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إعالنىالقاهرةى
حولىحماوةىالالجئونىىوالنازحونىفيىالعالمىالعربيى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
 

 جّجصٜ ثألٌٚٝ 24 إٌٝ 21إْ فغ٠ك ثٌشذغثء ثٌؼغح ثٌّجضّؼ١ٓ فٟ ثٌمج٘غر فٟ ثٌفضغر ِٓ 
ثٌٍجٛء "  فٟ ثٌٕضٚر ثٌؼغد١ز ثٌغثدؼز دٛي 1992صشغ٠ٓ ثٌثجٟٔ /  ٔٛفّذغ 19 إٌٝ 16 ٘ـ 1413

إٌٝ ٔظّٙج ثٌّؼٙض ثٌضٌٟٚ ٌٍمجْٔٛ ثإلٔـجٟٔ دجٌضؼجْٚ ِغ و١ٍز " ٚلجْٔٛ ثٌالجت١ٓ فٟ ثٌؼجٌُ ثٌؼغدٟ 
,  ثٌذمٛق دججِؼز ثٌمج٘غر دغػج٠ز ثٌّفٛػ١ز ثٌـج١ِز ٌألُِ ثٌّضذضر ٌشؤْٚ ثٌالجت١ٓ 

 

إط ٠ـجً دذجٌغ ثألؿف ِجػجٔجٖ ٠ٚؼج١ٔٗ ثٌؼجٌُ ثٌؼغدٟ ِٓ صضفك ثٌالجت١ٓ ٚثٌٕجػد١ٓ ػٍٝ ٔطجق - 1
.  ٚثؿغ

وّج ٠ـجً دمٍك ػ١ّك ثؿضّغثع صضفك ثٌالجت١ٓ ٚثٌٕجػد١ٓ ِٚج ٠ٍمٛٔٗ ِٓ ِآؽ،  
 

ٚإط ٠ـضظوغ ِذجصا ثٌٍجٛء ثإلٔـج١ٔز ثٌّضؤطٍز فٟ ثٌضمج١ٌض ٚثٌم١ُ ثٌؼغد١ز ِٚذجصا ٚأدىجَ - 2
سجطز ِذضأ ثٌضىجفً ثالجضّجػٟ ٚثٌّالط ِٚج ثٔؼىؾ ِٕٙج ػٍٝ ِذجصا , ثٌشغ٠ؼز ثإلؿال١ِز 

ثٌمجْٔٛ ثٌضٌٟٚ ثإلٔـجٟٔ ثٌّؼضغف دٙج ػج١ٌّج،  
 

ٚإط ٠مغ دجٌذججز ثٌٍّذز إٌٝ ِٕطٍك إٔـجٟٔ ٌّؼجٌجز ِشجوً ثٌالجت١ٓ ٚثٌٕجػد١ٓ صْٚ ثٌّـجؽ - 3
دجٌذمٛق ثٌٛط١ٕز ٌٍشؼخ ثٌفٍـط١ٕٟ،  

 

ٚإط ٠ؤوض ثٌذججز إٌٝ صٕف١ظ ثٌفمغر ثٌذجص٠ز ػشغر ِٓ لغثع ثٌجّؼ١ز ثٌؼجِز ٌألُِ ثٌّضذضر علُ - 4
ثٌضٟ صٕض ػٍٝ ٚجٛح  , 1948وجْٔٛ ثألٚي /  ص٠ـّذغ 11ثٌّؤعر فٟ  (111 )194

, ثٌـّجح دجٌؼٛصر فٟ ثلغح ٚلش ِّىٓ ٌالجت١ٓ  ثٌفٍـط١١ٕ١ٓ ثٌغثغذ١ٓ فٟ ثٌؼٛصر إٌٝ ص٠جعُ٘ 
أٚ ثٌضؼ٠ٛغ،  

 

ٚإط ٠غٜ أْ ثٌذً ثٌٛثجخ ٘ٛ صٕف١ظ لغثعثس ِجٍؾ ثألِٓ ٚثٌجّؼ١ز ثٌؼجِز ٌألُِ ثٌّضذضر ِٕٚٙج - 5
 ثٌظ٠ٓ ٠ؼّٕجْ ٌٍشؼخ ثٌفٍـط١ٕٟ دمٗ 1973 ٌؼجَ 3236ٚثٌمغثع , 1947 ٌؼجَ 181ثٌمغثع 

فٟ إلجِز صٌٚضٗ ثٌّـضمٍز ػٍٝ صغثدٗ ثٌٛطٕٟ،  
 

ٚإط ٠ؼذغ ػٓ لٍمٗ ثٌؼ١ّك ٌؼضَ صّضغ ثٌفٍـط١١ٕ١ٓ دذّج٠ز ثٌّٕظّجس ثٌض١ٌٚز ثٌّشضظز ٚوظٌه - 6
ثٌـٍطجس ثٌّؼ١ٕز فٟ دؼغ ثٌضٚي ثٌؼغد١ز ػٍٝ ثٌٛجٗ ثٌّطٍٛح ٚثٌفؼجي ، 

 

ٚإط ٠ضعن دؤٔٗ ٠ضؼ١ٓ ِؼجٌجز لؼ١ز ثٌالجت١ٓ ٚثٌٕجػد١ٓ ِٓ ج١ّغ جٛثٔذٙج ؿ١ّج صٍه ثٌضٟ صضظً - 7
دؤؿذجدٙج ٚأؿج١ٌخ صجٕذٙج ٚثٌذٍٛي ثٌّالةّز ٌٙج  

 

ٚإط ٠ـضظوغ دؤْ ١ِثجق ثألُِ ثٌّضذضر ٚثٌّٛثث١ك ثٌض١ٌٚز ٌذمٛق ثإلٔـجْ أوضس ِذضأ صّضغ ثٌذشغ - 8
وجفز دجٌذمٛق ٚثٌذغ٠جس ثألؿجؿ١ز صْٚ إٞ ص١١ّؼ ، 

 

ٚإط ٠ؼضذغ أْ دك ثٌٍجٛء ٚلجْٔٛ ثٌالجت١ٓ ٠شىالْ جؼءث ال ٠ضجؼأ ِٓ لجْٔٛ دمٛق ثإلٔـجْ - 9
ثٌظٞ ٠جخ ػّجْ ثدضغثِٗ فٟ ثٌؼجٌُ ثٌؼغدٟ،  

 

 31 ٚدغٚصٛوٛي 1951صّٛػ /  ١ٌٛ٠ٛ 28ٚإط ٠مغ دجْ ثصفجل١ز ثألُِ ثٌّضذضر ثٌّؤعسز فٟ - 10
 ٠شىالْ ثٌٛث١مض١ٓ ثٌؼج١ٌّض١ٓ ثألؿجؿ١ض١ٓ ٌذىُ ثٌّغوؼ ثٌمجٟٔٛٔ 1967وجْٔٛ ثٌثجٟٔ / ٠ٕج٠غ 

ٌالجت١ٓ،  
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 1969ثصفجل١ز ِٕظّز ثٌٛدضر ثألفغ٠م١ز ٌـٕز : ٚإط ٠ـضظوغ أ١ّ٘ز ثٌٛثجةك ثٌمج١ٔٛٔز ثإلل١ّ١ٍز- 11
ٌضٚي أِغ٠ىج " وجعصج جٕج " ٚإػالْ " دجٌٕٛثدٟ ثٌشجطز دّـجةً ثٌالجت١ٓ دئفغ٠م١ج " ثٌّضؼٍمز 

،  1984ثٌالص١ٕ١ز ٌـٕز 
 

ٚإط ٠مغ دجْ ثٌّذجصا ثألؿجؿ١ز ٌذمٛق ثإلٔـجْ ٌٍٚمجْٔٛ ثٌضٌٟٚ ثإلٔـجٟٔ ِٚذجصا ثٌمجْٔٛ - 12
ثٌضٌٟٚ ٌالجت١ٓ صّثً ِؼج١٠غ ِشضغوز ٠جخ ػٍٝ وً ثٌشؼٛح ٚثألُِ إصعثوٙج ٚدؤٔٗ ٠ضؼ١ٓ 

وّج ٠ضؼ١ٓ ػٍٝ ثٌـٍطجس , ػٍٝ وً فغص ٚوً ١٘تز فٟ ثٌّجضّغ أْ ٠ـضٙضٞ دٙج ػٍٝ ثٌضٚثَ
ثٌّؼ١ٕز ثدضغثَ ٚصػُ ٘ظٖ ثٌذمٛق ٚثٌذغ٠جس دٛثؿطز ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌٕشغ،  

 

ٚثْ ثدضغثَ دمٛق . ٚإط ٠ـضظوغ ثٌضٚع ثٌضجع٠شٟ ثٌظٞ ؿجُ٘ دٗ ثإلؿالَ فٟ صطٛع ثإلٔـج١ٔز- 13
ثإلٔـجْ ٚثٌذغ٠جس ثألؿجؿ١ز ٌٍٕجؽ وجفز صشىً جؼءث ال ٠ضجؼأ ِٓ ثٌم١ُ ثٌؼغد١ز ِٚذجصا 

ٚأدىجَ ثٌشغ٠ؼز ثإلؿال١ِز،  
 

ٚإط ٠ـجً دجٌضمض٠غ ثٌضٚع ثإلٔـجٟٔ ٌٍّفٛػ١ز ثٌـج١ِز ٌألُِ ثٌّضذضر ٌشؤْٚ ثٌالجت١ٓ فٟ - 14
.  دّج٠ضٙج ِٚـجػضصٙج ثٌالجت١ٓ ٚثٌٕجػد١ٓ

 

ٚإط ٠مضع ٌٍّؼٙض ثٌضٌٟٚ ٌٍمجْٔٛ ثإلٔـجٟٔ جٙٛصٖ ثٌضٟ ٠ذظٌٙج ٌضط٠ٛغ لجْٔٛ ثٌالجت١ٓ فٟ ثٌؼجٌُ - 15
( 1984)ثٌؼغدٟ ٚفٟ صٕظ١ُ ثٌٕضٚثس ثٌؼغد١ز ثألعدغ ثٌّٕؼمضر ٌٙظث ثٌغغع فٟ ؿجْ ع٠ّٛ 

،  (1992)ٚثٌمج٘غر  (1991)ٚػّجْ  (1989)ٚصٛٔؾ 
 

ٚإط ٠ظوغ دجٌضمض٠غ جٙٛص ثٌٍجٕز ثٌض١ٌٚز ٌٍظ١ٍخ ثألدّغ فٟ ِججي دّج٠ز ثٌالجت١ٓ ٚثٌٕجػد١ٓ - 16
أثٕجء ثٌٕؼثػجس ثٌّـٍذز،  

 

:  فئْ فغ٠ك ثٌشذغثء ثٌؼغح ٠ضذٕٝ ثإلػالْ ثٌضجٌٟ
 

٠ؤوض ثٌذك ثألؿجؿٟ ٌىً فغص فٟ ثٌضٕمً صثسً دٍضٖ أٚ ِغجصعصٗ إٌٝ أٞ دٍض آسغ ٚثٌؼٛصر إٌٝ : 1ِجصر 
.  دٍض ثألطً دذغ٠ز

 

٠ؤوض أ١ّ٘ز ِذضأ ػضَ عص ثٌالجب ػٕض ثٌذضٚص أٚ إػجصصٗ لـغث إٌٝ ثٌذٍض ثٌظٞ ٠ششٝ ف١ٗ : 2ِجصر 
. ػٍٝ د١جصٗ أٚ دغ٠ضٗ دجػضذجع ٘ظث ثٌّذضأ لجػضر آِغر ِٓ لٛثػض ثٌمجْٔٛ ثٌضٌٟٚ ثٌؼجَ

  
.  ٠ؼضذغ أْ ِٕخ ثٌٍجٛء فٟ دض طثصٗ ال ٠ّىٓ أْ ٠ؼض ػّال غ١غ ٚصٞ صججٖ أٞ صٌٚز أسغٜ: 3ِجصر 

 

٠ؤًِ فٟ أْ صذجصع ثٌضٚي ثٌؼغد١ز ثٌضٟ ٌُ صٕؼُ دؼض إٌٝ ثصفجل١ز ثألُِ ثٌّضذضر ٌالجت١ٓ ٌؼجَ : 4ِجصر 
.   إٌٝ ثٌم١جَ دظٌه1967 ٚدغٚصٛوٛي   1951

 

فٟ ثٌذجالس ثٌضٟ ال صشؼغ ٌالصفجل١ز ٚثٌذغٚصٛوٛي أٚ ألٞ ٚث١مز أسغٜ ٔجفظر طثس طٍز أٚ : 5ِجصر 
٠ضّضغ ثٌالجتْٛ ٚطجٌذٛ ثٌٍجٛء ٚثٌٕجػدْٛ , ٌمغثعثس ثٌجّؼ١ز ثٌؼجِز ٌألُِ ثٌّضذضر 

:  دجٌذّج٠ز ثٌّمغعر ٚفك ِج ٠ٍٟ
 

.  ثٌّذجصا ثإلٔـج١ٔز ٌٍجٛء فٟ ثٌشغ٠ؼز ثإلؿال١ِز ٚثٌم١ُ ثٌؼغد١ز (أ)
 

لٛثػض دمٛق ثإلٔـجْ ثألؿجؿ١ز ثٌضٟ وغؿضٙج ثٌّٕظّجس ثٌض١ٌٚز ٚثإلل١ّ١ٍز   (ح)
 

.  ثٌّذجصا ثألسغٜ ٌٍمجْٔٛ ثٌضٌٟٚ (ج)
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٠ٛطٟ ثٌضٚي ثٌؼغد١ز دجػضّجص ِفَٙٛ ٚثؿغ ٌالجب ٚثٌٕجػح ٚدئعؿجء دض أصٔٝ ٌّؼجٍِز : 6ِجصر 
ثٌالجت١ٓ ػٍٝ ٘ضٞ ِٓ ٔظٛص ٚثجةك ثألُِ ثٌّضذضر ثٌّضؼٍمز دذمٛق ثإلٔـجْ ٚدجٌالجت١ٓ 

ٚطٌه ع٠ثّج ٠ضُ إلغثع ثصفجل١ز ػغد١ز سجطز دجٌالجت١ٓ  , ٚثٌٛثجةك ثإلل١ّ١ٍز طثس ثٌظٍز 
 

٠ضػٛ ججِؼز ثٌضٚي ثٌؼغد١ز ٌذظي ثٌّؼ٠ض ِٓ ثٌجٙٛص الػضّجص ثصفجل١ز ػغد١ز سجطز دجٌالجت١ٓ : 7ِجصر 
.  ٠ٚؤًِ أْ صذمك ٘ظٖ ثٌجٙٛص أ٘ضثفٙج ثٌّغجٛر سالي فضغر ِؼمٌٛز

 

١ٙ٠خ دجٌضٚي ثٌؼغد١ز أْ صؼٚص ثألِجٔز ثٌؼجِز دجٌّؼٍِٛجس ٚثإلدظجء٠جس ثٌالػِز ٚسجطز : 8ِجصر 
:  فٟ ثٌّججالس ثٌضج١ٌز

 

. أٚػجع ثٌالجت١ٓ ٚثٌٕجػد١ٓ فٟ ألج١ٌّٙج  (أ)
 

.  ِضٜ صٕف١ظ٘ج ٌالصفجل١جس ثٌض١ٌٚز ثٌشجطز دذّج٠ز ثٌالجت١ٓ (ح)
 

.  ثٌمٛث١ٔٓ ثٌٛط١ٕز ٚثٌّغثؿ١ُ ٚثألٔظّز ثٌـجع٠ز دشؤْ ثٌالجت١ٓ ٚثٌٕجػد١ٓ (ج)
 

ٚطٌه دضٝ صضّىٓ ججِؼز ثٌضٚي ثٌؼغد١ز ِٓ ثٌم١جَ دضٚع فؼجي فٟ دّج٠ز ثٌالجت١ٓ 
.  ٚثٌٕجػد١ٓ دجٌضؼجْٚ ِغ ث١ٌٙتجس ثٌض١ٌٚز ثٌّؼ١ٕز

 

٠ؤوض دمٛر ثٌؼغٚعر ثٌٍّذز ٌؼّجْ دّج٠ز ص١ٌٚز ٌالجت١ٓ ثٌفٍـط١١ٕ١ٓ ِٓ لذً  (أ): 9ِجصر 
ثٌّٕظّجس ثٌض١ٌٚز ٚسجطز ثألُِ ثٌّضذضر صْٚ ثٌّـجؽ دذجي ِٓ ثألدٛثي دجٌذمٛق 
ثٌٛط١ٕز غ١غ ثٌمجدٍز ٌٍضظغف ٌٍشؼخ ثٌفٍـط١ٕٟ ٚسجطز دمٗ فٟ ثٌؼٛصر ٚصمغ٠غ 

.  ثٌّظ١غ
 

٠طجٌخ أجٙؼر ثألُِ ثٌّضذضر ثٌّشضظز دضٛف١غ ثٌذّج٠ز ثٌٛثجذز ٌٙظث ثٌشؼخ دجٌـغػز  (ح)
وجْٔٛ ثألٚي /  ص٠ـّذغ 20 دضجع٠ز 681ثٌالػِز ٚطٌه صٕف١ظث ٌمغثع ِجٍؾ ثألِٓ علُ 

1990  .
 

٠طجٌخ ثٌضٚي ثٌؼغد١ز دضطذ١ك دغٚصٛوٛي ِؼجٍِز ثٌفٍـط١١ٕ١ٓ فٟ ثٌضٚي ثٌؼغد١ز ثٌظٞ  (ج)
.   دىجًِ دٕٛص1965ٖأ٠ٍٛي ػجَ /  ؿذضّذغ 11ثلغ فٟ ثٌضثع ثٌذ١ؼجء دضجع٠ز 

 

٠ؤوض ػٍٝ ػغٚعر صٛف١غ دّج٠ز سجطز ٌٍٕـجء ٚثألطفجي دجػضذجعُ٘ ِٓ أوثغ فتجس : 10ِجصر 
.  ثٌالجت١ٓ ٚثٌٕجػد١ٓ ػضصث ٚصؼغعث ِٚؼجٔجر

.  وّج ٠ؤوض ػٍٝ ػغٚعر ثٌؼًّ ػٍٝ جّغ شًّ ثؿغ ثٌالجت١ٓ ٚثٌٕجػد١ٓ
 

٠ٕجصٜ دئػطجء ِـؤٌز ٔشغ لجْٔٛ ثٌالجت١ٓ ٚثٌضٛػ١ز دٗ فٟ ثٌؼجٌُ ثٌؼغدٟ ِج ٠ـضذمٗ ِٓ : 11ِجصر 
وّج ٠ضػٛ إٌٝ إٔشجء ِؼٙض ػغدٟ ٌٍمجْٔٛ ثٌضٌٟٚ ثإلٔـجٟٔ دجٌضؼجْٚ ِغ . ث٘ضّجَ

ثٌّفٛػ١ز ثٌـج١ِز ٌألُِ ثٌّضذضر ٌشتْٛ ثٌالجت١ٓ ٚثٌٍجٕز ثٌض١ٌٚز ٌٍظ١ٍخ ثألدّغ 
.  ٚججِؼز ثٌضٚي ثٌؼغد١ز

 ٘ـ 1413 ِٓ جّجصٜ ثألٚي 24طضع دجٌمج٘غر فٟ ٠َٛ ثٌش١ّؾ 
. 1992صشغ٠ٓ ثٌثجٟٔ /  ٔٛفّذغ 19ثٌّٛثفك 

 
 
 
 
 



 4 

www.arablegalnet.org  

توصية أولى 
 

٠ؼذغ ثٌشذغثء ثٌؼغح ثٌّجضّؼْٛ فٟ ثٌمج٘غر فٟ ٔضٚصُٙ ثٌغثدؼز دٛي ثٌٍجٛء ٚلجْٔٛ ثٌالجت١ٓ 
فٟ ثٌؼجٌُ ثٌؼغدٟ ػٓ ػ١ّك ثِضٕجُٔٙ ٌٍّؼٙض ثٌضٌٟٚ ٌٍمجْٔٛ ثإلٔـجٟٔ ٌٚى١ٍز ثٌذمٛق دججِؼز ثٌمج٘غر 

ٚثٌضٟ , ٚوظٌه ثٌغػج٠ز ثٌىغ٠ّز ٌٍّفٛػ١ز ثٌـج١ِز ٌشؤْٚ ثٌالجت١ٓ , ٌٍجٙٛص ثٌم١ّز ثٌضٟ دظال٘ج 
أصس ج١ّؼٙج إٌٝ إٔججح ٘ظٖ ثٌٕضٚر ٠ٚضػْٛ إٌٝ ثؿضّغثع ٘ظٖ ثٌٕضٚثس فٟ شضٝ ألطجع ثٌؼجٌُ ثٌؼغدٟ 

.  دضٝ صـضّغ ثٌفٛثةض ثٌّغجٛر ِٕٙج, دظٛعر صٚع٠ز 
 

٠ٚضٛجٗ ثٌشذغثء ثٌؼغح دشىغُ٘ ثٌشجص ٌٍّؼٙض ثٌضٌٟٚ ٌٍمجْٔٛ ثإلٔـجٟٔ ٌٕشغر ٚلجةغ 
ٚسالطز أػّجي ثٌٕضٚثس ثٌـجدمز ٚصمض٠غُ٘  ثٌذجٌغز ٌم١جَ ثٌّؼٙض دٕشغ ٚلجةغ ٚسالطز أػّجي ٘ظٖ 

.  ثٌٕضٚر ِٚج صّشغ ػٕٙج ِٓ إػالْ ثٌمج٘غر ٚإطثػضٗ ػٍٝ أٚؿغ ٔطجق
 

( 2)توصية 
 

٠ؼذغ ثٌشذغثء ثٌؼغح ثٌّجضّؼْٛ فٟ ثٌمج٘غر فٟ ٔضٚصُٙ ثٌغثدؼز دٛي ثٌٍجٛء ٚلجْٔٛ ثٌالجت١ٓ 
فٟ ثٌٛطٓ ثٌؼغدٟ ػٓ صمض٠غ٘ج ٌّشجعوز ثألِجٔز ثٌؼجِز ٌججِؼز ثٌضٚي ثٌؼغد١ز ثٌفؼجٌز فٟ أػّجي 
ٔضٚصُٙ ٠ٚضػٛٔٙج إٌٝ ثالؿضّغثع فٟ دظي جٙٛص٘ج ثٌذٕجءر فٟ ؿذ١ً ثٌٛطٛي إٌٝ دٍٛي ِغػ١ز 

.  ٌّٛػٛع ثٌٍجٛء ٚلجْٔٛ ثٌالجت١ٓ دّج فٟ طٌه صذٕٟ ثٌٕضٚثس ثٌّـضمذ١ٍز دٌٛٙج ِجص٠ج ِٚؼ٠ٕٛج
 

وّج ٠ضػْٛ ثٌججِؼز ٌضعثؿز إِىج١ٔز إٔشجء ١٘تز ػغد١ز ٌشؤْٚ ثٌالجت١ٓ فٟ ثٌٛطٓ ثٌؼغدٟ 
 .ػّٓ إطجع ثٌّٕظّجس ثٌّضشظظز دجٌججِؼز دمظض صٛف١غ دّج٠ز لج١ٔٛٔز ٚإٔـج١ٔز ٌالجب

 
 


