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 العلمُتاإلاحاطزاث ضلطلت 

 

 ضُاضُت غاًاث أي لدًه لِظ أوادًمُت علمُت مؤضطت هى العلمي البحث حُل مزهش

ش العلمي البحث زلافت وشز إلى وأعماله أوشؼخه خالل مً يهدف دًيُت، أو حشبُت أو  وحعٍش

.  ألاصُلت ؤلاضالمُت والثلافت ًدىافى ال بما وكُمها مبادئها

 مشترهت أرطُت وإًجاد العلمُت والبحىر الدراضاث حصجُع إلى اإلازهش ٌطعى هما

 ومزاهش الخعلُمُت اإلاؤضطاث مخخلف بين العلمُت وألابحار الخبراث وجبادل للحىار

  . الشعىب بين اإلاخِىت العالكاث جىػُد ًخدم بما ألابحار

 جحذ العلمُت لجىخه أعظاء وخبراث خبراجه ول اإلازهش ًظع ألاهداف لهذه وجحلُلا

 العلمُت، الطلطلت هذه شيل على محاطزاتهم وشز خالل مً والؼلبت الجامعاث جصزف

. العلمُت والبحىر بالدراضاث اإلاىخباث إززاء في مىه همطاهمت

 اإلاشزفت العامت

 ضزور ػالبي اإلال. د
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: اإلالدمت

 ص زل ألاٞغ ص بىي٘ حهخم  اظي  اٗقم  اضولي  ا٣قاىو  ٞغوٕ من   جضًض  اٟٕغ طا٪ ىى ؤلانؿقو  خ٣ى١   اضولي  ا٣قاىو 

غ و اضوات،  إلاجخم٘ ُٗت و اًمقاقث  آغوٝ ٧قٞت اهم ُٞٞى   1.الث٣ت خُقة اهم ج٨ٟل  اتي  ادكَغ

 خ٣ى١  حٍٗغ٠ ًجىػ : " ؤاه ٖلى ًنو ؤلانؿقو  خ٣ى١   اؿقمُت  إلاٟىيُت م٨خب ويٗه ؤلانؿقو  خ٣ى١  مىحؼ حٍٗغ٠ وزمت
قث ألاٞغ ص وجدمي  ابكغ، ٧ل جسو ٖقإلاُت، ٢قاىاُت يمقاقث بإجهق ؤلانؿقو  ممق ألاٞٗق٫ ٖن الامخنقٕ ؤو ألاٞٗق٫ من و إلاجمٖى

." ؤلانؿقاُت ٦غ متهم ٖلى ًازغ

ت ٖن ٖبقعة ىى ؤلانؿقو،  خ٣ى١   اضولي ٞقا٣قاىو  ُت  إلا٨خىبت  ا٣قاىاُت و إلابقصت  ا٣ى ٖض من مجمٖى   ختر م ج٨ٟل  اتي و اٗٞغ
قث خ٣ى١   وج٨ٟل و اث٣قُٞت والاحخمقُٖت والا٢خهقصًت و اؿُقؾُت  إلاضاُت  اٟغص خ٣ى١   خمقًت وتهضٝ و ػصىقعو، ؤلانؿقو وخٍغ
، ؤي من جمُحز صوامق  اكٗىب، خ٣ى١  ويمقو   جمقُٖت   خ٣ى١  خمقًت  ؤو   جنـ ؤو  الىو  ؤو  اٗنهغ بؿبب  اخمُحز مثل إى

جي ألانل ؤو  اؿُقس ي، ٚحر ؤو  اؿُقس ي  اغؤي ؤو  اضًن ؤو  الٛت . آزغ وي٘ ؤي ؤو  إلاىاض، ؤو  اثروة، ؤو الاحخمقعي ؤو  اَى

ت ًًم ألاه  اضولي  إلاجخم٘ ٢بل من متز ًض  و ىخمقمق ممحزة م٩قات حض ، ٢هحر و٢ذ وفي  ا٣قاىو  ىظ   خخل وا٣ض  من مجمٖى

 ؤو ألاٞغ ص ٌِٗل ؤو ًم٨ن ال  اتي ،... إلاؿقو ة مبضؤ ؤو و٦غ مخه ؤلانؿقو خُقة  ختر م مبضؤ مثل ألاؾقؾُت، و إلابقصت   خ٣ى١ 

.   ؾخ٣غ ع في صوجهق من وألامم  اكٗىب

 ٖلى مخٟغ٢ت مى ي٘ في مُثق٢هق او ٞل٣ض  إلاخدضة، ألامم منٓمت  ىخمقمقث ؤبغػ  من ؤلانؿقو خ٣ى١   ٖخبرث  إلانُل٤ ىظ  ومن
قجه ؤلانؿقو خ٣ى١   ختر م يغوعة  بنكقئهق منض  إلانٓمت ىظو بظاذ ٦مق ،2اظا٪  إلاخدضة ألامم قٗىب جإًُض وؤ٦ض ألاؾقؾُت، وخٍغ

ؼ  ختر م ا٨ٟقات ٦بحرة حهىص  .  ؤلانؿقو خ٣ى١  وحٍٗؼ

ت  إلانٓمت ىظو ويٗذ  اٛقًت، ىظو جد٤ُ٣ ؤحل ومن  بٖالاقث مقبحو  اك٩ل خُث من جخمقًؼ ،3 اضواُت  اه٩ى٥ من مجمٖى
حر ملؼمت وزقث٤ بحو مق  ا٣قاىاُت  ا٣ُمت خُث من وجخٟقوث ،...٢غ ع ث ؤو و جٟق٢ُقث   اتي  اٟئقث ؤو   خ٣ى١  خُث من ؤو ملؼمت، ٚو

. خمقًتهق ب٨ٟقات ج٣ىم

                                                           

أمحد أبو الوفاء، احلماية الدولية . د:  لقد أكد العديد من الفقهاء بأن القانون الدويل حلقوق اإلنسان هو فرع جديد ومتميز من فروع القانون الدويل العام، راجع يف ذلك  
واليت نظمها  32عهد الدويل حلقوق اإلنسان خالل الدورة رقم حلقوق اإلنسان يف إطار منظمة األمم ادلتحدة والوكاالت الدولية ادلتخصصة، جمموعة حماضرات ألقيت يف امل

  :، أنظر كذلك33ػ  5عمر صدوق، دراسة يف مصادر حقوق اإلنسان، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص . د. 22ػ3، ص 2005ادلعهد يف مدينة سرتاسبورغ، يوليو 

Jean-Jaccques Gandini, les droits de l'Homme, EJL, Paris 1999,  pp. 21-49; voir également Ney Bensadon 

les droits de la femme des origines à nos jours, que sais je? Presse Universitaires de France, 4ème édition, 

janvier 1994, pp. 5-10. 

: " من هذا ادليثاق 55منه، وعلى وجه التحديد تنص ادلادة  76و   73، 56، 55، ادلادة 2و  من ديباجة ميثاق األمم ادلتحدة، وكدا ادلادة األوىل فقرة  4و 2أنظر الفقرة 2
بالتسوية يف احلقوق بني الشعوب وبأن رغبة يف هتيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريني لقيام عالقات سلمية ودية بني األمم مؤسسة على احرتام ادلبدأ الذي يقضي للشعوب 

، راجع كذلك خمتلف ..."أن يشيع يف العامل احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع بال متييز/ ج: ...تقرير مصريها، تعمل األمم ادلتحدة على يكون لكل منها
 .الوثائق الدولية حلقوق اإلنسان، بدءا من اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان

ألن العبارة األوىل أمشل من الثانية، حبيث هي تضم كل أنواع الوثائق الدولية سواء كانت " اتفاقيات دولية"ال عبارة بدل استعم" الصكوك الدولية"لقد استعملنا عبارة  3
 .  وما إىل ذلك... اتفاقيات، إعالنات، برتوكوالت، قرارات
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ت جدمى ن٩ى٥ بلى اخن٣ؿم ؤلانؿقو خ٣ى١  مٗقًحر جُىعث  اؼمن مغوع وم٘ الو:   خ٣ى١  من ٧قملت مجمٖى   اٗقامي ٧قإٖل
 و اث٣قُٞت والاحخمقُٖت والا٢خهقصًت ،(1966) و اؿُقؾُت  إلاضاُت بق خ٣ى١    خقنحو  اضواُحو و اٗهضًن ،(1948) ؤلانؿقو  خ٣ى١ 

(1966) .

ٟق٫،: 4مُٗنت ٞئقث جدمى ون٩ى٥  من  إلاجغصًن ألاخض ر  إلاٗى٢حو، ؤلانؿقو، خ٣ى١  ٖن  إلاض ٞٗحو  االحئحو،  انؿقء، ٧قأَل

تهم، .  و إلاهقحٍغن ؤؾغىم، وؤٞغ ص ًن إلاهقحغ  اٗمق٫ خٍغ

غ ون٩ى٥ ، اخٗلُم مجق٫ في  اخمُحز  اٗنهغي،  اخمُحز  ٧قاخٗظًب،: 5مُٗنت  اتهق٧قث جى حه ن٩ى٥ ؤو  خقالث في خمقًت جٞى
ت وؤزحر  ،7 اضواُت   جنقثُت  اٗض ات  خمقًت وؤزغي  ،6 إلاؿلخت  اجز ٖقث ؤزنقء الؾُمق مُٗنت الاقث مجمٖى قث ؤلٖا   إلابقصت ومجمٖى

ٟحو، و حبقث  اسجنقء،  خمقًت:  انمىطحُت و ا٣ى ٖض  اؿلى٥ ومضواقث   إلادقمحو، صوع   ا٣ًقثُت،  اؿلُت  ؾخ٣ال٫  إلاْى
.  اٗقمت  انُقبت ؤًٖقء

: آلاحي  اندى ٖلى ؤلانؿقو  خ٣ى١   اضولي  ا٣قاىو  ًدمحهق  اتي  اُٟئقث بٌٗ ٖلى  إلادقيغ ث ىظو في ؾنخى٠٢

 

 ألاػفال .1

 اليطاء .2

 الالحئين .3

 

  

                                                           

، الربتوكول (2000)ادلتعلق باشرتاك األطفال يف ادلنازعات ادلسلحة  ، الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل(989 )للمزيد من التفصيل راجع اتفاقية حقوق الطفل   4
، (979 )، اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد ادلرأة (2000)االختياري التفاقية حقوق الطفل ادلتعلق ببيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء وىف ادلواد اإلباحية 

، اتفاقية بشأن الرضا (954 )، اتفاقية بشأن احلقوق السياسية للمرأة 999  (تلقى الرسائل)فاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد ادلرآةالربتوكول االختياري ادللحق بات
، اتفاقيات منظمة (966 ) ، الربتوكول اخلاص بوضع الالجئني(950 )، االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني (962 )بالزواج، واحلد األدىن لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج 

، مبادئ محاية األشخاص (975 )، اإلعالن اخلاص حبقوق ادلعوقني(998 )، اإلعالن اخلاص بادلدافعني عن حقوق اإلنسان (اتفاقية  82 )"حقوق اإلنسان "العمل الدولية 
، قواعد األمم ادلتحدة ( 200)، إعالن بشأن مرض االيدز( 97 )خلفني عقليا ، اإلعالن اخلاص حبقوق ادلت( 99 )ادلصابني مبرض عقلي وحتسني الرعاية الصحية العقلية 

، برتوكول مكافحة هتريب ادلهاجرين عن (990 )، االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال ادلهاجرين وأفراد أسرهم (990 )بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم 
.  (2000)فاقية األمم ادلتحدة دلكافحة اجلرمية ادلنظمة عرب الوطنيةطريق الرب والبحر واجلو، ادلكمل الت

، (965 )، اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري(2002)" زيارات مقار االحتجاز " ، الربتوكول ادللحق باتفاقية التعذيب(984 )اتفاقية مناهضة االتعذيب  5
، االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل (960 )، االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم (985 )يف األلعاب الرياضية  االتفاقية الدولية دلناهضة الفصل العنصري

. (976 )العنصري وادلعاقبة عليها
، اتفاقية الهاي بشأن (954 ) حالة النزاع ادلسلح ، اتفاقية الهاى بشأن محاية ادلمتلكات الثقافية يف(977 )وبرتوكوالها ادللحقان  (949 )اتفاقيات جنيف األربع  6

. (974 )، إعالن بشأن محاية النساء واألطفال يف حاالت الطوارئ وادلنازعات ادلسلحة (907 )حقوق وواجبات الدول احملايدة واألشخاص احملايدين يف حالة احلرب 
، اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم ادلرتكبة ضد (948 )جرمية اإلبادة اجلماعية وادلعاقبة عليها ، اتفاقية منع (998 )النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  7

. (973 )، مبادئ التعاون الدويل يف تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة األشخاص ادلذنبني بارتكاب جرائم حرب واجلرائم ضد اإلنسانية(968 )اإلنسانية 
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 الدولي اإلاطخىي  علي الؼفل حلىق  وجؼىر  وشأة: أوال
 

 ،  اٗقمت ؤلانؿقو بد٣ى١   ىخمقمه ؾب٣ذ ؤجهق  ا٣ى٫  ًم٨ن بل  اضولي  إلاجخم٘ من مب٨غ بقىخمقم  اُٟل خ٣ى١  خُٓذ ا٣ض
  اؿبُل ؤو وؤصع٥ ،   خغب زال٫ حغث  اتي  آٟقج٘ زُىعة  اضولي  إلاجخم٘  ؾدكٗغ ، ألاولي  اٗقإلاُت   خغب ؤ٣ٖقب ٟٞي

 بةبالء  اًغ وة ىظو بمثل وخغوب ونغ ٖقث ٖن٠ ؤٖمق٫ في االاسغ ٍ  ؾخٗض ص  ؤ٢ل مجخمٗقث جنكئت ىى ج٨غ عىق اخجنب

.  األَٟق٫ ألا٦بر و اٗنقًت الاىخمقم

 ٖمل جدٓغ و اتي ، ألاو٫  ماجمغىق ٖن (5) ع٢م الاجٟق٢ُت  اضواُت  اٗمل منٓمت بنض ع 1919 ٖقم قهض الاىخمقم ىظ  بَقع وفي
ٟق٫ مق٫ في ألَا ٘ خمقجي جضزل ؤو٫  ادك٩ل ، ٖكغ  اغ بٗت ؾن صوو  ىم إلان  اهنقُٖت و إلانكأث ألٖا  بد٣ى١  ًخٗل٤ صولي بدكَغ

قىُت زقنت  جنت بدك٨ُل  اٗقم اٟـ في  إلاخدضة ألامم ٖهبت ٢قمذ ،٦مق  اُٟل    اى عصة   خمـ  ان٣قٍ جبنذ  اتي  اُٟل بٞغ

.  1924 ٖقم ألامم ٖهبت ٖن حُن٠ُ بةٖالو ٖٝغ بُقو في وؤنضعتهق 1923 ٖقم  اُٟىات إلا٣قط  اضولي ؤلاجدقص مُثق١ في

ت بإو  اٗقام ؤمم ٧ل  ٖتر ٝ ٖلي  ابُقو ىظ  ًا٦ض و حر  إلاجخم٘ مؿئىاُت وجدضص اضحهق مق بإًٞل األَٟق٫ جضًن  ابكٍغ  اخٞى
قًت   خمقًت  ٖلي ًدهل وؤو ، و اغوحي  إلاقصي  اُبُعي انمىو  االػمت بقاىؾقثل  اُٟل جمخ٘ وحىب وحكمل باحهم  االػمت و اٖغ
قًت و إلاإوي  ، و اٗالج  اٛظ ء ت ج٩ىو  وؤو ، ؤؾغجه بلي  اًق٫  اُٟل ٌٗقص وؤو  إلادكغص ؤو  اُدُم الُٟل و اٖغ قزت في ألاواٍى  ؤلٚا
 من ق٩ل ؤي مى حهت في و  خمقًت مِٗكخه وؾقثل ٖلي بق خهى٫  اه ٌؿمذ وي٘ الُٟل ٩ًىو  وؤو ،  ا٩ى عر خضور ٖنض الُٟل

.  مض ع٦ه وبنقء اخنكئخه  االػمت  اكغوٍ بإًٞل َٟل ٧ل بخقَت ًجب ٦مق ،  ؾخٛالاه ؤق٩ق٫

  زقم بك٩ل  اُٟل خ٣ى١  و٧قاذ ؤلانؿقو،  خ٣ى١   اضولي  ا٣قاىو  جُىع  مؿحرة  ؾخمغث
ًا
  ٢قؾمق

ًا
  ٞحهق، مكتر٧ق

ًا
الو بضء   بقإٖل

  إلاأل ٖلي ونكغ  ٖخمض  اُٟل خ٣ى١  بٖالو نضع 1959 ٖقم وبدلى٫   25, 16  إلاقصجحو في حقء و اتي (1948) ؤلانؿقو  خ٣ى١   اٗقامي
دىي   اٗقمت   جمُٗت ٢غ ع بمىحب : مبقصت ٖكغو ٖلي ٍو

الو ىظ  في  إلا٣غعة   خ٣ى١  بجمُ٘  اُٟل ًخمخ٘ ؤو ًجب: ألاول  اإلابدأ    خ٣ى١  بهظو ًخمخ٘ ؤو  ؾخثنقء بال َٟل وا٩ل. ؤلٖا
 ؤو  ا٣ىمي ألانل ؤو ؾُقس ي، ٚحر ؤو ؾُقؾُق  اغؤي ؤو  اضًن ؤو   جنـ ؤو  الىو  ؤو  اٗغ١  بؿبب جمُحز ؤو جٍٟغ٤ ؤي صوو 

. ألؾغجه ؤو اه ٩ًىو  آزغ وي٘ ؤي ؤو  انؿب ؤو  اثروة ؤو الاحخمقعي،

٘ ًمنذ، وؤو زقنت بدمقًت  اُٟل ًخمخ٘ ؤو ًجب: الثاوي اإلابدأ حرو بقادكَغ   االػمت و ادؿهُالث  اٟغم  اىؾقثل، من ٚو
ت من حى في ؾلُمق َبُُٗق امى  والاحخمقعي و اغوحي و  خل٣ي و ا٣ٗلي   جؿمي امىو إلجقخت  مهلخخه وج٩ىو . و ا٨غ مت   خٍغ

خبقع مدل  اٗلُق .  اٛقًت اهظو  ا٣ى احو ؾن في ألاو٫  الٖا

. وحنؿُت  ؾم اه ٩ًىو  ؤو في خ٤ مىاضو منظ الُٟل: الثالث اإلابدأ

لي.  اؿلُم  اهحي النمى ماىال ٩ًىو  وؤو الاحخمقعي  اًمقو بٟى ثض  اُٟل ًخمخ٘ ؤو ًجب: الزابع اإلابدأ   اٛقًت، ىظو ٖو
 و إلاإوي   اٛظ ء من ٧قٝ ٢ضع في خ٤ والُٟل. وبٗضو  اىي٘ ٢بل  االػمخحو   خقنخحو و  خمقًت بقاٗنقًت وؤمه ىى ًدقٍ ؤو ًجب
.  اُبُت و  خضمقث و الهى
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  اتي   خقنت و اٗنقًت و اتربُت بقإلاٗق جت  حخمقُٖق ؤو ٣ٖلُق ؤو حؿمُق  إلاٗى١   اُٟل ًدقٍ ؤو ًجب: الخامظ اإلابدأ
. خقاخه ج٣خًحهق

 جخم ؤو ًغ عي واظا٪. و اخٟهم   خب بلي  اخٟخذ، م٨خملت  انمى منسجمت بصخهُت ًنٗم ا٩ي  اُٟل ًدخقج: الطادص اإلابدأ
قًت مم٨ن، مضي ؤبٗض بلي جنكئخه لى مؿاواُتهمق، ْل وفي و اضًه بٖغ  و إلاقصي  إلاٗنىي  وألامن   خنقو ٌؿىصو حى في خق٫، ؤي ٖو

جب. ؤمه ٖن  اهٛحر  اُٟل ٞهل  ؾخثنقثُت، ْغوٝ في بال ًجىػ، ٞال  زقنت ٖنقًت ج٣ضًم  اٗقمت و اؿلُقث  إلاجخم٘ ٖلي ٍو
دؿن.  اِٗل ٦ٟقٝ بلي  إلاٟخ٣ٍغن وؤوائ٪ ألاؾغة من  إلادغومحو األَٟق٫ حر خ٩ىمُت مؿقٖض ث صٞ٘ ٍو  بن٣ٟت ال٣ُقم خ٩ىمُت ٚو

.  اٗضص  ا٨بحرة ألاؾغ ؤَٟق٫

 وؤو ألا٢ل، ٖلي الابخض ثُت مغ خله في وباؼ مُق، مجقاُق ٩ًىو  ؤو ًجب  اظي  اخٗلُم، جل٣ي في خ٤ الُٟل: الطابع اإلابدأ
٘ ٌؿتهضٝ  ألاصبُت بقإلاؿاواُت وقٗىعو وخهقٞخه مل٩قجه جنمُت من  اٟغم، ج٩قٞا ؤؾقؽ ٖلي وجم٨ُنه،  اٗقمت  اُٟل ز٣قٞت ٞع

.  إلاجخم٘ في مُٟض  ًٖى  ًهبذ ؤو ومن والاحخمقُٖت،

جب   إلاؿاواُت ىظو وج٣٘. وجىححهه حٗلُمه ٖن  إلاؿئىاىو  به ٌؿترقض  اظي  إلابضؤ هي  اٗلُق  اُٟل مهلخت ج٩ىو  ؤو ٍو

ه ٖلي ألاولي بقاضعحت جب. ؤبٍى . ط تهق  اخٗلُم ؤىض ٝ ادى ًىحهق ؤو ًجب  الظًن و الهى، الٗب ٧قملت ٞغنت الُٟل جخقح ؤو ٍو
لي .   خ٤ بهظ   اخمخ٘ اخِؿحر  اؿعي  اٗقمت و اؿلُقث  إلاجخم٘ ٖو

قزت بق خمقًت  إلاخمخٗحو ؤو ثل بحو  آغوٝ، حمُ٘ في  اُٟل، ٩ًىو  ؤو ًجب: الثامً اإلابدأ . وؤلٚا

دٓغ. والاؾخٛال٫ و ا٣ؿىة ؤلاىمق٫ نىع  حم٘ من بق خمقًت  اُٟل ًخمخ٘ ؤو ًجب: الخاضع اإلابدأ  ؤًت ٖلي به الاججقع ٍو

ه ٢بل  اُٟل  ؾخسض م ًجىػ  ال ٦مق. نىعة دٓغ.  إلاالثم ألاصنى  اؿن بلٚى  في ٌٗمل جغ٦ه ؤو  اٗمل ٖلي خمله ألاخى ٫ حمُ٘ في ٍو
.   خل٣ي ؤو  ا٣ٗلي ؤو   جؿمي امىو حٗغ٢ل ؤو حٗلُمه ؤو صخخه جاطي ننٗت ؤو مهنت ؤًت

 ؤي ؤو  اضًجي ؤو  اٗنهغي   اخمُحز بلي جضٞ٘ ٢ض  اتي  إلامقعؾقث حمُ٘ من بق خمقًت  اُٟل ًدقٍ ؤو ًجب: العاشز اإلابدأ
لي  اٗقإلاُت، وألازىة و اؿلم  اكٗىب، بحو و اهض ٢ت و ادؿقمذ،  اخٟهم عوح ٖلي ًغبي وؤو  اخمُحز، ؤق٩ق٫ من آزغ ق٩ل  ٖو

.  ابكغ بزى اه  خضمت ومى ىبه َق٢خه ج٨َغـ اىحىب  اخقم ؤلاصع ٥

  ؤ٦ثر بضعحت  اُٟل خ٣ى١  ٖن الضٞقٕ  اضواُت   جهىص و ؾخمغث
ًا
  ويىخق

ًا
  إلاضاُت الخ٣ى١   اضواُحو  اٗهضًن في و٢ىة وجدضًض 

  اُٟل،  خ٣ى١  منه 24  إلاقصة ألاو٫   اٗهض زهو خُث (1966) و اث٣قُٞت والاحخمقُٖت الا٢خهقصًت و  خ٣ى١  و اؿُقؾُت،
 طا٪،٦مق ج٨ٟل  اتي  اخض بحر  جسقط مؿئىاُت و اضوات و إلاجخم٘ ألاؾغة ٖلي وؤا٣ي الُٟل،  ا٩قملت   خمقًت زالاه من وؤنبٜ

 الابخض جي،  اخٗلُم ومجقاُت  اخٗلُم في الخ٤ 14، 13  إلاقصجحو  اثقني  اٗهض وؤٞغص   جنؿُت،  ٦دؿقب في  اُٟل خ٤ جخًمن
ٟق٫  خمقًت  االػمت  اخض بحر بقجسقط  اضوات  اٗققغة  إلاقصة وؤاؼمذ   ا٣ى احو ووي٘ والاحخمقعي الا٢خهقصي الاؾخٛال٫ من ألَا
٣قب حكُٛلهم اؿن ألاصنى الخض  إلادضصة  ؤو ؤزال٢هم جٟؿض ؤو بصختهم جًغ ؤٖمق٫ في ٌؿخسضمهم من ؤو طا٪ ًنته٪ من ٧ل ٖو

.  اُبُعي امىىم حٗى١  ؤو خُقتهم تهضص

ٟق٫ ؤو ؤزغي  مغة  اضولي  إلاجخم٘ ؤصع٥ زم   إلاى ز٤ُ يمن خ٣ى٢هم جنقو٫  ٨ًٟي وال  اًُٟٗت  اٟئقث بلي جنخمي زقنت ٞئت ألَا
الو  إلاخدضة األمم  اٗقمت   جمُٗت ٞإنضعث ،  اٗقمت ؤلانؿقو خ٣ى١  جدنقو٫   اتي  اضواُت  ٖقم  اُٟل  خ٣ى١   اٗقامي ؤلٖا

. ؤلانؿقو خ٣ى١  مُض و في  اهقثل  اخُىع  ٨ٌٗـ بمق ،(1959)
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: 1989 عام الؼفل لحلىق  الدولُت الاجفاكُت

ت" جمثل  اتي مقصة 54 من  إلاااٟت الاجٟق٢ُت ىظو . اهق ألاؾقس ي  اهضٝ  اًٟلى  اُٟل مهق ح ججٗل الُٟل،" خ٣ى١  قٖغ
  إلاكقع٦ت الُٟل جدُذ  اتي  آغوٝ جيهئ ؤو ٖلحهق جهض١  اتي بقاضو٫  ٞتهُب و اخُلُٗت، بقإلًجقبُت ًدؿم اهجق الاجٟق٢ُت وجخسظ

. بلض جهق في و اؿُقؾُت الاحخمقُٖت   خُقة في ومبضٕ ٞٗق٫ ادى ٖلى

ٗغَّٝ . الغقض ؤنٛغ ؾنق  اىَنُت  ا٣ى احو جدضص مقام ٖكغة،  اثقمنت ؾنه ًخجقوػ  ام بنؿقو ٧ل بإاه الاجٟق٢ُت في  اُٟل وَُ

 بإو ج٣غ ٞةجهق و اث٣قُٞت، والاحخمقُٖت والا٢خهقصًت و اؿُقؾُت مجهق  إلاضاُت ؤلانؿقو، خ٣ى١  اُق١ ٧قمل الاجٟق٢ُت حُٛي وبط

ت ؤو جبحو وهي. ألازغي  بق خ٣ى١   اخمخ٘ ٖن ًنٟهل ؤو ًم٨ن ال   خ٣ى١  من بد٤  اخمخ٘  جنمُت في  اُٟل باحهق ًدخقج  اتي   خٍغ
ت ٢ضع جه قًت وبجقخت وؾقإلات، صخُت بِئت وحىص ؤمىع، حملت في حؿخلؼم، و اغوخُت و  خل٣ُت  ا٨ٍٟغ غ  اُبُت،  اٖغ  ؤصنى خض وجٞى

قث . و إلاإوي  و ا٨ؿقء  اٛظ ء إلاؿخٍى

ق ٩ًىو  ؤو في  اُٟل خ٤ ٖلى جنو بط حضًض ، مُض اق الاجٟق٢ُت وجغجقص غ ب وفي امىو، ٖملُت في ٞقٖال َٞغ  وفي آع ثه، ٖن ؤلٖا

خبقع في آلاع ء جل٪ جازظ ؤو  بًٗهق ًدؿم  اتي ألازغي،  إلاجقالث من ٖضص وفي. بدُقجه  إلاخهلت  ا٣غ ع ث  جسقط اضي الٖا
 جخٗل٤  اتي الاجٟق٢ُت ؤخ٩قم حكمل  إلاجقالث وىظو.  ا٣قثمت  ا٣قاىاُت و إلامقعؾقث  إلاٗقًحر ب٨ثحر الاجٟق٢ُت جخجقوػ  بق خؿقؾُت،

ٟق٫ وخ٣ى١  بقاخبجي،  إلاخٗل٣ت و  خ٣ى١  حنؿُت،  ٦دؿقب وفي  ؾم في  اىالصة منظ و  خ٤ و انمى، و اب٣قء   خُقة في بق خ٤  ألَا

.  ا٣قاىو  م٘ مكق٧ل في  إلاخىعَحو طا٪و٥ و االحئحو  إلاٗى٢حو

ٟق٫ بدمقًتهق ؤلانؿقو  خ٣ى١   ا٣قاىاُت  اخُُٛت اُق١ الاجٟق٢ُت وجىؾ٘  إلاؿإات وبمٗق جتهق الاؾخٛال٫، ؤق٩ق٫ ٧قٞت من ألَا

. وؤلاىمق٫  إلاسضع ث  ؾخٗمق٫ بؾقءة إلاك٩لتي وبمٗق جتهق ألانلُحو و اؿ٩قو ألا٢لُقث ٞئقث ؤَٟق٫

قًت في و اى اضًن األؾغة ألاؾقس ي بقاضوع  الاجٟق٢ُت وحٗتٝر ٟق٫ ٖع   ا٣ُقم ٖلى حؿقٖضىم ؤو  اضوات وبى حب وخمقًتهم، ألَا

.  إلاهقم بهظو

الاقث  إلاٗقىض ث من  اٗضًض في ٖلحهق  إلانهىم  اُٟل خ٣ى١  و خض مؿخ٨مل ٖقامي منٓىع  في ججم٘ ٞةجهق وؤزحر ،  وؤلٖا

.  إلاقيُت ألاعبٗحو  اؿنى ث زال٫  اهقصعة  اضواُت

ضم  وبهٝغ إى ؤي من جمُحز صوو  خ٣ى٢ه بجمُ٘  اُٟل جمخ٘ ٖلى جنو ٞهي الاجٟق٢ُت، مبقصت من ىقم مبضؤ  اخمُحز ٖو
 ؤو ٚحرو ؤو  اؿُقس ي عؤحهم ؤو صًجهم ؤو اٛتهم ؤو حنؿهم ؤو اىجهم ؤو ٖلُه  ا٣قاىني  اىص ي ؤو و اضًه ؤو  اُٟل ٖنهغ ٖن  انٓغ

. آزغ وي٘ ؤي ؤو مىاضىم، ؤو عجؼىم، ؤو زغوتهم، ؤو الاحخمقعي، ؤو ؤالزجي ؤو  ا٣ىمي ؤنلهم

: آلاجُت لألضباب الؼفل لحلىق  الدولُت اإلاعاًير إرضاء مجال في فاركت عالمت حعد  والاجفاكُت

  والاحخمقُٖت والا٢خهقصًت و اؿُقؾُت  إلاضاُت   خ٣ى١  حمٗذ  اتي ألاولي  اىز٣ُت الاجٟق٢ُت حٗخبر .1
ًا
  اىػو وبنٟـ مٗق

. ألاىمُت خؿب  اهغمي  ادؿلؿل زالٝ ٖلي   خ٣ى١  ج٩قمل مبضؤ ٖلي و٢قمذ وألاىمُت

غ ٝ حمُ٘ بحو  اكغ ٦ت عوح جإ٦ُض .2 قىُت  إلاٗنُت ألَا لي (  إلاجخم٘  – اضوات  –ألاؾغة )  اُٟل بٞغ قث ٧قٞت ٖو   إلادلُت )  إلاؿخٍى

ؼ (  اضواُت ،  ا٣ىمُت ،  .  اضولي  إلاجخم٘ و   خ٩ىمُت ٚحر  إلانٓمقث صوع  وحٍٗؼ

 وجنمُت ، و اخٟقىم و إلادبت  اؿٗقصة من حى اًمقو  اٗقثلُت و ابِئت ألاؾغة وصوع   اُٟل جنكئت و جُىع  بكإو  اغئٍت ويىح .3

 . بم٩قاقتهق ؤ٢ص ي بلي و ابضاُت  ا٣ٗلُت و٢ضع جه ومى ىبه  اُٟل شخهُت
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: وهي مبادئ عدة الاجفاكُت وجحىم

 ٟق٫ ٖلي جازغ  اتي  اٗقمت الؿُقؾقث ويٗهق ٖنض  إلاهق ح ىظو بمغ ٖقة  اضو٫  ًلؼم بمق.   اًٟلى هي  اُٟل مهق ح .  ألَا

 ٟق٫ ٩ٞل.  اخمُحز ٖضم  ٖلي ؤو ؤؾغىم وؤويقٕ وم٩قاتهم ؤويقٖهم بقزخالٝ  إلاجخم٘ وفي ألاؾغة ص زل   خ٣ى١  اٟـ اهم ألَا
  اهٗبت  آغوٝ اظوي   إلاًق٠ٖ الاىخمقم جىحُه  اخمُحز ٖضم مبضؤ جُب٤ُ ٌٗجي ٦مق  اضًن، ؤو   جنـ ؤو  انٕى ؤؾقؽ

 .(  خقنت الاخخُقحقث وطوي  الاادغ ٝ، ؤو الخُغ و إلاٗغيىو   ا٣ٟغ ء)

 ٟق٫ مكقع٦ت وحٗجي:  إلاكقع٦ت حر م٘  اغ قضًن ٢ُمت اٟـ اهم بإو مٗهم و اخٗقمل جمؿهم  اتي ألامىع  في ألَا    خمقًت جٞى
ت   و ختر م بجضًت آغىم وحهقث م٘ و اخٗقمل آلع ئهم والاؾخمقٕ اهم  اًغوٍع

ًا
٣ق  .واضجه  اُٟل اؿن ٞو

 مم٨ن خض ؤ٢ص ي بلي  اُٟل وامى ب٣قء ٦ٟقات. 

مىً : الخالي الىحى علي أهدافها جيامل حطب باالجفاكُت وردث التي الحلىق  جصيُف ٍو

: واإلادهُت الصخصُت الحلىق 

ت  اىالصة منظ و  جنؿُت الاؾم في   خ٤ وحكمل  خه ٖلي و  خٟقّ  اى اضًن ومٗٞغ .  اٗقثلُت ونالجه ىٍى

ه مم٨ن نحي مؿخىي  بإٖلى و اخمخ٘  ان٣ُت و إلاُقو  اؿلُمت  اخٛظًت في   خ٤ وحكمل: و اب٣قء   خُقة خ٣ى١  غ بلٚى  وجٍُى
قًت .  ابُئي وؤلاصخقح  اهحي  اخإىُل وبٖقصة و اٗالج و اى٢قثُت ألاواُت  اصخُت  اٖغ

قًت في   خ٤ وحكمل:  انمى خ٣ى١  ت  اٖغ قًت في ٖقثلُت بِئت من  إلادغوم  اُٟل وخ٤  اى اضًن، من ألاؾٍغ غىق ٖع   اضوات، جٞى
 ومؼ وات  اٟغ ٙ وو٢ذ  اغ خت في و  خ٤ والاحخمقعي، و إلاٗنىي  و اغوحي و ا٣ٗلي  ابضني انمىو مالثم مِٗص ي مؿخىي  في و  خ٤

ت، و اٟنىو   اث٣قُٞت   خُقة في و إلاكقع٦ت ألااٗقب  م٘ ًخمقش ي ادى ٖلي  إلاض عؽ وبص عة و إلاخُىع   إلاجقني  اخٗلُم في و  خ٤ بدٍغ

.   اتربُت في و  خ٤ ؤلانؿقاُت  اُٟل ٦غ مت

 حنس ي الاتهق٥  اخٗغى ؤو الاحخمقعي ؤو الا٢خهقصي الاؾخٛال٫ ؤق٩ق٫ حمُ٘ من  اُٟل خمقًت وحكمل:   خمقًت خ٣ى١ 
ٟق٫  ؾخٛال٫ ؤق٩ق٫ و٧قٞت   ٩ًىو  ؤو ًغجح ٖمل ألي ؤص ئهم ؤو ألَا

ًا
  ٩ًىو  ؤو ؤو حٗلُمهم ٌٗى١  ؤو زُحر 

ًا
 امىو ؤو بصختهم يقع 

 ؤو  ا٣قؾُت  إلاٗقملت ؤو ٖن٠ ؤو حٗظًب ألي  اخٗغى من وخمقًخه. انٟس ي ؤو الحخمقعي ؤو  ابضني ؤو  اغوحي ؤو  ا٣ٗلي ؤو  ابضني
خه من خغمقاه ؤو  إلاهُنت ؤو ؤلانؿقاُت  بهم زقنت ؤمق٦ن في خبؿه ؤو  خخجقػو ٩ًىو  وؤو حٗؿُٟت ؤو ٢قاىاُت ٚحر بهىعة خٍغ

.  ػمنُت ٞترة وأل٢هغ ؤزحر ٦ملجإ

: الاػفال طد العىف

ٟق٫ يض  اٗن٠ خى٫  بضع ؾت 2006 ٖقم في  إلاخدضة األمم  اؿقب٤  اٗقم ألامحو ٢قم ت بلى وجىنل ألَا   انخقثج، من مجمٖى
: 8ًلي ُٞمق الخههق

 ٟق٫ يض  اٗن٠ بو .  الاحخمقُٖت ٞئتهم ؤو مجخمٗهم ؤو بلضىم ٖن  انٓغ بٌٛ م٩قو، ٧ل في ًمقعؽ ألَا

 ٟق٫ جاطي  إلاخ٨غعة  اهٛحرة  اُىمُت وؤلاًظ ء  اٗن٠ ؤٖمق٫ بو   ألَا
ًا
.  ؤًًق

                                                           

:  هبا ألمني العام لألمم ادلتحدة، كويف عنان، حول العنف ضد األطفال على الرابط التايلراجع الدراسة اليت قام  8
http://www.unviolencestudy.org/arabic 
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 ٟق٫ يض  اٗن٠ بو ىجهم ؤٞغ ص ٢بل من ًمقعؽ مق ٚقابق ألَا ث٣ىو  ٌٗٞغ   اهض٣ًقث، ؤو ألانض٢قء ؤو وألامهقث، ٧قآلبقء بهم، ٍو
.  و إلاكٛلحو  إلاضعؾحو ؤو  اضع ؾت، ػمالء ؤو و اكغ٧قء، ألاػو ج ؤو

 ٟق٫ يض  اٗن٠ ؤق٩ق٫ من  وؾىء وؤلاىمق٫ و اخمُحز وؤلاىقات  اكخم ٖبقع ث مثل  انٟس ي و اٗن٠   جؿضي  اٗن٠ ألَا

.   إلاٗقملت

 ٟق٫ يض  اٗن٠  ن٩ٗقؾقث بو   جخٟقوث ٢ض ألَا
ًا
٣ق ٟق٫ ٖلى  اٗى ٢ب وج٩ىو  وقضجه، اُبُٗخت ٞو  مٗٓم في ٩٦ل و إلاجخم٘ ألَا

 .ويقعة زُحرة ألاخُقو

:  الؼفل حلىق  اجفاكُت على اإلاصدكت الدول  التزاماث مخابعت آلُاث

ن ًخم غ ٝ  اضو٫  جغشخهم مؿخ٣لحو زبر ء  جنت ج٩ٍى  ٧قاذ. ؾنى ث ؤعب٘ إلاضة  إلاخدضة األمم  اٗقمت   جمُٗت وجنخسبهم ألَا
  ٖكغة ىم  الجنت ؤًٖقء ٖضص ؤو ٖلى جنو 43  إلاقصة

ًا
قصة وآغ     جمُٗت ٢غعث ٣ٞض  إلاهض٢ت،  اضو٫  ٖضص في  إلاخى٢ٗت ٚحر الٍؼ

قصة  اٗقمت ًقء ٖضص ٍػ   18 بلى ألٖا
ًا
. ًٖى 

ت صوع ث زالر  الجنت ح٣ٗض غ جل٣ى في  الجنت مهقم وجخلخو.  اخمهُضًت  اضوع ث حقاب بلى ؾنٍى غ ٝ  اضو٫  ج٣قٍع  ٖن ألَا
 زمـ ٧ل مغة طا٪ وبٗض  اُٝغ الضوات بقانؿبت الاجٟق٢ُت اٟقط بضء من ؾنخحو ًٚىو  في الاجٟق٢ُت إلاٟقط  إلاخسظة  اخض بحر

 جُب٤ُ في زقنت ؤىمُت حك٩ل ؤو الاجٟق٢ُت بخٟؿحر جخٗل٤ مى يُ٘ بكإو ٖقمت مالخٓقث جهضع ٦مق. (44  إلاقصة) ؾنى ث

. الاجٟق٢ُت
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 اإلازأة حلىق : زاهُا
 

 

الو نضوع  بحو  ٧قاذ 1979  انؿقء يض  اخمُحز بق٩ق٫ ٧قٞت ٖلى  ا٣ًقء الجٟق٢ُت ونىال 1948 ؤلانؿقو  خ٣ى١   اٗقامي ؤلٖا
: مجهق  انؿقء خ٣ى١  ؤلا٢غ ع  اٍُغ٤ مهضث حؼثُت  جٟق٢ُقث و اهىم ىنق٥

: ؤلاوطان لحلىق  العاإلاي ؤلاعالن-1

خإا٠ ،1948 صٌؿمبر من  اٗققغ في نضع : ٖلى ُٞه ألاؾقؾُت  اضًبقحت ؤ٦ضث.  مقصة زالزحو من ٍو

تر ٝ"  ت ألاؾغة ؤًٖقء  جمُ٘  إلاخإنلت بقا٨غ مت الٖا ت وخ٣ى٢هم  ابكٍغ ت ٦إؾقؽ  اثقبخت  إلادؿقٍو  في و اؿالم و اٗض٫ الخٍغ
. خ٣ى١  من و انؿقء الغحق٫ وبمق..  اٗقام

.  اضًن ؤو   جنـ بؿبب ٢ُض ؤي صوو  ؤؾغة وجإؾِـ  اتزوج خ٤  اؼو ج ؾن بلٛق متى و إلاغؤة الغحل:  ٞخ٣ى٫  16  إلاقصة ؤمق
ت خ٣ى١  واهمق نض ٢ُقمه وؤزنقء  اؼو ج ٖنض مدؿقٍو حو بغيق بال  اؼو ج ٣ٖض ًبرم ال -2.  ادالاه ٖو    اؼو ج في  اغ ٚبحو  اُٞغ

ًا
 عيق

 
ًا
. ُٞه ب٦غ و ال ٧قمال

:  للمزأة الطُاضُت الحلىق  اجفاكُت -2

   ٖخمضث مقصة 11 من الاجٟق٢ُت ىظو جخإا٠
ًا
ذ في  انؿقء خ٤ وؤ٢غث.  اٗقامي وبٖالجهق  إلاخدضة ألامم مُثق١ ٖلى ؤؾقؾق   اخهٍى

  الاجٟق٢ُت ىظو حقءث و٢ض.. جمُحز ؤي صوو   اغحق٫، وبحو بُجهن حؿقوي  بكغوٍ الااخسقبقث، حمُ٘ في
ًا
جق   اٗقام في  إلاغؤة انًق٫ جخٍى

.  اؿُقؾُت   خ٣ى١  ٖلى   خهى٫  ؤحل من

:  اإلاتزوحت اإلازأة حيطُت بشأن اجفاكُت-3

 حنؿُت  ٦دؿقب في   خ٤ ؤحنبي من  إلاتزوحت  إلاغؤة بةُٖقء جخٗل٤ و٧قاذ ،1958 ٖقم من ؤٚؿُـ في الاجٟق٢ُت ىظو ويٗذ
.  اؼوج

: اإلازأة طد الخمُيز على اللظاء إعالن. 4

الو نضع مبر من  اؿقب٘ في ؤلٖا الو صًبقحت في حقء و٢ض 1967 ٖقم اٞى   :ؤلٖا

 من ٦بحر ٢ضع وحىص  ؾخمغ ع ٣ًل٣هق وبط..   خ٣ى١  في و إلاغؤة  اغحل بدؿقوي .. بًمقجهق حضًض، من ؤ٦ضث  اٗقمت،   جمُٗت بو"

دى٫  و إلاجخم٘، ألاؾغة وزحر ؤلانؿقو ٦غ مت م٘ ًدنقفى..   إلاغؤة، يض  اخمُحز  في  اغحل، م٘  إلاؿقو ة ٢ضم ٖلي  إلاغؤة،  قتر ٥ صوو  ٍو
مثل و اث٣قُٞت، والا٢خهقصًت والاحخمقُٖت  اؿُقؾُت بلضىمق خُقة  بلضىق زضمت ٖلي  إلاغؤة اُق٢قث  اخقم ؤلاامقء حٗترى ٣ٖبت ٍو

 و اضوع  و اث٣قُٞت، والا٢خهقصًت و اؿُقؾُت الاحخمقُٖت   خُقة في  إلاغؤة بؾهقم ؤىمُت ُٖنحهق اهب جً٘ وبط ؤلانؿقاُت، وزضمت
 مُلب  إلاُقصًن حمُ٘ في  اؿى ء ٖلي و اغحق٫  انؿقء بؾهقم بإو مجهق وبًمقاق ألاوالص، جغبُت في ؾُمق وال ألاؾغة، ص زل جلٗبه  اظي

الو وحقء ..."  اخقلي حٗلن  اؿلم وا٣ًُت  اٗقام و خحر  إلاُقصًن، حمُ٘ في بلض ا٩ل  ا٩قملت الخنمُت منه بض ال  ؤ٦ضث مقصة 11 في ؤلٖا
 ٨ًخ٠ وام.  إلاغؤة يض  اخمُحز ٖض مبضؤ ؤ٢غث  اتي  إلاىحىصة  إلاى ز٤ُ جُب٤ُ ٖلى الٗمل  ا٣غ ع ث  جسقط يغوعة ٖلى مٗٓمهق في
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الو  ىظ  في  جسقطىق  إلاٟترى الخض بحر جٟهُالث ٢ضم ا٨نه المؿقو ة، ألاؾقؾُت  إلابقصت بلى  اؿقب٣ت  إلاى ز٤ُ في ٦مق بقإلققعة ؤلٖا

الو ىظ  و٦إو.  إلاجق٫ .  اٗملي  اخُب٤ُ خحز بلى  اؿقب٤ من ؤ٦ثر  اخ٣ل ؤلٖا

الو  اخ٣ل  اؿقب٣ت  اٗهىص ٖلى  اخإ٦ُض ٞبٗض  ٖن   خضًث  اثقاثت في وبضؤ.  اثقاُت  إلاقصة زال٫ من  اخض بحر في  ابدث بلى ؤلٖا

ُت، ؤىمُت قصي صوعىق جإزظ ؤو ٖلحهق بل جهىث، ؤو ٨ًٟي ٞال.  إلانقنب في  إلاغؤة وخ٤  اخٖى .  اٍغ

: واإلاىاسعاث الحزوب في وألاػفال اليطاء حماًت إعالن -5

الو ىظ  حقء   ا٩ُىو  ؤلٖا
ًا
ٟق٫  ؾخسض م اٗضم  إلادخلت، ؤو  إلاؿخٗمغة، و  خ٩ىمقث و إلانٓمقث الضو٫  ع صٖق  و انؿقء ألَا

ٟق٫ ٞقانؿقء. و اجز ٖقث   خغوب في و ؾخٛالاهم   ىم وألَا
ًا
الو ٧قو و٢ض.  إلاؿلخت  اجز ٖقث في  اؿهلت ألاىض ٝ ص ثمق   ؤلٖا

ًا
 و اخق

حر يغوعة" ٖلى وقضص  اكإو بهظ  ٟق٫ النؿقء زقنت خمقًت جٞى .  إلاضاُحو  اؿ٩قو بحو من وألَا

: اإلازأة طد الخمُيز أشيال وافت على لللظاء الدولُت الاجفاكُت صدرث 1979 عام وفي -6

 حمُ٘ في  إلاغؤة يض جمُحزي  جإزحر اهق  اتي ألاٞٗق٫ ؤو  انهىم ؾى ء -بقاخمُحز جنضص صواُت مٗقىضة ؤو٫  الاجٟق٢ُت ىظو حٗض

. ؤلانؿقو  خ٣ى١   اتهق٧ق وحٗخبرو -وألاؾغة والاثخمقو و اخٗلُم و اصخت ٧قاٗمل: إلاجقالث

 والا٢خهقصًت وؤلااجقبُت و اث٣قُٞت  ا٣قاىاُت  إلاغؤة خ٣ى١  ٖن الضٞقٕ صواُت ؤص ة ؤىم ًجٗلهق مق وىى

: ؤحؼ ء ٖضة من   الاجٟق٢ُت وجخ٩ىو 

 ( 6  –1 اإلاىاد): ألاول  الجشء

 وجهضع مدضصة ؾُقؾقث جدب٘ ؤو ٖلى  اضو٫  جدث و ( ؤاثى/  ط٦غ )   جنـ ؤؾقؽ ٖلى جبجى جٟغ٢ت ؤي بإاه  اخمُحز ٌٗٝغ
غ و إلاغؤة  اغحل بحو  اخمُحز اخمن٘ ٢ى احو ضم  انؿقء في  إلاخقحغة ومن٘  إلاؿقو ة واخٞى  ألاق٩ق٫ جغصًض ٖن و ا٠٨ بقابٛقء  اؿمقح ٖو
. و إلاغؤة  اغحل من ا٩ل  انمُُت وألامىع 

. (9,  8, 7 اإلاىاد ) الثاوي الجشء

ذ خ٤ ٖلى ًب٣ى و  اؿُقؾُت   خُقة و  اٗقمت   خُقة في  اخمُحز باٛقء ٖلى ًغ٦ؼ قث٠ في  إلاكقع٦ت و  اخهٍى  و  اٗقمت  اْى

ت   جنؿُت خ٣ى١  و  اضواُت ٟق٫ وخ٣ى١   إلادؿقٍو . ألام و ألاب حنؿُت في ألَا

 ( 16 إلى 10 اإلاىاد ) الاجفاكُت مً الثالث الجشء

ب، و  اخٗلُم مثل والا٢خهقصًت الاحخمقُٖت   خ٣ى١  في ًنٓغ   إلانقؾبت  اخض بحر حمُ٘ جخسظ: ".....  اٗققغة  إلاقصة   اخضٍع
ت خ٣ى٢ق اهق ج٨ٟل ا٩ي  إلاغؤة يض  اخمُحز ٖلى ال٣ًقء  ٖلى ج٨ٟل، ا٩ي زقم وبىحه  اخٗلُم، مجق٫ في  اغحل  خ٣ى١  مؿقٍو

...  و إلاغؤة  اغحل بحو  إلاؿقو ة ؤؾقؽ

ت مٗلىمقث ٖلى   خهى٫  بم٩قاُت  وؤلاعققص ث  إلاٗلىمقث طا٪ في بمق وعٞقىُتهق، ألاؾغ صخت ٦ٟقات ٖلى حؿقٖض مدضصة جغبٍى

". ألاؾغة جنُٓم جدنقو٫   اتي

: ٖكغ   خقصًت  إلاقصة و اصخت، و اٗمل وألامىمت،  اٗمل ومثل
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ُٟت خمقًت طا٪ في بمق,   اٗمل ْغوٝ ؾالمت و  اصخُت  اى٢قًت في   خ٤"  حر حصجُ٘ و ؤلااجقب ْو  الاحخمقُٖت   خضمقث جٞى
 وال,   اٗقمت   خُقة في و إلاكقع٦ت  اٗمل مؿاواُقث وبحو  اٗقثلُت الااتز مقث بحو   جم٘ من  اى اضًن اخم٨حو  االػمت  إلاؿقاضة

قًت مغ ٤ٞ من قب٨ت وجنمُت بنكقء حصجُ٘ ٍَغ٤ ٖن ؾُمق ٟق٫ ٖع ". ألَا

: ٖكغ  اثقاُت  إلاقصة  اصخت، ومثل

غ ٝ  اضو٫  جخسظ "  قًت مُض و في  إلاغؤة يض  اخمُحز ٖلى ال٣ًقء  إلانقؾبت  اخض بحر حمُ٘ ألَا  جًمن ؤو ؤحل من  اصخُت  اٖغ

قًت زضمقث ٖلى   خهى٫  و إلاغؤة،   اغحل بحو  إلاؿقو ة ؤؾقؽ ٖلى اهق،  بدنُٓم  إلاخٗل٣ت   خضمقث طا٪ في بمق  اصخُت،  اٖغ
... " ألاؾغة

ُٟت،  إلانق٤َ في و اكغوٍ  ٖكغ،  اثقاثت  إلاقصة الاثخمقو، ومثل : ٖكغ  اغ بٗت  إلاقصة  اٍغ

... ألاؾغة بدنُٓم  إلاخٗل٣ت و  خضمقث و انهقثذ  إلاٗلىمقث طا٪ في بمق  إلاالثمت،  اصخُت  اٗنقًت حؿهُالث بلى  اىنى٫ 

ت  اخض بحر ٖن ٖكغ  اؿقصؾت  إلاقصة وجخدضر  بقاؼو ج  إلاخٗل٣ت ألامىع  ٧قٞت في  إلاغؤة يض  اخمُحز ٖلي ال٣ًقء  اًغوٍع

ت و اٗال٢قث ت في وطا٪: ألاؾٍغ نض  اؼو ج ؤزنقء و إلاؿئىاُقث   خ٣ى١  واٟـ  اؼوج  زخُقع خٍغ    خ٣ى١  واٟـ ٞسخه ٖو
ن بىنٟهمق و إلاؿئىاُقث ُمق  اٗمل وإى و إلاهنت ألاؾغة  ؾم  زخُقع في بق خ٤ ًخٗل٤ ُٞمق و إلاؿقو ة ؤبٍى  وخُقػة بمل٨ُت ًخٗل٤ ٞو

. ٞحهق و اخهٝغ بهق و اخمخ٘ وبص عتهق ٖلحهق وؤلاقغ ٝ  إلامخل٩قث

ت ج٣غع، ؤو في   خ٣ى١  اٟـ"   ٖلى   خهى٫  وفى ًلُه و اظي  اُٟل بحو و اٟقنل ؤَٟقاهق ٖضص النخقثج، وبةصع ٥ بدٍغ

".   خ٣ى١  ىظو ممقعؾت من بخم٨جهق  ا٨ُٟلت و اىؾقثل و اخث٠ُ٣  إلاٗلىمقث

: (30-17)ألاخير الجشء

نٓم الاجٟق٢ُت اخنُٟظ مخقبٗت  جنت بنكقء بلى ٌكحر غ عى  اصخهُت بهٟتهم (23 )من  الجنت جخ٩ىو . ٖملهق ٍو   زخُقعىم في ٍو

غ جل٣ى ومهمتهق -  جٛغ في  اخىػَ٘ دنقو٫ .  اخىز٤ُ من ؾنت ًٚىو  في  اضو٫  من  اخ٣قٍع  ٖملُت بحغ ء ث   جؼء ىظ  ؤًًق ٍو

مل الاجٟق٢ُت ٖلى  اخهض٤ً . وعٞٗهق  اخدٟٓقث ٖو

 :اإلازأة طد الخمُيز أشيال حمُع على اللظاء  لجىت

٣ق   زخُقعىم ًخم زبحر  23 من  إلاغؤة يض  اخمُحز ؤق٩ق٫ حمُ٘ ٖلى  ا٣ًقء  جنت حك٨ُل ًخم الاجٟق٢ُت من 17 المقصة ٞو
خم مسخلٟت، مجقالث في ٖقاُت ب٨ٟقءة ًخمخٗىو   اظًن ألاشخقم من ٢قثمت بحو من  اؿغي  بقال٢تر ٕ  صواهم، ٢بل من جغقُدهم ٍو

 ؤو  اخىيُذ من والبض ؾنى ث، ؤعب٘ اٟترة مسخلٟت ٢قاىاُت وآم خًقع ث وجمثل   جٛغ في  اخىػَ٘  زخُقعىم في ًغ عى ؤو ٖلى
ًقء ىاالء م اهق ممثلحو ؤو بلض جهم من منضوبحو واِـ  اصخهُت بهٟتهم  الجنت في ًسضمىو  ألٖا  ٢بل من ًخم جغقُدهم ؤو بٚغ

. صواهم

: هي اللجىت وظائف

غ في  انٓغ غ ٝ  اضو٫  من  إلا٣ضمت  اخ٣قٍع . ألَا

غ ٝ الضو٫  ٖقمت جىنُقث ج٣ضًم.  إلاخدضة األمم  إلاخسههت  اى٧قالث بلى م٣ترخقث ج٣ضًم . ألَا

غ وج٣ضًم حلؿقتهق  خًىع   اخمثُل في   خ٤ جمل٪ بلى  إلاخدضة األمم  اخقبٗت  إلاخسههت  اى٧قالث صٖىة .  ٞحهق النٓغ باحهق  اخ٣قٍع
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 بهظو جغخب  الجنت ؤو بال   خ٩ىمُت ٚحر  إلانٓمقث من جغص  اتي  إلاٗلىمقث  ٖخمقص ججحز مى ص من جسلى الاجٟق٢ُت ؤو وعٚم

.  إلاٗلىمقث

: اللجىت اوعلاد مىاعُد

 ٖلنُت بهىعة  حخمقٖقتهق  الجنت ح٣ٗض ًىاُى، وقهغ ًنقًغ قهغ في ؤؾقبُ٘ زالزت مجهمق ٧ل مضة  اؿنت في مغجحو  الجنت جن٣ٗض

خُلب  ؤًٖقئهق زلثي مكقع٦ت من البض  اغؾمُت  ا٣غ ع ث  جسقط ؤو خُث الاحخمقٕ، في ؤًٖقئهق من 12 مكقع٦ت  ا٣قاىني  انهقب ٍو

. الاحخمقٕ في

٣ق غ ٝ  اضو٫  باؼ م ٞةو الاجٟق٢ُت من 18 المقصة ٞو غ اخ٣ضًم ألَا  الازخُقعي   ابروجى٧ى٫  ب٢غ ع ختى  اىخُضة آلااُت ٧قاذ  اخ٣قٍع
غ اخٗغى ؤو و٢بل الاجٟق٢ُت جنُٟظ إلاخقبٗت ؤزغي  آاُت ؤيقٝ  اظي 1999 ٖقم  الى٧قالث ًجىػ  ؤاه نسجل ؤو البض   خ٩ىمُت الخ٣قٍع

غ ج٣ضًم  إلاخسههت  اضواُت ٣ق ؤنكُتهق اُق١ في ج٣٘  اتي  إلاجقالث في الاجٟق٢ُت جنُٟظ ٖن ج٣قٍع . الاجٟق٢ُت من 22 ٞو

ز إلى أوال هخعزض وضىف : الخلاٍر

غ ج٣ضًم مى ُٖض ٣ق  اخ٣قٍع غ ٝ  اضو٫  ج٣ضم ؤو البض 18 المقصة ٞو غ ألَا  زم الاجٟق٢ُت، بلى الااًمقم من ؾنت زال٫ ؤولى ج٣ٍغ
غ ج٣ضم . ؾنى ث ؤعب٘ ٧ل صوعٍت ج٣قٍع

ز هخابت مىاصفاث : الخلاٍر

غ بحو اٟغ١  ؤو البض غ ألاواُت  اخ٣قٍع . الجنت ج٣ضًمهق ًخم  اتي و اضوعٍت  اثقاُت و اخ٣قٍع

ز أوال :  ألاولُت الخلاٍر

: حؼثحو من وجخ٩ىو 

 والا٢خهقصًت، الاحخمقُٖت، و إلااقغ ث  اؿ٩قاُت،   خهقثو ٖن مٗلىمقث من  ابلض ٖن ٖقم حؼء وىى: ألاو٫    جؼء
ُقث و اخٗلُم،  ابُقات نؿبت و٦ظا٪ و اث٣قُٞت ٟق٫ ٞو   اه٩ُل قغح من البض و٦ظا٪ و  خًغ  اٍغ٠ وؾ٩قو وألامهقث ألَا
 ٖن وزلُٟت  ا٣قاىني،  اه٩ُل ىظ  ص زل ؤلانؿقو خ٣ى١  مى٢٘  اثالزت،  اؿلُقث وجنُٓم   خ٩ىمت وإى الضوات  ا٣قاىني و انٓقم

ن  اضؾخىع  جي  ا٣ًقء ؤمقم  اضواُت الاجٟق٢ُقث  ؾخسض م ومضي  اخ٣قض ي، آقم ٖو .   اَى

غ من  اثقني   جؼء ؤمق ٣ق مدضصة مٗلىمقث ج٣ضًم من ٞالبض  اخ٣ٍغ : بلى ؤلاققعة م٘ الاجٟق٢ُت مى ص من مقصة ا٩ل ٞو

ُٗت  اضؾخىعٍت ألاخ٩قم -1 ت و ادكَغ  .الاجٟق٢ُت جنُٟظ ؤحل من  اضوات  جسظتهق  اتي وؤلاص ٍع

.  ا٣قاىني  اىي٘ ٖن المغؤة  اٟٗلي  اىي٘  زخالٞقث -2

 وي٘ في مكقع٦تهق ومضي   خ٩ىمُت ٚحر  إلانٓمقث ؤويقٕ. الاجٟق٢ُت جُب٤ُ ؤحل من ؤنكئذ  اتي  ابر مج ؤو  اخُىع ث هي مق -3

 .الاجٟق٢ُت جُب٤ُ صوو  جدى٫   اتي و ا٣ٗبقث  ا٣ُىص هي مق.   خُِ

ت ألاؾبقب جىاح ؤو ٞالبض بقالجٟق٢ُت مى ص ٖلى جدٟٓذ  اضوات ٧قاذ بط  -4  جىاح ؤو البض ٦مق  اخدٟٔ بلى صٖتهق  اتي  اًغوٍع

 .ألاؾبقب ىظو ٖلى  ا٣ًقء ؤحل من  جسظتهق  اتي   خُى ث هي مق
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ز: زاهُا  والدورٍت الثاهُت الخلاٍر

غ ىظو في ًغص ؤو البض: ؤوال غ منق٢كت بحو مق  اى ٢ٗت  اٟترة في خضزذ  اتي الااخ٩قؾقث و  اخضزالث  اخ٣قٍع   اؿقب٤  اخ٣ٍغ
ض غىق ج٣ضًم ومٖى .  ألازحر ج٣ٍغ

غ طا٪ بػ ء  الجنت حلؿقث مدقيغ خؿبقجهق في  اضو٫  جإزظ ؤو البض: زقاُق : مقًلى ًخًمن وؤو  اخ٣ٍغ

. الاجٟق٢ُت جُب٤ُ ؤحل من  اضو٫   جسظتهق  اتي  ا٣قاىاُت  اخضزالث

.  إلاغؤة وي٘ جدؿحو في ؤؾهمذ  اتي  اٟٗلُت  انجقخقث

.  اٗقمت   خُقة في  انؿقء مكقع٦ت صوو  جدى٫  ػ اذ مق  اتي  اٗغ ٢ُل

. اهق خلى٫  وي٘ ؤحل من  الجنت َغختهق  اتي  ا٣ًقًق

ز جلدًم أهداف : الخلاٍر

غ اخ٣ضًم ؤو 1989 ٖقم 1 ع٢م  اٗقمت مالخٓتهق في و اث٣قُٞت والاحخمقُٖت الا٢خهقصًت بق خ٣ى١    خقنت  الجنت ؤققعث   اخ٣قٍع

: وىم ؾبٗت ؤىض ٝ  اضو٫  ج٣ضمهق  اتي

ٗقث ققملت مغ حٗت بحغ ء ت و اخض بحر  اىَنُت الدكَغ . وؤلاحغ ثُت ؤلاص ٍع

غ ٝ  اضو٫  ٢بل من  إلانخٓمت  إلاغ ٢بت يمقو . الاجٟق٢ُت ٖلحهق جنو  اتي ألاخ٩قم من خ٨م ٧ل ًسو ُٞمق  اٟٗلُت األويقٕ ألَا

غ ٝ  اضو٫  جؼوٍض . وألاىض ٝ  اهُقٚت و اخت ؾُقؾقث ٖلُه ؾخ٣ُم  اظي بقألؾقؽ ألَا

 نُقٚت في الااسغ ٍ ٖلى  إلاجخم٘ ٢ُقٖقث مسخل٠ وحصجُ٘   خ٩ىمُت الؿُقؾقث  اض٣ُ٢ت  اٗلنُت  اغ٢قبت ؤمقم  إلاجق٫ بٞؿقح

.  اؿُقؾقث ىظو ومغ حٗت

حر غ ٝ  اضو٫  حؿخُُ٘ ٢قٖضة جٞى قء ادى ج٣ضم من خ٣٣خه مق مضي ج٣ُُم ؤؾقؾهق ٖلى و الجنت ألَا  خضصتهق  اتي بقالاتز مقث  اٞى

. الاجٟق٢ُت

غ ٝ  اضو٫  جم٨حو . المك٨الث ؤًٞل ٞهم جُىع  من اٟؿهق ألَا

غ ٝ و اضو٫   الجنت جم٨حو غ  إلاٗلىمقث جبقص٫ من مجخمٗت ألَا  بط  اضو٫، جى حههق  اتي  إلاكتر٦ت المك٨الث ؤًٞل ٞهم وجٍُى

غ ٝ  اضو٫  مؿقٖضة زالاهق من  اضولي  إلاجخم٘ ٌؿخُُ٘  اتي مالثمت ألا٦ثر  اؿبل ٖلى  اخٗٝغ من  الجنت ىظ  ًم٨ن . ألَا
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 الالحئين حلىق : زالثا

 اإلالدمت

ن،  ا٣غو  من ألاولى  اؿنى ث في لى  اٗكٍغ  ماؾؿقث بنكقء ٖملُت بضؤث ألامم، ٖهبت منٓمت ْل في  اخدضًض وحه ٖو

. ألاولى  اٗقإلاُت   خغب الحئي بدمقًت حٗجي زقنت وؤحهؼة

 ؤوعوبق، في  اغوؽ  االحئحو بمك٩لت ًخٗل٤ ُٞمق  اٗهبت ٖن اُقبت ؾقمُق مٟىيق ألامم ٖهبت مجلـ ٖحو ،1920 ٖقم ٟٞي

 ؤإلاقاُق، من  ا٣قصمحو االحئحو  اؿقمُت  إلاٟىيُت ،1933 ٖقم في زم االحئحو  اضولي اقنؿن م٨خب  اٗهبت ؤنكإث ،1931 ٖقم وفي
. 1943 ٖقم في  اخإىُل وبٖقصة اإلٚقزت  إلاخدضة ألامم بص عة ؤنكئذ ٦مق

حر ؤحل من حهىصىق  إلاخدضة ألامم منٓمت و نلذ ، اثقاُت  اٗقإلاُت   خغب ؤ٣ٖقب فيو ض مق بلى و إلاؿقٖضة   خمقًت جٞى  ٖلى ًٍؼ

  إلااعر (4-ص) 319 ع٢م  اٗقمت   جمُٗت ٢غ ع بمىحب ؤنكئذ زم االحئحو،  اضولي  إلا٨خب 1947 ٖقم في ؤنكإثٝ ؤوعوبي، الجئ ملُىو 
 للمفىطُت ألاؾقس ي  انٓقم و ٖخمضث  االحئحو، اكئىو   إلاخدضة األمم  اؿقمي  إلاٟىى م٨خب ،1949 صٌؿمبر/ألاو٫  ٧قاىو  3 في

ش الالحئين لشؤون اإلاخحدة لألمم الطامُت  ٖملهق بققغث و اتي (5-ص)428 ع٢م ا٣غ عىق ٦ملخ٤ 1950 صٌؿمبر/ألاو٫  ٧قاىو  14 بخقٍع

.  1951ًنقًغ/ اثقني ٧قاىو  من ألاو٫  في ٞٗلُق

 ص ثم خل وحض ؤو بٗض ؤاه ٚحر ٣ٞ9ِ، ؾنى ث 3 إلاضة اخٗمل  ابض ًت في  االحئحو اكاوو  اؿقمُت  إلاٟىيُت ؤنكئذ وا٣ض
قو ألاوعوبُحو  االحئحو إلاك٩لت  ؤجهق ؤؾقؽ ٖلى ؾنى ث، زمـ مجهق ٧ل اٟتر ث والًتهق ٞمضصث  الجىء ْقىغة  ادكغث مق ؾٖغ

 ملُىو  50 خى لي بلى  إلاؿقٖضة ًىمنق ٚقًت بلى نكإتهق منظ  اؿقمُت  إلاٟىيُت ٢ضمذ وا٣ض. 1988 ؤو٫  ٧قاىو /صٌؿمبر 31 في جنخهي
. بإٖمقاهق ٢ُقمهق ؤزنقء الؿالم اىبل حى ثؼ من حقثؼجحو ٖلى وخهلذ الجئ،

 ؤو بقاظ٦غ حضًغ ٫و ؾنى ث، وزمـ زالر بحو مق ٞهي  االحئحو اكئىو   إلاخدضة األمم  اؿقمي  إلاٟىى  اخسقب ٞترة ؤمق

ظ أهؼىهُى/  اؿُض  االحئحو اكاوو   خقلي  اؿقمي  إلاٟىى غ و/ ًىاُه 15 منض  اٗققغ  إلاٟىى ىى   جنؿُت بغحٛقلي حىجيٌر  خٍؼ
٣ىم.   جنؿُت  اهىانضي اىبغػ  عوص/ الؿُض زلٟق ،2005    اؿقمي  إلاٟىى ٍو

ًا
ق ٘ ؾنٍى غ بٞغ   إلاٟىيُت ٖمل اخقثج جخًمن  اتي  اخ٣قٍع

 .والاحخمقعي الا٢خهقصي  إلاجلـ زال٫ من  إلاخدضة، األمم  اخقبٗت  اٗقمت   جمُٗت بلى

 بل ،ؾُقؾُت ؾمت ؤي اهق اِـ ؤاه بمٗجى مدقًضة، بنؿقاُت و٧قات  االحئحو اكاوو  إلاخدضة األمم  اؿقمُت  إلاٟىيُت وحٗخبر

قث قاوو ٌٗق ج ؤو ُٞه  ا٣قٖضة و حخمقعي، بنؿقني ىقٖمل ئقث مجمٖى  10. االحئحو من ٞو

ًم حن٠ُ في ٞهى  اؿقمُت المٟىيُت ي اغثِـ ٢غ ام ًسو ُٞمق ؤمق    خمقًت وبص عة  اخنُٟظي  إلا٨خب: هي ؤ٢ؿقم، زمؿت ٍو

ُٟتهمق وجخمثل)  اضواُت حر في ألاؾقؾُت ْو جهم بلض بدمقًت ًخمخٗىو  ال  اظًن االحئحو  اضواُت   خمقًت جٞى  ؤي خمقًت ؤو ألانلي مَى
ت  إلاى عص بص عة ٢ؿم و إلاٗلىمقث، الاجهقالث ٢ؿم ،( إلاُض اُت  ابر مج حمُ٘ حُٛى  اتي)  اٗملُقث بص عة ،(آزغ بلض  . ابكٍغ

                                                           
لمجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية : "  من ميثاق األمم المتحدة، التي تنص 22يعتبر مكتب المفوضية جيازا فرعيا لمجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب المادة   9

" ما تراه ضروريا لمقيام بوظائفيا 

 .ألمم المتحدة لشؤون الالجئين، األمم المتحدةأنظر النقطة الثانية من ديباجة النظام األساسي لممفوضية السامية ل    
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ٗمل بلض ، 120 ٖلى مىػٖحو م٨خبق 254 في ٌٗملىو  مىْٟق 6289 ادى  اؿقمُت  إلاٟىيُت واضي قابق  إلاُض و، في مجهم% 84 َو  ٚو
: عثِؿِخحو بىُْٟخحو جخمخ٘ وهي وزُغة، اقثُت مى ٢٘ في

حر .1    خُقة، ٢ُض ٖلى وبب٣قئهم االحئحو  اضواُت   خمقًت جٞى

هم إلاكق٧لهم ص ثمت خلى٫  إلًجقص  إلاًُٟت   خ٩ىمت َلب ٖلى بنقء  االحئحو مؿقٖضة .2 . ؤ٢ض مهم ٖلى مجضص  واى٢ٞى

  اخسب  إلاخدضة، األمم  اٗقمت   جمُٗت ٖلى ٖغيهق ٢بل  ابر مج ىظو وب٢غ ع  اؿقمُت  إلاٟىيُت بغ مج في  انٓغ وبهضٝ

 2004 منض ؤمق صوات، 24 ممثل من جإاُٟهق ٖنض جخ٩ىو  ٧قاذ جىفُذًت لجىت  إلاخدضة األمم  اخقب٘ والاحخمقعي الا٢خهقصي  إلاجلـ
 11.صوات 66 ٖن ممثل جًم ٞهي

  انصح واخ٣ضًم ٖلحهق، و إلاى ٣ٞت ومحز اُقتهق  إلاٟىيُت بغ مج الؾخٗغ ى حن٠ُ، في زٍغ٠ ٧ل  اخنُٟظًت  الجنت وججخم٘

 ًخم منخضي، جمثل ٦مق  االحئحو، مٗقملت بكإو صواُت مٗقًحر  اخنُٟظًت  الجنت وجً٘ . االحئحو ب٣ًقًق ًخٗل٤ ُٞمق و إلاكىعة

.  ألازغي   اى٧قالث من وقغ٧قءىق  االحئحو، اكئىو   اٗلُق و إلاٟىيُت   خ٩ىمقث، بحو و ؾ٘ ادى ٖلى آلاع ء جبقص٫ زالاه

لى  ومؿقٖضتهم،  االحئحو خمقًت ؤنكُت الؾخٗغ ى  اخنُٟظًت  الجنت ٖن  إلانبث٣ت  اض ثمت  الجنت ججخم٘  اٗقم، مض ع ٖو

 
ًا
ت  إلاقاُت ألامىع  ٖن ًٞال   .وؤلاص ٍع

ش ؤىم ؤو ٚحر ش ؤي ،1951 ًىاُى/جمىػ  25ىى  االحئحو ٢قاىو  بنكإة زقم جقٍع   االحئحو بىي٘   خقنت الاجٟق٢ُت جبجي جقٍع
 ًىمنق ختى ًدضص،  اظي  اكغعي، ألاؾقؽ ىمق 1967 ٖقم  اهقصع بهق   خقم  ابروجى٧ى٫  بلى بقإليقٞت الاجٟق٢ُت ىظو حٗض بدُث

ال١ ٖلى  اكقملت آلااُت ًمثالو ٦مق.  االحئحو م٘  اخٗقمل مٗقًحر ىظ    ؤلَا
ًا
 وجنُٓم االحئحو، ألاؾقؾُت   خ٣ى١   خمقًت صواُق

نىو   اتي  اضو٫  ص زل ؤويقٖهم . ٞحهق ٌؿخَى

ض  بمٗجى االحئحو،  ا٣قاىني  اىي٘ ٖنض  اخى٠٢ زال٫ من  االحئحو خمقًت ٢قاىو  ٖلى  اًىء با٣قء  اضع ؾت ىظو زال٫ من اٍغ

ٟهم ؤي:  االحئحو مٟهىم في  اخٗم٤  ؤي:   خقنت الاخخُقحقث طوي   االحئحو ٖن الخضًث الااخ٣ق٫ زم وو حبقتهم، خ٣ى٢هم حٍٗغ

ٟق٫  االحئقث،  انؿقء .   جنؿُت ٖضًمي  االحئحو  االحئىو، ألَا

 

 لالحئين اللاهىوي الىطع
 ختى الحئحو،  إلاضاُىو  ًهبذ بو مق ا٨ن  ابضاُت، وؾالمتهم ألاؾقؾُت ؤلانؿقاُت خ٣ى٢هم إلاى َنحهق ٖقصة   خ٩ىمقث جًمن

.  جٓللهم  اتي ألامقو قب٨ت جسخٟي

لُه، حر ؾٗحهق في  االحئحو اكاوو  إلاخدضة األمم  اؿقمُت المٟىيُت ألاؾقس ي  اضوع  ًخمثل ٖو  االحئحو  اضواُت   خمقًت اخٞى
 اِؿذ  إلا٣قبل في ؤجهق ٚحر. الااتز مقث ىظو بم٣خط ى حٗمل وؤو ججقىهم، الاتز مقتهق مضع٦ت  اضو٫  ج٩ىو  ؤو يمقو زال٫ من

نُت ٞى١  منٓمت   .  خ٩ىمقث بمؿاواُت ًجهٌ بضًال  ٖخبقعىق ًنبغي ال وبقاخقلي َو

                                                           
التي من بين صالحياتيا  الموافقة عمى برامج المفوضية السامية، راجع الموقع الرسمي لممفوضية السامية لشؤون الالجئين،    

http://www.unhcr.org.eg/committee.asp 
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نض االحئحو  اٗقم  إلاٟهىم ٖنض  اخى٠٢ من بض ال االحئحو،  إلا٣غعة  اضواُت   خمقًت في   خىى و٢بل وا٨ن،  مُٗنت ٞئقث ٖو

 :   اخقاُحو  إلابدثحو زال٫ من ٚحرىق، من ؤ٦ثر خمقًت حؿخضعي مجهم

  االحئحو  اٗقم  إلاٟهىم: ألاو٫   إلابدث

   خقنت الاخخُقحقث طوي   االحئىو :  اثقني  إلابدث

 لالحئين العام اإلافهىم: ألاول  اإلابحث

   اضولي  ا٣قاىو  في  اهٗبت  إلاؿقثل من ٖقمت، بهىعة بقاالجئ  إلا٣هىص جدضًض بو
ُ
 في باُه منخهى اه حٍٗغ٠ وحىص اٗضم آغ 

.  زقنت  ٖخبقع ث ٖلى بنقءًا  االجئ مٟهىمق بلىعة في ؾقىمذ وؤلا٢لُمُت  اضواُت   جهىص ؤو بال  اضولي،  ا٣ٟه

   زخل٠  االجئ مٟهىم ؤو واالخٔ
ًا
٣ق   ؤو ٌِٗكهق  اتي و اى٢قج٘ الٓغوٝ ٞو

ًا
٣ق  مٟهىم ؤو ٞنجض  اؿُقؾُت، المالبؿقث ٞو

نه من  إلاُغوص  االجئ ٖن ًسخل٠  اؿُقس ي  االجئ  بٟٗل  االجئ ٖن ًسخل٠  إلاُغوص و االجئ الاخخال٫، ؤو  اٗضو و بٟٗل َو

  إلاى ز٤ُ في  االجئ مٟهىم حٗضص وى٨ظ ...  اُبُُٗت  ا٩ى عر الجئ ٖن ًسخل٠  اٗغقي  اخُهحر والجئ  اٗغقي،  اخُهحر ؾُقؾت

غ ٝ :  اخقاُت  اثالر  إلاُقاب زال٫ من ٖلُه  اًىء ؾنل٣ي  اضواُت، وألٖا

  االحئحو حٍٗغ٠ :ألاو٫   إلاُلب

  اٟلؿُُنُحو  االحئحو : اثقني  إلاُلب

  االحئحو وو حبقث خ٣ى١ :  اثقاث  إلاُلب

ف :ألاول  اإلاؼلب  الالحئين حعٍز

 الٟغص ًم٨ن  اظي  إلا٩قو ؤو األؾغ،  ا٣قبل ٚحر  اص يء" asylon" ًىاقني ؤنل من الجُنُت ٧لمت وهي" asylum"  الجىء ٧لمت حٗجي

 بلى  الجىء ٖلى  إلاقض ي في ألاٞغ ص صعج خُث...   ا٨نِؿت ؤو ٧قإلاٗبض م٣ضؾق  إلا٩قو ىظ  ٩ًىو  و٢ض   خمقًت، َلب بهضٝ باُه  الجىء
 ألاشخقم ُٞه ًخى حض خُث ؤو ٣ٖلُق  إلاغض ى ٖنقًت ُٞه جخم  اظي  إلا٩قو به ٣ًهض ٢ض ؤو  إلاالخ٣ت، من ىغبق ألامق٦ن ىظو

  . ألاًخقم ؤو  إلاؿنىو 

  ،(1951  جٟق٢ُت)  االحئحو بمغ٦ؼ   خقنت  اضواُت الاجٟق٢ُت نقٚذ وا٣ض
ًا
ٟق  شخو ٧ل" ؤو ٖلى ًنو  االجئ، إلاهُلح حٍٗغ

 بلى جغح٘ ألؾبقب اليُهقصو  اخٗغى من ًبرعو مق اه جسٝى وبؿبب ،1951 ؾنت ًنقًغ من ألاو٫  ٢بل و٢ٗذ ألخض ر ادُجت ًىحض
ت  اخمقثه ؤو حنؿِخه ؤو صًنه ؤو ٖغ٢ه حر حنؿِخه صوات زقعج  اؿُقؾُت، آع ثه ؤو مُٗنت  حخمقُٖت ٞئت اًٍٗى ض ال ؤو ٢قصع ٚو  ًٍغ
ىحض بجنؿُت، ًخمخ٘ ال شخو ٧ل ؤو صواخه، بدمقًت ٌؿخٓل ؤو  اخسٝى طا٪ بؿبب  جل٪ بؿبب  إلاٗخقصة ب٢قمخه صوات زقعج ٍو

 12." اضوات جل٪ بلى ٌٗىص ؤو  اخسٝى ىظ  بؿبب ع ٚب ٚحر ؤو ٌؿخُُ٘ وال  آغوٝ،

حر ٖلى م٣هىعة الاجٟق٢ُت ىظو ٧قاذ وا٣ض   اثقاُت،  اٗقإلاُت   خغب ؤ٣ٖقب في ألاوعوبُحو االحئحو ؤؾقؾُت بهٟت   خمقًت جٞى
لُه الث من  إلاخًغعة ؤوعوبق قٗىب هي مدضصة، بكٗىب زقنت  جٟق٢ُت  اضواُت، نٟتهق وعٚم ٞةجهق ٖو   اثقاُت،  اٗقإلاُت   خغب ٍو

   اخٍٗغ٠ ٧قو اهظ 
ًا
٣ق .   خغب ادُجت صًقعىم جغ٧ى   اظًن ألاوعبُحو  االحئحو إلاك٩لت خل بًجقص ؤحل ومن ؤوعوبُت، إلاٟقىُم ٞو

                                                           
 .2، فقرة  95 أنظر المادة األولى من اتفاقية  2 
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ش ػمجي جدضًض ٖلى  اخٍٗغ٠ ىظ  ًنو ؤزغي، حهت ومن  حكمله ال 1951 ًنقًغ بٗض  االجئ ؤو ٌٗجي ممق  الجىء، اخقٍع
.  اكغ٢ُت ؤوعوبق صو٫  وبٌٗ  اثقاث  اٗقام في  الجىء خقالث وزقنت و االحئحو،  إلاهجٍغن ٧ل حكمل ام اظا٪ الاجٟق٢ُت،

 ؤو ٖغ٢ه بؿبب  اصخو ٖلى  اى ٢٘ الايُهقص ٖلى اهذ خُث   جمقٖقث، واِـ ألاٞغ ص م٘ حٗقملذ الاجٟق٢ُت ىظو ؤو ٦مق
 األٞغ ص  اؿُقس ي  الجىء خقالث ٖلى  اُبق٢هق مضي ٖلى ًض٫ وىظ   اؿُقؾُت، آع ثه ؤو مُٗنت اٟئت  اخمقثه ؤو حنؿِخه ؤو صًنه

.   جمقُٖت  الجىء  خقالث قمىاهق من ؤ٦ثر خ٩ىمقتهم، ٢بل من االيُهقص ًخٗغيىو   اظًن

 مسخل٠ في  اجزوح مك٩لت  ادكغث ؤو بٗض مغ صىق جد٤ُ٣ ٖن الاجٟق٢ُت ىظو بعجؼ  إلاخدضة ألامم في  ا٣قاىو  زبر ء قٗغ وا٣ض

 أٟ اُهبذ ،1967 ٖقم  إلاخدضة ألامم ٖن  اهقصع بقاالحئحو   خقم  ابروجى٧ى٫  في  اكٍغ ىظ  ججقوػ  جم اهظ   اٗقام، ؤعحقء
غ من ٧ل ٖلى ًنُب٤  االجئ  حٗضًالث، ؤًت ٖلُه ججغ ام  اخٍٗغ٠ وا٨ن  اؼمنُت، الٟترة جدضًض صوو  ألازغي   اكغوٍ ُٞه جخٞى

: منه ألاولى  إلاقصة جنو بدُث

غ ٝ  اضو٫  جخٗهض. 1"  ٟهم ًغص  اظًن  االحئحو ٖلي الاجٟق٢ُت من 34 بلي 2  إلاى ص بخُب٤ُ  ابروجى٧ى٫  ىظ  في ألَا  مق في حٍٗغ

 . ًلي

 ًنُب٤ شخو ٧ل  إلاقصة، ىظو من  اثقاثت  ا٣ٟغة جُب٤ُ خقات بقؾخثنقء" الجئ" آٟت حٗجي  ابروجى٧ى٫  ىظ  اٛغى .2

 ادُجت"  ا٩لمقث مجهق ؤا٠  اٟٕغ من (2)  ا٣ٟغة في جغص ام اى ٦مق الاجٟق٢ُت من 1  إلاقصة في  اى عص  اخٍٗغ٠ ٖلُه

 ".ألاخض ر ىظو مثل بندُجت" و٧لمقث" 1951 ًنقًغ/ اثقني ٧قاىو  ؤو٫  ٢بل و٢ٗذ ؤخض ر

غ ٝ  اضو٫  جُب٤ .3 الاقث ؤو بقؾخثنقء حٛغ في خهغ ؤي صوو   ابروجى٧ى٫  ىظ  ألَا  هي  اتي  اضو٫  ٖن  اهقصعة ؤلٖا

ُت ال٣ٟغة وو٣ٞق الاجٟق٢ُت في ؤَغ ٝ بقاٟٗل ت جب٣ي الاجٟق٢ُت من بقء 1  إلاقصة من (ؤ )(1)  اٟٖغ  ْل في  إلاٟٗى٫  ؾقٍع
٣ق اُق٢هق وؾ٘ ٢ض ٨ًن ام مق  ابروجى٧ى٫  ىظ  . "  إلاظ٧ىعة الاجٟق٢ُت من بقء 1  إلاقصة من (2) ال٣ٟغة ٞو

لُه  ال ٧قو  اتي ،(1951  جٟق٢ُت) ألانلُت الاجٟق٢ُت في  اى عصة و اؼمنُت   جٛغ ُٞت   خضوص ؤػ ٫ ٢ض  ابروجى٧ى٫  ىظ  ٞةو ٖو

 بُلب ،1951 ًنقًغ/   اثقني ٧قاىو  1 ٢بل ؤوعوبق في و٢ٗذ ألخض ر ادُجت الحئحو ؤنبدى   اظًن األشخقم بال بمىحبهق ٌؿمذ
 . االجئ وي٘ ٖلى   خهى٫ 

 خقواذ ٢ض ؤزغي  بيقُٞت ب٢لُمُت مدقوالث ٞةو ،1951  جٟق٢ُت ٖلى 1967 بغوجى٧ى٫  ؤصزله  اظي  إلاهم  اخٗضًل ىظ  وعٚم
  ؤ٦ثر حٍٗغ٠ نُقٚت

ًا
  جدضًض 

ًا
  وقمىال

ًا
.  إلاٗنُت ألا٢قاُم اهق حٗغيذ  ؾخثنقثُت ؤو َبُُٗت ْغوٝ من اقبٗق

٣ُت  اىخضة منٓمت نقٚذ ٞل٣ض لُت الىحدة مىظمت اجفاكُت" وهي ،1969 ٖقم ؤًلى٫  10 في مٗقىضة ألاٍٞغ  حىل  ألافٍز

لُا الالحئين مشىالث ض ص بٗض" بأفٍز   ألاٞقع٢ت االحئحو  إلاتز ًضة ألٖا
ًا
٣ُق في  اض زلُت و اجز ٖقث   خغوب من ىغبق  ؤو زغ منظ بٍٞغ

٣ُت،  ا٣قعة في بمكق٧لهم   خقنت   جى اب وجنٓم  االحئحو ىاالء ؤويقٕ جنق٢ل   خمؿُنُقث،   ويٗذ اظا٪ ألاٍٞغ
ًا
ٟق  حٍٗغ

.  اؿُقؾُت ْغوٞهق م٘ ًخ٤ٟ مق باُه ؤيقٞذ وا٨جهق ،1951 ٖقم  إلاخدضة ألامم  جٟق٢ُت بلى ُٞه  ؾدنضث

:  الالجئ الاجفاكُت هذه مً ألاولى اإلاادة حعزف بحُث

 ؤو صًنه ؤو حنؿه بؿبب ًًُهض ؤو من خ٤ ٖن ًسص ى شخو ٧ل ٖلى ًنُب٤ الاجٟق٢ُت، ىظو بم٣خط ى (الجئ) أٟ بو -1
ت  اخمقثه من ؤو حنؿِخه جض  اؿُقؾُت مٗخ٣ض جه بؿبب ؤو مُٗنت  حخمقُٖت إلاجمٖى  حنؿِخه ًدمل  اظي  ابلض زقعج اٟؿه ٍو

ه بؿبب ؤو -ٌؿخُُ٘ وال جض بجنؿِخه ًخمخ٘ ال شخو ؤو  ابلض بهظ   خخمقثه ٌٗلن ؤو ًسص ى -زٞى  مدل  ابلض زقعج اٟؿه ٍو
.  باُه  اٗىصة -ًسص ى ؤو ٌؿخُُ٘ وال -مُٗنت ؤخض ر بؿبب  اٗقصًت ب٢قمخه
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 ؤو ؤحنبُت، ؾُُغة ؤو زقعجي،  خخال٫ ؤو ٖضو و بؿبب مًُغ ، اٟؿه ًجض شخو، ٧ل ٖلى ٦ظا٪ ًنُب٤ (الجئ) أٟ بو -2
 ؤو بلى حنؿِخه، ًدمل  اظي  ابلض ؤو ٧لهق، ؤع يُه في ؤو ألانل  ابلض من حؼء في  اٗقم ألامن زُحر بك٩ل تهضص ؤخض ر بؿبب

."  حنؿِخه ًدمل  اظي  ابلض ؤو ألانل بلضو زقعج ؤزغ م٩قو في اه مالط ٖن اُبدث  اٗقصًت ب٢قمخه مدل ًتر٥

م ـ  اخٍٗغ٠ ىظ  ٢غ ءة زال٫ من واالخٔ   ـ شخو ٖن خضًثه ٚع
ّال
 حقء ممق ؤ٦ثر  اصخو  االجئ نٟت جدضًض في جىؾ٘ ؤاه بال

غح٘ ،1951  جٟق٢ُت حٍٗغ٠ في ٣ُق بهق جمغ ٧قاذ  اتي ـ ط٦غاق ٦مق ـ  اؿُقؾُت  آغوٝ بلى طا٪ ٍو  مٟهىم مندذ اظ  آاظ ٥، ؤٍٞغ
نُت، ؤ٦ثر مٗجى  االجئ نه مٛقصعة بلى ًًُغ من ٞهى َو   َو

ًا
. ٣ِٞ الايُهقص واِـ زقعحُت، ىُمنت ؤو  خخال٫ اٗى مل آغ 

ٟق  االحئحو، بكإو ألاوعوبي الاجدقص ٖن  اهقصعة ألاوعوبُت  إلاى ز٤ُ نقٚذ  إلا٣قبل، وفي   االجئ إلاٟهىم قمىاُت وؤ٦ثر ؤص١ حٍٗغ

٣ُت و إلاٗقىضة ،1951  جٟق٢ُت من   إلاٗغيحو األشخقم  إلالجإ خ٤ بمنذ 1967 اؿنت 14 ع٢م  ا٣غ ع او بدُث ،1969 ٖقم ألاٍٞغ
 اؿنت ألاوعوبي الاجدقص جىنُت وحقءث  االحئحو، ٖن  إلاؿاواُت ا٣ل بلى 1980 اؿنت ألاوعوبي الاجٟق١ وؤققع الايُهقص،  خُغ

.  الجىء خ٤ بمنذ   خقنت  اىَنُت ؤلاحغ ء ث بحو الخنؿ٤ُ 1981

 َلب في  انٓغ ٖن مؿئىات حٗض" ًٖى، صوات ؤًت اخدضًض مٗقًحر جً٘  اتي 1990 اؿنت صبلن مٗقىضة ؤاؼمذ طا٪، بلى ؤي٠

ًقء  اضو٫  من ؤ٦ثر ؤو صوات بلى  الجىء خ٤  االجئ ًُلب ٖنضمق  إلالجإ خ٤  ."ألاوعوبي الاجدقص في ألٖا

   اؿقب٣ت، الاجٟق٢ُقث في  إلاُغوخت  اخٗقٍع٠ من قمىاُت ؤ٦ثر ٧قاذ ألاوعبُت  إلاى ز٤ُ في  االجئ حٗقٍع٠ بو
ّال
 حُٗي ام ؤجهق بال

. 1951 ؾنت  إلاخدضة ألامم  جٟق٢ُت في حقء ٦مق  الٟٔ ٖمىمُت م٘ حٗقملذ بامق  االجئ، بمهُلح زقم حٍٗغ٠

٩ق مجخم٘ ؤو اجض  اثقاُت،  اٗقإلاُت   خغب بٗض  االحئحو مك٩لت من ٖقنى ٢ض ألاوعوبي  إلاجخم٘ ٧قو وبط   و حه ٢ض  االجُنُت ؤمٍغ

  الجىء، جدنقو٫  ب٢لُمُت وز٣ُت ؤو٫   اضولي   جنقجي بقا٣قاىو    خقنت مىاخُٟضًى  جٟق٢ُت ٧قاذ خُث ،1889 ٖقم منظ  إلاًٗلت ىظو

. و اضبلىمقس ي ؤلا٢لُمي  الجىء خ٤ ٖن ٧قع ٧قؽ مٗقىضة 1954 ٖقم وجبٗهق

قج بٖالو وحقء ٩ق من  االحئحو إلاٗقملت  ا٣قاىني ألاؾقؽ احرس ي 1984 ٖقم ٢َغ  و إلاٗقع٥  اهض مقث بٗض زقنت  االجُنُت، ؤمٍغ
  ٢خهقصًت مهقٖب في حؿبب ممق بالصىم، زقعج شخو  إلالُىو  من ٣ًغب مق اؼوح بلى وؤصث ىنق٥ و٢ٗذ  اتي  اض مُت

. باحهق ىغبى   اتي الضو٫  خقصة و حخمقُٖت

ٟه ٩ٞقو ن ألاشخقم بو: "٧قاخقلي االجئ حٍٗغ تهم، ؤو ؤمجهم ؤو خُقتهم تهضًض بؿبب بالصىم من  اٟقٍع  ؤٖمق٫ بؿبب خٍغ
 في  اٗقم بقانٓقم بكضة ؤزلذ ؤزغي  ْغوٝ ؤًت ؤو ؤلانؿقو،  خ٣ى١  ٖقم زغ١  ؤو ص زلُت اؼ ٖقث ؤو زقعجي ٖضو و ؤو  اٗن٠

". بالصىم

قج بٖالو بو قث، ؤي ؤشخقم ٖن ًخدضر ٞهى ٦بحرة، ؤىمُت ًدمل ٢َغ ن مجمٖى  ؤو ٖن٠ ؤٖمق٫ بؿبب بالصىم، من ٞقٍع
الو ىظ  ؤو ٌٗجي ممق ٖضو و،   قمىاُت ؤ٦ثر ؤلٖا

ًا
  حمُٗهق،  اؿقب٣ت الاجٟق٢ُقث من وجدضًض 

ّال
قج بٖالو ؤو بال م ٢َغ   ؾدنقصو ٚع

 بٖالو مجغص ىى بامق  ا٣قاىني بقإلاٗجى صواُت مٗقىضة اِـ ألاه و  خ٩ىمقث، الضو٫  ملؼم ٚحر ىى  االجئ، حٍٗغ٠ في  اضولي ال٣قاىو 

قث مدضص وػمقو مٗحو بم٩قو زقم ت ومجمٖى . زقنت بكٍغ

الو ىظ  ٧قو ٞل٣ض ىظ  وعٚم غ  اظي  ا٣قاىني ألاؾقؽ ؤلٖا   الالحئين إعادة عدم مبدأ" وؤعس ى ٞو
ًا
 وؤىمُت ،"دًارهم إلى كطزا

.  االحئحو مك٩لت ؤؾبقب إلجهقء   جهىص ٧قٞت بظ٫ م٘ باحهق،  جئى   اتي  ابلض و في  اٗمل من وجم٨ُجهم  ؾدُٗقبهم

ٟقث جبقًن وعٚم ألازحر وفي   ؤلا٢لُمُت، ؤو  اضواُت الاجٟق٢قث في  االجئ إلاهُلح  اخٍٗغ
ّال
 مخٟقوجت بنؿب ؤواخذ ؤجهق بال

:  اخقاُت ألاؾئلت ٖلى ؤلاحقبت زال٫ من جدضًضىق ًم٨ننق  اضولي  ا٣قاىو  يىء في  الجىء خقالث ٖمىمُت
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 ؤلازنى؟ والعىف اإلاجاعت مثل بها جخصل ظزوف مً أو الحزب، مً ًفز الذي الصخص الحئا ٌعخبر هل. 1 

ن  إلاضاُحو ا٣ًُت 1951  جٟق٢ُت جخهضي ال م ٖلى  اخدضًض، وحه ٖلى  اهغ ٖقث من  اٟقٍع   االحئحو جدغ٧قث ؤو من  اٚغ
ى م في  اغثِؿُت . و اضًجي و ا٣بلي ؤلازجي و اٗن٠ ألاىلُت   خغوب نكىب بؿبب اجمذ ٢ض ألازحرة ألٖا

 ىظو مثل حغ ء من ًٟغوو  اظًن ألاشخقم ؤو حٗخبر  االحئحو اكاوو  إلاخدضة األمم  اؿقمُت ٞقإلاٟىيُت طا٪، وم٘

ض. الحئحو  ٖخبقعىم ًنبغي طا٪، ٖن ٖقحؼة ؤو  خمقًتهم مؿخٗضة ٚحر صواتهم ج٩ىو  و اظًن  آغوٝ،  مثل ؤلا٢لُمُت  اه٩ى٥ وجٍا

٣ُت  اىخضة منٓمت  جٟق٢ُت ٣ُق، في ألاٍٞغ ٩ق في ٧قعجقزُنق وبٖالو ؤٍٞغ . ىظو  انٓغ وحهت  االجُنُت ؤمٍغ

 من الايُهقص ًسكىو   اظًن ؤو   خغب، من ًٟغوو  اظًن  إلاضاُحو بإو  اٛغبُت، ؤوعوبق في زقنت  ابلض و، بٌٗ وج٣ى٫ 

 ؤو  إلاٟىيُت عؤي من ؤاه بال.  اغؾمي  االجئ نٟت ٌُٗى  ؤال ًنبغي و إلاخمغصًن،  إلالِكُقث مثل   خ٩ىمُت ٚحر   جمقٖقث حقاب
غ في   خقؾم  اٗقمل هي ج٩ىو  ؤال ًنبغي االيُهقص ألانلُت ألاؾبقب   اصخو ٌؿخد٤ ىل ىى بقألخغي  بل  االجئ، وي٘ ج٣ٍغ

. ألانلي  إلانكإ بلض في جى ٞغىق اٗضم آغ   اضواُت   خمقًت

 اكخصادي؟ ومهاحز الجئ بين اإلافىطُت جفزق  هُف. 2

ُت، بهىعة بلضو الا٢خهقصي  إلاهقحغ ًتر٥ ٖقصة نه بلى  اٗىصة ًسخقع بو مق و ؤًٞل،  خُقة  اخمقؾق َٖى   اخمخ٘ في ٌؿخمغ َو

 صًقعىم بلى بإمقو  اٗىصة ٌؿخُُٗىو  ال ٞهم واظ  االيُهقص، حٗغيهم من   خٝى بؿبب ُٟٞغوو  االحئىو  ؤمق. خ٩ىمخه بدمقًت

.  اؿقثضة  آغوٝ ْل في

ت الخدمت مً اإلاتهزب ًىىن  أن ًمىً هل. 3  الحئا؟ العطىٍز

   خ٤ المى َنحو ٩ًىو  ؤو ًنبغي ؤاه ٚحر.  ا٣ىمُت  اُى عت  ٞتر ث في  اؿالح خمل بلى مى َنحهق صٖىة في   خ٤ بلض ا٩ل
تر ى في  إلادؿقوي  تر ى زُقع ٞحهق ًدترم ال  اتي   خقالث وفى.   خغ يمحرىم من بىحي الٖا  ًنته٪ ٖنضمق ؤو  اًمحر، من بىحي الٖا
ت   خضمت من  إلاتهغبىو  ٩ًىو  ؤو ًجىػ   اضواُت،  إلاٗقًحر ْقىغ بك٩ل  اض ثغ  اهغ ٕ  ٖلى الايُهقص ًسكىو   اظًن  اٗؿ٨ٍغ

.  االجئ نٟت ٖلى الخهى٫  ماىلحو ؤزغي، ؤؾبقب آي ؤو  اؿُقؾُت آلاع ء ؤؾقؽ

. الحئحو  ٖخبقعىم ًم٨ن ال  الجىء بلض من ألانل بلض يض مؿلح بٗمل  ا٣ُقم في ٌؿخمغوو  اظًن ألاشخقم ؤمق

 الالجئ؟ مزهش على للحصىل  مؤهال الجيس ي اججاهه بطبب الاطؼهاد ًخش ى الذي الصخص ًىىن  هل. 4

 بؿبب االيُهقص  اخٗغى ؤؾقؽ ٖلى  االجئ نٟت ٖلى الخهى٫  ماىلحو  إلاثلُت   جنؿُت  إلاُى٫  ؤصخقب ٩ًىو  ؤو ًجىػ 

 ؤو بنؿقاُت، ال مٗقملت ؤو هجىمق، ًى حهىو   اظًن ألاشخقم بإو  إلاٟىيُت ؾُقؾت وج٣ط ى. مُٗنت  حخمقُٖت َقثٟت بلى  اخمقئهم
تر ٝ ًنبغي اظا٪، مؿخٗضة ٚحر ؤو خمقًتهم ٖن ٖقحؼة خ٩ىمقتهم وج٩ىو   إلاثلُت،   جنؿُت مُىاهم بؿبب زُحر  جمُحز   بهم الٖا

. ٦الحئحو

 ؟ الاجفاكُت هذه حشملهم ال الذًً هم مً. 5

  اؿلُقث  ٖخبرجه شخو ؤي ٖلي"  الاجٟق٢ُت ىظو ؤخ٩قم جنُب٤ ال ،1951  جٟق٢ُت من (ه) ٣ٞغة ألاولى  إلاقصة بلى بقاغحٕى
لُه الخ٣ى١  مقا٩ق اه م٣قمق ُٞه  جسظ  اظي  ابلض في  إلاسخهت ."  ابلض ىظ  بجنؿُت  إلاغجبُت الااتز مقث ٖو

غ شخو ؤي ٖلي الاجٟق٢ُت ىظو ؤخ٩قم جنُب٤ ال: "  إلاقصة اٟـ من (و)  ا٣ٟغة وج٠ًُ : بإاه االٖخ٣قص حضًت ؤؾبقب جخٞى
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مت  عج٨ب (أ) مت ؤو  اؿالم يض حٍغ مت ؤو خغب حٍغ   اه٩ى٥ في   جغ ثم اهظو  إلاؿخسضم بقإلاٗجي ؤلانؿقاُت، يض حٍغ
ت  اضواُت  بكإجهق، ؤخ٩قمهق ٖلي النو  إلاىيٖى

مت  عج٨ب (ب)  الجئ، بهٟت  ابلض ىظ  في ٢بىاه ٢بل  الجىء بلض زقعج ؾُقؾُت ٚحر حؿُمت حٍغ

." ومبقصئهق  إلاخدضة ألامم ألىض ٝ مًقصة ؤٞٗقال  عج٨ب (ج)

 ؤو الاخخال٫ ؤو ألاىلُت؛   خغوب بؿبب ملجإ ٖن وبدثهم ألاشخقم ىغوب ٖن ٖبقعة ىى  الجىء ؤو ًخضح ؾب٤، مق ٧ل ومن
 ؤو  اضًن ؤو   جنـ ؤو  اٗغ١  بؿبب الايُهقص من   خٝى ؤو ؤلانؿقو؛  خ٣ى١   اؿقٞغ الخغ١  ادُجت وىى   خقعجي؛  اٗضو و

. الجنؿُت ٣ٞض و ؤو  اُبُُٗت؛  ا٩ى عر ؤو وألامغ ى؛ و إلاجقٖقث  ا٣ٟغ ؤو  اغؤي؛

 

 الفلطؼُيُين الالحئخين :الثاوي اإلاؼلب

 م٩قو جغ٥ ٖلى وؤحبر ٞلؿُحو، ألانلُت ب٢قمخه م٩قو ٧قو شخو ٧ل ىى: "ؤاه ٖلى  اٟلؿُُجي  االجئ  ا٨خقب بٌٗ ٌٗٝغ
 بقانٓقم ؤزلذ ؤخض ر ؤو ؤلانؿقو  خ٣ى١  ٖقم زغ١  ؤو ص زلُت اؼ ٖقث ؤو زقعجي ٖضو و ؤو الايُهقص ؤو   خٝى بؿبب ب٢قمخه
 ألانلُت، ب٢قمخه م٩قو بلى  اٗىصة بقؾخُقٖخه ٌٗض وام مىاضو، ؤو بإنله باحهق ًنخمي  اتي ٞلؿُحو ٧ل ؤو حؼء في ؾى ء  اٗقم،

٣ض قف ممخل٩قجه، طا٪ ادُجت ٞو ". زقعحهق ؤو ٞلؿُحو خضوص ص زل ؾى ء  إلانٟى في ٖو

جهم، من َغصو  الحئحو ٧ىجهم في اِـ مك٩لت، 1948 ٖقم منظ ًى حهىو   اٟلؿُُنُىو   االحئىو  ؤو ٚحر  ج٨من وا٨ن َو
نه من َغص آمن قٗب ىم ٞقاٟلؿُُنُحو ،"الحئحو؟ ٞٗال ىم ىل" مهُلح جدضًض في  إلاًٗلت  وؤنبدى   اؿالح، ب٣ىة وصًقعو َو

. صًقعىم بلى  اٗىصة ؤحل من ومنقيلحو و اكخقث  إلانقفي في الحئحو طا٪ بٟٗل

لُه ن، جغ٥ ألاحنبُت،  اؿُُغة   خقعجي، الاخخال٫  اٗضو و، اخُت ٞهم ٖو ...  مهضص  وؤمجهم وخُقتهم ملجإ، ٖن  ابدث  اَى
خبقع ث ادُجت وا٨ن  خؿقؾُت واهق ٦بحرة، ح٣ُٗض ث  اضولي  ا٣قاىو  في ويُٗتهم حكىب بؾغ ثُل، صوات ب٣ُقم مغجبُت ؾُقؾُت اٖل

ٟقث مخإاُت ٢غ ءة زال٫ من انق جبحو بدُث زقنت،   االحئحو خقات ٖلى جنُب٤ ال ؤجهق  اضولي،  ا٣قاىو  يىء في  االجئ اخٍٗغ

.  اٟلؿُُنُحو

  إلاُغوصًن  اٟلؿُُنُحو  االحئحو  ؾخثنذ ؤجهق اجض ،1951  جٟق٢ُت يمن  اٟلؿُُجي االجئ جىن٠ُ ٖن  ابدث خقوانق وبط 

جهم من   نقٚذ بدُث ،1948 ـ 1947 ٖقمي بحو ٧قو صًقعىم من َغصىم ؤو م٘ ،1951 ًنقًغ ٢بل َو
ًا
  اهق

ًا
  و اخق

ًا
دق  في ونٍغ

 ٣ٞغة ألاولى  إلاقصة ط٦غث خُث الاجٟق٢ُت، قمىاُت من  اٟلؿُُنُحو  االحئحو  ؾخثنقء بلى الاؾم جدضًض صوو  ُٞه ؤققعث الاجٟق٢ُت

  ًخمخٗىو   اظًن ألاشخقم ٖلى الاجٟق٢ُت ىظو جنُب٤ ال: "(ص)
ًا
 األمم جقبٗت و٧قالث ؤو ىُئقث من مؿقٖضة ؤو بدمقًت خقاُق

".  االحئحو اكاوو  إلاخدضة ألامم مٟىيُت ٚحر  إلاخدضة،

 ٧قو (ألاواىعو )  اٛىر و٧قات بنكقء ألو الاجٟق٢ُت، من  اٟلؿُُنُحو  االحئحو  ؾخثنقء بهضٝ وي٘ ٢ض  انو ىظ  ؤو ق٪ بال
  ؤٖضث  اتي  اهُئت ؤو  اى٧قات وهي ،1949 ٖقم في

ّال
.  اٟلؿُُنُحو االحئحو زضمقث اخ٣ضًم زهُهق

  ألاوعوبي  إلاى٠٢ و٧قو
ًا
 الٓغوٝ ادُجت الاجٟق٢ُت، ىظو من  اٟلؿُُنُحو  االحئحو  ؾخثنقء ٨ٞغة خى٫  الاجٟق١ جمقم مخ٣ٟق

  ؤ٦ثر  اٟلؿُُنُحو  االحئحو مك٩لت حٗل ممق ٞلؿُحو، ٢ًُت خى٫   إلادكقب٨ت  اؿُقؾُت وألاويقٕ
ًا
. ح٣ُٗض 

قث جإزحر جدذ  اٟلؿُُنُحو،  االحئحو بدمقًت الااتز م من اٟؿهق حنبذ ألاوعوبُت ٞقاضو٫  ٨ُت ؤلاص عة يَٛى   اتي ألامٍغ
  ا٣ًُت ىظو مثل بصع ج ؤو حجتهق و٧قاذ الاجٟق٢ُت، ىظو يمن  اٟلؿُُنُحو  االحئحو مك٩لت بصع ج ٖضم بهغ خت َغخذ
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٣ت   الاجٟق٢ُت ىظو ٖلى  اخى٢ُ٘ ٖن  اضو٫  بٌٗ ٖؼوٝ بلى ؾُاصي الاجٟق٢ُت في  إلاٗقام و اخت بٍُغ
ًا
ق  ٢ض مؿخ٣بلي  اتز م من زٞى

.  ًغى٣هم

  ًخسلى بإاه ألاوعوبي  إلاى٠٢ ًٟهم ال وختى
ًا
 الاجٟق٢ُت او في بقمقاهم خقو٫   اٟلؿُُنُحو،  االحئحو ٢ًُت ٖن بنؿقاُق

٣ت ت بٍُغ  ؤو   خمقًت ىظو جى٢ٟذ ٞةط : "ٖلى جنو  إلاقصة، اٟـ في ٣ٞغة بصع ج جم بط مؿخ٣بلي، ؾُقس ي مى٠٢ ٖن حٗبر ملخٍى
، ؾىي  ٢ض ألاشخقم ىاالء مهحر ٩ًىو  ؤو صوو  ؾبب ألي  إلاؿقٖضة

ًا
  جهقثُق

ًا
 ألامم  جسظتهق  اتي  ا٣غ ع ث من بقألمغ ًخهل إلاق َب٣ق

". الاجٟق٢ُت بهظو الخمخ٘ ماىلحو طا٪ حغ ء ألاشخقم ىاالء ًهبذ  إلاخدضة،

لُه،  و٧قات مهقم  اتهذ بط  بال  اٟلؿُُنُحو  االحئحو 1951  جٟق٢ُت في  إلا٣غعة   خمقًت حكمل ان ص ثمق،  إلاقصة اهظو وو٣ٞق ٖو

.  (ألاواىعو )  اٛىر

  حقء ٣ٞض  اٗغبي، المى٠٢ بقانؿبت ؤمق
ًا
  مسقاٟق

ًا
ض  ٌ في  اٗغبي  إلاى٠٢  اُل٤ بط ط جه، آلاو في ألاوعوبي المى٠٢ ومٍا  ٞع

ت من  اٟلؿُُنُحو االحئحو 1951  جٟق٢ُت قمىاُت ؤو بصمقج ن، ٖن مسخلٟت ويُٗتهم ؤو ػ ٍو  ألازغي   الجىء ويُٗقث ألو آلازٍغ
 ٧قو خُث ؾُقؾُت، ٞقإلاؿاواُت  اٟلؿُُجي االجئ بقانؿبت ؤمق بنؿقاُت، ـ ؤزال٢ُت مؿاواُت ٖجهق  إلاخدضة ألامم مؿاواُت ج٩ىو 

ُت منذ  اظي 1947 اؿنت (181)  ا٣غ ع وزقنت  إلاخدضة ألامم ا٣غ ع ث مبققغة ادُجت  اٟلؿُُجي  الجىء  صوات ا٣ُقم  اكٖغ
.  اٟلؿُُجي  الجىء ٧قو ا٣ُقمهق وادُجت بؾغ ثُل،

   خضر ٖن  إلابققغة  إلاؿاواُت خض بلى اخهل ؤلانؿقاُت ـ ألازال٢ُت  إلاؿاواُت جخجقوػ   إلاخدضة ألامم مؿاواُت ٞةو اهظ 

.   إلاك٩لت ىظو بدل ملؼمت ٞهي اظا٪ اٟؿه،

   اٗغبُت  اضو٫  حقمٗت جً٘ ام  إلاؿاواُت جدمل ٖضم خُثُقث ومن
ًا
ٟق   حٍٗغ

ًا
  ا٣غ ع ث ٧قٞت مغ حٗت بٗض بط االجئ، مدضص 

ٗقث   اجض ام  اٟلؿُُنُحو  االحئحو بسهىم  اٗغبُت  اضو٫  حقمٗت ويٗتهق  اتي و ادكَغ
ّال
ٟق   حٍٗغ

ًا
 بامق  اٟلؿُُجي، االجئ مدضص 

ت هي ٗقث ٢غ ع ث مجمٖى : خى٫  وحكَغ

. مىخضة ؾٟغ وزقث٤ ومندهم  إلاكدخت  اٟلؿُُنُت ألاؾغ قمل حم٘ ـ

.  اٗغبُت  اضو٫  في ومٗقملتهم  اٟلؿُُنُحو وب٢قمت ؾٟغ حؿهُل ـ

.  اٟلؿُُنُحو  االحئحو ابٌٗ  اٗغبُت  اضو٫  بٌٗ حنؿُت منذ ـ

  .ما٢خت ؾٟغ حى ػ ث منذ ـ

ن في بقاالحئحو   خقنت ألاويقٕ اخنُٓم ؤلا٢لُمُت ؤو  اضواُت الاجٟق٢قث ٚغ ع ٖلى حمقُٖت ٖغبُت  جٟق٢ُت جىحض ال ٦مق   اَى

ن،  االحئحو بامق  اٟلؿُُنُحو  االحئحو ٣ِٞ اِـ ،13 اٗغبي  من الجئ 1,400,000 بـ ٣ًضع مق  اٗغبُت  ابلض و في ًىحض خُث آلازٍغ

٣ي و ا٣غو  آؾُق ٚغب حنىب . ألاوؾِ و اكغ١  ألاٍٞغ

                                                           
:فاقيات والمعاىدات والبروتوكوالت ومن ىذه االت 13  

؛928 بشأن المجوء عام  (كوبا)اتفاقية ىافانا  -  

؛933 اتفاقية المجوء السياسي الموقعة في مونتيفيديو عام  -  

؛ 95 االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان عام  -  
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 َٝغ من مؿقٖض ث ًخل٣ىو   اظًن ٖلى جنُب٤ ال 1951  جٟق٢ُت ٧قاذ بط  زقنت بنٟؿه اٟؿه ًُغح ؾاالا ىنق٥ ألازحر، وفي
 ٖلى ؤلاحقبت بو  اٛىر؟ و٧قات من وزضمقث مؿقٖض ث ًخل٣ىو   اٟلؿُُنُحو حمُ٘ ىل ىى  إلاخدضة، األمم جقبٗت و٧قات ؤو حهت

. ألاواىعو  يىء في  االجئ  إلاٟهىم ٖن   خضًث حؿخضعي  اؿا ٫ ىظ 

ف :  ألاوهىروا لدي الالجئ حعٍز

 ؤ٦بر جهجحر بهضٝ ٞحهم، و اظبذ  ا٣خل  إلاؿلخت  اههُىاُت  إلانٓمقث وؤمٗنذ  اٟلؿُُنُحو،  االحئحو مك٩لت  ؾخٟدلذ خحو
قمت  اضولي  إلاجخم٘ جضزل مجهم، ٖضص    إلاخدضة، ألامم بٖؼ

ّال
 جهجحر من ومنٗهم  اههُىني ؤلاعىقب ؤمقم بدؼم  اى٢ٝى من وبضال

ل  إلاخدضة ألامم ٢قمذ  اؿ٩قو،  بنؿقاُت ٢ًُت بلى ( اؿالح ب٣ىة ؤعيه من ًُغص قٗب) ؾُقؾُت ٢ًُت من  ا٣ًُت بخدٍى
ٗقم مإوي  ٖن ًبدث قٗب)  ،1948 ؾنت  اثقني حكٍغن في UNRPR  االحئحو اكاوو  إلاخدضة ألامم  جنت" ؤنكإث اظا٪ ،(َو

. االحئحو  اضواُت و اهُئقث  إلانٓمقث من  إلا٣ضمت ؤلانؿقاُت المؿقٖض ث و اخنؿ٤ُ بقإلقغ ٝ مهمتهق وخضصث

جهم خضوص ٖلى وزقنت مدضصة ؤمق٦ن في ؤٚلبهم وجمغ٦ؼ  االحئحو ؤٖض ص جؼ ًض وم٘   اههُىاُت  اؿلُقث وو٢ٝى وؤعيهم، َو

غ بةصزق٫ ؤزغي  مغة  إلاخدضة ألامم ٢قمذ ٖىصتهم، ؤمقم بدؼم  ألامم ووالت" ٞإنكإث مهمقتهق، وجىؾُ٘  الجنت جل٪ ٖلى جٍُى

 في ٖملهق  اى٧قات وبققغث 1949 ٖقم ؤو٫  ٧قاىو  8 في UNRWA" ألادوى الشزق  في الفلطؼُيُين الالحئين وحشغُل لغىر اإلاخحدة

. 1950 ؤًقع ؤو ثل

 بنقء وطا٪ ،1948 ٖقم صًقعىم من قغصو   اظًن  اٟلؿُُنُحو من آلاالٝ إلائقث َقعثت مؿقٖضة ج٣ضًم ألاؾقؾُت  مهمتهق و٧قاذ

 جظ٦غ بط  اٗقمت   جمُٗت بو: "ًنو و اظي ،1949 اؿنت 302 ع٢م  إلاخدضة األمم  اٗقمت   جمُٗت ٖن  اهقصع جإؾِؿهق ٢غ ع ٖلى
 زقنت بهىعة ًا٦ض و  الظًن ،1948 ألاو٫  ٧قاىو  11 في  اهقصع 194 وع٢م ،1948  اثقني حكٍغن 19 في  اهقصع 212 ع٢م ٢غ عحهق

قزت  إلاؿقٖضة  ؾخمغ ع  اًغوعي  من بإاه حٗتٝر... ألازحر  ا٣غ ع من 11  ا٣ٟغة ؤخ٩قم   إلاجقٖت ؤخى ٫ جالفي بُٛت  االحئحو، إٚل

 و٧قات جاؾـ...  194 ع٢م  اٗقمت   جمُٗت ٢غ ع من 11  ا٣ٟغة بإخ٩قم ؤلازال٫ ٖضم م٘ والاؾخ٣غ ع،  اؿالم وصٖم بُجهم، و اباؽ
قزت  إلاخدضة ألامم . وحكُٛلهم ألاصنى  اكغ١  في  اٟلؿُُنُحو  االحئحو إٚل

،  إلاخدضة األمم  اٗقمت   جمُٗت ؤمقم مؿئىات  اى٧قات ٞةو وبظا٪
ًا
  حٗض وهي عؾمُق

ًا
 في  اضولي  إلاجخم٘ مؿاواُت ٖن حٗبحر 

   االحئحو ا٣ًُت خل بًجقص
ًا
٣ق خم  اظ٦غ، ؾقا٠ 194 ال٣غ ع ٞو   و اخض بهق  اى٧قات صوع  ججضًض ٍو

ًا
٣ىم ؾنى ث، زالر ٧ل مجضص   ٍو

ل لى  اٛنُت  اضو٫  محز اُتهق بخمٍى . ؤلاص عي  وحك٨ُلهق ؾُقؾتهق وي٘ في  اضو٫  جل٪ جخد٨م وبهظ   إلاخدضة،  اىالًقث عؤؾهق ٖو

نو  اٟلؿُُجي، االجئ نقٚخه حٍٗغ٠ ؤعيُت ٖلى  اٟلؿُُنُحو  االحئحو بحو ٖملهق في ألاواىعو   ٖخمضث وا٣ض : ٖلى ٍو

  اجز ٕ انكىب ؾقب٣حو ٖقمحو ٖن ج٣ل ال إلاضة ٞلؿُحو في  اٗقصًت ب٢قمخه م٩قو ٧قو  اظي  اصخو ىى  اٟلؿُُجي  االجئ"
  وؤنبذ مِٗكخه، وؾبل بِخه  اجز ٕ طا٪ حغ ء ٣ٞض  اظي  اصخو وىى ،1948 ٖقم ؤلاؾغ ثُلي ـ  اٗغبي

ًا
  الحئق

ًا
 ؤخض في اضحهق ومسجال

   اخٍٗغ٠ ىظ  جىؾُ٘ جم و٢ض". ٖملُقتهق  اى٧قات ٞحهق جمقعؽ  اتي ألا٢ُقع
ّال
 ٌؿخُٟضوو  خُث  االحئحو، وؤخٟقص ؤبنقء اِكمل الخ٣ق

ُت  إلا٣ضمت  اى٧قات زضمقث من ٣ُنىو  اضحهق، مسجلحو ٩ًىاى  ؤو قٍغ ".   إلاؿقٖضة بلى وبدقحت ٖملُقتهق من٣ُت في ٍو

 ىظ  ا٨بت ٖن  إلاجخم٘ ىظ  مؿاواُت مضي ٖن ٌٗبر  اضولي  إلاجخم٘ ٢بل من  اٟلؿُُنُحو بقاالحئحو زقم حٍٗغ٠ وي٘ بو
له  اكٗب   ٌٗبر ٦مق الحئحو، بلى وجدٍى

ًا
 زضمقث ج٣ضًم زال٫ من  اكٗب ىظ  ججقو ؤلانؿقني ـ ألازالقي  إلاى٠٢ ٖن ؤًًق

                                                                                                                                                                                                 
.969 االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان عام  -  
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  ؤنكئذ صواُت و٧قات ٖبر ومؿقٖض ث
ًا
 وهي  إلاخدضة ألامم و٧قالث بخضي قملتهم  اظًن آلازٍغن  االحئحو بسالٝ اه زهُهق

ال٢تهق  إلاك٩لت ىظو زهىنُت ٖلى ًض٫ وىظ   االحئحو، اكاوو  اٗلُق  إلاٟىيُت . ؾُقؾُت بمى ٠٢ ٖو

ٗض    اٟلؿُُنُحو، بقاالحئحو و  خقم  اىخُض ىى  اخٍٗغ٠ ىظ  َو
ّال
  ٌٗض ال ؤاه بال

ًا
ٟق   حٍٗغ

ًا
، ؤو صواُق

ًا
م ب٢لُمُق  ٖن نضوعو ٚع

 ٖمىم ٌكمل وال ٣ِٞ، ألاواىعو  ٖمل اُق١ خهغ بلى مٗقًحرو في ًسً٘  اخٍٗغ٠ ىظ  ؤو خُث صواُت، و٧قات ؤو ماؾؿت

.  اٟلؿُُنُحو  االحئحو

٤  االجئ ؤو االخٔ  اخٍٗغ٠ ىظ  ٢غ ءة ٞمن  ٖملُقتهق، ٞحهق جمقعؽ ؤ٢ُقع ؤو ؤع ض ي ٖلى  إلاخى حض ىى ألاواىعو  جهىع ث ٞو
 ٞحهق ًىحض ال ومنق٤َ بلض و بلى ىقحغو   اظًن  االحئىو  ؤمق. ؾىعٍق ابنقو، ألاعصو، ٚؼة، ٢ُقٕ  اٛغبُت،  اًٟت: هي  إلانق٤َ وىظو

 خؿب ٩ًىاىو  ألاحنبُت،  ابلض و وبٌٗ  اٗغبي،   خلُج وصو٫  ،1948 ٞلؿُحو وؤع ض ي ومهغ،  اٗغ ١، مثل األواغو ، زضمقث

ٟهق جهىعىق خل٣ى اضحهق  إلاسجل ىى  االجئ ؤو ٌٗجي ممق الحئحو، ٚحر وحٍٗغ . باحهق بدقحت ٩ًىو  ؤو مكغوَت مؿقٖضة ٍو

 

 الالحئين وواحباث حلىق : الثالث اإلاؼلب

 بلضو خضوص ٞحهق ًتر٥  اتي  الخٓت منظ  االحئحو اكاوو  إلاخدضة األمم  اؿقمُت  إلاٟىيُت  زخهقم ص ثغة في  االجئ ًضزل

 في بمق صولي، حٗقوو  جى ٞغ ويغوعة  االحئحو، ألػمقث  اضولي بقانُق١ 1951  جٟق٢ُت حٗتٝر طا٪ من وؤبٗض بل ؤحنبي، بلض بلى ألانلي

بقء  ٢دؿقم طا٪  . إلاك٩لت مٗق جت ؤحل من  اضو٫، بحو ألٖا

ٗذ  اتي  اضو٫  حٗخبر بدُث  االحئحو خمقًت مؿاواُت ؤؾقؾُت، بهٟت  إلاًُٟت،   خ٩ىمقث ٖقج٤ ٖلى ج٣٘ وا٨ن
ّال
 ٖلى و٢

غ  اهالخُقث ب٩قمل الاخخٟقّ م٘ ؤخ٩قمهق بدنُٟظ ملؼمت ،1951  جٟق٢ُت ت ؤلاحغ ء ث اخ٣ٍغ  و  خ٣ى١   ا٣قاىني  اىي٘ ؤو  اًغوٍع

٣ق  الجىء إلالخمس ي .  ا٣قاىاُت انٓمهق ٞو

  اهقص٢حو  االحئحو منذ اًمقو الا٢خًقء خؿب وجخضزل  اٗملُت، ىظو ٖلى"  اغ٢قبي الااتز م" بـ جدخٟٔ ٞةجهق  إلاٟىيُت ؤمق
ضم  الجىء قمهم ٖو ٗت  اٗملُت ج٩ىو  ؤو ٖلى و  خغم الخُغ، خُقتهم ٞحهق جخٗغى ؤو ًسص ى بلض و بلى  اٗىصة ٖلى بٚع  ؾَغ

ؼ ٖلى  اهقىغ   جهقػ بقٖخبقعىق ومغات، . 1951 ٖقم  جٟق٢ُت جنُٟظ ٖلى وؤلاقغ ٝ  االحئحو وخمقًت  االحئحو، ٢قاىو  حٍٗؼ

مىمق :  ًلي ُٞمق  االحئحو وو حبقث خ٣ى١  جخمثل ٖو

 :الالحئين حلىق  .1

ت  انى حي جدنقو٫  خ٣ُ٣ُت صواُت  جٟق٢ُت ؤو٫  1951  جٟق٢ُت حٗخبر ت الاجٟق٢ُت ىظو بُنذ وا٣ض.  االجئ خُقة من   جىىٍغ  مجمٖى
اث معادلت ألاكل على ج٩ىو  ؤو ًجب  اتي ألاؾقؾُت ؤلانؿقو خ٣ى١  من  وفى ،ما بلد في ألاحاهب الزعاًا بها ًخمخع التي للحٍز

:   خ٣ى١  ىظو وجخمثل.  اضوات جل٪ إلاى َجي  إلامنىخت   خقالث، من  اٗضًض

 :الخمُيز عدم -

 حؿمذ طا٪ من ؤبٗض بل.  إلانكإ بلض ؤو  اضًن ؤو  اٗغ١  بؿبب  االحئحو مٗقملت في  اخمُحز 1951  جٟق٢ُت من 3  إلاقصة جدًغ
غ ٝ الضو٫  الاجٟق٢ُت ىظو من 5  إلاقصة . الاجٟق٢ُت ىظو ٖن بمٗؼ٫  االحئحو مؼ ًق ؤو خ٣ى١  منذ ٞحهق ألَا

  إلاخٗق٢ضة  إلاؿخًُٟت  اضوات حٗقملهم ؤو ؤًٞل، مٗقملت  االحئحو بمنذ الاجٟق٢ُت او ٖضم خقات ٖلى 7  إلاقصة جا٦ض ٦مق
. ٖقمت األحقاب مٗقملتهق
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  :اإلاظُفت اإلاخعاكدة الدولت مىاػني مع اإلاطاواة في الحم -

 ألامىع  ًسو ُٞمق اإلاظُفت اإلاخعاكدة الدول  مىاػني مزجبت هفظ في هظامُت بصىرة اإلالُمين الالحئين 1951  جٟق٢ُت جً٘
: 14  اخقاُت

ٟقء  ا٣ًقثُت،  إلاؿقٖضة طا٪ في بمق  إلادق٦م، ؤمقم   خغ  اخ٣قض ي خ٤ .1   اضوات في به  إلاد٩ىم ؤص ء يمقو من وؤلٖا
 بلض إلاى َجي ٞحهق  إلامنىخت  إلاٗقملت اٟـ الجئ ٧ل ًمنذ  إلاٗخقصة ب٢قمخه بلض ٚحر في ؤمق  إلاٗخقصة، ب٢قمخه مدل  إلاخٗق٢ضة

 (16  إلاقصة).  إلاٗخقصة ب٢قمخه

غة ٚحر المنخجقث  اٗمىمي و اخىػَ٘  اخ٣نحو آقم جُب٤ُ .2  (20  إلاقصة).  ا٩قفي بقا٣ضع  إلاخٞى

قزت .3  (23  إلاقصة) . اٗقمت و إلاؿقٖضة ؤلٚا

 (ؤولى ٣ٞغة 22  إلاقصة)". الابخض جي" ألاولي  اغؾمي  اخٗلُم ًسو ُٞمق .4

قاقث ُٞه بمق ألاحغ .5 ت وألاحقػ ث ؤلايقُٞت،  اٗمل بؿقٖقث   خقنت و اترجِبقث  اٗمل، وؾقٖقث  اٗقثلُت، ؤلٖا   إلاضٖٞى
مل  إلانهي، و اخضٍعب و اخلمظة  اٗمل، اؿن ألاصنى و  خض ألاحغ،   اتي  إلاؼ ًق من والاؾخٟقصة وألاخض ر،  انؿقء ٖو
غىق  (ؤ/ 1 ٣ٞغة 24  إلاقصة).  إلاجز٫  في  اٗمل ٖلي و ا٣ُىص   جمقُٖت،  اٗمل ٣ٖىص جٞى

 و اعجؼ و إلاغى وألامىمت  إلاهنُت وألامغ ى  اٗمل بةنقبقث   خقنت  ا٣قاىاُت ألاخ٩قم الاحخمقعي  اًمقو .6
قة و اكُسىزت بقء و ابُقات و اٞى  مكمىات حٗلهق ٖلى وألاآمت  ا٣ى احو جنو ؤزغي  َى عت  وؤًت  اٗقثلُت، وألٖا

قة ٖن  اخٍٗىٌ ٞد٤... الاحخمقعي  اًمقو بنٓقم  م٩قو بى٢ٕى ًخإزغ ال منهي مغى ؤو ٖمل بنقبت بندُجت الجئ ٞو
 (ؤ/ 1 ٣ٞغة 24  إلاقصة).  إلاخٗق٢ضة  اضوات ب٢لُم زقعج  إلاؿخد٤ ب٢قمت

ت -    :الدًيُت الحٍز

ت  االحئحو بمنذ 1951  جٟق٢ُت من 4  إلاقصة بمىحب  اضو٫  جلتزم ت  اضًنُت قٗقثغىم ممقعؾت خٍغ حر وخٍغ   اضًنُت  اتربُت جٞى

. ألوالصىم

عُت اإلاعاملت مً ؤلاعفاء -  :باإلاثل الدشَز

ٟقء،: "الاجٟق٢ُت من 7  إلاقصة بمىحب ب٢قمتهم، ٖلى ؾنى ث زالر مغوع بٗض  االحئحو، حمُ٘ ًخمخ٘   اضو٫  ؤعى ٖلى بقإٖل

ُٗت  إلاٗقملت قٍغ من  إلاخٗق٢ضة،  15."بقإلاثل  ادكَغ

 :الاضخثىائُت الخدابير مً ؤلاعفاء -

 ؤو ؤشخقم يض الاؾخثنقثُت  اخض بحر جُب٤ُ ٖن  إلاخٗق٢ضة  اضو٫   مخنقٕ يغوعة ٖلى 1951  جٟق٢ُت من 8  إلاقصة جنو

.   جنؿُت ىظو ًدمل ٧ىاه إلاجغص  اضوات جل٪ حنؿُت عؾمُق ًدمل الجئ ؤي ٖلى مُٗنت ؤحنبُت صوات مى َجي مهق ح ؤو ممخل٩قث
ٗهق بم٣خط ى  إلاخٗق٢ضة  اضو٫  ىظو  حؿخُ٘ ام و و ٟقء ىظ  جُب٤ُ حكَغ  إلاثل بٖٟقء ث بمنذ  إلانقؾبت،   خقالث في ج٣ىم، ؤو ؤلٖا

.  االحئحو ىاالء

                                                           
14 . الدول المتعاقدة المضيفة بمعاممة الالجئين المقيمين بصورة نظامية بنفس المستوى الذي تعامل فيو المواطنين األجانب  95 أما في باقي الحاالت تمزم اتفاقية    

15 .الطريقة التي تعامل بيا تمك الدولة رعاياىا يحكم العالقات الدولية مبدأ المعاممة بالمثل والذي مفاده أن كل دولة تعامل األجانب القادمين من دولة ما بنفس   
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 جخسظ ؤو من والاؾخثنقثُت،   خُحرة  آغوٝ من ٚحرو في ؤو   خغب ػمن في  إلاخٗق٢ضة الضو٫  9  إلاقصة بقإلا٣قبل حؿمذ وا٨ن
ثمق  ا٣ىمي، ألمجهق ؤؾقؾُق حٗخبرو مق مٗحو، شخو بد٤  اخض بحر، من ما٢خق   اصخو ىظ  ؤو  إلاخٗق٢ضة  اضوات اخل٪ ًثبذ ٍع

.  ا٣ىمي ؤمجهق اهق ح خقاخه في يغوعي   اخض بحر جل٪ ٖلى ؤلاب٣قء وؤو بقاٟٗل الجئ

: اإلاىدطبت والحلىق  الصخصُت الحُاة احترام -

نه، بلض ا٣قاىو   اصخهُت  االجئ ؤخى ٫ ،1951  جٟق٢ُت من 12  إلاقصة جسً٘ ن اه ٨ًن ام بط  ب٢قمخه بلض ا٣قاىو  ؤو مَى . مَى

لى  والؾُمق  اصخهُت، ؤخى اه ٖن و انقحمت  إلا٨دؿبت  االجئ خ٣ى١   ختر م"  إلاقصة اٟـ بمىحب  إلاخٗق٢ضة  اضو٫  ٖو
  اضوات، جل٪ ٢ى احو في ٖلحهق  إلانهىم  اك٩لُقث الؾخ٨مق٫ الا٢خًقء ٖنض طا٪ ًسً٘ ؤو ٖلى بقاؼو ج،  إلاغجبُت   خ٣ى١ 

ُت وا٨ن ٘ بهق ؾُٗتٝر ٧قو  اتي   خ٣ى١  من و خض  إلاٗجي   خ٤ ٩ًىو  ؤو قٍغ  نقخبه ًهبذ ام اى  إلاظ٧ىعة  اضوات حكَغ

 ."الحئق

: اإلاىلىلت وغير اإلاىلىلت ألامىال ملىُت في الحم -

قًت ؤصني خق٫ ؤي في ج٩ىو  ال مم٨نت، مٗقملت ؤًٞل الجئ ٧ل منذ"   إلاخٗق٢ضة  اضو٫  13  إلاقصة جلؼم  في  إلامنىخت، جل٪ من ٖع
حر  إلان٣ىات ألامى ٫ بدُقػة ًخٗل٤ ُٞمق ٖقمت، األحقاب  آغوٝ، اٟـ حرو وبقإلًجقع بهق،  إلاغجبُت ألازغي  و  خ٣ى١   إلان٣ىات ٚو  ٚو

حر  إلان٣ىات ألامى ٫ بمل٨ُت  إلاخهلت  ا٣ٗىص من ."  إلان٣ىات ٚو

  :الصىاعُت واإلالىُت الفىُت الحلىق  حماًت -

  إلاسجلت و اٗالمقث  انمقطج ؤو و اخهقمُم ٧قالزتر ٖقث  اهنقُٖت،  إلال٨ُت خمقًت مجق٫ في الاجٟق٢ُت من 14  إلاقصة جمنذ

ت، وألاؾمقء مق٫ ٖلى   خ٣ى١  خمقًت مجق٫ وفي  اخجقٍع    خمقًت اٟـ  إلاٗخقصة ب٢قمخه بلض في االجئ: " و اٗلمُت و اٟنُت ألاصبُت ألٖا
منذ  ابلض، طا٪ إلاى َجي  إلامنىخت  بلض إلاى َجي ؤلا٢لُم طا٪ في  إلامنىخت   خمقًت اٟـ ألازغي   إلاخٗق٢ضة  اضو٫  من ؤي ب٢لُم في ٍو

."  إلاٗخقصة ب٢قمخه

  :للجمعُاث الاهخماء حم -

حر  اؿُقؾُت ٚحر   جمُٗقث بهضص ب٢لُمهق، في آقمُت بهىعة  إلا٣ُمحو  االحئحو منذ  إلاخٗق٢ضة  اضو٫  15  إلاقصة جلؼم  ٚو

. ؤحنبي بلض إلاى َجي  آغوٝ اٟـ في جمنذ، مم٨نت مٗقملت ؤًٞل  إلاهنُت، و ان٣قبقث الغبذ  إلاؿتهضٞت

 :اإلاأحىر  العمل ممارضت حم -

  آغوٝ اٟـ في مم٨نت، مٗقملت ؤًٞل ب٢لُمهق في آقمُت بهىعة  إلا٣ُمحو  االحئحو"  بمنذ  إلاخٗق٢ضة  اضو٫  17  إلاقصة جلؼم
 :طا٪ من و بٗض بل." مإحىع  ٖمل ممقعؾت بد٤ ًخٗل٤ مق في ؤحنبي بلض إلاى َجي

 خمقًت ؤحل من ألاحقاب  ؾخسض م ٖلى ؤو ألاحقاب ٖلي  إلاٟغويت  اخ٣ُُضًت  اخض بحر  االجئ ٖلي جُب٤ ال خق٫، ؤي وفي .1
ش ٢بل مجهق ؤٖٟي ٢ض ٧قو بط   اىَنُت  اٗمل ؾى١  ُق ٧قو بط  ؤو  إلاٗنُت،  إلاخٗق٢ضة  اضوات بػ ء الاجٟق٢ُت ىظو اٟقط بضء جقٍع  مؿخٞى
 : اخقاُت  اكغوٍ ؤخض

  االجئ ؤو ٖلى. ب٢قمخه بلض حنؿُت ًدمل ػوج اه ٩ًىو  ؤو (ب)  ابلض، في ؤلا٢قمت من ؾنى ث زالر  ؾخ٨مل ٢ض ٩ًىو  ؤو (أ)
  ػوحه، هجغ ٢ض ٧قو بط  ٖلُه   خ٨م ىظ  بقاُبق١ ًخظٕع ؤو ٌؿخُُ٘ ال

. ب٢قمخه بلض حنؿُت ًدمل ؤ٦ثر ؤو واض اه ٩ًىو  ؤو (ج)
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  اٗمل خُث من مى َنحهق بد٣ى١   االحئحو حمُ٘ خ٣ى١  إلاؿقو ة جض بحر  جسقط ؤمغ في  ا٠ُٗ بٗحو  إلاخٗق٢ضة  اضو٫  جنٓغ. 3
لى  إلاإحىع،  زُِ ؤو  اٗقملت  اُض  جلب بغ مج بم٣خط ى ؤع يحهق صزلى   اظي  االحئحو ؤوائ٪ خ٣ى١    خهىم وحه ٖو

. مهقحٍغن الؾخ٣ض م

 :الحزة ألاعمال ممارضت حم -

 مٗقملت ؤًٞل ب٢لُمهق في آقمُت بهىعة  إلا٣ُمحو  االحئحو  إلاخٗق٢ضة  اضو٫  جمنذ"  ،1951  جٟق٢ُت من  18  إلاقصة بمىحب
لى مم٨نت، قًت ؤ٢ل خق٫ ؤي في ج٩ىو  ؤال ٖو  ٖمال بممقعؾتهم ًخٗل٤ ُٞمق  آغوٝ، اٟـ في ٖقمت األحقاب  إلامنىخت جل٪ من ٖع

ت و  خٝغ و اهنقٖت  اؼع ٖت في   خقم  خؿقبهم ت قغ٧قث بنكقء في و٦ظا٪ و اخجقعة،  اُضٍو ." وننقُٖت ججقٍع

 ٧قاى  بط  ب٢لُمهق، في آقمُت بهىعة  إلا٣ُمحو  االحئحو  إلاخٗق٢ضة  اضو٫  جمنذ (1)"  19  إلاقصة ج٠ًُ طا٪، من و بٗض بل
ق قهقص ث ًدملىو  بىو   اضوات في  إلاسخهت  اؿلُقث ٢بل من بهق مٗتٞر ٚغ  ؤال ٖلى مم٨نت، مٗقملت ؤًٞل خغة، مهنت ممقعؾت في ٍو

قًت ؤ٢ل خق٫ ؤي في ج٩ىو  .   آغوٝ اٟـ في ٖقمت األحقاب  إلامنىخت جل٪ من ٖع

٣ق حهضىق، ٢هقعي   إلاخٗق٢ضة  اضو٫  جبظ٫ (2)  ب٢لُمهق ٚحر في  االحئحو ىاالء مثل  ؾدُُقو اخإمحو وصؾقجحرىق، ا٣ى اُجهق ٞو
 ."  اضواُت ٖال٢قتهق ٖن  إلاؿاواُت  اضو٫  ىظو جخىلى  اتي ألا٢قاُم من  إلاتروبىلي

: الطىً في الحم -

 إلقغ ٝ زقيٗق ؤو ألاآمت ؤو ال٣ى احو زقيٗق  إلاىيٕى ىظ  ٩ًىو  مق وب٣ضع: " 21  إلاقصة جنو ؤلاؾ٩قو، ًسو ُٞمق
 ؤي في ج٩ىو  ؤال ٖلى مم٨نت، مٗقملت ؤًٞل ب٢لُمهق في آقمُت بهىعة  إلا٣ُمحو  االحئحو  إلاخٗق٢ضة  اضو٫  جمنذ  اٗقمت،  اؿلُقث

قًت ؤ٢ل خق٫ ."  آغوٝ اٟـ في ٖقمت األحقاب  إلامنىخت جل٪ من ٖع

 :الزضمي الخعلُم في الحم -

 خق٫ ؤي في ج٩ىو  ؤال ٖلى مم٨نت، مٗقملت ؤًٞل  االحئحو  إلاخٗق٢ضة  اضو٫  جمنذ: "1951  جٟق٢ُت من (2) ٣ٞغة 22  إلاقصة جنو
قًت ؤ٢ل  مخقبٗت نُٗض ٖلي وزقنت ألاولي، ٚحر  اخٗلُم ٞغوٕ ًسو ُٞمق  آغوٝ، اٟـ في ٖقمت األحقاب  إلامنىخت جل٪ من ٖع

تر ٝ  اضع ؾت، ٟقء   خقعج، في  إلامنىخت  اٗلمُت و اضعحقث  إلاضعؾُت و اكهقص ث بقإلاهض٢قث والٖا  و اخ٩قا٠ُ،  اغؾىم من وؤلٖا

."   اضع ؾُت  إلانذ وج٣ضًم

ت اإلاطاعدة في الحم - : اإلاظُفت اإلاخعاكدة الدولت ػزف مً ؤلاداٍر

ت ألامىع  ادؿهُل ؤع يحهق ٖلى ٣ًُمىو   اتي  إلاخٗق٢ضة  اضو٫  مؿقٖضة َلب ،25  إلاقصة بمىحب  االحئحو خ٤ من    خقنت ؤلاص ٍع

:   بدُث صواُت ؾلُت بى ؾُت ؤو ؾلُقتهق بى ؾُت بمق  إلاؿقٖضة ىظو وحٗمل باحهق،  اغحٕى ٖلحهم ًخٗظع ؤحنبي بلض بؿلُقث

 ًجغي   اتي  اكهقص ث ؤو  اىزقث٤ بةقغ ٞهق، اهم حؿخهضع ؤو االحئحو، ألاولي  ا٣ٟغة في  إلاظ٧ىعة  اؿلُقث ؤو  اؿلُت جهضع

. بى ؾُتهق ؤو  اىَنُت ؾلُقجه ٢بل من ٖقصة، األحنبي، بنض عىق

  اىَنُت ؾلُقتهم ٢بل من األحقاب حؿلم  اتي  اغؾمُت  اه٩ى٥ م٣قم  اندى ىظ  ٖلي  اهقصعة  اكهقص ث ؤو  اىزقث٤ ج٣ىم

.  صختهق ٖضم ًثبذ ؤو بلي مٗخمضة وجٓل بى ؾُتهق، ؤو

 ًنبغي وا٨ن  إلاقصة، ىظو في  إلاظ٧ىعة   خضمقث ا٣قء عؾىم  ؾدُٟقء ًجىػ   إلاٗىػوو، ٞحهق ٌؿدثجي ؤو ًم٨ن  اتي بق خقالث عىنق

.  إلامقزلت   خضمقث ا٣قء عؾىم من  إلاى َنحو ٖلى ًٟغى مق م٘ ومخ٩قٞئت مٗخضات  اغؾىم ىظو ج٩ىو  ؤو
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ت ببُق٢قث   خقنخحو 28 و 27 بقإلاقصجحو  إلاقصة ىظو ؤخ٩قم جمـ ال  بنض ع  إلاخٗق٢ضة الضو٫  ًد٤ بدُث  اؿٟغ، ووزقث٤  اهٍى
ت بُق٢ت  من اخم٨ُجهم ؾٟغ وزقث٤ و٦ظا٪ (27  إلاقصة) نق خت ؾٟغ وز٣ُت ًمل٪ ال ب٢لُمهق في مىحىص الجئ ا٩ل شخهُت ىٍى

جي بقألمن جخهل ٢قىغة ؤؾبقب طا٪ زالٝ جخُلب ام مق ،(28  إلاقصة) ؤلا٢لُم ىظ  زقعج بلي  اؿٟغ .  اٗقم  انٓقم ؤو  اَى

ت -  :والخىلل ؤلاكامت حٍز

   خغ و اخن٣ل ب٢قمتهم مدل  زخُقع خ٤"  إلاًُٟت  إلاخٗق٢ضة  اضوات ب٢لُم في آقمُت بهىعة  إلا٣ُمحو االحئحو 26 إلاقصةا جمنذ
."  آغوٝ اٟـ في ٖقمت ألاحقاب ٖلي جنُب٤ ؤآمت بإًت عىنق طا٪ ٩ًىو  ؤو ٖلى ؤع يحهق، يمن

بُت ألاعباء مً ؤلاعفاء - : الظٍز

 جل٪ جٟى١  ؤو حٛقًغ حؿمُتهق، ٧قاذ ؤًق يغ ثب، ؤو عؾىم ؤو ؤٖبقء ؤًت  االحئحو جدمُل ٖن  إلاخٗق٢ضة  اضو٫ "  29 إلاقصةا جدٓغ

قة   إلاخهلت بقاغؾىم  إلاخٗل٣ت وألاآمت  ا٣ى احو جُب٤ُ" ٖقص  ُٞمق. ممقزلت ؤخى ٫ في  ؾدُٟقئهق بلي ًهقع ٢ض  اتي ؤو  إلاؿخٞى
ت،  اىزقث٤ بةنض ع ت بُق٢قث ٞحهق بمق ؤلاص ٍع ."  اهٍى

: اإلاىحىداث هلل في الحم -

٣ق االحئحو، (1)"  حؿمذ ؤو  إلاخٗق٢ضة  اضو٫  من الاجٟق٢ُت من 30  إلاقصة جُقاب  ؤعيهق بلي خملىو مق بن٣ل وؤآمتهق، ا٣ى اُجهق ٞو

.  ُٞه الاؾخ٣غ ع ب٣هض باُه بقالاخ٣ق٫ اهم ؾمذ آزغ بلض بلي مىحىص ث من

 ؤًنمق اهم، ؤزغي  مىحىص ث ؤي بن٣ل اهم الؿمقح  االحئىو  ٣ًضمهق  اتي  اُلبقث بلي  ا٠ُٗ بٗحو  إلاخٗق٢ضة  اضو٫  جنٓغ (2)

." باُه بقالاخ٣ق٫ اهم ؾمذ آزغ بلض في االؾخ٣غ ع باحهق ًدخقحىو  وحضث،

 :الخجيظ في الحم -

 ومندهم  االحئحو  ؾدُٗقب ؤلام٩قو ب٣ضع"   ادؿهُل 1951  جٟق٢ُت من 34  إلاقصة بمىحب  إلاخٗق٢ضة  إلاًُٟت  اضو٫  ٖلى
 خض ؤصني بلى ؤلاحغ ء ث ىظو وعؾىم ؤٖبقء وجسٌُٟ  اخجنـ بحغ ء ث اخعجُل وؾٗهق في مق ٧ل   خهىم ٖلى وجبظ٫ حنؿُتهق،

."  مم٨ن

 ٖىصة خقات في الانلي بلضىم بلى  اٗىصة في  االحئُحو خ٤ م٘   خ٤ ىظ  ًخٗقعى ؤو ًجب ال الخ٣ق، ؾجري  و٦مق  إلا٣قبل، وفي

.  الجىء ؤؾبقب وػو ٫ باُه الاؾخ٣غ ع

: الالحئين واحباث .2

ت  االجئ  اتز م يغوعة ٖلى 1951  جٟق٢ُت حكضص قغخهق في جىؾٗنق  اتي   خ٣ى١  م٣قبل في   اضوات ججقو  اى حبقث من بمجمٖى
: ًلي ُٞمق  اى حبقث ىظو وجخمثل  إلاًُٟت،

ت - : إبؼاء دون  اللاهىهُت وطعُتهم حطٍى

ت  إلاًُٟت  اضوات ؤع ض ي بلى صزىاهم بمجغص  االحئحو ٖلى  بقال٢قمت بطجهق ٖلى الخهى٫  ببُقء صوو   ا٣قاىاُت ويُٗتهم حؿٍى
 جنو بدُث  إلاًُٟت  اضوات جل٪ ؾلُقث َٝغ من حؼ ثُت ا٣ٗىبقث ؤاٟؿهم ٖغيى  وبال خمقًتهق، ٖلى   خهى٫  زم ومن ٞحهق

 ٖلى  ا٣قاىني، ٚحر وحىصىم ؤو صزىاهم بؿبب حؼ ثُت، ٣ٖىبقث ٞغى ٖن  إلاخٗق٢ضة  اضو٫  جمخن٘: " 31  إلاقصة من الاولى  ا٣ٟغة
تهم ؤو خُقتهم ُٞه ٧قاذ ب٢لُم من مبققغة ٢قصمحو بطو، صوو  ُٞه ًىحضوو  ؤو ب٢لُمهق ًضزلىو   اظًن  االحئحو  بقإلاٗجي مهضصة خٍغ
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ُت ،1  إلاقصة في  إلا٣هىص  وحىصىم ؤو صزىاهم ؤؾبقب وحقىت ٖلى ًبرىنى  وؤو ببُقء صوو   اؿلُقث بلي ؤاٟؿهم ٣ًضمى  ؤو قٍغ
."   ا٣قاىني ٚحر

: الالجئ غير العادي الفزد مثل مثلهم اللاهىهُت الشزوغ حمُع اضدُفاء -

  اٗقصي  اٟغص جسى٫   اتي  ا٣قاىاُت  اكغوٍ حمُ٘  ؾدُٟقء ٖلحهم ط٦غىق،  اؿقا٠   خ٣ى١  من بد٤  االحئُحو ًخمخ٘ ا٩ي

  جٟق٢ُت من 6  إلاقصة الااتز م ىظ  ٖلى اهذ وا٣ض اهق،  االجئ  ؾدُٟقء صوو  َبُٗتهق جدى٫   اتي  اكغوٍ جل٪ بقؾخثنقء بهق،  اخمخ٘

غ ى: " ٞحهق حقء و اتي 1951  مق، بد٤  اخمخ٘ ؤحل من  االجئ، ٖلى ؤو يمنق، ،" آغوٝ اٟـ في" ٖبقعة حٗجي الاجٟق٢ُت، ىظو أٚل
  إلا٩ىر قغوٍ ؤو بمضة  إلاخٗل٣ت جل٪ ؾُمق وال)   خ٤ بهظ  الخمخ٘ العادي الفزد مً ج٣خط ي  اتي  إلاخُلبقث ٧قٞت ٌؿخىفي ؤو

." اهق  االجئ  ؾدُٟقء صوو  َبُٗتهق جدى٫   اتي جل٪ بقؾخثنقء الحئق، ٨ًن ام اى (وؤلا٢قمت

: اإلاظُفت الدولت وأهظمت للىاهين الامخثال -

 ًنهقٕ ؤو زهىنق، ٖلُه، جٟغى و حبقث ُٞه ًىحض  اظي  ابلض بػ ء الجئ ٧ل ٖلى: " 1951  جٟق٢ُت من  اثقاُت  إلاقصة جنو
."  اٗقم  انٓقم ٖلى المدقٞٓت ُٞه  إلاخسظة بقاخض بحر ًخ٣ُض وؤو وؤآمخه، ا٣ى اِنه

لُه ٗقث ا٣ى احو الامخثق٫ م٣ضمتهق في و اخت  اتز مقث  االحئحو ٖقج٤ ٖلى ج٣٘ ٖو  ٞحهق، ٣ًُمىو   اتى  الجىء صوات واى ثذ وحكَغ

لحهم .  ابلض طا٪ جد٨م  اتي  اٗقمت وآلاص ب  اٗقم النٓقم   خًٕى  اخدضًض وحه ٖلى ٖو

: اإلاخعاكدة الدول  إكلُم في بدىلالتهم الخاصت لللُىد الخظىع -

 ؤو ب٢لُمهق ص زل جن٣التهم جنُٓم ًسو ُٞمق  إلاًُٟت  اضوات جًٗهق  اتي ال٣ُىص   خًٕى  االحئُحو من 1951  جٟق٢ُت حكتٍر
ت  ا٣ُىص جل٪ ج٩ىو  ؤو قٍغ ٖلى وا٨ن ؤزغي  مخٗق٢ضة صوات ب٢لُم بلى الااخ٣ق٫  من  اثقاُت  ا٣ٟغة 31  إلاقصة ج٣ُض بدُث يغوٍع

 جن٣الث ٖلى  ا٣ُىص من  اًغوعي  ٚحر ٞغى ٖن  إلاخٗق٢ضة  اضو٫  جمخن٘: " ٞخنو  ا٣ُىص جل٪ وي٘ في  انخٗق٢ضة  اضو٫  ؾلُت
ثمق بال  ا٣ُىص ىظو جُب٤ وال  االحئحو، ىاالء ثمق ؤو  إلاالط بلض في ويٗهم ٌؿىي  ٍع لى. آزغ بلض في ٣ًبلىو  ٍع  ؤو  إلاخٗق٢ضة  اضو٫  ٖو

ت  ادؿهُالث ٧ل و٦ظا٪ م٣ٗىات، مهلت  إلاظ٧ىعٍن  االحئحو جمنذ ." باُه بضزىاهم آزغ بلض ٢بى٫  ٖلي اُدهلى   اًغوٍع

 

 الخاصت الاحخُاحاث  وي  الالحئىن : الثاوي اإلابحث

حر ؤحل من  االحئحو اكئىو   اٗلُق  إلاٟىيُت بنكقء جم ا٣ض  ٞئقتهم، ٧قاذ مهمق ٖقمت بهٟت االحئحو  اضواُت   خمقًت جٞى
خبقعىق آغ  ؤ٦بر خمقًت حؿخضعي  االحئُحو من  اٟئقث بٌٗ ىنق٥ ؤو ٚحر  ا٣قاىاُت، ويُٗتهم ؤو ؤٖمقعىم ؤحنقؾهم،  ؤىض ٞق اٖل
ٟق٫  انؿقء ؾُمق وال الٗن٠، مٗغيت مؿخًٟٗت    خقلي  إلابدث في ٖنضىق اخى٠٢ ؾٝى   جنؿُت ٖضًمي و االحئحو وألَا

 : اخقلي  اخ٣ؿُم مٗخمضًن

  االحئقث  انؿقء :ألاو٫   إلاُلب

ٟق٫ : اثقني  إلاُلب   االحئىو  ألَا

   جنؿُت ٖضًمي  االحئحو:  اثقاث  إلاُلب
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 الالحئاث اليطاء :ألاول  اإلاؼلب

قجهن من  اتز ٖهن جم  االحي و اٟخُقث  انؿقء نؿبت جبلٜ  االحئحو، حٗض ص بحو من  جًُهض ٣ٞض.  إلاقثت في 50 من ٣ًغب مق ؤَو
. حنؿهق بؿبب جًُهض ٢ض ٦مق صًنُت، ؤو  زنُت ؤو ؾُقؾُت ألؾبقب  اغحل، قإو طا٪ في قإجهق  إلاغؤة،

 ٧قُٞت مبرع ث اضحهق جهبذ نقعمت،  حخمقُٖت ا٣ى احو الااهُقٕ ٖن المخنقٖهق ؤو اخمُحز حٗغيهق حغ ء من جٟغ  اتي ٞقإلاغؤة

.   االجئ نٟت مندهق في النٓغ

 بنؿقاُت ال ؤو ٢قؾُت مٗقملت ًى حهن  االحي  انؿقء ؤو مٟقطو 1984  ٖقم فى ألاوعوبي  ابرإلاقو ٖن ٢غ ع نضع  اؿُق١، ىظ  وفي
غ ى مُٗنت  حخمقُٖت َقثٟت  ٖخبقعىن ًنبغي الاحخمقُٖت، ألازال٢ُت  ا٣ى ٖض ًبضو مق ٖلى حٗضًن ألجهن غ أٚل  نٟت منذ ج٣ٍغ

.   االجئ

دضر   جنـ، ؤؾقؽ ٖلى بقاليُهقص جخٗل٤ ققملت جىححهُت مبقصت و٦نض   إلاخدضة  اىالًقث اضي جىحض  إلا٣قبل وفي  ج٣ضم ٍو

ؿغ  وىىانض  ؤإلاقاُق في ممقزل . وؾَى

 وحىص ٖضم خقات في خ٩ىمُت ٚحر ٖنقنغ من ؤو ـ خ٩ىمُت ؾلُت ٖن نقصع  ٦ظا٪  إلاغؤة  يُهقص ٩ًىو  ٢ض ؤزغي  حهت ومن

قجهن خمقًت من ًخجغصو  االحي  انؿقء ج٩ىو  مق ٞٗقصة. ٧قُٞت خ٩ىمُت خمقًت   وخ٩ىمقتهن ؤَو
ًا
قابق  ٖلى ٖغيت ؤ٦ثر ٖقثالتهن ٚو

لت  اغخالث ٢ؿىة ًى حهن خُث االجهُقع،   خهىم وحه .  اغؾمُت   جهقث من  اخجقىل ؤو و إلاًق٣ًقث  إلانٟى، بلى  اٍُى

خهقب"  انؿقء يض   جنس ي  اٗن٠ ؤو   جنؿُت  إلاًق٣ًقث حٗخبر ٦مق خهقب ،16 يُهقص " ٧قاٚل ق ٖنهغ  زقنت ٞقاٚل  مإاٞى

. صًقعىن مٛقصعة بلى بقانؿقء ًضٞ٘  اظي الايُهقص ٖملُت في

نض عخلتهن ؤزنقء في   جنس ي االٖخض ء  االحئقث ًخٗغين و٢ض ٦مق   ؤو  إلاؿاواحو حقاب من  الجىء، بلض بلى ونىاهن ٖو

. آلازٍغن  االحئحو ؤو  إلادلُحو  إلاى َنحو

لُه ٟى ٌؿعى ٖو خض ء ث؛ ىظو مثل خضور حصج٘ ٢ض  اتي  آغوٝ من٘ بلى  إلاُض اُحو  إلاٟىيُت مْى  ؤًٞل ج٣ضًم وبلى الٖا

قًت  حكمل و٢ض. بهم  إلاكدبه الجنقة  إلادق٦مقث بحغ ء طا٪ ٌكمل و٢ض  اؿلُمت،  ا٣قاىاُت  إلاخقبٗت ٦ٟقات م٘ الضخقًق، مم٨نت ٖع
٘ ؤو  إلاسُمقث جسُُِ جدؿحو  اى٢قثُت  اخض بحر  ٖلى  االحئحو حصجُ٘ و وألاؾى ع، ؤلايقءة مثل ألاؾقؾُت  إلاغ ٤ٞ مؿخىي  ٞع

. اُلُت صوعٍقث جنُٓم

مىمق   إلاٟىى ابراقمج  اخنُٟظًت  الجنت ٖن  اهقصع  اضواُت و  خمقًت  االحئقث  انؿقء بكإو  (41) 64 ع٢م  ا٣غ ع ًا٦ض ٖو

:  1980 اٗقم  اؿقمي

 الخفهم طمان ٖلى ًلؼم، خؿبمق   خ٩ىمُت، ٚحر  إلانٓمقث و٦ظ   اهلت، ط ث  إلاخدضة ألامم ومنٓمقث  اضو٫  جدث  ( أ )"
 ألاىض ٝ ومخقبٗت وبغ مجهق، ؤنكُتهق يمن مم٨ن، خض ؤ٢ص ى بلى وبصمقحهق، ،الالحئاث اليطاء ومىارد الحخُاحاث الخام

غ ؾبُل فى وطا٪  اٛغى، اهظ  جد٣ُ٣ق ؤزغي، ؤمىع  حملت يمن  اخقاُت، :   االحئقث النؿقء  اضواُت   خمقًت اخدؿحو جض بحر جٍُى

                                                           
راجع " والتحرش بدون إحداث أذى بدنى أو إيالج" إغواء القصر " جميع أشكال التيديد ، واالعتداء، والتدخل، واالستغالل الجنسى، بما فى ذلك : " يشمل  العنف الجنسي 6 

.  . ة العنف الجنسي ضد الالجئين مبادئ توجييية لموقاية منو و التصدي لو، فقرة ممارس    2مارس  29-27جنيف . مؤتمر العنف الجنسي ضد الالجئين
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 بغ مج ٢ُقٖقث حمُ٘ جسُُِ فى  االحئقث النؿقء وؤلاًجقبُت  ا٩قملت  إلاكقع٦ت جنكُِ ٖلى ونكقٍ بهمت  اٗمل ـ ؤوال 
 مخقبٗتهق؛ ؤو وج٣ُُمهق وجنُٟظىق  االحئحو،

ادة ـ زقاُق  قث حمُ٘ فى منقؾب جضٍعب ٖلى الحاصالث اإلاىظفاث جمثُل ٍس  بغ مج فى  اٗقملت و اهُئقث  إلانٓمقث حمُ٘ مؿخٍى
 اإلاىظفاث؛ هؤالء إلى مباشزة الالحئاث اليطاء وصىل  وطمان  االحئحو،

ق، طا٪ ٩ًىو  خُثمق ،الصخصُت اإلالابالث على مدرباث مىظفاث جىفير ـ زقاثق غ بحغ ء ث يمن يغوٍع   االحئحو، وي٘ ج٣ٍغ
 من ط٧ىع  بإٞغ ص مصخىبقث ٦ن واى ختى  الجىء، إلالخمؿقث مالثم ادى ٖلى ؤلاحغ ء ث ىظو  اىنى٫  ٞغنت بجقخت من و اخإ٦ض
 ألاؾغة؛

ٟى  االحئحو حمُ٘ ؤو من  اخإ٦ض ـ ع بٗق  اليطاء بحلىق  الخام، الىعى لديهم ًخىافز  اهلت ط ث و اؿلُقث  إلانٓمقث ومْى
ضٖمىجهق، ومىاردهً وإحخُاحاتهً الالحئاث خسظوو  ٍو  بكإجهق؛ ومالثمت مدضصة بحغ ء ث ٍو

 ٖنض طا٪ فى بمق ،بداًتها مىذ اإلاطاعداث أوشؼت طمً الالحئاث اليطاء بحماًت الخاصت الاعخباراث إدماج ـ زقمؿق
نقتهم،  االحئحو مسُمقث جسُُِ  قى ٚل و٦ظ  و  جنس ى،  ابضنى الااتهق٥ خقالث وجض ع٥ و ٦دكقٝ عصٕ ًدؿجى ختى ومؿخَى
 ؤلام٩قو؛ ب٣ضع مب٨غ و٢ذ فى ألازغي    خمقًت

حرىق   جنؿحو بحو  اٟغو١ جغ عى و اتى ز٣قُٞق  إلاالثمت  إلاهنُت  إلاكىعة ج٣ضًم زضمقث ـ ؾقصؾق  بظا٪  إلاخهلت   خضمقث من ٚو
  إلاٗقملت؛ ؾىء اخقًق  االحئقث  انؿقء بحو

 ؛منهً الثأر مً الجزائم هذه ضحاًا وحماًت الالحئاث اليطاء طد حزائم ًزجىبىن  مً ومحاهمت جحدًد ـ ؾقبٗق

  االحئقث؛  انؿقء  جمُ٘  ادسجُل ؤو/و  اصخهُت اخد٤ُ٣ وزقث٤ بنض ع ـ زقمنق

 ٞحهق بمق ،ألاضاضُت الخدماث على للحصىل  ومىصفت فعالت بىضائل الالحئاث والفخُاث اليطاء حمُع جشوٍد ـ جقؾٗق
قزت وبمض ص ث و إلاقء  اٛظ ء  ؤمقمهن؛ بإحغ  اٗمل ٞغم وبجقخت  إلاهقع ث، ٖلى و اخضٍعب و اخٗلُم  اهحى و اهٝغ و اصخت ؤلٚا

   خلى٫  بكإو خضة ٖلى ٧ل  ا٣غ ع ث فى  االحئقث  انؿقء حقاب من و اض ُٖت ؤلاًجقبُت و إلاكقع٦ت  إلاى ٣ٞت يمقو ـ ٖققغ
 اهن؛  اض ثمت

حو بٖقصة بغ مج جًمحو من  اخإ٦ض ـ ٖكغ خقصي  الخُغ؛  إلاٗغيقث  االحئقث النؿقء زقنت بنىص   اخَى

 ختى ،الاضخعجال صفت لها همطألت الالحئاث اليطاء حماًت بشأن شاملت جىحيهُت مبادئ لىطع اإلافىطُت جدعى (ب) 
."  اخنُٟظ مىي٘  االحئقث  انؿقء بكإو ؾُقؾتهق وي٘ ًم٨جهق

غ ألازحرة،  ا٣لُلت  اؿنى ث زال٫  االحئحو، اكئىو   اؿقمُت  إلاٟىيُت ٢قمذ وا٣ض    خقنت  ابر مج من ؾلؿلت بخٍُى
لى   خمقًت، من مدؿقو ٢ضع ٖلى  االحئقث  انؿقء خهى٫  اًمقو  بنقء مدقوات جخُلبهق  اتي ألاؾقؾُت و إلاخُلبقث   خضمقث ٖو

 .حضًض من خُقتهن
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 اهن حٗهضث بدُث ،2001 ًىاُى 22-20 حنُـ٠ في ٣ٖـض  اـظي  االحئـقث، مـ٘   خى ع ىى  إلااؾؿت ىظو به ٢قمذ مق ؤبغػ  ومن
  17:مقًلي ٖلى زالاه

 ؤحل من  إلالمىؾت  اخٗهض ث بٌٗ  إلاٟىيُت فى  إلاضًٍغن ٦بقع ٢ضم حن٠ُ، فى  االحئقث من  إلا٣ضمت  اخىنُقث ٖلى بنقء "
: ًلى ُٞمق  إلابضثُت  اخٗهض ث وجخلخو.  اجزوح خقالث فى  انؿقء بلى  إلا٣ضمحو و إلاؿقٖضة   خمقًت جدؿحو

ت  ؾتر جُجُقث وي٘- 1  جىي٘ وؾٝى  اٗقثلى،  اٗن٠ خقالث طا٪ فى بمق ،الالحئاث طد العىف إلاعالجت مخ٩قملت ٢ٍُغ

 بلى وبيقٞت. و اصخُت  إلاجخمُٗت، و  خضمقث و ابر مجُت، و ا٣قاىاُت، ألامنُت،  ا٣ُقٖقث م٘ بقاخنؿ٤ُ الاؾتر جُجُقث ىظو
 وطا٪  االحئحو، ومجخمٗقث  إلانٟظًن، و اكغ٧قء و  خ٩ىمقث،   خ٩ىمُت، ٚحر  إلانٓمقث م٘ قغ ٧قث حؿخدضر ؾٝى طا٪،

قصة . الاؾتر جُجُقث ىظو نمىص اٍؼ

خم اهفزادًا الالحئاث حسجُل ًخم- 2 تهً الصخص ى أمنهً طمان أحل مً بهً الخاصت الىزائم حطلُمهً ٍو  فى وحٍز

 ٖملُت فى  إلاؿقو ة ٢ضم ٖلى  إلاكقع٦ت من وعحقال نؿقء  االحئىو  ًم٨ن وؾٝى. ألاؾقؾُت   خضمقث بلى ونىاهن وجِؿحر ،الخىلل

.  ادسجُل

ت،  إلانق٤َ فى  إلاٟىيُت اضي آلازٍغن  االحئحو وممثلى ؤلاص عة،  جقو حمُ٘ فى- 3 ُٟت   خًٍغ  فى بمق  إلاسُمقث، ص زل و اٍغ

. اليطاء مً اإلامثلين مً اإلاائت فى 50 ضُىىن   اٗىصة، منق٤َ طا٪

حر مبققغة بهىعة  االحئقث مكقع٦ت بو- 4 ظًت جىػَ٘ ٖملُقث بص عة فى مبققغة ٚو حرىق ألٚا  ؤو قإجهق من  إلاى ص من ٚو

.   اغ قض ث ؤلااقر من ألاؾغ ؤٞغ ص ٢بل من مبققغة ومغ ٢بتهق  إلاى ص ىظو جىػَ٘ ـ  إلام٨ن   خض بلى ـ جًمن

حر ٩ًىو  ؤو ًجب- 5 قىن  االحى و اٟخُقث  انؿقء  جمُ٘  اصخُت  إلاى ص جٞى  بغ مج فى مىخض ٖٝغ بمثقبت  إلاٟىيُت جٖغ

. بقإلاٟىيُت   خقنت  إلاؿقٖضة

 

 الالحئىن  ألاػفال :الثاوي اإلاؼلب

ٟق٫ ٌٗخبر   االحئحو اكاوو  إلاخدضة األمم  اؿقمُت  إلاٟىيُت ٢بل من زقنت خمقًت حؿخضعي  اتي  اًُٟٗت  اٟئقث من الَا
 18.بظوحهم مصخىبحو ٚحر ٩ًىاىو  ٖنضمق ؾُمق ال

ٗخبر قًخه ًخى ٞغ ال و اظي و اضًه ٖن  إلانٟهل"  اصخو ىى  ا٨بقع من ؤخض ًصخبه ال  اظي  ا٣قنغ َو  ٖلى ج٣٘ شخو اٖغ

خٟقوث".  ؤواُت مؿئىاُت  اٗٝغ ؤو  ا٣قاىو  بم٣خط ى ٖقج٣ه ٟق٫ ٖضص ٍو  ؤاه ٚحر. ٦بحر  جٟقوجق بظوحهم  إلاصخىبحو ٚحر  االحئحو ألَا
.  االحئحو ٖضص بحمقلي من  إلاقثت في 5 و 2 بحو ٚقابق ًتر وح

                                                           
 خمسون الجئة، لممشاركة بتجاربين، وعرض آرائين حول مدى تطور أنشطة" حوار جنيف"حضرت  جمسة من المشاورات المحمية واإلقميمية، 25تواصال مع ما يزيد عمى  7 

األنشطة، راجع في ذلك موقع  ىي المناطق التي يتعين أن يتواصل فييا تقديم الدعم لتمك بعة لألمم المتحدة عمى مدار العقد الماضي، وماالمفوضية العميا لشئون الالجئين التا

 http://www.unhcr.org.eg/protect.asp?cid=247: المفوضية السامية عمى العنوان التالي

من " أى شكل " ، ولكل طفل يقع ضحية "الحماية والرعاية الالزمتين لرفاىو أو لرفاىيا " من اتفاقية حقوق الطفل لكل طفل الحق فى  39، والمادة    ( ) 3تنص المادة   8 

عادة االندماج االجتماعى " أشكال اإلساءة أو اإلىمال الحق فى  ". التأىيل  البدنى والنفسى وا 

http://www.unhcr.org.eg/protect.asp?cid=247
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   االحئحو اكاوو  إلاخدضة األمم  اؿقمُت  إلاٟىيُت ؤحغتهق صع ؾت ٢ضعث ؤوعوبق وفى
ًا
  الجىء ملخمس ي من  إلاقثت في 4 ؤو مازغ 

. ؤؾغىم ٖن  اٟهلى  ؤَٟقال ٧قاى 

 ومنٓمت ألاخمغ الهلُب  اضواُت  الجنت مثل ألازغي   اى٧قالث م٘  االحئحو اكاوو  إلاخدضة األمم  اؿقمُت  إلاٟىيُت وحٗمل

ٟق٫ ٖلى  اخٗٝغ اًمقو  اُٟىات، با٣قط وننضو١  ( اُىاِؿ٠) الُٟىات  إلاخدضة ألامم  وحسجُلهم بظوحهم  إلاصخىبحو ٚحر ألَا
. ؤؾغىم م٘ َٟل ؤا٠ 67 بندى ٣ًضع مق قمل حم٘ جم  ادؿُٗنُقث، منخه٠ في  اغو اضًت ألاػمت ٚمقع وفى. ؤؾغىم ؤزغ و ٢خٟقء

قع ىظ  وفي   ٖقم  اهقصع ألاؾغ قمل حم٘ بكإو  ،(32ص)24 ع٢م  اخنُٟظًت  الجنت ٢غ ع من  اؿقصؾت  ا٣ٟغة في وعص ٞل٣ض الَا
 ُٞمق   خقنت   خؿقؾُت ط ث  إلاك٨الث من ٖضص ْهىع  بلى  اٗقام، من مُٗنت منق٤َ فى  االحئحو، ؤؾغ حكدذ ؤصي ا٣ض: "  1981

يبغى. بظوحهم  إلاصخىبحو ٚحر بقا٣هغ ًخٗل٤  أكزب أو بذويهم اإلاصحىبين غير اللصز آباء أزز اكخفاء أحل مً حهد ول بذل ٍو

ً، أكاربهم نبغى. جىػُنهم إعادة كبل آلاخٍز  بٗض ؤًًق  ا٣ُحو من ٨ًٟى بمق  اٗقثلى ويٗهم جىيُذ ؤحل من   جهىص مى نلت ٍو

حو بٖقصة " .الؼبُعُت ألاضزة مع الزوابؽ كؼع ًخظمً الذي الخبنى فى البذ كبل خاصت أهمُت  اث الجهىد هذه وحعخبر.  اخَى

ٟق٫ خى٫  (38) 47 ع٢م  ا٣غ ع  اخنُٟظًت  الجنت ٖن نضع ،1987 ٖقم في و اثالزىو   اثقمنت صوعتهق وفي ؤزغي  حهت ومن  ألَا
: ًلي مق ٞدى و و اظي  االحئىو 

  اخنُٟظًت،  الجنت بو" 

غو ٖن  اؿقمى المٟىى ج٣ضًغىق ٖن حٗغب بط (ؤ) ٟق٫ ٖن ج٣ٍغ  من ًجغي  مق بقاٜ ب٣ل٤ وجالخٔ (EC/SCP/46)  االحئحو ألَا
 يمن المٗقاقة وحٗغيهم   خقنت و خخُقحقتهم  اٗقام، من مسخلٟت منق٤َ فى بهم   خقنت ؤلانؿقو  خ٣ى١  زُحرة  اتهق٧قث
قع   االحئحو؛  جمهغة ألاوؾ٘ ؤلَا

با ٌشيلىن  الالحئين ألاػفال بأن حٗتٝر وبط (ب)  ًثحر ُٞه ٌِٗكىو   اظي  اىي٘ وؤو ،العالم فى الالحئين حعداد هصف جلٍز
  اض ثمت؛   خلى٫  مجق٫ فى مك٨الث و٦ظا٪ و إلاؿقٖضة،   خمقًت بلى بقانؿبت زقنت مك٨الث ٚقابق

 ًخللىن  مً أوائل بين مً ألاػفال ًىىن  أن يغوعة فى و إلاخمثل و ؾ٘ اُق١ ٖلى ٖلُه  إلاخٗقٝع  إلابضؤ جإ٦ُض ج٨غع  (حـ)
 ؛واإلاطاعدة الحماًت

مق٫ حمُ٘ حؿترقض ؤو يغوعة ٖلى حكضص (ص) ٟق٫ ٖن اُقبت جخم  اتى ألٖا  وهذا الؼفل لصالح أفظل بمبدأ  االحئحو ألَا
 ؛ألاضزة وحدة مبدأ

ٟق٫ حٗغى جضًن (ىـ)  حرو  ابضنى الٗن٠  االحئحو ألَا  زال٫ من ًخم مق طا٪ فى بمق ألاؾقؾُت، خ٣ى٢هم  اتهق٧قث من ٚو
ٟق٫، فى و إلاخقحغة   جنس ى، الااتهق٥ ت و اهجمقث  ا٣غننت، وؤٖمق٫ ألَا  والاؾخٛال٫  ا٣ؿغي، و اخجنُض  إلاؿلخت، ؤو  اٗؿ٨ٍغ

جى ٖمل بلى وجضٖى  اخٗؿٟى، الاخخجقػ ؤو  اؿُقس ى   اضخقًق؛ ومؿقٖضة الااتهق٧قث ىظو صوو    خُلىات بُٛت وصولى َو

ٟق٫ مُالص خقالث ادسجُل منقؾبت جض بحر  جسقط ٖلى  اضو٫  جدث (و)    الجىء؛ بلض و فى  إلاىاىصًن  االحئحو ألَا

ٟق٫ بحو   جنؿُت  نٗض م خقالث ٖضص جؼ ًض بػ ء ٢ل٣هق ٖن حٗغب (ػ)   االحئحو؛ ألَا

 ؛الالجئ وطع على الىالدًً أحد حصىل  حالت فى الالحئين معاملت لىالديهم اإلازافلين ألاػفال معاملت بًغوعة جىص ى (ح)
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ٟق٫ بظوحهم  إلاصخىبحو ٚحر األَٟق٫   خقم  اىي٘ جبرػ (ٍ) قًت فى ًىيٗىو  و اظًن و اضحهم ٖن  إلانٟهلحو وألَا  ؤؾغ ٖع
غ ًخٗل٤ ُٞمق  خخُقحقتهم طا٪ فى بمق ؤزغي،  العثىر  أحل مً الجهىد وبذل و اٗقَٟى،  ابضنى بقاضٖم وجؼوٍضىم ويٗهم بخ٣ٍغ

 ألاؾغ؛ قمل حم٘ بٖقصة بكإو (32) 24 ع٢م  ا٣غ ع من  اهلت ط ث  ا٣ٟغ ث بلى حكحر  اهضص ىظ  وفى ؛أكاربهم أو والديهم على

سُت صع ؾقث وبٖض ص ٞغصًت، ج٣ُُم ٖملُقث بحغ ء من ًخإ٦ض ألو  اؿقمى  إلاٟىى جضٖى (ي)  الاحخمقُٖت الخقالث ٧قُٞت جقٍع
ٟق٫ بظوحهم،  إلاصخىبحو ٚحر األَٟق٫ قًت فى  إلاترو٦حو و اضحهم، ٖن  إلانٟهلحو وألَا  جلبُت حؿهُل بُٛت ؤزغي، ؤؾغ ٖع

   خلى٫  وجسُُِ و ابُٗض،  اٗقحل ألاحلحو ٖلى االؾخمغ ع  ابضًلت األؾغ  ا٣قثمت  اترجِبقث ٢ضعة وجدلُل  اٗقحلت  خخُقحقتهم
 وجنُٟظىق؛  إلانقؾبت  اض ثمت

ُت  اٗىصة بم٩قاُت ؤو بال الخقات،   خقنت  آغوٝ ٖلى  االجئ الُٟل ص ثم خل ؤًٞل ًخى٠٢ بِنمق ؤاه جالخٔ (٥)   اُٖى
ز فى اإلاحخملت واإلاصاعب الؼفل مصالح أفظل الحطبان فى ألاخذ مع  إلاغ حٗت، ٢ُض ص ثمق جٓل ؤو ًنبغى  الصفت جلٍز

 ؛الىػً إلى للعىدة الؼىعُت

نُق مضٖىمت بغ مج بلى   خقحت ٖلى حكضص (٫)  األَٟق٫   خقنحو و اخإىُل و إلاؿقٖضة  اى٢قجى،  اٗمل ادى مىحهت وصواُق، َو

حو بٖقصة بلى  اغ مُت"  ٞهقٖض  ٖكٍغن"  زُت فى  إلاكقع٦ت ٖلى  اضو٫  وحصج٘  إلاٗى٢حو،  االحئحو ٟق٫ جَى   االحئحو ألَا
  إلاٗى٢حو؛

ٟق٫ جُىع  فى  إلاسُمقث فى  إلامخضة ؤلا٢قمت جدضثهق  اتى  اًقعة آلازقع  ا٣ل٤ ببقاٜ جالخٔ (م)   جسقط بلى وجضٖى  االحئحو، ألَا
حر آلازقع، ىظو من الخس٠ُٟ صواُت بحغ ء ث  مم٨ن؛ و٢ذ ؤ٢غب فى ص ثمت خلى٫  وجٞى

 يمقو بُٛت ،الالحئين لألػفال الخاصت والترفيهُت والثلافُت والدًيُت الىفطُت الاحخُاحاث جلبُت بأهمُت حعترف (و)
  اٗقَٟى؛ وامىىم  ؾخ٣غ عىم

 ج٨ث٠ُ بلى ومجخمٗت، ٞغ صي  اضو٫، حمُ٘ وجضٖى ،الخعلُم فى الالحئين لألػفال ألاضاس ى الحم مجضص  جا٦ض (ؽ)
ٟق٫ حمُ٘  ؾخٟقصة اًمقو  اؿقمى  إلاٟىى م٘ بقاخٗقوو  حهىصىق، ُت من ؤلابخض جى  اخٗلُم من  االحئحو ألَا   اظي مغيُت، اٖى

تهم ًدترم خىحه  اث٣قُٞت ىٍى   الجىء؛ بلض جٟهم ادى ٍو

اث إلى الخعلُم مىاصلت إلى الالحئين ألاػفال بحاحت حٗتٝر (ٕ) حر  اؿقمى  إلاٟىى ٣ًىم بإو وجىص ى ،أعلى مطخٍى  بخٞى
 المؿقٖضة؛  اٗقم  ابراقمج يمن الابخض ثُت  إلاغخلت بٗض ُٞمق  اخٗلُم

 الخغذًت مخاػز إلاعالجت صٖم بغ مج  إلاٗنُت و اى٧قالث  إلاٟىيُت م٘ بقاخٗقوو  جضٖم ؤو/و جً٘ ؤو بلى  اضو٫  حمُ٘ جضٖى (ٝ)
  اٗقم و اخدهحو وؾلُم، ومخى ػو  ٧قٝ ٚظ جي آقم اخإمحو بغ مج طا٪ فى بمق  ،الالحئىن  ألاػفال ًىاحهها التى والصحت
قًت  ألاواُت؛  اصخُت و اٖغ

ٟق٫ الخخُقحقث  إلانقؾب  اى٢ذ وفى منخٓمت بهىعة ومغ حٗت ج٣ُُم بةحغ ء جىص ى (م)  ؤؾقؽ ٖلى ؾى ء  االحئحو، ألَا
خبقع فى ألازظ م٘  الجىء، بلض م٘ بقاخٗقوو  بٖض صىق ًخم بقاُٗنقث، مؿىخقث زال٫ من ؤو ٞغصي   اٗال٢ت ط ث  اٗى مل حمُ٘ الٖا
 الاؾخٟقصة وم٘  إلادلُحو،  اؿ٩قو ومى٠٢ و اث٣قُٞت الاحخمقُٖت و  خلُٟت و اضًقات، وألاؾغة، و اصخهُت و  جنـ،  اٗمغ، مثل
 ؤاٟؿهم؛  االحئحو مجخم٘ حقاب من ؤلاًجقبُت  إلاكقع٦ت من

ش بلى   خقحت مجضص  جا٦ض (١)  اإلاعىُت والهُئاث الىواالث مً وغيرها اإلافىطُت بين والىاضع اإلاطخمز الخعاون  حعٍش
 والاحخمقُٖت؛  ا٣قاىاُت  إلاٗقًحر وي٘ زال٫ من طا٪ فى بمق ،والحماًت الالحئين لألػفال اإلاطاعدة جلدًم مجاالث فى الىاشؼت
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حرىق  إلاٟىيُت ٢ُقم ؤىمُت جالخٔ (ع) حر  اضواُت   خ٩ىمُت  اى٧قالث من ٚو ض  اىَنُت و اؿلُقث   خ٩ىمُت ٚو  من بمٍؼ
ٟق٫ الخخُقحقث  اضع ؾت  ًلؼم؛ خؿبمق  ا٣قثمت  ابر مج جىحُه وبٖقصة بيقُٞت، صٖم بغ مج جدضًض بُٛت  االحئحو ألَا

غ  إلاٗنُت،  إلانٓمقث م٘ بقادكقوع  ًى نل، ؤو بلى  اؿقمى  إلاٟىى جضٖى (ف) ؼ جىححهُت مبقصت جٍُى  بحو  اخٗقوو  اخٍٗؼ
  انٟس ى وامىىم وعٞقىهم  اصخص ى وؤمجهم  االحئحو، األَٟق٫  اضواُت   خمقًت جدؿحو بُٛت  إلانٓمقث وىظو  إلاٟىيُت

  اُبُعى؛ والاحخمقعى

ٟق٫ و إلاٗجى المٟىيُت  اخقب٘  اٗمل ٍٞغ٤ ٖلى ؤلاب٣قء بلى  اؿقمى  إلاٟىى جضٖى (ث)  الخُغ  إلاٗغيحو  االحئحو بقأَل
ٟق٫  جهقاه مغ٦ؼ بقٖخبقعىق ؼ  االحئحو، بقأَل ." ٖمله ٖن بإو٫، ؤوال  اخنُٟظًت،  الجنت ؤًٖقء وبباٙل  اٗمل، ٍٞغ٤ وحٍٗؼ

 

 الجيطُت عدًمي الالحئين: الثالث اإلاؼلب

". مى َنحهق من و خض  ًجٗله ممق مق، بضوات مق شخهق جغبِ ؾُقؾُت ٢قاىاُت ع بُت" بإجهق  ا٣قاىو  ٦خب في   جنؿُت حٗٝغ
   جمقٖت جدضص ألجهق ؾُقؾُت هي ٦مق و٢ى اُجهق،  اضوات صؾخىع  ًنٓمهق وو حبقث خ٣ى٢ق جغجب ألجهق ٢قاىاُت ع بُت هي ٞق جنؿُت

.  اضو٫  ٢ُقم ؤع٧قو من الاؾقس ي   اغ٦ن  اضوات قٗب حك٩ل  اتي  اؿُقؾُت

مىمق  (Jus soli) ألاعى خ٤ ؤو (Jus sanguinis)  اضم خ٤   جنؿُت وحٗخمض نُت ٢ًُت   جنؿُت ٞةو ٖو  جسً٘ بدخت َو
.   اضوات اؿُقصة  اٗقم الخٍٗغ٠

 زالاهق من ٌؿخُُ٘ مُٗنت، صوات حنؿُت اه ج٩ىو  ؤو في شخو ٧ل بد٤ ٦بحرة بضعحت  اضولي  ا٣قاىو  ٌٗتٝر  إلا٣قبل، وفي

.  اه جًمجهق ٢ض  اتي   خمقًت طا٪ بلى ؤ٠ْ  اضوات، ىظو في  اٗقصي  إلاى َن بهق ًخمخ٘  اتي ألازغي    خ٣ى١  ب٩قٞت  اخمخ٘

الو وحكمل   جنؿُت، في   خ٤ جدنقو٫   اتي  اضواُت  اىزقث٤ من  اٗضًض وىنق٥  1948 ٖقم ؤلانؿقو  خ٣ى١   اٗقامي ؤلٖا

   جنؿُت  نٗض م خقالث زٌٟ بكإو 1961 ٖقم و جٟق٢ُت   جنؿُت ٖضًمي ألاشخقم وي٘ بخدضًض  إلاخٗل٣ت 1954 ٖقم و جٟق٢ُت

ت، ؤؾـ ٖلى حنؿِخه من شخو ًدغم ؤو ًجىػ  ال"  ؤاه جا٦ض و اتي  19...".ؾُقؾُت ؤو صًنُت، ؤو ،  زنُت ؤو ٖنهٍغ

ذ ،1955 وفي  ٢ًقثُت ٖال٢ت ؤو نلت: "بقا٣ى٫    جنؿُت Nottebohm اىجبىىم ب٣ًُت ٌٗٝغ ُٞمق  اضواُت  اٗض٫ مد٨مت ٖٞغ

". و اى حبقث   خ٣ى١  وجبقص٫ و إلاكقٖغ و إلاهق ح  اىحىص في ٞٗلي وجًقمن  حخمقعي  عجبقٍ ؤؾقؽ ٖلى ٢قثمت

 ألاوعوبُت  إلاٟىيُت الجنت وآزغ 1984 ٖقم ؤلانؿقو  خ٣ى١  ألامحر٦ُت المد٨مت ٢غ ع في مخقبٗخه ًم٨ن  اظي  اخٍٗغ٠، ىظ 

  انًق٫ من حٗل  اظي ألامغ   جنؿُت، في خ٣هم ٖن ألاشخقم صٞقٕ في ألاؾقؽ ٌك٩ل ب٣ي ،1993 ٖقم والاجدقص  إلاى َنت خى٫ 

".   جنؿُت ٢ًقًق في  إلاُل٣ت  اضوات ؾُقصة" ٖلى يِٛ ٖنهغ ؤىم ٢غو  اه٠ زال٫ و إلاضني   خ٣ىقي

م  الاجدقص بلض و في والؾُمق   جنؿُت، ٖضًمي ألاشخقم من مالًحو ٖضة  اٗقام ؤادقء قتى في ًىحض طا٪، من وبقاٚغ

ُتي ن األبنقء بقانؿبت   خهىم وحه ٖلى خقصة  إلاك٩لت ج٩ىو  و٢ض.  اؿقب٤  اؿٞى ن من  إلاندضٍع  ؤو مسخلِ، ؤنل من ؤبٍى

. ُٞه  إلاىاىصًن  إلا٩قو حنؿُت بقاًغوعة ٨ًدؿبىو  ال ألجهم وطا٪ بإبىحهم،   خقم ألانل بلض ٚحر بلض في  إلاىاىصًن
                                                           

." ال يجوز حرمان شخص من جنسيتو تعسفًا أو إنكار حقو في تغييرىا (2). لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ( ): " من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 5 المادة  تنص 9 

ة مواطنًا فييا بمقتضى عتبره أية دولالشخص الذي ال ت: "  954 ويعتبر عديم الجنسية وفق المادة االولى من اتفاقية بشأن وضع األشخاص عديمي الجنسية لعام   

 ".تشريعيا
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لى  ُٞمق ؤنكُتهق مى نلت  االحئحو، اكاوو  إلاخدضة ألامم مٟىيُت من  إلاخدضة االمم   اٗقمت   جمُٗت َلبذ ألاؾقؽ ىظ  ٖو

 1961 ٖقم  جٟق٢ُت ٖلى وؤلاقغ ٝ   جنؿُت، ٖضًمي وخمقًت منه و اخ٣لُل   جنؿُت  نٗض م ومن٘   جنؿُت ٖضًمي بخدضًض ًخٗل٤
 20.  جنؿُت  نٗض م خقالث زٌٟ بكإو

 آغ  خضوثهق ومن٘   جنؿُت  نٗض م مك٩لت مٗق جت بلى نكإتهق منض  االحئحو اكاوو  إلاخدضة ألامم مٟىيُت ؾٗذ وا٣ض

ُضة الٗال٢ت قع ىظ  وفي  الجىء، ؤو وبقاجزوح  إلاك٩لت ىظو بحو جغبِ  اتي  اَى  46 ص ) 78 ع٢م  ا٣غ ع  اخنُٟظًت  جنتهق  ٖخمضث الَا
:   ُٞه حقء و اظي   جنؿُت، ٖضًمى ألاشخقم وخمقًت   جنؿُت  نٗض م خقالث وجسٌُٟ من٘ بكإو  -1995 – (

 حٗؿُٟت، بهىعة حنؿِخه من خغمقاه ٖضم فى وخ٣ه مق حيطُت على الحصىل  فى إوطان ول بحم مجهق  ٢غ ع " 

  ،النزوح إلى حيطِخه، جحدًد على الصخص كدرة عدم من ًخًمنه بمق   جنؿُت،  نٗض م ًاصي ؤو من  ا٣ل٤ ٌؿقوعىق وبط 

 للحُلىلت مهمت عىاصز حعخبر الجيطُت عدًمى ألاشخاص وحماًت   جنؿُت  نٗض م خقالث وجسٌُٟ من٘ ؤو ٖلى جا٦ض وبط

: محخملت لجىء حاالث ظهىر  دون 

ت بقإلاؿاواُقث ج٣غ (ؤ) ُمق   جنؿُت ٖضًمى  االحئحو بكإو  اؿقمى بقإلاٟىى بقاٟٗل  إلانَى  بنٗضم خقالث بخسٌُٟ ًخٗل٤ ٞو
 الجيطُت، عدًمى ألاشخاص عً هُابت أوشؼتها مىاصلت على الالحئين لشؤون اإلاخحدة ألامم مفىطُت وحصجع   جنؿُت،

ت مؿئىاُتهق و٦ظ  ،  اى٢قثُت الاحغ ء ث إلجسقط و اؿعى ،الدولُت الحماًت لخىفير اللاهىهُت وظُفتها مً هجشء  ٢بل من بهق  إلانَى

قث٠  ا٣ُقم ٖن  اٗقمت   جمُٗت  بنٗض م خقالث زٌٟ بكإو 1961  جٟق٢ُت من 11  إلاقصة بمىحب ؾلٟق اهق  إلا٣ضعة بقاْى
    جنؿُت؛

 وطع بشأن 1954 الجفاكُت الاهظمام على الدصجُع فى جيشؽ ؤو  االحئحو اكاوو  إلاخدضة ألامم مٟىيُت من جُلب (حـ)...

 اهظًن  إلانًمت  اضو٫  ٖضص إلادضوصًت آغ  ،الجيطُت اوعدام حاالث خفع بشأن 1961 واجفاكُت الجيطُت عدًمى ألاشخاص
ت  اٟنُت   خضمقث ؤًًق ج٣ضم وؤو  اه٨حو، ٗقث وجنُٟظ بةٖض ص ًخٗل٤ ُٞمق ،  اهلت ط ث والاؾدكقٍع  الضو٫    جنؿُت حكَغ

  بظا٪؛  إلاهخمت

 اوعدام حاالث وخفع مىع على الدصجُع فى جيشؽ أن  االحئحو اكاوو  إلاخدضة ألامم مٟىيُت من ؤًًق جُلب (ص)
ٟحو، وجضٍعب  إلاٗلىمقث، نكغ زال٫ من الجيطُت ؼ وفى   خ٩ىمُحو؛ و إلاؿاواحو  إلاْى   إلاهخمت؛ ألازغي   إلانٓمقث م٘  اخٗقوو  حٍٗؼ

 الجنت وألاعبٗحو  اؿقبٗت  اضوعة من  ٖخبقع  ٖــقمحو، ٧ل مــغة مى ٞقتهق باـى  االحئحو اكاوو  إلاخدضة ألامم مٟىيُت جضٖى (ىـ)
 بدنُٟظ ًخٗل٤ ُٞمق زقنت   جنؿُت، ٖضًمى ألاشخقم ٖن اُقبت بهق الايُإل جم  اتى ألانكُت خى٫  بمٗلىمقث  اخنُٟظًت،

..."   جنؿُت  نٗض م مك٩لت حؿقمت مضي طا٪ فى بمق   جنؿُت، بقنٗض م  إلاخهلت  اضواُت و إلابقصيء  اضواُت  اه٩ى٥

   جنؿُت ٖضًمي  االحئُحو وخمقًت   جنؿُت بنٗض م خقالث من   خض مجق٫ في  اؿقمُت  إلاٟىيُت حهىص صٞٗذ وا٣ض
 جلىم الذي والجبار اإلاهم الدور  على والخاهُد الاعتراف إلى ؤلاوطان حلىق  بمجلظ ٖجهم اُقبت  إلاجق٫ ىظ  في آقاهق ومى نلت

  21.اإلاجال هذا في ألاممُت اإلاؤضطت هذه به
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