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 انمبٌَٕ انذٔني نالجئيٍيبْيت 
 دمحم عبذانًُعى عبذانعبطي عبذانًُعى

 انًمذيت

 جػػؾل فللجوءػػالل ػػ ل ػػ  لنػػ لل،عػػ ؼللجوءػػاللالجعنػػللعػػفللجن ػػذفللدنػػفلنوػػ ل  ػػ ـللج  ػػا 
الالضػطتذ للجي ذيػ لل، اجىللجنشذكلللجتػ لالءتػاللجعشػ نتلوت ءػتللجنػ اكلالجكػال لللجط    ػت

اعنالكعػػػػتلتطػػػػا لهػػػػ تللجظػػػػذه يلءػػػػ الل،يػػػػ ط يلعو تػػػػذ    اللجػػػػ  و لالج ػػػػ لعلعوػػػػىللجنػػػػال  لالج
ات تػكلعوػىل جػؾل ػ ا لنػذلل ػطو ل،لننذاالالع   يلج وا يل العػ لاضػنذوذالجننذ ػتللجيء ػ ف

 ال ػػذوافللجيء ػػ ف:لاهػػال جػػؾللجلػػ علنػػفللجنػػذوافللجػػ اج ل،لعوػػىلتيػػن تللعذجنػػذوافللجػػ اج لجوءػػال
ا  ػػ لءػػ لللنػػفللجنػػذوافل،ل(1)خػػذصللجػػ يل  وػػ لعننذ ػػتلطذ لػػتلنػػفللجعشػػ ليػػ لاضػػ ل ويػػذو 

للجػػػ اج لجننػػػاؽللمويػػػذفلنخ ػػػصلجننذ ػػػتللجلػػػ  ل النءناعػػػتلل.يػػػ ل ليػػػ لنػػػذالاللجضػػػ ا ي 
لننػاؽل ات ت  له تللجنذالا:لل.يذسللج يل ن فللعتنػذ تلج وػذلل ػذوافلنتنذيػؾلجتكػ نسلنلتػـا

ذاللجننا نػػتلن ػػلل نتػػلللجنػػذوافللجػػ اج لجيء ػػ فل  نػػتلخذ ػػتل ا ػػللل نػػ للدج ػػ،ل(2)لمويػػذف
"ل وػػلل" ءػػكللجوظػػ ليػػ ل ػػذوافلdr.Mark Gibney"لجننذ ػػتلننػػاؽللمويػػذفلايػػ ل جػػؾل نػػاؿ

لجيء ػػ فلعوػػىل وػػلليػػ علنػػفل ػػذوافلننػػاؽللمويػػذفلا فلننذ ػػتللجيء ػػ فلليػػتلذ العشػػ لل   ػػ ل
لاتػػ ن ـللجنطذجعػػذالعناءػػكل ػػ اؾلننػػ  يلجيء ػػ فلنػػ للجت لنػػذالوذع ػػتلنػػفللجنػػذوافل نػػفل عػـػ

 لا يػػػػتن لهػػػػ لللجنػػػػذوافلن ػػػػذ  تلنػػػػفللالتلذ  ػػػػذاللج اج ػػػػتلالم و ن ػػػػتل(3)لمويػػػػذف"لج ػػػػذـلجننػػػػاؽل
 جػىلءذوػكللجنػ ل لاللج اج ػتللج ػذ  يلعػفل،للجخذ تلعن   للجيء  فلانفلن  تلنناؽللمويذف

لل.نـللجنتن يلي نذل خصللجيء  ف 

                                                 
،ل وػػػذ  ،ل107 ػػػت،للج ػػػ  ل /لع ػػػ أللل.شػػػ ل،لن ػػػ لا ػػػذوافللجيء ػػػ ف،لنءوػػػتللجي ذيػػػتللج اج وظػػػ :ل(ل1

  63-62،لص1992
(ل وظػػػ :ل /لشػػػتذكليػػػو نذفلع ػػػ أل،لنعػػػذ يللجنػػػذوافللجػػػ اج للمويػػػذو للجػػػ اج ،ل  ليػػػتلجنعػػػذ يللجنػػػذوافل2

لمويػػػذو للجػػػ اج لا ن ػػػذـللجشػػػ ن تللميػػػين تلالجوظػػػذـلل.يذيػػػ لجونن نػػػتللج اج ػػػتلا ػػػذوافللجنػػػالال
  138،لص2008ج  ب ت،للجطع تللجثذجثت،لـ،ل ل للجوتضتلل2007لجنيونتللجيا لو لجيوتل

3) See: Mark Gibney and sigrun skogly,لuniversal human rights and extraterritorial 
obligations,لuniversity of pennsylvania press,ل,2010لp.56. 
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انػػ للجوءػػاللاع ػػا يلعذنػػتلنػػفل،لاننػػا للجنػػذوافللجػػ اج لجيء ػػ فلهػػالنػػ للجوءػػال
ـلينػػ ل1948لجننػػاؽلل.يذيػػ تللجتػػ لوػػصلعو تػػذللمعػػيفللج ػػذجن لجننػػاؽللمويػػذفلج ػػذـل

ات ت ػػ للتلذ  ػػتلل.نػػـل،ل(4)نػػفلهػػ لللمعػػيفلعوػػىلهػػ لللجنػػ لا لوتػػلل14/1و ػػاللجنػػذ يل
ـل يػػػػذسللجنػػػػذوافللجػػػػ اج ل1976ـلاب اتا ػػػػاؿل1951لجنتنػػػػ يللجخذ ػػػػتلعػػػػذجيء  فلج ػػػػذـل

 فللجوتػػػػػذفلت يػػػػػ ذفلوظذنػػػػػذل ذواو ػػػػػذلننػػػػػ  للجتػػػػػ الللاهنػػػػػذللجن ذهػػػػػ ت فللج ػػػػػذجن ت،لجيء ػػػػػ ف
اوظػػ للجنػػذل تيػػـلعػػلل ػػذوافللجيء ػػ فلنػػفل وػػللوظػػذـل الل(5)لجننتػػذء فل جػػىللجننذ ػػتللج اج ػػت

االل،ل  ءتلتطا لض  لتلوي  ذلنفللجنعػذ يلالجنالعػ للجنذواو ػتللج لن ػتل جػىلننذ ػتللجيء ػ ف
ء ػػػ فللجتػػػ ل شػػػت هذللج ػػػذجـلاهػػػ للتيػػػذ  ل العػػػ تللجتطػػػا للجيػػػ ن للجػػػ يلت  يػػػللناءػػػذاللجي

اجت ل ؾللجونصلالل ءكلي وللعفللجنذوافللج اج للمويذو لا ػ لللجنػذوافلللجػ اج لجننػاؽل
لمويػػػذفليتوػػػذؾلعػػػ  ل   ػػػ لنػػػفل العػػػ للجنػػػذوافللجػػػ اج للمويػػػذو للجتػػػ لت نػػػىل جػػػىلننذ ػػػتل

ل (6)فلجيء  فلي للجنوذ عذاللجنيونتلاتكنللنذلجـلتوصلعو لل الع ل ذوافللجيء  
ال  لل ػػذفللجوءػػاللعػػذ يل   نػػتليػػ ل ث ػػػ لنػػفللجثنذيػػذاليػػلفللجنػػذوافللجػػ اج للج  ػػػ يل
جيء ػػ فل ػػ لظتػػ ليػػ لظػػللع ػػعتلل.نػػـللجنتنػػ يلجشػػ افللجيء ػػ فلالعتنػػذ للتلذ  ػػتلل.نػػـل

ـلجن ذجءػػػتل ضػػػذ ذللجيء ػػػ فليػػػ ل ا اعػػػذليػػػ ل عنػػػذكللجنػػػ كللج ذجن ػػػتل1951لجنتنػػػ يلعػػػذـ
هػػػالءػػػ للنػػػفلتنو ػػػ لننػػػاؽللمويػػػذفلاهػػػالنػػػفلنوتءػػػذاللجنػػػ فلا ػػػذوافللجيء ػػػ ف:ل،للجثذو ػػػت

ل (7)لج ش نف
لابوذللعوىلنذلي  لوتوذاؿله لللجعنللنفلخيؿلثيللنعذنللعوىللجوناللجتذج :

  تذ نخللجنذوافللج اج لجيء  فالمبحث األول: 
                                                 

 للجنػ ليػ ل فلنفللمعيفللج ذجن لجنناؽللمويذفلالجت لتوصلعوىل فل"جكللي لل14/1(ل وظ :للجنذ يل4
  طوكللجوءاللانتنت لعللي لعي ل خ ىله بذلنفللالضطتذ " 

ل-(ل وظػػ :لنػػ خلل جػػىللجننذ ػػتللج اج ػػتلجيء ػػ ف،لننذ ػػتلل.شػػخذصللجػػ  فلهػػـلناضػػ للهتنػػذـللجنلاضػػ ت5
  28،لص2005لجنلاض تللجيذن تلجألنـللجنتن يلجش افللجيء  ف،لل-1  وذنجللجت و ـللج لت ل

ذت واغ تشل" ي ذ لناؿللج ي تل  فللجنذوافللج اج للمويذو لالجنذوافللجػ اج لجيء ػ فل وظ :لءاي تشذلع(ل6
  162،لص1988،ل2لجنءوتللج اج تلجو و كلل.نن ،للج   للت  ن هنذلاوش هنذ"

لج ػ  ل،للجنءوتللج اج تلجو و كلل.ننػ ،ل وظ :لنن نتلجونلاضللجيذن لجألنـللجنتن يلجش افللجيء  ف(ل7
  لل2001،ل843
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  ت  نفللجنذوافللج اج لجيء  فالمبحث الثاني: 
  لج اج لجيء  فلن ذ  لانعذ يللجنذوافلالمبحث الثالث: 

 انًبحث األٔل

 انخطٕر انخبريخي نمبٌَٕ انهجٕء

 حًٓيذ ٔحمسيى:

نػػ للجنػػذوافللجػػ اج لجيء ػػ فلعن لنػػلللجتطػػا للجنختولػػتللجتػػ لنػػ ال تػػذليػػ اعللجنػػذوافل
انػفل ءػلل  ليػتل،للج اج للج ذـلنو ل   للجخو نتلنو ل  اغل نوػتللمويػذفلعوػىلهػ تلل. ض

من ذفلتن   لثػيللن لنػلل   يػ تل وضػءالي ػ يلنػ للجوءػالليلوللعذ،لتوؾللجننعتللجطانوت
الجن نوػػتللجثذجثػػتلت ػػ  لنػػ لوشػػالل،لان نوػػتلعتػػ لع ػػعتلل.نػػـ،لاهػػى:لن نوػػتللج  ػػ للجنػػ  ـ

ايو  ضلتوؾللجن لنللعش للنفللم ءػذ لجوا ػاؼلعوػىل  ػ  ل،لل.نـللجنتن يلانتىللدف
لناللجتذج :لجننطذاللجنتنتلي تذلا جؾلنفلخيؿلع يلنطذجكلعوىللجو

 انًطهب األٔل

 يرحهت انعصر انمذيى ٔنغبيت عٓذ عصبت األيى

ليػػلفللجوءػػالل ػػ ل ػػ  لنػػ ل اجػػىللجنشػػذكلللجتػػ لالءتػػاللجعشػػ نتلوت ءػػتل  نػػذلهػػالن وػػـا
الالضػػػػطتذ للجي ذيػػػػ ل اللجػػػػ  و لالج ػػػػ لعلعوػػػػىللجنػػػػال  ل،للجنػػػػ اكلالجكػػػػال لللجط    ػػػػت

ءػػػالل جػػػىللجشػػػ ل  للج  و ػػػتلجنػػػذلج  تػػػللانػػػ  لع ػػػضللجلنػػػلليػػػ لوشػػػ يللجو،لالجيػػػ ط يلعو تػػػذ   
للجن ذ  لا نذكفللج عذ يلنفل ا ل    لي لتاي  للجننذ تلجنفل وا ل ج تذ 

نوػػػ لعتػػػا للجل لعوػػػتل ذوػػػاللجن ذ ػػػ لتػػػ  يل  ا للنت ػػػ  يليتػػػ لل-اعوػػػىل  ضلن ػػػ 
 نػػػػػذل ذوػػػػػالتنثػػػػػللنوءػػػػػ لن ػػػػػ وذل،ل نػػػػػذكفلجو عػػػػػذ يلالجت وػػػػػ ـلانلػػػػػ للجيػػػػػءيالاغ  هػػػػػذ

اتشػت ل ػ جؾللج    ػذال،ل فللج ػذ   فلالجيء ػ فلنػفلل.نػذكفلل.خػ ىلجونيتض ل فلالجنءػ ن
الجتػػ ليػػءوالنػػ ل،لالجونػػاشللجناءػػا يلعوػػىلءػػ  لفلن ذ ػػ ل  ػػ نسلاولػػ لانػػا سلاغ  هػػذ
 نػػػذل ذوػػػالن ػػػ ل،ل(8)لجوءػػػاللجوضػػػ لذللنػػػ لضػػػنذفلعػػػ ـللجنيػػػذسل تػػػـل الطػػػ  هـلعػػػذجناي

،ل ل خلل نػ للجن ذ ػ للجن ػ نتت ت  لنفل ت كلنفل  وذ تذل جىل  ضل ءو  تل نذلجال ذفل 
يل لن ذه يللجتنذجفللجتػ ل   نتػذل نيػ سللجثػذو ل،لاعذجتذج لالل ءا للجنيذسلعلل ال   ل ل

                                                 
 وظػػ :ل /ل  ػػذ ل ذيػػ فلنيػػػ ف،للجوءػػالليػػ لضػػػالل ن ػػذـللجنػػذوافللجػػػ اج لالجشػػ ن تللميػػين ت،ل  ليػػػتل(ل8

  31ـ،لص2017ننذ وت،لنوشا لال نفللجننا  ت،للجطع تلل.اجى،ل
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للجط يػذفل تعػذ ؿلتيػو ـلCheta-ؽ ـ(لن ل ن  ل)خ تذ1224ل-1290  فلل.عالـل) (للجتـ 
تتـل اللجيء  فلات ت ل للنوتنذلع الل ت ػ ضل نػ لهػ اللللجيء ػ فلجوضػ  ليػاللليػىلن ػذ

ل (9)ننتوكذتتـل ال انتـلع  لتيو نتـ
اعو للمغ ن للتيـللجوءالل   ءتلنفللجتطا لجـلتكػفلن  ايػتلجػ ىللجشػ اكلل.خػ ىل
،لي ل جؾللجا ػا لينػ ل ػذوالل  نوػافلعضػ ا يللنتػ لـللجنوءػ لوت ءػتل  نػذوتـلعذجنضػذللالجنػ  

 يل   للجء ننػتللجتػ ليتاللج،ليت للل.خ  لهاللجنت نفلعوىل للش للعنذلي ل جؾللدجتت
  للينػ ل ػذفل،لل ت يتذللجيءئلثـلن وللع  ل جؾلنفللجل ل ل جىللجن   لنتىل طت تلنفل ثنػل

لننػػفل طػذ  ت ل تػػ تللجنشػ  تلا فلتننػىللجنءػـ   نػذل ػذفلج لنػػذل،لج لنػذلعوػىللدجتػتل فلتوتػـ 
اللت  ضػػػاللالوتنػػػذـلاغضػػػ،لاعػػػ ـللجنيػػػذسلعن نتػػػل،لعوػػػىللجوػػػذسللنتػػػ لـلهػػػ لللجنوءػػػ  كلال 

،ل(11)(Asile / Asylumا  لت ا ل ونتللجوءالليػ للجوةػتللجيت و ػتل جػىل ونػتل)،ل(10)لدجتت
 جػىلل. ػلللمغ ننػ ل،لالجت ل ن فل فلتنذ للي للجوةتللج  ب ػتل ونتػ ل)لجوءػال(لا)لجنوءػ (

(Asylon)ات وػػ للجن ػػذفللدنػػفللجػػ يلالل ءػػا للوتتذكػػلل اللالعتػػ لللعو ػػللجنػػذلجػػللنػػفل،ل
ل ل(12)ن نت

نػػفل  ػػ ـللجنيءػػئليػػ للAthena)(لا ث وػػذل)Thebesنيءػػئلنػػ  وت لث  ػػ سل)لات ػػ 
اجكػػفلشػػ وتذلشػػ فل،لاجػػـلتكػػفلينػػاللجت ذكػػللالجن ذ ػػ لهػػ للجتػػ لتيػػتخ ـل نوءػػ ل(13)لجتػػذ نخ

ننذ  لل.عطذؿلانػ ليفللجشػت لللال.نػذكفللجتػ ل ذوػالتضػـلتنذث ػلللجنوػاؾلا  ػوذـللدجتػتل

                                                 

 وظ :ل /ل  هذفلآن لأل،لن للجوءالللجي ذي ،ل  ليتليػ لوظ نػتلنػ للجنوءػ ليػ للجنػذوافللجػ اج ،ل ل ل9)
  45،لص1982،للجوتضتللج  ب ت

  35 وظ :للجن ء للجيذ  ،لصل10)
   Asylumاي للالوءو  نت،ل Asile(لي للجل وي ت11
(ل وظػ :ل /ل خػػذ يلع ػػ ألللجء وػػ ،للجءالوػػكللجنذواو ػػتلل.يذيػػ تلجننذ ػػتللجيء ػػ فليػػ للجنػػذوافللجػػ اج :ل12

  لل107-106،لص1984،ل40لجتنو فلالجتطان ،للجنءوتللجن  نتلجونذوافللج اج ،لع  ل
(للجػ يل ن ػىل فللدجتػتل(Didna of EXPLESUS(لانػفل ػ فل شػت لن ذ ػ للجوءػاللعوػ للمغ نػ :ل13

 وظػ :ل /لع ػ أللل.شػ ل،لتطػا للجاضػ للجػ اج لجيءػئل لوليتذل ذوالتوءذل ج لل ثوذلللج  لعل  وتنذ
  46ص،ل1981،ل كتاب ل385،لع  ل72لجي ذي ،لنءوتلن  للجن ذ  ي،للجيوتل
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ي تػػػذلليػػػتخ لـللجنػػػايل اللج وػػػفلضػػػ ل ػػػلل ويػػػذفل وتػػػذل نػػػذكفل نوػػػ لل   الجنػػػ فلاضػػػالن تذ
ل لل(14)الءئلي تذ

ايػػػػ للج اوػػػػذفلتػػػػـلنػػػػو لنػػػػ للجننذ ػػػػتلجنػػػػفل وءػػػػ ل جػػػػىللجن ذ ػػػػ ل الل.نػػػػذكفللجنن يػػػػتل
لجن  ايػػتلعنػػ  تتذلعوػػىل"نػػو للجننذ ػػتلالج عذ ػػتلجو ذ ػػ ل تػػذلنػػفل ءػػلللجننذيظػػتلعوػػىلن ذتػػلل

ل (15)عي كلن نتلتوؾلل.نذكف"
"ل  وػػػذللن  وػػػتل انػػػذلنػػػاؿلن  ػػػ ل وػػػذتلمجػػػلل"Romulus"لا ػػػ ل  ػػػذـللجنوػػػؾل" ان و ػػػاس

اء ػللنػفلهػ تللجن  وػتلنوءػ لجءن ػ لل(16)(Asylaean god طوػ لعو ػللليػـل جػلللجنوءػ ل)
 نذل ذوالهوذؾلن ذ ػ ل خػ ىلتنػو للجننذ ػتل،للجتذ ب فلياللل كذواللع   لل ـلن و  فل ـل توت

 للالجتءػػذلل جػػىلآجتػػتللجلػػ ؽلاعوػػ ل نػػذلعػػ ؼللجءوػػال،لجو   ػػ للجتػػذ ب فلال.ءذوػػكلالجنتػػ ان ف
ا ػػػ ل ػػػذفلجكتوػػػتلع ػػػضللدجتػػػتللنت ػػػذ لالخذ ػػػتلتػػػاي لواعػػػذلنػػػفل،ل  ػػػ لـللجويػػػ للج انػػػذو 

ل فلنػػػ ا ل نػػػ ىل ذهوػػػذاللمجػػػل،لانػػػفل جػػػؾلنػػػثي،للجن ذنوػػػتلل.يضػػػللجنػػػفل وػػػا افل تػػػـ
Nesta)لعو ػػللعذمعػػ لـل ػػذفل ونػػ تلنػػفللجنػػاا  نػػذل ػػذفل،ل(لن ػػذ يتليػػىلط نػػ للجنن ػػـا
اجنػذلت  ػ ال،لجنيػءافل جػىلنوػ ؿل ػذهفللمجػلل"ءػاب ت  "ل لػؾل يػ تلا طوػ ليػ لنل خاؿلل

،لعػػ ؼللج انػػذفل  ضػػذ،لءن ػػ للجيػػوطذاليػػ ل ػػ للمن  لطػػا لعذعتعػػذ تل نػػ للجونػػذوافلالج اجػػت
لالجتءذلل جىل ا لل.عػذط يلاتنػذث وتـلج  ءػتل فلنػفل ضػ كلع ػ لأللجتءػ ل جػىل  ػ لـلتنثػذؿل

                                                 
14) See: Mario,لBETTATI,لl'asile politique en question,لpresses Universitaires 

de France,لParis,ل,1985لp.18. 
 وظػػػػ :ل /ليػػػػ   ليػػػػذجـلءػػػػانو ،للجنػػػػ خللج  ليػػػػتللجنػػػػذوافللجػػػػ اج للمويػػػػذو ،ل ل للجوتضػػػػتللج  ب ػػػػت،لل(15

  16ـ،لص2002-2003
ل(ل وظ لي ل جؾل يلنف:ل16
 يػػػػذجتل  تػػػػا لت،ل و ػػػػتللجننػػػػاؽ،لءذن ػػػػتليػػػػ للجنػػػػذوافللجػػػػ اج ،لل /لننػػػػ يللجيػػػػ  ليللجةو نػػػػ ،للجنوءػػػػ ل-

ل 22،لص1976لمي و  نت،ل
- François,لCRÉPEAU,لDroit d'asile: De l'hospitalité aux contrôles migratoires,ل

Éditions Bruylant,لBruxelles,ل,1995لp.34. 
- Mario Bettati,لop.cit,لpp.19-20. 
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انتنثػػلل اؿلنوءػػ لع يػػلللج انػػذفليػػ لغذعػػتليػػ لء ػػللل(17)المن  لطػػا ل ػػذفل  ذ ػػكلعػػذجنال
ل (18)ناءا يلعذجن كلنفلن  وتل انذلعذ نتل  طذج ذلCapinolan" ذ  واالف"ل

اعنػػػكلظتػػػا لالوتشػػػذ للجنػػػ هكللج  اتيػػػتذوت ليػػػ ل ا اعػػػذلعوػػػىل ػػػ لن ييػػػ لن  ػػػتل
(لانػػػػذل1564ل-1509(لاءػػػػذفل ػػػػذجلفل)1546ل-1483لم ػػػػيثل نثػػػػذؿلنػػػػذ تفلجػػػػاث ل)

لللجنػػػ هكلنػػػفلن ذ ضػػػتلشػػػ   يلنػػػفل  ػػػلل تعػػػذعللجكو يػػػتل)لجكذثاج ػػػؾ(ليػػػ ل جػػػؾلنػػػ للجتػػػ 
للجن ػ اؼلعذيػـل)وذوػا(1598ايىلعػذـل،للجا ا الجػ يل ػذفل،لـل ػ  ليػ لي ويػذللجن يػـا

،ل  ػػػ  ل. ػػػنذكللجنػػػ هكللج  اتيػػػتذوت ل)هاغاوػػػاا(لعننذ يػػػتلطنايػػػتـللجت    ػػػتلعن نػػػت
ي  ػتلن ػوالنػ كللجثيثػ فلعذنػذل(لن 1648ل-1618اخيؿللجلت يللجننت يل  فلعذن ل)

اعل ػػللن  ػػتل،لالجتػػ لل ػػطعةالع ػػعةتل  و ػػتل)طذ ل ػػت(لالوتتػػال تا  ػػ لن ذهػػ يلا يػػتلذج ذ
لالضػػطتذ للجػػ  و لالجنػػ اكلل  ل النػػذالاللجوءػػالليػػ ل ا اعػػذلانوتػػذلهءػػ يللجكث ػػ لنػػفل

ـل ػػػػ  للمعػػػػيفل1789اع ػػػػ لنػػػػ الللجثػػػػا يليػػػػ لي ويػػػػذلعػػػػذـل،للج  اتيػػػػتذواللجل ويػػػػ  ف
الجػ يل ػػذفل،ل1789 غيػطسلل26ويػ للجنيػنىل عػيفلننػػاؽللمويػذفلالجنػالطفليػػ للجل ل

ل (19)جلللجت ث  للجنعذش لعوىللج يذت  للجل وي تللجت ل   الع  ت
ا ػػ لا  لناضػػاعللجوءػػاللاخذ ػػتلعػػ ـلتيػػو ـللجيء ػػ فللجي ذيػػ  فليػػ لوػػصللجنػػذ يل

جل ويػػ ل نػػو لـلن ػػللءػػذللي تػػذل" فللجشػػ كلل1793(لنػػفللج يػػتا للجل ويػػ لج ػػذـل120)
اهػ لللجنوء لجألءذوكللجنع   فلعفل اطذوتـلعي كل ض تللجن نتلان يضل عطذ ػللجوطةػذي"

ل شذ يلالضنتل جىلع ـلتيو ـللجيء  فللجي ذي  ف 
،ل1832ا  جؾلنذلا  لي لن ذه يلتيو ـللجنء ن فللجت ل   نالي ويػذلايا يػ للعػذـل

جػػوصلي تػػذل.اؿلنػػ يلعوػػىلن ػػ  لن ػػللتػػـللل1833ا ػػذوافلتيػػو ـللجنءػػ ن فللج وء  ػػ لعػػذـل
                                                 

أل،لنػػ للجوءػػالللجي ذيػػ ،ل  ليػػتليػػ لوظ نػػتلنػػ للجنوءػػ ليػػ للجنػػذوافللجػػ اج ،ل وظػػ :ل /ل  هػػذفلآنػػ لل(17
  لل37ل-36ن ء ليذ  ،لص

 وظ :ل /ل  اللجخ  ل نن لعط ت،للجننذ تللجنذواو تلجيءئليػ للجنػذوافللجػ اج ،ل ل للجوتضػتللج  ب ػت،ل18) 
  لل16،لص1997

 ػ لاعي تتنػذلعػذجيء  فللجػ  فل عنثػافل وظ :ل /لنظت لن نػ لنننػا ،للجنػذوافللجػ اج لالجنػذوافللج  ل(ل19
 يػـللجنػذوافللجػ اج ،ل،لعفللجوءالل جىللج  لؽل"  ليػتل ذواو ػتلتنو و ػت"،ل ط انػتلجو ػلل  ءػتللجػ  تا لت

  ل21،لص2013،لءذن تليذوال و نوتس،للج  لؽ
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ع ـلءال للجتيو ـلي للجء ل ـللجي ذي ت لا  للوتنلله لللجن ػ  لع ػ ل جػؾل جػىل يػذت  لن ظػـل
ل (20)لج اؿلا الو وتذللج لخو ت

   ل"نءن للجنذوافللجػ اج "ليػ ل كيػلا  لن ػ  لعػ ـلتيػو ـللجيء ػ فلل1870اي لعذـل
لجء ل ـللجي ذيػ تلالل شػ وافليػ للجةذجػكل  ػتلا يتو له لللجن   ل جىل فلن تك  ل،للجي ذي  ف

للجي ذيػػػ لهػػػالشػػػخصل،لخطػػػا يل ء لن ػػػتلعوػػػىلن ػػػذج للجػػػ اؿلل.خػػػ ىل ن ػػػلل فللجنءػػػـ 
اهػال،لا لع ػتلخ ػ لال  ػيث،لانءكل فل وظ ل ج للعوىل وػلل ػذنكلعن ػ يلاءتػذ ،لنوتـ 

ل (21)ننذل  ي لل جىللجتضن تلي لي  للنعذ  ل،لننتو لعآ ل ل
ي ػػ لللنػػفلثػػا لال،لوءػػاللطذع ػػذل ان ػػذليػػىللجنػػ فللجتذيػػ لعشػػ ا ػػ للكتيػػ الظػػذه يللج

ل  ل الظػػذه يللجوءػػاللالجتءػػ يليػػىل ا اعػػذللجايػػطىل،للجتػػ لآؿللغو تػػذل جػػىللجلشػػل،لـ1848
ل (22)ننذل  ىل جىلتين تله لللجن فل ػ" ب  للجش اك"،لالج ونذو ت

 انًطهب انثبَي

 عٓذ عصبت األيـى

اهػػ ل،لـلتػػـلت يػػ سلع ػػعتلل.نػػـ1920يلػػ لءو ػػفلعػػذـل،لعتػػ لظتػػا للجنلاضػػ ف
اتنثوالنتنتتذللجن  ا يلي ل  عذءتلعت هذلي لضنذفللجيوـلال.نػفل،ليوفلجألنـللجنتن ي

ا ػػ ل ػػذفللج ػػذجـلآوػػ لؾلنػػذل لؿل  ػػذوىلوت ءػػتللدثػػذ للجيػػو  تللجتػػ لخولتتػػذللجنػػ كل،للجػػ اج  ف
ايػػػ ل،ل اب ػػػتانػػػفل هنتػػػذلل   ػػػذ ل عػػػ ل للجيء ػػػ فليػػػ لع ػػػضللجػػػ اؿلل.ال،للج ذجن ػػػتلل.اجػػػى

 ذنػػػالع ػػػعتلل.نػػػـل ت  ػػػ فلنيتكشػػػفل،لـ1917 ايػػػ ذلعوػػػىل ثػػػ للجثػػػا يللج وشػػػل تليػػػوتل
(ل ػػػ اؿلنلػػػاضليػػػذـلجشػػػ افلFridtjof Nansenلجنوطنػػػتللجنط  ػػػتللجو انءػػػ للجشػػػت  ل)

نفل ءللنيذع يلل.شػخذصللجػ  فل  ػعناللالء ػ فلعيػ كللجثػا يل،لـ1921لجيء  فليوتل
وػػػىلتاضػػػ  للجاضػػػ للجنػػػذواو لجتػػػ اللللجيء ػػػ فليػػػىلا ػػػ ل  ػػػ لوذويػػػفلءتػػػا تلع،للج ايػػػ ت

 ضػػذيتل جػػىل جػػؾل،للج وػػ لفللجنضػػ لتلا جػػؾلنػػفلخػػيؿلت انػػ هـل اثػػذ  لها ػػتلااثػػذ  ليػػل 
                                                 

تللج  ب ػت،لو  لل نن لنون ،للم هذكللج اج لاينػذلجنالعػ للجنػذوافللجػ اج للج ػذـ،ل ل للجوتضػل وظ :ل /ل(20
  51،لص1988

  41 وظ :للجن ء للجيذ  ،لصل(21
(ل وظ :ل /لغذ يلعش  لخ  ي،للالتلذ  ذاللجخذ تلعنناؽللجيء  فلاآج ػذالننػذ تتـ،لنوشػا لاللجنو ػ ل22

 .35ص،ل2017،للجننا  ت،ل   اا



 مبهية القبوون الدولي لالجئيه

 دمحم عبد المىعم عبد العبطي عبد المىعم

 

27 

 نػذل،ل(23)ي ىلوذويػفلجتػ ن فليػ صللج نػللجتػـلالتخػذ لتػ ل   ل تػ ؼل عػذ تتـل جػىل وػ لوتـ
 نػذل وػفل،ل1921ذـل وش لوظذنذل ذواو ذل ن ـلاض تـلا جؾل لوشذللنو اب تليذن تليػ لعػ

ي ػػ ؿلءتػػا لليػػ ل،لنػػفلطػػ ؼللج  ػػعتل اضػػ لتوظػػ ـل اجػػ ل  لػػللنػػ لل  وػػىلنػػفللجننػػاؽل
ل (24)لج  ل تلجتاي  للجننذ تللجنذواو تلجيء  فللج اس

ولػػػ ل"وذويػػػف"لعػػػ يلعنو ػػػذال ويػػػذو تلل1922ال1920 ػػػ فللاخػػػيؿللجلتػػػ يللجننتػػػ يلنػػػذ
 يػػػ ىللجنػػػ كل جػػػىللاليػػػ تللجوطػػػذؽلن ػػػلل شػػػ ؼلعوػػػىلنتنػػػتل عػػػذ يلو ػػػفلنو ػػػافلنػػػف

 نذل ش ؼلعوػىلءتػا لنالءتػتللجنءذعػتليػ للالتنػذ للجيػاي ت ل ثوػذللشػتذللعػذـل،ل اطذوتـ
ءذهػػ للعوػػىلنػػو للجنيػػذع لالل"وذويػػف"لاع ػػ للجنػػ كللج ذجن ػػتلل.اجػػ لعنػػلل (25)ـ1921

 نػػذللنتػػ النيػػ اج ذتللي نػػذلع ػػ ل،ل جػػىل عذ ػػذللج اجػػتللج ثنذو ػػتلالجيء ػػ فلي تػػذلع ػػ للوت ذ هػػذ
الجيء ػػػػػ فلل.شػػػػػا ن فل،ل1924ءنذعػػػػػذال خػػػػػ ىلنػػػػػفللجيء ػػػػػ فلل. نػػػػػفليػػػػػوتللجتشػػػػػنل

"وذويػػف"ليػػ للج نػػللعوػػىل  سلتوػػؾللجنلاضػػ تلنتػػىلل نػػذلليػػتن ،ل1928الجكوػػ لو  فلعػػذـل
ـليػىلنو جػللعػذجن كلنػفل ايػوالاليػتن لعنوػللنػفلءذوػكلن تػكل"وذويػفل1930ايذتلليػوتل

ل10000ا ػػذـللجن تػػكلعنيػػذع يللجػػ اج لجشػػ افللجيء ػػ ف"لتنػػال عذ ػػتلنػػفلع ػػعتلل.نػػـل
 ػػػ لنػػػو لءػػػذ  يلوابػػػللجويػػػيـلتنػػػ   لل،ليػػػىليػػػا نذلاج وػػػذفل40000نػػػفللجيء ػػػ فلل. نػػػفلا

.عنذجػػللنػػفل ءػػلللجيء ػػ فلالجػػ يل" ػػ ـل اؿلاث نػػتليػػل لن تػػ ؼل تػػذل اج ػػذلجت يػػ  لعػػا يل

                                                 
23) See: Vincent Chetail, Fridtijof Nansen and the international protection of 

refugee: an introduction, Refugee survey Quarterly,لvol0 22,لNo 1,ل,2003ل
pp.1-6. 

24) See: Jaeger Gilbert,لThe history of the international protection of Refugees 
RICR September 2001,لN 843,لpp.727-729. 

ل وظ لي ل جؾل يلنف:لل(25
- Jean-Luc,لMATHIEU,لMigrants etréfugiés,لColle ction: Quesaisje? Presses 

Universitaires de France,لParis,1ل re edition,لjuin 1991,لpp.12-13. 
 Presses Universitairesل,?collection: Quesaisjeل,les réfugiésل,Robert, SALOMONل-

de France, Paris,1ل er edition,ل,1963لp.20. 
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ل ذوالت  تل"وذويف"ليىلننذ ػتللجيء ػ فلضػخنتلااللتنػ  ل ػثنف،لال(26)لجيء  فل اليل هـ"
ين ل ذفلل.كللجن يسلجتاي  للجننذ تللج اج تلجيء  فلانت للجط نػ لجو نػلليػىللجنيػتن لل

ل (27)ج ذج لل.شخذصللجنش   ف
 وشػػػ الع ػػػعتلل.نػػػـلعػػػ يلنوظنػػػذالتتػػػتـل،لاخػػػيؿللجثيث وػػػذالنػػػفللجنػػػ فللجنذضػػػ 

لو   لنوتذ:،لعنناؽللجيء  ف
الجتػ ل طوػ لعو تػذل،ل ػ ف وشػ الع ػعتلل.نػـللجا ذجػتللجن ان ػتلجيءل1930يىلعػذـلل-1

اتػـلت  ػ فل،ل  جؾلليـلن تػكلوذويػفلاهػالءتػذ لشػعللنيػتنلليػىل طػذ لع ػعتلل.نػـ
ل (28)ـ1938النت لوشذطله لللجن تكلنتىلعذـل،لنلاضليذـلنفل جنذو ذ

 طوػ لعو تػذل،ل وش الع عتلل.نـلا ذجػتلخذ ػتلعػذجيء  فلل.جنػذفل1930ايىلعذـلل-2
اعتػ ال ج تػذلل(29)لجيء ػ فللجنػذ ن فلنػفل جنذو ػذ(لليـل)ن تكللجنو اكللجيذن لجش افل

عنوػالهذتػذفللجا ذجتػذفلنو ػ جت فللجالنػ يل،لنتنتل عذ ػتللجيء ػ فللجنػذ ن فلنػفللجونيػذ
ـلثػـل ػ  الع ػعتلل.نػـلتان ػ هذليػىله  ػتلالنػ يليػىل1932عفلل.خ ىلنتىلعػذـل

ل (30)ع  ل فل   الع عتلل.نـلتان  هنذلتنالظلله  تلالن ي،لـ1933عذـل
ـل وش اللجا ذجتللجن ان تلجيء  فل تػ ؼللج نػللعوػىلتيػت لل عػذ يل1938ايىلعذـلل-3

تاط فللجيء  فللجنػذ ن فلنػفل جنذو ػذلالجونيػذليػ لعػي ل خػ ىلن ػللج  ػالهػ تللجوءوػتل
ل ا لل    للخ ا ذلعو نذللنت لوشذطتذلج شنللءن  للجطال ف 

  

 انًطهب انثبنث 
                                                 

  9،لص1998،ل111ن يلجش افللجيء  ف،لنءوتللجيء اف،لع  ل وظ :لنلاض تلل.نـللجنتل26)
27) see: Vincent Chetail,لop,cit. 

 .(لن للنوالن ذولللجنلاض تللجيذن تللجء   يلج  عتلل.نـلجش افللجيء  ف28
،لخنيػػػافلعذنػػػذلنػػػفللج نػػػلل2000نذجػػػتللجيء ػػػ فليػػ للج ػػػذجـل،ل(للجنلاضػػ تللجيػػػذن تلجشػػػ افللجيء ػػػ ف29

  15،لص2000ذه ي،للجطع تلل.اجى،للمويذو ،للجن
 وظػػ :ل /لخ  ءػػػتللجنضػػنض،للجوءػػػالليػػ للجنػػػذوافللجػػػ اج لالجشػػ ن تللميػػػين ت،ليػػ ل تػػػذك:لننػػػاؽلل(30

لمويذف،ل  ليتلتط  ن تلعفللج ذجـللج  ب ،للجنءو للجثذجل،ل عػ ل :ل /لنننػا لشػ نفلعيػ او  ل /يل
ي ػػ ف،ل  ػػػ اا،لج وػػذف،للجطع ػػػتلل.اجػػى،لوػػػاين  للجيػػ   للجػػ  ذؽ ل /لع ػػػ لج ظ ـلا نػػ ،ل ل للج وػػػـلجون

  120ـ،لص1989
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 ْيئت األيـى انًخحذة

تضػػنفل شػػذ لالع  ػػ يل جػػىلناضػػاعلل(31)واءػػا لن ثػػذؽلل.نػػـللجنتنػػ يع ػػ ل فلخػػ  لج
/ (لنػذلو ػلل" فل شػ  ل55(لن ػللا  لعذجنػذ يل)76،ل55نناؽللمويذفلاخذ ػتللجنػال ل)

يػ للج ػذجـللنتػ لـلننػػاؽللمويػذفلالجن نػذالل.يذيػ تلجوءن ػػ لعػيلتن  ػ لعيػ كللجءػػوسل ال
ن ثػػذؽلنػػذلو ػػلل"لجتشػػء  لعوػػىللنتػػ لـل/ (لنػػفللج76لجوةػػتل اللجػػ  ف"ل نػػذلا  ليػػ للجنػػذ يل)

االل،لنناؽللمويذفلالجن نذالل.يذي تلجوءن  لعيلتن   لعي كللجءوسل اللجوةػتل اللجػ  ف
الجتشػء  لعوػىل   لؾلنػذل ػ فلشػ اكللج ػذجـلنػفلتن ػ لع ضػتـل،لتل ن ل ػ فللج ءػذؿلالجويػذل

لعذجع ض" 
ـلتػػػـل1946نػػػ اليػػػ لايػػػ للجػػػ ا يلل.اجػػػىلجوءن  ػػػتللج ذنػػػتلجألنػػػـللجنتنػػػ يلالجتػػػ لع

لجت   ػػ لعوػػىل ضػػ تللجيء ػػ فلع ػػ ل فل خػػ الع ػػ للعذجن ػػذلا  ػػعنالظػػذه يلتتػػـللجءن ػػ ل
الجػ يلتوػذاؿلل(A/45لجنػ ل للجنػ  ـل)ل1946ي  ل ػ لل12ن لللتخ الل.نـللجنتن يل تذ نخل

ناضػػاعللجوءػػاللالجءتػػا للجن  اجػػتلجتوظػػ ـلتوػػؾللج نو ػػتليػػ ل طػػذ ل اجػػ لالهػػـلنػػذلءػػذلليػػ ل
لجػ عايل جػػىل"عػ ـل  غػػذـللجيء ػ فلعػػذج ا يل جػىل اطػػذوتـل  لل ذوػالجػػ  تـل يػػعذكللجنػ ل لهػػال

لاء تتلجوعنذللي لاطفللجنوء " 
نو افلشخصلي ل تػافللجنػ كلل50ا  ل ذفلجون ذوذيللمويذو تللجنذي تلاننتللنالج ل

لج ذجن ػػتللجثذو ػػػتل  وػػفلل.ثػػػ ليػػ لتكػػػ نسله  ػػتلل.نػػػـللجنتنػػ يلج  نتػػػذلعوػػىلتءوػػػكلا ػػػيال
 كلال  ػػػػ لـلننػػػػاؽللمويػػػػذفلانػػػػفل  وتػػػػذلنػػػػ للمويػػػػذفليػػػػ للجوءػػػػالل جػػػػىلاطػػػػفلغ ػػػػ للجنػػػػ

ـلاع ػػػ لنضػػػ ليػػػوت فلعوػػػىل وشػػػذ تذل ييػػػالل.نػػػـللجنتنػػػ يل1947يػػػ لعػػػذـل،ل(32)لجػػػاطف
  ل ػذفل،ل ا ذجػتلنتخ  ػتلغ ػ ل ل نػتلجألنػـللجنتنػ يل(IRO)ل"لجنوظنتللج اج تلجيء  ف"

ا غػػػـل فلل1950 او ػػللل30والاليػػ لنػػفللجنتا ػػ ل فل وتتػػ ل  وذنءتػػػذللجننػػ  ل ػػثيلليػػػ
                                                 

يػ ليػذفلي لوي يػ اليػ لختػذـلنػ تن لل.نػـلل1945ن نػ لف/ل او ػللل26(لا  لن ثذؽلل.نـللجنتن يليػ ل31
 .1945تش نفلل.اؿ/ل كتاب لل24لجنتن يللجخذصل وظذـللجت  تللج اج تلا  ع لوذي للي ل

32) See: James Milner,لAlexander Betts and Gill Loescher,لThe United Nations 
High Commissioner for Refugees "UNHCR": the politics and practice of 
refugee protection in to the Twenty- First Century,لTaylor and Francis,ل
 .p.10ل,2008
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يلوتػػذل،لعنػػلللجنوظنػػتللج اج ػػتلجيء ػػ فل ػػذفلنن ػػا للعوػػىلنيػػذع يللجيء ػػ فلل.ا اب ػػ ف
اتنػػػ  ال،ل ذوػػػال اؿله  ػػػتل اج ػػػتلتت ػػػ يلع ػػػلتلشػػػناج تلجكػػػللءالوػػػكل ضػػػ تللجيء ػػػ ف

 ػػػتلاظذ لتػػػذلع وتػػػذلتشػػػنلللمعػػػذ يل جػػػىللجػػػاطفلالج عذ ػػػتلالجنيػػػذع يلالجونػػػللالجننذ ػػػتللجنذواو
 ذوػػال،لغ ػػ ل فلهػػ تللجاظػػذ فللجنت ػػ  ي،ل(33)الجي ذيػػ تلال عػػذ يللجتػػاط فلال عػػذ يللاليػػتن ل 

عوػػىللجونػػاللجػػ يل،لتخلػ لا للهػػذلتنػػااللالضػػنذليػ لل.اجا ػػذالنػػفلي ذيػػتللمعػذ يلجوػػاطف
لعػػلل  ل يللجةػػاللال عػػذ يللجت ن ػػ   جػػىلي ذيػػتل عػػذ يللجتػػاط فلنػػفل وػػ لفللجوءػػالل،ل ذوػػالتنػػـا

ا ػػ ل ثػذ لهػػ لل)لالونػػ لؼ(ليػػ للجتػ ؼللج   يػػ لجونوظنػػتلنػػفللمعػػذ يلل (34) جػىل وػػ لفلثذجثػػت
لالوتنػػذ لنػػفلءذوػػكل وػػ لفللجكتوػػتللجشػػ   تلوظػػ للجونذجػػتللجي ذيػػ تللجوػػاطفل جػػىل عػػذ يللجتػػاط ف

لجيػػ  تللجتػػ ل ذوػػاليػػذ  يليػػ ل ا اعػػذليػػ لن وػػللااءػػ اللجنوظنػػتلوليػػتذلعذجنػػتليػػ لايػػال
ا  ىليػػػ لوتذ ػػػتلل.نػػػ ل جػػىلتا ػػػفللجنوظنػػػتلعػػػفلللجتػػات لاللجنتوذن ػػػتل ػػػ فللجشػػػ ؽلالجةػػ ك

انوعةػػ للمشػػذ يل جػػىل فلنػػفل ػػ فلل.يػػعذكللجتػػ ل ي ػػال عضػػذلل ل(35)ـ1951لج نػػلليػػ لعػػذـل
هالعء هذلعفللجن ػذـل لعػذ يلتػاط فلنػذلتعنػىل،للجنوظنتللج اج تلجيء  فل جىل وتذللعنلللجوءوت

لجلتػػػ يللجػػػاء  يللجتػػػ ل ذوػػػاللنػػػفلالء ػػػ للجنػػػ كللج ذجن ػػػتللجثذو ػػػتل)  ب نذ ػػػتل جػػػفلشػػػخص(ليػػػ 
الجػػ يل ػػذفل اؿللختعػػذ لعنوػػ لجتػػذلعوػػىل،لـ1950تل ػػوتذلعػػفلناعػػ للوتتػػذللاال تتػػذليػػ لعػػذـل

 ضذيتل جىلت ل ػ ل عػ ل للجيء ػ فلالجنشػ   فليػ للج ػذجـلعيػ كللجتنػاالاللجي ذيػ تل،لل ضللجال  
 كلضػ فل ن ذو ذتتػذللجت لع يتتذل اؿل ا اعذللجش   تلالج يلجفل  ػافلعننػ ا هذل فلتالءتػللعيػ

للجنذ  تلالجعش نت 
ل)ل1950ايػػػػػىلعػػػػػذـل (ل ت يػػػػػ سل5/ 28 ذنػػػػػاللجءن  ػػػػػتللج ذنػػػػػتلاعناءػػػػػكللجنػػػػػ ل ل  ػػػػـػ

"لجنلاض تللجيذن تلجألنـللجنتن يلجش افللجيء  ف"لعوػىل فلت ػ  للج نػلل تػ لللجن تػكلنػ ل  ل ػتل
                                                 

33) See: René RISTELHUEBER,لL’œuvre de l’Organisation Internationale 
pour les réfugiés (O.I.R),لLa revue de deux mondes,2ل ème tome,15ل avril 
  .pp. 686– 691ل,1956

 ليلاجكويػػاف،لنلاضػػ تلل.نػػـللجنتنػػ يلجشػػ افللجيء ػػ ف:للجػػ   ىللجخنيػػافلموشػػذ تذ،لنءوػػتل(ل وظػػ :ل34
  7،لص2000،ل120،ل  ـل3لجيء اف،للجنلاض تللجيذن تلجش افللجيء  ف،لءو ف،للجنءو ل

ل-(ل وظ :لنػ خلل جػىللجننذ ػتللج اج ػتلجيء ػ ف،لننذ ػتلل.شػخذصللجػ  فلهػـلناضػ للهتنػذـللجنلاضػ ت35
  7،ل6،لص2005لجنلاض تللجيذن تلجألنـللجنتن يلجش افللجيء  ف،لل-1  وذنجللجت و ـللج لت 
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للجنتنػػػ يل1951عػػػذـل جوظػػػذـلـل ػػػ  لل1950اع ػػػ ل جػػػؾلايػػػ لعػػػذـل،ل ت  ػػػتلنػػػفله  ػػػذالل.نػػـػ
للجنتنػػ يلجشػػ افللجيء ػػ ف لل1951ايػػىلعػػذـل،لل.يذيػػ لجنلاضػػ تلل.نػـػ  ػػ  اللتلذ  ػػتلل.نػـػ

 ػػػػ  للج  اتا ػػػػاؿللجخػػػػذصل اضػػػػ لل1967ايػػػػىلعػػػػذـل،للجنتنػػػػ يللجخذ ػػػػتلعشػػػػ افللجيء ػػػػ ف
لات  للالتلذ  تل جىلءذوكللج  اتا اؿللجنذوافللج اج للجل و لجيء  ف ،للجيء  ف

 انًبحث انثبَي

 ٌ انذٔني نالجئيٍحعريف انمبَٕ

ون ػػػ لعذجنػػػذوافلهوػػػذلهػػػاللجنػػػذوافللجػػػ اج لاي اعػػػلللجتػػػ لجتػػػذلعي ػػػتلنعذشػػػ يلعذجنػػػذوافل
يذجنػػذوافللجػ اج لهػػال"نءناعػػتللجنالعػ للجنذواو ػػتللجتػػ لتنػ  لننػػاؽللجػػ اؿل،للجػ اج لجيء ػػ ف

اتويػػ للج ي ػػػذاللات ػػ فلالءعذتتػػػذلالجت لنذتتػػذ ،لاغ  هػػذلنػػفللجك ذوػػذالالجتوظ نػػػذاللج اج ػػت
ات عػػػىللجننػػػاؽلالجن نػػػذالل.يذيػػػ تل،لجنتعذ جػػػتل  وتػػػذليػػػىل ا ػػػذاللجيػػػوـلالجنػػػ كلالجن ػػػذ ل

"نءناعػتلنػفللجنالعػ للالجنذوافللجػ اج لاينػذلجون  يػتللجتنو   ػتلهػال (36)جألي ل لالجءنذعذا"
اه ػػ للينػػ ل  ػػ لل (37)لجتػػ لتػػوظـللج ي ػػذال ػػ فللجػػ اؿلاتنػػ  لننػػاؽل ػػللنوتػػذلاالءعذتتػػذ"

 ػػػ يليػػػىلت ػػػ نلتـلجونػػػذوافللجػػػ اج لعوػػػىللج اجػػػتلعذعتعذ هػػػذللجشػػػخصل و ػػػذ للجنػػػ هكللجتنو
الجنػذوافللجػ اج لعوػ ل تعػذعللجن  يػتللجناضػاع تلهػال ػذوافلل.يػ ل لللجان  لجونذوافللج اج  

ينػ ل  ىل و ػذ للجنػ هكللجناضػاع لعػ فللجلػ  لهػاللجشػخصللجان ػػ ل،لاجػ سل ػذوافللجػ اؿ
لجونذوافللج اج  

تليذجنػػػػذوافللجػػػػ اج لعوػػػػ هـلهػػػػال"نءناعػػػػتلنػػػػفللجنالعػػػػ لا نػػػػذل تعػػػػذعللجن  يػػػػتللجن  ثػػػػ
لجنذواو تللجت لتن ـللج ي ذال  فل شخذصللجنػذوافللجػ اج لاتنػ  للخت ذ ػذالالجت لنػذال

 ػللعػذال،ليوـل   للجلنلللج اج ل ن  للجنذوافلعوىلنذل  ا ل ػ فللجػ اؿلينػال (38) للنوتذ"
نػػ للجػػ اج لنػػفل العػػاليػػاللل ايػػ لنػػفلوطػػذؽلهػػ لللجنػػذوافلجكػػ ل ن ػػـلنػػذل ػػ ا ليػػىللجنءت

ل كذفل ط ليتذل اؿل ـلنوظنذال ـل ي ل  

                                                 
 ػػػ للجننا  ػػػت،ل  ػػػ اا،ل(ل وظػػػ :ل /ليللجنءػػػ اك،للجايػػػ اليػػػىللجنػػػذوافللجػػػ اج للج ػػػذـ،لنوشػػػا لاللجنو36

  11،لص2018لجطع تللجيذع ت،ل
  18ـ،لص1975(ل وظ :ل /لعوىل ذ ؽل  اه ف،للجنذوافللج اج للج ذـ،ل ل للجن ذ ؼ،للمي و  نت،ل37
  16،لص2005 وظ :ل /لع ذـللج ط ت،للجنذوافللج اج للج ذـ،لن تعتللجيوتا ي،لعة ل ،لل38)
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عوػػىل،لانػػفللجءػػ   لعذجػػ   ل فللهتنػػذـللجنػػذوافللجػػ اج لالل نت ػػ ليػػىللجا ػػاللجػػ لهف
 ػػػلل نتػػػ ل ػػػ جؾل جػػػىل،لن ذجءػػػتللجنضػػػذ ذللجتػػػ لتػػػ خللضػػػنفلوطػػػذؽللج ي ػػػذاللج اج ػػػتلينػػػا

 اج لغذ ػػتلت نػػلللجػػ اؿلنػػفللءوتػػذلن ت ػػ لللجلػػ  ليػػىللجنءتنػػ للجػػ،للج وذ ػػتلعننػػاؽللمويػػذف
الجػ يل تنوػذليػىلهػ لللجننػذـللجت   ػ لل (39)اغذ تلوتذ  تلتتءلل ج للات عذتل لل ذعػ يل ذواو ػت

انػػفل ءػػلللجا ػػاؿلجت  نػػفل،لعوػػىللجلػػ اعل لاللج ػػوتللجنت ونػػتلعناضػػاعلننػػاؽللمويػػذف
 لالجنػذوافللجػ اج لنن اؿلجونذوافللج اج لجيء  فلعو وػذل االلت  نػفللجنػذوافللجػ اج للمويػذو

اعػذجوظ ل جػىللجنػذوافللجػ اج للمويػذو للعذعتعذ هنذللج العتللج   ي تلجلتنػل ،لجنناؽللمويذف
وء ل فلجللع يلت  نلذالنوتػذللجت  نػفللجػ يل  نتػلللجوءوػتللج اج ػتلجو ػو كلل.ننػ لن ػلل

تلذ  ػذاللعت  الي ػلل فلهػ لللجنػذوافل تكػافلنػفل"نءناعػتللجنالعػ للج اج ػتللجنيػتن يلنػفللال
ع ػػا يل،ل جػػىلتيػػا تللجنشػػ ياللمويػػذو تللجوذءنػػت،لعشػػ للخػػذص،لال.عػػ لؼللجتػػ لتتػػ ؼ

،ل.يػػعذكل ويػػذو ت،لالجتػػ لتن ػػ ،للج اج ػػتل الغ ػػ للج اج ػػت،لعػػفللجو لعػػذاللجنيػػونت،لنعذشػػ ي
 التننػػػػىل،لنػػػػ ل طػػػػ لؼللجوػػػػ لعليػػػػىلليػػػػتخ لـل يػػػػذج كللجنػػػػ كلاط  تػػػػذللجتػػػػ لتػػػػ اؽلجتػػػػذ

ل (40)ض فل اللج  فل ن فل فل ت  ضالل.خطذ للجو لع"ل.شخذصلال.نيؾللجن  ل
اتػػػـلت  نلػػػلل ػػػ جؾلعوػػػىل وػػػلل"نءناعػػػتللجنعػػػذ يلالجنالعػػػ للجنتلػػػ لعو تػػػذل اج ػػػذلالجتػػػ ل
تت ؼل جىللجن لنفلليتخ لـللج وفليىلا اللجو لعذاللجنيػونتلعػفلط نػ لننذ ػتلل.يػ ل ل

ي تػذلالجء نػىلالجن ػذ  فلللجنشت   فليىللج نو ذاللجن ب ػتل اللجػ  فلتا لػاللعػفللجنشػذ  ت
ا ػ جؾلعػفلط نػ لء ػلللج وػفليػىللجن ػذ ؾللج يػ  نتلننت ػ للعوػىل،لال.ي ىلالجنػ و  ف

ل لل(41)توؾلل.عنذؿللجض ا نتلجتنن  للجت ؼللج ي  ي"
 نذللجنذوافللج اج لجنناؽللمويذفلين لع يلللجع ضلع ولل"نءناعتللجنالع للجنذواو تللجنت لتل

ل تضػػتتذللجءنذعػػتللج اج ػػتل  ػػ  تتذليػػىل ػػا يلن ذهػػ لالاب اتا ػػاالاللعذج نان ػػتلالجتء نػػ للجتػػ 

                                                 
  16وافللج اج للج ذـ،لن ء ليذ  ،لص(ل وظ :ل /ليللجنء اك،للجاي اليىللجنذ39
  852 وظ :للجن ء للجيذ  ،لصل(40
(ل وظ :ل /ليلوا لي نذا،لتذ نخللجنذوافللج اج للمويذو لالجنذوافللج اج لجنناؽللمويذف،لنفل تذكل41

  ليػػذاليػػىللجنػػذوافللجػػ اج للمويػػذو لتنػػ  ـللجػػ  تا لنل ػػ لشػػتذك،ل ل للجنيػػتن لللج  بػػ ،للجنػػذه ي،ل
  84،لص2000ل.اجى،لللجطع ت
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ل ا للل ويذوذلاعضالليىللجنءتن لنػفلعػ الفل  اج تلنو نتلعن  لننذ تلنناؽللمويذفللجنن ـا
يوطذتلللجنذكنتل التن   هذلاتنثلللجن لل. وىلنفللجننذ تللجتػ لالل ءػا لجوػ اؿلل.عضػذللي تػذل

ل ل(42)للنفلع ضتذليىلغ  للاليتثوذللاللجنن  يلي تذ"لجو اؿلعوللنطونذل اللجتنو
يذجنذوافللج اج لجنناؽللمويذفلهالي علنفلي اعللجنذوافللج اج للج ػذـلتتػ ؼل العػ تل
 جػػىلننذ ػػتللمويػػذفلجنءػػ  ل وػػللنػػفل وػػ للمويػػذفليػػيل نتػػذ لالكتيػػذ تذل الا لثتتػػذليتػػ ل

لتذلي  للآخ ل.يلي ك نناؽلط    تلج  نتلعذجشخصلالل ءا ل.يلي  ل فل ء  لنو
ا ن ػػفللجنػػاؿلعػػ فللجنػػذوافللجػػ اج لجننػػاؽللمويػػذفلالجنػػذوافللجػػ اج للمويػػذو ل نػػثيفل

يتنذل  عذفليىلتنن ػ لهػ ؼلنشػت ؾل الل،لي عذفلنتنذ  لفلنفلي اعللجنذوافللج اج للج ذـ
جت لل ءكللجوظ ل ج لل  اثلتكذنو تللاعوىل يػذسل،لاهالننذ تللمويذفليىلءن  لل.نالؿ

ل جػػؾل نػػاؿلل.يػػتذ لءػػذفلع ت ػػللجػػال ووػػذل   وػػذل فلوطوػػ لعو تنػػذلليػػنذلنشػػت  ذلاءذن ػػذليتػػا
"لجنػػذوافللجعشػػ ى"لالجػػ يل ن ػػفلت  نلػػللع وػػلل"نءناعػػتلنػػفلل.ن ػػذـللجنذواو ػػتللج اج ػػتللجتػػ ل

ل (43)تكللللنت لـللجل  للمويذو لال  هذ ت"
 لتءػػذا لاللج اجػػتليذجنػػذوافللجػػ اج لجننػػاؽللمويػػذفل يػػ ىل جػػىلننذ ػػتلل.شػػخذصلضػػ

لجتػػ لهػػـلنػػفل عذ ذهػػذل نذعػػ يليػػىلنػػ فل تػػ ؼللجنػػذوافللجػػ اج للمويػػذو ل جػػىلننذ ػػتل عذ ػػذل
لج  ال الل وتنذل نذل ش وذل شت  ذفليىللالهتنػذـلع ػلتل يذيػ تلعذجشػخصللمويػذو لاجتػ لل

ل (44)  تعطذفل  العالعن نتلا ا تليىل طذ للجنذوافللج اج للج ذـ
،ل للمويػػذو لعوػػىلاءػػاكل فل نظػػىلضػػنذ ذللجوػػ لعللجنيػػو  نػػذل ػػوصللجنػػذوافللجػػ اج

ا فلتتػػاي ل،لعػػذالنت لـلالجننذ ػػتلنػػفللدثػػذ للجوذءنػػتلعػػفللجنػػ ك،ليػػاللل ػػذواللوػػذ ن فل ـلال
اوظ لل.فل ث  نفلنفللجيء ػ فل ءػ افل وليػتـلايػال ػ لعلنيػو ل،لجتـللجنيذع يللجو نتت

ن تعطذليػىل ث ػ لنػفلل.ن ػذفلل تعذطػذليذفللجنذوافللج اج لجيء  فل  افل،ل اج ل ال لخو 

                                                 
(ل وظ :ل /لخ ػ يل ننػ للجكعػذش،ل"لجننذ ػتللجءوذ  ػتلجننػاؽللمويػذف،ل  ليػتلننذ وػتليػىلضػالل ن ػذـللجشػ ن تل42

  229،لص2002لميين تلالجنعذ يللج يتا نتلالجنالث  للج اج ت"،ل ل للجءذن   ف،للجنذه ي،ل
  9،لص1984ذ  ل،لن ت لهو يل اوذف،لءو ف،ل(ل وظ :لءذفلع ت ل،للجنذوافللج اج للمويذو ،لتطا تلانع43
(ل وظػػػ :لءاي تشػػػذلعػػػذت واغ تش،ل ي ػػػذ لنػػػاؿللج ي ػػػتل ػػػ فللجنػػػذوافللجػػػ اج للمويػػػذو لالجنػػػذوافللجػػػ اج ل44

  161-160جيء  فلت  ن هنذلاوش هنذ،لن ء ليذ  ،لص
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جونػذوافل،لعيلشػؾ،لاتكنفللجنيذهنتللجالضنتلالجنتنتل (45)اث نذلعذجنذوافللج اج للمويذو 
يػػػىللدج ػػػذاللج اج ػػػتلجو  ذعػػػتللجتػػػ ل،ليػػػىلتطػػػان ل ػػػذوافللجيء ػػػ ف،للجػػػ اج لجننػػػاؽللمويػػػذف

 ػػػػػتللجيء ػػػػػ فلنيػػػػػ اج تللجػػػػػ اؿلل.طػػػػػ لؼليػػػػػىللتلذ ل-عط ننػػػػػتل العػػػػػ خ ىلل-تيػػػػػن ل لثػػػػػذ ي
 ل نػػذل شػػ لللجنػػذوافللجػػ اج لجننػػاؽللمويػػذفللجػػ يل وط ػػ لعوػػىللجءن ػػ ل(46)ـ1951عػػذـ

ن  ػػذ للنل ػػ للجتن ػػ ـلواع ػػتللجن ذنوػػتل،لعنػػذليػػىل جػػؾللجيء ػػ ف،لنتنػػذل ػػذفلن  ػػ هـللجنػػذواو 
 نػػذل وػػلل  ت ػػ ل  ليلنتنػػتلعذجويػػعتل،ل(47)لجتػػ لتنونتػػذل وػػ لفللجوءػػاللجيء ػػ فلعوػػىل  و نتػػذ

ل (48)الوتنذ للجي ذيذاللجتن    تلجع ضللج اؿلتءذتللجيء  ف،لجونلاض ت
اجتػػ لللجيػػ كل،ل فلغذ ػػتلهػػ تللجنػػالو فللجػػثيللهػػالننذ ػػتللجشػػخصليػػ ل ػػلللجظػػ اؼ

اهػ لل  ػ هفلنػ ىلت لعطتنػذلاتكذنوتنػذل،لتت لخلله تللجنالو فللجثيللي ل ث ػ لنػفلل.ن ػذف
ي ػػػػ ـللنتػػػػ لـللجنػػػػذوافللجػػػػ اج ل،ل(49)عػػػػذج غـلننػػػػذلءػػػػ ىلعو ػػػػلللجلنتػػػػذللنػػػػفللجتل نػػػػ ل  وتنػػػػذ

لمويػػذو لا ػػذوافلننػػاؽللمويػػذفل خوػػ لجءػػاللل.شػػخذصل جػػىل اؿل خػػ ىله بػػذلنػػفلهػػ تل
للجاض  ت 

                                                 
نتنػ يلجشػ افل،لن تػكلنلػاضلل.نػـللج2(ل وظ :لننذ ػتللجيء ػ ف،ل ج ػلللجنػذوافللجػ اج لجيء ػ ف،ل  ػـل45

 .18،لص2001لجيء  ف،للالتنذ للج  جنذو للج اج ،ل
46) See: Jean- francois FLAUSS "Les droits de l'homme et la convention de 

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés",لin vincent 
CHETALL (sous la direction de),لla convention de Genève du 28 juillet 
1951 relative au statut des réfugiés,50ل ansaprès: bilan et perspectives,ل
Bruylant,لBruxelles,ل,2001لpp. 121- 122. 

47) see: HCR,لIntroduction a la protection internationale: proteger les 
personnes relevant de la competence du HCR, Geneve,ل,2005لp. 33. 

48) see: Winfried LANG,ل"Asile,لrefuge et droits l' homme",لin SFDI (sous la 
direction de),لDroit d' asile et des réfugiés,لactes du colloque de cean 30, 
31 mai et 1 juin 1996,لédition A. Pedone,لparis, 1997,لp.89. 

49) see: Nolel Peter l' evaluation critique du lien qui existe entre les droits de 
l'homme et les réfugiés,لbulletin des droits de l' homme 91/1 UN,لGénéve,ل
septembre 1992,لp.82. 
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ا   ؼللجنذوافللجػ اج لجيء ػ فلعوػىل وػلل" جػؾللجلػ علنػفللجنػذوافللجػ اج للجػ يل  وػىل
ل (50")عننذ تلطذ لتلنفللجعش لي لاض ل ويذو لخذص

نءناعػػتلنػػفللجنالعػػ للجتػػ لتنػػ  للجوظػػذـللجنػػذواو للجػػ اج لا ػػ لتػػـلت  نلػػلل ػػ جؾلع وػػلل"
ي ن ذـله لللجنذوافله للجت لت ػ فل ػ لليللجشػ اطللجالءػكل،للجالءكللجتط   لعوىللجيء  ف

انػذل تنتػ لعػللنذنػللهػ لللجا ػفلنػفل،لتالي هذلمضلذللا فل"لجيءئ"لعوىلشخصلنػذ
اتنػػ  لآج ػػذال ولػػذ ل،للجنوءػػ ننػػاؽلانػػذل نػػ لعوػػىلعذتنػػللنػػفلالءعػػذالالجت لنػػذالتءػػذتل اجػػتل

ل (51) الع للجننذ تللج اج تلجيء  ف"
ا نػػذللجعذنػػللي  ػػػ ؼللجنػػذوافللجػػ اج لجيء ػػػ فلعوػػىل وػػل:لنءناعػػػتللجنالعػػ للجنذواو ػػػتل
المء لللال لاللجع  للجػ اج لالم و نػ لالجننوػ للجتػ لتكلػللننذ ػتللجيءػئلات ػ فلننا ػلل

لاالءعذتللاتكلللاض لللجنذواو  
 ثبنثانًبحث ان

 يصبدر ٔيببدئ انمبٌَٕ انذٔني نالجئيٍ

 حًٓيذ ٔحمسيى:

تعش للالتءذهػذاللجء  ػ يليػ لظػلللجوظػذـللج ػذجن للجء  ػ لعذ.نػلليػ لتطػان للجنػذوافل
لجػػػ اج لجوءػػػالليػػػ لن ػػػذ  تللجنت ػػػ  يلانػػػا  للجنػػػذوافللجػػػ اج لجيء ػػػ فللجنعػػػذ يللجنذواو ػػػتل

اوتوػػذاؿلهػػ لللجنعنػػللنػػفلخػػيؿلل(52) فلج   يػػ تللجتػػ لتيػػتو ل ج تػػذللجننذ ػػتللج اج ػػتلجيء ػػ
للجنطذجكللدت ت:

                                                 

 وظ :ل /لع  أللل.ش ل،لن  لا ذوافللجيء  ف،لنءوتللجي ذيػتللج اج ػت،لن  ػ للج  ليػذاللجي ذيػ تل50) 
  62،لص1992ل،ل وذ  ،107ن ييتلل.ه لـ،لن  ،للج   للالميت لت ء ت،

لجننذ ػػتللج اج ػػتلجونشػػ   فل يػػ نذل لخػػلل اجتػػـ،ل ل للجوتضػػتللج  ب ػػت،لليل ػػذيىل ايػػف،(ل وظػػ :ل /ل51
  50ص،ل2004لجنذه ي،ل

(لهوػػذؾلنػػفل ػػ ىل فللجنػػذوافللجػػ اج لجيء ػػ فلعنذءػػتلنذيػػتل جػػىلتة  ػػ ليوػػـلت ػػ لتػػ باللجنػػذوافللجنػػذج ل52
نػاؿللوافللجنطواكلياىللالتنذ لي لنيػذو يلهػ تللجطذ لػتللجنو اعػتلنػفللجيء ػ فلانػفلشػذ تتـ عذجنذ

 /لع ػػ أللل.شػػ ل،للجنػػذوافللجػػ اج للجن ذ ػػ ،ل ضػػذ ذلوظ نػػتلاتط  ن ػػت،للهػػ تللد للل وظػػ ل ػػيلنػػف:
ل 58-57،لص1996،للجطع تلل.اجى،لن ييتللجط ء ،للجنذه ي

- Alexander Betts,لthe Refugee regime complex: institutional proliferation and 
international organization adaptation university oxford press,ل,2009لpp.27-29. 
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 انًطهب األٔل

 يصبدر انمبٌَٕ انذٔني نالجئيٍ

يػػذفلن ػػذ  ل،لوظػػ لل.فللجنػػذوافللجػػ اج لجيء ػػ فليػػ علنػػفليػػ اعللجنػػذوافللجػػ اج للج ػػذـ
لجنػػذوافللجػػػ اج لجيء ػػػ فلهػػ ل لالن ػػػذ  للجنػػػذوافللجػػػ اج للج ػػذـللجنو ػػػاصلعو تػػػذليػػػ ل

لجوظػػػذـلل.يذيػػػ لجنن نػػػتللج ػػػ ؿللج اج ػػػت لاعوػػػ للجعنػػػلليػػػ لن ػػػذ  ل(لنػػػفل38لجنػػػذ يل)
)الجنن ػػػػا لللجنػػػػذوافللجػػػػ اج للج ػػػػذـل ػػػػ هكللجلنػػػػلللجػػػػ لء ل جػػػػىللعتنػػػػذ للجن ػػػػذ  للجشػػػػ و ت 

ونذلت اغللينيك(لاه : لعذجش و تل.وتذلاللتخو للجنذوافلال 
نػفلءذوػكللالتلذ  ذاللج اج تللج ذنػتلالجخذ ػتللجتػ لتضػ ل العػ لن تػ ؼل تػذل ػ لنتلل-1

للج اؿللجنتوذ عت ل
للللج ذ لاللج اج تللجن ع تللجن ت  يلعنثذعتل ذوافل ؿلعو للتالت للاليت نذؿ ل-2
ل للنعذ يللجنذوافللج ذنتللجت ل   تتذلل.نـللجنتن وتل-3
ات ت ػػ لل ن ػػذـللجننػػذكـلانػػ لهكل عػػذ للجنػػ جل فليػػ للجنػػذوافللج ػػذـليػػ لنختوػػفلل.نػػـ ل-4

ل لل(53)59ذلجنالع للجنذوافلن لن لعذيل ن ذـللجنذ يه تل التوؾلن   لللنت ذط 
 انًعبْذاث انذٔنيت: -1

 ػػػلللتلػػػذؽل،ل ن ػػػ لعذجن ذهػػػ يل اللالتلػػػذؽللجػػػ اج لعػػػذجن و للجاليػػػ ل اللجنايػػػ لجوكونػػػت
 ل نػػذلع يػػال(54)  نػ ل ػػ فل عضػذللل.يػػ يللج اج ػػتلانتػ ؼل جػػىل نػ لللآثػػذ ل ذواو ػػتلن  وػت

انخضػ ل،لا يػتت ؼل نػ لللآثػذ ل ذواو ػت،لفللج اج ع وتذللتلذؽلن نا ل  فل شخذصللجنذوال
ا  ػذل ذوػاللجتيػن تللجتػ لل  ذل ذفللجش لللجػ يل ػتـلي ػللهػ لللالتلػذؽ ،لجنالع للجنذوافللج اج 

انػػفل هػػـللالتلذ  ػػذاللجنت ونػػتلعننػػاؽللمويػػذفلالجتػػ لجتػػذلعي ػػتلعذجنػػذوافلل (55)تطوػػ لعو ػػل
ـلالج  اتا ػاؿل1951ضػ للجيء ػ فلج ػذـللتلذ  ػتلل.نػـللجنتنػ يللجخذ ػتل ال،للج اج لجوءال

ـليضػػػػيلعػػػػفل  ػػػػ ل للجوظػػػػذـلل.يذيػػػػ لجونوػػػػ اكل1967لجخػػػػذصل اضػػػػ للجيء ػػػػ فلج ػػػػذـل
                                                 

ل اللل.ط لؼلي للجو لع ل59(لتت و للجنذ يل53 لعذ.ث للجوي  لجون ل لا،ل  ل وتذلاللتوـ 
  128لج ذـ،لن ء ليذ  ،لص وظ :ل /ليللجنء اك،للجاي اليىللجنذوافللج اج ل

  540 وظ :ل /ليللجنء اك،للجاي اليىللجنذوافللج اج للج ذـ،لن ء ليذ  ،لص(ل54
ل-لجن ػػػذ  ل- وظػػػ :ل /لو  ػػػلل ننػػػ لنونػػػ ،لننذضػػػ لاليػػػ لنعػػػذ يللجنػػػذوافللجػػػ اج للج ػػػذـل)لجنػػػ خلل55)

  136،لص2006ل.شخذص(،لننذض لال جن العوىلطوعتل و تللجنناؽلءذن تللج  ذ ن ،ل
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ـلالمعػػػػيفللج ػػػػذجن ل1945ان ثػػػػذؽلل.نػػػـللجنتنػػػػ يلج ػػػػذـلل 1950لجيػػػذن لجيء ػػػػ فلعػػػػذـ
ـلالج تػػػ  فللجػػػ اج  فللجخذ ػػػ فلعػػػذجنناؽللجن و ػػػتلالجي ذيػػػ تل1948جننػػػاؽللمويػػػذفلج ػػػذـل

ـلالتلذ  ذالنناؽللمويػذفلل.خػ ىل1966نناؽللال ت ذ  تلالالءتنذع تلالجثنذي تلج ذـلالج
ا ػػ جؾللالتلذ ػػذاللم و ن ػػتللجنت ونػػتلعننػػاؽللمويػػذفلالجتػػ للهتنػػالل لاللج ػػوتلعػػذجيءئ 

ا    هػػذللتلذ  ػػتلنوظنػػتللجانػػ يللمي نن ػػتللجتػػ لتن ػػـللجنظػػذه للجخذ ػػتل،لعنشػػ وتللجيء ػػ ف
ل ل(56)ـ1969يىل ي نن ذلج ذـللعنش ياللجيء  ف

 انعرف انذٔني: -2

انػ ىلل  ت  للج  ؼللج اج للجن   للج   ي للجثػذو لموشػذلللجنالعػ للجنذواو ػتللج اج ػت 
ع ػػػضللجلنتػػػذلل وػػػلل هػػػـلن ػػػذ  للجنػػػذوافللجػػػ اج للج ػػػذـ لا ن ػػػ لعػػػذج  ؼللجػػػ اج للعت ػػػذ ل

عنػػيل اللنتوذعػػذليػػاللل ػػذفلهػػ لللجت ػػ ؼل،ل شػػخذصللجنػػذوافللجػػ اج لعوػػىلت ػػ ؼلن ػػ ف
 يللالعتنػػذ لعذعتعػػذ لهػػ لللجت ػػ ؼل،لاث ػػااللالعتنػػذ ل لج لن ػػتلهػػ لللجت ػػ ؼ،لعػػفلعنػػل

ليلفللج  ؼللج اج ل  لج كل ا للعذ  للي لت يػ خل العػ للجنػذوافل،ل(57) ذواوذ ا نذلهالن وـا
ا فل" غوػػكل العػػ للجنػػذوافل لاللج ػػلتللج ذجن ػػتل ػػ لوشػػ النػػفلل.عػػ لؼلاليػػتن ال،للجػػ اج 
ل (58)جنن اللج اج لعفلط ن للج  ؼلاتنالت ث  ت"ي لل

انػػػ هكل ث ػػػ لنػػػفللجنتتنػػػ فلعذجشػػػ افللجنذواو ػػػتلالجي ذيػػػ تلالالءتنذع ػػػتل جػػػ ل فللمعػػػيفل
" افلنءناعتلنفللجنالع للج  ي تللجتػ ل ػذفلجتػذل ا ل   ػ ليػ ل عنػذؿلللج ذجن لجنناؽللمويذف

لانوتػػػذللجنالعػػػ لل،(59)ننػػػاؽللمويػػػذفلعوػػػ للج ػػػ   للجػػػ اج " لجنت ونػػػتلعنػػػ للجوءػػػال لانػػػفل هػػـػ
لجنذعػ يللجن  ايػتلعنذعػ يل)ل.نػذف(للجتػ ل،للجنالع للج  ي تللجت ل  نلل تذللجنذوافللجػ اج لجيء ػ ف

ت وىل فل  نفللجيءئلي لن ذفل  ذنتلللجء   لعو لن ذتللانذجػللاعن  تػللاننا ػللل.خػ ىل نػذل
لل ذعػػ يلل.نػػذفل يػػذسل ػػذوافللجوءػػالل كػػ العو تػػذللجشػػ ل  للجيػػنذا تلالجنػػالو فللجاضػػ  ت لاتنثػػ

                                                 
  ل55ص،لن ء ليذ  ،للجنذوافللج اج للجن ذ  ،ل وظ :ل /لع  أللل.ش لل(56
  136ن ء ليذ  ،لصل(ل وظ :ل /لو  لل نن لنون ،لننذض لالي لنعذ يللجنذوافللج اج للج ذـ،57
  216(ل وظ :ل /لع ذـللج ط ت،للجنذوافللج اج للج ذـ،لن ء ليذ  ،لص58
،لـ1994لعنػػػذف،،لويػػػذفلاضػػػنذوتتذ،لن  ػػػ لء لػػػ لجووشػػػ  /ليليػػػو ـللجط الوػػػت،لننػػػاؽللم(ل وظػػػ :ل59

  63ص
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يػػ للجشػػ ن تللميػػين ت لانػػفللجنالعػػ للج  ي ػػتل  ضػػذل ذعػػ يل)لجنػػ لالالجتػػ لـ(لاينالهػػذ:ل  لل ػػذفل
اهػ ل ػ جؾلتنثػلل،ليلولللجت لـلنفلءذوكللج اؿلالجنءتنػ للجػ اج ،للجوءاللننذلجألي ل لالجءنذعذا

لعو تللجنذوافللج اج لجيء ل( لل60  ف)لجءذوكللجلويل للج يل نـا
 يببدئ انمبٌَٕ انعبيت: -3

/ (لنػػفللجوظػػذـلل.يذيػػ ل38/1 ػػ لا  للجػػوصلعوػػ للجنعػػذ يللج ذنػػتلجونػػذوافلعذجنػػذ يل)
 ءذوػػػكللجن ذهػػػ لال،ل ا ػػػلتذلن ػػػ  للثذجثػػػذلجونػػػذوافللجػػػ اج للج ػػػذـ،لجنن نػػػتللج ػػػ ؿللج اج ػػػت

 تليػىلل.وظنػتللج اج تلالج  ؼ لات  ؼللجنعذ يللج ذنتلجونػذوافلع وتػذلع ػضللجنعػذ يللجنشػت ل
عو نذلالل  افلي تذلعي ػذال ذ نػتلعوػىل ذعػ يللتلذ  ػتل،لابلن ذفله تللج اؿلجو اؿللجنتطا ي 

،ل(61) فلت ء ل التيتو ل جىله تللجنعذ يللج ذنتلاتيتان لنوتػذللجنوػاؿلجخييذتتػذ،ل الع ي ت
عػ لل.خػ ىل اله ل لل ذع يلت وفلنفلل.هن تلن ذوذل ء وتذل يذيذلالوطػيؽللج   ػ لنػفللجنالل

ينػػػاىللجػػػوصللجيػػػذ  للوػػػلل  للعػػػ ضلوػػػ لعلعوػػػ للجنن نػػػتلاجػػػـلتءػػػ لو ػػػذلالل(62)لجتل ػػػ و ت
يلوتذلتط ػ للجنعػذ يللجنذواو ػتللج ذنػتل،ل ي لتذلنفللجن ذه لال اللج  ؼل ن ـلناضاعللجو لع

نثػػللن ػػ  للجنيػػ اج تللج ن  ػػتل اللجنيػػ اج تل،للجننػػ  يليػػ للجػػوظـللجنذواو ػػتللج   يػػ تليػػ للج ػػذجـ
،ل  للالل اءػػ لنػػذل نوػػ لنػػفل فل  ػػافللجنػػذوافللجػػ اج لنشػػتنذلنػػفللجنػػذوافللجػػ لخو ،لن ػػ  نتلجت

انػػذل ن ػػفلنينظتػػللهوػػذل فلنعػػذ يللجنػػذوافللج ذنػػتلهػػ لععػػذ يلعػػفلن ػػ  للوتنػػذج لجونػػذوافل
ينػػثيل،ل(63).وتػػذلالل ن ػػفل فلت ػػع لءػػ لللنػػفللجنػػذوافللجػػ اج للجن تػػاكل اللج  يػػ ،للجػػ اج 

وءػػاللهوػػذؾللج   ػػ لنػػفللجنعػػذ يللجتػػ ل  ػػعنالنػػ للجػػ نفل العػػ لع ي ػػتلعوػػىل ػػ   ل ػػذوافللج
ان ػ  لعػ ـللمعػذ يللجنيػ نتل،ل الننيلجنالع للتلذ  تلنثللع ـلءال لتيو ـللجيءئللجي ذيػ ل

لجيءئل جىللج و للج يل نتنلل فل ت  ضلي للجيضطتذ  ل

                                                 
  ل41ص،لن ء ليذ  ،ل(للوظ :ل /لنظت لن ن لنننا 60
  154(ل وظ :ل /ليللجنء اك،للجاي اليىللجنذوافللج اج للج ذـ،لن ء ليذ  ،لص61
 اج ػت،للجطع ػتل(ل وظ :ل /ليليذن لع  لجنن  ،ل  اؿللجنذوافللج اج للج ػذـ،للجءػ لللجثػذو ،للجنذعػ يللج62

  ل159ص،ل2003لجيذع ت،للج ل للجءذن  تلجوطعذعتلالجوش لالجتا ن ،ل
،ل1975لميػػػػ و  نت،ل،لنوشػػػػ يللجن ػػػػذ ؼلعوػػػػ ل ػػػػذ ؽل  اه ػػػػف،للجنػػػػذوافللجػػػػ اج للج ػػػػذـ،ل وظػػػػ :ل /ل63)

  31ص
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 انفمّ انذٔني ٔأحكبو انًحبكى ٔانمراراث انذٔنيت: -4

لللجػػػػ اج لا ن ػػػػذـللجننػػػػذكـلالجنػػػػ ل لاللج اج ػػػػتلنػػػػفللجن ػػػػذ  للالنت ذط ػػػػتل  ت ػػػػ للجلنػػػػ
الجتػ لتو ػكل ا للنتنػذليػػ لت  ػ فلءتػا للجنءتنػ للجػ اج لالم و نػ ليػػ ل،لجونػذوافللجػ اج 

ا ن ػػػػ لعذجلنػػػػلللجػػػػ اج لآ للللجلنتػػػػذلللجػػػػ  فل شػػػػ نافللجنػػػػذوافل،لنءػػػػذؿللجننػػػػاؽلالجن نػػػػذا
يػػلفل ا تل ون ػػ ليػػ للجكشػػفلعػػفل،ل ضػػذي ا ليػػ اوللا  ونػػافلعو ػػل لاعنػػذل وػػللن ػػ  ل
  (64) الون هذ،ل التنو وتذ،ل الع للجنذوافللج اج ل التلي  هذل التن  نتذ

ا ظتػ ل ا للجلنػللءو ػذليػ لتطػان ل ػػذوافللجوءػاللنػفلخػيؿللج   ػ لنػفل تذعػػذالا  للل
ين ليذهنال ث  لنفللجن جلذالي لتطان ل ػذوافللجوءػاللعشػ للغ ػ لنعذشػ لنثػلل،للجلنتذل

 ػػ فلل"لجيػػ  لهػػاكلينعيػػاف"للجػػ يل ػػ فلنشػػذكلللجيء ػػ فلا اضػػذعتـل عػػذفللجلتػػ يلنػػذلذك تػػ
ا تػػػػذكل"ءػػػػا  لابػػػػ   "لنػػػػاؿلنوظنػػػػتلل.نػػػػـللجنتنػػػػ يل،للجنػػػػ كللج ذجن ػػػػتلل.اجػػػػىلالجثذو ػػػػت

،لانػػفللجن جلػػذاللجن  ثػػتلويػػ  ذل تػػذكل ػػاؿلا ػػس،لجإلغذثػػتلالجت ن ػػ لالجيء ػػ فلل.ا اب ػػ ف
ل (65)  ال  ىلالي ذلعوىللجنيتاىللج اج اءا انفلء لللجت لت،لنذ  يافل

 نػػذلي نػػذل ت وػػ لعذجنضػػذلللجػػ اج لا ا تليػػ للجت ػػ يلجونالضػػ  للجنت ونػػتلعذجنػػذوافللجػػ اج ل
للجنن نػػػػػتللجػػػػػ يل  ػػػػػ  تللنن نػػػػػتللج ػػػػػ ؿللج اج ػػػػػتل تػػػػػذ نخل جيء ػػػػػ فلوشػػػػػ  لهوػػػػػذل جػػػػػىلن ػػػػـػ

 او ػػػاليػػػوتلل13"لان نتػػػذللج ػػػذ  ليػػػ لAsghum Caseتنػػػالعوػػػالفل"ل20/11/1950
لالج يل ن فللاليت الؿل تنذلي للجنذوافللج اج  ل"Hayade la Torreـلي ل ض تل"1951

ات ت ػػػ للجنػػػ ل لاللجتػػػ لت ػػػ  لعػػػفللجت  ػػػذاللج اج ػػػتل اللم و ن ػػػتل  ضػػػذلنػػػفللجن ػػػذ  ل
  لتتػػاجىللجت  ػػذاللج اج ػػتل اللم و ن ػػػتل  ػػ ل للج   ػػ لنػػػفل،للالنت ذط ػػتليػػ للجنػػذوافللجػػػ اج 

وػػػكلن  وػػتلتخػػػصلننػػػاؽللمويػػػذفلعشػػ للعػػػذـلانػػػ للجوءػػػاللنوتػػػذللجنػػ ل لالعة ػػػتلتوظػػػ ـلءال
الجػػ يلتوػػذاؿلناضػػاعللجوءػػالل،ل(A/45عشػػ للخػػذصلانػػفلل.نثوػػتلعوػػىل جػػؾللجنػػ ل للجنػػ  ـل)

ا هـلنذلءذللي للتاء لل عايل جىللج اؿلنػفللءػللعػ ـل  غػذـللجيء ػ فلعػذج ا يل جػىل اطػذوتـل

                                                 

،ل2015 وظػػ :ل /لع ػػ لجن  لع ػػ لجةلذ لوءػػـ،للجنػػذوافللجػػ اج للج ػػذـ،ل و ػػتللجننػػاؽ،لءذن ػػتل يػػ اط،لل64)
 .126ص

 .38ص،ل2004لجننذ تللج اج تلجطذجكللجوءال،ل ل للجوتضتللج  ب ت،لل(ل وظ :ل /ل  نفل   كليينت،65
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فل اؿللجنػػ ل لاللج ػػذ  يلعػػفلل.نػػـلاهػػالنػػل  لل ذوػػالجػػ  تـل يػػعذكلء  ػػتلضػػ لتوػػؾللج ػػا ي 
للجنتن يلي نذل ت و لعني  تتذلي لنءذؿللجت ذنلللجنوظـلن لناضاعللجيء  ف 

 فللجن ل للجن  ا ل  ل كػ للنػ ل هػـللجنعػذ يللجن تنػ يليػ للجنػذوافللجػ اج لجيء ػ فل الل
عػذنث فللج ػ كلاه لللجكيـلءذللت    للجنذلتوذاجلللجكتذكلالج،لاهالن   لع ـللمعذ يللجني نت

 نثػػذؿللجػػ  تا لع ػػ لج  ن ليػػ نذفل  ل نػػاؿ:ل ءػػكلعػػ ـلت ػػ ضللجيء ػػ فلمءػػ لللاللجنوػػ ل
عو للجن ا ل اللجط  ل الع ـللجن اؿل اللجت ن لللمءعذ يلم و ـل  تل اجتل ن ػفل فل  اوػالل

  (66)ي للع ضتلجيضطتذ 
 انًطهب انثبَي

 يببدئ انمبٌَٕ انذٔني نالجئيٍ

لج اج تلالم و ن ػتللجنت ونػتلعنػ للجوءػاللعػ يلنعػذ يلجننذ ػتللجيء ػ فللجن لتضنواللجاثذ  
ل:ج لل هنتذلنذل و ،لا ن فل فلتا فلع وتذل الع للجن لل. وىلجن ذنوتللجيء  ف

 يبذأ عذو طرد انالجئ أٔ اإلعبدة إنٗ دٔنت االضطٓبد: -1

لل، فلن ػػ  لعػػ ـللمعػػذ يللجنيػػ نتلن ػػ  ل يذيػػ لنػػفلنعػػذ يللجنػػذوافللجػػ اج  لجتػػ لتنػػـ 
 ال عذ يل التيو ـلشخصل جػىل اجػتل خػ ىل  للنػذلتػالي ال يػعذكلنن ن ػتلتػ عال جػىل،لط  

لجوػ اؿلنتػىلالفلجػـلتكػفلط يػذلل(67)لالعتنذ لع وللي الءللخط للجت  ضلجوت   ك اهالنوـ 
لنػػفللجنالعػػ ل يػػ للالتلذ  ػػذاللج اج ػػتلالم و ن ػػتللجنت ونػػتلعننػػاؽللمويػػذفل.وػػلل  ت ػػ للج ػػـا

لجتػػػ لاءػػػ ال  ػػػااللنونطػػػ للجوظ ػػػ ل،ل(68)انػػػفللجنالعػػػ للج  ي ػػػت،ليػػػىللجنػػػذوافللجػػػ اج للدنػػػ ي
ل1948الالعػػػيفللج ػػػذجن لجننػػػاؽللمويػػػذفلج ػػػذـلل1949 ذتلذ  ػػػذالءو ػػػفلل. بػػػ لج ػػػذـل

لـ 1984التلذ  تلل.نـللجنتن يلجنوذهضتللجت   كلعذـل

                                                 
  1065،لص1980(ل وظ :ل /لع  لج  ن ليلي نذف،لنعذ يللجنذوافللج اج ،ل ل للجوتضتللج  ب ت،ل66

67) See: Aoife Duffy,لExpulsion to face Torture? Non– Refolment in 
International Law,لI J R L,لVol. 20,لIssue 3, 2008,لp.372. 

يػػ ل" شػػ ذج تلل1951نػػفللتلذ  ػػتلءو ػػفلج ػػذـلل33(ل وظػػ :ل /لع  لجنن ػػ للجػػالج ليػػ لت و نػػللعوػػىلوػػصللجنػػذ يل68
  138،لص2000لجوءاللعوىللج     فللج اج لالج  ب "ل ل للجوش للجنة ب ت،للج ل للج  ضذل،ل
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ل  تػػػػ ؼلاءػػػػ   لعذجػػػػ   للوػػػػللالل ءػػػػا لطػػػػ  للجيءػػػػئل الليػػػػ لظػػػػ اؼلليػػػػتثوذ  تلاال
ن ػػػلل(ل69)لجنءتنػػ للجػػػ اج ل اللعذيػػػتثوذللننػػ  لاع ػػػ ل ن ػػػذفللجوظػػػ ليػػ لءن ػػػ للالعتعػػػذ لا

ـللجخذ ػػتل اضػػ للجيء ػػ فليػػ لين تتػػذلل.اجػػىلعوػػىل1951نػػفللتلذ  ػػتلل33تنػػ  للجنػػذ يل
ع ـلءال ل ع ذ للج اجتل.يلالءئلناءػا لعوػىل  و نتػذلع ػا يل ذواو ػتل الل.يػعذكلتت وػ ل

 شػػت طليػػ لهػػ تللجنػػذالال فل  ػػافللمع ػػذ لتول ػػ للجنػػ ل ل،لعػػذ.نفللجػػاطو ل اللجوظػػذـللج ػػذـ
ا يػػن لجيءػػئل تنػػ  ـلنػػذل ث ػػال  للتػػللننػػذل،لاللجتػػ لنػػ  هذللجنػػذوافل ػػ  لطعنػػذلجإلءػػ للل

الجط ػػفليػػ ل ػػ ل للمع ػػذ لات  ػػ فلنػػفل نثوػػلليػػ لهػػ لللجخ ػػاصل نػػذـللجيػػوطتل،لليػػو ل ج ػػل
ل (70)ه للنذلجـلتنضلعة  ل جؾل يعذكلنونتلتت و لعذ.نفللجنان ،للجنخت تل  جؾ

لاالءػكللال نتػ لـلعذجويػعتلجوػ اؿلل.طػ لؼلاه لللجن   لتـللجوصلعو ػلل  ضػذلاهػالنوػـ 
يػػ للالتلذ  ػػذاللج اج ػػتللج ذجن ػػتلالم و ن ػػتللجتػػ ل   تػػللاعوػػىل  يػػتذللتلذ  ػػتلل.نػػـللجنتنػػ يل

اتتءوػػػػىل هن ػػػػتلن ػػػػ  لعػػػػ ـللمعػػػػذ يلل 1967اب اتا ػػػػاؿل،ل1951جشػػػػ افللجيء ػػػػ فلج ػػػػذـل
اجػػتللجنت ذ ػػ يللجنيػػ نتليػػ ل فلتط  نػػللالل  تنػػ لعوػػىللم ذنػػتللجنذواو ػػتلجيءػػئليػػ ل  وػػ ـللج 

ع ػػ ؼللجوظػػ ل،لعن وػػىللوػػلل وط ػػ لعوػػىللجيءػػئلعنءػػ  ل فلتطػػ ل  نػػلل  وػػ ـل اجػػتللجنوءػػ 
ل لل(71)عفلاض ل  ذنتللعوىل  و ـل اجتللجنوء ل ذواو ذل ذفل ـلغ  ل جؾ

للجنتنػ يلجشػ افللجيء ػ فلج ػذـل،لـ2001ايىلعذـل اعنوذيعتللج   ىللجخني فلالتلذ  ػتلل.نـػ
ا/ل اليػػػ ل  اتا ػػػاؿل1951 ػػػذ  لعػػػفللجػػػ اؿلل.عضػػػذلليػػػ للتلذ  ػػػتل كػػػ للمعػػػيفللج،لـ1951
ان ػ  ل،للجنت و ل اض للجيء  فل"ليتن ل ل هن ػتلهػ لللجوظػذـللجػ اج لنػفللجننػاؽلالجنعػذ يل1967

                                                 
 /لنننػػا لشػػ نفلعيػػ او لاآخػػ اف،لننػػاؽللمويػػذف،للوةػػتللج  ب ػػتليػػ : وظػػ لو ػػاصللالتلذ  ػػتلعذجل(69

  181،لص2،لنءو ل1989   اا،ل ل للج وـلجوني  ف،ل
70) See: Tom Clark,لHuman Rights and Expulsion: Giving to the concept of 

Asylum, international journal of Refugee law,لVol4ل, NO.2, 1992,لPP.189-
202. 

ل(ل وظ لي ل جؾل يلنف:71
ل 105ص،لن ء ليذ  ،للجننذ تللجنذواو تلجيءئلي للجنذوافللج اج ،ل /ل  اللجخ  ل نن لعط تل-
 /ل خػػذ يلع ػػ ألللجء وػػ ،للجءالوػػكللجنذواو ػػتلل.يذيػػ تلجننذ ػػتللجيء ػػ فليػػ للجنػػذوافللجػػ اج :للجتنوػػ فلل-

  99،لص1984،ل40  لالجتطان ،للجنءوتللجن  نتلجونذوافللج اج ،للجنذه ي،لع
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ايػػىل،ل(72)لجػ يلتيػػتو ل ذ و تػللجوتط  ػ ل جػىللجنػذوافللج  يػ للجػ اج "،لعػ ـللجطػ  ليػ للج ػن ـلنوتػذ
ل (73)لجءن  تللج ذنتلجألنـللجنتن يل ت لللمعيفل ن ا،لا الالن لنفل جؾللج ذـ

 يبذأ انًأٖٔ انًؤلج:  -2

عوػػ نذلت ػػلل عػػ ل ل   ػػ يلنػػػفل،للجننذ ػػتللجن  تػػتلهػػ لليػػتءذعتليػػ ن تل  ػػػ  يلل.نػػ 
 اللالوتتذكػػػذاللجءنذع ػػػتلجننػػػاؽللمويػػػذفلاغ  هػػػذلنػػػفل،للجوػػػذسله بػػػذلنػػػفللجوػػػ لعللجنيػػػو 

 نػػذل وا تػػلللج وػػ لفلل.ا اب ػػتل،لتللجن  تػػتلجةػػ ضلنػػفللجننذ ػػ،ل شػػ ذؿللالضػػطتذ لل.خػػ ىل
هػػالضػػنذفللجننذ ػػتليػػ ل وػػ لفل"لجخػػال،لعذجويػػعتلجألشػػخذصللجلػػذ نفلنػػفل اغيػػيي ذللجيػػذعنت

للجننذ تللجن  تػتلعوػىل يػذسل ل.نذن "لجوءاللا  جؾلجتاي  لليتءذعتل  و ن تلنت لعطتلاتنـا
الء ػػافليػػ ل طػػذ لاال ػػتللن ػػلل فل ذيػػتللجوػػذ ن ف،لنعػػذ يلوظػػذـللجننذ ػػتللج اج ػػتلجيء ػػ ف

ل (74)لجنلاضػػ ت ل نػػذل فللج   ػػ لنػػوتـل وط ػػ لعوػػ تـللجت  نػػفللجػػال  ليػػ للتلذ  ػػتللجيء ػػ ف
ـلهػ تللجل ػ يليػ لناضػ  فل1951ا  لتوذاجاللتلذ  تلل.نـللجنتن يلجشػ افللجيء ػ فلج ػذـل

 ػػ للجخذ ػػتلعػػذجيء  فللجناءػػا  فلعوػػىل  وػػ ـللج اجػػتلعط ننػػتلغل31/2نوتػػذلهنػػذ:للجنػػذ يل
ل32/3ا ػ جؾللجنػذ يل،لثـل  نالل وليتـلجويوطذاللجنخت تلي لل ػ كلا ػالنن ػف،ل ذواو ت

اجكػػفل ذنػػاليػػ لننتػػـل،للجنت ونػػتلعػػذجيء  فللجناءػػا  فلعوػػىل  وػػ ـللج اجػػتلعط ننػػتل ذواو ػػت
ي ج نػػالل يػػعذكلخذ ػػتلعػػذ.نفللجنػػان ل اللجوظػػذـللج ػػذـلج اجػػتللجنوءػػ لتيػػت ع ل ع ػػذ هـ 

يضػيلعػفل،لجت فلعػذفلتنػو للجيءػئل  ػللطػ  تل ال ع ػذ تلنتوػتلن ناجػتلج اجتلي ل وتذللجنػذ
 لا ػ ل(75) ن فل فلتن وللي ل  و نتذ،للجتيت ياللجي نتلنتىل تن فلنفل  ءذ ل اجتل خ ىل

يػػذهناللجنلاضػػ تللجيػػذن تلجشػػ افللجيء ػػ فليػػ لتطػػان لهػػ تللجل ػػ يلاعوػػىلل.خػػصليػػ ل
 خيؿلتا  ذالجءوتتذللجتول   ت ا جؾلنفل،لنذؿلت ي ل ع ل ل    يلنفللجيء  ف

                                                 
لجنت وػػ لل1967ا/ل اليػ ل  اتا ػػاؿلل1951(ل وظػ :للمعػػيفللج ػذ  لعػػفللجػ اؿلل.عضػػذلليػ للتلذ  ػػتل72

،ل2001  يػن  /ل ػذوافلل.اؿلل13ل-12لالءتنذعللجا ل يلج اؿلل.عضػذل،لءو ػف،لل اض للجيء  ف،
  4،للجلن يل2002 ذوافللجثذو ل  وذ  /ل16،لhcr/mmsp/2001/09اث نتلل.نـللجنتن يل

  يػػػػػن  /ل ػػػػػذوافلل.اؿل،لa/res/57/187،ل57/187 وظػػػػػ :ل ػػػػػ ل للجءن  ػػػػػتلجألنػػػػػـللجنتنػػػػػ يل  ػػػػػـلل73)
  4،للجلن يل2001

  54 وظ :ل ج لللجنذوافللج اج لجيء  ف،لن ء ليذ  ،لصل(74
  286 /ل  هذفلآن لأل،ن للجوءالللجي ذي ،لن ء ليذ  ،لصل(ل وظ :75
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 يبذأ االعخراف نالجئيٍ بًركس لبََٕي لريب يٍ يركس انرعبيب: -3

ت  ػ للجننذ يػػذاللج نو ػػتل فلهوػػذؾلل تعذطػػذلاث نػػذل ػػ فل ضػػ تللوتتػػذؾلننػػاؽللمويػػذفلابػػ فل
ل تػػػ ؾل وػػػ تلل. ػػو لانوءػػػ ل جػػػىل اجػػػتل خػػػ ىل،لنيػػذجتلطوػػػكللجوءػػػال  الله بػػػذلنػػػفل،ليػػػذجيءئلجػػـػ

اجػػ جؾليتػػال،لات  ضػػللجيضػػطتذ لي تػػذليػػ للغوػػكلل.ن ػػذف،لنا ػػلليػػ ل اجتػػللل. ػػو تلوتتػػذؾلن
اعنثػذلعػفل اجػتل خػ ىل،لت ط ػللنػ للجوءػالله بػذلنػفل جػؾللالضػطتذ ،ل عنللعفل اجتل خػ ىل

ل لل(76)اتكلللجلللجتنت لعننا للل.يذي تلاتضنفلجلللنت لـله تللجنناؽل،لت ذنولل ذويذف
ءتنػ للجػ اج ل شػ  ل جػىلنن نػتلاءػا لعػ  ل   ػ لنػفل  لل ػذفلال ػ للجن،لاع عذ يل خػ ىل

لي تذلنناؽللمويذف يػ لنػذالالل-يلفللجن ػاؿلعوػىللجنوءػ ل  ػع ،للج اؿللجت لاللتنتـ 
جػػػ جؾلينػػػ ليػػػ ال،لجننذ ػػػتلننا ػػػللل.يذيػػػ ت،لهػػػاللجايػػػ وتللجان ػػػ يل نػػػذـللجيءػػػئل- ث ػػػ ي

جػػتللجنوءػػ لن ذنوػػتللجءتػػا للج اج ػػتل جػػىلاضػػ ل العػػ ل ذواو ػػتلتكلػػللن ذنوػػتللجيءػػئليػػ ل ال
ل (77) ويذو تلاتضنفللالعت لؼلجللعنءناعتلنفللجنناؽللجي نتلجلل لويذف

 انخسايبث دٔنت انهجٕء نالجئيٍ: -4

يتػال نػ ل خضػ لجكذنػلل،لجو اجتللجن لي ل فلتنو للجنوء لجنػفلت تضػ للجػلل التنو ػل
يػ لعػ ـللوطعػذؽلل  لتتنثل،ليوطتتذللجتن   نتلليتوذ لل جىللعتعذ لالشتىلال عذللالنختولت

 اليػػ  لل تكذعػػللجءػػ ل ـلاللتتػػ  لجػػلللجنػػ ليػػ لطوػػكل،لشػػ اطللجيءػػئلعوػػىلطػػذج  للجوءػػال
لجوءػػالليػػ لظػػلل جػػؾللجتػػ لخلل اللجةنػػاضل ػػ فللجءػػ ل ـللجي ذيػػ تلعط   تتػػذلالجءػػ ل ـل لال

اهػالنػذل ءػػكل،ل الالعتعػذ لالل.نػػفللجنػان لالجيػيـللج ػذـل لخػػلللج اجػت،للج ػلتللجي ذيػ ت
لdr.Anthonyنػػاؿلهػػ لللجن ػػ  ل نػػاؿل"،ل(78)ؿلل.خػػ ىللنت لنػػلليػػ ل ػػللل.نػػالؿعوػىللجػػ ال

Aust"-فللجت لنػػذال اجػػتللجوءػػاللجيء ػػ فلتتطوػػكل فل  ذنػػلللجيء ػػافلن ذنوػػتلاللتنػػللل "

                                                 
ن ءػػػ ليػػػذ  ،لل ػػػت،للجننذ ػػػتللجنذواو ػػػتلجيءػػػئليػػػ للجنػػػذوافللجػػػ اج ،(ل وظػػػ :ل /ل  ػػػاللجخ ػػػ ل ننػػػ لعط76

  137ص
ن ءػػػ ليػػػذ  ،لل وظػػػ :ل /ل  ػػػاللجخ ػػػ ل ننػػػ لعط ػػػت،للجننذ ػػػتللجنذواو ػػػتلجيءػػػئليػػػ للجنػػػذوافللجػػػ اج ،ل77)

  137ص
 وظػػػ :ل /لننػػػ للجػػػ  فل ذيػػػـ،للجت لنػػػذاللجيءػػػئ:ل  ليػػػتليػػػ للجتشػػػ ن ذاللج اج ػػػتلالم و ن ػػػت،للجنءوػػػتل(ل78

  159،لص1998جونذوافللج اج ،للجنءو للج لع لالجخنياف،للجن  نتل
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عفلن ذنوتلل.ءذوػكللدخػ نفللجناءػا  فلعوػىل  لضػ تذلاعػ ـللجتن  ػ لي نػذل ػ فللجيء ػ فل
ل (79)جنوش "عوىل يذسللج  ؽل اللج  فل ال و لل

حك دٔنت اإللهيى في طرد انالجئئ أٔ إبعئبدِ العخبئبراث األيئٍ انمئٕيي أٔ انُلئبو انعئبو  -5

 خصٕصب إرا كبٌ الجئب سيبسيب إنٗ دٔنخّ:

 ءػػكل اللتنػػفليػػ لنالءتػػتللجيءػػئل نػػ لل.يػػعذكللجتػػ لتػػ عال اجػػتللم وػػ ـل جػػىلطػػػ  تل ال
للجنتنػ يللجخذ ػتل اضػ للجيء ػ فلج ػذـل ع ذ ت لاه تلل.يعذكلءذلللجوصلعو تذليػ للتلذ  ػتلل. نـػ

  ل ػ  العػ ـلتط  ػ ل ن ػذـلهػ تللالتلذ  ػتل،لـلع ا يلتل  و تلي لنذ تتػذلل.اجػىلينػ يل)ا(1951
عوػىل يلشػخصلتتػالي ل يػعذكلء  ػػتلجيعتنػذ لع وػللل تكػكلء ننػػتلضػ للجيػيـل الء ننػتلنػػ كل

خػػذ  ل وػػ للجنوءػػ لا  ػػلل  اجػػلل الل تكػػكلء ننػػتلءيػػ نتلغ ػػ لي ذيػػ تلل الء ننػػتلضػػ للمويػػذو ت 
للجنتنػ يلانعذ  تػذ  ػ لءػذلل،ل(80)ي تذل ا لللالء ذل ال ذفل  لل تككل ي ذاللنضػذ يل.هػ لؼلل.نـػ

عوػ نذلوػصلعوػىللوػل:لاللل1967لجت ك  لعوىله لللجػوصل  ضػذليػ ل عػيفللجوءػالللم و نػ لج ػذـل
اليػػػ لء  ػػػتلجوظػػػفل ءػػػا للالنتءػػػذ لعػػػذجن ليػػػ للجتنػػػذسلنوءػػػ لالجتنتػػػ لعػػػلل.يلشػػػخصلتاءػػػ ل 

عذ تكذعللء ننتلض للجيػيـل الء ننػتلنػفلءػ ل ـللجنػ كل الء ننػتلضػ للمويػذو تلعػذجن و للجػ يل
ل (81)ع يالعلله تللجء ل ـلي للجاثذ  للج اج تللجناضاعتلجووصلعوىل ن ذـلعش وتذ

  ػػػػػ  اللجنلاضػػػػػ تللجيػػػػػذن تلجشػػػػػ افللجيء ػػػػػ فل  ذوػػػػػذل تضػػػػػنفلل2001ايػػػػػ لعػػػػػذـل
فل يلونػذشلنػػاؿللجضػنذوذالل.نو ػػتل وعةػ ل فل وطوػػ لنػفلليتػػ لضللجنينظػذاللجتذج ػػت:ل 

 فللجيء  فل وليتـل ذواللي ل غوكلل.ن ػذفلهػذ ب فلنػفللج وػفلالالضػطتذ لعنػذليػ ل جػؾل
اثنتلنوطو لآخػ لنلػذ تل فل ػذوافللجوءػالللجػ اج لل(82)لم هذكلاج ياللن تك  لتوؾلل.ي ذؿ

                                                 
79) See: Anthony Aust,لHandbook of international law, Cambridge University 

press, 2010,لp.177. 
 ـ 1951/النفللتلذ  تلل.نـللجنتن يلجيء  فلج ذـل1(ل وظ :لوصللجنذ يل80
 ـ ل1967و ن لج ذـلنفل عيفللجوءالللم ل1/2(ل وظ لوصللجنذ يل81
للجنتنػػ يلجشػػ افللجيء ػػ ف،لن ذجءػػتللجشػػالغللل.نو ػػتل افلتنػػا ضلننذ ػػتل82 (ل وظػػ :للجنلاضػػ تللجيػػذن تلجألنػـػ

نتػذثلعذجوةػتللالوءو  نػتلعوػىلل-ـ2001وػاين  لعػذـلل29لجيء  فلنفلنوظا للجنلاض ت،ل  ػذفل ػذ  ليػ ل
 www.unhcr.org/refworld/docid/3cob880co.htmlنا  للجنلاض تللجتذج :ل
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ن ػلل يػتع  ل ػ لنتل،لل.عنػذؿللم هذ  ػت ع  لنػفل فل  ػافلععػذليل ختلػ لتنتتػذلن تك ػال
ل (83)نفلوطذؽللجننذ تل للنفللوتت اللنناؽللمويذفلجآلخ نفل الل تك اللء ل ـلخط  ي

(للجػػػػ اؿل جػػػػىللتخػػػػذ للجتػػػػ ل   ل2001)ل1373ا عػػػػذلنءوػػػػسلل.نػػػػفليػػػػ ل ػػػػ ل تل  ػػػػـل
عنػذليػ ل،لايػ للجنػذوافللجػ اج ،لطعنذلجألن ذـل لاللج وتلي لتش ن ذتتذللج لخو ت،للجني نت

نػفل،ل  ػللنػو ل ػلتلالءػئ،ل جؾللجن ذ   للج اج تللجنت ونتلعنناؽللمويذفلنفللءلللجت ك 
 فلنوتنيػػ للجوءػػاللجػػـل وظنػػالل ال يػػتواللل تكػػذكل عنػػذؿل  هذ  ػػتلاجػػـل شػػذ  اللي تػػذ لالفل

عوػػػػىلنوػػػػ لن تك ػػػػ ل النوظنػػػػ لهػػػػ تلل.عنػػػػذؿل،ل.ن ػػػػذـللجنػػػػذوافللجػػػػ اج ،لطعنػػػػذ،لتيػػػػت 
لنفلتنانللن   للجيءئلج ذجنتـ ،ل يتواهذللم هذ  تل اللج  ف

االلتوشػػئلتوػػؾللجنتطوعػػذاللجت لنػػذالء  ػػ يلعناءػػكل ػػذوافللجوءػػالللجػػ اج ل ػػللهػػ لت تػػ ؼل
 عيذطتلعذجنذءتل جىلاض لآج ذالني نتلي لن  لفللجوءاللنثونذلهػاللجنػذؿليػ لن ػذ  فل خػ ىل

ذ ػػػتللجيء ػػػ فلاجكػػػللانوعةػػػ للجنػػػ صليػػػ للجا ػػػال لتػػػللعوػػػىل لذجػػػتلتػػػال فليػػػو نن لنعػػػذ يلنن
شػػخصللجنػػ ليػػ لطوػػكللجوءػػاللاالل وعةػػ ل فلتػػ  يلتػػ ل   للجيػػينتللج ذنػػتلال.نػػفللج ػػذـل جػػىل

عوػػػ نذلتولػػػ للالتلذ  ػػػتللجخذ ػػػتل اضػػػ للجيء ػػػ فلتول ػػػ لليػػػو نذليتػػػ ل ذي ػػػتل،لتءػػػ نـللجيء ػػػ ف
جضػػػنذفلعػػػ ـللتيػػػذعلوطػػػذؽلننذ ػػػتللجيء ػػػ فللج اج ػػػتلجتشػػػنللل.شػػػخذصللجػػػ  فلن ضػػػاللعوػػػىل

ل (84)كذكلء ل ـلخط  يلاه لي تلتشنللل.عنذؿللم هذ  تليتواللجتذل الل تك اهذل ت
 انخبحًـت

تنػػػ ثوذلي ػػػللعػػػفلت  نػػػفل،ل"نذه ػػػتللجنػػػذوافللجػػػ اج لجيء ػػػ ف"لتوذاجوػػػذليػػػ لهػػػ لللجعنػػػل
 نػػذل  وػػذللجن لنػػلل،للجنػػذوافللجػػ اج لجيء ػػ فلعذعتعػػذ تليػػ علنػػفليػػ اعللجنػػذوافللجػػ اج للج ػػذـ

                                                 
(لاعوػػىليػػ  لللجنثػػذؿ،ل شػػذ اللجعذنثػػتل)  ن ػػذلي وػػ (ل جػػى:ل" فللج ػػ اؾللج اج ػػتلجيء ػػ ف،لعنػػذليػػ ل جػػؾل83

 وتذلتوصل اءلللجخ اصلعوػىلليػتع ذ هـ" لل،لجـلتاي لني للآنوذلجإل هذ   ف 1951لتلذ  تلءو فل
اجأليػف،ليتػاللت ػ لخطػذليذ نػذ " فللجنيذاليل  فللجوءاللالجني للدنفلجإل هػذ   فل  لا ضذيال ذ وت:

:لليػػت  لضل2004 وظػػ :لي نػ للجتن نػػ ،لل يػتخ ـلجتشػػا لليػن تللجيء ػػ ف،لابػػلللجك له ػتلضػػ هـ" 
  14 ن للللجيوتل)ناضاعللجةيؼ(،لص

84) See: Handbook on Criminal Justice Responses to Terrorism "Arabic Language" 
United Nations publications,ل,2009لp.25.. 
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اختنوػػػذلهػػػ لللجل ػػػللعذجنػػػ  للعػػػفل هػػػـللجن ػػػذ  ل،ل تػػػذلهػػػ لللجنػػػذوافللجتذ نخ ػػػتللجتػػػ لنػػػ ل
لالجنعذ يللجت لتيذهـلي لتاض  للجنالع لالجنعذ يللجنذكنتلجل 

 انخٕصيبث

لاض للتلذ  تل اج تلء   يلتالككلال  للجنذؿللج يلا لل ج للناضاعللجوءال لل-1
ععػػذلل ػػ فللجػػ اؿلاضػػ لآج ػػتل اج ػػتلتضػػنفلتط  ػػ لنعػػذ يللجتضػػذنفللجػػ اج لاتنذيػػـلل.ل-2

الج نػػللعوػػىلتشػػء  للجػػ اؿللجنختولػػتلعوػػىل،لنػػفللءػػلل  ءػػذ لنوػػاؿلجنشػػذكلللجيء ػػ ف
ال  ػػ ل لتشػػ ن ذالاطو ػػتلتت وػػ لعننذ ػػتل،للالوضػػنذـل جػػىللالتلذ  ػػذاللجخذ ػػتلعػػذجيء  ف

للجيء  ف 
 عذ يللجوظ لي لت  نفللجيءئلعنذل ويػءـلنػ للجا ػاللجنػذج لالجتطػا لاللجتػ ل ػ  الل-3

لاتل  لللدج ذاللج اج تللجخذ تلعننذ تللجيء  ف ،للجوءالي لن ل
للجت ك  لعوىل فلن للجوءاللهالعنلل ويذو ل و ذلاغ  لي ذي  ل-4
نػػػػو للجنلاضػػػػ تللجيػػػػذن تل ػػػػين ذال ايػػػػ لال عطذ تػػػػذللجشخ ػػػػ تللجنذواو ػػػػتللج اج ػػػػتلل-5

يػػ لجتن  وتػػذلنػػفلنتذع ػػتلاننذضػػذيللجػػ اؿللجتػػ لتت ػػ ىلعوػػىلننػػاؽللجيء ػػ فللجػػال  يل
للجنذوافللج اج لجيء  ف 

 فل  ػافلالضػنذليػ ل،ل وعة لعو ل   لـللتلذ  ذالعشذفلليتضذيتل الليػتنعذؿللجيء ػ فل-6
هػػ تللالتلذ  ػػتل فل ػػللتع ػػذالليػػتنعذؿللجيء ػػ فل ءػػكل فل  ػػافلعوػػىللجنءتنػػ للجػػ اج ل

لاالل ن فل فلتت ؾللج اجتللجنض لتلان هذلتتننللتع ذالليتنعذؿللجيء  ف 
لءتتل ضذ  تل اج تلخذ تلعنضذ ذللجيء  فلتكافل ن ذنتذلنو نتلجو اؿ ل وشذلل-7

 

 

 

 ٔانًراجع انًصبدر
 أٔال: انًصبدر انعربيت:

  ػػاللجخ ػػ ل ننػػ لعط ػػت،للجننذ ػػتللجنذواو ػػتلجيءػػئليػػ للجنػػذوافللجػػ اج ،ل ل للجوتضػػتلل-1
لـ 1997لج  ب ت،ل

ل.ـ2004جوتضتللج  ب ت،ل  نفل   كليينت،لجننذ تللج اج تلجطذجكللجوءال،ل ل للل-2
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  ػػػذ ل ذيػػػ فلنيػػػ ف،للجوءػػػالليػػػ لضػػػالل ن ػػػذـللجنػػػذوافللجػػػ اج لالجشػػػ ن تللميػػػين ت،لل-3
لـ 2017  ليتلننذ وت،لنوشا لال نفللجننا  ت،للجطع تلل.اجى،ل

،لخنيػافلعذنػذل2000نذجتللجيء  فليػ للج ػذجـل،للجنلاض تللجيذن تلجش افللجيء  فل-4
لـ 2000 ي،للجطع تلل.اجى،لنفللج نلللمويذو ،للجنذه

 خػػػذ يلع ػػػ ألللجء وػػػ ،للجءالوػػػكللجنذواو ػػػتلل.يذيػػػ تلجننذ ػػػتللجيء ػػػ فليػػػ للجنػػػذوافلل-5
لـ ل1984،ل40لج اج :للجتنو فلالجتطان ،للجنءوتللجن  نتلجونذوافللج اج ،لع  ل

  هػػػذفلآنػػػ لأل،لنػػػ للجوءػػػالللجي ذيػػػ ،ل  ليػػػتليػػػ لوظ نػػػتلنػػػ للجنوءػػػ ليػػػ للجنػػػذوافلل-6
لـ 1982ج ،ل ل للجوتضتللج  ب ت،للج ال

ءػػذفلع ت ػػل،للجنػػذوافللجػػ اج للمويػػذو ،لتطػػا تلانعذ  ػػل،لن تػػ لهوػػ يل اوػػذف،لءو ػػف،لل-7
ل ـ1984

ءاي تشػػػذلعػػػذت واغ تشل" ي ػػػذ لنػػػاؿللج ي ػػػتل ػػػ فللجنػػػذوافللجػػػ اج للمويػػػذو لالجنػػػذوافلل-8
،ل2لج ػػػػ  للجنءوػػػػتللج اج ػػػػتلجو ػػػػو كلل.ننػػػػ ،لللجػػػػ اج لجيء ػػػػ فلت  ن هنػػػػذلاوشػػػػ هنذ"

لـ 1988
،لن تػكلنلػاضلل.نػـللجنتنػ يل2ننذ تللجيء  ف،ل ج لللجنذوافللج اج لجيء ػ ف،ل  ػـلل-9

ل.ـ2001جش افللجيء  ف،للالتنذ للج  جنذو للج اج ،ل
 يػذجتل  تػا لت،ل و ػتللجننػاؽ،لنن يللجي  ليللجةو ن ،للجنوء لي للجنذوافللج اج ،لل-10

لـ 1976ءذن تللمي و  نت،ل
 /لخ  ءػتللجنضػػنض،للجوءػػالليػػ للجنػػذوافللجػ اج لالجشػػ ن تللميػػين ت،ليػػ ل تػػذك:لل-11

نناؽللمويػذف،ل  ليػتلتط  ن ػتلعػفللج ػذجـللج  بػ ،للجنءوػ للجثذجػل،ل عػ ل :ل /لنننػا ل
شػػػػ نفلعيػػػػ او  ل /يللجيػػػػ   للجػػػػ  ذؽ ل /لع ػػػػ لج ظ ـلا نػػػػ ،ل ل للج وػػػػـلجوني ػػػػ ف،ل

لـ 1989 ل   اا،لج وذف،للجطع تلل.اجى،لواين 
خ ػػ يل ننػػ للجكعػػذش،ل"لجننذ ػػتللجءوذ  ػػتلجننػػاؽللمويػػذف،ل  ليػػتلننذ وػػتليػػىلضػػاللل-12

 ن ػػػذـللجشػػػ ن تللميػػػين تلالجنعػػػذ يللج يػػػتا نتلالجنالث ػػػ للج اج ػػػت"،ل ل للجءػػػذن   ف،ل
لـ 2002لجنذه ي،ل
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 ليلاجكويػػػػػاف،لنلاضػػػػػػ تلل.نػػػػػػـللجنتنػػػػػػ يلجشػػػػػ افللجيء ػػػػػػ ف:للجػػػػػػ   ىللجخنيػػػػػػافلل-13
،ل3نءوػػتللجيء ػػاف،للجنلاضػػ تللجيػػذن تلجشػػ افللجيء ػػ ف،لءو ػػف،للجنءوػػ للموشػػذ تذ،

لـ 2000،ل120  ـل
ي   ليذجـلءانو ،للجنػ خللج  ليػتللجنػذوافللجػ اج للمويػذو ،ل ل للجوتضػتللج  ب ػت،لل-14

ل.ـ2002-2003
شػػػتذكليػػػو نذفلع ػػػ أل،لنعػػػذ يللجنػػػذوافللجػػػ اج للمويػػػذو للجػػػ اج ،ل  ليػػػتلجنعػػػذ يلل-15

لمويذو للج اج لا ن ذـللجش ن تللميين تلالجوظذـلل.يذي لجونن نػتللج اج ػتلللجنذوافل
ـ،ل ل للجوتضػػػػتللج  ب ػػػػت،للجطع ػػػػتل2007ا ػػػػذوافللجنػػػػالاللجنيػػػػونتللجيػػػػا لو لجيػػػػوتل

لـ 2008لجثذجثت،ل
 ل للجوشػػػ لل،" شػػػ ذج تللجوءػػػاللعوػػػىللج ػػػ    فللجػػػ اج لالج  بػػػ "لع  لجنن ػػػ للجػػػالج  ل-16

لـ 2000  ضذل،للجنة ب ت،للج ل للج
 ـ 1980ع  لج  ن ليلي نذف،لنعذ يللجنذوافللج اج ،ل ل للجوتضتللج  ب ت،لل-17

ع ػػ لجن  لع ػػػ لجةلذ لوءػػـل،للجنػػػذوافللجػػ اج للج ػػػذـ،ل و ػػتللجننػػػاؽ،لءذن ػػتل يػػػ اط،لل-18
 .ـ2015

،ل107ع ػػػ أللل.شػػػ ل،لن ػػػ لا ػػػذوافللجيء ػػػػ ف،لنءوػػػتللجي ذيػػػتللج اج ػػػت،للج ػػػػ  لل-19
لـ1992 وذ  ،ل

ع ػػ أللل.شػػ ل،لتطػػا للجاضػػ للجػػ اج لجيءػػئللجي ذيػػ ،لنءوػػتلن ػػ للجن ذ ػػ ي،لل-20
لـ 1981،ل كتاب ل385،لع  ل72لجيوتل

ع  أللل.ش ل،للجنذوافللج اج للجن ذ  ،ل ضذ ذلوظ نػتلاتط  ن ػت،للجطع ػتلل.اجػى،لل-21
لـ 1996،لن ييتللجط ء ،للجنذه ي

لـ 2005ـ،لن تعتللجيوتا ي،لعة ل ،لع ذـللج ط ت،للجنذوافللج اج للج ذل-22
 ـ 1975لمي و  نت،ل،لنوش يللجن ذ ؼلعو ل ذ ؽل  اه ف،للجنذوافللج اج للج ذـ،-23
غػػػػػذ يلعشػػػػػ  لخ ػػػػػ ي،للالتلذ  ػػػػػذاللجخذ ػػػػػتلعننػػػػػاؽللجيء ػػػػػ فلاآج ػػػػػذالننػػػػػذ تتـ،لل-24ل

لـ 2017،لنوشا لاللجنو  للجننا  ت،ل   اا
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 اج للج ػػػػذـ،لنوشػػػػا لاللجنو ػػػػ للجننا  ػػػػت،ليللجنءػػػػ اك،للجايػػػػ اليػػػػىللجنػػػػذوافللجػػػػل-25
لـ 2018   اا،للجطع تللجيذع ت،ل

يليذن لع  لجنن  ،ل  ػاؿللجنػذوافللجػ اج للج ػذـ،للجءػ لللجثػذو ،للجنذعػ يللج اج ػت،لل-26
لـ ل2003لجطع تللجيذع ت،للج ل للجءذن  تلجوطعذعتلالجوش لالجتا ن ،ل

لعنػػػػػذف،،لتتذ،لن  ػػػػػ لء لػػػػػ لجووشػػػػػ يليػػػػػو ـللجط الوػػػػػت،لننػػػػػاؽللمويػػػػػذفلاضػػػػػنذول-27
لـ 1994

لجننذ ػػػتللج اج ػػػتلجونشػػػ   فل يػػػ نذل لخػػػلل اجتػػػـ،ل ل للجوتضػػػتلليل ػػػذيىل ايػػػف،ل-28
لـ 2004لج  ب ت،للجنذه ي،ل

يلوػػا لي نػػذا،لتػػذ نخللجنػػذوافللجػػ اج للمويػػذو لالجنػػذوافللجػػ اج لجننػػاؽللمويػػذف،لل-29
تنػػػ  ـللجػػػ  تا لنل ػػػ لشػػػتذك،ل ل للنػػػفل تػػػذكل  ليػػػذاليػػػىللجنػػػذوافللجػػػ اج للمويػػػذو 
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