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 :االفتتاحية الكلمة
 

  خةيةر  عةلةى  والسةةةةةةةةةةةةةةالم  والصةةةةةةةةةةةةةةالة  الةرحةيةم  الةرحةمةن  هللا  بسةةةةةةةةةةةةةةم

 وازكي الصةةةالة أفضةةةل عليه محمد وشةةةفيعنا  حبيبنا املرسةةةلين

 :بعد أما التسليم

 عةةةامليةةةة  صةةةةةةةةةةةةةحيةةةة  أزمةةةة  ظهور   األخيرة  اآلونةةةة  في  العةةةالم  شةةةةةةةةةةةةةهةةةد

  تةةةرثيرات  لهةةةا  كةةةان  إذ  ؛19  كوفيةةةد  كورونةةةا  فيروس  في  واملتمثلةةةة

 السةةةةةةةةةةةةةيةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةيةةةةةة   االجتمةةةةةاعيةةةةةة   الحيةةةةةاة  منةةةةةا ي  مختلف  على

 املجتمع شةةةةةرائ  كل  ومسةةةةة  وغيرها   القانونية االقتصةةةةةادية 

 ومن  الالجئين  هم املتضةةةةةةررة  الفئات  أكثر ومن  تميز  دون  من

  بين  موازنةة  هنةاك يكون   أن  لزامةا  كةان  الفئةة  هةه   حمةايةة  أجةل

 اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان   لحقوق   الةةةةةةةدولي  القةةةةةةةانون   يكفلهةةةةةةةا  التي  الحقوق 

  هةةةةةها  وفي.  الوطني  القةةةةةانون   مع  اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةةاني  الةةةةةدولي  والقةةةةةانون 

 الباحثين  من مجموعة دراسةةةةات  ليضةةةةم  الكتاب جاء  السةةةةياق

 الالجئين  حماية"  موضةةو  على الضةةوء  ليسةةل   املتخصةةصةةين

  ".19 كوفيد كورونا أزمة ظل في

 

 ة س أسيا. دعد

 

 



 :تقديم                    

  قبل من"  الالجئين حماية"حول   الكتاب  هها   نشةةةر  بعد  يسةةةرنا

 واإلنسةةةةةةةةةةةانية االجتماعية  والدراسةةةةةةةةةةةات  لألبحاث  الدولي املركز

  ركيناملشةا  السةادة  مداخالت  من مجموعة  جمع إذ  ببريطانيا؛

 جةاء سةةةةةةةةةةةةةيةاق هةها  وفي دكتورا   وطلبةة  وبةاحثين أسةةةةةةةةةةةةةاتةهة من

  الةهي  الةدور   حول   تةدور  رئيسةةةةةةةةةةةةةيةة  إشةةةةةةةةةةةةةكةاليةة  ملعةالجةة  الكتةاب

 من  واملحميةةةةة  الالجئين  حقوق   لحمةةةةايةةةةة  الةةةةدولي  املجتمع  أوال 

 الحقوق   هةةه   ضةةةةةةةةةةةةةمةةان  كيفيةةة  إبراز  مع  الةةدولي   القةةانون   قبةةل

  وأهم    19  كوفيةةةةةةةد  كورونةةةةةةةا  جةةةةةةةائحةةةةةةةة  ظهور   خالل  خةةةةةةةاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 ونشةةةةةةةةةةكر    لالجئين  املسةةةةةةةةةةتقبلة الدول   واجهتها  التي  التحديات

 هها  في املشةةاركين  لكل واالمتنان الشةةكر  جزيل  املناسةةبة  بهه 

 غطةة   والتي  واملتنوعةةة   القيمةةة  بمةةداخالمهم  النةةا    الكتةةاب

 . الكتاب  هها  بها جاء التي املحاور  كل 

  الكتةاب   هةها  بةننجةا  علينةا فضةةةةةةةةةةةةةلةه  على  تعةالى  هللا  نحمةد      

 املركز مدير  السةيد  من لكل واالمتنان  الشةكر  بجزيل  ونتقدم

 هةةها   إلنجةةا   املسةةةةةةةةةةةةةتمر  دعمةةه  على  العزيز  عبةةد  مؤمن  عبةةد  .د

 .د  للكتاب الشةرفي  لرئيس  الشةكر  بجزيل  نتقدم كما  الكتاب 

 جمال رضةةةةةةةةةةةةةوان د العليمة اللجنة  رئيس  وكها  خطيب   خليل

  الةتةي  املةجةهةودات  عةلةى  خةيةرا   هللا  فةجةزاهةم  األطةر،   يةوسةةةةةةةةةةةةةةف

 سةةاعدنا من  لكل  املوصةةول   والشةةكر الخصةةو    بهها   بهلوها

  لبةةةةا ي  بةةةةالنجةةةةا   تمنيةةةةاتنةةةةا  مع   الكتةةةةاب  هةةةةها   إلنجةةةةا   ودعمنةةةةا

  .املركز في ستنظم التي العلمية التظاهرات



 :الكتاب ديباجة                    

 تزايد  األخيرة؛  العقود خالل  خاصةةةةةةةةةة الحروب ارتفا   بسةةةةةةةةةبب

 من اآلالف  تشةةةةةةةريد  نتيجتها فكان  العالم  عبر  الالجئين عدد

 وجه وعلى الهشةةةةة  الفئات  من الالجئون   يعد  إذ  األشةةةةخا  

 يعانون  حيث   ....السةةةةن  وكبار  والنسةةةةاء  األطفال الخصةةةةو 

 الخةةدمةةات  جةةانةةب  في  خةةاصةةةةةةةةةةةةةةةة  تمييز  من  املضةةةةةةةةةةةةةيفةةة  الةةدول   في

  قبل من ضةةةدهم املمارس  التحريض  لهلك  ضةةةف  األسةةةاسةةةية 

 العنف اسةتخدام  فيتم  بالدهم؛ ترك  بغية  األصةليين السةكان

  املجاورة   أو  املضةةةةةةةيفة  الدول  إلى  الدخول   من ملنعهم  ضةةةةةةةدهم

 من  هروبهم  من  فبرغم  األوروبيةةةةةة؛  الةةةةةدول   أبرزهةةةةةا  ومن  لهةةةةةا 

  بظهور   لكن جديد  مؤوى  إيجاد إلى سةةةةةةةةةةةةةاعين الحروب  ويالت

 على هاوانعكاسةةةةة  العالم  عبر وانتشةةةةةار  19  كوفيد كورونا  وباء

  حقوق   الخصةةةةةةةةةةةةةو   وجةةةةه  وعلى  الحيةةةةاة   قطةةةةاعةةةةات  مختلف

  البطالة   نسةةةةةةبة في  ارتفا   شةةةةةةهد حيث  األسةةةةةةاسةةةةةةية  اإلنسةةةةةةان

 مسةةةةةةةةةةةةةةةتةةوى   فةةي  تةةةةةةةدنةةي:  أي    ....بةةهةةم  املةةتةةجةةر  واألطةةفةةةةةةةال  والةةفةةقةةر

 الحمةايةة أنظمةة وهشةةةةةةةةةةةةةةاشةةةةةةةةةةةةةةة  الصةةةةةةةةةةةةةحيةة   الرعةايةة  الخةدمةات

 أمر كورونا  بفيروس  إصةةةةابتهم احتمالية  وبالتالي االجتماعية 

 . كبير بشكل  وارد

  بةه تقوم  كةانة   الةهي  والتهويةل املعونةات  وانخفةا   نقص  ومع

 للضةةةةةةةةةةةةةةةائقةةة  راجع  وهةةها "    اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةان   حقوق   منظمةةات  أغلةةب

  املسةةةتجدات  فهه   ؛"  كورونا  جائحة  خلفتها  التي االقتصةةةادية

 تعتبرهم منالالجئين   لشةةةةةةةةةةةةؤون  السةةةةةةةةةةةةامية  مفوضةةةةةةةةةةةةية جعل 



  تةةةةةدابير  اتخةةةةةاذ  إلى  وسةةةةةةةةةةةةةعةةةةة   معيةةةةةل   بةةةةةدون   لكونهم  أولويةةةةةامهةةةةةا

 لهم  كريمةةةةةة  ضةةةةةةةةةةةةةمةةةةةان حيةةةةةاة  بغيةةةةةة  ملسةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعةةةةةدمهم  ملموسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 عةلةى  وقةعةةةةةةة   الةتةي  الةجةةةةةةةاثةمةةةةةةةة  املةعةةةةةةةانةةةةةةةاة  وطةةةةةةةرة  مةن  والةتةخةفةيةف

 .كاهلهم

 :الجماعي الكتاب مش وع أهداف

 التشةةةةةةةةةةةةةريعةةةات  من  كةةةل   موقف  على  الضةةةةةةةةةةةةةوء  الكتةةةاب  يسةةةةةةةةةةةةةل 

 املةبةةةةةةةاد    أهةم  وتةبةيةةةةةةةان  الةالجةئةيةن   مةن  والةةةةةةةدولةيةةةةةةةة  الةةةةةةةداخةلةيةةةةةةةة 

  القوانين   تبني  ومدى  االتفاقيات   تلك  أرسةةةةةةةةةةةةةتها التي  القانونية

 فةنن  ؛19  كوفيةد  كورونةا جةائحةة  خالل  خةاصةةةةةةةةةةةةةةة  لهةا الةداخليةة

 في الةدوليةة  واالتفةاقيةات  الةداخليةة  التشةةةةةةةةةةةةةريعةات  موقف كةان

 الةةةظةةةروف  مةةةن  الةةةرغةةةم  عةةةلةةةى  مةةةتةةةطةةةةةةةابةةةق  الةةةالجةةةئةةةيةةةن  مةةةوضةةةةةةةةةةةةةةةةو 

 :يجب األساس هها  وعلى دولة  لكل االقتصادية

  حقوق   لحمةةةةايةةةة  املسةةةةةةةةةةةةةخرة  الةةةدوليةةةةة  األليةةةةات  أهم  معرفةةةة -1

 واالتفاقيات الداخلية  التشةةةةةةةريعات جانب في سةةةةةةةواء  الالجئين

  املتخصةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةة   العلمية  املؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةات جانب من  أو  الدولية 

 .19 كوفيد كورونا أزمة ظل  في ودورها

  القانونية  الثغرات  لسةةةةةةةةد  عملية حلول  إيجاد على العمل -2

  لالجئين الفعالة  الحماية  توفير دون  حال  التي  واملؤسساتية

 .عنها الناتجة والتابعات  19 كوفيد كورونا أزمة ظل في
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ّ
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International protection of refugees in light of current 

developments -The World Health Organization's protection of 

refugees from the Corona virus as a model – 
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لقدددددددده ر دددددددد     دددددددد    ل  دددددددد    
 - 2019 لدددددداح  لعددددددة   ل ددددددةل   دددددد   

  لدددددددددددداح رميقدددددددددددد   ي دددددددددددد  ع دددددددددددد      
 دددددددددددد   دددددددددددده    -لةئحدددددددددددد       ددددددددددددة   

عحدددددد  س    ة دددددد   ندددددد   ل ددددددةل   ة دددددد  
 عدددددةا رو دددددة    ددددد   ة   ددددد    لددددده   
ةلدددد    ع ددددة ق ة  حدددد   اعدددد  ا لقةحددددة  ن  
عكدددددددد      يدددددددد   ةلق ددددددددة   يدددددددد   ددددددددا  
 ل دددد ا ح ة ددددد  من  ه ددددة     م   دددددة  

 دددددددددة    ددددددددد    دددددددددا   للةئحددددددددد     دددددددددة
 عو   ددددددددددددة  دددددددددددد   ل  لددددددددددددة   ل ه دددددددددددده  
لاللئدددددددد    ل ددددددددة      لدددددددد  ه   رادددددددد   
 دددد   لحدددد  ع   ل و  دددددة   لعدددد   ة ددددد  

 

The emergence of the virus 

that swept the world in 2019 - 

which I called the “Corona 

pandemic” - resulted in several 

political transformations in the 

world that were the result of 

crises and conflicts between 

countries and their race to invent 

effective vaccines that would be 

able to eliminate this disease in 

order to protect their members 

and citizens, as was the 

emergence of these The 

pandemic coincided with the 

many waves of refugees fleeing 

to other countries from the wars 

and conflicts that existed in their 

countries, which made them 
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قةئ ددددد  نددددد  ه ل ددددد    دددددة ل ي ددددد  رك ددددد  
   دددد   دددد  ا دددد    ا ددددة    عه   ةعدددد  
 ل دددددددددح      ددددددددد   دددددددددة ع م  ددددددددد  لددددددددد  
    ددددددددددد   ل دددددددددددح   ل ةل  ددددددددددد   لعددددددددددد  
 ة ددددددددددد   ددددددددددد   ل    دددددددددددة   له ل ددددددددددد  

لح ة ددددددددد   دددددددددا   ل ئددددددددد   ددددددددد   ل ددددددددد   ةق  
ر ددددددددد     دددددددددا   ل  ددددددددد      اددددددددددةم   
 لعدددددد  لدددددد  ع ددددددع   رحدددددده    دددددد  ل  دددددد  

  قةا  ل ةل . 
المفتاحية  للةئح     :الكلمات 

  ل        لاللئ     ل ح        ة.

more vulnerable than others to 

its health effects and 

repercussions, which the World 

Health Organization, which was 

one of the first international 

institutions to protect this group 

from the damages and risks of 

this virus, was aware of. It did 

not exclude anyone across all 

parts of the world. 
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 مقدمة: 

 شددددد ه  قع دددددة  لحدددددةل   ل ه ددددده  ددددد   لعا ددددد      لعددددد   ةعددددد  عحددددده  نددددد   ل دددددةح  
 له ل دددددد   دددددده ا   دددددد  رو ددددددة   لحدددددد  ع  دددددد   ا    و ددددددة   لع ل دددددد  ق دددددد ا     ع ددددددة   لدددددد  
 مو دددددة   ل دددددح     ي دددددة رو دددددة  ل يددددد   ل دددددةل   قددددد   دددددةلوا  ر ة  دددددة    دددددة و ه  ددددد  

 ددددة  دددد    ددددا ندددد  حدددده    ددددا   مو ددددة   ع     ددددة  يدددد   ل لع دددد   لدددده ل   دددد   لع ة 
آ    حدددددده  ددددددة ل ددددددي  دددددد     دددددد    لع  دددددده ح س شدددددد     ددددددعح ي     دددددد     نقدددددده  ة دددددد  
رو ددددددة   لع ل دددددد   لق دددددد ح   لي لدددددد    ل ةعلدددددد   دددددد   ل و  ددددددة    لحدددددد  ع  لدددددد  لة ددددددع 
رو دددد       ددددة  لعدددد   لعةحدددد   ل ددددةل     دددد    دددد  رشدددده   مو ددددة   لعدددد     ل  ددددة   لعدددد  

لدددددده   عا دددددد    ددددد  م  قدددددد  ع     ددددددة قي ددددد   دددددد  و    لقدددددد   ن ددددد   ل يدددددد   لك  دددددد   ددددد   
    ة ع ة  لع   ة   ع ع ل ة  ة قاة.

 لددددد   ل  دددددة قيددددد ال  لددددد   لددددد       م ي  دددددة  يددددد      ددددد  ع ة دددددي  ل لع ددددد   لددددده ل  
ة عحدددددده   ع لدددددد    دددددد   ددددددا   مو ددددددة  لالح  ددددددة  دددددد    ددددددا   ما دددددد   قدددددده  ة دددددد  ه ئ ددددددا

ل ددددي  يدددد   ل دددد   ة    لحدددد  ع  دددد    لدددده     قدددده  ة دددد   لحدددد      ل ددددةل  ع   ا دددد  ه 
الددددث ح دددد  ر   ددددة قدددده  ة عددددة شددددة هعة   يدددد  رك دددد    لدددد  ليلدددد     ن ددددة  لعددددة      لدددد  
لة ددددددع  م دددددد  ا  لعدددددد   ة دددددد    عشدددددد   ندددددد  عيددددددث  ل عدددددد   لدددددد      ددددددةع    لكددددددة  ع   
 ل دددددةل  ع    ح  دددددا ث  دددددة  ع ة دددددي  ل لع ددددد   لددددده ل   ددددد   ةعددددد   مو دددددة   ددددد  ادددددال  

 وع ددددة  ل اعي دددد     دددد    لع  دددده ح ع  ددددةل ه لدددد   يدددد    شددددة       دددد   ةل  دددد  ععدددد ل    ل
 مو ع   لي ل     ل     ة  اال  عيث  ل ع     ة   ه ة.

رن  ددددددددي  07 ع ع دددددددد   ددددددددي  دددددددد      دددددددد   ل ددددددددح   ل ةل  دددددددد   ل  شدددددددد    عددددددددة    
  ددددددددا   ل    دددددددد    ل ددددددددة    ل  دددددددد   (2022)    دددددددد   ل ددددددددح    ل ةل  دددددددد    1948

 ل    دددددددددد   ) 1950ه  دددددددددد    14 ل عحدددددددددده  لشدددددددددد     لاللئدددددددددد    ل  شدددددددددد    عددددددددددة    
   ددددد  ر ددددد و  مل دددددو   لعة  ددددد  ل    ددددد   م ددددد   ل عحددددده  (2022 لاللئددددد     ل دددددة     
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  لعدددد  عدددد    شددددة  ة لعحق دددده ر دددده ي ر دددده ي  ددددا   ما دددد   ندددد   ددددا    ل لددددةل    ح دددد  
ي    م ددددد   لددددده ل     نقددددده  دددددالعة  ة نددددد   ل حةن ددددد   يددددد   ل ددددد  ر   دددددة عي  دددددة  ه  ا   ة دددددع

 شدددد ح  دددد  ل  ددددد   لكدددد      لعدددد  قدددده عيدددد    دددد   ددددد  ل دددد ها    ع دددد   لح ة دددد   للدددد    ل
 .(01  ص 2004-2003)  ا       ل ةح    ل ح     م    

 لة    ا   له     ل  ةقش   إلش ةل    لعةل  :  قه و
ــة  ــوفير الحمايـــ ــة الصـــــحة العالميـــــة تـــ * إلـــــم أ  مـــــدم اســـــتةاات منظمـــ

يها لجائحة كورونا؟  الصحية لللجئين في ظل تصدا
لقه  هن   ا   له      ل  ع ي ط  ل     ي   ل قةط    :* الهدف من الدراسة

  لعةل  : 
 دددددة   عددددده   ة  آ دددددة  ن ددددد         دددددة      ة دددددةع ة  يددددد  حةلددددد   لاللئددددد    -

 ي    ةمه  ل ةل ؟ ش ي  ة  ن   اع
 دددددة    لم  قددددد   لعددددد  ع ة يددددد    دددددة     ددددد   ل دددددح   ل ةل  ددددد   ددددد  ق ددددد    -

  ليل   ن   ي   عشة  ن          ة  ي   ل  ع      له ل    ل حي .

المبحــــــ: اووف: مومــــــ  منظمــــــة اومــــــء المتحــــــد  مــــــن مضــــــيتي اللجــــــوء 
 19-وفيروس كورونا كوفيد

لقدددده  ة دددد  ق دددد    لي لدددد    س و لدددد   دددد  ر دددد و  ل  ددددةئي  لعدددد  عدددد  ل  ل لع دددد  
ة  ددددد    ع دددددة   ل ل   ددددد   وا   ة دددددع  لددددده ل  ح ددددد  رادددددا    ددددد     لاللئددددد   ع ادددددا ح ددددد 
 له ل دددددد   الددددددث   دددددد ع عو  دددددده  ددددددهه  مشدددددداةص  لددددددا    ددددددع     اددددددة     يدددددد   اددددددةه   

  ددددا   لع حدددده ح ه ددددة     ع لدددد   لحدددد  ع   ل دددد   ة   لقةئ دددد  ندددد   اله دددد    ندددد  ا دددد   
 لك  دددد   لدددده  ل لع دددد   لدددده ل     دددد    ددددم ع  ل   ل دددد  رو دددد   ةل  دددد  رادددد    دددد    
   ة دددد    ددددو     ة ددددد   ر دددد     يددددد  ق   دددده   ر  ة ددددد   نقدددده و ه   ددددد   ن دددد         دددددة 

ه  م  دددددةا  عددددده    ة س  ددددد  ة  ر ددددد  قددددده  ددددد    19-  ن ددددده   ل  دددددعله   ددددد  حددددده   ع قددددد 
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آ دددددددددة   رك ددددددددد  شددددددددده    يددددددددد   لال لئددددددددد    ل  ددددددددد  نئدددددددددة   ل لع ددددددددد   م  ئ ددددددددد    ة ددددددددد  
  ل  دددددةل      ل دددددة      ددددد   يددددده       دددددا   م ددددد  ل دددددي     ددددد   م ددددد   ل ع حددددده  عقددددد    
 دددددده  امدددددد     ل  دددددد   لقددددددةئ   عي ددددددة ا سع اددددددةا عدددددده       حع ةمددددددة    ةليدددددد  ق دددددده 

   ل    ةع    مو ع    ليع    لع  عة ن  آ    حه.
 اهر  اللاجوءالمةلب اووف: منظمة اومء المتحد  وظ

لقدددددده ع دددددد      لحدددددد      ل ددددددةل  ع    م لدددددد    ل ة  دددددد   ا ددددددةئ   ةه دددددد    شدددددد    
   ددددد    دددددةه  ر  عددددد  ه  للددددد    ل شددددد ح  ددددد   ه  لع  يكددددد    م ددددد   لددددداح ايددددده   لددددد  
 ةئيدددددد   دددددد   ل لدددددد     لع شدددددد  ه  ددددددة هندددددد   ل لع دددددد   لدددددده ل   لدددددد   لع    دددددد  ندددددد    دددددد  

ي  ح ة دددددد   دددددي شددددداص سلددددد  عدددددد    ع ل ددددد    شددددد ي ق ددددد ح  دددددد   آل دددددة  ه ل ددددد  ععك ددددد 
ن ة ددددددد      ددددددد   م ددددددد   ل ع حددددددده   ل  شددددددد    دددددددد    (131  ص 2019)و دددددددةه    ددددددداله 
ر ددددددد       ددددددد   ةل  ددددددد    عددددددده   ل  دددددددة  ل  ددددددد   إل  دددددددة   ( 2022) ل عحددددددده    1945

لعحق دددددده  ددددددا   م دددددده ي    دددددد  ندددددد   دددددد  ي الددددددث ع ددددددة ه ة  ل   دددددد   دددددد   مل ددددددو  
م لدددددد   يدددددد  عددددددد ن    ةله لدددددد    – ددددددي  يدددددد  ح ددددددع  اع ة دددددد ة  – لعدددددد  ع دددددد   

 لح ة ددددد   لالو ددددد  لل  ددددد   ل شددددد   ددددد  ه   رح ع  قددددد   ددددد   ل  ددددد   ر    ددددد  ع   ر  
  حةلع   ر  حع  ل    ش ع   ر    ع ة  ع    له     ر   ل  ة   ...

  ددددد   دددددد   ر ددددد    مل ددددددو   لعددددد  ع لدددددد      ددددد   ح ة دددددد  حقددددد ل  لاللئدددددد    يدددددد  
  ل  ع    له ل : 

 الجمعية العامة لألمء  المتاحد :
ع دددده   لل   دددد   ل ة دددد  رحدددده رك دددد  رل ددددو   م دددد   ل عحدددده   لعدددد   ددددة  ه    ددددة و 
ندددد   س ع ددددة     دددد   لال لئدددد   نقدددده ر دددد     دددد  اددددال   لي لددددة   لعدددد  ر شدددد ع ة ندددد  

ه قددددددددة     لي لددددددد   ندددددددة  ل ددددددددة  ل  دددددددي نددددددد    دددددددده ه لي   دددددددة   م ة دددددددد  عحددددددده   قة ددددددد
ل    دددددد    م دددددد   ل عحدددددده  لشددددددئ    لال لئدددددد     سع ةق دددددد   لاة دددددد     دددددد   لال لئدددددد   
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  سع ةق دددددد   لاة دددددد     دددددد   دددددده     لل  دددددد     ع ةق دددددد   لحدددددده   دددددد  حددددددةس     دددددده   
  .(348ص   2016) ل و       لل    

 مجلس اومن:
 ئ  ددددد   م   نددددد      ددددد   م ددددد   ل عحددددده   ل  يددددد    ح ددددد   ة ع دددددة    لل دددددةو  ل

ي    م دددد   لدددده ل     نقدددده  ددددة  ل ليدددد   م دددد   ل ه دددده  دددد   ل   قدددد   لعدددد    دددد     ل دددد 
 دددددد  ه  دددددد   لكة ددددددي لاللئدددددد    – شدددددد ي   ةشدددددد  ر  ا دددددد    ةشدددددد   – دددددد  االل ددددددة 

 ح  دددد   يدددد  ح ددددة ع     ي لددددة    م ددددةل      يدددده       دددد     ةئ دددد   ه ئ دددد   ح دددد  
ر ددددددد  ع  ددددددد   ن ددددددد    ل قة ددددددد   ددددددد  حددددددده     لدددددددة     ددددددد    لاللئددددددد    ع لددددددد  ل و  دددددددة  
ي    ل  ددددددي ح    ع دددددد ا  الددددددث    دددددد   دددددد   م دددددد ةع  ل  ةشدددددد    ل  ددددددة    ندددددد  ع ه دددددده  ل دددددد 

ندددددد   لك  دددددد   دددددد  حددددددةس   دددددد   ا عدددددد  ندددددد  عدددددد ن     م دددددد   لدددددده ل       ددددددة ر دددددد ع 
ة لئدددددددد     ل شدددددددد  ه   ه اي ددددددددا ) ل و  دددددددد    لح ة دددددددد   له ل دددددددد    لح ة دددددددد    ل  ددددددددة ه  لال 

  (348ص   2016ليم ي  لالل   
 مفوضية اومء المتحد  اللاجئين:

ع ع دددددددد      دددددددد    م دددددددد   ل عحدددددددده  لشدددددددد     لال لئدددددددد    ل  شدددددددد    قدددددددد     دددددددد  
رحدددددده ر دددددد    مل ددددددو   1950ه  دددددد     14 عددددددة      لل   دددددد   ل ة دددددد  ل  دددددد   ل عحدددددده 

 ل  ي  دددددد   ح ة دددددد   ه دددددد   لال لئدددددد   ندددددد   ددددددي   ددددددة   و ددددددة    ل  ددددددة    ندددددد   ع ددددددة  
 ل  ددددددعق ي      دددددد هع    لدددددد  ر مددددددة      دددددد    اع ة  دددددد  ر   س دددددده ةا ندددددد   ل لع  ددددددة

   لإلشددددددة   (2022)    دددددد     لاللئدددددد    ل دددددد  ر    ددددددةه  عدددددد م     ندددددد   يدددددده  ةل دددددد  
 ل    ددددد   قددددده  ةشددددد     ي دددددة  ل دددددةو ن  ددددد  ليل   ددددد   ل ة ددددد  ل  ددددد   ل عحددددده  نددددد   

ة (2020)    ددددددددد    له ل ددددددددد    لعحدددددددددي   حدددددددددي   ل     ددددددددد   له ل ددددددددد  لاللئددددددددد       نقدددددددددا
ل  ة  دددددة  م ة ددددد  نددددد    دددددا   ل  ئددددد   عقددددد      ة  دددددة  م ة ددددد    ددددد  ادددددال  ع ة   دددددة 

  ددددددد   ل    ددددددد    ددددددد   ل  دددددددةس   له ل ددددددد   ل عا   ددددددد   لعة  ددددددد  ل  ددددددد   ل عحددددددده     
     دددددددد   م دددددددد   ل عحدددددددده  ل اا دددددددد    لو   دددددددد    لدددددددد  لة ددددددددع  ل    ددددددددة   ل ةل دددددددد  
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 ل ةل  ددددددددد   لك ددددددددد    لعددددددددد  عي  ددددددددد   ع   دددددددددي  ل  ي دددددددددة   لاة ددددددددد   ح ة ددددددددد   لال لئددددددددد   
 .   (221  ص 2020)ر    ة         ة ج  م    ل عحه    ل  ث  له ل 

   سةينيين:وكالة اومء المتحد  إلغاثة وتشغيل اللاجئين الفل
 ل ددددددةو آادددددد   ي ددددددة ه  1949ه  دددددد     08عدددددد     شددددددة   ددددددا   ل  ةلدددددد   عددددددة    

لئدددد   ح دددد  ر  ددددة ع ع دددد    ةلدددد  ادددد    ع   دددد       دددد   م دددد   ل عحدددده  ندددد  ح ة دددد   لال 
 ي دددددد    5.6 شدددددد    ع  ددددددي  يدددددد  عقدددددده    لدددددده     لح ة دددددد     ددددددع  لع    دددددده لحدددددد  ل  

 ة   ل دددد     لا   دددد   قمددددةا سلدددد  ني ددددم      ددددل ي لدددده  ة ندددد   م ه   ل  ددددة    دددد   
)  ةلدددددددد    ل ي ددددددددم       اددددددددو    لدددددددد  ر   ددددددددع     لددددددددةه حددددددددي  ل  ة ددددددددةع     دددددددد     ةئ  

    ددددددد  نددددددد  الدددددددث ع  دددددددي   ددددددد ع ة     يددددددد  لي لع ددددددد   لددددددده ل  ح ددددددد  ر  دددددددة  (2022
ع دددددد    يدددددد  عدددددد      حع ةلددددددة   لال لئدددددد    م ة دددددد    دددددد   دددددد     شدددددداي  ادددددده ة  

)ر ددددد   دددددة       ة ددددد   قدددددة     ل ددددد   دددددح     لع ة  ددددد    دددددا  ع يددددد       ي لدددددةه حدددددي
 .(222ص   2020

   دددده   ع ددددة   لحدددد ع  ل ةل  دددد   ل ة  دددد  ر شدددد    م دددد   ل عحدددده   دددد ه قاة ل  ة دددد  
 لم  لددددد   ع لددددد    عشدددددة  امددددد   ل لة ددددد    ل ددددد ا  لددددداح  دددددة   ع ددددد  ا لددددد  رم دددددة  
 لقددددددددة     م     دددددددد  ندددددددد  عيددددددددث  ل عدددددددد    قدددددددده ع دددددددد   ع دددددددد  ع  ع:    ل     دددددددد     ر    

ه  دددددددد     11 دددددددد  ليم  لدددددددد     ح دددددددد  ع    دددددددد   ددددددددا   ل    دددددددد   عددددددددة        دددددددد   م
  ددددد  ع ع ددددد   حددددده   ل  دددددةس   لعة  ددددد  ل    ددددد   م ددددد   (2022)     ددددد     1946

   ل عحددددده     لعددددد  ع  دددددي    ةلددددد   عا   ددددد  نددددد   لدددددة  ح ة ددددد   مم دددددة   لاللئددددد 
 عا  دددد   ل ع دددد   دددد     ايدددده  دددد  ي   ئ دددد   ددددي    ل دددد   عقدددده    ل  ة دددد   ل ددددح   

 .(75ص   2021)رح ه   هح   سلع ة      الث  لع ي     ل    
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 19-المةلب الثاني: منظمة اومء المتحد  وفيروس كورونا كوفيد
ة نددددد   ل شدددددةكي  له ل ددددد   ل ه ددددده   لعددددد  عحددددده  نددددد       دددددة  دددددة   ل دددددةل   عا  مدددددا
 ا  ددد   ما ددد    دددد  حددد  ع   دددد   ة     ددد   لددد   ل يدددد  حددده     دددد  رايدددط ل  دددد  
ة  يدددددد   قددددددع ح دددددد  ر دددددد ع  ل ددددددةل  ندددددد  ر  ادددددد   ددددددة    م   ل  قيددددددع  م دددددد    ر ددددددا

(    19 –   ددددددددد    قةعددددددددددي   دددددددددد ي  ة ددددددددد :   ن دددددددددد         ددددددددددة )   ن دددددددددده  2019
  (620ص   2020)  دددددده  لو دددددد     لدددددداح عدددددد   ع دددددد      يدددددد  ر دددددد  لةئحدددددد   ةل  دددددد   

ح دددددد    ددددددعمةا  ددددددا   ل  دددددد    ندددددد   دددددد ي   ل ددددددو لددددددهع  ر    دددددد م   يدددددد   ل ددددددةل  
   دددددد     يدددددد   دددددد  و    لقدددددد   ن دددددد     ددددددع ل   يدددددد   سقع ددددددةه  ل ددددددةل      م   دددددد  

ل شدددد   لحددددة  لدددد  عقدددد      دددد   م دددد   ل عحدددده  عع دددد  ا  يدددد  عدددد      ددددا   للةئحدددد  ندددد   
  لدددده   ح دددد  ر  ددددة  ع اددددا   ل   دددد   دددد   إللدددد      ق دددده  لع  دددده ح ل ددددا   ل  ددددة   
  ددددة   دددد   دددد   ر دددد   ددددا   لعدددده      دددد  عح  ي ددددة ل يدددد       ددددة  لدددد   حدددده  رل وع ددددة 
 لع ة  ددددددد  ل دددددددة   ل  ي  ددددددد    لدددددددة  ح ة ددددددد   ل دددددددح   ل ةل  ددددددد    ددددددد      ددددددد   ل دددددددح  

  ل ةل   .
 1948رن  دددددددي  07   عدددددددة    لقددددددده حة لددددددد      ددددددد   ل دددددددح   ل ةل  ددددددد   ل  شددددددد 

 لع  ددددددده ح للةئحددددددد       دددددددة   لحددددددده   ددددددد    عشدددددددة  ة  نشدددددددل    ه    ل دددددددةل   ح يع دددددددة 
ه     لعدددد ن    لح ة ددددد   ل ة ددددد  ه اددددي حددددده ه ة  اة ل دددددة    يدددد   ع ادددددةا ل يدددد   ددددد   لعددددد 
  ددددددددا   إل دددددددد  ا ندددددددد  ع و ددددددددو قدددددددده    ر   ع ددددددددة  ل ددددددددح     لحدددددددد ص  يدددددددد  عدددددددد ن   

و  ل ددددددا   ل  دددددد      عحدددددد  ح  لحددددددةس   ل  ددددددة    إللدددددد       ل قةئ دددددد    ل ددددددالا  لددددددال  
ه   ح ة ع ددددددددة  ندددددددد ا   ددددددددة  حلدددددددد    ددددددددح    ي  ددددددددة  لدددددددد  لة ددددددددع  ل  ة دددددددد     ل   دددددددد 
ةلدددددد  ليع ا  دددددد   دددددد  حدددددده    ل  ددددددة    ةلعلددددددة ع  ل دددددد         دددددد    دددددد    ددددددع  ع ل ة  ن  

 .     (621ص   2020)  ه  لو        لق ة   ي       ة     ةث    ة    لالث 
  ددددددة قة دددددد   ل    دددددد    دددددده ع دددددده   ة للةئحدددددد       ددددددة  دددددد ل      دددددده   ددددددةئ  
شدددددددة ي  ددددددد  ادددددددال  عحي ي دددددددة لي  ة دددددددة   ل     ددددددد    لعددددددد  ع  دددددددي ة لي   كدددددددو  ل ةل  ددددددد  



ن  مجئين حة العالمية للا مة الصا حماية منظا  - اهنةات الرا جئين في ضوء المستجدا الحماية الدولية للا 
 محمد أمين نابـــي ط.د                                               -نموذجا أفيروس كورونا 

 2022ماي                الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية  واإلنسانية   المركز

18 

ة  ددددد    ع:    ل   دددددة ج  ل دددددة   ل ةلددددد     ل م  ددددد    رميقددددد  نددددد  ا    ل ددددد ةل    ة لدددددا
 ل ددددددح       لدددددداح عدددددد   ن دددددد   قعدددددد     ددددددهي عحق دددددده  لعام دددددد   2019/2023 شدددددد  

ة ي     ددددد   دددددالث ععيقددددد    ددددد   ه   ددددد   لعقدددددة     لعددددد  عي نددددد   ل  دددددة  ددددد  مددددد ي   لشددددد 
 لدددده   حعدددد  عددددع      دددد   لدددد    عق دددد   شددددة ي حدددد    لدددده    لعدددد  عكدددد   ن  ددددة حددددةس  
 لع ه دددددده ام دددددد    ني  دددددد   ددددددي ه لدددددد  س   دددددد   إل  ة  ددددددة    لقدددددده    ل   ل دددددد    ددددددة  

ل ةل  دددددد  ع  ددددددي لة دددددده  لحدددددده   ددددددةل      دددددد         ددددددة   س عددددددو       دددددد   ل ددددددح   
 ل ددددة   لكدددد  عق دددد   يدددد   ددددا   للةئحدددد   ل  عشدددد   ندددد  ل  دددد  ر حددددة   ل ددددةل     لعدددد  
اي  دددددد  آ ددددددة ا   ةل  دددددد  ل دددددد    ندددددد  شددددددع   ل لددددددةس   رو قدددددد   لك  دددددد   دددددد   م     

 .    (580ص   2022)  ةو     ل حة ة حع   ل ق   ل     
ضيتي اللجوء وفيروس  المبح: الثاني: موم  منظمة الصحة العالمية من م

 19-كورونا كوفيد 
ة نددددددد   2019  ددددددده ة   ددددددد  ن ددددددد         دددددددة نددددددد   ددددددد     دددددددة   ل دددددددةل  اة قدددددددا

   ل ددددد   ل ددددد   ة   له اي ددددد    ل  و  دددددة   لاة ل ددددد   لعددددد   ة ددددد  عحددددده   ددددد   ه لددددد  
نددددد    لحددددد  ع   ل ددددد   ة      ددددد   ه ئ ددددد     دددددع       دددددة  ددددد    يددددد   لددددده   لل  ددددد

 دددددو     لددددد    لشدددددد  ع  حددددد   يددددده   رادددددد    عكددددد    ل ددددد  ع  ل ئ  ددددد    ل  ةشدددددد  نددددد 
ة  ددددددد   ةعددددددد   ل و  دددددددة   لعددددددد  شددددددد  هع    نددددددد  قع    ددددددد   ة  ا ندددددددا  يلئددددددد    ل  دددددددة    دددددددا
ر مددددددة      ندددددد   ددددددي  محدددددده    لعدددددد   ة دددددد  علدددددد ح لدددددد   ع دددددد   لي لع دددددد   لدددددده ل  
 لع   دددد   دددد ح شدددد   آادددد  ا دددد  نددددا   ددددا   ل و  ددددة    ي ددددةه   لال لئدددد    لدددد  ر مددددة     

ر ل  ةعددددد   لق ددددد      ددددد  ه    دددددال    ددددد    ل دددددةل  س   لددددده نقددددده  دددددة  الدددددث  ددددد  ر ددددد   
ع   دددد   ددددي   ندددد  رح شدددد   آادددد    قدددده  ة دددد   ل     دددد   ل ددددح    ل ةل  دددد   ددددح   
رم دددددةا  لدددددده      ع ة  ددددددة  ددددددةل   ا   ل دددددد م    علدددددة ي   عدددددد      ح ة دددددد  ر دددددد   شدددددد   

  ق    ي    ل  ة   له ل       ل ح   ل ة    ل ةل   .
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 لامددددة   دددد   لددددو نة ددددا  عدددده    حددددةه  لحةلدددد   نقدددده  شدددد  ن دددد         ددددة
ة  ددددددد   لع  ددددددده ح ل دددددددا   ه  ع ة دددددددا  ل     ددددددد   ل دددددددح   نددددددد   ل دددددددةل   لعددددددد   ق ددددددد   ق ددددددد 
 للةئحددددد   لعددددد  ن  ددددد    مق دددددة  دددددةلق     ددددد  ل  ددددد  ر حدددددة   ل   ددددد     اي  ددددد     ئ دددددة 
  دددددددد       ئ دددددددد    قع ددددددددةه     شدددددددد    لدددددددد  عحدددددددده    ددددددددا   ددددددددة   س  يدددددددد  و   س دددددددد ة   

   قددددددده  دددددددة   لاللئددددددد    ل دددددددة      ددددددد  ه ل ددددددد    يددددددده     رك ددددددد  (2017) إل  يددددددد  و   
 ل ئددددددة  ع ددددددد   ا      دددددد  ا دددددددة   ددددددا   ل  ددددددد     ع  ةعدددددد    م ددددددد   لدددددداح ره    لددددددد  
   ددددال   عدددده    ام دددد  ندددد   ل  دددد     ل ددددح    ل ةل  دددد    ددددة ل ددددي  م دددد   ل عحدددده  

ح  لشدددده   عددددهل   ددددةق    لامدددد   ع يدددد  حةلدددد   لمدددد   ب  ل ةل  دددد  ع لددددة   ددددا   ل  ددددة   لددددا 
 ه ل  ام  ع  ع    ع   ع  ع:    للةئح   .

 المةلب اووف: فيروس كورونا وأثره الم وضعية اللاجئين في العالء 
   دددددي   ةل  ددددد       ددددد  آ ة  دددددة  يددددد   19-لقددددده عددددد     ع دددددة  لةئحددددد    ن ددددده 

ل  ددددددد   ل  دددددددع  ة   له ل ددددددد    إلقي   ددددددد    ل حي ددددددد   دددددددةل    ليع  ه ددددددده  ل دددددددةل    لددددددداح 
   حعددددددددد   يددددددددد   (24ص   2020)   دددددددددة ح    يددددددددد   ل القدددددددددة   له ل ددددددددد ن  دددددددددع  

 ل القددددة   دددد    ل شدددد  ندددد   يدددده    ل ددددةل   ل اعي دددد    قدددده  ددددة   ل  ددددةل      لاللئدددد   
 ددددد  رشددددده   ل ئدددددة   سلع ة  ددددد  عددددد    ا    و ددددد       دددددة   مك ددددد  ع ددددد   ا   ددددد  عددددده   ةع ة 

ه   لدددددد       لايدددددده  ل دددددد  ح   لعدددددد  ن  ددددددع ة  - سقع ددددددةه     سلع ة  دددددد   نقدددددده ق دددددد 
 ددددد  ح  ددددد   ل ددددد  ة  ليحددددده   ددددد    عقدددددة   – ل يددددده    ددددد  لددددد    امددددد  ن ددددد         دددددة 

 دددددا   ل  دددددة     عشدددددة    شددددد ي رك ددددد   لدددددالث عدددددي ث  ل ه ددددده  ددددد   ل  دددددةل      لال لئددددد   
 دددددددةلق   نددددددد   ل يددددددده    ل  ددددددد     ددددددد  ه   م دددددددة    ددددددد      حددددددد       ددددددد  نددددددد ص 

 لح دددددددة  ر   ل ددددددد ه   لددددددد    لح دددددد    يددددددد   لاددددددده ة   ل ددددددد      ل قدددددددةئ    يددددددد  ق ددددددده 
ه ددددددة       ددددددة ره    للةئحدددددد   لدددددد  و ددددددةه  ع ددددددةق  حةلدددددد       دددددد   دددددد  م   ه    لي لدددددد   
ل لة دددددع   لع   دددددو  ددددده  ل  دددددةل    له لددددد    دددددي  لحددددده   ع دددددة     ةل  دددددة    نددددد  
ه   ع شدددد    للةئحدددد      ددددة  ددددة   ر دددد   ل  ددددةل      ددددةئالع   ندددد   ددددا   ل يدددده     دددده 
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  شددددددد   ل دددددددةل   ددددددد    ا دددددددةا   دددددددع  ة   م ددددددد   شددددددد ي    ددددددد  نددددددد    دددددددع   ة  ل 
  لادددددددددا ئ    لعاا ددددددددد    دددددددددا   لاددددددددده ة   ل دددددددددح     دددددددددي  ل  ة ددددددددد   ل دددددددددح     لع يددددددددد   

 .  (05ص   2020) م    
 ع دددددددع  ه  ل ه ددددددده  ددددددد   لددددددده    ل  دددددددعق ي  نئعددددددد   ل  دددددددةل      لاللئددددددد    ددددددد  
 س ددددددع ةه   دددددد   دددددد   ج لعدددددد      ل ددددددح    ل م  دددددد   ل قه دددددد  ل   م   ددددددة    ددددددة    لدددددد  
 ل  ددددددددة   ل  ددددددددةل    ندددددددد   ل  ددددددددةمه  ل ةئ دددددددد  عحدددددددده  ة     دددددددد   ن  ددددددددع ة  م  ددددددددةا 
 ل دددددح    ل ةل ددددد   ددددد   دددددا   للةئحددددد  اة ددددد  عيدددددث  ل ع يقددددد   ةلاددددده ة   ل دددددح    
ناةل  ددددددد   دددددددا   ل ئددددددد  ع ددددددد   نددددددد  ر دددددددةك    ع ددددددد     وهح ددددددد  ر  نددددددد   ا   دددددددة  ر  
  دددددددع م ة  ر  نددددددد  ر دددددددةك   شدددددددد  ئ    م ددددددد   لددددددداح  و دددددددده  ددددددد  امددددددد   إل ددددددددة   

 يددددد   ل  دددددةل      لاللئددددد    19 –) م ددددد   آ دددددة  لةئحددددد    ن ددددده 19 ددددد      ن ددددده   
 . (07ص   2020ن   ل  مق   ل       

  دددددة و ه   عشدددددة  ن ددددد         دددددة  لددددداح   عشددددد   شددددد ي    ددددد  نددددد   ل دددددةل   ددددد  
ع ق ددددده   ي دددددة    دددددةه    ددددد ه   ل  دددددةل      لاللئددددد    لددددد   يددددده      م دددددي   اة ددددد  

ي دددد   قدددد ه   ر  ر لئددددث  لددددا   قدددد      عدددد ث   ددددةئ    ر لئددددث  لددددا   ر  دددد  ر ددددحةع   
ندددددد   دددددداله  ل  لدددددد   نةل  ددددددةل      ددددددالث  لاللئدددددد    لددددددا    دددددد  ندددددد    دددددد    ا دددددد  
  ة  دددد   لدددد  لة ددددع ر لئدددددث مددددةل    ليلدددد    لدددددا     ع دددد     لع ح ددددي ر   مشددددداةص 
 ل حعلدددددو   نددددد     نددددده  حعلدددددةو  ل  دددددةل      لاللئددددد   ل عددددد    م  يددددد   ددددد   مك ددددد  

لو دددددةه    دددددة ع      ددددد         دددددة     دددددة ع عقددددد   – قع دددددة  لحدددددةل   حعددددد  -   ددددد  
لاددددددده ة    ة دددددددد   ل ددددددددح    لكةن ددددددد    لح ددددددددة   ل ددددددددح     دددددددالث ادددددددده ة   ل دددددددد ي 

 يددددد   19 –) م ددددد   آ دددددة  لةئحددددد    ن ددددده  ل دددددح   لددددد  لة دددددع  ل  ةنددددد   ل دددددح   
 .  (10ص   2020 ل  ةل      لاللئ   ن   ل  مق   ل       

ل  دددددددددد  قددددددددده و ه   ددددددددد  قة ي دددددددددد  ع ددددددددد  ا  لاللئدددددددددد    ل ة 19-ن و ددددددددد    ن ددددددددده 
  ل لع  دددددددة   ل  ددددددد    لي ادددددددةم  ن دددددددةل ا   ددددددد   ل  دددددددة ه    لعددددددد  عقددددددده   ة  دددددددا  
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س  دددددددو    دددددددهه    ددددددد   ددددددد     شددددددد  ي عحددددددده  اة  – يددددددد  ح دددددددع   دددددددعمة ع ة  – لددددددده   
ة لي لع ددددددد   لددددددده ل  اة دددددددد   ر  ددددددد   ددددددد     لحةلدددددددد   لددددددد   لح ة ددددددد    لدددددددده    حق ق دددددددا

 سقع ددددددةهح   سلع ددددددة     لع ي  دددددد    شدددددد ي اددددددةص   لال و دددددد    دددددد  ة ندددددد   للة ددددددع 
 ن   للة ع  ل ح .       

المةلب الثاني: دور منظمة الصحة العالمية في حماية اللجئين من فيروس  
 كورونا

نددددد  ل  ددددد  ر حدددددة   ل دددددةل   دددددة        ددددد     دددددا ع شددددد     دددددة  ن ددددد        دددددة
 ل دددددح   ل ةل  ددددد   لددددد   ع ادددددةا ل يددددد   ددددد   لعددددده      ل ةل  ددددد  نددددد   ددددد  ي  لدددددهنةا  ددددد  
 للدددد    ل شدددد ح  دددد   ددددا   لكة  دددد   لعدددد  حيدددد    ي دددد    قدددده  ة دددد  نئعدددد   ل  دددددةل    
  لاللئدددد    دددد  ر دددد و  ل ئددددة   ل  ددددع هن   دددد  مدددد ي     دددد   ل ددددح   ل ةل  دددد   لعدددد  

  ل  عله. 19-ق ه ح ة ع      ن          ة   ن ه  ل  عه ا  رح ل  ه 
 ندددددد   ددددددد  ي عحق ق ددددددة ل  ة  دددددددة  يددددددد  رك ددددددي  لددددددد   دددددد    ل    ددددددد  لة ددددددده  
ليع  ددددددده ح ل دددددددا   ل  ددددددد      لحددددددده   ددددددد  ام  عددددددد  ع لدددددددة   لال لئددددددد    شدددددددل     لددددددده   
 ح يع دددة  يدددد  عدددد ن   ح ة دددد   ددددح   لال لئدددد    ل  ددددة  دددد  اددددال   ل  ة دددد    دددد   عدددد     

   ل دددددد     ددددددة   دددددد   لددددددالث امدددددد    ددددددي  ةل  دددددد   شدددددد   ح دددددد   لعدددددده      ل ددددددح
 لال لئددددددد     ل  دددددددةل     ه ددددددد   لددددددده     دددددددالث     ددددددد   ل  دددددددي  له ل ددددددد    ل    ددددددد  
 له ل دددددددد  لي لدددددددد     ل    دددددددد    ل ددددددددة    ل  دددددددد   ل عحدددددددده  لشدددددددد     لال لئدددددددد   لعقدددددددده   

 دددددد   ل  ة  ددددددة   ل ع  ددددددي    دددددد   لال لئدددددد     ددددددالث  - ادددددد ا  شدددددد  ة   -عقددددددة   
 .   (02ص ، 2019)       ل ح    ل ةل      ن  ه اي ه    لي ل    ل  ةل   

 عدددددد هح     دددددد   ل ددددددح   ل ةل  دددددد      ع ددددددة ندددددد   ددددددا   ل لددددددة  عحدددددد    يدددددد   
 م ددددد   ل ع حددددده   ددددد      ددددد     ددددد ص  ي  دددددة نددددد  ه دددددع   ة  ح ددددد  ر  دددددة:   ع  دددددي 
  دددددديم  ع ل دددددد   ع  ددددددد ه ندددددد    دددددده    ل  دددددددي  ل ددددددح      دددددد    ددددددده  ددددددا   لاة ددددددد  

ي   دددددد  ل  ع ة  ة يدددددد  ندددددد  ع و ددددددو  ل ددددددح  ليل  دددددد   دددددد  ه     ددددددع  ة    ددددددةن  ععح دددددد 
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 لدددددد   لعام دددددد   ل ددددددح    لشددددددة ي     ددددددة ر  ددددددة ع دددددده   ل  ةلدددددد   ل    دددددد     دددددد   لق   دددددده 
  ل  دددددددة     له ل ددددددد  نددددددد   لدددددددة   ل دددددددح   ددددددد        ددددددد   م ددددددد   ل عحددددددده    ل دددددددا  
 لادددددد ا قة دددددد   عحه دددددده    ددددددة ج   ي ددددددة  س ددددددع  ع ل   لدددددداح ععدددددد       دددددد    دددددد ه  

  2019)     ددددددد   ل دددددددح    ل ةل  ددددددد   ( 2023-2019   ل  دددددددي  ل ةل  ددددددد  ) امددددددد
 .     (06ص 

 قه لة   ام   ل  ي  ل ةل      ل         م ل  ة   لع     ع ة لا ا  
 عحق ه الث     ةمع : 

ع و دددددددو  دددددددح   لال لئددددددد     ل  دددددددةل     ددددددد  ع و دددددددو اوولويــــــــة اوولــــــــم:  -
      ل   ه.عها ال   ل ح   ل       ن   م ه    لق 

ع و دددددددددو   دددددددددع        ل  ة ددددددددد   ل دددددددددح    م ة ددددددددد   اوولويــــــــــة الثانيــــــــــة:  -
  ل هع ة        عه      ل ح    ل ال    ل    ع    ع و و ة  ع   ا ة.

ــة:  -  ــة الثالثـــــــ  لددددددددده     لددددددددد  ع  ددددددددد       دددددددددة   دددددددددح   لاللئددددددددد   اوولويـــــــ
   لقم   .  إلقي        ل  ةل    ن      ج  ل  ي  ل ةل   

ــة:  - ــة الرابعــــ ه    سلع ة  دددددد  اوولويــــ ع و ددددددو  لقدددددده    يدددددد    ةللدددددد   ل حدددددده 
لي ددددد   ع ددددد     ع ددددد    لع قددددده    حددددد  عح ددددده ر ددددده ي  لع   ددددد   ل  دددددعه      دددددة نددددد  الدددددث 

  لعام    ل ح    لشة ي .
ــة:  - ــة الخامســــــــ ع و ددددددددددو  ل  دددددددددده  ل ددددددددددح     دددددددددد   ل  ي  ددددددددددة  اوولويــــــــ
  ل ح  .
ــة:  - ــة السادســــ ه دددددد   لعدددددده      ل    دددددد  لعح دددددد    لع   ددددددي  ل  دددددد ه اوولويــــ

 ةل  ة دددددددددة  نددددددددد   لدددددددددة   ل دددددددددح     ةنحددددددددد   لع ددددددددد      لاةمئددددددددد   شددددددددد    دددددددددح  
 .(13ص   2019)       ل ح    ل ةل       ل  ةل      لاللئ  
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 ا  ن    ددددددد   ل دددددددح   ل ةل  ددددددد  ع ددددددده   ل ددددددديم   لع ل   ددددددد    لع  ددددددد ق    ددددددد   
ه    دددددة  ادددددص   ل لدددددة   ل دددددح     ددددد  ع دددددهي  لددددد  ح ة ددددد       ددددد   م ددددد   ل عحددددد

 ل ددددددددددح   ةل  ددددددددددة   س ع ددددددددددة   ةل ئددددددددددة   لاة دددددددددد   ددددددددددةلاللئ     ل  ددددددددددةل    ا دددددددددد  
 لشدددد        لعحق دددده ر دددده ن ة ع  دددد       دددده   سئحدددد  ه ل دددد  لي ددددح      لعدددد  ع ع دددد  
ر      قددددددد  ه ل ددددددد  عع ددددددد    لعو  دددددددة     ددددددد     يددددددد   لددددددده    م  دددددددة  سعادددددددةا 

يدددددددد    م دددددددد  ا  إللدددددددد        ل ةلدددددددد  ل حة  دددددددد   م  ئدددددددد    م دددددددد  ا  ل ع ق  عدددددددده      ل   
ه  ل دددددح   ل ة ددددد    2021)حلدددددةا    ل ع ةكددددد    لكددددد      لم    ددددد   ماددددد    لعددددد  ع ددددده 

 .(861ص 
 يدددد   – نقددددة مم  ددددة  لقة    دددد   ل م  دددد   –  ددددة ر  ددددة ح دددد    لدددده    م  ددددة  

     عحه ددددده رن دددددي  ددددد      لعكدددددة   ن  دددددة     دددددة لح ة ددددد   دددددح   لاللئددددد     ل  دددددةل
 ل  ة  ددددة    لا دددد    ندددد   لددددة   ددددح   لاللئدددد     ل  ددددةل    ندددد   ددددي  قيدددد    ا دددد  
 إل دددددد ة  ندددددد       دددددد ه  امدددددد    ددددددي  ةل  دددددد  ع  دددددد  ن  ددددددة    ع ددددددة  ل ة دددددد    ددددددا  

 .(861ص   2021)حلةا   لش    
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 خاتمة:  
    لشددددددد    ل الحددددددد  نددددددد  اعدددددددة   دددددددا   له   ددددددد    ددددددد  ر  رو ددددددد       دددددددة قددددددده 
 شدددد    لامددددة   ددددد   ل ه دددده  ددددد   ساددددعالس    ل قدددددةئص  لعدددد  شدددددة    ل  ددددة   ل دددددة  

  ل ةل      لع   ة         ر   ة:
 * النتائج: 

 ددددده    دددددع ه ه ه    ل دددددةل  ل لة  ددددد   مو دددددة   ل ةل  ددددد   قددددده  دددددة  ن ددددد     -
ق  إله     لمددددد   ب  19-     دددددة   ن ددددده  ا ددددد    دددددة  الدددددث    ددددد ا  لا دددددةع امدددددط    ددددد 

مو ددددددة   ل ددددددح    ل ةل  دددددد    مو ددددددة   سقع ددددددةه    ل ةل  دددددد ...  ح دددددد   ل ةل  دددددد   ة
ر   ددددة   دددد ع الددددث   لدددد   ةله لدددد   م لدددد  س ا ددددةا   دددده    س ددددع  ة  ندددد  قمددددةا 

  ل ح   رل وع ة.
ة  - ا ددددةع  لشددددد ةن   ندددد  عددددده     ل  ي  ددددة   ع ن   دددددة  م دددد   لددددداح ايدددده    دددددا

ع ددددة ندددد  عدددد ن    لح ة دددد   دددد   لشدددد   ث حدددد     دددده ق       دددد   م دددد   ل عحدددده   رل و 
  له ل    لالو   لح    ل  ة   ل ة   ل ةل  .

  دددددده  ر   لح ة دددددد   لعدددددد  ع ن   ددددددة  ل  ددددددةئه  له ل دددددد  لاللئدددددد   لدددددد  ع دددددده  ةن دددددد   -
لح ة دددد   ددددا   ل ئدددد   دددد  ل  دددد  رشدددد ة   ر دددد  ا  لامدددد   لدددداح  دددد  ل    ندددد   ددددي و ددددة  

    ة . 

رشدددددداةص لقدددددده  شدددددد   رو دددددد       ددددددة  دددددد   دددددد     ددددددع    لع ددددددة    دددددد    -
 ل لع دددددد   لدددددده ل   ل  حدددددده  دددددد  ه        ددددددة  ه ل دددددد   ددددددةاعالي ر     ددددددة  لح    دددددد  

  ا    لح      اة   ن   ل لةس   ل ح     لم   .
ص ل ددددددددة  -     لح ة دددددددد   له ل دددددددد  لاللئدددددددد     ل  ددددددددةل    س   دددددددد  ر  عا دددددددد 

لددددد  ه   ددددد ص       ددددده   ددددد  ث ر  امدددددط ه ل ددددد    دددددي س ددددده  ددددد   لددددد ه   ئدددددة  
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س ن   دددددة  دددددع ي   آل دددددة   ةل  ددددد  ع قددددد    عل ددددد ه  دددددا   لح ة ددددد   يددددد  ر ا  ل  قددددد    ي
  ةق    ا     ع ي .

لدددد   ددددو   ل لع دددد   لدددده ل   ددددةلوا   دددد    لددددةه حيدددد    ةل دددد  مو دددد   لي لدددد    -
ي     يددد   م ددد   ل دددة  ن ددد   ل لددده    ددد  ر دددة  رو ددد  راددد     لعددد       ددد  آ ة  دددة  ل ددد 

س  -   م ددددد   لددددداح  ددددد      رك ددددد  امددددد     له  ددددد    ددددد    ل دددددح   ل ة ددددد  ن ددددد     ددددد
  دددددددعق ال  يددددددد   ل   دددددددة   ل دددددددة   ل دددددددةل    ة ع دددددددة  ر   دددددددي  ددددددد   ل دددددددح   - حةلددددددد  

   م    له ل      ة    ر     ةئو  ا   ما    م ة   .  
 * التوصيات:

 ددددددد      قددددددده  ع ةق دددددددة  ه ل ددددددد  اة ددددددد    ددددددد ة  ح ة ددددددد   لاللئددددددد    ددددددد   -
 لعدددد  عع دددد  ا ل دددد   شدددد ي ر ة دددد  رك دددد   دددد   لكدددد      لم    دددد    مو ددددة   ل ةل  دددد  

 ا         لكةئ ة   ما   
 لدددددددد ع ع ددددددددةن   لل دددددددد ه  له ل دددددددد  لحددددددددي    دددددددد ل   لي لدددددددد     دددددددد     ةئ دددددددد   -

  ع ن    له    ل ةهح   لي ل ع     لالو    لعحق ه الث.
 ددددد       دددددة ه   لاللئددددد   نددددد   ل قددددد   لحدددددةل   عقددددده    ددددده  ل  دددددة ه  ل ددددد   -

اة دددددد  ندددددد   ل لددددددة   ل ددددددح  لح ددددددة ع    دددددد  آ ددددددة    ددددددة    ددددددا   ل  ة دددددد   لالو دددددد  
      ة  ل  عله .

 دددددددد     ع   ددددددددد  ل  ددددددددد  رشددددددددداةص  ل لع ددددددددد   لددددددددده ل   ددددددددد  ه     دددددددددع  ة   -
ي   س ع دددددددة    ئدددددد   لاللئددددددد     س ع ددددددة    ددددددد   ددددددح  اة  ةل لددددددد   لددددددالو    ددددددده    ةلع ك دددددد 

  لع   ه ن  الث            ا           م   ه    لي ل  .   
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 الهوامش: 

 (  2022 ل        لح         ه ة         ل ح   ل ةل     ) -1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%

D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%

D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9     

 . 02:29   ي   ل ة  :  25/04/2022عة     لع  ا: 
 (  2022 ل        لح         ه ة   ل        ل ة    ل     ل عحه  لش     لاللئ    )  -2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8

%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9

%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9

%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8

%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%

A6%D9%8A%D9%86      

 . 02:36   ي   ل ة  :  25/04/2022عة     لع  ا: 
(    و   دددددددددددد      دددددددددددد    م دددددددددددد   ل عحدددددددددددده  لشدددددددددددد     2004-2003  ددددددددددددة    دددددددددددد ا   . ) -3

(    دددددددةل   ةل  دددددددع    عا دددددددص:  لقدددددددة     لددددددده ل    ل القدددددددة   له ل ددددددد    UNHCR لاللئددددددد   ) 
 .01 ي    لحق ل  لة     للو ئ    للو ئ   ص

(   لعمددددددد    لعددددددددة  ا  لي    ددددددددة   له ل ددددددد   لاة دددددددد   ح ة دددددددد  2019و دددددددةه   ح دددددددده ر دددددددد  . ) -4
ةلددددد    لاللئددددد     ليددددد   اه ع   ل يددددد    سلع ة  ددددد    للو ئددددد    ل ليددددده  ل دددددةه   شددددد    ل دددددهه  ل 

 .131ص
 (  2022 ل        لح         ه ة   م    ل عحه   ) -5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%

D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9 

       .03:10  :     ي   ل ة25/04/2022عة     لع  ا: 

 (   2022 ل        لح         ه ة   ل        ل ة    ل     ل عحه  لش     لاللئ    )  -6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8

%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
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%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9

%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8

%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%

A6%D9%8A%D9%86   

 . 02:00   ي   ل ة  :  26/04/2022عة     لع  ا: 
لا ا  لع ة ي      1946رن  ي    20:         لاللئ    له ل  :       ح      ع       عة     -7

 ش ي   لاللئ    لع  ر لهع ة  لح ع  ل ةل     ل ة      قه  ة     ة   ا   لل ةو  ل ئ     عقع   ن  
لة      31الث  ي   اة    لاللئ      ه    لحي ة   لا       قه ر     ا   ل        ة  ة  عة   :  

      م    ل عحه  لش     لاللئ    لي و ه ر   :  ل          ل ع     ع ه ل ة سحقاة  ل ةو   1952
 (   2022 لح         ه ة         لاللئ    له ل    )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%

D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86_%

D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9    

 . 02:15   ي   ل ة  :  26/04/2022عة     لع  ا: 
ة     لح ة   لاللئ   ن   لقة     له ل  ) ه     لحه (   إلمة   لق2010ر    ة     ي . )  -8

لي ي    (   ل لي   للو ئ     لق       م    ل عحه   ن   ل  ه   لع   ا  نقة   لاللئ    ل ي م      
 .221 لقة        سقع ةه     ل  ة      للو ئ    ل ليه  ل ة     م        ل هه  م     ة     ص 

 (   2022 ل        لح         ه ة    ةل   م    ل عحه  إلاة    عشا ي  لاللئ    ل ي م       ) -9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%

D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8

%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D

8%AB%D8%A9_%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84_%

D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86_%

D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9

%8A%D9%8A%D9%86   

 . 03:00   ي   ل ة  :  26/04/2022لع  ا: عة     
 .222 ي  ر    ة     ل  ل   ل ة ه  ص -10
 (  2022 ل        لح         ه ة           )  -11

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
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منننننني اللجننننننس لي  ننننننل  ل   نننننن  س 
ه نننننن ب ع ننننننف   جارننننننا   ننننننا   ل  نننننن لا 
إينننننننننم ليلننننننننن ل  مننننننننني   نننننننننال ل   إينننننننننم 
  نننالي ع،ننن أج مننني ع ننن   م رننن ل  مننني 
ليحم يننننننننن  ل مننننننننن  ل  فح نننننننننل    ر ننننننننن  

ليممننننننننن  ي ج نننننننننرل   نننننننننس  لالضننننننننن ل ا 
 لفننننننننن   ج يكننننننننني مننننننننن  ل   ننننننننن    نننننننننال ل 
 م،  ننن  ج ننن  ل رننن     ننن    نننس  ل ل ننن 

 م لنننننننننننن  ليكثرنننننننننننن  ع بننننننننننننب لي نننننننننننن ي  الل
 حننننننالاه   ننننننس   نننننن     نننننن    ل   لنننننن 

 ليصننننننحي  لي نننننن م  ج ننننننم لليمح  ظنننننن 
 ل منننننننننن   لننننننننن  للاله مننننننننن   يملل  رلننننننننن 

 ليم  منننن  لينننناليس م،نننن ل  لثنننن   لينننن  
 لي  ئننننننري ح ننننننل   حم ينننننن  لم ظمنننننن   

 

Among the reasons for 

humanitarian asylum, there are 

many reasons that push 

individuals to flee their 

countries to other countries, in 

order to enable them to be 

protected and enjoy rights as a 

result of the persecution 

practiced against them in their 

countries, but with the spread of 

the Corona epidemic in a short 

period across different countries 

of the world, many of them 

confused and made them race to 

close its borders and 

maintaining the health safety of 

its citizens and taking care of 

them, which has raised the 

concerns of the international 

community and refugee rights 
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 مقدمة: 
من دواعي اللجوء اإلنساني هناك أسباب عديدة تدفع األفراد إلى الهروب من 

بلدانهم إلى بلدان أخرى، من أجل تمكينهم من الحماية وتمتعهم بحقوق نتيجة 

 19اإلضطهاد الممارس عليهم في بلدانهم األصلية لكن في ظل انتشار كوفيد  

أنشط لجميع  كلى  شبه  توقف  إلى  أدى  العالمي  مستوى  مما على  الحياة.  ة 

الدول   حكومات  تدخل  األمر  اإلجراءات الاستدعى  من  مجموعة  تخاذ 

والتدابير األمنية والصحية للحد من فيروس كورونا وتقليل من أضراره من 

 اجل الحفاظ على صحة مواطنيها. 

لكن هذه اإلجراءات والتدابير في ظل الظروف االستتتاناةية أدت إلى مستتاس  

لمقررة دستتتتوريا ومعترف بها دوليا كالحد من  ببعض الحقوق األستتتاستتتية ا

كان على مستتتتتوى الوطني أو على مستتتتتوى   1حرية التنقل وانتقال ستتتتواء

التدولي كغل  الحتدود وتعلي  الرح ت البريتة والجويتة والبحريتة من اجتل  

 2حماية وحفاظ على أمنها الصحي.

د من  أدت هذه اإلجراءات المفروضتتتة إلى تقتتتيي  ح  اللجوء الذ  يع  كما

الحقوق المكفولتة في االتفتاقيتات والموا ي  التدوليتة نتيجتة حل  الحتدود بين  

 
 حمزة الشوا ، لعطب بختة: تداعيات أ ار فيروس كورونا على حرية تنقل األفراد-دراسة في  1

،  05المجلد-، المجلة الجزاةرية للحقوق والعلوم السياسية-جزاةر والمغربالقوانين الحظر في ال

77،ص:2020خاص 03العدد  
جاةحة 2 وتهديد  اإلقتصادية  االزمات  خطر  بين  ل جئين:  اإلنساني  الوضع  سميرة،    باسط 

ل من كورونا) الجزاةرية  المجلة  في  منشور  مقال  لبنان(،  في  السوريين  ال جئين  حالة  دراسة 

. 739،ص2021،السنة 06،المجلد01اإلنساني،العدد  
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الدول، ألن طالب اللجوء يشتتتتترط فيه مجموعة من الشتتتتروط واإلجراءات  

القتترورية كوجود ال جخ خارا اقليم دولته أ  الدولة المراد طلب اللجوء 

 إليها تم أن يتقدم طالب اللجوء بطلب شخصيا.

وبتالتتالي إذا كتان وبتاء كورونتا يشتتتتكتل ظرفتا استتتتتانتاةيتا  يستتتتتلزم إجراءات 

دول، فإن التعامل مع طالبي اللجوء اإلنستتتاني البد وان  الاستتتتاناةية من قبل  

ألن الحقوق والحريات بكل أنواعها في   يتأ ر هو كذلك بالوضتع االستتاناةي،

لك المفروضة  من ت   أشد  من خ ل فرض قيودتتأ ر  ظل الظروف االستاناةية  

 عليها في الظروف العادية.

وعليته يتتأ ر الح  في اللجوء اإلنستتتتاني بستتتتبتب جتاةحتة كورونتا تبعتا لحتالتة  

 .  الظرف االستاناةي التي تسبب بها

ويكتستتتتي موضتتتتوا حمتايتة ال جئين في ظتل أزمتة كورونتا أهميتة بتالغتة،   

ختاصتتتتة مع وجود فئتات هي في أمج الحتاجتة للحمتايتة بتأنواعهتا الصتتتتحيتة 

 إلقتصادية واإلجتماعية، مال فئات المسنين واألطفال والنساء.وا

وبقدر أهمية الموضتتتوا فإنه يطرش إشتتتكالية مدى كفاية المنظومة القانونية  

المتعلقتة بتنظيم اللجوء في توفير حمتايتة فعتالتة لحقوق ال جئينى ومتدى تتأ ر  

العتالم جراء جتاةحتة  بتالظرفيتة الصتتتتحيتة التي يمر منهتا    حقوق ال جئين 

 كوروناى

 لمقاربة هذا الموضوا سنعمل على دراسته وف  التصميم اآلتي:
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 وآثاره  اللجوء اإلنسانيماهية  المطلب األول:  

 جائحة كورونا على حق اللجوء االنساني أثر  مطلب الثاني:ال

 وآثاره اللجوء اإلنساني ماهية المطلب األول:  

وأنواعه )الفقرة االولى(،  م من خ ل هذا المطلب سنتطرق لمفهوم اللجوء  

 لشروط منح اللجوء واآل ار المترتبة عليه )الفقرة الاانية(. 

 اللجوء: المفهوم واألنواع الفقرة األولى: 

في ظل الزخم العلمي والمعرفي حالبا ما تتباين التعاريف وتختلف من حيث 

النظر،   التعاريف،وجهة  بيان أهم هذه  اللجوء   وسنحاول هنا   3حيث يعرف 

 
  بداية وجب الحديث عن الهجرة القسرية نظرا الرتباطها بظاهرة اللجوء. وتعرف الهجرة القسرية  -  3

اجدهم بالتحرك داخليا أو خارا حدود الدولة بحاا ترك مكان اقامتهم وتو  إلىالذين اضطروا    أولئك  هم

عن األمن نتيجة وجود خطر يهدد حياتهم، ويدخل ضمن الهجرة القسرية ال جئون والنازحون، وارتبط 

والغرب الشرق  بين  الصراا  نتيجة  "اللجوء  مفهوم  في مرحلة    ،ظهور  يربط والدته  هناك من  كما 

أوربا   التي ضربت  بالمجاعة  االولى  أن ظهور مفهوم 1933سنة  ظهوره  ، وبناءا على هذا يتقح 

وعلى الرحم من المسحة المسحية إال أنه   اللجوء ناتج من تجربة سياقها الجغرافي والسياسي أوروبي

يشترطها التعريف في لذا ظهرت المفارقة في تطبي  المعايير نفسها التي    أشد تأ را بالاقافة اليهودية...

ترفض    ،بيئة مختلفة" تسمية من فما   ال جئين  الكاير من  تستوعب  التي  تلك  الدول خاصة  بعض 

كبير من  لوجود عدد  نظرا  كلبنان  نازحين  تسميتهم  وتفقل  بال جئين  اللجوء  عليهم صفات  ينطب  

جانب االعداد الكبيرة من ال جئين السورين القادمين   إلىال جئين الفلسطينيين الذين طال امد وجودهم  

عل أعداد ال جئين في المعمورة ككل قد تجاوز اليوم العدد الذ  تم احصاةه على ، ول2011منذ سنة  

التحرك بسبب الحرب   إلىمليون اضطروا    59  إلىا ر الحرب العالمية الاانية الذين "وصل عددهم  

"، ويصل عددهم حسب "احصاةيات نهاية سنة على ا ر الحرب العالمية الاانية  واالضطهاد والعنف

مليون شخص تحركوا بسبب االضطهاد والنزاعات والحروب والعنف بشكل عام   365,  إلى  2015

مليون شخص وهو ما يعني ان    5.8وبما في ذلك من تحركوا بسبب انتهاكات لحقوقهم المقدر عددهم 

، "فال جخ هو افتقار للدولة بمعنى جديد مليون شخص" 59.5 إلىالنسبة الصافية من ال جئين تصل 

ارجون عن القانون من نوا جديد إنهم نواتج العولمة وخ صتها وتجسيدا لروحها هم مطرودون وخ

م في هأطراف الجرف الذ  قد يكون مؤقتا أو داةما وحتى وان كان مؤقتا فإن   إلىلقد دفعوا    ...الط ةعية
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" الشخص الذ  ابتعد عن وطنه عموما  من خ ل الدراسات األكاديمية بأنه

رق أو الدين الذ  ينتمي إليه خشية أو هربا من االضطهاد ألسباب تتعل  بالع

أو الجنسية أو الرأ  السياسي أو االنتماء إلى فئة اجتماعية خاصة وال يريد 

األصلي"  بلده  حماية  تحت  نفسه  يقع  بأنهم"    4إن  ال جئون  عرف  كما 

التعرض   من  يبرره  ما  له  خوف  بسبب  بلدانهم  خارا  يوجدون  أشخاص 

فئة اجتماعية    ل ضطهاد بسبب عرقهم او دينهم او جنسيتهم او انتماةهم إلى

. من خ ل هذه التعاريف المقدمة نرى أن طالب 5السياسية "   آراةهمو  أمعينة  

اللجوء يتعرض ل ضطهاد في بلده األصلي أل  سبب من األسباب ويطلب 

 اللجوء إلى بلد حير بلده من أجل حمايته. 

المتحدة األمم  ميااق  هرمه  أول  في  نجد  الدولية  باالتفاقيات  يتعل   فيما   أما 

على أنه: يحقر على الدولة   33ينص من خ ل المادة    1945الصادر لسنة  

المتعاقدة رد ال جخ بأية صورة إلى حدود أو اإلقليم حيث حياته أو حريته 

مهددتان بسبب عرقه أو دينه أو جنسه أو انتماةه إلى فئة اجتماعية معينة أو  

 

وسعهم أن يسموه بوالمكان الذ     حهم يظل حير واضتهم وصولهم أو عودالة حراك لن يكتمل ألن هدفح

تى العظم حالغرباء    ...األرضال جئون هم التالف البشر  في تخوم    ...إليهنهاةيا ال يتيسر الوصول  

" للمزيد واذهبا المكان حياما  الغرباء المرفوضون والمقابلون في كل مكان بالكراهية والحقد انهم خار

 كاالت مفاهيمية وانعكاسات ال مساواة : الهجرة القسرية واللجوء: اشمداني ليلىمن التفاصيل أنظر  

233،ص:2021السنة  02العدد 03في حرية التنقل، مجلة األبحاث القانونية والسياسية، المجلد  
  مقران ريمة، بوساحية السايح: ح  اللجوء السياسي واألمن القومي، مجلة الندوة للدراسات القانونية،  4

91،ص:2015أوت -العدد الرابع)عدد خاص( . 
عمار عيسى كريم،  الوضع القانوني ل جئين الفلسطينيين في ضوء الحماية الدولية،  رسالة ماجستير،  5

.21ص ، 2005حقوق، جامعة النهرين، كلية ال  
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وق االنسان الصادر بينما نص االع ن العالمي لحق  6بسبب آراةه السياسية" 

( على " أن لكل فرد الح  في ان يلجأ  14/1من خ ل المادة )  1948عام  

. والم حظ من 7إلى ب د اخرى أو يحاول االلتجاء اليها هربا  من االضطهاد 

في االتفاقيات الدولية يعتريها نوا من النقص    المتقمنةخ ل هذه التعاريف  

 في تحديد معنى ال جخ. 

تطور االفكار والمفاهيم المتعلقة بحقوق االنسان وحرياته، تطورت لكن مع  

النظرة إلى اللجوء باعتباره من حقوق االنسان، حيث ان حاجة االنسان إلى 

اللجوء لدولة اخرى يتمحور حول تعرض حقوقه االساسية ل نتهاك، فإذا لم 

. 8نسان كافةيتم االقرار بح  اللجوء االنساني، فإن ذلك يعني انكار حقوق اال 

إطاره  استكمال  نحو  للجوء  الدولي  للقانون  المقطرد  النزوا  أدى  مما 

القانوني في ظل إبرام االتفاقيات واعتماد بعض الو اة  واإلع نات يدفع إلى  

ما  وهو  ل جخ،  تعريف  بلورة  في  األوروبي  اإلتحاد  مساهمة  استحقار 

مان األوروبي،  الصادر عن البرل  733/1976يعكسه مقمون التوصية رقم  

حيث جاء فيها توصيفا ل جخ بكونه " أ  شخص إما أن يكون حير معرف  

بشكل أصولي على أنه الجخ وف  اتفاقية ال جئين، أو أنهم حير قادرين أو  

راحبين لسبب أو أ  أسباب مقبولة بالعودة إلى بلدهم األصلية" وبالنظر إلى  

 
  تم توقيع على الميتاق بتاريخ  26  يونيو  1945  في سان فرانسيسكو ودخل حيز التنفيذ بتاريخ  24  6

. 1945أكتوبر   
 . طبقا للفقرة األولى من المادة 14 من اإلع ن العالمي لحقوق اإلنسان7
  أحمد  أبو الوفا،  كتاب االع م بقواعد القانون الدولي والع قات الدولية في شريعة االس م،  ا  5،  8

.413ص  ،2007 ،2ط   ،القاهرة ،دار النهقة العربية  
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حدودية التعريف االتفاقي  هذا التعريف نجد أن مجلج أوروبا قد اعترف بم

والخاصة باإلع ن   1975العالمي ل جخ وذلك في و يقة صادرة عنه سنة  

بعض   منه  الاانية  المادة  تقمنت  حيث  اإلقليمي،  الملجأ  بشأن  األوروبي 

تقدير" األسباب اإلنسانية   للدول األوروبية  تجيز  والتي  القمنية  اإلشارات 

 .9كمبرر لمنح اللجوء 

ا الفكر  و االخت ف اإليديولوجي الذ  سادة في المجتمع  ومن خ ل التدر

الدولي نجد أن مفهوم ال جخ خقع لمجموعة من المراحل، بعدما كان بعد  

و إيديولوجي لكن أالحرب العالمية الاانية أن طلب اللجوء كان له بعد سياسي  

  ييبرالي على مستوى الدولي التلمع انهاء الحرب الباردة وبروز التوجه ال

تنبني على فلسفة سياسية تقوم على أفكار تدعو للحرية والمساواة وبالتالي  لم 

يعد اللجوء ينطو  على بعد تقليد  كاللجوء السياسي وإنما نحى منحى أكار  

توسعيا من منطل  أن اللجوء االنساني ح  من حقوق االنسان ومن هنا يمكن  

بلده األصل أنه رحبة األفراد في مغادر  الفكرية  تعريفه على  ي بسبب أراةه 

المرفوض في الدول اإلس مية أو في    ي المخالفة للنظام العام كالتحول الجنس

الحماية   بغياب  يشعر  االنسانية مما  حقوقه  االدنى من  الحد  توفر  حالة عدم 

 . يالقانونية عند تعارض أفكاره وأراةه مع النظام العام الساةد في بلده األصل

 
  جامع سموك: إشكالية اللجوء في المنطقة المغاربية بين تعداد المصطلحات وحياب القوانين المنظمة،  9

موقع المنهل . للتفاصيل أكار أنظر إلى 2016، حشت 46مجلة الفقه والقانون العدد   

https://platform.almanhal.com/Files/2/92370 

 

https://platform.almanhal.com/Files/2/92370
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هذا وقد برز في الفقه نظريتين بشأن اعتبار اللجوء ح  للدولة ام ح  للفرد،  

حيث تقرر النظرية التقليدية بأن الح  في اللجوء هو ح  للدولة وحدها وليج  

حقا  للفرد، بينما تقرر مدرسة القانون الطبيعي بان ح  اللجوء للفرد، والدولة 

لى النظرية التقليدية، انط قا  من ملزمة به تجاهه، وتعتمد الممارسة الدولية ع

سيادة الدولة وحقها في منح اللجوء من عدمه، لكن هذا االعتماد مقيد بعدم 

 .  10إعادة ال جخ إلى دولة قد يتعرض فيها ل ضطهاد 

وبالتالي يمكن القول بأن ح  اللجوء االنستاني من الحقوق اللصتيقة باإلنستان  

الدول شتتتتخص من االشتتتتخاص  الطبيعي، وليج للشتتتتخص المعنو ، ألن  

النظرية    أنصتتارلذلك ندعو    المعنوية لذلك ال يمكن اإلعتراف لها بهذا الح .

التقليدية إلى اعادة النظر في توجههم المذكور ستتتتابقا، بستتتتبب االستتتتتحالة  

للمبررات االنستتتتانيتة    إلقرارهتا. بتاإلضتتتتافتةالمنطقيتة من النتاحيتة القتانونيتة  

ر ح  اللجوء االنستتتاني للشتتتخص الطبيعي  والحقوقية التي تدفع باتجاه اقرا

من الدستتور الفرنستي لستنة   120جانب اخر نصتت المادة    للدولة. منوليج  

المبعدين عن اوطانهم   لألجانبعلى ان " الشعب الفرنسي يمنح ملجأ    1793

 .عطاةه للطغاةإبسبب ققية الحرية ويرفض  

 
  عبد العزيز بن محمد عبد هللا السعو ،  حقوق ال جئين بين الشريعة والقانون،  رسالة ماجستير  10

ص   ،2007-2006  ،الرياض  ،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية / كلية الدراسات العليا  إلىمقدمة  

75-76.  
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مجموعة من  11وعلى مستتوى التشتريع المغربي فقد وضتع المشترا المغربي  

المراستيم والقوانين والقرارات تشتكل في مجملها ترستانة قانونية للجوء، إال 

أنها تعرضتتتت للنقد لقدمها وعدم مواكبتها للتحوالت والمتغيرات الحاصتتتلة  

 على صعيد القانون الدولي للجوء.

 واآلثار المترتبة عليه الفقرة الثانية: شروط حق اللجوء اإلنساني 

لمطلوبة لتمتع الشتتتخص بح  اللجوء االنستتتاني، يمكن  فبالنستتتبة للشتتتروط ا

استتتخ صتتها من خ ل االتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الع قة، وتتمال  

 :12هذه الشروط فيما يأتي  

وجود استتتباب دافعة لطلب ح  اللجوء االنستتتاني والتي تتمحور   -

حول تحق  الظرف او الحتالتة العتامتة الستتتتلبيتة التي يتعرض لهتا 

 المتمالة بانتهاك ح  من الحقوق اإلنسانية.ال جخ و 

 .طلب شخصياالأن يتقدم طالب اللجوء ب  -

وجود ال جخ ختارا اقليم دولتته أ  التدولتة المراد طلتب اللجوء  -

 إليها.

حدى موانع اللجوء االنستتاني كما  إن ال تتحق  في طالب اللجوء  أ -

 و ما شابه ذلك. أفي ارتكابه جراةم دولية  

 
 قام المشرا المغربي بدسترة ح  اللجوء من خ ل الفقرة 5 من الفصل 30 من دستور 2011 11

قانون شروط تسليم األشخاص المتابعين أو المدانين لدول أجنبية.وكذا ..يحدد ال.الذ  ينص على أنه:"

 شروط منح ح  اللجوء."
  رنا س م امانة، مبتدأ عتدم اإلعتتادة القسريتتتة ل جئيتن فتي القانتون الدولتي،  اطروحة دكتوراه  12

.35-34ص   ،2015 ،العراق / بغداد ،كلية الحقوق / جامعة النهرين إلىمقدمة   
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فبمجرد توفر شتتتتروط ح  اللجوء االنستتتتاني فتإن قرار تمتع ال جخ بح   

اللجوء يعتبر قرارا  كاشتتفا  ال منشتتأ ، ويتحول إلى مركز قانوني يفرض على 

 للحصول على حقوق معينة.  هصاحبه تحمل التزامات ويؤهل

ن إذا توفرت الشتتتتروط المطلوبة للتمتع بح  اللجوء االنستتتتاني، فإلي  وبالتا

 صاحب هذا الح  تترتب له حقوق وتفرض عليه التزامات وهي:

و رده إلى بلتده، وقتد عرف البعض هتذا  أو طرده  أبعتاده  إأوال: عتدم جواز  

الدولة  إلىعادة أ  شتتخص استتتغاث بستتبب خطر حل به إالح  بأنه " عدم 

ذا  بت وجود ما يهدد حياته  إو يرفض اصتتت   عند الحدود،  أالتي هرب منها  

و انتماةه  أو عرقه اال ني  أو قوميته  أو دينه  أو حريته للخطر بستتتتبب عرقه أ

ستتتباب خ ف ذلك أ   و ألأراء ستتتياستتتية معينة  آو لتبنيه  أفئة اجتماعية   إلى

 .13حير انسانية "

ه استتتاناءات تتعل   وبالتالي فان هذا الح  المذكور يعد األصتتل لكن ترد علي 

، فإذا تبين  14ال جخ يشتتتتكل خطرا  على االمن العام للدولة المقتتتتيفة  بكون

بعاده من  إمنها العام يح  لها أللدولة المقيفة أن ال جخ يشكل مخاطر على  

وهذا يتطلب من الدولة المقتيفة أن تتأكد من صتحة   أجل حماية األمن العام.

 
13 GS Goodwin – Gill , Non – Refoulement and the New Asylum Seekers , 

p.899. 
  اليازيد علي،مستقبل نظام حماية ال جئين في ظل القانون الدولي ل جئين،مقال  منشور في مجلة 14

.71،ص2018،السنة01،العدد02الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية،المجلد  
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تلفي    تتفنن في  التدكتتتاتوريتة  التدول  لتديهتتا ألن بعض  المتوفرة  المعطيتتات 

 الجراةم لمعارضيها.  

حين    إلىو المتأوى حتى لو كتان بشتتتتكتل مؤقتت،  أ تانيتا: وجوب توفير الملجتأ 

ال جخ  أالبتتت في   التتدولتتة  بقتتاةتته في  إلى  أليهتتا،  إمر  لجوةتته  دولتتة  و تنظيم 

 .15اخرى

  ة المستتؤولي ، وهنا تكون  خبال ج ومن نتاةج هذا الح  توفير المستتكن ال ة  

عتداد أتقتتتتامنيتة بين التدولتة المقتتتتيفتة وبين المجتمع التدولي، حيتث تكون  

 حاالت اللجوء االنساني كبيرة.

 .16و العودة إلى بلده أقليم الدولة المقيفة، إ الاا: ح  ال جخ في مغادرة  

و العودة أقراره المتقتمن المغادرة   ةمستؤولي وفي هذه الحالة يتحمل ال جخ 

 تار أو على مرافقيته، كمتا يتحمتل  ألبلتده، من حيتث متا يحملته من مختاطر عليته  

 قراره كما في منعه من دخول الدولة التي حادرها.

الدولة المقتتتتيفة بتوفير كل  رابعا: توفير الرعاية الصتتتتحية له، حيث تلتزم  

 .17مستلزمات الرعاية الصحية ل جخ

 
فيصل شطناو  و  آخرون، مبدأ عدم طرد  أو رد ال جخ في الشريعة االس مية والقانون الدولي،  15

  ، يةالجامعة االردن ،، 2019 ،1العدد  ، 46المجلد  ،بحث منشور في دراسات / علوم الشريعة والقانون

. 12-11ص  ،االردن  
 ابراهيم الجند ،  ال جئين الفلسطينيين بين العودة والتوطين، دار الشروق، عمان، الطبعة االولى،  16

.23-22ص  ،2002  
 عبد العزيز بن محمد عبد هللا السعو ، مرجع ساب ، ص 115.  17
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ن تكون المستتتتؤولية تقتتتتامنية بين  أخامستتتتا: توفير المأكل والملبج، على  

ن اللجوء االنستاني يحدث  أالدولة المقتيفة وبين المجتمع الدولي، ال ستيما و 

 المقيفة استيعاب احتياجاتهم. الدوليبأعداد حفيرة قد يصعب على  

عفاء ال جخ من العقوبات المقررة بستتبب الدخول حير المشتتروا  إ  ستتادستتا:

 قليم الدولة المقيفة.إإلى 

اة  المطلوبة بتعريفه    ستتتابعا: تلتزم الدولة المستتتتقبلة بتزويد ال جخ كل الو 

 الستخدامها في أموره اليومية.

باإلضتافة إلى ذلك يتمتع ال جخ بمجموعة من الحقوق االستاستية، مال الح   

 .لتنقل والمساواة وعدم التمييز وح  التعليم..في ا

مجموعة  من تمتع طالب اللجوء اإلنستاني بهذه الحقوق فإنه يتحمل  وبالمقابل  

يمكن  ، و لتة القتانونيتةءض نفستتتتته للمستتتتتاي عرتحتت طتاةلتة ت من االلتزامتات  

خقتتوا للقوانين  الفي التزام قانوني واحد، يتمال في احترام و  كاختصتتار ذل

والمعمول بهتا في التدولتة المقتتتتيفتة وفى حتالتة مختالفتته للقتانون  الستتتتاريتة  

 يتعرض للمساءلة.

 جائحة كورونا على حق اللجوء االنساني أثر  مطللب الثاني:ال

  والتنميتة   واألمن الغتذاةي  العتالميتة  الصتتتتحتة  جتاةحتة كورونتا على  أ رت 

 حل   خ ل  من العالمي  االقتصتتتاد  شتتتل حركة  في  المستتتتدامة، كما تستتتببت
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  األحتداث   العتالم، وتتأجيتل  دول  كتل  بين  وتعلي  الرحتاالت،  التدوليتة  دالحتدو 

 وحيرها. والاقافية  والسياسية الرياضية

بحقوق   المهتمة  الدولية  واألجهزة  الدولي  المنتظم  على  فرض  الذ   األمر 

إيصال وال جئين،  المتقررة،  إلى  اإلنسانية  المساعدات  اإلنسان    الفئات 

 واحتواةها،  كورونا  جاةحة  لمواجهة  الدولية  المحاوالت  من  الرحم  وعلى

 من   العديد  هناك  أن  إال  الصحية  الرعاية  توفير  من خ ل  بال جئين  واالهتمام

 ضرورة   حتم   الذ   الفئة، األمر  لهذه  الحقيقية  االستفادة  دون  حالت  المعوقات

ال جئين   منها   يعاني   التي  المشاكل   من   لتخلص  استشرافية  رؤية   في   البحث

 الصحية.   األزمات ظل في خاصة

هذا ما سنتناوله في هذا المطلب من خ ل الحديث عن الصعوبات التي تواجه 

الكفيلة  واآلليات  السبل  األولى(  م  )الفقرة  كورونا  ازمة  ظل  في  ال جئين 

 بتجاوزها )الفقرة الاانية(.

 الفقرة األولى: صعوبات وتحديات اللجوء في زمن كورونا  

  الكاير  أربك  العالم  دول  مختلف  عبر  وجيزة  فترة  في  كورونا  وباء  نتشارا  إن

حل   تتساب   وجعلها  منها   الصحية   الس مة  على   والمحافظة  حدودها  في 

الدولي   مخاوف  ا ار  الذ   األمر   بهم  واالهتمام  18لمواطنيها  المجتمع 

 
18 Julia litzkow,l impact de covid-19 sur les réfugiés et les migrants en 

mouvement en Afrique du nord et de l ouest,RAPPORT DE centre de 

migration mixte (MMC).février2021.p13. 
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 استخدام  خ ل  من  الفئة  هذه  إهمال   من   ال جئين   حقوق   حماية  ومنظمات

  األشخاص  على   والحماية  اللجوء  ح   إلنكار  أخرى جديدة  كأداة"    19  كوفيد"

 ل جئين  المستحقة   ضمان الحقوق   عن   تحجم   وبالتالي  إليها،   حاجة   في  هم  الذين

 السليمة  الصحة  في  الح   مال   إقليمها،  داخل  الموجودين   أو   الجدد  الوافدين

 فع    تم  ما  وهذا  19الدولة   مستشفيات   تعرفه  الذ   المتزايد   القغط  بدعوى

 كورونا  فيروس   انتشار   بداية  في   خاصة  الدولية  المنظمات  واجهت  حيث 

 ال جئين  أوساط  في   كورونا  فيروس   محاربة   تحديات وصعوبات في مجال 

 :من أهمها

  معظم  الصحية، حيث أن  الرعاية  تقديم   في   ل جئين  المستقيفة  الدول  عرقلة

 أمام   الحواجز   من   الكاير   وضعت  ال جئين   مع  الدول  انتهجتها   التي  السياسات

  اإلنسانية   المساعدات  اختزلت  الكولومبية   الحكومة   فما   20الصحية  الرعاية

  التجول   حظر   اللبنانية  الحكومة  وفرض   النصف،  إلى  ال جئين  إلى  المقدمة

 المفروضة  تلك  من   صرامة  أكار  بشكل   المخيمات  في  المقيمين   السوريين  على

 ال جئون  حرم  كما  كورونا  مخاوف  بحجة  ذلك  تبرير  وتم  السكان،  بقية  على

 عليها  يعيشون   كانوا  أن  بعد  اليومية   والرواتب  المنظمات  دعم  من  السوريون

 إيران  وفي   اإليجارات،  سداد  على  القادرين   حير  ال جئين  القسر   واإلخ ء

  فيروس  وباء  انتشار  أ ناء  الصحية  الرعاية  أنظمة  من  ال جئين  استبعاد  تم

 
المستجد،مقال 19 التاجي  الفيروس  أزمة  ظل  في  ال جئين  لحماية  الدولية  المواجهة  حجاا،    مليكة 

. 865.ص2021،السنة04،المجلد03للدراسات العلمية االكاديمية، العدد منشور في مجلة طبنة  
 باسط سميرة، الوضع اإلنساني ل جئين: بين خطر االزمات اإلقتصادية وتهديد جاةحة 20

.743كورونا)دراسة حالة ال جئين السوريين في لبنان(،مرجع ساب ، ص  
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  على  قبل  من  يعتمدون  كانوا  الذين  ال جئون  أمسى  عمان  في  و   كورونا،

  الخناق  تقيي   بسبب  إطعام عواةلهم  على  قادرين  حير  الرسمي  حير  االقتصاد

 . الصحية الناحية من بهم  االهتمام وعدم، عليهم

اللجوء، على  أ رت  التي  الصعوبات  من    السفر  على  القيود  فرض  كذلك 

 وأرحمت  اللجوء  إجراءات  مؤقت  بشكل  الدول  حيث علقت  الحدود،  وإح ق

  داخل   إلى  العودة  على  بذويهم  المصحوبين  حير  واألطفال  اللجوء،  طالبي

  ومناط    المخيمات   في   السبل   بهم  تقطعت   لمن   الدعم  وقف  تم   وقد .  الحدود

  الوباء،  بسبب المغلقة والحدود الصحية الس مة على  المحافظة بحجة  العبور

 المهاجرون  ومنع.  والعزلة  الحرمان  من  النجاة  كيفية  االعتبار  بعين  األخذ  دون

 الذهاب  إلى  ويُدفعون  النزول   من  البحر   في  إنقاذهم  تم   الذين  اللجوء   وطالبو 

انتهاك  هذه  تشكل .  لهم   آمنة  حير   مدن  إلى ا  االتدابير   اإلنسان  لحقوق   فاضح 

 القسرية. اإلعادة عدم مبدأ ذلك في بما  اإلنساني، والقانون

  المستقيفة  الشعوب  أصوات  تعالت  كورونا  أزمة  مع  إضافة إلى ذلك وتزامنا

  الفيروس  تفشي   من  خوفا  عامة  بصفة  ال جئين  أمام  الحدود  حل    بقرورة

 المهاجرين  صفوف  في   كانت  الحاالت   احلب   أن  انتشاره. خاصة  من   وللحد

 ال جئين  على   حتى  سلبا  انعكج  ما  وهذا،  مستوردة  حاالت   أنها  أ   وال جئين

  في   حاد  نقص  من  معاناتهم  خ ل  من  لهم  المستقيفة  الدول  داخل  الموجدين
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االجتماعية   النفسية،   والمعالجة  الطبية   اإلمكانيات   هي  التي   واالحتياجات 

 21متوفرة.   حير العادية الحاالت وفي  باألساس

 اآلليات الكفيلة بحماية الالجئين في زمن كورونا الفقرة الثانية: 

 مستوى  على  سواء  المتنوعة  أدواته  خ ل  من   الدولي   المجتمع  يسعى 

 واالهتمام   ال جئين،  حماية  إلى  المؤسساتية  األجهزة  أو   القانونية  النصوص

  ة اإلستراتيجي   تنفيذ  تعترض  التي   والاغرات  الفجوات   من   الرحم   وعلى  بهم،

 كوفيد  أزمة  فان  نحوهم  التزاماتها  الدول   تنفيذ   كعدم   ال جئين   لحماية  العالمية

وسعت  جاةحة  أو   التقامن   فكرة  وشوهت   الاغرات  هذه  نطاق  كورونا، 

 والمحافظة   مواطنيها  على  دولة  كل  تقوقع  خ ل  من   اإلنساني  االجتماعي

  حتم   الذ   األمر  الاانية  الطبقة  من  وكأنهم  أجانب  ال جئين   واعتبار  عليهم

 خاصة   ال جئين   مع  التقامن  جسور  ربط  إعادة  في  التفكير  إعادة  ضرورة

 اآلتية:  اآلليات  تفعيل  خ ل  من  وذلك .الصحية األزمات ظل في

  منظمة   تقارير  ل جئين فحسب  واللقاش  الطبية  اإلعانات  على  الحصول  تسهيل 

منا  أنه  الدول  وحكومات  العالمية،  الصحة   فيروس   من  التخلص  من  ص ال 

  نطاق   على   التلقيح  عملية   واجراء  الوقاةية  التدابير  تفعيل  خ ل   من  إال  كورونا

 خاصة  الدولية   المنظمات  على   يجب   األساس  هذا  وعلى   ل جئين،  واسع

  أكار   توفير   العالمية   الصحة  ومنظمة   ال جئين  لشؤون  السامية   المفوضية

 
21 L accès aux soins dans le contexte de la protection des demandeurs d asile 

set des réfugiés les plus vulnérables.Tribunes ,adsp n°111 juin2020.p53-54. 
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  الشروط   وتخفيف  واللقاحات،  األكسجين  مولدات  خاصة  الطبية   لإلمكانيات 

 ضد   للتلقيح  التسجيل  عملية  خ ل  الهوية  و اة   تقديم   بقرورة  الخاصة

 22. كورونا فيروس

  التسجيل   عمليات  مال   مبتكرة  آليات  اعتماد  إمكانية  في  النظر   ينبغي   كما  

 وحم ت  الحكومية،  حير  المنظمات   أو   المتحدة  األمم  تنظمها  التي  الجماعي

 الفئات  إلى   الوصول  تستهدف  التي  التلقيح  أهمية   حول   الجماعية  التوعية 

  مراكز   فتح  يتعين   لذا  ال جئين،   أمام  عاةقا  يشكل   ما   حالبا  التنقل   ألن  المختلفة، 

 ال جئين.  من كبيرة أعداد فيها تتركز  التي  المناط  في للتلقيح

 اإلعانات  لتقديم  الحقيقي  السعي  كذلك من اآلليات الكفيلة بحماية ال جئين، 

 أوسع  بدعم  يلتزم  أن  الدولي  المجتمع  على  يتعين  الغنية، حيث  الدول  قبل  من

  للدول   تنمويا    دعما    ذلك  ويشمل   23اإلنسانية،   اإلحا ة  مساعدة  مجال   في  نطاقا  

 تلك  اقتصادات  وإنعاش  وتوسيعها  التحتية  البنية  شبكات  تأهيل  إلعادة  المقيفة

  المقيفة  الدول   من   قوية  التزامات  المعونات   هذه   تراف   أن   وينبغي .  البلدان

 وتحسين  العمل  سوق  إلى  وصولهم  تأمين   عبر  اقتصاديا    ال جئين  بتمكين

  بشكل  المساهمة  من  ال جئين  ذلك  سيمكن  وبدوره،.  المعيشية  أوضاعهم

 . واالقتصاد  المحلية المجتمعات خدمة   في إيجابي 
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  العالمية   الصحة  منظمة  مع  وجودها  اليونيسيف  كافت   الصدد  هذا  وفي

  تنسي   لقمان  العالمي   الصعيد  على  ال جئين  لشؤون   السامية   والمفوضية 

 الجهود  كل  بذل  وعلى  النفسية،  بالصحة  الخاصة  اإلنسانية  االستجابة  وفعالية

 الخدمات  بناء  وإعادة،  بناء  أجل  من   اإلنسانية   الطوارئ  حاالت  في   ال زمة

 العودة   في   ال جئين  حقوق  ضمان   مع   الطويل،   األمد  على   النفسية  الصحة

 24األصلية. بلدانهم   إلى الطوعية
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   الخاتمة

 من  تطرحه   لما   الدولية   الساحة  على  المواضيع   أهم  من   ال جئين   حماية   تعد 

 الحروب  كانتشار  هروبهم   أسباب  تنوا   من  انط قا  ومتشابكة   شاةكة  ققايا

 ... الطبيعية  والكوارث  والمجاعات واألمراض

  محفوفة  رحمة  نحو   األصلية  بلدانهم  من  االنتقال  على  تشجع  عوامل  وهي

 قد  استقبلتهم   وإذا  تستقبلهم،  ال   وقد  تستقبلهم  قد  مستقيفة  دولة  إلى  بالمخاطر

 متطلبات  أدنى  لهم  تؤمن  ال  وقد  اإلنسانية،  الكرامة  لهم   تكفل  معاملة  تعاملهم 

 .  والصحية االجتماعية  الرعاية

  خ ل   من  ال جئين  بفئة  ل هتمام  الدولية  الجهود  من  العديد  لذلك فقد تقافرت

 ال جئين  لحماية   المتحدة  األمم   إتفاقية  أهمها ،  وإقليمية   دولية   اتفاقيات  سن

 للقانون   األساسي  والمرجع  الفقر   العمود  تعد  والتي  التكميلي  وبروتوكولها

  أوطانهم  إلى   العودة  ح    تكفل   وضمانات   حقوق  بمنحها  ل جئين   الدولي

،  تطبيقها   على  تسهر  أجهزة  بإنشاء  االتفاقيات  هذه  دعمت  ولقد  األصلية،

 أهم   من  ال جئين  أصبح  كورونا  أزمة جاةحة  ظل  وفي  يخالفها،  من  وتراقب

القيقة،    المخيمات  داخل  عيشهم   لظروف   لخطرها   تعرضا  األكار   الفئات

  الدولي   المجتمع  هيئات  سارعت  لذا  الحياة  شروط  أدنى  إلى  تفتقر   والتي

  وتذكير،  والطبية   المادية  اإلمكانيات  لهم   توفير   بمحاولة  بحمايتهم   الخاصة

 الفئة.  هذه اتجاه  الدولية بالتزاماتها الدول
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 تخللتها  أنها  إال   الوباء  هذا  لمكافحة  الدولية  والمساعي  الجهود  من   الرحم  وعلى

 لهم   وتوفير  بمواطنيها  الحكومات  إهتمام  ظل  في  خاصة  العقبات  من  العديد

 أن  ال جئين  حماية  على  الساهرة  المنظمات  لدى  تكونت  مما  الطبية  اإلمدادات

  األزمة   ظل  في  خاصة  فييا  التفكير  إعادة  من  البد  ال جئين  حماية  مسألة

 القريب  األمد  في   خاصة  وحمايتهم   ال جئين   والحتواء  الحالية،   الصحية

 ما يلي:  نقترش  والبعيد 

من   - للحد  الناجعة  والحلول  السبل  في  التفكير  الدولي  المنتظم  على  يجب 

 ظاهرة اللجوء أو على األقل التقليل منه. 

يتعين على الدول المتقدمة توفير الوساةل والدعم ال زم من أجل مساعدة   -

ستقر مواطنوها  الدول المتخلفة إلنجاز برامج تنموية داخل أراضيها حتى ي 

 في بلدهم األصلي. 

المساعدة  - خ ل   اآلني   الوقت  في   لل جئين   تقديم   الرعاية   منحهم   من 

 . كورونا فيروس  لمواجهة  الطبية وخاصة  االجتماعية

  حقوق  تحترم  نظم  وإنشاء  اللجوء  بشأن  موحدة  وطنية  تشريعات  إعتماد  -

 للمعاهدات   المنظمة  الدول  إلزام   ضرورةفق  عن    . حمايتهم  وتكفل  ال جئين

 والمتغيرات  المستجدات  كل  رحم  التزامات  من   فيها  ورد   ما   تطبي    الدولية

 كورونا.   كفيروس مستقب    تحدث أن ممكن  التي



 ط.د حمزة الشواي، ط.د عبد الرحيم العمراوي          آثار جائحة كورونا على حق اللجوء اإلنساني  

 2022ماي                الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية  واإلنسانية   المركز

49 

  في   والناشطة  الخاصة  وأنواعها  أطيافها  بكل  الدولية  المنظمات  وتنبيه  تذكير  -

  الصحي   واالهتمام  التكفل  بقرورة  الدول  حكومات  ال جئين   حماية  مجال 

مواجهة   وأن  خاصة،  المواطنين  شأن  شأنهم   الطبية   الرعاية  ، وتوفيرنبال جئي 

 . حيره  دون شخص تحديد  دون  تتطلب سياسة موحدة  جاةحة كورونا

 الرعاية  من  واستفادتهم  ل جئين  اإلنساني  األمن  فكرة  بتعزيز  اإلع م  قيام  -

 . كورونا أزمة ظل في خاصة والعنصرية   الكراهية فكرة ونبذ  الصحية،
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صحية    نتيجة         أزمة  لبروز 
خالل  العالم  شهدها  التي  العالمية 

أكثر فئة متضررة منها    2020 كانت 
أكثر   كانت  إذ  الالجئين؛  فئة  هم 

بفيروس كورونا كوفيد     19اإلصابات 
التي  للظروف  نظرا  وهذا  بينهم،  من 

بها، ولرغبة الدول في    ن كانوا يتواجدو 
أغلب   اتخذت  الفيروس  هذا  حصر 

األمثل الخيار  تراه  الدول  والذي   ،
وهو  أال  الفترة  تلك  في  بها  مناسب 
التنقل؛ إال أن هذا   غلق الحدود ومنع 
به   جاءت  لما  منافي  يعد  الخيار 
اإلنسان،  لحقوق  الدولية  الشرعة 

عامة،   بصفة  الدولي  وعلى والقانون 
هذه  وجاءت  خاصة،  بصفة  الالجئين 

As a result of the 

emergence of a global health 

crisis that the world witnessed 

during 2020, the most affected 

group was the refugee group; 

As most of them were infected 

with the Corona virus, Covid 

19, and this is due to the 

conditions in which they were 

present, and the desire of 

countries to limit this virus, 

most countries made the best 

option, which they deem 

appropriate in that period, 

which is to close the borders 

and prevent movement; 

However, this option is contrary 

to what the International Bill of 

Human Rights, and 

international law in general, and 

on refugees in particular, and 
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this study came to address the 

problem of protecting refugee 

rights, especially during the 

period of Corona Covid 19. 
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 مقدمة: 
الدولي   والقانون  اإلنسان،  لحقوق  الدولي  القانون  سن  عمد  إلى  اإلنساني 

مجموعة من اآلليات القانونية والمؤسساتية منها الدولية واإلقليمية، والتي كان الهدف 
المستضعفة،  الفئات  أكثر  الالجئين؛ وهم يعدون من  فئة معينة أال وهي  منها حماية 
المعامالت  من  لمجموعة  يتعرضون  إذ  والنساء؛  األطفال،  الخصوص  وجه  وعلى 

 م تجريمها سواء في وقت الحرب، أو السلم.الالإنسانية التي ت
والمالحظ أن دول المقصد ) المستقبلة (، والمجتمع الدولي قد عانى كثيرا من  
ظاهرة اللجوء ألن الالجئ يتعرض لمخاطر جسيمة كالتميز والعنف ويسبب في وفاة 

لية العديد مهم نتاج التعنيف، أو إلى أمور أخرى خاصة عند غياب توفير الحماية الدو 
أزمات صحية خطيرة  إلى ظهور  تعداه  بل  الحد  هذا  عند  يقف  لم  األمر  وهذا  لهم، 

كوفيد   كورونا  فيروس  االقتصادية،   2020عام    19كانتشار  األوضاع  سوء  فنتاج 
والمتوفين هم من   المصابين،  أغلب  المستقبلة كان  الدول  والصحية في  واالجتماعية، 

 فئة الالجئين . 
إلى  الدراسة   هذه  وفرها    وتهدف  التي  الدولية  الحماية  على  الضوء  تسليط 

المجتمع الدولي لكي يتمكن الالجئين من تمتع بحقوقهم المخولة لهم بموجب اآلليات 
لحماية   الدولي  والقانون  اإلنساني،  الدولي  قبل  من  المنصبة  والمؤسساتية  القانونية 

 حقوق اإلنسان. 
ب االستعانة  تم  فقد  العلمية؛  المناهج  بخصوص  التحليلي  أما  الوصفي  المنهج 

القانون  القانونية، والمؤسساتية المرتبطة بموضوع حقوق الالجئين في  لدراسة اآلليات 
 . 19الدولي خاصة خالل جائحة كورونا كوفيد 
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ومعرفة  الالجئ،  لمصطلح  المفاهيمي  اإلطار  معرفة  في  البحث  وتتمثل حدود 
قب من  المسطرة  والمؤسساتية  القانونية،  اآلليات  وحماية أهم  لحفظ،  الدولي  القانون  ل 

 . 19الالجئين في جائحة كورونا كوفيد 
ويبرز هذا البحث إشكالية تتعلق بفئة الالجئين ومعرفة مدلولها المفاهيمي من  
الناحية اللغوية واالصطالحية، ومقدار تمتعها بالحماية القانونية في ظل المعاهدات، 

انت خالل  واإلقليمية  الدولية،  كوفيد  واالتفاقيات  كورونا  فيروس  فإن  19شار  وعليه   ،
 اإلشكالية تتمثل في : 

ما هي الحماية القانونية التي وفرها القانون الدولي الالجئين لحماية حقوقهم خالل  
 . 19زمن كورونا كوفيد  

 ولمعالجة هذه اإلشكالية تم تقسيم الدراسة إلى:
 أوال: اإلطار المفاهيمي لالجئ 

 مفهوم اللجوء لغتا  ( أ)
 مفهوم اللجوء اصطالحا  ( ب )

 ثانيا: الحماية الدولية لالجئين
 1951حماية الالجئين في اتفاقية األمم المتحدة لعام  •
 1977والبروتوكولين اإلضافيين لها لعام   1949اتفاقيات جنيف لعام   •
 1994حماية الالجئين في االتفاقية العربية لعام  •

  اآلليات الدولية لحماية الالجئين ثالثا:
 المفوضية السامية لشؤون الالجئين  •

 اللجنة الدولية للصليب األحمر •
 19رابعا: اإلجراءات المتخذة لدعم الالجئين من وباء فيروس كورونا كوفيد  
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 أزمة الالجئين في الدول المضيفة  -1
 غلق الحدود  -2

أزمة   انعكاسات  من  والحد  الالجئين  حقوق  لحماية  الدولية  اإلستراتيجية  خامسا: 
 19كوفيد  

 االمتيازات الممنوحة من قبل الدول  -3
 االمتيازات الممنوحة من قبل األفراد  -4
 اقتراح مجوعة من النتائج والتوصيات  -5

 أوال: اإلطار المفاهيمي لالجئ 
كان    19من أجل التوسع في موضوع حماية الالجئين في وقت جائحة كورونا كوفيد  

ح من  لالجئ  المفاهيمي  باإلطار  اإلحاطة  أوال   علينا  المقصود لزاما  تحديد  يث 
.  بمصطلح الالجئ؛ إذ سيتم التطرق إلى مفهومه في  المعنى اللغوي واالصطالحي  

 )أ(  مفهوم اللجوء لغتا:
 لقد كان لتعريف اللجوء لغتا العديد من المعاني، ومن بينها نذكر:

به،  بالمعنى الذ واعتصم  والمكان  إلى شيء،  لجأ  يقال  لجأ  الفعل  هو مصدر 
ألجأت أمري إلى هللا أي أسندت أمري هلل، وسلمت امرى له ليتواله ) بلمديوني ويقال  

 (.161، ص 2017محمد ، 
إليه  والتجأت  ولجأ،  ألجاء،  والجمع  المعقل   " الملجأ   " بكلمة  يقصد   في حين 

 (.  23إلتجاء) ابن منظور، ،د.س، ص 
   asytonوهي كلمة التينية من أصل يوناني   asytum  وتعني كلمة اللجوء

الشيء غير قابل لألسر، أو المكان الذي يمكن للفرد اللجوء إليه بهدف طلب الحماية، 
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المل،   الكنيسة )سرور طالبي  أو  كالمعبد  مقدسا  المكان  هذا  يكون  ، ص 2015وقد 
12 .) 

 ومن التعريفات السالف ذكرها نجد أن اللجوء لغتا يعني: 
 تهديد ما"." اللجوء إلى مكان امن بغية طلب الحماية نتاج  

 مفهوم اللجوء اصطالحا:  )ب (
 لقد كان لتعريف اللجوء اصطالحا العديد من المعاني، ومن بينها نذكر:

يقصد به االضطرار لهجرة الوطن إما اختياريا بس تغير نظام الحكم بفعل ثورة  
أو انقالب أو اضطرارا هربا من اإلرهاب، أو االضطهاد ألسباب ديني، أو سياسية أو 

ة أو عنصرية، واختيار دولة أخرى لإلقامة بصورة دائمة، أو مؤقتة لحين زوال عقائدي
 (.27، ص 2012سبب اللجوء) منى الهام فلفلي، 

 في حين نجد تعريف أخر، والذي نعني به : 
المكان الذي يتم فيه عناية المرضى عقليا، أو حيث يتواجد فيه األشخاص المسنون أو 

الهروب له من المالحقة )سرور طالبي المل، مرجع    األيتام، وقد يعنى كل مكان يتم
 (.12سابق، ص 

 كما أن اللجوء يراد به : 
الحماية التي تمنحها الدولة ألحد األجانب الذي جاء بطلبها في إقليم تلك الدولة، أو 

،  2017في مكان أخر يتحقق ببعض أجهزتها الموجودة في الخارج )العدوي محمد،  
 (.100ص 

 ريفات السالف تناولها أن اللجوء يقصد به : والمالحظ من التع
 "االستقرار في مكان ما نتاج أوضاع سياسية تعيشها البالد ". 

اللغوية، واالصطالحية لكل   المفاهيم  إلى  الباحثة  العنصر تطرقت   خالل هذا 
من لفظ " اللجوء" باعتبارها محل الدراسة، وتبين أن كال منهما ال يفترق عن األخر من  
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المضم أخر حيث  محل  إيجاد  إلى  والسعي  المكان،  تغير  به  يراد  اللجوء  أن  إذ  ون؛ 
لضمان االستقرار، واالبتعاد عن أي من الممارسات التي من شأنها حرمان الشخص 

 من عيش حياته بحرية.
 ثانيا: الحماية الدولية لالجئين

القوانين   من  مجموعة  إرساء  على  الدولي  المجتمع  سعى  الالجئين  حماية  أجل  من 
الدولية، ومنها اإلقليمية، كلها تعمل على حماية الالجئ في دولة اللجوء، أو الدولة 

 المضيفة، ومن أبرز اآلليات القانونية التي تم تنصيبها نذكر: 
 : 1951حماية الالجئين في اتفاقية األمم المتحدة لعام  •

سنة   الالجئين  لحماية  المتحدة  األمم  اتفاقية  وقعت بعد    1951نشأت  التي  األحداث 
عند نهاية الحرب العالمية الثانية، وهذا بهدف حماية الالجئين، وعلى وجه الخصوص 

بالخصوص، األوروبية  القارة  في  قد   المتواجدين  االتفاقية  هذه  أن  ذلك  إلى  أضف 
 ركزت على نوع معين من اللجوء، وهو اللجوء السياسي .
هاد، أو احتمالية التعرض إليه  في حين جعلت االتفاقية جريمة التعرض لالضط

األحداث   تلك  تكون  أن  وجب  ولكن  الالجئ،  صفة  اكتساب  أسباب  من  كسبب 
، وأن يكون خارج 1951يناير / كانون الثاني عام    01المتعرض لها قد وقعت قبل  

 دولته. 
الالجئين  لحماية  المتحدة  لألمم  اتفاقية  مادتها     1951وعرفت  في    1الالجئ 

بأنه:   "ب"  كانون     كل من وجد   "الفقرة  يناير/  من  األول  قبل  وقعت  نتيجة ألحداث 
، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه  1951الثاني  

معين  اجتماعية  فئة  إلى  انتمائه  أو  جنسيته  السياسية،  أو  آراءه  بسبب  البالد  ة  خارج 
التي يحمل جنسيتها، وال يستطيع أوال يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة إلى ذلك 
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المادة   اتفاقية    1البلد")  من  ب  لعام  فقرة  المتحدة  األمم  اتفاقية  في  الالجئين  حماية 
1951.) 

 إذن االتفاقية قد اعتبرت كل من تعرض لالضطهاد ألسباب:
 سياسية أو جنسية أو اجتماعية أو سياسية الجئ . عرقية أو

ومن المالحظ أن االتفاقية قد تضمنت على مجموعة من القصور أو الثغرات 
 القانونية، ومن أبرزها : 

 وجود الحدود الزمنية، والمكانية التي تعد كعائق الكتساب صفة الالجئ.  •
 كما نجد أنها لم تتضمن على كل أسباب اللجوء.   •
 للجوء السياسي دون التطرق إلى اللجوء الجماعي . واكتفت با •

 : 1977والبروتوكولين اإلضافيين لها لعام  1949اتفاقيات جنيف لعام  •
المادة   المدنيين بموجب  الخاصة بحماية  الرابعة  اتفاقية جنيف    4فقرة    45لقد نصت 

منها على: "عدم جواز نقل أي شخص محمي في المجال إلى بلد يخشى فيه التعرض 
من اتفاقية جنيف   4فقرة    45لإلضهاد بسبب أرائه السياسية أو عقائده الدينية") المادة  

 (.  1949الرابعة 
من نفس االتفاقية على: " حظر النقل    49األولى من المادة    كما نصت الفقرة

أو أي  احتالل  دولة  أراضي  إلى  نفيهم  أو  المحميين  الفردي لألشخاص  أو  الجماعي 
 المرجع نفسه(. 1الفقرة  49المادة  ")… دولة أخرى أيا كانت دواعيه

الدولي المسلحة  بالنزاعات  الخاص  البروتوكول اإلضافي األول  ة،  هذا وقد نص 
المادة   تثبت   73في  وثيقة  بدون  كانوا  الذين  األشخاص  حماية  وجوب   " على:  منه 

)المادة   تمييز"  وبدون  الجئين  كانوا  أو  اإلقامة  لدولة  بروتوكول   73انتمائهم  من 
 اإلضافي  األول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية(.
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المادة   الس  85ونصت  ترحيل  جواز  عدم   " على:  البروتوكول  نفس  كان من 
 المرجع نفسه(. 85المدنيين من طرف دولة االحتالل") المادة 

فقد نصت   الداخلية  المسلحة  بالنزاعات  الخاص  الثاني  البرتوكول اإلضافي  أما 
على: " ال يجوز إرغام األفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم    17وبموجب المادة   

ضافي الثاني الخاص بالنزاعات البرتوكول اإل من    17ألسباب متصلة بالنزاع") المادة  
 الداخلية(. المسلحة

 والمالحظ من النصوص السالف ذكرها أنها: 

 لم تحتوى على تعريف للجوء   •
اكتفت بالتطرق لألسباب المؤدية للجوء سواء أكانت فردية أو جماعية، والتي   •

 كان من أبرزها النزاعات المسلحة بنوعيها الداخلية والدولية. 

 : 1994الالجئين في االتفاقية العربية لعامحماية  •
بتاريخ   العربية  الدول  جامعة  آذار    27أصدرت  العربية 1994مارس/  االتفاقية   ،

مادتها   بالالجئين، حيث نصت في  يوجد   1الخاصة  " كل شخص  الالجئ هو:  أن 
الجنسية  عديم  كونه  حالة  في  االعتيادية  إقامته  مقر  خارج  أو  جنسيته،  بلد  خارج 

ألسباب معقولة أن يضطهد من أجل عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى ويخشى  
االتفاقية من    01فئة اجتماعية أن يستظل بحماية ذلك البلد أو أن يعود إليه" ) المادة   

 (.1994العربية لحماية الالجئين لعام 

 نجدها قد تناولت:  وعند استقراء نص المادة السالف ذكرها
 بسبب الكوارث الطبيعية.    مفهوم اللجوء  •
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 : 1984حماية الالجئين في إعالن قرطاجنة لعام  •
بتاريخ   بكولومبيا  الالجئين  لشؤون  السامية  المفوضية  من  بدعوى  اجتماع  انعقاد  اثر 

 .، تم  إقرار إعالن قرطاجنة الخاص بالالجئين1984نوفمبر/تشرين الثاني    22

إلى جانب عناصر اتفاقية عام  -ن بأنهم: "…  إذ عرف إعالن قرطاجنة الالجئي 
الالجئين الذين فروا من بالدهم بسبب تعرض حياتهم أو    -1976وبروتوكول    1951

النزاعات  أو  األجنبي  العدوان  أو  المعمم  العنف  بسبب  للتهديد  حريتهم  أو  سالمتهم 
ابًا  الداخلية أو االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان أو أي ظروف أخرى تحدث اضطر 

 ". في النظام العام
وبذلك يمكننا القول أن هذا اإلعالن تميز بكونه نص بشكل مباشر على مفهوم  

 الالجئين في بعده الجماعي. 

 والمالحظ من كل اآلليات القانونية السالف ذكرها أنها: 

تخدم الالجئ بدرجة كبيرة؛ إذ تناولت مفهوم الالجئ، وأبعاد اللجوء الفردي والجماعي  
 اعه سواء االجتماعي أو السياسي. وأنو 

  اآلليات الدولية لحماية الالجئين ثالثا:
إن اآلليات الدولية  المخصصة لحماية الالجئين قد جاءت متعددة ومتنوعة أي أنها 
جاءت على سبيل المثال وليس الحصر؛ إذ نجدها متكاملة في مهامها، ومن بين تلك 

م الخاصين،  المقررين  آلية  نجد:  االستعراض الهيئات  آلية  اإلنسان،  حقوق  جلس 
للصليب  الدولية  اللجنة  الالجئين،  لشؤون  السامية  المفوضية  آلية  الشامل،  الدوري 
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على  ستقتصر  دراستنا  فإن  اآلليات  لتعدد  ونظرا  اآلليات،  من  وغيرها   … األحمر 
 استعراض بعض النماذج، ومن بينها نذكر:

 الالجئين: المفوضية السامية لشؤون   •

العامة  الجمعية  قبل  من  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  أنشأت 
بتاريخ   وهذا  المتحدة  في    1950-12-14لألمم  عملها  ، 1951جانفي    1وبدأت 

عام   اتفاقية  مع  بالتوازي  الهدف   1951وأنشأت  وكان  الالجئين،  بوضع  الخاصة 
مليون الجئ أوروبي   102عدة في توطين  األساسي من تنصيبها ذاك الوقت هو المسا

كل  على  بعدها عملها  ليمتد  آنذاك  الحالة  الصراعات  نتيجة  مأوى  دون  من  أصبحوا 
بوجمعة،   ) حنطاوي  نازحين  أو  كانوا مشردين  العالم سواء  ،   2019الالجئين حول 

 (. 54ص 

 وتعمل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين على: 

 الالجئين في بلدان المقصد.حماية  •

 العمل بالتوازي مع الحكومات بغية إيجاد حلول يستفيد منها الالجئ .   •

ما   الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  اختصاصات  أهم  ومن 
 :يلي

 .عقد اتفاقيات دولية لحماية الالجئين واإلشراف على تنفيذها •
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بشأن عدد الالجئين المتواجدين على  الحصول من الحكومات على معلومات   •
 .أراضيها وأوضاعهم المعيشية

يجاد حلول  • تنسيق جهود المجتمع الدولي لغرض توفير حماية دولية لالجئين وا 
 .لمشاكلهم المختلفة

تقديم المساعدات العينية والمالية الضرورية لحياة الالجئين، وتقديم الخدمات  •
 (. 50، ص  2018الصحية... )راضي على رحيم،  

كما تعمل المفوضية على إيجاد حلول لمشكل الالجئين من خالل التنسيق مع   •
 :المنظمات الحكومية وغير الحكومية ودول العالم من خالل التدابير التالية

 .تمكين الالجئين من العودة الطوعية إلى بلدهم األصلي •

 .تمكينهم من االندماج في بلد اللجوء •

 (. 570، ص 2020ة الهياض،  إعادة توطينهم في بلد ثالث )هر  •
اآلليات   أهم  من  تعد  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  إذن 
وذات  المؤهلة،  الكوادر  من  مجموعة  توظف  أنها  إذ  الالجئين؛  حماية  في  الخاصة 

 خبرة، وتكوين في مجال رعاية، وتوفير الحماية لالجئين. 
 : اللجنة الدولية للصليب األحمر •

عام  هي   أنشأت  ومحايدة  مستقلة  في1863منظمة  مهمتها  تتمثل  الحماية     ،  توفير 
والمساعدة لضحايا النزاعات المسلحة واالضطرابات الداخلية، بما فيهم الالجئين، حيث 

الفئة لهذه  المخصص  الدولية  اللجنة  عمل  على    يتوقف  خاصة  بصورة  "الالجئين" 
 .سانيحمايتهم بموجب قواعد القانون الدولي اإلن
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الدولي   القانون  يشملهم  الذين  الالجئين  يخص  فيما  الدولية  اللجنة  وتتدخل 
 .اإلنساني لكي يطبق المتحاربون القواعد ذات الصلة

فاستنادا إلى اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين تعمل اللجنة الدولية  
 أيضا على :

 زيارة الالجئين.  •
 رية لهم. وتوفير الحماية والمساعدة الضرو  •
في كل    • لالجئين  المفقودين  للبحث عن  المركزية  وكالتها  تقدم خدمات  كما 

 .وقت 
  .طبية جراحية في زمن الحرب لالجئين الجرحى تقديم مساعدات  •

تتدخل كوسيط محايد ومستقل إذا ما تعرض الالجئين ألعمال العنف )اتفاقية جنيف 
 (. 1945الرابعة 

ولية للصليب األحمر، والمفوضية السامية  ومما سبق عرضه نجد أن اللجنة الد 
 لشؤون الالجئين يعمالن بالتنسيق فيما بينهما أي أن كال منهما يكمل األخر. 

 19رابعا: اإلجراءات المتخذة لدعم الالجئين من وباء فيروس كورونا كوفيد  

إن الالجئين سواء قبل ظهور الفيروس أو بعد ظهوره كانوا يعانون في مختلف مناحي 
الناحية االقتصادية، حيا التعليم أي من  أو  العمل، أو الصحة،  الناحية  تهم سواء من 

 واالجتماعية فهم مهمشين، ويعانون من ضغوط، وتميز في الدول المضيفة.

 أزمة الالجئين في الدول المضيفة:  -1
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إن أزمة الالجئين تختلف حسب درجة تقدم الدول المضيفة التي تم التوجه لها؛ إذ نجد 
له الحصول على فرق   النامية؛ ففي األولى يمكن  المتقدمة، والدول  الدول  بين  شاسع 

الدولة على  بها  تتمتع  التي  واالجتماعية  االقتصادية،  لإلمكانيات  نظرا  الحقوق  بعض 
 خالف الثانية، والتي تنعدم فيها ابسط الحقوق نظرا النعدامها فيها.

ي موضوع الالجئين؛ إذ وحسب تقرير صادر عن الوكاالت األممية الخاصة ف
وغير  ضيقة،  ظروف  في  رسمية  وغير  رسمية،  احتجاز  أماكن  في  وضعوا  قد  أنهم 
تترتب على   التي  بشكل خاص، ونظرا لألخطار  القلق  يبعث على  األمر  هذا  صحية 

كوفيد   كورونا  فيروس  األمم  19تفشي  أخبار   ( الفور  وعلى  سراحهم  إطالق  وجب   ،
 (. 2020المتحدة ، 

الف أكثر  الجنسية، ومن  وعديمي  المشردين،  هم  للفيروس  المعرضة  ئات 
النامية،  البلدان  إلى  يذهبن  العالم  في  الالجئين  أغلب  أن  إذ  والالجئين؛  والمهاجرين 
أن   كون  الصحي  القطاع  جانب  في  خاصة  قاسية  الحياة  ظروف  فيها  تكون  والتي 

 األنظمة الصحية فيها ضعيفة، والقدرات قليلة. 

المخيمات مكتظة، أو المالجئ مؤقتة، ومستوطنات، أو  كما نجد وجودهم في  
والصرف  والحياة،  الصحية،  كالخدمات  الحياة  أدنى شروط  إلى  تفتقر  استقبال  مراكز 
الصحي كل هذه األمور تزيد من تفشي الوباء، وارتفاع حاالت اإلصابات، والوفيات 

 بها. 

 غلق الحدود: -2
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؛ فبرغم 19ر فيروس كورونا كوفيد  لقد زاد عدد الالجئين حول العالم خاصة مع ظهو 
كل  تمتع  وجوب  على  وألزمت  قد ضمنت،  اإلنسان  لحقوق  الدولية  الشرعة  أن  من 
حرية  مبدأ  بخرق  قام  قد  الحدود  غلق  مشكل  فإن  تميز؛  دون  من  بحقوقهم  األفراد 
التنقل؛  إال أن هذا اإلجراء كان احترازي من قبل أغلب الدول لضمان عدم  تفشي 

، ولم يقف األمر عند هذا األمر بل تم منع الحركة، والتنقل بين اإلقليم الفيروس فيها
تعد أزمة صحية،    19الداخلية في الدولة نفسها؛ إذ أن جائحة فيروس كورونا كوفيد  

وبالدرجة األولى، ووجب التعامل معها بالحذر، والعمل على تقليل من أخطارها على 
 خاصة. المجتمع بصفة عامة، وعلى الالجئين بصفة

 إقصاء الالجئين من الرعاية الصحية: -3

وضعياتهم   اختالف  على  قصاء  وا  تهميش،  من  كوفيد  فترة  في  الالجئين  تعرض  لقد 
القانونية ونظرا لمحدودية دخل هذه الفئة، وكذا اللغة، والثقافة فإن إمكانية الوصول إلى 

 الفحص، أو أخذ اللقاح كان شبه معدوم. 

غياب   نجد  من  كما  واإلقصاء  تمييز،  إلى  نظرا  الوقائية  التدابير  في  إدماجهم 
عند   خاصة  الالزمة  الصحية  الرعاية  على  والحصول  المبكر،  الكشف  إلى  الوصول 

 تأكيد اإلصابة بالفيروس هذا األمر ينعكس بالسلب ال محال.

" المديرة العامة للسياسات     Martha E Newtonوهذا األمر دفع بالسيدة "  
 للعمل بالتصريح بأنه: ة العالميةبالمنظم 
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الهشة  للفئات   االجتماعية  الحماية  مجال  في  والنقائص  الثغرات،  تدارك  وجب   "
أي  األفراد  على  التركيز  مقاربة  طريق  عن  حمايتهم  ووجوب  والعمال،  كالنساء، 

 (. 2020الالجئين" ) تيستافيردي ماورو، 
الالج حقوق  لحماية  الدولية  اإلستراتيجية  أزمة  خامسا:  انعكاسات  من  والحد  ئين 

 19كوفيد  
كوفيد   جائحة  من  كبيرة  بدرجة  المتضررون  هم  الالجئين  االنعكاس   19يعد  وهذا   ،

الصحية   أو  االجتماعية،  أو  االقتصادية،  الناحية  من  سواء  اآلثار  من  العديد  خلف 
لالجئ لذا فإننا نجد أغلب الدول المضيفة قد وضعت خطة بديلة لتخفيف من وطأة 

 ه الجائحة على األفراد، ومن بين تلك الحلول نجد:هذ 
 االمتيازات الممنوحة من قبل الدول: -1

كثر  يصبحوا  فقد  قطاعات  مختلف  في  الالجئين  بإدماج  المقصد  دول  قامت  ما  إذا 
إنتاجية على الصعيد االقتصادي إذ أن حماية الالجئ ال تعد مجرد التزام قانوني يقع  

ه إلى أمر يتعلق بالصحة العامة لما لها من انعكاس على عاتق الدول فقط بل يتعدا 
على التنمية البشرية، وهذه المشاركة تعد ذات مبدأ أو معيار في نفس الوقت، وهذا ما 
اإلمكانيات،  رصد  وجب  المشاركة  هذه  تحقيق  سبيل  وفي  اإلنسان،  حقوق  تبنته  

إقحا  لضمان  والمناسبة  الضرورية،  واإلستراتيجيات  فيها والميكانيزمات،  المهمشين  م 
 Organisation Mondiale de la Santé. Droits) مهم كان وضعهم القانوني  
de l'homme,. 2008 ). 
ونتيجة لوعي العديد من الدول بأن مصلحة الالجئ تقوم على شرط االستفادة  
بخبرة  استعانة  حيث  خبراتهم  من  واالستفادة  بإدماجهم،  فقامت  اللجوء؛  مزايا  من 

وا المقابل  األطباء،  وفي  وطأتها،  من  والتخفيف  كوفيد  فيروس  لمواجهة  لممرضين 
من   والذي  االجتماعي،  والضمان  الصحية،  الخدمات  على  حصوله  إمكانية  سهلت 
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المنظمة   ( المقصد  بلدان  في  واالجتماعية  االقتصادية،  التنمية  في  المساهمة  شأنه 
 (. 231، ص 2019الولية للهجرة، 
 الممنوحة من قبل األفراد:االمتيازات  -1

العمل،  أرباب  تحفيز  في  بالعمالة  االحتفاظ  سياسات  العتماد  الدول  ساهم سعي  لقد 
والشركات على االحتفاظ بالعمال والموظفين، في شكل تخفيض حصة المشاركة في 
للعمال مثلما  الحال في الصين، أو في صور إعانات  التأمينات االجتماعية كما هو 

، وهو ما يمكن أن يساعد على منع تشريد العمال المهاجرين داخليا، قامت به كوريا
ومن جهة أخرى ساهمت سياسات تشجيع فرص العمل للباحثين عن عمل في إيجاد 
التخلص من البطالة، ويساعد أيضا أرباب  المهاجرين على  وظائف، وهو ما يساعد 

لك عن طريق تعديل العمل في تغطية العجز في العمالة الناتج عن علق الحدود، وذ 
العمل والذي  تلبية احتياجات سوق  الهجرة لضمان  ببرامج  الخاصة  اللوائح والضوابط 
يمكن أن تظهر في تمديد أجال تأشيرات العمال الحاليين، وتسهيل قبول العمال الجدد  

كوفيد   كورونا  فيروس  انتقال  من  للحماية  الطبية  الفحوصات  إجراء  اشتراط  ، 19مع 
سات الصحة العامة الجيدة يمكن أن تكون لها انعكاسات كبيرة على وعليه فإن ممار 

 ) تيستافيردي ماورو، المرجع السابق(. حياة المهاجرين وصحتهم
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 خاتمة:
حماية حقوق الالجئين من قبل القانون الدولي   إشكاليةن  إف  دراسةختاما لهذا ال

في   الالجئ  أنلكون    بأسرهالمجتمع الدولي    أرقتقد    19كوفيد  كورونا      أزمةخالل  
االضطهاد   األساس من  يعاني  المقصد   ،والتميز  ،كان  الدول  في  زاد    ،والعنف  وما 

  تداعياتها ل" كان  19جائحة كورونا كوفيد  صحية "    أزمةالطين بلة هو وقوع العالم في  
الحياة  أخطار مناحي  كل  مست  الصحي  ىوعل،  جمة  الجانب  الخصوص   إذ   ؛وجه 

وفي المقابل تقترح هذه   ،من الالجئين  والوفيات   باإلصابةكانت أغلب الحاالت المؤكدة  
 الدراسة جملة من النتائج والتوصيات :

 النتائج:*
الالجئين؛   • بفئة  دولي  اهتمام  قبل    إذ وجود  من  خاص  اهتمام    الهيئات نجد 

 بحقوق الالجئين .  واإلقليمية ،الدولية
، والقانون  اإلنسانالقانونية التي جاء بها القانون الدولي لحقوق    اآلليات أغلب   •

  وأوجبت فرض الحماية على مجموعة من الحقوق    إلىسعت    اإلنسانيالدولي  
احترامها ضرورة  الصحة،    ،على  العمل،  الحياة،  كحق  لها  التعرض  وعدم 

 ، الكرامة، ...الخ.األمن
الالجئين في زمن كورونا كوفيد  • لحماية حقوق  الدولية متضمنة  القوانين    تعد 

الالجئين    ،19 اتفاقية  الخصوص  وجه  ورق   1951وعلى  على  حبر  مجرد 
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  نا كوفيد كورو   جائحةوعجزت عن توفير الحماية الالجئين، وهذا نظرا العتبار  
تدابير   أزمة  19 اتخاذ  الدول من  تتمكن  ولم  مفاجئة،  عالمية جاءت بصورة 

 .الوفيات وارتفاع حاالت  ،اإلصابات بصورة استعجالية لتفادي الكم الهائل من 
إن اآلليات المؤسساتية التي تعمل على حماية حقوق الالجئين لها فعالية أكثر   •

ئها على كفاءات علمية، وخبرات تسعى  مقارنة باآلليات القانونية، وهذا الحتوا
به   جاء  ما  لتجسيد  لحقوق  جاهدة  الدولي  الدولي اإلنسانالقانون  والقانون   ،

 . اإلنساني

 التوصيات: *
الدول الموقعة على االتفاقيات ذات صلة بحماية حقوق الالجئين    إلزامضرورة   •

 العمل على تطبيق ببنودها . 
العمل على تحسين معاملة الدول المضيفة لفئة الالجئين والتعامل معهم بشكل   •

 االستغالل.  أنواعلتجنب كل  اإلنسانييغلب عليه الطابع الحضاري 
الالج  إدراج • فئة  ئفئة  من  قو   األقليات ين  بذلك  وسن  خاصة  مع   الشأنانين 

تجسيدها بموجب   الفئة   آليات ضمان  هذه  فعالة لصون كرامة وحرية  تنفيذية 
ال  تبقى معرضة للتهميش.  وا 

حقوق   • حماية  مجال  في  والمؤسساتية  القانونية  اآلليات  بين  التوفيق  وجوب 
الالجئين؛ فعند سن قانون ما وجب إدراج آليات أخرى بالتوازي معها لضمان  

 . تطبيقها
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Abstract الملخص 

 
 

 آثار جائحة كوفيد على المهاجرين والالجئين 
 

Effects of the covid-19 pandemic on immigrants and refugees 

 

 ، *   1 عبد الرؤوق بن الشيهبد د أحمد دعاس /  

 قسم العلوم السياسية .  صالح بوبنيدر 3قسنطينة جامعة  1

 
 

  

إبراز   إلى  البحث  التي يسعى  اآلثار 
المهاجرين  على  كوفيد  جائحة  خلفتها 
والمستويات  األصعدة  جميع  على  والالجئين 
تعاملت   وكيف  وصحيا  واجتماعيا  اقتصاديا 
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 مقدمة  

فقد  التاريخ،  في  له  مثيل  نزوح ال  األخيرة ظاهرة  السنوات  العالم خالل  يعرف 
وصل عدد الالجئين لمستويات قياسية ترجع أسبابها إلى الحروب واالضطهاد والكثير 
من النزاعات والقمع في عدد من البلدان فازداد اهتمام هيئات األمم المتحدة والمنظمات 

الالجئين   بقضية  تقالدولية  بحوالي  حيث  عددهم  لالجئين  السامية  المفوضية    65در 
، 2018)فصراوي،  2015مليون بدون جنسية وهذا حتى سنة   10مليون زيادة على  

 دول العالم ومنها  بات الصراع والنزاع من السمات الخاصة في معظمحيث    (،01ص 
الدول العربية وحتى الغير عربية وأصبح السمة الفارقة في الشرق األوسط خصوصا، 
وهو ُيرغم الماليين من الناس على مغادرة أوطانهم. وقد بلغ عدد الالجئين في العالم  

مليون الجئ، وعلى الصعيد العالمي أبرز حجم األزمة   80ما يفوق   2020حتى سنة  
ق الدولية في ما يتعلق بمواجهة التداعيات اإلنسانية  واتساع نطاقها مدى قصور المواثي

على  األزمة  فرضت  فقد  اإلقليمي،  الصعيد  على  أما  الضخمة.  السكانية  للتحركات 
للعناية  المضيفة ضغوطًا كبيرة ألنها تبذل قصارى الجهد  البلدان التي تتصدر الدول 

جئين، أسفرت األزمة عن  بهذه الموجات السكانية الُمهّددة بالمخاطر. وبالنسبة إلى الال
تدهور منهجي لحقوقهم، ولنوعية حياتهم، ومستوى التعليم وآفاق المستقبل بالنسبة إلى 

 .أطفالهم
العالم   شهدها  التي  المرحلة  هو  أكثر  الالجئين  أزمة  فاقم  الذي  الشيء  لكن 

كوفيد   متحور  بظهور  األخيرة  الالجئين  19-السنوات  مشاكل  فاقم  الذي  األمر 
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ذلك والمهاجري على  تعاهدت  كما  حاجياتهم  على  والقيام  استيعابهم  عملية  وصعب  ن 
 .الدول قبل ظهور الوباء

البحث    وفرضيات إشكالية  
-تتمثوول مشووكلة البحووث فووي إلقوواء الضوووء علووى اآلثووار التووي خلفهووا وبوواء كوفيوود 

 .على الالجئين والمهاجرين وكيف تعاملت المنظمات األممية مع هذا المتحور19
 هنا تبرز إشكالية هذه الورقة البحثية:ومن 
 ؟ على الالجئين والمهاجرين19-اآلثار التي خلفها وباء كوفيد  -

 كالتالي: ولإلجابة على هذه اإلشكالية تم تبني فرضية الدراسة اإلجرائية
-آليات أممية حقيقية مجسدة على ارض الواقع في ظة  كوفيةد كلما كانت هنالك    -

 .كلما كانت هنالك حماية حقيقية لحقوق الالجئين والمهاجرين عبر العالم19
   أهمية البحث

تتمحور أهمية البحث في الدور الذي تلعبه المؤسسات األممية في وضع آليات  
لفئة في ظل جائحة كوفيد حقيقية وكلك مختلف الدول المضيفة لالجئين لحماية هذه ا

 من النواحي التعليمية والصحية واالقتصادية واالجتماعية.19-
  أهداف الدراسة

 : تهدف هذه الورقة البحثية إلى ما يلي
الالجئين   وضعية  على  الضوء  إلقاء  إلى  أساسية  بصورة  البحث  يهدف 

كوفيد  أزمة  ظل  في  الدول  مختلف  في  لعبته    19-والمهاجرين  الذي  الدور  هو  وما 
لالجئين   المضيفة  الدول  مختلف  وكلك  حقيقية  آليات  وضع  في  األممية  المؤسسات 

كوفيد  جائحة  ظل  في  الفئة  هذه  والصحية    19-لحماية  التعليمية  النواحي  من 
 واالقتصادية واالجتماعية.
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 منهجية الدراسة  
 : االستعانة بالمناهج التاليةفي إطار اإلجابة على إشكالية الدراسة تم 

  :المنهج الوصفي التحليلي
حماية   في  ودورها  الدولي،  المجتمع  طرف  من  المتخذة  السياسة  على  للتعرف 

. ناهيك -19-حقوق الالجئين والمهجرين، والدور الذي لعبته في ظل أزمة وباء كوفيد 
إلى   مفصال  تحليال  الظاهرة  تحليل  خالل  من  وذلك  التحليل   فرعية  عن  عناصر 

إيجاد  ومحاولة  وضبطها  المعطيات  خالل  من  دقيقا  وصفا  العناصر  هذه  ووصف 
العالقة القائمة بين عناصرها وقد قمنا بذلك في إعطاء وشرح مختلف المفاهيم المتعلقة 

كوفيد   ، الالجئين،  حقوق  حماية  والمهجر،  الالجئ  مثل  سياسة -19-بموضوعنا   ،
 . 19-يد المجتمع الدولي في ظل وباء كوف

 : منهج إحصائي  
وظفنا المنهج اإلحصائي الذي يعد من بين أهم المناهج أيضا في دراستنا كوننا 
اعتمدنا على االستدالل باألرقام والجداول اإلحصائية الخاصة بنسب التأثير والتفاعل 
مع السياسة المنتهجة في ظل األزمة وأوضاع الالجئين من النواحي المتعددة، والولوج 

 ها، والفئات االجتماعية المستهدفة.إلي
 هيك  الدراسة 

 إلتمام الدراسة تم التطرق للنقاط التالية: 
 الالجئين والمهجرين؛  -1
 وأوضاع الالجئين؛ 19- أزمة كوفيد  -2
 ؛ 19- آليات حماية حقوق الالجئين في ظل  أزمة كوفيد  -3



 المهاجرين والالجئين آثار جائحة كوفيد على 
 د أحمد دعاس / د عبد الرؤوق بن الشيهب 

 2022ماي  المركزالدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية  واإلنسانية 

77 

والمهاجرين   1 للمفهومين، .الالجئين  قدمت  التي  التعريفات  من  العديد  هنالك 
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  ولكننا سنركز على التعاريف التي قدمتها  

 : الالجئين كالتالي
 :  الالجئون 

مع   عددهم  بلغ  وقد  االضطهاد.  أو  المسلح  الصراع  من  فارون  أشخاص  هم 
غالبًا ما يكون وضعهم خطرًا مليون شخص، و   21.3ما مجموعه    2015نهاية عام  

جدًا ويعيشون في ظروف ال ُتحتمل تدفعهم إلى عبور الحدود الوطنية بحثًا عن األمان  
على  يحصلون  كو"الجئين"  دوليًا  بهم  االعتراف  يتم  وبالتالي  المجاورة،  الدول  في 
المساعدة من الدول والمفوضية ومنظمات أخرى. ويتم االعتراف بهم كالجئين بشكل 

ألن عودتهم إلى وطنهم خطيرة جدًا وألنهم يحتاجون إلى مالذ آمن في أماكن  خاص  
 .أخرى. وقد يؤدي حرمان هؤالء األشخاص من اللجوء إلى عواقب مميتة

 : المهاجرون 
هم أشخاص يختارون االنتقال ليس بسبب تهديد مباشر باالضطهاد أو الموت،  

ل أو في بعض الحاالت من  بل لتحسين حياتهم بشكل أساسي من خالل إيجاد العم 
ال   الذين  الالجئين  عكس  وعلى  أخرى.  أسباب  أو  العائلة  شمل  لّم  أو  التعليم  أجل 
للعودة.  العوائق  هذه  المهاجرون مثل  يواجه  بأمان، ال  إلى وطنهم  العودة  يستطيعون 
الحماية من حكومتهم  على  الحصول  في  الوطن سيستمرون  إلى  العودة  اختاروا    فإذا 

 (2022لسامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، المفوضية ا)
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 وأوضاع الالجئين 19-أزمة كوفيد  .1
 : 19-التعريف بوباء  كوفيد 1.2

المرض   تسبب  قد  التي  الفيروسات  من  واسعة  ساللة  هي  كورونا  فيروسات 
البشر  لدى  تسبب  كورونا  فيروسات  من  عددًا  أن  المعروف  ومن  واإلنسان.  للحيوان 

تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد وخامة مثل أمراض تنفسية  
متالزمة الشرق األوسط التنفسية )ميرس( والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارس(. 

 .19-ويسبب فيروس كورونا الُمكتشف مؤخرًا مرض كوفيد 
ساللة فيروسات هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من    19-ومرض كوفيد 

ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في  .كورونا
اآلن    19-. وقد تحّول كوفيد 2019مدينة ووهان الصينية في كانون األول/ ديسمبر  

 .(2022) منظمة الصحة العالمية،  إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم 
 19-لصحية في ظ  وباء كوفيد أوضاع الالجئين ا 2.2

ذلك         في  بما  المتحدة،  األمم  وكاالت  عن  صادرة  مشتركة  بيانات  أشارت 
إلى أن العديد من  ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين،  ة  المنظمة الدولية للهجر 

يعيشون في مرافق مكتظة أو مواقع إيواء   19-المهاجرين في ظل انتشار وباء كوفيد 
مؤقتة أو مراكز استقبال، حيث يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الخدمات الصحية 

الصحي والصرف  النظيفة  بالالجئين  .والمياه  المتعلقة  تلك  الشواغل،  أكثر  ومن 
وأسرهم،  المهاجرون  األطفال  فيهم  بمن  التوقيف،  مراكز  في  المحتجزين  والمهاجرين 

 .ضال عن المحتجزين دون أساس قانوني كاف  ف

http://unhcr.org/ar
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كوفيد  لتفشي  المميتة  العواقب  إلى  "بالنظر  أنه  البيان  في  يجب  19-وجاء   ،
إطالق سراحهم دون تأخير. ال يمكن السيطرة على هذا المرض إال إذا كان هناك نهج  

 ."شامل يحمي حقوق كل فرد في الحياة والصحة
أن فرقا تابعة لها تقدم الدعم إلى  أعلنت المنظمة الدولية للهجرة  في أّيار/مايو،  

المهاجرين في المنطقة الصحراوية من غرب ووسط وشرق أفريقيا، بعد أن تم ترحيلهم  
د هذا مجرّ   –إما بدون إجراءات قانونية واجبة، أو تم التخلي عنهم من قبل المهّربين  

فرض  بدأ  عندما  السبل،  بهم  تقطعت  الذين  المهاجرين  من  لمجموعات  واحد  مثال 
من   كثير  في  العالم،  أنحاء  جميع  في  آالف،  عّدة  تأثر  وقد  الحركة.  على  القيود 

الصحية  الرعاية  على  الحصول  دون  الحدودية،  المناطق  في  االمم    األحيان  )أخبار 
 (. 2022المتحدة، 

 19-ادية في ظ  وباء كوفيد أوضاع الالجئين االقتص 3.2
في   عقب  على  رأسا  حياتهم  ُقلبت  المهاجرين  العّمال  من  كبير  من  عدد 

،  عندما أجِبروا على مغادرة المدن التي كانوا يعملون فيها. كما الهندنيسان/أبريل في  
بمن   باالعتداء جسديا على أشخاص،  قيام ضباط شرطة  تقارير وصور عن  ظهرت 

ق لخرقهم  مهاجرون  األشخاص فيهم  برش  قاموا  أنهم  وُزعم  الصحي  الحجر  واعد 
الشوارع في  النقل .بالمعقمات  وسائل  وا غالق  المال،  ونقص  الوظائف  فقدانهم  وبسبب 

العام اضطر مئات اآلالف إلى قطع مسافة مئات األميال عائدين إلى قراهم األصلية، 
الرحلة أثناء  بعضهم  الم.ومات  األمم  مفوضة  اليائس  وضعهم  دفع  لحقوق وقد  تحدة 

عند  دعوة السلطات الحترام سالمة وحقوق المهاجرين، إلى  ميشي  باشيليتاإلنسان،  
 (2022) مدونات البنك الدولي،  تطبيق إجراءات اإلغالق

https://news.un.org/ar/story/2020/05/1054532
https://news.un.org/ar/story/2020/04/1052622


 المهاجرين والالجئين آثار جائحة كوفيد على 
 د أحمد دعاس / د عبد الرؤوق بن الشيهب 

 2022ماي  المركزالدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية  واإلنسانية 

80 

األلمانية   للباحثة  دراسة  هنالك  أن  غيزينغكما  في إيفون  تعمل  باحثة  وهي   ،
، أعدت دراسة حول الموضوع. وصلت الدراسة إلى معهد إيفو االقتصادي في ميونخ

المهاجرين   نظرًا ألن  أزمة كورونا كان  بسبب  البطالة  ارتفاع معدل  أن  مفادها  نتيجة 
قبل األزمة،  ان في ظروف غير مستقرة  والالجئين كانوا يعملون في كثير من األحي

يفقدون   من  أول  غالبًا  فهم  المؤقت،  العمل  ونظام  األجل  محددة  عقود  خالل  من 
وظائفهم"، وتضيف: "وفقًا لوكالة العمل االتحادية، ارتفعت نسبة البطالة بين الالجئين  

العاملون    2020في عام   البطالة بشكل عام(، وكان  نسبة  بشكل غير متناسب )مع 
في الحصاد أو في المسالخ أو في تنظيف الفنادق من أوائل الذين فقدوا أعمالهم بسبب 

وترى   عمل   غيزينغ كورونا.  إيجاد  على  الالجئين  قدرة  عدم  في  تكمن  المشكلة  أن 
حاليًا، وتوضح: "بالنسبة للكثيرين كان األمر )إيجاد عمل( سيبدأ اآلن، لكن وفي ظل 

 ( deutsche welle،2022) "داً الظروف الحالية، فإن ذلك صعب ج
  19-في ظ  وباء كوفيد األمنية أوضاع الالجئين  4.2

والسلفادور   هندوراس  في  المستجد  كورونا  بفيروس  المتعلقة  القيود  فرض  بعد 
االستغالل  في  ارتفاعا  الالجئين  لشؤون  المتحدة  األمم  مفوضية  سجلت  وغواتيماال، 

الجنسي   والعنف  المخدرات  في وتهريب  االجتماعي،  النوع  على  القائم  والعنف 
ألف شخص على   720، أجبر العنف في المنطقة حوالي  2019في عام  .أّيار/مايو

داخل  نازحين  يزالون  نصفهم ال  يقرب من  ما  أن  من  الرغم  ديارهم، على  من  الفرار 
ومع انتشار الجائحة في أميركا الوسطى، بدأت الجماعات اإلجرامية المنظمة  .بلدهم

والقتل، ف القسري  االختفاء  باستخدام  قبضتها،  لتعزيز  اإلغالق  تدابير  استغالل  ي 
 .والتهديد بالقتل، إلجبار السكان المحليين على الخضوع
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إن القيود على الحركة تجعل من الصعب  مفوضية الالجئينوقال متحدث باسم 
على أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة والحماية الحصول عليها، بينما يواجه أولئك 

 .الذين يحتاجون للفرار إلنقاذ حياتهم عقبات متزايدة في البحث عن األمان

هنالك العديد من  19-  آليات حماية حقوق الالجئين في ظ   أزمة كوفيد -4
التي اتخذتها المنظمات األممية للتكفل بهذه الشريحة في ظل ازمة كوفيد   اإلجراءات 

 : والتي من بينها مايلي
 اإلجراءات المتخذة على المستوى النفسي واالجتماعي   1.4

من   العالم  دول  مختلف  في  الفئة  بهذه  االهتمام  على  األممية  الهيئات  تعمل 
الصحة  منظمة  عملتها  التي  البرامج  بين  ومن  نفسية،  ورعاية  حماية  برامج  خالل 
يسمى  استقصائي  برنامج  المتحدة  األمم  لهيئة  التابعة  الهيئات  مع  بالتعاون  العالمية 

ApartTogethe . 

وعلى نطاق جميع مكاتبها    ظمة الصحة العالميةمن2020أين أجرت نهاية سنة 
جامعة  تقوده  البحث  لمراكز  واتحاد  المتحدة  األمم  منظومة  مع  وبالتعاون  اإلقليمية، 

وتهدف الدراسة إلى    غنت )بلجيكا( وجامعة كوبنهاغن )الدنمارك(، دراسة استقصائية
ئين والمهاجرين  على الالج  19-تحسين فهم التأثير النفسي واالجتماعي لجائحة كوفيد 

الشريكة  الجهات  مع  وبالتعاون  الجائحة.  عن  ناتجة  تحديات  ألي  مواجهتهم  وكيفية 
الدراسة  هذه  من  المحّصلة  المعلومات  سُتستخدم  المتحدة  األمم  في  الرئيسية 
االستقصائية لتوجيه واضعي السياسات وصانعي القرارات بشأن السبل التي تسمح لهم 

 ( 2022)مهاجر نيوز، هاجرين أثناء هذه الجائحة وبعدهابتحسين دعم الالجئين والم
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 اإلجراءات المتخذة على المستوى الصحي واالجتماعي   2.4
بليون دوالر(    2عن خطة بقيمة )   2020أعلنت هيئة األمم المتحدة نهاية سنة  

كوفيد  فيروس  مكافحة  جهود  تمويل  أجل  من  العالمية  اإلنسانية  في   19-لالستجابة 
ا بلدان  يتولى .لعالمأفقر  التي  الوكاالت،  بين  المشتركة  الخطة  هذه  تحت  وتنضوي 

الراهنة   النداءات  جميع  اإلنسانية،  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  تنسيقها 
الموجهة من منظمة الصحة العالمية وغيرها من شركاء األمم المتحدة، كما أنها تحدد  

القدر الكافي سُيسهم في إنقاذ العديد وتمويل هذه الخطة ب .االحتياجات الجديدة أيضاً 
باإلمدادات  الحكومية  غير  والمنظمات  اإلنسانية  الوكاالت  تزويد  وفي  األرواح  من 
مع  المرضى،  لعالج  طبية  وبمعدات  الالزمة،  الفحوص  إلجراء  الالزمة  المختبرية 

وتتضمن الخطة أيضا تدابير إضافية لدعم  .حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية
الالجئين   أمام  سخاء  بكل  وبلداتها  بيوتها  فتح  تواصل  التي  المضيفة  المجتمعات 

كوفيد   .والمشردين فيروس  أثر  وقف  الضعيفة    19-فالبد من  اإلنسانية  السياقات  في 
لكوفيد   أصال لالمم،    19)االستجابة  االنمائي  للبرنامج   (2022تابع 

نحن بحاجة إلى "   : كان محتوى اإلعالن الخاص بهيئة األمم المتحدة ما يلي       
مليون   مائة  عليها  يعّول  التي  القائمة  اإلنسانية  االستجابة  خطط  دعم  مواصلة 

ذا تم تحويل مسار هذا التمويل، فإن العواقب قد تكون كارثية وستشمل .شخص   :وا 
وال والحصبة  الكوليرا  وباء  انتشار  تغذية زيادة  سوء  مستويات  وارتفاع  السحايا؛  تهاب 

الفيروس مكافحة  على  البلدان  تلك  قدرة  وتقويض  في  .األطفال؛  ما  كل  نبذل  دعونا 
كوفيد  فيروس  لمنع  قدرات   19-وسعنا  ذات  أماكن  في  الدمار  من  مزيد  إلحاق  من 

الصمود  على  والقدرة  الصحية  الرعاية  مجالي  في  فإننا   .محدودة  نفسه،  الوقت  وفي 
بذل قصارى جهدنا لوضع خطط االنتعاش المبكر واالستجابة في جميع بلدان العالم ن

األشد تضررا حتى نحقق اقتصادا جديدا مستداما وشامال للجميع ال يترك أحدا خلف 
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القطرية  المتحدة  األمم  وأفرقة  المقيمين  المتحدة  األمم  منسقي  وقد طلبت من  الركب. 
العالم أنحاء  جميع  في  البلدان  التداعيات   دعم  معالجة  إلى  الرامية  جهودها  في 

مناسبة  آلية  إنشاء  سيتطلب  الذي  األمر  الجائحة،  لهذه  واالقتصادية  االجتماعية 
 .ويشكل دعم خطة االستجابة اإلنسانية هذه ضرورة لألمن الصحي العالمي .للتمويل
الالجئين لتحسين  3.4 السامية لشئون  العالمية والمفوضية   جهود منظمة الصحة 

 19-األوضاع الصحية والتعليمية في ظ  أزمة كوفيد

ألف الجئ بفايروس كورونا في    28عن إصابة    ساهر محي الدينكشف السيد  
دولة منذ بداية الجائحة وأشار إلى أنه وفقًا آلليات االستجابة قامت المفوضية    100

حال إعالن  وتم  وعالجهم.  عزلهم  حيث  من  للمصابين  الالزمة  اإلجراءات  ة بعمل 
والمساعدات  الحماية  حالة  بتوسيع  سمح  اإلعالن  هذا  أن  إلى  الفتًا  عالميًا  الطوارئ 
اإلنسانية المنقذة للحياة في جميع المناطق التي يتواجد بها الالجئون عالميًا كما سمح  
باالستعداد بمواجهة وباء كورونا بطريقة تلبي احتياجات الفئات األكثر ضعفًا بالتعاون  

 .لشركاء واألشخاص المعنيينمع الحكومات وا

البلدان  في  الصحة  وزارات  مع  تعمل  الالجئين  شئون  مفوضية  أن  إلى  أشار 
خطة  في  المعنيين  األشخاص  شمل  لضمان  العالمية  الصحة  ومنظمة  المتضررة 
الرعاية   نظم  لدعم  المفوضية  تسعي  كذلك  وقال:  كورونا  لجائحة  الوطنية  االستجابة 

وصول   وضمان  الوطنية  األساسية  الصحية  الصحية  للخدمات  المعنيين  األشخاص 
والرعاية   المعدية  غير  واألمراض  المزمنة  باألمراض  المصابين  األشخاص  ودعم 
بين   المفوضية بعمل حمالت توعية  تقوم  ذلك  إلى جانب  العقلية. وأضاف:  الصحية 
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وفقًا  الوقاية  وطرق  كورونا  بفايروس  اإلصابة  من  الحماية  إجراءات  حول  الالجئين 
 .بروتكول منظمة الصحة العالمية في هذا الشأنل

إنه   الالجئين  لشؤون  السامية  بالمفوضية  اإلقليمية  الحماية  كبير مسؤولي  وقال 
الخطوط  مع  شراكة  الالجئين  لشئون  السامية  المفوضية  عقدت  الماضي  مايو  في 

ح والنازحين  لالجئين  اإلنسانية  والمساعدات  اإلغاثة  جهود  لدعم  القطرية  ول الجوية 
كورونا.  وباء  يفرضها  التي  والمستجدات  والتحديات  الضرورية  االستجابة  من  العالم 
الخطوط  رحالت  شبكة  من  لالستفادة  لعامين  ستستمر  التي  الشراكة  هذه  وأضاف: 

العالم. وتابع عبر أسطول القطرية الذي يضم   :الجوية القطرية الممتدة لجميع أنحاء 
تقد   250 من  المفوضية  ستتمكن  المياه  طائرة  من  الالزمة  الحيوية  المساعدات  يم 

في  المضيف  المجتمع  وأفراد  والنازحين  لالجئين  المضافة  والمواد  الصحية  والرعاية 
 .مختلف أرجاء العالم

كما أكد على أن المفوضية تعمل على ضمان استمرار التعليم في المدارس في  
المتبعة مؤكدًا في الوقت نفسه أنه المخيمات والتعليم عن بعد وفقًا لإلجراءات الصحية  

بعد وباء كورونا تأثر أطفال الالجئين أكثر من غيرهم في العالم وقال: نحن ما زلنا  
من   األطفال  لحماية  البديلة  التعليمية  بالطرق  الكبير  التحدي  لهذا  االستجابة  نحاول 
أ إلى  ساهر  أشار  كورونا  لجائحة  للتصدي  المستقبلية  الخطة  وحول  ن اإلصابة. 

مليون دوالر لحالة طوارئ استمرار الجائحة وقال: نحن نعمل   750المفوضية حشدت  
الموارد  على  االحتياجات  تفوق  ظل  في  الدعم  زيارة  لحقوق   على  الوطنية  )اللجنة 

 ( 2022االنسان، 



 المهاجرين والالجئين آثار جائحة كوفيد على 
 د أحمد دعاس / د عبد الرؤوق بن الشيهب 

 2022ماي  المركزالدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية  واإلنسانية 

85 

لشؤون   المتحدة  لألمم  السامية  والمفوضية  العالمية  الصحة  منظمة  وقعت  كما 
بتاريخ   لماليين     2020ماي  21الالجئين  العمومية  الصحة  خدمات  لتعزيز  اتفاقا 

قال   السياق،  هذا  وفي  كوفيد  أزمة  ظل  في  وتحسينها  العالم  فيليبو الالجئينحول 
الالجئين،  غراندي لشؤون  المتحدة  لألمم  السامي  مفوضية  المفوض  شراكة  إن   "  :

من   للحد  حيوي  أمر  العالمية  الصحة  منظمة  مع  األمد  الطويلة  الالجئين  شؤون 
الجائحة التي يتسبب فيها فيروس كورونا وحاالت الطوارئ األخرى. فهي تحسن يوما 
وتنقذ   ديارهم  من  الفرار  على  أجبروا  الذين  األشخاص  ماليين  حياة  يوم،  بعد 

تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة أرواحهمكما قال الدكتور 
، "إن عمل كلتا المنظمتين يقوم على مبدأ التضامن والهدف المتمثل في خدمة العالمية

ننا نقف جنًبا إلى جنب للوفاء بالتزامنا المنطوي على حماية  األشخاص الضعفاء"، وا 
على  حصولهم  وضمان  منازلهم  مغادرة  على  أجبروا  الذين  األشخاص  جميع  صحة 

 الخدمات الصحية حينما وحيثما يحتاجون إليها.  

المفوضية    2020ماي  21وبتاريخ   انضمت  االتفاق،  فيه  ُوقع  الذي  اليوم   ،
كوفيد  لمرض  لالستجابة  التضامن  إلى صندوق  قد  19-كذلك  الصندوق  هذا  وكان   ،

يعادل    13أطلق في   مبلغا  الصندوق،   214آذار /مارس وجمع  دوالر. وهذا  مليون 
والمنظمات   والشركات  لألفراد  فرصة  يتيح  نوعه،  من  العالم  األول  أنحاء  جميع  في 

العالمية  الصحة  منظمة  تقودها  التي  العالمية  االستجابة  في  مباشر  بشكل  للمساهمة 
كوفيد  مرض  من  الوقاية  على  البلدان  مساعدة  أجل  حاالت 19-من  عن  والكشف   ،

 . (2022)منظمة الصحة العالمية،  اإلصابة به، واالستجابة له
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 الخاتمة 
فيروس كورونا وخاصة في السنوات األولى عملت  في الوقت الذي ينتشر فيه  

الالجئين   في  والمتمثلة  المجتمع  من  كبيرة  بشريحة  االهتمام  على  األممية  الهيئات 
العالمية والمفوضية السامية لألمم   العالم، أين قادت منظمة الصحة  والمهجرين حول 

أجبروا على المتحدة لشؤون الالجئين العمل الدولي من أجل حماية األشخاص الذين  
من   العديد  خالل  من  ساعدت  وقد  واالضطهاد  النزاع  بسبب  ديارهم  من  الفرار 
اإلجراءات التي تطرقنا لها في مقالنا في الحفاظ وفي إنقاذ األرواح من خالل توفير  
المأوى والغذاء والماء ناهيك عن توفير العمل والتعليم، كما ساعدت على حماية حقوق 

الحلول التي تضمن لألشخاص مكانًا آمنًا يمكنهم فيه بناء    اإلنسان األساسية وتضع
األمم   هيئة  من  كل  جهود  في  أساسا  تتمثل  بدلت  قد  جهود  فهنالك  أفضل،  مستقبل 
الالجئين   المتحدة لشؤون  السامية لألمم  العالمية والمفوضية  المتحدة ومنظمة الصحة 

التي   واالستقصاءات  العالمي  الطوارئ  حالة  إعالن  من  الصحة بداية  منظمة  عملتها 
على الالجئين والمهاجرين   19-العالمية لفهم التأثير النفسي واالجتماعي لجائحة كوفيد 

وكيفية مواجهتهم ألي تحديات ناتجة عن الجائحة، على غرار تركيز المفوضية على 
ضمان استمرار التعليم في المدارس في المخيمات الخاصة بالالجئين في ظل الحجر 

العال ال  الصحي  كما  المتبعة،  الصحية  لإلجراءات  وفقًا  بعد  عن  التعليم  ومتابعة  مي 
البلدان   في  الصحة  وزارات  مع  نشاطها  بربطها  الالجئين  شئون  مفوضية  دور  ننسى 
خطة  في  المعنيين  األشخاص  شمل  لضمان  العالمية  الصحة  ومنظمة  المتضررة 

ال منظمة  أيضا  عملت  أين  كورونا،  لجائحة  الوطنية  العالمية  االستجابة  صحة 
على توقيع    2020ماي  21والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بتاريخ  
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في  وتحسينها  العالم  حول  الالجئين  لماليين  العمومية  الصحة  خدمات  لتعزيز  اتفاق 
 ( بقيمة  خطة  عن  وا عالنها  كوفيد،  أزمة  اإلنسانية   2ظل  لالستجابة  دوالر(  بليون 

 . في أفقر بلدان العالم 19-ل جهود مكافحة فيروس كوفيد العالمية من أجل تموي
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%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9%D8%AD%D9%88%D
9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%
D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-
%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-a/ 

الجئ“ أم ”مهاجر“أيهما األصح ، مقال من موقع المفوضية السامية لألمم   .3
-02-04(، تم التحميل بتاريخ    2022-02-04المتحدة لشؤون الالجئين) 

الساعة    2022 التالي  11:00على  الرابط  على  متاح   ،   
:

https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2016/7/55e57e0f6.
                                                                                                                    html 

 
العالمية. )مقال من موقع   .4 بتاريخ  (.2022منظمة الصحة  -03تم التحميل 

الساعة    01-2022 الرابط  10:00على  على  متاح   ،

https://nhrc-qa.org/101120%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-a/
https://nhrc-qa.org/101120%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-a/
https://nhrc-qa.org/101120%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-a/
https://nhrc-qa.org/101120%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-a/
https://nhrc-qa.org/101120%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-a/
https://nhrc-qa.org/101120%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-a/
https://nhrc-qa.org/101120%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-a/
https://nhrc-qa.org/101120%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-a/
https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2016/7/55e57e0f6.html
https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2016/7/55e57e0f6.html
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topics/corona-http://www.emro.who.int/ar/health- التالي
                                        19.html-covid-aboutvirus/ 

تم التحميل بتاريخ  (    2022-02-01)مقال من موقع أخبار األمم المتحدة   .5
الساعة    01-02-2022 الرابط  12:00على  على  متاح   ،

 :https://news.un.org/ar/story/2020/12/1068352 التالي
 

6.  ( بتاريخ  التحميل  تم  الدولي  البنك  مدونات  من  تم  2022-01-03مقال   )
بتاريخ   الساعة    2022-01-03التحميل  الرابط  12:00على  على  متاح   ،

:https://blogs.worldbank.org/ar/voices/forced- التالي
-host-refugees-crisis-19-covid-during-displacement

day-refugee-world-countries-ngdevelopi-communities 
 

تم التحميل بتاريخ  (  2022-02-12مقال من الموقع العالمي مهاجر نيوز)  .7
الساعة    12-20-2022 الرابط  12:00على  على  متاح   ،

 :https://www.infomigrants.net/ar/post/26745 التالي
لكوفيد   .8 "االستجابة  اإلنمائي    19-مقال تحت عنوان  المتحدة البرنامج  لألمم 

بتاريخ    (01-04-2022) التحميل  الساعة    2022-04-10تم  على 
الرابط 12:00 على  متاح   ،
:cles/unitedhttps://www.un.org/ar/coronavirus/arti- التالي

19-covid-against-fight-together-come-entities-nations 
 

http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/about-covid-19.html
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/about-covid-19.html
https://news.un.org/ar/story/2020/12/1068352
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/forced-displacement-during-covid-19-crisis-refugees-host-communities-developing-countries-world-refugee-day
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/forced-displacement-during-covid-19-crisis-refugees-host-communities-developing-countries-world-refugee-day
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/forced-displacement-during-covid-19-crisis-refugees-host-communities-developing-countries-world-refugee-day
https://www.un.org/ar/coronavirus/articles/united-nations-entities-come-together-fight-against-covid-19
https://www.un.org/ar/coronavirus/articles/united-nations-entities-come-together-fight-against-covid-19


 المهاجرين والالجئين آثار جائحة كوفيد على 
 د أحمد دعاس / د عبد الرؤوق بن الشيهب 

 2022ماي  المركزالدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية  واإلنسانية 

90 

    في االقتصادية  للبحوث  إيفو  المستندة ميونخمعهد  األبحاث  هو   Ifo .مؤسسة 
باعتبارها واحدة من أكبر مراكز الفكر    nformation rschung اختصار من الكلمة

واسع  نطاق  على  وتشتهر  االقتصادية  السياسة  تحلل  فهي   ، ألمانيا  في  االقتصادي 
أللمانيا. إن مخرجاتها البحثية مهمة: حوالي ربع  IFOلمناخ العملالشهري   بمؤشرها

المقاالت التي نشرتها معاهد األبحاث األلمانية في المجالت الدولية في االقتصاد عام  
عاهد أبحاث االقتصاد نفوذًا  فهو أيًضا أكثر م  Ifoكانت من باحثين من معهد    2006

 في ألمانيا. 
 الالجئين هي منظمة عالمية تكرس عملها المتحدة لشؤون  السامية لألمم  المفوضية 

إلنقاذ األرواح وحماية الحقوق وبناء مستقبل أفضل لالجئين والمجتمعات النازحة قسرا 
على تعمل المفوضية    UNHCR واألشخاص عديمي الجنسية. يرمز لها باالختصار  

يتمتع أن  من   ضمان  هربًا  آمن،  والبحث عن مالذ  اللجوء  التماس  بحق  كل شخص 
 العنف أو االضطهاد أو الحروب أو الكوارث في وطنه.

    العمومية العالمية في مجال الصحة  الريادة  بدور  العالمية  تضطلع منظمة الصحة 
وتعمل مع ،  1948داخل منظومة األمم المتحدة. وقد تأسست هذه المنظمة في عام  

مكتًبا، لتعزيز الصحة   150دولة عضوا، في ستة أقاليم ومن خالل أكثر من    194
والحفاظ على سالمة العالم وخدمة األشخاص الضعفاء. ويكمن هدف المنظمة للفترة 

آخر   2019-2023 شخص  لمليار  الشاملة  الصحية  التغطية  توفير  ضمان  في 
حية وضمان تمتُّع مليار شخص وحماية مليار شخص آخر من حاالت الطوارئ الص

 آخر بمزيد من الصحة والعافية. 
الدين محي  لشؤون   ساهر  السامية  بالمفوضية  اإلقليمية  الحماية  مسؤولي  كبير 

الالجئين حاصل على البكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة العالمية اإلسالمية  
. وحصل على دورات جامعية في القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون  2005عام  

ب  وقد  الدولي.  الالجئين  قانون  وكذلك  الدولي  منذ اإلنساني  المفوضية  مع  العمل  دء 

https://stringfixer.com/ar/Munich
https://stringfixer.com/ar/Ifo_Business_Climate_Index
https://stringfixer.com/ar/Ifo_Business_Climate_Index
https://stringfixer.com/ar/Ifo_Business_Climate_Index
https://stringfixer.com/ar/Ifo_Business_Climate_Index
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إلى  1996 انضم  وحاليا  وليبيا  موريتانيا  الكويت،  العراق،  باكستان،  الممثلية  في 
مجلس  دول  لدى  الالجئين  لشؤون  السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  لمكتب  اإلقليمية 

  في منصب كبير مسؤولي الحماية. التعاون الخليجي

 
 
 
 



Abstract الملخص 

 
 

الالجئ بين الحماية املؤقتة ومطالب االدماج في املجتمع املحلي في كورونا  

 )تجارب مقارنة(
The refugee between temporary protection and the demands of 

integration into the local community in Corona 

 (comparative experiences) 

 

 ، *1 عبد العزيز لعبيدي

جامعة سيدي محمد بن عبد    طالب باحث بمختبر الشريعة والقانون وقضايا المجتمع 1

  المغرب -فاس-هللا كلية الشريعة
 

 

  

بأهمية كبرى لدى المجتمع إن حق اللجوء يتمتع  
كل   هو  الالجئ  أن  المعلوم  من  إذ  الدولي؛ 
بأصل   تمس  جسيمة  النتهاكات  تعرض  شخص 
توفير   الضروري  من  كان  لذا  األساسية،  حقوقه 
بالمساعدات  إمدادهم  طريق  عن  له  حماية 
نسانية للمشاكل التي  والبحث عن حلول قانونية وا 
الحلو  وتلك  العالم،  عبر  الالجئ  ل  يعانيها 

تجسدت في عقد الكثير من المعاهدات واتفاقيات 
قليمية.  دولية وا 

المفتاحية: المجتمع    الكلمات  الالجئ، 
 الدولي، انتهاكات، القانون الدولي. 

 

The right of asylum is of great 

importance to the international 

community; It is known that a refugee is 

every person who has been subjected to 

grave violations that affect the origin of 

his basic rights, so it was necessary to 

provide protection for him by providing 

them with assistance and searching for 

legal and humanitarian solutions to the 

problems faced by refugees across the 

world, and those solutions were 

embodied in the conclusion of many 

international and regional treaties and 

agreements . 

Keywords: refugee, international 

community, violations, international law . 
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 مقدمة: 

اللجوء   حق  حقوق  يتمتع  من  يعد  إنه  بل  الدولية،  األوساط  في  كبير  باهتمام 
حقوقهم   انتهكت  أشخاص  هم  الالجئين  أن  باعتبار  دوليا،  بها  المعترف  اإلنسان 
الشرعية   اهتمت  وقد  خطير،  لتهديد  حقوقهم  تعرضت  أو  خطيرا،  انتهاكا  اإلنسانية 

اإلنس لحقوق  ضمانات  وضع  خالل  من  والالجئين  اللجوء  بمسألة  بسبب الدولية  ان، 
أخذ  هذه  االنتهاك  لظاهرة  ونتيجة  والجماعات،  األفراد  حقوق  انتهاك  ظاهرة  تزايد 
الذي  األمر  وهو  آمن،   لجوء  على  الحصول  بهدف  البلدان  على  يتدفقون  الالجئون 

 خلق مشكلة لتلك البلدان المضيفة لهم، وحملها أعباء إضافية على اقتصادها. 
الالجئي  لحماية  الرئيسي  الهدف  إلى  أما  الالجئين  حقوق  حماية  في  فيرتكز  ن 

خاللها  من  يتمكن  مالئمة  ظروف  خلق  إلى  إضافة  لهم،  الكريمة  األوضاع  توفير 
المضطهدون من ممارسة حق اللجوء، والعثور على مالذ آمين في دولة أخرى، وهذا 
لها من خالل  التصدي  وأخذ في  الالجئين،  الدولي في قضية  المجتمع  أكد عليه  ما 

 يات الدولية والبروتوكوالت الدولية الخاصة بشؤون الالجئين. االتفاق 
القانوني   الوضع  لتأمين  أداة ضرورية  المنظور،  هذا  من  الدولية  الحماية  وتعد 
الدولية  الجهود  عليها  تتأسس  التي  األرضية  وتشكل  األشخاص،  من  كثيرة  لفئات 

وا بمساعدات،  الالجئين  امداد  أجل  وأنواعها من  حلول بمختلف مصادرها  عن  لبحث 
 دائمة ألوضاعهم ومشاكلهم القانونية واإلنسانية. 

ويمكن تعريف الالجئ بذلك اإلنسان الذي يبحث عن ملجأ في إقليم دولة غير  
فكرة  بين  التفرقة  يمكن  كما  مادي،  خطر  في  ألنه  وذلك  إليها؛  ينتمي  التي  الدولة 

واضح،   مؤقتة ضد خطر  فاألولى حماية  الملجأ،  وفكرة  الذي اللجوء،  النظام  والثانية 
 يمنح حماية دائمة. 
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العالمية األولى  ويعد عصرنا هذا عصر الالجئين والمضطهدين، فمنذ الحرب 
والحماية،  باألمن  فيها  يحسون  أماكن  إلى  واللجوء  الهروب،  في  الراغبين  عدد  تكاثر 

ثر ومنذ ذلك الحين بدأ مفهوم الالجئ يتغير إثر المتغيرات، فأصبح مفهوم إنساني أك 
قليمية لتنظيم حمايته.  منه قانوني، وظهرت عدة إعالنات ومعاهدات دولية وا 

الموضوعوتتجلى   تعقيدا،   أهمية  األكثر  القضايا  من  اللجوء  مشكلة  كون  في 
الالجئين،  حقوق  لحماية  مؤسسية  آليات  فرد  في  الدولي  بالمجتمع  دفعت  والتي 

دماجهم في المجتمعات، ومن هذا المنطلق يمكن طرح   : ما مدى  االشكالية الرئيسةوا 
 تكريس الحماية المؤقتة في التشريعات الدولية والوطنية لفئة الالجئين؟ 

 منها ما يلي:  اشكاليات فرعيةويتفرع عن هذا االشكال المركزي 
ما هي أوجه الحماية المؤقتة التي تم توفيرها لفئة الالجئين؟ وما هي آليات تفعيل هذه 

 إدماج الالجئين في المجتمعات المضيفة؟ الحماية؟ وما هي إكراهات 
 ومن أجل االجابة عن كل هذا نقترح التصميم التالي: 

 المبحث األول: الحماية المؤقتة لالجئ في دولة الملجأ.
 . ج الالجئين في المجتمعات المحليةالمبحث الثاني: تقيم ادما
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 الملجأالمبحث األول: الحماية المؤقتة لالجئ في دولة 

التي   التوجيهية  والمبادئ  واالتفاقيات  القوانين  من  مجموعة  وضع  عملية  بدأت 
القرن   من  األول  الشطر  في  الالجئين  حماية  األمم،   20تستهدف  عصبة  ظل  في 

يوليو عندما وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة على االتفاقية   25وبلغت ذروتها يوم 
من الموافقة على هذه االتفاقية بدأت المفوضية    الخاصة بوضع الالجئين، وقبل شهور

يناير   بداية  الالجئين عملها في  لشؤون  المتحدة  لألمم  العقود 1951السامية  وأثناء   ،
المفوضية م   تبذلها  التي  الجهود  تلتها ظلت هذه االتفاقية تشكل أساس  التي  الخمسة 

ك عبر عدة آليات مليون الجئ، وذل  50أجل توفير المساعدة والحماية لما يقدر ب  
 سوف نفصلها الحقا. 

 المطلب األول: الحماية المؤقتة وفق االتفاقية الدولية والمؤسساتية 
من أهم االتفاقيات الخاصة بوضع الالجئين، وذلك لكونها   1951تعتبر اتفاقية  

فتحت المجال لظهور المبادرات االقليمية الهامة التي تعنى بمشاكل وقضايا الالجئين  
المست األفارقة على  بالالجئين  الخاصة  االفريقية  الوحدة  منظمة  كاتفاقية  الجهوي،  وى 

، كما نجد في 1994، واالتفاقية العربية الخاصة بالالجئين العرب لسنة  1969لعام  
بتوفير  خاصة  مؤسسية  آلية  كأهم  الالجئين  لشؤون  السامية  المفوضية  االطار  هذا 

 الحماية لالجئي ومساعدتهم. 
 1951تكريس حماية حقوق الالجئ في اتفاقية  الفقرة األولى:

اعتمدت هذه االتفاقية من لدن مؤتمر األمم المتحدة للمفوضين بشأن الالجئين  
قراها   بمقتضى  المتحدة النعقاده  لألمم  العامة  الجمعية  الذي دعت  الجنسية،  وعديمي 

 . 1953أبريل  22، ودخلت حيز التنفيذ في 1950دجنبر  14بتاريخ   429
ه الالجئ  وتشكل  عرفت  وقد  لالجئين،  الدولي  القانون  أساس  االتفاقية  ذه 

، وبسبب خوف له ما 1951بكونه:"كل شخص يوجد نتيجة أحداث وقعت قبل يناير  
يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه، أو دينه أو جنسيته، وال يستطيع، أو ال  
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شخ كل  أو  البلد،  ذلك  بحماية  يستظل  أن  من  الخوف  ذلك  بسبب  يملك يرد  ال  ص 
جنسية، ويوجد خارج بلد اقامته المعتادة السابق نتيجة مثل تلك األحداث، وال يستطيع، 

 .(1951من اتفاقية   1المادة )   أو ال يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد''
بروتوكول   أن  إلى  االطار  هذا  في  االشارة  بأوضاع    1967وتجدر  المتعلق 

الحدود الجغرافية والزمنية الواردة في االتفاقية األصلية التي كان ال  الالجئين قد أزال  
يسمح بموجبها إال لألشخاص الذين أصبحوا الجئين نتيجة ألحداث وقعت في أوروبا  

 . 1951يناير  1قبل 
وعموما فقد احتوت هذه االتفاقية على مجموعة من الحقوق واالمتيازات لصالح  

عضاء، والتي تلتزم بتطبيقها دون تمييز بينهم، بسبب الالجئين فوق أراضي الدول األ
ديباجتها على مجموعة   الدين، كما أكدت هذه االتفاقية في  أو  الجنس،  أو  العنصر، 
ومبدأ   األصلية،  والحريات  بالحقوق  التمتع  في  الجميع  تساوي  كمبدأ  المبادئ:  من 

 ة لبعض الدول.التضامن الدولي من أجل تقاسم األعباء التي يشكلها الالجئين خاص
وأهم ما جاءت به فيما يخص الالجئين هي تلك الضمانات الممنوحة التي أتت 
بها فيما يتعلق بعدم جواز ابعادهم أو طردهم، اضافة إلى مجموعة من الحقوق التي 

 .يتمتع بها الالجئون داخل بلد الملجأ
 الفقرة الثانية: المفوضية السامية لشؤون الالجئين 

عملها  تكرس  عالمية  منظمة  هي  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية 
النازحة  والمجتمعات  أفضل لالجئين،  وبناء مستقبل  الحقوق،  األرواح، وحماية  إلنقاذ 
قسرا، واألشخاص عديمي الجنسية، يقع مقرها في جنيف سويسرا، ولها مكاتب تمثل 

 (. 20 ، ص 2000فوضية السامية،الم)  العديد من البلدان حول العالم
المادة   تابعا    22فحسب  جهازا  المفوضية  تعتبر  المتحدة  األمم  ميثاق  من 

للجمعية العامة شأنه في ذلك شأن كافة األجهزة والبرامج األخرى لألمم المتحدة، فهي 
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وكالة انسانية تضطلع بمهامهما في حماية الالجئين المشمولين بالنظام األساسي الذي 
إ دائمة يهدف  حلول  ايجاد  امكانية  تعزيز  إلى  ويسعى  الدولية،  الحماية  توفير  لى 

المعنية  البلدان  الحكومات، وباالتفاق مع حكومات  التعاون مع  لمشكالتهم من خالل 
 .(22) المرجع نفسه، ص  والمنظمات الخاصة

تحدد  الالجئين  لشؤون  السامية  للمفوضية  األساسية  الوظائف  أهم  فإن  وعموما 
شقين في في  يدخلون  الذين  لالجئين  الدولية  الحماية  توفير  في  منها  األول  يتمثل   :

واليتها حسب النظام األساسي المنشئ لها، ويرتبط الشق الثاني في البحث عن حلول 
بتيسير عودتهم   دائمة لمشكلة الالجئين بتعاون مع الحكومات وهيئات خاصة، وذلك 

مجت داخل  استيعابهم  أو  وطنهم،  إلى  جديدةالطوعية  وطنية  الهياض، )    معات  زهرة 
 . (397، ص 2006

 المطلب الثاني: آليات تفعيل الحماية المؤقتة لالجئ 
الخاصة بالالجئين هي تلك الضمانات    1951من بين أهم ما جاءت به اتفاقية  

الذي يخشى  البلد  إلى  ابعادهم، أو طردهم  فيما يخص عدم جواز  الممنوحة لالجئين 
اضطهادهم، اضافة إلى مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها الالجئون داخل بلد فيه  

لهذه  حلول  اعتماد  يتم  أو  األصلي،  بلده  في  األوضاع  تستقر  أن  إلى  وذلك  الملجأ، 
 الفئة المتضررة من ويالت اللجوء. 

 ومن بين أهم االثار المترتبة في مواجهة دولة الملجأ ما يلي:
 عادة القسرية لالجئ وتقييد سلطة الدولة في اإلبعادالفقرة األولى: عدم اال

الدولي  والقانون  االنسان  حقوق  قانون  في  أساسيا  مبدأ  الرد  عدم  مبدأ  يعتبر 
االنساني، ويشكل قاعدة جوهرية من قواعد قانون الالجئين، ويقضي هذا المبدأ بعدم 

ال دولة  قبل  من  كانت  ذريعة  أي  تحت  اللجوء  الشخص طالب  إعادة  إلى جواز  ملجأ 
 البلد الذي يكون فيه معرضا لالضطهاد.
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األولى،   العالمية  الحرب  بعد  مرة  ألول  الوجود  حيز  إلى  المبدأ  هذا  وقد ظهر 
لسنة   واألرمن  الروس  لالجئين  الدولي  بالمركز  المتعلقة  االتفاقية  خالل  من  وذلك 

سن  1933 المانيا  من  القادمين  الالجئين  مركز  اتفاقية  وفي  حكمهن،  في  ة  ومن 
، وقد أكدت مجمل النصوص السابقة على منح الالجئين مهلة معقولة لترتيب 1938

أمورهم في حالة ما إذا طلب منهم مغادرة اقليم الدولة المضيفة، أما بالنسبة الالجئين  
المقيمين بصفة رسمية فيتوجب عدم طردهم إال للمحافظة على األمن الوطني والنظام  

 العام.
عام   ات  1949وفي  بعد  جاءت  ثم  المبدأ،  هذا  على  لتؤكد  الرابعة  فاقية جنيف 

، حيث أكدت في مادتها 1951ذلك اتفاقية األمم المتحدة بشأن مركز الالجئين لسنة  
على أنه: "ال يجوز ألية دولة متعاقدة أنى تطرد الجئا، أو ترده بأية صورة من    33

ه مهددتين فيها بسبب الصور إلى حدود األقاليم التي تكون فيه تكون حياته، أو حريت 
آرائه  بسبب  أو  معينة،  اجتماعية  فئة  إلى  انتمائه  أو  جنسيته،  أو  دينه،  أو  عرقه، 

 السياسية". 
هذه   تضمنها  التي  النصوص  أهم  من  تعتبر  المادة  هذه  أن  في  خالف  وال 
االتفاقية، ويرجع ذلك إلى الحماية الجوهرية التي تقدمها لالجئين ضد الوقوع في أيدي 

دولة التي تالحقهم، أو تضطرهم، أو تضطهد هم، ومن هذا فإنه ال يجوز سلطات ال
للدول األطراف وضع أي تحفظات بالنسبة لها، كما نجد أن هذه المادة قد استخدمت 
عبارة: "األقاليم التي تكون عادة حياته، أو حريته مهددتين، كما نجد أن هذه المادة، 

  2018نور الدين بيدكان،  )الدولة األصل"أي ال يقتصر نطاق تطبيق هذه المادة على  
). 

من اتفاقية    32أما فيما يتعلق بتقييد سلطة الدولة في االبعاد، فقد نصت المادة  
على ثالث ضمانات أساسية لالجئ فيما يتعلق بإبعاده من    1951األمم المتحدة لعام  

 اقليم الدولة التي يوجد فيها على النحو التالي: 
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الدولة  -1 على    تقييد سلطة  إال  االبعاد  هذا  يكون  ال  بحيث  الالجئين،  ابعاد  في 
 سبيل االستثناء، وعندما تقتضيه أسباب خاصة تتعلق باألمن القومي، أو بنظام العام.

فيه، حيث    -2 الطعن  أو  االبعاد  بقرار  يتعلق  فيما  اجراءات معينة  اتباع  ضرورة 
واجهته سبب من األسباب يتعين على دولة الملجأ عدم ابعاد الالجئ الذي يقوم في م

 إال بمقتضى قرار يصدر عمن جهة قضائية، أو إدارية.
وواجب   -3 نهائيا  االبعاد  قرار  أصبح  إذا  ما  حالة  في  الملجأ  دولة  على  يتعين 

من   يبحث  معقولة  مهلة  لالجئ  تمنح  أن  يجب  نما  وا  فورا،  القرار  تنفيذ  عدم  التنفيذ، 
دولت غير  إليها  يذهب  أخرى  دولة  عن  فيها خاللها  يتهدد  التي  الدولة  او  جنسيته،  ه 

 باالضطهاد.
من هذه االتفاقية ال يستفيد منها إال   32إال أن هذه الضمانات الواردة في المادة 

اقليم الدولة بصفة قانونية مشروعة، أما غيرهم فإن النص  الالجئين الموجودين على 
نوع من التمييز في   يراهم غير جديرين بالتمتع بهذه الضمانات، وهو ما ينطوي على

محمد شوقي عبد )    من االتفاقية نفسها  31المعاملة، ويتعارض بالتالي مع روح المادة  
 .(44-42، ص  1997العالي، 

 الفقرة الثانية: المأوى المؤقت وعدم تسليم الالجئ 
مبدأ عدم  تلطيف  أشكال  الدولة لالجئ شكال من  تمنحه  الذي  المؤقت  المأوى  يعتبر 

ن كانت غير ملزمة بقبول   (،281، ص نفسهمرجع  ) ال  الطرد  ويقصد به أن الدولة وا 
الحماية   توفر لالجئ  بأن  المقابل ملزمة  فإنها في  إقليمها ومنحه ملجأ،  الالجئ على 
القانونية ضد الوقوع في أيدي سلطات دولة االضطهاد، وذلك بالسماح له مؤقتا بالبقاء 

 إلى حين البحث عن ملجأ اخر يقبله.
 بدأ يقيم توازنا بين اعتبارين أساسيين: وواقع األمر أن هذا الم

 سلطة الدولة المطلقة بما لها من سيادة. -1
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 مصلحة الالجئين في التمتع بقدر من الحماية.  -2
السيادة  في  الدولة  مصلحة  بين  لتوفيق  محاولة  المؤقت  المأوى  فكرة  كانت  تم  ومن 

بد العزيز محمد ع  )  االقليمية، ومصلحة الالجئ في حمايته من أي خطر يهدد حياته
 (.106، ص 2007عبد هللا السعودي، 

المادة   من  الثالثة  الفقرة  الشق  هذا  في  أكدت  المتحدة    3وقد  األمم  إعالن  من 
لعام   االقليمي  الملجأ  إلى عدم  1967بشأن  الدول في حالة اضطرارها  تراعي  "بأن   :

ا بالشروط  الالجئ  منح  في  االضطهاد  دولة  إلى  االعادة  عدم  مبدأ  تراها  تطبيق  لتي 
وسيلة   بأي  أو  مؤقت،  مأوى  بمنحه  وذلك  أخرى،  دولة  إلى  الذهاب  فرصة  مناسبة 

 ( 16-14محمد شوقي عبد العال، مرجع سابق، ص ) أخرى"
الفقرة   من  الثانية  المادة  في  المبدأ  هذا  على  التأكيد  جاء  'اتفاقية    5كما  من 

لعام   االفريقية'  الوحدة  "في    1969منظمة  أنه:  تنص على  حالة عدم حصول والتي 
الالجئ على حق االقامة فإنه قد يمنح اقامة مؤقتة في دولة الملجأ التي دخلها، وذلك 

 حتى تتم تسوية مسألة اعادة توطينه في دولة أخرى". 
اتفاقية 'جنيف' لسنة     1951غير أن ما يالحظ من صياغة المواد الواردة في 

المتعلق بإلزامية منح المأوى المؤقت، واتفاقية 'منظمة الوحدة االفريقية' وذلك في الشق  
على  الثانية  الصياغة  جاءت  بينما  األطراف،  للدول  بالنسبة  ملزما  جعلته  األولى  أن 
شكل توصية وليس الزاميا، ومن جانب آخر فاتفاقية جنيف تناولت فكرة الزامية المأوى  

ن أن اتفاقية المؤقت بالنسبة لالجئين الموجودين داخل االقليم فقط دون غيرهم، في حي
 . (218، ص 1997عبد الكريم علوان حضر،  ) عممته لشمل الجميع  1969

أما فيما يتعلق بعدم تسليم الالجئ فهو مبدأ آخر ال يقل أهمية عن سابقيه، إال  
لسنة   الالجئين  بوضع  الخاصة  االتفاقية  فاستقر   1951أن  عليه صراحة،  تنص  لم 

إذ نجد  الدولي،  العمل  المادة    االجماع على ذلك وفق  اتفاقية    4النص عليه في  من 
، وكذا اتفاقية األمم المتحدة الخاصة 1994'كاراكاس' بشأن الملجأ الدبلوماسي لسنة  
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لسنة   القاسية  المعاملة  الم  ضروب  من  وغيره  التعذيب  في   1984بمناهضة  وذلك 
يخشى  التي  الدول  إلى  األشخاص  تسليم  تنص على حظر  والتي  منها  الثانية  المادة 

 . (53، ص 2015الشرقاوي خالد ، )  ا من التعذيب فيه
عموما فإن كان خلو اتفاقية جنيف من أي نص صريح على منع تسليم الالجئ  
أمرا ال جدال فيه، فإن هذه الثغرة القانونية لم تحل دون تأويل بنود االتفاقية في االتجاه 

ل توظيف الذي يحقق حماية الالجئ من التسليم في بعض الحاالت، وذلك من خال
محمد العمرتي، )    قاعدة عدم االبعاد، وتمديد نطاق سريانها على مسطرة عدم التسليم

 (.398-397، ص 2001
 المبحث الثاني: تقيم ادماج الالجئين في المجتمع المحلي 

من األسباب المؤدية إلى النزوح الغير الطوعي الحرب، أو كارثة طبيعية، أو 
نسان، وبالفعل فقد أدت الثورات الشعبية، أو ما اضطهاد ناتج  عن انتهاك حقوق اإل

إلى   2011يسمى بالربيع العربي التي حدثت في الشرق األوسط وشمال افريقيا سنة  
تحديات وتحوالت كبرى ساهمت في خلق فوضى عارمة في المنطقة، فلم يشهد العالم  

والت الثانية،  العالمية  الحرب  منذ  السوريين  الالجئين  أزمة  بحجم  عن  أزمة  نتجت  ي 
الحرب السورية، وأدت إلى افراج أزمة الالجئين من اطارها الضيق لتتحول إلى أزمة 
والمغرب  المضيفة،  البلدان  داخل  وأمنية  واقتصادية  اجتماعية  تداعيات  بسبب  عالمية 

 بحكم موقعه الجغرافي لم يسلم بدوره من تدفق الالجئين. 
ا بعض  تجربة  تقيم  المبحث  هذا  في  سنحاول  إدماج لذلك  في  الغربية  لدول 

وحماية الالجئين باعتبارها دول مضيفة )المطلب األول( لنعرج فيما بعد للحديث عن  
 واقع حماية الالجئين في المغرب )مطلب ثاني(.

 المطلب األول: أمثلة الندماج الالجئين )بعض الدول الغربية أنموذجا(. 
اآلونة األخيرة أن المجتمع الدولي ال  بينت أزمة الالجئين التي شهدها العالم في  

نما يعاني من أزمة أخالقية في تعامله مع هذه المأساة  يعاني من أزمة تضامن فقط، وا 
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أية   األلمانية  الحكومة  ترى  لم  السورية  األزمة  بداية  في  من  الدول  فمن  اإلنسانية، 
ن كانت قد أخذت ا لمبادرة ضرورة التخاذ موقف معين اتجاه ما يجري في سوريا، وا 

بالمتابعة واالطالع، والقيام بزيارات متكررة للمسؤولين  األلمان إلى مخيمات الالجئين  
السوريين، وتقديم األموال والمساعدات، اتجهت نحو االنعزالية السياسية للنأي بنفسها 
نهج   من  ومنها  وبريطانيا،  األمريكية  المتحدة  كالواليات  الجديدة  التحديات  نقل  عن 

الب )الفقرة سياسية  كتركيا  العبور  باب  سياسية  أو  االولى(  )الفقرة  كألمانيا  المفتوح  اب 
 الثانية(.

 الفقرة األولى: التجربة األلمانية 
لقيه  أمام عملية تدفق الالجئين السوريين عبر البر والبحر والصراع مع الموت الذي 

االع وسائل  مختلف  تناقلتها  التي  المؤلمة  المشاهد  وتلك  األطفال،  الدولية  بعض  الم 
اتخذت الحكومة األلمانية قرارها اإلنساني والحضاري القائم على فتح األبواب األلمانية 

 ( 89، ص 2017غريب حكيم، )  أمام الالجئين
عندما أعلنت المستشارة    2015غير أن موقف الحكومة األلمانية قد تبلور منذ  

وريين على أراضيها، وخالل 'أنجيال ميركل' عن استعداد ألمانيا الستقبال الالجئين الس
توافدت على ألمانيا أكثر أعداد الالجئين مقارنة مع بعض   2015الربيع الثاني لعام  

تحقيق  لغاية  ألمانيا  إلى  الذهاب  الالجئين  أغلب  اختار  وقد  األخرى،  األوربية  الدول 
وأفض أسهل  كانت  باللجوء  المعنية  األلمانية  الدوائر  معاملة  وكون  والحماية،  ل األمن 

 معاملة بالدول األوربية األخرى.
مع   الالجئين  أزمة  لمجابهة  األلمانية خطة  الحكومة  االطار وضعت  هذا  وفي 

 وهذه الخطة تتمثل في:  1951الحفاظ على حقوقها طبقا التفاقية جنيف  
"*اإلسراع في اصدار الحكم القضائي على مئة االلف من طلبات اللجوء المتراكمة  

 لمانية لالجئين. لدى دائرة الهجرة األ
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*زيادة األموال المقدمة من الحكومة المركزية إلى حكومات الواليات المعنية مباشرة  
 باإلنفاق والسكن والتعليم بعد خروجهم من مراكز التجمع والتسجيل.

على   الالجئين  وتشجيع  األلمانية،  اللغة  تدريس  خالل  من  االندماج  *تسهيل 
 أساليب االندماج في المجتمع األلماني.االلتحاق بدروس اللغة ودروس تعليم 
 .(10المرجع نفسه، ص )*ضمان حق الالجئين في العمل"

الموقف   من  انطلق  قد  الالجئين  أزمة  من  األلماني  الموقف  فإن  وكخالصة 
القائم على احترام اإلنسان وحقوقه، وكرامته، بغض النظر عن   الحضاري واألخالقي 

يف المالية الباهظة التي تتحملها، والزالت إلى غاية لونه وعرقه ودينه، وذلك رغم التكال
هذه  تعرضت  فقد  ذلك  هذا  كل  من  وبالرغم  المركزية،  الدولة  خزينة  تتحملها  اليوم 
'ميركل'  لسياسة  المناهضة  األلمانية  السياسية  األحزاب  النتقادات من طرف  السياسة 

زيادة من  تخوفت  والتي  الحر(  الديمقراطي  والحزب  اليسار،  الجريمة   )حزب  انتشار 
 والخاليا االرهابية. 

 الفقرة الثانية: التجربة التركية 
لقد تأثرت تركيا بأزمة الالجئين السورين على الصعيد السياسي واألمني واالجتماعي، 
إذ يمكن القول أن العدد الحقيقي لالجئين خاصة السوريين في تركيا يتجاوز المليون  

بوبوش،  )  بكثير اتفاقية    ،  .(102، ص 2013محمد  على  صادقت  تركيا  أن  ورغم 
بقيود جغرافية، إذ ال تقدم سوى اللجوء لألشخاص القادمين من أوربا، فإنه تم    1951

أبريل   منذ  تركيا  إلى  نزحوا  الذين  السوريين  الالجئين  قبول طلب 2012القبول  وتم   ،
 اللجوء الجماعي، ومنحهم اللجوء السياسي والحماية المؤقتة. 

الترك تلك  فالقانون  وحتى  للسورين،  وضعيفة  مؤقتة،  حماية  سوى  يوفر  ال  ي 
احترام  في  تحقق  تركيا  أن  يالحظ  بل  الواقع،  أرض  على  بفعالية  تطبق  ال  الحماية 

.، وقبل التوصل إلى االتفاق المبرم مع (10المرجع نفسه، ص  )  حقوق طالبي اللجوء
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لية قد قدمت دليال كانت منظمة العفو الدو   2016االتحاد األوربي وتركيا في مارس  
بأن تركيا تخرق مبدأ االعادة القسرية، إذ أنها ترحل الالجئين إلى بلدانهم، وكانت تعيد 
مئات طالبي اللجوء إلى العراق وسوريا دون منحهم حق الوصول إلى العون القضائي 

 والقانوني واللجوء.
لى   المقيمين خارجها،  إن وضع الالجئين بتركيا مقسم إلى مقيمين بالمخيمات، وا 

التركية، وهذا   بالمخيمات هم تحت مسؤولية رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ  فالمقيمين 
األخير إلى جانب الحكومة التركية يتحملون مسؤولية تلبية حاجة المخيمات من حيث 
التنظيم، وتوفير الرعاية الصحية واالجتماعية بها، أما المقيمين خارج المخيمات فإن  

الحرية    اعدادهم محدودو  فهم  داخلها،  الصعبة  للحياة  ونظرا  بعد،  يوما  تزايد  في 
والخروج الدخول  أجل  من  لالستئذان  شرافات،  )  ومضطرين  ، 2015اسماعيل 

 . (73ص 
وخالصة فإن الالجئين في تركيا ال يستفيدون من الحقوق االقتصادية والمدنية  

ل ما تقدمه الحكومة التركية ال  ، وأن ك 1951والسياسية الواردة في اتفاقية جنيف لسنة  
 يخرج عن نطاق تقديم المساعدات اإلنسانية ال أكثر. 

والحلول  بالمغرب  الالجئين  بحقوق  الخاصة  التقارير  تقديم  الثاني:  المطلب 
 المقترحة 

شهد المغرب خالل السنوات االخيرة عدد من التقارير من منظمات حقوقية تهتم 
اإلنسان وطنية   داخل بحقوق  الهشة  الفئات  العديد من  ودولية توضح وضعية حقوق 

االتفاقيات  المغرب على عدد من  الذي صادق  الالجئين،  الفئات  هذه  المغرب، ومن 
الدولية   باالتفاقيات  المغرب  التزام  فالتقارير ضرورية لمعرفة مدى  لذلك  التي تحميهم، 

جزات التي حققت، والمعيقات في هذا المجال، وأيضا لتقييم هذه التقارير، ومعرفة المن 
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التقارير  هذه  تقديم  وعند  األولى(،  )الفقرة  بها  يقوم  التي  االصالحات  من  تحد  التي 
 ستظهر بعض الحلول التي يمكن اقتراحها لحل هذا المشكل )الفقرة الثانية(. 

 الفقرة األولى: تقييم التقارير المهتمة بالالجئين بالمغرب 
تضح أن جلها تتحدث عن الطرد التعسفي الذي عند الحديث عن هذه التقارير ي

ال   لكن  اللجوء،  طالبي  األحيان  بعض  وفي  النظاميين،  غير  المهاجرين  له  يتعرض 
ينكر أن المغرب في مجال اللجوء يعتبر أهم دولة في شمال افريقيا في مجال حماية  

اقية الالجئين، حيث كان له السبق في المصادقة على اتفاقية جنيف، وأيضا عقد اتف
العليا لشؤون الالجئين، وكذا وجود المفوضية في المغرب ليس  تعاون مع المفوضية 

منذ   وجود شرفي  لها  كان  فقد  السلبيات 1964حديثا،  بعض  هناك  ذلك  لكن رغم   ،
 والنواقص، كما يقع في أحداث سبتة ومليلية. 

ء على  أما فيما يتعلق بالترحيل فإن المغرب يبرر هذه العمليات بأنها تكون بنا
شكايات تتقدم بها مجموعة من جمعيات األحياء في مدينة الرباط، وغيرها من المدن، 
حيث أنه خالل عملية الترحيل يتم تخيير  األفارقة لبن الرجوع إلى الرجوع إلى بلدانهم  
األصلية ضمن الرحالت التطوعية التي ينظمها المغرب للعودة إلى الجزائر، إال أنهم  

 جريب حظهم ثانية للعودة إلى المغرب في طريقهم إلى أوربا. فضلوا الجزائر لت
لم   الالجئين  لشؤون  السامية  المفوضية  فإن  المنظمات،  من  تبثه مجموعة  ما  وعكس 
تؤكد في أي وقت بأن المغرب يرحل أيا من طالبي اللجوء الحاملين لوثائق ممنوحة 

تجري ح المغربية  السلطات  أن  السامية، كما  المفوضية  قبل  تنظيم  من  اطار  اليا في 
وتحديد االجراءات الوطنية لمنح وضعية قانونية لطالبي اللجوء بصفة عامة حوارا مع 
المتبعة  المسطرة  تشوب  التي  النواقص  لتجاوز  بالرباط  السامية  المفوضية  مكتب 
األشخاص. لهؤالء  تمنحها  التي  الوثائق  تأمين  وتحصين  اللجوء  ملفات    )لمعالجة 

 . (152، ص 2011-2010 ،عثمان الودغيري 
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االقتصادية واالجتماعية   الحقوق  المقترحة لضمان  الحلول  الثانية: بعض  الفقرة 
 لالجئين

أزمة  إدارة  عن  السياسية  النظم  عجز  هو  اللجوء  إلى  يؤدي  الذي  السبب  إن 
االندماج الوطني، مما جعل من هذه األزمة محورا لكل األزمات التي تواجهها النظم، 

باال يتعلق  ما  االقتصادي  خاصة  التخلف  بمشكلة  يتعلق  ما  وكذلك  السياسي،  ستقرار 
السياسي مما أدى   نتيجة لظروف الصراع، وعدم االستقرار  تعاني منه األنظمة  الذي 
إلى تبذير الموارد المالية المحدودة لدول وخصوصا اإلفريقية منها، واعتبار حل أزمة 

لحل يوجب تفعل المجتمع المدني االندماج الوطني مرتبطة بحل ازمة الالجئين، فإن ا
العمل  على  االيديولوجية  نهاء  وا  السياسي،  العمل  على  اإليديولوجية  هيمنة  نهاء  وا 
نهاء سيطرة الطابع اإلثني أو اإلقليمي أو الديني على العملية التشريعية  السياسي، وا 

 والحيلولة دون سيطرة رجال ما المال واألعمال على السلطة السياسية.
عند الحديث عن الحول المحتملة يمكن أن نتناول هذه الحلول بشكل  وعموما ف

عام، وكما يمكن أن نتناول حلول مرتبطة بكل حق على حدة، فبالنسبة للحلول بصفة 
وثيقة   في مشروع  اإلنسان”  للدفاع عن حقوق  المغربية  العصبة  بعضها  ذكرت  عامة 

التي نشرتها المهاجرين والالجئين  ينبغي (  www.indh.org  )  حقوق  أنه  حيث ترى 
الهاربين من االضطهاد لالستفادة من   المجال لجميع األشخاص  إتاحة  المغرب  على 
اجراءات كاملة وعادلة للبت في طلبات لجوئهم، كما أن أي قرار بإبعاد طالبي اللجوء 

دولية   حماية  إلى  بحاجة  ليسوا  أنهم  يتبين  إجرائية  الذين  يتضمن ضمانات  أن  يجب 
 وافية ومن بينها القدرة على الطعن في قرارات االبعاد.

بالتعاون مع "مفوضية األمم   التذكير بأن المنظمات غير الحكومية  وهنا يجب 
الدولي"،  األحمر  و"الصليب  الدولية"،  العفو  و"منظمة  الالجئين"،  لشؤون  المتحدة 

المغربي"، و"منظمة بأنشطة   و"الهالل األحمر  بالقيام  أطباء بال حدود" كانت تعهدت 

http://www.indh.org/
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العام   الرأي  تعبئة  عن  فضال  اللجوء،  وطالبي  لالجئين  والمادية  القانونية  المساعدة 
 وزيادة وعيه بحقوق هذه الفئة.

الكبيرة   الموجات  تحديات  إزاء  الحكومية  السياسة  لمراجعة  األوان  آن  لقد 
في والمتمثلة  الشرعية  غير  للهجرة  ما   المختلطة  وهو  السرين،  المهاجرين  هؤالء  قمع 

أدى إلى نشأة نمط من انتهاكات حقوق اإلنسان المرتبطة باعتراض أجانب واعتقالهم  
 وترحيلهم بمن في ذلك من يتمتعون بالحماية الدولية. 

اللجوء   ملتمسي  من  العدد  أن  األمنية  السياسة  هذه  ذلك  نتائج  بين  من  وكان 
 ب عدم وجود إجراءات منصفة للبت في طلبات اللجوء.والالجئين تعرضوا لإلبعاد بسب

 ونظرا لكل ما سبق فإن "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان" ترى: 
ضرورة صياغة خطة للترافع لدى السلطات الحكومية لوضع القوانين واألنظمة    -

 والمراسيم الالزمة لحماية الالجئين. 
 ا الدولية تجاه الالجئين. مسائلة الحكومة على مدى تنفيذ واجبته -
اعتماد معايير حقوق اإلنسان كإطار مرجعي لمسائلة الحكومة كما تفسرها هيئات  -

 مراقبة المعاهدات، وليس التشريعات الوطنية. 
المكلفين    - لفائدة  تكوينية  برامج  بتنفيذ  المعنية  الحكومية  الجهات  مع  التنسيق 

الجو  الحدود  ومراقبة  والنظام  القانون  اللجوء بإعمال  قضايا  حول  والبحرية  والبرية  ية 
 والهجرة.
وضع نظام قانوني للجوء يحمي حقوق اإلنسان، ويستخدم كأساس مبدئي إلعداد   -

 وتنفيذ سياسات تتعلق بحماية حقوق جميع الذين ليسوا مواطنين بمن فيهم الالجئين. 
لسياسات على القيام باألبحاث الالزمة حول أوضاع الالجئين، وتأثير القوانين وا  -

 والممارسات على حقوقهم اإلنسانية ونشرها لدى العموم. 
إعداد خطة لحماية حقوق الالجئين والمهاجرين من خالل تدريب المسؤولين على  -

 في السلطات القضائية.
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اللجوء - حول  المناظرات  صلب  في  اللجوء  وطالبي  الالجئين  موضوع  إدراج 
 والهجرة.
ب- للتعريف  نوعية  حمالت  وعملي  إطالق  حقيقي  تحسن  لتحقيق  الالجئين  حقوق 

 يحمي الحقوق اإلنسانية لالجئين. 
تخص   - ودراسات  أبحاث،  إلعداد  واألكاديميين  الباحثين  مع  والتعاون  االنفتاح 

 وضعية الالجئين بالمغرب.
إشراك الالجئين وجمعياتهم في إعداد االستراتيجيات، والتحركات المناسبة لتعزيز    -

 حقوقهم. 
 إضافة إلى هذه الحلول يمكن أن نذكر حلول أخرى: 

قانونية  • بصفة  الدخول  من شروط  تلقائيا  اللجوء  طالبي  يعفى  أن  ينبغي 
 في أراضي الدول المعنية. 

يجب احترام االلتزام بعدم إعادة الالجئين قسرا، وضمان أن تؤخذ حاجتهم  •
 ان وجودهم.إلى الحماية في االعتبار على النحو المالئم بغض النظر عن مك

ينبغي للمغرب أن يتخذ خطوات إلنشاء نظام يحترم حق اللجوء وحقوق  •
إصالح  اتجاه  في  الفكر  يسير  أن  ويجب  الدولية،  التزاماتها  وفق  الالجئين 

 االطار التشريعي الوطني المتعلق باللجوء.
إضافة إلى هذه الحلول العامة توجد حلول خاصة مرتبطة بكل حق من الحقوق  

واالجتماعية حيث مثال فيما يخص العمل يجب إلغاء جميع الشروط التي   االقتصادية
 تمنع من ممارسة هذا الحق.

أما فيما يتعلق بالحلول المقترحة لضمان الحق في العناية الصحية هي تنظيم  
لتوضيح   الصحية  والمراكز  الطبية  المهن  في  العاملين  بين  المعلومات  لنشر  حملة 

قد تؤثر على التواصل بين العاملين في المجال الطبي وبين  االختالفات الثقافية التي  
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الثقافية التي تؤثر في على التواصل بين   المهاجرين والالجئين، لتوضيح االختالفات 
العاملين في المجال الطبي وبين طالبي اللجوء، والتي تؤثر في بالتالي على تشخيص 

 .(155المرجع نفسه، ص )0األمراض وعالجها 

 خاتمة:
تأسيسا على ما سبق يمكن القول أن قواعد القانون الدولي لالجئين واالتفاقيات  
في  فعال  بشكل  وساهمت  لالجئين،  واجتماعية  نسانية  وا  قانونية  حماية  بتقديم  كفيلة 
المسلحة  النزاعات  خلقتها  التي  األزمات  من  العديد  تجاوز  في  األحيان  من  كثير 

 له.والكوارث الطبيعية واالضطهاد بكل أشكا
والمنظمات  الدولي  المجتمع  لدن  من  المبذولة  المجهودات  من  وبالرغم 
على  الالجئين  بحماية  الخاصة  الدولية  االتفاقيات  تطبيق  محدودية  فإن  المختصة، 
الالجئين من جهة،  اتجاه  مسئوليتها  الدول من  من  العديد  وتملص  الدولي،  المستوى 

هيمي بين مصطلحي الالجئ والمهاجر، وتفاقم الظاهرة من جهة ثانية، والتداخل المفا
وعمق  أوضاعهم،  على  سلبا  انعكس  تجاههم،  الدول  لبعض  االنتقائي  والتعامل 
معاناتهم اإلنسانية، وخير دليل على ذلك هو التعاطي السلبي لبعض الدول مع قضية 
الالجئين، وبالتالي أصبحت الحماية التي يتمتعون بها حماية شبه ناقصة مما يتطلب 

 جميع الدول للنهوض بفئة الالجئين بشكل يضمن استمرارية هذه الحماية.  تعاون 

 الهوامش: 

 1951من اتفاقية  1المادة  1
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Abstract الملخص 

 
 

 انعكاسات جائحة كورونا على الهجرة غير الشرعية

The repercussions of the Corona pandemic on illegal immigration 

 

 ، *1 نوال مغزيليد 

 3جامعة قسنطينة كلية العلوم السياسية ،  1

 
 

  

تهدف هذه دراسة إلى تشخيص 
الشرعية واقع   غير  ظل   الهجرة  في 

تحليل  خالل  من  كورونا    جائحة 
ظاهرة   على  الجائحة  هذه  انعكاسات 

 . الهجرة غير الشرعية
أن إلى  الدراسة  توصلت   وقد 

الهجر  الشرعية  ة ظاهرة    تأثرت   غير 
خالل الصحي  الوضع  ب من  الجديد 

المهاجرين   نسبة  أعداد  في  التراجع 
الوضع  تردي  نتيجة  الشرعيين  غير 
واألزمات  والمالي  االقتصادي 
دول   مختلف  عرفتها  التي  االقتصادية 

 العالم. 
: كورونا ، جائحة الكلمات المفتاحية

 الهجرة غير الشرعية. ،19كورونا 

 

This study aims to diagnose the 

reality of illegal immigration in light 

of the Corona pandemic by analyzing 

the repercussions of this pandemic on 

the phenomenon of illegal 

immigration. 

The study concluded that the 

phenomenon of illegal immigration 

was affected by the new health 

situation through the decline in the 

number of illegal immigrants as a 

result of the deterioration of the 

economic and financial situation and 

the economic crises in various 

countries of the world. 

Keywords: Corona, Corona 19 

pandemic, illegal immigration. 
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 مقدمة: 

بأهمية بالغة في المناقشات السياسية على  غير الشرعية  يحظى موضوع الهجرة  
وتعقيدها الدول   هذه الظاهرةالصعيد المحلي والصعيد اإلقليمي والدولي وقد دفع اتساع  

والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني إلى العكوف على دراسة التحديات والفرص التي  
يد وظهور الفجوة ومع تطور النظام االقتصادي الجد   تحويها هذه الظاهرة االجتماعية،

وما  النامية  الدول  خصوصا  العالم  دول  في  الحروب  وانتشار  والجنوب  الشمال  بين 
إلى  الدول  تلك  بسكان  دفعت  المجاالت  مختلف  في  األوضاع  تردي  انجر عنها من 

الوضع الصحي الذي شهده   الهجرة نحو الدول المتقدمة بحثا عن حياة أفضل،غير أن
سنة   ل  خال  ظاهرة   والذي0192العالم  على  اثر  كورونا  جائحة  انتشار  عنه   انجر 

الشرعية   غير  االتحاد الهجرة  يستطع  لم  ما  وهو  قليلة  أشهر  ظل  في  منها  والحد 
ومن هذا المنطلق   األوروبي وأعضائه انجازه منذ استفحال هذه الظاهرة اتجاه بلدانهم.

طرح   ع  :ةالتالي   اإلشكاليةيمكن  كورونا  جائحة  انعكاسات  تتمثل  ظاهرة فيما  لى  
 الهجرة غير الشرعية ؟

العناصر  إلى  الدراسة  خطة  تقسيم  تم  اإلشكالية  هذه  على  اإلجابة  سبيل    وفي 
 : التالية

كورونا، جائحة  الجائحة،  الدراسة:   مفاهيم  تحديد  األول:  غير  المحور  الهجرة 
 الشرعية.

 المحور الثاني: تأثير جائحة كورونا على الهجرة غير الشرعية.
 وفيما يلي شرح بالتفصيل لمختلف هذه العناصر:  
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 المحور األول: تحديد مفاهيم الدراسة
الشرعية"  غير  و"الهجرة  "الجائحة"  وهما  أساسيين  مفهومين  إلى  الدراسة  هذه  تستند 

 وسنتطرق لهما كاألتي:
 19كرونولوجيا فيروس كوفيد أوال: الجائحة، جائحة كورونا.

، 19جديدة من الفيروسات التاجية التي تسبب مرض كوفيد  يعد فيروس كورونا ساللة  
" كاآلتي:  مشتق  للمرض  االنكليزي  كورونا  COواالسم  من  حرف  أول  وهما   "

"Corona" و ،"VI" وهما أول حرفين من كلمة "Virus " و ،"D  حرف من    أول" وهو
" كما  Diseaseكلمة  "   أطلق"،  اسم  سابقا  المرض  هذا   Novel-2019على 

Corona Virus " 19" أو-Ncov ن هذا الفيروس يرتبط بعائلة الفيروسات نفسها "، وا 
ينتمي   وبعض   إليهاالتي  )سارز(،  الحادة  المتالزمة  بمرض  تسبب  الذي  الفيروس 

يعد   كما  العادي،  علم    أيضاالزكام  أي  هنالك  يكن  لم  التي  المعدية  الفيروسات  من 
ديسم في  الصينية  ووهان  مدينة  في  تفشيها  قبل  حمادي،   2019بر  بوجودها   (

 ( 401،ص 2020
كما صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا بوصفه وباء عالميا  

ة". وهذا مصطلح تردد في استخدامه لوصف انتشار هذا الفيروس، حيث صرح  حائج"
نو تيدروس  الدكتور   مرد    غيبريسوس  م أدها  أن  العالمية،  الصحة  منظمة  رئيس 

استخدام المنظمة لهذا المصطلح راجع إلى سببين رئيسيين هما: سرعة تفشي العدوى  
للسيطرة  الدول  المتبع لبعض  النهج الالزم  الشديد إزاء قصور  واتساع نطاقها، والقلق 

-9، ص 2022) المصري،    على هذا التفشي للفيروس على مستوى اإلرادة السياسية
10 ) 
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وبالضبط    2019المستجد في الصين أواخر ديسمبر    19فيروس كوفيد ظهر  
تضم   والتي  الكبيرة  ووهان  فعرفت خاللها   11مدينة  الصين،  في وسط  نسمة  مليون 

 مدينة ووهان إصابات ووفيات بشكل متزايد يوميا. 
كما يعد هذا الفيروس، والذي يسمى فيروس كورونا المستجد أيضا، فصيلة من  
األفراد  يصاب  اإلنسان، حيث  لدى  التنفسي  الجهاز  تصيب  التي  المعدية  الفيروسات 
بعدواه عن طريق األشخاص اآلخرين المصابين به، كما يمكن أيضا أن ينتقل المرض 

تي تتناثر من األنف أو الفم عند من شخص إلى آخر عن طريق القطيرات الصغيرة ال
 ( 147، ص 2020) الشقير، السعال والعطس 

 / مفهوم الجائحة:1
الجديد:" فهي وباء    19  -هناك عدة تعريفات لمفهوم الجائحة فحسب قاموس كوفيد  

)معزوز ينتشر بشكل واسع ويجتاح عدة دول أو قارات ويصيب عددا كبيرا من الناس
ص 2020وآخرون، بعدة وهذا    ،(79،  يتميز  الذي  بالوباء  الجائحة  يربط  التعريف 

 خصائص أهمها االنتشار الواسع والسريع في الدول . 
  جائحة كورونا :  مفهوم/ 2

التاج بكورونا  يالفيروس  يعرف  ما    من  جديدة  ساللة  أو  جديد   نوع  هو  المستجد   أو 
  الرئوي،وقد االلتهاب  حاالت  من مجموعة في مرة ألول عليه التعرف تم كورونا فيروس
 كورونا   فيروس  الجديد،أو  كورونا  فيروس :تمثل  مسميا  بعدة  الفيروس  هذا  حظي

  كورونا   فيروس  الجديد،أو  المتحّور   كورونا  فيروس  ،أو  19كوفيد   المستجد،أو
 (.90، ص.2021،بوسكرة)  
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م بسرعة االنتشار  2019وهو وباء فتاك تميز منذ أول ظهوره في الصين عام  
 الواسع وانتقاله السريع بين الناس والدول في وقت قصير جدا. 

 : 19كرونولوجيا فيروس كوفيد/ 3
خاصة   زمنية  محطات  عبر  تطورا  كورونا  فيروس  التسلسل  و عرف  فيمايلي 

المسبب   ألحداث الزمني   المستجد  كورونا  فيروس  على  والتعرف  واكتشاف  ظهور 
 : لمرض المتالزمة التنفسية الحادة الشديدة

مستشفى محلي    إلىعاما يتقدم    55شخص في سن ال : 2019  نوفمبر 17 
بنزلة برد حادة وصعوبة    إصابتهفي حي سوق الحيوانات بمدينة “وهان” الصينية بعد  

 .الدواء االعتيادي لنزالت البرد، لكنه توفيفي التنفس، تم التعامل معه ب
بنفس    إلىتقدموا    آخرين  أشخاص  4 :2019فمبر نو  21   المستشفى  نفس 

 .لكنهم تماثلوا للشفاء بعد أسبوع األعراض 
المستشفى المركزي ل”وهان” يعانون    إلى  أشخاص   5قدوم    :2019نوفمبر  27

مصلحة   إلىمن نفس األعراض التي وصفها طبيب بمستشفى المحلي في تقرير رفعه  
 .منهم للشفاء فيما توفي اثنان 3الصحة بـ”وهان”، تماثل 

الصين تخبر منظمة الصحة العالمية بإمكانية وجود وباء :  2019ديسمبر  1 
 .لعدوى ذو مصدر غير معروف ودون معرفة طرق ا

 . شخصا 27 إلىوصول عدد الوافدين لمستشفى وهان : 2019ديسمبر 15
نفس  60:  2019ديسمبر  20 عليهم  تظهر  وهان  بمستشفى  يرقدون  شخص 
يكون   أنالمعروفة، السلطات الصينية تعلن حالة الطوارئ في وهان ومخافة    األعراض 

 .من الصين أوالمرض قد خرج مسبقا من المدينة 
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منظمة الصحة العالمية تصدر مذكرة للسلطات الصينية    :2019ديسمبر    21
 .جل تطويق المرض أمن 

وتحليله    :2019ديسمبر    21 للمرض،  المسبب  الفيروس  عزل  من  التمكن 
 .منظمة الصحة العالمية لدىوالتأكد من اختالفه على جميع الفيروسات المعروفة 

 . حالة 60 إلىوصول عدد الوفيات  :2020  جانفي 7
تصنيف    :2020  جانفي7    تحديد  من  تتمكن  العالمية  الصحة  منظمة 

الجديد  اسم  إلىوانتمائه    -للفيروس  عليه  وتطلق  كورونا،  فيروسات  -SARSعائلة 
CoV-2     الشديدة الحادة  التنفسية  بالمتالزمة  المرتبط  كورونا  ل”فيروس  اختصارا 

و   2النوع   و/أالمستجد”  الخفافيش  في  يعيش  كان  لنوع  طافر  فيروس   آكل في    أونه 
 .النمل الحرشفي

لمراقبة  :  2020جانفي    7 األمريكي  الرئيس    واألوبئة  األمراض المركز  يحذر 
 .األمريكي من احتمال ظهور وباء في الصين

العالم  :2020جانفي  8 دول  جميع  تخبر  العالمية  الصحة  وجود    إلىمنظمة 
عالم  نفس  وباء  وله  البشر  بين  ينتقل  جديد   SARS-CoV  فيروس  أعراض ي 

 .2002فيروس كورونا المرتبط بالمتالزمة التنفسية الحادة الشديدة” لسنة “
في :2020جانفي    21  وباءا  كورونا  فيروس  تعتبر  العالمية  الصحة  منظمة 

 .الصين والدول المجاورة
ان  :  2020جانفي    26  يقول  الصين  في  للصحة  الوطنية  اللجنة  رئيس 

مع وجود إمكانية  األعراض يوما قبل ظهور   14 إلىالفيروس يملك مدة حضانة تصل 
 .أيام 4 إلى 3، ويتضاعف عدد المصابين به كل  2العدوى من الدرجة 
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لجن  :2020جانفي    30   تؤسس  العالمية  الصحة  للصحة    ةمنظمة  عالمية 
 .العامة لتتبع الوباء

 COVID-19منظمة الصحة العالمية تطلق رسميا اسم  :2020فيفري   27
 . .SARS-CoV-2على المرض الناتج عن اإلصابة بعدوى فيروس

الخاصة    :2020فيفري   29  الريبوزي  النووي  الحمض  شفرة  فك  من  التمكن 
البيو  البحث  مراكز  جميع  على  وعرضها  كاملة  اجل بالفيروس  من  العالم  في  لوجي 

 .العمل عليها إليجاد اللقاح
العالمية تعلن رسميا على    :2020مارس  11  -CoVID أنمنظمة الصحة 

 (. https://scientific.ma:اتخشي) م ائحة عالمية يهدد جميع دول العالج 19
 
 انتشار الفيروس وأرقامه: /4

لقد ساهمت عدة عوامل في تضاعف عدد اإلصابات واستفحال الفيروس وانتقاله من  
نية، من  الصين إلى عدة دول مجاورة في مرحلة أولى ثم إلى جل العالم في مرحلة ثا

إجراءات  اتخاذ  في  التراخي  كذلك  المفتوح،  والطيران  النقل  مجال  العوامل  هذه  أبرز 
  صارمة لوقف انتشار الفيروس. 

الجمعة   اليوم  صباح  حتى  العالمية،  الصحة  منظمة  عن  الصادرة  لألرقام    16وفًقا 
-كوفيد »وصلت أعداد حاالت اإلصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد  2020أكتوبر 

إلى  19 المقابل سجلت حاالت   ، وفيحالة إصابة   900ألف و  228مليون و   39« 
  708ألف و   103«، نحو مليون و19الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد »كوفيد  

https://scientific.ma/author/khalidnaitomghar
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مقبل   العالم،  أنحاء  جميع  في  و   29حالة  و  408مليون  تعافي  995ألف  )   حالة 
 .(2020عادل، 

 19وفيد  خريطة انتشار  وباء ك(:1الشكل رقم )

 
 https://www.bbc.com/arabic/51855397الموقع االلكتروني : المصدر

غير  ثانيا   الهجرة  الهجرة الشرعية:  :مفهوم  من  جزءا  الشرعية  غير  الهجرة  أن  بما 
كمصطلح   تعريفها  تم  عام  كمصطلح  بتعريفها  البدء  الواجب  من  فإنه  عامة  بصفة 

 خاص)الهجرة غير الشرعية( 
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الهجرة لغة:اسم من هجر يهجر هجرا و هجرانا نقول هجر المكان  :اللغوي : التعريف 1
عباس، )    أي تركه، والهجرة هي الخروج من أرض إلى أخرى ومفارقة البلد إلى غيره

.http://www.ahewar.org ) 

إلى أخرى أو االنتقال :تعني االغتراب أو الخروج من أرض  التعريف االصطالحي-2
منفعة  أي  أو  العالج  أو  العلم  أو  الرزق  وراء  سعيا  أخرى  إلى  أرض  من 

 ( 1055، ص 1944،الكافي(أخرى 
كذلك المستوى  :  وتعني  وعلى  الموطن  من  غيره  إلى  األصلي  الموطن  ترك 

أخرى، إلى  موطن  من  البشر  انتقال  هي  االجتماعية    اإلنساني  العلوم  في  وتستخدم 
 (.4)حمدي، د.ت.ن، ص  التحركات الجغرافية لألفراد والجماعات بمعنى 

هي االنتقال    -migrateويقدم قاموس ويبستر الجديد ثالث معاني للفعل هاجر 
إلى مكان   إقامة  أو  أو محل سكن  إقليم  أو  دولة  إلى أخرى وبخاصة من  من مكان 

 أخرى بغرض اإلقامة فيه. 
 رى. االنتقال من صفة دورية من إقليم إلى أخ -
 . (499، ص 1971غالب ، ينتقل أو يجول )-

فالهجرة إذن ظاهرة جغرافية تعبر عن ديناميكية سكانية على شكل تنقل سكان  
من مكان ألخر و ذلك بتغيير مكان االستقرار االعتيادي للفرد وهي جزء من الحركة 

 (.  hewar.orghttp://www.aعباس، العامة للسكان ) 
"هجرة"   األول  اللفظ  لفظين  من  فهو مركب  الشرعية  غير  الهجرة  أما مصطلح 
واللفظ الثاني "غير شرعية"وهي تعني قيام شخص ال يحمل جنسية الدولة، ومن غير 
أو   الجوية  أو  البرية  حدودها  عبر  الدولة  هذه  إلى  بالتسلل  فيها  باإلقامة  له  مرخص 

http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/
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، 2010،  عيد نافذها الشرعية بوثائق أو تأشيرات مزورة )الدخول إلى الدولة عبر أحد م
 .(50ص.

القانونية، غير  الهجرة  منها  تسميات  عدة  مع  المصطلح  هذا  والهجرة   ويترادف 
التي  واألواصر  الروابط  كل  حرق  مدلوله  في  يعني  الذي  "الحرقة"  ومصطلح  السرية 

  والحدود من أجل الوصول إلى أوروبا تربط الفرد بجذوره وهويته وكذا حرق كل القوانين 
 .(11، ص.1984 )زوزو

دولة  إقليم  إلى  الجو  أو  البحر  أو  البر  بأنها"كل دخول عن طريق  وقد عرفت 
الشرعية   غير  الهجرة  األوروبية  المفوضية  وثائق  بواسطة  قانونية  غير  بطريقة  عضو 

نطقة الفضاء مزورة أو بمساعدة شبكات الجريمة المنظمة أو من خالل الدخول إلى م
تم   ومن  تأشيرة  على  الحصول  السلطات  موافقة  خالل  من  قانونية  بطريقة  األوروبي 
البقاء بعد انقضاء الفترة المحددة أو تغيير غرض الزيارة فيبقون دون موافقة السلطات 
وأخيرا هناك طالبوا اللجوء السياسي الذين ال يحصلون على الموافقة على طلبهم لكنهم  

 ( www.2ohchr.org.franch.com/cmw.htmlد )يبقون في البال
و   المختلفة  الظواهر  من  سلسلة  "هي  النظامية  غير  أو  شرعية  الغير  والهجرة 
تشمل األشخاص الذين يدخلون أو يظلون في دولة ليسوا من مواطنيها على خالف ما 

القوانين   لتلك الدولةتقتضيه  الذين يدخلون أو يظلون في و   الداخلية  تشمل المهاجرين 
مشروعة   الغير  التجارة  وضحايا  تصريح  بدون  اللجوء و دولة  وطالبي  بالبشر  االتجار 

على  يتحايلون  الذين  واألشخاص  اإلبعاد  ألمر  يمتثلون  ال  والذين  طلبهم  المرفوض 
 ..( 38، ص.2011-2009وم  كونسورتيضوابط الهجرة بزواج تم االتفاق عليه".  )

http://www.2ohchr.org.franch.com/cmw.html
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التي   هي  الشرعية  غير  أو  السرية  الهجرة  فتعرف  للعمل  الدولية  المنظمة  أما 
والقوانين   الدولية  االتفاقيات  تحددها  التي  للشروط  المهاجرون مخالفين  بموجبها  يكون 

 الوطنية ويقصد على هذا األساس بالمهاجرين غير الشرعيين كال من: 
الح ✓ يعبرون  الذين  الرقابة األشخاص  من  وخلسة  قانونية  غير  بطرق  دود 

 المفروضة.
سواء  ✓ العقد  هذا  ويخالفون  العقد  بموجب  العمل  لهم  الذين رخص  األشخاص 

 بالقيام بعمل غير مرحض له أو عمل يعاقب عليه القانون المحلي. 
تم   ✓ إلقامة  وبترخيص  قانونية  بصفة  ما  دولة  إقليم  يدخلون  الذين  األشخاص 

إقامتهم   مدة  قانونية  يتخطون  غير  وضعية  في  ويصبحون 
(www.2ohchr.org.franch.com/cmw.html) 

رقم   األمر  حسب  فيعرفها  الجزائري  القانون  في    211-66أما    21المؤرخ 
بوثائق بأنها "دخول شخص أجنبي إلى التراب الوطني بطريقة سرية أو    1966جويلية 

 (207، ص 2005، جبليمزورة بنية االستقرار أو العمل )
 عدة  من الهجرة نذكر منها:  أشكال بالهجرة غير الشرعيةويرتبط 

االنتقائية  -أ    الماهرة الهجرة  العاملة  اليد  استقدام  على  التركيز  بها  يقصد  و   :
والواليات المتحدة األمريكية والتخصصات الدقيقة فمثال :شرعت دول االتحاد األوروبي  

الهجرة   هذه  عن  وتنجم  المجاالت  مختلف  في  الباحثين  من  المتميزين  استقبال  في 
لخيرات  نهبا  يمثل  األدمغة(ما  )هجرة  لألبد  بالدهم  تفقدهم  أن  للمميزين  االنتقائية 
وقدرات هذه البالد لصالح البالد الغنية ما ينجر عنه من تخلف البلد الذي تم إفراغه 

 ن خيرة شبابه بعد أن أنفقت عليهم األموال العامة في التعليم والتكوين. م

http://www.2ohchr.org.franch.com/cmw.html
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بالبشر  -ب      الشباب االتجار  أمام  للهجرة  المشروعة  القنوات  لغلق  نتيجة  :وتنشأ 
واألفراد الذين يضطرون إلى اللجوء إلى عصابات متخصصة في تسخير البشر بطرق 

واألطفال   النساء  العديد من  ويقع  والحاجة غير مشروعة  الفقر  من  للهروب  الساعين 
الدنيئة   األعمال  ممارسة  على  إجبارهم  يتم  حيث  بالبشر  االتجار  لعصابات  ضحايا 

)حمدي،   وحياة السخرة وتتخذ هذه الجريمة غالبا صورة وعود وا غراءات بوظائف مغرية
 (5د.ت.ن، ص 

د للحياة : وهي انتقال أشخاص مدفوعين بعنصر اإلكراه أو تهديالتهجير القسري -ج  
 (.37، ص 2011-2009كونسورتيوم  ) وسبل المعيشة

ترجع أسباب الهجرة غير الشرعية وفق ألراء العديد   دوافع الهجرة غير الشرعية:  3
من الباحثين إلى مجموعة من األسباب االقتصادية و االجتماعية و السياسية و يمكن  

 تفصيلها في اآلتي: 
االقتصادية:   –أ هذه   الدوافع  خوض  إلى  األفراد  تدفع  التي  األسباب  أهم  من  وهي 

المغامرة دون اكتراث لما يكتنفها من مخاطر أو مخالفات قانونية ويمكن تلخيص هذه 
وتدني مستوى   انخفاض األجور  أو  بطالة  المهاجرين من  يعانيه هؤالء  فيما  األسباب 

ا  في  تتمثل  والتي  أفضل  حياة  عن  البحث  و  أوطانهم  في  المجزية المعيشة  ألجور 
التي تجذب األفراد والكفاءات  العوامل  والتقدير وغيرها من  العلمي  البحث  وتسهيالت 
الفقيرة  الدول  في  الفقر  معدالت  ارتفاع  مع  تعقيدا  المشكلة  تزداد  و  البالد  تلك  إلى 
واتجاه الدول الغنية نحو االنتقائية و تضييق فرص الهجرة المشروعة في وجه الراغبين  

 ة إليها. في الهجر 
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ترتبط الدوافع االجتماعية بالدوافع االقتصادية ارتباطا طرديا    الدوافع االجتماعية:  –ب
أنها  إال  اقتصادية  عوامل  كونها  من  الرغم  على  المعيشة  مستوىات  وتدني  ،فالبطالة 
فيه  تنشأ  التي  المجتمع  ذات  في  سلبية  وأمنية  ونفسية   اجتماعية  انعكاسات  ذات 

إ يتطلعون  الوجهة فاألفراد  عن  بحثا  أو  االجتماعي  النجاح  حلم  بدافع  الهجرة  لى 
وقبول  الهجرة  إلى  فيندفعون  والفقر  البطالة  بفعل  بالدهم  في  المفقودة  االجتماعية 
المخاطر إلى الحد الذي يقبلون فيه أي عمل من أجل تحقيق أحالمهم الذاتية وتحسن  

الدو  في  السكان  عدد  زيادة  أن  كما  االجتماعية  دافع أوضاعهم  من  يزيد  الفقيرة   ل 
 الهجرة نحو الدول الغنية التي تتميز بانخفاض في عدد سكانها. 

السياسية  –ج هروب   :الدوافع  إلى  الجائرة  الحكم  ونظم  السياسية  الصراعات  تؤذي 
ف يشيع  التي  أو  ديمقراطية  األكثر  المجاورة  الدول  إلى  المواطنين  من  كبيرة  يها نسبة 

الحروب األهلية تأتي على رأس قائمة الدوافع السياسية  و   الحروب الدوليةولكن    السالم،
بلد أخرى حيث األمن واالستقرار، يفتح هذا   التي تؤذي إلى الهجرة إلى أي  فإن لم  

البلد حدوده لهؤالء المنكوبين من جحيم الحرب بطريقة مشروعة فال خيار أمامهم سوى  
 . (7، 6)حمدي، د.ت.ن، ص.الهجرة غير الشرعية 

 على الهجرة غير الشرعية  19المحور الثاني: تأثير جائحة كوفيد 
والتنقل،    بالهجرةي وخاصة فيما بتعلق  عالمشهد الم"جائحة كورونا" ال   يرت لقد غ

ضافة درجة من التعقيد   أوربا   العربي إلىغرب  ملدول امن  السيما    الهجرةملف    فيوا 
أدت  المتوسطالبحر    عبر حيث  التنقل    األزمة  هذه،  قيود  لتطبيق   وا غالق الصحية 

ذلك غرب   بما في  العالم  الحدود، إضافة لتعليق األنشطة االجتماعية واالقتصادية في
سنة    وشمال منتصف  وفي  وأوربا،  الدول   2020إفريقيا  بعض  حكومات  لجأت 
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النقد الدولي" أن هذه صندوق  ، كما يتوقع "األوروبية  للرفع التدريجي لتلك اإلجراءات 
تؤ األ سوف  الصحية  و ذ زمة  العالمي،  االقتصاد  في  للركود  اإلجمالي أي  الناتج  ن 

%مما   3ينخفض بأكثر من    سوف وخاصة جنوب الصحراء    المحلي للدول اإلفريقية  
 سيؤثر على األوضاع الداخلية لتلك الدول على المدى الطويل، وهو ما سيؤدي لتغير

 فريقيا تجاه أوروبا  اتجاهات الهجرة والتنقل من منطقة شمال وغرب إ
الدولية للهجرة  نظمة  لما  إلحصائيات ونظرا للتطور السريع للوضع الصحي فوفقا  

الشرعيين المهاجرين غير  نسبة  وتراجعا في   المتوسط   األبيض البحر    برع  وانخفاضا 
بنسبة    انخفاض تسجيل    تمكما    %،  14بنسبة    2020شهري مارس وماي    بينخاصة  

الفترة  %  40 وماي    بينما    الممتدة  في  جانفي  تدفقات     2020شهر  عادت  حيث 
المغاربية   للدول  الجنوبية  الحدود   عبر%خاصة    53بنسبة    2020شهر ماي    الهجرة

منطق رغم  من  والصحراء  الساحل  الستة   ظروفة  فبمقارنة  بالخطر،  المحفوفة  السفر 
سنة   من  األولى  سنة    نظيرتهامع    2020أشهر  عدد    إجمالي  أن  نجد ،  2019من 

غير قد  إلى    ينالشرعي    المهاجرين  الطريق   25بنسبة    انخفض أوربا  مستوى  %على 
بعد  المتوسطللبحر    والغربيالشرقي   النسبة  زادت  بينما  الطريق   عبر  الفترة  هذه، 
الوافدين    المركزي  نسبة  زادت  حيث  بنسبة    إلىللمتوسط،  ومالطا   %  150إيطاليا 
وترجع    ،  2019سنة    هكانت علي  بكثير مماالواقع نسب أقل    في  وهي%،  33بنسبة  

الظا عودة  الدائر    إلى رة  هأسباب  االستقرار   فيدولالعنف  وعدم  اإلفريقي  الساحل 
 . يالسياس
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  اإلستراتيجية تستطع    لمما    نجزأكورونا" قد    فيرسأو " covid19 نكما يبدو أ
لمكافحة سنة  انجازهالشرعية    غير  الهجرة  األوروبية  الوباء    فاستفحال،  2011  منذ 

األوروبي   االتحاد  دول  في  رهيب  تلك  بشكل  البحر  المطلة  وخاصة   المتوسط على 
واسبانيا)الشرعية    يرغ   الهجرةمقصد     الشرعيين   غير  المهاجرين جعل    (إيطاليا 
فكرة    يتراجعون  نحو  عن  لتفادي  الهجرة    أثبتته ما    وهوالوباء،    بهذاصابة  اإلأوربا 

  المهاجرين لدرجة عودة بعض    2020منذ مطلع سنة    بالظاهرة  المتعلقة  اإلحصائيات 
 .المغربيةالسواحل  إلىمن اسبانيا  غير الشرعيين

بسبب "جائحة كورونا"، فقد أدت أيضا    العالمية  الهجرةضافة لتوقف حركة  باإلف
بع  الظروف    نيلتد  في  خاصة  في   الدولض  االقتصادية  تعتمد  التي  اإلفريقية 

صادراتها على المواد األولية، حيث أدى انخفاض أسعار النفط في بعض الدول مثل 
 الدولللنشاط السياحي ببعض    المفاجئ مع التوقف    بالموازاة،    نغوالأالجزائر، نيجيريا و 

، جنوب المغرب ى رأسها  التي تعتمد اقتصاداتها على قطاع السياحة في إفريقيا، وعل
لتعزيز إجراءات الرقابة عرب حدودها ومنع   الدولقاد تلك    مماإفريقيا، مصر وتونس،  

م المزيد  بسبب    إلى  المهاجرينن  دخول  من    االقتصادية  أزماتهاأراضيها،  الداخلية 
الضغوط بسبب  أخرى  جهة  ومن  العربي  دولعلى    المفروضة  جهة،  من    المغرب 

خشية انتقالهم    طرف االتحاد األوروبي للحد من استقبال المزيد من المهاجرين الفارقة  
 . هإلى أراضي

  غير سواء بطريقة شرعية أو    المهاجرينتوقف حركة    إلى  19حيث أدى كوفيد 
للقيود   إضافة  مع  المقصد   دولفرضتها    التيشرعية  الوباء  تفشي  من   وصول  خوفا 
من   جديدة  من  المهاجرينموجات  ذلك  عن  ترتب  وما  توفير،  الصحية   عدم  الرعاية 
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الشرعيينن  للمهاجري وفيعلى    غير  األوروبية  إضافة االحتجازمراكز    األراضي   ،
من    المزيد    24استيعاب    األوروبي  االقتصاد قدرة    موعد   يالمالعاالقتصاد  لتضرر  
 الهجرة نحو أوروبا. عن فكرة  تراجعون و ما جعلهم ي ه، و المهاجرين

من   األوروبي  دولفالعديد  البحر    المطلةوخاصة    االتحاد  على    المتوسطمنها 
غير،  نغير شرعييمهاجرين    بها يوجد   بطرق  "جائحة   يعملون  عليهم  أثرت  قانونية، 

لعملهم   نظرا  دخلهم  فقدوا مصدر  حيث  سلبية  بطريقة  المستقركورونا"  ودخلهم    غير 
با  حصولهمبت مع صعوبة  الثا  غير الصحية  الرعاية  بالنسبة  هعلى  التكلفة  ، لهمظة 

من نقلهم    التخوف، خاصة بسبب  األوربيةترحيلهم من قبل السلطات    مكانيةإلإضافة  
األوروبيين للمواطنين  بأغلب    وهو،  الفيروس  أدى  االتحاد   األعضاءالدول  ما  في 

التد لتعزي  األوروبي غير أما  الحدود إلغالق  الرامية    ابيرز  المهاجرين  من  المزيد  م 
الالجئينمن    الشرعيين وحتى  المغاربية  تغيير،  المنطقة  يحدث  قد  على   مما  هيكلي 

 العالم.  د في االقتصاإذا حدث انتعاش إال ، محددات الهجرة في المدى المتوسط
الشرعية    غيرجرة الهضت نسبة  نخفمن "جائحة كورونا"، ا  الموجة األولىفخالل  

  2020غاية شهر ماي    إلىمن شهر فيفري  في الفترة الممتدة  سواحل اإليطالية  ال  نحو
بسنة    80بنسبة   الشرعيينعدد    فان   2016%فمقارنة  غير   إلىالوافدين    المهاجرين 

  المغادرين عدد    انخفض %،حيث    90بنسبة   انخفض قد    2020إيطاليا منذ مطلع سنة 
بنسبة   التونسية  السواحل  بينما سجل في  الصحية    األوضاعبسبب  %90من  إيطاليا، 

طفيف   الهجرةتراجع  محاوالت  بنسبة    في  قدر  ليبيا  سواحل  للظروف %نظرا    5من 
مراكز    المهاجرون يعيشها    التيالداخلية   األوضاع  إضافة    االحتجازداخل  لتدهور 
 األمنية.
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أوربا    تجاه الشرعية    الهجرة غيرنسبة  وتراجع    انخفاض رجع  يمن    ن هناككما أ
للمهاجرين    االستقبال الالئقةأن ظروف  ، حيث  اهحدود عرب    المشددة  األوربيةللتدابير  

في   والمتمثلة  والالجئين  الشرعيين  والصحية  غير  اإلنسانية  بااللتزامات  التقيد 
األوربية، ولذلك اتخذت   للدولالتزامات مالية ودولية إضافية    بمثابةر  ب، تعت والسياسية

تلك   حدودها    كذريعة  Covid 19  الدولأغلب  المهاجرين  أما   الجنوبيةإلغالق  م 
و   وطالبي مبادئ  هاللجوء،  مع  يتعارض  ما  أو    ناإلنسا   حقوق و  الدولي  القانون  أو 
 األوربي. 
الكبيرةتلك    استقباليمثل  ذاته  الوقت    في البحر   المهاجرينن  م  األعداد  عرب 

أوربا  لما إلى  المقصد حديا  تتوسط  الدول  بعكبير  وخاصة  كورونا"  ،  تفشي"جائحة  د 
ن  صعوبة ضما   وبالتالي أوربا    فيالداخلية    واالجتماعية  صادية االقت  الظروفوتراجع  
للمهاجرين    استقبالظروف   فيمناسبة  انتشار    والالجئين   باإلضافة ،  الجائحةظل 
، 2021)مرزوق بين دول االتحاد  منية  ألاالمالية و   واألعباءسؤولية  متقاسم ال  إلشكالية 
 ( 285، 284ص .
:  خاتمة  

ختاما لم تم ذكره حول تأثير )انعكاسات( جائحة كورونا على الهجرة غير الشرعية  تم  
 التوصل  إلى مجموعة من النتائج:  

وشملت  ✓ والنامية  منها  المتطورة  العالم  دول  مختلف  كورونا مست  جائحة  أن 
 مختلف الميادين والمجاالت والقطاعات .

 . إلى حد اآلنتعد الهجرة غير الشرعية ظاهرة قديمة والزالت  ✓
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شكلت جائحة كورونا تأثيرا على الهجرة غير الشرعية حيث عرفت تراجع في   ✓
الجائح  انتشار  نتيجة  الشرعيين  غير  المهاجرين  الدول    ةأعداد  في  بكثرة 

 األوروبية .
تراجع   ✓ إلى  يعود  انتشار كورونا   الشرعية في زمن  الهجرة غير  أعداد  تراجع 

الوضع   وتردي  و وضعف  األوروبية الصحي  الدول  في  والمالي    االقتصادي 
 واألزمات االقتصادية التي عرفتها تلك الدول . 
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Abstract الملخص 

 
 

 . 19وضع الالجئين أمام تفش ي جائحة كوفيد
The situation of refugees in the face of the outbreak of the Covid-

19 pandemic. 

 

 ، *1 هيبــــــــــــــــــــة نجود 

 الجزائر.    .جيجلالصديق بن يحي محمد جامعة 1

 

بضاللها على كل    19ألقت جائحة كوفيد    
العالم وأدخلته في فوضى عارمة أثرت على  
إذ   الالجئون،  ذلك  في  بما  شرائحه  كل 

لكل   بالخضوع  والتدابير  ألزمتهم  اإلجراءات 
هذه   لمواجهة  المضيفة  الدول  تضعها  التي 
الضوء   إلقاء  الضروري  فمن  لذا  الجائحة، 

 . 19على التكييف القانوني لجائحة كوفيد 
كوفيد   جائحة  تداعيات  أن    19كما 

اقتصادي   ركود  إلى  أدت  إذ  مستمرة  الزالت 
السلع   أسعار  في  جنوني  ارتفاع  قابله  كبير 

وبالمقا الالجئين  والخدمات،  أعداد  بل الزالت 
صعوبة  إلى  أدى  مما  كبيرا  ارتفاعا  تعرف 
الدول   بعض  جعل  ما  هذا  بهم،  التكفل 
جائحة   تتخذ  األمريكية  المتحدة  كالواليات 

 ذريعة لتعليق استقبال الالجئين. 19كوفيد 
،  19جائحة كوفيد الكلمات المفتاحية:

ظاهرة  الطارئة،  الظروف  القاهرة،  القوة 
 اللجوء. 

 

The Covid 19  pandemic cast a 

shadow over the whole world and 

plunged it into a complete chaos that 

affected all its segments, including 

the refugees, as it obliged them to 

submit to all the procedures and 

measures put in place by the host 

countries to confront this pandemic, 

so it is necessary to shed light on the 

legal adaptation of the Covid 19  

pandemic . 

The repercussions of the Covid 

19  pandemic are still continuing, as it 

led to a major economic recession, 

which was offset by a crazy rise in 

the prices of goods and services. 

Refugee réception. 
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pandemic, force majeure, emergency 

conditions, refugee phenomenon. 
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 مقدمة: 
العالم الكثير من األزمات األمنية واالقتصادية كان آخرها جائحة كوفيد   عرف 

والتي شكلت منعرجا خطيرا أثر كثيرا على حياة الفرد والمجتمع، بسبب ظهورها    19
المفاجئ وما انجر عنه من غلق للحدود وفرض للقيود على حركة الناس، باإلضافة 

 لكل التدابير الوقائية واالحترازية للحد من انتشار هذه الجائحة . 
وأمام صعوبة السيطرة على هذه الجائحة السريعة العدوى واالنتشار بسبب قلة  

ها، تأثرت الحياة اليومية الدراسات العلمية حولها وغياب عالج فعال آمن يقضي علي
لألفراد من كل الجوانب سواء االجتماعية أو التعليمية أو االقتصادية وحتى الصحية 

 والنفسية. 
أنها سرعان ما وصلت   19ورغم ظهور جائحة كوفيد   إال  األسيوية  القارة  في 

ذلك   في  بما  المجتمع   شرائح  كل  على  سلبا  لتأثر  القارات   باقي  الالجئين  إلى 
المتواجدين في مختلف ربوع العالم، لتزيد من معاناتهم ومآسيهم خاصة مع غلق كل 

 الحدود البرية والجوية والبحرية. 
المادية والبشرية لمواجهة جائحة كوفيد     19ومع تكريس كل اآلليات والوسائل 

الحيا عودة  وضمان  والمواطنين  باألفراد  الخاصة  والحريات  الحقوق  على  ة للحفاظ  
كوفيد  جائحة  تفشي  أمام  الالجئين  وضع  عن  نتساءل  فإننا  ومدى    19الطبيعية، 

     .؟مساهمتهم في التصدي لها وانعكاساتها على ظاهرة اللجوء
كوفيد   جائحة  موضوع  حداثة  بسيطة     19وأمام  قانونية  قراءة  تقديم  سنحاول 

 حول مختلف الجوانب  المتعلقة بهذا الموضوع من خالل التطرق إلى:
 : قراءة قانونية في تحديد مفهوم الالجئين. المبحث األول
 وتأثيرها على ظاهرة اللجوء. 19: التكييف القانوني لجائحة كوفيد المبحث الثاني
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 المبحث األول: قراءة قانونية في تحديد مفهوم الالجئين.

المتقدمة  سواء  الدول  واستقرار  امن  زعزعت  الحروب  من  الكثير  العالم  عرف 
منها أو الفقيرة، مما أدى إلى نزوح المواطنين وهروبهم إلى الدول المجاورة بحثا عن  

 األمن واالستقرار؛ وهذا ما أدى إلى ظهور ما يعرف بالالجئين. 
 المطلب األول: تعريف الالجئ وتمييزه عن المهاجر غير الشرعي

العالم توافد األفراد سواء بحرا أو برا وألسباب ع ديدة سواء تعرف مختلف دول 
اقتصادية أو أمنية، وهذا يؤدي إلى التساؤل حول المقصود بالالجئ؛ هل هو الشخص 
كل  توفر  رغم  معيشته  ظروف  لتحسين  أخرى  دولة  إلى  الهارب  أو  النازح  الفرد  أو 
ظروف األمن في موطنه وبإرادته التامة أم هو الشخص الذي حتمت عليه الحروب 

ح يهدد  الذي  األمن  وقلة  نقسه والمعارك  على  للحفاظ  أخرى  دولة  إلى  الهروب  ياته 
 وعائلته ورغما عنه. 
 ئ ــتعريف الالج الفرع األول:

لسنة   الالجئين  بوضع  الخاصة  المتحدة  األمم  اتفاقية  نصوص  إلى  بالعودة 
 بـ:2الفقرة  1نجدها تعرف الالجئ في المادة رقم )أ( 1951

لالجئين الدولية  المنظمة  اتخذته  ما  يحول  مقررات    ).....وال  من  واليتها  أثناء 
بعدم األهلية لصفة الالجئ دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص 

 من هذا الفرع 2عليها في الفقرة  
قبل    2 وقعت  أحداث  بنتيجة  يوجد،  شخص  يناير    1كل  الثاني/  ، 1951كانون 

نسيته أو وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو ج
انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، وال يستطيع، أو  
يملك  ال  كل شخص  أو  البلد،  ذلك  بحماية  يستظل  أن  الخوف،  ذلك  بسبب  يريد  ال 
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جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك األحداث وال يستطيع، 
 ...(.لك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد أو ال يريد بسبب ذ 

لسنة   لالجئين  اإلفريقية  االتفاقية  المادة   1969أما  في  الالجئ   تعرف  فإنها 
 بأنه:  1رقم

الشخص الذي تنطبق عليه المعايير المذكورة في اتفاقية األمم المتحدة لالجئين الواردة 
فيه يقيم  الذي  المكان  لمغادرة  يضطر  الذي  الشخص  أو  لعدوان   أعاله  نظرا  عادة، 

خارجي أو احتالل أو سيطرة أجنبية أو أحداث تؤدي إلى اختالل النظام العام بصورة 
يحمل  التي  الدولة  أو  األصلي  وطنه  أرجاء  كافة  في  أو  ما  جزء  في  إما  خطيرة 
التي   الدولة  أو  األصلي  وطنه  خارج  آخر  مكان  في  له  مالذ  إلى  ليسعى  جنسيتها، 

 يحمل جنسيتها.
وحسب إعالن قرطاجنة فإن الالجئين هم األشخاص الذين فروا من بالدهم ألن  
حياتهم أو سالمتهم أو حريتهم تعرضت للخطر من جراء استشراء العنف أو العدوان  
أو  اإلنسان،  لحقوق  النطاق  الواسعة  االنتهاكات  أو  الداخلية،  الصراعات  أو  األجنبي 

 ا بالنظام العام.  غير ذلك من الظروف التي تخل إخالال خطير 
 الفرع الثاني: تمييز الالجئ عن المهاجر غير الشرعي

أو   البر  طريق  عن  نازحا  أو  هاربا  كان  سواء  وطنه  يغادر  من  كل  يعتبر  ال 
البحر بالجئ فهناك من يعرف بالمهاجر غير الشرعي، ورغم أن اتفاقية األمم المتحدة 

الم الشخص  توفرها العتبار  الواجب  الشروط  انه يجب قد وضحت  إال  بالجئ  هاجر 
الهيئات  من  وبعلم  السرية  من  نوع  أي  دون  علني  بشكل  يتم  اللجوء  بأن  التوضيح 
والمنظمات الدولية ، أما الهجرة غير الشرعية فتتم تحت غطاء من السرية التامة ودون 
إلى  قانوني  بدخول  تتم  وأحيانا  المستقبلة،  الدولة  أو  األصلية  الدولة  من  موافقة  أي 

 ة المستقبلة مع رفض المغادرة عند انتهاء مدة اإلقامة القانونية. الدول
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منظمات   بواسطة  الشرعية  غير  الهجرة  تتم  األحيان  من  كثير  في  انه  كما 
تهدد   قانونية تشرف على تهريب األشخاص بمقابل مادي وفي ظروف  إجرامية غير 

 حياة األشخاص وتعرضهم للخطر. 
رك وطنه أو يهرب منه أو ينزح منه رغما  إذن فالالجئ هو الذي يغادر أو  يت

عنه هروبا من خطر يهدد حياته أو حياة أفراد أسرته بشكل علني، أما المهاجر غير 
 الشرعي فهو الشخص الذي يترك وطنه بكامل إرادته بشكل سري مخالف للقانون.

 19مساهمة الالجئين في مواجهة تفشي جائحة كوفيد المطلب الثاني:
الال وصول  يحب بمجرد  التزامات  عليهم  تقع  فإنه  المضيفة  الدول  إلى  جئين 

وأمام   ترحيلهم،  يتم  الدولية حتى ال  والمواثيق  القوانين  إطار  واحترامها، في  بها  التقيد 
فإنه من الواضح أن لالجئين مساهمة كبيرة  للحد من انتشار   19تفشي جائحة كوفيد  

 هذه الجائحة. 
 الظروف العادية ين في الفرع األول: التزامات الالجئ

تنص المواثيق الدولية واإلقليمية الخاصة بالالجئين على ضرورة احترام قوانين  
وأنظمة الدول المضيفة لهم، وعدم اإلخالل باألمن والنظام العام، وعدم تعريض أمنها  
الدولة  بأمن  المساس  شأنه  من  عمل  بأي  القيام  ومنع  للخطر،  والخارجي  الداخلي 

المساس بعالقات الدولة المضيفة مع الدول األخرى بما في ذلك دولتهم  المضيفة أو  
 (.2021،180)لوني، األصلية

 19الفرع الثاني: التزامات الالجئين أمام تفشي جائحة كوفيد 
باإلضافة لاللتزامات العادية الواقعة على عاتق الالجئين بمجرد وصولهم للدول 

 المضيفة، فإنه 
االلتزام بكل اإلجراءات والتدابير التي لجأت إليها الدول المضيفة عليهم أيضا  

، والمتمثلة في غلق الحدود ووقف لكل أنواع السفر 19للحد من انتشار جائحة كوفيد  
والتباعد،  النظافة  لشروط  واحترام  الصحي  الحجر  لمواقيت  واحترام  والحركة،  والنقل 



 . 19وضع الالجئين أمام تفشي جائحة كوفيد
 د هيبة نجود 

 2022ماي  المركزالدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية  واإلنسانية 

137 

الخاصة بشؤون الالجئين تنص) على   1951فالمادة الثانية من اتفاقية األمم المتحدة  
بالتدابير  يتقيد  وأن  وأنظمته،  لقوانينه  ينصاع  أن  فيه  يوجد  الذي  البلد  إزاء  كل الجئ 

يتطلب تدخل   19المتخذة فيه للمحافظة على النظام( إذن فإن التصدي لجائحة كوفيد  
ي يعيش فيها كل مواطني الدول بما في ذلك الالجئين، ولكن أمام الظروف المزرية الت

النظافة  لشروط  األحيان  من  كثير  في  تفتقد  لجوء  ومراكز  مخيمات  من  الالجئون 
الصحية   الرعاية  قلة  بسبب  األخرى  األمراض  بعض  انتشار  مع  الصحي  والصرف 
واألدوية خاصة إذا كانت الدولية المضيفة فقيرة فإنه من الصعب على الالجئين أداء  

 . 19ة كوفيد دور فعال في الحد من انتشار جائح
ومن المعروف أن الالجئ الحق في الرعاية الصحية حيث ضمن العهد الدولي  
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الحق في الصحة  بمفهومه الواسع 
الذي يشمل أعلى مستوى من الصحة مع إلزام الدول بالتدابير الضرورية التي تضمن  

ال لدى صغار  الوفيات  معدل  والصناعية خفض  البيئية  الصحة  جوانب  وتحسين  سن 
)   والوقاية من األمراض وعالجها وتأمين الخدمات الصحية للجميع في حالة المرض 

ددوش، كوفيد   (.163،ص 2017بن  جائحة  تداعيات  مع  كل   19ولكن  قلبت  التي 
الموازين فهذه األخيرة تحتاج لكثير من المصاريف والنفقات لضمان إجراء االختبارات 

ضرورية وتوفير وسائل الحماية باإلضافة إلى تنظيم حمالت التلقيح، علما أن الكثير ال
كوفيد  التلقيح ضد  على  الحصول  تستطع  لم  الدول  يجعلنا   19من  ما  هذا  لرعاياها، 

 .؟نتساءل عن مدى استفادة الالجئين من االختبارات والتلقيحات الخاصة بهذه الجائحة 
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القا التكييف  الثانــي:  كوفيد  المبحث  لجــائحة  ظاهرة    19نوني  على  وتأثيرها 
 اللجوء

بشكل كبير ووصل ذروته في العديد من الدول، فرغم    19تفشى فيروس كوفيد 
ظهوره في القارة األسيوية إال أنه  سرعان ما وصل إلى كل الدول دون استثناء، مسببا  

يا واسبانيا وحتى الكثير من األضرار فقد عانت منه الكثير من الدول األوروبية كإيطال
 الواليات المتحدة األمريكية...الخ.

ومع استمرار انتشار هذه الجائحة وصعوبة مواجهتها  لمدة زمنية طويلة أصبح  
الناتجة  الخطيرة  االنعكاسات  بسبب  لها  قانوني  تكييف  وضع  محاولة  الضروري  من 

 عنها بما في ذلك تأثيرها على الالجئين. 
   19نونية لجائحة كوفيد المطلب األول: الطبيعة القا

المفاجئ   الظهور  كوفيد  إن  اجتماعية    19لجائحة  أضرار  من  خلفه  وما 
واقتصادية وصحية ونفسية مست كل فئات المجتمع، وخلقت الكثير من العراقيل لسير  
التام لحركة  الحياة العادية والتي أثرت حتى على العالقات بين الدول بسبب التوقف 

الجائحة تعتبر سببا أجنبيا خارج عن نطاق أي دولة فهل يجوز النقل؛ وبما أن هذه  
 ؟  اعتبارها قوة قاهرة أو ظرفا طارئا

 قوة قاهرة 19الفرع األول: جـائحة كوفيد
بداية يعرف الفقه العربي القوة القاهرة  بالحادث المفاجئ الذي يستحيل دفعه وال  

يكون   ال  وبتوافرها  الشخص،  إرادة  عن  وخارج  توقعه  بتعويض يمكن  ملزم  المسؤول 
 (. 68، ص 2020)بريق ودحالج، الضرر

أما من الناحية القانونية فقد عرفتها المحكمة العليا الجزائرية في قرارها الصادر  
بأنها حدث تتسبب فيه قوة تفوق قوة اإلنسان، حيث ال يستطيع   1990/ 11/06بتاريخ 

ا بطابع عدم قدرة اإلنسان   هذا األخير أن يتجنبها أو أن يتحكم فيها، كما تتميز أيض
 على توقعها. 
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ويرى المشرع الفرنسي أن القوة القاهرة تكون عندما يحدث سبب خارج عن إرادة 
المدين، لم يتم توقعه عند إبرام العقد، وال يمكن درؤه بوسائل مالئمة ويمنع من تنفيذ 

وال يد للشخص االلتزام من طرف المدين، وبالتالي فالقوة القاهرة حدث لم يكن متوقعا  
 (.01)طبي،ص  فيه وال يمكن درؤه ويجعل االلتزام مستحيال

ويعرف المشرع المغربي القوة القاهرة في قانون االلتزامات والعقود بأنها كل أمر  
ال يستطيع اإلنسان أن يتوقعه  كالظواهر الطبيعية كالفيضانات والجفاف والعواصف 

ة ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ االلتزام  والحرائق والجراد وغارات العدو وفعل السلط
الذي كان   القاهرة األمر  القوة  قبيل  لم  مستحيال، وال يعتبر من  دفعه، ما  الممكن  من 

 يقدم المدين الدليل على أنه  بذل العناية لدرئه عن نفسه.
وليس   توقعه  يمكن  ال  أجنبي  سبب  هي  القاهرة  القوة  أن  يتبين  تقدم  مما 

 ه وهو متعدد المصادر سواء كانت طبيعية أو بفعل البشر. باستطاعة اإلنسان دفع
كوفيد  جائحة  موضوع  إلى  قاهرة  19وبالعودة  قوة  اعتبارها  يمكن  وللتأكد  ؟ فهل 

 . 19من ذلك سنحاول التطرق لشروط القوة القاهرة ومدى انطباقها على جائحة كوفيد 
 19الفرع الثاني: شروط القوة القاهرة ومدى توفرها في جائحة كوفيد

العتبار حدث ما قوة قاهرة يشترط أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط األساسية  
 تتمثل في عدم إمكانية التوقع وكون الحدث خارج عن إرادة الشخص واستحالة دفعه. 

 أوال: عدم إمكانية توقع القوة القاهرة 
العتبار حدث ما قوة قاهرة  يشترط فيه أن يحدث بشكل مفاجئ دون توقع من  

كوفيد أي   جائحة  في  نجده  ما  وهذا  عادي،  شخص  أو  بشكل 19فرد  ظهرت  التي 
مفاجئ دون أي توقع، ورغم أن العالم عرف أوبئة وأمراض سابقة إال أن ذلك ال يحول 
دون اعتبارها قوة قاهرة ألن العبرة بحدوث الوباء في أي وقت خاصة مع سرعة انتشار 

 بالجائحة.هذه الوباء وتصنيف منظمة الصحة العالمية له 
 ثانيا: أن تكون القوة القاهرة خارجة عن إرادة الشخص 
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العتبار الحدث قوة قاهرة يشترط فيه أيضا أن يحدث خارج إرادة الشخص، أي  
أن ال يكون له أي سبب في حدوثه بمعنى أن يصدر بفعل أو سبب خارجي ال يد له 

لقائم حول مصدرها؛ فرغم الجدل ا   19فيه، وهذا ما ينطبق تماما  على جائحة كوفيد 
إن كانت ناتجة عن تجارب مخبرية أو مصنعة قصدا أو كانت طبيعية إال أنها تبقى 

 خارجة عن إرادة أي شخص وال أحد يعلم كيف حدثت. 
 ثالثا: استحالة دفع القوة القاهرة

العتبار الحدث قوة قاهرة يشترط فيه أيضا استحالة دفعه أي عدم القدرة على 
وتحمل ما ينتج عنه، كما يجب أن تكون االستحالة مطلقة يستحيل مواجهته أو تجنبه  

تجنبها فمثال في مجال االلتزامات يشترط أن تكون االستحالة مطلقة تجعل المدين في 
موقف ال يستطيع معه أن يفعل ما يجب أو يمتنع عما يجب أن يمتنع عن فعله، أي 

بها   يستطيع  مشروعة  وسيلة  أو  قدرة  أي  له  تكون  ال  وقوع  أن  يتجنب  أو  يدفع  أن 
(، 96، ص 2007) غنام،الحدث أو يعالج بها اآلثار التي تترتب على وقوع الحدث  

إذ لم يتمكن أحد من تجنبها أو مواجهتها، خاصة   19وهذا ينطبق على جائحة كوفيد 
وهذا   فعال ضده،  لعالج  العلماء  يتوصل  ولم  أسراره  كل  تكشف  لم  جديد  وباء  وأنها 

كبيرا   عائقا  والبحث يشكل  الوقت  من  مزيدا  يتطلب  األمر  يزال  وال  ودفعه،  لمواجهته 
 والجهد لمواجهة ودفع هذه الجائحة. 

القاهرة   القوة  شهادات  ستمنح  أنها  الصينية  التجارة  تنمية  هيئة  أكدت  وقد 
كوفيد  فيروس  عدوى  تأثيرات  مع  التأقلم  أجل  من  تكافح  التي  الدولية  ، 19للشركات 

تستطيع تقديم مستندات موثقة إلثبات التأخير أو تعطل وسائل خاصة الشركات التي  
 (. 20،ص 2020)حصايم، المواصالت وعقود التصدير وا عالنات الجمارك وغيرها
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 ظرف طارئ  19الفرع الثالث: جائحة كوفيد  
كوفيد  جائحة  على  القاهرة  القوة  فكرة  تعميم  يمكن  عنها    19ال  المترتبة  فاآلثار 

وقت آلخر، ومن شخص آلخر لذلك ال يصح إطالق   تختلف من مكان آلخر، ومن
 صفة القاهرة عليها بشكل مطلق بل  

يقودنا  (20ص  ،2020 )حصايم،  يطلق بشكل نسبي وفقا للظروف ، وهذا ما 
 ظرف طارئ.  19إلى اعتبار جائحة كوفيد 

 أوال: الظروف الطارئة 
بوسع   يكن  لم  عوامل  بسبب  العقد  توازن  اختالل   هي  الطارئة  الظروف 
المتعاقدين توقع حدوثها عند إبرام العقد، وهي حالة استثنائية عامة تطرأ خالل مرحلة 

 تنفيذ العقد وتؤثر على توازنه، بحيث تجعل تنفيذ 
العقد  توازن  إلعادة  القاضي  تدخل  ويتطلب  له  مرهقا  المدين  )عثماني،   التزامات 

 (.52،ص 2018
لمدني) يجب تنفيذ العقد من القانون ا  107وينص المشرع الجزائري في المادة  

طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية...( إذن ففي الظروف العادية ينفذ العقد  حسب ما 
كانت  سواء  المتغيرات  أو  المستجدات  بعض  حدوث  عند  ولكن  عليه،  االتفاق  تم 
ما  حدوث  تؤدي  والتي  ...الخ  أو صحية  مناخية  أو  أمنية  أو  سياسية  أو  اقتصادية 

الطا بالظروف  أطرافه، يعرف  اتفاق  حسب  العقد  تنفيذ  الصعب  من  تجعل  والتي  رئة 
المادة من  الثالثة  الفقرة  في  الجزائري  المشرع  إليه  أشار  ما  القانون    107وهذا  من 

على  وترتب  توقعها  الواسع  في  يكن  لم  عامة  استثنائية  حوادث  طرأت  إذا  المدني) 
ن لم يصبح مستحيال، صار مرهقا للمدين بحيث   حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي وا 

يهدد بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة مصلحة الطرفين أن يرد 
 االلتزام المرهق إلى حد معقول، ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك(. 
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والتي   الطارئة  الظروف  نظرية  أن  غير  المتعاقدين  شريعة  العقد  أن  ورغم 
العق تنفيذ  لمواجهة صعوبة  تنفيذ وضعت  يكون  أن  تشترط  عليه،  اشتمل  ما  د حسب 

االلتزامات المترتبة على العقد يستلزم فترة من الزمن مع حدوث ظروف استثنائية عامة 
بعد انعقاد العقد لم تكن متوقعة عند إبرام العقد، وأن يكون من شأن هذه الظروف أن  

 (.98، ص 2003)علي سيلمان،  تجعل تنفيذ العقد مرهقا ألحد أطرافه
 ثانيا: شروط نظرية الظروف الطارئة 

 بصفة عامة العتبار الحدث ظرفا طارئا يشترط فيه مجموعة من الشروط األساسية. 
 / يجب أن يكون الظرف الطارئ استثنائيا وعاما1

العتبار الحدث ظرفا طارئا يشترط فيه أن يكون استثنائيا أي نادر الوقوع غير 
عاما غي يكون  وأن  مألوف،  وغير  كل معتاد  يمس  بل  معينة  فئة  أو  بحالة  ر خاص 

 الحاالت والفئات.
 غير متوقع الطارئ / يجب أن يكون الظرف 2

أن يحدث بشكل مفاجئ دون أي علم    طارئ يشترط فيهالعتبار الحدث ظرفا  
 أو توقع من أحد.

 مرهقا لتنفيذ االلتزام الطارئ  يجب أن يكون الظرف/3
الحدث ظرفا   القائمة    طارئاالعتبار  االلتزامات  تنفيذ  يجعل من  أن  فيه  يشترط 

 أمرا مرهقا أي أن تنفيذ االلتزام ال يكون مستحيال لكنه قد يسبب خسائر فادحة. 
إلى جائحة كوفيد   تنطبق عليها    19وبالعودة  الطارئة  الظروف  نجد أن نظرية 

منها للوقاية  المتبعة  واالحترازات  من    فاإلجراءات  الكثير  تنفيذ  الصعب  من  جعلت 
من   الكثير  تكبد  إلى  أدى  والذي  الحدود  وغلق  النقل  حركة  توقف  بسبب  االلتزامات 
أمام   للعالم  الصحية  الوضعية  تحسن  مع  ولكن  الدولية،  العقود  في  خاصة  الخسائر 

كوفيد   عودة   19فيروس  وبالتالي  الحدوث  وفتح  النقل  المتوقع عودة حركة  من  فمن 
 ه العقود بنوع من التوازن يخضع لنظرية الظروف الطارئ. تنفيذ هذ 



 . 19وضع الالجئين أمام تفشي جائحة كوفيد
 د هيبة نجود 

 2022ماي  المركزالدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية  واإلنسانية 

143 

قوة قاهرة أو ظرف طارئ فإننا نتساءل عن    19مما تقدم وباعتبار جائحة كوفيد 
كالحق في استصدار طلبات   19حقوق الالجئين التي تأثرت كثيرا بتفشي جائحة كوفيد 

الن تطرق  عدم  أمام  خاصة  والعمل...الخ  التعليم  في  والحق  القانونية اللجوء  صوص 
 واالتفاقية والمواثيق الدولية لهذا الموضوع.
 على الالجئين 19المطلب الثاني: آثار جائحة كوفيد 

كوفيد  جائحة  والصحية    19سببت  واالقتصادية  االجتماعية  اآلثار  من  الكثير 
وحتى النفسية على المواطنين بمختلف شرائحهم، فهذه الجائحة المفاجئة أحدثت تغييرا 
وأثرت حتى   ، البعض  بعضهم  مع  لألفراد وعالقتهم  اليومية  الحياة  على سير  جذريا 
على عالقات الدول فيما بينها وأثرت على الكثير من القضايا بما في ذلك الالجئين  

 المنتشرين في مختلف الدول الذين لم يسلموا من هذه الجائحة. 
 ظاهرة اللجوءعلى  19لجائحة كوفيد المتربةالفرع األول:اآلثار 

دخل العالم في فوضى كبيرة لم يعرفها من قبل،  19بمجرد ظهور جائحة كوفيد 
القرارات  من  الكثير  واستصدار  حدودها  غلق  إلى  الدول  من  الكثير  وسارعت 

 واإلجراءات التي أثرت على العديد من القضايا بما في ذلك ظاهرة اللجوء.
اللج تأثرت ظاهرة  التي  وقد  األمريكية  المتحدة  الواليات  أهمها  دول  وء في عدة 

ذريعة لها لتبين موقفها العدائي من الالجئين والمهاجرين، فقد   19اتخذت جائحة كوفيد 
المواطن   وظائف  حماية  بحجة  مؤقتا  الهجرة  بتعليق  ترامب  األمريكي  الرئيس  قام 

ضد المهاجرين والالجئين؛   واالقتصاد األمريكي، واتخذ الرئيس األمريكي موقفا معاديا
حيث تم ترحيل أكثر من ستة آالف مهاجر غير مسجل على الحدود المكسيكية في 

 (.180،ص 2021)لوني، 19إطار قرار الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي كوفيد 
جائحة   انتشار  فرغم  لالجئين  المفضلة  الوجهة  تعتبر  والتي  أوروبا  في  أما 

ا  19كوفيد  الدول  العديد من  أنها الزالت تشهد وتضرر  ألوروبية كإيطاليا واسبانيا إال 
  19توافد قوافل الالجئين الباحثين عن األمن، ولكن االنعكاسات السلبية لجائحة كوفيد  
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جعل  والخدمات  السلع  أسعار  في  زيادة  مع  كبير  اقتصادي  ركود  إلى  أدت  والتي 
ة، خاصة في استقبال هؤالء الالجئين يشكل عبء إضافي كبير على الدول المضيف

الروسية   الحرب  بسبب  والقمح  للبترول  العالمية  األسعار  ارتفاع  مع  األخيرة   اآلونة 
الالجئين   عدد  في  كبير  ارتفاع  قابلها  والتي  تأزما،  الوضع  زادت  التي  األوكرانية 

 األوكرانيين المنتشرين في الدول األوروبية المحاذية ألوكرانيا.  
 خاتمـــــــــــة:

جائحة   اقتصادي   19كوفيد أثرت  ركود  وخلفت  استثناء،  دون  العالم  كل  على 
رهيب بسبب إجراءات غلق الحدود ومنع حركة النقل والسفر، وهذا انعكس سلبا على 
مراكز  مختلف  في  المنتشرين  الالجئين  أعباء  تحمل  صعوبة  بسبب  اللجوء  ظاهرة 

رعاية   لضمان  النفقات  من  الكثير  إلى  تحتاج  التي  اللجوء  مناسبة  ومخيمات  صحية 
كوفيد  جائحة  انتشار  واالتفاقية  19أمام  القانونية  النصوص  تعاطي  عدم  وأمام   ،

الطارئة أصبح   والظروف  القاهرة  القوة  الالجئين في حاالت  لمصير  الدولية  والمواثيق 
 من الضروري إعادة النظر فيها لضمان حقوق الالجئين.

 النتائج توصلنا إليها: وفي ختام هذه الورقة البحثية نشير إلى مجموعة من 
من خالل التزامهم    19ضرورة مساهمة الالجئين في التصدي لجائحة كوفيد   -

كوفيد   لمواجهة  الدول  تضعها  التي  والتدابير  اإلجراءات  وبالمقابل ضرورة 19بكل   ،
لضمان   الصحي  والصرف  النظافة  شروط  وتوفير  اللجوء  ومخيمات  مراكز  تحسين 

 . 19حد من انتشار جائحة كوفيد مساهمة فعالة من الالجئين لل
تأثر ظاهرة اللجوء والهجرة بشكل سلبي في بعض الدول بسب انتشار جائحة    -
المتحدة   19كوفيد   الواليات  في  حدث  مثلما  واللجوء  الهجرة  إليقاف  ذريعة  واتخاذها 

 األمريكية. 
ضرورة تعديل ومراجعة النصوص والقوانين الدولية لخلوها من اإلشارة لتأثير    -

 القوة القاهرة والظروف الطارئة على ظاهرة اللجوء.
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Abstract الملخص 

 
 

دراسة تقييمية لدور املؤسسات الدولية في حماية الالجئين في ظل جائحة 

.19-كوفيد
ً
   : البنك الدولي نموذجا

An evaluation study of the role of international institutions in 

protecting refugees in light of the COVID-19 pandemic: the 

World Bank as a model. 

 ،  *1ضية أونيسراط.د 

 لجزائر جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، ا 1

 
 

 

تهدف الورقة البحثية إلى محاولة بيان آثار    
الجائحة على مختلف األصعععععععععععدّا اجتماعي ا   
ي ا  وبيئي ا   وتأثيرها على الفئات  اقتصادي ا   صح 

ثععارهععا على النجئين الهشععععععععععععععععة م  الت ر   آ
كعععأ ثر هعععئا الفئعععات تعععأثرا  من تبععععات األ معععة 
الوبائية  نظرا لظروفهم ووضععععععيتهم الصععععععبة  
جراء تركهم لو نهم األم العععئع يعيا حعععالعععة  
الحرب وغياب االسعععععععتسرار السعععععععياسععععععع   وبين  
الضعععععععع وت الت  يتعر ضععععععععون لها ف  من  ج   
إدماجهم ف  مجتمعات الدول المضعيفة  وكئا 

ن مكانة النجئين والنا حين بسبب محاولة بيا
الحروب  و نتيجة لل وارث البيئية ف  السانون 
العععدول  ومعععدم االهتمعععام بحمعععايتهم من قبععع  

 المؤسسات المختصة باللجوء.
ؤسعععععععععسعععععععععات  المالجائحة     : الكلمات المفتاحية

 . ول ك الدالبن  النجئين   دوليةال

The research paper aims to attempt 

to show the effects of the pandemic at 

various levels; Socially, economically, 

health and environmentally, and its 

impact on vulnerable groups, while 

addressing its effects on refugees, as 

these groups are most affected by the 

consequences of the epidemic crisis, 

given their difficult circumstances and 

situation as a result of leaving their 

mother country, which is living in a state 

of war and political instability, and the 

pressures they are exposed to in order to 

integrate them In the societies of the host 

countries, as well as an attempt to show 

the status of refugees and displaced 

persons due to wars or as a result of 

environmental disasters in international 

law and the extent to which they are 

protected by the asylum institutions. 

Keywords: pandemic, 

international institutions, refugees, 

the World Bank. 
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 مقدمة: 
  19- لت ف  جائحة كوفيد ّ تمث  حاد    وبائية      مة    2019عام   شهدت البشرية نهاية

د  ن  السادم من مدينة ووهان الصينية    وباء  عالميا   ما   كان المستجد   فيروس  الوما يؤك 
كورونا  فيروس   ن    2020  مارس  11  بتاريخ   علنت قامت به منظمة الصحة العالمية لما  

مائة  لف حالة   عن   ف  ظ  وجود ما ي يد  عالمية    جائحة    19-المسبب لمرض كوفيد 
ولسد خلفت الجائحة واسعة   ة مؤكدّ ف    ثر من مائة بلد ف  مختلف  نحاء العالم إصاب

البلدان و ضر     ةاجتماعية ونفسية وصحية واقتصادية جم    االنتشار آثارا   ت ك   ت مس 
الفئات الهشة والفسيّر واألسر ئوع الدخ  المنخفض  بكافة   ياف المجتمعات  ولع  

الالسيما  والمتوسط   البلدان  الفئات ف   ثابت ه   بدوام غير  العاملين  نامية  ومختلف 
را     آثارها المدمّر على فئة المهاجرين والنجئين   فضن  عن من آثار الجائحة     األ ثر تضر 
ومختلف   من وينت الحرب وعدم االستسرار السياس وال ت ال  الت  تعان     ف  البلدان

العنف واالض هاد والفسر  التعاف  منها    شكال  آثار يصعب  الجائحة من  وما لحسته 
 على نحو سري  وشام . 

الجهود   يتعلق بصور لسد كشفت الجائحة عن مظاهر عدّ لعدم المساوّا ف  ما  
 الرسمية وغير الرسميةمختلف فواع  الحوكمة العالمية   دوار  و الدولية لحماية النجئين   

 وف  تسديم الحماية الن مة وال افية لنجئين والمهاجرين ف  ظ     لتصدع للجائحةف  ا
ف  سواء  وتسديم المعونات المالية  العالمية  خاصة من ناحية التموي    األ مة الوبائية  
وا غاثة النجئين  ّر بشك    ثر  للبلدان المتضر  كمساعدات  منح مالية    و شك  قروض  
دماجهم ف     مة لهم  وتمكينهم  نالبلدان المضيفة وتوفير الحماية الدولية والسانونية الوا 

على نحو  فض   من آثار الجائحة  من  ج  التعاف     ف  مختلف نشا ات الحياّ العامة
خاصة بعد انس اع سنس  التوريد لهم  ومختلف  وجه اإلغاثة اإلنسانية  وتسديم مختلف  

لية نجد البنك الدول  كأهم فاع   ئا المؤسسات الدو ولع   بر  ه   واإلمدادات العالمية
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حضورا   كونها    دائما    سج   عن  النظر  ب ض  العالمية  األ مات  مالية   و ف    مة 
ومسارعته ف  االستجابة لتسديم المساعدات المالية لتموي  الفئات اقتصادية   و وباء   

للحماية الدولية  وف  ع  األ مة الوبائية نجدا متابعا   واأل ثر احتياجا    الهشة واألشد  فسرا  
نتج عنها مختلف مظاهر  الت   التلسيح  منه  خاصة م    مة  والتعاف   الوباء  لمسار 

هل اإلشكالية التالية:  ك  هئا و  ثر قادنا إلى  رح  النعدالة ف  التو ي  بين الدول   
الالجئين الكافية لفئة  حماية  ر التوفييمكن القول بأن البنك الدولي ساهم بفعالية في  
  ؟19- في ظل األزمة الوبائية المتمثلة في جائحة كوفيد

 ضمن هئا اإلشكالية جملة التساؤالت الفرعية التالية:  اندرجت و 
 على حسو  النجئين؟  19- كيف  ثرت الجائحة الوبائية المتمثلة ف  كوفيد  -
 البنك الدول  ف  تسديم الحماية الن مة للنجئين ف  ظ  الجائحة؟  ه  نجح -

 التالية:    الفرضيةقمنا بصياغة    ااإلشكالية والتساؤالت الفرعية  عن  من  ج  اإلجابةو 
ال - كوفيد  وخيمةاآلثار  على    19- لجائحة  سلبا  أثرت  األصعدة  كافة  على 

 الوضعية الحقوقية لالجئين في مختلف دول العالم. 

 منهجية الدراسة: 
  التحليلي   -المنهج الوصفينظرا  لألهمية الت  يكتسبها الموضوع فسد اعتمدنا على  

الئع يتنءم و بيعة الموضوع من  ج  اإلحا ة بمختلف جوانب اإلشكالية الم روحة 
والمراد معالجتها  وقد اعتمدناا لبيان الجوانب العلمية المرتب ة بوصف وتحلي  مت يرات 
النجئين ف  حماية  الدولية  المؤسسات  بدور  بدءا   بك  جوانبها   واإلحا ة    الدراسة  

  كمثال عن المنظمات الدولية  بالتركي  على البنك الدول   الحالةمنهج دراسة  إضافة إلى  
تلك  تسييم  إلى  الوصول  الدراسة  تحاول  كما  للجائحة   للتصدع  المتخئّ  وسياساته 

 صة تلك الموجهة لحماية النجئين. السياسات خا
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 تم االعتماد على الخ ة المبينة  دناا: ج  معالجة اإلشكالية   منو
 :للدراسة المفاهيم األساسية ضبطأوال: 

يعد  هئا المحور بمثابة إ ار مفاهيم  ونظرع للدراسةا إئ نحاول من خنله ضبط 
وتعريف ك  المفاهيم ئات الصلة بالعنوان البحث   من  ج  الفهم الجيد ل بيعة العنقة 

 الواردّ بين مختلف مت يرات الدراسة.
  جائحة كورونا: -1

ظهرت األ مة الوبائية المتمثلة ف  جائحة كورونا المسببة    2019  عام  م  نهاية
 ا تصنيفه  وتم    عالمية  ضجة   حدثت   الت   األ مات     بر    الت  تعد من19-لمرض كوفيد 

 تداعيات  من  الجائحة  لهئا  لما  الثانية   العالمية  الحرب   منئ   دولية    مة   سو   ا ن ه   على
 فضن    العالم   بساع  مختلف  ف   رواحاأل  من  ل ثيرل  هاحصد و   العالم    االقتصاد   على
 االختنت   بمن   االجتماع   التواص   صور  ك   ق عت   إئ   والنفسيةا  االجتماعية  آثارها  عن

 شروت   وغياب   الجسدع   التواص   عبر  الفيروس  انتشار  عدوم   تسبب   الت   والتجمعات 
 وانخفض   العالمية   النفط  صناعة  وشلت   العالم   االقتصاد   ركود   ف   تسببت   كما  الوقاية 
 عدم  م   عسود   منئ   مسبو    غير  بشك   مستوياته  ألدنى  ال اقة   على  العالم   ال لب 
 . والمناخ البيئة على  اإليجابية آثارها إنكار

ويتجاو     :(Pandemic)والجائحة   بلدان  عدّ  إلى  الوباء  ينتشر  عندما  فتحدث 
عباّر عن عدوم انتشرت ف    وه حدود الدول ويصاب بها عدد كبير من الناس   

عددا   تصيب  ما  وعادّ  السارات   البلدان  و  من  ولسد  كبيرا    العديد  الناس   من  كانت  
مريض   1.563.000دولة ومن سة حول العالم م    ثر من    209الجائحة تؤثر على  

حالة وفاّ ف  ئلك الوقت   ين كانت   91.830مصاب بالعدوم  ويتسبب ف    ثر من  
الت   الدول  ه   يران  وا  والصين  وفرنسا  األمريكية  المتحدّ  والواليات  سبانيا  وا  إي اليا 

هو مرض مرتبط بفيروس بيتا ف   19- ما كوفيد سجلت   بر معد ل وفاّ بسبب المرض   
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-Coronavirus 2 « SARS-2)  2ا  التنفس  الحادّ لل بار  كورونا المسمى متن مة الجه

COV »)    كانون  ول ف   الصين  ف   مّر  ألول  عنه  اإلبنغ  تم  وهئا 2019وقد    
فسط  وهو شديد العدوم  ينتج مستويات   RNAالفيروس يحتوع على الحمض النووع  

، (Mauri, 2020, p. 01)  .(1H1N)فتك  على من اإلنفلون ا  وفيروسات  نفلون ا الخنا ير  

 شكل وتركيب فيروس كورونا:  والشك  الموال  يوضح

 شكل وتركيب فيروس كورونا المستجد  (: 01الشكل رقم )

 

المصدر: حنان عيسى ملكاوي، "تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد  على األمن  
الصحي العربي"، في: جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، محرر: 

، نشرية  2030وتداعياتها على أهداف التنمية المستدامة  covid -19-جائحة كورونا كوفيد 
، 2020العدد )الثاني(، سبتمبر المملكة األردنية الهاشمية، ية، نشرية متخصصة، األلكسو العلم

 (. MIT Technology Reviewكومنز وكيميديا ، )نقال عن16ص 

على اليسار رسم توضيح  ثنث  األبعاد لفيروس كورونا  يوضح الشك   عنا  
عرض  مس    اليمين:  على  للفيروس     المستجد    الداخلية  المكونات   وتعد  يوضح 
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 لإلنسان  متنوعة ً  ا مراض تسبب  الت  الفيروسات  من  كبيّر فصيلة كورونا فيروسات 
 ومتن مة   التنفس  األوسط الشر   كورونا ومتن مة العادية  البرد  ن الت   /كال كام
  يسبق  لم جديدّ سنلة المستجد  كورونا فيروس ويعد    الوخيم الحاد  الرئوع  االلتهاب 
صابتها تحديدها  .قب  من  للبشر وا 

الصحة   منظمة  به  قامت  ما  عالميا    وباء   كورونا  صبح  فيروس  د  ن  يؤك  وما 
فيروس كورونا المستجد   المسبب   2020آئار    11العالمية لما صنفت المنظمة يوم  

ة  جائحة عالمية  ف  ظ  وجود ما ي يد على مائة  لف حالة إصاب  19-لمرض كوفيد 
مؤكدّ ف    ثر من مائة بلد ف  مختلف  نحاء العالم  وظهرت  ول حاالت إصابة مؤكدّ 

)  عور    2020يناير    29على مستوم الشر  األوسط ف  اإلمارات العربية المتحدّ يوم  
وتبلغ نسبة الوفيات جر اء اإلصابة بفيروس كورونا بين واحد واثنين    (03  صفحة  2020

ف  المئة  كما قد حئ رت منظمة الصحة العالمية من االنتشار الواس  للفيروس بسبب 
 كثّر االحت اك بين البشر وسهولة انتسال العدوم مما يشك  ارتفاعا  ف  عدد اإلصابات 

 .الجديدّ و يادّ  ف  عدد الوفيات 

 الالجئ: طالب  -2

الدولية    الحماية  على لحصولا ف  سبي     يسعىالئع   شخص لل عامة  تسمية هو 
 للحصول ب لب  تسدم الئع الشخص  إلى يشير قانون  مص لح البلدان  هو بعض  وف 
 النهاية ف  يتم لن لهئا  لبه  بشأن نهائي ا قرارا   يتلسى بعد  ولم النجئ وض  على

 بلدا إلى اللجوء  الب  إعادّ ينب   ئلك  ال كنجئ  وم  لجوء  الب  بك  االعتراف
  الصفحات 2021)بلعرب      .عادلة بإجراءات  اللجوء  لب  فحص  يتم حتى األصل 
257-285) . 
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 تعريف الالجئ:  -3

شخص   ع   '  :وتعن   ،Refugiumمن الل ة النتينية    Refugeمص لح النجئ من  
تفاديا    مض ر   البلد الئع كان فيه مح  إقامته المعتاد  للوقوع ف   خ ار   للهرب من 

  الصفحات 2021)دريدع و مر وق        'جسيمة  لدواع  سياسية  و عرقية  و دينية
إلفنت من كوارث السسرع ب ية اوف  كثير من األحايين يكون اللجوء       (255  -231

 ا  كالفيضانات وال ال ل والبرا ين  مما يجع  النجئ مض ر    بيئية بسبب ت ير المناخ 
وله الحق ف  حمايته من قب    عن النجاّ واألمن    للفرار بنفسه وعائلته إلى بلد آخر بحثا  

 الدول المضيفة. 
ا حيث  النجئتعريفها لمص لح   1951 لسنة النجئين وض  اتفاقية قد مت كما  

 األصل  بلدا إلى العودّ ف  ال ير الراغب   و السادر ال ير الشخص  ئلك' : نه ترم 
والدين  ألسباب  لنض هاد  التعرض  من المبرر الخوف بسبب    و الجنسية  العر  

الصفحات 2021)بلعرب    .  'السياس  الر ع  و معينة  اجتماعية فئة إلى االنتماء   
  وان نقا  من تعريف االتفاقية  فإن النجئ هو ك  شخص لديه خوف (257-284

مبرر من التعر ض لنض هاد بسبب عرقه   و دينه  جنسيته   و انتمائه لتجم  سياس  
 ما  ويسيم خارج بلدا األصل .

 تعريف الالجئ البيئي:  -4

مص لح النجئ البيئ  بواس ة العالم البيئ  'لستر    1974لسد ظهر ف  عام   
وه   ول مؤسسة بحثية معترف بها من قب  قادّ   World Watchبراون' مؤسس منظمة  

الر ع العام العالم   عندما قامت المنظمة بعم   بحاث ئات االهتمام بالشأن البيئ  ف  
كان من بين المواضي  المنبثسة عنها:  يادّ الروابط إ ار برنامج األمم المتحدّ للتنمية  و 

بين الهجّر الداخلية والدولية والبيئة  ليسوم بعدها برنامج األمم المتحدّ بنشر بحث بعنوان  
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على  نهم:   1985"النجئون البيئيون" الئع  عدا الباحث المصرع عصام الحناوع عام  
التسل سكنهم  م ادّر  على  الئين  جبروا  بسبب "األشخاص  دائمة  بصفة  مؤقتا  و  يدع 

اض راب واضح للبيئة سواء بسبب ال بيعة نفسها  م بسبب تدخ  اإلنسان   ين  صبح  
للخ ر   و  ثر على حياتهم بصفة جلية  وف  عام   عرفهم    1993وجودهم معرضا  

'نورمان ماير ' بأنهم: "األشخاص الئين يمكنهم الحصول على حياّ آمنة ف   ما ن  
يومية وهئا إما بسبب الجفاف  وتآ   التربة  التصحر وغيرها من المشا   معيشتهم ال
 . (398- 385  الصفحات 2022)بونصيار   البيئية". 

   سباب    ن  حيث   السسرعا  والن وح   الهجّر  بين  التفرقة  وجوب   إلىوتجدر اإلشاّر هنا  
 بسبب   منا لهم  م ادرّ   إلى  الناس  تدف   الت ه     انتشارا    األ ثر   ه    السسرع   الن وح

 فصول   ف   والت يرات   روالتصح    والجفاف  الفيضانات :  ف   ةتمثلالم  البيئية  الظروف
  ما ن   إلى   الن وح  ويكون   قسريا    يكون   الحالة  هئا  ف    السكان  فن وح  األم ار   ه ول
يشك  الن وح وحسب البنك الدول     المو ن   إلى  بعدها  الرجوع  يتم   مانا      ثر  قريبة

إداّر   مة   السسرع  إئا تمت  إنمائية كبيّر  إال  نه  تثير تحديات  بالفع    مة عالمية 
النجئين بفعالية وكفاءّ من خنل سياسات شاملة واستثمارات إنمائية فإنه يمكن  ن  

 يحسق الرخاء االجتماع  واالقتصادع للبلدان المضيفة. 
  البنك الدولي: -5

 ف   البنك الدول   حد   بر مصادر التموي  والمعرفة بالنسبة للبلدان النامية  يعد  
 بالحد  مشترك  امالت يجمعها خمس مؤسسات  من تت ون مجموعة البنك الدول    العالم 
وتتمث المستدامة التنمية وتشجي  المشترك الرخاء و يادّ الفسر  من هئا       ولى 

 البلدان حكومات ل تسديم قروض  ومهمتهالتعمير؛  البنك الدولي لإلنشاء و   :ف   المؤسسات 
 المؤسسة   وكئا  االئتمانية باألهلية المتمتعة منخفضة الدخ  والبلدان الدخ  متوس ة
فسرا   إضافة  البلدان  شد   لحكومات  ومنحا   فوائد  بدون  قروضا   تسدم  ا الت للتنمية الدولية
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 المال  ر س  سهم ف  ومساهمات  قروضا   تسديم  ومهمتها الدولية؛ التمويل مؤسسةإلى  
  ف  حين تتمث  النامية البلدان ف  الخاص  الس اع استثمارات  استشارية لتحفي  وخدمات 

 الت  االستثمار؛ لضمان الدولية الوكالةالوكالة الرابعة ضمن مجموعة البنك الدول  ف   
 والمسرضين  االئتمان للمستثمرين لتع ي  و دوات  السياسية  المخا ر ضد  تأمينا   تسدم 
  بعدها نجد الصاعدّ االقتصادات  بلدان  األجنب  المباشر ف   االستثمار تسهي  ب ية 

 للمصالحة  دولية  تسهينت  يسدم  الئع بدورا؛  االستثمار منازعات لتسوية لدوليا المركز
  2018   2030)الدول   إنهاء الفسر المدق  لعام  .  االستثمار منا عات  ف  والتحكيم
 . (06صفحة  

ننتس  اآن إلى  بعد تبيان وضبط معان  ودالالت مختلف مص لحات الدراسة   
 الحسوقيةتبيان حسو  النجئين ف  ظ  جائحة كورونا  وكيف  ثرت على وضعيتهم  

المحور الموال   وتسييم سياسات البنك الدول  بشك  مختصر وئلك كما هو مبين ف   
 ف  حمايتهم ف  ظ  األ مة الوبائية ف  المحور الثالث من هئا الدراسة. 

  ى الفئات الهشة وعلى حقوق الالجئينعل 19- وفيدثانيا: تأثير جائحة ك
ف  هئا المحور  وقب  الت ر   إلى تأثير الجائحة على حسو  النجئين  ال بأس   

  ن نبين تأثيرها على االقتصاد العالم   وتأثيراتها على مختلف الس اعات واألبعاد. 
 :العالمي على الوضع العام 19-تأثير جائحة فيروس كوفيد  -1

مارس    منتصف  وم  حلول  العالم   حول  االنتشار  ف   19- كوفيد   وباء  م  استمرار 
 ما    ع  -  حالة  مليون   123  من    ثر  عن  العالم  حول  البلدان   بل ت      2021  عام  ف 

 حالة   مليون   2.7  من   و  ثر   -إحصاءات العام الماض   حجم   ضعاف  خمسة   من   يسرب 
 تم تو ي   فإنه   خرم   مرّ   حالي ا  الجديدّ  الحاالت   تت ايد   وبينما  المرض   إلى  تع م   وفاّ

 وف   للمجتم  الصح  عبر العالم   اللساحات   من  جرعة  مليون   400  من  يسرب   ما  بالفع 
 جم ة  يات تحد    يترك  الوباء  ي ال  ال  ئلك   والتسدم  وم   األم   بوادر  بعض   قدمت   النهاية



: البنك الدولي  19- مؤسسات الدولية في حماية الالجئين في ظل جائحة كوفيددراسة تقييمية لدور ال
 راضية أونيس ط.د                                                                      نموذجًا. 

 2022ماي                الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية  واإلنسانية   المركز

155 

 الحد  ف   األخير  التسدم  من  عسود   بإل اء  التأثيرات   الدولية  وتهدد   والمنظمات   للحكومات 
لدعم  وتفاقم  الجنسين  بين  والمساوّا  األ فال   وت ئية  الفسر   من   النجئين   الجهود 

المجتمعات   والمهاجرين وحسب  األخرم   الضعيفة  ف    لألنشطة   التوافقية  اللجنة  
  2020  عام  ف   العالمية  العم   ساعات   من  %8.8  فسدان  فسد تم (CCSA) اإلحصائية

 ف   الخسائر   ضعاف  يعادل  ربعة  وهو  كام    بدوام  وظيفة  مليون   255  يعادل  ما   ع
 Covid-19  ن  إلى  التسديرات    شارت   كما  2009  لعام  المالية  األ مة  خنل  الوظائف
 عن  كبيرّ    يادّ  وه    2020  خنل عام   الفسر   إلى  شخص   مليون   119- 124دف  ب  
 بينما    2020  عام  ف   %60  بنسبة  ال يران  ركاب   حركة  كما وانخفضت  سابسة   تسديرات 
 تنخفض    ن  م  احتمال   -السفن   ميناء  بواس ة  قياسه  تم  كما - الشحن  نشات  انخفض 
  عام   منئ   له  انخفاض    ول  البشرية  التنمية  مؤشر  تسريب ا  بينما سج   بالمائة  10  بنسبة
 ف    اإلناث   مشاركة  معدل  ف   التسدم   عسود من  على  انسضت   الت   الجائحة  بسبب   1990

بنسبة   انخفضت   اإل ن    ين  على  لها   عام   سو   الدولية  السياحة   العم   بينما سجلت 
  2020  عام  ف   %6  بنسبة  ال ربون     سيد   ثان   انبعاثات     وبيئيا  انخفضت 74%

 ,2020 ,(CCSA))  والنس   ال يران  ف   النشات  انخفاض   إلى  كبيرا  حد   إلى  ئلك  وُيع م 

p. 03) . 
من العام    األخيرّ   الشهور  ف   االقتصادع  النشات   بها  من   الت   الخسائر  ومثلت 

 بانعكاس  احتماالت   هناك   فبينما  فسط    البداية  مجرد   19-كوفيد   جائحة  بسبب   2020
 تشير  إئ   الجائحة   خفت   متى  والتجارّ   اإلنتاج  ف   المسبو    وغير  السري   االنهيار  مسار

 لجي    من مة  تظ    ن  يمكن  األج    ويلة  االقتصادية  العواقب    ن  إلى  التاريخية  البيانات 
 ما   ع  -  الحسيسية  الفائدّ   سعار  انخفاض   فتّر  امتداد   العواقب   هئا  بين  ومن    ثر    و

 هئا   ن  كما    ثر    و  لعسدين  الحال  هئا  استمر  وربما  -م من  ركود   حالة  من  يسرب 
 الحسيسية   األجور  ف   ارتفاع  يصاحبها  االقتراض   ت اليف  انخفاض   ف   المتواصلة  الفترات 

ل  ك   للحكومات   كبيرا    حي ا    تتيح   نها  كما  الضرر  مواجهة  ف    النشات  تدابير  تمو 
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  ينجم   الئع  ال بير  الركود   فترات   بعد    نه  المعروف  ومن  الجائحة    وقعته  الئع  االقتصادع
 خمس   من  تمتد   لفتّر  المأمونة   الحسيسية  الفائدّ   سعار  تنخفض    ين قد   مالية     مات   عن 
 . (14-12  الصفحات 2020) وسكار و وآخرون  . سنوات  عشر إلى

الناجمة   االجتماعية والنفسية كاال تئاب والح ن والهل  ثارمختلف اآ فضن  عن و 
العالمية  وانخفض ال لب العالم  ف  انهيار صناعة النفط  كئلك     ثرت  عن الجائحة

مستوياته ألدنى  ال اقة  ك   شكال على  وانس عت  عسود   منئ  مّر  التواص    ألول 
بك   شكالها  والتنسنت  الحركة  وتوقفت  من    االجتماع    العديد  خلق  عن  فضن 

المشكنت االقتصادية واالجتماعية والنفسية  فسد بينت الجائحة مدم هشاشة السياسة 
 العامة الصحية العالمية خاصة ف  الدول النامية والمنا ق الهشة والمتأثّر بالصراعات 

من    م  عدم قدّر المؤسسات االستشفائية على استيعاب األعداد الهائلة  وكثّر النجئين
المصابين بالفيروس  قابله وفاّ العديد من  عضاء ال ادر ال ب  متأثرين بالعدوم الت  

 انتسلت إليهم من المرضى. 
 البلدان النامية ن في  الالجئيآثار الجائحة الوبائية على الفئات الهشة وعلى   -2

والعشرين تعد  جائحة فيروس كورونا المستجد   شهر   مة حدثت ف  السرن الحادع  
  فرادم وجماعات واأل بر بن منا ع حت ى اآن  ملسية بظنلها بسوّ  على البشرية جمعاء

و شارت اإلحصاءات العالمية إلى  ن عدد اإلصابات قد   ومؤسسات وحكومات ودول  
العام   ي يد على    2020بل ت ف  منتصف شهر سبتمبر من    مليون إصابة   29ما 

د   900و  ثر من   ّ  م  ت ايد اإلصابات اليومية بالفيروس بوتيّر مسلسة ف   لف وفاّ مؤك 
معظم دول العالم  الت  باتت تعان  من تبعاتها إلى يومنا هئا  كالركود االقتصادع  
ية  فضن عن آثارها النفسية على مختلف  ح  و  مات ال ئاء والدواء  ونسص المواد الص 

 .(07  صفحة 2020االجتماع   )و  شرائح المجتم .
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وقب  ظهور الجائحة شكلت من سة جنوب الصحراء ف  إفريسيا  خاصة الشرقية  
من    مو نا  أل ثر  العظمى   البحيرات  ومن سة  و   11منها   داخل   نا ح   3.4مليون 

 و ال وارث ال بيعية  وكئا المستوم المتدن  مليون الجئ  وهئا نتيجة للن اعات المسلحة  
ئا البلدان  كما  ن الصراع على السل ة واحت ار للتنمية االجتماعية واالقتصادية ف  ه

الموارد ال بيعية تعد من  هم العوام  الرئيسة الت  تؤجج الن اعات المسلحة ف  منا ق 
داخليا   والمشردين  والنا حين  والنجئين  الستلى  من  العديد  وتخلق  الساّر   من  مختلفة 

مخيمات معظمها ف  منا ق وتعيا ال البية العظمى من هؤالء النجئين منئ عسود ف   
 و حدودية بعيدّ عن المنا ق الحضرية   ين يعانون من صعوبة الحصول على نائية  

وظائف وخدمات عامة  إضافة إلى نسص الت ئية وصعوبة الحصول على الخدمات 
الصحية ومياا الشرب ونظام الصرف الصح   مما جعلها بؤّر النتشار عديد األمراض 

لمنريا  الس   واإليد   والجائحة الحالية المتمثلة ف  فيروس كورونا  واألوبئة على غرار ا
المنا ق   تلك  ف   االجتماع   والتباعد  النظافة  احترام شروت  يستحي   المستجد    ين 
ولهئا األسباب  ومنئ اإلعنن عن  ولى حاالت اإلصابة بفيروس كورونا ف  إفريسيا  

ة األمم المتحدّ ومنظمة الصحة العالمية جنوب الصحراء  حئر كبار المسؤولين ف  هيئ
. )دريدع و    من الوض  الحرج الئع تواجهه الساّر  مام هئا الوض  اإلنسان  المستجد 

     .(255- 231  الصفحات 2021مر وق   
 : والبلدان النامية  جرين في الوطن العربياتأثير الجائحة على الالجئين والمه -3

  تداعيتها إن    ب  فحسب  كبرم  صحية   مة تمث  ال  19- كوفيد  فيروس جائحة إن
  العالم دول ك   ف   سلبية ا  آثار  ستترك وسياسية واقتصادية اجتماعية   مات  ولدت 

 الن اعات  بسبب  اإلجهاد   من  صن   الصحية النظم  تعان    ين العرب   الو ن ف خاصة  
 بعواقب   تتسب ب  سوف الجائحة  ن وم  لنجئين كثّر  عداد النا حين واو  والصراعات 

 جمي  دور تصوُّر عادّإل  ثمينة فرصة    نها إال قادمة  لسنوات  خ يّر واقتصادية صحية
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 العربية الدول لحكومات  ينب    ين    الصحية النظم تع ي  إلى العربية الدول ف  الجهات 
 الصحية الرعاية خدمات  تسديم ف  والمسؤوليات   األدوار تنسيق  ف  السيادّ تتولى  ن

 السوع  والتنسيق  الشاملة  الصحية الت  ية ف  ق اعاتها بجمي   الو نية األولويات  وتلبية 
  الو نية  التحديات  لمواجهة مت املة تعاونية بصوّر الس اعات  جمي  تعم    ن لضمان
  الصفحات 2020)مل اوع     .والصمود  االستجابة  على قادّر صحية  نظمة وبناء الملحة
05 -60) . 

  خصوصا ئون النج واأل فال اللجوء و البويا والمهاجرون  داخل النا حون  ويعد  
العرب  الو ن   المعيشية  ألوضاعهم نظرا كورونا   ائحةج لتفش  عرضة   ثر  ف  

 الرعاية  خدمات  مث : األساسية الخدمات  على بحصولهم دودّمح فرص  وتوفر الساسية 
ين  النا ح  المدنيين بأحسية اإلنسان   الدول  السانون   حكام تسرر الصدد  ئات  وف  الصحية 

 كما وال ئاء   والسنمة والصحة الصحية النظافة ومت ل بات المأوم   على صوللحبا
 ومنالمسلحة   العدائية العمليات   آثار من جمي  المدنيين  اإلنسان  الدول  السانون  يحم 

 دون تميي . الصحية الرعاية على ولهمحص على  وينص  ية لحر ا من التعسف لحرمان ا
 . (788- 763  الصفحات 2021)رحال و شكيرين   

البلدان   تساس   الخبراء  ن  توق   الت  وقد  الدخ    المنخفضة والمتوس ة  النامية 
  271.6مليون نا ح داخليا   و   41.3مليون الجئ   و   25.9تشك  حاليا  مو نا  لحوال   

  األمر الئع ي يد من تعر ض 19-  لجائحة كوفيد مليون مهاجرا اآثار األ ثر تدميرا  
الفئات الضعيفة آثار جائحة كوفيد  وفر غالبية   وهئا مردا ف  ئلك عدم ت19-هئا 

البلدان المنخفضة والمتوس ة الدخ  على بنية تحتية منئمة على مستوم الصحة  و 
الخدمات اإلنسانية للتعام  م  جائحة صحية عالمية  وم  ئلك  يتمث  الواق  الح   ف  
فتّر الجائحة العالمية  ف  كون احتياجات ومت لبات الفئات الضعيفة ت ون ف  كثير 

ا يتم  خئا بعين االعتبار ف  إجراءات االستجابة الو نية  وبالنسبة  من األحيان  خر م
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لنجئين والمهاجرين  فهئا يخلق حالة " وارئ م دوجة" على النجئين والمهاجرين بثنث 
 ( 49- 47  الصفحات 2020)اإلسنم     وئلك على النحو التال :  ر  مختلفة

نظام    :أوالً  • يشكلها  الت   والمدمّر  الفتا ة  المباشّر  المخا ّر  من  ت يد  كونها 
رعاية صحية غير مهيا على السكان الئين يعانون من نسات ضعف قائمة  

فالنجئين والمهاجرين يكونون   ثر    بمعنى آخر   (Committee., 2020)  مسبسا
عرضة لإلصابة بالفيروس بسبب غياب الشروت الموضوعة من قب  منظمة  
الصحة العالمية على غرار احترام التباعد االجتماع  وت بيق الحجر الصح   
المنسولة  الجارية  المياا  وغياب  الصحية  الرعاية  ونسص  النظافة  وغياب 

والمرافق   ل وادر ال بيةلصح   ونسص اباألنابيب وغياب خدمات الصرف ا
 الصحية تماما مث  ما هو األمر م  دول إفريسيا جنوب الصحراء.

على    :ثانياً  • مباشر  غير  خ را  الجائحة  تعد  االقتصادية   األوضاع  نتيجة 
من  للحد  الصارمة  اإلغن   سياسات  بسبب  وئلك  والمهاجرين   النجئين 
االقتصادات  على  كبيرا  تأثيرا  السياسات  لتلك  كان  الفيروسا  ين  انتشار 
على   كبيّر  تهديدات  وشكلت  خاصة   بصفة  والعربية  عامة  بصفة  العالمية 

والمهاجرين بشك    ثر خصوصية  الرفاا   واالقتصادع لنجئين  االجتماع  
ن تم فال البية منهم يتم   وئلك بسبب صعوبة حصولهم على الوظائف العامة وا 
توظيفهم ف  الس اع غير الرسم ا حيث ت ون األجور يومية  مما يعرضهم  
د  لفسدان التأمين الصح  ونسص الحماية االجتماعية  ويتفاقم الوض    ثر عن

التأخير ف  تسوية الوض  السانون  لنجئين ف  البلدان المضيفة  بسبب غياب  
مستوم   على  المتخئّ  اإلجراءات  كما  ن  و مور  خرم   السانون   االعتراف 
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مث  قيود السفر والتنس  وغلق الحدود البرية والبحرية   19- االستجابة ل وفيد 
المسا ن ا  واس  منعت من وصول  الجارية على  اإلنسانية  والجوية  عدات 

المنظمات   قب  مختلف  لهم من  المانحة  والمهاجرين  النجئين  للمنيين من 
 الدولية.

على النجئين نتيجة للبيئات السياسية    ثانويا    خ را    19-  كوفيد يشك    :أخيراً و  •
تجاا النجئين بسبب  الهشة ف  البلدان المضيفة  الت  اتسمت بالتميي  الشديد  

  وهناك من يعتبر   19-انتشار المرض وعلى وجه الخصوص بالنسبة ل وفيد 
يمكن  ن تجبر النجئين على  والعنصرية   ن مث  تلك الممارسات الرجعية  

لدول م البتهم بحسوقهم ف  اعلى  جعلهم غير قادرين  الشعور باالغتراب وت
ف  ممارسة التو ي  غير المت افئ    بعضهاتفنن  المضيفة  هئا األخيّر الت  ي

وغير العادل لخدمات الرعاية الصحية من  ج  الفئات الهشة والضعيفة  وغير  
بكوفيد  اإلصابة  حاالت  وتتب   إداّر  على  النجئين    19-قادّر  صفوف  ف  

 ين و الب  اللجوء بصفة خاصة. والمهاجر 

ات العالم المتسدم وبدرجة   بر  خلفتها الجائحة على معظم اقتصاد   ه  إئن آثار
وبدرجة   ثر على حسو  النجئين  على الدول النامية والدول ئات الدخ  المنخفض   

االستسرار  وغياب  ال بيعية  ال وارث  وكثّر  بالصراعات  المتسمة  الهشة  المنا ق  ف  
وه  تحديات ملح ة جعلت من هئا البلدان  وضعف التنمية االقتصادية فيها   السياس   

ا  تبئل   وا عادّ ت يير الئهنيات للتعاف  وكيفية التعايا ف  عالم ما بعد الجائحة  جهود 
والسلوكيات ف  العنقات االجتماعية  ونبئ ك   شكال الت ر ف والتميي  العنصرع وعدم 

الفئات المهمشة والضعيفة   خاصة فئة النجئين والمهاجرين  المساوّا ف  المعاملة م  
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ف  المجتمعات المضيفة بما    ضروّر إدماجهمو   والنا حين  م  وجوب الت ف  بحسوقهم
يعة الحال  وعدم المساس بكرامتهم  هئا السياسات من وافق وقدرات تلك الدول ب بيت

شانها  ن تحسق مناف  اقتصادية واجتماعية جمة إئا ما تمت إدارتها على نحو مستدام  
 وفعال.

- ثالثا: تقييم سياسات البنك الدولي تجاه حماية الالجئين في ظل أزمة كوفيد
19 . 

جئين   اء فئة النلدول  إالمحور تسديم دراسة تسييمية لدور البنك انحاول ف  هئا  
  وه  حسا شملت سياساته حماية  19- ف  ظ  األ مة الوبائية المتمثلة ف  جائحة كوفيد 

النجئين وساهمت ف  الحفاظ على حسوقهم من خنل ما يتبناا ويسوم بنشرا ف  سلسلة 
 جتماعات الت  ينظمها.التسارير الدورية المنشوّر  والندوات واال

ما ت ر   البنك الدول  خنل الجائحة إلى توجيه االهتمام لفئة    ف  الواق   نادرا  
تتناول موضوعات عدّ  التسارير الواردّ  النجئين خنل األ مة الوبائية  ب  إن  غلب 
على غرار   مة الديون و  مة تو ي  اللساحات والحرص على ضمان حصول الجمي  

بأ مة ال اقة وت ير المناخ وضروّر على اللساح على نحو شام    يضا يهتم البنك الدول   
التصدع له  ويهتم كثيرا بموضوع الفسر وعدم المساوّا وضروّر مكافحته لتحسيق عالم  

لضمان التعاف    وكئا منح التموي  للبلدان النامية   عادل ومت افئ ف  الفرص والثروات 
ضمن  عرض  هم النسات الواردّ  ف  ما يل   و   على نحو شام  من تداعيات الجائحة 

 اهتمامات البنك الدول  ف  ما يخص النجئين والمهاجرين:
المعنونة   التسارير سلسلة من الدول  للبنك تسرير  ول  توق  سنوات  ثنث  قب  •

 المناخ ت ي ر يؤدع يمكن  ن  2050 عام  بحلول  نه  « Groundswell »  بع:
 ف :)جنوب العالم  تتمث    من منا ق ثنث  ف  شخص  مليون  143 هجّر إلى
 ئلك ومنئ  بلدانه  داخ  الصحراء(  جنوب  و فريسيا النتينية و مريكا آسيا
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كورونا   فيروس جائحة تفش  جراء من  كبيّر ألضرار العالم  تعر ض  الحين 
الفسر   معدالت  تسليص  نحو الُمحر  التسدم من عسود   ( وضياع19-)كوفيد 
)كليمنت   يوم بعد  يوما   وضوحا   ت داد  المناخ ت ي ر آثار فإن نفسه  الوقت  وف 

وآخرون،   ال وكب    (iv، صفحة  2021و  حراّر  درجة  ارتفاع  م   خاصة 
 بال ة مناخية  خاصة ف  العسد األخير من العام الحال   قابله حدوث ظواهر

 ت يرات  وقوع والحرائق  م العالما كال ال ل والفيضانات    نحاء جمي  ف  الشدّ
اإلجراءات  ُتتخئ  لم ماوحسب البنك الدول  فإنه  عدّ منا ق من العالم    ف 

 الناجمة للهجّر ساخنة" "بؤر ظهور ُيتوق  الن مة لمواجهة هئا اآثار  فإنه
 ا حيث 2050 عام  بحلول السادم وتفاقمها العسد  غضون  ف  المناخ ت ي ر عن 

 منا ق إلى والتوجه إعالتهم على قادّر تعد  لم الت   األما ن السكان  ي ادر
 ف  ت ايدا   حاليا   المدن تشهد  المثال  سبي   فعلى   الفرص   لهم تتيح  خرم 
 المياا  وتناقص  شح   مث   بالمناخ  المتصلة  التحديات   ن ونجد  الوافدّ  الهجّر
ئلك   ف  دورا   تلعب  البحر  كلها مياا منسوب  وارتفاع  المحاصي   إنتاجية
 ت ي ر بسبب  الخارجية ساخنة للهجّر بؤرا   تصبح  ن  يمكن الت   األما ن  وحتى
 من كبيّر  عدادا   تساند  األرجح على ستظ  اآثار  ت ايد  جراء من المناخ

 مهيأّ غير ت ون  ما غالبا   الُمستسبلة المنا ق نفسه  فإن الوقت وف  السكان 
 بالخدمات  وت ويدهم المناخ ت ي ر بسبب  داخليا   المهاجرين من الم يد  الستسبال
 .مهاراتهم من االستفادّ حتى  و األساسية

  مليون   84   ن  إلى  النجئين  لشؤون   المتحدّ  األمم  مفوضية  تسديرات   لسد  شارت  •
  20  من    ثر  بينهم   من   2021  عام   منتصف   بحلول  قسرا    ن حوا  شخص 
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 فسط   سنوات   عشر  وخنل.  داخليا    النا حين  من  مت ايد   وعدد   الجئ   مليون 
 والعنف  الصراع  بسبب   قسرا    ن حوا  الئين  العالم  سكان  نسبة  ارتفعت 

  بين   من  1  من  والبيئية   واالقتصادية  السياسية  األ مات   وكئلك  واالض هاد 
 ف   الن وح  حجم  من  الرغم   شخصا   وعلى  95  بين  من  1  إلى  شخصا    159
   وكرانيا   من  مؤخرا    ن حوا  شخص   منيين  3.7  ئلك  ف   بما   العالم    نحاء  جمي 

األوكرانية الروسية  الحرب    البحوث  ف   ملحوظ  نسص   هناك   بسبب وينت 
 ولسد    اإلنمائية  واالستثمارات   السياسات   ف   بها  لنسترشاد   الموضوع  هئا  حول
  لشؤون  المتحدّ األمم مفوضية م  باالشتراك الدول  البنك  جرم  الفجّو  هئا

 المتحدّ    الممل ة  ف   والتنمية  ال ومنولث   وشؤون   الخارجية  وو اّر  النجئين 
 بين التماسك وتع ي  الصراعات  نشوب  من  كيفية لفهم الدراسات  من سلسلة

الواردّ  عنا  الن وح     من  تعان   الت   المحلية  المجتمعات  الدراسات  وتجم  
الن وح السسرع يشك  بالفع    مة عالمية إنمائية    بشأن  وغندا وبيرو على  ن

كبرم  إال  نه إئا تمت إدارته على نحو فعال فإنه يحسق الرخاء االقتصادع 
العنصرع   التميي   ك   شكال  على  ويسض   المضيفة   للدول  واالجتماع  

ويمكن  ن تتخئ هئا  والشعور بعدم المساوّا بين النجئين والسكان المحليين  
متعددّ البرامج   اإلنمائية  االستثمارات  منها  عديدّ   والسياسات  شكاال  

)مث    االجتماعية  والمساعدّ  التحتيةا  والبنية  الخدمات  ف   الس اعات 
المسدمة  والمنح  المؤقت   التش ي   وبرامج  والسسائم   النسدية   التحوينت 
على   التدريب  وبرامج  التعليميةا  الدراسية  والمنح  المحلية(ا  للمجتمعات 
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ودعم  ا م    لمهاراتا  التعا ف  الستثاّر  العامة  والرسائ   النفسيةا  الصحة 
 .(2022)كورد و وآخرون  . النجئين ومن  كراهية األجانب 

  واالقتصادية  الصحية  للتداعيات   التصدع  البلدان  تواص   حين  وف  •
  لجائحة   الشاملة  الدول   البنك  مجموعة  استجابة  سعت   للجائحة   واالجتماعية

ف  تاريخ األ مات ب ض النظر عن   واأل بر  األسرع  االستجابة  وه -  كورونا
وباء  اقتصادية   و  مالية   و    وحماية   األرواح   إنسائ   إلى  - بيعتهاا   مة 

 االقتصادات   وبناء  وا عادّ  مستدام   نمو  وتحسيق  احتياجا    األ ثر   الفسيّر  الفئات 
  2021  المالية  السنة  ف   البنك الدول   ارتبا ات   وبل ت    فض    نحو  على

 سريعة  تموي   آليات   خنل  من  دوالر  مليار  157قدم    حيث   قياسية   مستويات 
  اإلنمائية   احتياجاتها   وتلبية  كورونا   أل مة  التصدع  على  البلدان  لمساعدّ   ومرنة
  الهشاشة  بأوضاع   المتأثّر  للبلدان  المساندّ  تسديم  ئلك  ويشم    إلحاحا    األ ثر

 األمن  وانعدام  المدق    الفسر  األشخاص   منيين  يواجه  حيث   والعنف   والصراع
براثن     السسرع   الن وح   من  مسبوقة  غير  ومستويات    ال ئائ   )الدول   من 

  صفحة  2021األ مة إلى تعاٍف  خضر وقادر على الصمود وشام  للجمي    
ّ  عدم المساوّا و تفاقم  الفسر و برو  ظاهّر  خاصة ف  ظ      (03 ت ير  يادّ حد 

  وه  كلها عوام  مسببة  المناخ الت  تعتبر  بر  السضايا ف  العصر الحال 
 لت ايد الهجّر الداخلية والن وح السسرع وت ايد عدد النجئين.

  سلسلة   من  الثالث   تسريرا  ف   األخيّر  الدول   للبنك  تسديرات   وحسب  •
Groundswell 2021إلى   المناخ  ت ير  يؤدع  قد   2050  عام  بحلول  فإنه   ا  

  ف    الدول   البنك  تسرير  وتوصَّ   بلدانهم   داخ   ف   شخص   مليون   216 تنس 
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  قوّ   ت داد   الت   الهجّر  عوام    حد   وهو  -المناخ  ت ي ر   ن  إلى  له   تسرير   حدث 
–  العالم  منا ق  من  ست   ف   شخص   مليون   216  يجبر  قد   -يوم   بعد   يوما  

 والمحيط   آسيا  شر   مريكا النتينية  شمال إفريسيا  إفريسيا جنوب الصحراء   
 داخ    االرتحال  على  -الوس ى  وآسيا  الشرقية   وروبا   جنوب آسيا   الهادع
  الداخلية   للهجّر  ساخنة  بؤر  تظهر  وقد    2050  عام  بحلول  بلدانهم  حدود 

  وتفاقمها   انتشارها  وتواص    2030  عام  بحلول  المناخ  ت ي ر  عن  الناجمة
 إجراءات  التخائ   سريعا  التحرك   نَّ   إلى  كئلك  التسرير  ويخلص    2050  بحلول
سة  فورية   التنمية  ودعم  الدفيئة  ل ا ات   العالمية  االنبعاثات   من  للحد   وُمنسَّ

  بسبب   الهجّر  ن ا   من  يحد   قد  الصمود   على  والسادّر  للجمي   الشاملة  الخضراء
  2021)الدول   'استعراض حصاد عام    .%80  إلى   تص   بنسبة  المناخ  ت ير
'   11ف    ( 2021شكن  بيانيا : جائحة عدم المساوّا
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 الخاتمة:
  مة وبائية تمثلت ف  جائحة كورونا السادم من    2019العالم نهاية عام    عرف

آثارا وخيمة  ملسية بظنلها على ك  الشعوب والبلدان  مخلفةجمهورية الصين الشعبية  
على ك  المستويات وف  شتى الس اعات ومست الدول المتسدمة والنامية على حد سواء  

الدخ  المتوسط   والعاملين ئوع شة والفسيّر واألسر  و ثرت بشدّ على الفئات الضعيفة واله
والمنخفض  دون  ن ننسى آثارها المدمّر على فئة النجئين والنا حين بسبب  وضاعهم  

 استسرار سياس  والعنف والن اعات المسلحة والفسرنهم المتسمة بالن  الصعبة سواء ف  بلدا
يواجهون صعوبات جمة كإدماجهم ف  الميادين     و ف  البلدان المضيفة  ين  والحرمان

االقتصادية واالجتماعية  وسياسات التميي  العنصرع وعدم المساوّا ف  التعام  معهم  
من قب  البلدان المضيفة  مما يؤدع ف  نهاية الم اف إلى عدم م البتهم بأدنى حسوقهم  

 وحمايتهم من قب  المنظمات المعنية بهم. 
   ن   المحتم   ومن  التعاف    مسارات   ف   تفاوتا    لوقت الحال ف  ا  يشهد العالمكما  

  الركب   خلف  الدخ   ومتوس ة  منخفضة  البلدان  وترك  المساوّا  عدم  تفاقم  إلى  ئلك   يؤدع
 العوائق   ظ   ف   اليسين  وعدم  ال موض   من  بدرجة  محفوفا    كورونا   جائحة   مسار  ي ال  وال

غرار   مة    البلدان   من  العديد   ف    السائمة  تواجه  ين     والنا حين  النجئينعلى 
 ف   وللمساعدّ   قادمة  لسنوات   تعافيها  تب ئ   ن  يمكن  تحديات   النامية  االقتصادات 

 تاريخها  ف  لأل مة  استجابة   بر الدول  البنك مجموعة   لست  الجائحة   لهئا التصدع
نها  فريد   وض   ف   وه   المشاركة  على  البلدان  جمي   قدّر  ضمان  ف   المساعدّ  من يمك 
 وشام    الصمود   على  وقادرٍ   للبيئة   مراعٍ   نحو  على  والنمو  االستسرار  إلى  العودّ   ف 

 للجمي . 
النجئين ف  ظ    مة كوفيد  الدول  لحماية  البنك  استجابة    19- وتعد  استجابة 

ما  سبولةم منظمة    نوعا  غرار  على  األخرم  المنظمات  بسية  باستجابة  قورنت  ما  إئا 
الصحة العالمية والمفوضية األوروبية بشأن النجئين ومنظمة الصليب األحمر وغيرها  
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فالبنك الدول  لم يوجه صلب من المنظمات المختصة بحماية النجئين والمهاجرين   
ل نه نجح  حو شام  ودائم ف  تساريرا   اهتماماته ال برم لفئة النجئين والنا حين على ن

على   مة اللساح وضروّر اهتمامه     يركم  تف  سياساته التمويلية والمنح الت  قدمها   
التو ي  العادل للساح ف  ك  الدول والتأ يد على وجوب حصول الجمي  عليه  و يضا  

يين والهجّر المدفوعة نتيجة الهتمامه الدائم بأ مة ت ير المناخ فسد اهتم بالمهاجرين البيئ 
  إال  نه  السنوية  Groundswellبسبب ال وارث ال بيعية ف  سلسلة تساريرا المعروفة بع  

يمكن السول بأن سياسات البنك الدول  تجاا النجئين اتسمت بنوع من عدم إينء األهمية 
للفئة   لها    المساوّا م  وعدم كفاية دعمه  إدماجها على قدم  نظرا ألهميتها ف  حال 

 . واجتماعيا   السكان المحليين واإلضافة الت  يمكن  ن تسدمها هئا الفئة اقتصاديا  
 في األخير، حاولت الدراسة تقديم جملة من االقتراحات، كما يلي:  

ضروّر توجيه االهتمام الدول  لفئة النجئين وقت األ مات الوبائية ألنها الفئة   -
من آثارها الوخيمة  وئلك بسبب سوء  وضاعهم نتيجة الحروب   را  األ ثر تضر  

والن اعات وكئا تواجدهم ف  بؤر انتشار الفسر واألمراض الوبائية  وعلى حدود 
دول ف   خاصة  الصحراء  إفريسيا  الدول  وصول    جنوب  من  يصعب  مما 

 المساعدات الصحية وال ئائية إليهم. 
المتبا - االعتمادية  من  الهائ   ال م  الدولية  يادّ  المنظمات  مختلف  بين  دلة 

الحكومية وغير الحكومية  المختصة ف  التموي  والصحة واإلغاثة والهجّر  
إلى جنب   جنبا  تشابكية   والنجئين  إ ار عنقة  الدعم  ف   تسديم  من  ج  

الدول  ال اف  للنجئين  وضروّر إدماجهم وتوفير الحماية الن مة لهم وفق  
و  المعاهدات  عليه  تنص  بحسو   ما  الخاصة  الدولية  والمواثيق  الصكوك 

   حكوماتاإلنسان  وتجنب العم  بالشك  الفردع مث  ما شهدناا م  الدول وال
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التعاون الدول   ب  سارعت ك ين كانت متناقضة م  ما تدعوا إليه من شعارات  
ك  دولة لتحسيق مصالحها االقتصادية  وال  وتنافست ك  دولة على حدم من  

السباقة ف   ا تشاف اللساح المضاد للفيروس  هئا األخير الئع  ج   ن ت ون  
 سسط ال ثير من األقنعة وبين مدم هشاشة  نظمة الصحة العامة العالمية   
ومدم  يف عديد المص لحات والمفاهيم الت  يت نى بها المجتم  الدول  على  

ب   ثبت    غرار العولمة والتعاون الدول  و ن السّو ت من ف  امتنك األسلحة
الفيروس  ن السّو ف  امتنك منظومة صحية قوية قادّر على الصمود وقت 

 الجوائح على نحو كاف وشام  ومستدام.
  كيفية   حول  الدول المضيفة  تفكير  ف   واالبت ار  الصدر  برحابة  التحل   وجوب  -

  ف    والتميي   العنصرية  ونبئ   المجتم    عموم  ف   النا حين  النجئين  إدماج
  كانت   ما   ين   األرواح  إلنسائ   العم   وضرورّ   األ مات   وقت   الناس  م    التعام 

الدولية المنظمات  قب     يست ر    وقد    والضعيفة  الهشة  الفئات   وخاصة    من 
  جمي    وتمك ِّن  االنتظار   تستحق  ول نها  الوقت   بعض   اإليجابية  اآثار  ظهور

 .ورخاء  كرامة ف  حياتهم ا دهار من الموا نين
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 الخاتمة
 
المجتمع الدولي نظرا   ترقأ  ةعويصكككككككككك   ةظاهرة الالجئين تعد مشكككككككككك    

فعمل ع ى التصككد     ؛اإلنسككانهم لالنتهاكات الصككار ة لوقو   ضكك لتعر 
يجاده الظاهرة  ذله بعد تفشككككككككي    أو   ،و ول لمشككككككككاك هم سككككككككوا  من ق ل  وا 

والمؤسساتية  ،القانونية  اآللياتغ ب  أ   أن  إال؛  19فيروس  ورونا  وفيد  
المسكككككككككك رة من ق ل القانون الدولي لضككككككككككمان تمتع الالجئين بوقوق  لم 

 اصكة في دول   الالجئ  يعاني   ذتكن  في ة ل ود من التميز والقمع ال
  إلدماج صكككككككي  جديدة    إيجادا وجب ع ى المجتمع الدولي ذل ،المقصكككككككد

 ،والسكككككككككعي ل ت  يل الفعال ل معاهدات  ،الالجئين في الدول المسكككككككككتق  ة
مع ضكككرورة تعديل  ذات صككك ة بالالجئين    واإلق يمية ،واالتفاقيات الدولية

القوانين الو نية وتى تتمشكككككككككى مع القانون الدولي  اصكككككككككة ت   الدول 
 التي تعد   رف في .
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