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 الملخص 

امل مممممما   " دار السممممممال  و ممممممي  -قسممممممه الفقسمممممماء املسمممممملمون العمممممما  ا   ال ممممممة م مممممما    
تطبمممم   يسمممما أريمممما  الةممممريعة اإلسممممالمية ودار احلممممرب و ممممي امل مممما   الممممي تع مممم   الممممي

رمممممرب املسممممملمني ودار العسمممممد و مممممي امل ممممما   المممممي يسمممممي سا  ممممم  املسممممملمني  يف رالمممممة
وقممممد جمممماء ااسممممال  ب لمممما  جديممممد ا ال  وموا يمممم  م عقممممدر بممممني الطممممر ني مبوجممممب  سممممود
اآلن واملسممممم  م ون  مممممه مممممم  أب ممممماء  راره رمممممىويل العممممما    يممممم مي  مممممم  اقمممممالقمممممانون المممممد

الممممدول  حسممممب بممممم   عسممممد أمانممممة ا  مممم   ممممم باحلممممرب المممموي  يممممداللون دار ااسممممال  
رقممممممو    ممممم   ممممممم  أني مسمممممله لالجئممممممني أن يمممممدال  دار ااسممممممال  ا مممممي وأد  قوا ممممممد

 .اإلنسان ويف ك  اللروف

مسممممممملمة مممممممم   مسممممممملمة    دولمممممممة ممممممم  ا يعمممممممد املسمممممممله الممممممموني    مممممممم  دولمممممممة و      
 األجانممممممب وقسممممممه القممممممانون الممممممدويل املعا ممممممر األجانممممممب    نممممممو ني األجانممممممب الممممممدي 

ضمممممي ار أي  يمممممداللون وألجانمممممب المممممارض الدولمممممة للمممممرض العمممممم  أو الممممم  رر و أيمممممداللون 
ء الةممممريعة دي  ممممم  قبمممم  دولمممم سه ووكممممرق  يمممم  القممممول أن  قسمممماسمضمممم الدولممممة ليممممو ه

ال ممممموع مممممم  احلمايمممممة  ييممممم  ي نمممممور مممممم سه البحمممممث يف  ممممموا ااسمممممالمية  يمممممما مضمممممي  
الدولممممة ااسممممالمية القاممممممة  لمممم  ممممم س  ااسممممال  ألن األجانممممب ولمممم   الدوليممممة حلقممممو 

يف العنممممور السممممابقة  لمممم  النممممعيد  وتعاليمممممه وأريامممممه و لمممم  أن العالقمممما  السممممامدر
وال ةممممما  أمممممما  ممممم  موقممممم   ب  وال  ممممموعالمممممدويل   تيممممم  كمممممما  ليمممممه اآلن مممممم  ال ةممممما

ايممممة احلقممممو  مح ن ااسممممال  يممممد و    ضممممروررو ال ةممممريس ااسممممالمي ممممم   مممموه احلمايممممة 
 . ل  النعيدي  الدااللي والدويل

 


