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التفسير الموسع التفاقية الالجئين كآلية قانونية للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية
Extensive interpretation of the Refugee Convention as a legal mechanism to
eliminate illegal immigration

الدكتور سالم حوة
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ملخص:
يشكل توسع ظاىرة اذلجرة غري الشرعية هتديدا لؤلمن القومي للدوؿ سواء أكانت دوؿ ادلصدر ،العبور أو
الوجهة ،كما يشكل حتديا للحماية الدولية حلقوؽ اإلنساف من حيث نتائجها اجلسيمة على البشر؛ السخرة والدعارة،
االالؼ القتلى غرقا أو عطشا يف الصحراء ،مئات االالؼ ادلكدسني يف مراكز االيواء.
نعتقد أف أحد الوسائل للقضاء على ىذه الظاىرة يتمثل يف تفعيل نظاـ اللجوء عرب التفسري ادلوسع التفاقية
البلجئني من حيث أف ذالك سيحفز كل ضحايا النزاعات ادلسلحة على سلوؾ الطريق الشرعي لطلب اللجوء بدؿ
طريق اذلجرة الغري الشرعي.
الكلمات المفتاحية :اللجوء ،اتفاقية البلجئني ،التفسري ادلوسع ،اذلجرة غري الشرعية ،دوؿ ادلصدر ودوؿ العبور.

ABSTRACT:
It is clear we lived in a world that treated the refugee question very differently
from the world in the context of which the 1951 Convention Relating to the Status
of Refugees was drafted. Five decades saw the Cold War and all the related
conflicts, crises, and forced migration heat up and cool down, and ultimately end,
with large population flows being part of the whole process.
This article focuses the light on the liberal interpretation of the refugee
convention as a useful means to motivate forced migrants to seek asyluim legally
and give up to illegal migration.
key words: the refugee, forced migration, the refugee convention, asyluim , illegal
migration.
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مقدمة:

ال اختبلؼ يف أف البشرية تشهد أزىى عصور حقوؽ اإلنساف وال شك أف قادـ األياـ سيكوف األزىى ذلك
الف ىناؾ نظاما قا نونيا ظهر يعرؼ بالقانوف الدويل حلقوؽ اإلنساف أو احلماية الدولية حلقوؽ اإلنساف ،يشكل
القانوف الدويل لبلجئني أحد مكوناتو األساسية ألنو يوفر محاية خاصة لفئة ضعيفة ىم البلجئوف مث إف ما تعانيو
البشرية من حروب وختلف أدى إىل تفش لؤلمراض واألوبئة وسوء التغذية واحلرماف من أبسط مقومات العيش الكرًن
بل قياـ موجات بشرية ىائلة بالنزوح واللجوء من بلداهنا ،ال ينفي ىذا الواقع ادلعيش احلقيقة بل على العكس كاف أوال
ىو الدافع وراء تبلور فكرة محاية البلجئني ،كما يشكل ثانيا قرينة قاطعة على أمهية وحيوية ىذا النظاـ القانوين للقضاء
على تلك االنتهاكات وادلظامل ولكنو يفًتض احداث مبلئمة مع التطورات الواقعية عرب تقييم موضوعي ينتج عنو
االبقاء على االجيابيات والقضاء على السلبيات عرب وضع قواعد قانونية جديدة .
لقد أوىل اجملتمع الدويل يف عهد التنظيم الدويل عناية دلوضوع محاية البلجئني تكللت بصوغ نظاـ قانوين احتوتو

اتفاقية  1591والبوتوكوؿ ادللحق هبا ،لكن ادلبلحظ أف التفسري الضيق الذي اعتنقتو الدوؿ األطراؼ الوجهة 1الذي
يعترب اف البلجئ ىو ادلضطهد ادلدين والسياسي والتشدد يف شروط اللجوء وطوؿ اجراءاتو أسهم يف بروز وتعاظم
ظاىرة اذلجرة الغري الشرعية من حيث أف غالبية البلجئني الذين يفشلوف يف احلصوؿ على اللجوء يضطروف إىل مسلك
اذلجرة غري الشرعية ،2بناءا على ما سبق ستكوف اشكالية ورقتنا التفسري ادلوسع التفاقية البلجئني كآلية قانونية
للقضاء على ظاىرة اذلجرة غري الشرعية ،سوؼ نعاجل االشكالية يف نقطتني ؛ أوال توضيح التفسري ادلوسع دلفهوـ
البلجئ ،ثانيا تبياف ادلسوغات القانونية والواقعية اليت تشكل أساسا لذلك التفسري ادلوسع.
 – 1التعريف القانوني الموسع لالجئ
لقد أوىل اجملتمع الدويل يف عهد التنظيم الدويل امهية بالغة حلماية البلجئني السياسيني حيث أف اسباب
اللجوء كانت سياسية بامتياز فقد أدت الثورة البلشفية  1511إىل طرح مسالة محاية البلجئني الروس على عصبة
االمم فقامت األخرية بإنشاء ادلفوضية السامية حلماية البلجئني الروس يف  1591وعني فريديتوف نانسن مفوضا
ساميا ،الذي كلف بوضع نظاـ قانوين لبلجئني لتقدًن العوف لبلجئني الروس من خبلؿ منحهم وثائق ىوية وسفر،
 - 1تتمثل يف الدوؿ ادلتطورة ؛ الواليات ادلتحدة ،كندا ،االحتاد االورويب واسًتاليا
 - 2اعتنقت الدوؿ األطراؼ ادلمر رأيا ال دييز بني االضطهاد نتيجة انتهاؾ احلقوؽ ادلدنية والسياسية وانتهاؾ احلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعدـ
موافقة الدوؿ االطراؼ الوجهة دفعها إىل صوغ نصوص قانونية جهوية ،قامت الدوؿ االفريقية بصوغ اتفاقية اديس ابابا منظمة الوحدة االفريقية ادلنظمة
ادلسائل اخلاصة باللجوء يف  ،1595قامت دوؿ امريكا البلتينية بصوغ اتفاقية مماثلة تعرؼ بإعبلف قرطا جنة لبلجئني يف .1591
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توفري مناصب عمل وتسهيل عودهتم إىل بلدىم وىو ما حتقق من خبلؿ اتفاقية خاصة ،أدى اعتبلء ىتلر احلكم يف
ادلانيا إىل أنشاء مفوضية سامية حلماية البلجئني األدلاف الفارين من احلكم النازي  1511حيث عمل ادلفوض
السامي جيمس ماك دونالد على توطني  ، 98888مل يتغري االمر يف عهد منظمة االمم ادلتحدة فقد أدت النتائج
الكارثية للحرب العادلية الثانية الضحايا وىم مبليني ادلهجرين والنازحني واألسرى وادلساجني إىل إنشاء إدارة االمم
ادلتحدة لئلغاثة والتعمري بواشنطن يف  ،1511خلفتها ادلنظمة الدولية لبلجئني يف  1511اليت حتصر البلجئني يف
ضحايا النازية والفاشية وحلفاؤىم واجلمهوريني االسباف ،بعد فشل ادلنظمة أنشئت األمم ادلتحدة ادلفوضية السامية
لشؤوف البلجئني يف  1515دلواجهة حركة الفرار من االحتاد السوفيييت ودوؿ اوروبا الشرقية بعد انتهاء التحالف

وبداية الصراع بني الشرؽ والغرب.1
يشمل تعريف البلجئ أي انساف يكوف خارج بلد منشئو وليست لديو القدرة على أو الرغبة يف العودة إىل
ذلك البلد ،أو التمتّع حبمايتو وذلك بسبب خوؼ مربر من االضطهاد على أساس العرؽ أوال ّدين أو اجلنسية أو
الرأي ،2يفًتض الواقع ادلعيش اعتناؽ تفسري موسع دلفهوـ البلجئ العتبارين ؛ أوال ألف
االنتماء إىل رلموعة معيّنة ،أو ّ
االضطهاد قد ال ينحصر يف ادلساس باحلقوؽ ادلدنية والسياسية بل قد يشمل احلقوؽ االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،ثانيا صعوبة التمييز بني البلجئ وادلهاجر.
 1 – 1المفهوم الموسع لالضطهاد

يقوـ النظاـ القانوين للجوء على توفري احلماية لؤلشخاص الذين تنتهك حقوقهم ادلدنية والسياسية خاصة احلق يف احلياة
والسبلمة اجلسدية ألهنم يتعرضوف لبلضطهاد ،جيب التأكيد ىنا أف اتفاقية البلجئني خلت من أي تعريف دقيق أو معايري
ديكن االستئناس هبا كما ال يوجد تعريف عادلي جامع مانع متفق عليو ،3لذالك يًتؾ لقضاة احملاكم الوطنية اعماؿ سلطتهم
التقديرية لذالك يعترب اضطهادا اخلوؼ من هتديد احلياة أو السبلمة اجلسدية والذىنية للشخص ألنو يعارض نظاما سياسيا
غري دديقراطيا جيمع اجملتمع الدويل على انتهاكو حلقوؽ االنساف واحلريات األساسية ألف ذالك يرقي إىل انتهاؾ violation
يف حني يستثين االشخاص الذين دتس حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألف ذالك يعترب ظلما ،4 injustice
لكن ىناؾ فريق من الفقو يعارض ىذا التفسري الضيق التفاقية  1591ألنو ال يوجد فيها دتييز بني نوع االضطهاد أو طبيعة
1

- Joanne van Selm and al , The Refugee Convention at Fifty : AView from Forced Migration ,Studies.Lexington
books, 2003 , p 25 .

 - 2انظر ادلادة  1فقرة ا من اتفاقية البلجئني  1591وادلادة  9فقرة  1من بروتوكوؿ  1591ادللحق هبا.

3

- United Nation High Commissionner for Refugies, Handbook on Procedures and Criteria for Determining
Refugee Status under the 1951Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 1999, para. 51
4
- International Catholic Migration Committee and the World Council of Churches., NGO Background Paper on
the Refugee and Migration Interface.The UNHCR Global Consultations on International Protection.Geneva, 2001 .
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الضرر ،1يدعم ىذا الرأي عديد القرارات القضائية اليت تعترب هتديد احلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ احلق يف العمل
والرعاية الصحية الصحة مثبل يشكل قرينة على اضطهاد الشخص وذالك ألنو وقع ضرر اقتصادي جسيم يهدد القدرة على
العيش الكرًن ،اعتربت زلكمة االستئناؼ االمريكية أف إنكار بلد ما فرصة العيش الكرًن لشخص ما ىو موت بطئ لكنو
مبثابة حكم باإلعداـ ألف النتيجة واحدة ،2كما أكدت زلكمة االستئناؼ الربيطانية أف عدـ القدرة على العيش الكرًن
بسبب دتييز أو عدـ تفعيل حق من احلقوؽ االقتصادية ديكن أف يلحق ضررا بصحة الشخص أو حىت حياتو يًتتب عليو
اعماؿ اتفاقية البلجئني ،3وأكدت احملكمة أف توافر االضطهاد يستلزـ يف الغالب تراكما أي انتهاؾ اكثر من حق يف نفس
الوقت.4
 2 – 1زوال التمييز بين الالجئ والمهاجر

تؤكد مفوضية االمم ادلتحدة لبلجئني أف الشخص الذي يغادر بلده اراديا بدافع شخصي سواء أكاف الرغبة يف
ادلغامرة أو حتسني مستواه ادلعيشي يعترب مهاجرا وليس الجئا ،5لكنها بادلقابل تعترب أف التمييز بني ادلهاجر والبلجئ ىو مسالة
صعبة ألف سبب الظروؼ االقتصادية اليت تدفع الشخص للهجرة ىي اجراءات اقتصادية كالتضييق يف حرية التجارة ،فرض
ضرائب مرتفعة لكنها ذات خلفية سياسية ،عرقية أو دينية موجهة من نظاـ غري دديقراطي ضد مجاعة معينة مثبل استخدـ
تكتيك حرؽ احملاصيل وتسميم ادلياه لتحطيم روح ادلقاومة لدى الثوار من طرؼ القوات النيجريية يف اقليم بيافرا والقوات
االثيوبية يف ارتريا كما استخدـ النظاـ الكوري الشمايل سبلح خلق اجملاعة وتضخيمها لكسر احلصار االقتصادي ادلفروض
من االمم ادلتحدة.6

 – 2مسوغات التفسير الموسع التفاقية الالجئين

1

- James C. Simeon, Critical Issues in International Refugee Law Strategies Toward Interpretative
Harmony,Cambridge university press, 2010, p 26.
2
- The US Court of Appeals for the Third Circuit. 1691. Dunat v. Hurney.
3

- The UK Court of Appeals , Secretary of State for the Home Department v. Sijakovic (Unreported, IAT, Appeal
No. HX-58113-2000, 1 May 2001), para. 16 .
4
-The UK Court of Appeals , Secretary of State for the Home Department v. Gudja (Unreported, IAT,
= CC/59626/97, 5 August 1999).p 2. (a concatenation of individual denials of rights; for example to the right to
work, to education, to health or to welfare benefits to such an extent that it erodes thevery quality of life in the result
that such a combination is an interference with abasic human right to live a decent life).
5
- UNHCR, Handbook , op.cit ,para. 51
6

- United Nation High Commissionner for Refugies (UNHCR), Discussion Paper: Reconciling Migration Control
and Refugee Protection in the European Union: A UNHCR Perspective , Geneva, 2000, para 10.
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يستلزـ حتقيق مبلئمة بني النظاـ القانوين والواقع ادلعيش االخذ بعني االعتبار ادلعطيات الواقعية ادلتغرية
بطبيعتها وكذالك التطور القانوين الذي يلعب فيو الفقو واالجتهاد القضائي للمحاكم الدولية والوطنية دور مهما.
 1 – 2تزايد النزاعات المسلحة الغير دولية

أعتقد البعض أف انتهاء احلرب الباردة تعين هناية التنافر اإليديولوجي حيث سيؤدي اهنيار األمنوذج

اإلشًتاكى إىل زواؿ الفكر الشيوعى وهتػػاوى األنظمة الشمولية وىو ما سيؤسس دلرحلة يسودىا السبلـ ،كاف ىذا
االعتقاد رلرد وىم سرعاف ما بدده الواقع الدويل للمرحلة اليت أعقبت مرحلة احلرب الباردة ،وصفت ىذه ادلرحلة بأهنا
مرحلة عصور وسطى جديدة ألهنا دتيزت بانفجار نزاعات مسلحة غري دولية ينبع معظمها من الداخل وتؤدي إىل
تفكك الدوؿ وتستهدؼ السكاف ادلدنيني بشكل منتظم حيث يطاردوف بسبب انتماءاهتم العرقية كما يصبح ادلدنيوف
أنفسهم ىدفا ذلذه النزاعات ألهنم ديثلوف خطرا سياسيا من حيث أف السكاف يشكلوف عنصرا ىاما يف تشكيل الدولة

ولذلك جيب السيطرة عليو،1انعكست النزاعات ادلسلحة غري الدولية على ادلدنيني حيث كانوا أكثر ادلتضررين ،تعرض
ادلدنيوف لشىت أنواع األذى من قتل وتعذيب واعتقاؿ ،أضطر مئات االؼ ادلدنيوف إىل الفرار على غري ىدى فأصبح
ادلبليني من البشر نازحني يف أوطاهنم ومهاجرين ال تتوفر فيهم ادلعايري القانونية حىت ديكن اعتبارىم الجئني تسب

عليهم احلماية القانونية البلزمة ،2لقد أدى النزاع ادلسلح يف سوريا إىل قتل وجرح أكثر من مليوف شخص ،ونزوح
حوايل  9.9مليوف شخص وىجرة حوايل  9مليوف شخص .
 2 – 2زوال المفاضلة بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتاادية واالجتماعية والققافية

لطادلا كاف موضوع طبيعة حقوؽ اإلنساف مادة للنقاش ألف ىناؾ فريقا اعتنق رأيا يقوـ على التمييز بني
احلقوؽ ادلدنية والسياسية واحلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية على اعتبار أف األوىل أىم من الثانية وبالتايل أمسى
منها يف ادلرتبة ،لكن ىذا النقاش حسمو امجاع غالبية فقهاء القانوف الدويل حلقوؽ اإلنساف واالجتهاد القضائي
للمحاكم الوطنية والدولية .
 1 – 2 – 2زوال التمييز بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتاادية واالجتماعية والققافية
 - 1أنظر ألكثر تفصيل  :شيندلر ديًتيش ،أمهية اتفاقيات جنيف بالنسبة للعامل ادلعاصر ،جنيف ،اجمللة الدولية للصليب األمحر ،1555 ،ص ص - 11
. 91ماري جوزي دوميستيسي مت ،مئة عاـ بعد الىاي ومخسوف عاـ بعد جنيف،جنيف ،اجمللة الدولية للصليب األمحر ،1555 ،ص ص .19 - 95
 - 2لقد أدى اغتياؿ الرئيس الرواندي " ناىريديانا " بعد إسقاط طائرتو يف مطار العاصمة "كيغايل" إىل اندالع أعماؿ عنف بني اذلوتو والتوتسي  .تطورت
أعماؿ العنف إىل أعماؿ إبادة منظمة تستهدؼ أقلية التوتسي حيث قتل يف أقل من  1أشهر أكثر من  988888من التوتسى ونزوح ادلدنيني ادلكثف
للدوؿ اجملاورة يف ظروؼ معيشية وطبية صعبة رغم ذالك عجز اجملتمع الدويل سواء عرب األمم ادلتحدة أو حىت منظمة الوحدة اإلفريقية يف وقف ذالك .
522
جملة دولية دورية علنية حمكنة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والشياسية تصدر عن جامعة عنار ثليجي باألغواط  -اجلزائر
ISSN:0212-2015

مجيع احلقوق حمفوظة جمللة الدراسات القانونية والشياسية

موقع اجمللة عرب البوابة اإللكرتونية للنجالت العلنية ،وفق الرابط التالي:

E-ISSN:0120-1995

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/304
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التفسير الموسع التفاقية الالجئين كآلية قانونية للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية
يعتنق فريق من الفقو عقيدة تقسم حقوؽ اإلنساف إىل حقوؽ جيل أوؿ ممثلة يف احلقوؽ ادلدنية والسياسية
جيل ثاين ممثلة يف احلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية بل وتفاضل بينهما وىو ما يًتتب عليو مسو األويل على
الثانية وذالك ألف الفلسفة الليربالية تعترب أف احلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال ترقي إىل وصف احلقوؽ ألف
أصل حقوؽ اإلنساف يكمن يف القانوف الطبيعي فاإلنساف يستحق تلك احلقوؽ بوصفو إنسانا ويستمدىا من طبيعتو

اإلنسانية وليس من تشريعات الدولة ألف اإلنساف أسبق وجودا من الدولة  ،1ىذا ادلوقف يقوـ على خلفية إيديولوجية
حبتو تنفيو أف الدوؿ الغربي ة الليربالية مل تعتنقو أثناء صوغ العهد ادلتعلق احلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية حيث
اعتربت دوؿ كفرنسا وبريطانيا وكندا أف احلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية تتساوى يف األمهية مع احلقوؽ ادلدنية

والسياسية.2
يعتنق ادلوقف الرمسي للدوؿ عقيدة عكس ذالك حيث يعترب أف حقوؽ اإلنساف ىي حقوؽ ال تقبل التجزئة
فهي حقوؽ مًتابطة ومتكاملة حيث تؤكد ديباجة العهدين ذالك بصراحة "وإذ تدرؾ أف السبيل الوحيد لتحقيق ادلثل
األعلى ادلتمثل ،وفقا لئلعبلف العادلي حلقوؽ اإلنساف يف أف يكوف البشر أحرارا ومتحررين من اخلوؼ والفاقة ،ىو
سبيل هتيئة الظروؼ الضرورية لتمكني كل إنساف من التمتع حبقوقو االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وكذلك حبقوقو
ادلدنية والسياسية ،"3كما أكد إعبلف طهراف الصادر يف  11مايو  1599على أف التمتع باحلقوؽ ادلدنية والسياسية
غري ممكن من دوف التمتع باحلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية بل إف تفعيل حقوؽ اإلنساف تستلزـ سياسة
تنمية اقتصادية تتصف بالعقبلنية والفعالية ،4حسم ادلؤدتر العادلي حلقوؽ اإلنساف يف فينا ادلسألة حيث مت التأكيد على
" حقوؽ اإلنساف عادلية مًتابطة ومتداخلة ال تتقبل التقسيم أخذا يف عني االعتبار اخلصوصية اجلهوية والثقافية تبعا
للخلفية الدينية والتارخيية ،جيب على اجملتمع الدويل أف يعاجل إعماؿ حقوؽ اإلنساف معتمدا مقاربة تعتمد العدؿ
واإلنصاؼ يف األمهية والوسائل ادلعتمدة ،تتحمل الدوؿ األطراؼ مهما كاف نظامها السياسي أو االقتصادي بالتزاـ

ترقية واحًتاـ كل حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية."5

 2 – 2 – 2طبيعة االلتزامات المترتبة على اتفاقيات حقوق اإلنسان
1

- G. J. H. van Hoof.The Legal Nature of Economic, Social and Cultural Rights: A Rebuttal of Some Traditional
Views in Philip Alston and Katarina Tomasevski (eds.), The Right to Food ,Utrecht, Stichting Studie-en
Informatiecentrum Mensenrechten, 1984 , pp. 101- 104 .
2
- Balakrishnan Rajagopal, .International Law From Below.Cambridge, Cambridge University Press, 2003 , p. 192.
3
 انظر ديباجة العهد ادلتعلق باحلقوؽ ادلدنية والسياسية وكذالك العهد ادلتعلق باحلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية.4

- la conférence internationale des droits de l’homme,13 mai 1968.La proclamation de Téhéran.
- World Conference on Human Rights,Vienna Declaration and Programme of Action, UN Doc. A/CONF.157/23
,2003.
5
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التفسير الموسع التفاقية الالجئين كآلية قانونية للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية
يقوـ التقسيم الكبلسيكي لبللتزامات الدولية حلقوؽ اإلنساف على التزاـ باالمتناع والتزاـ باألداء ،جيد ىذا
التقسيم أساسو يف ثنائية حقوؽ اإلنساف اليت كرستها الشرعة الدولية حلقوؽ اإلنساف اجملتمع حيث مت صوغ عهدين
يف سنة  1599؛ العهد األوؿ متعلق باحلقوؽ ادلدنية والسياسية يف حني أف العهد الثاين يتعلق احلقوؽ االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،يتم التمتع باحلقوؽ ادلدنية والسياسية عرب االلتزاـ السليب من الدولة وذالك باالعًتاؼ الرمسي
للدولة حبقوؽ اإلنساف واالمتناع عن التدخل يف كيفية دتتع األفراد هبا تقييدا أو تعطيبل ،يف حني أف احلقوؽ
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال يكفي االلتزاـ السليب بتحقيق التمتع هبا بل جيب أف يكوف التزاـ الدولة إجيابيا
وذالك عرب قياـ الدول ة بالسهر على دتتع األفراد بتلك احلقوؽ بوضع برامج زمنية وتوفري اإلمكانيات ادلالية والبشرية
وادلادية البلزمة إلجناحها مثبل احلق يف التعليم يستلزـ من احلكومة إنشاء منظومة تربوية عرب بناء ادلدارس وجتهيزىا
وتوفري الطاقم اإلداري والًتبوي وطبع مناىج التدريس واحلق يف الصحة يستلزـ بناء منظومة صحية عرب بناء وجتهيز
ادلستشفيات وادلصحات وتوفري الطاقم اإلداري والطيب وتوفري األدوية ،يعترب الفقو أف ىذا التقسيم خاطئ وذالك
لبلعتبارات التالية ؛
 أوال إف صب اإلعبلف العادلي حلقوؽ اإلنساف يف وثيقتني منفصلتني مها العهد األوؿ متعلق باحلقوؽ ادلدنيةوالسياسية يف حني أف العهد الثاين يتعلق احلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية ليس مرده انصراؼ إرادة احملررين
إىل دتييز فئتني من حقوؽ اإلنساف لوجود رأي رمسي أو فقهي بل سببو تقين وىو االنقساـ اإليديولوجي احلاد بني
الدوؿ الليربالية اليت حتصر حقوؽ اإلنساف يف احلقوؽ ادلدنية والسياسية والدوؿ االشًتاكية اليت حتصرىا يف احلقوؽ
االقتصادية واالجتماعية والثقافية لذالك عمد احملرروف إىل اعتماد تقنية الوثيقتني لتحقيق إمجاع الدوؿ مبا يسهل بروز
الشرعة الدولية حلقوؽ اإلنساف اليت تعترب ادليبلد الفعلي للقانوف الدويل حلقوؽ اإلنساف .
 ثانيا من الصعوبة مبا كاف تقسيم حقوؽ اإلنساف وذالك ألف حقوؽ اإلنساف ال ديكن أف تنفصل عنالوسط االجتماعي الذي يعيش فيو فهي حقوؽ لئلنساف يف اجملتمع ما جيعل غياب احلقوؽ ادلدنية والسياسية يؤثر
على التمتع باحلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية لوجود تكامل وترابط بينهما حيث أكدت احملكمة الدستورية
جلنوب إفريقيا يف قرار شجاع أف احلقوؽ االجتماعية تدخل يف فئة احلقوؽ األساسية يًتتب على ذالك ترابط بني
احلقوؽ ما جيعل السلطة العامة ملزمة باألخذ بعني االعتبار احلقوؽ االقتصادية واالجتماعية ألف عدـ حتقيقها يؤثر
سلبا على حقوؽ أخرى كالكرامة اإلنسانية وادلساواة ،تعترب احملكمة أف احلق يف سكن الئق للطبقات احملرمة حيمل
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التفسير الموسع التفاقية الالجئين كآلية قانونية للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية
السلطة العامة بالتزاـ التصرؼ يف الظروؼ اجلسيمة ادلتمثلة يف طرد سكاف حي قصديري عرب توفري الوسائل ادلستعجلة
؛ اخلياـ وادلاء الشروب .1
 ثالثا ىناؾ تكاملية بني التزاـ االمتناع والتزاـ األداء حيث أف التمتع بأي حق من حقوؽ اإلنساف يستلزـااللتزامني معا مثبل ال يكفي التمتع باحلقوؽ ادلدنية والسياسية االلتزاـ السليب من الدولة وذالك باالعًتاؼ الرمسي
للدولة حبقوؽ اإلنساف بل تستلزـ التزاما اجيابيا عرب توفري إمكانيات مالية وبشرية ومادية مثبل احلق يف احملاكمة العادلة
يتطلب جبانب االعًتاؼ الرمسي بو إنشاء منظومة قضائية بناء جتهيز احملاكم وتوفري القضاة واحملامني وتقنني القوانني.2
أسهمت احملكمة األوروبية حلقوؽ اإلنساف بفعالية يف جتاوز التقسيم الكبلسيكي لبللتزامات الدولية ادلًتتبة عن
اتفاقيات حقوؽ اإلنساف عرب التأسيس دلفهوـ جديد يتمثل يف " االلتزامات اإلجيابية Positive obligations
" ألهنا اعتربت أوال أنو ال يوجد دتييز بني احلقوؽ ادلدنية والسياسية واحلقوؽ االقتصادية واالجتماعية وذالك ألف
األوىل ذلا امتدا دات يف الثانية ثانيا أف االلتزاـ اإلجيايب متضمن يف احلق نفسو لذالك اعتربت أف حق كل إنساف حق
يف احًتاـ حياتو اخلاصة والعائلية ومسكنو ومراسبلتو الواردة يف ادلادة  9فقرة  1تعين محاية الفرد من التدخل التعسفي
للسلطة العامة يف شئونو وحتقيق ذالك ال
يتطلب فقط امتناع األخرية عن التخلي بل يتعداه إىل التزامات اجيابية ،3ثالثا أف اذلدؼ األمسى لبلتفاقية
األوروبية حلقوؽ اإلنساف ىو محاية حقوؽ فعلية ال نظرية ويتطلب ذالك من الدولة عدـ االكتفاء باحلياد السليب بل
جيب عليها القياـ بادلبادرة اإلجيابية عرب اعتماد اإلجراءات معقولة ومناسبة لتحقيق احًتاـ ومحاية كل حقوؽ اإلنساف
ادلنصوص عليها يف االتفاقية.4
اعتنقت احملكمة األمريكية حلقوؽ اإلنساف مفهوـ االلتزامات االجيابية وأكدت يف عديد إحكامها على أف
ىذه االلتزامات تتمثل يف اآليت :

1

- La cour constitutionnelle d’Afrique du Sud.04/10/2000. affaire Grootboom .( Les droits sociaux font partie du
catalogue des droits fondamentaux et que l’interdépendance entre les droits oblige les pouvoirs publics à prendre en
considération les droits économiques et sociaux lorsque leur non-réalisation menace d’autre droits , comme la
dignité humaine ou l’égalité , la cour consacre le droit à un logement décent pour les populations les plus démunies
et l’obligation pour la puissance publique d’agir dans les situations les plus graves par la fourniture de moyens
d’urgence : tentes , sanitaires décentes , accès à l’eau pour des personnes expulsées d’un bidonville ).
2
- Sudre . Fréderic, Droit Européen et international des droits de l’homme.Paris :Presse Universitaire de France,
2003 , p 229 .
3
- European Court of Human Rights. 27 April 1979. Marckx v. Belgium.para 31 .
- European Court of Human Rights. 11 September 1979.Airey v Irelan. para 25.

521
جملة دولية دورية علنية حمكنة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والشياسية تصدر عن جامعة عنار ثليجي باألغواط  -اجلزائر
ISSN:0212-2015

مجيع احلقوق حمفوظة جمللة الدراسات القانونية والشياسية

موقع اجمللة عرب البوابة اإللكرتونية للنجالت العلنية ،وفق الرابط التالي:

E-ISSN:0120-1995

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/304

4

جملة الدراسات القانونية و السياسية – اجمللد اخلاس

– العدد  20جوان 0202

التفسير الموسع التفاقية الالجئين كآلية قانونية للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية
 – 1ضماف محاية األطفاؿ من سوء ادلعاملة وذالك من السلطات العامة كما من األفراد واحملافظة على دتاسك
األسرة كوهنا تلعب دورا فعاال يف النمو الذىين والنفسي والفسيولوجي للطفل.1
 – 9بذؿ احليطة واحلذر البلزمني لضماف عدـ تضرر ادلدنيني من العمليات العدائية اليت تدور بني القوات
النظامية وادلعارضة ادلسلحة.2
 – 1ضم اف احلق يف احلياة وذالك عرب توفري الدولة شروط ادلعيشة الضرورية اليت تتناسب مع العيش الكرًن
كما تتحمل الدوؿ بالتزاـ اختاذ إجراءات ملموسة وفعالة لتوفري العيش الكرًن للفئات الضعيفة.3
 - 1توفري اإلعبلـ الكايف مبا ديكن الفرد من فهم مىت جتيز االتفاقية األمريكية حلقوؽ اإلنساف للدولة من

تعطيل احلقوؽ الواردة فيها.4
أكد السيد "  " Asbjorn Eideمقرر جلنة األمم ادلتحدة الفرعية دلنع التمييز العنصري ومحاية األقليات أف
ىناؾ أربع التزامات تًتتب عن اتفاقيات حقوؽ اإلنساف تتحمل هبا الدوؿ وىي ؛ أوال التزاـ االحًتاـ ،ثانيا التزاـ
احلماية ،ثالثا التزاـ التحقيق ورابعا التزاـ الًتقية ،5الحقا مت حصر عدد االلتزامات يف ثبلثة وىي التزاـ االحًتاـ ،التزاـ

احلماية والتزاـ الوفاء. 6
اعتمد التقسيم السابق رمسيا منذ تسعينات القرف ادلاضي وأصبح ادلعيار ادلعتمد لتحديد مضموف احلقوؽ
االقتصادية واالجتماعية والثقافية حيث تؤكد الوثيقة التوجيهية دلاسًتخيت حوؿ انتهاكات احلقوؽ االقتصادية
واالجتماعية والثقافية أف " احلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية كاحلقوؽ ادلدنية والسياسية حتمل الدوؿ بثبلث
التزامات ىي على التوايل ؛ التزاـ االحًتاـ ،التزاـ احلماية والتزاـ الوفاء وعدـ وفاء الدوؿ
احدىا يًتتب عليو انتهاؾ حقوؽ اإلنساف ،يتمثل التزاـ االحًتاـ يف امتناع الدولة عن التدخل يف التمتع
باحلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية مثبل يعترب احلق يف السكن منتهكا اذا قامت الدولة بالطرد التعسفي من
ادلساكن ،يتمثل التزاـ احلماية يف منع الدولة انتهاؾ ىذه احلقوؽ من الغري مثبل فشل الدولة يف حتقيق استفادة عماؿ
القطاع اخلاص من معايري العمل الدولية يعترب انتهاكا للحق يف شروط العمل ادلشجعة ،يتمثل التزاـ الوفاء يف أخذ
1

- Inter-American Court of Human Rights ( IACHR ). 28 August 2002.Juridical Condition and Human Rights of the
Child. Advisory Opinion OC–17/02 .paras. 87 – 88.
2
- Inter-American Court of Human Rights ( IACHR ). 31 January 2006.Judgment of the case of the Pueblo Bello
Massacre v. Colombia, merits, reparations and costs.para. 139.
3
- Inter-American Court of Human Rights ( IACHR ). 17 June 2005. Judgment of the case of the Yakye Axa
Indigenous Community v. Paraguay, merits, reparations and costs.para. 162.
4
- Inter-American Court of Human Rights ( IACHR ), 19 September 2006.Judgment of the case of Claude-Reyes et
al. v. Chile, merits, reparations and costs.para 77.
5
-Report prepared by Mr A. Eide, E/CN.4/Sub.2/1983/25.1983.The Right to Adequate Food as a Human Right.
6
- Report prepared by Mr A. Eide. E/CN.4/ Sub.2/1987/23.1987.The Right to Adequate Food as a Human Right.
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التفسير الموسع التفاقية الالجئين كآلية قانونية للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية
الدولة لئلجراءات ادلناسبة التشريعية ،القضائية ،اإل دارية وادلالية الكفيلة بتحقيق ىذه احلقوؽ مثبل فشل الدولة يف
تقدًن العناية الطبية األساسية يعترب انتهاكا لتلك احلقوؽ .1
 3 – 2 – 2مكنة التقاضي للمطالبة بالحقوق االقتاادية واالجتماعية والققافية
لطادلا ظل كثري من الفقو يعتقد أف احلقوؽ ادلدنية والسياسية ىي اليت تكوف موضوعا آلليات االنتصاؼ
القضائية أي ديكن لؤلفراد اللجوء للقضاء للدفاع عنها واحلصوؿ على جرب مناسب لؤلضرار يف حني أف احلقوؽ
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال ديكن أف تكوف موضوعا آلليات االنتصاؼ القضائية ،يقوـ ىذا االعتقاد ليس
ألف األخرية أقل مكانة من األوىل كما تعتقد ادلدرسة الليربالية الغربية بل للمربرات التالية ؛
 – 1تتميز احلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأهنا غري زلددة ادلضموف حيث جند أف ادلشرع يكتفي
بتسمية تلك احلقوؽ يف التشريعات الوطنية من دوف حتديد مفهومها ما جيعل احملاكم عاجزة عن الفصل يف الدعاوى
ادلتعلقة هبا ألف ادلبدأ الدستوري ادلتمثل يف الفصل بني السلطات جيعل عمل السلطة القضائية ينحصر يف تطبيق

التشريع وليس خلقو وابتداعو .2
 - 9تتميز احلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأهنا حقوؽ تدرجيية ألف حتقيق دتتع األفراد هبا ال ديكن أف
يتحقق فوريا بل يتطلب من السلطة الوطنية خططا وبرامج تراكمية حتتاج دلوارد مالية ومعرفة وخربة قانونية ومدة زمنية،
لذالك حتتاج الدوؿ إىل ادلساعدة الدولية اليت توفرىا الوكاالت ادلتخصصة التابعة لؤلمم ادلتحدة متحدة وصناديق
األمم ادلتحدة واللجاف االتفاقية حلقوؽ اإلنساف ،لذالك جند أف النصوص االتفاقية الدولية راعت تلك اخلصوصية
ومحلت الدوؿ بالتزاـ بذؿ عناية وليس حتقيق غاية وذالك بأف تتعهد كل دولة طرؼ يف ىذا العهد بأف تتخذ مبفردىا
وعن طريق ادلساعدة والتعاوف الدوليني وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقين وبأقصى ما تسمح بو مواردىا
ادلتاحة ما يلزـ من خطوات لضماف التمتع الفعلي التدرجيي باحلقوؽ ادلعًتؼ هبا يف ىذا العهد ،سالكة إىل ذلك مجيع

السبل ادلناسبة وخصوصا سبيل اعتماد تدابري تشريعية.3
 – 1قامت جلنة احلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية بوصفها جهازا اتفاقيا للرقابة على أحكاـ العهد
ادلتعلق باحلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية بتحديد مضموف االلتزامات اليت تتحمل هبا الدوؿ االطراؼ
تعد الدولة الطرؼ قد انتهكت أحكاـ العهد ادلتعلق باحلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية إذا ثبت أهنا ؛
1

- The group of academic experts meeting in Maastricht22–26 January 1997,.The Maastricht Guidelines on
Violations of Economic, Social and Cultural Rights, 1997,para. 6 .
2
- Foster . Foster, International Refugee Law and Socio-Economic Rights Refuge from
Deprivation.Cambridge ,Cambridge University Press, 2007 , pp 162 – 163 .

 - 3انظر ادلادة  9قفرة  1من العهد الدويل ادلتعلق باحلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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 مل تتخذ خطوة يستلزمها العهد منها؛ مل تقوـ على الفور بإزالة العقبات اليت يتعني عليها إزالتها للسماح بالوفاء الفوري حبق من احلقوؽ؛ مل تقم دوف إبطاء بإعماؿ حق يقتضي العهد منها أف تتيحو فورا؛ تعمدت عدـ الوفاء مبعيار للحد األدىن لئلجناز يتمتع بالقبوؿ العاـ على الصعيد الدويل ،وكاف مبقدورىاالوفاء بو؛
 تفرض على حقوؽ معًتؼ هبا يف العهد قيودا ال تتماشى مع الضوابط الواردة يف العهد؛ تعمدت تأخري أو وقف اإلعماؿ التدرجيي حلق معًتؼ بو يف العهد ،إال إذا كانت تتصرؼ يف إطار قيديسمح بو العهد أو تقوـ بذلك بسبب نقص ادلوارد أو ألسباب قاىرة؛
 مل تف بالتزاماهتا بتقدًن تقارير على النحو ادلنصوص عليو يف العهد.1أكدت احملكمة الدستورية جلنوب إفريقيا أف دسًتة احلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية يًتتب عليو
التزاـ احلكومة بوضع السياسات واالعتماد ادلايل الكفيل بتحقيقها ودينح ادلواطن حق التقاضي عند ادلساس حبقوقو

الدستورية.2
الخاتمة:

نستخلص يف ختاـ ىذا العرض الآليت؛

 جيب على دوؿ الوجهة أف تعتنق التعريف ادلوسع لبلجئ الذي يعترب كل شخص يتهدد وجوده أو سبلمتواجلسدية اضطهاد ما يستوجب محايتو بغض النظر أكاف سبب االضطهاد ادلساس باحلقوؽ ادلدنية والسياسية أو
احلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 جيب على دوؿ الوجهة تسهيل اجراءات اللجوء ألف ذالك سيدفع االشخاص على سلوؾ الطريق الشرعياآلمن بدؿ سلوؾ طريق اذلجرة غري الشرعية القاتل ،والتحجج أف ذالك سيضاعف عدد البلجئني وىو ما يرىق تلك
الدوؿ ىو أمر مردود حيث ديكن اعتماد تقنية احلصص وذالك بتقسيم البلجئني على أكثر من دولة.
 جيب على اجملتمع الدويل ومنظماتو توفري ادلوارد ادلالية دلساعدة دوؿ العبور كما دوؿ الوجهة للتكفل بالبلجئني. جيب على دوؿ الوجهة أف تتخلى عن سياسة االحتواء دلواجهة اذلجرة غري الشرعية ألهنا مضيعة للماؿ واجلهدبل وختلق مشكلة مراكز ايواء ادلهاجرين اليت تشكل عبئا ماليا وهتديدا لؤلمن ممتدا الستحالة ترحيلهم.
1

- Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights.1987 .
2
- La cour constitutionnelle d’Afrique du Sud , affaire Grootboom , 04 / 10 / 2000 .
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 جيب على دوؿ الوجهة اعتناؽ سياسة القضاء على اذلجرة الغري الشرعية وذالك اوال بتقدًن الدعم ادلايلlaisser faire "  ثانيا حتفيز دوؿ العبور للتخلي عن سياسة الًتاخي،وادلعريف لتنمية الدوؿ اليت تشكل دوؿ ادلصدر
." اليت تستخدمها للتنصل من أي التزاـ دلواجهة اذلجرة الغري الشرعية بل واستخدامها كوسيلة البتزاز دوؿ الوجهة
:المراجع

.1555 ، اجمللة الدولية للصليب األمحر،جنيف، أمهية اتفاقيات جنيف بالنسبة للعامل ادلعاصر، شيندلر ديًتيش.1555 ، اجمللة الدولية للصليب األمحر،جنيف،  مئة عاـ بعد الىاي ومخسوف عاـ بعد جنيف،ماري جوزي دوميستيسي مت- Balakrishnan Rajagopal, International Law From Below.Cambridge,
Cambridge University Press, 2003 .
- Foster . Foster, International Refugee Law and Socio-Economic Rights Refuge
from Deprivation.Cambridge , Cambridge University Press.2007.
-G. J. H. van Hoof ,The Legal Nature of Economic, Social and Cultural Rights:
A Rebuttal of Some Traditional Views in Philip Alston and Katarina Tomasevski
(eds.).The Right to Food, Utrecht: Stichting Studie-en Informatiecentrum
Mensenrechten, 1984.
- James C. Simeon , Critical Issues in International Refugee Law Strategies
Toward Interpretative Harmony,Cambridge university pres, 2010 .
-Joanne van Selm and al , The Refugee Convention at Fifty : AView from
Forced Migration Studies.Lexington books, 2003 .
- Sudre . Fréderic, Droit Européen et international des droits de
l’homme,Paris ,Presse Universitaire de France, 2003 .
- United Nation High Commissionner for Refugies (UNHCR) , Handbook on
Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951Convention
and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 1999.
- United Nation High Commissionner for Refugies (UNHCR), Discussion
Paper, Reconciling Migration Control and Refugee Protection in the European
Union: A UNHCR Perspective .Geneva, 2000.
- World Conference on Human Rights ,Vienna Declaration and Programme of
Action. UN Doc. A/CONF.157/23 , 1993.
-La conférence internationale des droits de l’homme. 13 mai 1968.La
proclamation de Téhéran.
- The group of academic experts meeting in Maastricht , 22–26 January 1997
,The Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural
Rights.1997.
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التفسير الموسع التفاقية الالجئين كآلية قانونية للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية
-International Catholic Migration Committee and the World Council of
Churches, NGO Background Paper on the Refugee and Migration Interface.The
UNHCR Global Consultations on International Protection.Geneva, 2001 .
- Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights,1987 .
-Inter-American Court of Human Rights ( IACHR ),.Juridical Condition and
Human Rights of the Child. Advisory Opinion OC–17/02 , 28 August 2002 .
-Inter-American Court of Human Rights ( IACHR ),Judgment of the case of the
Pueblo Bello Massacre v. Colombia, merits, reparations and costs, 31 January
2006.
-Inter-American Court of Human Rights ( IACHR ), Judgment of the case of the
Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, merits, reparations and costs, 17
June 2005
-Inter-American Court of Human Rights ( IACHR ), Judgment of the case of
Claude-Reyes et al. v. Chile, merits, reparations and costs, 19 September 2006.
-The UK Court of Appeals , Secretary of State for the Home Department v.
Sijakovic (Unreported, IAT, Appeal No. HX-58113-2000, 1 May 2001), para. 16 .
-The UK Court of Appeals , Secretary of State for the Home Department v.
Gudja (Unreported, IAT, CC/59626/97, 5 August 1999).p 2.
- The US Court of Appeals for the Third Circuit. 1691. Dunat v. Hurney.
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