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   2021 تموز  28                                       ، اربيل بغداد  -العراق 

 

ن لعام  ين عىل  1951اتفاقية الالجئي   من الحماية الحيوية لألشخاص المجبر
ً
: سبعون عاما

 الفرار 
 

 

ن لعام  ن التفاقية الالجئي  المعاهدات الدولية الرئيسية. ، وهي من 1951يصادف اليوم الذكرى السبعي 
ام بروحها ومبادئها األساسية بات  ن ن إن إعادة االلب  وتقول المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي 

 .  من أي وقت مضن
ً
 اليوم أكبر إلحاحا

 
: ”ال تزال االتفاقية توفر الحماي ن ة وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئي 

ن األرواح. وبعد   ي جميع أنحاء العالم“. وأضاف: ”بفضل االتفاقية، فقد تم إنقاذ ماليي 
ن فن لحقوق الالجئي 

 عىل صياغتها، من المهم أن يحافظ المجتمع الدولي عىل مبادئها“. 
ً
ن عاما  مرور سبعي 

 
ي قامت بها بعض الحكومات لتجاهل مباد

ة الت  ئ االتفاقية وأعرب غراندي عن قلقه من المحاوالت األخب 
ية والبحرية وإبعادهم، إل   ي اللجوء عىل الحدود البر  وطالتر

ن أو التحايل عليها، من عمليات طرد الالجئي 
 إل دول ثالثة لمعالجة قضاياهم دون ضمانات مناسبة للحماية. 

ً
اح نقلهم قرسا  اقب 

 
ي حديثه بعد 

 من عرض اتفاقية عام  70فن
ً
ن عىل 1951عاما  الدول للتوقيع عليها، المتعلقة بوضع الالجئي 

ي القانون الدولي لحقوق اإلنسان وبقيت ذات صلة بوقتنا 
 فن
ً
 جوهريا

ً
قال غراندي إن المعاهدة كانت عنرصا

 الراهن كما كانت عندما تمت صياغتها والموافقة عليها . 
 

ي  وقال غراندي: 
ن وال تزال قابلة للتطبيق فن  سياق ”لغة االتفاقية واضحة فيما يتعلق بحقوق الالجئي 

وس كورونا“.  -التحديات وحاالت الطوارئ المعارصة وغب  المسبوقة   مثل جائحة فب 
 

ن لعام   إل التعاون  1951وتدعو كل من اتفاقية الالجئي 
ً
ن األحدث عهدا والميثاق العالمي بشأن الالجئي 

 . ن  الدولي إليجاد مجموعة من الحلول لالجئي 
 

م المجتمع ن ورة أن يلب  ن عىل النحو  وشدد غراندي عىل رصن الدولي بالمبادئ األساسية لحماية الالجئي 
ي عدم إعادته إل مكان 

ي ذلك حق أي شخص يفر من االضطهاد فن
ي االتفاقية، بما فن

المنصوص عليه فن
 يتعرض فيه لألذى أو الخطر. 

 
ن بعد أشهر قليلة فقط عىل احتفال المفوضية نفسها بمرور س ي الذكرى السبعون التفاقية الالجئي 

بعة تأت 
 .
ً
ن قرسا  عقود باعتبارها المنظمة العالمية المكلفة بحماية األشخاص النازحي 
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 ين: ر ر  ح  معلومات أساسية للم 
 

ي   •
ت األمم المتحدة فن ي خلفتها الحرب العالمية الثانية، نرسر

ي أعقاب األهوال الت 
 1950ديسمبر    14فن

، والذي يحدد أسس عملياتها ويط  ن ي النظام األساسي لمفوضية الالجئي  دولة  26لب من مندوتر
ي يوليو 

ة عىل نص االتفاقية، وهو ما قاموا به فن ي جنيف لوضع اللمسات األخب 
 . 1951االجتماع فن

، ولها والية فريدة بموجب القانون الدولي  1951تعتبر المفوضية بمثابة الوصي عىل اتفاقية عام  •
اف عىل تطبيقها والعمل مع الدول من أجل حماية  ن وإيجاد حلول دائمة لهم. لإلشر  الالجئي 

، والذي يوسع نطاق من هم بحاجة إل الحماية 1967توضح االتفاقية وكذلك بروتوكولها لعام  •
ي يحق 

ئ ونوع الحماية والمساعدات األخرى والحقوق االجتماعية الت  الدولية، بوضوح من هو الالجر
، وقد له الحصول عليها. وال يزال هذان الصكان حجر الزاوية اليو  ن ي مجال حماية الالجئي 

م فن
ن لمنظمة الوحدة  ن اإلقليمية، كاتفاقية الالجئي  استوحت منها العديد من المعاهدات والقواني 

ي إفريقيا، وإعالن قرطاجنة لعام  1969اإلفريقية لعام 
ي أمريكا الالتينية، ونظام اللجوء   1984فن

فن
 . ي ك لالتحاد األوروتر

ي المشب   األوروتر

ي ذلك اتفاقية تدعو المفوضية ج •
ن موضع التنفيذ، بما فن ميع الدول إل وضع مبادئ قانون الالجئي 

ي 1951عام 
يعات وإنشاء المؤسسات واعتماد السياسات والممارسات الت  ، من خالل سن الترسر

 أن آخر  
ً
تجسد أحكامها. كما تحث المفوضية الدول غب  األطراف عىل االنضمام إل االتفاقية، علما

ي عام دولة موقعة هي 
 . 2018جنوب السودان وذلك فن

ي ديسمبر   •
 عىل مبادئ االتفاقية فن

ً
،   2018تم التأكيد مجددا ن من خالل الميثاق العالمي بشأن الالجئي 

. وتقر كل من االتفاقية والميثاق 
ً
 ووضوحا

ً
وهو برنامج عمل لتقاسم المسؤولية بشكل أكبر إنصافا

ن  .  بأنه ال يمكن تحقيق حل مستدام ألوضاع الالجئي   دون وجود تعاون دولي
 

ن لعام   . هذا الرابط، يرجر زيارة 1951لقراءة المزيد عن اتفاقية الالجئي 
 

، يرجر زيارة  ن  . هذا الرابطلمعرفة المزيد عن الميثاق العالمي بشأن الالجئي 
 

)قد تحتاج إل   اتبع هذا الرابط،  Refugees Mediaللحصول عىل مواد من أرشيف المفوضية عىل موقع  
 .) ي
 التسجيل للدخول للموقع، وهو مجاتن

 
 لمزيد من المعلومات، يرجر االتصال بـ: 

 
ي جنيف: شابيا مانتو،  

 +mantoo@unhcr.org ،9709 642 79 41فن
ي جنيف: أندريه ماهيستش، 

 +mahecic@unhcr.org ،7650 337 79 41فن
ي العراق: فراس الخطيب، 

 khateeb@unhcr.org ، +964 780 918 9700فن
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