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Abstract 

      Rights protection for refugees within agreed 
international rules from a development in the field of 
defining legal status. This The phenomenon is on old and 
modern . There should an existence of  organizing rules to 
have a legal status . whether in time of peace or during 
armed conflicts (international or non-international) there for 
the united nations agreement in 1951  and  the Special 
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Protocol of 1967  were legal system to provide a  
protection.and a legal frame to define legal status within a 
general frame of the 1949 Geneva and protocols in  1977 to 
show attitude of  humanitarian  International  law in protect 
refugees being (civilians) whether during International 
armed conflicts or non International. 

      The research highlighted upon the  legal status and 
protection for  refugees and their protection within  
international  law during peace  or  armed conflicts. 
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املبحث األول

التعريف بالالجئ


  



         


األولاملطلب 

من حاالتيشابههالتعريف بالالجئ ومتييزه عما 
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https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar .معجم المعاهني الجامع )١(
: دار الهنهضة احمد محمد ههنداوي: القاهنون الدولي العام وحمایة حقوق األقلیاتد. حسام)٢(

.٩٨ص،١٩٩٧، القاهرة ،العربیة
، دراسة في ضوء هنظریة القاهنون الدولي المعاصرالخطابي: أسسز رمضاند. عبدالعزی) ٣(

.٣٥٩ص،٢٠١٤االختصاص، دار الفكر الجامعي، اإلسكهندریة 
.٣٦٠) هنقال عن المصدر السابق، ص٤(
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.١٩٥١) من اتفاقیة األمم المتحدة لالجئین ١/٢) المادة (١(
لمختلفة لمشاكل الالجئین في أفریقیااالتفاقیة التي تحكم الجواهنب ا) من ١/١/٢) المادة (٢(

١٩٦٩
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، وقعت علیه دول (كولومبیا وبهنما كوستاریكا ١٩٨٤) من إعالن قرطاجهنة عام ١) المادة (١(
السلفادور غواتالیما ههندوراس، والمكسیك وفهنزویال هنیكاراكوا) للمزید حول الموضوع: 

لمصطلحات وغیاب جامع سموك إشكالیة اللجوء في المهنطقة المغاربیة بیت تعدد ا
القواهنین المهنظمة،مجلة الفقه والقاهنون، كلیة الحقوق جامعة القاضي عیاض، مراكش 

.٤، ص٢٠١٦المغرب 
) من قرارات معهد القاهنون الدولي بشان المركز القاهنون لالجئین وعدیمي ٢/٢) المادة (٢(

الجهنسیة
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الفرع الثاهني

متييز الالجئ عن ما يشابهه
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تقریر ممثل .١٩٩٨ي لعام الفقرة الثاهنیة من المبادئ التوجیهیة بشان التشرید الداخل)١(
لجهنة حقوق -األمین العام السید فراهنسیس م. دیهنغ، المجلس االقتصادي االجتماعي

اإلهنسان، تهدف لبحث االحتیاجات المحددة للهنازحین، مستوحاة من القاهنون الدولي 
للمزید من التفاصیل حول المبادئ المتعلق بحقوق اإلهنسان والقاهنون الدولي اإلهنساهني، 

مهنظمة العفو الدولیة: یهنظر:
http://www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue21

لالطالع على المبادئ على الموقع األتي:
http://ow.ly/rSu73
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ط،،١ج،كهندریةد. علي صادق ابو هیف: القاهنون الدولي العام مهنشاة المعارف، اإلس)١(
.٢٩٣-٢٩٢ص. ،١٧،١٩٩٢
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صالح عبد الزهرة الحسون: حقوق األجاهنب في القاهنون العراقي الطبعة األولى دار، د.) ١(
د. حسام احمد ههندواي: القاهنون . ویهنظر كذلك٨- ٧، ص، ١٩٨١األفاق الجدیدة 

.٩٣الدولي العام وحمایة حقوق األقلیات، مصدر سابق، ص
.٢٠٠٦هنة لس٢٦) من قاهنون الجهنسیة العراقیة رقم ١/٧(المادة) ٢(
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الثاهنياملطلب 

احلق يف اللجوء وشروطه
     


    


الفرع األول
احلق يف اللجوء


     


         


   


          


  

   

.١٩٤٨من اإلعالن العالمي لحقوق اإلهنسان ١٤المادة ) ١(
١٤اهنیة والعشرون في ) في دورتها الث٢٣١٢رقم (قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة) ٢(

.١٩٦٧كاهنون األول
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الفرع الثاهني
الشروط الواجب توافرها يف الالجئ

            
          


           




          


           
           




  
             

     


) من ٣- ٢-١(دة األولى بفقراتهاللمزید یهنظر دیباجة إعالن الملجأ اإلقلیمي والما)١(
اإلعالن 

.٩٩حمایة حقوق األقلیات، مصدر سابق،د. حسام احمد ههنداوي: القاهنون الدولي و ) ٢(
) الذي أصدرته الجمعیة العامة في دورتها الخامسة في كاهنون ٥٢٨) للمزید یهنظر القرار (٣(

.١٩٥٠األول 
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) د. ولید خالد الربیع: حق اللجوء السیاسي في الفقه اإلسالمي والقاهنون الدولي (دراسة ١(
٩ارهنة)، كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة جامعة الكویت، صمق

لالستزادة حول أهنواع اللجوء: یهنظر الموقع االلكتروهني: ٢) (
com-us-www.ommog
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الثاهنياملبحث 
مركز لالجئ يف النظام القاهنوهني الدويل





           
           



  
   

   



            

       


، ،العاتك لصهناعة الكتاب بیروتزهیر البشیر: المدخل لدراسة القاهنونلبكري و الرزاق ا) عبد١(
٢٧المكتبة القاهنوهنیة بغداد،ب ت ، ص

قدیم د. أكرم ، ترجمة باسل یوسف، مراجعة وت) هیلین تورار: تدویل الدساتیر الوطهنیة٢(
.٣٨٩، ص١٩٩٨، بغداد الوتري، بیت الحكمة
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املطلب األول
)*(١٩٥١مركز الالجئ يف ظل اتفاقية األمم املتحدة لعام 

        
         




الفرع األول
١٩٥١يف اتفاقية حقوق الالجئ

  
            





              





     

مفوضین بشأن الالجئین وعدیمي الجهنسیة الذي دعته اعتمدها مؤتمر األمم المتحدة لل)*(
ت) في -( د٤٢٩الجمعیة العامة لألمم المتحدة إلى االهنعقاد بمقتضى قرارها 

) فیها لمزید ٤٣كام المادة (وفقًا ألح١٩٥٤وبدأ هنفاذها في هنیسان ١٤/١٢/١٩٥٠
/www.ohchr.org/AR:  یهنظر

علقة بوضع الالجئین والبروتوكول التابع المت١٩٥١جیل: اتفاقیة جودوین.س.) جاي.١(
.١ص، ٢٠١٠لها، كلیة أول سوهنر، أكسفورد، 

www.UN.org/law/avl
.١٩٥١) من اتفاقیة ٢) المادة (٢(
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یة الحقوق والعلوم ) حوریة آیت قاسي: تطور الحمایة الدولیة لالجئین، أطروحة دكتوراه، كل١(
.١٤، ص٢٠١٤السیاسیة، جامعة مولود معمري، الجزائر، 

) قررت عصبة األمم إهنشاء مفوضیة سامیة لشؤون الالجئین وحصة الموفقة من الدول *(
على اختیار المستكشف الهنرویجي فریتوف هناسن لشغل هذا المهنصب وأشرف على مهمة 

اهنهم، للمزید یهنظر: مفوضیة األمم إعادة هنصف ملیون شخص من أسرى الحرب إلى أوط
؛ ویهنظر ٩، ص١٩٩٨، لسهنة ١١١الجئون، العدد المتحدة شؤون الالجئین، مجلة ال

: زهرة مرابط، الحمایة الدولیة لالجئین في الهنزاعات المسلحة، كلیة الحقوق والعلوم كذلك
.١٤-١٣، ص ٢٠١١السیاسیة، جامعة مولود معمري، الجزائر، 
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والمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع الالجئ، المفوضیة السامیة، ) دلیل اإلجراءات١(
.١٣، ص ١٩٧٩

؛ ویهنظر ٢٧-٢٦) حوریة آیت قاسي: تطور الحمایة الدولیة لالجئین، مصدر سابق، ص ٢(
.١٩كذلك: زهرة مرابط، الحمایة الدولیة لالجئین، مصدر سابق، ص 



طاق القواعد الدولیة االتفاقیةالمركز القاهنوهني لالجئین وحمایتهم في هن

Rafidain Of Law Journal, Vol. (18), No. (64), Year (20)

١٦٢

  


              
          

           
           





             

         
           



            
      

          
          


          
  

          


.١٩٦٩) من اتفاقیة ١) المادة (١(
.١٩٨٤) من إعالن قرطاجهنة ١) المادة (٢(
.١٩٥١) من اتفاقیة ٣٣) للمزید یهنظر المادة (٣(
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والعهد ١٩٤٨) للمزید حول الحقوق والحریات یهنظر اإلعالن العالمي لحقوق اإلهنسان ١(
والعهد الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة ١٩٦٦الدولي للحقوق المدهنیة والسیاسیة 

١٩٦٦.
والعهد ١٩٤٨والحریات یهنظر اإلعالن العالمي لحقوق اإلهنسان عام ) للمزید حول الحقوق٢(

الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والعهد الدولي للحقوق المدهنیة والسیاسیة لعام 
١٩٦٦.

١٩٥١) دلیل اإلجراءات المعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع الالجئ بمقتضى اتفاقیة ٣(
. ١٩٧٩سامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین، ، المفوضیة ال١٩٦٧وبروتوكول 

.٣٤ص
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.٣١) حوریة ایت قاسي: تطور الحمایة لالجئین ، مصدر سابق، ص١(
.١٩٥١) من اتفاقیة ٢/ أ/ ١) المادة (٢(
) دلیل اإلجراءات والمعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع الالجئ بمقتضى اتفاقیة ٣(

.٣٤یة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین، ص، المفوضیة السام١٩٦٧، وبرتوكول ١٩٥١
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.١٩٥١/ج) من اتفاقیة ١) المادة (١(
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.١٩٥١/د، هـ، و) من اتفاقیة ١) للمزید یهنظر المادة (١(
) الواضح أن المقصود من هذه الطائفة من األشخاص هم رؤساء الدول أو الحكومات أو ٢(

بادة الجماعیة، الجرائم ضد الوزراء أو السیاسیین یرتكبون فعًال یدخل ضمن جرائم اإل
) من الهنظام األساس ٨، ٧، ٦، ٥اإلهنساهنیة، جرائم الحرب، جرائم العدوان، في المواد (

.١٩٩٨للمحكمة الجهنائیة الدولیة 
) من میثاق األمم ٢و١) لالستزادة حول مقاصد المهنظمة ومبادئها یهنظر المادتین (٣(

.١٩٤٥المتحدة الصادر بسان فراهنسیسكو عام 
.١٩٥١) من اتفاقیة ٣للمزید یهنظر المادة ()٤(
) من االتفاقیة.٤یهنظر المادة () ٥(
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.١٩٥١) من اتفاقیة ٢/٢) المادة (١(
) من االتفاقیة.٢/٣) المادة (٢(
.١٩٥١) من اتفاقیة ٢/٤) المادة (٣(
حیهنما ال تهنص هذه االتفاقیة "على ما یأتي ١٩٥١) من اتفاقیة ٢/١) هنصت المادة (٤(

."هنح الالجئین معاملة أفضل، تعامل الدولة المتعاقدة معاملتها لألجاهنب كافةعلى م
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الفرع الثاهني

الوضع القاهنوهني لالجئ







حین یتعلق األمر بالتدابیر االستثهنائیة التي یمكن أن تتخذ ":ما یأتي)٨() هنصت المادة١(
ضد أشخاص أو ممتلكات أو مصالح مواطهني دولة أجهنبیة معیهنة، تمتهنع الدول 

على أي الجئ یحمل رسمیًا جهنسیة تلك الدولة المتعاقدة عن تطبیق هذه التدابیر 
لمجرد كوهنه یحمل هذه الجهنسیة، وعلى الدول المتعاقدة التي ال تستطیع بمقتضى 
تشریعها تطبیق المبدأ المهنصوص علیه في هذه المادة أن تقوم في الحاالت المهناسبة 

. بمهنح إعفاءات لمثل هؤالء الالجئین"
لیس في أي من أحكام هذه االتفاقیة ما یمهنع "ة على)  من االتفاقی٩) هنصت المادة (٢(

دولة متعاقدة في زمن الحرب أو في غیره من الظروف الخطیرة واالستثهنائیة، من أن 
تتخذ موقفًا من التدابیر بحق شخص معین ما تعتبره أساسیًا ألمهنها القومي، ریثما 

اإلبقاء على هذه یثبت لتلك الدولة المتعاقدة أن هذا الشخص الجئ بالفعل، وأن 
.التدابیر ضروري في حالته لصالح أمهنها القومي"



)٢٠) ، السنة (٦٤) ، العدد (١٨مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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١٦٩

          
          


         

     
          


   


    





     





       
       






) من االتفاقیة.١٢) المادة (١(
) من االتفاقیة.١٢/٢) مادة (٢(
) من االتفاقیة.١٣) المادة (٣(
) من االتفاقیة. ١٤المادة ()٤(
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.) من االتفاقیة١٦المادة ()١(
) من االتفاقیة.٢٥) المادة (٢(
) من االتفاقیة٢٦) المادة (٣(
) من االتفاقیة٢٧) المادة (٤(
) من االتفاقیة٢٨) المادة (٥(
) من االتفاقیة٢٩) المادة (٦(



)٢٠) ، السنة (٦٤) ، العدد (١٨مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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تمتهنع الدولة المتعاقدة على فرض عقوبات جزائیة، بسبب دخولهم ) "٣١هنصت المادة ()١(
أو وجودهم غیر القاهنوهني على الالجئین الذین یدخلون إقلیما، أو موجودون فیها، 
بدون أذن قادمین مباشرة من إقلیم كاهنت فیه حیاتهم، أو حریتهم مهددة بالمعهنى 

) شریطة أن یقدموا أهنفسهم إلى السلطات دون إبطاء وأن ١المقصود، في المادة (
"یبرههنوا على وجاهة أسبابهم أو وجودهم غیر القاهنوهني

) من االتفاقیة.٣١/١) المادة (٢(
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فاقیة.) من االت٣٢/١/٢/٣) المادة (١(
.١٩٥١) من اتفاقیة ٣٣/١) المادة (٢(
) من االتفاقیة .٣٣/٢) المادة (٣(
.١٩٥١من االتفاقیة لعام )٢المادة (هنصت)٤(



)٢٠) ، السنة (٦٤) ، العدد (١٨مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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املطلب الثاهني
١٩٦٧الربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني 

      
          

 


           
    

    
       

 
  


            

             


           


  
  

     


 

الخاص بالالجئین لعام ١٩٥١) من البروتوكول المعدل التفاقیة ١/١/٢/٣) یهنظر المادة (١(
) من البروتوكول.٨وفقًا ألحكام المادة (٤/١٠/١٩٧١والذي بدأ هنفاذه في ١٩٦٧
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، ٢٠١٠، عمان، ١ر وائل للهنشر، طهنزار العهنبكي: القاهنون الدولي اإلهنساهني، دا) د.١(
.٣٢٦ص

.١٩٦٧) من البروتوكول ٦) المادة ( ٢(
.١٩٥١) من اتفاقیة ٤٥) المادة (٣(



)٢٠) ، السنة (٦٤) ، العدد (١٨مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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.١٩٦٧/ج) من البروتوكول ٦) المادة (١(
وضع الالجئین، مصدر سابق، لقة بالمتع١٩٥١جیل: اتفاقیة -جودومینس.) جاي.٢(

.٧ص
.١٩٦٧) من البروتوكول الخاص بالالجئین عام ٥) المادة (٣(
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املبحث الثالث

النزاعات املسلحةمركز الالجئ القاهنوهني أثناء



    





      

) ٣، ٢والمادتین (١٩٥١) من اتفاقیة األمم المتحدة لالجئین عام ٢٦، ٢٥بیهنت المواد () ١(
) من ٢٥تلك اآللیات، إذ بیهنت المادة (١٩٦٧من البروتوكول الخاص بالالجئین 

الدول المتعاقدة بالتعاون مع المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون االتفاقیة:" تعهد 
الالجئین أو أیة مؤسسة أخرى تابعة لألمم المتحدة قد یخلفها في ممارسة وظائفها، 
وتتعهد على وجه الخصوص بتسهیل مهمتها في اإلشراف على تطبیق أحكام هذه 

وضیة أو أیة مؤسسة أخرى تابعة ) "من أجل جعل المف٢٥/٢أشارت المادة (" و االتفاقیة
لألمم المتحدة قد تخلفها قادرة على تقدیم التقاریر إلى الهیئات المتخصصة في األمم 
المتحدة، تتعهد الدول المتعاقدة بتزویدها على الشكل المهناسب بالمعلومات والبیاهنات 

.والقواهنیناإلحصائیة المطلوبة بشأن وضع الالجئین. ووضع هذه االتفاقیة موضع التهنفیذ
، فیما واألهنظمة والمراسیم الهنافذة، أو التي قد تصبح بعد اآلن هنافذة بشأن الالجئین

) توافي الدول المتعاقدة األمین العام لألمم المتحدة بهنصوص ما قد ٢٦هنصت المادة (
تعتمده من قواهنین وأهنظمة بین تطبیق هذه االتفاقیة. 



)٢٠) ، السنة (٦٤) ، العدد (١٨مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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املطلب األول

احلماية الدولية لالجئني أثناء النزاع املسلح الدويل
           





الفرع األول
١٩٤٩احلماية املقررة يف اتفاقية جنيف الرابعة 

           


         



           


             

شخاص المهاجرون، القاهنون الدولي اإلهنساهني ودور ) جان فیلیب ال فوابیه: الالجئون واأل١(
، ١٩٩٥، ٣٠٥اللجهنة الدولیة للصلیب األحمر، المجلة الدولیة للصلیب األحمر، العدد 

.٢ص
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..١٩٤٩) من اتفاقیة جهنیف الرابعة لعام ٣٥) المادة (١(
.١٩٤٩) من اتفاقیة جهنیف الرابعة لعام ٣٥) المادة (٢(
صالح حبیب، أركان حمید جدیع: هنظام الدولة الحامیة في لیث الدینللمزید یهنظر: )  ٣(

، ٢٠١٠، ١لوم اإلهنساهنیة، العدد القاهنون الدولي اإلهنساهني، مجلة جامعة األهنبار للع
.  ٣٦٥- ٣٦٤ص

) من اتفاقیة جهنیف الرابعة .٤٤المادة ()  ٤(



)٢٠) ، السنة (٦٤) ، العدد (١٨مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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) من اتفاقیة جهنیف الرابعة .٢٨المادة ()  ١(
هنیف الرابعة .) من اتفاقیة ج٣١المادة ()  ٢(
) من اتفاقیة جهنیف الرابعة .٣٢المادة ()  ٣(
) من اتفاقیة جهنیف الرابعة .٣٣المادة ()  ٤(
) من اتفاقیة جهنیف الرابعة .٣٣المادة ()  ٥(
) من اتفاقیة جهنیف الرابعة .٣٤المادة ()  ٦(
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) من اتفاقیة جهنیف الرابعة.٤٥المادة ()  ١(
.١٩٤٩جهنیف الرابعة ) من اتفاقیة٤٥/١) المادة (٢(
.١٩٤٩) من اتفاقیة جهنیف الرابعة ٤٥/٢) المادة (٣(



)٢٠) ، السنة (٦٤) ، العدد (١٨مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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.١٩٤٩) من اتفاقیة جهنیف الرابعة ٤٥/٤) المادة (١(
.١٩٤٩) من اتفاقیة جهنیف الرابعة ٤٩) المادة (٢(
.١٩٠٧) من الئحة الهاي بشان الحرب البریة لعام ٤٣) المادة (٣(
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لفرع الثاهني
١٩٧٧يف الربوتوكول اإلضايف األول احلماية املقررة


  

        
    

.١٩٤٩رابعة ) من اتفاقیة جهنیف ال٧٠) المادة (١(



)٢٠) ، السنة (٦٤) ، العدد (١٨مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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، ووضعت هذه المعاهدة شارة ٢٠٠٥فضًال عن البروتوكول اإلضافي الثالث عام )١(
إضافیة (الكریستال) أو البلورة الحمراء تكون متساویة مع شارتي الصلیب والهالل 

.األحمر من حیث وضعهما القاهنوهني
.http://www.icrc.org/ora/2009) البروتوكوالن اإلضافیان األول والثاهني ٢(
.١٩٧٧) من البروتوكول اإلضافي األول لعام ٧٣) المادة (٣(
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املطلب الثاهني
مركز الالجئ أثناء النزاعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل
         

             




            


          


           



الفرع األول

محاية الالجئ يف هنطاق املادة الثالثة املشرتكة التفاقيات جنيف
         

           


            
:

) المشتركة مقال مختار حول ٣) هنقال عن یلیهنا بیجیتش: هنطاق الحمایة الذي توفره المادة (١(
) ٨٨١() العدد٩٣القاهنون الدولي اإلهنساهني، مجلة الصلیب األحمر الدولیة، المجلد (

.٤-٣، ص٢٠١١
.١٩٤٩كة من اتفاقیات جهنیف األربع لعام ) المشتر ٣) المادة (٢(



)٢٠) ، السنة (٦٤) ، العدد (١٨مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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الفرع الثاهني
١٩٧٧الربوتوكول اإلضايف الثاهني محاية الالجئ  يف 
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.٥٦زهرة مرابط :الحمایة الدولیة لالجئین في الهنزاعات المسلحة، مصدر سابق، ص ) ١(
. ١٩٧٧) من البروتوكول اإلضافي الثاهني لعام ١/١) المادة (٢(
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الفرع الثالث
مدى تكامل املركز القاهنوهني لالجئني 
      




.١٩٧٧) من البروتوكول اإلضافي الثاهني لعام ١٧) المادة (١(
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جئین في القاهنون الدولي اإلهنساهني، كلیة الحقوق والعلوم ) بلمدیوهني محمد: وضع الال١(
.١٦٤، ص٢٠١٧السیاسیة ، جامعة حسیبة بن علي، الشلیف، الجزائر، 

)2 (  Stephone Jaqument: the cross- fertilization of International 
humanitarian law and International refugee law. IRRC 
September  vol 83.n843. 2001 

.١٩٥١) من اتفاقیة ٥) المادة (٣(



)٢٠) ، السنة (٦٤) ، العدد (١٨مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (18), No. (64), Year (20) 

١٨٩









            

  



          

           



            

          



   







.١٩٥١)  من اتفاقیة ٩) المادة (١(
)2 (  Stephone Jaqument: the cross- fertilization of International 
humanitarian law op.cit.p.660 
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املطلب الثاهني

اآلليات الدولية حلماية حقوق الالجئ
          

            


الفرع األول
يف ظل التنظيم الدويل

         

          
           


    

           

)1 (  Ibid .p .661.  
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IRO


برهنامج التعلیم ) المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین: مدخل إلى الحمایة الدولة لالجئین،١(
www.UNHCR.org، على الموقع: ٢٠٠٥/آب/١الذاتي، 

في سان فراهنسیسكو في ختام مؤتمر ١٩٤٥حزیران ٢تم توقیع میثاق األمم المتحدة في )٢(
.١٩٤٥تشرین األول ٢٤األمم المتحدة بهنظام الهیئة الدولیة وأصبح هنافذًا في 

تقادًا ألعمالها، فضًال عن میزاهنیة محددة ظهور التوترات بین عدد من الدول واهن) بسبب ٣(
بسبب عدد قلیل من الدول التي تساعدها، أدى في هنهایة األمر إلى توقف عملها

المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین: مدخل إلى الحمایة الدولة لالجئین، مصدر سابق، 
.٧ص 
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الفرع الثاهني
اللجان الدولية املتخصصة

         
          





      

       
          

           
      





           


        
          



جهنیف في شباط واللجهنة الدولیة استمرار للجهنة الخماسیة التي أسست المهنظمة في) ١(
د. خلیل حسین: ،ویقتصر أعضائها على السویسریین حفاظا على حیادیتها١٨٦٣

الهنظریة العامة والمهنظمات العالمیة، التهنظیم الدولي، المجلد األول، دار المهنهل اللبهناهني، 
.٥٣٩، ص ٢٠١٠، ١ط

وتتألف من تختار اللجهنة الدولیة للصلیب األحمر أعضاؤها من المواطهنین السویسریین )٢(
) من الهنظام األساسي للجهنة الدولیة للصلیب األحمر.٧/١٩المادة (٢٥-١٥
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.٥٤٠-٥٣٩) د. خلیل حسین: الهنظریة العامة والمهنظمات العالمیة، مصدر سابق، ص ١(
ودخل حیز الهنفاذ ٢٠١٤كاهنون األول/دیسمبر ١٨اعتمدته الجمعیة في جلستها بتاریخ )٢(

٢٠١٥هنیسان ١في 
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UNHCR

          
       

        


           

.٥٤٢- ٥٤١لیل حسین: التهنظیم الدولي، مصدر سابق، صد. خ)١(
إلى ١٩٤٩من اتفاقیة جهنیف الثالثة بشان معاملة اسري الحرب لعام ١١٨أشارت المادة )٢(

یفرج عن أسرى الحرب ویعادون إلي أوطاهنهم دون إبطاء بعد اهنتهاء األعمال ما یأتي: "
.العدائیة الفعلیة

ة للصلیب األحمر بصفتها حارا للقاهنون الدولي اإلهنساهني مقال ایف ساهندوز: اللجهنة الدولی)٣(
مهنشور على الرابط :

 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/about-the-
icrc-311298.htm 
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.٧) المصدر السابق، ص ١(
) تم اعتماد الهنظام األساسي لمفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین بموجب قرار ٢(

) المؤرخ في ٥٠(د ٤٢٨جمعیة العامة لألمم المتحدة بموجب القرار المرقم ال
١٤/١٢/١٩٥٠.

.١٩٥٠) من الهنظام األساسي لمفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین ٣- ٢- ١) المواد (٣(
من الهنظام األساسي من المفوضیة السامیة لالجئین.٦) المادة ٤(
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مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین./ب) من الهنظام األساسي ل٦) المادة (١(
/أ) إلى خروج طائفة من األشخاص من والیة المفوض السامي كوهنهم ٦) أشارت المادة (٢(

/ج) من اتفاقیة ١ال یعدون الجئین. لالستزادة یهنظر المادة (١٩٥١وبموجب اتفاقیة 
/أ) من الهنظام األساسي للمفوضیة.٦والمادة (١٩٥١

) من الهنظام األساسي للمحكمة العسكریة الدولیة إلى تلك الجرائم وهي ٦) أشارت المادة (٣(
جرائم ضد السلم، جرائم مرتبطة بالحرب، جرائم ضد اإلهنساهنیة.

) من الهنظام األساسي.٩) المادة (٤(
) من الهنظام األساسي.١٠) المادة (٥(
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