بالتماس مالن في ميا ها ومن  اللجوء

اإلشارة من  بد  ال  البحار    إلى   فهنا  أعالي  في  الموجودة  الالجوين  سفن  أن  اعتبرت ضمنا   اللجنة  أن 
ميا ها   في  المالن  بالتماس  لها  تسم   أن  الساحلية  الدوف  من  وطلبت  القسرية  اإلعادة  من  محمية 

 وإنقان ا. 

 : ياالختصاص المكان قواعد القانون الدولي األخرى ذات الصلة في تفسير  -ج
 33االختصاص المكاني لمبدأ عدع اإلعادة القسرية الوارد في المادة    تفسيريمكن اللجوء في معرد  

وخصوصا  القانون الدولي لحقو  باالختصاص المكاني،  نات الصلة    األخرى   قواعد القانون الدولي  إلى
القانون الدولي تبيع حين  .  خاره حدود ا اإلقليمية  الوالية القضائية للدوف  مفهوع  واستنتاهاالنسان،   ر 

  ،2ن متكامالن يعزز كل منهما اآلخر جوين والقانون الدولي لحقو  االنسان نظاما لال
والواردة في    1951التي تجسد الطابع اإلنساني التفا ية الالجوين    33المادة  ب   يتعلقوخصوصا  فيما  

الدولي  ن  ف بموجب القانو دو الحين تمتد التزامات  3العديد من اتفا يات القانون الدولي لحقو  االنسان.
ما وراء حدود ا، خاصة عندما تمارس والية قضائية خارجية. و ذا ما تم التأكيد   إلىلحقو  االنسان  

االنسان   حقو   للجنة  العاع  التعليق  في  يتعلقعليه  الخاص  1)  2المادة  ب  فيما  الدولي  العهد  من   )
والمدنية  السياسية  الدوف  ت نص  تيوال،  4بالحقو   أن  باحترالز م  على  الواردة في  مة  الحقو   ع وضمان 

و ذا   لواليتها،  الخاضعين  األشخاص  وجميع  اقليمها،  داخل  يتواجدون  الذين  األشخاص  لجميع  العهد 
يعني أنه يجب على الدولة الطرف أن تحترع وتضمن الحقو  المنصوص عليها في العهد ألي شخص  

ا  داخل إقليمها. كما أنه لو لم يكن موجود ى  حتأو سيطرتها الفعلية  يخضع لسلطة تلك الدولة الطرف  
بالحقو    الخاص  الدولي  العهد  في  عنها  المنصوص  الحقو   انتهاكات  على  الدوف  محاسبة  يمكن 

 

 . 1979لعاع   15اللجنة التنفيذية لبرنامج المفود السامي، االستنتاه رقم الجمعية العامة،  1
2 UN High Commissioner for Refugees, OP.CIT, P,16. 

 راجع  نفا  الهامش رقم   3

  و عمل إنساني. كما نص إعالن اللجوء اإلقليمي الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة: أن من  الدوف للملجأ

ولة طرف في  ذا  تتعهد كل د  -1نصت المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقو  السياسية والمدنية على:    4
المعترف بها فيه، وبكفالة  ذه الحقو  لجميع األفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في واليتها،   العهد باحتراع الحقو  
العر ، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو األصل  دون أي تمييز بسبب  
 .سبابالثروة، أو النسب، أو غير نلك من األ القومي أو االجتماعي، أو
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أو  الدولة  حكومة  بموافقة  سواء  أخرى،  دولة  أراضي  على  وكالؤ ا  يرتكبها  التي  والسياسية  المدنية 
على أنه إقليمي    2تطبيق المادة    تفسير نطا   وفعقأنه من غير الم  إلى  بمعارضتها. وأشارت أيضا  
حتما    سيؤدي  فهذا  الدوف    إلىفقط،  يدفع  مما  ازدواجية،  على    إلىحصوف  االنتهاكات  ارتكاب  عدع 

مكان حدوث   إلىأراضيها، وإنما ارتكابها على أراضي دولة أخرى. لذلك فإن التفسير يجب أال يشير  
 .1فرد والدولة التي أحدثت االنتهاك ال ينب قةالعال إلىجب التنبه ولكن ي ،االنتهاك

أما المحكمة األوروبية لحقو  االنسان فقد عّرفت الوالية القضائية في العديد من قراراتها، ورأت فيها أن  
فيما   ولكن  المعنّية،  الدولة  إقليم  على  الشخص  وجود  ليس  الحاسم  تحت    إناالمعيار  الشخص  كان 

ن يتصرفون نيابة عن الدولة المعنية. كما أنها رأت بسبب أفعاف الذي  ثرتألفعلي للدولة، أو قد  التأثير ا
كانت تمارس سيطرة    إنافي قرار  خر أن االختصاص القضائي قد يمتد خاره الحدود اإلقليمية للدولة  

مثال   العسكري  االحتالف  خالف  من  وسكانها،  الفعل  عليها  التي حدث  األراضي  على  من فعلية  أو   ،
 . 2أراضيها  ذا الفعل لة التي حدث على دو الخالف موافقة 
إيطاليا مع السوريين وبالمثل تصرف    أفعاف الدوف التي تكلمنا عنها سابقا  كتصرفأن    في الختاع نجد 

المادة   تنتهك  كلها تصرفات  الهايتيين  مع  األميركية  المتحدة  والواليات  السيريالنكيين  مع    33استراليا 
اال محاولة إلضفاء الشرلية   ليست فهذه في أعالي البحار  ت دة قد تماعاإلبأن  التبريرولو حاولوا  ،(1)

وخصوصا     1951عد مخالفة للغرد اإلنساني التفا ية الالجوين  أفعالهم  ذه أينما حصلت تعليها. و 
 والتي تجسد صلب النظاع الدولي للجوء.  33المادة 

 The Place to which refoulement isالفرع الثاني: الحدود التي يُحظَّر إعادة الالجئ إليها
Prohibited 

لتزاع دولة الملجأ بمبدأ عدع اإلعادة القسرية خاره حدود إقليمها الوطني، نكون قد أجبنا  بعد دراستنا ال
في معرد  ظَّر إعادة الالج ؟ ويكون تبقى لدينا اإلجابة على سؤاف  خر  ُتحَ على سؤاف مفاده من أين  
 حظَّر إعادة الالج ؟  أين تُ  إلىو و  دراستنا للنطا  اإلقليمي، 
الباف  و أن حظر اإلعادة يكون رعففي صدد دراسة  ذا الف دولة    إلى  فقط  ، فإن أوف ما يخطر في 

 دولة ثالثة؟  إلىلو تمت اإلعادة  ناااألصل التي يوجد فيها لدى الالج  خوف من االضطهاد، ولكن م
  إلى كما أنه من الممكن أن تتم اإلعادة الالج ، ا نهدولة األصل التي  رب م إلىاإلعادة يمكن أن تتم 

 .  منة بالنسبة لالج  يتم اعتبار ادولة أخرى، كإحدى الدوف التي عبر خاللها الالج ، أو دولة ثالثة 

 

 . 10، الفقرة 31لجنة حقو  االنسان، التعليق العاع، رقم   1
2  European Court of Human Rights, Grand Chamber, Application no.52207/99. Para.67. 
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 أواًل: حدود األقاليم وليس الدول 
ج  أو  الالللداللة على المكان الذي يحظَّر إعادة    دولة أصل الالج  بصراحة  (1) 33لم تذكر المادة  

حدود األقاليم التي تكون فيها حياة الالج  أو حريته مهددتين     إلى  ت ملتمس اللجوء إليه وإنما أشار 
 . فيها

للداللة  ع واضعوا االتفا ية مصطل   حدود األقاليم   فقد استخد  الجمع  القسرية    إلىبصيغة  أن اإلعادة 
 إنار االضطهاد بغ  النظر عما خطل أي إقليم يكون الشخص المعني فيه معرضا   حدود  إلىمحظورة 
 بلد منشأ الالج . كان 

الوضع   أن  يعني  و ذا  الدوف،  أو  البلدان  من  بدال   األقاليم  لكلمة  استخدامهم  مالحظة  يجب  وأيضا  
يهمنا في  ذا الصدد القانوني للمكان الذي قد يتم إرساف الشخص المعني إليه ليس جو ريا . وإنما ما  

 . 1لمعني لخطر االضطهاد ا خص  و احتمالية تعرد الش

  Third Country التركية(-دولة ثالثة )االتفاقية األوروبية إلىثانيًا: اإلعادة 
تحّمله   على  قادرة  غير  با ظ  عبء  الالجوين  من  ضخمة  ألعداد  المستقبلة  الدوف  عاتق  على  يقع 

الثة غير الدولة التي  ث ف  دو   إلىأن تقوع  ذه الدوف بترحيل الالجوين وإعادتهم    إلى، و ذا يؤدي  2وحد ا
 دولة اللجوء األولى. إلىدولة ثالثة على اعتبار أنها  منة، أو إعادتهم  إلىفّروا منها، كترحيلهم 

عن    غرد اتفا ية الالجوين المتمثل في تقاسم األلباء الناشوة   إلىوتستند دوف الملجأ في تصرفها  ذا  
 يات ثنائية أو جمالية بينها لتنظيم  بعقد اتفاف  دو ، حين تقوع ال3مشكلة الالجوين بين الدوف األطراف 

االتفا ية األوروبية التركية لعاع  ، و 2004كاالتفا ية الدولة الثالثة اآلمنة األميركية الكندية   ذا األمر،  

 

1 Guy S. Goodwin-Gill & Jane McAdam, OP.CIT,P, 25. 
ر البحر األبي  المتوسط القادمين اليها من سواحل  لتي استقبلت االالف من المهاجرين عب مثاف على نلك اليونان وا 2

 تركيا. 

الفقرة الثالثة: إن يعتبرون أن من  الحق في ملجأ قد يلقي ألباء با ظة على   ، الديباجة1951انظر اتفا ية الالجوين 3
اعترفت  ي، إيجاد حل مرد لهذه المشكلة التي عاتق بلدان معينة، وأن نلك يجعل من غير الممكن، دون تعاون دول

 األمم المتحدة بأبعاد ا وطبيعتها الدولية. 
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وسنعتمد في   . 1اآلمنة، ودولة الملجأ األوف مفهومي الدولة الثالثة إلىوالتي تم عقد ا باالستناد  5201
 ة التركية كونها تخّص الالجوين السوريين. التفا ية األوروبيا لىدراستنا ع

عاع   تركيا    2015في  اعتبار  بموجبه  تم  األوروبي،  االتحاد  مع  اتفاقا   تركيا  األوف  وقعت  اللجوء  بلد 
السوريين. وقد تضمنت االتفا ية إعادة الالجوين  بالنسبة للسوريين وبلد ثالن  من بالنسبة لالجوين غير  

تركيا من    إلىمقابل كل سوري ُيعاد  اليونان بطريقة غير شرلية عبر تركيا. ف  إلىقادمين  الن  السوريي
 . االتحاد األوروبي إلىالجزر اليونانية، سيتم إعادة توطين سوري  خر قادع من تركيا 

  يجب إجراء دراسة مبسطة عن   وبالتالي لمعرفة مدى توافق  ذه االتفا ية مع مبدأ عدع اإلعادة القسرية
 .الثالن اآلمن وبلد اللجوء األوفتفا ية ومفاهيم البلد الا

اآلمن -1 الثالث  حمايته    :البلد  من  االستفادة  اللجوء  طالب  بإمكان  كان  الذي  البلد   و 
 .2نه قد تقدع بطلب الحماية فيه لكن لم يتم تحديده بعد أو أولكنه لم يفعل نلك، 

لعبار  الدوف الصارع  تفسير  المفهوع من  المادة  اة  وقد جاء  ذا  المنصوص عليها في  لقادمين مباشرة   
أراضيها وعدع معاقبتهم    إلىللسماح لالجوين بالدخوف غير القانوني    1951من اتفا ية الالجوين    31

المادة   اللجوء  313بموجب  المفهوع كأساس إلعادة طالبي  فتم استخداع  ذا  التي عبروا  ا  إلى،  لبلدان 
  4ة. فيها لكن لم يطلبوا منها الحماي

كانت الدولة السابقة ستعيد قبوف الشخص، ومنحه حق  إنا يتطلب تطبيق  ذا المفهوع تقييما  فرديا  حوف 
اإلجراءات الفعالة لتحديد احتياجات الحماية الخاصة به، السماح له بالبقاء ومنحه معاملة   إلىالوصوف 

 

1  UNHCR, Legal Considerations on the return of Asylum-Seekers and Refugees from 
Greece to Turkey as part of the EU-Turkey Cooperation in Tackling the Migration Crisis 
under the Safe third country of Asylum Concept, 23 March 2016, P, 1. 
2 Ibid, p, 2. 

 :  31، المادة 1951انظر اتفا ية الالجوين  3

القانوني، على الالجوين الذين    -1 المتعاقدة عن فرد عقوبات جزائية، بسبب دخولهم أو وجود م غير  تمتنع الدوف 
هم أو حريتهم مهددة بالمعنى المقصود في ادمين مباشرة من إقليم كانت حياتيدخلون اقليمها أو يوجدون فيه دون إنن، ق

 األولى..  المادة
4   Jesuit Refugee Service, The EU-Turkey Deal: Analysis and Considerations, 2016, 
P,13. 
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معا  مع  الالجوين  تتوافق  اتفا ية  لحقو    1951يير  الدولية  اإلعادة  ال ا  والمعايير  من  والحماية  نسان 
 . 1الدولة الثالثة اآلمنة  إلىق الطعن في قرار عدع قبوله في  ذه الدولة وإعادته القسرية، ويجب منحه ح

بلد الثالن اآلمن عدة معايير يجب أن يستوفيها، حين يجب أال  للمعايير البلد الثالث اآلمن:  -أ
  إلى لعر  أو الدين أو الجنسية أو االنتماء  ا  بب يكون باإلعادة إليه تهديد للحياة أو الحرية بس 

فوة اجتمالية معينة أو مجموعة سياسية معينة، وأال يوجد خطر حدوث ضرر جسيم،  وأن  
للمادة  يحترع مبدأ عدع اإلعادة القسرية وف اتفا ية الالجوين    33قا   ، واحتراع حظر  1951من 

لة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  اممعاالبعاد الذي ينتهك الحق في عدع التعرد للتعذيب وال
إ مع  االنسان،  لحقو   الدولي  القانون  في  عليه  المنصوص  النحو  اللجوء  على  طلب  مكانية 

 . 1951ة وفقا  التفا ية الالجوين داخل البلد الثالن والحصوف على الحماي 
 فيأن يكون الشخص طالب اللجوء قد تم االعتراف به   و    بلد اللجوء األول فهو: -2
نلك البلد، بما في نلك االستفادة من مبدأ عدع    لبلد األوف كالج ، ويتمتع بحماية كافية فيا

 2اإلعادة القسرية، شريطة التأكد من إعادة قبوله في بلد اللجوء األوف.  
األول:   -أ اللجوء  بلد  أال  معايير  أن يستوفيها و ي  األوف عدة معايير يجب  اللجوء  بلد  لمفهوع 

التعرد  خطر  الالجوين  الل  يوجد  اتفا ية  في  المقصود  بالمعنى  حدوث   1951ضطهاد  أو 
يوجد خطر اإلعادة القسرية، وامتثاف بلد اللجوء األوف في القانون والممارسة ضرر جسيم، وأال  

االنس وحقو   لالجوين  الدولية  المعيشية  للمعايير  المستويات  نلك  في  بما  الصلة،  نات  ان 
عليم، والحق في الحصوف على اإلقامة القانونية، ومساعدة لتواالمالئمة وحقو  العمل والرعاية  

 .3الحل الدائم إلىياجات الخاصة، والوصوف األشخاص نوي االحت 
ر ا بلد اللجوء األوف فيما يخص الالجوين السوريين في تركيا واعتباتوفر المعايير لدى تركيا:   -ب

د اللجوء األوف للسوريين يجب بلا  لالجوين السوريين المتواجدين في أوروبا، فحتى تعتبر تركي
ضيها، وما زاف الالج  متمتعا  بتلك الحماية،  أن تكون قد منحتهم بالفعل صفة الالج  على أرا

  1951اتفا ية الالجوين    بما في نلك الحماية من اإلعادة القسرية ولكن القيود الجغرافية على
لغير   تمنع  لالتفا ية،  انضمامها  يكتسبوا صفة الج   و االالتي وضعتها تركيا عند  أن  روبيين 

صفة اللجوء لالجوين السوريين الموجودين   على أراضيها وبالتالي تركيا غير قادرة على من 

 

1 Ibid, P, 13. 
2 Jesuit Refugee Service, OP.CIT, P, 3. 
3 Ibid, P, 14. 
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مؤقتة في تركيا،  . فمن غير الكافي القوف بأن السوري سيحصل على الحماية ال1على أراضيها 
قسرية وبغ  النظر عن  الة فنظاع الحماية المؤقتة وبغ  النظر عن مراعاته لمبدأ عدع اإلعاد 

معايير بلد اللجوء االوف التي يجب أن مراعاة تركيا لمبدأ عدع اإلعادة القسرية، غير مستوفي ل
اللجوء   قوانين  له  كفلتها  التي  بحقوقه  الالج ، واالعتراف  له بصفة  الالجوين  تعترف  واتفا ية 

 2الصحية ...  يةعا، بما في نلك مستويات المعيشة المالئمة وحقو  العمل والر 1951
فإن االتفا ية األوروبية التركّية والتي أخذت بمفهوع الدولة الثالثة اآلمنة ودولة اللجوء األولى لم تكن    إنا

القانون  في  عليها  المنصوص  الكافية،  الحماية  تأمين  على  اتفا ية    قادرة  وباألخص  للجوء  الدولي 
كما أنه في حاف تمت اإلعادة    تركيا.  إلىان  ون لي، للسوريين الذين ستتم إعادتهم من ا1951الالجوين  
دولة ثالثة  منة أو دولة الملجأ األوف وكانت مستوفية للمعايير التي نكرنا ا سابقا ، فلن ترقى  ذه   إلى

إعادة قسرية محظورة، لكن في حاف كان لدى الدولة المرسلة شكوك بأن الدولة الثالثة قد   إلىاإلعادة  
الالج    أو  صأل ا  بلده  إلىتعيد  قسرية    إلىل،  إعادة  أماع  نكون  فعندئذ  لالضطهاد،  يتعرد  حين 
 . 1951من اتفا ية الالجوين  33وانتهاك للمادة 

نستنتج  األوف  للمبحن  دراستنا  ضوء  ع   وفي  مبدأ  المادة  فإن  في  الوارد  القسرية  اإلعادة  من    33دع 
لتدفق الجماعي، ويحظر  ذا ا  ت تمتد حمايته لالجوين وطالبي اللجوء وحاال  1951اتفا ية الالجوين  

سواء  في إقليم الدولة، على المبدأ على الدوف األطراف في االتفا ية إعادة  ؤالء الالجوين أينما ُوجدوا،  
تحتلها، أو حتى في أعالي البحار. فالعبرة  ي بالعالقة بين الفرد والدولة  حدود ا، على األراضي التي  

أي إقليم قد يتعرد   إلى. كما أن الحظر يشمل إعادة الالج   يهعلومدى ممارسة الدولة لسيطرة فعلية  
 خطر االضطهاد. إلىفيه 

 

 

 

 

 

 

1UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Legal considerations on the return of 
asylum-seekers and refugees from Greece to Turkey as part of the EU-Turkey Cooperation 
in Tackling the Migration Crisis under the safe third country and first country of asylum 
concept, P.5 

2Ibid, P.15 
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 المبحث الثاني 

 الطبيعة القانونية لمبدأ عدم اإلعادة القسرية

Legal Nature of Principle of non-refoulement 
المادة   الوارد في  القسرية  اإلعادة  مبدأ عدع  مفهوع  دراسة  ا 1)  33بعد  الالجوين  تفا( من  ، 1951 ية 
 و معرفة الطبيعة القانونية لهذا المبدأ   واستنتاه أ ميته الخاصة، فإن أوف ما يخطر في ن ن الباحن 

به، ومدى   المتعاقدة  الدوف  التزاع  المطلب ودرجة  ما سنناقشه في  به و و  المتعاقدة  الدوف غير  التزاع 
عادة القسرية وضع الخطوج الفاصلة بينه  اإل  األوف. كما أنه من الضروري الكتماف مفهوع مبدأ عدع 

 وبين المفاهيم المشابهة له و و ما سنقوع به في المطلب الثاني. 

 The Jus Cogens اإلعادة القسريةالطبيعة اآلمرة لمبدأ عدم : المطلب األول
Nature 

اعدة قانونية  ق  1951( من اتفا ية الالجوين  1)  33يعتبر مبدأ عدع اإلعادة القسرية الوارد في المادة  
اكتسبت  ذه االتفا ية قبوال     وعموما  .  1951اتفا ية ملزمة بالنسبة للدوف األطراف في اتفا ية الالجوين  

وبشكل خاص مبدأ عدع اإلعادة القسرية الوارد فيها، بدليل النص عليه    لي،واسعا  من قبل المجتمع الدو 
اتفا يافي   وأغلب  االنسان  اتفا يات حقو   االعديد من  بالضرورة  ت  يدعو  الالحقة، و ذا   إلى لالجوين 

و و ما سنناقشه في الفرع مناقشة اندراه مبدأ عدع اإلعادة القسرية في مصاف القانون الدولي العرفي  
 األوف.

نلك يمس مبدأ عدع اإلعادة القسرية أثمن حقو  االنسان و و الحق في الحياة والحرية   إلىباإلضافة  
المج َحرص  وقد  ا  تمعواألمان،  المباد   احتراع  ضمان  على  دائما   الجو رية  الدولي  واألسس  لعليا 

مصاف القواعد الدولية   إلىارتقاء العديد من القواعد    إلىالمتعلقة بسالمته وأمن مجتمعاته، مما أدى  
يدفعنا   أبدا ، و ذا  التي ال يجوز مخالفتها  المبدأ    إلىاآلمرة  القاعدة   إلىمناقشة مدى وصوف  مصاف 

 .الطبيعة القانونية لهذا المبدأ لىإالفرع الثاني وبالتالي الوصوف في اآلمرة ية الدول
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 الفرع األول: مبدأ عدم اإلعادة القسرية في القانون الدولي العرفي  
، وبالتالي فإنها من  19671أو بروتوكولها   1951دولة غير طرف في اتفا ية الالجوين  44يوجد اليوع 

 بهذه االتفا ية.   رسميا   حين المبدأ غير ملزمة

فهل تعتبر  ذه الدوف ومن ضمنها الجمهورية العربية السورية ملزمة بمبدأ عدع اإلعادة القسرية الوارد 
على الرغم من أنها ليست طرف في اتفا ية الالجوين؟ وبعبارة أخرى  ل يعد مبدأ عدع    33في المادة  
الالجوين  اإلعاد  اتفا ية  في  الوارد  القسرية  انضمامها  ملزما    1951ة  عن  النظر  بغ   الدوف  لجميع   
 ؟ 1951الجوين التفا ية ال

التحليل حوف ما   التساؤف البد من إجراء  يندره    إنالإلجابة على  ذا  القسرية  كان مبدأ عدع اإلعادة 
 ضمن قواعد القانون الدولي العرفي. 
واعد القانون الدولي مصاف ق  عادة القسرية كقاعدة قانونية قد أصبحت فيوحتى نقوف إن مبدأ عدع اإل 

ركنين من  التحقق  يجب  الممارسة   العرفي،  تكون  ذه  أن  وثانيهما  العامة  الممارسة  أولهما  أساسيين 
 2مقبولة بمثابة قانون. 

إثبات نشوء وقد أوضحت محكمة العدف الدولية في قضيتي الجرف القاري لبحر الشماف، أنه لكي يتم  
  دات: د المعاقاعدة دولية عرفية من إحدى قواع

 

متاح على الموقع االلكتروني:   إحصائيات، ،1951ة، المعا دات، اتفا ية الالجوين  األمم المتحد 1
-tdsg_no=VtailsII.aspx?src=TREATY&mhttps://treaties.un.org/Pages/ViewDe

sg2&clang=_en2&chapter=5&Temp=mtd 
يجوز أن   )المعا دات(: 11االستنتاه  [A/73/10]الجمعية العامة، تقرير لجنة القانون الدولي، الوثائق الرسمية،  2

القاعدة الواردة في    ثبت أن إناتعكس قاعدة منصوص عليها في معا دة قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي  
ممارسة عامة مقبولة بمثابة قانون )االعتقاد باإللزاع( فتمخضت بذلك عن قاعدة جديدة من   إلى أفضت  ج(  دة:المعا

 قواعد القانون الدولي العرفي. 

القاري لبحر الشماف،   البديهي طبعا  أنه يتعين البحن عن    إلى كما أشارت محكمة العدف في قضية الجرف  أنه   من 
العرفيج الدولي  القانون  األولى    و ر  أن  بالدرجة  من  الرغم  على  بإلزاميتها،  واالعتقاد  للدوف  الفعلية  الممارسة  في 

االتفا يات المتعددة األطراف قد يكون لها دور مهم في تسجيل وتحديد القواعد المستمدة من العرف، أو حتى تطوير ا.   
 . 27الفقرة 

فيينا    38المادة   معا دة  قاعدة ور :  1969من  أن تصب     معا دة من  احتماف  في  ثالثة  دت  لدولة  ملزمة  أن تصب  
بوصفها قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي العرفي معترفا  بها بهذه الصفة  

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-2&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-2&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_en
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نا  المحتملة،  الحاالت  جميع  في  المعني،  الحكم  يكون  أن  األوف  المقاع  في  الضروري  من   سيكون 
من  وسيكون  عامة...  قانونية  قاعدة  أساس  اعتباره  يمكن  بحين  رئيسية  بصفة  للقواعد  منشوة  طبيعة 

م تكون  أن  أيضا   الالزمة  تتأثر الشروج  التي  الدوف  ممارسة  ومنها  الدوف  بصفة  مصالحه  مارسة  ا 
، ممارسة واسعة شبه موحدة في  ن واحد بمفهوع الحكم  خاصة، خالف الفترة المعينة، ولو كانت قصيرة

المحتج به، وينبغي عالوة  على نلك أن تكون تلك الممارسة قد حدثت بطريقة ُتظهر إقرارا  عاما  بأن  
 1عدة قانونية أو التزاع قانوني  االمر ينطوي على قا 

 2حترامها لهذه القاعدة سيكون لها  يمة خاصة. وف غير األطراف وارسة الد كما أن مما

للتحقق من أن مبدأ عدع اإلعادة القسرية قد أصب  بمثابة قاعدة دولية عرفية ينبغي دراسته ضمن    إنا
 .3ثالثة شروج 

 عدم اإلعادة القسرية: أواًل: شروط إثبات الطبيعة العرفية لمبدأ 

 )قاعدة قانونية شارعة(: للقواعد بصفة رئيسيةمنشوة  أن يكون المبدأ نا طبيعة -1

الالجوين   الملزمة، كاتفا ية  الدولية  المعا دات  القسرية موجود في  ،  1951نجد أن مبدأ عدع اإلعادة 
 ، االتفا ية  19694( OAUاالتفا ية المنظمة للجوانب الخاصة بمشكالت الالجوين في إفريقيا )

االنسان   لحقو   االتف19505األوروبية  األ،  االنسان  ا ية  لحقو   اتفا19691ميركية  منا ضة  ،   ية 
 . 19663، والعهد الدولي الخاص بالحقو  المدنية والسياسية  19842التعذيب 

 
 (  82-60، الفقرات من )1969محكمة العدف الدولية، قضية الجرف القاري لبحر الشماف،   1
 . 205لي، مرجع سابق، ص لجنة القانون الدو الجمعية العامة،  2
أن مبدأ عدع اإلعادة القسرية وارد في سياقين أولهما القانون الدولي لالجوين والسيا  اآلخر    إلى   اإلشارة  ن الضروري م  3

تفاعل  ذين القانونين في تكوين الطبيعة العرفية    إلى  و القانون الدولي لحقو  االنسان، حين ال يمكن إغفاف اإلشارة  
و  المبدأ،  سلهذا  البحن،  حدود  ألسباب  الخاص  لكن  العرفي  الدولي  القانون  سيا   ضمن  المبدأ  تبلور  بشرح  نكتفي 

 المواد التي ورد ضمنها المبدأ في سيا  القانون الدولي لحقو  االنسان.  إلىبالالجوين مع اإلشارة 
ضد ، وال يتم ترحيل أي الج   (: تحترع حالة الترحيل االختياري بصفة أساسية في كافة الحاالت1)  5ورد في المادة    4

 إرادته. 
 : ال يجوز إخضاع أي انسان للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة المهينة للكرامة. 3المادة  انظر 5

مل حاالت الطرد. وبالتالي في حاف  مطلق ويش  3وقد اعتبرت المحكمة األوروبية أن الحظر المنصوص عليه في المادة  
تم    إنا  3خطرا  حقيقيا  بالتعرد لمعاملة تتعارد مع المادة  عتقاد بأن فردا  سيواجه  إثبات أن  ناك أسباب جو رية لال

الطرد، وفي  ذه    إلىنقله   المعاملة  ي مسؤولية حالة  المتعاقدة في حمايته من  ذه  الدولة  فإن مسؤولية  أخرى  دولة 
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اإلقليمي   اللجوء  إعالن  نلك  في  بما  الملزمة  غير  الدولية  الصكوك  في  نجده  أننا  الذي   1967كما 
باإلجماع  العامة  الجمعية  بان4اعتمدته  مباد   وجوب 50120كوك  ،  على  صراحة   النص  تم  كما   ،

المتحدة  االع  لألمم  العامة  الجمعية  قرار  في  القسرية  اإلعادة  عدع  لمبدأ  العرفية  بالطبيعة  تراف 
A/62/263    الطابع  62007لعاع تؤكد بمجملها على  الملزمة  الملزمة وغير  الدولية  . و ذه الصكوك 

   7العرفي لمبدأ عدع اإلعادة القسرية.

الالجوين  من خالف  ا االستنتاه   ذ دعم    ويمكن السامية لشؤون  للمفوضية  التنفيذية  اللجنة  استنتاجات 
 .8والتي أكدت في عدة قرارات لها على الطبيعة الشارعة لالعتراف العاع بمبدأ عدع اإلعادة القسرية 

   الممارسة الواسعة شبه الموحدة: -2
 

  3توفر ا المادة    بالتالي فإن الحماية التيالحالة ال يمكن اعتبار أنشطة الفرد المعني مهما كانت خطيرة سببا  للطرد، و 
المادتين   في  عليها  المنصوص  تلك  الالجوين  م  33و    32أوسع من  اتفا ية  قضية  1951ن  انظر   .Chahal v. 

United Kingdom ( لعاع  22414/93القضية رقم )1996 
 ير إنسانية أو مذلة. ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غ(:2) 5المادة  انظر 1
تسلمه  1) 3المادة    ظران  2 أن  أو  ترده (  ) ان  تعيده  أو أن  أن تطرد شخص  دولة    إلى (: ال يجوز ألي دولة طرف 

 االعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرد للتعذيب. إلىتوافرت لديها أسباب حقيقية تدعو  إنا أخرى، 
 ة أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة.معاملة أو العقوبة القاسي: ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال لل7المادة  انظر 3

أنه يجب على الدوف األطراف أال تعرد األفراد لخطر   1992لعاع   20ورد في التعليق العاع للجنة حقو  االنسان رقم  
طريق التسليم أو الطرد    بلد  خر عن  إلى نسانية أو المهينة لدى رجوعهم  التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإ

 و الرد.  أ
 ، إعالن اللجوء اإلقليمي، مرجع سابق  الجمعية العامة 4
إجراءات الرف  على الحدود،    إلى: ال يجوز إخضاع أي شخص يلتمس اللجوء وفقا  لهذه المباد ،  3المادة    انظر  5

رقي أو انتماءه نه أو جنسيته أو أصله العتهديد حياته أو حريته بسبب عرقه أو دي  إلىدي  اإلعادة أو الطرد، مما قد يؤ 
 فوة اجتمالية معينة أو رأي سياسي. إلى

 17،ص[A/62/263] الوثيقة  الجمعية العامة، حماية حقو  االنسان والحريات األساسية في سيا  مكافحة اإلر اب، 6
7 Lauterpacht, S., & Bethlehem, D, OP.CIT, P.143 

الت  8 اللجنة  العامة،  الالجمعية  المفود  لبرنامج  اإلنساني 1977  عاع   ( 6) رقم  االستنتاه    سامي،نفيذية  الطابع  إن   :
العالمي   المستوى  على  المعتمدة  الدولية  الصكوك  مختلف  في  عنه  التعبير  تم  القسرية  اإلعادة  عدع  لمبدأ  األساسي 

 كل عاع من قبل الدوف. واإلقليمي والمقبوف بش

أيضا   رقم    انظر  الطبيع  1980  عاع  17االستنتاه  على  اللجنة  اإلعادة  أكدت  عدع  بمبدأ  العاع  لالعتراف  الشارعة  ة 
 القسرية.
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ادة القسرية، كاتفا ية  ص على مبدأ عدع اإلعضمن النمشاركة الدوف في االتفا يات المختلفة التي تت تعد 
التعذيب   1967وبروتوكولها    1951الالجوين   منا ضة  بالحقو    1واتفا ية  الخاص  الدولي  والعهد 

 لقبوف العالمي لمبدأ عدع اإلعادة القسرية. ا  لد ي، تجس19662السياسية والمدنية 
عامال   الدوف  عدد    يعتبر   كما ما  معا دة  في  فياألطراف  ما    اما   معينة    إناتقرير  قواعد  كانت 

دوليا عرفيا ،    ما  منصوص عليها في معا دة  قانونا   التي حصلت على قبوف وتعد  تعكس  المعا دات 
دولة عضو في األمم المتحدة،   193فمثال  من أصل  ،  3شبه عالمي نات داللة خاص في  ذا الصدد

، كما  1967ولها  رف في بروتوكدولة ط  147، و 1951دولة طرف في اتفا ية الالجوين    149 ناك  
دولة طرف في العهد الدولي الخاص   173، و4دولة طرف في اتفا ية منا ضة التعذيب  171أن  ناك 

 . 5بالحقو  المدنية والسياسية 
حوالي    إنا التي  90يوجد  االتفا يات  من  أكثر  أو  اتفا ية  في  طرف  المتحدة،  األمم  أعضاء  من   %

ا  اإلعادة  مبدأ عدع  أساسلقسرية  تتضمن  فإننا  كمبدأ  االتفا يات  الدوف غير األطراف في  باقي  أما  ي، 
  6نجد أن سبعة دوف أعضاء منها  م أعضاء في إعالن اللجوء االقليمي.

الدوليةو  العدف  محكمة  أن  نجد  أن    بالقياس  األربع  اعتبرت  جنيم  أصبحت ضمن    1949اتفا يات 
المشاركة ا العرفي بسبب  الدولي  القانون  الدوف واالعتقاد  فيها دون  لواسعة  قواعد  تتناوف ممارسات  أن 

 .7باإللزاع بالنسبة لهذه االتفا يات 

 

التعذيب    1 منا ضة  التفا ية  األطراف  الدوف  عدد  بلغ  الرابط   171حين  على  الجدوف  انظر  طرف،  دولة 
ies/CAT/OHCHR_Map_CAT.pdfhchr.org/Documents/HRBodhttps://www.o  

دولة طرف، انظر الجدوف    173ف في العهد الدولي الخاص بالحقو  المدنية والسياسية   حين بلغ عدد الدوف األطرا  2
 على الرابط:

-tdsg_no=IV//treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mhttps:
4&chapter=4&clang=_en 

 .202الجمعيةالعامة،لجنةالقانونالدوليالعام،مرجعسابقص3

:انظرالجدولعلىالرابط4

://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CAT/OHCHR_Map_CAT.pdfhttps 

انظرالجدولعلىالرابط:5

//www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/OHCHR_Map_ICCPR.pdfhttps: 

6 Lauterpacht, S., & Bethlehem, D, OP.CIT, P.147. 
7  Legality of the Threat or Use of Nuclear Wepones, Advisory Opinion, I.C.J. Report 
1966, P.34, para.45 . 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CAT/OHCHR_Map_CAT.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CAT/OHCHR_Map_CAT.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/OHCHR_Map_ICCPR.pdf
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ففي غياب أي معارضة من الدوف على مبدأ عدع اإلعادة القسرية فهذا يدف على موافقتهم عليه كما  
ية،  يدف على أن  ذه المشاركة في الصكوك السالفة الذكر  ي أكثر من مجرد واسعة النطا  وتمثيل 

 1ا شبه عالمية.  إنه

 أن تكون ممارسة المبدأ تنطوي على اعتقاد بأنه ملزع.  -3
، فقد لوحظت )الممارسة، واالعتقاد باإللزاع(  لشرج تعبيرا  عن ركني القاعدة الدولية العرفيةيعتبر  ذا ا

دة  ع اإلعاالمشاركة شبه العالمية من قبل الدوف في اتفا ية او أكثر من االتفا يات التي تجسد مبدأ عد 
اإل مبدأ عدع  تجسد  التي  المعا دات  بدمج  قامت  الدوف  العديد من  أن  القسرية في  القسرية. كما  عادة 

  80النظاع القانوني الداخلي لها، أو سّنت تشريعات تعكس المبدأ بشكل مباشر. فقد أصدرت حوالي  
الال اتفا ية  أدمجت  أو  القسرية  اإلعادة  عدع  مبدأ  تتضمن  خاصة  قوانين  أو    1951جوين  دولة 

ات داخلية تجسد مبدأ دولة اتخذت إجراء  125في قانونها الداخلي. كما أنه بحدود    1967بروتوكولها  
القسرية  اإلعادة  عدع   .2عدع  لمبدأ  الدوف  احتراع  على  دليل  بمثابة  االدماه  ذه  اعتبار عملية  فيمكن 
 اإلعادة القسرية.  

لى الرغم من عدع  مبدأ عدع اإلعادة القسرية ع   ي تحترع العديد من الدوف الت  ومن الجدير بالذكر وجود 
 يامها بأي إدماه للمبدأ في تشريعاتها أو النص عليه، بما في نلك الجمهورية العربية السورية والتي  
سة استقبلت الالجوين الفلسطينيين والعراقيين واللبنانيين وأكدت على كافة حقوقهم في الدولة دون ممار 

 .3ة بحقهم عمليات إعادة قسري

 ثانيًا: ثبوت الطبيعة العرفية لمبدأ عدم اإلعادة القسرية
نستنتج مما سبق أن إدراه مبدأ عدع اإلعادة القسرية في العديد من الصكوك الدولية الملزمة وغير   إنا  

عادة القسرية  الملزمة، وبفحص ممارسات الدوف األطراف في المعا دات التي تنص على مبدأ عدع اإل
غ األطوالدوف  ا ير  المبدأ  لهذا  واحترامها  عدع  راف،  مبدأ  أن  على  دليال   يشكل  بإلزاميته،  منها  عتقادا  

( أصب  جزءا  ال يتجزأ من القانون الدولي العرفي، وبالتالي يعد 1) 33اإلعادة القسرية الوارد في المادة 
لالج  في حاف كان  بطرد ا  ( والذي يسم 2الفقرة )وأن االستثناء الوارد عليه في   ملزما  لجميع الدوف.
على أمن أو مجتمع بلد اللجوء، يجب تفسيره بشكل ضّيق وحذر وعند تطبيقه يجب مراعاة  يشكل خطرا  

 المباد  القانونية الواجبة، واتخان جميع الخطوات المعقولة لضمان قبوف الفرد في دولة ثالثة  منة. 

 

1 Lauterpacht, S., & Bethlehem, D, OP.CIT, P, 147. 
2 Lauterpacht, S., & Bethlehem, D, Ibid, 148. 
3 Mansfied, J, OP.CIT, P, 46. 
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اإلعادة ثناءات الواردة على مبدأ عدع   لالستقها في اإلعادة تطبيقا  وإن قامت إحدى الدوف بممارسة ح
 ذا ال يعني عدع انتهاكها للمبدأ العرفي في سيا  القانون الدولي    1951القسرية في اتفا ية الالجوين  

 العرفي لحقو  االنسان باعتبار أنه قد ورد مطلقا  بدون استثناء.

  The Jus Cogens Nature لمبدأ عدم اإلعادة القسريةالفرع الثاني: الطبيعة اآلمرة 
للقواعد  الهرمي  الترتيب  ناحية  من  الدولي  القانون  قواعد  من  غير ا  على  تراتبيا   اآلمرة  القاعدة  تعلو 

. وقد عرفت اتفا ية فيينا للمعا دات القاعدة اآلمرة بأنها  1القانونية الدولية، و ي واجبة التطبيق عالميا  
جوز اإلخالف  لدولي ككل على أنها القاعدة التي ال يمجتمع امقبولة والمعترف بها من قبل الالقاعدة ال

. في 2بها والتي ال يمكن تعديلها إال بقاعدة الحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها نات الطابع
اآلمرة من القواعد كان مبدأ عدع اإلعادة القسرية قد اكتسب صفة القاعدة    إنا ذا الفرع، سنناقش ما  

 لي. ون الدو العامة للقان
ما   قبوف   إناولتحديد  من  التحقق  يجب  اآلمرة  القاعدة  بلغ  يمة  قد  القسرية  اإلعادة  عدع  مبدأ  كان 

نتيجة مفاد ا امتناع الدوف   إلى. و ذا يؤدي  3واعتراف أغلبية كبيرة جدا  من الدوف على أنه قاعدة  مرة
الالجوين   إعادة  االاألماك  إلى عن  لخطر  فيها  يتعرضون  قد  التي  ت ن  من  ضطهاد  ارف  أي  حت 

االستج نلك  في  بما  الصحية، الظروف،  التهديدات  أو حتى  الجمالية،  التدفقات  التسليم،  لطلبات  ابة 
كما تفعل بع  الدوف اليوع، التي وضعت قيودا  مشددة جدا  على دخوف الالجوين اليها بسبب تهديدات 

كبيرة من الالجوين السوريين،    ت أعداد ومن  ذه الدوف قبرص اليونانية التي استقبل   ،4جائحة كورونا 
فإنها ستبدأ اعتراد السفن التي تحمل    19-أعلنت أنه وبسبب الوباء العالمي كوفيد   2020ر  إناففي  

الوصوف   وتحاوف  السوريين    إلىالجوين  الالجوين  قوارب  من  العديد  بإعادة  قامت  وبالفعل  شواطوها، 
 .5تركيا  إلىرص التركية و تم إعادتهم ت في قبقادمين اليها، فقاموا بالتماس المالن المؤق ال

 

 .189، ص3االستنتاه ،  2019، [A/74/10الوثيقة ]الجمعية العامة، تقرير لجنة القانون الدولي،  1
 . 53، المادة 1969اتفا ية فيينا للمعا دات  2

رد  اهرت قاعدة  مرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي فإن أية معا دة نافذة تتعا إنا: 64المادة كما نصت 
 لة وتنقضي. معها تصب  باط

. 190مرجع سابق، ص، الجمعية العامة 3
4 Criddle, Even J. and Fox-Decent, Evan, The Authority Of International Refugee Law, 
(November,2020). William & Mary Law Review, Vol.62, P, 4. 

5Ibid, P, 35. 
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يتعين علينا إثبات الطبيعة اآلمرة لمبدأ عدع اإلعادة القسرية، وبالتالي دح  حجة الدوف التي  إنا
 ونا.أغلقت أبوابها أماع الالجوين وأعادتهم استجابة  منها للظروف التي فرضتها جائحة كور 

 عادة القسرية عدم اإل أواًل: توفر أساس الطبيعة اآلمرة لمبدأ

 :1تتوفر أسس القواعد اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدولي في
القانون الدولي العرفي  و األكثر شيوعا  للقواعد اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدولي وكما  -1

لدولي مبدأ عدع اإلعادة القسرية يندره ضمن قواعد القانون اثبت لدينا من الفرع السابق فإن  
طراف في اتفا ية الالجوين لعرفي وبالتالي فإنه ملزع لجميع الدوف بغ  النظر عن كونهم أا

 أع ال.  1951
أحكاع المعا دات والمباد  العامة للقانون: كما نكرنا فإن مبدأ عدع اإلعادة القسرية قد ورد في  -2

لة الالجوين في  مة لمشك، واالتفا ية المنظ1951ك الدولية كاتفا ية الالجوين  العديد من الصكو 
منا ضة  OAUافريقيا   اتفا ية  اإلقليمي،  اللجوء  إعالن  كارتاخينا،  وإعالن  بانكوك،  مباد    ،

، االتفا ية األوروبية لحقو  االنسان، 1969التعذيب، العهد الدولي للحقو  المدنية والسياسية  
 ميركية لحقو  االنسان. االتفا ية األ

 جتمع الدولي قبل المثانيًا: القبول واالعتراف من 
لتحديد قاعدة ما على أنها من القواعد اآلمرة، يجب بعد تحديد أساسها، أن يتم إثبات قبوف المجتمع 
من   الحقة  بقاعدة  إال  تعديلها  يمكن  وال  عنها  الخروه  يمكن  ال  بأنها  مرة  القاعدة  بهذه  ككل  الدولي 

حوالي    1951جوين   يع اتفا ية الالعلى تو   . لقد مضى2واعد العامة للقانون الدولي لها نفس الصفة الق
قبوف الدوف جميعها بشرج عدع التحفظ    إلىدولة طرف، مع ضرورة اإلشارة    146عاما ، ومن قبل    70
و ذا ما يعتبر الدليل األوف على اعتراف المجتمع    33المادة    مبدأ عدع اإلعادة القسرية الوارد في  على

 الدولي بضرورة احتراع  ذا المبدأ.
حين أن  ذه  ،  لتحديد  يمة مبدأ عدع اإلعادة القسرية  اللجنة التنفيذية  اما  جدا    استنتاجات   ىلإرجوع  لاو 

عالجة قضايا الحماية وعدع  تعمل بصفة استشارية حين يتم مو االستنتاجات والتي تعكس إجماعا  دوليا   

 

.214مرجعسابق،ص،الجمعيةالعامة1

.821صرجعسابق،م2

قاعدة من قواعد  ل  المطلوب  قاعدة  مرة يختلف عن االعتراف والقبوفلل  المطلوب  أن االعتراف والقبوف  البد من اإلشارة
 . القانون الدولي العرفي 
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مرة لمبدأ عدع اإلعادة  بيعة اآل. فقد أشارت في العديد من استنتاجاتها على الط1اإلعادة القسرية دوليا  
عاع   كان  وأولها  وبشكل   حين   1982القسرية  الدولية،  للحماية  األساسية  المباد   أ مية  على  أكدت 

ب يكتسب  أخذ  والذي  القسرية  اإلعادة  مبدأ عدع  القانون  خاص  اآلمرة في  القاعدة  تدريجي طابع  شكل 
وفي عاع  2الدولي  اإلع  من جديد أكدت    1996.  عدع  مبدأ  القأن  اآلادة  الطبيعة  اكتسب  قد  مرة  سرية 

للتقييد  ان الدوف   إلى. و نا ال بد من اإلشارة  3حين اعتبرت أن مبدأ عدع اإلعادة القسرية ال يخضع 
 تأثرا  بمشكلة اللجوء، واتخذت  ذا االستنتاه بتوافق اآلراء.المجتمعة في اللجنة  ي أكثر الدوف 

لتي  كارتاخينا الصادر عن دوف اميركا الالتينية وا  ي إعالنكما أن االعتراف بالطبيعة اآلمرة اهر ف
اعترفت بأ مية مبدأ عدع اإلعادة القسرية على أساس أنه حجر الزاوية في الحماية الدولية لالجوين. 

أن  ذا كقاعدة   واعتبرت  الدولي  القانون  ضمن  به  االعتراف  ويجب  لالجوين،  بالنسبة  حتمي  المبدأ 
ا  إنا  .4 مرة  وعلى  ف  لرغم منفإنه  ترغب  قد  الدوف  أن  أن  بعد  التزاما ا  التراجع عن  نفسها أي  لزمت 

  بالطبيعة اآلمرة لعدع اإلعادة القسرية، فإنها تمنع نفسها من التصرف على نحو مخالف، وتحاوف دائما  
 .5تبرير أفعالها في اإلعادة القسرية بتبريرات تمت للحفاظ على امنها ومجتمعها 

ب جائحة كورونا يقّود امتثاف الدولة لواجب عدع في وجه الالجوين بسببوابها  غال  الدوف أإ   كما أن
معقوف   بشكل  الالجوين  استبعاد  للدولة  يجوز  الالجوين  اتفا ية  فبموجب  القسرية،  على  اإلعادة  بناء  

مخاوف تتعلق بتهديد االمن الوطني لها، مثل مخاطر الصحة العامة المتعلقة بجائحة كورونا، ولكن  
أبدا  على اإلغال  الشامل للحدود، كما  ليهم اليجب ع تقييمات فردية، وال تنص االتفا ية  قياع بإجراء 

المتوسط   البحر  االيحق لالجوين في  بلدانهم  للتهديد في  تعرضوا  الحماية  الذين  الحصوف على  صلية 
 .6المطلقة من اإلعادة القسرية بموجب االتفا ية األوروبية لحقو  االنسان 

 

1  Allein, J. The Jus Cogens Nature of non-refoulement. International Journal Of refugee 
Law, Vol 13, Issue 4, October 2001, P, 539. 

 
 . 1982لعاع   25اللجنة التنفيذية لبرنامج المفود السامي، االستنتاه رقم الجمعية العامة،  2
 . 1996لعاع   79اللجنة التنفيذية لبرنامج المفود السامي، االستنتاه رقم الجمعية العامة،  3

4 Allein, OP.CIT, P, 540. 
5 Ibid, P, 540. 
6 Criddle, Even J. and Fox-Decent, Evan, OP.CIT, P,38. 
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  إلى بعاد الالجوين عن حدود ا، ألي سبب كان، فإنها بحاجة  امت إحدى الدوف بإ ي حاف قوبالتالي ف
العامة من جائحة كورونا السالمة  الخوف على  ففرضا  في حالة  تلك،  فعلتها  أن    تبرير  إثبات  عليها 

وسيلة يوجد  ال  وأنه  المرد،  أعراد  عليهم  تبدو  اللجوء  إليها  طالبي  اإلعادة    تلجأ  من  خطرا   أقل 
 مرة الدولية.وإال تعد قد انتهكت القواعد اآللقسرية ا

اهر بداية  الذي  عدع اإلعادة القسرية    نستخلص حركة تطور مبدأفإننا    ناقشنا بهوبالتالي في ضوء ما  
  ، ومن ثم نصت عليه العديد من اتفا يات حقو  االنسان الدولية واإلقليمية 1951اتفا ية الالجوين  مع  

  أن بدأ يأخذ مكانا  له ضمن قواعد القانون الدولي العرفي، ليتطور   إلى  ات اإلعالن واتفا يات الالجوين و 
 قواعد النظاع العاع الدولي اآلمرة.ويصب  من ضمن  بعد ا

 The interfaceارنة مبدأ عدم اإلعادة القسرية بمفاهيم أخرى مق: المطلب الثاني 
between the Principle of non-refoulement and other notions 

ي في إطار دراسة الطبيعة القانونية لمبدأ عدع اإلعادة القسرية، مقارنته مع مفاهيم أخرى مماثلة له  بغين 
من أ م المفاهيم الواجب التعرف عليها  و   .لمبدأ أكثرلطبيعة  ذا ا، وتوضيحا   تحقيقا  للفصل بينه وبينها

الذي يشكل في بع  األحيان شكل من أشكاف اإلعادة التسليم  بحثنا في    ةالقسري   و  و و موضوع 
المادة   .الفرع األوف الوارد في  الطرد  بين  الفر   توضي   بد من  الالجوين    32وال  اتفا ية    1951من 
 . في الفرع الثاني عدع اإلعادة القسرية إلزالة اللبس والغمود الذي يكتنف التشابه الكبير بينهما ومبدأ 

 

 رية اإلعادة. دم القسالفرع األول: العالقة بين التسليم ومبدأ ع
التي يتم عقد ا بين الدوف فرادى أو جماعات   اتفا يات تسليم المجرمين يختلف التسليم الذي تنص عليه 

الدولة التي تكون فيها حياة الالج  أو حريته مهددتين، لكن في ضوء ما  إلىعن اإلعادة القسرية 
، وبالتالي البد من البحن في القسريةالتسليم قد يشكل صورة من صور اإلعادة درسناه سابقا  فإن 

 االختالف الموجود بين المفهومين. 

 : نقاط االختالف أوالً 

 االختالف من حيث المفهوم  -أ
 و تسليم    يختلف التسليم عن مبدأ عدع اإلعادة القسرية من حين مفهوع كل منهما وطبيعته، فالتسليم

جريمة يمكن تسليم مرتكبها أو  ة بشأن  أي شخص مطلوب من الدولة الطالبة من أجل مالحقة جنائي 
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كما يمكن تعريم التسليم على أنه مسألة مجاملة    .1و تنفيذه إلصدار حكم فيما يتعلق بهذه الجريمة أ
دولة أخرى، ويحدد القانون الشروج التي بموجبها يمكن قبوف التسليم    إلىدولية، أي خدمة تمنحها دولة  

أو الرف     طرد إعادة الالج  بأية صورة من الصور كالية فهو  . أما مبدأ عدع اإلعادة القسر 2أو رفضه 
عر  حدود األقاليم التي تكون حياته أو حريته فيها مهددتين ألحد أسباب ال  إلىأو التسليم    عند الحدود 

 فوة اجتمالية معينة أو الرأي السياسي.  إلىأو الجنسية أو الدين أو االنتماء 

بموجب طلب، على    من، الدولة الطالبة والدولة المرسلة ويت ن دولتي فالتسليم  و لبارة عن عالقة بي   إنا
 عكس اإلعادة القسرية التي يكون طرفيها  م دولة الملجأ والالج .

 االختالف من حيث طبيعة االلتزام -ب
بالتسليم   فااللتزاع  االلتزاع،  طبيعة  حين  من  القسرية  اإلعادة  عدع  مبدأ  عن  التسليم  أيضا   نو  يختلف 

دخلت الدوف في اتفا يات ثنائية أو متعددة   إناال يوجد التزاع قانوني بالتسليم إال    حين   قدية،عات  ةطبيع
فيما يتعلق بجرائم محددة  أصبحت أطرافا  في صكوك دولية تنص على واجب التسليم    إنااألطراف، أو  

التي تعتبر إر ابية، وأنواع الجرائم ضد اإلنسانية والجرائم  الحرب، وبع   الجرائم  أخرى م  )كجرائم  ن 
ال و .  3عبر الوطنية( حين تنص مثل  ذه االتفا يات غالبا  على التزاع الدولة بتسليم مرتكبي  ذه الجرائم 

أما طبيعة االلتزاع في مبدأ عدع    .4حاف عدع وجود معا دة  يوجد في القانون الدولي ما يمنع التسليم في
بقاعدة نات طبيعة  مر  التزاع  القسرية فهو  يمكن مخالفتها  ة من قو اإلعادة  التي ال  الدولي  القانون  اعد 
ملزع لجميع الدوف سواء كانوا أطراف في اتفا يات أع لم    أبدا ، وال يمكن االتفا  على خالفها، واحترامها

 يكونوا.

 النطاق الشخصي:  -ج
  التسليم يطّبق على أي شخص سواء كان الجوا  أو غير نلك ويمكن تسليم الالج  في حاف توافرت 

 عينة فيه، إال في حاف توفر أحد أسباب الرف . شروج م

 

   1المادة  المكتب المعني بالمخّدرات والجريمة، القانون النمونجي بشأن تسليم المجرمين،األمم المتحدة،  1
2 Kapferer,S, The Interface between Extradition and Asylum, 2003, UNHCR, P, 3. 
3 Ibid, P 3-4. 

ثنائية  4 قد تتخذ شكلين،  التسليم  أكثر من معا دة كالواليات   معا دات  الدوف قد تكون طرفا  في  أو جمالية، وبع  
أكثر من   أنه من    100المتحدة األميركية والتي تعد طرفا  في  الدوف وجدت  ثنائية أو جمالية، إال أن  معا دة تسليم 

، اتفا ية التسليم بين 1933قليمي، كاتفا ية مونتفيدو األميركية  األسهل تنظيم مسألة تسليم المجرمين على المستوى اإل
 وبروتوكولها. 1957، اتفا ية التسليم األوروبية 1952الدوف العربية 
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 :1توفرت في الشخص موضوع التسليم فيمكن رفض طلب التسليم وهي  إذاويوجد عدة أسباب 
 .2اعتبَرت الدولة المطالبة الجرع المطالب بالتسليم ألجله جرما  نات طابع سياسي  إنا -1
ب التسليم إنما ُقدع لغرد محاكمة  بأن طالوجدت الدولة المطالبة أسبابا  جو رية لالعتقاد    إنا -2

نصره أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو  راءه السياسية أو  شخص أو معاقبته بسبب ع 
 جنسه أو مركزه، أو أن وضع نلك الشخص قد يتعّرد لألنى ألي من تلك األسباب.

ولكنه ال يعتبر   العسكري الب بالتسليم ألجله يعتبر جرما  بمقتضى القانون  كان الجرع المط  إنا -3
 جرما  بمقتضى القانون الجنائي العادي. 

كان قد صدر حكم نهائي في الدولة المطالبة بشأن الجرع المطالب بتسليم الشخص أو من   إنا -4
 أجله.

متمتعا  بالحصانة  كان الشخص المطلوب تسليمه قد أصب ، وفق قانون أي من الطرفين    إنا -5
 نلك التقادع أو العفو.بما في من المقاضاة والعقاب ألي سبب، 

أو   إنا -6 للتعذيب،  الطالبة  الدولة  أو سيتعّرد في  تعّرد  قد  بتسليمه  المطالب  الشخص  كان 
أو   مهينة،  أو  إنسانية  ال  أو  قاسية  عقوبة  أو  لذلك    إنالمعاملة  يتوفر  لن  أو  يتوفر  لم  كان 

 . الجزائيةمن الضمانات في اإلجراءات  الشخص الحد األدنى
حك  إنا -7 الدولكان  قد صم  الطالبة  في  ة  بالمحاكمة  المدان  الشخص  يخطر  لم  أو  غيابيا ،  در 

الوقت المناسب أو لم يعط فرصة كافية التخان تدابير الدفاع عن نفسه، ولم تت  له أو لن تتاح 
 له فرصة إعادة المحاكمة بحضوره. 

م  إنا   التسليم    بقما سكما  و واض   المطالبة رف   للدولة  يجوز  مقدع ااالطل  انك  إنافإنه   ريا   ب 
بقصد محاكمة أو معا بة عن جريمة معينة، إال أنه في مضمونه يحمل معا بة للشخص بسبب دوافع 

معين   سياسي  رأي  بسبب  لالضطهاد  تعريضه  يتم  كأن  معينة،  اإلشارة    .3أخرى  من  بد  أن    إلىوال 
تنفي أو  الجنائية  المالحقة  أماع  يقف عقبة  الدولي لالجوين ال  مالقانون  يعفي طالب ذ حكم  فهو ال  ا، 

 اللجوء أو الالجوين من التسليم.  

 

 . 10-9-8-7-6-5-4واد القانون النمونجي للتسليم، الم 1
ما كان قد   إناكان الجرع سياسي ينبغي أن توضع في االعتبار في المقاع األوف طبيعته وغايته، أي  إناولتحديد ما  2

فع سياسية حقيقية وليس فقط ألسباب شخصية أو للكسب. وينبغي كذلك أن تكون ثمة صلة سببية وثيقة ارتكب لدوا
أن يرج  العنصر السياسي للجرع على طابع ومباشرة بين الجريمة المرتكبة وغرضها السياسي المزعوع. وينبغي أيضا  

 القانون العاع الذي يتسم به.  

3 Kapferer,S, OP.CIT, P, 38. 
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يقع معينة،    كما  اروف  في  التسليم  من  تمنعها  الدولي  القانون  بموجب  التزامات  الدوف  عاتق  على 
دولي لالجوين، والقانون الدولي العرفي، حين تمنع التسليم  كالقانون الدولي لحقو  االنسان، والقانون ال

 ع الطلب معّرضا  لخطر التعذيب أو االضطهاد. خص موضو حينما يكون الش

يتم التسليم في جرائم جنائية معّينة بشرج أن يكون منصوص عنها في قوانين    النطاق الموضوعي:  -د
بالسجن أو الحرمان من الحرية لمدة سنة القائمة   كال الدولتين  أو سنتين على األقل حسب المعا دة 

وُتمنع الدولة الطالبة من محاكمة الشخص بشأن    .1واه التجريمبدأ ازد بين الدولتين، و و ما يسمى بم
  .2جرائم لم يتم النص عليها بموجب طلب التسليم، و و ما يسمى مبدأ التخصيص 

التسليم   يجوز  فال  السياسية،  الجرائم  نلك  من  التسليم  ويستثنى  من  االعفاء  أن  من  الرغم  على  فيها 
ا الدوف عن تسليم مرتكبي  الدوف، إال أنلجرائم  وامتناع  بين  الودية  العالقات  يؤثر على   السياسية قد 

األحواف في  ذه  التسليم  عن  الذين    االمتناع  األشخاص  حماية  أجل  من  الدوف  ممارسات  في  ثابتا  
تقري االنسان وحق  السياسية  يناضلون في سبيل حقو   الجرائم  يستوفي مرتكبو  ما  المصير، وغالبا   ر 

 .3وبالتالي فإن تسليمهم يشكل إعادة قسرية  1951لالجوين فا ية امعايير الشموف في ات 
تكون  الدولة التي    إلى بأية صورة من الصور  اإلعادة القسرية إعادة أو طرد لالج   وكما نعلم تشمل  

مهددتين أو حريته  حياته  القسرية    فيها  اإلعادة  فإن  وبالتالي  ت،  وجود قد  في حاف  إال  التسليم،  شمل 
هائي عليه الرتكابه  ي يوجد فيه، أو باعتباره يمثل نظرا  لسبق صدور حكم نبلد الذ خطر على أمن ال

الموا يمكن  وبالتالي  البلد،  نلك  مجتمع  على  الخطورة خطرا   استثنائي  التسليم  جرما   على  كان    إنافقة 
  ناك طلبا  بذلك.

عادة القسرية كما  عدع اإل  الج  أو طالب لجوء يجب أن يكون متوافقا  مع مبدأالتسليم البت في فإن  إنا
 .1951 و مكفوف باتفا ية الالجوين  

و  التسليم  معاهدات  بموجب  المفروضة  الدولة  التزامات  بين  التعارض  المفروضة  االلتزامات  ثانيًا: 
 بموجب االتفاقيات الدولية األخرى 

ب أكثر من معا دة، كالتعارد  المفروضة عليها بموجب  الدولة  التزامات  أحيانا   التز تتعارد  امات ين 
توكولها. ففي  ذه أو برو   1951الدولة بموجب اتفا يات التسليم التي تكون طرفا  فيها واتفا ية الالجوين  

 

 . 2ون النمونجي للتسليم، المادة انالق 1
   .14القانون النمونجي للتسليم، المادة  2

3 Kapferer,S, OP.CIT, P, 32. 
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الدولةفإن    الحالة واجب  بحم  التزاع  أي  على  يغلب  القسرية  اإلعادة  من  اللجوء  وطالبي  الالجوين  اية 
 .بموجب معا دة تسليم اللتسليم قد يكون لديه

من ميثا  األمم    56( و3)  55أحكاع المادتين    إلىالقسرية  بالحماية من اإلعادة    اللتزاعتستند أسبقية ا
أجل من  بالتعاون  واجبا   الدوف  عاتق  على  تفرد  والتي  والحريات   المتحدة  االنسان  حقو   احتراع 

المادة   مع  وباالقتران  تمييز،  بدون  للجميع  االلتزامات    103األساسية  أسبقية  على  تنص  التي 
. وبالتالي فإن حماية الالجوين وطالبي اللجوء 1في الميثا  على أي التزاع دولي  خر   وص عنهاالمنص

اآلم القواعد  في  عليه  منصوص  كحكم  القسرية  اإلعادة  العرفي  دفه  من  الدولي  والقانون  القطعية  رة 
 .  حماية حقو  الالجوين وحرياتهم بدون أي تمييز، له االسبقية على أي اتفا ية تسليم أخرى 

اتفا ية    أما في  األطراف  غير  للدوف  بموجب ف  1951بالنسبة  القسرية  اإلعادة  عدع  بمبدأ  ملزمين  هم 
 االلتزامات التعا دية بموجب القانون الدولي لحقو  االنسان.  إلىالقانون الدولي العرفي باإلضافة 

دعت  الدوف    وقد  الالجوين  لشؤون  السامية  للمفوضية  التنفيذية  عدع    ةمراعا  ضرورة  إلىاللجنة  مبدأ 
شدد اإل كما  اآلمرة،  ومراعاة طبيعته  التسليم،  معا دات  في  الواجب  النحو  على  القسرية  على    ت عادة 

 .2بلد يوجد فيه أسباب وجيهة للخوف من االضطهاد  إلىضرورة حماية الالجوين من تسليمهم 

 

   :55: المادة انظر ميثا  األمم المتحدة  1

دواعي االستقرار والرفاهية الضروريين لقياع عالقات سليمة ودية بين األمم المتحدة مؤسسة على احتراع  رغبة في تهيوة  
 :ي يقضي بالتسوية في الحقو  بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصير ا، تعمل األمم المتحدة علىدأ الذالمب

لك .1 المتصل  االستخداع  أسباب  وتوفير  للمعيشة  أعلى  مستوى  والتقدع  تحقيق  التطور  بعوامل  والنهود  فرد  ل 
 .االقتصادي واالجتماعي

الية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في  االجتمتيسير الحلوف للمشاكل الدولية االقتصادية و  .2
 .أمور الثقافة والتعليم

بسب .3 تمييز  بال  للجميع  األساسية  والحريات  اإلنسان  احتراع حقو   العالم  في  يشيع  أو  أن  اللغة  أو  الجنس  ب 
 .الدين، وال تفريق بين الرجاف والنساء، ومراعاة تلك الحقو  والحريات فعال  

الهيوة يت  :56المادة   مع  بالتعاون  عليهم من عمل  يجب  بما  أو مشتركين،  منفردين  يقوموا،  بأن  األعضاء  عهد جميع 
 . 55إلدراك المقاصد المنصوص عنها في المادة 

التزاع تعار   إنا  :103المادة   أي  الميثا  مع  المتحدة  وفقا  ألحكاع  ذا  بها أعضاء  األمم  يرتبط  التي  االلتزامات  ضت 
 .به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على  ذا الميثا  رتبطون دولي  خر ي

 . 1980لعاع   17اللجنة التنفيذية لبرنامج المفود السامي، االستنتاه رقم الجمعية العامة،  2
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المادة   نطا   للتسليم من  استبعاد  أي  فأن  شأنه  1)  33وبالتالي  يقوّ ( من  بشكل  أن  فعالية  د  كبير 
، والذي سيفت  الطريق أماع الدوف لتجا ل حظر اإلعادة القسرية بمجرد اللجوء  1951فا ية الالجوين  ات
لن تكون متسقة مع الهدف اإلنساني لالتفا ية وال    33أداة طلب التسليم ومثل  ذه القراءة للمادة    إلى

 .1يمكن دعمها 
الت  إنا مفهوع  أن  نستنتج  سبق  ما  ضوء  يخفي  يكون سليم  فالتسليم  القسرية،  اإلعادة  فعل  عن    تلف 

الطالبة   الدولة  تقدمه  تكون بموجب    إلىبموجب طلب  التي  القسرية  دولة أخرى، على عكس اإلعادة 
 . قرار تتخذه دولة الملجأ، وتنفذ  ذه اإلعادة بعدة صور قد يكون إحدا ا التسليم

كون موضوع الطلب  و تسليم الج ، ولكن  في حاف  يتقاطع التسليم مع اإلعادة القسرية  وبالتالي قد  
يشكل    إنا فال  مجتمعها  على  أو  الملجأ  دولة  أمن  على  خطرا   يشكل  تسليمه  المطلوب  الالج   كان 

المادة   في  الوارد  القسرية  اإلعادة  عدع  لمبدأ  انتهاكا   الحالة  في  ذه  الالجو   33التسليم  اتفا ية  ين  من 
1951. 

 33قسرية في المادة ومبدأ عدم اإلعادة ال  32ي المادة  الطرد فالفرع الثاني: مقارنة بين 
التزامين متشابهين في مادتين على التوالي، األوف  و االلتزاع الوارد    1951ورد في اتفا ية الالجوين  

وااللتزاع اآلخر  و االلتزاع بعدع اإلعادة القسرية الوارد في   ،الطرد  والتي وضع عنوان لها 32في المادة 
 . فما  و الفر  بين الطرد وبين اإلعادة القسرية؟  عنوان حظر الطرد أو الرد  حت ت  33دة الما

حد الخلط   إلى  لالتفا ية  حد كبير، قد يصل بالقارئين  إلىيعتبر المفهومان من حين المبدأ متشابهين  
ط بينه  ا  للخلراء مقارنة بينهما توضيحا  لمفهوع مبدأ عدع اإلعادة القسرية، وتجنببينهما، لذلك يجب اج

 وبين المفاهيم المشابهة له. 

المادة   الالجوين    32حين نصت  اتفا ية  المتعاقدة أن تطرد    1951من  الدولة  أنه يحظر على  على 
طني أو النظاع العاع، وأنه في  الجوا  موجودا  في إقليمها بصورة نظامية إال ألسباب تتعلق باألمن الو 

يجب أن يكون وفقا  لقرار متخذ وفقا  لألصوف اإلجرائية،   د، فإنهحاف أرادت الدولة تنفيذ مثل  ذا الطر 
 معقولة ليلتمس خاللها قبوله في بلد  خر.ومن  الالج  مهلة 
أراضي الدولة   إلىة  ألوف مر   الالج   عندما يصلف  ،الحماية الالزمة لالجوين  تأمين  تتكامل المادتين في
يتمتع   فإنه  القسبالمتعاقدة  اإلعادة  من  ويالحماية  الحق،رية،  بهذا  االستهتار  للدوف  عندما   مكن  لكن 

يستقر الالج  في الدولة التي التمس اللجوء فيها وحصل على اعتراف بوضعه وُمن  رخصة اإلقامة  

 

1Lauterpacht, S., & Bethlehem, D, OP.CIT, P, 112. 
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. و ذا ما تم التعبير عنه عندما  33و   32بموجب المادتين   القانونية فإنه عندئذ يكون محميا  بشكل أد 
 .1وجهان لعملة واحدة و تين، متكامل  مادتينوصفت المادتان بأنهما 

 : بين  اتين المادتين ال بد من دراسة أوجه االختالف بينهماأكثر  وإليضاح العالقة

تطبق    32المادة  ف  ليهم،تختلف المادتين من حين األشخاص الذين تنطبق ع  :النطاق الشخصيأواًل:  
ى طالبي اللجوء أو حتى  مادة عل على الالجوين المعترف بهم بشكل رسمي، وبالتالي ال تطبق  ذه ال

بش وجود م  أيضا   ويشترج  في وضعهم،  ُينظر  الدولة،  الذين  أراضي  ذه  على  قانوني  تطبق  فكل  ال 
. و ذا على عكس المادة  2محددة عليهم بعد انتهاء مدة اإلقامة المحددة لالج  في حاف كانت المدة  

وأوس  33 بشكل أشمل  يطبق  الذي  القسرية،  اإلعادة  بهم  ع وعلى  مبدأ عدع  المعترف  الالجوين  جميع 
 رسميا ، وطالبي اللجوء وحاالت التدفق الجماعي. 

كما  و  ف  تختلف أيضا  المادتين من حين نطا  التطبيق اإلقليمي لكل منهما،  النطاق اإلقليمي:ثانيًا:  
بإقليم    ي محدود  الجوا  موجودا  في أراضيها  فإن النطا  اإلقليم  32الواردة في المادة    عبارة الواض  من  

يتعداه   وال  المتعاقدة،  الخارجي  إلىالدولة  في  التطبيق  بينما  القسرية  .  اإلعادة  عدع  نطا   مبدأ  فإن 
 ه حدود ا. خار  إلىالتطبيق اإلقليمي يشمل أراضي الدولة المتعاقدة ويمتد 

للدولةاالستثناءات:  ثالثًا:   المادة    يمكن  وا  32بموجب  به رسميا   المعترف  الالج   على  لموجود  طرد 
الحفاظ حالتي  في  قانوني  بشكل  العاع  أراضيها  ونظامها  المتعاقدة،  للدولة  الوطني  األمن  . على 

المادة   الحالتين،    32واشترطت  كال  واإلجراءات في  األصوف  وفق  الطرد  يتم  أن    أن  بمعنى  قانونية، 
مستندا    إليه  التوصل  تم  الذي  القرار  الضمانا  إلىيكون  وتضمن جميع  التي  القانون،  عليها  ت  ينص 

كما يجب ،  3لقانون والمحاكمة العادلة والحق في االعتراد وأن يكون له وكيال  القانون، كالمساواة اماع ا
 . فإن تطبيق قرار الطرد غير مشروعوإال  ،من  الالج  مهلة اللتماس الملجأ في بلد  خر
ج  خطرا  على  ي يشكل فيها الالالة التبين الح  33ت المادة  بينما في مبدأ عدع اإلعادة القسرية فقد فّرق

المعقولة الدواع  توّفر  الحالة  واشترج في  ذه  البلد  الالج  خطرا  على  أمن  فيها  يشكل  التي  والحالة   ،

 

1 James C. Hathaway, OP.CIT, P, 664. 
2 Weis P, The Travaux préparatoires analysed with a Commentary, (1990), UNHCR, 
P,233. 
3 Ibid, 233. 



45 

 

وبالتالي في حاف توفر إحدى  ،  1كم قضائي نهائي يدين الالج  مجتمع دولة اللجوء فُيشترج صدور ح
 .الضطهاد دولة ا إلىيسم  بإعادة الالج  حتى   ذين الشرطين

أن   الالجوين  نستنتج  وس  رت وف  1951اتفا ية  حين  متكاملين،  الحماية  من  حماية    عت نوعين  من 
وحاالت التدفق الجماعي على    الالجوين بموجب مبدأ عدع القسرية الذي شمل الالجوين وطالبي اللجوء

ج  الموجود على  فقط لال  لتشمل  32الحماية في المادة    ت أراضي الدولة المتعاقدة أو خارجها، وضيَّق
المتع الدولة  قانوني،أراضي  بشكل  ونصَّ  و  اقدة  حدود ا  اتباع    ت داخل  ضرورة  على  واض   بشكل 

 أن يحصل على حق اللجوء دولة أخرى  منة.  إلىاإلجراءات القانونية وتوفير الضمانات لالج  

القسر  اإلعادة  عدع  مبدأ  طبيعة  على  أجرينا ا  التي  الدراسة  في ضوء  وبعد إنا   وبين    ية  بينه  الفصل 
ودرجة الزاع تسمو على    مية إنسانية بالغة،المفاهيم األخرى، نستنتج أن لمبدأ عدع اإلعادة القسرية أ 

مصاف القاعدة القانونية الدولية اآلمرة، وبالتالي فإنه احترامه    إلىالقواعد القانونية االتفا ية، فهو وصل  
من االضطهاد، ويرافقهم بالحماية    الفاريني لالجوين  ر الحاميشكل الجدافهو    واجب على جميع الدوف،
اإلقامة القانونية في    إلىاللجوء وصوال     مرحلة التماسرون فيها، ابتداء  من  في كافة المراحل التي يم

 بلد الملجأ، ما يعترضهم في  ذه الفترات من حاالت قانونية أخرى كالتسليم أو الطرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ibid, 233 
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 الفصل الثاني 

 القسرية  مبدأ عدم اإلعادةستثناءات على الا

The Exceptions 
 تمهيد 

يتكون القانون الدولي بشكل عاع من مجموعة القواعد العامة المنظمة للمجتمع الدولي والمباد  المحددة  
االجتماعي   السلم  تحقيق  دف  بغية  األفراد،  بأحكامه  ويخاطب  الدولية  والمنظمات  الدوف  لسلوك 

  األحيان ال يمكن  وسيادة القانون بين شعوب الدوف كافة، ولكن في بع ر النظاع العاع  والدولي واستقرا
إخالف في احتراع الدوف لهذه   إلىأخذ  ذه القواعد وتطبيقها بشكل مطلق دون استثناء، حين يؤدي نلك 

القاعدة عن تحقيق  دفها، ال   بل قد  القواعد لتعارضها مع المصال  الوطنية الخاصة بها، مما يحّيد 
 االستثناءات أيضا  لها دور في تحقيق األ داف العامة المرادة من القاعدة التي ترد عليها. تكون  ذه 

والذي   1951من اتفا ية الالجوين    33لوارد في المادة  و ذا  و الحاف مع مبدأ عدع اإلعادة القسرية ا
االستثناءات    فقرة الثانية  يجاء في فقرتين األولى  ي القاعدة العامة والتي نصت على الحظر، وال

 التي وردت على  ذا المبدأ.

ة وكون مبدأ عدع اإلعادة القسرية قد اندره ضمن قواعد القانون الدولي العرفي، واكتسب صفة القاعد 
المادة   في  الواردة  االستثناءات  وتحليل  تفسير  فيجب  الالجوين    33اآلمرة  اتفا ية  من  الثانية  الفقرة 

 يشابهها من مفاهيم و و ما سندرسه في المبحن األوف. ومقارنتها مع مافي نطا  ضّيق  1951
السوريين، واالطالع ع الالجوين  التعامل مع قضايا  التعرف على كيفية  لى بع   كما من الضروري 

ومدى احترامها لمبدأ   1951القرارات القضائية واإلدارية األجنبية ودراستها في ضوء اتفا ية الالجوين  
 سندرسه في المبحن الثاني. القسرية و و ما  عدع اإلعادة
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 المبحث األول 

 حاالت استثناء الالجئ من حماية مبدأ عدم اإلعادة القسرية
مطلقا ، بل ورد عليه استثناءين في الفقرة    1951اإلعادة القسرية في اتفا ية الالجوين  لم يرد مبدأ عدع  
 والتي نّصت: 33الثانية من المادة  

افر فيه دواع معقولة العتباره خطرا  على  جاه بهذا الحق ألي الج  تتو حتال يسم  باال على أنه    -2 
ق صدور حكم نهائي عليه الرتكابه جرما  استثنائي  أمن البلد الذي يوجد فيه أو العتباره يمثل، نظرا  لسب

 الخطورة، خطرا  على مجتمع نلك البلد.  

قد حظَّر على الدوف   1951تفا ية الالجوين  ية الوارد في اكما وجدنا سابقا  فإن مبدأ عدع اإلعادة القسر 
حياتهم أو حريتهم فيها  حدود األقاليم التي تكون    إلىقادمين اليها  ربا  من االضطهاد  إعادة الالجوين ال

نات   في  االتفا ية  واضعو  أن  إال  األوف،  الفصل  في  نكرنا ا  التي  االضطهاد  أسباب  مهددتين ألحد 
ا منحوا  ذه  إ الوقت  إمكانية  الدولة لدوف  على  خطرا   الالجوين  شكَّل  حاف  في  قسرا  الالجوين  عادة 

 ذا ما سنناقشه في المطلب األوف. التهديد، و   إلىالمضيفة ولو كانوا سيتعرضون بسبب  ذه اإلعادة  
ومن الواض  أن  ذه االستثناءات لم ترد إال تحقيقا  لغايات أسمى متمثلة في تفضيل حماية المجتمع  

خطر استثنائي، كما أنها تحقق    إلىالج  من أفعاف قد يرتكبها تعرِّد  ذا المجتمع  ي يأتي إليه الالذ 
 تخفيم األلباء عن الدوف المضيفة لالجوين. 

وغالبا  ما يحدث خلط بين حق دولة الملجأ في إعادة الالجوين الخطرين على أمنها أو مجتمعها، وحق  
ي معرد دراستنا لالستثناءات ينبغي االطالع على  لة، وبالتالي فالدولة في استبعاد الهاربين من العدا

استبعاد   إلىوالتي تؤدي    1951بنود االستبعاد الواردة في المادة األولى الفقرة )و( من اتفا ية الالجوين 
(  2)  33الالج  من الحماية الدولية لالجوين، ولكن بآلية مختلفة عن االستثناءات الواردة في المادة  

 لب الثاني. وضوعنا في المطو و م

 المطلب األول 
 ( 2) 33االستثناءات الواردة في المادة 

المادة   من  الثانية  الفقرة  في  على    33ورد  القسرية استثناءين  اإلعادة  تحظر  التي  العامة  القاعدة 
بإع الملجأ  لدولة  يسم   األوف  االستثناء  قسرا ،  الالج   بإعادة  المتعاقدة  للدولة  يسمحان  ادة  لالجوين، 

في   والثاني  الالج   األوف،  الفرع  في  سنتناوله  ما  و و  مجتمعها  على  يشكل خطرا   أنه  حاوف وجدت 
 يشكل تهديد يصيب مجتمع اللجوء و و موضوع الفرع الثاني.   يسم  لها بإعادة الالج  في حاف كان
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 الفرع األول: الالجئ الذي يشكل خطرًا على األمن الوطني لدولة اللجوء 
ي التمتع بحماية مبدأ عدع اإلعادة القسرية  لالج  باالحتجاه بحقه ف  33  دةمن الما  2رة  لم تسم  الفق

خطرا   العتباره  معقوله  دواع   كان  ناك  حاف  طبيعة  ذا   في  تحدد  لم  لكنها  الملجأ،  دولة  أمن  على 
اال على  الخطر  لحالة  للدولة  التقديرية  السلطة  تكون  أن  يعني  ال  أن  ذا  إال  مداه.  أو  من  الخطر، 

 ة، بل  ي مقّيدة باألسباب المعقولة. الوطني مطلق
رية الشارعة يفرضان  ، وطابع قاعدة عدع اإلعادة القس1951كما أن الطابع اإلنساني التفا ية الالجوين  
 ، مما يفرد على الدولة المعنية دراسة د يقة لحالة الالج .1عتبة عالية عند تطبيق االستثناءات 

 األمن الوطني(قب )الخطر على أواًل: طبيعة الخطر المرت
اتفا ية الالجوين    33لم تحدد المادة   الثانية منها،    1951من  الفقرة  مفهوما  لألمن الوطني الوارد في 

القانون   في  قاعدة  يوجد  ال  أنه  كما  المعنى،  يحددوا  ذا  لم  أيضا   التحضيرية  األعماف  في  وبالبحن 
بد من االطالع على شروحات فقهاء ، وبالتالي ال  الدولي تعطي معنى محددا  لمفهوع األمن الوطني

 القانون الدولي لالجوين لمعرفة المقصود باألمن الوطني. 

ر يمكن اعتبار ا تجعل من الفرد يهدد األمن الوطني لبلد اللجوء، كأن معايي  Grahal Madsenاقترح  
لدولة، ا، أو جزء من اتسهيل غزو الدولة التي يقيم فيه  إلىيكون الشخص منخرطا  في نشاطات تهدف  
لى قلب نظاع الحكم في الدولة التي  و مقيم فيها بالقوة أو  من قبل دولة أخرى، وفيما إنا كان يعمل ع

ضد  أنشطة  في  منخرطا   كان  إنا  أو  الناخبين(  إكراه  االنتخابات،  )كتزوير  القانونية  غير  بالوسائل 
و  أجنبية،  دولة  بدوره  حكومة  سيؤدي  العال  إلىالذي  التهديد  بين  وتؤدي  دولقات  انعكاسات    إلىتين 

خطيرة، كما يعتبر التجسس وتخريب المنشآت العسكرية و األنشطة اإلر ابية في دولة اللجوء من بين  
 .2االعماف التي توصف عادة  بأنها تهدد االمن الوطني 

ا  على  ني، حين اعتبر أن الالج  يشكل خطر فقد أخذ بالمفهوع الحدين لألمن الوط  Hathawayأما  
ا أفعاله  األمن  أو  كبير بشكل    إلىلوطني عندما يؤدي وجوده  احتماف حقيقي ومعقوف إللحا  ضرر 

مباشر أو غير مباشر بالمصال  األساسية لدولة اللجوء، بما في نلك خطر الهجوع على أراضيها أو  
 . 3مواطنيها، أو تدمير مؤسساتها الديمقراطية 

 

1 Lauterpacht, S., & Bethlehem, D, OP.CIT, P, 135-136. 
2 Guy S. Goodwin-Gill & Jane McAdam, OP.CIT, P 18. 
3 James C. Hathaway, OP.CIT, P, 346. 



49 

 

لة ما بإبعاد الالج   المنطقي أن تقوع دو   نه من غير روا أاعتب  Bethlehemو  Lauterpachtإال أن  
واضحا    كان  فاالستثناء  اللجوء،  دولة  غير  أخرى  دولة  أمن  على  خطرا   يشكل  كونه  أراضيها  عن 

التي ترا ا    بمعالجة الخطر الذي يهدد أمن بلد اللجوء فقط، ويمكن للدولة المعنية اتخان كافة اإلجراءات 
أن    لى إقليمها أو الخاضعين لواليتها والذين من الممكنخاص المقيمين عمناسبة لضبط أنشطة األش 

القسرية   اإلعادة  اتخان  يمكن  ال  الالجوين  حالة  في  أنه  إال  األخرى،  البلدان  أمن  على  خطرا   يشكلوا 
 . 1كإجراء من  ذه اإلجراءات 

ال تحديد  عند  االعتبار  بعين  األخذ  الوطويجب  االمن  على  خطرا   يشكل  الذي  التشريعات سلوك  ني، 
ثر خطورة، واألفعاف التي تهدد أمن الدولة، وكما الجزائية الخاصة بدولة اللجوء، من حين األفعاف األك

نوع العقوبة المقررة عليها، كما أن بع  الدوف تفرد تشريعات خاصة بوكاالت االمن    إلىيمكن النظر  
شكل اعتداء  على  األفعاف التي تتنص ضمن قوانينها على العديد من صور  الوطني الخاصة بها أو  
 .2االمن الوطني الخاص بها 

 ثانيًا: إجراء التقييم الفردي )وجود األسباب المعقولة(  
ال يمكن للدولة المعنية اعتبار أن فردا  ما يشكل خطرا  على أمنها الوطني دون أن يكون قرار ا  ذا 

التعامل مع مبدأ عمدعوما    القباألدلة ومدروسا ، وخصوصا  أن  سرية  و تعامل مع قاعدة  دع اإلعادة 
نها. ولكي تستطيع الدولة أن تقّدع الحجج واألدلة، عليها إجراء   مرة، ال يمكن انتهاكها وال االنتقاص م 

 الوطني. التقييم الفردي لالج  ومن ثم إثبات وجود أسباب معقولة العتباره خطرا  على األمن

 

1 Lauterpacht, S., & Bethlehem, D, OP.CIT, P, 135. 
على سبيل المثاف: يعاقب قانون العقوبات السوري الشخص )سوري أو أجنبي له محل إقامة أو سكن على أراضي    2

اف الشاقة المؤبدة إنا اقدع  ذا الشخص بأية وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني  الجمهورية العربية السورية( باألشغ
الم  أو  بالمنشآت  األضرار  والمعلى  البواخر  و  المواصالت  صانع  وسبل  واألرزا   والذخائر  واألدوات  الهوائية  ركبات 

بعة له )أو كان سببا  في نلك(.  وبصورة عامة كل األشياء نات الطابع العسكري أو المعدة الستعماف الجيش والقوات التا
  266المادة  تلف نفس. انظر    إلى  كما يقضي باإلعداع إنا حدث الفعل في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى

 من قانون العقوبات السوري. 270والمادة 

 في سبيل دولة أجنبية. كما عاقب باالعتقاف المؤقت كل من جّند في األرد السورية دون موافقة الحكومة جنودا  للقتاف 

الدولة أمن  الواقعة على  السوري من األفعاف  القانون  اعتبار ا مثاال   ، ويم ذه األفعاف وغير ا اعتبر ا  على األفعاف كن 
التي تشكل خطرا  على أمن الدولة والتي قد يرتكبها أحد الالجوين المقيمين في سورية. 
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ّرف الدولة بشكل تعّسفي أو متقلب وأنه يجب ة بأنها عدع تص اعتبرت محكمة نيوزلندا األسباب المعقول
نا كان  ناك على وجه التحديد خطر مستقبلي واالستنتاه بشأن  ذه المسألة يجب أن يكون  تناوف ما إ

 .1مدعوما  باألدلة
الشارع لمبدأ عدع اإلعادة القسرية يجعل من عتبة    كما أنه ال بد من األخذ بعين االعتبار أن الطابع

االستثنا توجد شتطبيق  لكل الج   فردي  تقييم  إجراء  من  بد  ال  وبالتالي  عالية،  بأنه  ءات  حوله  كوك 
يشكل خطرا  على االمن الوطني، حين أن إجراء اإلعادة القسرية لشخص ما دون دراسة  ذه الظروف 

 الة.والقيود المفروضة على االستثناءات في مثل  ذه الحسيتعارد مع الطبيعة اآلمرة للمبدأ 

 ن الخطر المحتمل على أمن بلد اللجوء والخطر الذي سيتعرض له الالجئلتناسب بيثالثًا: ا
الشموف   بنود  مستوفي  شخص  القسرية  و  اإلعادة  عدع  مبدأ  حماية  من  سيثتنى  الذي  الشخص  إن 

حين تكون حياته أو حريته    إلىبالتالي فإن إعادته  و ارب بسبب خوف له ما يبرره من االضطهاد، و 
 لى أمن دولة اللجوء. بخطر كبير، وبالمقابل فإنه يشكل خطرا  ع مهددتين سيجعله

وبالتالي نحن نكون أماع خيارين، إما أن يصيب الخطر الالج ، والثاني أن يصيب دولة الملجأ،  ذا  
ن بلد الملجأ البد من مراعاة التناسب بين الخطر أنه في حاف تقييم الخطر المحتمل على أم  إلىيؤدي  
 . 2بلده األصل  إلىج ، والخطر الذي سيتعرد له الالج  بإبعاده ي حاف بقاء الالف

( تتعامل مع أثمن حق من حقو  اإلنسان، و و الحياة نفسها  2)  33عالوة  على نلك، بما أن المادة  
يفو  خطر مجرد حقيقة   المنطقي أن  الفرد على  فسيكون من غير  الذي يشكله  الخطر  اإلدانة على 

ال يكف الدولة  يتعدا ا    إلىي اإلشارة  مضيفة، فال  الجريمة المرتكبة، بل البد أن  التمّعن في    إلىطبيعة 
 .3الظروف التي ارتكبت فيها 

 :4إنا  االعتبارات التي يجب أخذ ا بعين االعتبار  ي 

 

1 Attorney General v Zaoui, Dec.No. CA20/04 (NZ CA, Sept.30,2004) Mentioned in 
James C. Hathaway, OP.CIT, P, 345. 

بأن مبدأ عدع  2 اإلشارة  بد من  الوا  ال  القسرية  أي اإلعادة  لم يرد عليه  االنسان مطلق، حين  اتفا يات حقو   في  رد 
كل خطرا  على أمن دولة الملجأ، ال  استثناء. وبالتالي ال يمكن إجراء أي تناسب بين الخطرين، فحتى لو كان الالج  يش

إعادته   الغالبة    إلىيمكن  الالج   ي  أو حريته مهددتين، فحماية  الدولحين تكون حياته  القانون  ي لحقو  في سيا  
 االنسان.

3 Guy S. Goodwin-Gill & Jane McAdam, OP.CIT, P, 20. 
4 Lauterpacht, S., & Bethlehem, D, OP.CIT, P, 137. 
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 أمن بلد الملجأ.جسامة الخطر الذي يشكله وجود الالج  على  -1
 احتمالية تحقق  ذا الخطر. -2
ا -3 زواف  بإمكانية  أمن  على  كبيلخطر  بشكل  تخفيفه  أو  اللجوء  الشخص لد  إبعاد  حاف  في  ر 

 المعني.
 طبيعة ومدى الخطورة التي سيتعرد لها الفرد في حاف إعادته قسرا .  -4
لد اللجوء، أو عن  إمكانية اتباع سبل أخرى متاحة متسقة مع حظر اإلعادة القسرية سواء  في ب -5

 من.  بلد ثالن   إلىطريق إبعاد الفرد المعني 

( والذي يسم  بإعادة الالج  قسرا ،  و الخطر الذي 2)   33من المقصود بالمادة  طر على األإنا  فالخ
للغاية، يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر     إلى يتهدد أمن دولة الملجأ ويجب أن يكون خطرا  شديدا  

  في يتعرد له الالجدولة واستقاللها والسالع الخارجي لها، ويفو  الخطر الذي سالتعرد لسالمة ال 
 حاف تمت إعادته قسرا . 

 الفرع الثاني: الالجئ الذي يشكل خطرًا على مجتمع بلد الملجأ. 
فأعطوا   المجتمع،  والخطر على  الدولة  أمن  الخطر على  بين  فّرقوا  االتفا ية  أن واضعو  الواض   من 

المعقولة، ط سوى األسباب  اإلطال  لمفهوع أمن بلد اللجوء ولم يحددوا مفهوع األمن ولم يحددوا ضواب
الال ارتكاب  من  البد  وإنما  مطلقا ،  يكن  فلم  المجتمع  على  الخطر  مفهوع  استثنائي  وقّيدوا  جرما   ج  
 الخطورة وصدور حكم نهائي عليه يدينه بارتكاب  الجريمة االستثنائية الخطورة .

 أواًل: الجريمة االستثنائية الخطورة 
لجرائم  مفهوع أو تعريم للجريمة االستثنائية الخطورة، فاوانين الوطنية  ال يوجد في القانون الدولي أو الق
 مخالفة على حسب العقوبة المقررة لها.   إلىجنحة  إلىتصّنف خطورتها من جناية  

دوا الجريمة االستثنائية الخطورة، تأكيدا  منهم على  أرا  1951لكن واضعو االتفا ية في اتفا ية الالجوين  
الملجأ بسبب وجود الالج  على أراضيها، وحماية  منهم لالج   تتعرد له دولة  طبيعة الخطر الذي س

اج ارتكابه الجريمة االستثنائية الخطورة وعدع االكتفاء بارتكاب جريمة  في حاف إعادته عن طريق اشتر 
 عادية. 

تفا ية  حين تكون حياته أو حريته مهددتين يتعارد مع األ داف اإلنسانية ال  إلى  كما إن إعادة الالج
للسماح  الالجوي الالج   التي سيرتكبها  الجريمة  في وصف  التشدد  من  وبالتالي البد  برمتها،  للدولة ن 

 بإعادته وبالتالي ال بد من توافر شرطين  امين للجريمة و ما االستثنائية والخطورة. 
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عادة   األفعوُتفهم  أنها  القسرية،  اإلعادة  تبرر  والتي  الخطورة  االستثنائية  الجرائم  تنطوي    التي  على  اف 
 .1طو المسل  القتل، االغتصاب، التحرش باألطفاف، الجرح والحر  المتعمد، االتجار بالمخدرات والس

 ثانيًا: صدور حكم نهائي يدين الالجئ
المادة   اتفا ية  2)  33اشترطت  من  جريمة  (  بارتكابه  الالج   يدين  نهائي  حكم  صدور  الالجوين 

 ن القرار بإعادته قسرا .الملجأ من اتخااستثنائية الخطورة لتتمكن دولة 
وتكمن أ مية  ذا الشرج في أنه ال يمكن االعتماد على مجرد الشك أو االعتماد على األدلة التي قد  

القسر  اإلعادة  لتطبيق  الدولة  إدارات  إحدى  من  تقدمها  البد  وإنما  الدراسة،  موضوع  الالج   على  ية 
ومشكلة تشكيال  صحيحا ، ومتبع فيه  والية القضاء    صدور حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة لها

الطعن   وتم سلوك جميع طر   للدفاع،  الالزمة  والضمانات  بارتكابه  كافة األصوف  الالج   يدين  فيه، 
 طورة.إحدى الجرائم نات الطبيعة االستثنائية الخ

لتي تم  ات القانونية اوبالتالي عند تقييم الحالة الفردية لالج  يجب أن تؤخذ في عين االعتبار اإلجراء
 .2اتخان ا بحقه 

 ثالثًا: الخطر على مجتمع دولة الملجأ

 (: 2)  33ُيقصد بالخطر على مجتمع دولة الملجأ الذي اشترطته المادة 

بشكل عاع، على عكس الخطر المشروج في حالة األمن  الخطر الواقع على رفاه السكان وسالمتهم  
ما أن الخطر المشروج للسماح باإلعادة في  كبر للدولة، كالوطني حين تم التركيز على المصال  األ

المطلوب  الخطر  عن  يقل  لن  الملجأ  دولة  مجتمع  على  الحفاظ  األمن    حالة  على  الحفاظ  حالة  في 
ل جسيما   الخطر  يكون  أن  يجب  حين  وتقدير  الوطني،  الدقيق،  التقييم  إجراء  يجب  وبالتالي  لغاية. 

الذي ارتكبت فيه، ووجود دليل يثبت احتمالية  لجريمة والوقت  القضية بشكل واقعي، كطبيعة واروف ا
 .  3اإلجراع  إلىالعودة 

اللجوء   يتم  مبدأ عدع اإلعادة القسرية كحل أخير لحماية مجتمع دولة اللجوء وبعد التأكد من    إلىإنا  
 دع وجود  لية بديلة لحماية المجتمع في بلد اللجوء من مخاطر عالية نات ضرر غير مقبوف. ع

 

1 James C. Hathaway, OP.CIT, P, 349. 
2 Lauterpacht, S., & Bethlehem, D, OP.CIT, P, 139. 
3 Ibid, P, 140. 



53 

 

بمك ممارسة  أن  اا  لمن   الدوف  الحبس  ع   خيار  الخطرين  كبديل    إلىلالجوين  مسمى  غير  أجل 
لإلعادة القسرية  ي إحدى اآلليات التي يجب مراعاتها، ألنها تحمي المجتمع المضيم، لكنها تتجنب  

 . 1االضطهاد الذي قد يتعرد له الالج  في حاف إعادته خطر 
 المطلب الثاني 

 االستبعاد القسرية مع بنود  عدم اإلعادةدأ  مب  استثناءات مقارنة
يختلط األمر بالنسبة لنا كباحثين في التفريق بين االستثناءات التي ترد على مبدأ عدع اإلعادة القسرية  

المادة   الالج   33في  بإعادة  تسم   والتي  بنود    إلى،  وبين  مهددتين،  حريته  أو  حياته  تكون  حين 
 لى )و(. االستبعاد الواردة في المادة األو 

جة في كلتا القاعدتين  ي استبعاد الالج ، ولكن بدراسة الفر  بينهما  ولى يبدو لنا أن النتي لة األفللو 
 نجد أن لكل مادة منهما مفهوع مختلف عن اآلخر، ونتيجة مختلفة في حاف التطبيق.

و  األوف،  الفرع  في  االستبعاد  بنود  على  التعّرف  من  بد  ال  أكثر  الفر   التفريق  ولتوضي   ذا  ثم  من 
 الثاني.  بينهما ببع  النقاج في الفرع

 الفرع األول: ماهي ة بنود االستبعاد
عاع   في  الالجوين  اتفا ية  صياغة  تمت  الحرب    1951عندما  مجرمي  كبار  محاكمات  نكرى  كانت 

مي  العالمية الثانية ال تزاف ماثلة في األن ان بقوة، فجرى اتفا  بين الدوف على وجوب عدع حماية مجر 
كما   بالدخوف  الحرب.  السماح  بعدع  رغبتها  الدوف  يشكلون   إلىأبدت  الذين  للمجرمين  خطرا     أراضيها 

على األمن والنظاع العاع. إنا  فإن األساس المنطقي وراء بنود االستبعاد الواردة في المادة األولى الفقرة  
مرتكب  تجعل  الخطورة  من  درجة  األعماف  بع   تشكل  أوال ،  شقين:  نو  يستحقون )و(  ال  الحماية    يها 

ي طريق محاكمة المجرمين الخطرين  الدولية كالجوين، وثاني ا، يجب أال يقف القانون الدولي لالجوين ف
 2الهاربين من العدالة.

ضرورة حرمان األشخاص    إلىعند وضعها لبنود االستبعاد    1951وبالتالي استندت اتفا ية الالجوين  
ة وأي شخص مذنب ة المشروعة على الجرائم الخطير اكمة أو العقوبالتهرب من المح  إلى الذين يسعون  

ف األمم المتحدة ونلك خالف الحرب العالمية الثانية، كما أنها استندت  ارتكب أعماف تتعارد مع أ دا

 

1 James C. Hathaway, OP.CIT, P, 349. 
2 UNHCR, Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of 
the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, para. 3. 
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اإلعالن العالمي لحقو  االنسان الذي نص على حظر التذرع بالحق في التماس الملجأ والتمتع به   إلى
االضط من  لألخالصا   بالنسبة  أعماف  هاد  أو  سياسية  غير  جريمة  ارتكاب  بسبب  المالحقين  شخاص 
 . 1د  األمم المتحدةتناق  أ داف ومبا

 أواًل: تعريف بنود االستبعاد 
في المادة األولى الفقرة )و( على ثالث فوات ألشخاص ارتكبوا افعاال    1951نصت اتفا ية الالجوين  

 كابهم  ذه األفعاف يعتبرون أنهم غير مستحقين للحماية الدولية.نات طبيعة جرمية وبالتالي بسبب ارت
معايير الموجودة في  االستبعاد بأنها البنود التي تنكر وضع الالج  على شخص استوفى التعّرف بنود  

منع    إلى. حين تهدف بنود االستبعاد  2بنود الشموف، ونلك ألنه ال يحتاه أو ال يستحق الحماية الدولية
فإن الالج  الذي  . وبالتالي  3لالج  من المقاضاة القانونية في بلد الموطناستغالف الحماية التي ُتمن   

 الالجوين. تتوافر فيه أحد بنود االستبعاد ال تشمله اتفا ية 
في الفقرة )و( منها على أن أحكاع االتفا ية ال تنطبق    1951نصت المادة األولى من اتفا ية الالجوين  

 أي شخص تتوفر أسباب جدية لالعتقاد بأنه: على 
اإلنسانية، بالمعنى المستخدع لهذه    ارتكب جريمة ضد السالع أو جريمة حرب أو جريمة ضد  -أ

 وضوعة للنص على أحكاع بشأنها. الجرائم في الصكوك الدولية الم
 ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خاره بلد اللجوء قبل قبوله في  ذا البلد بصفة الج . -ب
 ارتكب أفعاال  مضادة أل داف األمم المتحدة ومبادئها.  -ت

بأن التفا ي  التذكير  الجدير  تسعى  و نا من  إنسانية،  أ داف ومسّوغات  الالجوين  الحقو    إلىة  توفير 
ية لمن أصبحوا دون أوطان تحميهم، لكن ال بد من التأكيد على أن أحكاع  ذه االتفا ية و ذه األساس

بشكل مطلق دون مراعاة المصال  األساسية للدوف والمجتمع الدولي على    األ داف ال يمكن تطبيقها
ا بة من  حق في حماية أمنها من مرتكبي الجرائم، وللمجتمع الدولي الحق في معالسواء، فلكل دولة ال

 

 . 5-4ص ، 2021القانون الدولي لالجوين، منشورات الجامعة االفتراضية، دمشق،  إيمان، د.حمدان،  1
السا  2 المتحدة  األمم  مدخل  مفوضية  الالجوين،  لشؤون  الذاتي    إلى مية  التعليم  برنامج  لالجوين،  الدولية  ،  1الحماية 

 71، ص 2005جنيم، 
3  Webber.F, “Exclusion from Refugee Status Under article 1F of The Convetion”. 
Available on:https://www.refugeelegalaidinformation.org/exclusion-refugee-status-
under-article-1f-convention  
 

https://www.refugeelegalaidinformation.org/exclusion-refugee-status-under-article-1f-convention
https://www.refugeelegalaidinformation.org/exclusion-refugee-status-under-article-1f-convention
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يرتكب أفعاف تتنافى ومصالحه والقانون الدولي، لذلك جاءت بنود االستبعاد والتي كان  دفها الحفاظ  
 ة مفهوع اللجوء. على سالم

 ثانيًا: فئات الجرائم المشمولة ببنود االستبعاد:

 الجريمة ضد السالم، جرائم الحرب، الجرائم ضد اإلنسانية:  -أ
المعنى المقصود بهذه الجرائم، ولم تقدع أي تعريم لها، وإنما اكتفت    1951لم توض  اتفا ية الالجوين 

إحدى   إلىلى أحكاما  خاصة بشأنها، أما نحن فلجأنا الصكوك الدولية الموضوعة للنص ع إلىباإلحالة 
 المنشورة والتي تناولت موضوع انتهاكات القانون الدولي اإلنساني.رسائل الدكتوراه 

السالم:   -1 ضد  مخالفة تتمالجرائم  حرب  أو  واعتداء،  حرب  وابتداء  وتحضير،  تدبير،  في  ثل 
 . 1للمعا دات أو االتفا يات والمواثيق الدولية

وعاداتها مثل قتل المدنيين، وسوء تتمثل في المخالفات المرتكبة ضد قوانين الحرب  لحرب:  جرائم ا -2
 2ره ضرورات الحرب معاملتهم، وقتل األسرى، والتنكيل بهم وتدمير المدن والقرى مما ال تبر 

تتمثل في القتل واال الك واالسترقا  واإلبعاد وكل عمل  خر غير إنساني    الجرائم ضد اإلنسانية: -3
اثناء ا، أو  ار  االضطهادات لدوافع سياسية، أو  تكب ضد أي شعب من الشعوب قبل الحرب أو 

تعد خرقا   أو االضطهادات  األعماف  أكانت  ذه  الدين، سواء  أو  بالجنس  الداخلي   متعلقة  للقانون 
 .3للبالد التي ارتكبت فيها أو ال تعد نلك

ال يوجد هذا البلد بصفة الجئ:    جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في -ب
أو القوانين الوطنية تعريم معتمد لمفهوع الجريمة غير السياسية الخطيرة،  في القانون الدولي  

بكلمة جريم يراد  البلدان  قد ففي بع   بلدان أخرى  وفي  فقط،  الطابع  الخطيرة  الجرائم  تلك  ة 
. وتعتمد خطورة  4ى القتل العمد تشمل  ذه الكلمة أي فعل محظور ابتداء  بالسرقة الصغيرة وحت 

عو  على  الجريمة  أو   ذه  به،  تسببت  الذي  المادي  الضرر  الفعل،  طبيعة  مثل  معّينة  امل 
تي يمكن فرضها على مرتكبيها في نظاع قضائي  الضرر بالممتلكات، ونوع العقوبة الجنائية ال

جميع األفعاف  العمد،  ذه  الحر   المسل ،  السطو  القتل،  كاالغتصاب،  جرائم  معّين  تعد  ها 

 

جامعة نايم   إلى لة دكتوراه مقدمة  رسا  المواجهة الدولية والوطنية النتهاكات القانون الدولي اإلنساني،  ياسر.  د. كلزي،  1
 . 31، ص2009علوع األمنية. الرياد، لل
 . 31، ص نفس المرجع 2
 . 31، صنفس المرجع 3
 . 8ص ،مرجع سابق حمدان، إيمان. د. 4
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أن تكون دوافع  ذه الجريمة غير سياسية، شخصية،    خطيرة في أغلب تشريعات العالم، ويجب 
بل قبوف الالج  فيه، وقد يكون كما أن الجريمة يجب أن تكون قد ارتكبت خاره بلد اللجوء، ق

ل الجنائية  للقوانين  حينها  يخضع  حين  اللجوء  بلد  ماعدا  بلد  خر،  أو  األصلي  بلده  بلد   ذا 
 . 19511ين  من اتفا ية الالجو  33و   32اللجوء و المادتين  

السياسية من الحصوف على مركز الالج ،  و حماية   الجرائم غير  الغرد من استبعاد مرتكبي  إن 
ولة اللجوء ومجتمعها، وانصاف الالج  الذي ارتكب جريمة عادية، أو جرما  سياسيا ، ولدى  مصلحة د 

بند االستبعاد  ذا ال االضطهاد الذي قد    بد من الموازنة بين طبيعة الجرع المفترد، ودرجة  تطبيق 
ه  يتعرد له في حاف االستبعاد، فإنا كان لالج  خوف له ما يبرره من التعرد لالضطهاد في حيات

 .2أو حريته فيجب أن تكون الجريمة جسيمة جدا  

المتحدة:   -ت األمم  ومبادئ  لمقاصد  المخالفة  يرتكب ضاألفعال  فعل  أي  وأ داف  إن  مباد   د 
يرتكب ضد   فعل  المتحدة  و  على  األمم  ويؤثر  للخطر،  ويعرضهما  الدوليين،  واالمن  السلم 
الدوف  بين  الودية  العالقات  مع3إنماء  البند  ويتداخل  ذا  رقم    .  أن    -أ -البند  البديهي  فمن 

المتحدة   األمم  لمباد   منافية  أفعاف  السالع  ي  ضد  جريمة  أو  حرب  جريمة  اي  ارتكاب 
أوأ  يمكن  ال  طبيعتها،  بحكم  كهذه،  وأفعاف  مرتبطين   دافها،  أشخاص  قبل  من  إال  ترتكب  ن 

ف غير مشمولة . وجاء  ذا البند لتغطية أي أفعا4بأعلى سلطات الدولة، أو كيان يشبه الدولة
 تماما  ببندي االستبعاد السابقين. 

 قسريةالفرع الثاني: المقارنة بين بنود االستبعاد ومبدأ عدم اإلعادة ال
بن مع  القسرية  اإلعادة  عدع  مبدأ  فكال يتكامل  كال ما،  من  المدركة  الغاية  في  ويتفقان  االستبعاد  ود 

والمادة  1المادتين   ال2)33)و(  الهدف  حين  من  يتفقان  اللجوء  (  دولة  مصال   حماية  في  متمثل 
قى حاميا  لطالب  ومجتمعها من المجرمين الخطيرين، ويتكامالن حين أن مبدأ عدع اإلعادة القسرية يب

 

1United Nations High Commissioner for Refugee, “Note on the Exclusion Clauses 
EC/47/SC/CRP.29, 1997. Available 
on:https://www.unhcr.org/excom/standcom/3ae68cf68/note-exclusion-clauses.html 

الدولية ،    2 الحماية  من  الالج   استبعاد  بلخير،  حاالت  البحثبلحاه  للدراسات  الدولي  القانون  العدد  يةمجلة   ،3  ،
 .  70-52، برلين،  2020

 . ، الديباجة2، المادة  1انظر ميثا  األمم المتحدة: المادة  3
4  United Nations High Commissioner for Refugee, “Note on the Exclusion Clauses, 
OP.CIT. 

https://www.unhcr.org/excom/standcom/3ae68cf68/note-exclusion-clauses.html
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فردي واهور انطبا  أحد بنود االستبعاد عليه )كأن يكون مجرع حرب( اللجوء حتى دراسة طلبه بشكل 
 له.   1951الالجوين فعندئذ يتم استبعاد الالج  من حماية اتفا ية 

له الالج  في حاف االبعاد وطبيعة   يتعرد  الذي قد  ينبغي إجراء تناسب بين الخطر  الحالتين  وفي 
 :  جرع الذي اقترفه، لكنهما يختلفان في عدة نقاجال

 أواًل: الفعل المرتكب 
سانية أو  تطبق بنود االستبعاد على الالج  في حاف ارتكابه إحدى جرائم الحرب أو الجرائم ضد اإلن

أفعاال  مضادة أل داف  ارتكب  أو  سياسية  ارتكابه جريمة جسيمة غير  في حاف  أو  السلم  جرائم ضد 
بينما المادة    األمم المتحدة الالج  في حاف ارتكابه أحد األفعاف التي  ( تطبق على  2)  33ومبادئها، 

ارتكابه   أو  الملجأ والتي سبق وشرحنا ا سابقا ،  لدولة  الوطني  باألمن  الجرائم االستثنائية  تضر  إحدى 
 الخطورة كالقتل أو االغتصاب أو االتجار بالمخدرات. 

وقف على تقدير  ( يت2) 33)و(، حين أن تطبيق المادة    1مادة  ( عتبة أعلى من ال2)33تتطلب المادة  
التهديد المستقبلي المحتمل من الشخص المعني بدال  من ارتكاب فعل ما في الماضي، وتطبيقها يتوقف 

الالج  في حاف إعادته  أيض لها  يتعرد  التي قد  الوخيمة  بالعواقب  بعين االعتبار    إلى ا  على األخذ 
  33ية على أن العتبة في المادة  ته مهددتين بالخطر، كما يؤكد مخطط االتفا  حين تكون حياته أو حري

لجسيم الوارد )و( حين لن يكون متسقا  أن يكون الخطر ا  1( أعلى من العتبة المطلوبة في المادة  2)
المادة المادة  1في  في  الوارد  االستثنائي  الخطر  من  أعلى  اشتراج 2)33)و(  نلك  و  على  والدليل   )
 بالحكم القضائي من قبل دولة الملجأ.  اإلدانة
  1951تالي فإنا كان سلوك الالج  غير خطير بما يكفي الستبعاده من حماية اتفا ية الالجوين  وبال

 .1  (2)  33غير المرجع أن يفي بالحد األعلى من المادة  )و( فمن   1بموجب المادة 

 ثانيًا: اإلدانة بالحكم القضائي 
أسباب جدّية بأنه ارتكب أحد   انة بحكم قضائي، وإنما اشترطت مجرد توافرلم تتطلب بنود االستبعاد إد 

س المادة )و(. وبالتالي  ذا يخضع لتقدير دولة الملجأ، على عك1الجرائم المنصوص عنها في المادة  
( والتي فّرقت بين الالج  الذي يشكل خطرا  على األمن الوطني )حين طلبت في  ذا السيا   2)  33

ل خطرا  على مجتمع اللجوء فقد طلبت في  ذا  ي المعقولة(، أما بالنسبة لالج  الذي يشكتوافر الدواع
 السيا  توافر حكم نهائي. 

 

1Lauterpacht, S., & Bethlehem, D, OP.CIT, P, 136. 
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تبعاد أقوى من الدواع المعقولة، فاألسباب الجدية يجب  كما أن األسباب الجدّية المطلوبة في بنود االس
م أقوى  االعتقاد  أن  كما  للشك،  مجاال   تدع  ال  بأدلة  تقترن  يصل  أن  بل  الشك  مجرد  مرحلة   إلىن 

 االيمان. 

 الثًا: القيود اإلقليمية والزمنية ث
أ   االستبعاد  بندي  توافر  يؤدي    –في حاف  نلك  فإن  األولى،  المادة  من  اللجوء    استبعاد   إلىه  أ لية 

الشخص  من   بعد  ارتكابه  أو  الفعل  اكتشاف  تم  ولو  الفعل،  ارتكاب  ووقت  مكان  عن  النظر  بغ  
 لالج .المعني صفة ا

تكاب الجريمة خاره بلد الملجأ، أما األفراد الذين يرتكبون  جرائم  يشترج ار   –ب    –أما بند االستبعاد  
د االستثناء، وإنما سيتم التعامل معها من خالف  خطيرة غير سياسية  داخل بلد الملجأ فال تخضع لبن
المادة   تطبيق  أو  المحلي  الجنائي  القانون  اشترط2)  33تطبيق  والتي  تشكيل (  أو  الفعل  ارتكاب  ت 

 الوطني و و موجود داخل بلد اللجوء.  الخطر على األمن

 رابعًا: التأثير على وضع الالجئ 
نهائيا ، بما    1951تبعد شموله بحماية اتفا ية الالجوين  إن انطبا  أحد بنود االستبعاد على الالج  يس

وال يمكن منحه وضع الالج  في أية دولة   فيها حماية مبدأ عدع اإلعادة القسرية، فهو لم يعد الجوا ،
المادة  أ تطبيق  أما في حالة  يؤدي  2)  33خرى.  فهذا ال  اللجوء،    إلى(  الشخص من وضع  استبعاد 

ية، لكن يحق لدولة الملجأ إعادته قسرا  نظرا  ألنه يشكل خطرا  على أمنها  فيبقى الجوا  بموجب االتفا  
ماية الدولية في يمنع من االعتراف له بوضع الج  ومنحه الحالوطني أو مجتمعها، إال أنه ال يوجد ما 
الالجوين   اتفا ية  يشكل خطرا  على    1951دولة أخرى طرف في  أنه  تعتبر  الدولة ال  أن  ذه  طالما 

 الوطني أو على مجتمعها.أمنها 

 المبحث الثاني 

 تطبيقات على مبدأ عدم اإلعادة القسرية
لمبد  النظري  اإلطار  في  بحثنا  أن  الالجوين  بعد  اتفا ية  في  الوارد  القسرية  اإلعادة  عدع  ،  1951أ 

و  واستنتجنا طبيعته العرفية واآلمرة، البد من دراسة كيفية تطبيقه من قبل الدوف، ومدى احترامها له،  
عل  تطبيقها  الجّيد  فمن  أكثر  الدراسة  ولتتوض   ذه  الواقعية،  للحاالت  السورّية، شموليته  الحالة  ى 

يين الذين  ربوا ألسباب متنوعة بحثا  عن األمان في القارة االوروبية، فمن  ذه الدوف والالجوين السور 
نا ودرسنا ا سابقا ( ومنهم من  من قاع بإعادة السوريين و م في أعالي البحار )كحالة اليونان والتي سبق 
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ع  الدوف تصدر  تاريخنا  ذا فإن ب  إلىحالة أيضا ( و تركيا )وقد اطلعنا على  ذه ال  إلىقاع بإعادتهم  
سورية، محتجين    إلىقرارات قضائية متفرقة  نا و ناك بخصوص الجوين سوريين طعنوا بقرار إعادتهم  

العسكرية   الخدمة  بسبب  لالضطهاد  سيتعرضون  ما  بأنهم  و ذا  السوري،  العربي  الجيش  في صفوف 
ار إعادة جماعي بحق  الدنمارك كأوف دولة أوروبية تصدر قر سندرسه في المطلب األوف. أيضا  نجد أن  

 سوريين الجوين في أراضيها، و ذا ما سندرسه في المطلب الثاني. 
 المطلب األول 

 طالبي اللجوء السوريين الفارين من خدمة العلم 
الصرا  نروة  عاع  في  في  اإلر اب  مع  السوري  السوري  2015ع  الشباب  من  به  بأس  ال  عدد  قاع   ،

الخدمة ضمن صفو بالهرو  الجماعات ب من سورية خوفا  من  السوري في مواجهة  العربي  الجيش  ف 
اإلر ابية المسلحة )كالدولة اإلسالمية في العرا  والشاع(، وطلبوا اللجوء في دوف القارة األوروبية، سواء 

المكان  رو  في  يعيشون  كان  الذين  الشباب  ال، فحتى  أع  الجماعات  مناطق سيطرة  ذه  من  دن  بهم 
أوروبا  اربين من الخدمة العسكرية    إلىب الهجرة عن طريق المتوسط  اآلمنة استغّلوا فت  تركيا ألبوا

السوري.   العربي  الجيش  الالجوين    إلىوبالعودة   في صفوف  لم تنص على    1951اتفا ية  أنها  نجد 
اللجو ر  من  وضع  أساسها  على  يمكن  التي  األسباب  من  كسبب  العسكرية  الخدمة  أداء  وفي  ء.ف  

لبارة االستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، لتدف على عدع    منتصف القرن التاسع عشر جاءت 
 ، و ذا ما سنتعرف اليه في الفرع األوف، ولكن 1رغبة المرء في أداء الخدمة العسكرية إلرضاء ضميره 

لعدع   العسكرية  الخدمة  من  الفار  اللجوء  للسوري طالب  االعتراف  يمكن  بوضع   ل  أدائها  في  رغبته 
 في الفرع الثاني.  الج ؟  ذا ما سنناقشه

 Conscientious Objection to Military Service الفرع األول: االستنكاف الضميري 
ال كتابات  حسب  التاريخ  في  مرة  ألوف  الضميري  االستنكاف  اإلمبراطورية  اهر  في  القدامى  مؤرخين 

، عند بلوغه سن  يانوس و و ابن أحد قدامى الجنود الرومانيينُدعي ماكسيميل   295الرومانية، ففي عاع  
االلتحا  بفيالق الجند الروماني. غير أنه أعلم حاكم والية نوميديا أنه ال يستطيع    إلى الحادية والعشرين  

، وأصرَّ على رف  االلتحا  حتى تم إعدامه. كما طرحت مسألة االلتحا ، بدافع من قناعاته الدينية

 

المتحدة، نيويورك، اإلنسان، االستنكاف الضميري عن الخدمة  لحقو   المفوضية السامية    1 العسكرية، منشورات األمم 
 . 2، ص 2012
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ا عاع  االستنكاف  في  بإعف  1575لضميري  قامت  ولندا  بالسلم  عندما  المنادية  المينونايت  طائفة  اء 
 .1األقليات من المشاركة في الحروب التي خاضتها لنيل استقاللها  إلىوالتي تنتمي 

كما  و الضميري،  االستنكاف  أصوف  اليوع،    وتعود  على    إلىمعروف  يقوع  عسكري  بنظاع  األخذ 
 م.التجنيد االجباري العاع واستنفار المجندين لاللتحا  بجيش وطني دائ 

ضميره،   إلرضاء  العسكرية  الخدمة  أداء  المرء  رف   على  لتدف  الضميري  االستنكاف  لبارة  جاءت 
اإلنكليزية   الضمير  الوجي  conscienceولفظة  اوكسفورد  قاموس  اإلنكليزيةعّرفها  للغة  أنها    ز  على 

 .2 وازع المرء الذي يفر  بين الصواب والخطأ  

مع  على  يقوع  الذي  الضميري  و  سلمّية  فاالستنكاف  بصورة  يتجلى  أن  ويمكن  راسخة،    –تقدات 
 .3أو يمكن أن يكون اعتراضا  انتقائيا  على صراع معّين  –االعتراد على القتاف في جميع الحروب 

 لالستنكاف الضميري قانوني أواًل: األساس ال
لمبّين في الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ا  إلىيستند االستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية  

اإلعالن العالمي لحقو  اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقو  المدنية والسياسية. وال يعد الحق في  
في   حقا   العسكرية  الخدمة  عن  الضميري  ناتهاالستنكاف  المتحدة   إلىبالنظر    حد  األمم  أن صكوك 

 .4مثل  ذا الحق إلىالدولية ال تشير بشكل مباشر 

 

. 3نفس المرجع، ص 1
 . 2، صنفس المرجع 2

3  Musalo, K.”Consientious Objection as a Basis for Refugee Status Protection for the 
Fundamental Right of Freedom of Thought, Conscience, and Relegion”, Refugee Survey 
Quarterly, Vol (26) 2 (2007), University of California, 69-78. 

اإلعالن العالمي لحقو  اإلنسان: لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل  ذا الحق  من    18المادة  4
مارسة والتعليم بمفرده أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والم  حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إاهار دينه أو

 مع جماعة، وأماع المأل أو على حدة.

 الدولي الخاص بالحقو  المدنية والسياسية:   من العهد 18المادة 

في   -1 وحريته  ما،  بدين  يدين  أن  في  حريته  نلك  ويشمل  والدين.  والوجدان  الفكر  حرية  في  الحق  إنسان  لكل 
ر دينه أو معتقده بالتعّبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم،  ي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إاهااعتنا  أ

 عة، وأماع المأل أو على حدة. بمفرده أو مع جما
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لسامية لشؤون الالجوين باالستنكاف الضميري كأساس لتحديد وضع الالج ، وقد اعترفت المفوضية ا
ا ، إال اضطهاد لكنها اعتبرت أن مجرد العقوبة على عدع أداء الخدمة العسكرية أو الفرار منها ال يعتبر  

في حاف كان أداء الخدمة العسكرية يتطلب المشاركة في عمل عسكري يتطلب القياع بأفعاف تتعارد  
عقدات الدينية والسياسية الحقيقية، كما أنها اعتبرت أن النفور والخوف من القتاف ال تعد أسبابا   مع المت

 .1مشروعة لرف  أداء الخدمة العسكرية

تعترف   الال  ففي رسالة مشتركة  السورية    عربيةالجمهورية  الحق،  اإلنسان    إلىبمثل  ذا  لجنة حقو  
بين  16نكرت    2002نيسان    24بتاريخ   من  مفهوع  دولة  تطبيق  بقابلية  تعترف  ال  بأنها  سورية،  ها 

االستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية في جميع األحواف، حين اعتبرت أن حق الدفاع الوطني 
وعندم سيادي،  يس  و حق  أن  يجب  الحق،  مع  ذا  الفردية  المعتقدات  تتعارد  في ا  الدولة  ود حق 

باإلعفاء من الخدمة العسكرية على أساس معتقداتهم    الحفاظ على األمن الوطني، وأن السماح لألفراد
سيقّود القيم الوطنية ويضر بمفهوع المسؤولية الجمالية عن الدفاع الوطني، ويخالف مبدأ التطبيق  

 .2لقانون المتساوي ل

العامة صراحة  في قراوقد اعترفت   بنوع واحد من االستنكاف الضميري حين   165/ 33ر ا  الجمعية 
دولة أخرى ]...[ لألشخاص   إلىاألعضاء من  حق اللجوء أو المرور العابر اآلمن  طلبت من الدوف  

 

ال يجوز تعري  أحد إلكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتنا  أي دين أو   -2
 معتقد يختاره. 

دينهال   -3 إاهار  في  اإلنسان  حرية  إخضاع  تكون   يجوز  والتي  القانون  يفرضها  التي  للقيود  إال  معتقده  أو 
ال السالمة  لحماية  اآلخرين ضرورية  حقو   أو  العامة  اآلداب  أو  العامة  الصحة  أو  العاع  النظاع  أو  عامة 

 وحرياتهم األساسية. 

ال، االتفا ية  59/1989قرار لجنة حقو  اإلنسان  أنظر أيضا    شباب، والتي نصت االيبيرية األميركية المتعلقة بحقو  
 سكرية.صراحة  على أنه للشباب الحق في االستنكاف الضميري عن الخدمة الع

1Moussali, M.  Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status 
under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, UN 
High Commissioner for Refugee, Geneva, 1992, P27-28. 
2   United Nations, Economic and Social Council, Civil and Political Rights, Including the 
question of Conscientious Objection to Military Service, [E/CN.4/2002/188], 2002. 
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ير على المساعدة  المرغمين على مغادرة البلدان التي يحملون جنسيتها لمجّرد اعتراضهم بدافع من ضم
 .1ي القوات المسلحة وقوات الشرطةفي تنفيذ الفصل العنصري بالخدمة ف

 ى التهرب من الخدمة العسكرية ثانيًا: العقوبات المفروضة عل
بلدانهم فإنهم    إلىيدعي أحيانا  ملتمسي اللجوء أنهم  ربوا من الخدمة العسكرية، وأنهم في حاف العودة  

ا بسبب  التهرب منسيتعرضون لالضطهاد  تترتب على  التي  المفروضة عليهم  الخدمة    لعقوبات  أداء 
العسكرية إلزامية، على األشخاص الذين تهربوا   العسكرية. حين تفرد البلدان التي تكون فيها الخدمة
  خر. إلىمن أداء  ذه الخدمة، عقوبات جنائية، تختلف من بلد 
السور  الدستور  ينص  السورية  العربية  الجمهورية  العربي ففي  الجيش  في صفوف  الخدمة  ان  على  ي 

ار الدولة واجب واجب مقدس ينظمه القانون، وان الدفاع عن سالمة الوطن وصيانة أسر السوري  ي  
. وقد فرد القانون السوري على المتخلفين عن أداء خدمة العلم عقوبات تتراوح في  2على كل مواطن 

حد ستة أشهر في حاف التخلف عن االلتحا ، أما    إلىالشدة بين المخالفات والعقوبات التي قد تصل  
 .3المؤقت االعتقاف  إلىحاف الفرار العسكري بعد االلتحا  فقد تصل العقوبة   في

وال يعد الخوف من المقاضاة أو العقوبات المفروضة بسبب القانون، خوفا  له ما يبرره من االضطهاد، 
جميع المواطنين على قدع المساواة، كما أنه ال كون العقوبات التي تفرد بموجب القانون ُتفرد على  

يد للهروب من الجندية أو التخلف  مكن اعتبار المتخلف عن الخدمة اإللزامية الجوا  إنا كان سببه الوحي
عن الخدمة العسكرية  و كر ه لهذه الخدمة أو خوفه من القتاف، لكن يمكن اعتبار الهارب من الخدمة 

شدة على الجرع العسكري  ئها الجوا  إنا كانت العقوبة المفروضة مفرطة الالعسكرية أو المتخلف عن أدا
 .4فوة اجتمالية معينة أو الرأي السياسي  إلىء بسبب العر  او الدين أو الجنسية أو االنتما

 

. 1978، [A/RES/33/165] ، الوثيقةالجمعية العامة 1
 . 46، المادة 2012الجمهورية العربية السورية، الدستور،  انظر  2
 . 96، المادة 2007، 30صادر بالمرسوع التشريعي رقم القانون خدمة العلم  الجمهورية العربية السورية، انظر  3

. 101-100 -99  – 98، المواد 1950،  61مرسوع التشريعي وانظر أيضا  قانون العقوبات العسكري الصادر بال
والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع الالج ، مرجع سابق، المفوضية السامية لشؤون الالجوين، دليل اإلجراءات    4
 .51ص
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كما قد تنطوي الخدمة العسكرية االجبارية على اضطهاد إنا تعّرد مقدع الطلب أثناء خدمته العسكرية  
كا جسيم  الاللضرر  أو  القاسية  المعاملة  من ضروب  وغيره  القوات لتعذيب  داخل  المهينة  أو  إنسانية 

 .1اإلنسان كان لها أثر خطير على حالة مقدع الطلب المسلحة، أو انتهاكات أخرى لحقو  
لكن في حاف توفر بدائل عن الخدمة العسكرية اإلجبارية أو إعفاءات منها، ال يوجد في  ذه الحاف  

 المعني اللجوء إليها.التماس صفة الالج ، حين يستطيع الشخص أساسا  يبرر 

 أوروبا من الخدمة العسكرية  إلىن الفرع الثاني: البديل اآلمن لالجئين السوريين الهاربي
على اعتبار إعادة الالج  الذي لديه خوف من الخدمة  1951من اتفا ية الالجوين   33لم تنص المادة 

إعادة قسرية، إال أن المفوضية السامية لشؤون الالجوين كما نكرنا اعتبرت العسكرية في بلده على أنها  
العسكرية،   الخدمة  أداء  في  الرغبة  عدع  لمأن  أساسا   تشكل  قد  الضمير،  اللجوء. إلرضاء  صفة  ن  

الالج    صفة  لمنحه  الشخص  يقدمها  التي  التبريرات  زواف  فإن  من    –وبالتالي  الخوف  يعتبر  والتي 
 .  33تجعل من إعادته ال تشكل انتهاكا  للمادة   -روب من الخدمة العسكرية أحد ا العقوبة على اله

في السوريين  الالجوين  حالة  المحا  وبدراسة  أحكاع  بع   وبقراءة  المحاكم  أوروبا،  عن  الصادرة  كم 
بخوف  اعترفت  دوف  بين  النظر،  وجهات  في  الحاصل  االختالف  يتبّين  اختالفها،  على  األوروبية 

ا من  سيؤدي    إلىلعودة  السوري  نلك  ألن  من    إلىسورية  بسبب  روبه  لالضطهاد  تعرضه  احتماف 
إعادة السوريين الهاربين  هذا الخوف، وأصدر قرارات فعلّية بالخدمة العسكرية، واتجاه  خر لم يعترف ب

 دولتهم األصل.  إلىمن الخدمة العسكرية 

ن، األولى  ي دراسة المحاكم األوروبية  ولدراسة الموضوع بشكل أكثر تفصيال ، سنتناوله على مرحلتي
من الخدمة العسكرية اإللزامية    وفقا  لقوانينها والقانون الدولي لالجوين لحالة الالجوين السوريين الفارين

القانون السوري والحالة الرا نة وكيفية تعامل الجمهورية    أو الثانية سنطلع على  االحتياطية، والمرحلة 
  جوين السوريين العائدين اليها.العربية السورية مع الال

s  روبية في الدول االو أواًل: البت في منح اللجوء للسوريين الفارين من الخدمة العسكرية 
أدت الحرب الشرسة التي خاضتها الحكومة السورية على اإلر ابيين في جميع بقاع األرد السورية 

رة األوروبية  ربا  من الخدمة العسكرية خوف الكثير من الشبان، الذين في غالبهم قصدوا دوف القا  إلى
 نات الصبغة اإللزامية حسب القانون الوطني السوري.  

 

 .85ص المفوضية السامية لحقو  اإلنسان، االستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، مرجع سابق، 1
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الممارسة   اإلجومن خالوفي  للمهاجرين ف  األوروبية  الشبكة  وجهته  سؤاف  على  الدوف    1ابة  لحكومات 
العس الخدمة  من  المتهربين  السوريين  لالجوين  الحماية  الدوف  من   ذه  مدى  حوف  كرية األوروبية، 

والشروج المطلوبة لذلك، نجد أن بع  الدوف األوروبية منحت الحماية للشباب السوريين الهاربين من  
العس الحكومة    كرية،الخدمة  قبل  من  متناسبة  غير  لعقوبات  سيتعرد  اللجوء  طالب  أن  أساس  على 
بين  2السورية  يتراوح  عمره  سوري  شاب  كل  أن  اعتبر  وبعضها  و   18،  فإنه  42عاما   سيمن     عاما  

، 3سورية سيتعرد للمالحقة والعقاب و الخدمة في صفوف الجيش السوري   إلىالحماية ألنه بعودته  
ر أن التهرب من الخدمة العسكرية والخوف من المالحقة والعقاب على  ذا التهرب  عتبوبعضها اآلخر ا 

 .4من االضطهاد ال يشكلون سببا  كافيا  لمن  اللجوء و ال يعتبرون في حد ناتهم خوفا  مبررا  

 

قديم  حاد األوروبي تتكون من خبراء الهجرة واللجوء الذين يعملون معا  لتاألوروبية للهجرة:  ي شبكة تابعة لالت الشبكة 1
معلومات ومعرفة موضولية وقابلة للمقارنة، بشأن القضايا المتعلقة باللجوء والهجرة في أوروبا. تم إنشاؤ ا بموجب قرار 

   )Council Decision 2008/381/EC(المجلس األوروبي 
الالجوين    2 يخص  فيما  الدوف  ممارسة  بخصوص  للهجرة   األوروبية  الشبكة  به  قامت  الذي  االستبيان  على  لالطالع 

 السوريين الفارين من الخدمة العسكرية انظر:

-_the_decision-affairs/sites/default/files/2018.1327_-https://ec.europa.eu/home
scientious_objectors.pdfians_avoiding_military_service_as_conmaking_practice_on_syr 

 W221رت المحكمة اإلدارية االتحادية في النمسا في القضية المنظورة أمامها رقم  حين اعتب  :ومن  ذه الدوف النمسا
2170729-1 /8E 

لسوري لتبّلغ طالب اللجوء  افتراد المكتب االتحادي للهجرة واللجوء عدع وجود أمر تجنيد إجباري من الجيش ا  -
رية عن طريق ابن عّمه المواف وبالتالي فإن االدعاء غير ني مصدا ية، وأنه ال يوجد أي تهديد فردي  للخدمة العسك

 اإلقامة لفترة طويلة، غير صحي .  للمواطنين السوريين المقيمين في الخاره، حتى لو استمرت 

لصا - الالج   بوضع  واالعتراف  الحماية،  من   إعادته  يجب  حاف  في  أنه  حين  الشكوى،  سورية    إلى حب 
 سيتعرد لعقوبات غير متناسبة، حين أن الدولة السورية تعتبر أن المتهربين من الخدمة العسكرية  م معارضين لها. 

 : كفنلندا،  نغاريا والسويد وألمانيا 3

الحماية، كما أنها منحت الشباب    42و    18فنلندا كل شاب متهرب من أداء الخدمة العسكرية ويتراوح عمره بين  منحت  
 عاما  ولم يبلغو ا الحماية على أساس التهديد المستقبلي. 18ن تقترب أعمار م من الذي

و    MIG 2018: 7)   2018أبريل    25بتاريخ  أما السويد فاعتبرت في قضيتين تم النظر بهم أماع المحكمة االستونافية  
MIG 2018: 8السياسي )المنسو (، بأن السوري سيكون معرضا  لخ ب( بسبب تهربه من طر االضطهاد بسبب رأيه 

 أداء الخدمة العسكرية.
 .اسبانيا، بلغاريا، اليونان  4

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008D0381
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/2018.1327_-_the_decision-making_practice_on_syrians_avoiding_military_service_as_conscientious_objectors.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/2018.1327_-_the_decision-making_practice_on_syrians_avoiding_military_service_as_conscientious_objectors.pdf
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ها دمأما في المانيا االتحادية فقد نظرت محكمتها اإلدارية العليا في استوناف العديد من القضايا التي ق
سوريين الجوين على المكتب االتحادي الفيدرالي للهجرة واللجوء األلماني إلنذار م بالترحيل وأنهم غير  

باتهم على الهروب من الخدمة العسكرية  قادرين على الحصوف على وضع الالج  بسبب تأسيسهم طل
في  كذا حاالت لن   نهفي سورية، وأن  ذا ال يشكل سببا  كافيا  لوجود خطر االضطهاد. على اعتبار أ

 . 1يحدث شيوا  في حالة اإلعادة أكثر من التنفيذ االجباري للخدمة

مة العسكرية قد تشكل أن العقوبات المفروضة على التهرب من الخد   إلىوقد خلصت المحكمة العليا  
  زاضطهادا  نا أ مية في قانون الالجوين األلماني، فقط عندما تؤثر على الشخص المعني بما يتجاو 
معا بة عدع أداء واجب وطني، وأن  ذا االضطهاد حتى يتم االعتراف به كأساس لمن  وضع الالج   

لناارة في القضية بأال تأخذ فقط  يجب أن تكون العقوبات تمييزية، كما أنها أوصت محكمة االستوناف ا
قييم جميع الحقائق  تفي عين االعتبار المعلومات المقدمة من مقدع الطلب وحالته الفردية، بل ال بد من  

احتماف  وجود  مجرد  يكفي  ال  أنه  حين  المنشأ،  ببلد  حين صلتها  من  الالجوين  بحماية  الصلة  نات 
 .2تعرد لالضطهاد، وأن مجرد الشك غير كافي

لحالة فبقرا دارستها  معرد  في  أساسية  نقطة  من  تعاني  أنها  نجد  العليا،  اإلدارية  المحكمة  حكم  ءة 
ة العسكرية، أال و ي عدع وجود تقييم محدد للمخاطر التي قد يتعرد لها  السورّي الهارب من الخدم

ف كامال  ،  يعتبر  دليال   ال  فالتكهن  إعادته،  حاف  في  العسكرية  الخدمة  من  الهارب  نات الالج   في 
اعتبرت أن حكم محكمة االستوناف ال يفي بمتطلبات اثبات وجود االضطهاد،  القضية المنظورة أمامها

 كل انتهاكا  للقانون الموضوعي األلماني. يشو ذا ما 

 

 

 
 

ة بشكل تفصيلي على كل اإلعفاءات  ال تمن  اسبانيا الحماية للمتهربين من الخدمة العسكرية، و نجد أن اسبانيا مطلع
سكرية، إال أنها يمكن أن خصوص الفارين و المتخلفين عن الخدمة العالصادرة عن رئاسة الجمهورية العربية السورية ب

تمن  الحماية ألشخاص معينين لهم وضع خاص، كأحد األشخاص الفارين من الجيش العربي السوري، وكان يساعد 
 العسكريين على الهروب. 

استطاعة الالج  بعد صدور القرار  حين يدرس مكتب االتحاد الفيدرالي للهجرة واللجوء الطلب الذي يقدمه الالج ، وب  1
 تونافه لدى محكمة االستوناف في الوالية، ومن ثم يمكن الطعن بقرار االستوناف أماع المحكمة اإلدارية العليا.بحقه اس

متاحة على الرابط  2019لعاع   Bverw G 1 C 31.18 ,رقم ضيةالقالمحكمة اإلدارية العليا األلمانية،  2
:s://www.bverwg.de/040719U1C31.18.0http

https://www.bverwg.de/040719U1C31.18.0
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 الخارج. إلىثانيا: الحالة الواقعي ة للتعامل مع الهاربين من الخدمة العسكري ة 
مع التعديالت الواردة    2007لعاع   30در بالمرسوع التشريعي رقم  ُينظم قانون خدمة العلم السوري الصا

. حين فّر  القانون بين المكّلف الذي يترتب عليه  ةعليه، الوضع القانوني للمكلفين بالخدمة العسكري
 .1واجبات خدمة العلم، ولكنه لم يلتحق بعد، والمجّند الذي التحق بالقوات العسكرية ألداء واجباته 

ا تجاه  وعليه فّر   بواجباتهما  المكلف والمجند  الواقعة على إخالف كل من  العقوبة  السوري في  لقانون 
عاق حين  العسكرية،  أقصا ا  الخدمة  لمدة  بالخدمة،  لاللتحا   المحدد  الموعد  عن  تخّلف  من    6ب 

. وبالتالي فإن عودة الالج  السوري المتهرب من  2أشهر، بالغرامة مالية و إضافة أربعة أشهر للخدمة 
اف مدة  وتخّلف خالف  العسكرية  الخدمة  اف   6أداء  مدة  تجاوز  من  أما  يعاقب.  لن  فإنه    6أشهر  ذه 

ة في زمن السلم ولم يلتحق بالخدمة العسكرية فإنه سوف ُيعاقب بالحبس من شهر  و أشهر ولم يلب الدع
 . 3ستة أشهر إلىواحد 

خمسة   إلىسنوات حبس وقد تصل    عشر  إلىخاره البالد فإن عقوبته قد تصل    إلىأما العسكري الفار  
 . 4عشر عاما  انا فرَّ العسكري في زمن الحرب 

لعلم السوري يسم  للسوري المقيم في الخاره تأجيل سوقه لمدة قانون خدمة الكن الجدير بالذكر بأن  
سنوات، ونلك بإرساف سند إقامة مصد  من السفارة السورية، ورغبة  منها في تسهيل األمر على    4

السوريين فإن وزارة الدفاع اكتفت ببيان حركة للمكلف ُيشعر أنه خاره البالد، ليستطيع تأجيل    الالجوين
، كما أن الدولة السورية خالف فترة الحرب التي عاشتها البالد، أصدرت عدة مراسيم  5ه اإللزامية خدمت

ف الموجودين  الخدمة  عن  والمتخلفين  للفارين  العقوبة  كامل  عن  إعفاء  تتضمن  و  رئاسية  الخاره،  ي 
 . 6رغبتهم بتأجيل الخدمة أسقطت كامل العقوبات عنهم، شريطة تسليم أنفسهم، وتقديم أعذار م في حاف 

 

 . 2قانون خدمة العلم، المادة الجمهورية العربية السورية، انظر  1
 . 96المادة   قانون خدمة العلم، ،انظر الجمهورية العربية السورية  2
 . 98المادة  قانون العقوبات العسكري،الجمهورية العربية السورية، انظر  3
 . 101المادة  سورية، قانون العقوبات العسكري،انظر، الجمهورية العربية ال 4
 )و(.  10قانون خدمة العلم، المادة الجمهورية العربية السورية،   5
: يشمل العفو كامل العقوبة في الجرائم  11، المادة  2021  ، 13مرسوع العفو رقم  انظر الجمهورية العربية السورية،    6
 رية:ية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكالتال

 . 100جريمة الفرار الداخلي المنصوص عنها في المادة   -1

 . 101جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة  -2



67 

 

أيضا  أصدرت الحكومة السورية تعليمات إدارية عن طريق وزارة الداخلية بعدع تو يم أي شاب عائد  و 
وإنما طلبت   إلى العلم،  التخلف عن خدمة  وعليه جرع  الخاره،  من  أن    سورية  الحدودية  المراكز  من 

اء  بااللتحا   افة وثائقه وتسوية وضعه سو تكتفي بإعالع المكّلف بوجوب مراجعة ُشعبة تجنيده وتقديم ك
 أو بتقديم األعذار القانونية لعدع االلتحا .

إنا  فإن أي الج  سوري قد تهرب من االلتحا  بالخدمة العسكرية أو فرَّ منها وأقاع بالخاره، وتمت  
وإنما    إلىدته  إعا تو يفه،  يتم  ولن  يعاقب،  لن  فإنه  البحن  ذا،  كتابة  تاريخ  سُيعفى عن  البالد حتى 

لواردة عليه. وإن كان لديه ثبوتيات اإلقامة في الخاره فإنه يستطيع تقديم طلب لدفع كامل العقوبات ا
 .1البدف النقدي عن االلتحا  بالخدمة العسكرية، والذي سيعفيه نهائيا  عن الخدمة

الي فإن أي قرار يصدر بالده، وبالت  إلىوبالتالي نجد أن الحلوف كثيرة ومتوّفرة لكل الج  سورّي أُعيد  
بالده لن يشكل انتهاكا  لمبدأ عدع    إلىمحكمة أو جهة إدارية أوروبية بإعادة أي شاب سوري    عن أي

 .1951من اتفا ية الالجوين  33اإلعادة القسرية الوارد في المادة 

 ب الثاني المطل
 البديل الداخلي اآلمن  إلىاإلعادة باالستناد 

Internal Protection Alternative 
الد  الحماية  نظاع  وبالتالي في حاف  جاء  الوطنية في حاف غيابها  الحماية  للحلوف مكان  ولية لالجوين 

كا  ما  متى  أنه  لالجوين. حين  الدولية  للحماية  تعد  ناك حاجة  فلم  الوطنية  الحماية  الالج   توفر  ن 
ت الحماية متوفرة  متمتعا  بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها فإنه لن يحصل على وضع الالج  ولو كان

جزء فقط من نلك البلد، و و ما نطلق عليه البديل الداخلي اآلمن والذي سنتعرف إليه في الفرع  في  
سوريين في الدنمارك ستتم   األوف. ومن ثم سنقوع بموائمة بع  قرارات اإلعادة الصادرة بحق الجوين

 اني اعتبار ا بديل داخلي  من ونلك في الفرع الثبدمشق   إلىإعادتهم 

 ديل الداخلي اآلمن الفرع األول: الب

 

 . 103من المادة  4جريمة الفرار المنصوص عليها في الفقرة  -3

 . 20/2019والمرسوع رقم   2020/ 6انظر أيضا : المرسوع رقم 
 .)ح( 12المادة قانون خدمة العلم،  مهورية العربية السورية،  الج 1

 . (2020)  31من المرسوع التشريعي رقم  13المادة 
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القسرية   المبتغى األساسي لحظر اإلعادة  الالجوين  و  تهديد لحياة أو حرية  يعتبر الخوف من وقوع 
، لكن السؤاف الذي ينشأ في  ذا السيا : إنا كانت  1951من اتفا ية الالجوين    33الوارد في المادة  

اف فهل تشكل اإلعادة إليها إعادة    تعتبر  منة بشكل فعّ بع  األقاليم داخل حدود دولة أصل الالج
قسرية؟ وبعبارة أخرى  ل يشترج أن يكون خوف طالب اللجوء شامل لكامل إقليم الدولة التي يحمل 

 طالب اللجوء جنسيتها؟ 

مدى تحليل  ذا   ولمعرفة  من  البد  القسرية  اإلعادة  عدع  مبدأ  مع  اآلمن  الداخلي  البديل  مفهوع  توافق 
 . ئه والمعايير الواجب توفر ا ليتم تطبيقهمباد  إلىهوع والتعرف المف

 أواًل: مفهوم البديل الداخلي اآلمن
القانون الدولي لالجوين، كم الداخلي اآلمن مبدأ  قائما  بذاته في  البديل  ا أنه غير منصوص ال يعتبر 

الالجوين   اتفا ية  في  الال1951عليه  لشؤون  السامية  المفوضية  تناولت  وقد  البديل  .  موضوع  جوين 
لداخلي اآلمن بشكل مباشر في دليل اإلجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع الالج ، إن  ا

شامال  كامل أرد جنسية  جاء أنه ليس من الضروري دائما  أن يكون الخوف من التعرد لالضطهاد  
حرب تي تنطوي على اروف البلد الالج . ففي حالة الصدامات العر ية أو االضطرابات الخطيرة ال 

البلد. في مثل  ذه  األ لية، قد يحدث اضطهاد طائفة عر ية أو قومية معينة في جزء واحد فقد من 
ستطيع البحن عن ملجأ له في  الحاالت ال يحرع طالب اللجوء من االعتراف به كالج  لمجرد أنه ي
 .1جانبه جزء  خر من بلده، إنا كان من غير المعقوف توقع نلك الفعل من 

بارة من  غير المعقوف توقع نلك الفعل من جانبه  أوضحت المفوضية بأن ال يؤدي  ذا  وفي تفسير لع 
الحد    إلىالبديل   المكان  نلك  يوفر  أن  فيجب  الجسدية،  اللجوء  طالب  بسالمة  من  المساس  األدنى 

ضمانات حقو  االنسان. ويجب األخذ بعين االعتبار أيضا  العنصر الذاتي للخوف عند تحديد ما إنا 
اللجوء  كان ا يكون خوف طالب  الداخلي معقوال  أو غير معقوف، ففي بع  األحيان  بالبديل  النتفاع 
خطر حقيقي في منطقة    ا  لدرجة تجعل منه غير راغب في التمتع بحماية بلده حتى في حالة غياب كبير 

 . 2أخرى من دولته إال أنه يبقى تحديد مثل  ذا األمر معتمدا  على اروف قضية طالب اللجوء 
في   وضوحا   أكثر  بشكل  اآلمن  الداخلي  البديل  مفهوع  على  النص  تم  األوروبي وقد  البرلمان    توجيه 
اع حين  الدولية،  الحماية  وسحب  لمن   المشتركة  اإلجراءات  بشأن  مقدع  تبر  والمجلس  يعتبر  ال  أنه 

 

 . 31  – 30جراءات والمعايير، مرجع سابق، ص المفوضية السامية لشؤون الالجوين، دليل اإل 1
2 UNHCR, An Overview of protection Issues in Western Europe: Legislative Trends and 
Positions taken by UNHCR, 1995, Geneva. Para.2. 
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التعرد الحماية الدولية إنا كان في جزء من بلد المنشأ ليس لديه خوف مبرر من    إلى الطلب بحاجة  
للوصوف   القدرة  لديه  أن  كما  جسيم،  ألنى  للتعرد  حقيقي  خطر  في  ليس  أنه  أو    ى إل لالضطهاد 

قانوني بشكل  السفر  يمكنه  كما  الجسيم،  األنى  أو  االضطهاد  من  البلد   إلى  الحماية  من  الجزء   ذا 
 1والحصوف على إنن بالدخوف اليه ويمكن توقع استقراره  ناك بشكل معقوف. 

 المفوضية من البديل الداخلي اآلمنثانيًا: موقف 
أصدرت المفوضية السامية بيانا  بينت فيه موقفها من البديل الداخلي اآلمن معبرة عن    1999في عاع  

الممارسا بع   من  العميق  أنه  قلقها  لمجرد  الدولية  الحماية  من  اللجوء  طالب  تحرع  التي  الدولية  ت 
مثل   وأن  بلده  في  ملجأ  خر  عن  يبحن  أن  لحق يستطيع  تهديدا   تشكل  قد  الممارسات  اللجوء    ذه 

المكفوف بموجب مجموعة من الوثائق الدولية. كما أوضحت أن البديل الداخلي اآلمن ال يمكن اعتباره  
ب المسلم  المباد   عند  أحد  االعتبار  عين  في  به  األخذ  يمكن  مفهوع  مجرد  بل  اللجوء،  قانون  في  ها 
 .2دراسة طلب اللجوء 

تروي قبل تطبيق فكرة البديل الداخلي اآلمن كونه  دت اللجنة التنفيذية على ضرورة ال وفي العاع نفسه أك
اللج طالب  لحرمان  كأداة  المفهوع  استخداع  ذا  يتم  ال  المعقدة، كي  الموضوعات  الحماية  من  من  وء 

 .3الدولية وتعري  األسس التي يقوع عليها قانون اللجوء للخطر

 ل الداخلي اآلمنثالثًا: معايير تطبيق مفهوم البدي
السامية كتّيب خاص بالتوجيهات الالزمة عند تطبيق مفهوع البديل الداخلي اآلمن،  أصدرت المفوضية  

شكل متزايد من قبل صانعي القرار في تحديد وضع  فقد اعتبرت أن  ذا المفهوع يؤخذ بعين االعتبار ب
 الالج ، دون وجود أي نهج ثابت لهذا المفهوع. 

 

1 DIRECTIVE 2013/32/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international 
protection (recast). Article 8. 
2 UNHCR, Position Paper on Relocating Internally As a Reasonable Alternative to 
Seeking Asylum, The So-Called “internal Flight Alternative or Relocation Principles, 
February, 1999 . 

اصة مع الالجوين  كما أنه يجب األخذ بعين االعتبار أن المفوضية السامية لم تتقيد بهذه المعايير في سياستها الخ
ا ، إن قامت المفوضية برف  طلبات اللجوء المقدمة منهم إن تبين أن بإمكانهم االستقرار العراقيين الذين  ربوا من العر 

 نة في شماف العرا .في المنطقة اآلم
. 1999(، 87) االستنتاه ،لبرنامج المفود السامي اللجنة التنفيذيةالجمعية العامة،  3
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مجموعة من العوامل عند تحديد ما إنا كان من المعقوف تطبيق  األخذ بعين االعتبار  وبالتالي البد من  
 :1فكرة البديل الداخلي اآلمن في القضية محل النظر 

والقان -1 اآلمنة  الوصوف  فال   إلىونية  إمكانية  فيها،  العيش  اللجوء  يستطيع طالب  التي  المنطقة 
من األمر  يتطلب  كأن  أية صعوبات،  يكون  ناك  أن  أ  يجب  حقوف  عبور  أو  الالج   لغاع، 

 المرور بمناطق ساخنة.
الوطنية   -2 السلطات  االضطهاد  و  مصدر  كان  فإنا  االعتبار،  بعين  االضطهاد  مصدر  أخذ 

نحاء البالد، و ذا يجعل من فكرة البديل الداخلي اآلمن غير  فإنها تستطيع العمل في جميع أ
يلة لألشخاص الذين  توفير الحماية البد   مجدية، كون الهدف من النظاع الدولي للجوء برمته  و 

 فقدو ا أو لم يعودوا راغبين في التمتع بها. 
عي لها، أن يتمكن طالب اللجوء من العيش بطريقة عادية نسبيا  دون مواجهة صعوبات ال دا  -3

العائلي،  الوضع  الجنس،  كالعمر،  االعتبار  عين  في  العوامل  من  مجموعة  أخذ  يجب  حين 
الثقافية، اللغوية،    االعتبارات  على العر ية،  وأثره  السابق  في  له  تعرد  الذي  االضطهاد 

 نفسيته. 
اللج طلب  دراسة  توفر ا  يجب  تراكمية  معايير  ثالثة  اللجوء  لدعم  األوروبي  المكتب  أصدر  وء  كما 

 2لتطبيق مفهوع البديل الداخلي اآلمن 

ع عندما ال يوجد لمقد أن يكون الجزء من دولة األصل  منا  لمقدع الطلب: تعتبر المنطقة  منة   -1
جديدة  أشكاف  لحدوث  احتماف  يوجد  وال  االضطهاد،  من  مبرر  خوف  أي  فيها  الطلب 

الم الشروج  توفر  يجب  كما  سابقا ،  لها  تعّرد  قد  التي  غير  من  لالضطهاد  للحماية  طلوبة 
الجسيم   األنى  أو  لالضطهاد  المسبب  الدولة  ي  كانت  فإنا  الجسيم  الضرر  أو  االضطهاد 

عالة غير متاحة لمقدع الطلب، حين أن للدولة االختصاص في اد بأن الحماية الففهناك افتر 
 جميع أنحاء أراضيها. 

 

1 UNHCR, Guidelines on International Protection: “internal flight or relocation Alternative” 
within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and /or 1967 Protocol relating 
to the status of Refugees, july, 2003. P, 3. 
2 European Asylum Support Office, Practical Guide Qualification for international 
Protection, 2018, P.39-40 
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عند دراسة الطلب تحديد  ذا الجزء اآلمن: ال يكفي    إلىمقدع الطلب لديه الحق في الوصوف   -2
كل  الجزء اآلمن من بلد المنشأ، وإنما يجب التأكد من قدرة مقدع الطلب على السفر بأمان وبش

 نلك الجزء من بلد المنشأ.  إلىتقديم طلب الدخوف والوصوف   قانوني، ليستطيع
باالستناد  إمكانية استقرار مقدع الطلب في  ذا الجزء اآلمن: ينبغي قبل اتخان القرار باإلعادة   -3

البديل الداخلي اآلمن، التأكد من ضمان االحتياجات األساسية بما في نلك الغذاء والمأوى   إلى
ك إيالء االعتبار إلتاحة الفرصة للشخص لضمان العيش الكريم،  نل  إلى ة، باإلضافة  والنظاف

 والرعاية الصحية والتعليم. 
لطلب مثل العمر والجنس والحالة ويجب أن يؤخذ في عين االعتبار الظروف الفردية لمقدع ا

 لجنسية. الصحية والخلفية االجتمالية والتعليمية والروابط االجتمالية واللغة والهوية ا
البديل   وبالتالي فإن تطبيق مفهوع البديل الداخلي اآلمن يتوقف على مجموعة من المباد ، فيجب توّفر

األساسي االضطهاد  مصدر  الو  من  طالب  يتعرد  أال  بمعنى  األسباب  ،  ألحد  لالضطهاد  لجوء 
إضافية أو  يتعرد طالب اللجوء إلى مخاطر    ، كمان أنه يجب ضمان أالالخمسة الواردة في التعريم

حجب صفة اللجوء عن طالبه ال يعتمد على  ، حين أن  مساوية لالضطهاد الذي  رب منه في األساس
لجوء التمتع بالحماية الفعالة في أثناء  غياب االضطهاد في البديل الداخلي فقط، وإنما إمكانية طالب ال

أثناء  ة البديل الداخلي اآلمن  لب اللجوء باحتمالية تطبيق فكر إعالع طا، كما أن  إقامته في نلك البديل
 .1حتى يستطيع تقديم الدفاع المناسب دراسة طلبه ضروري 

مل جنسيتها الالج  ال  وبالتالي في ضوء ما سبق نستنتج أنه حاف كانت أجزاء من إقليم الدولة التي يح
قرار فيها  ودة اليها  منة، والدخوف واالستيوجد فيها خوف على حياة أو حرية طالب اللجوء، وكانت الع

البديل الداخلي اآلمن، وبالتالي    إلىممكنا ، عندئذ يمكن االفتراد أن لدى طالب اللجوء خيار اللجوء  
داخل أراضي الدولة التي يحمل جنسيتها، ويمكن    ال يعتبر الجوا  إن تم اثبات وجود بديل للحماية له

أن    إلىإعادته   حين  الدولة،  مصتلك  يعتبر  لالجوين  الدولي  األشخاص  النظاع  لحماية  ثانوي  در 
الالجوين   اتفا ية  في  المنصوص عليها  األسباب  الغرد  1951المعرضين لالضطهاد ألحد  وليس   ،

 وجود ا. منه الحلوف مكان الحماية الوطنية األصلية في حاف

 . دمشق إلىالفرع الثاني: إعادة السوريين الالجئين في الدنمارك 

 

1 The Michigan Guidelines on the International Protection Alternative, First Colloquium on 
challenges in international Refugee law convened by the program in Refugee and Asylum 
Law, The University of Michigan Law school, Michigan, April, 1999. 
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تتالية أعلن مجلس شؤون الالجوين الدنماركي لطعون الالجوين  كأوف دولة أوروبية، في ثالث قرارات م
أن الوضع في دمشق العاصمة السورّية وفي محافظة ريم دمشق أصب   منا  لعودة الالجوين السوريين  

الكاملةالمتمتع السيطرة  السورّية  الحكومة  استعادة  بعد  الدنمارك،  في  بالحماية  األراضي    ين  على 
تقييم حاالت موات  2020ير الهجرة الدنماركي في حزيران  . حين طالب وز 1السورّية  ، بتسريع إعادة 

حماية  المواطنين السوريين من منطقة دمشق، وبناء  على نلك بدأت السلطات الدنماركية بإلغاء وضع ال
السوري، والهاربين من األوضاع    للسوريين بمن فيهم الهاربين من التجنيد اإللزامي في الجيش العربي

 التي كانت قائمة في سورّية.  العامة

المنشأ  من،   بلد  المطلوبة العتبار  المعايير  مع  توافقه  مدى  ودراسة  القرار،  تقييم  ذا  من  أوال   بد  ال 
 استنتاه مدى توافقها مع مبدأ عدع اإلعادة القسرية.  والتي سبق أن أشرنا إليها، ثم

 وبة للبديل الداخلي اآلمن.لقرارات الدنماركية مع المعايير المطلأواًل: مدى توافق ا
تمديد الحماية لثالث طالبات لجوء سورّيات،   إلى أصدرت دائرة الهجرة االبتدائية قرارا  برف  الحاجة   

الوضع   تحّسن  على  قرار ا  بنت  عاع  وقد  منذ  دمشق  في  العاع  القوات   2018األمني  سيطرة  بعد 
السورّية المنطقة  الحكومية  كامل  اعتبرت  2على  وبالتالي  على  ،  للحصوف  مؤ لين  غير  المتقدمين  أن 

 الحماية على أساس الوضع العاع.
أنها   تدعي  ولدين،  ولديها  مطلقة  دمشق  من  امرأة  الحماية،  طلب  مقدمة  كانت  قراراتها،  إحدى  ففي 

الحرب ال تزاف قائمة، كما   تخشى الوضع العاع في سورّية، وأنه ليس لديها وسيلة للعيش  ناك، كما أن
ومن خالف عملية التقييم الفردّية التي   ن طليقها كان على خالف مع السلطات السورّية.  أنها ادعت أ

السلطات   وبين  بينها  أي خالف  يوجد  ال  أنه  وجدت  االبتدائية،  الدائرة  لم  أجرتها  أنها  كما  السورية، 
تها  ثم غادر   2017سورية في عاع   إلىأي تهديدات، كما أنها لم تتعرد لتو يم، وعادت    إلىتتعرد  

 

 لالطالع على الخبر انظر:  1

 -safe-considered-syria-of-areas-the-widen-sauthoritie-https://www.ecre.org/denmark
damascus-greater-include-to-return-for/ 

 التقرير القطري لدائرة الهجرة الدنماركية بخصوص الجمهورية العربية السورية: متاح على الرابط:  2

-vedrorende-nderapportla-02/udlaendingestyrelsens-/2019/2019https://uim.dk/nyheder
syrien 

التحسن الملحوظ باألوضاع العامة في أجزاء كبيرة من سورية، كما أنه أكد على أنه من    إلىحين أشار  ذا التقرير  
األبد، فال في    إلىجوا   ية لمن يحتاجها، ومع نلك ال يمكن للمرء أن يبقى الواجب الحكومة الدنماركية أن توفر الحما

 منزله ويسا م في بناء وطنه. إلى  النهاية أن يعود

https://www.ecre.org/denmark-authorities-widen-the-areas-of-syria-considered-safe-for-return-to-include-greater-damascus/
https://www.ecre.org/denmark-authorities-widen-the-areas-of-syria-considered-safe-for-return-to-include-greater-damascus/
https://www.ecre.org/denmark-authorities-widen-the-areas-of-syria-considered-safe-for-return-to-include-greater-damascus/
https://www.ecre.org/denmark-authorities-widen-the-areas-of-syria-considered-safe-for-return-to-include-greater-damascus/
https://uim.dk/nyheder/2019/2019-02/udlaendingestyrelsens-landerapport-vedrorende-syrien
https://uim.dk/nyheder/2019/2019-02/udlaendingestyrelsens-landerapport-vedrorende-syrien
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الدنمارك، أما عن الظروف المعيشية الصعبة وجدت الدائرة أنه يمكنها البحن عن العمل    إلىعائدة  
لدنماركية  لتها، كما أفادت دائرة الهجرة اوإعالة أوالد ا، كما أن لها أقرباء مقيمين في دمشق يمكنهم إعا

ليات عسكرية تشكل  أن الوضع العاع في دمشق قد تحسن بشكل ملحوظ، حين لم تعد  ناك أي عم
 .1خطرا  على المدنيين 

وبمقارنة  ذه الوقائع مع المعايير التي اطلعنا عليها في الفرع السابق، نجد أنها محققة، من حين عدع  
وريفها فالمنطقة  منة، كما أن لديها القدرة في كل من دمشق    و سوء المعاملةوجود خطر االضطهاد أ

سورية في عاع    إلىاالستدالف على نلك من خالف عودتها  حين يمكن    على الوصوف اآلمن الشرعي
العامة في سورّية  2017 السلطات  المغادرة دون أي إزعاه من  الوضع  وقدرتها على  يعتبر  ، وأيضا  

  ومقومات الحياة الكريمة متوفرة.محافظتي دمشق وريم دمشق مستقرا  العاع في كل من 
الدنماركي   الالجوين  شؤون  مجلس  طابق  المعايير  وبالفعل  مع  معها،  المرفقة  واألدلة  الوقائع   ذه 

المطلوبة في قانون األجانب الدنماركي، واالتفا ية األوروبية لحقو  اإلنسان، ومعايير البديل الداخلي  
وصا االبتدائيةاآلمن،  الهجرة  قرار  على  السورّية  د   المواطنة  وترحيل  الحماية،  تجديد  برف     إلى ، 
 .2دمشق

 قرارات اإلعادة مع مبدأ عدم اإلعادة القسرية ثانيًا: مدى توافق
الالجوين   اتفا ية  فإن  سابقا   نكرنا  يمكن    1951كما  كمفهوع  اآلمن،  الداخلي  البديل  مفهوع  تذكر  لم 

( على حظر  1)  33بالد م، وإنما أشارت في المادة    ىإلخان قرارات إعادة الالجوين  اللجوء اليه في ات
 ليم التي تكون حياتهم أو حريتهم فيها معرضتين للخطر.حدود األقا إلىإعادة الالجوين 

اليها،   يأتون  الذين  الالجوين  البداية بخصوص رؤيتها مع جميع  الدنمارك كانت واضحة منذ  كما أن 
 األبد. إلىأن يبقوا الجوين  بأنهم ال يمكن

عامة  ودمشق    وبناء  على رؤية الدنمارك  ذه، فهي أجرت أكثر من تقييم لألوضاع العامة في سورية
خاصة، وبنت تقييمها على تقارير قطرية خاصة بها، وتقارير صادرة عن المجلس األوروبي لالجوين  

 

 لالطالع على تفاصيل القضية انظر: 1

19122019.pdf-nyhed-1-heder/Afg/media/FLN/Ny-https://fln.dk/ 
 

 تفاصيل القضية انظر:لالطالع على  2

-for-ionprotect-of-rejection-confirms-board-appeal-https://www.ecre.org/denmark
nationals-syrian-three/ 

https://fln.dk/-/media/FLN/Nyheder/Afg-1-nyhed-19122019.pdf
https://www.ecre.org/denmark-appeal-board-confirms-rejection-of-protection-for-three-syrian-nationals/
https://www.ecre.org/denmark-appeal-board-confirms-rejection-of-protection-for-three-syrian-nationals/
https://www.ecre.org/denmark-appeal-board-confirms-rejection-of-protection-for-three-syrian-nationals/
https://www.ecre.org/denmark-appeal-board-confirms-rejection-of-protection-for-three-syrian-nationals/
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ئد في دمشق، م على أساس الوضع العاع السا، ووجدت ان طالبي اللجوء الذين أسسوا طلباته1والهاربين 
وج الرسمية،  واائفهم  الهاربين من  أو  االلزامي،  التجنيد  من  الهروب  و ي  أو  المشابهة  الحاالت  ميع 

الغالبة  األوضاع  2الحاالت  االضطهاد، و عودة  أسباب  انتفاء  بسبب  بالحماية  غير جديرة  ، أصبحت 
مشق و ريفها، وبالتالي فإن اإلعادة  نا لن تتسبب بانتهاك  طبيعتها في د   إلىالعامة أمنيا  واجتماليا   

ق1) 33المادة   في  راعت  كونها  الالجوين،  اتفا ية  من  بخصوص (  وضعها  تم  التي  التقييمات  راراتها 
او  الم الجنسية  أو  الدين  أو  العر   أساس  على  لالجوين  أي اضطهاد  عدع وجود  أثبتت  والتي  نطقة، 

 ينة أو الرأي السياسي. فوة اجتمالية مع إلىاالنتماء 

مشق، يعد أكبر المؤتمر الدولي لعودة الالجوين السوريين الذي ُعقد في د   إلىكما ال بد من اإلشارة  نا  
ورية في عودة المواطنين المهجرين والالجوين إليها، وإن تسليط الحكومة  دليال  على رغبة الحكومة الس

ب  وراءه في ملف الالجوين، فهي  توجود أي شيء تخالضوء عليها دوليا  يعد قرينة إضافية على عدع  
 مرّحبة بهم. 

اتفا ية   ( من1)  33ال يشكل أي خر  أو انتهاك للمادة وبالتالي برأينا فإن إعادة الالجوين من الدنمارك 
الدولية 1951الالجوين   الحماية  منحهم  يمكن  ال  االقتصاديين  المهاجرين  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر   ،
 لالجوين.
دراستنا  في ضو  التطبيقيةء  أوروبا  للقضايا  دوف  الموجودين في  بالالجوين السوريين  ، والعالم  الخاصة 

البديلة    ىإلنجد أن إعادتهم   الحلوف  بإعادة قسرية، فأسباب االضطهاد منتفية، كما أن  ليست  وطنهم 
متوفرة، أصبحت  العسكرية  سر   للخدمة  بتحسن  واالجتمالية  خذة  األمنية  العامة  مع    يع،واألوضاع 

على  المفروضة  العقوبات  كامل  شملت  والتي  الصادرة  الرئاسية  اإلعفاءات  االعتبار  بعين  األخذ 
وبالتالي ال يمكن اعتبار    والفارين من الخدمة العسكرية،  دود السورّية بشكل غير شرعي،حالمغادرين لل

للمواطنين   اضطهاد  محل  أنه  على  السورية  العربية  الجمهورية  في  العاع  على  الوضع  بل  السوريين، 
  الواقع العملي اليوع. يثبتهالعكس و ذا ما 

 

األور   1 لالجوين والهاربين  المجلس    107:  و تحالف من    European Council Refugees and Exilesوبي 
 . 1974دولة أوروبية، تأسس عاع   40منظمات غير حكومية في 

 لالطالع على قضايا أخرى انظر: 2

 lobal/Soegeresultater?searchPhrase=Syriahttps://fln.dk/da/G 

جلس شؤون الالجوين، وفيه العديد من القضايا التي رف  فيها المجلس من  الحماية، وقرر إعادة  الموقع الرسمي لم
الالجوين.

https://fln.dk/da/Global/Soegeresultater?searchPhrase=Syria
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 الخاتمة
وحسب، وإنما يمكن اعتباره من المباد  اإلنسانية    ا  بحت  ا  قانوني اإلعادة القسرية مبدأ  ال يعد مبدأ عدع  

رامه، كونها تصل التي توجب على الدوف المستقبلة لالجوين توخي الدقة والحذر في التعامل معه واحت 
 .  باحترامه الى احتراع الحقو  األساسية للنفس البشرية

انونية المتعلقة بحقو  االنسان  ير القواعد القاال تماع المتزايد من جانب المجتمع الدولي بتطو   كما أن
القسرية، بحين أصب    الى تطور مبدأ عدع اإلعادة  بالتبعية  المبدأ  أدى    جميع   واجبا  على عاتق ذا 

في الحالة التي يصل إلى حدود ا أع لم يكونوا،    1951سواء كانوا أطراف في اتفا ية الالجوين  دوف  ال
  .وا الجوين أو ملتمسي لجوءطهاد، سواء كاناألشخاص الذين تعرضوا لخطر االض

ما القسرية  اإلعادة  مبدأ عدع  الدوف النتهاك  تبرير  إال محاولة    إن محاولة  الشرلّية على  و    إلسباغ 
نفعا  أفع يجدي  ال  و ذا  يفرد    ،الها  القانونية  القواعد  من  نوع  مع  كذا  الدوففالتعامل  إيجاد   على 

وأن ، وليس محاولة التبرير،  طار منظمة األمم المتحدةون الدولي في إالمبنية على التعا  الحلوف البديلة
لكارثية التي تترتب على  تها، وإلى النتائج اإلنسانية االى إعادة النظر في تصرفا   ذا السيا في    تسعى
 انتهاكه. 

 النتائج
المادة   -1 في  الوارد  القسرية  اإلعادة  عدع  مبدأ  الالجوين    33يؤمن  اتفا ية  ية  الحما   1951من 

ُيَبت بعد بطلبات لجوئهم   وطالبي اللجوءالمعترف بهم رسميا  بهذه الصفة،  لالجوين     الذين لم 
  ن بالخطر.تكون حياتهم أو حريتهم مهددتي من إعادتهم الى حين 

القسرية -2 اإلعادة  عدع  مبدأ  المادة    يؤمن  في  الالجوين    33الوارد  اتفا ية  الحماية    1951من 
ال التدفق  حاالت  في  فعالية  لالجوين  سيقّود  الحالة  لهذه  شموله  عدع  أن  حين  جماعي، 

 الحماية الدولية لالجوين لمجرد كون الالجوين قدموا على شكل دفعات جما يرية كبيرة.
النّص  -3 المادة  إن  الملجأ في  الحق في  اإل   18 على  أرسى  من  اإلنسان  لحقو   العالمي  عالن 

حفاظ على الطابع المدني واإلنساني لمبدأ يشكل الدعائم  ذا نظاع الحماية الدولية لالجوين، و 
عدع اإلعادة القسرية لالجوين خطوة  امة في سبيل احتراع حقو  االنسان األساسية كالحق في  

 .ة واألمانالحياة والحري
إلى    نشأ بموجب اتفا  دولي، ثم تطورمرَّ تطور مبدأ عدع اإلعادة القسرية بعدة مراحل، فهو   -4

من قواعد القانون    ةمصاف القاعدة اآلمر   الى  تطور سريعا  ليصل  ومن ثم  دولية عرفيةقاعدة  
نه يمس  الدولي، وُتعزى  ذه السرعة في التطور الى اال تماع به من جانب المجتمع الدولي كو 
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الملزمة   الحقو  اإلنسانية، وتم النص عليه في العديد من المواثيق الدولية وغير الدولية  أثمن
 وغير الملزمة.

ال -5 تنتهك  الكبيرة  لم  الالجوين  تدفقات  أماع  القسرية  اإلعادة  مبدأ عدع  السورية  العربية  جمهورية 
ع انضمامها  الرغم من عد التي وصلت إليها من دوف الجوار كالعرا  ولبنان وفلسطين، على  

الالجوين   اتفا ية  العربية  1967أو بروتوكولها    1951إلى  الجمهورية  التزاع  يدف على  ، و ذا 
 ون الدولي وقواعده اآلمرة. السورية بالقان

  1951من اتفا ية الالجوين    33الوارد في المادة    يمتد التزاع الدوف بمبدأ عدع اإلعادة القسرية -6
ويشمل  ذا االمتداد األراضي التي تمارس عليها الدولة السلطة ،  قليميةاإل  وراء حدود ا  ماإلى  

 الفعلّية كحالة االحتالف العسكري.
الدوف   -7 أنظمة    من  للتهرب لجأت  عدة  اتباع  إلى  القسرية  اإلعادة  عدع  كنظاع  مبدأ  مستحدثة 

اآلمن،   الثالن  والبلد  األوف،  اللجوء  وبلد  المؤقتة،  نلك  الحماية  في  حجتهم  األلباء  وكانت 
البا ظة التي يلقيها الالجوون على كا لهم وضرورة التعاون والتنسيق الدولي للتخلص من  ذه  

 األلباء.
فإن  برأينا  ما ذ   ولكن  غالبا   الحجج  السورية    ه  العربية  الجمهورية  التزمت  فقد  واهية،  تكون 

من ضعف   الرغم  على  الالجوين  من  الماليين  اأمكاناتها  إباستقباف  الدوف  تتبعماع   تلك   لتي 
 االتحاد األوروبي. األنظمة كتركيا ودوف 

الطرد والتسليم،  ، ك يوجد خلط بين مفهوع مبدأ عدع اإلعادة القسرية ومفاهيم أخرى مشابهة له -8
غير  العكس  أن  إال  التسليم  أو  الطرد  طياته  في  يحمل  قد  القسرية  اإلعادة  فعل  أن  حين 

 صحي .
م -9 على  الواردين  االستثنائين  تفسير  بسبب  يجب  ونلك  نطا  ضّيق،  في  القسرية  اإلعادة  بدأ 

 الطبيعة اآلمرة لمبدأ عدع اإلعادة القسرية. 
التفريق -10 االستثناءات   يجب  القسريةالوارد   بين  اإلعادة  عدع  مبدأ  على  بنود    ة  وبين 

الالجوين    االستبعاد  اتفا ية  في  على  ،  1951الواردة  االستبعاد  بنود  أحد  انطبا   أن  حين 
ؤدي الى استبعاده من حماية اتفا ية الالجوين ككل في الدولة الناارة بطلب  الشخص المعني ي

عدع اإلعادة القسرية يرفع عنه حماية    موله بأحد استثنائي مبدأشاللجوء والدوف األخرى، أما  
 يحرمه من صفة الالج .  المبدأ فقط، وال

ال    العربية السوريةالجمهورية    إلىإن إعادة الالجوين السوريين الفارين من خدمة العلم   -11
موجب ب  إلزامي  يشكل انتهاكا  لمبدأ عدع اإلعادة القسرية كون الخدمة العسكرية واجب وطني

وا السوري،  عقوبة  الدستور  كونها  اضطهادا   تشكل  ال  الفارين  أو  المتخلفين  على  لعقوبة 
عن    مفروضة بموجب القانون وتتناسب مع الفعل المرتكب، وصدور عدة مراسيم رئاسية تعفو
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عدة  إصدار  إلى  باإلضافة  الخدمة،  من  والفارين  المتخلفين  على  المفروضة  العقوبة  كامل 
  .البدف النقدين الخدمة العسكرية كدفع ع  خيارات بديلة

ال تشكل إعادة السوريين الذين غادروا بالد م بسبب األوضاع العامة إعادة قسرية الى  -12
استعاد  السورية  الحكومة  كون  المناطقالسي  ت االضطهاد،  أغلب  على  ملتزمة    ،طرة  و ي 

يدف   ومما  الدولية،  المواثيق  في  الواردة  االنسان  حقو   الدولي  باحتراع  المؤتمر  نلك  على 
ُعقد لالجو الذي  دمشق  مؤخرا    ين  السوريين  و   ،2020نوفمبر    11بتاريخ    في  الالجوين  ناشد 

وس كافة  أماع  بالد م  الى  بالعودة  العالم  دوف  مختلف  في  العالمية  الموجودين  اإلعالع  ائل 
 والمحلية.

 التوصيات
عدع  -1 مبدأ  الحتراع  كمراقب  الالجوين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  دور  تعزيز 

 اإلعادة القسرية.  
القسرية   -2 اإلعادة  عدع  مبدأ  تطبيق  كأعالي  ضمان  الدوف،  سيطرة  عن  الخارجة  المناطق  في 

تنحصر مهمته في    السامية لشؤون الالجوينللمفوضية    إنشاء جهاز فرعيعن طريق    البحار
 مرا بة احتراع مبدأ عدع اإلعادة القسرية في تلك المناطق. 

  33اءات الواردة على مبدأ عدع اإلعادة القسرية الوارد في المادة عدع التوسع في تفسير االستثن -3
 . 1951من اتفا ية الالجوين 

اتف -4 بموجب  موحد  عالمي  نظاع  اعتماد  دوليةضرورة  اإلعادة    ا ية  عدع  مبدأ  احتراع  يضمن 
القسرية في حاف عدع قدرة الدولة المستقبلة لالجوين على تحمل األلباء التي يفرضها تواجد 

ووضع معايير دولية تحدد قدرة الدوف على ضمان احتراع مبدأ عدع   ،على أراضيها  ينالالجو
 اإلعادة القسرية. 

مب -5 تطبيق  في  االزدواجية  عن  اإلاالبتعاد  عدع  السياسية  دأ  للمواقف  وفقا   القسرية  للدوف عادة 
 المستقبلة لالجوين اتجاه الدوف المصدرة لهم. 
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