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 مقدمة

ة تلعثلمٌ ةمع تلتؽٌرتت تلسٌثسٌ تفثقمث   تت وتزدتدأحدٌثه بد ةقدٌم ةمشكل ءجولتل ةمشكل نإ 

مر تلى موتجهثت فتتطور تأل ة، تلدكتثتورٌ ةحثولت تؽٌٌر تالنظموتلتى وتلحروج وتلثورتت 

و تبعد من ذلك أ ةقد ٌتسع نطثقهث فتإثر على تلمدنٌٌن تلذٌن ٌهربون تلى تلبالد تلمجثور ةمسلح

تللجوء  ةلى قوتعد تلقثنون تلدولً تلتً تنظم عملٌإعون فً ذلك ضكالجبٌن ٌخ تلى بالد تقبلهم

ترفض بعض تلدول تستقبثل تلالجبٌن رؼم ظروفهم فتطردهم فعدتد وضوتبطهث وقد تتزتٌد تأل

مث بنسثن ضطهثد وتلعصؾ بحقوق تإلمن على تلحدود تلى بالدهم تلتً خرجوت منهث نتٌجه تإل

ع لحقوق ومن هنث حثول تلمجتمع تلدولً تٌجثد حل لمشثكل ثهم وضٌل إٌذتءٌترتج على ذلك من 

فً  ةمن تلوكثالت تلمتخصص ةمجموعة مم تلمتحدت تألؤلهم فثنش ةتلالجبٌن لتوفٌر سبل تلحمثٌ

 ةلكن مع تستمرتر وتزٌد تلمشكل ،حمثٌه تلالجبٌن تنشث بصفه مإقته لحل مشثكل محدده لالجبٌن

وتعتمدت  5555لشإون تلالجبٌن فً تلعثم  ةتلسثمٌة مم تلمتحدألت ةمفوضٌة مم تلمتحدت تألؤتنش

بوضع تلالجبٌن وذلك فً عثم  ةجنٌؾ تلخثص ةفثقٌإتفى ذلك وهً  ةمتخصص ةتفثقٌإتكبر 

كمه ثقوتعد تلقثنون تلدولً تلح ةفً ذلك تلمجثل مطبق بمجهود كبٌر تلك تلمفوضٌةوقثمت  5555

لى بلده تو إرٌث ستو تعثدته ق تلالجاعدم رد  أفً ذلك تهمهث مبد ةمبثدئ تسثسٌ سمر وتسلهذت تأل

ضطهثد فً حثله تللجوء تلى دوله خوفث من هذت تالضطهثد إلي مكثن ٌخثؾ علٌه فٌه من تأتلى 

تلتً قد تصل به تلى ،  تلظلم طثبلة تسرته وتٌقثعه تحت  بحقوق تالنسثن وتشرٌد صؾ تو تلع

شخثص ألمن حٌث ت أوتثٌق تلدولٌة ضوتبط تطبٌق هذت تلمبدو حرٌته وضعت تلمأفقدتن حٌثته 

ة ق تلدولٌٌثتولم تترك تلمو،بتحدٌد من هم تلمستفٌدون من هذت تلمبدت وكذلك من حٌث تلموضوع 

 تلالجاٌستفٌد منه تلالجا فً كل تلحثالت بل جعلته حقث ٌقثبله تلتزتم من  ههذت تلمبدت علً تطالق

 وعدم إخالله بنظثمهث تلعثم لجؤ تلذي من تلدولهؤعدم تلعبث ب ثهمهأ

  ةالدراس ةهمٌأ

تلبالد  منو ةعدتد تلالجبٌن فً تلعثلم عثمأمع تزتٌد  ةخثص ههذت تلبحث وتضح ةهمٌأتثتً 

وكثن  ةوروبٌأوؼٌر  ةوروبٌأ ةتلكثٌر منهم تلى دول مختلف لجؤعلى وجه تلخصوص ف ةتلعربٌ

تلالجبٌن فً بعض تلدول تستقبلتهم وتلبعض رفضهم مثم حثالت أ ث  موقؾ تلدول تلمستقبله مختلف

تلقثنونً للدول فً قبول تلالجبٌن تو رفضهم  اللتزتمتلتسثإل حول مدى ت ثثروهنث  ، عند تلحدود

 تللجوءعدد حثالت تللجوء وتنتشثرهث وتستمرتر تلنزتعثت تلتً تدت تلى هذت  تزتٌدخثصه مث 

 ة لفترتت طوٌل



 ةالدراس ةاشكالٌ

رٌه وتسلٌط تلضوء سفً تحدٌد تالطثر تلقثنونً لمبدت عدم تإلعثدة تلق ةتلدرتس ةلٌتظهر تشكث 

تلى تمثكن ٌتحدون فٌهث  قسرٌث   مرد تلالجبٌن عند تلحدود تو تعثدته معلى تلتزتم تلدول بعد

لكل دوله على ة مبدت تلسٌثدوال ٌتعثرض  ةبثعتبثره تلتزتمث قثنونٌث وتوضٌح تن مبدت عدم تالعثد

 ةستثنثءتت تلوترإلطثر تلقثنونً و شروط تطبٌقه و توتإل أرتضٌهث وتوضٌح حدود هذت تلمبدأ

 علٌه بحٌث ٌبدو وتضحث جلٌث للتطبٌق تلعملً وتلقضثبً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrac 

The phenomenon of asylum, refugee movements and the resulting 

difficulties have exacerbated the problems associated with receiving 

the increasing numbers of refugees and asylum seekers in light of the 

somewhat difficult economic and social conditions. 

International protection of refugees is a basic and humanitarian 

responsibility. It is the responsibility of the United Nations High 

Commissioner for Refugees, as it exercises its humanitarian functions 

in protecting and assisting refugees. This requires full cooperation with 

countries. Given the magnitude and complexity of the refugee problem 

today, the need for full cooperation has become stronger than before  ,  

The principle of non-refoulement is one of the basic principles in the 

asylum law, as it is the basic guarantee that protects a person from 

falling into the hands of those trying to persecute him, and since the 

asylum seeker is a potential refugee, he must benefit from this 

principle until a decision is taken on his asylum application. 

The aim of our study is to shed light on the commitment of all states 

not to forcible return when any refugee crosses the international 

borders of a country which includes and includes the country of the 

real refugee. In accordance with other international legal principles as 

well as strengthening external application of regional borders in order 

to avoid the forced return of refugees 

 

 



 مبحث تمهٌدى

 المفهوم القانونى للجوء والَلجا فى القانون الدولى

 -تمهٌد وتقسٌم:

وتلقٌم  عىتلحضثرتت تلقدٌمه ظثهره تللجوء وقد كثن مرتبطث بثلدٌن وتلقثنون تلطبٌ رفتع

 تلسثبده فً تلمجتمع حٌث كثن ٌمثل ظثهره بش

ستمره تلى تالن فحٌثمث وجد تالضطهثد وجدت تللجوء رٌه الزمت تلظلم وتالستبدتد وال زتلت م

طثر إٌثد تهتمثم تلمجتمع تلدولً فً قضثٌث تللجوء وتلالجبٌن فً دزإوتلنزوح تلدتخلً وبعد 

و من هو تلشخص تلذي ٌمكن أشكثلٌه تحدٌد من ٌعتبر الجا إتلعالقثت تلدولٌة نثتجه عن ذلك 

 ،خرى لهوكٌؾ ٌتم تلتمٌٌز بٌن تلالجا وبٌن تلفبه تلمشثبهه تأل اجالتن ٌنطبق علٌه وصؾ تل

 ؾمن نتثبج تتعلق بثلحمثٌه تلقثنونٌة للشخص تلذي ٌنطبق علٌه وص ذلكنظرت لمث ٌترتج على 

 صفة.ثثر تلتً تترتج على تطالق هذه تلتلالجا وتأل

تلخثصه بحق تللجوء وذلك فرد تلقثنون تلدولً تلعثم عددت من تلقوتعد تلقثنونٌة تلدولٌة أولقد  

كثنت  نإو ،تللجوء من جهه وترتبثطهث بحقوق تإلنسثن من جهه تخرى ةدول ةرتبثطهم بسٌثدإل

و تعدٌل تلقوتعد تلقثنونٌة تلدولٌة تلتً تتعلق أرٌع شسثسً فً تأدول تلعثلم سثبقث تقوم بدور 

دولٌة تو تلعرؾ تلدولً هذه تلقوتعد من تلمعثهدتت تل إستمدتبقضثٌث تللجوء وتلالجبٌن سوتء 

ة تلعثلمٌ رجفً تلقثنون تلدولً تلعثم ؼٌرتنه بعد تلح ةتلتقلٌدٌ ةتلسٌثد ةلنظرٌ ةتلكبٌر ةوذلك للمكثن

نشثء تألمم تلمتحدة وقد إمع  ةبدت ٌظهر دورت متنثمٌث للمنظمثت تلدولٌة تلحكومٌه خثص ةتلثثنٌ

م تلمتحدة لشإون تلالجبٌن دورت تسثسٌث ملأل ةتلسثمٌ ةسهث تلمفوضٌأكثن لهذه تلمنظمثت وعلى ر

ٌتمتع بموجبه بثلحقوق وتلحرٌثت تلسٌثسٌه وقد ظهرت  لالجاصنع مركزت قثنونً  ةفً محثول

قلٌمٌه تلتً تتعلق بثلالجبٌن ومن تفثقٌثت تلدولٌة وتإلبرتم تلعدٌد من تإلإهذه تلمحثوالت من خالل 

 5561وتلبروتوكول تلملحق بهث لسنه  5555سنه همهث إتفثقٌة تألمم تلمتحدة تلخثص بثلالجبٌن لأ

 .5565إتفثقٌة منظمه تلوحده تالفرٌقٌه لسنه 

وبسبج هذه تألهمٌة سنبٌن فى هذت تلمبحث مثهٌة تللجوء ومن ثم تلالجا وذلك فى تلموتثٌق 

 -تلدولٌة كمث ٌلى:

 



 

 المطلب األول 

  للجوءتنعرٌف 

 اللجوء لغهأوَلً:  

مشتق من "لجؤ " ولجؤ إلى تلشا تو تلمكثن أى تستند إلٌه ولجؤ إلى  تلعربٌة تللجوء فً تللؽه

تلشخص أى تستقوى به ولجؤت من فالن أي عدلت عنه تلى ؼٌره وٌقثل لجؤ من تلقوم أى تنفرد 

وألجؤه إلى تلشا أى تضطره إلٌه وألجؤ أمره إلى هللا ‗ وخرج عن زمرتهم إلى ؼٌرهم(5)عنهم 

لق على مكثن تللجوء وتلملجؤ تلمعقل وتلجمع "ألجثء" وٌقثل حصنته وتلملجؤ ٌط (2)أى أسنده إلٌه

 .فً ملجؤ

 ثانٌاً: اللجوء اصطَلحا

أمث تللجوء تصطالحث  فهو" تإلضطرتر إلى هجرة تلوطن بسبج تؽٌٌر نظثم تلحكم فى تلدولة 

ة بفعل ثورة أو تنقالج هربث  من تإلضطهثد ألسبثج دٌنٌة أو عقثبدٌة أو نصرٌة وتختٌثر دول

 (3)أخرى لإلقثمة بصورة دتبمة أو مإقتة لحٌن زوتل سبج تللجوء" 

 bathوقد عرفت تلمثدة تألولى من قرترتت معهد تلقثنون تلدولى فى دورته تلمنعقدة فى مدٌنة 

تلملجؤ بؤنه "تلحمثٌة تلتى تمنحهث تلدولة ألحد تألجثنج تلذى جثء ٌطلبهث  5551فى برٌطثنٌث سنة 

  (4)أو فى مكثن أخر ٌتعلق ببعض أجهزتهث تلموجودة فى تلخثرج " فى إقلٌم تلك تلدولة

و ٌعرؾ فقهثء تلقثنون تلدولً حق تللجوء بؤنه ذلك تلحق تلذي ٌمنح ألجنبً خرج أو أخرج من 

دولته تألصلٌة وال ٌرؼج أو ال ٌستطٌع تلعودة إلى هذه تلدولة بسبج تمزق تلعالقة تلتً تربطه 

سٌثسً وتلتهدٌد، وإمث لرؼبته فً عدم تلخضوع لحكومة جدٌدة تلتً بهث، إمث بسبج تالضطهثد تل

                                                           

  ٕ٘ٔص -ٜٜٗٔ-دار صادر بيروت –المجمد األول  -لسان العرب–بن منظور  (ٔ)
(
2
خثلد تلربٌع حق تللجوء فً تلفقه تإلسالمً وتلقثنون تلدولً، مقثل منشور بموقع مجلة تلشرٌعة وتلدرتسثت تإلسالمٌة، جثمعة (

نقال  عن بلمدٌونً محمد، وضع تلالجبٌن فً تلقثنون تلدولً تإلنسثنً، مجلة  kw.edu.kuniv.pubcouncil;//httpتلكوٌت، 

 565م، ص2151جثنفً  51تألكثدٌمٌة للدرتسثت تإلجتمثعٌة وتإلنسثنٌة، تلعدد 

العدد -المجمد الثاني  -اسيةمجمو القادسيو لمقانون والعموم السي -التنظيم الدستوري لحق المجوء-د/ عمي يوسف شكري (ٖ) 
 اٚٙص  ٜٕٓٓ -االول

-دار النيضة العربية-حق المجوء السياسى "دراسة فى نظرية حق الممجأ فى القانون الدولى"-د/ برىان أمر اهلل (ٗ)
  ٘ٔص -ٕٛٓٓ



قد تكون ظثلمة أو ؼٌر شرعٌة. كمث ٌعرفون تلملجؤ بؤنه حمثٌة قثنونٌة ذتت طثبع مإقت تمنحهث 

 (5)دولة تسمى دولة تلملجؤ ألجنبً تتوتفر فٌه صفة تلالجا

وتذت منح تلملجؤ على إقلٌم تلدولة سمى بثلملجؤ تإلقلٌمى أمث إذت منح خثرج نطثق إقلٌم تلدولة فى 

 (2)سفثرتهث بثلخثرج أو على أحد سفنهث أو طثبرتتهث بثلخثرج سمى بثلملجؤ تلدبلومثسى 

 تلمسلحة تلنزتعثت بسبج بهم تألخطثر تلمحدقة من تلضحثٌث هروج وٌنتج تللجوء فى تلؽثلج من

 تلدولٌة تللجنة هً تلضحثٌث إلٌهث ٌلجؤ تلتً تألمثكن تلحمثٌة،وأول فٌهث لهم وهٌبثت تتوفر أمثكن إلى

سوتء  ضعفث، تألفرتد أكثر بحمثٌة جنٌؾ إتفثقٌة طرؾ تلمفوضة من بثعتبثرهث تألحمر للصلٌج

 مع شملهم ولم تلمفقودٌن تقوم بتقصً كمث للهجوم، ٌتعرضون مدنٌٌن أو حرج أسرى كثنوت

 ملزمون تلنزتع بؤنهم أطرتؾ جمٌع وتذكٌر أوطثنهم، إلى تألسرى على إعثدة وتإلشرتؾ عثبالتهم

 ، (3)جنٌؾ  تتفثقٌثت بتطبٌق

( على حرٌة تالنتقثل وحق كل فرد 53/2وقد نص تإلعالن تلعثلمً لحقوق تإلنسثن فً تلمثدة )

خرى وتلعودة إلى هذت تإلقلٌم مرة فً أن ٌؽثدر إقلٌم تلدولة تلتً ٌعٌش فٌهث أو إقلٌم أٌة دولة أ

من تلعهد تلخثص بثلحقوق تلمدنٌة  52ثثنٌة، وهو نفس تلمعنى تلذي نصت علٌه تلمثدة 

من تإلعالن فنصت على أنه ٌحق لكل فرد ٌعثنً من تضطهثد أو قهر  54وتلسٌثسٌة، أمث تلمثدة 

تفثقٌة تألمرٌكٌة لحقوق من تال 22أن ٌسعى إلى طلج تللجوء لدى دولة أخرى، وبثلنسبة للمثدة 

فقد أكدت على تلحق فً طلج تللجوء فً حثلة تلمالحقة بسبج جرتبم  5565تإلنسثن لسنة 

تلسٌثسٌة أو تلعثدٌة، أمث عن مٌثثق تألوروبً للحقوق تألسثسٌة تلذي بدأ تلعمل به فً دٌسمبر 

تتفثقٌة جنٌؾ ٌكفل حق تللجوء بثالحترتم تلوتجج لقوتعد ―منه على:  51تنص تلمثدة  2111

 ‖.تلمتعلقثن بوضع تلالجبٌن 5561وبروتوكولهث تالختٌثري لعثم  5555لـعثم 

وٌختلؾ تللجوء عن تلهجرة تلتى هى لفظث  مشتقث  من تلكلمة تلثالثٌة "هجر" ومعنثهث تلرحٌل عن 

تلمكثن أو تلتخلى عن شا مث وأٌضث  تعرؾ تلهجرة بؤنهث إنتقثل تألفرتد من مكثن ألخر بؽرض 

ستقرتر فى تلمكثن تلجدٌد ، أمث تصطالحؤ  تعرؾ تلهجرة بؤنهث تإلنتقثل من تلبلد تألم إلى تإل

                                                           

  ٜٜٔص -مرجع سابق -القانون الدولى العام وقت السمم-د/ حامد سمطان (ٔ)
(
2
ثٌة تلدولٌة لحقوق تإلنسثن فً إطثر منظمة تألمم تلمتحدة، تلوكثالت تلمتخصصة، تلطبعة تلثثلثة، دتر حمد أبو تلوفثء، تلحم أد/  (

 .216،ص.  2111تلنهضة تلعربٌة، تلقثهرة، 

 ص ، 2005 االولى الطبعة الجامعية بالجزائر، المطبوعات المعاصر،ديوان الدولي القانون في اهلل،معجم سعد عمر(ٖ)
360 



تإلستقرتر فى بلد أخر وهى حركة أفرتد تلتى ٌتم فٌهث تإلنتقثل بشكل فردى أو جمثعى من 

 موطنهم تألصلى إلى وطن جدٌد ، 

ث بعكس تللجوء تلذى ٌجبر وؼثلبث  تكون تلهجرة طوعٌة رؼم أن تلظروؾ قد تلجؤ تألشخثص إلٌه

تلشخص فٌه على ترك وطنه بال خٌثر له وفرتر من تإلضطهثد قبل تلظروؾ تإلقتصثدٌة تلتى 

 تكون تلعثمل تألسثسى فى تلهجرة 

كمث ٌختلؾ تللجوء عن مصطلح "تإلستجثرة" فى تلشرٌعة تإلسالمٌة وهى لفظ من تستجثر أى 

تستجثرك فؤجره حتى ٌسمع كالم هللا ثم أبلؽه طلج تألمن قثل تعثلى "وإن أحد من تلمشركٌن 

 مؤمنه ذلك بؤنهم قوم ال ٌعلمون "

وتإلستجثرة تؤتى من شخص وقع علٌه ظلم فٌستجٌر بؤخر لرفع تلظلم عنه وقد ال ٌنتج عنه 

 (5)تإلنتقثل من بلد ألخر أو من مكثن ألخر 

تلملجؤ إلى قسمٌن ، ملجؤ قثنونى وٌعتمد فى منحه على تلمبثدئ  (3)وقسم بعض تلفقهثء (2)

تلقثنونٌة وبثلتثلى ال ٌمكن تلمطثلبة بتسلٌم تلالجا ، وملجؤ فعلى وهو تلملجؤ تلذى تمنحه تلدولة 

                                                           

 طالب أبي ابنة ىانئ أم مولى مرة أبا أن : اهلل عبيد بن عمر مولى النضر أبي ما روى عن ودليل اإلجارة من السنة (ٔ)
 انو عمي أمي ابن اهلل زعم رسول يا :الفتح فقمت اهلل عام رسول إلى ذىبت " : تقول طالب أبي ابنة ىانئ أم أنو سمع أخبره
 من أجرت يا أم ىانئ "  أجرنا قد"اهلل  رسول فقال ، ىبيرة بن فلن ، أجرتو قد رجلً  قاتل
 إدخال فان وبالتالي ، ألم ىانئ إقراره خلل من بيا والعمل االستجارة إقراره بقبول عمى الحديث ىذا دلّ  : الداللة وجه

 التنبو ينبغي ولكن ، المسممين نساء من امرأة أعطى األمان الذي كان ولو حتى بذمتو لو الوفاء يمزم المسمم ذمة في الكافر
 ذلك عمى يترتب أن يمكن الذي الضرر أو لممصمحة لتقديرىا تبعاً  نائبو اإلمام أو بإجازة مقيد األمان إعطاء حق أن إلى
 ىانئ  أم يا أجرت من أجرنا قد" :ىانئ من قولو ألم يستفاد ما وىذا

مجمة الجامعة اإلسلمية -حقوق )اللجئين( في الشريعة اإلسلمية والقانون الدولي-راجع فى ذلك صلح الدين طمب فرج 
 ٜٕٓٓيناير  ٛٛٔص  - ٜ٘ٔ)سمسمة الدراسات اإلسلمية( المجمد السابع عشر، العدد األول، ص 

  ٕٜ٘ص -ٖٜٛٔ-الكويت-دار الرسالة-مختار الصحاح -أبي بكر الرازى (ٕ)
ومن الجدير بالذكر أن بعض الفقو أبدى تحفظًأ عمى ىذا التقسيم من حيث أن مطالبة الدول التى لجأ إلييا الشخص (ٖ) 

عدم المطالبة بتسميم اللجئ ال يرفع  بالتسميم أو عدم مطالبتيا ليست فارقًا جوىريًا بين الممجأ اإلقميمى والممجأ الواقعى وأن
إما أن يكون  ويرى أن الممجأ  اص الطبيعة القانونية وبالتالى اليبرر تسميتو ممجأ فعمىعن الممجأ الذى منح ألحد األشخ

ما أن يكون ليس عمى إقميميا بل عمى سفاراتيا فى الخارج أو سفينتيا أو  عمى إقميم الدولة وىنا يسمي ممجأ إقميمى وا 
 داىم ييدد حياتو وسلمتو حيث يطمب اللجئ اإلقامة مؤقتًا أو لمدة طويمة ىربًا من خطر طائراتيا

 وكذلك  ٕٖٔص – ٜٙٚٔجامعة اإلسكندرية –الممجأ فى القانون الدولى -راجع د/ حمدى الغنيمى 
Grahle Medsem: the states of refugers in international law vol Lyden 1976 - 

 



بؽٌر مبرر أو سند قثنونى نتٌجة توتجد تلشخص على إقلٌم تلدولة وبثلتثلى ٌحق لدولة تألصل أن 

 ٌة بتسلٌم تلالجاتطثلج تلدولة تلثثن

 الثانى المطلب

 ةالدولٌ المواثٌقمفهوم الَلجا فى 

رؼم تإلهتمثم شبه تلمبكر من قبل تلمجتمع تلدولى بمشثكل تلالجبٌٌن ومحثولة تقنٌن أوضثعهم 

إال أن تإلتفثقٌثت تلدولٌة تلتى عثلجت تلوضع تلقثنونى لالجبٌن  (5)عن طرٌق إتفثقٌثت دولٌة

زت فى بدتٌتهث بعدم تلشمولٌة فقد كثنت كل إتفثقٌة خثصة بعدد محدود وكٌفٌة حل مشثكلهم تمٌ

من تلدول وتتركز لحل مشكلة محددة فى نطثق جؽرتفى معٌن، لكن مع إتسثع مشثكل تلالجبٌٌن 

وتعدد تلمنثطق تلنثزحٌن منهث وتختالؾ ثقثفثت تلك تالمثكن كثن ال بد من تحدٌد تلمفثهٌم عثلمٌث 

ة شثملة تنظم أوضثع تلالجبٌٌن وترعثهث تألمم تلمتحدة كمنظمة عثلمٌة، لهث وكثن ال بد من إتفثقٌ

وتلتى  5555من تلسلطة مث ٌمكنهث من تنظٌم تألوضثع وتنفٌذ مث ٌتفق علٌه فكثنت تتفثقٌة عثم 

تعتبر حجر تلزتوٌة ونقطة تلتحول فى تنظٌم عثلمى لوضع تلالجبٌٌن ثم تلتهث بعد ذلك إتفثقٌثت 

كن مختلفة من تلعثلم تسثٌر تلك تإلتفثقٌة وتتطور من مضمونهث بمث ٌزٌد من حقوق متعددة فى أمث

تلالجبٌٌن،لذت تتطور تعرٌؾ وتحدٌد مضمون مصطلح تلالجا مع تلك تلتطورتت وهو مث 

  -سنعرضه كمث ٌلى:

 الفرع األول

 الخاصة بوضع الَلجبٌن 1551مفهوم الَلجا قبل إتفاقٌة 

جا" فى تلقرن تلسثبع عشر وأطلق على تلمطرودٌن من فرنسث كثن أول ظهور لمصطلح "تلال

إال تن تعتمثدهث فى وثثبق دولٌة كثن خالل تلقرن  تلتثسع عشرورتج ذلك تلمصطلح خالل تلقرن 

 تلعشرٌن ،

ولم ٌتسم تلمصطلح فى بدتٌته بثلؽموض أو تلتعقٌد وذلك ألن تلوثثبق تلتى نظمت موضوع 

طثبفٌة تلى حد كبٌر بمعنى أن كل إتفثقٌة كثنت تنظم وضع تلالجبٌن فى تلك تألوقثت كثنت 

                                                           
5
 ( 2111 لعثم تلعثلم فً تلالجبٌن حثلة تلالجبٌن، لشإون تلمتحدة تألمم مفوضٌة : تلمثثل سبٌل على تنظر ( (

Asylum in the ) تلصنثعً تلعثلم فً تللجوء - 1 تلفصل ،(State of the World's Refugees 2000) 
 industrialized world)، 1 تلمربع - هثٌتً من تلقثدمون تللجوء طثلبو Box 7.4 Haitian asylum seekers 4 على

State of the ) ، 2116 لعثم تلعثلم فً تلالجبٌن وحثلة ،www.unhcr.org/publ/PUBL/3ebf9bb10.pdf : تلعنوتن 
 World's Refugees 2006)، تللجوء ضمثن - 2 تلفصل Safeguarding asylum، 2 تلمربع - - تثمبث مسؤلة 3

 بثلبحر وتإلنقثذ تالعترتض (Box 2.3 The Tampa Affair: interception and rescue at sea) : تلعنوتن على
.www.unhcr.org/publ/PUBL/4444d3c320.htm 



مجموعه معٌنة من إقلٌم معٌن أو منطقة محددة فكثن مصطلح "الجا " ٌشٌر تلى تلمطرودٌن 

تلذى كثن خثص بثلالجبٌن  5526مثٌو  52من تلك تلمنطقة ، ومن أمثلة تلك تإلتفثقٌثت تتفثق 

تلتً  5533أمث تتفثق ، جبٌن تألشورٌٌن كثن خثص بلال 5521ٌونٌو  31تلروس وتتفثق 

أكتوبر من عثم  21فً  —بلجٌكث وبلؽثرٌث ومصر وفرنسث وتلنروٌج —أبرمتهث خمس دول

فكثنت كل تتفثقٌة ترؼج فى خدمة فبة محدده فتعرؾ تلالجا طبقث  لهث فكثن من تلممكن  5533

بقث  إلتفثقٌة أخرى، ورؼم تلتبثٌن أن ٌعتبر شخص مث الجبث  طبقث إلتفثقٌة معٌنة وال ٌعتبر الجبث  ط

إلى حد مث فى تحدٌد مفهوم تلالجا نظرت  لتعدد تإلتفثقٌثت فى هذت تلشؤن وتبثٌن أمثكنهث ونطثقهث 

إال أن قوتسم مشتركة كبٌرة قربت تلى حد كبٌر بٌن مفهوم تلالجبٌن رؼم أنهث لم توحده نظرأ 

هث، وظهرت محثوالت تحدٌد من هو لتطور أوضثع تلالجبٌن مع تطور تلحروج وتتسثع نطثق

تلالجا حٌنمث بدأ تنظٌمه عثلمٌؤ عن طرٌق منظمثت دولٌة وكثن أولهث "تلمنظمة تلدولٌة 

بعد مضً سنتٌن على إنشثء تألمم تلمّتحدة وهً تلوكثلة  5541لالجبٌن" تلتى تؤسست فً سنة 

، بمث فً ذلك تسجٌلهم وتحدٌد تلدولٌة تألولى تلتً تتعثطى بشمولٌة مع كثفّة نوتحً حٌثة تلالجبٌن

وكثن من مهمثمهث تن تحدد من ٌنطبق علٌه  .وضعهم وعودتهم تلى بلد تألصل وإعثدة تلّتوطٌن

وصؾ الجا فٌستفٌد من خدمثتهث وكثنت تصدر مث ٌسمى "شهثدة تلقثبلٌة " تلتى كثنت تضمن 

للمعنٌٌن تإلستفثدة من تإلتفثقٌثت تلدولٌة تلمتعلقة بثلالجبٌن، وقد حددت تلمنظمة مفهوم تلالجا 

 وقعت أحدتث نتٌجة وتلذي تلسثبق، تلمعتثدة هإقثمت بلد أو جنسٌته بلد خثرج شخص ٌوجد كل"بؤنه 

 من ٌملك تلذي تلبلد حكومة بحمثٌة ٌستظل أن ٌرٌد ال أو ٌستطٌع ال تلثثنٌة، تلعثلمٌة بدء لحرج بعد

 (5)قبل جنسٌته"

نه مع تتسثع تلحروج أال إورؼم تسهثمثت تلمنظمة فى مجثل حمثٌة تلالجبٌن وتعثدة توطٌنهم  

وتفثقم مشثكل تلالجبٌن فشلت تلمنّظمة تلدولٌة للالجبٌن فً تإلستمرتر فً نٌل رضى تلمجتمع 

تلدولً فً نهثٌة تألربعٌنثت، بقٌت تلحثجة وتضحة تلى وكثلة للالجبٌن. وبعد مدتوالت سثخنة 

تم تؤسٌس مكتج  ومتعددة فً تألمم تلمّتحدة حول تلشكل تلذي ٌجج أن تّتخذه هذه تلوكثلة،

تلمفوض تلسثمً لألمم تلمّتحدة لشإون تلالجبٌن كعضو فرعً فً تلجمعٌة تلعمومٌة فى دٌسمبر 

وتلتى لم تحدد مفهوم تلالجا تال تنهث تستثنت من حمثٌتهث بعض ممث كثنت تلمنظمة  5545سنة 

                                                           

(ٔ)Robert SALOMON, Les réfugiés, 1ère édition, Paris: PUF, Coll. “ Que sais – je ? “, Nº. 
1092, 1963, p.48. 



ن تلمسثعدة من فقد تستثنً من والٌة تلمفوضٌة تألشخثص تلذٌن كثنوت ٌتلّقو (5)تلسثبقة تشملهم

وكثالت أو مصثدر أخرى فً تألمم تلمتحدة عند إقرتر نظثم تلمفوضٌة. ولذلك، لم تشمل والٌة 

تلمفوضٌة تألشخثص تلذٌن نزحوت بفعل تلحرج تلكورٌة وتلذٌن شملتهم والٌة وكثلة تألمم 

نسثء وكذلك، ال تشمل والٌة تلمفوضٌة تلرجثل وتلUNKR) تلمّتحدة إلعثدة تإلعمثر تلكورٌة)

وتألطفثل تلذٌن هم موضوع مسإولٌة وكثلة تألمم تلمتحدة إلؼثثة وتشؽٌل تلالجبٌن تلفلسطٌنٌٌن 

 (. (UNRWAفً تلشرق تألدنى

رؼم تجرٌمهث لنقل تلالجا أو ترحٌلة لكنهث لم تعرؾ تلالجا فقد   5545أمث تتفثقٌثت جنٌٌؾ 

 فً كثن شكل مث وبؤي لحظة فً أنفسهم ٌجدون تلذٌن بؤنهم "تولبك تحمٌهم تلذٌن تألشخثص عرفت

 تحتالل رعثٌثه أودولة من لٌسوت تلنزتع فً طرؾ سلطة تحت تحتالل تو مسلح نزتع قٌثم حثلة

 رعثٌثهث" من لٌسوت

 شخص أي نقل جوتز "عدم تلرتبعة على جنٌؾ تتفثقٌة من 45 تلمثدة من تلرتبعة تلفقرة ونصت 

 عقثبده تلدٌنٌة أو تلسٌثسٌة آرتءه بسبج لالضطهثد تلتعرض ٌخشى فٌه بلد إلى تلمجثل فً محمً

 تلفردي أو تلجمثعً تلنقل حظر "تلمعثهدة على نفس من 45 تلمثدة من 5 تلفقرة نصت كمث ."

 " كثنت تلدعثوى أٌث أخرى دولة أي أو تالحتالل دولة أرتضً إلى أونفٌهم تلمحمٌٌن لألشخثص

تلذى ٌإدى بثلتؤكٌد تلى  (ٕ)وتالبعثد تلقسرى للمدنٌٌنوتلك تلفقرتت رؼم تجرٌمهث للطرد وتلنفى 

بثلسكثن  تإدي وتلتً تلمحظورة تألعمثل بعض بتعدتد لجوء تال تنهث لم تعرؾ تلالجا فهً تكتفت

 تعد وتلتً لهث ٌتعرضون تلتً تألفعثل بعض عددت كذلك أرتضٌهم، عن تللجوء إلى تلمدنٌٌن

 تإلنسثنً  للقثنون تنتهثكثت

 

 الثانىالفرع 

 1551لسنة الَلجبٌن بوضع الخاصة المتحدة األمم َلتفاقٌة وفقاً  الَلجبٌن مفهوم

تعتبر هذه تإلتفثقٌة هى أول تتفثقٌة دولٌة حقٌقٌة تتنثول تلنوتحى تلجوهرٌة من حٌثة تلالجا. وقد  

ً بٌنت مجموعة من حقوق تإلنسثن تألسثسٌة تلتى ٌجج أن تكون على تألقل معثدلة للحرٌثت تلت

                                                           

(1)Office of the United Nations High Commissioner for Refugees Case Postale 2500 CH-
1211 Geneva 2 Switzerland 

  2155عثم -جثمعة تلمنوفٌه–رسثلة دكتورتة مقدمة لكلٌة تلحقوق  -تإلبعثد أو تلنقل تلقسرى للمدنٌٌن فى ضوء أحكثم تلقثنون تلدولى تلعثم–د/أحمد عطث عبدتلعظٌم  (2)



ٌتمتع بهث تلرعثٌث تألجثنج فى بلد مث، وفى تلعدٌد من تلحثالت، تلممنوحة لموتطنً تلك تلدولة. 

وتعترؾ هذه تالتفثقٌة بثلنطثق تلدولً ألزمثت تلالجبٌن، وضرورة توتفر تعثون دولً، بمث فى 

 ذلك تقتسثم تألعبثء بٌن تلدول، من أجل معثلجة تلمشكلة

تلالجا ونوع تلحمثٌة تلقثنونٌة، وؼٌر ذلك من تلمسثعدتت وتبٌن تالتفثقٌة بوضوح من هو 

وتلحقوق تالجتمثعٌة تلتى ٌجج أن ٌحصل علٌهث من تألطرتؾ تلوطنٌة تلموقعة على هذه 

 تلوثٌقة. 

وهً تحدد، بقدر متسثو، تلتزتمثت تلالجا تجثه تلحكومثت تلمضٌفة، كمث تحدد بعض تلفبثت 

ٌٌن ؼٌر تلمإهلٌن للحصول على صفة تلالجا وقد تلمعٌنة من تألشخثص، من قبٌل تإلرهثب

فقد وضعت تإلتفثقٌة محددتت إلعتبثر (5)من ٌنطبق علٌهم صفة تلالجا 5555حددت إتفثقٌة 

 -تلشخص الجبث  وهى :

                                                           

 اللجئ بالنص فى مادتيا األولى  ٜٔ٘ٔقد عرفت إتفاقية األمم المتحدة لعام (ٔ)
 ألغراض ىذه االتفاقية، تنطبق لفظة الجئ عمي: -ألف  "
 ٕٛ، أو بمقتضى اتفاقيتي ٕٜٛٔحزيران/يونيو  ٖٓو  ٕٜٙٔأيار/مايو  ٕٔ. كل شخص اعتبر الجئا بمقتضى ترتيبات ٔ

 ، أو بمقتضى دستور المنظمة الدولية للجئين.وال يحول ما اتخذتو المنظمة الدولية ٖٜٛٔفبراير  ٓٔ، و ٖٖٜٔأكتوبر 
للجئين أثناء واليتيا من مقررات بعدم األىمية لصفة اللجئ دون منح ىذه الصفة لمن تتوفر فييم الشروط المنصوص 

 من ىذا الفرع، ٕعمييا في الفقرة 
، وبسبب خوف لو ما يبرره من التعرض ٜٔ٘ٔكانون الثاني/يناير  ٔ. كل شخص يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل ٕ

دينو أو جنسيتو أو انتمائو إلي فئة اجتماعية معينة أو آرائو السياسية، خارج بمد جنسيتو، وال  للضطياد بسبب عرقو أو
يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البمد، أو كل شخص ال يممك جنسية ويوجد خارج بمد 

 ريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلي ذلك البمد.إقامتو المعتادة السابق بنتيجة مثل تمك األحداث وال يستطيع، أو ال ي
فإذا كان الشخص يحمل أكثر من جنسية، تعني عبارة "بمد جنسيتو" كل من البمدان التي يحمل جنسيتيا. وال يعتبر محروما 

من من حماية بمد جنسيتو إذا كان، دون أي سبب مقبول يستند إلي خوف لو ما يبرره، لم يطمب االستظلل بحماية واحد 
 البمدان التي يحمل جنسيتيا.

"، الواردة في الفرع ٜٔ٘ٔكانون الثاني/يناير  ٔ. ألغراض ىذه االتفاقية، يجب أن تفيم عبارة "أحداث وقعت قبل ٔ -باء
"، أو )ب( "أحداثا ٜٔ٘ٔكانون الثاني/يناير  ٔ، عمي أنيا تعني: )أ( إما "أحداثا وقعت في أوروبا قبل ٔ"ألف" من المادة 

"، وعمي كل دولة متعاقدة أن تعمن، وىي توقع ىذه االتفاقية أو تصدقيا أو ٜٔ٘ٔيناير  ٔفي أوروبا أو غيرىا قبل وقعت 
 تنضم إلييا، بأي من ىذين المعنيين ستأخذ عمي صعيد االلتزامات التي تمقييا عمييا ىذه االتفاقية.

تزاماتيا باختيار الصيغة )ب(، وذلك بإشعار توجيو . ألي دولة متعاقدة اختارت الصيغة )أ(، في أي وقت، أن توسع الٕ
 إلي األمين العام لألمم المتحدة.

 



، أو 5521ٌونٌه  31و  5526مثٌو  52الجبث بمقتضى ترتٌبثت  تعتبثره سبق قد كثن تذت -5

، أو بمقتضى دستور تلمنظمة  5531فبرتٌر  51 ، و5533أكتوبر  21بمقتضى تتفثقٌتً 

 لتحدٌد معنى تلالجا  5531و 5533وقد سبق توضحنث نظرة تتفثقٌتى  (5)تلدولٌة لالجبٌن

وٌحسج لتلك تإلتفثقٌة عدم تنكرهث لإلتفثقٌثت تلسثبقة حتى تشمل بحمثٌتهث أٌضث  كل تلالجبٌن  

تخلع عنهم تلحمثٌة وفقث  لشروط جدٌدة   تلذٌن سبق وأن أطلق علٌهم لفظ الجا من قبل دون أن

وقد أوضحنث فٌمث سبق تعرٌؾ تإلتفثقٌثت تلسثبقة لمصطلح الجا وهى تعرٌفثت أدى كثٌر من 

أؼرتضهث وقت وضعهث لكنهث تعتبر ؼٌر مرنه ولم توتزى تلتطورتت فى أوضثع تلالجبٌن 

العدتد تلمتزتٌدة عثلمٌث  ممث تستلزم وجوج تعرٌؾ جدٌد متسع لٌشمل تلك تلتطورتت وت

 وتلمتنوعة من تلالجبٌن 

، وهذت ٌعنى 5555 تلثثنً كثنون من أن ٌكون تلشخص ضحٌة ألحدتث وقعت قبل تألول -2

بمفهوم تلمخثلفة أن تلشخص تلالجا تو طثلج تللجوء تلذى تضطر للجوء بسبج أحدتث وقعت 

تفثقٌة ، وقد ٌإخذ هذت طبقث لهذه تإل (2)بعد ذلك تلتثرٌخ تلمحدد ال ٌطلق علٌه وصؾ الجا

تلتحدٌد تلزمنى على تإلتفثقٌة إال تن معرفة ظروؾ نشؤة تلك تإلتفثقٌة وتلهدؾ منهث هو تلذى دفع 

تلى ذلك تلتحدٌد فقد كثن تلهدؾ هو معثلجة حثالت تلنزوح وتللجوء تلنثتجة عن تلحرج تلعثلمٌة 

دٌدت ولم ٌكن متوقعث  أن تكثر أعدتد تلثثنٌة وتلتى كثنت تسبق تلك تإلتفثقٌة وفى منطقة توروبث تح

تلالجبٌن وتتعدد حثالتهم ومنثطقهم بعد ذلك لكن ٌحسج لهذه تإلتفثقٌة أنهث لم تذكر تحدٌدت تن ذلك 

" 5555 تلثثنً كثنون من خثص بالجبى أوروبث وتركت تفسٌر عبثرة "أحدتث وقعت قبل تألول

عثلم ولمعثلجة هذت تلقٌد تلزمنى وتلمكثنى ٌفسرهث تلمجتمع تلدولى بؤى تحدتث وقعت بؤى مكثن بثل
                                                           

من الجدير بالذكر ان تعريف دستور المنظمة الدولية للجئين لمفيوم اللجئ متطابق مع تعريف االتفاقية فقد ورد فى  (ٔ)
 :مادتيا السادسو النص عمى " تشمل والية المقوض السامي

، أو بمقتضى ٕٜٛٔيونيو  ٖٓو  ٕٜٙٔمايو ٕٔص اعتبر الجئا بمقتضى الترتيبين المؤرخين في . أي شخٔ -ألف
سبتمبر  ٗٔ، أو بمقتضى البروتوكول المؤرخ في ٖٜٛٔفبراير  ٓٔو  ٖٖٜٔأكتوبر  ٕٛاالتفاقيتين المؤرختين في 

 ، أو بمقتضى دستور المنظمة الدولية للجئين،ٜٖٜٔ
وبسبب خوف لو ما يبرره من التعرض  ٜٔ٘ٔكانون الثاني/يناير  ٔوقعت قبل  أي شخص يوجد، نتيجة ألحداث -ٕ

للضطياد بسبب عرقو أو دينو أو جنسيتو أو آرائو السياسية، خارج بمد جنسيتو وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك الخوف 
جنسية ويوجد خارج بمد إقامتو أو لدواع أخري غير راحتو الشخصية، أن يستظل بحماية ىذا البمد أو أي شخص يكون بل 

 .المعتادة السابق وال يستطيع أو ال يريد بسبب ذلك الخوف أو لدواع أخري غير راحتو الشخصية، أن يعود إلي ذلك البمد
وال يحول ما اتخذتو المنظمة الدولية للجئين أثناء واليتيا من مقررات بصدد األىمية لصفة اللجئ دون منح ىذه الصفة 

 فييم الشروط المنصوص عمييا في ىذه الفقرة لمن تتوفر
 ٜٗٛٔ( لمقانون المصرية شالمجمة الدولي، القانون في اللجئين لحماية االساسية القانونية الجوانب الجعمي، اهلل عبد .د(ٕ)
 ٓٗ المجمد الدولي، ، .ومابعدىا ٕٜ ص ،



تلملحق  5561تلذى ٌبدوت من مطثلعة تلمثدة تالولى من تتفثقٌة تلالجبٌن ألؽى بروتوكول 

ٌعتبر الجبث أي شخص ٌدخل  5561من تلبروتوكول  5بثالتفثقٌة تلك تلقٌود، فحسج تلمثدة 

نتٌجة أحدتث وقعت ―ذؾ عبثرة بعد ح 5555ضمن تعرٌؾ تلالجا فً تلمثدة تألولى من تتفثقٌة 

، ممث ٌعنً إلؽثء تلقٌد تلزمنً وتلقٌد ‖نتٌجة مثل هذه تألحدتث―وعبثرة  ″5555قبل أول ٌنثٌر 

تلجؽرتفً تلوترد فً تعرٌؾ تلالجا فً تالتفثقٌة سوتء كثنت هذه تألحدتث قد وقعت فً أوربث أو 

 فً مكثن أخر من تلعثلم.

 حدودت   عبر وقد فّر، قد تلشخص تلمعنً تألصلٌة أى أن وجود تلشخص تلمعنى خثرج دولته -3 

 أسبثج على مبنً دولته وال ٌستطٌع تلحصول على حمثٌتهث تو ال ٌرؼج فى ذلك نتٌجة لخوؾ

أو  تجتمثعٌة فبة أوعضوٌة تلجنسٌة أو تلدٌن أو تلعنصر بسبج لالضطهثد تلتعرض من معقولة

 (5)تلسٌثسٌة الرتبه

 أنه ؼٌر تال 5555 تتفثقٌة فً تلالجا تعرٌؾ فً أسثسٌة مكثنة ٌحتل تالضطهثد خطر أن ورؼم

أو  تلمعثملة خطر أو تلموت خطر ٌشمل لالضطهثد تالتفثقٌة فً تلوترد فثلتعبٌر فٌهث، معرؾ

 تلعثم تلمفهوم ٌكون أن شثمل تحلٌل أي ٌقتضً وسوؾ و تلمهٌنة، تلالتنسثنٌة أ أو تلقثسٌة تلعقوبة

وال ٌتطلج أن  (2)تإلنسثن لحقوق تلوتسع تلمجثل فً بثلتطورتت تلحثصلة مرتبطث   تالضطهثد لكلمة

ٌكون تلخوؾ من تضطهثد حثصل وإنمث ٌكفى أن ٌكون تضطهثد متوقع نتٌجة مثال  تإلختالؾ فى 

تلرإي تلسٌثسٌة تو تؽٌٌر تلنظثم نتٌجة تلحروج تو تلخوؾ تلمتوقع من وٌالت تلحرج ومث ٌنتج 

 وبرى فى منثطق هإالء تألشخثص تلمعنٌٌن  عنهث من قتثل جوي

تن ٌكون تلشخص حثمال لجنسٌة تلدولة تلتى ٌخثؾ تإلضطهثد منهث وؼثلبث  ٌحمل تلشخص مث -4

ٌثبت جنسٌته لكن إذت لم ٌثبت جنسٌته بؤنهث ذتت جنسٌة تلدولة تلتى ٌخثؾ تإلضطهثد منهث تو لم 

جنسٌة بثجرتءتت منح تللجوء لعدٌمى ٌثبت حمله ألى جنسٌة فهنث سٌدخل فى إطثر عدٌمى تل

 تلجنسٌة

تذت  حددت تلمثدة تألولى من تإلتفثقٌة تلحثالت تلتى ٌرفع عن تلشخص فٌهث صفة تلالجا وهى -5

فى حثلة مث إذت تكتسج تلالجا  كثن قد جرد من جنسٌته ثم عثد وتكتسبهث من جدٌد بمحض إرتدته

جنسٌة جدٌدة وتحصل على حمثٌة هذه تلدولة تلتى ٌحمل جنسٌتهث إذت عثد تلالجا بمحض إرتدته 

                                                           

 -ٜٖٛ.( الطبعة الدولية، الوثائق :االول المجمد االنسان، بحقوق المعنية الدولية الوثائق بسيوني، شريف محمود د/(ٔ)
 ٕٗٛ ص ، ٕٙٓٓ القاىرة، الشروق، دار الثالثة،

 ٕٗٗ ص ، ٕٔٓٓ عمان، لمنشر، الحامد دار االنساني، الدولي والقانون االنسان حقوق شطناوي، فيصل د/(ٕ)



إذت كثنت تلظروؾ  لإلقثمة فى تلدولة تلتى ؼثدرهث أو كثن ٌقٌم خثرجهث خوفث  من تضطهثد سثبق

لته دون خوؾ ال ٌعتبر تلشخص تلتى أدت إلى تعتبثره الجبث  قد تنعدمت وٌمكنه تلرجوع تلى دو

 (5)الجبث  طبقث لتلك تإلتفثقٌة وال تشمله حمثٌتهث إذت كثن ٌتمتع بحمثٌة هٌبة تثبعة لألمم تلمتحدة

 تلحقٌقً، بمفهومه تللجوء تتحدث عن لم تالتفثقٌة أن وٌالحظ فى تحدٌد تإلتفثقٌة لالجبٌٌن ال

 بسبج آرتبهم أخرى أمثكن إلى أمثكنهم من ٌفرون ال تلدولً تإلنسثنً تلقثنون فً فثلالجبٌن

 أطرتؾ جثنج من للقوة تلمفرط بسبج تالستعمثل وإنمث فردي، شكل وفً تلدٌنٌة أو تلسٌثسٌة

 دول إلى حدود تلدولة عبور طرٌق عن جمثعً بشكل تللجوء ٌكون ؼثلج تألحٌثن وفً تلنزتع،

 حٌث تلسورٌة تألهلٌة تلحرج وكذت 1994 سنة فً روتندت تألهلٌة تلحرج فً حدث كمث أمنث، أكثر

 (2)أمنث أكثر أمثكن بعثث عن تلعنؾ من هربث تلمجثورة تلدول إلى جمثعً بشكل لجا تلموتطنون

 1551الملحق بإتفاقٌة  1561تعرٌف الَلجبٌٌن وفقاً للبرتوكول  -1

وكثن كرد فعل وحل لمشثكل تلالجبٌٌن تلنثتجة عن تلحرج تلعثلمٌة تلثثنٌة  5555جثءت إتفثقٌة 

تلمتوقع أن ٌسٌر منحنى تلالجبٌٌن إلى مستوى تإلنخفثض حتى تختفى تلك تلمشكلة مع تتفثق 

تلمجتمع تلدولى على تلحل تلسلمى للمنثزعثت من خالل منظمة تألمم تلمتحدة وتلمنظمثت 

محددة لمصطلح تلالجا بمث ٌعثلج مشثكل تلالجبٌٌن  5555تإلقلٌمٌة تلمعثونة لهث، فكثنت إتفثقٌة 

فتفثقمت مرة أخرى  (3)قتهث ، ولكن تتسعت هوة تلمشكلة وكثرت تلنزتعثت وتعددت منثطقهو

مشثكل تلالجبٌن وتنوعت منثطقهم وأنوتعهم وتصبحت تإلتفثقٌة ال تؽطى تلكثٌر منهم ممث حدت 

بثلمجتمع تلدولى إلى توقٌع برتوكول إضثفى لإلتفثقٌة ٌوسع من نطثق من تشملهم تلحمثٌة 

بشؤن مركز تلالجبٌٌن تلذى أقر تعرٌؾ تإلتفثقٌة لكنه وسع (4) 5561ثء بروتوكول كالجبٌٌن، فج

منه بإطالق تلقٌد تلزمنى وتلمكثنى لتعرٌؾ تلالجا، فطبقث  للمثدة تألولى من تلبرتوكول ٌعتبر 

بعد  5555الجبث  تى شخص ضمن تعرٌؾ تلالجا فى تلمثدة تألولى من إتفثقٌة تألمم تلمتحدة 

تٌجة ألحدتث وقعت قبل أول ٌنثٌر " وبذلك فٌدخل فى عدتد تلالجبٌٌن كل من حذؾ عبثرة "ن

تنطبق علٌه صفة تلالجا طبقث  لإلتفثقٌة بصرؾ تلنظر عن وقت تألحدتث تلتى أدت به إلى أن 

أم بعده وبصرؾ تلنظر عن مكثن وقوع تلك تألحدتث  5555ٌكون الجبث  سوتء حدثت قبل ٌنثٌر 

 أوروبث أم ؼٌرهث من قثرتت تلعثلم. فى تلعثلم سوتء وقعت فى

                                                           

 .ٖٙٔص  -ٕٓٓٓالقاىرة  – دار النيضة العرية –الحماية الدولية لحقوق االنسان  –د. أحمد أو الوفا  (ٔ)

 كمية -واإلنسانية لمدراسات اإلجتماعية األكاديمية -اإلنساني الدولي القانون في اللجئين وضع -محمد بممديوني. د/ (ٕ)
 ٕٙٔص -بوعمي الجزائر بن حسيبة بجامعة السياسية والعموم الحقوق

(
3
)Look: Protocol Relating to the state of Refugees, U.N.T.S. No.8791, Vol. 606 P.269. 

(
4
 5561وتصبح سثرى تلمفعول منذ تكتوبر  5516وتم فتح بثج تالنضمثم تلٌه فى ٌنثٌر  5566تم توقٌع تلبروتوكول فى دٌسمبر  (



وممث تجدر تإلشثرة إلٌه تن تلدول تلتى تمسكت بثلقٌد تلجؽرتفى عند توقٌعهث لإلتفثقٌة تظل تعمل 

بهذت تلقٌد إال لو تنضمت للبرتوكول دون تحفظ ألن تلرضثبٌة هى أسثس تإللزتم فى تإلتفثقٌثت 

هذت تلقٌد فال ٌسرى ؼٌره فى شؤنهث إال بثرتدتهث تلدولٌة ومث دتمت تلدولة قد تمسكت عند توقٌعهث ب

 بعد ذلك.

تلمرجع تألسثسى للمجتمع  5561وبرتوكولهث لعثم  5555لكن فى نهثٌة تألمر تمثل إتفثقٌة 

 تلدولى فٌمث ٌتعلق بحقوق تلالجبٌٌن وٌعبرتن عن إرتدة تكثر من 

 لعام الَلجبٌن لشؤون المتحدة األمم لمفوضٌة األساسً تعرٌف الَلجا فى النظام -2

1551(5) 

 تألمم مندوج مكتج تختصثص تلٌه تلذي ٌنصرؾ تلالجا منه 2 /أ فقرة تلسثدسة تلمثدة عرفت

 كثنون من تألول قبل وقعت الحدتث نتٌجة -شخص  "كل بثنه تلالجبٌن لشإون تلسثمً تلمتحدة

 أو تلدٌن أو تلعنصر بسبج لالضطهثد من تلتعرض معقولة تسبثج له خوؾ وبسبج ،5555 تلثثنً

 أو تلخوؾ لهذت نتٌجة -أو والٌستطٌع دولة جنسٌته، خثرج ٌوجد – تلسٌثسً أوتلرأى تلجنسٌة

 عدٌم كثن تذت أو .تلدولة تلك بحمثٌة تلتمتع فً ٌرؼج تلشخصً ال تالرتٌثح خالؾ تخرى السبثج

 أو تلخوؾ ذلك مثل بسبج – تو والٌستطٌع سثبقث ، تلمعتثدة تقثمته دولة خثرج تلجنسٌة وٌوجد

 تلٌهث"  تلعودة فً الٌرؼج - ألسبثج تخرى

إال تنه  5555وبثلتدقٌق فى ذلك تلتعرٌؾ نجد تنه رؼم تشثبهه مع تعرٌؾ تلالجا فى تإلتفثقٌة 

 -جثء مختلفث  من عدة وجوه هى:

 من رفعه تم تن تلقٌد تلزمنى وتلمكثنى تلسثبق تإلشثرة إلٌهمث فى تعرٌؾ تإلتفثقٌة قد -5

 ٌوجد آخر "تي شخص الجبث   ٌعد بؤنه - عثمة عبثرة– فً تضمنت تلعملٌة فقد تلنثحٌة

  تلمعتثدة سثبق" تقثمته دولة خثرج تلجنسٌة، عدٌم كثن تذت أو جنسٌته، دولة خثرج

صفة  تحدٌد كٌفٌة فً ٌتمثل تالسثسً وتلنظثم 5555 تتفثقٌة بٌن تلجوهري تلفرق  -2

 تلنظثم فً بٌنمث تلمعنٌة تلدولة تختصثص نضم تلمهمة هذه تقع تالتفثقٌة ففً تلالجا،

                                                           
(
5
حددت والٌة تلمفوضٌة لثالث سنوتت،وتلسبج فً ذلك أن تلجمعٌة تلعثمة لألمم تلمتحدة كثنت تعتقد آنذتك بؤن من تلجدٌر بثلذكر  (

هذه تلفترة كفٌلة بإنهثء مشكلة تلالجبٌن، ؼٌر أن تلوتقع أثبت عكس ذلك ، حٌث تزتٌد عددهم فً مختلؾ أنحثء تلعثلم، تألمر تلذي دفع 

تمدٌد مهلة عمل تلمفوضٌة  5553بر و أكت  23وعلٌه ر فًّ  تقر  .هذه تلظثهرة  1إلى ؼثٌة إنهثء بثلجمعٌة تلعثمة إلى تمدٌد والٌتهث 

للمفوضٌة  3و تجدٌدهث بصورة دورٌة ، وفقث للشروط تلمحددة فً تلنظثم تألسثسً  5554أول جثنفً  2إلى خمس سنوتت تبتدتء من 

تتوتصل والٌة تلمفوضٌة حتى تتم تسوٌة  4مم تلمتحدة أن ّ ، حٌث قر رت تلجمعٌة تلعثمة لأل 2114،و تستمر تلوضع كذلك حتى عثم 

 تلالجبٌن
،فً تلدورة تلثثمنة و تلخمسون للجمعٌة تلعثمة  2114فٌفري  24،)تلمإرخ فً  51د)  -553أنظر تلفقرة تلتثسعة من تلقرتر رقم   

 . لة تلالجبٌنلألمم تلمتحدة، و تلمتضمن تمدٌد مدة عمل تلمفوضٌة إلى ؼثٌة تسوٌة مشك



 لهذت تلالجا، وصؾ علٌه ٌنطبق من تحدٌد لهث ٌحق تلتً هً تلمفوضٌة تالسثسً فؤن

 من لتحدٌد تللجوء طلبثت رسة ت بد تلالجبٌن لشإون تلسثمٌة مكثتج تلمفوضٌة تقوم تلسبج

تلعرتق  فً تلحثل هو كمث 5555 تتفثقٌة تلى تنظم لم تلتً فً تلدول تختصثصهث ضمن ٌقع

 ول تلد فً تلمهمة بهذه تلمفوضٌة مكثتج تقوم تلحثالت تالستثنثبٌة بعض وفً ،وتالردن

 فً تلحثل هو كمث تللجوء طلبثت فً للبت آلٌة لٌس لدٌهث أنه تال تالتفثقٌة تلى تنضمت تلتً

  تلالجا وٌسمى مصر،

 الفرع الثالث

 وبرتوكولها 1551تتطور تعرٌف الَلجبٌٌن بعد إتفاقٌة 

شإون تلالجبٌن وتعرضت لتعرٌؾ تلالجا  5555تنثولت عدة تتفثقٌثت دولٌة بعد تتفثقٌة عثم 

 -ومن تهم تلك تالتفثقٌثت نتثول تالتفثقٌثت تلتثلٌة :

بشأن الجوانب الذاتٌة لمشاكل  1565تعرٌف الَلجا حسب اتفاقٌة الوحدة اإلفرٌقٌة  -1

  الَلجبٌن فً إفرٌقٌا

تتفثقٌة منظمة تلوحدة تألفرٌقٌة تلتً تنظم جوتنج محددة من مشكالت تلالجبٌن وتللجوء  ٌعقدت 

ودخلت حٌز تلتنفٌذ عثم  5565فً أفرٌقٌث )تتفثقٌة تلالجبٌن لمنظمة تلوحدة تألفرٌقٌة( عثم 

تفثقٌة منظمة تلوحدة تألفرٌقٌة تلمرجعٌة تألولى للتعثمل مع مشكلة تلالجبٌن فً وتعتبر إ ،5514

فرٌقٌث نفسهث وتستمرت تإثر إلى درجة كبٌرة على تلتشرٌعثت تلمحلٌة لمعظم تلدول فً تلقثرة أ

 تالفرٌقٌة

وكثن تلهم تألكبر تلتصدي لألعدتد تلكبٌرة لألفثرقة تلفثرٌن من تلنزتع تلنثتج عن تلصرتع ضد  

رت(5)وفً كل ذلكثم بعد ذلك  دخلت تلقثرة فى صرتعثت دتخلٌة  تالستعمثر أعدتد كبٌرة  ، تهجَّ

من تلنثس وكثٌر منهم ٌجدون أنفسهم فً أوضثع ثثبتة ومطولة من تلتهجٌر تلتً تستمر سنوتت 

أو عقود فً بعض تألحٌثن. وعلى عكس تلحثل تلذي كثنت علٌه تلسنوتت تلتً قثدت إلى 

ٌُالحظ أنَّ تألسبثج تلربٌسٌة للتهجٌر تلقسري فً أفرٌقٌث  ُ تالستقالل،  تعثت تسببهث تلنز حدٌثث

 (2)تلدتخلٌة

                                                           
(
5
،  2112عبد تهللا تألشعل، تإلتحثد تإلفرٌقً وتلقضثٌث تإلفرٌقٌة تلمعثصرة، مإسسة تلطوبجً للتجثرة وتلطبثعة وتلنشر، تلقثهرة، د/ (

 261ص.
 (
2
من و مولوجٌتث جٌبرهٌوت، جٌتثشو زٌروت، تالسثلٌج تلتعثونٌة لحل تلصرتعثت فً تفرٌقٌث، معهد تلدرتسثت تلخثص بقضثٌث تأل-(

 4،ص.2153تلسلم، جثمعة أدٌس أبثبث،



ألؼرتض - من تالتفثقٌة ٌعتبر الجا أي شخص ٌوجد فً تلوضعٌثت تلتثلٌة: 5بمقتضى تلمثدة و 

هذه تالتفثقٌة ٌنطبق مصطلح الجا على كل شخص ٌجد نفسه خثرج تلبالد تلذي ٌحمل جنسٌته 

به إلى بسبج خوؾ له مث ٌبرره من تلتعرض لالضطهثد بسبج عرقه أو دٌنه أو جنسٌته أو تنتمث

فبة تجتمثعٌة معٌنة أو آرتبه تلسٌثسٌة خثرج بلد جنسٌته وال ٌستطٌع أو ال ٌرٌد بسبج ذلك 

تلخوؾ ألن ٌستظل بحمثٌة ذلك تلبلد أو كل شخص ال ٌملك جنسٌة وٌوجد خثرج بلد إقثمته 

 .تلمعتثدة نتٌجة مثل تلك تألحدتث وال ٌستطٌع أو ال ٌرٌد بسبج ذلك تلخوؾ أن ٌعود لذلك تلبلد

كذلك على كل شخص ٌجد نفسه مضطرت بسبج عدوتن أو إحتالل ‖ الجا―ٌنطبق مصطلح 

خثرجً أو سٌطرة أجنبٌة أو بسبج أحدتث تهدد بشكل خطٌر تألمن تلعثم فً جزء من بلد منشبه 

تألصلً أو تلبلد تلذي ٌحمل جنسٌته أو فً أرتضً أي منهمث بثلكثمل إلى أن ٌترك محل إقثمته 

 عن ملجؤ له فً مكثن أخر خثرج بلد منشبه تألصلً أو تلبلد تلذي ٌحمل جنسٌته.تلمعتثدة لٌبحث 

ونالحظ على تلتعرٌؾ تلسثبق أنه له إضثفثت ممث وسع من نطثق تلحمثٌة للمضطهدٌن 

 5555وتألشخثص تلفثرٌن بؤن تعترؾ لفبة عرٌضة منهم بمصطلح تلالجا وزتد عن إتفثقٌة (5)

ة جدٌدة من تألشخثص تلذٌن ٌنطبق علٌهم وصؾ الجا فقد قد أضثؾ طثبفف 5561وبرتوكولهث 

وسعت تالتفثقٌة من أسبثج تللجوء حٌث أدخلت تلنزتعثت تلدولٌة وتلحروج تألهلٌة ضمن تلك 

تألسبثج، إال أنهث ظلت نثقصة نوعث مث حٌث لم تشمل تلكوترث تلطبٌعٌة كؤحد أهم مبررتت 

 تللجوء.
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ٌنطبق وصؾ الجا على أي شخص ــ بسبج تلتعرض لالضطهثد أو  (2)طبقث لمبثدئ بثنكوك 

تلخوؾ تلمبنً على أسبثج معقولة، وتلتً ترجع إلى تلعنصر، تللون، تلدٌن، تلعقٌدة تلسٌثسٌة، أو 

 تالنتمثء إلى فبة تجتمثعٌة معٌنة 

 تالضطهثد تو بسبج ٌضطر تلذي تلشخص " بؤنه تلالجا تلمبثدئ هذه من تالولى تلمثدة عرفت

 توتنتمثبه تلسٌثسٌة عقٌدته دٌنه، لونه، تو عرقه، بسبج لالضطهثد، تلتعرض من مثٌبرره له خوؾ

 -تلى : معٌنة تجتمثعٌة فبة تلى

                                                           
(
5
 62ص -565تلعدد  -مجلة تلسٌثسة تلدولٌة –تطور مركز تلفرد فً تلقثنون تلدولً  –د. عبد هللا تألشعل  (

(ٕ)Addendum to the Principles Concerning Treatment of Refugees Adopted by the Asian, 
African Consultative Committee at its 11th Section (Accra 19-29 January1970). 



 أو جنسٌة،دولة بدون كثن تذت أو جنسٌتهث، ٌحمل تلتً تلبلد أو رعثٌثهث، من هو تلتً تلدولة ٌؽثدر-

 تلمعتثدة  تقثمته بلد

 بحمثٌتهث تلتمتع أو تلٌهث تلعودة فً الٌرؼج تو والٌستطٌع تلبلد أو تلدولة تلك خثرج ٌوجد -

 تقثمته مكثن ترك تلى تضطره تحتالل تو رجً خث تعتدتء تو تجنبٌة بسبج سٌطرة شخص أي -

 تلحكومة قبل من ممنوع تنه تال تلعودة فً وٌرؼج تلمكثن هذت خثرج موجودت  تصال   كثن أو تلمعتثد

 (5)منه خرج تلذي تلمعتثد تقثمته مكثن على تلمسٌطرة تلسلطثت أو

 :(2)1594تعرٌف الَلجا فً إعَلن قرطاجنة لمنظمة الدول األمرٌكٌة لعام  -3

فـً  5115تجـه مجتمـع أمرٌكـث تلالتٌنٌـة هـذه تلمعضـلة قبـل تلمجتمـع تألور وبـً منـذ عـثم و

ٌة تتنثول تللجوء ثم تالهث "معثهـدة كثرتكـثس " عـثم تتفثقٌة مونتفٌدٌو" وهً أول وثٌقة إقلٌم"

عــن حــق تللجــوء تلدبلومثســً وتإلقلٌمــً، ثــم تبعهــث "إعــالن قرطــثج" عــثم  5554

بثإلضثفة إلى ‖ من تلقسم تلثثلث من هذت تإلعالن تلالجا كمث ٌلً: 3عرفت تلمثدة وقد  5514

ٌتضمن تعرٌؾ تلالجا تألشخثص  5561وبروتوكول  5555تلعنثصر تلتً تحتوتهث تتفثقٌة 

تلذٌن هربوت من بالدهم بسبج تهدٌد حٌثتهم أو أمنهم أو حرٌتهم بسبج تلعنؾ تلمنظم،تالعتدتء 

تألجنبً، تلنزتعثت تلدتخلٌة وتالنتهثكثت تلشدٌدة لحقوق تإلنسثن أو أٌة ظروؾ أخرى من شؤنهث 

دث إعالن قرطثجنة أسبثج جدٌدة للجوء ؼثبت فً فلقد تستح‖. تلمسثس بشكل جدي بثلنظثم تلعثم

تلوثثبق تلسثبقة وتلمتمثلة فً تلعنؾ تلمنظم،وتلنزتعثت تلدتخلٌة، وتالنتهثكثت تلشدٌدة لحقوق 

 تإلنسثن.

تعرٌف الَلجا حسب مشروع اَلتفاقٌة العربٌة لتنظٌم أوضاع الَلجبٌن فً الدول  -4

 1554العربٌة لعام 

إلى أمه ذتت عرتقة وأصثلة تضرج فى عمق تلتثرٌخ ولهم من  تنتمى دول تلجثمعة تلعربٌة 

 وتثرٌخهم ، صفثت نصرة تلمظلوم وإٌوتء تلؽرٌج ومنثصرة تلضعٌؾ مث تذخر به كتبهم

وتللجوء ٌتفق مع هذه تلتقثلٌد والشك أن تنظٌم أوضثع تلالجبٌن قثنونٌث  من تلمجثالت تلتى 

ٌهث عرفث  ولكن بدأ تإلهتمثم بهث أخٌرت  وأصدر تؤخرت فٌهث تلدول تلعربٌة وإن كثنت تعودت عل

                                                           

(ٔ)Principles Concerning Treatment of Refugees Adopted by the Asian, African Legal 
Consultative Committee at its 8th Session (Bangkok 8-17 August 1966)A.A.L.C.C. Report 
of the 8thSess 1966, P.335.  

(
2
، 21تلمجلة تلدولٌة للصلٌج تألحمر، تلعدد  –حمثٌة تألشخثص تلمهجرٌن فً تلمنثزعثت تلمسلحة ؼٌر تلدولٌة  –مقثل دنٌز بالتنر  (

 ٌلٌهث.ومث  441، تلصفحة 5552كثنون تألول/ دٌسمبر 



سبتنمبر  25فى دورته تلثثنٌة وتلثمثنٌن بتثرٌخ  4415مجلس جثمعة تلدول تلعربٌة قرترت  رقم 

وكلؾ تألمثنة تلعثمة لجثمعة تلدول تلعربٌة بإعدتد مشروع إتفثقٌة عربٌة لتنظٌم  (5) 5516

جدت تألمثنة تلعثمة للجثمعة مشروع تإلتفثقٌة أوضثع تلالجبٌن تلعرج ووفقث لهذت تلتصور أع

وتفق  5554عثم  515فى دورته  5315وبعد تألخذ وتلرد أصدر مجلس تلجثمعة قرتره رقم 

بموجبه على تإلتفثقٌة تلعربٌة لتنظٌم أوضثع تلالجبٌٌن فى تلدول تلعربٌة كمث خول تالمٌن تلعثم 

هث ، وتعد تلك تإلتفثقٌة خطوة كبٌرة فى مجثل لجثمعة تلدول تلعربٌة دعوة تلدول تلعربٌة لتوقٌع

 ، (2)حقوق تإلنسثن فى تلدول تلعربٌة عثمة وفى مجثل حق تللجوء خثصة

كل شخص ٌوجد خثرج بلد جنسٌته، أو :‖من هذه تالتفثقٌة تلالجا بؤنه  5وقد عرفت تلمثدة  

ج تلعدوتن تلمسلح أو خثرج مقر إقثمته تلمعتثدة فً حثلة كونه عدٌم تلجنسٌة وٌخشى تلعودة بسب

تإلحتالل أو تلسٌطرة تألجنبٌة أو لوقوع كوترث طبٌعٌة أو أحدتث جسٌمة ترتج علٌهث إخالل 

ٌتضح أن تالتفثقٌة تلعربٌة تلخثصة بثلالجبٌن ‖. كبٌر بثلنظثم تلعثم فً كثمل تلبلد أو جزء منه

سثبقة كونهث أدخلت تبنت تعرٌفث أوسع لالجا وأشمل من تلتعرٌؾ تلذي وضعته تالتفثقٌثت تل

 .(3)تلكوترث تلطبٌعٌة كسبج مشروع لطلج تللجوء
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 .242ص -5552 –عمثن  –مجموعة وثثبق تقلٌمٌة  –حقوق تالنسثن  –د. محمد تمٌن مٌدتنً (

-االمارات-مجمة الشئون االجتماعية-التفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللجئين في الدول العربية-د/ عادل محمد البيانى (ٕ)
 ٔٙالعدد -ٜٜٜٔ

 
الطبعة االولى ، وانظر -الجزء الثالث-دراسات تطبيقية عن العالم العربى–حقوق اإلنسان -د/ محمود شريف بسيونى (ٖ)

 ٗٙٗص -ٜٜٛٔ-قانون المجوء فى السزدان-كذلك د/ فوزى محمد عبدالمجيد



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 ماهٌة مبدأ عدم رد الَلجا وطبٌعته القانونٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول

 ماهٌة مبدأ عدم رد الَلجا فى القانون الدولى

 -تمهٌد وتقسٌم:

تألسثسٌة فً قثنون تللجوء فهو تلضمثنة تألسثسٌة طرد تلالجا من تلمبثدئ أو ٌعد مبدأ عدم رد 

نه تلمبدأ تلذي أكمث  ،تلتً تحمً تلشخص من تلوقوع فً أٌدي تلجهثت تلتً تحثول تضطهثده

و تألقثلٌم تلتً قد تكون أٌمنع تلدول من رد تو طرد تلالجا فً أي شكل من تألشكثل إلى تلبلدتن 

 .(5)مهددة ثتهم فٌهثحٌثتهم تو حرٌ

تلوقوع فً أٌدي سلطثت تلدولة تلتً تشهده  من احمثٌة تلالج أحترتم تلدول لهذت تلمبدإٌضمن و

تو تهدده بذلك وهكذت فهو ٌحقق من تلنثحٌة تلعملٌة وتحدت من أهم تلعنثصر تلجوهرٌة تلتً تتكون 

فثن تطبٌق هذت تلمبدأ ال ٌشكل أي مسثس بسٌثدة تلدولة تو  ،منهث فكرة تلملجؤ، ومن نثحٌة أخرى

تنتقثص من حرٌتهث فً قبول تألجثنج دتخل تقلٌمهث أو عدمه ، ذلك أنه ٌترك تلدولة تلتً قصد 

تلٌهث تلالجًء حرة لهث أن تقبله فً تقلٌمهث كمث أن لهث أن ترفض ذلك ، وؼثٌة مث فً تألمر أنه 

تال تتخذ  فً حثلة مث تذت قررت تلدولة عدم تلسمثح لالجًء بدخول أقلٌمهث تو تلبقثء فٌه فثن علٌهث

ضده كثلطرد أو تألبعثد من شؤنهث تجبثره على تلعودة إلى دولة قد تتعرض فٌهث حٌثته تو حرٌته 

 .للخطر بسبج تلدٌن أو تلعنصر أو تلجنسٌة أو تالنتمثء تلى مبة تجتمثعٌة معٌنة أو رتٌه تلسٌثسً

 non-refoulementأن مبدت عدم تعثدة تلالجًء تلى دولة تالضطهثد  تلقول ومن هنث نستطٌع

ٌعتبر أحد تالنتصثرتت تلعظٌمة تلتً حققهث تلقثنون تلدولً فً تلثالثٌن تلسنة تألخٌرة سوتء 

بثلنسبة للملجؤ وحمثٌة تلالجبٌن تو فً مجثل حمثٌة حقوق تإلنسثن ، كذلك فهو ٌشكل خطوة 

لدولً بحق كبٌرة إلى تألمثم فٌمث ٌتعلق بحركة تلتطور تلحدٌث تلرتمٌة إلى تحقٌق تالعترتؾ ت

 .(2)تألفرتد فً تلملجؤ

سنقوم ببٌثن كل مث ٌخص هذت تلمبدأ من حٌث مثهٌة تلمبدأ  نظرت ألهمٌة تلمبدأ تلذي نحن بصددو

 -وتإلطثر تلقثنونى للمبدأ وأهم تلنصوص وتلوثثبق تلتى تنثولته وذلك كمث ٌلى:

 

                                                           
 -علوم تلشرٌعة وتلقثنون" مبدأ عدم طرد أو رد تلالجا فى تلشرٌعة تالسالمٌة وتلقثنون تلدولى" –(د/ فٌصل شطنثوى  (5

 5ص  -2155 – 5تلعدد  – 46تلمجلد 
 215ص  –تلقثهرة  –دتر تلنهضة تلعربٌة  -حق تللجإ تلسٌثسى –(د/ برهثن أمر هللا  (2



 

 المبحث األول

 مفهوم مبدأ عدم رد الَلجا

تلالجا من خالل مطلبٌن، تلمطلج تألول نتنثول فٌه مثهٌة عدم رد سنبٌن مثهٌة مبدأ عدم رد 

تلالجا فى تلقثنون تلدولى. وتلمطلج تلثثنى نبٌن فٌه مثهٌة عدم رد تلالجا فى تلشرٌعة 

 -تإلسالمٌة وذلك كمث ٌلى:

 المطلب األول

 ماهٌة مبدأ عدم رد الَلجا فى القانون الدولى

للقثنون تلدولً تلالجبٌن تلتً تتعلق بحمثٌة تلالجبٌن من مبدأ عدم تلرد أحد تلجوتنج تلربٌسة 

ردهم أو طردهم إلى أمثكن ٌمكن أن تتعرض فٌهث حٌثتهم أو حرٌثتهم للتهدٌد، لذلك ٌوصؾ بؤنه 

حجر تلزتوٌة تلقثنون تلدولً لالجبٌن، لمث ٌوفره من حمثٌة للشخص من تلوقوع فً أٌدي 

دد به وبدونه تكون حٌثة طثلج تللجوء أو تلالجا سلطثت تلدولة تلتً تمثرس تالضطهثد أو ته

 .(5)مهددة بثلخطر فً حثلة رده إلى تلبلد تلذي هرج منه خوفث من تعرضه لالضطهثد

لكن هذت تلمبدأ ال ٌعنً إلزتم تلدولة بؤن تقبل تلشخص تلموجود على حدودهث أو إقلٌمهث الجبة  

وبثلتثلً فإن تطبٌق هذت تلمبدأ من قبل تلدولة ال ، ء إلٌهث، ألن لهث تلحق فً منح أو رفض تللجو

ٌمس بسٌثدتهث أو ٌنتقص منهث ونتٌجة لذلك فثلدولة إذت لم ترؼج فً قٌول تلشخص تلالجا ولم 

تسمح له بدخول إقلٌمهث أو تلبقثء فٌه فإن علٌهث أن تمنحه حمثٌة مإقتة وتحدد له مهلة زمنٌة 

ال تتخذ هذه تلدولة إجرتءتت كثلرد أو تلطرد بحٌث للبحث عن بلد آمن ٌمكن أن ٌستقر فٌه، وأ

 .(2)تجبره تلعودة إلى دولة تتعرض فٌهث حٌثته أو حرٌته لخطر تإلضطهثد

فقث لهذت تلمبدأ ٌجج عدم رد أو طرد أو تسلٌم أي شخص إلى إقلٌم تتعرض فٌه حٌثته أو وو

 .خطرألسبثج سٌثسٌة أو دٌنٌة أو تجتمثعٌة لل سالمته تلجسدٌة أو حرٌته،

                                                           
مقثل فى أعمثل ندوة تلحمثٌة تلدولٌة لالجبٌن  –حقوق تلالجا طبقث لموتثٌق تألمم تلمتحدة  –(د/ محمد شوقى عبد تلعثل  (5

 34ص  – 5556 –جثمعة تلقثهرة  – تلتى أقثمتهث كلٌة تإلقتصثد وتلعلوم تلسٌثسٌة
2) ) Walter Kalin, op. cit., P.8 

 –رسثلة لنٌل درجة تلدكتورته –مبدأ عدم تإلعثدة تلقسرٌة لالجبٌن فى تلقثنون تلدولى  –مشثر تلٌه فى د/ رنث سالمة أمثنة 
 52ص  -2155جثمعة تلنهرٌن 



بؤنه: "عدم إعثدة أي شخص تستؽثث بسبج خطر حل به إلى تلدولة تلتً  (5)وقد عرفه تلبعض

هرج منهث أو ٌرفض أصال عند تلحدود إذت ثبت وجود مث ٌهدد حٌثته أو حرٌته للخطر بسبج 

 نتمثبه إلى فبة تجتمثعٌة أو لتبنٌه آرتء سٌثسٌة معٌنة أو ألي أسبثجإعرقه أو دٌنه أو قومٌته أو 

  "خالؾ ذلك ؼٌر إنسثنٌة

تلخثصة بثلالجبٌن أن تورد على مبدأ عدم  5555تن هذت وال ٌجوز للدول تألطرتؾ فً تتفثقٌة 

  (:3)ةتلرد بثلخصثبص تلتثلٌ ، وٌتسم مبدأ عدم(2)تلرد أي تحفظ

فقط ضد تلرفض عند تلحدود أو تإلعثدة أو تلطرد عندمث تكون تنتهثكثت أنه ٌحمى  -5

 .تلمحتملة تنطوي على مخثطر جدٌة على تلحٌثة أو تلجسد أو تلحرٌةحقوق تإلنسثن 

البد من أن تكون هذه تالنتهثكثت أو تلمخثطر نثجمة عن أسبثج خثصة جدت تلعرق أو   -2

تلدٌن أو تلجنسٌة أو تالنتمثء إلى فبة تجتمثعٌة معٌنة أو تلرأي تلسٌثسً للشخص 

 ٌنبؽً إعثدة أي شخص إلى بلد تكون تلمطلوج فثلفكرة تألسثسٌة لهذت ٌتمثل فً أنه ال

 .(4)فٌه حقوقه تألسثسٌة معرضة لالنتهثك ألى سبج کثن

                                                           
5) ) GS Goodwin– Gill, Non- Refoulement and the New Asylum Seekers, op.cit, p. 899 

The principle of non-refoulement prohibits the transfer of a person from one authority to 
another when there are substantial grounds for believing that the person would be in 
danger of being subjected to violations of certain fundamental rights.1 This is in particular 
recognized where there is a risk of torture and other forms of ill-treatment, arbitrary 
deprivation of life, or persecution on account of race, religion, nationality, membership of a 
particular social group or political opinion, though it might cover a number of other grounds 
depending upon the treaties ratified by the States concerned. The principle of non-
refoulement is found expressly in international humanitarian law (IHL), international refugee 
law and international human rights law (IHRL), though with different scopes and conditions 
of application for each of these bodies of law. In the ICRC’s view, the core of the principle of 
nonrefoulement has also become customary international law.2 The principle of non-
refoulement prohibits the transfer of individuals irrespective of whether the danger of 
fundamental rights violations emanates from State or non-State actors. If non-State actors 
are at the source of such danger, it has to be shown that the authorities in the State of 
return “were unable 

or unwilling to protect” the person.3 In such cases in particular, the question might arise as 
to whether an internal flight or relocation alternative exists that may be taken into 
consideration in the non-refoulement assessment.4 

 5555( من إتفثقٌة تألمم تلمتحدة 42(أنظر تلمثدة ) (2
 5555( من إتفثقٌة تألمم تلمتحدة 32(أنظر تلمثدة ) (3
 -علوم تلشرٌعة وتلقثنون" مبدأ عدم طرد أو رد تلالجا فى تلشرٌعة تالسالمٌة وتلقثنون تلدولى" –د/ فٌصل شطنثوى  ( (4

 1 ص –تلمرجع تلسثبق 



ومن خالل تستقرتء تلنصوص تلدولٌة تلوتردة فى مبدأ عدم تلرد ومن خالل تلتعرٌفثت تلسثبقة 

 :(5)هذت تلمبدت ٌفهم بمعنٌٌنٌتضح لنث أن 

بعثده تلى دولة أخري قد ٌتعرض فٌهث إأو  اجومفثده أن تلتزتم تلدولة بعدم رد تلال :تألول ضٌق 

دون أولبك  ،صور فقط على حثلة تلالجبٌن تلموجودٌن فعال دتخل تقلٌمهثقلالضطهثد م

 .تلموجودٌن خثرج تالقلٌم عند تلحدود

م تلتمٌٌز بٌن تلالجبٌن تلموجودٌن دتخل تالقلٌم وأولبك تلموجودٌن دومقتضثه ع :تلثثنً وتسع 

 .فٌمث ٌتعلق بثلتزتم تلدولة بعدم تعثدة تلالجًء تلى دولة تالضطهثد ند تلحدود،عخثرجه 

بمعنثه تلضٌق هو تلتزتم تلدولة بعدم طرد تو تبعثد تلالجبٌن  أبدمأن تلمقصود بثل ،وبعبثرة أخرى 

تلموجودٌن دتخل تقلٌمهث إلى دولة قد ٌتعرضون فٌهث لالضطهثد ، أمث تلالجبون تلموجودون 

دودهث فثن تلدولة تظل حرة بثلنسبة لهم ، لهث أن تسمح لهم بثلدخول ، كمث لهث خثرج تالقلٌم عند ح

تن ترفض ذلك حتى ولو كثن من شؤن هذت تلرفض تضطرترهم إلى تلعودة تلى ) أو تلبقثء فً 

 . (2)دولة قد ٌتعرضون فٌهث لالضطهثد

ٌن تلموجودٌن دتخل أمث تلمعنى تلوتسع للمبدأ فهو كمث ٌحظر على تلدولة طرد أو تبعثد تلالجب

تقلٌمهث فثنه ٌحظر علٌهث بثلمثل منع تلالجبٌن تلموجودٌن عند حدودهث من دخول تالقلٌم تذت كثن 

 .من شؤن هذت تلمنع تضطرترهم تلى تلعودة إلى دتر تلبقثء فً دولة قد ٌتعرضون فٌهث تالضطهثد

ثسٌة للدول، وتلبلدتن ومن خالل تلعرض تلسثبق ٌتضح أن حمثٌة تلالجبٌن هً تلمسإولٌة تألس 

ملزمة بحمثٌة تلالجبٌن تلمقٌمٌن فً أرتضٌهث حسج تلشروط  5555تلموقعة على تتفثقٌة 

تلمحددة فً هذه تالتفثقٌة، ومن ثم فإن جمٌع تلدول، بمث فٌهث تلك تلدول تلتً لم توقع على 

تلحثضر جزءت من  تالتفثقٌة، ملزمة بؤن تمتثل للمعثٌٌر تألسثسٌة لحمثٌة تلالجبٌن، تلتً تلوقت

تلقثنون تلدولً تلعثم فال ٌجوز على سبٌل تلمثثل، أن ٌرد أي الجا إلى إقلٌم تكون فٌه حٌثته أو 

حرٌته معرضة للتهدٌد وفً تلوتقع، فإن ذلك ٌعنً أنه ال ٌجوز حرمثن أي الجا من تلدخول 

 .(3)إلى بلد مث ٌلتمس فٌه تلحمثٌة ضد تإلضطهثد

 

                                                           
 225ص –تلمرجع تلسثبق  -حق تللجإ تلسٌثسى –د/ برهثن أمر هللا  ( (5
 225ص –تلمرجع تلسثبق  -حق تللجإ تلسٌثسى –د/ برهثن أمر هللا  ( (2
 -علوم تلشرٌعة وتلقثنون" مبدأ عدم طرد أو رد تلالجا فى تلشرٌعة تالسالمٌة وتلقثنون تلدولى" –د/ فٌصل شطنثوى  ( (3

 1ص –تلمرجع تلسثبق 



 

 المطلب الثانى

 ماهٌة عدم رد الَلجا فى الشرٌعة اإلسَلمٌة 

م تلرد أو تلطرد من أهم حقوق تلمستؤمن، بل هو تلحق تألول تلذي تتفرع منه بثقً دٌعد حق ع

تلحقوق تألخرى، كحقه فً تلحٌثة وحقه فً حرٌة تلمعتقد وحقه فً تلتعلٌم مثال، ألن رده ببسثطة 

 .(5)فكثره أو معتقدتتهأل بث فى وضع حدقد ٌكون سب

من أهم تلمبثدئ تلعرفٌة تلتً تدتولتهث تلدول فٌمث مر من عصور وقد تكد و  كمث ٌعد هذت تلحق 

تلمسلمون وجعلوت هذت تلمبدأ قثعدة آمرة وملزمة خثصة بعدمث مر بثلمسلمٌن تألوتبل تجربة 

لجوإهم إلى تلحبشة وتعطثء أمنث على أنفسهم وذلك بعد تقتنثعه بسالمة قضٌتهم، ورفض 

من سبكم عزم، ثم قثل من  -ثعهم قثبال لجعفر بن أبً طثلج ومن معه "تذهبوت فؤنث تألمنونإرج

، ثم ٌتكرر هذت تلموقؾ مع عم رسول هللا صلی هللا علٌه طثلج لمث تستجثر به (2)سبكم ؼرم..."

أبو سلمة بن عبدتألسد وطلبت قرٌش رده إلٌهم فقثل: إنه تستجثر بی وتهو تبن تلخی، وتن أنث لم 

 . (3)أمنع تبن أختً، لم أمنع تبن أخً

نفهم ممث قٌل أن تلدولة تإلسالمٌة فً بدتٌة عهدهث كثنت قد تستفثدت من هذت تلحق، ولعل هذت 

 .تلحق كثن من بٌن أهم تلعوتمل تلتً سثعدت على تنتشثر تإلسالم وذٌثعه

فإن العج وقد أكد كتثج عمر بن تلخطثج رضً هللا عنه لسعد بن تبی وقثص عملك فٌه: "

أحدكم أحدت من تلعجم بؤمثن أو قرفه بإشثرة أو بلسثن، كثن ال ٌدري تألعجمً مث كلمته به وكثن 

عندهم أمثنث، فؤجروت ذلك مجرى تألمثن، وتٌثکم وتلضحك، تلوفثء تلوفثء، فإن تلخطثء بثلوفثء 

 .(4)بقٌة وتن تلخطؤ بثلؽدر تلهلكة

                                                           
 2ص  –( تلمرجع تلسثبق  (5
 – 5مجلد  –بدون طبعة  -تلسٌرة تلنبوٌة –هـ( 5421م/2116تلسٌرة تلنبوٌة ) –(أبو محمد عبد هللا بن هشثم تلمعرفى  (2

 236ص  –تلقثهرة  –دتر تلحدٌث 
 215ص –تلمرجع تلسثبق  ( (3
دتر تلنفثبس للطبثعة وتلنشر  -(2115تشدة)مجموعة تلوسثبق تلسٌثسٌة للعهد تلنبوى وتلخالفة تلر –(محمد حمٌد هللا  (4

 415ص  –بٌروت لبنثن  – 1تلطبعة  –وتلتوزٌع 



زله حد، وال ٌجوز ألحد إعطثإه ثم تلرجوع حثصل هذت تلكتثج إن إعطثء تألمثن ده جد وه

تلرجوع عن تألمثن  -وفٌهث"وتلنكوص عنه، ألنه كمث قثل عمر هللا عنه لمة لكتثبة تلموجه سعد: 

 "(5)وهنكم وقوة عدوكم وذهثج رٌحکم وتقبثل رٌحهم -

 وعلٌه ٌرفض تإلسالم رفضث بثتث إرجثع تلالجا إلى مكثن ٌخشی من تحرٌثته وحقوقه تألسثسٌة

)كتعرضه لالضطهثد، أو تلتعذٌج، أو تلمعثملة تلمهٌنة أو ؼٌرهث( بل قٌل إن عدم تلطرد تو تلرد 

  (2)وقثعدة علم تسلٌم تألشخثص تلذٌن ترتكبوت جرتبم سٌثسٌة

ومن أمثلة رد تلالجا إلى بلد تإلضطهثد قٌثم أبً طثلج برفض تسلٌم علٌه وسلم إلى قرٌش 

 (3)أحبت فوهللا ال أسلمك تمض على أمرك وتفعل مث :حٌث قثل

، ومرتبط ترتبثطث وثٌقث بحقوق (4)وببزوغ فجر تإلسالم أصبح للملجؤ طثبع فلسفً وقثنونً

 .ووتجج تقدٌم تلمسثعدة لألشخثص تلمضطهدٌن (5)تإلنسثن وضرورة تحترتمهث

كمث أقرت تلشرٌعة تإلسالمٌة بحصثنة بعض تألمثكن، حٌث ٌقول تلرسول صلى هللا علٌه وسلم: 

"من دخل تلمسجد تلحرتم فهو آمن ومن دخل بٌت أبً سفٌثن أمن. كمث تنثولت أٌضث بعض 

وتلذي  .تلمبثدئ تألسثسٌة تلمعروفة فً تلقثنون تلدولً للالجبٌن كمبدأ عدم تلرد موضوع درتستث

بمقتضثه ال ٌجوز إعثدة تلشخص تلفثر من تالضطهثد على أعقثبه، بل ٌجج توجٌهه إلى إقلٌم 

وٌقول تلكثسثنً بهذت تلصدد: لٌس للحثكم أن ٌحكم بردهم إلى دتر تلحرج  . ٌه تألمثنآخر ٌجد ف

، ولو أن ظثهر تألمر قد تعلق بثلحربٌٌن الن ردهم ٌعنً أنهم سٌحثربون (6)فإن حكم فهو بثطل

مع تألعدتء مجددت، ولكنه محمول على وجه تلعموم، وقد ٌكون خروجهم من بالدهم بسبج مث 

وقد تكون عملٌة تلطرد أو تلرد سببث فً هالكهم أو تعرضهم لألذى، وتإلبعثد عثنوه من ظلم 

 .ٌعنً إخرتج ؼٌر تلمسلمٌن إلى خثرج تقلٌم تلدولة تإلسالمٌة

وفً حثلة رؼبة تلمستؤمن تلبقثء فً دتر تإلسالم فإنه لٌس لولً تألمر أو تإلمثم إرؼثمه على 

من بثن مدة بقثبه قد تنتهت وعلٌه تالختٌثر بٌن تلخروج، وتن تإلمثم أو ولى تألمر ٌفهم تلمستؤ

تلرجوع إلى بلده أو هو فً أمثن وحمثٌة لحٌن خروجه من أرض تإلسالم أو تلبقثء فٌهث، وإن 
                                                           

 415ص –تلمرجع تلسثبق  ( (5
2) ) S. Mahmassani: The principles of international law in the light of the Islamic doctrine, 

RCADI, vol. 117, 1966, p. 256. 
 54( ص 3/52تلبدتٌة وتلنهثٌة ) –(تبن كثٌر  (3
 55 ص - 2116جثمعة تلقثهرة  –رسثلة مثجستٌر  -لًدولت ونلقثنت فً وءللجت قح -سمثعٌلور إمنصد حمأ ( (4
 15ص  -5تلمجلد  –ء لبلقثت مجلة -لًدولت ونلقثنوت إلسالمٌةت ٌعةرلشت فً وءللجت -وتن علم ٌرلكدتعب ( (5
تحقٌق وتعلٌق تلشٌخ على محمد معوض ، عثدل أحمد عبد تلموجود  –بدتبع تلصنثبع فى ترتٌج تلشرتبع  –(تلكثسثنى  (6
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أرتد تلبقثء بحسج رؼبته بعد مرور عثم على مكوثه فً أرض تإلسالم فإنه سٌصبح ذمٌث وٌضع 

لمشمولٌن بدفع تلجزٌة، أو ٌسلم فٌصبح له مث أسوة بثَخرٌن من أهل تألمة من ت (5)علٌه تلخرتج

للمسلمٌن وعلٌه مث علٌهم من حقوق ووتجبثت، وأن ٌتم ذلك برؼبته من ؼٌر إكرته أو ضؽوط، 

 .أو أن ٌترك لٌرتحل إلى أي مكثن ٌرؼبه ٌجد فٌه تألمثن

ثن ذلك وعلٌه فإنه ال ٌجوز رد تلمستؤمن تلالجا إلى بلده تألصلً. وال ٌجوز تسلٌمه حتى ولو ك

 (2)مقثبل تحرٌر أحد

إن رد تلالجا إلى دولة ٌخشى فٌهث على حٌثته، وتنتهثك حقوقه تألسثسٌة بعد ؼدرتء وتلؽدر 

حرتم فً تلشرٌعة تإلسالمٌة، وٌنطبق هذت على تلالجا بصفة عثمة، ألنه فً هذه تلحثلة ٌتمتع 

ومنهث أٌضث تلوفثء له  (3)بكثفة حقوق تلمسلم ومنهث تلمحثفظة على حٌثته وسالمته تلجسدٌة

 (4)بثلوعود تلتً وعد بهث مصدتقث لقوله تعثلى: "ٌث أٌهث تلذٌن آمنوت أوفوت بثلعقود "

كمث أن تلحق فً علم تلطرد وتلرد ٌعتبر من مقتضٌثت تألمثن، وتلوفثء بمقتضى تألمثن أمر 

ٌعد ؼدر وخٌثنة،  توجٌه تلشرٌعة تإلسالمٌة وال تملك تلدولة تلتفرٌط فٌه ألنه وكمث قلنث سثبقث

وتطبٌقث لهذت تألصل قرر تلفقهثء أن تلدولة ال ٌجوز لهث تسلٌم تلمستؤمن إلى دولته دون رضثه 

ولو على سبٌل تلمفثدتته بؤسٌر مسلم، بل حتى لو هددتهث دولة تلمستؤمن بثلقتثل إذت أٌت 

 .(5)تسلٌمه

تالضطهثد ٌتعثرض مع  هذت وٌجج تإلشثرة إلى أن رد تلالجا إلى مكثن ٌخشى فٌه علٌه من

مبدأ عدم إخطثر ذمة تألمن أو تلمستؤمن، قذمة تلمسلمٌن وتحدة، تعلموهث من تلرسول تلكرٌم 

، ففً عثمر مع رستم "فإنً أعطٌك ثالثة أٌثم -صل هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم -محمد 

وإن كنت عن بعدهث؛ تختر تإلسالم وترجع عنك أو تلجزٌة، وإن كنت لنصرنث محتثج نصرنثك، 

نصرنث ؼنٌث رجعنث عنك، أو تلمنثبذة فً تلٌوم تلرتبع، وأنث كفٌل لك عن قومً أن ال نبدأك 

بثلقتثل إال فً تلٌوم تلرتبع، تال إذت بدأتنث، فقثل له رستم: أسٌدهم أنت؟ فقثل له: ال، بل أنث رجل 

وقثص أنه أعطى  من تلجٌش، ولكن أدنثنث ٌجٌر على أعالنث"، وعندمث رجع أكبر سعد بن أبً
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عهدة تلرستم بعدم تلتعرض له ولجٌشه مدى ثالثة أٌثم فؤقره على ذلك وطلج أن ٌنثدي منثد فً 

تلجٌش بذلك، كل هذت تصدٌق وتؤكٌد لقول تلرسول تلكرٌم: وذمة تلمسلمٌن وتحدة ٌسعى بهث 

وم تلقٌثمة عدل وال أدنثهم فمن أخفر مسلمث فعلٌه لعنة هللا وتلمالبكة وتلنثس أجمعٌن ال ٌقبل منه ٌ

صرؾ، وتإلخفثر معنثه: من نقض تمثم مسلم، فتعرض لكثفر أمله مسلم قثل أهل تللؽة: ٌقثل: 

خمس بخمس، "أخفرت تلرجل إذت نقضت عهده، وخقرته إذت أمنته وجثء فً تلحدٌث تلشرٌؾ

ومث  قٌل: ٌث رسول هللا ومث خمس بخمس؟ قثل: مث نقض قوم تلعهد إال سلط هللا علٌهم عدوهم،

حكموت بؽٌر مث أنزل هللا إال فشث فٌهم تلفقر، ومث ظهرت تلفثحشة فٌهم إال فشث فٌهم تلموت، وال 

 (5)"طفقوت تلكٌل إال منعوت تلنبثت وأخذوت بثلسنٌن، وال منعوت تلزكثة إال حبس عنهم تلمطر
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 المبحث الثانى

 مبدأ عدم رد الَلجا والمفاهٌم القانونٌة األخرى

 وتلتى تلدولى وننتلقث فً علٍهث وصمنص رىخأ نٍةوقثن مبمفثهٍ رد تلالجا دمع دأمب طبترٍ

 تلدول ذتنفٍ فً هرتؤثٍ دىمو طتبثرالت ذته ضٍحولتو تلدولٌة، تقثتلعال فً بٍقهثطبت تلدول زمتلت

عدم  دمع دأمب عالقة ولألت تلمطلج فً ننبٍ مطلبٌن، على تلمبحث ذته مسنقس إللتزتمثتهث تلدولٌة

 د.إلبعثوم تبمفه تلرد دمع دأمب عالقة ننبٍ تلمطلج تلثثنى فًو تسلٌم تلمجرمٌن ، ومبمفه تلرد

 المطلب األول

 مبدأ عدم رد الَلجا ومفهوم تسلٌم المجرمٌن 

لبٌثن عالقة مبدأ عدم تلرد بمفهوم تلتسلٌم ٌجج علٌنث أوال  أن نبٌن مثهٌة تلتسلٌم ثم ثثنٌث  عالقته 

 بمبدأ عدم تلرد.

 أوَلً: مفهوم التسلٌم

 لقد أختلؾ رجثل تلقثنون فً ذلك ولكن تلتعرٌؾ تلذي قد ٌحظً بتؤٌٌد تألؼلبٌة هو مث ٌلً :

" تسلٌم تلمجرمٌٌن وإستردتدهم هو أن تسلم دوله شخصث  موجودت  فً إقلٌمهث تلً دوله أخري 

حكمث  صثدرت  علٌه من  بنثء  علً طلبهث لتحثكمة علً جرٌمة ٌعثقج علٌهث قثنونهث أو لتنفٌذ فٌه

 " (5)محثكمهث

ٌعرؾ تلبعض تلتسلٌم بؤنه تلنظثم تلذي ٌتم بموجبه إعثدة أشخثص متهمٌن أو محكوم علٌهم 

قضثبٌث من أجل جرتبم أرتكبوهث وفقث لقوتنٌن تلدولة تلتً تطثلج بتسلٌمهم لهث تلً تلك تلدولة 

محثكمهث أو لتنفٌذ تلعقوبة تلمحكوم وذلك حثل وجودهم بؤقلٌم دولة أخري إمث لمحثكمتهم أمثم 

 .(2)علٌهم بهث

                                                           
 51ص –جثمعة دمشق  –لى فى مكثفحة تإلجرتم تلتعثون تلدو –(د/محمد تلفثضل  (5
 21ص -تلمرجع تلسثبق -تسلٌم تلمجرمٌن –( د/محمد أحمد مهرتن  (2



وٌري أخرون أنه نظثم فً عالقثت تلدول مقتضثه قٌثم تلدول تلتً تلتجؤ إلٌهث أجنبً متهم 

بإرتكثج جرٌمة أو محكوم علٌه بعقوبة بتسلٌمه تلً تلدولة صثحبة تإلختصثص تلقضثبً 

 . (5)لمحثكمتة أو تنفٌذ تلعقوبة علٌه

تلتسلٌم هو تخلً دولة عن شخص موجود فً بالدهث ٌكون متهمث  أو محكوم  وٌري آخرون أن

 . (2)علٌه فً جرٌمة وقعت فً دتبرة تلقضثء تلوطنً لدولة أخري

تتفق هذه تلتعرٌفثت علً أن نظثم تلتسلٌم ٌقتضً وجود دولتٌن تلطثلبة وتلمطلوج منهث ، 

ج جرٌمة أو صدر حكم بإدتنته ، ومن بثألضثفة تلً تلشخص تلمطلوج ، وأن ٌكون متهمث  بؤرتكث

ثم فهو ٌهدؾ إلً تفثدي هروج تلمجرم من تلعقثج ، وإذت كثن تلقثنون تلدولً ال ٌعترؾ به 

كإلتزتم علً عثتق تلدولة فً ظل ؼٌثج معثهدة ، فبثلمقثبل قد ترفض تلدولة منح تلملجؤ للمجرم 

ث ، لكن تلؽثلج ٌتم تلتسلٌم بموجج تلهثرج حرصث  علً عالقتهث مع تلدولة تلتً تطلج تسلٌمه له

 . (3)معثهدة ثنثبٌة بٌن تلدولتٌن طثلبة تلتسلٌم و تلمطلوج منهث

وٌالحظ أن معثهدتت تلتسلٌم تلتً تبرمهث تلدول فٌمث بٌنهمث تختلؾ من حٌث أحكثمهث من دولة 

، وتلبعض إلً أخري ، فبعضهث ٌترك تألمر إلً تلسلطة تلتقدرٌة للدولة تلمطلوج منهث تلتسلٌم 

تَخر ٌشترط وجود أدلة علً مخثلفة تلشخص لقوتنٌن تلدولة طثلبة تلتسلٌم وقوتنٌنهث هً 

 . (4)أٌضث

وبثلرؼم من تلعدد تلمتزتٌد لمعثهدتت تلتسلٌم تلقثبمة بٌن تلدول فقد وقعت تلكثٌر من تلحثالت 

بٌن تلدول بإعتبثرة  تلتً أخذ فٌهث تلتسلٌم شكال  ؼٌر قثنونً علً نحو ٌمثل تهدٌدت  للعالقثت

إنتهثكث  لسٌثدتهث ، مثل إختطثؾ تلكٌثن تلصهٌونً ألدولؾ إٌخمثن من تألرجنتٌن بوتسطة 

  .(5)م ، بتهمة إرتكثج جرتبم حرج5561عمالبهث عثم 
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 ثانٌاً: عَلقة مبدأ عدم رد الَلجا بمفهوم التسلٌم

على إقلٌم دولة لٌنتقل إلى تقلٌم ٌتفق كال من تلتسلٌم وتللجوء فً أنهمث ٌنهٌثن إقثمة تلشخص من 

دولة أخرى، وكالهمث تتخذهمث تلدولة تلتً ٌقٌم علٌهث تلشخص بقرتر سٌثدي ، إال أنهمث ٌختلفثن 

من حٌث أن إجرتء تلتسلٌم ٌقع على شخص ترتكج جرٌمة أو مشتبه به فً ترتكثبهث، أمث تلالجا 

ه تالضطهثد فٌهث ، وٌختثر تلالجا فثنه شخص ٌهرج من دولته تألصلٌة إلى دولة أخرى لمعثنثت

تلدولة تلتً ٌرٌد تللجوء إلٌهث بإرتدته تلحرة تلمختثرة أمث فً تلتسلٌم فثلشخص تلمطلوج تسلٌمه 

الٌملك هذت تالختٌثر، وٌتمتع تلحج بثلحمثٌة تلدولٌة تلمقررة لحق تللجوء فً تالتفثقٌثت تلدولٌة فً 

 . (5)لحمثٌة تلدولٌةحٌن الٌتمتع تلشخص تلمطلوج بتسلٌمه بهذه ت

تلتً تنقل تلدولة بمنحهث فثن هذت تلحق  (2)وعلى تلرؼم من أن حق تللجوء من تلحقوق تلسٌثدٌة

أدى إلى تزتٌد رؼبة تلهثربٌن فً طلج حق تللجوء بنثء على مبررتت وأسبثج ؼٌر بٌثن ولذلك 

ٌة تلدولة تلتً ٌحمل من فثن تلدول تتردد كثٌرت فً منح حق تللجوء وتربطه دتنمث بثلعالقثت تلدول

ٌطلج حق تللجوء لجنسٌتهث ألن ذلك سٌرتج علٌهث تلتزتمث برفض تلشخص تلذي منحته حق 

تللجوء وتطثلج به تلدولة تلتً ٌنتمً لهث بجنسٌته وتبٌن ذلك جً رفضت تلعدٌد من تلدول 

ٌم تلكردي هولندت ، وتلٌونثن ، وتٌطثلٌث ، وفرنسث وسوٌسرت منح حق تللجوء للزع -تألوربٌة 

سٌضمن إحٌثء تلقضٌة  )عبد هللا توجالن( تلذي زعم أن وجوده فً وتحدة من تلدول تألوروبٌة

 تعلل تللجوء منحه دمع مؼر كٍثرت تلى تسلٍمه لٌثثطٍإ تفضر مثدعنوتلكردٌة إذ لم ٌتم تسلٌمه 

 ٍعوتلتشر ورستتلد لؾمثٍخث وهو دتمإلعت بتهثوعق جلهثأ نم تلتسلٌم تلمطلوج ٍمةتلجر نبؤ ذلك

جرٌمة  رٍعتبن(جال)توٌطثلى ولم ٌكن سبج تلرفض مبنٌث  على كون مث إرتكبه إلت تإلجرتبى

 .(3)سٌثسٌة

تلدولى  وتلتعثون نمٍتلمجر متسلٍ وعضوبم تلمعنٌة تلعمل حلقة فً تلمجتمعون علٍه مثنبه ذتهو

 نم وعن دٍجثإ تلضروري نم بؤنه نمٍتلمجر معثملةو ٍمةتلجر لمنع تلتثسع رتمتلمإ لعمثأ نضم

 حٍةتلنث نم تللجوء تلبثوط سًتلسٌث وتللجوء نمٍتلمجر متسلٍ نبٍ تلعملٌة قةللعال تلتوتزن

تلعملٌة، ورؼم هذت تلتنبٌه فلم ٌبٌن تلمجتمعون فى تلتقرٌر تلختثمى ألعمثل تلمإتمر كٌفٌة إٌجثد 
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 نم علٍهث مث ذبتنفٍ إلزتم تلدول و ،جهة نم بكةتلمتشث تلدولٌة تقثتلعال مخض فً تلتوتزن ذته

 جهة نم فٍهث طرؾ ونتك تلتى دتتهوتلمعث تالتفثقٍثوت تلدولى وننتلقث ضهثرٍف تمثإلتزت

 .(5)رىخأ

ومع بدتٌة تلقرن تلعشرٌن أخذ نظثم تلملجث ٌتمٌز عن مبدأ تسلٌم من نثحٌة تلطبٌعة تلقثنونٌة أو 

لمتعلقة بمنح تلملجؤ دتخل تلدولة من نثحٌة تلحكمة تلتً وجد كل منهمث تلقثنونٌة تنتمً تلقوتعد ت

إلى تلنظثم تلقثنونً تلخثص تألجثنج فً حٌن تنتمً قوتعد تسلٌم تلمجرمٌن تلى مجموعة من 

  .(2)تلقوتعد تلدولٌة تلتً تلتزمت بهث تلدولة فً مجثل تلقثنون تلدولً لمكثفحة تإلجرتم

حمثٌة حقوق تإلنسثن بٌنمث ٌرمً وسٌلة من وسثبل ٌعد أمث من نثحٌة تلحكمة فؤن نظثم تلملجث 

تسلٌم تلمجرمٌن تلى تحقٌق تلمصلحة تلمشتركة تلدول فً مكثفحة تلجرٌمة وتطبٌق قثنونهث 

تلجنثبً على تلجرتبم تلتً تقع دتخل إقلٌمهث، وبهذت فإن تلدولة قد تمنح تلملجؤ ألحد تألشخثص 

لم ٌرتكج جرٌمة نهثبٌث أولم دون أن ٌثور فً شؤنه موضوع تسلٌم تلمجرمٌن، لسبج وتضح ألنه 

تطثلج دولة بتسلٌمه ، وقد ترفض تلدولة تسلٌم أحد تألشخثص دون أن تمنحه حق تلملجؤ إذ 

 .(3)ٌجوز لهث أن تقوم بطرده أو إبعثده إلى دولة ثثلثة

ولذلك ٌعد مبدأ عدم تسلٌم تلمجرمٌن تلسٌثسٌٌن ضمثنة هثمة جدت بثلنسبة لالجبٌن تلذٌن تتهموت أو 

لٌهم إلحدى تلجرتبم تلسٌثسٌة ، ذلك أنه حتى فً حثلة عدم حصولهم على تلملح فً تلدولة حكم ع

تلتً ٌوجدون على إقلٌمهث فإن تطبٌق هذت تلمبدأ علٌهم ٌحمٌهم من شر تلوقوع فً أٌدي تلدولة 

تلحمثٌة  تلتً تضطهدهم وتطثلج بتسلٌمهم لهث ، لذت فإن هذت تلمبدأ ٌإمن للمجرمٌن تلسٌثسٌٌن

تلوقوع فى أٌدى دولة تإلضطهثد وهذت مث قررته تلمحكمة تلعلٌث فى تلنمسث بتثرٌخ ضد 

عندمث رفضت تسلٌم أحد تلالجبٌن إلتهثمه بإرتكثج جرتبم عثدٌة وذلك على  25/5/5551

 أو للخطر فٍهث رضسٍتع نهت نتبٍ إذت به لبتثط دولة تلى تلشخص متسلٍ وزٍج ال نهتأسثس 

 ٍهأو رأ معٍنة جتمثعٍةإ فةة تلى نتمثةهت أو جنسٍته أو ٍنهد أو هرعنص جبسب دهثطضلإل

 .(4)سًتلسٌث

 تلحكم سنف قبطٍ" نهت على 5551فً تلمعقودة نمٍتلمجر لتسلٌم بٍةوروألت التفثقٍةت تنص دقو

 منهث تلمطلوج (، وهو عدم تلتسلٌم إذت كثن لدى تلدولة2/3تلمثدة ) نم (5) تلفقرة فً تلوترد
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   . p 112 para 281تألمم تلمتحدة تلتثسع لمعثملة تلمجرمٌن  رتملمإت لألعمث مًلختثت رٍلتقرت ( (

2
 551ص  –تلمرجع تلسثبق  –، د/عبد هللا تلجعلى 52ص  –تلمرجع تلسثبق  –د/محمد تلفثضل  ( (

3
) ) Grahl _ Madsen , The Status of Refugees in International Law < Leyden : A.W. Sijthoff Vol 1966 

and Vol 11 ( Asylum , Entry and Sojourn) 1972 . 
4
) ) Grahl- Madsen A, Territorial Asylum ,op.cit, p 38- 39 . 



 مةتلجرت دىحت جتكثتر جبسب للتسلٌم تلمقدم تلطلج نبؤ دالعتقثت على لتحم ٍةوق جسبثت تلتسلٌم

 أو هرعنص جبسب معثقبته أو تسلٍمهو تلمطلوج محثكمة لجأ نم دممق تلحقٌقة فً وه ٍةتلعثد

 جسب يأل للضرر رضٍتع دق رالخٍت تلشخص ذته ضعو أن نتبٍ إذت أو سٍةتلسٌث ةهآر أو ٍثنتهد

 .(5)جالسبثت كتل نم

تتفثقٌة  تلمستخلصة بصفة خثصة من تعرٌؾتلمبثدئ تلعثمة للقثنون تلمطبقة على تلالجبٌن وومن 

مث ٌحول دون قٌثم دولة تعترفت تلحج بهذه كثنت إلى سلطثت بلده تألصلً ، مع  5555جنٌؾ 

تحفظ وحٌد بثالستثنثءتت تلمقررة الس بثالتفثقٌة تلمذكورة ،وأنه فً وتقعة تلقضٌة لم ٌتمسك 

عدل بثي من هذت تلوجه، وتن كثن للحكومة أن تطلج من تلمكتج تلفرنسً لحمثٌة وزٌر تل

 للسٌد الجا بصفة عترتؾالت نع تلكؾ قح على نهثت دتعتقت تلالجبٌن وعدٌمى تلجنسٌة إذت

 روعمش جهو على ررتق نبؤ مةتلحكو مقٍث نمكثإ دون ولٍح رألخٍت ذته زكرم ن( فإ ريٍشث)ت

تلمطعون فٌه متجثوز  ومستلمر ونٍك ذلكب نهوأ ، لبهثط على بنثء   السبثنٍةت تلسلطثت تلى تسلٍمه

 نم 33تلمثدة  محكثأ على نسًتلفر تلدولة سمجل ولٍع تلحكم لم ذته فًلحد تلسلطة، و

 ولتح تلتى ن،جةٍتلال على قبطت ٌن تلتىنللقوت مةتلعث لمبثدئبثتلخثصة بثلالجبٌن ،و 5555تفثقٍةت

 هدبل تثطسل تلى تكثن ٍقةطر يبؤ تلصفة هذبه له تفرعتتتلالجا تلتى دولة  متسلٍ دون

 .(2)ألصلًت

تعترفت له  تلتى جاتلال بصفة ثظمحتف ظلٍ أن جٍجدولٌة  بحمثٍة سًتلسٌث جاتلال ٍتمتع ولكى

بهث تلدولة فثذت كثن تلحكم تلذي أكتند فٌجوز للحكومة أن تطلج من تلمكتج تلفرنسً لالجبٌن 

تجٌز تنقضثء مركز تلالجا أو حرمثن جرٌمة خطٌرة من  5555ٌة إعثدة تلنظر جدٌدة ، فثتفثق

جرتبم تلقثنون تلعثم فً ؼٌر تلدولة تلمضٌفة على وجود تالستثنثءتت تلمتعلقة بثألمن تلقومً فً 

 .5555تتفثقٌة

تحثول مفوض تلحكومة تلفرنسٌة تألخذ بثلتفسٌر تلوتسع تلنص  Gabor Winter(3) وفً قضٌة

إنهث تحضر تإلبعثد أو تلطرد بؤي طرٌقة كثنت وبثلتثلً تسري أحكثم هذه  معتبرت( 33تلمثدة )

فً  Croissant(4) فً قضٌة Morizot تلمثدة على تلتسلٌث بٌنمث تمسك مفوض تلحكومة تلفرنسٌة
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 252ص –تلمرجع تلسثبق  –ن تلدولى مبدأ عدم تإلعثدة تلقسرٌة لالجبٌن فى تلقثنو –د/ رنث إسالم أمثنة  ( (

2
 251ص  –تلمرجع تلسثبق  ( (

3
) ) CE. 15 fevrier , Gabor Winter , Dalloz, 1980 , p 449 . 

4
) ) CE. 7 Juillet 1978 , Croissant . A.J.D.A. 1978 , P 559 

 253ص –تلمرجع تلسثبق  –تلدولى  مبدأ عدم تإلعثدة تلقسرٌة لالجبٌن فى تلقثنون –د/ رنث إسالم أمثنة مشثر إلٌه فى 



ال تحظر إال تإلبعثد أو تلطرد، تدتبٌر إرتدٌة دون تلتسلٌم وهو تحد ( 33مطثلعته بؤن تلمثدة )

 . (5)لقضثبٌة تلتبثدلٌة تلدولٌةتدتبٌر تلمسثعدة ت

تن تجرتءتت تلتسلٌم بٌن تلدول قد تشمل أشخثص منحو صفة تلالجبٌن، أو قٌد طلج تللجوء 

تلدولة تلمطلوج منهث تلتسلٌم ، وعندمث تكون إجرتءتت تلتسلٌم متزتمنة مع إجرتءتت تللجوء، ال 

نهثبً بخصوص منحه صفة ٌنبؽً أن ٌسلم تلشخص إلى أن تكون تلدولة قد تتخذت قرترهث تل

تللجوء ، فقد ٌإدي تلتسلٌم قبل ذلك تلى مخثلفة اللتزتمثت دولٌة مفروضة على تلدولة سٌمث عدم 

تإلعثدة تلقسرٌة تلمكرس فً قثنون تلالجبٌن تلدولً وتلقثنون تلدولً لحقوق تإلنسثن وحتى إذت لم 

دهث فٌمث بعد تلتورطه فً ٌمنح تلشخص صفة تلالجا أو أن ٌكون منح هذه تلصفة إال تنه فق

أعمثل معٌنه ) كؤن تكون إرهثبٌة مثال( أوقٌثمه بؤعمثل منثفٌة لمبثدئ تألمم تلمتحدة فثن مبدأ 

عدم تإلعثدة تلقسرٌة ٌحول دون تسلٌمه عندمث ٌكون هنثك خطر حقٌقً قد ٌتعرض له كثلتعذٌج 

 . (2)به لٌمه تلى تلدولة تلمطثلبةأو سوء تلمعثملة أو تلعقوبة تلقثسٌة أو تالختفثء تلقسري عند تس

 فً ةٍسًتلر مالهتمثت ونٍك أن جٍج نهت على نجةٍتلال لشإون تلمتحدة مألمت ضٍةومف تنبهو

حثالت تلتسلٌم تلمتعلقة بثلالجبٌن أو طثلبً تللجوء هو ضمثن أن ٌتمكن تلمحتثجون إلى حمثٌة 

دولٌة وٌستحقونهث من تلتمتع بتلك تلحمثٌة وتالستفثدة منهث ، وفً تلوقت نفسه ٌجج عدم تلسمثح 

 بؤن تستؽل مسؤلة تللجوء وتلحصول علٌه للتهرج من تلمسإولٌة أو تالختبثء خلفهث عن جرتبم

خطٌرة وهذت ٌستلزم درتسة مستفٌضة وتقٌٌم مشدد ألحقٌة تلشخص تلمطلوج فً تلحمثٌة 

تلخثصة بثلالجبٌن وتالتفثقٌثت تلدولٌة وتإلقلٌمٌة  5555تلممنوحة تلالجبٌن بموجج تتفثقٌة 

تألخرى هذت من نثحٌة ، ومن نثحٌة أخرى عندمث ٌتعلق طلج تلتسلٌم بؤحد تلالجبٌن أوطثلبً 

أن تضمن تلدولة تلمطلوج منهث تلتسلٌم تالمتثثل اللتزتمثتهث تلخثصة بموجج تللجوء ٌجج 

تلقثنون تلدولً تلالجبٌن وقثنون حقوق تإلنسثن وٌؤتً فً مقدمة هذه تاللتزتمثت تلتزتم تلدولة 

 .(3)بثالحترتم تلكثمل لمث عدم تإلعثدة تلقسرٌة

م من خالل تلتنسٌق بٌن إجرتءتت على تلدولة أن تعمل لضمثن تلوفثء بهذت تاللتزتلذلك ٌجج 

تلتسلٌم وتجرتءتت تللجوء بحٌث تتمكن تلدول منثالعتمثد على نظثم تلتسلٌم كؤدتة فعثلة لمنع 
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 253ص –تلمرجع تلسثبق  –مبدأ عدم تإلعثدة تلقسرٌة لالجبٌن فى تلقثنون تلدولى  –د/ رنث إسالم أمثنة  ( (

2
 255ص  –(تلمرجع تلسثبق  (

3
 255ص –تلمرجع تلسثبق  –مبدأ عدم تإلعثدة تلقسرٌة لالجبٌن فى تلقثنون تلدولى  –د/ رنث إسالم أمثنة  ( (



تالفالت من تلعقثج ومكثفحة تلجرٌمة وتلحفثظ على تألمن وتلسلم تلدولٌٌن متوتفقة مع تلتزتمه 

 .(5)تلخثص بثلحمثٌة

 

 

 المطلب الثانى

 ومفهوم اإلبعاد مبدأ عدم رد الَلجا

تألبعثد هو تصرٌح صثدر من تلسلطة تلمختصة فى دولة مث ٌقضى بمؽثدرة أجنبى مث أرتضى و

، وإذت كثن ألحد تألجثنج حق فً تالستقرتر فً دولة مث (2)تلك تلدولة فورت  أو خالل فترة محددة

حق ٌمكنهث من  وهو(3)، فإن ذلك تلحق مقٌد بحق تلك تلدولة فً تلمحثفظة على كٌثنهث وبقثبهث

 .  (4)إبعثده حثل توتفر إحدى مبررتت ذلك تألبعثد

بمقتضثه ال ٌعود تلشخص تلمبعد تلى تلدولة تلمبعد فٌهث تال تذت زتل عن تلسبج تلذى كثن ورتء و

تبعثده من هذه تلدولة بمقتضى قرتر رسمى تصدر سلطثتهث كمث أن تلشخص تلمبعد ٌتم إقصثءه 

، (5)تلدولة تلى خثرجهث بؽض تلنظر عن تلجهة تلتى سٌتم تبعثده تلٌهثوإبعثده من دتخل حدود هذه 

تختص بإصدتره تلسلطة تإلدترٌة ، فهو قرتر صثدر من تلسلطة تلتنفٌذٌة تلمختصة تلمنصوص و

 . (6)على إختصثصهث فى تلتشرٌعثت تلدتخلٌة للدولة

ة ، وال ٌرد ذلك على تإلبعثد ٌقع على أجنبى مقٌم على أرض هذه تلدولة بصورة شرعٌكمث أن 

، كمث أن تلسلطة تلمختصة بثإلبعثد لٌست فى حثجة ألن ٌكون تلشخص تلمرتد إبعثده  (1)تلرعثٌث

                                                           
5
 256ص  -(تلمرجع تلسثبق (

تلطبعة تلثثنٌة  –تلدتر تلجثمعٌة بثألسكندرٌة  –تلقثنون تلدولى )تلمصثدر ، وتألشخثص (  –(تنظر د/محمد سعٌد تلدقثق  (2

تالبعثد أوتلنقل تلقسرى للمدنٌٌن فى ضوء –ورتجع فى مفهوم تالبعثد د/تحمد عطث عبدتلعظٌم  314ص – 5513سنة  –
 2155-جثمعة تلمنوفٌة-دكتورتة-تلدولى تلعثمأحكثم تلقثنون 

دتر  –تلجنسٌة ومركز تألجثنج  - تلجزء تألول –تلوسٌط فى تلقثنون تلدولى تلخثص  –(تنظر د/فإتد عبدتلمنعم رٌثض  (3

  455ص – 5552سنة  –تلطبعة تلسثبعة  –تلقثهرة  –تلنهضة 
 21ص–تلمرجع تلسثبق  –(د/ تلسٌد رمضثن عطٌة  (4
 31ص–جع تلسثبق ( تلمر (5
 61ص -تلمرجع تلسثبق -(د/هشثم عبدتلعزٌز مبثرك (6
 65ص –تلمرجع تلسثبق  –(تنظر د/عبدتلفتثح سرتج  (1



، وعلى فرض قٌثمه بفعل ذلك فتقوم هى بمحثكمته عن تلك ( 5)قد أرتكج جرٌمة من عدمه

 .(2)تلجرٌمة تلمتهم بإرتكثبهث

عتبثره إجرتءت أمنٌث تقوم به سلطثت إلوذلك كم تن فى تإلبعثد لسنث فى حثجة تلى تقدٌم طلج 

، فثألمر متعلق بثلدولة  (3)تلدولة بؽٌة تلمصلحة تلعثمة دون توقؾ على إرتدة دولة أخرى

 . (4)تلموجود على أرتضٌهث تلشخص تألجنبى تلمرتد إبعثده

 ثانٌاً: عَلقة مبدأ عدم رد الَلجا باإلبعاد

إقلٌمهث  لخدت نٍةوقثن بصفة نٍودجتلمو جألجثنت دحأ دض تلدولة هذتتخ نًوقثن رتءجت وه دإلبعثت 

وبموجبه تضع حدت  لتوتجده دتخل ذلك تإلقلٌم وتلزمه بمؽثدرته ومعلوم أن تلالجا فى نظر 

إبعثده  نٍمك ذتبهو تللجوء، سمة منحتهتلتى  تلدولة فً جنبٍثأ مث  مقٍ ونٍك أن دالبتلقثنون تلدولى 

 .(5)تلدولة هذه مقلٍإ نم

 نم فٍهث ودجتلمو تلدولة لقب نم جسب يألو تقو أي فً دبعثلإل ضةرع جاتلال ونالٍك حتىو

 5555 تفثقٍةت تضعو رى،خأ جهة نم نجةٍتلال دبإبعث قٍتعل فٍمث تلدولة ةطسل نم وللحدجهة 

بفقرتتهث  32تلخثصة بثلالجبٌن بعض تلقٌود على سلطة تلدولة فً مسؤلة تإلبعثد فحددت تلمثدة 

تلثالث تألسبثج تلتً تسوغ للدولة أبعثد تلالجا من أرتضٌهث وتلضمثنثت تلتً تتعلق بقرتر 

ت  موجود ث  التطرد تلدولة تلمتعثقدة الجب -5"تألبعثد وتلطعن فٌه وإجرتءتت تنفٌذه فنصت على أنه 

الٌنفذ طرد  -2 تقلٌمهث بصورة نظثمٌة تال ألسبثج تتعلق بثألمن تلوطنً أو تلنظثم تلعثم. على

هذت تلالجا إال تطبٌقث لقرتر متخذ وفقث لألصول تإلجرتبٌة تلتً ٌنص علٌهث تلقثنون، وٌجج  مثل

أن ٌسمح لالجا مثلم تتطلج خالفث لذلك أسبثج قثهرة تتصل بثألمن تلوطنً، بؤن ٌقدم بٌثنثت 

أمثم سلطة إلثبثت برتءته وبثن ٌمثرس حق تالستبنثؾ وٌكون له وكٌل ٌمثله لهذت تلؽرض 

منح تلدولة ت -3مختصة أو أمثم شخص أو أكثر معٌنٌن خصٌصث من قبل تلسلطة تلمختصة. 

وتحتفظ ، تلمتعثقدة مثل هذت تلالجا مهلة معقولة لٌلتمس خاللهث قبوله بصورة قثنونٌة فً بلد آخر

 "لدتخلٌةتلدولة تلمتعثقدة بحقهث فً أن تطبق، خالل هذه تلمهلة، مثترته ضرورٌث من تلتدتبٌر ت
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سنة  –ن نثشر بدو -تلقثنون تلدولى تلخثص ........مركز تألجثنج وتنثزع تلقوتنٌن ... –(تنظر د/تبرتهٌم أحمد إبرتهٌم  (2

 525ص  – 5552
 1ص -تلمرج تلسثبق  –وأنظر أٌضث د/سرتج تلدٌن محمد تلروبى 

 253ص  –تلمرجع تلسثبق  –(تنظر د/محمد تلحسٌنى مصٌلحى  (3

 61ص –تلمرجع تلسثبق  –تنظر د/عبدتلفتثح سرتج 
 31،  25ص–تلمرجع تلسثبق  –( د/ تلسٌد رمضثن عطٌة  (4
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 5555وٌالحظ على هذت تلنص تلوترد فً هذه تلمثدة تنه ٌحدد حرٌة تلدول تألطرتؾ فً تتفثقٌة 

ال ألسبثج محددة للؽثٌة ووفق مبثدئ تجرتبٌة معٌنة هذت إفً طرد تلالجبٌن فحظرت طردهم 

 تلنوع من تلحمثٌة تلدولٌة لالجبٌن له مثٌبرره ألن هإالء تألشخثص ٌختلفون عن ؼٌرهم من

د قو فٍه ونٍقٍم دٍدج دبل دوتٍج تن معلٍه لب مهدبل كونهم ال ٌستطٌعون تلعودة تلى جثنجألت

( من 32تلمثدة ) بحمثٍة ٍتمتعو، رتءإلجت ذته نم صخث لبشك ونٍعثن مفه لتثلىبثو (5)دونالٍج

ٌستفٌد ال  مث نمو تلدولة تلطثردة لخدت نًوقثن ونح على فقط تلالجبٌن تلمقٌمون 5555إتفثقٌة 

 .(2)نٍةوقثن رؼٍ بصفة ودجتلمو تللجوء لجثط أو جاتلال قبتلنص تلسث من

 تلمثدة هذه فً تلوترد لقٌدبث نجةٍتلال دبعثإ فً تلدولة ةطسل دتتقٍ ( 5/32)تلمثدة  صن ججوبمو

 ججوبمن جةٍتلال دبعثإ ظرح وه لفثألص تلعثم، تلنظثم أو نًتلوط نبثألم تلمتعلق تلقٌد وهو الأ

و نً تلوط نبثألم دإلبعثت رمأ قتعل تذت ءالقتضثت لةحث فً ذلك وتزج ءالستثنثوت عالهت تلمثدة

، وبهذت تلقٌد فؤنه لم ٌعد للدولة تلحق فً تحدٌد أو وضع تألسبثج تلتً تبرر لهث (3)تلنظثم تلعثم

إبعثد تلالجا من أرتضٌهث كٌفمث تشثء، فإذت كثن من حق تلدولة منح تلملجؤ من علمه ومنحته 

ٌن فؤنهث بثتت التستطٌع حرمثنه منه إال تذت توتفرت أحد تألسبثج تلمنهٌة للملجؤ ومن الحد تلالجب

  .(4)بٌنهث تلك تلتً تتعلق بثألمن تلوطنً وتلنظثم تلعثم

ومن مفهوم تلمخثلفة ٌمكن للدولة أن تطرد تلالجا من أرتضٌهث ألسبثج تتعلق بثألمن تلوطنً أو 

تلخثصة بثلالجبٌن لم تحدد تلمقصود بثألمن تلقومى أو تلنظثم  5555ال تن تتفثقٌة إ ،تلنظثم تلعثم

 .(5)تلعثم بل تركت أمر تحدٌدهث تلى تلدول تألطرتؾ فى تألتفثقٌة

كثن تلرأي هو أنه ٌجج أن ٌترك للسلطة  5555ففً مإتمر تلمفوضٌن تلذي أقر تتفثقٌة 

ثلنظثم تلعثم تبرر إبعثد تلالجا تلقضثبٌة فً كل دولة أمر تحدٌد مث تذت كثنت هنثك أسبثج تتعلق ب

من عدمه وتنه ٌجوز إبعثد تلالجا إذت حكم علٌه سبج جرٌمة من تلجرتبم تلخطٌرة إذت كثنت 

تلدولة تعدهث بمثثبة تعتدتء أو تهدٌد للنظثم تلعثم، وكثن هنثك إجمثع فً تلرأي على أن 

ث للطرد بثلمعنى تلمقصود فى تالنتهثكثت وتلجرتبم تلبسٌطة من حٌث تلمبدأ ال ٌمكن أن ٌكون سبب
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 261ص  –تلمرجع تلسثبق  –حق تللجوء تلسٌثسى  –(د/ برهثن أمر هللا  (

2
) ) Walter Kalin, op.cit., P.99 

3
 242ص  –تلمرجع تلسثبق  –(د/ أٌمن أدٌج سالمة  (

4
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5
 265ص –تلمرجع تلسثبق  –حق تللجوء تلسٌثسى  –د/ برهثن أمر هللا  ( (



( فثللجنة أكدت على تن تلجرتبم تلتى تعد تعتدتء على تلنظثم تلعثم هى تلك تلجرتبم 32تلمثدة )

 .(5)تلخطٌرة فقط

ً إقلٌمهث ألسبثج تتعلق بثألمن تلوطنً تو عل ت  موجود ث  وتذت كثن من حق تلدولة أن تطرد الجب

صول تإلجرتبٌة علٌهث عند تتخثذ هكذت قرتر أن تضمن تلنظثم تلعثم وبموجج قرتر متخذ وفقث لأل

تحترتم تلحقوق تألسثسٌة للشخص تلمطرود فثلذي ٌتعرض للطرد مهمث تكن تألسبثج، ٌظل 

وٌجج بهذه تلصفة أن ٌظل متمتعث بجمٌع حقوقه تألسثسٌة، وقد ذكرت تلمحكمة ث، أنسثن

ن "أ 2116ضد بلجٌكث( عثم  تألوروبٌة تلحقوق تإلنسثن فً تلحكم فً قضٌة )موبٌال تزٌد

تالختصثص تلسٌثدي للدول بمرتقبة تلحدود وتلسمثح بثلدخول إلى تإلقلٌم وتقثمة تألجثنج تالبد 

وتن ٌتم فً تحترتم تاللتزتمثتهث تلدولٌة، ومنهث تاللتزتمثت تلوتقعة علٌهث بموجج تالتفثقٌة 

والت تاللتفثؾ على قٌود تألوروبٌة لحقوق تإلنسثن وأضثفت أن حرص تلدول على إحبثط محث

تلهجرة وتللجوء الٌجج أن ٌحرم تألجثنج من تلحمثٌة تلتً تمنحهث لهم تالتفثقٌثت وتلصكوك 

  (2)"تلدولٌة

تخثذ تلدول تإلجرتءتت إحترتم حقوق تإلنسثن تألسثسٌة عند إب ثومعنى هذت أن هنثك تلتزتمث عثم

 تعتٌثدٌة أو ٌتمتع بصفة الجا تذتقد تمس بهذه تلحقوق، فثلشخص تألجنبً سوتء كثن شخصث 

 تعرض للطرد وصدر بحقه حكم بثلطرد فؤنه رؼم هذت تإلجرتء ٌجج أن ٌظل متمتعث بحقوقه

 فً نًتلوط ٍعوتلتشر تلدولٌة تتفثقٍثمتمتع بتلك تلحقوق تلمضمونة طبقث لإل ن،ألسثسٍة كثنسثت

 هً تلطرد قرتر ذتخثت دعن ىعترت تن جٍج تلتى السثسٍةت تلحقوق هذه مهوأ ،تهتلدولٌة تلتى طرد

 فً وتلحق تلشخصٌة مةتلسال فً وتلحق ،مةتلكرت فً وتلحق ٍةتلحر فً وتلحق تلحٌثة فً تلحق

 تلتعرض دمع فً وتلحق النسثنٍةت رؼٍ ملةتلمعث تو سٍةتلقث تبثتلعقو تو جٍللتعذ عالخضثت دمع

 تلمطرود تلشخص نكث تذت هذتنفو تلطرد قرتر ذتتخ أن للدولة قٍح فال تلقسري، ءختفثلال

 تلحفثظ فً تلمطرود تلشخص قح كسٍنته تلقرتر ذته نكث تذت أو تلخطر، تلى حٍثته رضستتع

  تلقسرى. ءالختفثت أو سٍةتلقث بةتلعقو أو جٍللتعذ ضهرٍعو تلشخصٌة سالمته على

نصت علٌه تالتفثقٌثت تلدولٌة وتالقلٌمٌة منهث  اتلالج عدم إبعثدوتجدر تالشثرة تلى أن موضوع 

الٌجوز أبعثد تألجنبً : "من تلعهد تلدولً تلخثص بثلحقوق تلمدنٌة وتلسٌثسٌة بقولهث 53تلمثدة 

تلمقٌم بصفة قثنونٌة فً تقلٌم دولة طرؾ فً هذت تلعهد تأل تنفٌذت لقرتر تتخذ وفق تلقثنون، وبعد 

قومً خالؾ ذلك، من عرض تألسبثج تلمإٌدة لعدم تبعثده تمكٌنه، مثلم تحتم دوتعً تألمن تل
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) ) Brown line Jan, Public International law, Clarendon Press, Oxford, 1990, P.52 
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ومن عرض قضٌته على تلسلطة تلمختصة أو على من تعٌنه أو تعٌنهم خصٌصث لذلك ومن 

 (5)"توكٌل من ٌمثله أمثمهث أو أمثمهم

تحظر طرد تألجنبً تلموجود فً  5555من تتفثقٌة ( 32ممث سبق نخلص إلى تلقول إن تلمثدة )

لطرؾ فٌهث سوتء كثن شخصث عثدٌة أو الجا تال ألسبثج تتعلق بثألمن تلوطنً تقلٌم تلدولة ت

وتلنظثم تلعثم ووفق قرتر متخذ حسج تألصول تإلجرتبٌة، وأن ٌمهل تلحجً فترة معٌنة قبل 

تنفٌذ قرتر تلطرد لٌجد له مكثنث آخر ٌذهج تلٌه، وٌترتج على ذلك تنه تذت كثن ٌمكن تالفترتض 

آخر أو ملجؤ آخر ٌذهج تلٌه ؼٌر تلدول تلمضطهدة تلتً سبق وتن هرج أن تلالجا وجد مكثن 

منهث، ٌمكن تنفٌذ قرتر تلطرد وبثلتثلً تذت لم ٌؽثدر تلالجى دولة تللجوء أو تلدولة تلطثردة 

بصورة طوعٌة قد ٌحدث تلطرد تلقسري لكن إلى دول ال ٌخشى تلمطثردة فٌهث، وال ٌجوز طرد 

 متسلٍ وىس مثمهأ الٍبقى لتثلىبثو رخآ دبل أي فً ولهقب دمع تٍثب مثدعن قالطالت تلالجا على

تحظر  5555( من إتفثقٌة 32تلمضطهدة أو ٌعثد إلٌهث بثلقوة فى حٌن أن تلمثدة ) تلدولة تلى نفسه

 الومكف رَخت تلبلد تلى جاتلال ولخد ونٍك إال أن تلبالد درةمؽث تالتلحث هذهحتى فى مثل 

 تلقٌثم نأل نٍةوقثن رؼٍ فٌهث قثمتهت ونتك دبل تلى تلعودة على جاتلال رجبثإ وزالٍج علٍهونث  وقثن

 نثوقثن ردةثطم شخصٍة له تللجوء قٍح تلشخص تلذى نم قٍخل تن شؤنه نم جرتءالت ذته لبمث

 .(2)تلقثنون بمجرد إقثمته فٌهثعلى  نجٍلخثربث صفهووفٍهث  قثمتهت لمجرد

تلدولة تلى  كهنث نم تهدعثإ مٍت أو رخآ دبل أي ولخد ٍعطالٍست تلمطرود تلشخص تن نتبٍ وتذت

أن ٌجج وتلدولة  ،ٌنبتلمضطهدة فال ٌجوز تعثدته قسرت بل البد من تلتسثمح مع وجود تلالج

تفرض علٌهم حسج تشرٌعثتهث تلوطنٌة بعض تإلجرتءتت تلتً ٌلزمون بإتبثعهث تثنثء تبقثبهم فً 

موتزنة بٌن مصثلحهث فً تلحفثظ على وتلنظثم تلعثم إقلٌمهث وبهذت تستطٌع تلدولة تلطثردة أن تقٌم 

 فث  كثنت طر صكوك تلدولٌة سوتءوبٌن تلتزتمثتهث تلدولٌة تلمفروضة علٌهث بموجج تالتفثقٌثت وتل

لم تنظم حثلة فشل موتفقة من دولة تخرى، وال ٌخفى  5555فٌهث تو لم تكن سٌمث وأن تتفثقٌة 

لدخول بصورة مشروعة إلى ل بفى تلحصول على إذنعلى أحد تلصعوبة تلتً قد ٌوتجههث تلالج

 .(3)دولة أخرى
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 555ص –تلمرجع تلسثبق  ( (

2
 553(تلمرجع تلسثبق ص  (

3
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 المطلب الثالث

 مبدأ عدم رد الَلجا واإلرهاب 

 أوَلً:تحدٌد مفهوم اإلرهاب

وإنمث ترك ذلك لالجتهثدتت ( 5)ال ٌوجد هنثك تعرٌؾ وتحد متفق علٌه للمقصود بجرتبم تإلرهثج 

للدول تلمختلفة وفقث لوجهة نظرهث وحمثٌة  (3)، وتلقضثبٌة وتلنصوص تلتشرٌعة( 2)تلفقهٌة 

 .( 4)لمصثلحهث تلسٌثسٌة تلعلٌث

ومع ذلك ٌمكن تلقول بؤن تلجرتبم تإلرهثبٌة هى جرتبم تبعث تلزعر وتنشا خطرت عثمث ٌهدد 

عددت ؼٌر محدد من تألشخثص وتعتمد على أسثلٌج وحشٌة ال ٌتنثسج ضررهث مع تلؽرض 

مبثنى وبصفة خثصة قثعثت تإلجتمثع فى وقت ٌجتمع فٌه تلمستهدؾ منهث مثثل ذلك نسؾ تل

 .(5)تلنثس ، وإتالؾ تلخطوط تلحدٌدٌة ، وتسمٌم مٌثه تلشرج

وعرفهث آخر بؤنهث " تإلستخدتم ؼٌر تلمشروع للعنؾ أوتلتهدٌد به بوتسطة فرد أو مجموعة أو 

أو ٌهدد دولة ضد فرد أو جمثعة أو دولة ، ٌنتج عنه رعج ٌعرض للخطر أروتحث بشرٌة 

حرٌثت تسٌثسٌة وٌكون تلؽرض منه تلضؽط على تلجمثعة أو تلدولة لكى تؽٌر سلوكهث تجثه 

 (6)موضوع مث "

وٌرجع تثرٌخ إهتمثم تلمجتمع تلدولى بضرورة تلتعثون تلدولى لمكثفحة تإلرهثج إلى حثدثة  

ٌث سنة مصرع " تلكسندر" ملك ٌوؼسالفٌث و"بثرتو" وزٌر خثرجٌة فرنسث فى مدٌنة مثرسٌل
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دروس فى تلقثنون  –، أنظر أٌضث  د/محمود نجٌج حسنى  541ص -تلمرجع تلسثبق -( د/هشثم عبدتلعزٌز مبثرك (2

تإلرهثج وتلعنؾ تلسٌثسى  –. د/أحمد جالل عز تلدٌن  262ص – 5555تلقثهرة  –دروس للدكتورته  –تلجنثبى تلدولى 
حول تعرٌؾ تإلرهثج تلدولى وتحدٌد مضمونه من وتقع قوتعد  –. د/عبد تلعزٌز سرحثن  45ص – 5516تلقثهرة  –

 . 513ص – 5513 – 25تلمجلد –تلمجلة تلمصرٌة للقثنون تلدولى  –تلقثنون تلدولى وقرترتت تلمنظمثت تلدولٌة 
ٌتم تلرجوع تلى د/تلهثم محمد  (ولقد إختلفت بعض تلتشرٌعثت فى تعرٌؾ تلمقصود بثإلرهثج وللمزٌد من تلتعرٌفثت (3

 541ص -تلمرجع تلسثبق -د/هشثم عبدتلعزٌز مبثرك( ورتجع تٌضث 5هثمش رقم ) 55ص  –تلمرجع تلسثبق  –تلعثقل 
 (2هثمش رقم )

 545،  541ص -تلمرجع تلسثبق -(د/هشثم عبدتلعزٌز مبثرك (4
.  262ص – 5555تلقثهرة  –دروس للدكتورته  –دروس فى تلقثنون تلجنثبى تلدولى  –د/محمود نجٌج حسنى  ( (5

حول  –. د/عبد تلعزٌز سرحثن  15،  11ص – 5516تلقثهرة  –تإلرهثج وتلعنؾ تلسٌثسى  –د/أحمد جالل عز تلدٌن 
تلمجلة تلمصرٌة  –تعرٌؾ تإلرهثج تلدولى وتحدٌد مضمونه من وتقع قوتعد تلقثنون تلدولى وقرترتت تلمنظمثت تلدولٌة 

 .511،  513ص  – 5513 – 25تلمجلد –ولى للقثنون تلد
 
 5511تلقثهرة  –دتر تلنهضة تلعربٌة  –تإلرهثج تلدولى وفقث لقوتعد تلقثنون تلدولى تلعثم  –(أنظر د/نبٌل أحمد حلمى  (6

 ومث بعدهث  21ص  –



، ثم هرج تلجنثه تلى إٌطثلٌث ورفضت تألخٌرة تسلٌمهم للحكومة تلفرنسٌة مستندة فى  5543

 .( 5)ذلك تلى تلطثبع تلسٌثسى لجرٌمة تلقتل

وترتٌبث على مث تقدم أبرمت تلعدٌد من تإلتفثقٌثت تلدولٌة تتنثول كال منهث صورة معٌنة تو أكثر 

 .( 2)من جرتبم تإلرهثج

عهدت عصبة تألمم تلى لجنة من تلخبرتء بمهمة عمل مشروع إتفثقٌة دولٌة بشؤن ومن ثم فقد 

تلتعثون تلدولى لمكثفحة تإلرهثج ، وتحت رعثٌة عصبة تألمم تلمتحدة تم تلتوقٌع فى جنٌؾ فى 

 على إتفثقٌتٌن دولٌتٌن: 5536نوفمبر  56

تلدول تألطرتؾ إمث بتسلٌم تألولى : خثصة بمكثفحة تإلرهثج ، وتلعقثج علٌه ، وبمقتضثه تلتوم 

تلى تلدولة تلمضرورة وإمث بمعثقبتهم  –كمث عرفتهث تإلتفثقٌة  –( 3)مرتكبى جرتبم تإلرهثج

 بنفسهث إذت رأت عدم تسلٌمهم .

وتلثثنٌة : متعلقة بإنشثء محكمة جنثبٌة دولٌة لمحثكمة مرتكبى هذه تلجرتبم طبقث لقوتنٌن تلدولة 

 .( 4)تلتى ترتكبت فٌهث 

على تإلتفثقٌة تلدولٌة بشؤن مكثفحة  5513دٌسمبر  54قت تلجمعٌة تلعثمة لألمم تلمتحدة فى ووتف

 تلجرتبم تلتى تقع إعتدتء على تألشخثص تلمتمتعٌن بحمثٌة تلقثنون تلدولى وتلعقثج علٌهث 

توصلت دول مجلس أوربث تلى إبرتم تإلتفثقٌة تألربٌة بشؤن مكثفحة تإلرهثج  5511وفى سنة 

دث تلوثثبق تلدولٌة تلمتعلقة بمكثفحة تإلرهثج هى تإلتفثقٌة تلدولٌة لمكثفحة جرتبم ولعل أح

إختطثؾ تألشخثص وإتخثذهم رهثبن تلتى وتفقت علٌهث تلجمعٌة تلعثمة لألمم تلمتحدة فى دورتهث 

 .( 5) 5515دٌسمبر  51تلرتبعة وتلثالثٌن فى 

 ثانٌاً: عَلقة مبدأ عدم رد الَلجا باإلرهاب 
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 هذه تإلتفثقٌة .



 بمكثفحة صلة ذتت 5555 لعثم نجةٍتلال ضعوبتلخثصة  التفثقٍةت نم مختلفة جنوتج كهنث

 صفة على وتحصل دق هثبٍةإر تبعملٍث معهوضل فً ٍشتبه صشخثأ كهنث ونٍك دفق (5)تإلرهثج

لحثق بإ هثبٍةإر تجمثعث فٍهث ركتشت تلتى تعثتلنز جتتسب دقو تللجوء ملتمسً تو نجةٍتلال

 لتجثهفٌجبرون على تلفرتر من بلدتنهم بحثث  عن تللجإ كذلك ال ٌمكن  تألذى وتلظلم وتإلضطهثد

 نم دٍوأن تلعد سٍمث جهثرإلت فحةلمكث تلدول ودجه فً ةٍسٍةر ونتك دتكث لبلة فعث دتةكؤ تلتسلٌم

 رتق حكثمثوأ نٍةتلوط رعب ٍمةتلجر لةمسؤ ولتتنث رىخأ وكصكو جهثرإلت مكثفحة تتفثقٍثت

ل ألفعثت ونتك أن نبضمث طرتؾألت تلدول زمتلومعٍنة  مةرتج نع مبه تلمشتبه متسلٍ ججوت

 ودجو دمع ل،حث فً حتى للتسلٌم سثسثأ لتشك أن وزٍج نهوت ،نهثوقثن ججوبم مةرتج تلمعٌنة

 تلقسرٌة دةإلعثت دمع دأبمب تلمتصلة تمثلتزتالت تن الت (2)تلمعنٌة تلدول نبٍ للتسلٌم دتتمعثه

 نبٍتلمطلو مبتسلٍ تلدول تلتزتم ممثأ زجوتح رضتف نجةٍتلال ضعوب تلخثصة التفثقٍةت نع تلمنبثق

  معٍنة. ظروؾفً 

 ٍةتلحمث رفٍوت لألج تعرش 5555لعثم  نجةٍتلال ضعوب صةتلخث التفثقٍةسبق لنث أن قلنث أن ت

 بمنحم بقٍث سمسث دون نجةٍتلال ملةتلدنٌث لمعث ألسثسٍةت رٍٍتلمعث على صتن فهًتلدولٌة لالجبٌن 

 جبسبز تمٍٍ دون نجةٍتلال على التفثقٍةت وصنص قبطتوعلٍهث  تلمنصوص نم لفضأ معثملة

 جتمثعٍة.ت فةة تلى ءالنتمثت أو ٍثنةتلد أو تلجنس

د بل ننٍوتق حترتمبث ونجةتلالفٌلزم  تمثوتاللتزت وقحق التفثقٍةت هذه وءض فً مٍهلد ونجةوتلال

 .(3)التفثقٍةت لهم كفلتهث تلتى لحقوقبث لتمتعبث لبلمقثبث تلحق ولهم متهظنوأ مةهلجو

 ض تلفبثتبع ذلك مؼر دتستبع فإنهث ، نجةٍتلال ٍةلحمث تضعو التفثقٍةت هذه وصنص تن مؼور

 دق بؤنه لالعتقثد، ٍةدج جسبثأ رفوتت صشخ أي بحمثٍتهث ٍتمتع ال وعلٌه ٍةتلحمث هذه قثطن نم

 جسٍمة ٍمةرج جتكتر أو إلنسثنٍةت دض ٍمةرج أو رجح ٍمةرج أو تلسالم دض ٍمةرج جتكتر

 دةمضث فعثالأ جتكتر نهأ أو تلبلد ذته فً الجا صفة منحه لقب تللجوء دبل رجخث سٍثسٍة رؼٍ

 .(4)ةهثدمبثو تلمتحدة مألمت دتؾأله
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3
 5551( من معثهدة تألمم تلمتحدة تلنموذجٌة لتسلٌم تلمجرمٌن لسنة 2(أنظر تلمثدة ) (
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 5555( من إتفثقٌة تألمم تلمتحدة 5(أنظر تلمثدة ) (



 نم له بمعنى ن؟جةٍتلال تفثقٍةت حمثٍة نم ونهثبٍرالت دٍستبع له هنث طرحٍ تلذي وتلسإتل

 عمثالأ وتتكبتر مبؤنه دعتقثلال ٍةدج جسبثأ رفوتت شخثصثأ نجةٍتلال تفثقٍةت تحمً تن تلممكن

 ؟ هثبٍةإر

/و( و)أ(و)ج( من إتفثقٌة تلالجبٌن لعثم 5وفقث للمثدة )نه إ لقولبث تلتسثإل ذته نع إلجثبةت نٍمك

ٌستبعد كل شخص من تلحصول على تلحقوق تلممنوحة لالجبٌن إذت توفرت أسبثج جدٌة  5555

ٌتمتع تلشخص تلذى ٌعتقد أنه إرتكج هذه تلجرتبم لإلعتقثد بؤنه إرتكج جرتبم إرهثبٌة فال 

 الجةث ٍصبح أن لقب مةتلجرت كتل جتكتر نكث تذت عمث تلنظر ضبؽ التفثقٍةت هثرفوت تلتىٍة لحمثبث

 و تالتفثقٍثت فً رؾمع وه كمث هثبًرإلت تلعمل لٍشك دقأو بعد منحه هذه تلصفة و

دة لمثت قثطن نضم درجفٍن سٍثسٍة رؼٍر ٍطخ ٍمةرج بمنعتلمتعلقة  ت تلدولٌةالوكوتتلبرو

 /و)ج(5

جه رخث أو تللجوء دبل فً مثأ جسٍمة هثبٍةإر ٍمةرج جتكتر صشخ ؾٍصن أن نٍمك ال ذتبهو

 .  (5)كالجا بموجج تالتفثقٌة، وال ٌمكن أن ٌستفٌد من وضع تلالجى

ٌستبعد من تلحمثٌة تلتً توفرهث هذه  5555من تتفثقٌة تلالجبٌن تلعثم  /و(5)ووفقث للمثدة 

تالتفثقٌة تلالجبٌن أي شخص توتفر تسبثج جدٌة لالعتقثد بؤنه ترتكج أفعثال مضثدة ألهدتؾ 

تألمم تلمتحدة وعبثدتهث" وبثلتثلً ال ٌستفٌد من هذه تلحمثٌة أي شخص ٌعتقد أنه كثن موال تو 

ى فإن قثدة تلتنظٌمثت تإلرهثبٌة مشثرك فً أعمثل وأسثلٌج وممثرسثت تإلرهثج ومن بثج أول

وجه خثص تنطوي على تهدٌدتت جسٌمة للسلم وتألمن تلدولٌٌن ب تلتً تنفذ أعمثال إرهثبٌة شثبنة

  /و/ج(5)وٌمكن تعتبثر أنهم ٌندرجون ضمن نطثق تلمثدة 

تلذي له تهمٌة ( 2115)5313وفً هذت تلموضوع ٌمكن تلرجوع تلى قرتر مجلس تألمن رقم 

ٌتعلق بقثنون تللجوء ، من خالل إلزتمه تلدول بؤن تجرم تإلرهثج وأن تالحق  أسثسٌة فٌمث

مرتكبً تألفعثل تإلرهثبٌة وأن تسعى تلى تعطٌل تموٌل تإلرهثج وتمنعه وأال توفر تلمالذ تَمن 

لإلرهثبٌٌن ، وأكد هذت تلقرتر صرتحة على أنه ال ٌدخل أي شخص ٌعتقد تنه كثن مسإوال عن 

،  5555ممثرسثت تإلرهثج ضمن نطثق تلحمثٌة تلدولٌة تلتً توفرهث تتفثقٌة أعمثل وأسثلٌج و

وٌلزم تلدول بؤن تتخذ تلتدتبٌر تلمنثسبة طبقث لألحكثم ذتت تلصلة من تلقوتنٌن تلوطنٌة وتلدولٌة، 

سٌمث تلمتعلقة بحقوق تإلنسثن قبل منحه صفة تلالجا لضمثن عدم تستفثدة طثلبً تللجوء من هذه 
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 مثنحة تلدولة نتضم ذتهكو (5)فٍهث رتكالشتت أو ٍلهثوتم أو هثبٍةإر لعملٌثت خطٌطوتلت تلصفة

 زكلمر فٍهث نكٍتلمشتر أو ولٌهثمم أو هثبٍةرإلت لألعمثت تكبًرم لستعمثت ءةسثدم إع تللجوء

 وقحق نم زكتلمر ذته على جترٍت مثو 5555لعثم  نجةٍتلال التفثقٍة فقثو لهم تلممنوح نجةٍتلال

 ضفلر جكؤسبث سٍثسٍة ثعوتب ودجوب ءتتعثدالت ضحود رتؾالعتت دمع ربٍتلتدت وأن تكفل تلك

 حةترص رٍش لم نهت الت تلقرتر ذته ضهثرف ت تلتىمثم وتإللتزتبهتلمشتبه  نهثبٍٍرالم تتسلٍ تلبثط

 .5555تفثقٍة ت فً علٍه تلمنصوص رد تلالجا دمبع تإللتزتمثت هذهتلى 

تلمجثل  فسح لجأ نم ءجث تلقرتر ضعًوت نمتإللتزتمثت  لهذه تلصرٌحة رةإلشثت دمع أن رىنو

للدول تلمعنٌة أن توتزن بٌن تلتزتمهث بعدم تإلعثدة تلقسرٌة وتلتزتمهث بثلمحثفظة على أمنهث 

تلدتخلً وأمن أفرتد مجتمعهث من تلخطر تلذي ٌشكله تإلرهثج وتإلرهثبٌٌن ، من جهة ومن جهة 

من تإلعثدة تلقسرٌة بحجة تعرضه لالضطهثد أو تخرى حتى ال ٌتمتع تإلرهثبً بثلحمثٌة 

تلتعذٌج تو تلمعثملة تلقثسٌة أو تلالإنسثبٌة إذت أعٌد إلى تلبلد تلذي فر منه، ألنه إذت ثبت جرمه 

تإلرهثبً تلذي ترتكبه فهذت ٌحرمه من أي حمثٌة دولٌة وألي سبج كثن وحتى ال ٌفلت من 

 .(2)تلعقثج

تالتفثقٌة تلخثصة بوضع تلالجبٌن ٌجوز طرد تلالجبٌن من تلبلد من ( 32وحسج نص تلمثدة )

تلذي حصلوت فٌه على سمة تللجوء بصورة قثنونٌة ألسبثج تتعلق بثألمن تلوطنً تو تلنظثم تلعثم 

وهذت ٌمكن تطبٌقه على تألشخثص تلذٌن ٌشتبه بضلوعهم فً أعمثل إرهثبٌة سوتء كثنوت 

قث للقثنون وعلى تلدولة بثلمقثبل أن تقوم ببعض مشثركٌن أو ممولٌن ، فثلطرد ٌكون وف

تإلجرتءتت تلتً ترتفق أجرتء تلطرد كؤن تسمح للفرد تلمعنً أن ٌطعن فً تلقرتر وٌعترض 

علٌه شخصٌث أو عن طرٌق وكٌل له ، وٌمنح تلالجا مهلة معقولة تسمح له بؤن ٌلتمس قبوله 

 .(3)كالجا بصورة قثنونٌة فً بلد آخر

تإلنسثن  حقوق حمثٌة عن تلسنوي تقرٌره فً تإلنسثن حقوق مجلس أكد تلسٌثق نفس وفً

توتفق  تكفل بؤن ملزمة تلدول جمٌع"  بؤن (4)تإلرهثج مكثفحة سٌثق فً تألسثسٌة وتلحرٌثت

تلقثنون  سٌمث وال تلدولً تلقثنون عن تلنثشبة تلدولٌة تلتزتمثتهث مع تإلرهثج لمكثفحة ٌتخذ إجرتء

 تستٌثبه تلشدٌد عن تلمجلس وٌعرج تإلنسثنً تلدولً وتلقثنون تإلنسثن حقوق وقثنون تلالجبٌن
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تنفٌذ  بموتصلة تلدول وٌلزم ، وألسرهم لضحثٌثه تإلرهثبٌة تألعمثل بهث تتسبج تلتً للمعثنثة

 حقوق تحترتم أهمهث عدة أمور على تإكد وتلتً تإلرهثج لمكثفحة تلمتحدة تألمم إسترتتٌجٌة

بوصفه تلركٌزة تألسثسٌة لمكثفحة تإلرهثج ، وتحث تلدول على تنفٌذ وسٌثدة تلقثنون تإلنسثن 

تلتزتمهث بعدم تإلعثدة تلقسرٌة لالجبٌن بموجج تلقثنون تلدولً لالجبٌن وقثنون حقوق تإلنسثن 

شرٌطة أن تنتبه بثال ٌستفثد من هذت تلحق شخص قثم أو سثهم بؤفعثل إرهثبٌة أو مولهث وٌختبا 

ت من تلعقوبة سٌمث إذت توتفرت أدلة قثطعة تثبت تورط هذت تلشخص خلؾ صفة تلالجا لإلفال

 .(5)فً أعمثل جنثبٌة خطٌرة بمث فٌهث تألعمثل تإلرهثبٌة

 ذلك من تلؽثء ٌمكن فؤنه تلالجا وضع بثلفعل منح قد كثن وتن تلشخص أن نرى سبق ممث

تلوضع  ٌمنح ذلكأن  ٌنبؽى كثن مث تلشخص ذلك أن تعتبثر إلى تدعو تسبثج وجود عند تلوضع

 ربمث أو تلقرتر تتخثذ وقت تلشمول معثٌٌر تستوفى قد تلفرد ٌكون ال فقد تلقرتر صدور قت و

 أن وٌمكن بثلالجبٌن تلخثصة 5555 تتفثقٌة فً تلوترد تالستبعثد بنود من بند تطبٌق كثن ٌنبؽً

 .(2)إرهثبٌة أعمثل فً متورط تلمعنً تلشخص أن على ٌشمل مإكدة
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 لثالمبحث الثا

 الطبٌعة القانونٌة لمبدأ عدم رد الَلجا

وفى هذت تلمبحث سنبٌن تإلطثر تلقثنونى لمبدأ عدم تلرد وذلك من خالل مطلبٌن: تألول ٌتنثول 

 تلتطور تلقثنونى للمبدأ وتلثثنى ٌتنثول تلطبٌعة تلقثنونٌة للمبدأ

 المطلب األول

 التطور القانونى لمبدأ عدم رد الَلجا

 تلدولى وننتلقث فً نجةٍون تلالقثن فً السثسٍةت تلمبثدئ نم ٍةتلقسر دةالعثت دمع دأمب دٍع

 مٍة.تلحكو رؼٍو مٍةتلحكو وتلمنظمثت تلدول لقب نم به ولمعمو

وتضحث  فى تلقثنون تلدولى وعلى تلسثحة تلدولٌة ومن أجل فهم  5531لم ٌكن هذت تلمبدأ قبل عثم 

 .(5)تلظروؾ وتألسبثج تلمحٌطة بنشؤته وتطوره هذت تلمبدأ من تلمفٌد أن ننظر تلى

 نجةٍتلال دةعثت تلخطؤ نم نهأ فً لتتمث سثسٍةأ رةفك رزتب تلقرن ذته نم ولألت تلنصؾ لخال

 ضبعن بٍ ذلك تسثرممث فً نكث تذت سٍمث ضحوت لخطر فٍهث وتضرٍتع أن نٍمك نمثكأ تلى

 .(2)قبلهث نم عةوضتلمو ننٍتلقوت تو ٌثتالتفثقت مع ٍتنثفى أو تلدول

 5533هذت وقد تم تلنص على هذت تلمبدأ ألول مرة بعد تلحرج تلعثلمٌة تألولى، وذلك فً تتفثقٌة 

 2/3بخصوص تلمركز تلدولً تلالجبٌن تلروس وتألرمن ومن فً حكمهم، حٌث نصت تلمثدة 

الجبٌن من تالتفثقٌة على أن تتعهد تألطرتؾ تلمتعثقدة فً جمٌع تألحوتل تلبعلم طردوتو إعثدة تل

إلى نثحٌة حدود دولتهم تألصلٌة مث لم تكن تلك تإلجرتءتت قد أملتهث أسبثج تتعلق بثألمن تلقومً 

 .(3)أو تلنظثم

ثم أعٌد تلتؤكٌد على هذت تلمبدأ من خالل تلعهد تلدولً تلخثص بثلحقوق تلمدنٌة وتلسٌثسٌة لعثم 

هر تلحمثٌة تلمضمونة بموجج ، كمث أنه ٌشكل جو5514، وتتفثقٌة منثهضة تلتعذٌج لعثم 5566

( من تالتفثقٌة 5/33تلخثصة بثلالجبٌن، حٌث نصت تلمثدة ) 5555تتفثقٌة تألمم تلمتحدة تلعثم 

على هذت تلحق بقولهث: "ٌحظر على تلدولة تلمتعثقدة طرد تلالجا أو إعثدته بؤي كٌفٌة كثنت إلى 

                                                           
 54ص –تلمرجع تلسثبق  –مبدأ عدم تإلعثدة تلقسرٌة لالجبٌن فى تلقثنون تلدولى  –أمثنة  إسالمد/ رنث  ( (5
2) ) James C. Hathaway, The Rights of Refugees under International law, Cambridge 

University, Press 2005, P.308 
 311ص  –درتسة مقثرنة فى تلنظرٌة وتلتطبٌق  –حقوق تإلنسثن  –(أحمد تلرشٌدى  (3



ٌنه أو جنسٌته أو تنتمثبه إلى فبة تلحدود تلتً قد تتهدد فٌهث حٌثته أو حرٌته بسبج عنصره أو د

 .(5)تجتمثعٌة معٌنة أو بسبج آرتبه تلسٌثسٌة

وقد أكد هذت تلمعنى أٌضث إعالن تألمم تلمتحدة بشؤن تلملجؤ تإلقلٌمً تلصثدر عن تلجمعٌة تلعثمة 

م، حٌث نص على أنه ال ٌجوز أن ٌتعرض أي شخص من تلمشثر 5561لألمم تلمتحدة فً عثم 

( من تإلعالن تإلجرتءتت كثلمنع من تلدخول عند تلحدود تو رنٌن جبرة إلى 5/5) إلٌه فً تلمثدة

 .(2)أٌة دولة قد ٌتعرض فٌهث لالضطهثد"

 المطلب الثانى

 الطبٌعة القانونٌة لمبدأ عدم رد الَلجا

تثٌر تلقوة تإللزتمٌة لمبدأ عدم رد تلالجا تلعدٌد من تلخالفثت وسط تلفقه تلدولً وتلممثرسة 

سوتء من حٌث تلتقٌد تلصرٌح بمث ورد فً تلتزتم تلدول، أو من حٌث إلزتمٌة إٌجثد  تلدولٌة

تلضمثنثت تلالزمة لتحقٌق ذلك، وهو مث ٌقودنث لتوضٌح تلطبٌعة تلقثنونٌة تلمبدأ وتاللتزتمثت تلتً 

 .(3)ٌفرضهث

 ولبٌثن تلطبٌعة تإللزتمٌة لمبدأ عدم رد تلالجا ٌجج أن نفرق بٌن حثلتٌن:

 ألولى: مدى إلزامٌة الدول بمبدأ عدم الرد داخل اإلتفاقٌات الدولٌةالحالة ا

 تطثر تتفثقٌة فً للدول ملزم تالضطهثد تلى دولة تلرد عدم مبدت آن فً نزتع وفى هذه تلحثلة ال

 تتفثقٌتً عن ، فضال5561 سنة وبروتوكول تلالجبٌن مركز بشؤن 5555سنة تلمتحدة تألمم

 .(4)5565 تألمرٌكٌة تلدول ومنظمة ،5565 سنة تإلفرٌقٌة تلوحدة منظمة

 الحالة الثانٌة: مدى إلزامٌة الدول بمبدأ عدم الرد خارج اإلتفاقٌات الدولٌة

وهذه تلحثلة تعنى هل ٌعتبر تلمبدأ ملزمث للدول دون أن تكون طرفث  فى تإلتفثق تلدولى تلذى 

 ٌتضمن هذت تلمبدأ؟

 ولإلجثبة على هذت تلتسثإل هنثك إتجثهثن:

                                                           
 5555( جنٌؾ سنة 52-5/55(تلمفوضٌة تلعلٌث لشإن تلالجبٌن ، مجموعة تلوثثبق تلخثصة بثلالجبٌن ) (5
 -علوم تلشرٌعة وتلقثنون" مبدأ عدم طرد أو رد تلالجا فى تلشرٌعة تالسالمٌة وتلقثنون تلدولى" –د/ فٌصل شطنثوى  ( (2

 1ص –تلمرجع تلسثبق 
 553ص  –تلمرجع تلسثبق  –مبدأ عدم رد تلالجا فى ظل تلممثرسة تلدولٌة  –(د/ إبرتهٌم تلسوٌسى  (3
 222ص –تلمرجع تلسثبق  -حق تللجإ تلسٌثسى –د/ برهثن أمر هللا  ( (4



ٌرى أن مبدأ عدم تلرد ال ٌلزم تلدول ؼٌر تألطرتؾ فً تالتفثقٌة وإنمث ٌوتجه و اإلتجاه األول:

تلدول تألطرتؾ فقط، وأن تلالجبٌن تلمعترؾ بهم فً تلدولة هم من تشملهم تحكثم هذت تاللتزتم، 

ي وٌبررون رأٌهم هذت على أسثس تنعدتم تلعثدتت وتلسوتبق تلدولٌة تلتً تشكل تلعنصر تلمثد

 .(5)للقثعدة تلعرفٌة

ؤن تالتفثقٌثت تلدولٌة ال تلزم سوی عثقدٌهث، وأن هنثك ب تلقول أنصثر هذت تالتجثه إلىوٌذهج 

وتجبة قثنونٌة ٌقضً بهذت تاللتزتم، وأن تألخذ بثلرأي تلقثبل بتحول مبدأ تلرد أو تلطرد إلى 

 .(2)لعثمعرؾ مستقل فً تلقثنون تلدولً أمر صعج سٌمث أنه لم ٌلق تلقبول ت

وهو تلؽثلج فً تلفقه مإدته أن تلمبدأ سثلؾ تلذكر أصبح قثعدة قثنونٌة عرفٌة  :أما اَلتجاه الثانً

ومن ثم فهو ملزم لجمٌع تلدول حتى ولو لم تكن طرفث فً تتفثقٌة تألمم تلمتحدة لالجبٌن لسنة 

نص علٌهث ومرد ذلك أن تلوثثبق تلدولٌة تلتً تضمنت مبدأ عدم رد تلالجا جرى تل 5555

بصورة مضطردة منذ ثالثٌنٌثت تلقرن تلمثضً كمث أن تإلعالن تلخثد بثلملجؤ تإلقلٌمً لسنة 

 .(3)قد صدر بثإلجمثع من أعضثء تلجمعٌة 5561

 

 - :وٌستند هذا الفرٌق من فقهاء القانون إلى حجج منها

جوتز رد تلالجا ت على تلنص على مبدأ عدم دأن تلوثثبق تلدولٌة تلخثصة بثلالجبٌن تطر أوَل:

إلى دولة تالضطهثد من تلثالثٌنٌثت من تلقرن تلعشرٌن، ومن هذه تلوثثبق مث هو ملزم لؽثلبٌة 

 .م5555تفثقٌة تلالجبٌن لعثم إأعضثء تألمم تلمتحدة، ك

أن مبدأ عدم جوتز إعثدة تلالجا قد نصت علٌه تلتشرٌعثت تلدتخلٌة، كمث تؤخذ به تلمحثكم  ثانٌا:

 .(4)فً كثٌر من تلدول

أن تلدول تجري فً تلؽثلج على تحترتم هذت تلمبدأ فً تلممثرسثت تلعملٌة، وحتى فً  ثالثا:

تٌرر هذت تلمسلك تلحثالت تلقلٌلة تلتً حدث فٌهث خروج عن مقتضى هذت تلمبدأ لوحظ أن تلدول 
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 -لى"علوم تلشرٌعة وتلقثنون" مبدأ عدم طرد أو رد تلالجا فى تلشرٌعة تالسالمٌة وتلقثنون تلدو –د/ فٌصل شطنثوى  ( (2

 1ص –تلمرجع تلسثبق 
 223ص –تلمرجع تلسثبق  -حق تللجإ تلسٌثسى –د/ برهثن أمر هللا  ( (3
 515، 512ص  –دتر تلنهضة تلعربٌة  - ون تلدولىلقثنت فً لالجا نٌةولقثنت لحمثٌةت -ٌةطعد حمأ رلخٌت وبد/ أ ( (4



عن طرٌق تإلعالن بؤن تألجثنج تلذٌن شملتهم إجرتءتت تلطرد أو تلرد لٌسوت من تلالجبٌن، 

 .وبذلك فهً تعترؾ بطرٌقة ضمنٌة بثحترتم مبدأ عدم تإلعثدة إلى دولة تالضطهثد

ً، وبهذت ٌظهر أن هذت تلمبدأ قد صثر مبدأ قثنونً ملزم لكثفة تلدول تألعضثء فً تلمجتمع تلدول

على أسثس تعتبثر أن ذلك تلمبدأ قثعدة قثنونٌة عرفٌة أو مبدأ من تلمبثدئ تلعثمة للقثنون تلتً 

 .(5)أقرتهث تألمم تلمتمدنة

وتجدر تإلشثرة هنث إلى قرتر تلجمعٌة تلعثمة لألمم تلمتحدة تلذي دعت فٌه جمٌع تلدول إلى 

حترتم تلكثمل للمبدأ الجبٌن، وتلى تإلتعتمثد تللجوة بوصفه أدتة ال ؼنى عنهث للحمثٌة تلدولٌة ل

تألسثسً تلمتمثل فً عدم رد تلالجبٌن إلى بلدتن ٌخشى علٌهم فٌهث من أن ٌتعرضوت لخطر 

تالضطهثد، وهذت مبدأ ؼٌر قثبل للتفٌٌد، وهذت تلقرتر ٌعزز من تإلجمثع تلدولً تلقثبل بؤن 

ه بثلدول تلموقعة على تتفثقٌة تالحترتم بعدم تلطرد أو تلرد ٌسري على جمٌع تلدول، دون حصر

 .(2)تلالجبٌن

كذلك أكدت تللجنة تلتنفٌذٌة لبرنثمج تلمفوضٌة تلسثمٌة لشإون تلالجبٌن أن مبدأ عدم تلطرد أو 

حمثٌة تلدولٌة تلذي تكتسج تدرٌجٌث طثبع قثعدة آمرة من لل تلرد أصبح من تلمبثدئ تألسثسٌة

 .(3)قوتعد تلقثنون تلدولً

سثبق ٌتضح أن مبدأ عدم تلرد جزء من تلقثنون تلدولً تلعرفً وبثلتثلً ومن خالل تلعرض تل

 تلتزم به أٌة بول بصرؾ تلنظر عن ترتبثطهث بؤي نص تتفثقً. 

وألهمٌة هذت تلمبدأ ال ٌجوز وضع تحفظثت على تلنص أو تلنصوص تلقثنونٌة تلتً تقرره لمث 

ر إلى أن تلك تلدولة قد ٌكون فً ٌترتج على ذلك من آثثر خطٌرة على تلدول، تألمر تلذي ٌشٌ

نٌتهث خرق أو تجثهل هذت تلمٌدت ممث ٌجعل تلالجا عرضة إلى تلطرد أو تلرد إلى حدود تألقثلٌم 

 .(4)تلتً تكون فٌهث حٌثته أو حرٌته معرضة للخطر أو تالضطهثد أو تلتعذٌج

 

                                                           
 3فقرة  – res851/75 – 5551، 55/15(قرتر تلجمعٌةتلعثمة لألمم تلمتحدة رقم  (5
2) ) .www.unhcr.org/3d4ab3ff2 See also, Jean Allain, The Jus congens Nature of non-

refoulement, international Journal of Refugee Law, Vol. 13 No. 4, Oxford University Press 
2002. P 538-541.. 
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 الفصل الثانى

 ُ  نطاق مبدأ عدم رد الَلجا أو إعادته قسرٌا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اَلول المبحث

 مبــــــدأ عدم رد الَلجا فى المواثٌق الدولٌـــــــــــــــة

 األول المطلب

 حق الَلجا فى عدم اإلعادة فى مواثٌق القانون الدولى 

 األول الفرع

 1551اساس مبدأ عدم اإلعادة قبل إتفاقٌة الَلجبٌٌن لعام 

 (5)تلمتعلقة بثلمركز تلدولى لالجبٌٌن  5533ذكر هذت تلحق مبكرِت فى تلوثثبق تلدولٌة ففى إتفثقٌة 

وذلك فى تلمثدة تلثثلثة منه وتلتى تحدثت عن عدم إعثدة تلالجا إلى دولة تإلضطهثد ولكن 

بصورة محدودة وزأشثرت إلى تطبٌق تلمبدأ على تلالجبٌٌن تلذٌن سمح لهم بثإلقثمة فقط أمث 

 .تألخرون تلذى دخلوت تلبالد بطرٌق ؼٌر قثنونى فال تطبق علٌهم

فثقٌة إال إن ثالث دول منهث أكدت على حقهث تلمطلق وقد صدقت ثمثنى دول على هذه تإلت

بثإلبعثد كمث عثرضت برٌطثنٌث بشكل صرٌح فكرة عدم تلرد على تلحدود وكذلك ورد فى 

                                                           
( ىذه الوثيقة ىي النص األصمي المطبوع للتفاقية الخاصة بوضع اللجئين الدولي، التي أبرمتيا خمس  (ٔ

، وانضم إلييا بعد ذلك عدد ٖٖٜٔن عام أكتوبر م ٕٛفي  —بمجيكا وبمغاريا ومصر وفرنسا والنرويج —دول
من الدول األخرى. مثمت االتفاقية المحاولة األكثر شمواًل من جانب ُعصبة اأُلمم لتحديد مسؤوليات الدول تجاه 

 ٕٕٜٔاللجئين. انبثقت االتفاقية عن أربعة إجراءات لمعصبة تضمنت أطراف عدة، وُطبقت ما بين عام 
جئين الناجمة عن الحرب العالمية األولى ولمصراعات الُمختمفة التي نشأت في استجابًة لمشكلت الل ٕٜٛٔو

أعقابيا. ُطبقت االتفاقية عمى اللجئين األرمن والروس. ألزمت الدول الخاضعة للتفاقية بضمان حقوق معينة 
ر(؛ وحماية حقوق للجئين، بما في ذلك إتاحة الحصول عمى جوازات سفر نانسن )األوراق الثبوتية وأوراق والسف

األحوال الشخصية؛ والمجوء إلى المحاكم؛ وحرية العمل والحماية من االستغلل؛ وحق الحصول عمى التعميم 
عدم اإلعادة والرعاية االجتماعية. مثمت االتفاقية أول وثيقة في القانون الدولي إلرساء المبدأ الميم الخاص بـ

اإلعادة القسرية إلى أوطانيم، في الظروف التي تكون حياتيم  ، وىو المبدأ الذي حمى اللجئين منالقسرية
ُمعرضة لمخطر. النص مكتوب بالمغة الفرنسية ويضم توقيعات ممثمي الدول الخمسة الموقعة، باإلضافة إلى 
تحفظاتيا )كتبيا ممثل دولة النرويج بخط اليد( عمى نصوص معينة. كان استخدام التحفظات، حيث ُتوقع دولة 

اتفاقية بينما تستثني أجزاء أو نصوص معينة منيا، بمثابة إجراء ُمْعَتَمد في القانون والدبموماسية الدولية ما عمى 
وأودعت في  ٜٙٗٔلفترة طويمة. ُحفظت االتفاقية في أرشيفات ُعصبة اأُلمم، التي تم نقميا إلى األمم المتحدة في 

 .ٕٓٔٓجل ذاكرة العالم التابع لميونسكو عام مكتب األمم المتحدة في جنيف. ُأدِرجت األرشيفات في س
ttps://www.wdl.org/ar/item/11580h 

https://www.wdl.org/ar/item/11580
https://www.wdl.org/ar/item/11580


 5531تلمتعلق بثلالجبٌٌن تلقثدمٌن من ألمثنٌث وكذلك إتفثقٌة  5536تلترتٌج تلمإقت لسنة 

تكدت على ذتت تلمعنى تلذى ٌوجل على  تلمتعلقة بوضع تلالجبٌٌن تلقثدمٌن من ألمثنٌث وكلهث

تلدول عدم طرد تلالجبٌٌن تلمقٌمٌن بضفة رسمٌة تال فقط للمحثفظة على تالمن تلوطنى وتلنظثم 

وكثنت تلك تإلرهثصثت  (5)تلعثم تمث ؼٌر تلرسمٌٌن فٌتوجج منحهم مدة معقولة لترتٌج أمورهم 

لى قبول دولى تلى حد مث وتحترتم فعلى هى تلبدتٌة تلفعلٌة لظهور مبدأ عدم تإلعثدة وحصوله ع

من خالل تلتصدٌق على تلك تالتفثقٌثت تلتى تقر مبدأ عدم تإلعثدة رؼم تزتٌد تعدتد تلالجبٌٌن فى 

 تلك تلحقبة وتعدد أمثكنهم وهروبهم بشكل جمثعى 

أوصت تلجمعٌة تلعثمة لألمم تلمتحدة تألعضثء بعدم إجبثر تلالجا على تلعودة  5546وفى عثم 

لى دولته تألصلٌة متى قدم إعترتضثت مشروعة ضد تلك تلعودة وفى تلعثم ذتته تم إنشثء إ

منظمة تلالجا تلدولٌة وتلتىكثنت مسبولة عن مسثعدة أكثر من ملٌون ونصؾ الجا قثدمٌن من 

  ( 2)أوروبث تلشرقٌة وعدم إعثدتهم تلى دولتهم تألصلٌة خوفث  علٌهم من تإلضطهثد 

 1949 لعام الرابعة جنٌف ى إتفاقٌةمبدأ عدم اإلعادة ف -

بحمثٌة تلمدنٌٌن ؼٌر تلمحثربٌن فى جمٌع أوقثت وحثالت  5545إعتنت إتفثقٌة جنٌٌؾ لعثم 

تلنزتع وقد ٌضطر هإالء تلمدنٌٌن تلى مؽثدرة بالدهم إلى دولة تلعدو تلذي ٌحثرج بلدهم ، وهنث 

بٌٌن فى دولة تلعدو ولٌس بإعتبثرهم تدخلت إتفثقٌة جنٌٌؾ لحمثٌة هإالء تلفثرٌن بثعتبثرهم الج

من تإلتفثقٌة بثلنص على أنه "....ال تعثمل  44موتطنى دولة تلعدو وأكدت على ذلك تلمثدة 

تلدولة تلحثجزة تلالجبٌٌن تلذٌن ال ٌتمتعون فى تلوتقع بحمثٌة أٌة حكومة كؤجثنج أعدتء لمجرد 

 تبعٌتهم تلقثنونٌة لدولة معثدٌة "

من  4وتلفقرة تلثثلثة من تلمثدة  5511ثفً تألول لعثم ضمن تلبرتوكول تإل 14كمث تنص تلمثدة 

تلبرتوكول تإلضثفى تلثثنى على ضرورة ضمثن تلدول تلمتعثقدة عملٌة جمع شمل تألسر تلمشتتة 

 نتٌجة تلنزتع تلمسلح ...."

ن وتستمرترت  لتلك تلحمثٌة كثن تلنص على مبدأ عدم جوتز نقل أى شخص محمى فى أى حثل م

 تألحوتل إلى بلد ٌخشى فٌه تإلضطهثد ألى سبج كثن ..."
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عثم -جثمعة تلقثهرة–رسثلة مقدمة لنٌل درجة تلدكتورتة فى تلحقوق -مسبولٌة تلدولة تجثه طثلج تللجوء -( د/تٌمن أدٌج سالمة (

 256، 255ص -2114
2
  256ص -( تلمرجع تلسثبق (



وٌعد ذلك سبقث  لتلك تإلتفثقٌة أن تنص صرتحة على عدم جوتز تلطرد لالجا تلى دولة ٌخشى 

 (5)فٌهث علٌه من تإلضطهثد أو إذت تدعوت بشكل مشروع أنهم سٌكونون عرضة لإلضطهثد 

ر ومنعث  إلبعثد تلالجبٌٌن تلذٌن لجبوت قبل بدء من ذتت تإلتفثقٌة تحذٌرت  أخ 11وأضثفت تلمثدة 

منع إبعثدهم ومحثكمتهم إال بسبج مخثلفثت تقترفوهث بعد بدء بتلنزتع إلى تألرتضى تلمحتلة كذلك 

تألعمثل تلفدتبٌة ، ومعنى ذلك أنه فى حثلة أحتالل دولة مث فإن تلالجا تلذى ٌقع تحت سلطة 

حمثٌة خثصة إذ أن تإلتفثقٌة تحظر على دولة تإلحتالل ٌتمتع أٌضث  ب هو أحد موتطنٌهث تلدولة

  (2)تلقبض على هذت تلالجا أو محثكمته أو إدتنته أو إبعثده عن تألرتضى تلمحتله

وبثلتثلى فثإلتفثقٌة تمنع ترؼثم تلالجبٌٌن على تلعودة تلى بلدتنهم تلفثرٌن منهث خشٌة تعرض  

حٌثتهم فٌهث للخطر بسبج عدم تستتبثج تلوضع فى بلدتنهم وتلزم تلوكثلة مسثعدة تلالجبٌٌن من 

  .خالل تالندمثج تلمحلى وتلعودة تلطوعٌة تلى توطثنهم أو إعثدة توطٌنهم فى بلد ثثلث

 

 الثانى لفرعا

 1551أساس ونطاق مبدأ عدم اإلعادة فى اإلتفاقٌة الدولٌة لحماٌة الَلجبٌٌن عام 

 األول الغصن

 لمبدأ عدم اإلعادة القسرٌة لَلجبٌٌن 1551أهمٌة إتفاقٌة 

هى تإلتفثقٌة تألم وتألسثسٌة فى تلنظثم تلدولى  (3)وتلخثصة بحمثٌة تلالجبٌٌن 5555تعتبر إتفثقٌة 

وتكتسبت تلك تإلتفثقٌة هذه  5561جبٌٌن وتوجت بثلبروتوكول تلخثص بهث عثم لحمثٌة تلال

تألهمٌة نظرأ لإلجمثع تلدولى علٌهث وتلوتضح من عدد تلدول تلتى وقعت علٌهث فؽثلبٌة دول 

تلعثلم وقعت علٌهث ،كمث تعد وثٌقة إرشثدٌة أسثسٌة لعمل مفوضٌة تألمم تلمتحدة تلسثمٌة لالجبٌن 

                                                           
5
 2114ٌونٌة -315تلعدد -مختثرتت من تللجنة تلدولٌة للصلٌج تألحمر-( فٌلٌج الفوتبه (

2
 561-561من ص -2151ٌونٌة -51تلعدد -قسم تلعلوم تالقتصثدٌة تلقثنونٌة-(تلمجلة تالكثدٌمٌة للدرتسثت تالجتمثعٌة وتالنسثنٌة (

فى مؤمتر األمم اممتحدة لممفوضني بشأن اللجئيين وعدميي الجنسية، الذي  ٜٔ٘ٔيوليو  ٕٛ( اعتمدت يوم  (ٖ
ديسمرب  ٗٔاممؤرخ فى  ( ٘-) دٜٕٗدعتو الجمعية العامة أللمم اممتحدة إلى االنعقاد بمبقتضى قرارىا رقم 

 ٖٗ،وفقا ألحكام املدة  ٜٗ٘ٔتاريخ بدء النفاذ: أبريل  ٜٓ٘ٔ



ة تلشثملة لحمثٌة حقوق تلالجبٌٌن وتنظٌم أوضثعهم فى تلبالد تلتى ٌلجؤون إلٌهث وتأللٌة تلدولٌ

 (5بإقثمة دتبمة أو مإقتة )

ومن تلجدٌر بثلذكر أن هذه تإلتفثقٌة وضعت فً حٌنه لحمثٌة تلالجبٌن تألوروبٌٌن فً أعقثج 

ولموتجهة  تلحرج تلعثلمٌة تلثثنٌة، ولكن بعد أن عّمت مشكلة تلنزوح مختلؾ دول تلعثلم،

تإلنتشثر تلسرٌع لالجبٌن نتٌجة تلحروج بٌن تلدول وتلصرتعثت تلطثبفٌة وتلعرقٌة وتلحروج 

جرى بموجبه تطبٌق أحكثم  5561تألهلٌة، تم وضع بروتوكول ملحق بثلمعثهدة فً تلعثم 

 .تلمعثهدة على جمٌع تلالجبٌن فً تلعثلم دون إستثنثء

عدم إعثدته إلى دولة تإلضطهثد ولكنهث مبدبٌث  ألزمته وقد تعرضت تإلتفثقٌة لحق تلالجا فى 

بصفة عثمة أن ٌنصثع تلى قوتنٌن تلبلد تلموجود فٌه محثفظث  على تلنظثم تلعثم تلموجود بهث 

فنصت فى تلمثدة تلثثنٌة منهث على ذلك بقولهث "على كل الجا إزتء تلبلد تلذى ٌوجد فٌه وتجبثت 

نه وأنظمته وأن ٌقٌد بثلتدتبٌر تلمتخذة فٌه للمحثفظة على تفرض علٌه خصوصث  أن ٌنصثع لقوتنٌ

 تلنظثم تلعثم "

وهذت قٌد عثم وتلتزتم على تلالجا البد أن ٌلتزم به وإال كثن عثبقث  أمثم تستٌفثءة حقوقه تلمقررة 

 (2)له مث دتم لم ٌلتزم بقوتنٌن ونظثم تلبلد تلموجود فٌه ،

لمعنى بقولهث "ألؼرتض هذه تإلتفثقٌة تعنى عبثرة "فى وأكدت تلمثدة تلسثدسة أٌضث  على ذتت ت 

نفس تلظروؾ " ضمنث  أن على تلالجا من أجل تلتمتع بحق مث أن ٌستوفى كثفة تلمتطلبثت تلتى 

السٌمث تلك تلمتعلقة بمدة أو شروط تلمكوث أو –تقتضى من تلفرد تلعثدى للتمتع بهذت تلحق 

 تلتى تحول طبٌعتهث دون تستٌفثء تلالجا لهث " لو لم ٌكن الجبث  بإستثنثء تلك –تإلقثمة 

 الثانى الغصن

 وبرتوكولها 1551أساس مبدأ عدم اإلعادة القسرٌة فى إتفاقٌة 
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 ( رتجع  (
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 33و 32تحدثت تإلتفثقٌة عن مبدأ عدم إعثدة تلالجا بصورة وتضحة ومستفٌضة فى تلموتد 

منهث موضحة نطثق هذت تلمبدأ ومتى ٌمكن تلخروج علٌه وحثالت تلك تلخروج وضوتبطه 

 -:على تلنحو تلتثلى  32تلقثنونٌة فجثء نص تلمثدة 

ورة نظثمٌة، إال ألسبثج تتعلق بثألمن . ال تطرد تلدولة تلمتعثقدة الجبث موجودت فً إقلٌمهث بص5

 تلوطنً أو تلنظثم تلعثم.

. ال ٌنفذ طرد مثل هذت تلالجا إال تطبٌقث لقرتر متخذ وفقث لألصول تإلجرتبٌة تلتً ٌنص علٌهث 2

تلقثنون. وٌجج أن ٌسمح لالجا مث لم تتطلج خالؾ ذلك أسبثج قثهرة تتصل بثألمن تلوطنً، 

ته، وبؤن ٌمثرس حق تالستبنثؾ وٌكون له وكٌل ٌمثله لهذت تلؽرض بؤن ٌقدم بٌنثت إلثبثت برتء

 أمثم سلطة مختصة أو أمثم شخص أو أكثر معٌنٌن خصٌصث من قبل تلسلطة تلمختصة.

. تمنح تلدولة تلمتعثقدة مثل هذت تلالجا مهلة معقولة لٌلتمس خاللهث قبوله بصورة قثنونٌة فً 3

هث فً أن تطبق، خالل هذه تلمهلة، مث ترته ضرورٌث من بلد آخر. وتحتفظ تلدولة تلمتعثقدة بحق

  تلتدتبٌر تلدتخلٌة.

و جثء مبدأ عدم تإلعثدة تلقسرٌة لالجا فى تلك تإلتفثقٌة وتضحث  عن أى تتفثقٌة سبقته مفصال  

منهث على أنه " ال ٌجوز ألٌة دولة متعثقدة أن تطرد الجبث  أو  33/5لهذت تلحق فنصت تلمثدة 

رة من تلصور إلى حدود تإلقلٌم تلتى تكون حٌثته أو حرٌته مهددتٌن فٌهث بسبج ترده بؤٌة صو

 عرقه أو دٌنه أو جنسٌته أو إنتمثبه إلى فبة معٌنة أو بسبج أرتبه تلسٌثسٌة "

وهنث نجد أن تلحظر وتضحؤ للطرد من تألرض تلتى ٌتوتجد بهث تلالجا وٌقٌم بهث سوتء كثنت 

ن إعثدته تلى دولة تإلضطهثد بؤٌة طرٌقة أو حٌلة أو صورة معٌنة إقثمته دتبمة أو مإقته فال ٌمك

مث دتم أن رده لتلك تلدولة ٌمثل خطرت  على حٌثته بثلموت أو حرٌته بثلسجن أو مث ٌشثبه ذلك ، 

لكن ٌتضح من سٌثق تلنص تنه ٌحظر "تلرد" ومضمون تلرد ٌعنى أنه لم ٌدخل أصال  إلى تلبالد 

من على حدود تلدولة فٌحظر حتى فى هذه تلحثلة أن تقوم تلدولة برده وبثلتثلى هو ٌطلج تللجوء 

وهنث ٌعتبر تلحظر شثمال  لالجبٌٌن تلموجودٌن على تألرض وأولبك تلوتقفٌن على تلحدود 

 (5)ٌطلبون تلدخول وهذت هومث نمٌل إلى تفسٌر تلك تلمثدة على أسثسة وتن كثن هنثك رأى أخر 

                                                           
" تعيده أو تردة returnكممة "  ( ومن الجدير بالذكر أن مكتب المفوضية السامية لشؤون اللجئين ذىب الى (ٔ

ليست من اإلتساع بما فيو الكفاية بحيث تشمل أولئك الذين لم يدخموا الحدود بل يقتصر االلزام عمى اولئك الذين 



وقصر عدم تلرد على أولبك تلالجبٌٌن تلموجودٌن دتخل أرتضى ٌرى أن تألخذ بثلتفسٌر تلضٌق 

تلدولة ولٌس تلوتقفٌن على تلحدود، وعملٌث  ٌعتبر تلرتى تألخٌر هو مث تسٌر علٌه تلدول فى 

تلوتقع تلعملى فنجد أن تلدول تلتزم بعدم طرد تلالجا تلمطلوج على أرتضٌهث أو إعثدته إلى 

 ثت دولة تإلضطهثد وتتمثل هذه تلممثرس

منهث وتلتى درجت موتد عدم  42وعززت تإلتفثقٌة تلزتم تلدول بعدم رد تلالجا فى نص تلمثدة 

 (5)رد تلالجا ضمن تلموتد تلتى ال ٌجوز تلتحفظ علٌهث 

 الثالث الغصن

 وبرتوكولها 1551نطاق مبدأ عدم اإلعادة القسرٌة فى إتفاقٌة 

 أوَل: النطاق الشخصى

بثلحمثٌة من عدم تلرد كالجبٌن بثلنظر تلى  5555شملهم إتفثقٌة لتحدٌد نطثق تألشخثص تلذٌن ت

من تإلتفثقٌة ، نجد تن تلسإتل تلذى ٌحتثج إلى إجثبة هو : هل تلحمثٌة  33،  32تلمثدتٌن 

مقصورة على تلالجبٌٌن تلموجودٌن بثلفعل على إقلٌم تلدولة وحصلوت على حق تللجوء فتلتزم 

م ترجثعهم تلى دولة تإلضطهثد وفقط أم تشمل تلحمثٌة أٌضث  تلدولة تلتى منحتهم هذت تلحق بعد

تلالجبٌٌن تلموجودٌن على تلحدود وٌرٌدون دخول تلبلد كالجبٌٌن فتلتزم تلبلد تلوتقفٌن على 

 حدودهث بعدم ردهم ؟؟

 موقف الفقه  -1

فٌمث ٌتعلق بثلسإتل تلسثبق تلمطروح حول مدى تلتزتم تلدولة بعدم رد تلالجا هل ٌقتصر على 

تلالجبٌٌن تلموجودٌن على ترتضٌهث تم ٌمتد لٌشمل تلوتقفٌن على حدودهث طثلبى تللجوء طبقث 

نجد تن هنثك تتفثقث بٌن تلفقهثء حول تلتزتم تلدول بعدم رد تلالجا تلموجود على  5555إلتفثقٌة 

                                                                                                                                                                      

ن تعيدىم الى دولة االضكطياد لكن ال يمكن اجبار دولة عمى دخموا االراضى وبالتالى فميس من حق الدولة ا
 قبول الجئيين الى اراضييا لم يدخموا اصل 

5
ألية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو االنضمام، حق إبداء تحفظات بشأن أية عمى انو  ٕٗ( نصت المادة  ( (

شاممة المادة األخيرة المذكورة.  ٙٗإلي  ٖٙد والموا ٖٖ( و ٔ) ٙٔو  ٗو  ٖو  ٔمواد في االتفاقية غير المواد 
من ىذه المادة أن تسحب تحفظيا في أي حين برسالة موجية إلي األمين  ٔ. ألي دولة أبدت تحفظا وفقا لمفقرة ٕ

 العام لألمم المتحدة.
 
 



ترتضٌهث إال فى حثالت محددة )سنوضحهث فى موضع قثدم من تلبحث( وتمث تلالجا على تلحدود 

 33، 32و مث تصطلح على تسمٌته بثلالجا بحكم تلوتقع فكثن خالؾ فقهى فى تفسٌر تلمثدتٌن ت

 حول مدى شمولهث لحمثٌتهم . 5555من تتفثقٌة 

بؤنه تلشخص تلذى لم ٌتم تإلعترتؾ به كالجا بثلمعنى  (5)وتلالجا بحكم تلوتقع عرفه تلبعض 

وتلذى ال  5561كمث عدلت بموجج بروتوكول  5555تلوترد فى تلمثدة تألولى من إتفثقٌة 

ٌستطٌع أو ال ٌرؼج ألسبثج معترؾ بهث على أنهث مشروعة فى تلعودة تلى تلبلد تلتى ٌحمل 

لمعتثدة لألسبثج نفسهث،وٌقصد بثألسبثج جنسٌتهث أو إذت كثن بدون جنسٌة إلى موطن إقثمته ت

 -تلمشروعة :

أن ٌكون هنثك إعتقثد جدي بؤن تلشخص سوؾ ٌتعرض إلى تلتمٌٌز تلخطٌر عند  - أ

ممثرسته لحقوقه تلتى جثءت بهث تإلتفثقٌة تألوروبٌة لحمثٌة حقوق تإلنسثن وحرٌثته 

ثنة أو تألسثسٌة وبروتوكولهث تألول وبشكل خثص تلتمٌٌز بسبج تلعرق أو تلدٌ

تألصل تلعرقى أو تلقبلى ، تإلنتمثء إلى فبة إجتمثعٌة معٌنة أو تلرأى تلسٌثسً ، أو 

 تجبثره على تلقٌثم بؤعمثل مخثلفة لضمٌرة 

تلحرج ، أو تلظروؾ تلمشثبهة للحرج ، تإلحتالل من تألجنبى أو تلقوى  - ج

 تإلستعمثرٌة أو تألحدتث تلتى تإدى إلى تضطرتج فى تلنظثم تلعثم .

 ؾ تلمجلس تألوروبى لالجبٌٌن وتلمنفٌٌن وتلالجبٌٌن بحكم تلوتقع على أنهم :وٌعر

تالشخثص تلذٌن هربوت من بالدهم أو ال ٌستطٌعون أو ال ٌرٌدون تلعودة ألن   - أ

حٌثتهم أو أمنهم أو حرٌتهم سوؾ تكون مهددة بسبج تلعنؾ تلمنظم ، تإلعتدتء 

تألجنبى ،تلنزتعثت تلدتخلٌة ،تإلنتهثكثت تلشدٌدة لحقوق تإلنسثن ، أو تٌة 

 تلعثم ظروؾ أخرى قد تإدى بشكل جدى فى تإلخالل بثلنظثم 

تألشخثص تلذٌن هربوت من بالدهم أو ال ٌستطٌعون أو الٌرٌدون تلعودة بسبج  - ج

خوؾ مبرر من تلتعرض للتعذٌج وتلعقثج أو تلمعثملة ؼٌر تإلنسثنٌة تلتى تحط 

 من كرتمتهم أو أى تنتهثك أخر لحقوقهم تألسثسٌة 

تلفعلٌٌن ، تنقسم تلفقه فى وحول مدى تلتزتم تلدول بعدم رد تلالجبٌن على تلحدود تو تلالجبٌٌن  

 ذلك إلى رأٌٌن 

                                                           
5
 511ص  -مرجع سثبق –مسبولٌة تلدولة تجثه طثلج تللجوء  -( د/ أٌمن أدٌج سالمه (



تلزم تلدول بعدم رد  5555تلرأى تألول : تإلتجثه تلموسع للنطثق وتلذى ٌرى أن إتفثقٌة 

تلالجبٌٌن تلموجودٌن دتخل أرتضٌهث وكذلك طثلبى تللجوء تلوتقفٌن على حدودهث فٌمتنع على 

 ( ،5)تلى تن تتوقؾ تسبثج طلبه للجوء  تلدول تلمضٌفة رد تلالجا تو تعثدته تلى دولته تألصلٌة

حٌث رأت تن كلمة  (2)وهذت مث رأته أٌضث تلمفوضٌة تلسثمٌة لشبون تلالجبٌٌن بثألمم تلمتحدة

وتسعة بمث فٌه تلكفثٌة لتؽطٌة تلالجبٌٌن على تلحدود  refoulerأو "ترده"  return"تعٌده" 

دؾ منهث وٌجج تإلستعثنة فى ذلك فثلمعثهدة ٌجج أن تفسر بحسن نٌة بمث ٌحقق تلؽرض وتله

بثألعمثل تلتحضٌرٌة للمعثهدة وظروؾ عقدهث حتى ال تفسر خثرج نطثقهث وتذت طبقنث ذلك على 

نجد تن تلؽرض وتضح من تلزتم تلدول بعدم رد تو طرده  5555تلوتردة فى إتفثقٌة  33تلمثدة 

ى تلمقثم تألول أن مبدأ عدم تٌث كثن موقعه دتخل تلدولة تم عند تلحدود ، فهذه تلمثدة تظهر ف

تإلعثدة تلقسرٌة ٌعد مبدأ أسثسٌث ال ٌمكن تإلنتقثص منه أو تحدٌده إال فى ظروؾ تستثنثبٌة للؽثٌة 

ومحددة بوضوح ، وبثلتثلى فثنه ٌكون من تلصعج وؼٌر تلمنطقى تن نستنتج أنهث تنطبق فقط 

لذٌن ٌقدمون أنفسهم على تلحدود على تلالجبٌٌن تلموجودٌن فى تقلٌم تلدولة ولٌس تلالجبٌٌن ت

حتى لو كثن رفضهم ٌلزمهم بثلعودة تلى تالرتضى تلتى ستهدد فٌهث حٌثتهم أو حرٌتهم فثلقول 

 بمثل هذت تالستنتثج ٌنثفى تألؼرتض تإلنسثنٌة لتلك تلمثدة 

 من تإلعالن تلعثلمى لحقوق تإلنسثن لذت كثن رأى تلفقه تلرتجح تن 54وهذت ٌتفق مع نص تلمثدة 

تعطى حمثٌتهث بعدم تلرد تو تلطرد لكل تلالجبٌٌن لهث وال فرق فى ذلك بٌن كونه  5555تتفثقٌة 

 .على تلحدود أم دتخل إقلٌم تلدولة تلمعنٌة

تقصر تلتزتم تلدولة بعدم رد تلالجا تو طرده أو إعثدته إلى  33وٌرى بعض تلفقه أن تلمثدة  

أرتضٌهث بثلفعل ولٌس تلالجبون تلذٌن لم ٌفلحوت دولة تإلضطهثد على تلالجبٌٌن تلموجودون على 

فى تخطى تلحدود وتلدخول تلى تلدولة فللدولة حٌنبذ تطبٌقث  لمبدأ تلسٌثدة أن تقبلهم أو ترفضهم 

 وتردهم إلى أى مكثن حتى لو كثن إلى دولة تإلضطهثد فال إجبثر على تلدولة بقبوله ،

ند من تلقول بؤن تلتزتمثت تلدولة فى ظل وقد تنتقد أصحثج تلرأى تألول هذت تلرأى على س

تلقثنون تلدولى تمتد لتتجثوز إقلٌمهث تلمثدي وهذت مث أكدته لجنة تألمم تلمتحدة لحقوق تإلنسثن 

من تلعهد تلدولى لحقوق تإلنسثن تلتى جثء فٌهث " تتعهد كل دولة طرؾ فى  2/5تستنثدت للمثدة 

                                                           
5
 235ص  -مرجع سثبق–مسبولٌة تلدولة تجثه طثلج تللجوء  –( د/ تٌمن أدٌج سالمة  (

(
2
)U.N. High Commissioner for Refugees (UNHCR), Advisory Opinion on the 

Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 
Convention relating to the status of Refugees and its 1967 protocol, 26 January 
2007, P.3 para 24. 



بكفثلة هذه تلحقوق لجمٌع تألفرتد تلموجودٌن فى هذت تلعهد بإحترتم تلحقوق تلمعترؾ بهث فٌه و

 إقلٌمهث وتلدتخلٌن فى والٌتهث ..سوتء أقبلت تلدولة بذلك أو لم تقبل "

 رأى القضاء والممارسات الدولٌة -2

أمث تلقضثء تلدولى وتلممثرسثت تلدولٌة بخصوص هذت تألمر فنجد أنهث تنوعت فعملٌث فى كثٌر  

بمبدأ تلسٌثدة على أرتضٌهث وترتكن إلٌه فى تلتشدٌد فى منح  من تلوقثبع نجد تن تلدول تتمسك

تؤشٌرتت تلدخول ألرتضٌهث وفرض ؼرتمثت مثلٌة على شركثت تلطٌرتن تلتى تنقل تلالجبٌن 

تلذٌن ال ٌحملون أورتق ثبوتٌة رسمٌة أو إعثدة تلسفن تلتى تحمل طثلبى لجوء إلى تلمٌثه تلتى 

إلتفثقٌة تلتركٌة تألوروبٌة بشؤن تلالجبٌٌن وتلتى وقعت جثءت منهث ومن أوضح تألمثلة لذلك ت

وكثن تلهدؾ منهث تلحد من تدفق تلالجبٌٌن من  2156بٌن بروكسل وأنقرة فى مثرس عثم 

رفضت تسترتلٌث  5553وقبل ذلك وفى عثم  (5)تلسوتحل تلتركٌة إلى أبوتج تإلتحثد تألوروبى 

عسكرٌة تلنروٌجٌة بعدمث دخلوت تلمٌثه تألسترتلٌة طثلبى تللجوء تلذٌن كثنوت على متن تلبثرجة تل

وطلبوت تللجوء إال أن تلحكومة تألسترتلٌة رفضت طلبهم متعللة بؤن قدرتت تسترتلٌث على 

تستٌعثج تلوتفدٌن وصلت لنقطة تإلنهٌثر ورؼم تلضؽط من تلمنظمثت تلدولٌة وخثصة تألمم 

 ن تسترتلٌث لم تقبل،تلمتحدة على تسترتلٌث لقبول هإالء تلالجبٌٌن إال أ

وحدث ذتت تألمر من قبل تلوالٌثت تلمتحدة تألمرٌكٌة مع موتطنى "هثٌتى" تلفثرٌن إلى تلوالٌثت 

شخص ومورست عملٌة إعثدة طثلبى  2511فتم تعترتض  5555تلمتحدة تألمرٌكٌة بحرت  عثم 

تللجوء إلى هثٌتى بصرؾ تلنظر عمث قد ٌتعرض له هإالء ، وقد حكمت تلمحكمة تلعلٌث فى 

 5555متحدة تألمرٌكٌة على هذت تلتصرؾ بؤنه قثنونى ولٌس به إخالل التفثقٌة تلوالٌثت تل

منهث وتلتى تشٌر تلى تلطرد عند تلحدود ورأت تلمحكمة أن هذه تلمثدة تنطبق  33وخثصة تلمثدة 

فقط على تألشخثص تلذٌن ٌكونون فعال دتخل أرتضى تلوالٌثت تلمتحدة تألمرٌكٌة وأضثفت أن 

وقد تعرض هذت تلحكم للنقد  (2)أن تفرض تلتزتمثت على تلدول خثرج حدودهث تلمعثهدة ال ٌمكن 

تلشدٌد من جثنج بعض تلفقه تلدولى بقولهم أن تلنص وتثرٌخ تلمسودة وتلقصد تإلنسثنى للمٌثثق 

وكذلك تنتقدت هذت تلحكم تلمفوضٌة  (3)خثرج أرتضى تلوطن  33/5كلهث تدعم تطبٌق تلمثدة 

وتضح ال لبس  33/5ٌن بقولهث " تن تلؽرض أو تلقصد من معنى تلمثدة تلسثمٌة لشإون تلالجبٌ
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فى برلٌن بقوله "لقد نجحنث من خالل هذه  2151مثرس  55( وقد علق تلمتحدث بثسم تلحكومة تأللمثنٌة "شتٌفن زتٌبرت" ٌوم  (

ل تن عدد تلالجبٌٌن تلقثدمٌن عبر تلمضٌق تإلتفثقٌة فى مكثفحة أعمثل تلتهرٌج تلممٌتة لالجبٌٌن عبر بحر إٌجه بشكل فعثل " وقث
 تلبحرى بٌن تركٌث وتلٌونثن ترتجع بشكل وتضح منذ إبرتم تإلتفثق 

(2)Jessica Rodger, Defining the parameters of the Non- Refoulement 
principle. Victoria University of Wellington. 2001؛p10 
(3) . Michelle Foster, Protection Elsewhere: The legal Im placation of Requiring Refugees to seek 
protection in another State, Michigan Journal of International Law, 2007, P.223, 251, 255. 



بعدم إعثدة تلالجا أو  5555فٌه وال ؼموض بإنشثء إلتزتم على تلدول تلموقعة على إتفثقٌة 

طثلج تللجوء إلى بلد قد ٌتعرض فٌه لخطر تإلضطهثد أو أى مخثطر أخرى جدٌة ، وهذت 

تصثصثتهث أو والٌتهث تلقضثٌة بمث فى ذلك تلحدود وأعثلى تإللتزتم ٌطبق حٌثمث تمثرس تلدولة إخ

 تلبحثر وتألقثلٌم تلتثبعة لهث "

 1551رأٌنا فى النطاق الشخصى لحماٌة الَلجبٌٌن فى إتفاقٌة 

 32وبثلتحدٌد فى تلنصوص تلتى تحظر إعثدة تلالجبٌن وهمث تلمثدتٌن  5555بثلبحث فى إتفثقٌة 

ٌحة بحظر تلطرد لالجا تلموجود بثلفعل على أرتضٌهث وتضحة وصر 32نجد تن تلمثدة  33، 

وذلك بثلنص على " ال تطرد تلدولة تلمتعثقدة الجبث موجودت فً إقلٌمهث بصورة نظثمٌة" فهذت 

تلنص وتضح ومحدد بؤنه ٌحظر طرد تلالجبٌٌن تلموجودٌن على تالرض وبصورة نظثمٌة" ولم 

تقع فٌظل تلمقٌد على قٌده وبذلك طبقث لتلك تلمثدة ٌتطرق تلى طثلبى تللجوء أو تلالجبٌٌن بحكم تلو

فٌظهر فٌهث تللؽط حٌث  33تمتد تلحمثٌة فقط تلى تلالجبٌٌن تلفعلٌٌن ولٌس لؽٌرهم ، أمث تلمثدة 

ورد بهث تلنص على أنه " ال ٌجوز ألٌة دولة متعثقدة أن تطرد الجبث  أو ترده بؤٌة صورة من 

و "تلرد" وتلطرد ٌحمل معنى دخول تلمطرود تلى تلمكثن تلصور..." فهنث جثء لفظٌن " تلطرد" 

تلذى طرد منه أمث تلرد فٌعنى أنه تم رده قبل دخول حدود تلمكثن أصال تى تنه جثء مطلقث  ثم بعد 

ذلك تؤتى عبثرة "بؤٌة صورة من تلصور" لتزٌد تألمر إطالقث وال تقٌده بثلموجودٌن فقط دتخل 

تن تلنصوص تمٌل تلى نثحٌة أن تلحمثٌة تمتد لتشمل أرتض تلدولة وبذلك نستطٌع تلقول 

تلالجبٌٌن تلفعلٌٌن على تلحدود أو طثلبى تللجوء وهذت مث ٌقتضٌة تلتفسٌر تللفظى لإلتفثقٌة بحسن 

نٌة ، كمث أن تلهدؾ من تإلتفثقٌة فى تألسثس حمثٌة تلالجبٌٌن بكل طوتبفهم وعدم قصر تلحمثٌة 

تلفعلى تلموجود دتخل أرتضى تلدولة عندمث تطرده تلدولة قد  على طثبفة محددة ، كمث أن تلالجا

ٌكون لدٌه فرصة لترتٌج تورتقه وتلذهثج تلى دولة تخرى أمنه بثلنسبة له أمث تلالجبون بحكم 

تلوتقع تلفثرون من تإلضطهثد تلمبثشر أو تلحروج قد ال ٌكون أكثمهم إلنقثذهم من تلموت أو 

حدودهث ٌطلبون تللجوء ؼلٌهث فٌكونون أحوج تلى تلحمثٌة من تلتعذٌج إال تلبلد تلوتقفٌن على 

 ؼٌرهم ،

وهذت تلرأى تبنثه تلمجتمع تلدولى فى إعالن تألمم تلمتحدة حول تلملجؤ تإلقلٌمى إذ نصت تلمثدة 

من تإلعالن على أنه "ال ٌجوز إخضثع أى شخص من تألشخثص تلمشثر ؼلٌهم فى تلفقرة  3/5

وله عند تلحدود أو إبعثده إذت كثن قد دخل تإلقلٌم تلذى ٌنشد تللجوء تألولى لتدتبٌر مثل منع دخ

إلٌه أو رده إلى أى دولة ٌمكن أن ٌتعرض فٌهث لإلضطهثد " وقد صدر هذت تإلعالن بإجمثع 



تلدول تألعضثء فى تألمم تلمتحدة ممث ٌبٌن إٌمثن تلمجتمع تلدولى بشمول تلحمثٌة لالجا تلحدود 

، 

 6لسثمٌة لشإون تلالجبٌٌن رأٌهث تلقثطع فى ذلك فى توصٌتهث رقم وقد أوضحت تلمفوضٌة ت

تلتى تشثرت فٌهث صرتحة إلى أن هذت تلمبدأ ٌشمل عدم تلرد على تلحدود وٌستفٌد  5511لسنة 

منه تلشخص دتخل إقلٌم تلدولة وعبرت عن قلقهث بسبج تلممثرسثت تلدولٌة تلتى تحرم تلالجبٌٌن 

على تلصعٌد تإلتفثقٌثت تلدولٌة تإلقلٌمٌة فثن تلمجلس تألوروبى و (5)على تلحدود من تلحمثٌة 

وتلتى  5555من تتفثقٌة  33تلمفهوم تلوتسع لتفسٌر تلمثدة  5561لسنة  54تعتمد فى قرتره رقم 

تدخل الجبى تلحدود فى حمثٌتهث ، وكذلك على صعٌد تلقثرة تألفرٌقٌة تبنى تعالن كثرتجثنث ذتت 

 ، 5552ثهرة حول حمثٌة تلالجبٌٌن وتلنثزحٌن فى تلعثلم تلعربى لسنة تلمفهوم وكذلك تعالن تلق

تمتد لحمثٌة تلالجبٌٌن عل تلحدود تو طثلبى تللجوء أو  33/5لكل مث سبق نرى أن تلمثدة 

تلالجبٌٌن تلفعلٌٌن وهو مث ٌتفق مع تلهدؾ من تالتفثقٌة وتفسٌرهث بحسن نٌة وكذلك تتجثه 

بمبدأ عدم تلرد حتى تخذ مرتبة تلعرؾ تلدولى ، لكن تلتطبٌق  تلمجتمع تلدولى وتقرتره كثٌرت

تلعملى لهذت تلمبدت ال نستطٌع تخرتجه عن دتبرة تمكثنٌثت تلدول وال نستطٌع تلزتم تلدول بمث هو 

خثرج تمكثنٌثتهث وقدرتتهث فتجبر على تستقبثل كل تلالجبٌٌن تلٌهث فى كل تلحثالت رؼم عدم 

كثنت حدودهث مالصقة لدولة تو منطقة حرج فٌنهثل علٌهث طثلبى قدرتهث على ذلك وخثصة تذت 

تللجوء بثعدتد كبٌرة تفوق قدرتتهث تالقتصثدٌة تو ظروفهث تإلجتمثعٌة ،فنرى عدم تجبثر تلدول 

فى حثالت تللجوء تلجمثعى على قبول كل طثلبى تللجوء تلٌهث ممث ال تسمح تمكثنٌثتهث بقبولهم 

مشثكل تلتى تطٌق تلدولة تلمستقبلة حلهث فال ٌمكن ترحٌل كل تثثر وٌكون مبدت عدم تلرد حال لل

ونتثج تلحروج على دولة بعٌنهث لمجرد موقعهث تلمالصق لمنطقة تلحروج تو تإلضطرتبثت 

وٌبقى مبدأ عدم تلرد هو تألسثس وتلقثعدة وٌكون تإلستثنثء علٌه حثالت تفثقم تلمشكالت وكثرة 

 وتلنزتعثت تلوتسعة  أعدتد تلالجبٌن فى ظروؾ تلحروج 

 ثانٌاً: النطاق الموضوعى 

نالحظ  5555من تإلتفثقٌة تلدولٌة لحمثٌة تلالجبٌٌن عثم  33،  32من خالل نصوص تلمثدتٌن  

تنهمث قٌدتث عدم تلرد أو تإلعثدة  بقٌد شعور طثلج تللجوء بثلخطر أو تإلضطهثد من دولته تلهدؾ 

الجا من تعرض حقوقه كإنسثن للخطر وخثصة تألسثسً من تتفثقٌثت تللجوء هى حمثٌة تل

تعرضه للتعذٌج تلجسدى ومث ٌشثبهه أو ٌلحق به كثلسجن وتلحبس وتحدٌد تإلقثمة ، ولذت جثءت 
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لتحدد أن تلحمثٌة تمنح ألولبك تلذٌن ٌجدون أنفسهم  5555تلفقرة تلثثنٌة من تلمثدة تألولى إتفثقٌة 

د بسبج عرقه أو دٌنه أو جنسٌته أو إنتمثبه فى حثلة خوؾ له مث ٌبرره من تلتعرض لإلضطهث

إلى فبة إجتمثعٌة معٌنة أو أرتبه تلسٌثسٌة ، ومن ثم فإن تلحمثٌة أو صفة تلألجا ال ٌتمتع بهث إال 

من ٌشعر بثلخوؾ تلمبرر من وتقع سٌثسً متؽٌر فى بلده أو حرج أو نزتعثت وتستطثع أن 

ٌهث تلشخص تلذى ٌشعر بثلخوؾ من تإلضطهثد تن ٌثبت ذلك ، فهنث ٌمتنع على تلدولة تلتى لجؤ إل

ترده تلى تلبلد تلذى ٌخثؾ أن ٌحدث له فٌهث ذلك تإلضطهثد وهذت مث تكدته إتفثقٌثت أخرى ؼٌر 

تتفثقٌثت حمثٌة تلالجا ومنهث أتفثقٌىة منثهضة تلتعذٌج وتلتى جثءت وتضحة فى ذلك وصرٌحة 

لك تلحثالت فجثء نص تلمثدة تلثثلثة منهث بؤنه " فى نصهث على مبدأ عدم تإلعثدة أو تلرد فى مثل ت

ال ٌجوز ألٌة دولة طرؾ أن تطرد أى شخص أو تعٌده أو أن ترده أو تسلمه إلى دولة أخرى إذت 

توتفرت لدٌهث أسبثج حقٌقٌة تدعو إلى تإلعتقثد بؤنه سٌكون عرضة لخطر تلتعذٌج " ، وتحدٌدت 

أى  (torture) هذه تإلتفثقٌة ٌقصد بثلتعذٌج  عرفت تلك تإلتفثقٌة تلتعذٌج بقولهث "ألؼرتض

 تلحصول من بقصد مث بشخص عمدأ   ٌلحق أم عقلٌث   كثن جسدٌث   ، شدٌد عذتج عمل ٌنتج عنه ألم أو

 أو فعل ترتكثج على معثقبته أو تعترتؾ على معلومثت أو على ثثلث شخص من أو تلشخص هذت

 عندمث ثثلث أو شخص أي أو هو ترؼثمهتخوٌفه أو  أو ثثلث شخص أو ترتكثبه، هو فً ٌشتبه

 عرض نوعه أو كثن أٌث تلتمٌٌز على تألسبثج ٌقوم من سبج تلعذتج ألي أو تاللم هذت مثل ٌلحق

 تلرسمٌة وال بصفته ٌتصرؾ آخر شخص رسمً أو أي موظؾ عنه ٌسكت أو علٌه ٌوتفق أو علٌه

 تلذي أو تلعقوبثت لهذه تلمالزم أو عقوبثت قثنونٌة عن فقط تلنثشا تلعذتج أو تاللم ذلك ٌتضمن

 (5)لهث " عرضٌة نتٌجة ٌكون

ولٌس تلتعذٌج فقط هو تلذى ٌعطى للشخص تلحمثٌة كالجا بل ضروج تلمعثملة تلقثسٌة كلهث 

بقولهث " تتعهد كل  5514من إتفثقٌة منثهضة تلتعذٌج لعثم  56وتلتى تشثرت تلٌهث أٌضث  تلمثدة 

تلمعثملة  أعمثل من أخرى أعمثل والٌتهث تلقضثبٌة حدوث أيدولة بؤن تمنع فى أى إقلٌم ٌخضع ل

تألولى  تلمثدة حددته كمث تلتعذٌج حد تلى التصل تلتً تلمهٌنة أو تلالإنسثنٌة أو تلقثسٌة أو تلعقوبة

 ٌحرص أو تالعمثل هذه رسمٌة بصفة ٌتصرؾ آخر شخص أو عمومً موظؾ ٌرتكج عندمث

 علٌهث" بسكوته أو بموتفقته تتم عندمث أو على إرتكثبهث
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 كونه للنقد تعرض تلتعرٌؾ هذت أن إال للتعذٌج ت   تعرٌؾ تتضمن تلتً تالولى تالتفثقٌة هً تلتعذٌج منثهضة تتفثقٌة أن من تلرؼم وعلى 
 تلرسمٌة بثلصفة متصؾ أو موظؾ ؼٌر شخص قبل من تلعذتج أو تألذى أو تأللم تلحثق أن ،أذ عدٌدة أوجه من تلتعذٌج مفهوم من ٌحد

 أخر  فرد أي أو موظؾ قبل من بثلضحٌة إلحثقه تم سوتء تعذٌج، تلتعذٌج أن حٌن فً ، تلتعرٌؾ هذت الٌؽطٌه
 ، تلدٌن صالح وتلسٌثسة،بجثمعة تلقثنون كلٌة تلى مقدمة ره ت دكتو تلجنثبً، أطروحة تلقثنون فً تلتعذٌج جرٌمة ، قثدر محمد رزكثر 
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قثبل  ؼٌر مطلق حظرت   تلتعذٌج منثهضة تتفثقٌة فً تلتعذٌج حظر بؤن تلقول تلى نخلص إذن

 تلتعذٌج تعرٌؾ تلى الٌرقى فعل من تتفثقٌة منثهضة تلتعذٌج ، فؤى 56لإلنتقثص وتكمله تلمثدة 

 تلتعذٌج لجرٌمة تلمكونة تلعنثصر تستٌفثبه عنصرت  من تلمثدة تالولى من تإلتفثقٌة لعدم فً تلوترد

 مجثل فً ت   متشدد جثء تلذي تلتعذٌج منثهضة من تتفثقٌة 56تلمثد  فً تلوترد بثلحظر مشموال ٌبقى

هذه  أشكثل جمٌع تإلنسثنً تلدولً وتلقثنون تإلنسثن لحقوق تلدولً تلقثنون ٌحظر تلمنع ، فعثمة

 هذه تسثهل بؤن تستخدم أو مرونة بؤي ٌسمح وال تلظروؾ ، جمٌع وفً وقت أي وفً تلمعثملة،

 تحت ال تندرج كثنت تن و   تلتً تلمهٌنة أو تلالإنسثنٌة أو تلقثسٌة تلعقوبة أو تلمعثملة من تألشكثل

   تنه على تلتعذٌج منثهضة تتفثقٌة من 3 تلمثدة لذلك تنص تلقصوى تلظروؾ فً تلتعذٌج تعرٌؾ

 دولة إلى تسلمه أن أو ترده تعٌده أوأن أو شخص أي تطرد تن طرؾ دولة الٌة ٌجوز ال -5" 

  تلتعذٌج لخطر عرضة سٌكون بؤنه تالعتقثد إلى تدعو حقٌقٌة أسبثج لدٌهث توفرت تذت تخرى

 رت ت تالعتبث جمٌع متوتفرة تألسبثج هذه كثنت إذت مث لتحدٌد تلمختصة تلسلطثت ترتعى -3

 أو تلفثدحة تالنتهثكثت من ثثبت وجود نمط تالنطبثق حثلة ذلك فً تلصلة بمث ذتت

 تلمعنٌة تلدولة فً تإلنسثن لحقوق تلجمثعٌة تلصثرمة

 تعرض تلتً تلقسرٌة تإلعثدة من تلحمثٌة فً تلحق كفلت تالتفثقٌة فإن تلنص هذت تلى وتستنثدت  

 بؤي نقله أو تسلٌمه أو قسرٌث   إعثدته أو شخص أي طرد بعدم تلدول تلتعذٌج وتلزم لخطر تلشخص

 تلشخص هذت بؤن تالعتقثد إلى تدعو حقٌقٌة أسبثج لدٌهث توتفرت إذت تخرى دولة تلى أخرى طرٌقة

 تلمثدة فً تإللزتم تلوترد ٌطثبق تلقسرٌة تإلعثدة وهذت تإللزتم بعدم تلتعذٌج لخطر عرضة سٌكون

 تلسمثح عدم فٌهث بمث تلقسرٌة تإلعثدة أشكثل من شكل أي ٌمنع تلذي تلالجبٌن تتفثقٌة من 33/1

 تالضطهثد إلى تللجوء طثلج أو تلالجا تعرٌض شؤنه من تلذي تألمر تلحدود لالشخثص بإجتٌثز

 على ٌنطبق ال تلمبدأ وهذت ، تلمعثملة تسثءة و   للتعذٌج تلتعرض تحتمثل على ٌنطوي قد تلذي

 لالجبٌن تلجمثعً تلتدفق حثالت على كذلك ٌنطبق بل تألفرتد فحسج ٌقدمهث تلتً تللجوء طلبثت

  (1) تلمإقتة وتلحمثٌة

أراضٌها  على تلموجود تلدولة فً تلمختصة تلسلطثت فؤن تألسبثج هذه توتفر مدى من وللتحقق

ثثبت من  نسق فٌهث ٌوجد فعال تلمعنٌة تلدولة أن تالعتبثر بعٌن تؤخذ أن ٌجج تلشخص هذت

 وتضعً ٌصل ولكً جمثعٌة أو فردٌة بصورة تإلنسثن لحقوق تلوتضحة و تلمستمرة تالنتهثكثت
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 تلدول وبمسثعدة تلمعثملة أسثءة أو للتعذٌج تلتعرض حثالت من تلحد فً مبتؽثهم تلى تالتفثقٌة

 تللجنة هذه وتختص تلتعذٌج( )لجنة منثهضة منهث 51 تلمثدة بموجج أنشبت تالتفثقٌة فً تالطرتؾ

 تالطرتؾ، تلدول من تلمقدمة تلتقثرٌر بدرتسة وُتعنى تلتعذٌج منثهضة تتفثقٌة تطبٌق آلٌة بمتثبعة

 منتظمة بصفة تلتعذٌج ممثرسة تلى تشٌر تلتً بهث تلموثوق تلرسثبل حول سرٌة تحقٌقثت وتجري

 حلول تلى للوصول وتسعى تلمنثزعثت تسوٌة بمهثم وتقوم تالتفثقٌة فً طرؾ دولة فً أرتضى

 وتدقٌق شكثوى تألفرتد تستقبثل فً تلحق تالطرتؾ ولهث تلدول شكثوى من تلٌهث ٌصل مث بشؤن

 (1)قبلهم من تلمقدمة تلبالؼثت وفحص

 3تلمثدة  تنفٌذ حول 5551 ( لعثم5 ) رقم تلعثم تعلٌقهث فً تلتعذٌج منثهضة لجنة وقد أوضحت 

 تلتً تلفردٌة تلبالؼثت تالتفثقٌة أن معظم من 22تلمثدة  سٌثق فً تلتعذٌج منثهضة تتفثقٌة من

 أو بثلترحٌل أوتمر تلقوت بقضثٌث أشخثص تعلقت 22تلمثدة  بموجج تالخٌرة تلسنوتت فً وردت

 وأكدت بلدتنهم تلى أعٌدوت تذت تلتعذٌج لخطر سٌتعرضون أنهم وتدعوت تلتسلٌم أو تلقسرٌة تإلعثدة

 مقدم بؤن لالعتقثد وجٌه سبج فٌهث ٌوجد تلتً تلحثالت على ٌقتصر تالتفثقٌة من 3 تلمثدة تطبٌق أن

 تلشخص على وٌقع تالتفثقٌة من 1 تلمثدة فً تلمحددة بصوره تلتعذٌج لخطر سٌتعرض تلبالغ

 سٌكون أنه إثبثت ٌقع علٌه عجء 22 تلمثدة وبموجج تلقسرٌة تإلعثدة من تلحمثٌة ٌطلج تلذي

 علٌهث ٌقوم تلتً وتألسبثج تألسس وتن طلبه ٌقبل لكً كثفٌة تدلة ٌقدم وأن تلتعذٌج لخطر عرضة

 بتقٌٌم بدورهث تللجنة وتقوم, ودتهم شخصً تلخطر هذت مثل وأن وجوهرٌة حقٌقٌة تالعتقثد هذت

 تال وتلشك، تالشتبثه مجردأو  تلمحضة تلنظرٌة تتعدى وثوتبت تسس على للتعذٌج تلتعرض خطر

 تلفردٌة تلشكوى فً تنظرتللجنة كً للؽثٌة، بثلضرورة كبٌرت   ٌكون أن الٌفترض تلخطر تحتمثل أن

 تلٌهث تلمقدمة

 تلدولة تلى إعثدة لالجا بعدم تلقسرٌة تإلعثدة عدم مبدأ ٌوفرهث تلتً تلحمثٌة عن تٌضث   تألمثلة ومن

 زتبٌر )جمهورٌة من)بالبوموتوبو( فر حٌث5551 عثم حصل مث للتعذٌج فٌهث ٌتعرض قد تلتً

لالعترتؾ  بطلج تقدم سوٌسرت وهنثك تلى شرعٌة ؼٌر بصورة حثلٌث( ودخل تلدٌمقرطٌة تلكونؽو

 وسوء للتعذٌج وتعرض 5515 عثم بهث علٌه قبض وأن سبق النه زتبٌر ر من فر نه وت   الجبث به

 تدعثبه صحة تلطبٌة تلتقثرٌر تٌدت وقد معثرض حزج تلى وتنتمثبه تلسٌثسٌة أرتبه بسبج تلمعثملة

 بشكوى تقدم تللجوء رفض وبعد تلسوٌسرٌة تلحكومة من رفض به تقدم تلذي تللجوء طلج تن تال

 تتفثقٌة سوٌسرت فً كون تلدولٌة تلعفو منظمة وبمسثعدة ، سوٌسرت من تلتعذٌج منثهضة لجنة تلى
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 فٌه تعترفت تالتفثقٌة من 22 تلمثدة بموجج تعالن تصدرت تن لهث وسبق تلتعذٌج منثهضة

 مقدم طرد تن تللجنة ترتؤت 5554 تلعثم وفً تلفردٌة تلشكوى بثلنظرفً تللجنة بثختصثص

فى  3 للمثدة ت   إنتهثك ٌشكل أن ٌمكن هنثك تلسثبدة تلظروؾ فً زبٌر ت تلى إعثدته أو تلشكوى

 بلد أي إلى أو زتبٌر تلى -موتوبو - إعثدة عن بثالمتنثع هنث وتلحثل ملزمة سوٌٌسرتر وتن تالتفثقٌة

 معثرض حزج تلى وتنتمثبه للمشتكً تلعرقٌة فثلخلفٌة تلتعذٌج لخطر فٌه ٌتعرض أن ٌمكن تخر

 وجود إثبثت عن فضال   هذت قسرٌة بصورة زتبٌر ومؽثدرته وتعذٌبه وتعتقثله زتبٌر فً للحكومة

 معنى حسج فً زتبٌر تإلنسثن لحقوق وتلجمثعٌة وتلصثرمة تلصثرخة تالنتهثكثت مستمرمن نمط

 (1) تإلبعثد أمر تلسوٌسرٌة تلحكومة ألؽت هذت بعد ، تالتفثقٌة من 3/2 تلمثدة

 تإلنسثن حقوق إطثر فً تلقسرٌة تإلعثدة عدم مبدأ مضمون بؤن تلقول تلى ومن ذلك نخلص 

 شؤنه من ذلك كثن إذت كثنت، طرٌقة بؤي طرده أو إعثدته أو شخص أي رفض جوتز تلمتمثل بعدم

 وال وتلمهٌنة أ تلالتنسثنٌة أو تلقثسٌة تلعقوبة أو تلمعثملة أو تلتعذٌج خطر موتجهة تلى به تن ٌإدي

 . تستثنثء أو تقٌٌد أي تلمبدأ ٌقبل هذت

 البدٌل الداخلى للفرار من اإلضطهاد

 عن كبدٌل جثء قد تللجوء قثنون تن ال بد من تقدٌم مبرر على تلتعرض للخطر وتالضطهثد إذ

 (2)تلخصوص  تلمتعلقة بهذت تلوثثبق تلدولٌة بهث جثءت تلتً تلدولٌة تلحمثٌة بتوفٌر تلوطنٌة تلحمثٌة

 من تلتعرض مبرر خوؾ تللجوء طثلج لدى ٌكون أن ال ٌشترطون نفسه تلوقت فً لكنهم

 على تلمعقول من ٌكون أن ٌجج بل به كالجا، تالعترتؾ لٌتم دولته أرجثء جمٌع فً لالضطهثد

 وطنه، دتخل فً آمنة   منطقة   إلى لجؤ.أن  تللجوء طثلج

من تلصعوبة بمكثن ولكن وطثلمث توتفر تلبدٌل تلدتخلى تألمن كثن تثبثت تلخطر لطثلج تللجوء 

 بتطبٌق تلمبثدئ تلمتعلقة من مجموعة إلى تلتوصل تم 1999 تلعثم تلبدٌل تلدتخلى له ضوتبطه ففً

 ٌوتجههث تلتً بثلتحدٌثت تلخثصة تألولى تلدرتسٌة فً تلحلقة وذلك تلدولٌة؛ للحمثٌة تلدتخلً تلبدٌل
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مشٌؽثن  جثمعة فً بكلٌة تلحقوق ؤوتلملج تلالجا قثنون برنثمج بإشرتؾ تلدولً قثنون تللجوء

 -: (5)وٌمكن تلخٌصهث على تلنحو تلتثلى

 طثلج ٌتعرض ال أن بمعنى تألسثسً، مصدرتالضطهثد من تَمن تلدتخلً تلبدٌل ٌتوتفر أن-5

 مصدر حصر وأنه بثإلمكثن تلتعرٌؾ فً تلوتردة تلخمسة تألسبثج ألحد تللجوءلالضطهثد

 ؼٌرهث دون تللجوء دولة طثلج من معٌنة منثطق فً تالضطهثد

 فً منه هرج تلذي لالضطهثد أو مكثفبة إضثفٌة مخثطر إلى تللجوء طثلج ٌتعرض ال أن-2

 تألسثس

 وإنمث فقط، تلدتخلً تلبدٌل فً ؼٌثج تالضطهثد على ٌعتمد ال طثلبه عن تللجوء صفة حجج-3

 تلبدٌل ذلك فً إقثمته أثنثء فً تلفعثلة بثلحمثٌة تلتمتع طثلج تللجوء بإمكثنٌة

 تلتً وطنه من تلمنطقة تلك فً وتإلقثمة إلى وطنه تللجوء طثلج ٌعود أن تلمعقول من ٌكون أن-4

ث دتخلٌث تعتبثرهث بدٌال تم  تلدولٌة للحمثٌة منثسب 

 ٌستطٌع حتى تلدولٌة للحمثٌة تلدتخلً فكرة تلبدٌل تطبٌق بثحتمثلٌة تللجوء طثلج إعالم ٌتم أن-5

 .تلمنثسجتلدفثع  تقدٌم

 تلدتخلً تلبدٌل فكرة ٌمكن تطبٌق ال أنه إلى(2) لمكثفحة تلتعذٌج تلمتحدة تألمم وقد أشثرت لجنة 

ث كثن إذت تلدولٌة للحمثٌة هو  كمث تلحكومٌة تلسلطثت من تلدولة أنحثء جمٌع فً تالضطهثد ممثرس 

ث لدٌه أن تلسلطثت لتركى تعتقد بثلنسبة تلحثل  تلكردٌة،  مع تألحزتج نشثط 

 وقد سثر تلقضثء تلوطنى لكثٌر من تلدول تلتى تستقبل تلالجبٌٌن على هذت تلمبدأ فقد قررت

 وجود تلخوؾ على دلٌل   أي ٌقدم لم تلمدعً أن أسثس على طلج تللجوء رفض تألمرٌكٌة تلمحثكم

ت دولته فً آخر مكثن للعٌش فً تنتقثله حثلة فً لالضطهثد تلتعرض من تلمبرر  قرٌته عن بعٌد 

تلذي  للشخص تللجوء منح تلمحكمة قررت أخرى ، وفً قضٌة (3)فٌهث لالضطهثد تعرض تلتً

 تنتقل لو حتى تالضطهثد هذت تفثدي ال ٌمكن أنه تعتبثر على تلشرطة، قوتت من لالضطهثد تعرض
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، فال ٌعتبر تلخوؾ مبررت تذت كثن بإمكثن طثلج  (5)دولته فً آخر مكثن للعٌش فً تللجوء طثلج

 أقر تللجوء تلذهثج تلى مكثن تخر دت خل دولته وتإلقثمه فٌه بؤمثن دون تلتعرض للخطركمث

 أحكثمهث أحد تلفرنسٌة فً تلمحثكم قررت إذ تلدتخلً للجوء، تلبدٌل فكرة بسالمة تلفرنسً تلقضثء

ت من خوف ث لدٌه ن أ ألبثنً أصل من ٌوؼسالفً لجوء تدعثء طثلج أن  فً لالضطهثد تلتعرض مبرر 

ت لٌس فٌهث، ٌعٌش كثن تلتً وهً تلمنطقة كوسوفو، إلى عودته حثل  أن بإمكثنه تعتبثر على مبرر 

  (2)تلٌوؼسالفٌة تلسلطثت وتلتمتع بحمثٌة ٌوؼسالفٌث فً أخرى منطقة   إلى تالنتقثل

تالستبنثؾ  مجلس عن تلصثدرة تلقرترتت أحد ففً وعلى ذتت تلنهج سثر تلقضثء تلسوٌدي 

 ٌعٌش (Sandzak)مسلم  صربً تسمه  من تلمقدم تللجوء طلج رفض تم تللجوء بشإون تلخثص

 تجنج تالضطهثد ٌستطٌع أنه تعتبثر على تألسود، وتلجبل سثندزتك صربٌث منطقة حدود على

 إحدى فً للعٌش النتقثلت طرٌق عن من سثندزتك تلشمثلٌة تلمنطقة فً تلمسلمٌن ضد تلموجه

 (3)سثندزتك  منطقة فً عشرة تلمحثفظثت تإلحدى

ونستطٌع من ذلك أن نخلص إلى أن تإلضطهثد هو تلمبرر لقبول تللجوء لطثلبة وٌقع علٌه  

عجءإثبثت ذلك تإلضطهثد وأن خطرت  ٌهدد حٌثته أو جسده فى حثل بقثءه دتخل دولته وٌرتبط 

بثثبثت ذلك إثبثت عدم وجود مكثن أمن فى بلده تلتى ٌطلج تلفرتر منهث وإذت توتفر مكثن أمن 

 دتخلٌث  لطلج تللجوء وكثن مبررت  لدولة تلتى ٌطلج تللجوء إلٌهث لرفض تلطلج  كثن بدٌال

 ضرورة إتباع إجراءات فٌما ٌخص قرار اإلبعاد -

دولة تلملجؤ فى حثلة قرترهث إبعثد تلالجا تلذى تتوتفر فى  5555من إتفثقٌة  32تلزمت تلمثدة 

تلجهة تلمختصة فعلٌث بإصدتره وأن  حقه أسبثج تإلبعثد أن ٌكون هذت تلقرتر صحٌحث  صثدرت  من

ٌكون موتفقث  لإلجرتءتت تلتى رسمهث تلقثنون إلصدتره  وذلك حتى ٌستطٌع تللجا تقدٌم دفثعه 

ضد هذت تلقرتر إذت شعر أنه مخثلؾ للقثنون وأن وجوده دتخل تلدولة ال ٌمثل خطرت  على تألمن 

ثبٌة نتٌجة حروج أو نزتعثت دتخلٌة تلقومى لتلك تلبالد أمث إذت كثنت تلدولة فى ظروؾ تستثن

فٌمكنهث تإلستنثد لتلك تلظروؾ لتبرٌر عدم تتبثعهث لإلجرتءتت تلقثنونٌة فى إصدترهث قرتر 
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أو رؼبة تلدولة فى عدم تمكٌنهث لألجا فى تلطعن على تلقرتر وذلك فى حثالت محددة  (5)تإلبعثد

ر موتفقث  إلجرتءتت تلقثنون ٌمكن كون تلالجا تجسس على ددولة تللجوء ، وتن لم ٌصدر تلقرت

لالجا أن ٌطعن فى تلك تإلجرتءتت إلٌقثؾ ذلك تلقرتر وٌكون من حقه أن تمكنه تلدوله فى ذلك 

 بثلطعن على تلقرتر وتإلستعثنه بمحثم فى ذلك ،

وتثتى تلصعوبه فى حثلة تن تلدولة توكل تلسلطة تلتنفٌذٌة فى إصدتر قرتر تإلبعثد ومن ثم تكون 

حكمث  فى وقت وتحد ومن ثم ٌلزم تللجوء للقضثء أمث تلدول تلتى تجعل هذت تلقرتر من خصمث  و

تختصثص تلقضثء فتقل فرص مخثلفته للقثنون ومن ثم ٌتمتع تلقرتر بقوة قثنونٌة ولالجا تن ٌلجؤ 

تلى محكمة أعلى من تلك تلمحكمة تلتى أصدرت تلقرتر لٌطعن فى ذلك تلقرتر إن رأى فى ذلك 

وه تلطعن ، ومن ثم فحق تلالجا فى عدم رده ٌتضمن حقه فى قثنونٌة تلقرتر وجه من وج

 وتمكٌنه من تلدفثع عن نفسه ضد هذت تلقرتر وتلطعن علٌه تن رأى ذلك له سند من تلقثنون .

وفى حثلة صدور تلقرتر بشكل قثنونى وصحٌح وبعد تنتهثء فرص تلطعن فٌه لٌس من حق 

حمثٌة له فى تلك تلحثلة وذلك بإلزتم دولة  32وفرت تلمثدة تلدولة تبعثد تلالجا مبثشرة بل 

تللجوء تن تمنح ذلك تلالجا مهلة معقولة حتى ٌتمكن من تلبحث عن دولة أخرى تقبلة إٌوتءه 

وتمنحه حق تللجوء حتى ال ٌقع فى تٌدى دولته تلتى خرج منهث خوفث  من تإلضطهثد فدولة 

بعثد تلالجا أن تسلمه للدولة تلتى ٌخشى فٌهث تللجوء ملزمة حتى فى حثلة صحة قرترهث إل

  .تإلضطهثد

 المطلب الثانى

 فى اإلتفاقٌات اإلقلٌمٌةأساس ونطاق مبدأ عدم رد الَلجبٌٌن 

أهتمت تلعدٌد من تإلتفثقٌثت تإلقلٌمٌة بحمثٌة تلالجٌبٌن، وكثن هذت تإلهتمثم نثشا عن زٌثدة 

تإلتفثقٌثت على مبدأ عدم رد تلالجى كؤحد أهم طرٌق معثنثة تلالجبٌن حول تلعثلم، ونصت هذه 

لحمثٌة تلالجا، وسنبٌن فى هذت تلمطلج أم هذه تإلتفثقٌثت، فنبٌن فى تلفرع تألول تإلتفثقٌة 

تألوروبٌة لحمثٌة حقوق تإلنسثن، وتلفرع تلثثنى نبٌن تإلتفثقٌة تألمرٌكٌة لحقوق تإلنسثن، وتلفرع 

 تلوحدة تألفرٌقٌة لالجبٌن. تلثثلث نبٌن فٌه إتفثقٌة منظظمة

 لحماٌة حقوق اإلنسان الفرع األول: اإلتفاقٌة األوروبٌة
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وتلفنٌة  نٍةونتلقث حٍةتلنث نم لتمث قة فهًوتلد وتلفعثلٌة ٍةلجدبث التفثقٍةت هذه مٍظتن متسوقد ت

 على تجبثووت تمثإلتزت تنشا فهً تلدولى تلعثم وننتلقث فً تلوترد لمفهومبث جمثعٍة دةمعثه

 بٍةتور تهٍةث دتجتو مث بثلحمثٌة تلدولٌة تلمشمولة نالنسثت وقحق التفثقٍةت ولتفتنث فهأطرت

 قبطت أن فً رةح تمثتلحكو ركال تت ثبحٍ تلحقوق، هذه رتمبثحت مهثإلتزت فً تلدول قبةلمرت

 وق تإلنسثنحق دعوتق قبطت الأو

تلتزتم دول تلمجلس  ث، وأكدتفى دٌبثجٌتهوتشثرت تإلتفثقٌة تلى تالعالن تلعثلمً لحقوق تإلنسثن 

تالوروبً بهث تثكٌدت على هدؾ تإلتفثقٌة فً تحقٌق تلحمثٌه تلجمثعٌه للحقوق تلوترده فً تالعالن 

سثس تلعدتله أسثسٌه تلتً تعد ٌمثنهث تلعمٌق لحقوق تإلنسثن وتلحرٌثت تألإتلعثلمً وتثكٌدت ب

 .وتلسالم فً تلعثلم

و تذكر صرتحه مبدت عدم رد تلالجا أالجبٌن ت ىم تلتً تحمتنهث لم تتضمن هذه تإلتفثقٌة تالحكث

لكن تللجنه تالوروبٌه لحقوق تإلنسثن و تلمحكمه تالوروبٌه ذكرت مرترت وتكرترت بثن تعثده 

تجنبٌث تلى بلده ٌتعرض فٌه بمعثمله ال تنسثنٌه وتنتهً فٌه و بشكل صثرخ حقوق تإلنسثن 

صرٌحه للمثده تلثثلثه من تإلتفثقٌة تلتى تنص على تنه  تالسثسٌه تو قمعهث تمثمث تمر فٌه مخثلفه

وتعد هذه تلمثده  "سثن للتعذٌج وال للمعثمله تو تلعقوبه تلمهٌنه للكرتمهإني أال ٌجوز تخضثع "

ر وبشكل قثطع تعذٌج تلشخص للتعدٌل تو تلعقوبثت تو تلمعثمله تإلنسثنٌه تو من تلموتد ظتلتً تح

تإلتفثقٌة تالوروبٌه وتوضحت تللجنه تالوروبٌه بثن هذه تلمثده ال تلقى تلمهمه تلتً تمٌزت بهث 

ضع لقضثبهث فقط خعلى عثتق تلدول تالطرتؾ فً إتفثقٌة تالوروبٌه وتجج تحترتم كل شخص ٌ

نسثنٌه إبل علٌهث تهٌبه تلظروؾ للوقثٌه من تعرض تلشخص للتعذٌج تو تلعقوبثت تو تلمعثمله تال

لم تجد تإلتفثقٌة للدول تن  إتفثقٌةلزتم فً تلمثده تلثثلثه من ى عنصر تإلوللتثكٌد عل ٌنةتو تلمه

و مخثلفتهث حتى فً توقثت تلحرج تو أتتحلل من تلتزتمهث تلمفروض علٌهث بموجج فً تلكلمثت 

 ة.حثله طثربه عثمه تخرى تهدد حٌثه تالم فى

لٌثت تنفٌذ بآ ث  توروبٌ تشرٌعث دولٌث 5551تإلتفثقٌة تالوروبٌه لحقوق تإلنسثن لعثم  لتومث

لٌثت تلتنفٌذ وتلمرتقبه وتلمحثسبه دتخل كل آوروبً تلى جثنج أومرتقبه ومحثسبته وقضثء دولً 

تفثقٌة تلدول تالعضثء فٌهث بثن تإلتذت تلزمت نصوص  تفثقٌةتإلفى عضثء دوله من تلدول تأل

 أو ي شخص طبٌعًوتبعث لذلك وتحت تلفرصه أل تفثقٌةتضمن قثنونهث تلدتخلً موتد هذه تإل

تلوطنٌه  تمثم تلسلطثأبنصوص هذه تالتفثق بطرٌقه مبثشره  كمجموعه من تالشخثص تلتمس

مول تلفرد تلعثدي بثلحمثٌه تلقثنونٌة تلتً تضمنهث له هذه تإلتفثقٌة بمعنى تنهث شوهذت ٌدل على 



جنس تو تلدٌن وروبٌه دون تمٌٌز بٌنهم بسبج تلعنصر تو تلتحمً جمٌع تالشخثص فً تلبلدتن تأل

 .تو تللون

 كل قبلت كمث أن تإلتفثقٌة قد جعلت من تلمحكمة تألوروبٌة لحقوق تإلنسثن قضثبث  إلزتمٌث وقد

 تقؾ تلتً تألوروبٌه تإلنسثن حقوق لمحكمه تإللزتمً تلقضثبً تإلختصثص تألعضثء تلدول

 تلتً تلمتزمته تلوطنٌه بثلسٌثده تألطرتؾ تلدول تتمسك ولم علٌهث، مدعً أو مدعٌه تلدول أمثمهث

 فهً تإلتفثقٌة هذه تحمٌهث تلتً وتلحرٌثت تلحقوق وأبرز تعلمهث دولٌه لهٌبثت تلخضوع ترفض

 عثدله محثكمه فً وتلحق تلشخصٌه وتلسالم تلحرٌه فً تلفرد حق و تلحٌثه فً تلفرد حق

 وحرٌه وتلدٌن وتلضمٌر تلفكر وحرٌه وتلمرتسالت وتلمسثكن وتلعثبلٌه تلشخصٌه تلحٌثه وتحترتم

 بنص. تال عقوبه وال جرٌمه ال مبدت على وتلنص تالجتمثع، وحق تلتعبٌر

عثده تلالجا مع وجود خطر سوء تلمعثمله ٌعد منثفٌث إن أوقد تكدت تلمحكمه تالوروبٌه على 

نتهثكثت صرٌحث لروح تلمثده إللقٌم تلتً تإكد علٌهث تللجنه تالوروبٌه لحقوق تإلنسثن وتكون 

مكثنٌه تعرض تلشخص تلمعنً إعتقثد بسبثج جوهرٌه لإلأضهث وفً حثل تقدٌم ؼروتلثثلثه 

للتعذٌج تو تلمعثمله تلمهٌنه تو تلوحشٌه تو تلعقثج فً حثل عودته فثن تلدوله تلطرؾ فً 

 رٌضتحمل تلمسإولٌه تكون تالجرتء تلمتخذ من جثنبهث تترتج علٌه عوتقج مبثشره بتع ةتالتفثقٌ

 .لمعثمله تلسٌبهتلشخص تلعثبد تلى ت

 وتلحرٌثت تلحقوق هذه أن نصوصهث وضعوت تقر تإلتفثقٌة هذه نصوص تنفٌذ حسن ولضمثن

ٌمكن  بحٌث دٌمقرتطً مجتمع فً تلضروره تقتضٌه حسج مث ومسإولٌثت وتجبثت تتضمن

 بعقوبه. ضوتبط لقٌود قثنونٌةفى شكل وتلوتجبثت تلمسبولٌثت

 تعضثء بٌن تلتعثون وتحقٌق وتحترتمهث وتلحرٌثت تلحقوق هذه ضمثن مهمة تإلتفثقٌة وأوكلت 

 تإلنسثن. لحقوق تالوروبٌه تلمحكمه و تإلنسثن لحقوق تالوروبٌه تللجنه من كل تلى تلمنظمه

 م5565تلفرع تلثثنى: تإلتفثقٌة تألمرٌكٌة لحمثٌة حقوق تإلنسثن

 

إقلٌمً  حقوق تإلنسثن على أسثسة لحمثٌة تعد تالتفثقٌة تألمرٌكٌة لحقوق تإلنسثن معثهدة دولٌ

حقوق تإلنسثن وحرٌثته  نوأوضحت مقدمة تالتفثقٌة بث ،فً إطثر تلتنظٌم تلدولً تألمرٌكً

ولٌس على أسثس كونه موتطنث ٌدعو إلى تنظٌم حمثٌة  ث  نسثنإتألسثسٌة تثبت له لمجرد كونه 

 .دولٌة لحقوق تإلنسثن



تألطرتؾ فٌهث لضمثن تلحقوق وتلحرٌثت تلتً  وٌضم تلفصل تألول من تالتفثقٌة إلزتم تلدول 

وتلعثملٌن فٌهث  تهثنسبت علٌهث وتحترتمهث، وهذت تالحترتم ٌتجلى بثلتزتم كل دولة متمثلة بحكوم

رٌثته تألسثسٌة من خالل وتجج حعلى تختالؾ وظثبفهم ومهثمهم بعدم تنتهثك حقوق تإلنسثن و

نتهثك تو تلتجثوز على هذه تلحقوق وتلحرٌثت من إن ٌإدي تلى أتو تلقٌثم بكل مث ٌمكن ع تالمتنث

 .طرؾ تالشخثص تلطبٌعٌٌن وتلمعنوٌٌن تلذٌن ٌخضعون لقضثء تلدوله تلطرؾ فً تإلتفثقٌة

وتنص تإلتفثقٌة تالمرٌكٌه على فرض حظر شثمل للرد تلالج من تلمنثطق تالمرٌكٌه فً تلمثده 

تلى بلد مث  ثدتهجنبً تو تعأشخص  حوتل ترحٌلي حثل من تألأال ٌجوز فً "بقولهث ( 22/1)

كثن حقه فً تلحٌثه تو تلحرٌه تلشخصٌه معرضث لخطر تنتهثك إذت تالصلً تم ال  هكثن بلد ءسوت

 .فً ذلك تلبلد بسبج عرقه تو جنسٌته تو دٌنه تو وضعهث تالجتمثعً تو ترتبه تلسٌثسٌه

بوتسطة نظثم متعدد ( 22/1بموجج تلمثدة ) عدم رد تلالجاومن جهة تخرى تم تؤمٌن تلحق فً 

شخص بثلطعن فً حثلة ألى  على تلحقتلمستوٌثت من تلحمثٌة تلقثنونٌة، إذ تضمنت تالتفثقٌة 

تنتهثك حقوقه تلمعترؾ بهث فً دستور دولته أو قوتنٌنهث أو فً هذه تالتفثقٌة أمثم تلسلطثت 

لدٌه فإن على حقه  عنًتلمختصة تلتً ٌحددهث تلنظثم تلقثنونً للدولة، فإذت لم ٌحصل تلشخص تلم

 قضٌته طلبه أوفى حنة لق تلقتلقدرة على تلتوجه تلى تللجنة تألمرٌكٌة لحقوق تإلنسثن وتد

 نثفذت فً موضوع وتحوٌلهث إلى تلحكومة تلمعنٌة لبٌثن موقفهث وتحثول تلتوصل إلى قرترت

تللجنة  تخلص تللجنة تلى أن تلدولة قد تنتهكت تالتفثقٌة تقوم ،، وفً حثلة فشل ذلك كلهتلخالؾ

 .بثعدتد تقرٌرهث وٌرسل هذت تلتقرٌر تلى تلدولة تو تلدول تلمعنٌة ولكن ال ٌحق لهث نشره

 م.1565الفرع الثالث: إتفاقٌة منظمة الوحدة األفرٌقٌة لَلجبٌن

فرٌقٌث ألجه مشثكل تلالجبٌن فً تخذت تلخطوتت تلالزمه لمعثإفرٌقٌه قد ن منظمه تلوحده تألإ

وقدمت هذه تلمبثدئ فً إتفثقٌة منظمه تلوحده  ؤنوتحدٌد تلمبثدئ تلتً تسترشد بهث فً هذت تلش

 .فرٌقٌثأصبحت تنظم جوتنج معٌنه من مشثكل تلالجبٌن فً أتلتً  5565تالفرٌقٌه لعثم 

تألمم  تفثقٌةلٌمٌه إلإقله ن تكون تكمأمنظمه تلوحده تالفرٌقٌه كثن ٌقصد بهث  إتفثقٌةن أ كمث

تلخثصه بثلالجبٌن وقد سثهمت فعال على نحو كبٌر فً تطوٌر نظثم حمثٌه  5555تلمتحدة لعثم 

تلالجبٌن من خالل معثلجه جوتنج محدده من مشثكل تلالجبٌن فً تفرٌقٌث وتنظٌمهث على على 

ل من تالهتمثم كمث تتضح وجه تلتحدٌد وهً لم تجد فً إتفثقٌة تلالجبٌن من معثلجه تو حتى تلقلٌ

كمث  5555تلذي نصت علٌه إتفثقٌة لعثم وذلك فً تلتوسع فً تعرٌؾ تلالجا تلذي تبنته تإلتفثقٌة 

ختصثص تلدول إحددت هذه تإلتفثقٌة تلجهه تلتً تفصل فً منح صفه تلالجا وجعلتهث من 



نح تللجوء من عدمه ن تقرر مأتلملجث  ةوبذلك ٌكون من حق تلدوله مثنح ،تلمضٌفه مثنحه تلملجث

ن ٌعد من جثنج تي أتعتبر هذه تإلتفثقٌة منح حق تللجوء لالجبٌن عمال تنسثنٌث سلمٌث وال ٌمكن 

 .دوله عمال ؼٌر ودي

حٌث منظمه تلوحده تالفرٌقٌه على طثبعهث تإلنسثنً فً مث ٌتعلق بعدم رد تلالجا وقد أكدت 

عضثء فً تدتبٌر حدى تلدول تألأي شخص من أال ٌجوز تخضثع  على أنه " (2/3تنص تلمثدة )

قلٌم حٌث إو تلبقثء فً أو تلطرد وهو مث ٌجبره عن تلعوده أو تإلعثدة أمثل رفض على تلحدود 

 /ؾ (.5)سبثج تلوترده فً تلمثده أللو حرٌته أو سالمته تلبدنٌه أتهدد حٌثته 

ي شخص لتدتبٌر مثل أٌض عضثء بعدم تعرزمت تلدول تألألٌتضح من هذه تلمثده تن تإلتفثقٌة و

رؼمث عنه تو تلبقثء فً  دةرفض تلدخول عند تلحدود تو تلحثده تو تلطرد ممث ٌكرهه تلى تلعو

تقلٌم معٌن تكون حٌثته وسالمته تلجسدٌه وكرتمته وحرٌته معرضه للخطر بسبج جنسٌته تو 

تعرض بالده لعدوتن عرقه تو دٌنه تو تنتمثبه تلى فبه تجتمثعً معٌن توال ترتبه تلسٌثسٌه تو لل

 .دتخلٌهإلضطرتبثت خثرجً تو تالحتالل من قبل قوه تجنبً تو

 ضفتلر دمع طفق لٌس ًطٍؽ ( تلمقبول دولٌث  2/3تلمثدة) علٍه تنص تلذي رد تلالجا دمع دأمبو

 تلتى ضًرت الت لخدت ٌزتلونال نٍتلذ صالشخثت على قبطٍن لكن دةإلعثت دمعأو تلحدود على

 د.هثطالضت فٍهث ونٍالق

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المبحث الثانى

 نطاق تطبٌق مبدأ عدم رد الَلجا

أثٌر نقثش فقهى حول نطثق تطبٌق مبدأ عدم رد تلالجا وذلك من خالل بٌثن مضمون تلمبدأ، 

وبذلك ذهج جثنج نثدى بثلنطثق تلشخصى لمبدأ عدم تلرد، وجثنج آخر نثدى بثلنطثق تلمثدى 

 -خالل فرعٌن كمث ٌلى:لمبدأ عدم تلرد، وسنبٌن هذٌن تلنطثقٌن من 

 الفرع األول: النطاق الشخصى لمبدأ عدم رد الَلجا

  :تنقسم تلفقه تلدولً بهذت تلشؤن إلى فرٌقٌن

تلفرٌق تألول ٌؤخذ بثلمعنى تلوتسع للمبدأ وتلذي ال ٌجٌز للدول أن ترد ملتمسً تللجوء إلى دولة  

مبدأ ٌنطبق منذ توتفر حثلة تالضطهثد حتى ولم تعترؾ بهم كالجبٌن، إذ ٌفترض أن هذت تل

تلخوؾ من تالضطهثد وٌرى هذت تالتجثه أن تقتصثر تطبٌق تلمبدأ على تلالجا تلمعترؾ به 

رسمٌث فقط دون طثلج تللجوء ٌقلل من فعثلٌة تالتفثقٌة وٌإدي إلى نتٌجة ؼٌر منطقٌة فً حق 

أن  (5)ص تلمثدة تألولىفً ن( أ)من ٌلتمسون تللجوء وتتوتفر فٌهم تلشروط تلتً أدرجتهث تلفقرة 

هذت ٌإدي إلى تعسؾ تلدولة فً ممثرسة حقهث ورفض منح تللجوء، بٌنمث ٌمٌل جثنج من تلفقه 

تلذي ٌقصر تلتزتم تلدول بعدم تلطرد وإعثدة  5/ؾ33إلى تألخذ بثلمعنى تلضٌق لنص تلمثدة 

 .(2)تلالجا تلمعترؾ به دتخل إقلٌمهث

فً  2352بشثن تللجوء تإلقلٌمى تلعثمة فً قرترهث رقم من تالعالن  5/3وفً هذت نصت تلمثدة 

عدم جوتز إخضثع تتخثذ تدتبٌر مثل منع تلدخول دخل  5561/52/54دورتهث تلثثلثة تثرٌخ 

 .(3)تلقسرى تإلقلٌم خوفث من تعرضه للتعذٌج أو تإلخفثء

تاللتزتم وتلتً  كمث أضٌؾ فً تلبند تلثثنً تألسبثج تلقثهرة تلتً للدولة أن تمتنع فٌهث عن تنفٌذ

تتعلق تسثسث بثألمن تلقومً وحمثٌة تلعثم، أي أن تإلعالن نص صرتحة على أن مبدأ عدم تلرد 

 .(4)سى تللجوء عند تلحدودٌنطبق على ملتم

                                                           
 551ص –تلمرجع تلسثبق  –مبدأ عدم رد تلالجا فى ظل تلممثرسة تلدولٌة  –د/ إبرتهٌم تلسوٌسى  ( (5
 255ص –تلمرجع تلسثبق  -حق تللجإ تلسٌثسى –د/ برهثن أمر هللا  ( (2
دٌسمبر  54تلمإرخ فى  2352/22(قرتر تلجمعٌة تلعثمة لألمم تلمتحدة تلمتضمن إعالن بشؤن تلملجؤ تإلقلٌمى رقم  (3

5561 
 (نفس تلمرجع (4



نوفمبر  1حكمهث تلصثدر فً  ع فىوقد قررت تلمحكمة تألوروبٌة لحقوق تإلنسثن بثإلجمث 

رحٌل ملتمسً تللجوء إلى سورٌث ٌرقى إلى فً قضٌة بدر وآخرٌن ضد تلسوٌد أن ت 2115

تلتً تحظر تلمعثملة ؼٌر  3تلتً تنص على تلحق فً تلحٌثة وتلمثدة  2مستوى خرق تلمثدة 

 .(5)تإلنسثنٌة أو تلمهٌنة

كمث أدرج تلتزتم صرٌح بعدم تلرد فً تالتفثقٌة تلدولٌة لحمثٌة تألشخثص من تالختفثء تلقسري  

وذلك فً نص تلمثدة ، 2116سة تألولى لمجلس حقوق تإلنسثن سنة وتلتً تم إقرترهث خالل تلجل

ذلك تلمفوضٌة تلسثمٌة لشإون تلالجبٌن تنه ال ٌجوز للدول عند تلوفثء  فى، وعبرت (2)56

 خطر هنثك بثن لالعتقثد قوٌة تسبثج توجد بثلتزتمهث بموجج تتفثقٌة حقوق تلطفل تعثدة أي طفل

 .(3)تالتفثقٌة هذه من 21 وتلمثدة 6تلمثدة  فً ورد مث ذلك ومثثل حٌثته ٌعترض حقٌقً

 

 الَلجا رد عدم لمبدأ المادي النطاق: الفرع الثانً

 مبدأ تحترتم تلدولة على تفرض تلتً تلوتضحة تالسبثج ٌخص فٌمث قطعٌة قثعدة وجود عدم آن

 تلدولٌة، تلممثرسة أو تلدولً تلفقه وسط سوتء تختالؾ محل تألمر هذت من ٌجعل تلالجا رد عدم

 وفق إلٌه ٌنظر أن ٌجج تلرد عدم تلمبدأ تلمثدي تلنطثق أن تألبحثث من تلعدٌد أشثرت هذت وفً

 لخطر فٌهث ٌتعرض مكثن أي إلى تلالجا رد عدم لضمثن 5/33 تلمثدة لنص تلوتسع تلتفسٌر

 .(4)ذلك سبج كثن مهمث تالضطهثد

 ضٌقث تفسٌرت مث تللجوء فة تلقثبٌث ٌمنح تلذي تالضطهثد خطر تفسٌر إلى تخر جثنج ٌمٌل لكن 

 خطر وجود دون تلمسلحة تلنزتعثت تثر من خوفث تلفرتر حثلة فً تلالجا صفة بثستبعثد وهذت

 تإلضطهثد من تلخوؾ أن ٌعنً مث وهو 33 تلمثدة نص فً تلمحددة بثلحثالت ٌرتبط حقٌقً

 تَرتء أو تلجنسٌة أو تلدٌثنة أو تلعرق بسبج ٌكن لم تذت آلٌة، بصفة تللجوء صفة ٌمنح ال وحده

 تلحدود عند تلتمٌٌز حثلة فً خصوصث للمبدأ تإلنسثنً تلبعد ٌفقد قد أمر هذت أن تال، (5)تلسٌثسٌة

 تخرى. تعتبثرتت أٌة أو تلدٌثنة أو تلجنسٌة أو تلعرق تسثس على تللجوء طثلبً بٌن

                                                           
،  2تلمجلد  5رنثمج تلتعلٌم تلذتتى رقم ( مفوضٌة تألمم تلمتحدة لشإن تلالجبٌن ، حقوقثإلنسثن وحمثٌة تلالجبٌن،ب (5

 55ص  -2116
 61ص –تلمرجع تلسثبق  ( (2
 551ص –تلمرجع تلسثبق  –مبدأ عدم رد تلالجا فى ظل تلممثرسة تلدولٌة  –د/ إبرتهٌم تلسوٌسى  ( (3
،  2تلمجلد  5رقم  ( مفوضٌة تألمم تلمتحدة لشإن تلالجبٌن ، حقوقثإلنسثن وحمثٌة تلالجبٌن،برنثمج تلتعلٌم تلذتتى (4

 55ص -2116
 551ص –تلمرجع تلسثبق  –مبدأ عدم رد تلالجا فى ظل تلممثرسة تلدولٌة  –د/ إبرتهٌم تلسوٌسى ( (5



 أٌث تإلنسثن موقفث تلعملً تلدلٌل فً تلالجبٌن لشإون تلسثمٌة تلمفوضٌة تتخذت تلشؤن هذت وفً

 للجنة تستنتثجثت عدة وأٌدت شبثبهث، لحقوق تلجسٌمة تالنتهثكثت حثالت لٌشمل تلرد عدم مبدأ

 بثستعمثلهث وذلك 33 تلمثدة نص فً تلمدرجة تلتهدٌد تلعبثرة تلوتسع تلتفسٌر للمفوضٌة تلتنفٌذٌة

 إلى ٌشٌر مث وهذت ، تللجوء وملتمسً تلالجبٌن تألشخثص أمن لضمثن تلرتمٌة تلتدتبٌر عبثرتت

 .(5)وتسعث تفسٌرت ٌث تلتهث عبثرة تفسٌر وجوج

 لٌس تلدولة على ٌفرض تلالح رد عثم مبدأ نطثق تن تألحمر للصلٌج تلدولٌة تللجنة ترى كمث

 دولة إلى تلمبثشرة ؼٌر رد تلالجا عدم لٌشمل ٌمتد بل تالضطهثد، دولة إلى رد تلالجا عثم فقط

 من للتمكن تإلنسثنٌة أو تلقثنونٌة تلضمثنثت توفر كفثم فعلٌث بثاللتزتم للوفثء مإهلة أو قثدرة ؼٌر

 .(2)تللجإ حق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5) ) www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain 
2) ) Transfers of detainees. Légal framwork.non refoulment sur le site: 

www.icrc.org/eng/asset/files 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث 

 اَلستثناءات الواردة على مبدأ عدم رد الَلجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الثالث 

 اَلستثناءات الواردة على مبدأ عدم رد الَلجا

 تتشثبك عدة عوتمل هنثك وإنمث فقط، قثنونٌة قضٌة لٌس تلالجبٌن قضٌة أن إلى تإلشثرة ٌجج

 . وتقتصثدٌة وأمنٌة، وتجتمثعٌة، وسٌثسٌة، إنسثنٌة، معهث،

 وتألمنً وتالقتصثدي تالجتمثعً تلتكوٌن على تإثر تلملجؤ دول إلى تلالجبٌن حركة أن حٌث

 . وأمنهث تلدول تستقرتر تهدٌد إلى تلحركة هذه تإدي وقد تلدول، لتلك وتلسٌثسً

 علٌه ترد أنه إال تلالجا، لحمثٌة تألسثسٌة تلضمثنة ٌشكل وتلذي تلمبدأ هذت أهمٌة من وبثلرؼم

 أمنهث على تلمحثفظة أجل من وذلك عنه، تلخروج خاللهث من تلملجؤ دولة تستطٌع تستثنثءتت،

  .(5)تلعثم ونظثمهث

 ٌسمح ال أنه على تنص وتلتً 5555 تتفثقٌة من( 33) تلمثدة من تلثثنٌة تلفقرة لنص وفقث وهذت

 ٌوجد تلذي تلبلد أمن على خطرت العتبثره معقولة دوتع تتوتفر الجا ألي تألحكثم بهذه تالحتجثج

 تلخطورة، بثلػ جرمث تالرتكثبه علٌه نهثبً حكم صدور لسبق نظرت ٌمثل، تالعتبثره أو فٌه،

 ".تلبلد ذلك مجتمع على خطرة

 ال أنه على نصت عندمث ذلك تإلقلٌمً، تللجوء حول 5561 إعالن من 23 تلمثدة أكدت كمث 

 تلحمثٌة أو تلقومً بثألمن تتصل قثهرة ألسبثج إال تلسثلؾ تلمبدأ على تستثنثء تلخروج ٌجوز

 هنثك بؤن تلذكر تلسثلفة تلنصوص من ٌتضح. (2)تلجمثعً تألشخثص تدفق حثلة فً كمث تلسكثن،

 .تلالجبٌن رد عدم على مبدأ تستثنثءتت

ومن خالل تستقرتء تلنصوص وتلموتثٌق تلدولٌة نجد أن هنثك تستثنثبٌن على مبدأ عدم رد 

تلالجا وهم تستثنثء ٌتصل بثألمن تلوطنى لدولة تلملجؤ وتالستثنثء تألخر ٌتصل بتهدٌد تلحٌثة 

 -تلفرعٌن تَتٌٌن:تإلجتمثعٌة للموتطنٌن تألصلٌٌن. وسنبٌن هذٌن تالستثنثبٌن من خالل 
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 5ص –تلمرجع تلسثبق 



 

 المبحث األول 

 اَلستثناء المتصل باألمن الوطنى

بثدئ ذى بدء البد من تلتسلٌم بؤنه كمث لالجا حقوقث  على تلبلد تلتى لجؤ إلٌهث فإن علٌه تلتزتمثت 

تجثه ذتت تلبلد وأولهث وأهمهث هو عدم خرق نظثمهث تلعثم وتإللتزتم بثلقوتنٌن وتللوتبح فى تلك 

فى مثدتهث  5555محثفظة على أمنهث، وهذت مث نصت علٌه إتفثقٌة حمثٌة تلالجبٌن لعثم تلبلد وتل

تلثثنٌة تلتى أكدت على ذلك بقولهث " على كل الجا إزتء تلبلد تلذى ٌوجد فٌه وتجبثت تفرض 

علٌه ، خصوصث  أن ٌنصثع لقوتنٌنه وأنظمته وأن ٌتقٌد بثلتدتبٌر تلمتخذة فٌه للمحثفظة على 

 عثم "تلنظثم تل

تلفقرة تألولى على ذلك بؤنه " تقع على  3ونصت أٌضث  إتفثقٌة منظمة تلوحدة تإلفرٌقٌة فى تلمثدة  

عثتق كل الجا إلتزتمثت تجثه تلبلد تلذى ٌقٌم فٌه ، تتطلج منه أن ٌقوم بصفة خثصة بثإلمتثثل 

تلتى تهدؾ إلى  للقوتنٌن وتألحكثم تلمعمول بهث فى هذت تلبلد وأن ٌنصثع كذلك إلى تإلجرتءتت

تلمحثفظة على تلنظثم تلعثم وٌنبؽى فوق ذلك أن ٌمتنع عن ممثرسة تى عمل هدتم موجه ضد أى 

 بلد عضو فى منظمة تلوحدة تإلفرٌقٌة"

ولكن تعتبثرتت تلمحثفظة على تلنظثم تلعثم وتألمن لدولة تللجوء مقدم على تلحفثظ على حقوق  

لالجا حق تلدولة فى طرده بنثء على توفر مث ٌإكد تلالجبٌن لذت كثن تستثنثء من حظر طرد ت

خطورة تلالجا على أمن دولة تللجوء ، وقد أسست لذلك تلكثٌر من تلموتثٌق تلدولٌة ، فقد نصت 

ال تطرد تلدولة تلمتعثقدة الجبث  موجودت  على  -5على أنه "  32م فى مثدتهث تل 5555تتفثقٌة 

 بثألمن تلوطنى أو تلنظثم تلعثم  إقلٌمهث بصورة نظثمٌة إال ألسبثج تتعلق

ال ٌنفذ طرد مثل هذت تلالجا إال تطبٌقث لقرتر متخذ وفقث لألصول تإلجرتبٌة تلتً ٌنص علٌهث  -2

تلقثنون. وٌجج أن ٌسمح لالجا مث لم تتطلج خالؾ ذلك أسبثج قثهرة تتصل بثألمن تلوطنً، 

وٌكون له وكٌل ٌمثله لهذت تلؽرض بؤن ٌقدم بٌنثت إلثبثت برتءته، وبؤن ٌمثرس حق تالستبنثؾ 

 .أمثم سلطة مختصة أو أمثم شخص أو أكثر معٌنٌن خصٌصث من قبل تلسلطة تلمختصة

تمنح تلدولة تلمتعثقدة مثل هذت تلالجا مهلة معقولة لٌلتمس خاللهث قبوله بصورة قثنونٌة فً  .-3

هلة، مث ترته ضرورٌث من بلد آخر. وتحتفظ تلدولة تلمتعثقدة بحقهث فً أن تطبق، خالل هذه تلم

 تلتدتبٌر تلدتخلٌة



من تإلتفثقٌة وتلتى تنثولت حثلة تإلبعثد من على تلحدود أو تلرد  33وذتت تإلستثنثء تكرره تلمثدة 

فبعد تن حظرت تلرد عثدت وتبثحته فى حثلة خطورة ذلك تلالجا أو تولبك تلالجبٌٌن على أمن 

 بلد تللجوء فنصت على أنه: 

ٌة دولة متعثقدة أن تطرد الجبث أو ترده بؤٌة صورة من تلصور إلً حدود ال ٌجوز أل -5" 

تألقثلٌم تلتً تكون حٌثته أو حرٌته مهددتٌن فٌهث بسبج عرقه أو دٌنه أو جنسٌته أو تنتمثبه إلً فبة 

 .تجتمثعٌة معٌنة أو بسبج آرتبه تلسٌثسٌة

تع معقولة العتبثره خطرت علً علً أنه ال ٌسمح بثالحتجثج بهذت تلحق ألي الجا تتوفر دو -2

أمن تلبلد تلذي ٌوجد فٌه أو العتبثره ٌمثل، نظرت لسبق صدور حكم نهثبً علٌه الرتكثبه جرمث 

 تستثنثبً تلخطورة، خطرت علً مجتمع ذلك تلبلد "

وعلى ذلك فإن دولة تللجوء لهث تلحق فى طرد تلالجا إستثنثء من تلقثعدة تلعثمة تلتى تحظر رد 

ك فى حثلة توتفر إعتبثرتت تإكد خطورة تلالجبٌن على أمن دولة تللجوء وفرقت بٌن تلالجا وذل

حثلتٌن ، حثلة كون تلالجا دتخل دولة تللجوء وتكتسج حق تللجوء من تلدولة وأصبح الجبث  

نظثمٌؤ، فهنث ال ٌجوز للدولة أن تطرده إال ألسبثج تتعلق بثألمن أو تلنظثم تلعثم ولكن هنث ٌجج 

 تر تلطرد توتفر تلضمثنثت تلتثلٌة لالجا :إلتخثذ قر

تألول : أن ٌتخذ قرتر تلطرد وفق تألصول تإلجرتبٌة تلسلٌمة أن ٌكون قثنونٌؤ متبعؤ لكل 

 تإلجرتءتت تلتى ٌنظمهث تلقثنون لذلك 

تلثثنى : أن ٌسمح له بتقدٌم مث ٌثبت برتءته إال إذت حثل دون ذلك إعتبثرتت عثجلة وقوٌة تخص 

 خطورة من بقثءة فترة تقدٌم تإلعترتضثت  تألمن وتمثل

تلثثلث: منحه مهلة معقولة لٌرتج أوضثعه للرجوع لبلده إذت زتل تلخطر أو قل أو تلحصول على 

 قبول فى دولة أخرى تقبل به الجبث  

وهى حثلة تلطرد قبل أن ٌدخل تلالجا حدود تلدولة  5555أمث تلحثلة تلثثنٌة تلتى تنثولتهث إتفثقٌة  

ة طثلبث للجوء أو الجبؤ  مإقتث ، فهنث لم تقٌده تإلتفثقٌة بإتبثع إجرتءتت معٌنة فى حثلة رد أو كون

تلالجا إلعتبثرتت تألمن وفقط بعدمث حظرت تلرد وأعطت لطثلج تللجوء تلحق فى عدم رده مث 

دتمت حٌثته معرضة للخطر فى بلده ألى سبج وأعطته مكنة تإلحتجثج بهذت تلحق إال فى حثلة 

دوتع معقوله إلعتبثره خطر على أمن دولة تللجوء، وكذلك من تإلعالن تلعثلمى لحقوق  توفر



منه على أن  "لكل فرد تلحق فً أن ٌلجؤ  5فقرة  54تلذي نص فى تلمثدة  5م5545تإلنسثن لسنة 

إلى بلد أ خرى أوٌحثول تإللتجثء إلٌه هربث  من تإلضطهثد " ، ولكنه تستثنى من تلك تلحمثٌة من 

بؤمن دولة تللجوء عن طرٌق إرتكثبه جرٌمة ؼٌر سٌثسٌة وذلك فى تلفقرة تلثثنٌة من تلمثدة ٌخل 

تلسثبق تإلشثره إلٌهث وتلتى جثء تلنص فٌهث على أنه " ال ٌنتفع بهذت تلحق من قدم للمحثكمة  54

 فى جرتبم ؼٌر سٌثسٌة أو ألعمثل تنثقض أؼرتض تألمم تلمتحدة ومبثدبهث "

تلتفرقة بٌن تلجرتبم تلسٌثسٌة وتلجرتبم ؼٌر تلسٌثسٌة نظرت  لعدم وجود معٌثر  وٌدق تألمر هنث فى

وتضح ٌفرق بٌن تألثنٌن وحدث سجثال  فقهٌث  وقضثبٌث فى محثولة لوضع معٌثرت  وتضحث  للتفرقة 

  2بٌن تلجرٌمة تلسٌثسٌة وؼٌر تلسٌثسٌة

م حٌث نصت 5555جبٌن لسنة و ورد هذت تإلستثنثء فٌمث نصت علٌة إتفثقٌة تألمم تلمتحدة لال

 :على أنه " وال نطبق أحكثم هذه تإلتفثقٌة على أي شخص تتوتفر أسبثج جدٌة لإلعتقثد بؤنه

أ. ترتكج جرٌمة ضد تلسالم أو جرٌمة حرج أو جرٌمة ضد تإلنسثنٌة، بثلمعنى تلمستخدم لهذه  

 .تلجرتبم فً تلصكوك تلدولٌة تلموضوعة للنص على أحكثم بشؤنهث 

 رتكج جرٌمة جسٌمة ؼٌر سٌثسٌة خثرج بلد تللجوء قبل قبوله فً هذت تلبلد بصفة الجاج. أ 

 . ج. أرتكج أفعثل مضثدة ألهدتؾ تألمم تلمتحدة ومبثدبهث 

على  2فقرة  5م نص فً تلمثدة 5561و كذلك إعالن تألمم تلمتحدة بشؤن تللجوء تإلقلٌمً لسنة 

جؤ وتلتمتع به ألى شخص تقوم دوتع جدٌة للظن أنه "ال ٌجوز تإلحتجثج بثلحق فً تلتمثس مل

بثرتكثبه جرٌمة ضد تلسلم أو جرٌمة ضد تلحرج أو جرٌمة ضد تإلنسثنٌة بثلمعنى تلذى عرفت 

 به هذه تلجرتبم فى تلصكوك تلدولٌة تلموضوعة للنص على تحكثم بشؤنهث "

م تلتى 5565رٌقٌة لسنة كذلك نصت علٌة بعض تلموتثٌق تإلقلٌمٌة مثل تتفثقٌة منظمة تلوحدة تإلف

أضثفت بؤنه " ال تنطبق أحكثم هذه تإلتفثقٌة على أي شخص ٌكون لدى دولة تللجوء أسبثج قوٌة 

ألن تعتبره من تجلهث: قد أصبح متهمث  بثرتكثج أعمثل منثفٌة ألهدتؾ ومبثدئ منظمة تألمم 

 تإلفرٌقٌة 
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سرى أحكثم هذه تإلتفثقٌة على أى وكثنت هذه تإلتفثقٌة أكثر وضوحث  حٌنمث نصت على أنه "ال ت

الجا فى تلحثالت تلتثلٌة :................إذت كثن قد ترتكج جرمث خطٌرت  ذت طثبع ؼٌر سٌثسى 

 خثرج تلبلد تلذى منحه تللجوء بعد أن ٌكون قد قبله بثعتبثره الجبث"    

ٌة فى سٌثق وقد أكد تلمقرر تلخثص تلمعنى بتعزٌز حمثٌة حقوق تإلنسثن وتلحرٌثت تألسثس

مكثفحة تإلرهثج فى تقرٌره تلذى قدمه إلى تلجمعٌة تلعثمة لألمم تلمتحدة عن أنشططة تلمقرر فى 

وٌتضمن منثقشة تلتحدٌثت تلتى توتجه قثنون تلالجبٌٌن  2111ٌولٌو  35تلمدة من أول ٌنثٌر تلى 

 فى سٌثق تلحرج ضد تإلرهثج ،

حدٌثت تلتى ٌوتجههث تلالجبون خثصة مث ٌتعلق وقد ركز تلمقرر تلخثص فى هذت تلتقرٌر على تلت

بؤمن تلدول تلمستقبلة وخوفهث من تإلرهثج رؼم تلتزتمهث طبقث للعهود تلدولٌة بإحترتم حق تللجوء 

وقرر أن تلتسلٌم بؤن تلتعثون تلدولى لمنع تالرهثج ومكثفحته ٌجج أن تتمثشى مع تإللتزتمثت 

تلتزتمهم بحق تللجوء وحمثٌة تلالجبٌن ، لكى ال ٌتخذ  تلمنوطه بهث بموجج تلقثنون تلدولى وتولهث

 تالرهثج ومكثفحته أو أمن تلبلد ذرٌعة لرد تلالجبٌن أو طردهم 

 the prospective nature of the dangerالطبٌعة المحتملة للخطر  -1

ال بد أن ٌكون تلخطر محتمل تلوقوع فى تلمستقبل ولٌس خطر وقع فى تلمثضى وٌحتج به علٌه 

ة وقوع تلخطر فى تلمستقبل دون دلٌل على ذلك فثلخر تلذى ٌمكن للبلد أن تتذرع به لرد حتمٌ

تلالجا أن ٌكون محتمل تلوقوع فى تلمستقبل تحتمثال  قوٌث  بؤن وجود هذت تلالجا أو هإالء 

 تلالجبٌٌن ٌتسبج فى عدم تستقرتر أمنى وتضطرتج فى تلبالد وخلل بثلنظثم تلعثم بهث 

 ٌجب أن بكون الخطر على بلد اللجوء  -2

The danger must be to the country of refuge 

تإلستثنثء على حق تلالجا فى عدم رده تو طرده من بلد تللجوء وتضح فى كونه ٌسبج خطرت  

محتمال  على بلد تللجوء ولٌس على بلد أخر أو على تلمجتمع تلدولى بصفة عثمة فال ٌوجد فة 

على وجه تلخصوص أو قوتعد تلقثنون تلدولى بصفة عثمة مث ٌحتم أو ٌبرر لدولة  5555إتفثقٌة 

مث تن تتخذ إجرتءتت ضد تلخطر تلذي ٌوتجه دولة أخرى ، وبثلتثلى فال تستطٌع أن تتذرع 

بخطورة تلالجبٌٌن إلٌهث على بلد أخر فذلك ٌنثفى مبدأ سٌثدة تلدولة على أرتضٌهث ومن علٌهث من 

 ،  موتطنٌن أو أجثنج

حثولت أن تؤخذ حأل وسطث  بٌن تلخطورة على تلالجا أو ملتمس  5555ونالحظ تن إتفثقٌة 

تللجوء من بقثءه فى بلده وبٌن تلخطورة تلتى ٌمثلهث على دولة تللجوء فثإلعتبثر تإلنسثنى 



تألسثسى فى تألول ٌبرره تلثثنى لكن فى نطثق ضٌق ال ٌقبل تلتسع فى تفسٌره مث دتم أن تلخطر 

ى قد ٌتعرض له تلالجا أو ملتمس تللجوء فى بلده مإكد أو محتمال  بوضوح لظروؾ تلبلد تلذ

 تلسٌثسٌة أو تلقبلٌة أو ؼٌرهث ..تلخ 

 تقدٌر الخطورة من قبل دولة اللجوء  -3

A State’s margin of appreciation and the seriousness of the risk 

طورة تلالجبٌٌن نستطٌع به قٌثس تلك تلخطورة معٌثرت  محددت  لتقدٌر خ 33/2لم تضع تلمثدة 

ومعرفة تذت كثنت حقٌقة أم تذرع من تلدولة لرفض تللجوء، وبثلتثلى فتعدتد تلخطورة ٌكون مهمة 

دولة تللجوء ، وفى إطثر تإلعتبثرتت تإلنسثنٌة تلتى هى أسثس حق تللجوء ٌنبؽى أن تكون هنثك 

تلبلد تلذى ٌعٌش فٌه فال ٌنبؽى لتلك تلدولة أن  أسبثج معقولة إلعتبثر تلالجا خطرت  على أمن

 تتصرؾ بشكل تعسفى بل ٌنبؽى أن ٌكون تستنتثجهث مبنٌث  على أسس معقولة وأدلة وتضحة.

ونظرت  ألهمٌة حق تللجوء وإعتبثرتته تإلنسثنٌة وإتفثق تلمجتمع تلدولى علٌه بحٌث أصبح عرفث  

ة فٌنبؽى أن ٌكون تلخطر تلذى تتذرع به تلدولة لرد دولٌث  تسثنده وتإتزه تلك تإلتفثقٌثت تلمختلف

 32تلالجا أو طرده لٌس خطرأ  عثدٌث بل خطرت  جدٌث  ، وهذت مث نصت علٌه صرتحة تلمثدة 

بثلنص على أنه " ال بد أن تتوتفر دوتع معقولة إلعتبثره خطرأ  5555تلفقرة تلثثنٌة من إتفثقٌة 

ه كذلك لسبق صدور حكم نهثبى علٌه إلرتكبه جرم على أمن تلبلد تلذى ٌوجد فٌه أو إلعتبثر

 تستثنثبى تلخطورة ، خطرأ  على مجتمع ذلك تلبلد "

ٌُتفق على  وتلجرم تإلستثنثبى وتلفعل تلخطر على أى بلد قد ٌعتبر مفهومث  مرنث  ، لكن هنثك أفعثل 

ٌستدل على خطورتهث من تلفقه تلدولى ومن هإالء تلفقٌه "ؼرتهٌل مثدٌسٌن" تلذى رأى أنه 

تلخطرة من أفعثل مثل أن ٌشثرك فى أنشطة تسهل تحتالل تلبلد تلذى ٌقٌم فٌه أو تلذى ٌرٌد 

تللجوء إلٌه أو ؼزوهثمن قبل دولة أخرى ، أو ٌعمل لإلطثحة بحكومة تلك تلبلد بثلقوة أو بوسثبل 

أو عملٌثت  أخرى ؼٌر قثنونٌة مثل تزوٌر تإلنتخثبثت أو ؼٌر ذلك كؤن ٌعمل ضمن شبكة إرهثبٌة

 ( 5تجسس تهدد بلدتن أخرى وٌظهر تؤثٌرهث على بلد تإلقثمة)

                                                           
1If a person is engaged in activities aiming at facilitating the conquest of the country where 
he is staying or a part of the country, by another State, he is threatening the security of the 
former country. The same applies if he works for the overthrow of the Government of his 
country of residence by force or other illegal means (e.g. falsification of election results, 
coercion of voters, etc.), or if he engages in activities which are directed against a foreign 
Government, which as a result threaten the Government of the country of residence with 
repercussions of a serious nature. Espionage, sabotage of military installations and terrorist 
activities are among acts which customarily are labelled as threats to national security  –  
  Grahl-Madsen, Commentary on the Refugee Convention 1951, pp. 235–6 



أو أٌة أفعثل تعرض سالمة تلبالد وتستقاللهث تلخثرجى إلى تلخطر، وٌتطلج تقٌٌم تلمخثطر 

مرتعثة تلظروؾ تلفردٌة فال شك أنه فى ؼثلج تلظروؾ هنثك تفثوت بٌن تألفرتد وبعضهث فى 

للجوء ، وكذلك فى تلخطر تلذى ٌوتجههم فى حثلة إعثدتهم درجة خطورتهم على أمن دولة ت

 قسرٌث  إلى بالدهم ، ومن ثم فٌجج أخذ تلظروؾ تلشخصٌة بعٌن تإلعتبثر ومحثولة تلتفرقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثانى



 المأوى المؤقت 

  :والهدف منه الحق فى المأوى المؤقت مضمون -1

توفر له تلدولة تلتى ترفض منحه تللجوء دتخل إقلٌمهث فرصة ٌعنى تلمؤوى تلمإقت لالجا أن 

تلبقثء مإقتث على ترتضٌهث حتى ٌتمكن من تلحصول على تصرٌح بثللجوء إلى دولة أخرى ، فال 

تقدم تلدولة تألولى على إبعثده تذت تن متوتجدت فٌهث بثلفعل ومث دتم تنه ال إجبثر علٌهث فى منحه 

بعثده سرٌعث تعسفث  دون أى سبج حتى ٌستطٌع توفٌر فرصة لجوء تللجوء فكذلك الحق لهث فى ت

فمث دتم تنه ال ٌوجد تجمثع فقهى  (5)إلى دولة أخرى وذلك بمنحه مدة معقوله ٌرتج فٌهث شإونه

وقضثبى دولى على ضرورة قبول تلالجا ومنحه تلملجؤ على أرتضٌهث فال أقل من أن تقبله 

 (2)مإقتث حتى ٌستطٌع تلحصول على لجوء فى دولة أخرى

وٌؤتى هذت تلحل متفقث مع ذلك تلرأى تلذى ٌعلى من مبدأ سٌثدة تلدولة على أرتضٌهث وبثلتثلى أل 

لٌهث فى قبول تلالجبٌٌن على أرتضٌهث أو إجبثرهث على بقثء تلالجا دتبمث فوق أرتضٌهث إجبثر ع

خثصة إذت كثنت ظروؾ تلك تلدولة ال تسمح إقتصثدٌث  أو إجتمثعٌث  ، ومتفقث فى ذتت تلوقت مع 

تلرتى تلذى ٌرى تن قبول تلالجبٌٌن وحل مشثكلهم أصبح من تلمبثدئ تلدولٌة تلتى ترتقت تلى 

تلدولى وبثلتثلى هنثك تلتزتم على تلدول تلتى ٌطلج منهث تللجوء أو ٌتوتجد تلالجا على تلعرؾ 

أرتضٌهث أو ٌقؾ على حدودهث فى حل مشثكله حتى ال ٌضطر تلى تلرجوع إلى دولة تإلضطهثد 

ممث ٌشكل خطرت  على حٌثته أو حرٌته أو ٌضطر تلى تإلبحثر دون وجهة ممث قد ٌإدى إلى 

 (3)تلموت ؼرقث  

فثلقول بؤنه لجوء ٌستلزم  asylum(4)أنه لٌس لجوءت refugeٌتضح من تعبٌر "تلمؤوى "و

تلتسلٌم لصثحبه بحقوق تلالجبٌٌن ووتجبثتهم وهو مث ال نستطٌع تلقول به فى حثلة تلمؤوى 

                                                           
ث ضمن أعمال ندوة الحماية الدولية للجئيين لسنة بح-حقوق اللجئيين طبقًا لمواثيق األمم المتحدة–( د/محمد شوقى عبدالعال  (ٔ

 ٗٗص  ٜٜٚٔ -القاىرة–مركز البحوث والدراسات السياسية -ٜٜٙٔ
المجمة الجزاءرية لمعموم القانونية واإلقتصادية -اإلطار القانونى لحماية اللجئيين فى القانون الدولى–(راجع /عمى أبوىانئ  (ٕ

 ٕٙٔص -ٕٓٔٓعام  ٔعدد -ئرجامعة الجزا-كمية الحقوق-والسياسية
 ٖٕٛص -مرجع سابق-حق المجوء السياسى-( د/برىان أمر اهلل (ٖ
يعتبر مجرد حماية مادية تقوم عمى السماح للجئ بدخول إقميم الدولة والبقاء فيو لمدة محددة دون الحصول  ( فالمأوى كما ذكرنا (ٗ

وقد يتخدم  التى تبسطيا الدولة عمى اللجئ وما يترتب عمييا من التزاماتعمى الممجأ فى حين أن الممجأ يقصد بو الحماية القانونية 
...انظر د/برىان أمر الممجأ المؤقت   Temporary provisional asylumالمأوى المؤقت مثل  البعض تعبيرات متداخمة لمتعبير عن

  ٖٕٗص -مرجع سابق-اهلل
 
 



تلمإقت ألن تلدولة تلتى بهث تلالجا لو قبلت ذلك مث تستدعى تألمر إلى تؤقٌت تإلقثمة فثلتؤقٌت 

عنى وتضح وهو تعترتض تلدولة تلتى تمنح تلمؤوى تلمإقت على تللجوء تلدتبم بمث هنث له م

ٌستلزمه من حقوق ووتجبثت وتن كثن ذلك ال ٌعنى تن من حقهث تن تلزم من تمنحه تلمؤوي 

تلمإقت بمث ترته الزمث لحفظ أمنهث ونظثمهث تلعثم وضمثن تستقرترهث ، فتؤقٌت تلمؤوى ٌعنى 

لعثم وهو رفض تلدولة تلمؤوى تلدتبم وتلذى ٌتضح فى تللجوء ومحولتهث تإلستثنثء من تألصل ت

تلقٌثم بثلتزتمهث إزتء تلمجتمع تلدولى ، وهو مث ورد تلتعبٌر عنه حدٌثث  بطرٌقة وتضحة فى إعالن 

ونحن  -13بثلنص على أنه "... 2156سبتمبر  55نٌوٌورك من أجل تلالجبٌٌن وتلمهثجرٌن فى 

جبٌٌن ٌنبؽى أن تكون تإلستثنثء وأن تشكل قدر تإلمكثن تدبٌرت  مإقتث  فى ندرك أن مجتمعثت تلال

 إطثر تإلستجثبه إلحدى حثالت تلطوترئ "

وال شك تن تلمؤوى تلمإقت ٌفٌد تلالجا فى ضمثن تلفرتر من دولة تإلضطهثد وعدم تلعودة إلٌهث 

و تؽٌرتت تألنظمة ، كمث ٌمكن تلمجتمع تلدولى فى حثالت تللجوء تلجمثعى نتٌجة تلحروج أ

تلسٌثسٌة تلتى ٌنتج عنهث نزتعثت دتخلٌة وتسعة تلنطثق تإدى تلى حثالت فرتر جمثعٌة لطوتبؾ 

سٌثسٌة تو دٌنٌة تو عرقٌة معٌنة ممث ٌستلزم تدخل تلمجتمع تلدولى فى تنظٌم تلك تلحثالت 

مثت دولٌة وتوفٌر تلحمثٌة تلمإقتة لهم ومث ٌستلزمه من جمع تموتل ومعونثت من دول ومنظ

لتوزٌعهث على تلالجبٌٌن وتوفٌر تلحمثٌة تلمإقتة لهم حتى ٌمكن توفٌر مكثن لجوء تلى مدى تبعد 

 حتى ٌمكن حل مشثكلهم فى بلدتنهم تألصلٌة وٌمكنهم تلعودة إلٌهث  

ورؼم تلك تلمٌزتت تلتى ٌمنحهث تلمؤوى تلمإقت لالجبٌٌن وللمجتمع تلدولى فى حل مشثكلهم 

تلطثربة لهم إال أننث نجد أن تلمؤوى تلمإقت ٌمثل حال مإقتث ولٌس نهثبٌث ممث  وموتجهة تلظروؾ

ٌعنى عدم تستقرتر لالجبٌٌن وهو بمثثبة ترحٌل للمشكلة ولٌس حال لهث وتتفثقم تلمشكلة تذت تستمر 

تلمؤوى تلمإقت لفترتت طوٌلة ومعلوم تن مضمون حقوقه تقل من حقوق تللجوء ممث ٌجعل 

وهو مث  (5)إقت قد ال ٌجد تلحد تألدنى من تإلستقرتر وترتٌج شإونه وتسرته صثحج تلمؤوى تلم

حدث مع تلكمبودٌٌن فى تثٌالند وتالفؽثن تلذٌن لجبوت تلى بثكستثن تبثن حرج تلسوفٌت فى 

تفؽثنستثن  ، كمث أن سهولة تبعثت تلمؤوى تلمإقت عن تبعثت وتلتزتمثت تللجوء قد ترؼج تلدول 

                                                                                                                                                                      

 
 
 
جامعة -رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة فى الحقوق-مسءولية الدولة تجاه طالب المجوء -( انظر فى ذلك د/ايمن اديب سلمة (ٔ

مرجع -دليل القانون الدولى للجئيين-المفوضية السامية للمم المتحدة لشئون اللجئيين-حالة اللجئئين فى العالم-ٕٗٓٓ-القاىرة
 ٗ٘ص -سابق



لمإقت عن تللجوء ممث ٌفثقم تلمشكلة وتعدد تلدول تلتى تقبل بثلمؤوى تلمإقت ؾ تلقبول بثلمؤوى ت

وال تقبل بثللجوء ٌوجد مشكلة فعلٌة فى قبول تللجوء ممث قد ٌضطر بدول تلمؤوى تلمإقت تن 

تعٌد تلالجبٌٌن تلى بلدتنهم تألصلٌة معرضة حٌثتهم للخطر بثعتبثر تنهث لم تقبل فى تألصل لجوءت 

ؤوى مإقتث  ومن حقهث تن ترجعهم فال تلزتم علٌهث تن ٌتحول تلمإقت تلى دتبم خثصة وتنمث قبلت م

مع تفثقم مشثكل تلالجبٌٌن ومطثبتهم لدولة تلمثوى بحقوق تلالجبٌٌن حتى ٌستطٌعوت ممثرسة 

تعمثلهم لٌكسبوت منهث عٌشهم وحثجة تبنثبهم للدرتسة ..تلخ فقد ال تقبل تلك تلدولة بذلك متعللة 

تإلقتصثدٌة أو تإلجتمثعٌة وهنث على تلمجتمع تلدولى تن ٌتدخل لحل مشكلة ذوى  بظروفهث

 تلمؤوى تلمإقت وحل مشكلة تلدول تلتى قبلت بثلمؤوى تلمإقت

 مدى إلزامٌة المأوى المؤقت للدول  -2

تن تلتزتم تلدول فى تلقثنون تلدولى ٌؤتى نتٌجة نصوص دولٌة وموتثٌق ٌتضح فٌهث معنى تإللزتم 

نون تلدولى رضثبى بطبعة وتاللزتم فٌه ٌؤتى بمحض إرتدة تلدول أو نتٌجة تن فعال معٌنث فثلقث

ترتقى تلى مرتبة تلعرؾ تلدولى بحٌث ال ٌمكن تلفرتر منه بحجة عدم تضمٌنه فى معثهدة أو 

 إتفثق دولى أو نتٌجة حكم قضثبى دولى ملزم ،

تنثولهث للمؤوى تلمإقت نجد أن إتفثقٌثت  وتذت تتبعنث نصوص تإلتفثقٌثت تلدولٌة فٌمث ٌتعلق بمدى

دولٌة جعلته ملزمث فى حثالت محددة وإتفثقٌثت أخرى تتضح من سٌثقهث أنهث جعلت تألمر على 

 سبٌل تإلٌجثز ولٌس تإللزتم ونفصل ذلك على تلنحو تلتثلى:

تلخثصة بوضع تلالجبٌٌن أشثرت إلى مبدأ تلمؤوى تلمإقت ونقلته إلى مصثؾ  5555تتفثقٌة 

وتلتى تنثولت تلالجبٌٌن تلموجودٌن على إقلٌم  35تإللزتم بنصهث فى تلفقرة تلثثنٌة من تلمثدة 

تلدولة بطرٌقة ؼٌر قثنونٌة ثم قدموت أنفسهم للسلطثت تلمختصة فى أقرج وقت ممكن فنصت 

ت على أن " تمنح تلدول تلمتعثقدة مثل هإالء تلالجبٌٌن مهلة معقولة بثإلضثفة إلى كثفة تلتسهٌال

 تلالزمة للحصول على تإلذن بثلدخول إلى دولة أخرى...." ،

أمث حثالت تلالجبٌٌن تلموجودٌن على إقلٌم تلدولة بطرٌقة قثنونٌة ولكن قثمت فى حقهم أسبثج 

خثصة بثألمن تلقومى أو تلنظثم تلعثم لدولة تلملجؤ تستدعى إبعثدهم فقد تنثولتهث تإلتفثقٌة فى 

ثة وتلزمت تلدول أٌضث بضرورة تإللتزتم بثلمؤوى تلمإقت بثلنص على فى تلفقرة تلثثل 32تلمثدة 

أنه )تمنح تلدول تلمتعثقدة مثل هذت تلالجا مهلة معقولة لٌلتمس خاللهث قبوله بصورة قثنونٌة فى 

 بلد أخر......( 



وهنث نجد أن تإللزتم وتضحث وال لبس فٌه وال ؼموض فى حثالت تلالجبٌٌن تلموجودٌن على 

دولة سوتء بطرٌقة مشروعة أم بطرٌقة ؼٌر مشروعة مث دتموت موجودٌن فعلٌث على إقلٌم إقلٌم تل

تلدولة لكنهث لم تلزم تلدول بمنح تلمؤوى تلمإقت لالجبٌٌن تلذٌن ٌقفون على تلحدود طثلبٌن من 

تلدولة منحهم تلمؤوى تلمإقت ، وهى بذلك قد مٌزت أولبك تلذٌن تخطوت تلحدود بطرٌقة ؼٌر 

ن تولبك تلمتقدمٌن بطرٌقة قثنونٌة ، ومث ٌهمنث هنث هو تن تإلتفثقٌة جعلت مبدأ تلمؤوى مشروعة ع

 تلمإقت على سبٌل تإللزتم ولٌس تإلٌجثز أو تإلختٌثر.

أشثرت كثٌر من تإلتفثقٌثت تلدولٌة إلى مبدأ تلمؤوى تلمإقت على سبٌل تإلٌجثز  -

 -وتإلختٌثر ولٌس على سبٌل تإلٌجثج وتإللزتم ومنهث:

وتلتى جثء فٌهث "فى  5565تفثقٌة منظمة تلوحدة تإلفرٌقٌة لشإون تلالجبٌٌن عثم إ  - أ

حثلة عدم حصول تلالجا على حق تإلقثمة فى أٌة دولة من دول تلملجؤ فإنه قد ٌمنح 

حتى تتم تسوٌة مسؤلة -فى دولة تلملجؤ تلتى دخلهث أوال  بإعتبثره الجبث  -إقثمة مإقتة 

 إعثدة توطٌنه فى دولة أخرى"

 may beوهنث من سٌثق تلنص تتضح أن تألمر لٌس ملزمث ألى دولة بدلٌل لفظ "قد ٌمنح" 

grand  وهى تدل على تلجوتز ولٌس تلوجوج ، وكذلك تن تلنص جعلهث بدٌال وحال تستثنثبٌث  فى

حثلة عدم حصول تلالجا على إقٌثمة دتبمة أى حق لجوء ، ولكن ٌحسج لهذت تلنص أنه جثء 

شثمال  لكل حثالت تللجوء سوتء أكثن دتخل تلبلد تلذى ٌرٌد أن ٌحصل فٌه على إقثمة دتبمة أو 

لكونهث  5551حدود تلك تلدولة أو خثرجهث متالفٌث  ذلك تلنقد تلذى وجه تلى تتفثقٌة  مإقته أو على

 جثءت ضٌقة وقثضرة على أولبك تلمتوتجدٌن دتخل إقلٌم تلدولة 

جثءت تإلشثرة فٌه تلى ضرورة تحترتم فكرة  5561تعالن تألمم بشؤن تلملجؤ تإلقلٌمى لعثم -ج

دأ عدم تإلعثدة فى حثلة أن تلدولة ال تستطٌع إبقثء تلمؤوى تلمإقت وجعلتهث تستثنثء على مب

تلالجبٌٌن على أرتضٌهث وقد تضطر إلى إعثدة تلالجا إلى دولة تإلضطهثد بؤن تنظر فى منح 

فرصة تلذهثج إلى دولة أخرى سوتء عن طرٌق –طبقث  للشروط تلتى ترتهث منثسبة –تلالجا 

 أو بؤى وسٌلة أخرى  provisionel asylumمنحة مؤوى مإقتث  

للدول  5561وعلى ذتت تلمنوتل وبنفس تلفكرة كثن قرتر منظمة مجلس أوروبث سنة  -

تالعضثء بؤن ٌكون تلمؤوى تلمإقت بدٌال  لمبدأ عدم تإلعثدة فى حثلة أن تلالجبٌٌن 

ٌطلبون تلبقثء وترى تلدولة تن بقثءهم فٌهث ٌمثل خطرت على تستقرترهث تو عببث  على 



فٌمكن منح تلمؤوى تلمإقت كحل مإقت ونصت على أن "عندمث ٌقوم هنثك مث إقتصثدهث 

ٌبرر عدم تطبٌق مبدأ تإلعثدة إلى دولة تإلضطهثد بؤن تعمل بقدر تإلمكثن على منح 

تلالجا بثلشروط تلتى قد ترتهث مالبمة فرصة تلذهثج إلى دولة أخرى ؼٌر تلك تلتى قد 

تلنص تن تالمر جوتزى ولٌس إلزتم على  ٌتعرض فٌهث لإلضطهثد" ، وٌالحظ من سٌثق

تلدولة وٌتضح ذلك من جملة "تعمل قدر تإلمكثن" وهى عبثرة مرنة ٌمكن أن تستند 

تلدولة تلٌهث لتبرٌر عدم منحهث تلمؤوى تلمإقت لالجبٌٌن بحجة أن ذلك خثرج عن 

 5511دة عثم إمكثنٌثتهث  ، وهذت مث أكدته أٌضث تللجنة تلشثملة تلتثبعة لمإتمر تألمم تلمتح

نص صرتحة على أن تلمؤوى تلمإقت ٌعد تستثنثء على مبدأ عدم تإلعثدة فجثء فى تلمثدة 

"...فى حثلة تطبٌق تلدول ألحد تإلستثنثءتت تلوتردة على مبدأ عدم تإلعثدة إلى  3/3

 دولة تإلضطهثد أن تنظر فى إمكثنٌة منح تلالجا فرصة تلذهثج إلى دولة أخرى "

... نستطٌع تلقول أن تلقبول تلمإقت ال إتلزتم فٌه فال ٌوجد نص قثنونى صرٌح وإجمثال  ممث سبق

وٌكون شثمال  لحثالت طلج تللجوء  (5)ٌلزم أى دولة بقبول تلالجبٌن أو تلسمثح لهم بثإلقثمة فٌه

كلهث سوتء أكثن تلالجا دتخل تالرتضى تو على تلحدود أو دتخل دولته تلتى ٌرٌد تلفرتر من 

 ث تإلضطهثد فٌه

ففى عثم  (2)، لكننث نجد عملٌث تن تلمبدأ ٌرقى تلى مرتبة تإلحترتم تلذى ٌقترج من تلعرؾ تلملزم 

أكدت تلمفوضٌة تلسثمٌة لشإوون تلالجبٌٌن على أن تلمؤوى تلمإقت عبثرة عن أدتة  5555

رك عملٌة تتمكن تلدولة من خاللهث تستقبثل أعدتد كبٌرة من طثلبى تللجوء تلذٌن أجبروت على ت

أوطثنهم بسبج تلحرج أو تلعنؾ تلمنظم وعند تنتهثء مدة تلمؤوى تلمإقت فإنه ٌتوجج منح هإالء 

فعلى  (3) 5555تالشخثص تلحق فى درتسة طلبثت تللجوء تلمقدمة منهم وفقث  ألحكثم تتفثقٌة 

تلصعٌد تألوروبى صدرت تلعدٌد من تلقرترتت تلتى تطلج من تلدول تحترتم مبدأ تلمؤوى 

فى تعثمالتهث مع مشثكل تلالجبٌن وقد دلت تلممثرسثت تلعملٌة على تحترتم هذت تلمبدأ فى  تلمإقت

فرنسث وتلوالٌثت تلمتحدة تألمرٌكٌة وتم تطبٌقة فى نوتحى أخرى فى تلعثلم تنقثذت لحٌثة تلالجبٌن 

مث ففى بورتندى وروتندت عندمث قثمت حروج تلتطهٌر تلعرقى وكذلك فى ٌوؼوسالفٌث تلسثبقة عند

قثم تلصرج بثجالء مسلمى تلبوسنة وتلهرسك عن أوطثنهم وهو مث حدث تٌضث فى فٌتنثم 

وكمبودٌث وكورٌث وتخٌرت تالحظ تلتزتم تلمجتمع تلدولى بثلمؤوى تلمإقت بصورة وتضحة تجثه 
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 542ص -مرجع سثبق-(د/ أٌمن أدٌج سالمة (



تلالجبٌٌن تلسورٌٌن وتلعرتقٌٌن تبثن تحتالل تمرٌكث للعرتق وتبثن تلثورة فى سورٌث، وقد حل 

لمإقت عملٌث تلكثٌر من مشثكل تلالجبٌٌن فى تلعثلم خثصة مع تنتشثر تلنزتعثت فى تلمؤوى ت

منثطق مختلفة بثلعثلم وتلتى تجعل ٌنتج منهث هروج جمثعى لالجبٌٌن من أمثكنهم وبلدتنهم بدون 

ترتٌج فٌلجؤون تلى تقرج تلبلدتن تلٌهم طثلبٌن تللجوء وقد ٌكفٌهم لجوء مإقت ٌستطٌعون من 

ج أوضثعهم تلى بلد ثثلثة تكون أمنه تن رفضت تلدولة تلالجبٌٌن تلٌهث تقثمتهم تلدتبمة خالله ترتٌ

 أو تلطوٌلة فٌهث ،

وٌعتبر تلمؤوى تلمإقت إستثنثء على مبدأ عدم تإلعثدة وتطبٌقث  محددأ له ومقنعث  له وٌعفى تلدول 

مثم تلمجتمع تلدولى تجثه تلتى ال تمكنهث ظروفهث من قبول تإلقثمة تلدتبمة من تبعثت مسبولٌتهث أ

 تلالجبٌن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المبحث الثالث 

 الحق فى التوجٌه اآلمن 

ضمن تلضمثنثت تلالزمة لتنفٌن مبدأ عدم تلرد،  أٌضثٌندرج توجٌه طثلج تللجوء إلى مكثن آمن 

على حظر إعثدة تلالجً إلى حدود تألقثلٌم تلتً ٌتعرض فٌهث  5تلفقرة  33حٌث أشثرت تلمثدة 

جثءت بهث ٌمكن تفسٌرهث بثلمعنى  ( خطر تالضطهثد وٌرى تلعدٌد من تلبثحثٌن أن تلصٌؽةل

تلوتسع تلذي ٌفهم منه حدود أي بلد ٌتعرض فٌه لخطثوتالضطهثد ولٌس تلبلد تألصلً لالجا 

 .(5)فقط

على أنه ال ٌجوز ألٌة دولة متعثقدة أن تطرد الجبث أو  5555من تتفثقٌة  5/33نصت تلمثدة 

بؤٌة صورة من تلصور إلى حدود تألقثلٌم تلتً تكون حٌثته أو حرٌته مهددٌن فٌهث بسبج ترده 

 .(2)عرقه أو دٌنه أو جنسٌته أو تنتمثبه إلى فبة تجتمثعٌة معٌنة أو بسبج آرتبه تلسٌثسٌة

رض هذت تلنص على تلدولة تلتً تعترفت بمركز قثنونً لالجً أو تفحص طلج تلجوبه أن توٌف

تلبلد تلذي تنوي رد أو نقل طثلج تللجوء إلٌه فٌمث ٌتعلق بتوفر ضمثنثت عدم تقٌم أوضثع 

تعرضه حٌثته أو حرٌته للخطر، إلى أن معث تلبلد تلثثلث تألمن ٌخضع للسلطة تلتقدٌرٌة لكل 

دولة، فمث تعتبره دولة مث أنه بلد آمن قد ال ٌكون كذلك بثلنسبة لدولة أخری لكن بثلرؼم من ذلك، 

د من تللجثن تلخثصة بثتفثقٌثت حقوق تإلنسثن على أن تلمعٌثر تألسثسً فً تحدٌد تفسر تلعدٌ

تلبلد تلثثلث تَمن هو وجود ضمثنثت أكٌدة لعدم تعرض تلالجا النتهثكثت جسٌمة لحقوق 

تإلنسثن وهذت لتحقٌق تلؽثٌة من مبدأ عدم تلرد، وقد أكدت على هذت تللجنة تلمعنٌة بحقوق تإلنسثن 

على أن  52تلفقرة  25تالتفثقٌة تألوروبٌة لحقوق تإلنسثن فً تعلٌقهث تلعثم رقم تلمنبثقة عن 

من تالتفثقٌة تحظر على تلدولة أن تسلم أو ترد أو تنقل أي شخص على إقلٌمهث خثضع  2تلمثدة 

 .(3)لسلطتهث إذت قثمت أسبثج جوهرٌة تدعو إلى تالعتقثد بتعرضه إلى خطر حقٌقً

متحدة لشإون تلالجبٌن تنه ٌتعٌن على تلحكومثت تلتً تعترض طثلبً كمث ترى مفوضٌة تألمم تل

تللجوء تاللتزتم بمبدأ عدم رد تلالجا وذلك بثال تودي تلترتٌبثت تلمتعلقة بإنزتل تألشخثص تلذٌن 

تم تنقثذهم إلى عودتهم إلى مكثن ٌتعرضون فٌه لخطر تالضطهثد وسوء تلمعثملة وهذت مث 
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بٌن تالشخثص  تمكٌنوفٌر مكثن تمن ولو بصفة مإقتة إلى ؼثٌة ٌفرض على تلدولة مسإولٌة ت

  .(5)من فحص طلبثتهم أو توجٌهم مرة تخرى

تلمفوضٌة تٌضث تن مبدأ عدم تلرد ٌلزم تلدولة تلقثبمة بثعترتض ملتمسً تللجوء  دوفً هذت توك

سوتء  بضمثن أن ٌكون نقل مسإولٌة معثلجة طلبثتهم نحو بلد قثدر على تمكٌنهم من تللجوء

 .(2)كثنت هذه تلمعثلجة فً تطثر تتفثق تقلٌمً أو عند تالعترتض فى تلبحر
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 الخاتمة

جثء تلبحث موضحث ومركزت على مشكلة تللجوء وحجمهث ومدى تهتمثم تلقثنون تلدولى بتنظٌمهث  

تلقثنون  وكثن تلتركٌز تالسثسى على توضٌح مبدأ عدم رد تلالجا وهو أهم تلحقوق تلتى منحهث

تلدولى لالجبٌٌن موضحث مثهٌة هذت تلمبدأ  وتطوره وطبٌعته تلقثنونٌة وكذلك تلنصوص تلدولٌة 

تلتى تنثولته  وشروط تطبٌقه من خالل تلك تلنصوص  موضحث تالشخثص تلذٌن ٌنطبق علٌهم 

حثالت هذت تلمبدأ وكذلك تلحثالت تلتى ٌمكن تلقول فٌهث بمنح تشخثصهث تلك تلحمثٌة ، موضحث  تل

تلتى ٌمكن لدولة تللجوء تن تعٌد تلالجا تو ترده دون تن ٌعد ذلك تنتهثكث  للموتثٌق تلدولٌة ،ومن 

 -خالل ذلك تلبجث توصلنث تلى بعض تلنتثبج وتلتوصٌثت وتلتى ٌمكن تجمثلهث على تلنحو تلتثلى :

 ستنتاجاتاإل

ول وضع تعريف للجئ االدولي حان القانون الدولي والمتمثل فى المواثيق الدولية والفقو  -ٔ
وضع اسس ومعايير المحافظو قد  ةوللجئين في كثير من النصوص واجتياداتو الفقيي

المتعمقو بمركز  ٜٔ٘ٔوحمايو ىؤالء اللجئين في تمك االتفاقيات عمى راسيا اتفاقيو 
ويعتبر التعريف الوارد فى تمك االتفاقية  الممحق بيا ٜٚٙٔاللجئين وبروتوكول 

 روتوكوليا ىو االقرب واالقوى فى تحديد اللجئ وب
متعريفات لاللجئ تعتبر متوفره في شخص اذا توافرت فيو شروط معينو طبقا  إن صفة  -ٕ

تفاقيات الدولية لكن قد تزول االسباب والشروط من عمى اللجئ في إلوردتيا اأالتي 
التي توفرىا االتفاقيات وقت معين فتزول معيا صفو المجوء وال يمكن ان يتمتع بالحمايو 

 الدولية للجئين
ان مبدا اإلعادة عدم رد االجابو او عاد الحصريو ليس مبدا مطمقا بل اى قيود بل  -ٖ

يخضع فيو اللجئ اللتزامات مقابل ىذا الحق الذي تمنحو لو صفو المجوء واخص تمك 
 لياالحقوق ىو المحافظو عمى ابن بمد المجوء و عدم اإلخلل بالنظام العام 

اإلعادة ليس مبدا مطمقا بل اى قيود بل يخضع فيو اللجئ اللتزامات عدم  ان مبدا  -ٗ
مقابل ىذا الحق الذي تمنحو لو صفو المجوء واخص تمك الحقوق ىو المحافظو عمى 

 بمد المجوء و عدم اإلخلل بالنظام العام ليا  أمن



مصطمح االبعاد الصادر وبين  أو إعادتو قسرياً  اللجئىناك فرق بين مصطمح عدم رد  -٘
 أو االبعاد او النقل القسرى لممدنيين أثناء الحروب  من السمطة المختصة  رىاداقرار ب

وان كان قديما في ظيوره ونشاتو اال انو لم يطبق عمميا اال بعد عام  ةريسمبدا عدم الق -ٙ
 ٓ٘ٔالتحديد بعد توقيع اتفاقيو اللجئين والتي اجمعت عمييا ما يقارب من وب ٜٓ٘ٔ

صريو اورد اللجئ سدولو عمى مستوى العالم واتفقت فييا جميعا عمى عدم اإلعادة الق
 ونظمت المبدأ عند الحدود

 التوصيات 

حسم الخلف حول التعريفات المتعددة للجئ وذلك بالزام الدول باالخذ بالتعريف الوارد -ٔ
حتى ال يكن تعدد التعريقات  فى االتفاقية الخاصة بشئوون اللجئيين وبرتوكوليا  واعتماده 

 يشكل ميربًا لبعض الدول من التزاماتيا ناحية اللجئيين

ان االلتزام بعدم رد اللجئ أو إعادتو قسريًا مبدأ ىام واساسى وحق من حقوق االنسان -ٕ
اللجئ لكن القول بتطبيقة فى حاالت التدفق الجماعى الكبير  الناتج عن الحروب الواسعة 

بقبول اعداد كبيرة للجئيين دون مراعاة امكانياتيا االقتصادية وظروفيا  والزام الدول
عادة نظر ، خاصة ،ان كثرة االعداد تؤدى غالبا الى  اإلجتماعية أمر يحتاج إلى تنظيم وا 
اإلخلل بأمن دولة المجوء ومن ىنا وجب قيام الموضية بتنظيم االمر فى حالة التدفقات 

 ا لظروف الدول وامكانياتيا بعد منح اللجئين االقامة المؤقتوالكبيرة وتوزيع االعداد طبق

يجب وضع عقوبة محددة لمدول التى تخل بمبدأ عدم اإلعادة أو رد اللجئ دون مبرر -ٖ 
مقبول ألن فى ذلك اخلل واضح بحقوق اإلنسان وىو فى أضعف حاالتو بل مأوى وفارًا 

 من اإلضطياد

من أنواع المجوء  يجب  افراده بنص يشدد عمى عدم  المجوء السياسى يعد نوعًا ىاماً  -ٗ
اعادتة اللجئ السياسى لدولتو التى تضطيده ألن اضطياده فييا يكون مؤكدا وان الدول 
قد تتلقى ظروفيا السياسية واالقتصادية فتسمم دولة المجوء اللجئ السياسى الى دولتو 

 بعد أن أمن فى لدولة المجوء 
 

 


