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 انًهخص.

ثٕ ثخلجم ثُذٍٝ ك٢ صأ٤ٖٓ ثُقٔج٣ز ُشػج٣جٛج ك٢ فجٍ صؼشمْٜ ُالمطٜجد ٗض٤ؾز 

ثالؽخجؿ ث٠ُ ثُذقظ ػٖ  ٛؤالءُِ٘ضثػجس ثُذ٤ُٝز ٝؿ٤ش ثُذ٤ُٝز ثُض٢ صذٝس ك٢ ثُذالد، ٣ذكغ 

ٕ ث٤ُٚ ، كضوّٞ ٛ٘ج ثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز ثُض٢ ٣وّٞ دٜج ثُٔؾضٔغ ثُذ٢ُٝ ٤ٗجدز ػٖ صِي ٌٓجٕ ثٖٓ ٣ِؾتٞ

ثال ثٕ صطٞسث  .١3٩١ثُذُٝز، فٔج٣ز  ًلِضٜج ثالصلجه٤ز ثُذ٤ُٝز ثُخجفز دٞمغ ثُالؽت٤ٖ ُؼجّ 

فقَ ػ٘ذٓج ثُذٍٝ ثُٔغضوذِز ُالؽت٤ٖ دذأس دذسثعز هِخ ثُِؾٞء ثُٔوذّ ٝثُ٘ظش ك٤ٔج ثرث ًجٕ 

ث٣ؾجد ٌٓجٕ دذ٣َ دثخَ ثُذٍٝ ٣ٌٖٔ ثٕ ٣ققَ ك٤ٚ ثُؾخـ ػ٠ِ ثالٓجٕ ثُز١ ٣طِذٚ  دجإلٌٓجٕ

، ثعضنجكضٖٚٓ ؽشه  ثُٔن٤لز، ٣ٝذو٠ مٖٔ دُٝز ثالفَ ثُض٢ صٞكش ُٚ ثُقٔج٣ز ٣ٝؼل٢ ثُذُٝز 

ٖٓ ٛ٘ج ظٜشس كٌشر ثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز ثُض٢ صوّٞ ػ٠ِ ثعجط ثٕ ثُقٔج٣ز ثُض٢ ٣٘ؾذٛج 

ٌٓجٕ ثخش ٖٓ دُٝضٚ، ثال ثٕ ٛ٘جى ؽشٝهج ال دذ ٖٓ صٞثكشٛج ك٢ ثٌُٔجٕ  ثُؾخـ هذ صضقون ك٢

 ١3٩١ثُذذ٣َ ٢ٌُ ٣قِـ ثٕ ٣ٌٕٞ دذ٣ال فو٤و٤ج ػٖ ثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز ثُٔوشسر دٔٞؽخ ثصلجه٤ز 

ثُخجفز دٞمغ ثُالؽت٤ٖ. كٔج ٢ٛ ٛزٙ ثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز  ٝٓج ٢ٛ  ؽشٝهٜج ٝٓج ٛٞ 

 ٤ضْ دقغٜج ك٢ ع٘ج٣ج ثُذقظ.ثُٔٞهق ثُذ٢ُٝ ٜٓ٘ج، ٓغجةَ ع
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Alternative internal protection for refugees 

The failure of States to protect their nationals in the event of 

persecution as a result of international and non-international conflicts 

taking place in the country prompts them to search for a safe place to 

seek refuge. International protection is carried out by the international 

community on behalf of that State of the refugee status of 1951. But a 

development has taken place when the countries receiving the 

refugees began studying the asylum application submitted and 

considering whether it was possible to find an alternative place within 

countries in which a person can be counted on the safety he seeks. He 

remains within the original that recognizes the protection of his state 

and exempts Of the condition of its hosting .The idea of alternative 

internal protection is based on the premise that the protection sought 

by the person may be achieved elsewhere in his state, but there are 

conditions that must be available in the alternative place in order to be 

a real substitute for the international protection that is planned Under 

the 1951 Convention relating to the Status of Refugees. What are 

these alternative internal protections, what are their terms and what is 

their international position, issues to be explored in the research. 

Key words: alternative protection, refugee law, human rights, 

international humanitarian law, persecution, asylum. 
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 Abbreviationsانًختصشاد     

Council of Europe CE 1 

Committee against Torture CAT 2 

European Convention on Human Rights ECHR 3 

European Council On Refuees And Exiles ECRE 4 

European Legal Network on Asylum ELENA 5 

European Union EU 6 

High Level Working Group HLWG 7 

International Organization for Migration IOM 8 

International protection Alternative IPA 9 

Parliamentary Assembly Council of Europe (PACE) 10 

United Nations UN 11 
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 انًمذيخ

ثال ثٕ ٛ٘جى فجالس هذ صؼؾض  ثٕ ثالفَ ك٢ فٔج٣ز ثالؽخجؿ ٣وغ ػ٠ِ ػجصن دُْٜٝ،     

ُشػج٣جٛج ثُٔضٞثؽذ٣ٖ ػ٠ِ ثه٤ِٜٔج ٝخجفز ك٢  ز٣ثُذُٝز ثٝ هذ ال صغضط٤غ ثٕ صٞك٤ش ثُقٔج

فجالس ثُض٢ ٣ضؼشمٕٞ ك٤ٜج ُالمطٜجد ك٢ ثُ٘ضثػجس د٤ُٝز ًجٗش ثّ ؿ٤ش ثُذ٤ُٝز ٝك٢ فجالس 

ثُٔذ٢٘ ػ٠ِ ثُقشثػجس ثُؼشه٤ز ٝثالع٤٘ز ثٝ فض٠ ثُذ٤٘٣ز ، ٓٔج ٣نطش ثُؼ٘ق ثُذثخ٢ِ 

ثالؽخجؿ ث٠ُ ٓـجدسر دُْٜٝ ُِذقظ ػٖ ٓالر ثٖٓ ك٢ ٌٓجٕ ثخش ٖٓ ثُؼجُْ ُِؾٞء ث٤ُٚ ٝثُضٔضغ 

دجُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز ثُض٢ ًلِضٜج ثالصلجه٤جس ثُذ٤ُٝز ٝثٜٛٔج ثصلجه٤ز ثالْٓ ثُٔضقذر دؾإٔ ثُالؽت٤ٖ ُؼجّ 

ثُِٔقن دٜج .ثٕ ػالهز ثُقٔج٣ز ثُوجةٔز ٓج د٤ٖ ثُذُٝز ٝسػج٣جٛج  ١391 ٝدشصًٍٞٞ ١3٩١

ػ٘ذٓج صلؾَ ٝصقذـ ثُذُٝز ؿ٤ش هجدسر ػ٠ِ صٞك٤شٛج، صٜ٘ل ٛ٘ج ثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز ثُض٢ ٣وّٞ دٜج 

ثُٔؾضٔغ ثُذ٢ُٝ ٤ٗجدز ػٖ ثُذُٝز ٝ ٣طِن ػ٤ِٜج ) ثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز ُالؽت٤ٖ (. ثٕ ظجٛشر ثُِؾٞء 

ك٢ ثُؼوٞد ثالخ٤شر ٗض٤ؾز ُِقشثػجس ثُذثةشر ك٢ ثؿِخ دٍٝ ثُؼجُْ  ثصغؼش دؾٌَ ًذ٤ش

ٝثٌُٞثسط ثُطذ٤ؼ٤ز ثُض٢ صؾذش ثالؽخجؿ ث٠ُ صشى دالدْٛ ٝثُذقظ ػٖ ٓالر ثٖٓ ك٢ ٌٓجٕ 

ثخش، د٤ذ ثٕ ثُنـو ثُض٢ صؼج٤ٗٚ ثُذٍٝ ثُٔن٤لز ٖٓ خالٍ ثالػذثد ثٌُذ٤شر ُطجُذ٢ ثُِؾٞء 

جُْٜ ، دكغ ثُذٍٝ ث٠ُ ثُذقظ ػٖ فٍِٞ ثخشٟ ك٢ دثخَ ٝػذّ ثُوذسر  ثٝ ػذّ ثُشؿذز ك٢ ثعضوذ

دِذْٛ ثالف٢ِ ، ثرث ٓج ًجٗش ٛ٘جى ٓ٘جهن ثٓ٘ز صٔ٘غ ػ٘ٚ خطش ثُضؼشك ُالمطٜجد ك٢ دثخَ 

دُْٜٝ صٌٖٔ دُْٜٝ ٖٓ صٞك٤ش ثُقٔج٣ز ُْٜ ك٤ٜج ٝصطذن ك٤ٜج ثُٔؼج٤٣ش ثُذ٤ُٝز ُقوٞم ثالٗغجٕ ، . 

ثُِؾٞء ثُخجسؽ٢ ٝٛٞ ٓج ٣طِن ) ثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ثٕ ٛزٙ ثالٓجًٖ هذ صٌٕٞ دذ٣ال ٓ٘جعذج ػٖ 

ثُذذ٣ِز ( ، ف٤ظ ثٕ هذٍٞ ثُِؾٞء ثُخجسؽ٢ ٣ٔغَ مشٝسر ثٗغج٤ٗز ثعضغ٘جة٤ز ، ٌُٖ ثرث ٓج صٞثكش 

ثُذذ٣َ ثُذثخ٢ِ كال ٣ذو٠ ُالعضغ٘جء ٌٓجٕ ، ٣ٝذو٠ ثالفَ ثُض٢ صٔجسعٚ ثُذُٝز ك٢ فٔج٣ز 

 سػج٣جٛج.

  .اشكبنيخ انجحث

٣ز ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز ٣غ٤ش ثؽٌج٤ُز صضؼِن ثدضذثء دٞؽٞد ٛزٙ ثُقٔج٣ز َٝٛ صغض٘ذ ثٕ ثُذقظ ك٢ ثُقٔج

ك٢ ٝؽٞدٛج ث٠ُ ثعظ هج٤ٗٞٗز ، ٝٓذٟ صٞثكش ثُؾشٝه ثُض٢ صؾؼَ ٖٓ ثُذذ٣َ ثُذثخ٢ِ دذ٣ال 

فو٤و٤ج ػٖ ثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز ، ٖٝٓ ؽٜز ثخشٟ ، َٛ ثٕ ثُذٍٝ صٔجسط ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُقٔج٣ز 
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ٝثٌٗجس ٝفق ثُالؽب  ١3٩١ثُذ٤ُٝز ثُٔوشسر ك٢ ثصلجه٤ز ثُالؽت٤ٖ ُؼجّ  ُِضخِـ ٖٓ ثُضضثٓجصٜج

 دقؾز ٝؽٞد دذ٣َ دثخ٢ِ .  

  .يُهجيخ انجحث

ثُِؾٞء، ًٝزُي ثعضوشثء  دأفٌجّثٕ ثُذقظ ثصذغ ثُٜٔ٘ؼ ثُضق٢ِ٤ِ ُِ٘قٞؿ ثُذ٤ُٝز ثُٔضؼِوز 

 ٝصق٤َِ ثالفٌجّ ثُونجة٤ز رثس ثُؼالهز دٔٞمٞع ثُذقظ .

  .خطخ انجحث

هغْ ثُذقظ ث٠ُ عالعز ٓذجفظ ص٘جٍٝ ثُٔذقظ ثالٍٝ ٜٓ٘ج ٓج٤ٛز ثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز ٝهغْ 

 ١3٩١ث٠ُ عالعز ٓطجُخ ك٢ ثُٔطِخ ثالٍٝ صْ ثُذقظ ك٢ ثُؼالهز د٤ٖ ثصلجه٤ز ثُالؽت٤ٖ 

ٝثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز ، ٝك٢ ثُغج٢ٗ ص٘جٍٝ ثُضأف٤َ ثُوج٢ٗٞٗ ُٜج، ثٓج ثُغجُظ كٌجٕ ُذ٤جٕ 

ٕٞ ٛزٙ ثُقٔج٣ز .ثٓج ثُٔذقظ ثُغج٢ٗ كٌجٕ ثُذقظ ك٢ ثُؾشٝه ثُٞثؽخ صٞثكشٛج ك٢ ثُذذ٣َ ٓنٔ

ثُذثخ٢ِ ٝك٢ عالعز ٓطجُخ ، ثالٍٝ ص٘جٍٝ ثُخطٞثس ثُض٢ ٣ؾخ ثصخجرٛج ُِٞفَ ث٠ُ ثُذذ٣َ 

ثُقٔجة٢، ٝثُغج٢ٗ ص٘جٍٝ ثُؾشٝه ثُض٢ ثهشٛج ثُلوٚ ُِذذ٣َ، ثٓج ثُغجُظ ص٘جٍٝ ثُؾشٝه ثُض٢ هذٜٓج 

. ٝك٢ ثُٔذقظ ثُغجُظ صْ ثُذقظ ك٢ ثُٔٞثهق ثُذ٤ُٝز ٖٓ ثُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز، ١333ض٤ؾؾجٕ د٤َُ ٓ

كجُٔطِخ ثالٍٝ ص٘جٍٝ ثُٔٞهق ثالٝسد٢، ٝك٢ ثُغج٢ٗ ص٘جٍٝ ٓٞهق ثُِؾجٕ ك٢ ثالْٓ ثُٔضقذر ، 

ثٓج ثُغجُظ كوذ ص٘جٍٝ فجُز صطذ٤و٤ز ػٖ ثُالؽت٤ٖ ثُؼشثه٤٤ٖ ٤ًٝل٤ز صطذ٤ن ٛزٙ ثُقٔج٣ز ػ٤ِْٜ . 

 ثالعض٘ضجؽجس.ثُذقظ دجُخجصٔز ثُض٢ صنٔ٘ش ػذد ٖٓ  ٝخضْ

 

I.  انًجحث االول 

 انتعشيف ثبنحًبيخ انجذيهخ

ٖٓ ث١ ٗٞع ٖٓ ثٗٞثع ثالمطٜجد ثالفَ ثٕ ثُذُٝز ٢ٛ ثُٔغؤُٝز ػٖ فٔج٣ز ٓٞثه٤ٜ٘ج         

ًجٗش ثالعذجح ٝسثء  أ٣جثُز١ ٖٓ ثٌُٖٔٔ ثٕ ٣ضؼشمٞث ُٚ ثرث ٓج فقَ ػ٘ق ك٢ ثُذالد 

ػشه٤ز ثٝ ه٤ٓٞز  ، ثُز١ ٣ؼذ  حال عذجثٗذالػٚ ًإٔ صٌٕٞ ٗضثػجس د٤ُٝز ثّ ؿ٤ش د٤ُٝز ثٝ ػ٘ق 

، ٓٔج ٣شؿْ ثالؽخجؿ ١3٩١ثُغذخ ثُشة٤ظ ُطِخ ثُِؾٞء ثُٔوشس ك٢ ثصلجه٤ز ثُالؽت٤ٖ ُؼجّ 

ثُؼ٘ق ثُقجفَ  ث٠ُ ثُلشثس ٖٓ دُْٜٝ دقغج ػٖ ثُٔالر ثالٖٓ. ثال ثٕ ثُغؤثٍ ثُز١ ٣غجس، َٛ ثٕ

ثّ ثٕ ٛ٘جى ثؽضثء ثخشٟ ٖٓ ثُذالد ٣ٌٖٔ ثٕ صٌٕٞ ثٓ٘ز ٝدجعضطجػز  دأًِٜٔج٣طجٍ ثُذُٝز 
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ثُؾخـ ثٕ ٣ِؾأ ث٤ُٜج هذَ ثُضل٤ٌش ك٢ ثُٔالر ثُخجسؽ٢، دٜزث ظٜش ٗٔو ؽذ٣ذ ٖٓ ثُقٔج٣ز ثهِن 

ُضٚ ،ٛزٙ ػ٤ِٚ ثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز ثُض٢ ٣ذو٠ ك٤ٜج ثُؾخـ ٣ضٔضغ دجُقٔج٣ز صقش ٓظِز دٝ

. كٔج ٢ٛ ػالهز ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُقٔج٣ز ٓغ ثُقٔج٣ز  ثُقٔج٣ز صؼذ فوج ٤ُٝظ ٓ٘قز ٖٓ ثُذُٝز 

ثُذ٤ُٝز ُالؽت٤ٖ، ٝٓج ٛٞ ثالعجط ثُوج٢ٗٞٗ ُِقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز، ٝٓج ٛٞ ٓنٜٔٞٗج ، ٓغجةَ ع٤ضْ 

 دقغٜج ك٢ ثُٔطجُخ ثُغالعز ثُض٢ مٜٔج ٛزث ثُٔذقظ:

 ثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز ُالؽت٤ٖ  ٝثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز ثُٔطِخ ثالٍٝ / ثُؼالهز د٤ٖ فن 

 ثُٔطِخ ثُغج٢ٗ / ثالعجط ثُوج٢ٗٞٗ ُِقٔج٣ز ثُذذ٣ِز 

 ثُٔطِخ ثُغجُظ / ٓنٕٔٞ ثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز 

 

I.   .انًطهت االولأ 

 وانحًبيخ انذاخهيخ انجذيهخ انعاللخ ثيٍ حك انحًبيخ انذونيخ نالجئيٍ

ثٕ ثُِؾٞء ثالٗغج٢ٗ ٣ؼ٢٘  ثُقجُز ثُوج٤ٗٞٗز ثُض٢ ص٘ؾأ ٗض٤ؾز ُٜؾشر ثػذثد ًذ٤شر ٖٓ      

ٓٞثه٢٘ دُٝز ٓؼ٤٘ز ٝٗضٝفْٜ دجصؾجٙ دُٝز ثخشٟ ثٝ دٍٝ ٓؾجٝسر ُذُٝضْٜ ثٝ ُذِذثٕ ؿ٤ش 

ٓؾجٝسر ، ٗض٤ؾز ثالخطجس ثُٔقذهز دْٜ ك٢ دِذْٛ دغذخ ثُ٘ظجّ ثُقجًْ أٝ دغذخ ٝؽٞد ؽٔجػجس 

ز ػٖ ثُوجٕٗٞ ٓغ مؼق ثُذُٝز ثُٔشًض٣ز ٓٔج ٣٘ؾأ ػ٘ٚ ٝمغ ثٗغج٢ٗ فؼخ ٓغِقز خجسؽ

ٝخط٤ش.
١
كجُِؾٞء ٛٞ "فٔج٣ز هج٤ٗٞٗز صٔ٘قٜج ثُذُٝز ُؾخـ ثؽ٘ذ٢ ك٢ ٓٞثؽٜز ثػٔجٍ دُٝز  

ثخشٟ ، ٓٔج ٣ؼ٢٘ خالف ثالفَ ثُؼجّ ك٢ ثُؼالهز د٤ٖ ثُذُٝز ٝٓٞثه٤ٜ٘ج ، ُٜزث كأٗٚ ال ٣ٔ٘ـ 

جهٚ دٔذثٛج"ثال ُنشٝسر صوضن٤ٚ ٣ٝضقذد ٗط
2

ثٕ صوغ ػ٠ِ ػجصن ًَ دُٝز ٓغؤ٤ُٝز  كجألفَ. 

فٔج٣ز ٓٞثه٤ٜ٘ج، ٝػ٘ذٓج صضخ٠ِ ثُقٌٞٓجس ػٖ ثُضضثٓجصٜج ٛزٙ ٗض٤ؾز ُؼؾضٛج ثٝ ُؼذّ سؿذضٜج 

ك٢ صٞك٤ش ثُقٔج٣ز ٣قذـ ثالكشثد مق٤ز الٗضٜجًجس فجسخز ُقوٞهْٜ ثالعجع٤ز صؾؼِْٜ 

ز ثعشْٛ ٖٓ ثؽَ ث٣ؾجد ثُٔالر ثالٖٓ ك٢ ٣نطشٕٝ ُٔـجدسر ثٝهجْٜٗ ٝك٢ ثؿِخ ثالف٤جٕ دشكو

                                                           

 
١
 ُإلفذثسثسثُٔشًض ثُو٢ٓٞ )ثُوجٛشر:  ثالعظ ثُذ٤ُٝز ُقن ثُِؾٞء ثُغ٤جع٢ ٝثالٗغج٢ٗ د٤ٖ ثُذٍٝ، .٣ٞعق فغٖ -

 .  ١1، ؿ(21١2ثُوج٤ٗٞٗز، 

 
2
ٓؾِز ثُؾش٣ؼز ٝثُذسثعجس  “دسثعز ٓوجسٗز -ثُلوٚ ثالعال٢ٓ ٝثُوجٕٗٞ ثُذ٢ُٝ  ك٢فن ثُِؾٞء ثُغ٤جع٢  ٤ُٝˮذ خجُذ،  -

  . 2ؿ (:2112) 12، ثُؼذد  22،  ثُٔؾِذ ثالعال٤ٓز
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ثالؽخجؿ ٣طِن ػ٤ِْٜ صغ٤ٔز ثُالؽت٤ٖ ٝٛؤالءدِذ ثخش، 
2

. ثٕ ثُِؾٞء ُْ ٣ؼذ ٓ٘قز ٖٓ ثُذُٝز 

ثُوج٢ٗٞٗ ُٜزث ثُقن  كجألعجطٝثُٔٞثع٤ن ثُذ٤ُٝز،  ثُٔن٤لز، دَ ثفذـ فوج ثهشصٚ ثالصلجه٤جس

ثُز١ صؼجَٓ  ١391ُِٔقن دٜج ُؼجّ ثُخجفز دجُالؽت٤ٖ ٝثُذشٝصًٍٞٞ ث ١3٩١صؾذٙ ك٢ ثصلجه٤ز 

ٓغ ثُالؽت٤ٖ ٝٗظْ ثٝمجػْٜ . ثٕ فن ثُِؾٞء ك٢ فو٤وز ثالٓش ٣ؼذ فوج ٖٓ فوٞم ثالٗغجٕ 

 2ٓؤًذث ُٜزث ثُقن كل٢ ّ/ ١392ثُٔؼضشف دٜج د٤ُٝج، كؾجء ثالػالٕ ثُؼج٢ُٔ ُقوٞم ثالٗغجٕ 

ٓالس ثُوجع٤ز ثٝ ٖٓ ثالػالٕ ٗقش " ال ٣ؼشك ث١ ثٗغجٕ ُِضؼز٣خ ٝال ُِؼوٞدجس ثٝ ثُٔؼج

ٌَُ كشد ثُقن ك٢ ثٕ ٣ِؾأ ث٠ُ دالد  -١ٓ٘ٚ "  ١9ثُٞفؾ٤ز ثٝ ثُقجهز دجٌُشثٓز" ٝك٢ ّ/ 

ثخشٟ ثٝ ٣قجٍٝ ثالُضؾجء ث٤ُٜج ٛشدج ٖٓ ثالمطٜجد " . ثٕ ٖٓ ثُٔالفع ك٢ مٞء ثُٔجدص٤ٖ 

ثػالٙ ٖٓ ثالػالٕ ثُؼج٢ُٔ ُقوٞم ثالٗغجٕ ثٗٚ ٣ضٞؽخ ػ٠ِ ثُذٍٝ ٝثُقٌٞٓجس ثٕ صقضشّ 

ثٗضٜجى خط٤ش ُقش٣جصْٜ  أل١ثه٤ٜ٘ج ًجكز ٝثٕ صؼجِْٜٓ دٔج ٣قلع ُْٜ ًشثٓضْٜ ٝثال صؼشمْٜ ٓٞ

ٝفوْٜ ك٢ ثُؼ٤ؼ دقش٣ز ًٝشثٓز دثخَ دِذثْٜٗ .كجرث ٓج ثٗضٌٜش ثُذُٝز فوٞهٚ دؾٌَ خط٤ش هذ 

٣ؼشك ف٤جصْٜ ُِخطش كغ٤ٌٕٞ ٖٓ فن ثُؾخـ ثُذقظ ػٖ ٓالر ثٖٓ ُِؼ٤ؼ ك٤ٚ، ٝٛزث ٓج 

هٚ ٖٓ ثالػالٕ. ُٜزث كجٕ ثُِؾٞء فن ٣٘ؾأ ٓذجؽشر ُِؾخـ ٓض٠ ٓج صؼشمش فوٞ ١9ثهشصٚ ّ/ 

الٗضٜجى خط٤ش ٖٓ هذَ دُٝضٚ ثُض٢ ٣قَٔ ؽ٘غ٤ضٜج ثٝ صِي ثُض٢ ٣و٤ْ ك٤ٜج، كل٢ ٓغَ ٛزٙ ثُقجُز 

 ١3٩١كجٗٚ عٞف ٣ضٔضغ دجُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز ثُض٢ ٣وشٛج ثُوجٕٗٞ ثُذ٢ُٝ ُالؽت٤ٖ ك٢ ثصلجه٤ز ػجّ 

. ُزث كجٕ ثُِؾٞء ٛٞ فن ٓ٘ظْ ٤ُٝظ ١391ثُخجفز دجُالؽت٤ٖ ٝثُذشصًٍٞٞ ثُِٔقن دٜج ُؼجّ 

ثالصلجه٤جس ثُذ٤ُٝز ٗظٔضٚٓ٘قز ٖٓ ثُذُٝز ثُٔن٤لز ، 
9
 . 

ثٕ ثالعذجح ٝثُظشٝف ثُٔؤد٣ز ث٠ُ ظٜٞس ثُقجؽز ث٠ُ ثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز ٢ٛ ٗلظ ثالعذجح ثُض٢ 

كجٕ صؼش٣ق ثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز ُالؽت٤ٖ ٓشصذو دضؼش٣ق ثُالؽب ، ُٜٝزث صؤد١ ث٠ُ ثُِؾٞء ٗلغٚ ، 

ج٣ز ثُذ٤ُٝز، ٝثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز ٝؽذس ٖٓ ثؽَ الٕ ثُالؽب ٛٞ ثُؾخـ ثُز١ ٣غضقن ثُقٔ

ثُالؽب ، ٝدٔج ثٗٚ ُْ ٣شد صؼش٣ق ُِقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز ُالؽت٤ٖ ك٢ ث٣ز ثصلجه٤ز كجٗٚ ٣ٌٖٔ ثالعض٘جد 

                                                           

 
2
 (،21١9 سعجُز ٓجؽغض٤ش، ؽجٓؼز ُٓٞٞد١ ٓؼٔش١، ثُؾضثةش،)“ .صطٞس ثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز ُالؽت٤ٖ ˮ  ،فٞس٣ز، دٖ هجع٢ -

 . ١٩ؿ 

 
9
  .١2 ؿ .٣ٞعق فغٖ، ٓقذس عجدن، -
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ث٠ُ ثُٞعجةن ثُض٢ ػشكش ثُالؽب ُضقذ٣ذ ٓج٤ٛز ثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز 
٩

.ثٕ ثُِؾٞء ص٤ٔض دجُقٔج٣ز 

ٖ عالٓز ثُؾخـ ثٝ ثُضغذخ ك٢ ثخضلجةٚ ، ًٔج ثُذ٤ُٝز  ثُض٢ صؼ٢٘" ثفذجه ٓقجٝالس ث٤َُ٘ ٓ

صؼ٢٘ صِذ٤ز فجؽجس ثُؾخـ ث٠ُ ثالٓجٕ ٝثُقلجظ ػ٤ِٚ ٝثُذكجع ػ٘ٚ، ًٔج صؼ٢٘ ًَ ثالٗؾطز 

ثُض٢ صش٢ٓ ث٠ُ مٔجٕ ثفضشّ ثُقوٞم ثالعجع٤ز ُِلشد ًٔج ٛٞ ٓقذد ك٢ ثُوٞث٤ٖٗ ثُذ٤ُٝز خجفز 

وٞم ثالٗغجٕ " ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُذ٢ُٝ ثالٗغج٢ٗ ٝهجٕٗٞ ثُالؽت٤ٖ ٝهجٕٗٞ ف
9
. 

ٖ ْٛ " ثالؽخجؿ ثُز٣ٖ ٣٘ضوِٕٞ ٖٓ ٌٓجٕ ث٠ُ ثخش "، كجُالؽتٕٞ ثُز٣ٖ ٣ٌٕٞٗٞ ٤ثٕ ثُالؽت 

ػجدر ك٢ ٝمغ مؼ٤ق، ال ٣ضٔضؼٕٞ دقٔج٣ز دُْٜٝ ك٤لشٕٝ ث٠ُ ٌٓجٕ ثخش، ٝؿجُذج ٓج صٌٕٞ 

صٔذ فٌٞٓضْٜ ٢ٛ ٖٓ ٣ٜذدْٛ دجالمطٜجد ، كجرث ُْ صغٔـ ُْٜ دِذثٕ ثخشٟ دجُذخٍٞ ث٤ُٜج ُْٝ 

سدٔج صقٌْ ػ٤ِْٜ دجُٔٞس ثٝ ػ٤ؼ ف٤جر ال صطجم دال  كأٜٗجُْٜ ٣ذ ثُٔغجػذر ػ٘ذٓج ٣ذخِٕٞ ث٤ُٜج 

فوٞم
1

ُِالؽت٤ٖ  ١3٩١ثُٔضقذر ك٢ ػ٤ِٔز ف٤جؿز ثصلجه٤ز  ُألْٓ. ُوذ ؽشػش ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز 

ف٤ٖ فُٞش ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ٓؾٌِز ثُالؽت٤ٖ ٝؿ٤شْٛ ٖٓ ثالؽخجؿ  ١399ك٢ ؽذجه 

 ٣أخزثُٔضقذر ُذسثعضٜج ٓغ ثُضٞف٤ز دجٕ  ُألْٓثُٔؾِظ ثالهضقجد١ ٝثالؽضٔجػ٢  ثُٜٔؾش٣ٖ ث٠ُ

ثُٔؾِظ ٓذذأ ثُؼٞدر ثُٔذٌشر ُِالؽت٤ٖ ث٠ُ ثٝهجْٜٗ ثالف٤ِز 
2
. 

ًجٕ صؼش٣ق ثالؽخجؿ ثُز٣ٖ ٣وؼٕٞ ك٢ ٗطجم ثالصلجه٤ز ثفذ ثُٔٞمٞػجس ثُشة٤غز ٓغجس 

ثٕ ٣ٌٕٞ صؼش٣ق ثُالؽب صؼش٣لج ثُخالف، ٝخقٞفج ك٤ٔج ٣ضؼِن دٔغأُز ك٤ٔج ثرث ًجٕ ٣ؾخ 

ػجٓج كنلجمج أٝ صؼش٣لج ثًغش صقذ٣ذث ٖٓ خالٍ ثالؽجسر ث٠ُ كتجس ٓؼ٤٘ز ٖٓ ثُالؽت٤ٖ، ٓغَ 

ثُالؽت٤ٖ ثالٝسد٤٤ٖ ؽشثء ثُقشح ثُؼج٤ُٔز ثُغج٤ٗز ػ٠ِ عذ٤َ ثُٔغجٍ، ٝهذ أ٣ذ٣ش ثُٞال٣جس 

٤ٖ ْٛ، ثُالؽت٤ٖ ثُٔضقذر ثُشأ١ ثُز١ ٤ٔ٣َ ث٠ُ ثُضو٤٤ذ ٝثهضشفش عالط كتجس ٖٓ ثُالؽت

ثالٝسد٤ٕٞ ؽشثء ثُقشح ثُؼج٤ُٔز ثُغج٤ٗز، ٝمقج٣ج ثُ٘ظجّ ثُ٘جص١ ك٢ ثُٔج٤ٗج ثٝ مقج٣ج ثُ٘ظجّ 

ف٤ظ ًجٗش سؿذز ثُٞال٣جس ثُٔضقذر ك٢ ػذّ  ثُلجؽ٢ ك٢ ثعذج٤ٗج ، ٝثُالؽتٕٞ دقٌْ ثُوجٕٗٞ.

 911111ؽٍٔٞ ٓؾٔٞػجس ٓؼ٤٘ز مٖٔ ثهجس ثالصلجه٤ز ٓغَ ثُٔؾٔٞػز ثٌُٔٞٗز ٖٓ فٞث٢ُ 

                                                           
٩
ثُخجفز دجُٔشًض ثُوج٢ٗٞٗ  ١3٩١ثُذذ٣َ ثُذثخ٢ِ ُِقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز ك٢ ظَ ثصلجه٤ز ؽ٤٘ق ُغ٘ز  ˮث٣ٖٔ ثد٣خ ثُِٜغز،  - 

 . 29١ؿ (:2111) ،2ثُؼذد  ،29، ثُؾجٓؼز ثالسد٤ٗز، ٓؾِذ دسثعجس ػِّٞ ثُؾش٣ؼز ٝثُوجٕٗٞ “ُالؽب

- 
9

  9.ؿ (،21١9 سعجُز ٓجؽغض٤ش، ؽجٓؼز ٓقٔذ خن٤ش، ثُؾضثةش، )“ ثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز ُالؽت٤ٖ ˮ  ،كجهٔز صٛشر 
1
 .1، ؿ 2113 – 2112ثُٔلٞم٤ز ثُغج٤ٓز ُؾؤٕٝ ثُالؽت٤ٖ، فٔج٣ز ثُالؽت٤ٖ ،  -
2
ّ ) كِغط٤ٖ:  ؽشًز ٓؤعغز ثال٣ج عذ كؾٞثٕ ثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝزثُٔشًض ثُلِغط٢٘٤ ُٔقجدس فوٞم ثُٔٞثه٘ز ٝثُالؽت٤ٖ ،  -

 . 29(، ؿ2113ُِطذجػز  ٝثُققجكز ٝثُ٘ؾش ٝثُضٞص٣غ، 
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الؽب ػشد٢ هجٓش ثالْٓ ثُٔضقذر دؼَٔ صشص٤ذجس خجفز دْٜ، ٝثُالؽت٤ٖ ثُٜ٘ٞد ٝثٌُؾ٤ٔش٤٣ٖ 

ثُٔضقذر صؼش٣لج  ُألْٓ ثُز٣ٖ ًجٗٞث دأػذثد ًذ٤شر. ٝهذ صذ٠٘ ثُٔؾِظ ثالهضقجد١ ٝثالؽضٔجػ٢

ُٔقطِـ ثُالؽب ٓقذٝدث دغالط كتجس ْٛ ثُالؽتٕٞ دقٌْ ثُوجٕٗٞ، ٝثُالؽت٤ٖ ثُضجدؼ٤ٖ ُِٔ٘ظٔز 

ثُذ٤ُٝز ُالؽت٤ٖ ) ٢ٛ ث٤ُٜتز ثُذ٤ُٝز ثُغجدوز ػ٠ِ صأع٤ظ ثُٔلٞم٤ز ثُؼ٤ِج ُؾؤٕٝ ثُالؽت٤ٖ (، 

سس د٤ٖ ثالهشثف ٝٓوضشؿ ٖٓ ثُقشح ثُؼج٤ُٔز ثُغج٤ٗز. ٝدؼذ ثُٔ٘جهؾجس ثُض٢ دث ٝدجسأٝالؽب 

ثُذٍٝ ثُؼشد٤ز صٞفِٞث ث٠ُ ثٕ ) ُٖ ص٘طذن ثالصلجه٤ز ثُقج٤ُز ػ٠ِ ثالؽخجؿ ثُز٣ٖ ٣ضِوٕٞ فج٤ُج 

ثُٔضقذر ( ُألْٓفٔج٣ز ثٝ ٓغجػذر ٖٓ ٓ٘ظٔجس ثٝ ٤ٛتجس ثخشٟ صجدؼز 
3
.ُوذ ػشكش ثصلجه٤ز  

أٗٚ " ص٘طذن ُلظز ٜٓ٘ج د ١ثُخجفز دٞمغ ثُالؽت٤ٖ ثُالؽب ك٢ ّ/  ١3٩١ثالْٓ ثُٔضقذر ػجّ 

ٝدغذخ خٞف ُٚ ٓج   ١3٩١/  2/ ى ١ٝهؼش هذَ  ألفذثطالؽب ػ٠ِ ًَ ٖٓ ٝؽذ ٗض٤ؾز 

٣ذشسٙ ٖٓ ثُضؼشك ُالمطٜجد دغذخ ػشهٚ ثٝ د٣٘ٚ ثٝ ؽ٘غ٤ضٚ ثٝ ثٗضٔجةٚ ث٠ُ كتز ثؽضٔجػ٤ز 

ٓؼ٤٘ز ثٝ سأ١ ع٤جع٢ خجسػ ثُذِذ ثُز١ ٣قَٔ ؽ٘غ٤ضٚ ، ٝال ٣غضط٤غ ثٝ ال ٣شؿخ ك٢ فٔج٣ز 

ذِذ دغذخ ٛزث ثُخٞف ثٝ ًَ ٖٓ ال ؽ٘غ٤ز ُٚ ٝٛٞ خجسػ دِذ ثهجٓضٚ ثُٔؼضجدر ثُغجدوز ٝال رُي ثُ

 ٣غضط٤غ ثٝ ال ٣شؿخ ٗض٤ؾز ُٜزٙ ثالفذثط ك٢ ثُؼٞدر ث٤ُٚ ". 

ثٕ ثُٔالفع ػ٠ِ ثُضؼش٣ق ثٗٚ ه٤ذ ٝفق ثُالؽب دو٤ذ٣ٖ ، ثالٍٝ  صٓج٢ٗ ف٤ظ  ثٜٗج ال ص٘طذن 

  2/١3٩١/ى١الؽت٤ٖ ٗض٤ؾز ثالفذثط ثُض٢ ٝهؼش هذَ  ثثفذقٞثال ػ٠ِ ثالؽخجؿ ثُز٣ٖ 

ف٤ظ ٣ؼذ هجفشث ُٔج فذط دؼذ ٛزث ثُضجس٣خ كوذ ثفذقش هنج٣ج ثُِؾٞء ٖٓ ثؽذ ثُونج٣ج ثُض٢ 

ثُض٢ ٝهؼش  دجألفذثطصٞثؽٚ ثُٔؾضٔغ ثُذ٢ُٝ صؼو٤ذث، ٝثُغج٢ٗ  ٌٓج٢ٗ ف٤ظ سدو فلز ثُالؽب 

ٛزٙ ثالصلجه٤ز  ألؿشثك)  ٤١3٩١ز ٖٓ ثصلجه ١ٝٛٞ ٓج ٗقش ػ٤ِٚ ف/ ح ٖٓ ّ/  ثسٝدجك٢ 

 صؼ٢٘ : ١3٩١/ 2/ ى ٣١ؾخ ثٕ ٣لْٜ ثٕ ػذجسر ثالفذثط ثُض٢ ٝهؼش هذَ 

 2/١3٩١/ى١هذَ  ثٝسدجثفذثعج ٝهؼش ك٢  -١

 .2/١3٩١/ى١ثٝ ك٢ ٌٓجٕ ثخش هذَ  أسٝدجثفذثط ٝهؼش ك٢  -2

ز ثالُضضثّ دٜزث ٝثُضٓش ثُذٍٝ ثُٔضؼجهذر ػ٘ذ صٞه٤ؼٜج ثٝ صقذ٣وٜج ثٝ ثٗنٔجٜٓج ُٜزٙ ثالصلجه٤

ثالٝسد٤٤ٖ ٤ُٝغش ثصلجه٤ز ػجٓز صق٢ٔ  ٖدجُالؽت٤ثُٔؼ٠٘، ٝدزُي ثفذقش ثالصلجه٤ز خجفز 

                                                           
3
 .2٩ثُٔشًض ثُلِغط٢٘٤ ُٔقجدس فوٞم ثُٔٞثه٘ز ٝثُالؽت٤ٖ ، ٓقذس عجدن، ؿ  -
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ثُِٔقن  ١391ثُالؽت٤ٖ ك٢ ٓخضِق دٍٝ ثُؼجُْ، ثال ثٕ ٛزث ثُخَِ صْ ٓؼجُؾضٚ ك٢ دشصًٍٞٞ 

 .١3٩١دجصلجه٤ز 

ثُخجؿ دٞمغ ثُالؽت٤ٖ، ٝثصثٍ ثُو٤ٞد  ١3٩١ثُِٔقن دجصلجه٤ز  ١391كؾجء دشصًٍٞٞ 

ثُضٓج٤ٗز ٝثٌُٔج٤ٗز ٖٓ ٓلّٜٞ ثُالؽب ٝثدو٠ ػ٠ِ ثُغذخ ثُٞف٤ذ ُلؼَ ثُِؾٞء ٝٛٞ ثُخٞف ٖٓ 

ثُضؼشك ُالمطٜجد دغذخ ثُؼشم ثٝ ثُذ٣ٖ ثٝ ؿ٤ش رُي، ٝدٜزث ؽَٔ ثُذشصًٍٞٞ ًَ ٖٓ 

ٝهؼش دؼذ  ألفذثطدٔج ك٤ْٜ ثُالؽت٤ٖ ٗض٤ؾز  ١3٩١الصلجه٤ز  ٣٘طذن ػ٤ِٚ ٝفق ثُالؽب ٝكوج

. كوذ ػشكش ثُٔجدر ثال٠ُٝ ٖٓ ثُذشٝصًٍٞٞ ثُالؽب " ثػضذجس ١3٩١ثُضجس٣خ ثُز١ فذدصٚ ثصلجه٤ز 

ٖٓ ثصلجه٤ز ثالْٓ ثُٔضقذر  ١ثُؾخـ الؽتج ثرث ٓج دخَ مٖٔ صؼش٣ق ثُالؽب ًٔج ثٝسدصٚ ّ/

ٝٓؤدٟ رُي ثُـجء  2/١3٩١/ى١ٝهؼش هذَ  دؼذ فزف ػذجسر ٗض٤ؾز ثفذثط ١3٩١ُؼجّ 

ٖٓ ثصلجه٤ز  ١ثُو٤ذ٣ٖ ثُضٓج٢ٗ ٝثٌُٔج٢ٗ، ف٤ظ ٣ؼذ ثُؾخـ الؽتج " ًَ ٖٓ ص٘طذن ػ٤ِٚ ّ/

ثٝ دؼذٙ ٝعٞثء ًجٗش  2/١3٩١/ى١دـل ثُ٘ظش ػٖ صجس٣خ ٝهٞػٜج عٞثء ًجٗش هذَ  ١3٩١

شثءر ثُ٘ـ ٝسدج ثٝ ك٢ ث١ ٌٓجٕ ثخش ك٢ ثُؼجُْ ". ف٤ظ ٣ٌٖٔ هأثالفذثط هذ ٝهؼش ك٢ 

دجُؾٌَ ثالص٢ " ص٘طذن ُلظز الؽب ػ٠ِ ًَ ٖٓ ٝؽذ ٝدغذخ خٞف ُٚ ٓج ٣ذشسٙ ٖٓ ثُضؼشك 

ُالمطٜجد دغذخ ػشهٚ ثٝ د٣٘ٚ ثٝ ؽ٘غ٤ضٚ ثٝ ثٗضٔجةٚ ث٠ُ كتز ثؽضٔجػ٤ز ٓؼ٤٘ز ثٝ سأ١ ع٤جع٢ 

خجسػ ثُذِذ ثُز١ ٣قَٔ ؽ٘غ٤ضٚ، ٝال ٣غضط٤غ ثٝ ال ٣شؿخ ك٢ فٔج٣ز رُي ثُذِذ دغذخ ٛزث 

ثٝ ًَ ٖٓ ال ؽ٘غ٤ز ُٚ ٝٛٞ خجسػ دِذ ثهجٓضٚ ثُٔؼضجدر ثُغجدوز ٝال ٣غضط٤غ ثٝ ال ٣شؿخ ثُخٞف 

ٗض٤ؾز ُٜزٙ ثالفذثط ك٢ ثُؼٞدر ث٤ُٚ "
١1
 . 

، ١3٩١ثٕ ػذجسر ثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز ُْ ٣ٌٖ ُٜج ٝؽٞد مٖٔ ك٢  ثصلجه٤ز ثُالؽت٤ٖ ُؼجّ 

ه٤ز، ًزُي ُْ صضْ ثالؽجسر ث٠ُ ٛزث ُْٝ صشد ث٣ز ثؽجسر ٝثمقز ث٠ُ ٝؽٞدٛج ٝهش ف٤جؿز ثالصلج

، ٌُٖ ثالػضذجسثس ثُؼ٤ِٔز دكؼش ١391ثالفطالؿ ك٢ ثُذشصًٍٞٞ ثُِٔقن دجالصلجه٤ز ُؼجّ 

ثُذٍٝ ث٠ُ ثالخز دٔلّٜٞ ثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز. ٝػ٠ِ ث٣ز فجٍ كوذ ثهجٓش ثُذٍٝ ثالهشثف 

 :طجه٤ٖ ثعجع٤ٖثُؼالهز د٤ٖ ثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز ٝثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز ك٢ ٗ

                                                           
١1
سعجُز ٓجؽغض٤ش، ؽجٓؼز ثُقجػ ثخنش دجٗضز، ٤ًِز ‟ ) فٔج٣ز ثُالؽت٤ٖ ك٢ صٖٓ ثُ٘ضثػجس ثُٔغِقز” ع٤ِْ ٓؼشٝم،  -

  .23(، ؿ 2113ثُقوٞم، ثُؾضثةش، 
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ثالٍٝ / ٣ؼضٔذ ػ٠ِ ٓضطِذجس صؼش٣ق ثُالؽب، كجُضؼش٣ق ٓذ٢٘ ػ٠ِ ثعجط ٝؽٞد ثُخٞف 

ثُقو٤و٢ ٖٓ ثُضؼشك ُالمطٜجد، ف٤ظ كغش رُي، ػ٠ِ ثٗٚ ٣ؼ٢٘ ثٕ ثُخٞف ٖٓ ثُضؼشك 

ُالمطٜجد ال ٣ؼذ ثعجعج ع٤ِٔج ُطِخ ثُِؾٞء ثرث ًجٕ ٖٓ ثٌُٖٔٔ صؾ٘خ ٓقذسٙ، ٖٓ خالٍ 

 ز ثٓ٘ز ثخشٟ ك٢ ثُذُٝز ثُض٢ ٣٘ض٢ٔ ث٣ٜج ثُؾخـ ثُٔؼشك ُالمطٜجد.ثالٗضوجٍ ث٠ُ ٓ٘طو

ثُغج٢ٗ / ٣ؼضٔذ ػ٠ِ ثٕ ٓلّٜٞ  ثُقٔج٣ز ثُض٢ ٣ؾخ ثٕ صٞكشٛج ثُذُٝز، ثُض٢ ٢ٛ ٓقٞس صؼش٣ق 

ثُالؽب، ال صوضقش ػ٠ِ ٓ٘طوز ٓؼ٤٘ز ٖٓ ثُذُٝز، ٝثٗٔج صٔضذ ث٠ُ ثه٤ِْ ثُذُٝز دجٌُجَٓ، ُزُي ثٕ 

ٞك٤ش ثُقٔج٣ز ك٢ ٌٓجٕ ثخش ٖٓ ثه٤ِٜٔج، كجُقٔج٣ز ٣ٌٖٔ صٞثكشٛج ًجٗش ثُذُٝز هجدسر ػ٠ِ ص

دجالٗضوجٍ ث٠ُ ثُؾضء ثالٖٓ ٖٓ  دُٝز ثالفَ. ثٕ ٛزث ٣ؼ٢٘ ثٜٗج ٓؾشد ٓغأُز ٗوَ ٖٓ ٌٓجٕ ث٠ُ 

ثخش ك٢ ثُذُٝز رثصٜج، ٝثٕ ػذّ ثُوذسر ثٝ ػذّ ثُشؿذز ُذُٝز ثالفَ ك٢ صٞك٤ش ثُقٔج٣ز ٣شؽغ 

، ٝثٕ ثُؾخـ  ١3٩١قٞؿ ػ٤ِٜج ك٢ ثصلجه٤ز ثُالؽت٤ٖ ُؼجّ ث٠ُ ثعذجح خجسؽز ػٖ صِي ثُٔ٘

ك٢ ٓغَ ٛزٙ ثُقجُز ال ٣قذم ػ٤ِٚ ٝفق ثُالؽب. ٝػ٠ِ ثُشؿْ ٖٓ ػذّ صن٤ٖٔ ثُقٔج٣ز 

ثُذذ٣ِز  ك٢ ثالصلجه٤ز، ثال ثٜٗج صغض٘ذ ث٠ُ ٓلّٜٞ ثخش ٛٞ ثُذذ٣َ ػٖ ثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز ثُٔوشسر ك٢ 

ُٔذذأ ثُٔغضوش ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُذ٢ُٝ ثُز١ ٣ؤًذ ػ٠ِ ثٕ ثالصلجه٤ز ثُض٢ ثعجعج صؼذ ثعضغ٘جء ػٖ ث

.ثُقٔج٣ز ػجدر ٓج صٌٕٞ ٖٓ ٝثؽخ دِذ ثُؾ٘غ٤ز
١١
 

ُٜٝزث ٣ٌٖٔ ثُوٍٞ ثٕ ثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز ٝؽذس هش٣وٜج ث٠ُ ثُضطذ٤ن ٖٓ خالٍ سدطٜج 

 ، ثر ثٕ ًالٛٔج صش٢ٓ ث٠ُ ث٣ؾجد١3٩١دجُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز ثُٔوشسر ُِالؽت٤ٖ دٔٞؽخ ثصلجه٤ز 

 ثٌُٔجٕ ث٥ٖٓ ُِؾخـ ٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ ثُضؼشك ُالمطٜجد.

 

I.  .انًطهت انثبَية 

 االسبس انمبَىَي نهحًبيخ انجذيهخ

ُِقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز ٤ُظ ٝثمقج دجُؾٌَ ثٌُجك٢، ثال ثٕ ثُٔقذس ثُز١  ثٕ ثالعجط ثُوج٢ٗٞٗ

ٖٓ د٤َُ ثُٔلٞم٤ز ثُغج٤ٓز ُؾؤٕٝ ثُالؽت٤ٖ ثُز١  ٣3١ؾجس ث٤ُٚ ؿجُذج ك٢ رُي ٢ٛ ثُلوشر 

ص٘ـ ػ٠ِ " ٤ُظ ٖٓ ثُنشٝس١ دثةٔج ثٕ ٣ٌٕٞ ثُخٞف ٖٓ ثُضؼشك ُالمطٜجد ؽجٓال ًجَٓ 
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ثُقذثٓجس ثُؼشه٤ز أٝ ك٢ فجالس ثالمطشثدجس ثُخط٤شر  ٌٝٛزث، ك٢ ثسك ؽ٘غ٤ز دِذ ثُالؽب.

ثُض٢ ص٘ط١ٞ ػ٠ِ ظشٝف ثُقشح ثال٤ِٛز هذ ٣قذط ثمطٜجد هجةلز ػشه٤ز ثٝ ه٤ٓٞز ٓؼ٤٘ز ك٢ 

ؽضء ٝثفذ كوو ٖٓ ثُذِذ. ٝك٢ ٛزٙ ثُقجالس ال ٣قشّ ؽخقج ٓج ٖٓ ٝمغ ثُالؽب ُٔؾشد ثٗٚ 

ُذِذ، ٝثرث ًجٕ ٖٓ ؿ٤ش ثُٔؼوٍٞ ، ًجٕ ٣غضط٤غ ثٕ ٣ذقظ ػٖ ِٓؾأ ُٚ ك٢ ؽضء ثخش ٖٓ رثس ث

ك٢ ثهجس ًَ ٛزٙ ثُظشٝف، صٞهغ رُي ثُلؼَ ٓ٘ٚ ".  ثٕ ثُٔلٞم٤ز صأَٓ ٖٓ خالٍ ٛزث ثُ٘ـ 

ثٕ صشصذع ثُذٍٝ ٖٓ ثعضذؼجد ثالؽخجؿ ٖٓ ٝمغ ثُالؽب ُٔؾشد ثْٜٗ ُْ ٣طِذٞث ثُِؾٞء دثخَ 

ًغ٤شث ٓج ثدس ث٠ُ  صظٜش عالط عٔجس دجسصر ك٢ ثُٔٔجسعز 3١دُْٜٝ، ثٕ ثُق٤جؿز ك٢ ثُلوشر 

 ثٌٗجس ؿ٤ش ٓذشس ُِقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز  صضٔغَ دجالص٢:

ثٜٗج صؼ٢٘ مٔ٘ج ثٕ ثالعضذؼجد ٖٓ ٝمغ ثُالؽب ٣ٌٕٞ ٓذشسث ثرث ٓج كؾَ ٓوذّ هِخ ثُِؾٞء   -١

ك٢ ثُذقظ ػٖ ِٓؾأ أٖٓ ك٢ ؽضء ثخش ٖٓ دِذ ؽ٘غ٤ضٚ، ف٤ظ ثٕ ٛزث ثالٓش صوذٓٚ ثُذٍٝ 

 ثُقٔج٣ز.ػ٠ِ ثٗٚ ثالعجط ثُوج٢ٗٞٗ ُضطذ٤ن ٛزٙ 

ثٜٗج صغضخذّ ُـز، صوضشؿ ك٤ٜج صق٤ِال دجعش سؽؼ٢ ُِضقون ك٤ٔج ثرث ًجٕ هجُخ ثُِؾٞء    -2

٣غضط٤غ ثُضٔجط ثُِؾٞء ك٢ ؽضء ثخش ٖٓ دُٝضٚ، دذال ٖٓ ثُضش٤ًض ػ٠ِ ثُٔأصم ثُز١ 

٣ٞثؽٜٚ ٓوذّ ثُطِخ ٝهش صو٤٤ْ هِذٚ، ف٤ظ ثعض٘ذس ثُذٍٝ ك٢ ٓٔجسعضٜج ُٜزٙ ثُقٔج٣ز ٖٓ 

 ٍ ثُذثخ٢ِ (.ػذجسر ) ثالٗضوج

ُْٝ  ٣١3٩١ؼضٔذ ثُ٘ـ ٓلّٜٞ ثُٔؼو٤ُٞز ك٢ ثُضو٤٤ْ، ٢ٛٝ ػذجسر ؿ٤ش ٓٞؽٞدر ك٢ ثصلجه٤ز  -2

صؾشؿ دؾٌَ صلق٢ِ٤ ك٢ ثُذ٤َُ، ف٤ظ ثٕ ف٤جؿضٜج ُٜج دالُز ػوجد٤ز، ثرث ٓج فٌْ ػ٠ِ ٓقجُٝز 

ٓوذّ هِخ ثُِؾٞء ك٢ ثُققٍٞ ػ٠ِ ٌٓجٕ دذ٣َ ك٢ دُٝضٚ ػ٠ِ ثٗٚ ؿ٤ش ٓؼوٍٞ، ٖٝٓ عْ 

ضذؼذ ٖٓ ثُقٔج٣ز ثالٓش ثُز١ ٣قؼخ ٓؼٚ ثُضٞك٤ن د٤ٜ٘ج ٝد٤ٖ ثفٌجّ ثالعضذؼجد ٣غ
١2
ثُٔ٘قٞؿ  

 .١3٩١ػ٤ِٜج ك٢ ثصلجه٤ز ثُالؽت٤ٖ ُؼجّ 

ثال ثٕ كٌشر ثُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز  ١313ٝػ٠ِ ثُشؿْ ٖٓ ثفذثس د٤َُ ثُٔلٞم٤ز ثُغج٤ٓز  ك٢ ػجّ  

ٖ ثُوشٕ ثُٔجم٢ ػ٘ذٓج دذأس ظِش ث٠ُ فذ  ًذ٤ش ك٢ فجُز عذجس  فض٠ ٓ٘ضقق ثُغٔج٤٘٤ٗجس ٓ
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ضؼجهذر هشد أٝ سد ثُالؽب ) ٣قظش ػ٠ِ ثُذٍٝ ثُٔ ١ف/ 22ثًذس ػ٠ِ ٓذذأ ػذّ ثالػجدر ثُوغش٣ز ك٢ ّ/ ١3٩١ثٕ ثصلجه٤ز  - 

دأ٣ز فٞسر ث٠ُ ثُقذٝد ثٝ ثإله٤ِْ ف٤ظ ف٤جصٚ ثٝ فش٣ضٚ ٜٓذدصجٕ دغذخ ػشهٚ ثٝ د٣٘ٚ ثٝ ؽ٘غ٤ضٚ ثٝ ثٗضٔجةٚ ث٠ُ كتز ثؽضٔجػ٤ز 

  ٓؼ٤٘ز ثٝ دغذخ آسثةٚ ثُغ٤جع٤ز (.
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. ثٕ كوٚ ثُقٔج٣ز ١3٩١ثُذٍٝ ك٢ ثٌُؾق ػٖ خ٤جسثس هج٤ٗٞٗز ُضو٤٤ذ ٗطجم صطذ٤ن ثصلجه٤ز 

، ١323ثُذذ٣ِز ٣ٌٖٔ ثُوٍٞ ثٗٚ دذأ ٓغ ثُقٌْ ثُقجدس ٖٓ ثُٔقٌٔز ثُذعضٞس٣ز ثالُٔج٤ٗز ػجّ 

ٜج ُْ صؼضٔذ ػ٠ِ ٓج ، ٓغ ث3١ٗف٤ظ ثٜٗج ثهشس ٜٗؾج ٣ؼٌظ دذهز ثهجس ثُؼَٔ ثُٞثسد ك٢ ثُلوشر 

ؽجء ك٢ ثُذ٤َُ، ثٗٔج هذٓش دذ٣ال ػٖ رُي ٛٞ ) ثٕ ٣قشّ ٓوذّ هِخ ثُِؾٞء ٖٓ ثُقٔج٣ز ثرث ٓج 

صٌٖٔ ٖٓ ثُققٍٞ ػ٠ِ ٌٓجٕ ثخش دذ٣َ ك٢ دِذٙ، ثٝ ٣ٌٖٔ صٞك٤شٛج ك٢ ٌٓجٕ ٓوضشؿ خج٢ُ ٖٓ 

ًْ ثُٔخجهش ثُض٢ هذ ٣ضؼشك ك٤ٜج ُالمطٜجد. كوذ صذ٠٘ ثُونجء ٛزث ثُٜ٘ؼ ٝدذأس ٓقج

 ثالعضت٘جف دضأ٤٣ذ ؽشػ٤ز ثُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز.

هذٓش ثُٔلٞم٤ز ثُغج٤ٓز صٞف٤جصٜج ُضطذ٤ن ثُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز ك٢ صؼ٤ِوٜج ػ٠ِ  ١33٩ٝك٢ ػجّ 

، ف٤ظ الفظش ثٕ ثالكضشثك ثالعجع٢ ك٢ ثُ٘ـ ٛٞ ١3٩١ثُٔجدر ثال٠ُٝ ٖٓ ثصلجه٤ز 

ثٗٚ ك٢ ٓغَ ٛزٙ  ثالػضشثف دلؾَ ثُذُٝز ك٢ فٔج٣ز ٓٞثه٤ٜ٘ج ٖٓ ثالمطٜجد، ٝ ثٝمقش

ثُظشٝف ٣ضْ ثُضأ٤ًذ ػ٠ِ ثٕ سؿذز ثُذُٝز ك٢ ٓ٘غ ثالمطٜجد ثُوجةْ، ثرث ٓج ًجٕ ٓشصٌذٞٙ 

ثؽخجفج ال ٣ضذؼٕٞ ُٜج، ثال ثٜٗج ُْ صوْ دٔ٘ؼٚ، ثٝ ثٜٗج ؿ٤ش هجدسر ػ٠ِ مٔجٕ ثُقٔج٣ز ك٢ 

 ٓ٘جهن ثخشٟ ٖٓ ثُذالد ، كل٢ ٛزٙ ثُقجُز ال ٣ٌٖٔ صطذ٤ن ثُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز.

ٖٓ هذَ ثُٔلٞم٤ز ػ٠ِ صقو٤ن ثُوذسر ثٝ ثُشؿذز ُذٟ دُٝز  ١33٩ثُضش٤ًض ك٢ ػجّ ُوذ صْ 

ثُؾ٘غ٤ز ػ٠ِ صٞك٤ش ثُقٔج٣ز ٝٛٞ ثُقجؽز ُِٞفٍٞ ث٠ُ عالٓز ثُؾخـ ك٢ ثُٔ٘جهن ثُض٢ 

صطذن ك٤ٜج ثالصلجه٤جس ثُٔضؼِوز دقوٞم ثالٗغجٕ
١2
ثٕ ػالهز ثُقٔج٣ز ثُض٢ صشدو ثُٔٞثهٖ دذُٝضٚ  .

دؾإٔ ثُالؽت٤ٖ صوّٞ  ١3٩١ٞثهٖ الؽتج، ف٤ظ ثٕ ثصلجه٤ز ؽ٤٘ق ُؼجّ ػ٘ذٓج صلؾَ ع٤قذـ ثُٔ

٤ٗجدز ػٖ ثُٔؾضٔغ ثُذ٢ُٝ. ُوذ ًجٗش ثفذٟ ٓقجٝالس صٞؽ٤ٚ ثُٔؤٛالس  ذ٤ُٝزدضٞك٤ش ثُقٔج٣ز ثُ

صٔغِش دٞفق ث٤ٌُجٗجس  ثٝ ثُؾٜجس  ثُلجػِز ثُض٢ ُٜج ثُوذسر ػ٠ِ  2119ثالٝسد٢ ُؼجّ 

ٗٚ ثرث ٓج صٌٔ٘ش دُٝز ػنٞ ك٢ صقذ٣ذ دذ٣َ ٓ٘جعخ ُالؽب ثُقٔج٣ز ، ٝدٔٞؽخ ٛزث ثُضٞؽ٤ٚ، كج

ًجٕ خٞف ثُؾخـ ٖٓ ثُضؼشك ُالمطٜجد ٣ٔضذ  كئرثال صقضجػ ث٠ُ ٓ٘قٚ فلز ثُِؾٞء.  كأٜٗج

ك٢  دأٓجٕث٠ُ ؽضء ٖٓ دِذٙ كوو، كوذ ٣قشّ ٖٓ ثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز ػ٠ِ ثعجط ثٗٚ ٣ٌٔ٘ٚ ثُؼ٤ؼ 

٣ز ٝ ٓذذأ ثُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز ال صؼذ هجةٔز دزثصٜج ؽضء ثخش ٖٓ دِذٙ. ثٕ ثُؾٜجس ثُلجػِز ك٢ ثُقٔج
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ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُذ٢ُٝ، كٌالٛٔج ٓضؾزس ك٢ ثُضلغ٤شثس ثُخجفز دجصلجه٤ز ثُالؽت٤ٖ . كوذ سدطش 

 2119ٜٓ٘ج ثُقٔج٣ز ٓغ ثُذٍٝ ، كٌجٕ ثُضٞؽ٤ٚ ثُز١ فذس ػجّ  2ف/  ١ثصلجه٤ز ثُالؽت٤ٖ ك٢ ّ/

ٝٛزث ٣غ٤ش ٓغأُض٤ٖ ثال٠ُٝ /  ك٤ٔج ثرث ًجٕ ٛ٘جى  ٣ؼذ ثٍٝ ثدثر ٣وذّ صؼش٣لج ػجٓج ُؾٜز ثُقٔج٣ز ،

ثؽخجؿ ثخش٣ٖ ؿ٤ش ثُذٍٝ ٣ٌٜٔ٘ج صوذ٣ْ ثُقٔج٣ز ُالؽت٤ٖ، ثٓج ثُغج٤ٗز / ٓج ثرث ًجٕ ثُقج٢ٓ ٢ٛ 

دُٝز ثّ ٤ُغش دُٝز. ثٕ ٖٓ ثُنشٝس١ ثُ٘ظش ك٢ ٗٞػ٤ز ثُقٔج٣ز ثُٔطِٞدز دٔٞؽخ ثصلجه٤ز 

ُٔقذد ًُٞجالس ثالْٓ ثُٔضقذر كجٕ ثصلجه٤ز ثُالؽت٤ٖ ثُالؽت٤ٖ ٝثُوجٕٗٞ ثُذ٢ُٝ، ٝدجعضغ٘جء ثُذٝس ث

ال صلٌش ك٢ فٔج٣ز ث٤ٌُجٗجس ثالخشٟ ٖٓ ؿ٤ش ثُذٍٝ ك٢ ٝهش ف٤جؿضٜج ، كجُذٍٝ صؼذ ثالعجط 

ك٢ صوذ٣ْ ثُقٔج٣ز، الٕ ثالصلجه٤ز ثُخجفز دجُالؽت٤ٖ ال صِضّ عٟٞ ثُذٍٝ دضٞك٤ش ثُقٔج٣ز فض٠ ُٞ 

ػ٠ِ صٞك٤ش ثُقٔج٣ز. ثٕ ثُضل٤ٌش دجُخو ثُذذ٣َ ُِقٔج٣ز  ًجٗش صِي ث٤ٌُجٗجس ؿ٤ش ثُق٤ٌٓٞز هجدسر 

ثُذ٤ُٝز ٣ٌٖٔ ثٕ ٗقَ ث٤ُٚ ٖٓ خالٍ ثُقٌْ ك٢ ثٌُِٔٔز ثُٔضقذر ك٢ هن٤ز د٢ِ٣، ف٤ظ ؽجء ك٢ 

( ٖٓ ثصلجه٤ز ثُالؽت٤ٖ صؾ٤ش ث٠ُ دِذ ٓوذّ ثُطِخ 2/ أ ) ١ثُقٌْ ثٕ ثالؽجسثس ثُٞثسدر ك٢ ثُٔجد 

ُز ٤ُٝظ ث٠ُ ث٤ٌُجٕ ثُوج٢ٗٞٗ ُِذُٝز، ُزث هجُٔج ًجٗش ٝصؾ٤ش ث٠ُ ثُٔ٘جهن ثُؾـشثك٤ز ُِذٝ

ثُقٔج٣ز ثُالصٓز ٓضٞكشر دثخَ فذٝد ثُذُٝز ، كجٕ ٝثؽخ ثُقٔج٣ز ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ثُذُٝز ٗلغٜج، 

ٖٝٓ ؽٜز ثخشٟ كوذ ًؾلش ٓٔجسعجس ثُذٍٝ ػٖ ػذّ ثالصلجم ػ٠ِ ث٣ز ؽٜز ثخشٟ ٖٓ ؿ٤ش 

ثُذٍٝ ٣ٌٜٔ٘ج ثٕ صوذّ ثُقٔج٣ز
١9
٣ؾضشًٕٞ ك٢ ٗظشر ػجٓز ػ٠ِ  ٖجد٤٤ٔ٣ثالًثٕ ثُذؼل ٖٓ   .

ٛٞ صٞك٤ش ثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز  ١3٩١ثُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز ، صغذش ثٕ ػضّ ٝثمؼ٢ ثصلجه٤ز ؽ٤٘ق 

ُالؽت٤ٖ، ٝثٕ صِي ثُقٔج٣ز صؾخ ُْٜ كوو ػ٘ذٓج ال ٣ضٞكش ٌٓجٕ ثخش ُِقٔج٣ز ك٢ ث١ ؽضء ثخش 

ٔلٞم٤ز ثُغج٤ٓز ٖٓ ًض٤خ ثُ 3١ٖٓ دُٝضْٜ . ف٤ظ ٣شٟ ؽ٤ض٤جٕ د١ ٓٞكجسصظ ثٕ ثُلوشر 

ُؾؤٕٝ ثُالؽت٤ٖ هذ هذٓش ٓلّٜٞ ُِقٔج٣ز ثُذذ٣ِز، ٝأؽجس ث٠ُ ثٕ ٛزٙ ثُقٔج٣ز ُْ صؾش ث٤ُٜج 

ُْٝ صٌٖ ٓطشٝفز ُِ٘وجػ ك٢ ثالػٔجٍ ثُضقنش٣ز ُالصلجه٤ز، ٣ٝزًش س٣َٝ  ١3٩١ثصلجه٤ز 

 ك٤شٛٞس ثٕ ثُ٘ظش ك٢ ٛزث ثُٔلّٜٞ ٛٞ ثٓش ؿ٤ش ٓ٘طو٢ ٝال ٣ضٞثكن ٓغ ٗـ ثالصلجه٤ز ٝثسثء

ٝثم٤ؼٜج. ًٔج ثًذ د١ ٓٞكجسصظ ثٗٚ ػ٘ذٓج ٣ٌٕٞ ثُخٞف ٖٓ ثالمطٜجد ٗجصؼ ػٖ ثُغِطز 

ٗلغٜج ك٤ؾخ ػ٠ِ ثُذُٝز ثُٔن٤لز ثٕ صضؼجَٓ ٓغ ثُؾخـ هجُخ ثُِؾٞء، دجٕ ثالمطٜجد ٣ؾَٔ 
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ثُذُٝز دجٌُجَٓ ٖٝٓ عْ كجٕ ثُقٔج٣ز دثخَ دُٝز ثالفَ ؿ٤ش ٓضٞكشر ، ٓج ُْ ٣غذش ثٕ خطش 

ؽضء ٖٓ ثُذُٝز . ثٕ فجُز ثُِؾٞء ٓغ رُي، ُٖ صٔ٘ـ دجُنشٝسر ػ٠ِ  ثالمطٜجد ٣وضقش ػ٠ِ

ثُشؿْ ٖٓ ثُوجةْ دجالمطٜجد ٖٓ ثُؾشهز ثُلذسث٤ُز ، أر ثٕ ثالدُز صٌؾق ثٕ ثكشثد صِي ثُؾشهز 

ال ٣ٌٖٔ ثٕ صضذخَ دٞؽٞد هٞر ؽشهز ثُٞال٣ز ثُض٢ ُؾأ ث٤ُٜج ثُؾخـ، كٜ٘ج ال ٣ٌٖٔ ثُقذ٣ظ 

ػٖ ثُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز 
١٩
 . 

I.  .انًطهت انثبنثج 

 يضًىٌ انحًبيخ انجذيهخ

ثٕ ٓنٕٔٞ ثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز ٣شصٌض ك٢ ثُٔوجّ ثالٍٝ ػ٠ِ ثُؾٞثٗخ ثُٔضؼِوز      

ث٠ُ ٓشثػجر ثُؾٞثٗخ ثالخشٟ، ك٤ؾخ ثٕ صٌٕٞ ثُقٔج٣ز رثس  دجإلمجكزدجُغالٓز ثُؾغذ٣ز، 

ثٕ ٣ِؾأ ث٠ُ ؽضء  ٌجٗٚدئٓٓـضٟ، كال ٣٘ذـ٢ ثعضذؼجد ؽخـ ٖٓ ٝمغ ثُالؽب ُٔؾشد ثٗٚ ًجٕ 

ثخش ٖٓ دِذٙ، ثرث ًجٕ ك٢ ظَ ًَ ثُظشٝف ُْ ٣ٌٖ ٖٓ ثُٔؼوٍٞ ثٕ ٗضٞهغ ٓ٘ٚ كؼَ رُي، 

ث٠ُ ثُظشٝف ثال٤٘ٓز، ٝٛزث ٣ضطِخ ثفضشثّ فوٞم ثالٗغجٕ ثالهضقجد٣ز ٜٓ٘ج  دجإلمجكز

ثٕ ٓذٟ ٓوذ٤ُٞز ٓ٘ـ ثُؾخـ ٝفق ثُالؽب ٣ضنٖٔ صو٤٤ْ  ٝثالؽضٔجػ٤ز ٝثُغ٤جع٤ز ٝثُٔذ٤ٗز.

ظشٝف ثُٔق٤طز دجالمطٜجد ٓغَ ؽذ٣ز ٝٗٞػ٤ز ثُخٞف رثصٚ، ف٤ظ هذ ٣ٌٕٞ ثُخٞف ًذ٤شث ثُ

ؽذث ُذسؽز ثٕ ٓوذّ ثُطِخ ؿ٤ش سثؿخ ٖٓ ثالعضلجدر ٖٓ فٔج٣ز دِذٙ دـل ثُ٘ظش ػٖ ػذّ 

ٝؽٞد خطش فو٤و٢ ك٢ ٌٓجٕ ثخش ك٢ ثُذالد. ثٕ ٛزث ثُضؼ٤ِن ًجٕ ٓٞمغ صشف٤خ ٖٓ هذَ 

خقٞفج دؼذ ٓج كؾِش ثُٔلٞم٤ز ثُغج٤ٓز ُؾؤٕٝ   ١3٩١ثُذٍٝ ثالهشثف ك٢ ثصلجه٤ز 

ثُالؽت٤ٖ ك٢ د٤ُِٜج ٖٓ صلغ٤ش ثُٔؼوٍٞ، ك٢ ف٤ٖ ثٕ ثُؼذجسر هذ ثػطش صٔجعٌج ُضلغ٤ش ثُقٔج٣ز 

ُالؽت٤ٖ ثُقش٣ز ك٢ صط٣ٞش كْٜٜٔ  ١3٩١ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز ٝٓ٘قش ثُذٍٝ ثالهشثف ك٢ ثصلجه٤ز 

ُٔلّٜٞ ثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز 
١9
ٛٞ ثُذقظ  ،ؾٚ ثُذٍٝ ثُض٢ ٣طِخ ك٤ٜج ثُِؾٞءثٕ ثُغ٤جم ثُز١ ص٘ضٜ .

ثُٞثهؼ٢ ُذُٝز هجُخ ثُِؾٞء ػ٘ذ  صو٤٤ْ ٛزٙ ثُذٍٝ ُٔذٟ صٞثكش خطش ثالمطٜجد، ٝث٣نج ٓذٟ 

صٞثكش ثُذذ٣َ ثُقٔجة٢ ثُذثخ٢ِ ثُلؼجٍ. ثٕ ثُٔ٘طن ك٢ ٓغَ ٛزث ٣وّٞ ػ٠ِ ثكضشثك ثعجع٢، ٛٞ 
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مطٜجد ك٢ ثفذ ثهج٤ُْ دُٝز هجُخ ثٕ ٓؾشد صٞثكش د٤َُ ػ٠ِ ٝؽٞد ثُخطش ثُؾغ٤ْ دٞهٞع ثال

ثٕ ثُخٞف ثُٔؼوٍٞ ثُٔٞؽٞد ُذٟ ثُطجُخ ُٚ ٓج ٣ذشسٙ. ثال ثٕ  ألعذجسثُِؾٞء ثالف٤ِز ٣ٌل٢ 

ٓٔجسعجس ثُذٍٝ صأخز هجدؼج ٓخضِلج، كذذال ٖٓ ثالًضلجء دٞؽٞد خطش ثالمطٜجد مذ هجُخ 

ثُقٔج٣ز ُالؽت٤ٖ ٝهذٍٞ ثُِؾٞء ك٢ ثه٤ِْ ٝثفذ دذُٝضٚ ثالف٤ِز، دذأس ثُذٍٝ ثُٔضوذٓز ك٢ ٓ٘ـ 

ثُٔالر ثالٖٓ ك٢ ػَٔ دسثعجس ثػٔن صذقظ ك٤ٜج ػٖ ٓذٟ صٞثكش ثُخطش ٝصذج٣٘ٚ ك٢ ثالهج٤ُْ 

ثُٔخضِلز ُِذُٝز ثالف٤ِز ُطجُخ ثُِؾٞء هذَ ٓ٘قٚ فلز ثُالؽب، ٝدذأس ثٌُغ٤ش ٖٓ ٛزٙ ثُذٍٝ 

 ًغ٤ش٣ٖ ٣ضؼشمٕٞ ُالمطٜجد ك٢ ثفذ ثهج٤ُْ دُْٜٝ ألؽخجؿسكل ٓ٘ـ فلز ثُالؽب 

ثالؽخجؿ ٣ٌْٜٔ٘ ثُققٍٞ ػ٠ِ فٔج٣ز ك٢ ثه٤ِْ ثخش ٖٓ دُٝضْٜ  ٛؤالءثالف٤ِز ثرث عذش ثٕ 

ثالف٤ِز ُٝؾأس ٛزٙ ثُذٍٝ ك٢ أخز ٛزث ثالصؾجٙ صقش ٓغ٠ٔ " ثالٗضوجٍ ثُذثخ٢ِ " ثٝ "ثػجدر 

ثُضٞه٤ٖ ثُذثخ٤ِز " 
١1

ثُٔضقذر ُؾؤٕٝ ثُالؽت٤ٖ هذ صذ٘ش  ك٢  ُألْٓ. ثٕ ثُٔلٞم٤ز ثُغج٤ٓز 

شثءثس هجػذر ٓلجدٛج ) ٤ُظ ٖٓ ثُنشٝس١ دثةٔج ثٕ ٣ٌٕٞ ثُخٞف ٖٓ ثُضؼشك ًض٤خ ثالؽ

ُالمطٜجد ؽجٓال ًجَٓ ثسك دِذ ؽ٘غ٤ز ثُالؽب، ٛزث ك٢ ثُقذثٓجس ثُؼشه٤ز ثٝ ك٢ فجالس 

ثالمطشثدجس ثُخط٤شر ثُض٢ ص٘ط١ٞ ػ٠ِ ظشٝف ثُقشح ثال٤ِٛز، أر هذ ٣قذط ثمطٜجد 

ثُذِذ، ٝك٢ ٛزٙ ثُقجالس ال ٣قشّ ؽخقج ٓج ٖٓ  هجةلز ػشه٤ز ثٝ ه٤ٓٞز ٓؼ٤٘ز ك٢ ؽضء كوو ٖٓ

ٝمغ ثُالؽب ُٔؾشد ثٗٚ ًجٕ ٣غضط٤غ ثٕ ٣ذقظ ػٖ ِٓؾأ ُٚ ك٢ ؽضء ثخش ٖٓ رثس ثُذِذ، ٝثرث 

ًجٕ ٖٓ ؿ٤ش ثُٔؼوٍٞ ك٢ ثهجس ًَ ٛزٙ ثُظشٝف صٞهغ رُي ثُلؼَ ٓ٘ٚ(، ف٤ظ صٔغَ ٛزٙ 

ثرث ٓج ًجٗٞث ك٢ ٓغَ  ثُوجػذر ه٤ٞدث ػ٠ِ فن ثُذٍٝ ك٢ سكل فلز ثُِؾٞء ُذؼل ثالؽخجؿ

ثُؾشػ٤ز ػ٠ِ سكل  إلعذجؽٛزٙ ثُظشٝف، ثال ثٕ ٛزٙ ثُوجػذر هذ ثعضخذٓش ك٢ ثُٞثهغ ثُؼ٢ِٔ 

ؽخـ ثرث ًجٕ دجعضطجػضٚ ثُققٍٞ ػ٠ِ ِٓؾأ ك٢ ثُذُٝز ثُض٢  أل١ثُذٍٝ ُٔ٘ـ فلز ثُِؾٞء 

٣٘ض٢ٔ ُٜج . ٝػ٠ِ عذ٤َ ثُٔغجٍ، صْ سكل فلز ثُالؽت٤ٖ ُ٘ؾطجء ثُغ٤خ ثُٔؼشم٤ٖ ُالمطٜجد 

 ثُضأ٤َٓك٢ ثه٤ِْ ثُذ٘ؾجح دجُٜ٘ذ ٝصْ ثػجدصْٜ ث٠ُ ثه٤ِْ ثخش ك٢ ثُٜ٘ذ، ًٔج فذط ٗلظ ثالٓش ٓغ 

 ثُذالد، ٝٓغ ثالًشثد ثالصشثى  ٝصْ ثػجدصْٜ ث٠ُ ثعط٘ذٍٞ.دغ٤ش٣الٌٗج ٝصْ ثػجدصْٜ ث٠ُ ؽ٘ٞح 

ثٕ ٛزث ٣ذٍ ػ٠ِ ثٗٚ ال ٣ٌٖٔ ثٌٗجس ثٕ دؼل فٞس ثُقٔج٣ز ثُقو٤و٤ز ٣ٌٖٔ ثٕ صضٞثكش دجُلؼَ 

                                                           
١1
، 2١، ثُؾضء ٓؾِز ٤ٓضؾؾجٕ ُِوجٕٗٞ ثُذ٢ُٝ‟  د٤َُ ٤ٓضؾؾجٕ فٍٞ ثُذذ٣َ ثُقٔجة٢ ثُذثخ٢ِ،” ٛجعجٝث١، ؽ٤ٔظ ع٢،  -

. 2(: ؿ١333،  )١ثُؼذد    
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ُطجُذ٢ ثُِؾٞء ك٢ دالدْٛ ثالف٤ِز ٝثُغذخ ثالعجع٢ ُزُي ثٕ ٓؼظْ فجالس ثُِؾٞء ث٤ُّٞ ص٘ؾأ 

ثُٔؼضذ٣ٖ ػ٠ِ خالف ثُقٞسر ثُض٢ صغ٤طش ػ٠ِ  دغذخ ٗضثػجس أ٤ِٛز دثخ٤ِز ٣ضؼذد ك٤ٜج

ثالرٛجٕ ثُض٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜج ثُٔؼضذ١ ثُٞف٤ذ ٛٞ ثُذُٝز رثصٜج 
١2

 . 

ثٕ ٗظجّ ثُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز ٣ؾٔغ ػ٠ِ ثكنَ ٓٔجسعز ُِذٍٝ ثالهشثف ك٢ ثهجس هج٢ٗٞٗ ٓغضٔذ 

ثالٗظٔز ٖٓ ثصلجه٤ز ثُالؽت٤ٖ، ُٜزث كجٕ ٛزث ثُ٘ظجّ ال ٣ؼذ ثًغش صقشسث ٝال ثًغش صقلظج ٖٓ 

ثُغجدوز ، ثٗٔج ٛٞ ثهجس ٓقْٔ دؾٌَ فش٣ـ ُضقذ٣ذ ثالؽخجؿ ثُز٣ٖ ال ٣قضجؽٕٞ ث٠ُ فٔج٣ز 

هجٕٗٞ ثُالؽت٤ٖ الٕ ُذ٣ْٜ دجُلؼَ ثالٌٓج٤ٗز ُِٞفٍٞ ث٠ُ فٔج٣ز دُٝضْٜ 
١3
ٝك٢ فٌْ ُِٔقٌٔز  .

ضٞك٤ش ٓالر أٖٓ ُٖٔ ٣ؼجٕٗٞ ٖٓ دثُؼ٤ِج ك٢ ً٘ذث ؽجء ك٤ٚ، ثٕ ثُٔؾضٔغ ثُذ٢ُٝ ٓؼ٢٘ 

جد، ٣ٌْٜٔ٘ ثُٞفٍٞ ث٤ُٚ ك٢ فجٍ كؾَ دُْٜٝ ك٢ صٞك٤ش ثُقٔج٣ز ُْٜ ٝٓ٘غ ثالمطٜجد ثالمطٜ

ػْٜ٘. ثٕ ثالعجط ثُٔ٘طو٢ ثُز١ ٣غض٘ذ ػ٤ِٚ هجٕٗٞ ثُالؽت٤ٖ ٤ُظ ك٢ صٞك٤ش ٓأٟٝ ُِز٣ٖ 

٣ؼجٕٗٞ ٖٓ ثالمطٜجد ٖٓ هذَ دُْٜٝ ٝثٗٔج ػ٠ِ ٗطجم ثٝعغ ٛٞ صٞك٤ش ثُٔالر ثالٖٓ ُِز٣ٖ ال 

ْ ٖٓ ثالمطٜجد. ف٤ظ ٖٓ ثُٔ٘طو٢ ثٕ ثالؽخجؿ ثُز٣ٖ ٣غضط٤ؼٕٞ صغضط٤غ دُْٜٝ فٔج٣ضٜ

، ١3٩١ثُققٍٞ ػ٠ِ فٔج٣ز دُْٜٝ ُٖ ٣ٌٞٗٞث ٓؤ٤ِٖٛ ُِضٔضغ دقلز ثُالؽب ٝكوج الصلجه٤ز ػجّ 

ٖٓ عْ كجٕ ثُٔقجًْ ك٢ ثؿِخ ثُذٍٝ صطِخ ٝدؾٌَ ٓؼوٍٞ ٖٓ هجُذ٢ ثُِؾٞء ثعض٘لجد ثٌٓج٤ٗز 

٢ ُالػضشثف ُْٜ دٔشًض ثُالؽبثُققٍٞ ػ٠ِ ثُقٔج٣ز ثُٔق٤ِز ًؾشه ثعجع
21

 . 

 

II. انًجحث انثبَي 

 انحًبيخ انجذيهخ وعتء اثجبتهب تطجيك

ثٕ صطذ٤ن ثُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز ٣ضطِخ صطذ٤ن ػذد ٖٓ ثُٔؼج٤٣ش ٝثُؾشٝه ثُض٢ ٣ؾخ ثٕ صغضٞك٠    

٢ٌُ ٣ٌٖٔ ثُقٌْ دٞؽٞد ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ ثالٖٓ ُِؾخـ ، كنال ػٖ ٝؽٞد ثٝ ػذّ ٝؽٞد ٛزث 

ثٌُٔجٕ ٣ضطِخ ٖٓ هجُخ ثُِؾٞء ٝدجُضؼجٕٝ ٓغ ثُؾخـ ثُٔؼ٢٘ دلقـ هِذٚ ٖٓ ثعذجصٚ ، كٔج 

                                                           
١2
  .9ؿ ثُٔقذس ٗلغٚ ، -

19
 - Jamas C.Hathaway &Michelle Foster   ، op-cit-p-389 

20
 - Jamas C.Hathaway &Michelle Foster ، op-cit ، p- 359 
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، ٝٓج ثُؾشٝه ثُض٢ ٣ؾخ صٞثكشٛج ك٢ ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ، ٝػ٠ِ ٖٓ ٣وغ ػخء ٢ٛ ٛزٙ ثُٔؼج٤٣ش

 ثعذجصٚ ، ٓغجةَ ع٤ضْ دقغٜج ك٢ ثُٔطجُخ ثُغالط ثُض٢ مٜٔج ثُٔذقظ:

 ثُٔطِخ ثالٍٝ / ٓؼج٤٣ش  صطذ٤ن ثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز

 ؽشٝه صطذ٤ن ثُقٔج٣ز ثُذذ٣ِزثُٔطِخ ثُغج٢ٗ / 

 ثُذثخ٢ِػخء ثعذجس ثُذذ٣َ ثُٔطِخ ثُغجُظ / 

 

II.  .انًطهت االولأ 

 يعبييش  تطجيك انحًبيخ انذاخهيخ انجذيهخ

ثٕ ٓلّٜٞ ثُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز ٣ضْ ثُ٘ظش ك٤ٚ دؾٌَ ٓضضث٣ذ ٖٓ هذَ ف٘جع ثُوشثس ك٢ ثُذٍٝ     

ثُٔغضوذِز ُالؽت٤ٖ دقلز خجفز ُضقذ٣ذ ٝمغ ثُالؽب ك٤ٜج ُْ ٣ٌٖ ٓض٘جعوج دجُؾٌَ ثُز١ ٣ؼط٢ 

ي ظٜشس ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُٔٔجسعجس ك٢ ثُونجء. ثٕ ٓلّٜٞ ثُقٔج٣ز ثعضوشثسث ُٜزث ثُٔلّٜٞ، ُزُ

ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز ك٢ فو٤وز ثالٓش، ٤ُظ ٓذذأ هجةٔج ك٢ هجٕٗٞ ثُالؽت٤ٖ، ٝال ثخض٤جس ٓغضوَ ك٢ 

دؾإٔ ثُالؽت٤ٖ ٝثُذشٝصًٍٞٞ  ١3٩١صقذ٣ذ ٝمغ ثُالؽب ، رُي ػ٠ِ ثعجط ثٕ ثصلجه٤ز ػجّ 

ج٣ز ثُذذ٣ِز دؾٌَ فش٣ـ، ٝػ٠ِ ثُشؿْ ٖٓ رُي كجٕ ُْ صؾش ث٠ُ ثُقٔ ١391ثُِٔقن دٜج ُؼجّ 

ٛزٙ ثُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز ٖٓ ثٌُٖٔٔ ثٕ صٌٕٞ ؽضء ٖٓ ػ٤ِٔز صقذ٣ذ ٓشًض ثُالؽب. ُوذ فذد ثُذؼل 

ٓلّٜٞ ثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز دجُ٘ظش ك٢ ثالعجط ثُٔ٘ذؼظ ٖٓ ثالمطٜجد ثٝ ثُضؼشك ُٚ، ػ٘ذٓج ال 

ُٔٞثه٤ٜ٘ج دجُؾٌَ ثُز١ ٣ٌْٜٔ٘ ٖٓ ثُذوجء ك٢ صٌٕٞ ثُذُٝز سثؿذز ثٝ هجدسر ػ٠ِ صٞك٤ش ثُقٔج٣ز 

دُْٜٝ ، ٖٝٓ ؽٜز ثخشٟ ٗؾذ ثٕ ثُوجٕٗٞ ثُذ٢ُٝ ال ٣ؾضشه ػ٠ِ ثالؽخجؿ ثعض٘لجد ؽ٤ٔغ 

ثُخ٤جسثس ثُٔضجفز ُْٜ ك٢ دِذْٛ هذَ ثٕ ٣طِخ ثُِؾٞء ك٢ دِذ ثخش ، ُٝزُي ال ٣ؾخ ثُضزسع دٜزث 

ُِخطش، ًٔج ثٕ ٛزث ثالٓش ٣أص٢  ثُٔلّٜٞ ، الٕ رُي ٣ؤد١ ث٠ُ صؼشك ٓذجدا فوٞم ثالٗغجٕ

مٖٔ صو٤٤ْ ؽجَٓ ُِٔطجُذز دجُِؾٞء ػ٠ِ ثعغٚ ثُٔٞمٞػ٤ز ، ف٤ظ ثٕ صقذ٣ذ ثُذذ٣َ ٣ضطِخ 

ثُ٘ظش ك٢ فجُز ثُؾخـ ٝظشٝكٚ ثُض٢ ٣ٌٖٔ ٖٓ خالُٜج ثٕ ٗقَ ث٠ُ ٗض٤ؾز ك٢ رُي. ثٕ 

جَٓ ال صضطِخ ثٝ صؾ٤ش ث٠ُ ثٕ ثُخٞف ٖٓ ثالمطٜجد ٣ؾخ ثٕ ٣ٔضذ ث٠ُ ً ١3٩١ثصلجه٤ز 
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ثسثم٢ دِذ ثُالؽب، ُزث ٣ؾخ ثالؽجسر ٛ٘ج ث٠ُ ثٌٓج٤ٗز ثالٗضوجٍ ث٠ُ ثُذذ٣َ ف٤ظ ال ٣ٞؽذ خطش 

 ٖٓ ٝؽٞد ثُخٞف ثُٔذشس ٖٓ ثالمطٜجد، كجٕ رُي ٣ضطِخ ثالؽجدز ػ٠ِ ثالعتِز:

 َٛ ثٕ ثُٔ٘طوز ٓضجفز ُِؾخـ ٝثٓ٘ز ُٚ. -١

ثُغِطجس ثُٞه٤٘ز ثٕ ٣ٌٕٞ َٛ ثُوجةْ دجالمطٜجد ٛٞ ثُذُٝز ٗلغٜج ، ف٤ظ ٣لضشك  ك٢  -2

ػِٜٔج ك٢ ؽ٤ٔغ ثٗقجء ثُذالد، كل٢ ٛزٙ ثُقجُز ال ٣ٌٖٔ ثُقذ٣ظ ػٖ ثُذذ٣َ ُِقٔج٣ز ٓج دثٓش 

 ثُذُٝز ٢ٛ ٗلغٜج ثُوجةٔز دجالمطٜجد .

َٛ ثُوجةْ دجالمطٜجد ْٛ ثؽخجؿ ٖٓ ؿ٤ش ثُذُٝز، ك٢ ٛزٙ ثُقجُز ٣ؾخ ثُ٘ظش ث٠ُ ٓذٟ  -2

طٜجد، كجٕ ًجٕ ٖٓ ثٌُٖٔٔ ثُضؼشك ُالمطٜجد كال ثٌٓج٤ٗز صؼشك هجُخ ثُِؾٞء ث٠ُ ثالم

 ٣ٌٕٞ دذ٣ال.

َٛ ٣ضؼشك هجُخ ثُِؾٞء ث٠ُ خطش ثُضؼشك ُالمطٜجد ثٝ ؿ٤شٛج ٖٓ ثالمشثس  -9

 ثُخط٤شر ٖٓ خالٍ ٛزث ثالٗضوجٍ.

َٛ ٣غضط٤غ هجُخ ثُِؾٞء ك٢ ٗطجم ثُذِذ ثُٔؼ٢٘، ثٕ ٣٘ؼْ دجُق٤جر ثُطذ٤ؼ٤ز ثُٔ٘جعذز ٖٓ  -٩

ال ُضّٝ ُٜج ، كجرث ًجٗش ثالؽجدز دؼذّ ثالعضطجػز كجٕ رُي ثالٓش ٣٘ل٢  دٕٝ ثٕ ٣ٞثؽٚ ٓقجػخ

ٝؽٞد ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ
2١
.  

 ػ٠ِ ٛزٙ ثالعتِز كجٗٚ ٣ؾخ ثٕ صشثػ٠ ك٢ رُي ثسدؼز ٓؼج٤٣ش ٢ٛ: ُٝإلؽجدز

 ثُٔؼ٤جس ثالٍٝ: ثُوذسر ػ٠ِ ثُٞفٍٞ ث٠ُ ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ دأٓجٕ ٝعالٓز 

ٝؽٞد ٓقذس فج٢ُ ُِقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز  دئٌٓج٤ٗز( ٣ٜضْ IPAثٕ صق٤َِ ٗظجّ ثُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز ) 

ثُذذ٣ِز ٝٛٞ ث٣ؾجد ثٌُٔجٕ ثالٖٓ ُِؾخـ مٖٔ فذٝد دُٝضٚ ، ثال ثٕ ثُغؤثٍ ثُز١ ٣غجس، َٛ 

ٝعالٓز، دٔؼ٠٘ ٣ؾخ ثٕ ال   دأٓجٕثٕ هجُخ ثُِؾٞء هجدس ػ٠ِ ثُٞفٍٞ ث٠ُ ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ 

ٓوذُٞز دؾٌَ ًذ٤ش ك٢ كوٚ ثُذٍٝ ثالهشثف  صٌٕٞ ثُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز ٗظش٣ز كوو ك٢ٜ دجُلؼَ كٌشر

. ػ٠ِ ثُشؿْ ٖٓ ثٕ ثُقٔج٣ز ثُقو٤و٤ز ٖٓ ثالمطٜجد هذ صٌٕٞ ١3٩١ك٢ ثصلجه٤ز ثُالؽت٤ٖ ُؼجّ 

ٓضجفز ك٢ ٌٓجٕ ثخش ٖٓ ثُذُٝز ، كجٕ ٛزٙ ثُقٔج٣ز ال ٣ٌٖٔ صطذ٤وٜج ، ثرث ٓج ًجٕ ٛزث ثُؾضء ٖٓ 

                                                           
21

-UNHCR (23 July 2003)، GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION:“Internal 

Flight or Relocation Alternative” within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention 

and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees، HCR/GIP/03/04، p- 2-3. 
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ثُلؼ٢ِ ٌُِٔجٕ ثُذذ٣َ صشصذو ثسصذجه ٝع٤وج  ثُذُٝز ال ٣ٌٖٔ ثُٞفٍٞ ث٤ُٚ. ثٕ ثٌٓج٤ٗز ثُٞفٍٞ

ٓغ صو٤٤ْ ثُٔخجهش ثُض٢ ص٘ط١ٞ ػ٤ِٜج ػ٤ِٔز ثالٗضوجٍ، كوذ  صْ ثالػضشثف دزُي ك٢ ٓٔجسعز 

مذ ً٘ذث ) ٝصثسر ثُٔذ٤٤ٖٗ  (Dirsheثُذٍٝ، كؼ٠ِ عذ٤َ ثُٔغجٍ ك٢ هن٤ز دثسؽ٢ )

جُز ػ٘ذٓج ٣ٌٕٞ ثالٗضوجٍ ث٠ُ ٝثُٜٔجؽش٣ٖ (، ثًذس ثُٔقٌٔز ثُلذسث٤ُز ثٌُ٘ذ٣ز ٛزث ثُوِن ، ك٢ ف

ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ ٣ضنٖٔ ثُٔشٝس ٖٓ خالٍ ٓ٘طوز صضٞثؽذ ك٤ٜج ثُؼقجدجس ، كوذ ثخطأس ثُٔقٌٔز 

ك٢ صو٤٤ٜٔج ُِخٞف ثُز١ ٣ؼج٢ٗ ٓ٘ٚ هجُخ ثُِؾٞء ٖٓ صٞثؽذ ٛزٙ ثُؼقجدجس ك٢ هش٣وٚ ث٠ُ 

٣ٌٕٞ هجُخ ثُِؾٞء ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ، ُزُي، ٢ٌُ صٌٕٞ ثُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز ٌٓٔ٘ز ثُضطذ٤ن ٣ؾخ ثٕ 

دذ ٖٓ ثؽشثء ثُضو٤٤ْ ثُالصّ ُِٔخجهش، ال ، ُٜٝزث دأٓجٕهجدسث ػ٠ِ ثُٞفٍٞ ث٠ُ ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ 

كجٕ صقووش ثُٔخجهش كال دذ٣َ ُِقٔج٣ز. ٖٝٓ ؽٜز ثخشٟ كجٕ ثُٞفٍٞ ثُوج٢ٗٞٗ ُٚ ٝؽٜجٕ، 

٣ضطِخ ثالٓش ثُٞؽٚ ثالٍٝ ٣ضٔغَ ك٢ ثُضأ٤ًذ ػ٠ِ ثٕ  ثػجدر هجُخ ثُِؾٞء ث٠ُ ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ 

ثُؼٞدر ػذش دُٝز ٝع٤طز هذ ال ٣غٔـ هجٜٗٞٗج دذخٍٞ هجُخ ثُِؾٞء، كؼ٠ِ عذ٤َ ثُٔغجٍ ال ٣ٌٖٔ 

ثػجدر ًشد١ ث٠ُ ؽٔجٍ ثُؼشثم ػذش صش٤ًج ٓج ُْ صٔ٘ـ صش٤ًج صأؽ٤شر ُِغٔجؿ دجُذخٍٞ ث٠ُ 

ٝصثسر  صش٤ًج. ُوذ ثًذس ػ٠ِ ٛزٙ ثُٔغأُز ثُٔقٌٔز ثُلذسث٤ُز ثالعضشث٤ُز ك٢ هن٤ز ثُؼ٤ٔذ١ مذ

ثُٜؾشر ٝؽؤٕٝ ثُغوجكجس ثُٔضؼذدر، دوُٜٞج ثٕ ثُٔقٌٔز ًجٗش ٓوض٘ؼز دجٕ هجُخ ثُِؾٞء ُْ 

ًٔج ثٗٚ ال ٣غضط٤غ ثٕ ٣ذخَ صش٤ًج ٝكوج ُِٔؼط٤جس ثُٔضٞكشر ثٓجّ  ٣ضٌٖٔ ٖٓ ثُذخٍٞ ث٠ُ ث٣شثٕ،

ثرث ٓج ػجد ٖٓ ثعضشث٤ُج َٛ ع٤ٌٕٞ هجدس ػ٠ِ  ألٗٚثُٔقٌٔز، ٖٝٓ عْ ال ٣ٌٖٔ ثهضشثؿ ثُذذ٣َ، 

دخٍٞ ؽٔجٍ ثُؼشثم . ثٓج ثُٞؽٚ ثُغج٢ٗ ك٤ضٔغَ ك٢، ثٕ ثالعجط ثُٔ٘طو٢ ُِقٔج٣ز ثُذذ٣ِز ٣ٌٖٔ 

ك٢ ثٕ ثُؾخـ ال ٣ٔ٘ـ فلز ثُالؽب ثرث  ًجٗش دُٝضٚ هجدسر ػ٠ِ فٔج٣ضٚ ك٢ ؽضء ٖٓ ثه٤ِٜٔج، 

ثٕ ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ ؽؼِضٚ ثُقٌٞٓز ؿ٤ش كال ٣ٌٕٞ ٓ٘طو٤ج سكل ٓ٘ـ  فلز ثُالؽب ػ٠ِ ثعجط 

ٓضجؿ سع٤ٔج ُطجُخ ثُِؾٞء. كوذ ثًذس ثُٔقٌٔز ثُلذسث٤ُز ثٌُ٘ذ٣ز ك٢ هن٤ز عجصجٗجصغجٕ ك٢ 

ك٢ ع٤ش٣الٌٗج، ف٤ظ ثعض٘ذس ػ٠ِ ثُذ٤َُ ثُٔوذّ  ُِضأ٤َٓسكل ثالػضشثف دٞؽٞد ٌٓجٕ دذ٣َ 

عجػز، ٝٛزث  92ٍ ٖٓ هجُخ ثُِؾٞء ثٕ ؽشهز ًُٞٞٓذٞ ثٓشصٚ دجُشف٤َ ث٠ُ ثُؾٔجٍ خال

ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ  كئ٣ؾجدثٌُٔجٕ ًجٕ ٣ؾٌَ ُذٟ هجُخ ثُِؾٞء خٞكج ه٣ٞج ٖٓ ثُضؼشك ُالمطٜجد، 
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هجةْ ػ٠ِ صق٤َِ خجهب ٝهجةْ ػ٠ِ ثُض٘جهل كجُؾخـ ال ٣ٌٖٔ ُٚ ثُذوجء ك٢ ًُٞٞٓذٞ ٝك٢ 

ثُٞهش ٗلغٚ ثرث دو٠ ك٤ٜج ع٤ؼذ ٓ٘ضٜي ُِوجٕٗٞ ٝع٤وذل ػ٤ِٚ
22
 . 

 انًكبٌ انجذيم يًثم يالرا ايُب: اٌ انًعيبس انثبَي

ثٕ ثُٞفٍٞ ثالٖٓ ٌُِٔجٕ ثُذذ٣َ ٣وٞدٗج ث٠ُ صو٤٤ْ ؽٞدر ثُقٔج٣ز ثُٔضٞكشر ك٢ ثٌُٔجٕ، ٝٛزث   

دذٝسٙ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ عالعز ؽٞثٗخ، ثالٍٝ، َٛ ٣ؾٌَ ٛزث ثٌُٔجٕ فٔج٣ز ٖٓ خطش ثالمطٜجد، 

ٓ٘طوز ثالفَ، ثٓج ثُغج٢ٗ، َٛ ٛ٘جى ٓخجهش ؽذ٣ذر ُالمطٜجد، ثٝ ثالػجدر ثُوغش٣ز ث٠ُ 

 ثُغجُظ، َٛ ثٕ ٓغضٟٞ ثُقٔج٣ز ٣ضٞثكن ٓغ ثُقذ ثالد٠ٗ ٖٓ ثُٔؼج٤٣ش ثُٔوذُٞز ُقوٞم ثالٗغجٕ. 

ثٕ ٖٓ ثُٞثمـ ثٕ ثُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز ال ٣ٌٖٔ ثٕ صٞؽذ ثال ك٢ ٌٓجٕ ال ٣ٞثؽٚ ك٤ٚ ٓوذّ هِخ 

ةْ ثُِؾٞء خٞكج ه٣ٞج ٖٓ ثُضؼشك ُالمطٜجد، ٓغ رُي ال ٣ٌل٢ ٓؾشد ثُذقظ ثٕ ثُوج

دجالمطٜجد ثالف٢ِ ُْ ٣غذش ٝؽٞدٙ دؼذ ك٢ ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ، دذال ٖٓ رُي ٣ؾخ ثٕ ٣ٌٕٞ ٛ٘جى 

صشؽ٤ـ ٖٓ ثٕ ػجَٓ ثالمطٜجد ع٤ذو٠ ٓضٔشًض خجسػ ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ . كؼ٠ِ عذ٤َ ثُٔغجٍ 

ٝؽذس ثُٔقٌٔز ثالُٔج٤ٗز، ثٕ هجُخ ثُِؾٞء ثُِذ٘ج٢ٗ ال ٣ٌٔ٘ٚ  ثالعضلجدر ٖٓ ثُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز، 

وٞثس ثُغٞس٣ز ثُض٢ صؼذٙ ٓؼجسمج ُِقضح ثُقجًْ ك٢ عٞس٣ج، ٝثٕ ٛزٙ ثُوٞثس ثُغٞس٣ز الٕ ثُ

ًجٗش دقذد صٞع٤غ ٓ٘جهن ع٤طشصٜج دجُلؼَ ػ٠ِ ؽضء ًذ٤ش ٖٓ ثالسثم٢ ثُِذ٘ج٤ٗز، ٖٝٓ عْ 

سثس ثُٔقٌٔز ثٜٗج ُْ صٌٖ ٓضأًذر دجٕ هجُخ ثُِؾٞء ع٤ٌٕٞ ك٢ ٓأٖٓ ٖٓ ثالمطٜجد ثُز١ هذ 

وٞثس ثُغٞس٣ز. ثٕ دسؽز ثُخطش ك٢ ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ ٢ٛ ك٢ فو٤وز ثالٓش ٣ضؼشك ث٤ُٚ ٖٓ هذَ ثُ

صؼذ ٓؤؽشث ػ٠ِ ثُخٞف ثُوجةْ، ث١ دٔؼ٠٘ َٛ ٛ٘جى ثفضٔجٍ ٓؼوٍٞ ُضؼشك ثُؾخـ 

ُالمطٜجد. ثٕ ثُضقون ٣ؾخ ثٕ ٣٘قخ ػ٠ِ ٓج ثرث ًجٕ ٛ٘جى خطش ًذ٤ش ٖٓ ثٕ ثُؾخـ هذ 

ش ٣لضشك ٓغذوج ثؽشثء صو٤٤ْ ث٢ُٝ ٣ضؼشك ُالمطٜجد ك٢ ثُٔغضوذَ ثُٔ٘ظٞس. ثٕ ٛزث ثالٓ

ُطذ٤ؼز ٝدسؽز ثُخٞف ثُوجةْ ك٢ ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ الٕ ثالٓش ٣خضِق ٖٓ فجُز ث٠ُ ثخشٟ 
22

 . 

 انًعيبس انثبنث: تطجيك يجذأ عذو االعبدح انمسشيخ 

ثٕ ك٢ ٛزث ثُٔؼ٤جس ٣قجس ث٠ُ ثُضأًذ ٖٓ ثٕ خالٍ ثػجدر ثُؾخـ ث٠ُ ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ ٖٓ دِذ    

ٌٔجٕ ثُٔوضشؿ ُٖ ٣ٞكش ثُقٔج٣ز ثرث ٓج عذش ثٕ ثُؾخـ ع٤ضؾ٘خ ؽٌَ ٖٓ ثؽٌجٍ ثالفَ كجٕ ثُ

                                                           
22

- Jamas C.Hathaway &Michelle Foster ، op-cit ، p 390.  
23

 - Jamas C.Hathaway &Michelle Foster ، op-cit ، P392 
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ك٢  ١3٩١ثالمطٜجد ٤ُقَ ٓقِٚ ؽٌَ ثخش ُالمطٜجد ٖٓ صِي ثُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜج ك٢ ثصلجه٤ز 

ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ. دؼذجسر ثخشٟ، ثرث ٓج ًجٗش ٛ٘جى ٓخجٝف ٖٓ ثٗذالع فشح ػجٓز ثٝ ػ٘ق ك٢ 

 ٣ؤَٛ ثُؾخـ ك٢ ثٕ ٣ٌٕٞ الؽتج ك٢ ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ، ثٝ ثٌُٔجٕ ثُٔوضشؿ، كجٕ ٛزث ثالٓش ال

فض٠ ُٞ ًجٕ ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ ثُٔقضَٔ ٓٞؽٞد ك٢ فقشثء ؿ٤ش فجُقز ُِغٌٖ، ف٤ظ ثٕ 

ثٕ كوٜجء ثُوجٕٗٞ ك٢ ٓؼظْ ثُذٍٝ  ثُٔقجػخ ثُؼجٓز ال صشه٠ ػجدر ث٠ُ خطش ثالمطٜجد.

ثالهشثف ك٢ ثالصلجه٤ز ٣شٕٝ ثٗٚ ػ٘ذٓج ٣ٞثؽٚ هجُخ ثُِؾٞء مشسث ػجٓج ك٢ ٗطجم ثالمطٜجد 

ثٝ ؿ٤شٙ ٖٓ ثؽٌجٍ ثُؾذثةذ ثُخط٤شر، كجٗٚ هذ ٣ضْ سكل ٝؽٞد ٌٓجٕ دذ٣َ ٝرُي ػ٠ِ ثعجط 

ُ٘ظش٣ز، هذ ٣ٌٕٞ ػذّ ثُٔؼو٤ُٞز. كوذ ثٝمـ دش٢ًٝ ٢ً ؽ٢ ك٢ ًجسٌٗجٕ ثٗٚ / ٖٓ ثُ٘جف٤ز ث

ٖٓ ثٌُٖٔٔ ُؾخـ ٓج ثٕ ٣ؼٞد ث٠ُ ٓ٘طوز فقشث٣ٝز ٖٓ دُٝضٚ ، ٣غٌٜ٘ج ثُذذٝ ٝثُؾٔجٍ ، ثال 

ثٗٚ ؿ٤ش هجدس ػ٠ِ ثالعضلجدر ٖٓ فٔج٣ز رُي ثُذِذ ، كجٕ ٛزث ٣ْ٘ ػٖ دؼل ثالٗغج٤ٗز، ف٤ظ 

عضلجدر )٣ؾخ ثػضذجس ثُؾخـ ؿ٤ش هجدس ػ٠ِ ثال        ثًذس ثُٔقٌٔز ثُلذسث٤ُز ثٌُ٘ذ٣ز ػ٠ِ

ٖٓ فٔج٣ز دِذٙ ثالف٢ِ ثرث ًجٕ ٖٓ ثُقؼخ ُِـج٣ز ثُؼ٤ؼ ك٤ٚ(
29

. ثٕ ٛزث ثُٔٞهق هذ صْ صذ٤٘ٚ 

ٖٓ هذَ ثُٔقٌٔز ثالدثس٣ز ثُلذسث٤ُز ثالُٔج٤ٗز  ٖٓ ثٕ ثُذذ٣َ ال ٣ؼذ ٓٞؽٞدث ف٤٘ٔج ٣ٞثؽٚ ٓوذّ 

ض٢ دػضٚ هِخ ثُِؾٞء صٜذ٣ذثس ك٢ ٓ٘جهن ثخشٟ ٖٓ دِذٙ ثُض٢ صؼجدٍ ك٢ هٞصٜج ًٝغجكضٜج صِي ثُ

ث٠ُ ثُلشثس ٓ٘ز ثُذذث٣ز، ثال ثٕ ٛزٙ ثُضٜذ٣ذثس ٣ؾخ ثٕ ال صٌٕٞ رثس هجدغ ع٤جع٢، ٖٝٓ عْ ال 

٣غضط٤غ ٓوذّ ثُطِخ ثُٞفٍٞ ث٠ُ ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ 
2٩
. 

 . انًعيبس انشاثع: تىفيش انذونخ انحذ االدَى يٍ انحًبيخ في انًكبٌ انجذيم

ز ك٢ ثخض٤جس ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ ُضٞك٤ش ثُقٔج٣ز صؼذ ٛزٙ ثُخطٞر ٖٓ ثًغش ثُخطٞثس صقذ٣ج ُِذُٝ   

ُالصلجه٤ز، ف٤ظ ثٕ ثالعجط ثُغ٤ِْ ثُز١ ٣ضطِخ ثُٔخجهشر ٖٓ ثُؾخـ ُوذٍٞ ثٌُٔجٕ  ٝكوج

ثُذذ٣َ ثُذثخ٢ِ ُٞمغ ثُالؽب ٣ٌٖٔ ك٢ ثٌٓج٤ٗز ثالعضلجدر ٖٓ فٔج٣ز دِذٙ ثالف٢ِ. ثٕ ٗوطز 

٤ز ثُغج٤ٓز ُؾؤٕٝ ثُالؽت٤ٖ، ثٕ ثالٗطالم ٛ٘ج ٝثُٔؼضشف دٜج ك٢ ثُغٞثدن ثُونجة٤ز ٝثُٔلٞم

صِي ثُقٔج٣ز ٤ُغش ٓؾشد ػذّ ثُضؼشك ُالمطٜجد ك٢ ثُٔ٘طوز ثُذذ٣ِز، ٝثٗٔج ك٢ ثُٞهش ٗلغٚ 

ثٕ ثُضؼش٣ق ثُٞثمـ ُِٔنٕٔٞ ثالعجع٢ ُِقٔج٣ز ٣ٌٖٔ ثٕ   دإٔ صٌٕٞ ثُٔ٘طوز ٗلغٜج ٓق٤ٔز.

                                                           
24

 - Ibid ،P 400. 
25

 - Ibid ، p 402. 
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ٝصؼض٣ض ثُ٘قٞؿ  ثُض٢ صٜذف ثعجعج ث٠ُ ٓشثؽؼز ١3٩١ٗقَ ث٤ُٚ ٖٓ خالٍ د٣ذجؽز ثصلجه٤ز 

ثالخشٟ رثس ثُقِز دجُالؽت٤ٖ ٝصٞع٤غ ٗطجم ثُقٔج٣ز ػٖ هش٣ن ثالصلجم ػ٠ِ ٝع٤ِز ؽذ٣ذر 

ُِقٔج٣ز، ٝػ٠ِ ثهَ صوذ٣ش ثٕ ثُقٔج٣ز ثُٔوشسر دٔٞؽخ ثالصلجه٤ز صضنٖٔ ثُقوٞم ثُوج٤ٗٞٗز 

 ُِلتجس ثُض٢ صؾضشهٜج ثالصلجه٤ز ٗلغٜج. كوذ ثًذس  ثُوشثسثس ثُقجدسر ٖٓ ثُٔقجًْ دٔٞؽخ

ٓؼ٤جس ثُٔؼو٤ُٞز ػ٠ِ ث٤ٔٛز ثُقوٞم ثُوج٤ٗٞٗز ك٢ صو٤٤ْ ثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز، كؼ٠ِ عذ٤َ 

ثُٔغجٍ ؽذدس ػ٠ِ ثُقجالس ثُض٢ صضنٖٔ ثهلجال ، كوذ ؽذدس ػ٠ِ ث٤ٔٛز ثُٞفٍٞ ث٠ُ ثُضؼ٤ِْ 

ٝثُؼ٤ؼ ثالهضقجد١ ثالعجع٢. ػالٝر ػ٠ِ رُي ، كجٕ ثُٔقٌٔز ثالٝسد٤ز ُقوٞم ثالٗغجٕ ك٢ 

ؽجكجٍ، سأس ثٗٚ ٖٓ ثُنشٝس١ ػ٘ذ ثُ٘ظش ك٢ ٓؼ٤جس ثُٔؼو٤ُٞز الخض٤جس ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ هن٤ز 

ثؽشثء صقو٤ن ٝثعغ ك٢ ٗٞػ٤ز ثُق٤جر ثُض٢ هذ ٣ضٞهؼٜج ٓوذّ هِخ ثُِؾٞء ُِققٍٞ ػ٠ِ ثٌُٔجٕ 

ثُذذ٣َ ك٢ ٝه٘ٚ، كٜٞ ثرث ثدضٌجس ُٜ٘ؼ ٓذذة٢ ٣٘جفش ثُلْٜ ثُوجةْ ػ٠ِ ثُقوٞم ُِقٔج٣ز ثُوجةٔز 

. ثٕ ثُقذ ثالد٠ٗ ثُٔوذٍٞ ٖٓ ثُقوٞم ثُٔضأفِز ك٢ ٓلّٜٞ ١3٩١ه٤ز ثُالؽت٤ٖ ُؼجّ ػ٠ِ ثصلج

ثُقٔج٣ز ٛٞ ٓٞمٞع ٓلضٞؿ ُِ٘وجػ ، ف٤ظ ٣ٌٖٔ ثُوٍٞ ثٕ ثُقٔج٣ز صضطِخ ٖٓ ثُقٌٞٓز ػجدر 

ثٕ صٌٕٞ هجدسر ػ٠ِ صوذ٣ْ ًَ فوٞم ثالٗغجٕ ثالعجع٤ز ك٢ ثُٔ٘طوز ثُٔوضشفز ُِقٔج٣ز، ػ٠ِ 

ثُخجفز  ١399ُضضثّ دجُضؼٜذثس ثُٞثسدر ك٢ ثُؼٜذ٣ٖ ثُذ٤٤ُٖٝ ُؼجّ ٛزث ثالعجط ع٤ضْ ثال

دجُقوٞم ثُٔذ٤ٗز ٝثُغ٤جع٤ز ٝثالهضقجد٣ز ٝثالؽضٔجػ٤ز ٝثُغوجك٤ز ًقذ ثد٠ٗ. كوذ ثكضشك ٛٞؿٞ 

عضٞس١ ثٕ ثُقٔج٣ز ٣ؾخ ثٕ ال ٣ضْ صؼش٣لٜج ػ٠ِ ثعجط ثُٔؼج٤٣ش ثُٔطِوز، دَ ٣ؾخ ثٕ ال ٣ٌٕٞ 

د٤ٖ ثالؽخجؿ ثُز٣ٖ صْ ثػجدصْٜ  ُإلٗغج٤ٕٔغ ثُقوٞم ثالعجع٤ز ٛ٘جى ث١ ص٤٤ٔض ك٢ ثُضٔضغ دؾ

ًجٕ هذ  ١332ث٠ُ ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ ٝثالخش٣ٖ ثُٔو٤ٔ٤ٖ ك٢ رُي ثٌُٔجٕ. ثٕ ثالْٓ ثُٔضقذر ك٢ ػجّ 

ثهضشفش ثُذذ٣َ ثُغجُظ ك٢ ثُٔذجدا ثُضٞؽ٤ٜ٤ز ُِ٘ضٝؿ ثُز١ ؽٔؼش ك٤ٚ د٤ٖ ٜٗؼ ثُٔؼج٤٣ش 

ثالٍٝ ٜٓ٘ج ػ٠ِ " ٣ضٔضغ ثُ٘جصفٕٞ دثخ٤ِج، ػ٠ِ هذّ  ثُٔطِوز ٝثُ٘غذ٤ز ، كوذ ٗـ ثُٔذذأ

 ُألؽخجؿثُٔغجٝثر ثُضجٓز د٘لظ ثُقوٞم ٝثُقش٣جس دٔٞؽخ ثُوجٕٗٞ ثُذ٢ُٝ ٝثُٔق٢ِ ًٔج ٢ٛ 

ثالخش٣ٖ ك٢ ثُذُٝز "، ٝٛزث ٣ٞؽخ ػذّ ثُض٤٤ٔض ك٢ ثُضٔضغ دج١ ٖٓ ثُقوٞم ٝثُقش٣جس ػ٠ِ 

ثعجط ثْٜٗ ٓؾشد٣ٖ دثخ٤ِج. كٖٔ ثُٔضلن ػ٤ِٚ ثٗٚ ال ٣ٞؽذ صٞثكن ػ٠ِ ثٕ ث١ ثٗضٜجى ُقوٞم 

ثالٗغجٕ ٣ؼذ دٔغجدز خطش ثُضؼشك ُالمطٜجد، كٜ٘جى ٖٓ ثُقوٞم ثُض٢ ال صوذَ ثالٗضوجؿ 
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، ٜٝٓ٘ج ٓج ٣وذَ ًجُقوٞم ثُغوجك٤ز ٝثالهضقجد٣ز، ٝدؼذجسر ثخشٟ ثٕ ثُقوٞم ًجُضؼشك ُِضؼز٣خ

٣ؾخ ٓشثػجصٜج  ٌُٖ ٤ُظ ًَ صٜذ٣ذ ُٜزٙ ثُقوٞم ٣شه٠ ث٠ُ خطش ثالمطٜجد
29

 . 

 

II.  .انًطهت انثبَية 

 ششوط تطجيك انحًبيخ انجذيهخ

ٝثهؼ٤ز ػ٠ِ ُوذ ثؽضشه ػذد ٖٓ ثُلوٜجء ُِققٍٞ ػ٠ِ ثُذذ٣َ ثُقٔجة٢ ثٕ صٌٕٞ ٛ٘جى ثدُز    

ثٕ هجُخ ثُِؾٞء ٣غضط٤غ ثُضٔضغ دجُقٔج٣ز ثُٞه٤٘ز ك٢ ٓ٘طوز ثخشٟ ٖٓ دِذٙ ثالف٢ِ، ًٔج 

ثؽضشهٞث ث٣نج ثٕ صضٞثكش ك٢ ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ ثالٌٓج٤ٗز دجُٔقجكظز ػ٠ِ ٝؽٞد ثُؾخـ ثؽضٔجػ٤ج 

َ ٝثهضقجد٣ج ، كجرث ٓج صؼشك ث٠ُ ٓخجهش ؽغذ٣ز، أٝ ثٗٚ ال ٣ٌٔ٘ٚ ثُٞفٍٞ ث٠ُ ثٌُٔجٕ ثُذذ٣

ث٠ُ  دجإلمجكزثال ٖٓ خالٍ ثؽض٤جص ٓ٘طوز ك٤ٜج فشح هجةٔز، ثٝ ثٗٚ ٣خضذب ك٢ ثٓجًٖ ٓؼضُٝز ، 

ػذّ صٌٔ٘ٚ ٖٓ ثُققٍٞ ػ٠ِ ٝظ٤لز ٓ٘جعذز أٝ فؼٞدز ثُذقظ ػٜ٘ج ، كجٕ ٓغَ ٛزٙ ثُٔغجةَ 

صٌٕٞ ػجةوج ثٓجّ ثالػضشثف ُٚ دجٌُٔجٕ ثُذذ٣َ 
21

صْ ثُضٞفَ ث٠ُ ٓؾٔٞػز  ١333. كل٢ ػجّ 

ثُض٢ صقٌْ ثُذذ٣َ ُِقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز ك٢ د٤َُ ٤ٓضؾؾجٕ فٍٞ ثُذذ٣َ ثُقٔجة٢ ثُذثخ٢ِ  ٖٓ ثُٔذجدا

 ثُض٢ صضٔغَ دجالص٢: 

 ُألٝمجعال ٣ٞؽذ ٓذشس ُشكل ٓ٘ـ فلز ثُالؽب الفذ ثالؽخجؿ ػ٠ِ ثعجط ثُضو٤٤ْ  -١

ٝثُظشٝف ثُض٢ ثفجهش دٚ ٝهش ٓـجدسصٚ، ف٤ظ ثٕ ٝثؽخ صوذ٣ْ ثُقٔج٣ز ٣ؼٞد ث٠ُ صو٤٤ْ 

 ُض٢ صٜذد هجُخ ثُِؾٞء ك٢ ثُٔغضوذَ.ثُٔخجهش ث

ثٕ ثُٔ٘طن ٣وٍٞ، ال ؽذٟٝ ٖٓ ثُذقظ ػٖ ثُذذ٣َ ثرث ُْ ٣ٌٖ ٖٓ ثٌُٖٔٔ ػٞدر ثُؾخـ  -2

 ث٠ُ دِذٙ عجُٔج.

ثٕ ثُذذ٣َ ثُقٔجة٢ ٣ؼذ ٓٞؽٞدث ثرث ٓج ًجٕ ٖٓ ثٌُٖٔٔ ثػجدر ثُؾخـ ث٠ُ دُٝضٚ ثالف٤ِز  -2

ٕٞ ٛ٘جُي ثدُز ه٣ٞز صؤًذ ثٕ دُٝضٚ هجدسر ػ٠ِ ثعجط صٞك٤ش دذ٣َ فٔجة٢ دثخ٢ِ، كوو ػ٘ذٓج صٌ

 ػ٠ِ صٞك٤ش ثُقٔج٣ز ثُٔغضٔشر ُٚ.

                                                           
26

 - Jamas C.Hathaway &Michelle Foster ، op-cit ، p 408. 
21

 .299ٓقذس عجدن، ؿ ،ث٣ٖٔ ثد٣خ ثُِٜغز -  
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٣ؾخ ثٕ صضْ ػ٤ِٔز ثُضو٤٤ْ ُِذذ٣َ دجُضٞثكن ٓغ ٓضطِذجس ثالصلجه٤ز ثُخجفز دجُالؽت٤ٖ  -9

ٝثُخجفز دٔ٘ـ فلز ثُِؾٞء، ٤ُظ كوو ٌَُ ؽخـ ُذ٣ٚ خٞكج ٓؼوٞال ٖٓ ثُضؼشك 

ثٝ ال ٣ش٣ذ دغذخ ثعضٔشثس ثُخٞف ٖٓ ثالمطٜجد  ُالمطٜجد، ٌُٖٝ ث٣نج ٌَُ ٖٓ ال ٣غضط٤غ

 ثٕ ٣غضظَ دقٔج٣ز دِذٙ.

ثرث ٓج صذ٤ٖ ُِٔقون  ك٢ فجٍ ثُضقو٤ن ك٢ هِخ ثُِؾٞء، ثٕ هجُخ ثُِؾٞء ٣ضؼشك  -٩

ُالمطٜجد ك٢ ثفذ ثهج٤ُْ ثُذُٝز، كجٕ رُي ٣ٔ٘قٚ ثُوذسر ػ٠ِ ثٕ ٣وضشؿ ػ٤ِٚ ٌٓجٗج دذ٣ال ك٢ 

 ٢ ك٢ رُي ػذد ٖٓ ثُؾشٝه: دُٝضٚ، ثال ثٕ ػ٠ِ ثُٔقون ثٕ ٣شثػ

ثُؾشه ثالٍٝ / ثٕ ٣ضٞثكش ك٢  ثٌُٔجٕ ثُٔوضشؿ  فٔج٣ز كؼجُز هجدسر ػ٠ِ فذ ٝٓوجٝٓز خطش 

ثالمطٜجد ثُز١ ٣ٞثؽٜٚ هجُخ ثُِؾٞء. ف٤ظ ال ٣ٌٖٔ هذٍٞ ثُذذ٣َ ثرث ًجٗش ثُؾٜز ثُوجةٔز 

ٓش ٛ٘ج ٝسػج٣ز ثُقٌٞٓز ثُٞه٤٘ز ، ك٤ٌٕٞ ثال ألؽشثفدضٞؽ٤ٚ ثالمطٜجد ٢ٛ ؽٜز صخنغ 

 ؿ٤ش ٓ٘طو٢ ٝؿ٤ش هج٢ٗٞٗ.

ثُؾشه ثُغج٢ٗ / ػذّ ٝؽٞد خطش ثمطٜجد ثخش ثٝ خطش ثخش ٣شه٠ ث٠ُ ٓشصذز ثالمطٜجد ك٢ 

 ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ .

هجُخ  دئ٣زثءكال ٣ٌٖٔ ثُوذٍٞ دٔوضشؿ ثُذذ٣َ ثرث ٓج ًجٕ ثُذذ٣َ ٣ؾٜذ ثخطجسث ثخشٟ ٓ٘ظٞسر 

٣شؽغ ث٠ُ ثالُضضثّ ثُوج٢ٗٞٗ ثُٞثهغ ػ٠ِ ف٤ظ ثٕ ٛزث ثُٞثؽخ  ثُِؾٞء ُٝٞ ًجٗش ثخطجس ػجٓز.

ٜٓ٘ج ثُض٢ صقظش ػ٠ِ ثُذٍٝ  ١ك٢ ف /  22ٝثُ٘جدغ ٖٓ ّ/  ١3٩١ثُذٍٝ ثالهشثف ك٢ ثصلجه٤ز 

هشد ثٝ سد ثُالؽب، كطجُٔج صٞكش ثُخطش ٖٓ ثُضؼشك ُالمطٜجد ثٝ ثُخطش ثُؾغ٤ْ ك٢ 

 ك٢ ٛزث ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ. ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ كجٕ ُطجُخ ثُِؾٞء ثُقن ك٢ ثخض٤جس ػذّ ثُؼٞدر ُذالدٙ

ثُؾشه ثُغجُظ / ٝؽٞد فذ ثد٠ٗ ُالُضضثّ دضٞك٤ش ثُقٔج٣ز ثال٣ؾجد٤ز ثُلؼجُز ًٔج فذدصٜج ثالصلجه٤ز 

١3٩١ثُذ٤ُٝز ثُخجفز دجُالؽت٤ٖ ُؼجّ 
22
. 

  

                                                           

 
22

.١١-2،  ؿ ٓقذس عجدنٛجعج١ٝ، ؽ٤ٔظ ع٢، د٤َُ ٤ٓضؾؾجٕ فٍٞ ثُذذ٣َ ثُقٔجة٢ ثُذثخ٢ِ،  --
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II.  .انًطهت انثبنثج 

 عتء اثجبد انجذيم انذاخهي

ثٕ ػخء ثعذجس ٝؽٞد ثُذذ٣َ ٣وغ ػ٠ِ ػجصن ثُذُٝز ثُض٢ هِخ ثُِؾٞء ك٤ٜج دإٔ صو٤٤ْ ثُذ٤َُ    

ػ٠ِ ثٕ ٛ٘جى دذ٣َ ثخش ك٢ ٗلظ دُٝز هجُخ ثُِؾٞء، ف٤ظ ثٕ ثُغذخ ك٢ رُي ثٕ ثُذقظ ػٖ 

ٖٓ ٝؽٞد ثُخٞف ثُز١ ُٚ ٓج ٣ذشسٙ ُذٟ هجُخ ثُِؾٞء دجٗٚ  ُِضقونثُذذ٣َ ٣ؼذ خطٞر صج٤ُز 

الفذ ثالعذجح ثُض٢ فذدصٜج ثالصلجه٤ز. ف٤ظ ثٕ ٓؼ٠٘ ثُضقون ٛزث ٣ؼ٢٘ ثٕ ٓؼشك ُالمطٜجد 

ٓ٘ـ فلز ثُِؾٞء هذ ثفذـ فوج ٓلضشمج ُطجُخ ثُِؾٞء دؼذ ثٕ صأًذس ثُذُٝز ثُض٢ هِخ 

ثُِؾٞء ك٤ٜج إٔ هجُخ ثُِؾٞء ٓؼشك ُخطش ثالمطٜجد فو٤وز، ٝدؼذجسر ثخشٟ، ثٕ ثُذُٝز 

صش٣ذ ثُضخِـ ٖٓ ص٘ل٤ز ٛزث ثُقن ثُٔلضشك ُِؾخـ دجُققٍٞ  كأٜٗجػ٘ذٓج صوضشؿ ٛزث ثُذذ٣َ 

ػ٠ِ فن ثُالؽب، ثٕ رُي ٣ذشس ٝهٞع ػخء ثالعذجس ػ٠ِ ٛزٙ ثُذُٝز 
23
ثٕ ثعضخذثّ ٓلّٜٞ   .

ثالٗضوجٍ ث٠ُ ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ ٣ؾخ ثٕ ال ٣ؤد١ ث٠ُ صقَٔ هجُخ ثُِؾٞء ثػذجء ثمجك٤ز، ثر ثٕ 

ذ٤ن ، ٢ٛ ثٕ ػخء ثعذجس ثالدػجء صوغ ػ٠ِ ثُوجػذر ثُٔؼضجدر ثُض٢ ٣ؾخ ثٕ صغضٔش دجُضط

ٖٓ ًض٤خ ثُٔلٞم٤ز  ١39ثُؾخـ ثُز١ ٣ؾخ ثٕ ٣ؤًذ رُي ثالٓش، ٛزث ٣ضلن ٓغ ٗـ ثُلوشر 

ثُغج٤ٓز ُؾؤٕٝ ثُالؽت٤ٖ ثُز١ ٣٘ـ ػ٠ِ " ك٢ ف٤ٖ ثٕ ػخء ثالعذجس ٖٓ ف٤ظ ثُٔذذأ، ٣وغ 

س ثُقِز صٌٕٞ د٤ٖ ٓوذّ ػ٠ِ ػجصن ٓوذّ ثُطِخ ٝثٕ ٝثؽخ ثالعذجس ٝثُضو٤٤ْ ُؾ٤ٔغ ثُقوجةن رث

ثُطِخ ٝثُٔقون ثٝ ثُلجفـ ُِطِخ، ك٢ دؼل ثُقجالس ٣ٌٖٔ ُِلجفـ ثعضخذثّ ؽ٤ٔغ 

ثُٞعجةَ ثُٔضجفز ُٚ ُضوذ٣ْ ثالدُز ثُالصٓز ُذػْ هِخ ثُِؾٞء " . ػ٠ِ ٛزث ثالعجط كجٕ فجٗغ 

ز ثُوشثس ٣ضقَٔ ػخء ثعذجس ، ثٕ صق٤َِ ثالٗضوجٍ ث٠ُ ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ فِز دقجُ

خجفز رثس فِز دطِخ ثُِؾٞء، ثٕ ٛزث ثالٓش ٣ؼٞد ث٠ُ ثُطشف ثُز١ ٣ؤًذ ٛزث ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ 

ثُٔقذد ُالٗضوجٍ ٝصوذ٣ْ ثالدُز ػ٠ِ ثٗٚ ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ ثُٔؼوٍٞ ُِؾخـ ثُٔؼ٢٘. ثٕ ثُوٞثػذ 

ثُٔطذوز صضطِخ ثٕ ٣ٌٕٞ هجُخ ثُِؾٞء ٝثمقج ٝدؾٌَ ًجك٢ ػ٘ذ صوذ٣ٔٚ  ُإلؽشثءثسثالعجع٤ز 

ٓجس ػٖ فجُز ثالمطٜجد ثُض٢ ٣ٞثؽٜٜج ك٢ دِذٙ، ٖٝٓ ؽٜز ثخشٟ صضطِخ ث٣نج ٖٓ ثُٔؼِٞ

ثُذُٝز ثُٔن٤لز ثٕ صؼط٠ ُِؾخـ ثُلشفز ُضوذ٣ْ فؾؾٚ ُؼذّ هذُٞٚ ٌُِٔجٕ ثُذذ٣َ ثُٔوضشؿ 
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ًٞٗٚ ؿ٤ش ٓ٘جعخ ُٚ، ًٝزُي ثرث ٓج ًجٕ ثٌُٔجٕ ٓ٘جعخ ثال ثٗٚ ؿ٤ش ٓؼوٍٞ عٞثء ٖٓ ف٤ظ 

 ٤ضٚ ُِؼ٤ؼ ك٤ٚ.ثُٞفٍٞ ث٤ُٚ ثٝ ٖٓ ف٤ظ فالف

ثٕ ثُطذ٤ؼز ثُٔؼوذر ٝثُٔٞمٞػ٤ز ُِضقون، صضطِخ ثُضقون ٖٓ ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ صو٤٤ْ دثةْ ُِظشٝف 

عش٣ؼز ثٝ ثُذش ك٢  دئؽشثءثسثُؾخق٤ز ثُخجفز ُطجُخ ثُِؾٞء ، كٖٔ ؿ٤ش ثُٔ٘جعخ ثٕ صضْ  

ء دسثعضٚ صقذ٣ذ ثُٞمغ ثٌُجَٓ. ثر ٣ضطِخ ٝدؾٌَ دثةْ ٖٓ  ثُٔقون ثع٘ج إلؽشثءثسهذٍٞ ثُلشد 

ُٔذٟ ثُٔ٘جعذز ٝثُٔؼو٤ُٞز ٌُِٔجٕ ثُذذ٣َ، ثٕ ٣وّٞ دضو٤٤ْ ثُظشٝف ثُخجفز ُِؾخـ ثُض٢ ٣ؾخ 

ثٕ صٌٕٞ ٓٞعوز دؾٌَ ؽ٤ذ ٝثُٔؼِٞٓجس ثُض٢ ٣غض٘ذ ػ٤ِٜج ٣ؾخ ثٕ صٌٕٞ ٗٞػ٤ز ٝٓقذعز، 

ٝثُذقظ ك٢ ظشٝف دِذ ثالفَ ثُض٢ صؼذ ٖٓ ثُؼ٘جفش ثُٜٔٔز ك٢ ثُضقون ك٢ ثُطِخ، ٓغ رُي 

كجةذر ٛزٙ ثُٔؼِٞٓجس ٓقذٝدر ك٢ ثُقجالس ثُض٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜج ٝمغ دِذ ثالفَ ٓضوِذج،  هذ صٌٕٞ

ٖٓ ؽٜز ثخشٟ هذ ٣قذط صـ٤ش ٓلجؽب ك٢ ٓ٘جهن صؼضذش ُقذ ث٥ٕ أٓ٘ز.
21
. 

ثٕ ٖٓ ثُٔالفع ػ٠ِ ؿجُذ٤ز ثالفٌجّ ثُقجدسر ٖٓ ثُٔقجًْ ثُٞه٤٘ز ك٢ ثُذٍٝ ثُض٢ ٝمؼش 

سس ك٤ٜج ث٠ُ ثٌٓج٤ٗز صطذ٤ن ثُذذ٣َ ثُذثخ٢ِ آ٤ُجس خجفز ُِذش ك٢ هِذجس ثُِؾٞء هذ ثؽج

ُِقٔج٣ز، ثال ثٜٗج ُْ صضٌٖٔ ٖٓ ث٣ؾجد مٞثدو ٓقذدر ثٝ ٓؼج٤٣ش ٝثمقز صقٌْ ثُٔٞمٞع، ثر ثٕ 

صطذ٤ن ثُذذ٣َ ٖٓ ػذٓٚ ٣ؼضٔذ ٝدؾٌَ ثعجع٢ ػ٠ِ ه٘جػز ثُٔقٌٔز ٝثُظشٝف ثُٔق٤طز دٌَ 

سكل هِخ ثُِؾٞء ػ٠ِ ثعجط هن٤ز ػ٠ِ فذر. كؼ٠ِ عذ٤َ ثُٔغجٍ هشسس ثُٔقجًْ ثالٓش٤ٌ٣ز 

ثٕ ٓوذّ ثُطِخ ُْ ٣وذّ ثُذ٤َُ ػ٠ِ ٝؽٞد ثُخٞف ثُٔذشس ٖٓ ثُضؼشك ُالمطٜجد ك٢ فجُز 

ثٗضوجُٚ ُِؼ٤ؼ ك٢ ٌٓجٕ ثخش ك٢ دُٝضٚ. ٝك٢ هن٤ز ثخشٟ، ثؽجسس ثُٔقٌٔز ث٠ُ، ثرث ًجٕ ثد٘جء 

٤ٜج ثُٔذػ٢، هجةلز ثُغ٤خ ٣ضؼشمٕٞ ُالمطٜجد ك٢ ثه٤ِْ ثُذ٘ؾجح، ٢ٛٝ ثُٔ٘طوز ثُض٢ ٣ؼ٤ؼ ك

ثال ثْٜٗ ٖٓ ثٌُٖٔٔ ثُؼ٤ؼ دأٓجٕ ك٢ ٓ٘جهن ثخشٟ ٖٓ ثُٜ٘ذ. ٝال ٣ٞؽذ ث١ عذخ ٓؼوٍٞ ٣ٔ٘غ 

ثُٔذػ٢ ٖٓ ثالٗضوجٍ ُِؼ٤ؼ ك٢ صِي ثُٔ٘جهن. ثال ثٜٗج ك٢ هن٤ز ثخشٟ ٓ٘قش ثُؾخـ فن 

ثُِؾٞء ٝهذُٞٚ ًالؽب ك٢ ثُٞال٣جس ثُٔضقذر ثالٓش٤ٌ٣ز ُِؾخـ ثُز١ صؼشك ُالمطٜجد ٖٓ 
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س ثُؾشهز، ػ٠ِ ثعجط ثٗٚ ال ٣ٌٖٔ صلجد١ ثالمطٜجد فض٠ ُٞ ثٗضوَ هجُخ ثُِؾٞء هذَ هٞث

ُِؼ٤ؼ ك٢ ٌٓجٕ ثخش ٖٓ دُٝضٚ.
2١
  

 

III. انًجحث انثبنث 

 انًىلف انذوني يٍ انحًبيخ انذاخهيخ انجذيهخ

ثٕ ثُٔؾضٔغ ثُذ٢ُٝ دؾ٤ٔغ صؾ٤ٌالصٚ ثخز ػ٠ِ ػجصوٚ ٓؼجُؾز ظجٛشر ثُِؾٞء، ٝدذأس ثُذٍٝ     

صغضوذَ ثػذثد ًذ٤شر ٖٓ ثُالؽت٤ٖ ًجُذٍٝ ثالٝسد٤ز ثُض٢ صضقَٔ ثُؼخء ثالًذش ك٢ ٝخجفز ثُض٢ 

رُي ك٢ ث٣ؾجد ثُذذ٣َ ػٖ ثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز كضذ٘ش ٓلّٜٞ ثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز ٝصؾغذ رُي ك٢ 

ثٝسدج ٝثُٔؾِظ ثالٝسد٢ ُؾؤٕٝ ثُالؽت٤ٖ ٝثُٔـ٤ذ٤ٖ، ًٔج  ٓٞثهق ثالصقجد ثالٝسد٢ ٝٓؾِظ

ضقذر ٝثُِؾجٕ ثُذ٤ُٝز دٝسث ك٢ ثسعجء ٛزث ثُٔلّٜٞ .ٝع٤ضْ ٓ٘جهؾز ٛزٙ ثُٔٞثهق ثُٔ ُألًْٓجٕ 

 ٖٓ خالٍ ثُٔطجُخ ثُغالط ثُض٢ صنٜٔ٘ج ثُٔذقظ.

 ثُٔطِخ ثالٍٝ/ ثُٔٞهق ثالٝسد٢ 

 (UNثُٔطِخ ثُغج٢ٗ / ثالْٓ ثُٔضقذر  )

 .ثُٔطِخ ثُغجُظ / صطذ٤ن ثُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز ػ٠ِ هجُذ٢ ثُِؾٞء ثُؼشثه٤٤ٖ

  

III.  .انًطهت االول أ 

 انًىلف االوسثي

صؼذ ثُوجسر ثالٝسد٤ز ثُٞؽٜز ثُٔلنِز ُِؼذ٣ذ ٖٓ ثُالؽت٤ٖ ثر ٣ؾذٕٝ ك٤ٜج ثُٔالر ثالٖٓ، ثٕ    

ٝثُذشصًٍٞٞ ثُِٔقن دٜج ُؼجّ  ١3٩١ثُذٍٝ ثالٝسد٤ز صؼذ ثهشثف ك٢ ثصلجه٤ز ثُالؽت٤ٖ ُؼجّ 

ك٢ هجُذ٢ ثُِؾٞء، كوذ  ؽشٝهٜج صقووش، ك٤ٌٕٞ ػ٤ِٜج ٝثؽخ صوذ٣ْ ثُقٔج٣ز ُْٜ ثرث ١391

ػِٔش ثُذٍٝ ثالٝسد٤ز ػ٠ِ ثُقذ ٖٓ هذٍٞ هِذجس ثُِؾٞء دجالعضؼجمز ػٖ ثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز 

دجُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز، ٖٓ خالٍ ثٛضٔجّ ٤ٛتجصٜج  ١3٩١ثُٔوشسر دٔٞؽخ ثصلجه٤ز ؽ٤٘ق ُؼجّ 

ث٠ُ ثُٔؾِظ ثالٝسد٢ ُؾؤٕٝ  دجإلمجكزدٔٞمغ ثُالؽت٤ٖ ًجالصقجد ثالٝسد٢، ٝٓؾِظ ثٝسدج 
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ثُالؽت٤ٖ ٝثُٔـ٤ذ٤ٖ. ُٝذ٤جٕ ثُٔٞهق ثالٝسد٢ ٖٓ ثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز هغْ ثُٔطِخ ث٠ُ عالعز 

 كشٝع:

 

III. .انفشع االول . 1أ 

 ( EUيىلف االتحبد االوسثي )    

٣ضٔغَ  ١339ثرثس  9ُوذ ًجٕ ُذٍٝ ثالصقجد ثالٝسد٢ ٓٞهلج ٖٓ ثُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز صْ ثصخجرٙ ك٢      

خالٍ  كٌشر  "٣ذذٝ ٖٓ ثٕ ثُض٘غ٤ن ك٢ ثُضطذ٤ن د٤ٖ ثُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز ٝصؼش٣ق ثُالؽت٤ٖ،جالص٢ ) د

ٓلجدٛج ثٕ  ثالمطٜجد ٣وضقش دؾٌَ ٝثمـ ػ٠ِ ؽضء ٓؼ٤ٖ ٖٓ ثه٤ِْ ثُذُٝز، ٖٝٓ ثُنشٝس١ 

، ثٕ ثُؾخـ ثُٔؼ٢٘ ١3٩١ٖٓ ثصلجه٤ز  ١ثُضقون ٖٓ ثُقجُز، ٝكوج ُ٘ـ ثُٔجدر ثال٠ُٝ ثُلوشر 

ؿ٤ش هجدس ثٝ دغذخ ٛزث ثُخٞف ٖٓ ثالمطٜجد  ؿ٤ش سثؿخ ك٢ ثالعضلجدر ٖٓ فٔج٣ز رُي ثُذِذ، 

ظ ٣ؾخ ثُضأًذ ٓج ثرث ًجٕ ثُؾخـ ثُٔؼ٢٘ ال ٣ؾذ فٔج٣ز كؼجُز  ك٢ ؽضء ثخش ٖٓ دِذٙ ثُض٢ ف٤

٣ضٞهغ ثٕ ٣٘ضوَ ُٚ  دؾٌَ ٓؼوٍٞ "، ثال ثٕ ٛزث ثُ٘ـ ُْ ٣لغش ٓج ٛٞ )ثُٔؼوٍٞ ( ٝهجُش 

ثُٔلٞم٤ز ثالٝسد٤ز، ثٗٚ ٣ؾخ ثػجدر ثُ٘ظش ك٢ ثُٔٞهق ثُٔؾضشى ف٤ظ ٓج صثُش ٛ٘جى ثُؼذ٣ذ 

غ٤شر ُِؾذٍ. ًٔج ثًذ ثُٔؾِظ ثالٝسد٢ ػ٠ِ ث٤ٔٛز ثالفضشثّ ثُٔطِن ُِقن ك٢ ٖٓ ثُونج٣ج ثُٔ

هِخ ثُِؾٞء ٝٝثكوش ػ٠ِ ثٗؾجء ٗظجّ ثُِؾٞء ثالٝسد٢ ثُٔؾضشى ػ٠ِ ثعجط ثُضطذ٤ن ثٌُجَٓ 

، ٖٝٓ عْ مٔجٕ ثٕ ال ٣ؼجد ثفذ ث٠ُ ثالمطٜجد، دؼذجسر ثخشٟ ثُقلجظ ػ٠ِ ١3٩١الصلجه٤ز 

 ٣29ز. أر ثٕ  ٓؾِظ ثُؾؤٕٝ ثُؼجٓز ُالصقجد ثالٝسد٢ صذ٠٘  ك٢ صطذ٤ن ٓذذأ ػذّ ثالػجدر ثُوغش

كوشر صؼَٔ ػ٠ِ ص٘ظ٤ْ ػ٤ِٔز صذكن ثُٜٔجؽش٣ٖ ٖٓ ثُؼشثم  99خطز ػَٔ ٖٓ  ١332 ١ى

 ١ى 2٩ٝثُذِذثٕ ثُٔؾجٝسر ُِ٘ظش ك٢ ثٌٓج٤ٗز صقذ٣ذ ثُٔ٘جهن ثالٓ٘ز دثخَ دِذ ثالفَ. ٝك٢ 

( ثُٔؼ٤٘ز  HLWGٟٞ ثُؼج٢ُ ) ثٗؾب ٓؾِظ ثُؾؤٕٝ ثُخجسؽ٤ز ٓؾٔٞػز ثُٔغض ١333

ث٠ُ ٝمغ ٜٗؼ ٓضٌجَٓ ُضقذ٣ذ ثُٞمغ ك٢ دِذثٕ ثالفَ  شدؾؤٕٝ ثُالؽت٤ٖ ٝثُٜؾشر، ٝدػ

ُطجُذ٢ ثُِؾٞء ٝثُٜٔجؽش٣ٖ ك٢ ثهجس ػَٔ ثُِؾ٘ز دؾإٔ ثُقٞٓجٍ ٝثُؼشثم ٝدِذثٕ ثخشٟ ثُض٢ 
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َٔ ػ٠ِ ثؽشثءثس دذأس ثُِؾ٘ز دجُؼ ١333صؾ٤ش ث٠ُ ٓلّٜٞ ثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز. ٝك٢ ثرثس 

ثُٔضذؼز ك٢ ثُِؾٞء ُإلؽشثءثسثُِؾٞء ٝث٣ؾجد ثُٔؼج٤٣ش ثُٔؾضشًز 
22

 . 

دجُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز، ثر ثٕ ٓٞهلْٜ سًض  دجألخزثٕ ٓٞهق ثالصقجد ثالٝسد٢ ؽجء ٓ٘غؾٔج ٓغ ثُضٞؽٚ 

ػ٠ِ ٓغأُز ثٕ ثالمطٜجد هذ ال ٣ٌٕٞ ػجٓج ػ٠ِ ثه٤ِْ ثُذُٝز، ٖٝٓ عْ ٣ٌٖٔ ُِؾخـ ثٕ ٣ِؾأ 

 ثخش ٖٓ دُٝضٚ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ آٓ٘ج.ث٠ُ ٌٓجٕ 

 

III. .انفشع انثبَي . 2أ 

 ( CEيجهس اوسثب  )  

٣وغ  ك٢  ١393ػجّ  صأعظدُٝز ثٝسد٤ز  ٣91ؼذ ٓؾِظ ثٝسدج ٓ٘ظٔز د٤ُٝز ٌٓٞٗز ٖٓ 

عضشثعذٞسؽ ػ٠ِ ثُقذٝد ثالُٔج٤ٗز ثُلشٗغ٤ز، ثُؼن٣ٞز ك٤ٚ ٓلضٞفز ُِذٍٝ ثُض٢ صوذَ هجٕٗٞ 

ٝثُقش٣جس ُؾ٤ٔغ ثُٔٞثه٤ٖ٘. ٖٓ أدشص إٗؾجصثس  فوٞم ثإلٗغجٕ ثُونجء ثُض٢ صنٖٔ

ثُٔقٌٔز  ٝثُز١ ٣ٔغَ أعجط 1950 ك٢ ػجّ ث٤ُٔغجم ثألٝسٝد٢ ُقوٞم ثإلٗغجٕ :ثُٔؾِظ

ثالصقجد  ٓؾِظ أٝسٝدج ٛٞ ٓ٘ظٔز ٓ٘لقِز ٤ُٝظ ؽضء ٖٓ .ثألٝسد٤ز ُقوٞم ثإلٗغجٕ

.ٝثُٔؾِظ ثألٝسٝد٢ ٓؾِظ ثالصقجد ثألٝسد٢ ، ٓغ ٓالفظز أٗٚ ٓخضِق ػٖثألٝسٝد٢
22

 

   ( ECHRثٝال / ثالصلجه٤ز ثالٝسد٤ز ُقوٞم ثالٗغجٕ  ) 

ثٕ ٓٞهق ثالصلجه٤ز ٖٓ ثُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز ٣ضنـ ٖٓ خالٍ هشثس٣ٖ ُِٔقٌٔز ثالٝسد٤ز ُقوٞم    

ثالٗغجٕ، ثُض٢ ثخزس دؼ٤ٖ ثالػضذجس ثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز ك٢ ثُٔٔجسعز، كل٢ هن٤ز ) 

Vilvarajah ٕمذ ثٌُِٔٔز ثُٔضقذر، ػذس ثٕ ثؽضثء ًذ٤شر ٖٓ ع٤شالٌٗج ال صضثٍ  ك٢ أٓج )

ٖٓ ثالصلجه٤ز ثالٝسد٤ز ُقوٞم ثالٗغجٕ ثُض٢ ص٘ـ  2ثٗٚ ال ٣ٞؽذ خشم ُِٔجدر ٝصٞفِش ث٠ُ 

ػ٠ِ " ال ٣ؾٞص ثخنجع ث١ ثٗغجٕ ُِضؼز٣خ ٝال ُِٔؼجِٓز ثٝ ثُؼوٞدز ث٤ُٜٔ٘ز ٌُِشثٓز " . ٝك٢ 

هن٤ز ؽجكجٍ مذ ثٌُِٔٔز ثُٔضقذر، ثخزس ثُٔقٌٔز ك٢ فغجدٜج فو٤وز ٖٓ ثٕ ال ثٓجٕ ٖٓ 

ٖٓ ثالصلجه٤ز ثالٝسد٤ز  2ٝث٤ُٜٔ٘ز ٓٔج ٣ؾٌَ خشهج ُِٔجدر  إٗغج٤ٗزثُالثُضؼز٣خ ثٝ ثُٔؼجِٓز 
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 الموقع: شبكة المعلومات الدولية ) االنترنت ( -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A3%D9%88%

D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1950
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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 2ُقوٞم ثالٗغجٕ، ٝٝؽذس ثُٔقٌٔز ثٗٚ ثرث ٓج صْ ثُضشف٤َ كغ٤ٌٕٞ رُي دٔغجدز ثٗضٜجى ُِٔجدر 

 ٖٓ ثالصلجه٤ز ثالٝسد٤ز ُقوٞم ثالٗغجٕ.

جعال ُضِي ثُض٢ ٔقٌٔز ٜٗؾج ُٓٔٝك٢ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُونج٣ج ثُٔضؼِوز د٤ٞؿغالك٤ج ثُغجدوز، ثصذؼش ث

هجٓش دٚ عِطجس ثُِؾٞء ك٢ ثُذُٝز ثُض٢ هِخ ك٤ٜج ثُِؾٞء ُِ٘ظش ك٢ ٓغأُز ثُذذ٣َ ثُذثخ٢ِ ، 

كل٢ ثُون٤ز ثُٔضؼِوز دطشد ثٌُشٝثص٤٤ٖ ث٠ُ ًشٝثص٤ج ٝسدٔج ث٠ُ ثُذٞع٘ز ؿ٤ش ٓوذُٞز ٝكوج ُ٘ـ 

ُؾٔجػ٢ ٖٓ دشٝصًٍٞٞ ) فظش ثُطشد ث 9ٖٓ ثالصلجه٤ز ثالٝسد٤ز ُقوٞم ثالٗغجٕ ٝ ّ/ 2ّ/

(، ف٤ظ ًجٕ ؽ٤ٔغ ثُٔضوذ٤ٖٓ ُطِخ ثُِؾٞء ٖٓ ثفَ ًشٝثص٢ ٖٓ ثُذٞع٘ز ٣ٝقِٕٔٞ ُألؽجٗخ

ثُؾ٘غ٤ز ثُذٞع٤٘ز ٝثٌُشٝثص٤ز، ٝثػضذشس ثُٔقٌٔز ثْٜٗ ٣قِٕٔٞ ؽٞثص علش ًشٝثص٢ ٝثٕ 

ًشٝثص٤ج ًجٗش دِذ ثٖٓ، ٖٝٓ ؽٜز ثخشٟ ال ٣ٞؽذ د٤َُ ػ٠ِ ثْٜٗ ع٤شفِٕٞ ث٠ُ ثُذٞع٘ز، 

٠ُ ثُذٞع٘ز ٓشر ثخشٟ كغ٤ٌٕٞ رُي ك٢ ثُٔ٘طوز ثُض٢ ٣ٌٕٞ ثٌُشٝثس ْٛ ٝفض٠ ُٞ ثسعِٞث ث

ثالؿِذ٤ز ك٤ٜج، ٝػ٠ِ ث٣ز فجٍ كجٕ ثُؾٜجس ثُٔغؤُٝز ػٖ صطذ٤ن ثُضشف٤َ عٞف صأخز دجالػضذجس 

ثُقجُز ثُقق٤ز ُطجُذ٢ ثُِؾٞء، هشسس ثُٔقٌٔز ٖٓ ثٗٚ ال ٣ٞؽذ خطش فو٤و٢ ٖٓ ثُٔؼجِٓز ك٢ 

ٖٓ ثالصلجه٤ز ثالٝسد٤ز ُقوٞم ثالٗغجٕ ػ٘ذ ثُؼٞدر ث٠ُ  2فجٍ صشف٤ِْٜ ٣ضؼجسك ٝٗـ ّ/

 ًشٝثص٤ج ثٝ ك٢ ظَ ظشٝف ٓؼ٤٘ز ث٠ُ ثُذٞع٘ز.

 (PACE) عج٤ٗج / ثُؾٔؼ٤ز ثُذشُٔج٤ٗز ثالٝسد٤ز 

ثٕ ٛزٙ ثُؾٔؼ٤ز صؼذ ٝثفذر ٖٓ ثالؽٜضر ثُوج٤ٗٞٗز ُٔؾِظ ثٝسدج، ٢ٛ ٓ٘ظٔز د٤ُٝز ٌٓشعز 

وجٕٗٞ. ثر ثٕ ٛزٙ ثُؾٔؼ٤ز صؾشف ػ٠ِ ثُٔقٌٔز ُذػْ فوٞم ثالٗغجٕ ٝثُذ٣ٔوشثه٤ز ٝع٤جدر ثُ

دشُٔج٤ٗج ٖٓ ثُذشُٔجٗجس ثُٞه٤٘ز ُذٍٝ ثُٔؾِظ  2١2ثالٝسد٤ز ُقوٞم ثالٗغجٕ ٢ٛٝ ٌٓٞٗز ٖٓ 

ك٢ ثٝسدج، صؾضٔغ ثسدغ ٓشثس ك٢ ثُغ٘ز ُِؾِغجس ثُؼجٓز ُٝٔذر ثعذٞع ك٢  91ثٍ 

عضشثعذٞسؽ
29
. 

ُض٢ ثًذس ك٤ٜج ثٕ ػ٠ِ ثُذٍٝ ثُض٢ ، ث2111ك٢ ػجّ  ١991سهْ ثُضٞف٤ز ُوذ هذٓش ثُؾٔؼ٤ز 

صشؿخ ك٢ ثالٓضغجٍ الُضضثٓجصٜج، ٣ؾخ ثٕ صؼضشف ٝدؾٌَ ٓ٘ظْ ك٢ ثؽشثءثس صقذ٣ذ ٝمغ 

ثُالؽب، ف٤ظ ٣ؾخ ػ٤ِْٜ ثٕ ال صطجُخ هجُذ٢ ثُِؾٞء ٖٓ ثعذجس ثْٜٗ هذ ثعض٘لزٝث ؽ٤ٔغ 
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٤ز ثُذذ٣ِز هذَ ثالٌٓج٤ٗجس ُِٞفٍٞ ث٠ُ ثُٔ٘جهن ثالٓ٘ز ك٢ دُْٜٝ دٔج ٣ؼشف ) ثُقٔج٣ز ثُذثخِ

ثُغؼ٢ ث٠ُ ثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز ك٢ ؿ٤ش دُٝضْٜ (
2٩

 . 

أر ٣ضشصخ ػ٠ِ ٛزٙ ثُضٞف٤ز، ثٕ ػ٠ِ ثُذٍٝ ثالٝسد٤ز ٝثؽخ ثالُضضثّ دٔج هشسصٚ ثصلجه٤ز 

ثُالؽت٤ٖ ٖٓ ثُقٔج٣ز، ٝال صؾؼَ ٖٓ ثُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز ٓذشسث ُشكل هِذجس ثُِؾٞء ثال دؼذ 

 ثُضقون ٖٓ ٝؽٞد ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ كؼ٤ِج.

 

III. .انفشع انثبنث . 3أ 

 (  ECREيىلف انًجهس االوسثي نشؤوٌ انالجئيٍ وانًغيجيٍ  )    

ثٕ ٣٘ضوَ ث٠ُ  دئٌٓجٗٚثٕ دؼل ثُذٍٝ ثالٝسد٤ز صشكل ثُِؾٞء ػ٠ِ ثعجط ثٕ هجُخ ثُِؾٞء     

دِذٙ، ٖٝٓ عْ ٣ضؾ٘خ ثالمطٜجد. ف٤ظ ثٕ ثُضٜذ٣ذ دجالمطٜجد ال ٣ٔضذ ث٠ُ  ٓ٘طوز ثخشٟ ٖٓ

دجٌُجَٓ. ثٕ ثصلجه٤ز ؽ٤٘ق ُالؽت٤ٖ ُْ صؾضشه ػ٠ِ ثُالؽب ثٕ ٣غؼ٠ ثٝال ث٠ُ ثه٤ِْ ثُذُٝز 

ثُذقظ ػٖ ٌٓجٕ دذ٣َ ك٢ دُٝضٚ هذَ ثٕ ٣غؼ٠ ث٠ُ هِخ ثُقٔج٣ز ٖٓ دُٝز ثخشٟ، ثٝ ثٕ 

ثٕ ٣طِخ ثُِؾٞء .ثٕ  ٤غثالمطٜجد ٣ؾخ ثٕ ٣ٔضذ ث٠ُ ثسثم٢ ثُذُٝز دجٌُجَٓ ٢ٌُ ٣غضط

ثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز  إلٌٗجسثُذذ٣ِز ؽؼَ ٖٓ ٛزٙ ثُلٌشر عذذج  ثالعضخذثّ ثالعجع٢ ُِقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز

ُِز٣ٖ ٣ٌٖٔ ثٕ ٣ؼضشف ُْٜ دقلز ثُالؽب، ف٤ظ ثٕ دؼل ثُذٍٝ ال صشًض ػ٠ِ ٓغأُز ثعجع٤ز، 

صٌٖٔ ك٤ٔج ثرث ًجٕ هجُخ ثُِؾٞء ٛٞ فو٤وز ك٢ ٓأٖٓ ٖٓ ٓخجهش ثُضؼشك ُألرٟ ك٢ دُٝز 

 ِذ٤ز دقؾز ثٕ هجُخ ثُِؾٞء ُْ ٣وْ ثدضذثء  ثالفَ . ًٔج ثٕ ثُذٍٝ ثعضخذٓش ثُلٌشر دطش٣وز ع

 دئٌٓجٗٚدجُذقظ ػٖ ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ ك٤ٌٕٞ هِذٚ دجُِؾٞء ٤ُظ فو٤و٤ج، دؼذجسر ثخشٟ، ثٗٚ ًجٕ 

ٖٓ  ECRE)ثُضخِـ ٖٓ ثالمطٜجد ك٢ ٌٓجٕ ثخش ُٞ عؼ٠ ث٠ُ رُي. ُوذ الفع ثُٔؾِظ  )

ٞد ثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ثٕ ٛ٘جى فجالس سكنش ك٤ٜج ثُذٍٝ ثالٝسد٤ز ثُقٔج٣ز ػ٠ِ ثعجط ٝؽ

٣٘ضٕٔٞ ث٠ُ ػشم ٝثفذ ثُز٣ٖ ثؽذشٝث ػ٠ِ صشى ٓ٘جصُْٜ ك٢ دِذْٛ ثالف٢ِ   ألؽخجؿثُذذ٣ِز 

ٖٓ هذَ ٓؾٔٞػز ثخشٟ، كجٕ ٛزٙ ثُذٍٝ هذ عجٛٔش ٝدؾٌَ ٓذجؽش ك٢ صلجهْ ثُٔؾٌِز ٝصؾش٣ذ 

س ( ٖٓ ثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ٣ذٝس فٍٞ ثٕ ثُٔقٞ ECREثالؽخجؿ دثخ٤ِج. ثٕ ٓٞهق ثُٔؾِظ )
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ثُشة٤ظ ُِضقو٤ن ك٢ هِخ هجُخ ثُِؾٞء ٣ؾخ ثٕ ٣ٌٕٞ ٓذ٢٘ دثةٔج ػ٠ِ ٓج ثرث ًجٕ هجُخ 

ثُِؾٞء ُذ٣ٚ خٞف فو٤و٢ ٖٓ ثُضؼشك ُالمطٜجد ك٢ دِذٙ ثالف٢ِ، ًٝؾضء ٖٓ ثُضقو٤ن ك٢ 

ثالعجط ثُؾذ١ ُِضؼشك ُالمطٜجد ك٢ ثُقجالس ثُض٢ هذ صوّٞ ك٤ٜج ثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز دذال 

 ُذ٤ُٝز الدذ ٖٓ ثُضقون ٖٓ ثُٔؼج٤٣ش ثُضج٤ُز: ٖٓ ثُقٔج٣ز ث

٣ؾخ ثٕ ٣ٌٕٞ خطش ثالمشثس ثُؾغ٤ٔز ثُض٢ هذ صِقن دجُؾخـ ك٢ ثٌُٔجٕ ثُٔوضشؿ  -١

 ُِقٔج٣ز ثُذذ٣ِز ثهَ ٖٓ ثفضٔجٍ فذٝعٚ ٝدؾٌَ ٓؼوٍٞ.

٣ؾخ ثٕ ٣ٌٕٞ هجُخ ثُِؾٞء هجدسث ػ٠ِ ثُٞفٍٞ ث٠ُ ٓ٘طوز ثُقٔج٣ز دؾٌَ هج٢ٗٞٗ ٝثٖٓ  -2

 ٝدٌشثٓز.

٣ؾخ ثٕ صٌٕٞ ٓ٘طوز ثُقٔج٣ز خج٤ُز ٖٓ ثُظشٝف ثُض٢ ٖٓ ثٌُٖٔٔ صؼشك ثُؾخـ ثُؼجةذ  -2

 ث٠ُ خطش ؽغ٤ْ.

ؽشٝه ثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ٣ؾخ ثٕ صٌٕٞ ػ٠ِ ثهَ صوذ٣ش ٗلظ ثُؾشٝه ثُض٢ صضقن ُالؽب  -9

 دٔؼ٠٘ ثٕ صضٞثكش ثُقٔج٣ز دقٌْ ثُوجٕٗٞ ٤ُٝظ دقٌْ ثُٞثهغ. ُالؽت٤ٖ، ١3٩١ٝكوج الصلجه٤ز 

كال ٣ٞؽذ دذ٣َ ػٖ ثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز ٓج ُْ ٣ضْ ثعض٤لجء ًَ ٛزٙ ثُٔؼج٤٣ش، ًٔج ٓٞهق ثُٔؾِظ ٛٞ 

ثٕ دذ٣َ ثُقٔج٣ز ٗجدسث ٓج ٣ٌٕٞ ٓٞؽٞدث، ٝرُي ػ٘ذٓج صٌٕٞ ثُذُٝز ٢ٛ ثُٔنطٜذ ثُقو٤و٢، 

ٝػ٠ِ ثُشؿْ ٖٓ رُي ٣ؾخ ثٕ صطذن ثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز دؼ٘ج٣ز ًذ٤شر 
29
. 

 

III.  .انًطهت انثبَية 

 (UNااليى انًتحذح)

ثُٔضقذر ٓٞهلج ٖٓ ثُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز ٖٓ خالٍ ثُِؾجٕ ثُضجدؼز ُٜج صٔغَ صذ٢٘  ُألُْٓوذ ًجٕ      

ٓلّٜٞ ٛزٙ ثُقٔج٣ز ٓض٠ ٓج صٞكشس ؽشٝهٜج، كجرث ُْ ٣ضٌٖٔ ثُؾخـ ٖٓ ثُٞفٍٞ ث٠ُ ثٌُٔجٕ 

ج٣ز ثُذ٤ُٝز ثٝ ٣خؾ٠ ٖٓ ػٞدصٚ ث٠ُ دِذ ثالفَ كجٗٚ ٣ذو٠ خجمؼج ث٠ُ ثُقٔ دأٓجٕثُذذ٣َ 

، ٖٝٓ ٛزٙ ثُِؾجٕ ٢ٛ ُؾ٘ز ٓ٘جٛنز ثُضؼز٣خ ١3٩١ثُٔوشسر دٔٞؽخ ثصلجه٤ز ثُالؽت٤ٖ ُؼجّ 

 ٝثُٔلٞم٤ز ثُغج٤ٓز ُؾؤٕٝ ثُالؽت٤ٖ. 
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 - European Council on Refugee and Exils (2000) ، Position on the international of article 1 

of the REFUEE CONVENTION   ،  p 6. 
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III. .انفشع االول . 1ة 

 (CATنجُخ االيى انًتحذح انًُبهضخ نهتعزيت )  

ثُضؼز٣خ ٝؿ٤شٙ ٖٓ ٖٓ ثصلجه٤ز ٓ٘جٛنز  ١1ٖٓ ثُٔجدر  ١ثٗؾتش ٛزٙ ثُِؾ٘ز دٔٞؽخ ثُلوشر 

ص٘ؾأ ُؾ٘ز أٝ ثُؼوٞدز ثُوجع٤ز أٝ ثُالإٗغج٤ٗز أٝ ث٤ُٜٔ٘ز ثُض٢ ص٘ـ ػ٠ِ "  ثُٔؼجِٓز مشٝح

ُٔ٘جٛنز ثُضؼز٣خ )٣ؾجس إ٤ُٜج ك٤ٔج دؼذ دجعْ ثُِؾ٘ز ( ٝصنطِغ دجُٜٔجّ ثُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜج ك٤ٔج 

ػجٍ ٝٓؾٜٞد ُْٜ دجٌُلجءر ك٢  أخاله٢ذشثء ػ٠ِ ٓغضٟٞ خثُِؾ٘ز ٖٓ ػؾشر  ٝصضأُقدؼذ. 

٤ٓذثٕ فوٞم ثإلٗغجٕ، ٣ؼِٕٔٞ ك٢ ثُِؾ٘ز دقلضْٜ ثُؾخق٤ز. ٝصوّٞ ثُذٍٝ ثالهشثف دجٗضخجدْٜ 

ٓغ ٓشثػجر ثُضٞص٣غ ثُؾـشثك٢ ثُؼجدٍ ٝكجةذر ثؽضشثى دؼل ثالؽخجؿ ٖٓ رٟٝ ثُخذشر 

ثُؾٌجٟٝ ثُلشد٣ز ثٝ ثُوج٤ٗٞٗز" ٜٓٔضٜج سفذ ص٘ل٤ز ثالصلجه٤ز، ًٔج ثؽ٤ض ُٜزٙ ثُِؾ٘ز ثٕ ص٘ظش ك٢ 

 دأؽشثءدالؿجس ثالكشثد ثُض٢ ٣ذػٕٞ ك٤ٜج ثٕ فوٞهْٜ دٔٞؽخ ثالصلجه٤ز هذ ثٗضٌٜش ٝصوّٞ ثُِؾ٘ز 

ثُضقو٤وجس ثُالصٓز ك٢ رُي
21
. 

) ٛالٍ ث٣ذٕ مذ ثُغ٣ٞذ(، ثٕ ثُِؾ٘ز ثػضذشس ثٕ ثالؽخجؿ ١1١/١331كل٢ ثُذالؽ ثُٔشهْ 

( ك٢ ًغ٤ش ٖٓ  PKKٍ ثٌُشدعضج٢ٗ )ك٢ صش٤ًج  ثُٔؾضذٚ دْٜ ثْٜٗ ػ٠ِ فِز دقضح ثُؼٔج

ثالف٤جٕ هذ ٣ضؼشمٞث ُِضؼز٣خ ثع٘جء ثالعضؾٞثح، ٝثٕ ٛزٙ ثُٔٔجسعز ال صوضقش ػ٠ِ ٓ٘جهن 

ٓؼ٤٘ز ٖٓ ثُذِذ، ٝثؽجسر ك٢ صو٤٤ٜٔج ُِٞمغ ثُخط٤ش ُقوٞم ثالٗغجٕ ك٢ صش٤ًج ، ٝسأس 

ثٖٓ ُِؾٞء ك٢ ثُقٌٞٓز ثُغ٣ٞذ٣ز ٝٛٞ ٓج صشثٙ ٓلٞم٤ز ؽؤٕٝ ثُالؽت٤ٖ، ثٗٚ ال ٣ٞؽذ ٌٓجٕ 

ثُز٣ٖ ٣الفوْٜ خطش ثُضؼز٣خ ُالؽضذجٙ ك٢ ًْٜٞٗ ٗجؽط٤ٖ ك٢ فضح  ُألؽخجؿدثخَ صش٤ًج 

ٝخِقش ثُِؾ٘ز ث٠ُ ثٗٚ ك٢ مٞء ثُغٞثدن ثُغجدوز  ثُؼٔجٍ ثٌُشدعضج٢ٗ ثٝ ثُٔضؼجهل٤ٖ ٓؼٚ،

صٞؽذ ثعذجح فو٤و٤ز ُالػضوجد، ثٕ فجفخ ثُذالؽ ع٤ٌٕٞ ك٢ خطش ٖٓ ثُضؼشك ُِضؼز٣خ ثرث ٓج 

 ث٠ُ صش٤ًج. ثػ٤ذ

، أعٔجػ٤َ ث٥ٕ مذ ع٣ٞغشث، كوذ ٗظشس ثُِؾ٘ز ث٠ُ ثخض٤جس 2١/١33٩ٝك٢ ثُذالؽ ثُٔشهْ 

ثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز، ٝسأس ثٗٚ ك٤ٔج ٣ضؼِن دقؾ٤ز ثُذُٝز ثُطشف ٝثُٔؼ٢٘ دٜج ٛ٘ج ع٣ٞغشث، 

خ ٖٓ ثٕ فجفخ ثُذالؽ هذ ٣ؾذ ٓ٘طوز ثٓ٘ز ك٢ ٌٓجٕ ثخش ٖٓ صش٤ًج، الفظش ثُِؾ٘ز ثٕ فجف

                                                           
21
 : ػ٠ِ ثُشثدوثُٔلٞم٤ز ثُغج٤ٓز ُؾؤٕٝ ثُالؽت٤ٖ -

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CAT/Pages/CATIntro.aspx  

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CAT/Pages/CATIntro.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CAT/Pages/CATIntro.aspx
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ثُذالؽ ثمطش دجُلؼَ ُٔـجدسر ٓ٘طوز ثالفَ، ٝك٢ ثُٞهش ٗلغٚ ثٕ ثص٤ٓش ال صٞكش ُٚ ٓالر أٖٓ 

ث٣نج، رُي الٕ ٛ٘جى دالةَ صؾ٤ش ث٠ُ ثٕ ثُؾشهز صذقظ ػ٘ٚ، ك٤ِظ ٛ٘جى ٖٓ ٣شؽـ ثٕ 

ثص٤ٓش عضٌٕٞ ٌٓجٗج أٓ٘ج ُٚ ك٢ صش٤ًج ك٢ ٓغَ ٛزٙ ثُظشٝف، ف٤ظ صشٟ ثُِؾ٘ز ثٕ فجفخ 

 ٌَ ًجك٢ ٖٓ ثٗٚ ع٤ٌٕٞ ػشمز ُِضؼز٣خ ثرث ٓج ثػ٤ذ ث٠ُ صش٤ًج.ثُذالؽ هذ ثعذش ٝدؾ

أٝسٛجٕ أ٣جط مذ ثُغ٣ٞذ ف٤ظ ثؽجسس ثُِؾ٘ز ث٠ُ ثٕ ٓٔجسعز  31/١331ك٢ ثُذالؽ ثُٔشهْ 

ثُضؼز٣خ ك٢ صش٤ًج ال صوضقش ػ٠ِ ٓ٘جهن ٓؼ٤٘ز ك٢ صش٤ًج، ػ٠ِ ثُؼٌظ ٓٔج ثًذصٚ ثُغِطجس 

ثُققٍٞ ػ٠ِ ٌٓجٕ دذ٣َ ك٢ صش٤ًج  ثُغ٣ٞذ٣ز، ٖٝٓ عْ كجٕ فجفخ ثُذالؽ ال ٣ٌٔ٘ٚ
22
. 

 

III. .انفشع انثبَي. 2ة 

 ( UNHCRيفىضيخ االيى انًتحذح انسبييخ نشؤوٌ انالجئيٍ ) 

ثُٔضقذر ك٢ هشثسثٛج  ُألُْٓوذ ثهش ثُ٘ظجّ ثالعجع٢ ُِٔلٞم٤ز ثُقجدس ٖٓ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز   

ٜٓجّ ُِٔلٞك ثُغج٢ٓ ُؾؤٕٝ ثُالؽت٤ٖ ك٢ ثُٔجدر ثُغجٓ٘ز  ١3٩1ًجٕٗٞ ثالٍٝ  ١9ثُقجدس ك٢ 

ٓ٘ٚ صضٔغَ دضٞك٤ش ثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز ُالؽت٤ٖ ٖٓ خالٍ ٓشثهذز صطذ٤ن ثالصلجه٤جس ثُذ٤ُٝز ثُٔضؼِوز 

ػ٠ِ ثٕ  ٤١3٩١ز ؽ٤٘ق ٖٓ ثصلجه ١/ 2٩دجُالؽت٤ٖ ٝثهضشثؿ ثُضؼذ٣الس ػ٤ِٜج ٝكوج ُ٘ـ ثُٔجدر 

) ثُذٍٝ ثُٔضؼجهذر صضؼٜذ دجُضؼجٕٝ ٓغ ثُٔلٞم٤ز ُٔٔجسعز ٝظجةلٜج ٝصغ٤َٜ ٜٓٔضٜج ك٢ 

ثالؽشثف ػ٠ِ صطذ٤ن ثفٌجّ ٛزٙ ثالصلجه٤ز (، ٝػ٠ِ ٛزث ثالعجط ثفذسس ثُٔلٞم٤ز ك٢ ػجّ 

ٓؾٔٞػز ٖٓ ثالسؽجدثس ثُضلق٤ِ٤ز ثُٔضؼِوز دضطذ٤ن كٌشر ثُٜشٝح ثُذثخ٢ِ ث٠ُ  2112

جس ثُق٤ٌٓٞز ثُٔؼ٤٘ز ، ثُوج٤ٖٗٞٗ ، ثُونجء، ٌٝٓجصخ ثُٔلٞم٤ز ثُغج٤ٓز ثُض٢ صوّٞ دذسثعز ثُؾٜ

هِذجس ثُِؾٞء دجالصلجم ٓغ ثُؾٜجس ثُق٤ٌٓٞز ثُٔؼ٤٘ز . ُوذ صنٔ٘ش ٛزٙ ثالسؽجدثس ػذد ٖٓ 

ثُؼٞثَٓ ثُض٢ ٣ؾخ ثٕ صأخز د٘ظش ثالػضذجس ػ٘ذ صقذ٣ذ ٓج ثرث ًجٕ ٖٓ ثٌُٖٔٔ صطذ٤ن كٌشر 

 ثخ٢ِ ُِقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز ثُض٢ صضٔغَ دجالص٢: ثُذذ٣َ ثُذ

٣ؾخ ثٕ ال صٌٕٞ ٛ٘جى ث٣ز فؼٞدجس ُِٞفٍٞ ث٠ُ ثُٔ٘طوز ثُض٢ ٣غضط٤غ هجُخ ثُِؾٞء  -١

 ثالفضٔجء ك٤ٜج ك٢ دثخَ ٝه٘ٚ.
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 ثٕ ٣غٔـ ُطجُخ ثُِؾٞء ثالهجٓز ك٢ ثُٔ٘طوز ثُذثخ٤ِز دطش٣وز هج٤ٗٞٗز. -2

د٣ز ٗغذ٤ج ٖٓ دٕٝ ٓٞثؽٜز فؼٞدجس ال ثٕ ٣ضٌٖٔ هجُخ ثُِؾٞء ٖٓ ثُؼ٤ؼ دطش٣وز ػج -2

دثػ٢ ُٜج. ثر ثٝمقش ثُٔلٞم٤ز ثٕ ٛ٘جى ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُؼٞثَٓ ثُض٢ ٣ؾخ ثخزٛج دؼ٤ٖ 

ثالػضذجس ك٢ هن٤ز هجُخ ثُِؾٞء هذَ صطذ٤ن كٌشر ثُذذ٣َ ثُذثخ٢ِ ٓغَ ثُؼٔش، ثُؾ٘ظ، ٝمؼٚ 

ٝ ثُِـز ٝ ثُضؼ٤ِْ ٝ ٜٓ٘ضٚ ثُؼجة٢ِ ٝػالهضٚ ثالؽضٔجػ٤ز، ثالػضذجسثس ثُؼشه٤ز ٝثُذ٤٘٣ز ٝثُغوجك٤ز 

 ٝكشؿ ثُؼَٔ ثُٔضجفز ٝثالمطٜجد ثُز١ صؼشك ُٚ ك٢ ثُغجدن ٝثعشٙ ػ٠ِ ٗلغ٤ضٚ.

ثخز ٓقذس ثالمطٜجد دؼ٤ٖ ثالػضذجس ، كوذ ٣ٌٕٞ ثالمطٜجد ٓقذسٙ ثُذُٝز ٝثؽٜضصٜج  -9

كل٢ ٓغَ ٛزٙ ثُقجُز ٣ضٞهغ ثٕ ٣ٌٕٞ ثالمطٜجد  ؽجٓال ُِذُٝز ٖٝٓ ثُقؼخ ث٣ؾجد ٓ٘طوز ثٓ٘ز 

ثال أٗٚ ك٢ دؼل ثالف٤جٕ صلوذ ثُذُٝز ع٤طشصٜج ػ٠ِ ؽضء ٖٓ ثه٤ِٜٔج ؽشثء فشح ث٤ِٛز  ك٤ٜج.

ثٝ هشثسثس د٤ُٝز، كل٢ ٓغَ ٛزٙ ثُقجالس ٣ؾخ دسثعز ٓج ثرث ًجٗش ٓغَ ٛزٙ ثُٔ٘جهن صٞكش 

 .دجألٓجٕثُذذ٣َ ثُٔ٘جعخ ُطجُخ ثُِؾٞء ك٢ ثالؽضثء ثالخشٟ ٖٓ ثُذُٝز ثُض٢ ص٘ؼْ 

ضذجس فجُز فوٞم ثالٗغجٕ ك٢ ثُذذ٣َ ثُٔوضشؿ، كجٕ ُْ صٌٖ ٛ٘جى ٓشثػجر ثالخز دؼ٤ٖ ثالػ -٩

ُقوٞم ثالٗغجٕ ثالعجع٤ز ٜٓ٘ج ػ٠ِ ٝؽٚ ثُخقٞؿ، كال ٣ٌٖٔ ثُوٍٞ دضٞك٤ش ثُذذ٣َ ثُٔؼوٍٞ 

ثٕ ثُوجػذر ثُٔؼشٝكز ك٢ ثُوجٕٗٞ ثٕ ثُذ٤٘ز ػ٠ِ ٖٓ ثدػ٠، ٝػ٠ِ ٛزث ثالعجط كجٕ  ُِقٔج٣ز .

ثُؾٜز ثُٔغؤُٝز ػٖ كقـ هِخ ثُِؾٞء، ًٔج ثٕ ثُٔلٞم٤ز ثعذجس ٝؽٞد ثُذذ٣َ ٣وغ ػ٠ِ 

ثؽجسس ث٠ُ ثٕ ثالٓش ٣ضطِخ ثػالّ هجُخ ثُِؾٞء دجٕ صطذ٤ن ثُذذ٣َ ثُذثخ٢ِ ُِقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز 

ٓأخٞر دؼ٤ٖ ثالػضذجس ٝثٕ ٣ٔ٘ـ هجُخ ثُِؾٞء ثُلشفز دجٕ ٣ذكغ دجٕ ثُذذ٣َ ثُذثخ٢ِ ال ٣ؼذ 

خ٤جسث دجُ٘غذز ث٤ُٚ
23
. 

 

III.  .انًطهت انثبنثج 

 تطجيك انحًبيخ انجذيهخ عهى طبنجي انهجىء انعشالييٍ

ٓ٘قش ثُٔلٞم٤ز ثُغ٤ِٔز ٝمغ ثُالؽب ػ٠ِ ثعجط ثُظجٛش   2111ٓ٘ز ًجٕٗٞ ثُغج٢ٗ    

ُؾ٤ٔغ ثُشػج٣ج ثُؼشثه٤٤ٖ ثُوجد٤ٖٓ ٖٓ ٝعو ثُؼشثم ٝؽ٘ٞدٚ. ٝثؽشس ٌٓجصذٜج ك٢ ؽ٤ٔغ ثٗقجء 

                                                           

- 
23

 .299ث٣ٖٔ ثد٣خ ، ٓقذس عجدن،  ؿ  
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ِْٜ ٝٓذٟ خطٞسر فجُضْٜ، ٝصغ٤َٜ ثُٔ٘طوز ٓوجدالس ُضغؾ٤َ ثُؼشثه٤٤ٖ دؼذ ثُضأًذ ٖٓ ثف

ثؽشثءثس ثالفجُز ُضٞك٤ش ثُقٔج٣ز ٝثُٔغجػذر، ٝثُضو٤٤ْ ُِذش ك٢ فجالس ثعضذؼجد هجُذ٢ ثُِؾٞء. 

 ثٕ ثالعجط ثُز١ ٣غض٘ذ ػ٤ِٚ ُٔ٘ـ ٝمغ ثُالؽب ػ٠ِ ثعجط ثُظجٛش ث٠ُ ثالكضشثمجس ثُضج٤ُز:

ٝدج ٖٓ ثٗضٜجًجس فوٞم ال ٣ٌٕٞ ثٓجّ ثالؽخجؿ ثُوجد٤ٖٓ ٖٓ ٝعو ثُؼشثم ٝؽ٘ٞدٚ ٛش  -١

ثالٗغجٕ ثُض٢ صغضٜذكْٜ ثٝ ثُؼ٘ق ثُٔؼْٔ ، ٓالر دذ٣َ دثخَ صِي ثُٔ٘جهن. ٝال ٣ؼٞد رُي كوو 

ث٠ُ فؼٞدز ٝفٍٞ ثُؾٜجس ثُلجػِز ثُق٤ٌٓٞز ٝؿ٤ش ثُق٤ٌٓٞز، دَ ث٣نج ث٠ُ ثُٞمغ ثال٢٘ٓ 

٘طوز ك٢ ٓ ُإلهجٓزثُخط٤ش ثُغجةذ ك٢ ٝعو ثُؼشثم ٝؽ٘ٞدٚ. كنال ػٖ ثٕ ص٘وَ ث١ ؽخـ 

ثخشٟ ؿ٤ش ثٌُٔجٕ ثُز١ ٗؾأ ك٤ٚ ٖٓ ؽأٗٚ ثٕ ٣ؼشمٚ ُقؼٞدجس خط٤شر ٝٓضٞثفِز ك٢ ؿ٤جح 

ثُقٔج٣ز ثُض٢ صٞكشٛج ثُغِطجس ثُٔق٤ِز ٝثُؾٔجػجس ثُٔق٤ِز ثٝ ثُوذجةَ ك٢ ظَ ثالػٔجٍ ثُؼذثة٤ز 

 ػشه٤ز ثٝ د٤٘٣ز ٝصؼزس ثُققٍٞ فض٠ ػ٠ِ ثُخذٓجس ثالعجع٤ز. ألعذجحثُؾجس٣ز 

ٌجٍ ثُؼ٘ق ثُٔٞؽٚ ٝثُذجُؾ دسؽجس هقٟٞ ثُز١ صؼضصٙ ثالٗضٔجءثس صلن٢ ٝدٞمٞؿ ثؽ -2

ثُذ٤٘٣ز ثٝ ثُؼشه٤ز ثٝ ثالٗضٔجءثس ثُغ٤جع٤ز ثُٔضقٞسر، ث٠ُ فجُز ثالمطٜجد ًٔج صؼشكٜج ثصلجه٤ز 

، عٞثء ًجٗش صِي ١391ثُخجفز دٞمغ ثُالؽت٤ٖ ٝدشٝصًُٜٞٞج ثُِٔقن ُؼجّ  ١3٩١ػجّ 

ف٤ٌٓٞز ال صضـ٤ش ثدذث ثُ٘ض٤ؾز، ك٤ٌٕٞ ثُٜشٝح ث٠ُ  ثالػٔجٍ فجدسر ٖٓ ؽٜجس ف٤ٌٓٞز ثٝ ؿ٤ش

 ثخش ُِٜشٝح دثخَ ثُذالد. ثُخجسػ ثُخ٤جس ثالٖٓ ثُٞف٤ذ ثٓجّ ثُ٘جصف٤ٖ ثُز٣ٖ ال ٣ؾذٕٝ دذ٣َ

فض٠ ُٞ ُْ ٣ضؼشك ثُؾخـ المطٜجد ٓٞؽٚ ثٝ خطش ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ ثُؾخق٢، كإٔ  -2

ثؿِخ ٓ٘جهن ثُؼشثم ًِٜج ػٞثَٓ ثُؼ٘ق ثُٔؼْٔ ٝؿ٤جح ثُوٞث٤ٖٗ ثُ٘جكزر ٝثُ٘ظجّ ٝثالٖٓ ك٢ 

صؾٌَ ثعجعج فجُقج الُضٔجط ثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز. ثر ثٕ رُي ٣ضؼضص ثٓجّ ػؾض ثُغِطجس ػٖ صٞك٤ش 

ثُقٔج٣ز ػ٠ِ ٗطجم ٝثعغ ٝكؼجٍ دقلز ػجٓز ٝؿ٤جح دذثةَ ثُٜشٝح ث٠ُ ث١ ٌٓجٕ ثخش دثخَ 

 ثُذالد.

صوش ثُقٌٞى ثاله٤ٔ٤ِز ٝٓٔجسعجس ثُٔلٞم٤ز ثُغج٤ٓز دنشٝسر صٞك٤ش ثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز ك٢  -9

فجُز ثُؼ٘ق ثُٔؼْٔ . ف٤ظ ثٕ صِي ثُقٌٞى صنغ ٓؼج٤٣ش ُضؼش٣ق ثُالؽب ثًغش ؽٔٞال ٖٓ 

 . ١3٩١ثُٔؼج٤٣ش ثُٔزًٞسر ك٢ ثصلجه٤ز 
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٤٤ٖ ثُٔنطش٣ٖ ث٠ُ ثُلشثس ٝدجُ٘ظش ث٠ُ ثُٞمغ ثُغجةذ ك٢ ثُؼشثم ٣ٌٖٔ ثُضغ٤ِْ دجٕ ثُؼشثه -٩

ثُز٣ٖ ال ٣غضط٤ؼٕٞ ثُؼٞدر ثٝ ال ٣شؿذٕٞ ك٢ رُي ْٛ ك٢ فجؽز ث٠ُ فٔج٣ز د٤ُٝز ٣ٝ٘ضٕٔٞ 

  91دجُضج٢ُ ث٠ُ كتز ثالؽخجؿ ثُز٣ٖ صؼ٠٘ دْٜ ثُٔلٞم٤ز ثُغج٤ٓز.

ُوذ سأس ثُٔلٞم٤ز ثُغج٤ٓز ُؾؤٕٝ ثُالؽت٤ٖ ثٕ صطذ٤ن ثُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز ػ٠ِ ثُالؽت٤ٖ 

ٝمقش ٝدؾٌَ  كأٜٗجثُؼشثه٤٤ٖ ٝٓغأُز ػٞدصْٜ ك٢ ثُقجالس ثُض٢ صْ سكل هِخ ثُِؾٞء، 

ثًغش صقذ٣ذث ُٔؼج٤٣ش ثُٔؼو٤ُٞز" ثٕ ثُؼٞثَٓ ثُض٢ ٣ؾخ ٓشثػجصٜج ػ٘ذ ثُقٌْ ػ٠ِ ثُٔؼو٤ُٞز 

َ ٖٓ د٤ٖ ثٓٞس ثخشٟ، ػٔش هجُخ ثُِؾٞء ٝؽ٘غٚ ٝثُققز ٝثُضؼ٤ِْ ثُضٞه٤ٖ ٣ؾٔ إلػجدر

ٝثُخِل٤ز ثُضؼ٤ٔ٤ِز، ٝؽٞد ثكشثد ثالعشر، ٝؽٞد ثُٔؾضٔؼجس ثُؼشه٤ز ٝثُذ٤٘٣ز ثُض٢ صخـ هجُخ 

ثُِؾٞء ٝثُشٝثدو ثُغ٤جع٤ز ٝؿ٤شٛج ك٢ ثُٔ٘طوز "، ًٔج ثٕ ثُٔلٞم٤ز ك٢ ثُ٘طجم ثالؽضٔجػ٢ 

ثُض٢  ١331ظجس ك٢ ثُ٘ذٝر ثُض٢ ثه٤ٔش ك٢ ؽ٤٤٘ق ػجّ ُطجُخ ثُِؾٞء أػذس ػذد ٖٓ ثُٔالف

ثهشس ك٤ٔج ثرث ًجٕ ثُذذ٣َ ثُذثخ٢ِ ُِقٔج٣ز ٣ٌٖٔ ثٕ ٣ٌٕٞ  كأٜٗجصنٔ٘ش ثُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز، 

ٓؼوٞال ٣خضِق ػ٘ذ ثُٔشأر ػٖ صِي ثُٔطذوز ػ٠ِ ثُشؽَ، رُي الٕ ثعجسٛج ٣ٌٖٔ ثٕ صٌٕٞ 

ثٕ ثُٔغجةَ ثُض٢ صغجس ك٤ٜج ثُقٔج٣ز ٓخضِلز ُِشؽجٍ ػٖ ثُ٘غجء. ًٔج ثٕ ثُٔلٞم٤ز الفظش 

ثُِؾٞء  إلؽشثءثسثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز ٢ٛ ٖٓ ثُٔغجةَ ثُٔؼوذر ٣ٝؾخ ثٕ ال ٣٘ظش ث٤ُٜج ٝكوج 

ثُغش٣ؼز، ًٔج ثٜٗج ثػشدش ػٖ هِوٜج ٖٓ ثعضخذثّ ٛزٙ ثُلٌشر هذ ٣ؤد١ ث٠ُ ثٌٗجس ثُٞفٍٞ 

ثُٔخجهش ثُٔضؼِوز ُضقذ٣ذ ٝمغ ثُالؽب، دذال ٖٓ ٝمؼٜج ك٢ ثهجس صق٤َِ صقذ٣ذ ثُٞمغ ٝ

دوجٕٗٞ ثُالؽت٤ٖ
9١
. 

( دٝسث ك٢ ثػجدر ثُؼشثه٤٤ٖ ثُٔشكٞك هِذجصْٜ ُِؾٞء   IOMُوذ ًجٕ ُٔ٘ظٔز ثُٜؾشر ثُذ٤ُٝز )

، ف٤ظ ٣ٜذف ٛزث ثُٔؾشٝع ث٠ُ صض٣ٝذ 21١١(  MAGNETػٖ هش٣ن ثهجٓز ٓؾشٝع ) 

٠ُ ثُض٘غ٤ن ٓغ ث دجإلمجكزثُؼشثه٤٤ٖ ثُؼجةذ٣ٖ دٔؼِٞٓجس ػٖ كشؿ ثُؼَٔ ثُٔقضِٔز ثُقج٤ُز، 

 – 21١2ثفقجح ثُؼَٔ ك٢ ثه٤ِْ ًشدعضجٕ، ٝدؼذ ثالٗضٜجء ٝد٘ؾجؿ ٖٓ ثُٔشفِز ثُضؾش٣ذ٤ز ك٢ 

( ًجٕ ثُٜذف ٓ٘ٚ ثالعٜجّ ك٢   MAGNAT 2ثهِوش ٓؾشٝع )   21١9. ك٢ ػجّ  21١2

                                                           
91
ثُالؽتٕٞ ثُؼشثه٤ٕٞ ”  ، ثٗذسٝ ٛجسدش ) سةظ ٝفذر دػْ ثُؼشثم ك٢ ٓلٞم٤ز ثالْٓ ثُٔضقذر ثُغج٤ٓز ُؾؤٕٝ ثُالؽت٤ٖ( -

 ؿ  .  (:2112 ، ) ثُٔؾِز ثُذ٤ُٝز ُِق٤ِخ ثالفٔش  ‟د٤ٖ ثُشكل ٝثُضؾجَٛ
41
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 ٖثُؾشػ٤٤هجُذ٢ ثُِؾٞء ثُز٣ٖ سكنش هِذجصْٜ ٝثُٜٔجؽش٣ٖ ؿ٤ش  إلػجدرٝمغ ٜٗؼ ٓؾضشى 

ٝكشٗغج ُٝٛٞ٘ذث ٝ  ثٝكِ٘٘ذثُؼجةذ٣ٖ ث٠ُ ثه٤ِْ ًشدعضجٕ ك٢ ثُؼشثم ٖٓ دِؾ٤ٌج ػ٘ذ ثُقجؽز، 

ثٌُِٔٔز ثُٔضقذر ثُذش٣طج٤ٗز ٝث٣شُ٘ذث ثُؾٔج٤ُز. ثٕ ثالؽشثءثس ثُض٢ هجٓش دٜج ثُٔ٘ظٔز دذأس هذَ 

ٓـجدسصْٜ ف٤ظ ٣ضِو٠ ثُؼجةذٕٝ ٓؼِٞٓجس ػٖ عٞم ثُؼَٔ ثُؼشثه٢ ٝهطجػجصٚ ثالهضقجد٣ز 

ث٠ُ ثُضذس٣خ ٝكشؿ ثُؼَٔ ػٖ هش٣ن ٓ٘ؾٞس ٓوذّ دغٔجٕ ُـجس ًٝض٤خ  دجإلمجكزثُشة٤غز، 

ثُٔ٘ظٔز ثُذػْ ُِؼجةذ٣ٖ ػٖ هش٣ن صٞف٤ق  ٓٞظلٞٓوذّ دغالط ُـجس. ٝػ٘ذ ٝفُْٜٞ ٣وذّ 

ًٔج عٔـ ُِؼجةذ٣ٖ ثُققٍٞ  ثُٜٔجسثس ٝصو٤٤ٜٔج ٝف٤جؿز ثُغ٤شر ثُزثص٤ز ثعضؼذثدث ُِٞظ٤لز.

ثُٔضجفزػ٠ِ ٓؼِٞٓجس ده٤وز ٝٓقذعز ػٖ ثُٞظجةق 
92
 . 
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     .29٩ؿ ،ُلقَ ثُضجعغ، صشص٤ذجس ثُؼٞدر ُـ٤ش ثُالؽت٤ٖ ٝخ٤جسثس ثُٜؾشر ثُذذ٣ِز، ثُٔلٞم٤ز ثُغج٤ٓز ُؾؤٕٝ ثُالؽت٤ٖ - 
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 انخبتًخ

دؼذ ثٕ صْ ثُذقظ ك٢ ثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز ُِالؽت٤ٖ كال دذ ك٢ ثُخضجّ ٖٓ ػشك ػذد ٖٓ 

 ثُ٘ضجةؼ ثُض٢ صْ ثعضخالفٜج ٖٓ ع٘ج٣ج ٛزث ثُذقظ:

 اوال/ االستُتبجبد 

ُْ ٣شد دؾإٔ ثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز ٗـ فش٣ـ ك٢ ثالصلجه٤جس ثُذ٤ُٝز ثُٔؼ٤٘ز دؾؤٕٝ  -١

دؾإٔ  ١3٩١ثُالؽت٤ٖ، ُْٝ صشد ث٣ز ثؽجسر ُٜج ك٢ صؼش٣ق ثُالؽب ك٢ ثصلجه٤ز ػجّ 

ٖٓ ًض٤خ ثُٔلٞم٤ز  3١ثُالؽت٤ٖ، ثال ثٕ ثُ٘ـ ثُز١ ٣غض٘ذ ػ٤ِٚ ٓج ؽجء ك٢ ثُلوشر 

 ثُغج٤ٓز ُؾؤٕٝ ثُالؽت٤ٖ.

ثمقش ثُقٔج٣ز ثُذثخ٤ِز ثُذذ٣ِز ٓلٜٞٓج دذ٣ال ػٖ ثُقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز ثُٔوشسر دٔٞؽخ ثصلجه٤ز  -2

 .١3٩١ثُالؽت٤ٖ ُؼجّ 

ُوذ ثصخزس ثُذٍٝ ٖٓ ٛزٙ ثُقٔج٣ز ٝع٤ِز ُِضٜشح ٖٓ ثُضضثٓجصٜج ثُٔوشسر ك٢ ثصلجه٤ز  -2

 .١3٩١ثُالؽت٤ٖ 

ٓ٘قش ٛزٙ ثُقٔج٣ز  عِطز صوذ٣ش٣ز ُِذُٝز ثُٔن٤لز ك٢ ٓ٘ـ فلز ثُِؾٞء، ٖٝٓ عْ ٣ٌٜٔ٘ج  -9

 سكل هِخ ثُِؾٞء دقؾز ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ ُطجُخ ثُِؾٞء.

 قٔج٣ز ثُذذ٣ِز ٖٓ خالٍ ثُلوٚ ٝثُونجء ٝٓٔجسعز ثُذٍٝ.صْ صشع٤خ ٓلّٜٞ ثُ -٩

ثٕ ثالخز دٔلّٜٞ ثُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز ٣ضطِخ ثُذهز ك٢ كقـ هِذجس ثُِؾٞء ٖٓ خالٍ ثُضأ٤ًذ  -9

ػ٠ِ ثٕ ٛ٘جى دذ٣ال فو٤و٤ج ُِقٔج٣ز ك٢ دِذ ثالفَ صضٞثكش ك٤ٚ ثُقوٞم ثُٔوشسر ك٢ ثصلجه٤جس 

 ثُالؽت٤ٖ ٝثصلجه٤جس فوٞم ثالٗغجٕ.

 انًمتشحبد ثبَيب / 

ثٝ ػوذ دشصًٍٞٞ ِٓقن  ١3٩١ثُذٍٝ ثُؼَٔ ػ٠ِ صؼذ٣َ ثصلجه٤ز ثُالؽت٤ٖ ُؼجّ  دػٞر -١

 دجالصلجه٤ز ُضقذ٣ذ ثُؾشٝه ٝثُٔؼج٤٣ش ثُض٢ ٣ؾخ صٞثكشٛج ُققٍٞ ػ٠ِ ثُذذ٣َ ثُقٔجة٢.

دػٞر ثُذٍٝ ٖٓ هذَ ثُٔلٞم٤ز ثُغج٤ٓز ُؾؤٕٝ ثُالؽت٤ٖ ُؼذّ ثُضزسع دجُقٔج٣ز ثُذذ٣ِز  -2

 ؾٞء ثال دؼذ ثُضقون ٝدؾذ٣ز ٖٓ ثٌُٔجٕ ثُذذ٣َ.ُشكل هِذجس ثُِ
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 انًصبدس

ثُخجفز  ١3٩١ثُذذ٣َ ثُذثخ٢ِ ُِقٔج٣ز ثُذ٤ُٝز ك٢ ظَ ثصلجه٤ز ؽ٤٘ق ُغ٘ز ” .ث٣ٖٔ ثد٣خ  -١

   (:2111. )2، ثُؼذد 9ٓؾِذ  .دسثعجس ػِّٞ ثُؾش٣ؼز ٝثُوجٕٗٞ ‟.ثُوج٢ٗٞٗ ُالؽب دجُٔشًض

عذ كؾٞثٕ ثُقٔج٣ز  .(2113 ١ٝثُالؽت٤ٖ )ى ثُٔشًض ثُلِغط٢٘٤ ُٔقجدس فوٞم ثُٔٞثه٘ز  -2

 .2113، ؽشًز ٓؤعغز ثال٣جّ ُِطذجػز ٝثُققجكز ٝثُ٘ؾش ٝثُضٞص٣غكِغط٤ٖ:  .ثُذ٤ُٝز

ٓؾِز ثُؾش٣ؼز  ‟.ثُلوٚ ثالعال٢ٓ ٝثُوجٕٗٞ ثُذ٢ُٝ ك٢فن ثُِؾٞء ثُغ٤جع٢ ”٤ُٝذ خجُذ،  -2

  (:2112. )ٝثُذسثعجس ثالعال٤ٓز

  ثُوجٛشر:   .ُقن ثُِؾٞء ثُغ٤جع٢ ٝثالٗغج٢ٗ د٤ٖ ثُذٍٝثالعظ ثُذ٤ُٝز  ..٣ٞعق فغٖ -9

 . 21١2ثُوج٤ٗٞٗز،  ُإلفذثسثسثُٔشًض ثُو٢ٓٞ 

ٓؾِز ٓض٤ؾؾجٕ  ‟.د٤َُ ٤ٓضؾؾجٕ فٍٞ ثُذذ٣َ ثُقٔجة٢ ثُذثخ٢ِ”ٛجعج١ٝ، ؽ٤ٔظ ع٢،  -٩

 (:١333) .١ثُؼذد .2١ؽضء  .ُِوجٕٗٞ ثُذ٢ُٝ

  

 (UNHCRيُشىساد انًفىضيخ انسبييخ نشؤوٌ انالجئيٍ ) 

سةظ ٝفذر دػْ ثُؼشثم ك٢ ٓلٞم٤ز ثالْٓ ثُٔضقذر ثُغج٤ٓز ُؾؤٕٝ  .ثٗذسٝ ٛجسدش -١

، ثُٔؾِز ثُذ٤ُٝز ُِق٤ِخ ثالفٔش ‟.ثُالؽتٕٞ ثُؼشثه٤ٕٞ د٤ٖ ثُشكل ٝثُضؾجَٛ” .ثُالؽت٤ٖ

(2112:) 

صشص٤ذجس ثُؼٞدر ُـ٤ش ثُالؽت٤ٖ ٝخ٤جسثس ثُٜؾشر ” . ثُٔلٞم٤ز ثُغج٤ٓز ُؾؤٕٝ ثُالؽت٤ٖ -2

 .ثُلقَ ثُضجعغ ‟.ثُذذ٣ِز

 .2113 – 2112 .فٔج٣ز ثُالؽت٤ٖ .ثُٔلٞم٤ز ثُغج٤ٓز ُؾؤٕٝ ثُالؽت٤ٖ -2

 انًصبدس االجُجيخ 

1- Brid Ni Ghrainne(2015) ،The Internal protection Inquiry human 

Right Consderation ،White Rose ، Sheffeld University  

2- Jamas C.Hathaway &Michelle Foster (2003) ، International 

Protecation /Relocation /Flight Alternative ، Cambridge Univ 
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3- European comparative report (2014)، Actors of protection the 

application of the internal protection alternative ، European fund 

of the European commission . 

4- European Council on Refugee and Exils(2000) ، The application 

of the concept of internal protection alternative ، London . 

5- UNHCR (23 July 2003)، GUIDELINES ON 

INTERNATIONAL PROTECTION:“Internal Flight or 

Relocation Alternative” within the Context of Article 1A(2) of 

the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status 

of Refugees، HCR/GIP/03/04. 
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 د٤َُ ثُٔلٞم٤ز ثُغج٤ٓز ُؾؤٕٝ ثُالؽت٤ٖ.   -٩


