
لانون الحماٌة المؤلتة   

 الفصل األول 

و المواعد و التعارٌف المجال الهدف و  

  (:1المادة )

و المجال الهدف  

و لم ٌعد  رجباوا على مؽاداة بالدهمرجاااا  المقلت  التً ٌمنن تمدٌمها لجأرجان  الذٌن ُ  هذا المانون تحدٌد المبادئ و اإل من الهدؾ

. و الذٌن 4.4.2013ٌخ دا بتاااالص 6458من لانون الحماٌ  الدولٌ  و األرجان  الم  91 بإمنانهم العودة إلٌها بمورج  المادة

قخذ تح  إطاا التمٌٌم الفادي لتحدٌد اإلرجاااا  هابل  لطل  الحماٌ  العارجل  و المقلت  و التً ال ٌمنن ُن ت   دود بأعداد  ارجتازوا الح

اورجهم من تانٌا و ذلن إلى حمولهم ووارجباتهم و عملٌ  خ بمااهم فٌها باإلضاف التً سٌتم اتخاذها فٌما ٌتعلك باستمبالهم فً تانٌا و 

.الدولٌ  و   بعملٌ  التعاون بٌن المنظما  المحلٌ ملتنظٌم المعاٌٌا المتخذة فً حال  النزوح الرجماعً و األموا المتعل  

 المواعد:

 الصادا بتااٌخو  6458لحماٌ  الدولٌ  و األرجان  الم من لانون ا 91على المادة  إصداا هذا المانون بناا   تم 1- 2المادة 

4.4.2013.  

 التعارٌف:

سٌتم تفسٌا المصطلحا  التالٌ  ألؼااض لانونٌ  على النحو التالً: 1- 3المادة   

 ُ( )آفاد( : هٌب  إدااة النوااث و الطواائ.

احل  النضج.عالٌن الذٌن بلؽوا ملاشد و األطفال الم   ( )ُفااد العابل (: زوج ُو زورج  األرجنبً و األطفال الذٌن لم ٌبلؽوا سن ا  

  (الوزٌا: وزٌا الداخلٌ .

 ث( الوزااة: وزااة الداخلٌ .

 ج( الطفل: هو الشخص الذي لم ٌبلػ سن الثامن  عشاة و لم ٌبلػ سن الاشد.

ُمانن اإللام  الرجماعٌ . تأمٌن ىالمقلت  لجأشخاص باإلضاف  إل سس لؽاض تأمٌن الحماٌ ح( مانز ااإللام  المقلت : هو مانز ُ    

ها لجأرجان  الذٌن ُرجباوا على مؽاداة بلدهم و ال ٌمننهم العودة إلٌها ، و الذٌن خ( الحماٌ  المقلت : هً صف  حماٌ  ٌتم إعطاق  

لتً ال ٌمنن ارجتازوا الحدود بشنل رجماعا  نبٌاة ُو بشنل فادي خالل فتاة النزوح الرجماعً لطل  الحماٌ  العارجل  و المقلت  و ا

 ُن تقخذ تح  التمٌٌم الفادي لتحدٌد اإلرجاااا  التً سٌتم اتخاذها .

نحو الحماٌ  المقلت .د( المستفٌدون من لانون الحماٌ  المقلت  : هم األشخاص الذٌن م    

 ذ( المدٌا العام : المدٌا العام إلدااة الهرجاة.

 ا( المدٌاٌ  العام  : المدٌاة العام  إلدااة الهرجاة.

عنوان السنن : مولع ُو منان اإللام  فً تانٌا نما هو مسرجل فً نظام تسرجٌل العناوٌن. ز(  

  4.4.2013الصادا بتااٌخ  6458س( المانون : لانون األرجان  و الحماٌ  الدولٌ   الم 

ألعداد  اة ، و نظاا  نبٌا من الوافدٌن من نفس البلد ُو المنطم  الرجؽاافٌ  فً فتاة زمنٌ  لصٌلدوم عدد ش( النزوح الرجماعً: 

ؼٌا عملً. إرجااا   الالرجبٌن الهابل  فإن عملٌ  تحدٌد ُوضاعهم سٌنون  

.105ص( المرجلس: مرجلس سٌاسا  الهرجاة و المتشنل وفما للمادة   



، األطفال الؽٌا مصحوبٌن و المعولٌن و المسنٌٌن و الحوامل هم ونالمانون هز بمورج  األرجان  من ض( ذوي اإلحتٌارجا  الخاص :

األ  ُو األم المصاحبٌن ألطفالهم لوحدهم ، ُو الشخص الذي تعاض للتعذٌ  و اإلعتداا الرجنسً ُو ؼٌاه من ُشنال العنؾ النفسً  

 و الرجسدي ُو الرجنسً .

ط( الطفل الؽٌا مصحو  : هو الطفل الذي لٌس تح  اعاٌ  نامل  من شخص مسقول ، الذي ُتى إلى تانٌا ؼٌا مصحو  من لبل 

تان ذوٌه بعد الدخول إلى تانٌا. شخص بالػ ُو  

و اإلستضاف  على ُساس مقل  لجأرجان  الذٌن صص  إلرجااا  التسرجٌل  و اإلرجااا  األخاى خ: هً األمانن المااسال ظ( مانز

نانوا المقلت  ُو إلى ُمانن إلامتهم إذا ما االلام  ٌصلون إلى بالدنا من ُرجل الحصول على الحماٌ  المقلت  و إحالتهم إلى ماانز 

المقلت .  لاماالسٌمٌمون خااج ماانز   

: هً الوثابك التً تشنل بدابل لرجواز السفا . ع( وثابك للسفا  

  تشمل الالرجبٌن، الالرجبٌن المشاوطٌن ُو فً حال  الحماٌ  الفاعٌ ،غ( الحماٌ  الدولٌ  :

 ؾ( األرجنبً : ُي شخص ؼٌا حامل للرجنسٌ  التانٌ  .

 الفصل الثانً

 أسس عامة

ذ حك الحماٌة المؤلتة تنفٌ  

بٌن   تحول بطاٌم  المانون  هذا من 5،6،7واد المٌرج  ُن ال ٌتم تفسٌا و تنفٌذ  الشاوط المنصوص علٌها فً    .1 : 4المادة 

.  بالحماٌ  المقلت  األرجنبً وبٌن مطالبته  

بطرٌمة غٌر شرعٌة. و الذٌن بموا فٌها البالدإلى  مبدأ عدم معالبة الداخلٌن  

لن تنفذ الؽااما  اإلدااٌ  بحك األرجان  الذٌن ٌندارجون تح  هذا المانون بسب  دخولهم إلى البالد و بمااهم فٌها  .1 -5 المادة

بطاق ؼٌا شاعٌ  ، شاٌط  ُن ٌتم التعاؾ علٌهم و تحدٌدهم من لبل السلطا  عند دخولهم إلى تانٌا ُو علٌهم الذها  بأنفسهم إلى 

.تسرجٌلهمالسلطا  خالل ول  معٌن لٌتم   

.عدم اإلبعادٌل المساي / عدم اإلعادة المساٌ  ُو عدم التاح  

تعذٌ  ُو العموب  ُو للن إلى منان من المحتمل ُن ٌتعاض فٌه ال ٌرجوز إعادة ُي شخص ٌنداج ضمن إطاا هذا المانو-1:  6المادة 

، ُو بسب  اإلنضمام إلى سب  العاق، الدٌن، الرجنسٌ هدٌد بُو المهٌن  ُو احتمال ُن تتعاض حٌاته و حاٌته للت الالإنسانٌ المعامل  

إرجتماعٌ  معٌن  ،ُو بسب  اُي سٌاسً. مرجموع   

و المندارجٌن تح  الفماة طادهم من بالدنا  من الممنن . لد تموم المدٌاٌ  العام  باتخاذ إرجاااا  إدااٌ  فٌما ٌتعلك باألرجان  الذٌن2

  بالتشاٌعا  ذا  الصل . على الاؼم من ُن علٌهم مؽاداة البالد عمال   1

 الفصل الثالث

 

 مجال الحماٌة

منحون الحماٌة المؤلتة.انب الذٌن ٌ  األج  

و الذٌن ارجتازوا الحدود دانهم و ال ٌمننهم العودة إلٌها ُرجباوا على مؽاداة بلمنح حك الحماٌ  المقلت  لجأرجان  الذٌن ُ  ٌ  .1 -7المادة 

قخذ تح  فتاة النزوح الرجماعً لطل  الحماٌ  العارجل  و المقلت  و التً ال ٌمنن ُن ت  نبٌاة ُو بشنل منفاد خالل  بشنل رجماعا   

 التمٌٌم الفادي لتحدٌد اإلرجاااا  التً سٌتم اتخاذها.



إال إذا  ٌشمل لانون الحماٌ  المقلت  لجأرجان  المادمٌن من دول ُ صدا فٌها لانون الحماٌ  المقلت  لبل اإلعالن عنها فً تانٌا . لن2

ا مرجلس الوزااا عنس ذلن.لا  

للمانون. نحوا حك الحماٌ  الدولٌ  المباشاة و التً تتحدد وفما  المستفٌدٌن من حك الحماٌ  المقلت  نأشخاص م   لن ٌتم اعتباا .3  

 األجانب الذٌن لن ٌتم إدراجهم تحت نطاق الحماٌة المؤلتة.

الحماٌ  المقلت  إذا نان األرجنبً  إلؽاافً الحاال  التالٌ ، و سٌتم  لن ٌتم إدااج األرجنبً فً نطاق الحماٌ  المقلت  1  -8المادة 

.بها مسبما   متمتعا    

( من اإلتفالٌ  الخاص  بوضع 1نا  األفعال المنصوص علٌها فً المادة )ؾبااتعتمد و ألسبا  رجدٌ  بأنهم مذنبون ُ ( ُولبن الذٌن ٌ  

رجبٌن.الك بوضع الالمتعل   1967ل عام ل  بالباوتونوو المعد   28.7.1951رجبٌن المقاخ فً الال  

نان. خااج تانٌا ألي سب    عنؾ ُعمالأنهم ااتنبوا ب و ألسبا  رجدٌ عتمد  ( هقالا الذٌن ٌ    

ضوا  فعال المنصوص علٌها فً الفماتٌن الفاعٌٌتٌن )ُ( و ) ( من هذه األرجاابم ُو الُو شاانوا فً ااتنا   ( ُولبن الذٌن حا 

 الفماة 

لوا عن هذه النشاطا  بشنل دابمتخ  ح  فً بلدانهم و لم ٌصااعا  مسل  ن اشتانوا فً هقالا الذٌث(   

خططوا ُو اشتانوا فً نشاطا  ااهابٌ  .اؾ علٌهم على ُساس ُنهم ااتنبوا ،ج( هقالا الذٌن تم التع  

العام.ٌُضا  خطاا  وطنٌا  و للنظام ون لعلى األمن العام بسب  ااتنابهم لرجاابم خطٌاة و الذٌن ٌشن   ح(. هقالا الذٌن ٌشنلون خطاا    

وا ولبوا علٌها , الذٌن ع  ل ً بلدانهم لو ااتنبوها فً تانٌا خ( هقالا الذٌن ااتنبوا رجاابم ف تانٌا تهابا  من العموب   الىمن بلدانهم فا   

دٌنوا من لبل المحنم  الدولٌ  الاتنابهم  رجاابم بحك اإلنسانٌ  .قالا الذٌن ُ  د( ه  

 5237ذن ااتنبوا  إحدى الرجاابم المندارج  تح  الفصل السابع من الفماة الاابع  من المانون الرجزابً التانً الم هقالا ال ذ(

.2004-09-26,المقاخ    

ً  فادي و سٌتم إ تخذ المااا  المدارج  تح  الفماة األولى  من لبل المدٌاٌ  العام  على ُساس  . ست  2 باألما. بالغ األرجنبً المعن  

خا من ماانز اإلٌواا المقلت  الحالٌ  ُو فً ماانز إلام  آ لسم   فًإنسانٌ   ٌعا  األفااد بمورج  الفماة األولى ألسبا   ٌمنن است .3

مقلت  منفصل  ُو فً األمانن التً تحددها المحافظا ، دون الحارج  إلى لااا االعتمال اإلدااي على النحو المنصوص علٌه فً 

ناا على طل  ُفااد األساة ٌمنن إلام   ُفااد األساة من هقالا األرجان  فً نفس ب  و بالدهم.  حتى ٌتم ضمان عودتهم إلى المانون

".الخاص  بهمموالؾ الحماٌ  المقلت   المنان، بؽض النظا عن  

ٌاٌ  العام .ستحدد من لبل المدلحٌن عودتهم لبلدانهم ألولبن الذٌن ال تشملهم الحماٌ  المقلت   ( رجمٌع اإلرجاااا  التً سٌتم تنفٌذها4  

دااة ماانز اإللام  المقلت  منح اإلذن لهقالا إلعلى طل  من المقسسا  والمنظما  العام ، ٌرجوز  فً حاال  الطواائ ُو بناا  ( 5

مؽاداة ماانز اإلٌواا المقلت  لمدة لصٌاة.األولى بالذٌن ٌندارجون تح   الفماة    

ن وحدا  األمن ماافم  األشخاص المؽاداٌن لفتاة لصٌاة لماانز اإلٌواا رج ، بإمنان إدااة المخٌما  الطل  مالحاعند التضاا  

 المقلت  .

اإلرجاااا  المتعلم  بالمؽاداة لفتاة لصٌاة لماانز اإلٌواا المقلت  سٌتم تحدٌدها فً نطاق التاتٌبا  المتعلم  بتأسٌس و إدااة ماانز 

 األلام  المقلت .

 

 الفصل الرابع 

.المؤلتة ونهاٌة الحماٌة المؤلتة أحكام بشأن لرار الحماٌة  



.لرار الحماٌة المؤلتة  

سٌتم اتخاذ لااا الحماٌ  المقلت  من لبل مرجلس الوزااا بناا عل التااح وزااي. (1) -9المادة   

من  105ة من الماد 3المبادئ و االرجاااا  المتعلم   بطاق تنفٌذ الحماٌ  المقلت   من لبل المرجلس وفما  للفماة  و  ( سٌتم تحدٌد2)

ولاة .المانون و سٌتم تنفٌذها من لبل منظما  و مقسسا  م  

 محتوى لرار الحماٌة المؤلتة :

(. مرجلس الوزااا : سٌحتوي  لااا الحماٌ  المقلت  على : 1 (11المادة )  

 ا. من سٌنطبك علٌهم لااا الحماٌ  المقلت .

قلت . . التااٌخ المعمول به، و إذا التضى األما مدة الحماٌ  الم  

  (. ظاوؾ تمدٌد و إنهاا الحماٌ  المقلت  .

ما سٌتم تنفٌذ الحماٌ  المقلت  على صعٌد الدول  بأساها ُم على منطم  معٌن .ث(. إذا   

من المانون. 105و التً لد ٌتم متابعتها من لبل المرجلس وفما للمادة  ج(. ُموا لد ٌتم اتخاذ المااا على اساسها  

من هذا المانون. 105قلت  وفما للمادة ضمن نطاق الحماٌ  الم هاُو تعلٌمإلى بلدنا  الدخول طلبا  ملٌصعلم  بماااا  تح(ُموا مت  

 خ( مواضٌع ُخاى إذا التض  الحارج .

و الماااا  الفادٌ  و التً لد ٌتم اتخاذها على األشخاص  المستفٌدٌن من الحماٌ    د(.و فما لمرجلس الوزااا فإن لااا الحماٌ  المقلت

قلت  ستتم من لبل المدٌاٌ  العام  .الم  

 

:تنفٌذ الحماٌة المؤلتة  نهائٌة  

  -11المادة  

. لد تمدم الوزااة التااحا  لمرجلس الوزااا إلنهاا العمل بالحماٌ  المقلت  وسٌموم مرجلس الوزااة بإنهابها .1   

الوزااا مرجلس إنهاا لااا مع 2  

   المقلت  لهم و عادوا إلى بلدانهم مستفٌدٌن من الحماٌ  فٌها.ُ(. على األشخاص الذٌن تم تعلٌك طلبا  الحماٌ

جأشخاص المستفٌدٌن المنصوص علٌها للشاوط و المستوفٌ  ل بشنل رجماعً    (.على هقالا الذٌن تم منحهم وضع الحماٌ  المقلت

ادي.فالذٌن تمدموا للحماٌ  الدولٌ  على ُساس  ُساس تمٌٌم طلبا  من الحماٌ  المقلت ، ُو على   

 (. على هقالا األشخاص الذٌن تم السماح لهم بالبماا فً تانٌا و التمتع بالحماٌ  المقلت  و فما للشاوط التً سٌتم تحدٌدها على 

 نطاق المانون .

  إنهاء أو إلغاء وضع الحماٌة المؤلتة على أساس فردي:

12لمادة ا  

   .فً الحاال  التً  ٌتم االستفادة منها فً الحماٌ  المقلت1

 ُ(. مؽاداة تانٌا طوعٌا.

.ثالث دول    اإلستفادة من الحماٌ  لدى (.  



ُو إلعادة اإلستٌطان ، ُو مؽاداة تانٌا نحو دول  ثالث .إنسانٌ   السبا على  ثالث ذها  إلى دول   (. ال  

 ث(. فً حال  الوفاة.

 سٌتم إنهاا وضع الحماٌ  المقلت  على ُسس فادٌ  .

نان من المفتاض  استبعادهم من نطاق  8( من المادة 1قالا األشخاص المندارجٌن تح  إطاا الفماة )إذاما تبٌن  الحما ُن ه

 الحماٌ  المقلت  , عندها لااا الحماٌ  المقلت  سٌتم إلؽاقها من لبل المدٌاٌ  العام  ُو المحافظ .

 

: للبالد مرة أخرى  األجانب الذٌن انتهت وضعٌة حماٌتهم المؤلتةدخول    

.13دة الما   

و عاد هقالا إلى  -من المانون  فً سٌاق تنفٌذ الحماٌ  المقلت   12عمال بالمادة  -  اإللام  المقلت  لجأرجان .إذا انته  وضع1ٌ

البالد لطل  الحماٌ  المقلت  فإن المدٌاٌ  العام  ستماا على ُسس فادٌ  ما ُذا سٌتم منح الحماٌ  المقلت  ُم ال، و ٌمنن للمدٌا 

ٌض سلطته رجزبٌا ُو نلٌا للمحافظا .العام تفو  

 

.اإلجراءات التً سٌتم اتخاذها عمب إنهاء وضع الحماٌة المؤلتة  

14المادة   

على األشحاص الذٌن تم إنهاا وضع الحماٌ  الخاص  بهم مؽاداة األااضً التانٌ  بعد لااا مرجلس الوزااا ،و سٌتم تحدٌد .1

ضاف  للبلدان التً إللذي ستموم به المدٌاٌ  العام  على وضع البلد األصلً لجأرجنبً بالمؽاداة تانٌا طبما للتمٌٌم ا الالزم الول 

علٌها وصوال إلى تانٌا. ما    

ن لاااا رجماعٌا سٌتم اتخاذه فٌما ٌتعلك فإ 11فً حال تم اتخاذ المااا من لبل مرجلس الوزااا بانتهاا الحماٌ  طبما للمادة .2

الحماٌ  المقلت  ُو الطلبا  الممدم  من لبل األشخاص الذٌن تمدموا بطل  الحماٌ  الدولٌ  بوضعٌ  األشخاص الذٌن استفادوا من 

حدد طبما للمانون و ستتم تٌسمح لهم بالبماا فً تانٌا طبما للشاوط التً ستو التً سٌتم تمٌٌمها بشنل فادي ُو األرجان  الذٌن س  

. اإلرجاااا  الفادٌ  وفما لجأحنام ذا  الصل   

لهقالا األرجان   الذٌن شاانوا فً نزاعا  مسلح   وضع الفادي  المتخذة لترجدٌد الااإمنانٌ  الوصول إلى اإلرجاا ستمنح  .3

تخلوا عن األنشط  المسلح  بشنل دابم . لدشاٌط  التحمك من ُن ُنهم  8فً بلدانهم و المشاا إلٌها فً الفماة )ث( من المادة   

ت إطار الحماٌة الؤلتة.تمٌٌد أو تعلٌك طلبات الدخول لبالدنا تح  

المقلت  بشنل دابم ُو مقل  إذا ما نان  الظاوؾ تشنل تمٌٌد ُو تعلٌك طل  الحماٌ  ا بلد ٌتخذ مرجلس الوزااا لااا .1 -15المادة 

 خطاا على األمن الوطنً ، النظام العام و الصح  العام .

باإلضاف  إلى نحوا سابما الحماٌ  المقلت ،نطبك على ُولبن الذٌن م  ( ٌحدد ٌُضا األحنام التً ت1.  إن المااا المنداج تح  الفماة )2

إرجاااا  ُخاى لد تنفذ بشأن هقالا الذٌن ٌصلون إلى البلد بشنل رجماعا  ُو بشنل فادي و ذلن لطل  اللرجوا فً الٌوم  الذي ٌلً 

 تااٌخ نفاذ هذا المااا.

اة الخاارجٌ  بطل  الدعم من المنظما  الدولٌ  فٌما ٌتعلك بتدابٌا ستموم وزا 1الم الفماة  . فً الحاال  المنصوص علٌها فً 3

الوزااة والمقسسا  والهٌبا   توصٌا   فً رجمٌع ُارجاا و خااج حدود بالدنا .و ذلن عند تلمًالنزوح الرجماعً و التً ستنفذ  

  العام  ذا  الصل .

 طلبات الحماٌة الدولٌة 

رجان  ، فإن طلبا  الحماٌ  الفادٌ  التً ٌتمدم بها األالزمنٌ  لتنفٌذ الحماٌ  المقلت    فٌما ٌتعلك بموضوع المدة ( 1) -16المادة 

 فً نطاق هذا المانون لن تتم معالرجتها من ُرجل ضمان التنفٌذ الفعال للتدابٌا الحماٌ  المقلت .



  

 الفصل الخامس

 اإلجراءات األولٌة و التً ستتخذ فً إطار الحماٌة المؤلتة 

لبالد:الدخول إلى ا  

ستتحدد البوابا  الحدودٌ  واألمانن التً ٌعبا من خاللها األرجان  ُو ٌخارجون عن طاٌمها  و الذٌن ٌصلون   (1) -(17المادة رلم )

 توصٌ إلى الحدود الباٌ  التانٌ  ُو مٌاهها  اإلللٌمٌ  من ُرجل طل  حماٌ  عارجل  ومقلت ، من لبل الوزااة بناا على التااح ُو 

ستموم الوزااة باتخاذ لااا بشأن تحدٌد هذه األمانن وإبالغ  منظما  العام   ذا  الصل ، و فً الحاال  الطاابه المنشآ  و ال

 المقسسا  ذا  الصل .

. ٌرجوز منح إذن للدخول للبالد بؽاض طل  الحماٌ  المقلت  من لبل المحافظا  لجأرجان  الذٌن ٌصلون عند المنافذ الحدودٌ  ُو 2

د بدون وثابك ُو بوثابك ؼٌا صالح .ُمانن عبوا الحدو  

بما فً ذلن التفتٌش  بالمٌام بعملٌا  تفتٌش األرجان  على المنافذ الحدودٌ   األمن و خفا السواحل  و . سٌموم حااس الحدود3

الخاص  بهم. المانبا  الرجسدي ، الممتلنا  و  

إلى وحدا  األمن لٌتم نملهم بألا  ول  ممنن  إلى مانز  (.ٌرج  تسلٌم األرجنبً اذا دخل البالد بشنل فادي ُو مع ُفااد العابل 4

ضاف  إلى معلوما  ُخاى إذا التض  الحارج  .إلالتحوٌل و علٌهم ٌُضا تسرجٌل بٌاناتهم مع تااٌخ دخول البلد با  

التً تحددها  ذلن بما ٌتماشى مع المبادئ واإلرجاااا  و(. ٌمنن لجأرجان  الااؼبٌن بدخول بالدنا باستخدام سٌاااتهم الخاص  5

 وزااة الرجماان والترجااة.

لد تتعاض  أن المنترجا  ُو البضابع التً ٌموم األرجنبً برجلبها عند دخوله البالد من ؼٌا المنافذ الحدودٌ  بباألخذ بعٌن اإلعتباا .6

ُلا  إدااة رجماان  غ بالرجمٌع التدابٌا الضاواٌه ستتم اتخاذها من لبل الوحدا  المعنٌ  و سٌتم إفإن للسال  ، فً هذه الحال  

.باألما  

المحافظا  إلى ماانز التحوٌل ، و فً حال تم  فً ا .( سٌتم نمل األرجان  المقهلٌن  للحماٌ  المقلت  فً حال تمدموا شخصٌ  7

هقالا من لبل السلطا  فسوؾ ٌتم اصطحابهم إلى ُلا  مانز تحوٌل .انتشاؾ عن ورجود   

 نزع السالح و الفصل عن المدنٌٌن

ً بالدهم و الذٌن لد انته  ٌن نانوا ُعضاا فً الموا  العسناٌ  فإن العناصا المسلح  من المدنٌٌن و األرجان  الذ .1 18 المادة

بشنل آخا سٌتم نزع السالح عنهم  ضمن النزوح الرجماعً نانوا لد دخلوا و الذٌن لد دخلوا البالدخدمتهم العسناٌ  من طاؾ واحد 

 ، بعد ذلن سٌتم 18دارجون تح  المادة ننهم ال ٌنلد طلبوا الحماٌ  المقلت  و لاحل ، هقالا الذٌن من لبل حاس الحدود و خفا السو

 نملهم إلى ماانز التحوٌل الستنمال بالً اإلرجاااا .

إلى األمانن (. عملٌا  نزع السالح ٌرج  ُن تتم فً موالع آمن  و بعٌدا عن المدنٌٌن و بعدها سٌتم تحوٌل هقالا األرجان  2

صص  لهم مع تسرجٌل بٌاناتهم مع منان و تااٌخ الدخول إلى البالد باإلضاف  لتسرجٌل معلوما  ُخاى إذا التض  الحارج .المخ  

، ما لم ٌتم  تمٌٌم ُوضاعهم  سلبا عندها سٌتم وضعهم بمانز إلام   (. لد ٌتم وضع  ُفااد العابل  الواحدة فً ُمانن إلام  واحدة3

لمستفٌدٌن من الحماٌ  المقلت   ُو  فً المحافظ  التً  تحددها المدٌاٌ  العام  ُو فً المنان الذي  األشخاص اٌ ستوع  فٌها منفصل 

.حدده المحافظ ست  

 

 اإلجراءات األولٌة المتخذة فً مراكز اإلحالة

19المادة   



نا طلبا للحماٌ  .ستموم المدٌاٌ  العام  برجمٌع عملٌا  التسرجٌل و التعاٌؾ الخاص  باألرجان  الذٌن وصلوا إلى بالد1

 المقلت  ، و عند الحارج  لد ٌتم تعٌٌن موظفٌن إضافٌٌن لفتاة مقلت  من لبل المحافظ  فً إطاا التشاٌعا  ذا  الصل .

. فً حال نان  المداة اإلستٌعابٌ  لماانز التحوٌل ؼٌا نافٌ  فباإلمنان تنفٌذ اإلرجاااا  المتعلم  بهقالا األرجان  فً 2

لمحافظا . ُمانن ُخاى  تحددها ا  

الوثابك التً تثب    عن ُنفسهم  و ذلن بتمدٌم الصحٌحالتعاٌفٌ   بتمدٌم المعلوما  ملزمون ُثناا التسرجٌلاألرجان  إن . 3

 هوٌتهم، إن ورجد ، إلى السلطا  المختص  والتعاون مع المسقولٌن. 

فً ملفاتهم الخاص   3دارج  تح  الفماة و المن لبل األرجان  ك الممدم  مب.سٌتم اإلحتفاظ بنسخ عن المعلوما  و الوثا4

 بهم تماشٌا مع مبدُ الساٌ  ، و ستتم إعادة النسخ األصلٌ  لهم.

ونما ٌرج  تعاٌفهم المتعلم  بالحماٌ  المقلت ، عن اإلرجاااا   المانون . ٌرج  إبالغ األرجان  المندارجٌن تح  هذا5

عند  شاا  توضٌح ؽ  ٌفهمونها.و لد ٌتم توزٌع نبل األخاى ذا  الصل   حمولهم ووارجباتهم وؼٌاها من المسابلب

 الضاواة.

طبٌةالفحوصات ال  

إلى ماانز اإلحال . المادمٌننأولوٌ  لجأرجان ، اإلسعافٌ  و توفٌاها ( ٌرج  تحدٌد الخدما  الصحٌ  1) -21المادة   

رجاااا  التً تحددها وزااة وفما للمبادئ واإل لجأرجان  المندارجٌن تح  هذا المانون وذلن إرجااا فحوصا  طبٌ  ستتم .2

ٌشنلون خطاا على الصح  العام .لد  لجأشخاص الذٌن التدابٌا الالزم  عند الحارج اتخاذ  الصح  و  

 التسجٌل

ابٌن على إرجاااا  المدرجاى عملٌ   تسرجٌل األرجان   من لبل موظفً المدٌاٌ  العام  ( ٌرج  ُن ت  1) -21المادة 

لعملٌ  التسرجٌل لضمان األستماااٌ  فً عملٌ  التسرجٌل دون ُي   مخصص  مرجهزة و نانمُومتطلبا  التسرجٌل، فً 

.انمطاع   

: األحنام التالٌ   وفك.ٌرج  ُن تتم إرجاااا  التسرجٌل 2  

هً المبدُ األساسً فً إرجاااا  التسرجٌل. وستتخذ التدابٌا الالزم  لهذا الؽاض.,ُ( الساٌ    

العام .من لبل المدٌاٌ  ستحدد لتً استمااة التسرجٌل  ا صٌؽ  ومضمون  (  سٌتم تعبب   

  ( إذا لم ٌستطع األرجنبً إبااز وثابك تثب  هوٌته ُثناا التسرجٌل فسوؾ ٌتم تسرجٌل ُلوله و اعتمادها حتى ٌثب  العنس.

على لاعدة بٌانا  وذلن لتسرجٌلها  هوٌ الث( ٌرج  رجمع الصوا وبصما  األصابع  البٌانا  البٌومتاٌ  األخاى لتحدٌد 

.المانزٌ التسرجٌل   

  ج( ستمدم المعلوما  عن األرجان  المسرجلٌن فواا إلى المدٌاٌ  العام .

 ح( تودع المعلوما  لجأرجان  طبما للتشاٌعا  ذا  الصل ، ونذلن حفظها إلنتاونٌا. 

ا (، وٌرج  ُن تتم إرجاااا  تسرجٌل ُطفال األشخاص المستفٌدٌن من الحماٌ  المقلت  و الذٌن ولدوا فً تانٌا فً ُلص3 

 مدة زمنٌ  ممنن .

مثل الوالدة والوفاة والزواج والطالق والعودة الطوعٌ  إلى  حاال بعض ال ( ٌرج  تحدٌث معلوما  الجأرجان  فً 4

 الوطن. 

ٌنداج ضمن نطاق الفماة لمن و التسرجٌل فً نظام تسرجٌل عنوان (. ٌرج  تسرجٌل األرجان  فً نظام تسرجٌل العناوٌن ،5

.بل المدٌاٌ  العام من لسٌماا 8( من المادة 1)  

وثٌمة الخاصة بالحماٌة المؤلتة:ال  



. ستصدا المحافظا  الوثابك الشخصٌ  الخاص  بالحماٌ  لمن ُنمل عملٌ  التسرجٌل ، ُما الذٌن ٌندارجون 1 -22المادة 

وثابك  فلن ٌتم إصداا ٌُ  وثابك شخصٌ  خاص  بالحماٌ  المقلت  و سٌتم إلؽاا ٌُ  8من المادة  1ضمن نطاق الفماة 

.حماٌ  لد صدا  مسبما    

 5490. ٌرج  إعطاا الم تعاٌؾ لجأرجان  الذٌن حصلوا على وثابك الحماٌ  المقلت  الشخصٌ  طبما للمانون الم 2

  .25/04/2006الخاص بالخدما  السنانٌ  بتااٌخ 

تصدا هذه الوثٌم  لفتاة  لد . إن الصٌؽ  و الحتوى الخاص بوثابك الحماٌ  المقلت  ستحدد من لبل المدٌاٌ  العام  ،3

 صالحٌ  معٌن  ُو إلى ُرجل ؼٌا مسمى، مرجانا.

فً حال  إهتااا ُو فمدان وثٌم  الحماٌ  المقلت  الشخصٌ ، وسٌطل  من الشخص المعنً تفسٌاما حدث للوثٌم   و . 4

  ب  ُو المفمودة.تسرجٌل الوالع  ، و ٌرج  ُن تبطل وثابك الهوٌ  البالٌ . وإصداا  وثٌم  رجدٌدة لتحل محل المهتا

. فً حال  إنهاا الحماٌ  المقلت ،  فسٌتم إٌماؾ صالحٌ  وثٌم  إثبا  شخصٌ  الحماٌ  المقلت  و استارجاعها من ُرجنبً.5  

  المؤلتة اإللامةإجراءات اإلحالة إلى مراكز 

  23المادة 

ا المانون سٌحالون، فً ُلصا ول  ممنن، إلى مع األخذ بعٌن االعتباا المعلوما  التً واد  من )آفاد(  فإن األرجان  تح  هذ.1 

ماانز اإلٌواا المقلت  التً تااها  المدٌاٌ  العام  مناسب   بالتنسٌك مع المحافظا  إما مباشاة من ماانز اإلحال  ُو بعد ُن ٌحالوا 

من من لبل المحافظ .إلى المدن وٌتم إرجااا تمٌٌم بشأن ما إذا نان سٌتم تنفٌذ اإلحاال  مع ُو من دون افم  وحدا  األ  

. خالل عملٌا   التحوٌل إلى ماانز اإلٌواا المقلت  التً تحددها المدٌاٌ  العام ، مطال  والحال  العابلٌ   االحتٌارجا  الخاص  2

 باألرجنبً ٌرج  ُخذها بعٌن االعتباا.

محافظ  فً عملٌا  اإلسنان فً ماانز .  ٌرج  إعطاا اإلولوٌ  لجأشخاص ذوي اإلحتٌارجا  الخاص  من لبل المدٌاٌ  العام  ُو ال3

 الحماٌ  المقلت .

. فً الممام األول، ٌرج  إٌواا األطفال ؼٌا المصحوبٌن وذلن بالتنسٌك مع وزااة األساة والسٌاسا  االرجتماعٌ . عند استٌفاا 4

 اإللام  نفصل  عن ماانز الشاوط المناسب ، وٌمنن استٌعا  األطفال ؼٌا المصحوبٌن بذوٌهم بالتعاون مع )آفاد( فً مناطك م

 المقلت  تح  الاب  ومسقولٌ  وزااة األساة والسٌاسا  االرجتماعٌ . 

 منح الحك فً البماء فً المحافظات لألشخاص المستفٌدٌن من الحماٌة المؤلتة:

فٌما ٌتعلك بالنظام  والذٌن ال تورجد بحمهم ُي اعتبااا  سلبٌ  جأشخاص المستفٌدٌن من الحماٌ  المقلت ل ٌمنن .1 23المادة رلم 

العام، األمن العام ُو الصح  العام   السماح لهم باإللام  فً المحافظا  التً تحددها المدٌاٌ  العام  و التً بدواها ستحدد 

 اإلرجاااا  ذا  الصل .

  و الذٌن هم فً حارج  . وٌمنن ٌُضا  إٌواا باألشخاص المستفٌدٌن من الحماٌ  المقلت  الذٌن ٌمٌمون خااج ماانز اإلٌواا المقلت2

 شدٌدة  فً األمانن التً تحددها المحافظا  حس  الطال  اإلستٌعابٌ  الممنن .

  

 الحك فً البماء فً البالد

إن وثابك الحماٌ  المقلت  الشخصٌ  ستمنح الحك فً البماا فً تانٌا و لنن هذه الوثابك ال تعتبامعادل   لتصاٌح  1-25المادة 

المانون و ال ٌرجوز منح حك لالنتمال إلى تصاٌح إلام  على المدى تبدال إلذن اإللام  على النحو الذي ٌنظمه ُو وثابك اساإللام   

الطوٌل وٌرج  ُال ٌقخذ مدة إلامته فً االعتباا عند حسا  مرجموع فتاا  اإللام  ، وٌرج  ُال تمنح حاملها الحك فً تمدٌم طل  

 للحصول على الرجنسٌ  التانٌ .

 الفصل السادس



مدم إلى األشخاص المستفٌدٌن من الحماٌة المؤلتةالخدمات التً ست    

والمساعدة االرجتماعٌ  والخدما  المماثل  وتفسٌاها العمل إلى سوق  والوصولباإلمنان توفٌا الصح  والتعلٌم  1 – 26المادة رلم 

( 1التً ستمدم لجأرجان  المندارجٌن تح  الفماة )ُما المبادئ واإلرجاااا  المتعلم  بالخدما   لجأرجان  المندارجٌن ضمن هذا المانون.

حدد من لبل المرجلس.ت  ف  8من المادة   

( من لبل المقسسا  والمنظما  العام  اعتمادا على لدااتها. 1. ٌمنن توفٌا الخدما  األخاى التً ال تشملها الفماة )2  

صٌ  ُن ٌعمدوا اتفالا  لالشتاان بالخدما  األخاى بما . ٌرجوز لجأرجان  فً ضوا هذا المانون وبفضل ُوااق الحماٌ  المقلت  الشخ3

 فً ذلن خدما  االتصاال  االلنتاونٌ .

آفاد. والمقسسا  العام  والمنظما  فً ظل هذا المانون بالتنسٌك مع  . ٌرج  ُن ٌتم تمدٌم الخدما  من لبل الوزااا  المعنٌ 4  

 

تح  المقلت   داخل ُو خااج مناطك ماانز اإللام خدما  الصحٌ  التالٌ  ستتوفا  ُو سٌتم توفٌا ال  ٌ الحدما  الصح1 -27المادة 

 الاب  و مسقولٌ  وزااة الصح : 

اإلحتفاظ بعدد ناؾ من سٌااا   معسٌتم إنشاا الماانز الصحٌ  فً حال  عدم ورجودها والتً ستعمل بشنل نشط و متواصل ( ُ

  فً المطاع الصحً.اإلسعاؾ والعاملٌن 

ع الماٌض اسوما لماا خدما  الاعاٌ  الصحٌ  األولٌ  والطواائ والدواا.ٌدف ُن الٌرج  (   

تنالٌؾ الخدما  الصحٌ ، بما فً الماحل  الثانٌ  والثالث  من الاعاٌ  الصحٌ  ٌرج  ُال تترجاوز التنالٌؾ المحددة من لبل    ( 

من التأمٌن الصحً العام. لانون موازن  الصح  و التً تحددها اباس  مقسس  الضمان االرجتماعً للمستفٌدٌن  

تنلف  الخدما  الصحٌ  الممدم  و التً ال تترجاوز تنلف  لانون موازن  الصح  و المحددة من لبل اباس  مقسس  الضمان إن  ث(

 اإلرجتماعً للمستفٌدٌن من التأمٌن الصحً العام ستؽطٌها منظم  آفاد تح  إشااؾ وزااة الصح .

إال فً حاال  الطواائ و  الخاص  المقلت  ال ٌمنن لهم ماارجع  الماانز الصحٌ  ج( األشخاص المتمتعٌن بحك الحماٌ 

. الزامٌ  الظاوؾ  

  ُنشط  المسح ضد مخاطا األمااض المعدٌ .تنفٌذ  ماحا  الالزم  ولالالتدابٌا الضاواٌ  و تمدٌم ح( ستتخذ رجمٌع 

بالصح  اإلنرجابٌ . المٌام بأنشط  إعالمٌ  وداعم  فٌما ٌتعلكبُنفاا  موظفونسٌموم  خ(  

  الضاواٌ  لمعالرج  مواطن الخلل من ُرجل اااانبؽً ُخذ ناف  اإلرجٌ ب  ظاوؾ الصح  الفادٌ  و العام  نماٌنبؽً ماال د(

.معاٌٌا الصح  العام  مع ُمانن اإللام  المقلت  بما ٌتناس  داخلتحسٌن شاوط البٌب  المحٌط    

تفٌدٌن من حك الحماٌ  المقلت  للمخداا  ُو تعاضهم لمشانل نفسٌ  فستتخذ إذا ما تم النشؾ عن تعاطً األرجان  المس ذ(

 التدابٌا الضاواٌ .

 ا( سٌتم اتخاذ رجمٌع التدابٌا المتعلم  بتلمٌح األطفال.

.وزااة الصح المقلت  لبل وضعها تح  إشااؾ  اإللام بناا ماانز عند الالزم  البنٌ  التحتٌ   توفٌا سوؾ ٌتم ز(  

تنسٌك وزااة الصح . إشااؾ و تح دٌن من الحماٌ  المقلت  ٌالخدما  الصحٌ  لجأشخاص المستف مٌمدت. ٌرج  2  

  األفااد المستفٌدٌن من نظام الحماٌ  المقلت  باإلضاف  إلى اإلبالغ بالتؽٌاا  فً عناوٌنهم إلى وزااة ٌد هوٌتحد ٌلزم .3

لصحٌ  الولابٌ  و التطعٌم.الصح  دون تأخٌا من ُرجل ضمان توفٌا فواي و مستما للخدما  ا  

للذٌن عباوا الحدود للماة األولى من األرجان  المندارجٌن تح  هذا  لخدما  الصحٌ  فً حاال  الطواائسٌتم تمدٌم ا .4

.ا  تسرجٌلهم وفما  لمعلوماتهم الشخصٌ المانون الذٌن لم ٌنملوا إرجااا  



ابها المذنواٌن فً خط  التدخل عند حاال  النوااث شاناالرجتماعٌ  بالتعاون مع  والشقون. ستموم  وزااة األساة 5

بتمدٌم الخدما  النفسٌ  واالرجتماعٌ  إلى األشخاص  2014|.3.1بتااٌخ  28871المنشواة فً الرجاٌدة الاسمٌ  الم 

. المستفٌدٌن من الحماٌ  المقلت   

 الُ رج   هذه المادة فإن هذه الاسوم ٌالخدما  الصحٌ  األولٌ  و الطواائ المندارج  تح ممابلفً حال  ورجو  دفع اسوم . 6

ن الخدما  اال ٌمنن توفٌا ضم -و التً تشملها هذه المادةاللماحا  باستثناا المنصوص علٌها و ُال تمل عنها  األسعااتترجاوز 

.الصحٌ  فً نطاق تنالٌؾ الخدما  الصحٌ  التً ال تؽطٌها مقسس  الضمان االرجتماعً  

  

الخدمات التعلٌمٌة   

  28لمادةا

وفما لهذا المانون النشاطا  التعلٌمٌ  لالرجان  داخل و خااج ماانز الحماٌ  المقلت  ٌرج  ُن تتم تح  ُشااؾ ومسقولٌ  وزااة -1

 التابٌ  والتعلٌم. 

 فً هذا األطاا

شها. 66و  54شهاا، ستعطى األولٌ  لجأطفال بٌن  66و  36مداسً لجأطفال بٌن الٌمنن توفٌا خدما  التعلٌم لبل  -ُ - 

ٌنبؽً ُن تمااس النشاطا  التعلٌمٌ  المتعلم  بالماحل  األبتدابٌ  واألعدادٌ  وفك لوانٌن وتشاٌعا  وزااة التابٌ  والتعلٌم. -   

ٌمنن تنظٌم دواا  تعلٌم اللؽا  و دواا  المهااا  و الهواٌا  لرجمٌع األعماا وذلن وفك الطل . -   

المتعلم  بالمقسسا  و الدارجا  والشهادا  الرجامعٌ  والمارجٌستٌا والدنتوااة للشخص ٌرج  ُن ٌتم تحدٌد األرجاااا  والمبادئ   - 2 

 المشمول بالحماٌ  المقلت  من لبل الهٌب  العلٌا للتعلٌم العالً.

 

ُذا وفك هذا المانون  ٌرج  ُن تصدا الوثابك الخاص  بجأرجان  الدااسٌن فً تانٌا والمتعلم  بمحتوى التعلٌم ومدته من تانٌا .  - 3

تلمى األرجنبً تعلٌمه وفك مناهج دااسٌ  مختلف  وتم تأنٌد ذلن بالوثابك فسٌتم  تمٌٌم هذه الوثابك من األلسام ذا  الصل  فً وزااة 

 التابٌ  والتعلٌم ُو هٌب  التعلٌم العالً , ٌرج  ُن ترجاى ُرجاااا  التعدٌل وفك الدارج  المناسب  .

التعلٌم وفك هذا المانون.وم  بجأنشط  التعلٌمٌ  لجأرجان  تنظم من لبل وزااة التابٌ  األرجاااا  و المبادئا األخاى المتعل - 4  

 خدمات الترجمة

 

31المادة   

تنون خدما  التارجم  مرجانٌ  فً حاال  ورجود صعوب  فً  التواصل مع األرجان   بدون متارجم.    

 األجراءات الجمركٌة

  االداخل  إلى بلدنا بواسط  األرجان  وعوابلهم تحدد من لبل وزااة  الترجااة و المبادئ و األرجاااا  المتعلم  بالبضابع و المانبا

الرجماان  نذلن األما  بالنسب   للبضابع الماسل  إلى األشخاص المشمولٌن بالحماٌ  المولت  فً بلدنا فهذا البضابع ٌُضا تخضع 

عام  ذا  العالل  .لنفس هذه  المبادئ واألرجاااا  بعد التشاوا مع المقسسا  والمنظما  ال  

الفصل السابع      

 الواجبات



 الواجبات العامة 

33 المادة  

على األرجان  المادمٌن إلى بلدنا بؽاض الحماٌ  المقلت  األمتثال للموانٌٌن و األرجاااا  اإلدااٌ  والدعاوي الرجنابٌ   -1  

ٌن لهذه الموانٌن واألرجاااا .               عند الضاواة ,ستتخذ اإلرجاااا  اإلدااٌ  الالزم  بحك األشخاص ؼٌا الممتثل

                                      

على  األرجان  المشمولٌن بهذه التشاٌع.  - 2  

اإللام  فً المحافظ  ُو فً مانز اإللام  المقل  ُوفً  ُي منان آخا ٌحدد من لبل المدٌاٌ  العام .  -ُ     

الدواٌ  المحددة من لبل المحافظ .األمتثال للوارجبا  التماٌاٌ   -     

ٌوما .  30بٌان وضعهم فٌما ٌتعلك بالعمل خالل ت -     

  ٌوما. 30خالل البٌان عن دخلهم و ممتالنتهم المنمول  والؽٌا منمول   -ث  

الدة ُو الوفاة خالل األبالغ عن ُي تؽٌٌا فً وضعهم مثل تؽٌٌا العنوان ُو تؽٌٌا وضعهم العابلً ُو حاال  الو -ج                

ٌوم عمل .  20  

  .اظهاا البٌانا  الشخصٌ  األخاى للسلطا  المختص  -ح 

إٌفاا المستحما  المتاتب  ُذا  تبٌن ُنهم استفادوا من الخدما  والمساعدا  والمصادا األخاى بشنل خاطا. -خ   

                               اٌ   المحافظ   األمتثال للوارجبا  المطلوب  منهم من لبل المدٌاٌ  العام  ُو مدٌ  -د   

                   

 واجب األمتثال  للدعاوى .

  34المادة 

ٌمنن استدعاا األرجان  الى األلسام المختص  من ُرجل األرجاااا  والدعاوي المتعلم  بتطبٌك هذا التشاٌع     - 1  

شبه  رجدٌ  بعدم األمتثال فسٌتم إحضاا األرجان  المعنٌن و المشمولٌن عند عدم األمتثال لدعاوي ُو لجأرجاااا  ُو عند ورجود  -2

               بهذا التشاٌع بموة المانون وبدون دعوى الى األلسام المعنٌ .

 تمٌٌد الحصول على الحموق 

35المادة  

لمختص  لجأمتثال لوارجباتهم ذٌا األشخاص الذٌن ال ٌمثتلون للوارجبا   بشنل نلً ُو رجزبً من لبل الجألسام  احٌنبؽً ت - 1

 وٌرج  ُن تتخذ األرجاااا  المضابٌ  واألدااٌ  بحك هقالا.

ٌمنن حامان األشخاص الؽٌا ممتثلٌن اؼم تنبهٌهم من رجمٌع الحموق بأستثناا حك التعلٌم وحك العالج فً الحاال   - 2

 اإلسعافٌ  .

ُو مقل  لجأشخاص الممٌمٌن خااج هذه الماانز والمشمولٌن بالفماة ٌمنن تمٌد اإللام  خااج ماانز اإللام  المقلت  بشنل دابم  - 3

(2.)  

 

 الفصل الثامن

 



 إنشاء  وإدارة و عمل مراكزاألحالة ومراكز اإللامة المؤلتة والخدمات المتوفرة فً مراكز اإللامة المؤفتة .   

 

 إنشاء وإدارة مراكز األحالة 

36 المادة  

انز األحال  وتوفٌا الخدما  الضاواٌ  فٌهاتتنفل المحالظ  بإنشاا و إدااة ما  

 

 إنشاء وإدارة وعمل مراكز اإللامة المؤلتة 

37المادة  

ا على شاا ماانز اإللام  المقلت  ُو اؼاللها بالتعاون مع مدٌاٌ  المحافظا  اعتمادنآفاد( بأتخاذ المااا  المتعلم  بإ تموم ) -1

                                                              توصٌا  الوزااة والمقسسا  والمنظما  العام . 

تم إدااة ماانز اإللام  المقلت  من لبل مدٌاٌ  المحافظا .                                                      تٌنبؽً ُن  -2      

                                   

علم  بإدااة وعمل وتوفٌا األمن فً هذه الماانز بجأضاف  لرجمٌع المتطلبا  األخاى التً لد توارجه رجمٌع المبادئ واألرجاااا  المت -3

الشخص الممٌم فً هذه الماانز تحدد بشنل مشتان بٌن المدٌاٌ  العام  و )آفاد( وذلن بالتشاوا مع المنظما  و المقسسا  العام   

. صل ذا  ال  

 

المؤلتة الخدمات المتوفرة فً مراكز الإللامة   

38المادة   

ٌنبؽً توفٌا المساعدا  الؽذابٌ  والصحٌ  واألرجتماعٌ  باإلضاف  للخدما  التعلٌمٌ  والخدما  األخاى المشابه   لجأشخاص   -1

      الممٌمٌن داخل هذه الماانز وذلن ضمن األمنانٌا  المتاح .

نز اإللام  من هذه الخدما  ٌُضا وذلن ضمن األمنانٌا   لد ٌستفٌد الشخص المشمول بالحماٌ  المقلت  الممٌم خااج ماا  - 2

 المتاح  . 

ٌنبؽً اتخاذ التدابٌا من ُرجل تأمٌن امانن خاص  للعوابل واألفااد من ذوي األحتٌارجا  الخاص  داخل ماانز اإللام  المقلت .  - 3  

 

 زٌارة مراكز اإللامة المؤلتة 

39المادة   

ن مع )آفاد ( المبادئ واألرجاااا  المتعلم  بزٌااة الوفود األرجنبٌ  ُو ممثلً المنظما  الدولٌ  تحدد وزااة الخاارجٌ  بشنل مشتا  -1

ومنظما  المرجتمع المدنً ُو العاملٌن فً اإلعالم ُو البحوث العلمٌ  ُو ممثلً المقسسا  والمنظما  األخاى وذلن بالتعاون مع 

.                                                                        المقسسا  والمنظما  العام  ذا  العالل  فً المحافظ    

 

  المؤلتة اإللامةمراكز أمن مراكز اإلحالة و



41المادة   

ٌتم حفظ األمن داخل وخااج ماانز اإلحال  وماانز اإللام  المقلت  من لبل وحدا  حفظ األمن العام  وذلن حس  منطم   - 1

. ذلن فوحدا  حفظ األمن مسقول  عن نل ُرجااا متعلك بجأمن خااج هذه الماانز المسقولٌ  بناا على  

ٌمنن نمل مسقولٌ  حفظ األمن داخل وخااج ماانز اإلحال  وماانز اإللام  المقلت  إلى شانا  األمن الخاص  عمال بالمانون   -2

عندما ترجد مٌاٌ  المحافظ  ضاواة لذلن . وذلن  2004/06/10المتعلك بالخدما  األمنٌ  الخاص  والمقاخ فً  5188الم   

 العاملٌن فً مراكز اإلحالة ومراكز اإللامة المؤلتة 

44المادة   

من لانون األدااة المحلٌ  المقاخ فً  9ٌمنن تعٌٌن عاملٌن من المنظما  والمقسسا  العام  المحلٌ  ذا  العالل  عمال بالمادة  -  4

تمٌدم الخدما  داخل هذا الماانز فً المحافظ  المعنٌ  وفً حال عدم توفا العاملٌن وذلن  لتنفٌذ األرجاااا  و 4161664949

 المناسبٌن لتأدٌ  هذه الخدما  ٌمنن ألدااة المحافظ  ُن تطل  عاملٌن من خااج المحافظ   

م  التً ٌاتبط بها تنظم شاوط عمل الشخص المعٌن للعمل داخل هذه الماانز بشنل مستمل من لبل المنظم  و المقسس  العا -  2

  هذا الشخص.

 عند الماانز هذه داخل مدنً ؼٌا عمل لتأدٌ  المعٌن الشخص وهٌب  بهوٌ  المتعلم  المعلوما  رجمع األمن حفظ لوحدا  ٌمنن  3

 الضاواة .

الفصل التاسع                                  

 

 العودة الطوعٌة إلى الوطن والمغادرة الى بلد ثالث 

الطوعٌة الى الوطن العودة   

64 المادة  

ؼبٌن بالعودة الى بلدهم  نما ٌمنن توفٌا الدعم لهم ضمن اوفما لهذا المانون, ٌنبؽً تمدٌم التسهٌال  الضاواٌ  لجأرجان  الا -4  

  .األمنانٌا  المتاح 

  والؽٌا حنومٌ  فً مرجال تنظٌم ٌمنن ُن تتعاون المدٌاٌ  العام  مع سلطا  الدول ذا  العالل  والمقسسا  العام  والدولٌ - 2

 رجهود العودة الطوعٌ  وتطوٌا وتطبٌك المشااٌع والباامج فً هذا المرجال.

عاون مع المنظما  الدولٌ  ومع منظما  المرجتمع المدنً فً مرجال تنفٌذ عملٌا  العودة الطوعٌ  .تتٌمنن للمدٌاٌ  العام  ُن  - 3  

شخص الااؼ  فً العودة من لبل المٌاٌ  العام  وتطبك للة الطوعٌ  والمساعدا  الممدم  تحدد األرجاااا  المتعلم  بعملٌ  العود – 4

 عن طاٌك مدٌاٌ  المحافظ  .

 وثائك السفر 

43 المادة  

ٌتم تمٌم طلبا  األرجان  المشمولٌن  بهذا المانون والذٌن ال ٌحملون وثابك سفا ُو ال ٌمننهم الحصول علٌها من لبل المدٌاٌ   - 4

4561764951والمقاخ فً   5682ضمن األطاا الخاص بمانون رجوازا  السفا الم العام    

 المغادرة والتوطٌن فً بلد ثالث     

44 المادة  



المؽاداة المقلت  والدابم  لجأرجان  إلى بلد ثالث وفما لهذا التشاٌع ماتبط  بموافم  المدٌاٌ  العام . - 4  

  ُن تتعاون مع المنظما  الدولٌ  ُو منظما  المرجتتع المدنً ومع الدول األخاى فً المانون ٌمنن للمدٌاٌ   العام اوفك هذ - 2 

.مرجال تطبٌك وتطوٌا التوطٌن المقل  لجأرجان  فً بلد ثالث  

 المنع من دخول األراضً التركٌة

45 المادة  

.ألحنام المنع العام سٌنونون عاض  األرجان  المشمولٌن بهذا المانون الذٌن خارجوا ُو الذٌن سٌخارجون من بلدنا  -4  

 الفصل العاشر

التعاون والمساعدة                                      

 التعاون 

46 المادة  

تعلم  بهذا ملد تتعاون الوزااة مع المقسسا  الوطنٌ  والدولٌ  ومع الدول األخاى ومع منظما  المرجتمع المدنً فً المضاٌا ال- 4 

لمقلت   .  المانون ُو المتعلم  بالحماٌ  ا  

لدى الوزااة صالحٌ  تولٌع الباوتونوال  المتعلم  بالمضاٌا المطاوح  فً هذا المانون والتً ال تالى الى مستوى األتفالٌا   - 2 

المتعلك بالعمل والتعاون فً  4473الدولٌ  مع المنظما  الدولٌ  بعد التشاوا مع وزااة الخاارجٌ  وذلن ضمن ُطاا المانون الم 

     1561564969اللا  الدولٌ  والمقاخ فً مرجال الع

تحدد الوزااة بالتشاوا مع المقسسا  المعنٌ   المبادئ واإلرجاااا  المتعلم  بألٌ  التعاون بٌن المنظما  والمقسسا  العام   -3

نل حس  نطاق صاحب  المسقولٌ  و الصالحٌ   فً مرجال الحماٌ  المقلت  وبٌن المنظما  الدولٌ  والمنظما  الؽٌا حنومٌ   

 مسقولٌته وذلن لضمان فهم ُفضل للحموق والوارجبا  المتاتب  على هذا المانون.   

  

 

طلب  الدعم والمساعدة   

47 المادة  

ٌمنن لوزااة الخاارجٌ  بعد التنشاوا مع المنظما  والمقسسا  العام  المعنٌ  طل  المساعدة من الدول والمنظما  الدولٌ   -  4

مدنً ضمن األطاا الدولً للمشاان  فً تحمل العبا وذلن لضمان تأمٌن الخدما  لجأرجان  المشمولٌن بهذا ومنظما  المرجتمع ال

 المانون . 

ٌتم تنظٌم دخول والتصاؾ بالمساعدا  المادٌ  والعٌنٌ  المنصوص  علٌها فً الفماة األولى من لبل )آفاد( بعد التشاوا مع  -  2 

 الوزااة و وزااة الخاارجٌ  .

منن ل) آفاد( التعاون بشنل مباشا مع وزااة األساة والشقون األرجتماعٌ  ُو مع الهالل األحما التانً ُو مع مقسسا  الدعم ٌ -  3

 والتضامن األرجتماعً ُو مع المقسسا  العام  ذا  العالل  فً مرجال التصاؾ بهذه المساعدا . 

 مسائل متنوعة  والبنود النهائٌة        

 



اجات الخاصة األشخاص ذوي األحتٌ  

64 المادة  

ٌنبؽً ُن تتم ُعطاا األولوٌ  لجأرجان  من ذوي األحتٌارجا  الخاص  فً الحصول على الخدما  الصحٌ  والدعم النفسً  -  4

 واألرجتماعً وخدما  ُعادة التأهٌل ونما ٌنبؽً ُن تنون رجمٌع هذه الخدما  مرجانٌ  بدون ممابل وذلن ضمن األمنانٌا  المتاح . 

تطبٌك هذا المانون.  دُن تتم مااعاة مصلح  الطفل الفضلى فً رجمٌع األرجاااا  والتدابٌا المتعلم  بالطفل عنٌرج   - 2  

 

ٌنبؽً ُتخاذ ُرجاااا  الحماٌ  و الولاٌ   بشنل فواي لجأرجان  الذٌن من المحتمل ُن ٌنونوا ضحاٌا للعنؾ وذلن وفما للمانون  - 3 

والموانٌن األخاى ذا  الصل  .  1861362142ح  العنؾ ضد الماُة المقاخ فً المتعلك بحماٌ  األساة ومناف6248الم   

ٌنبؽً ُتخاذ األرجاااا  الضاواٌ   بالنسب  لجأرجان  الذٌن من المحتمل ُن ٌنونوا ضحاٌا لعملٌا  األترجاا بالبشا وذلن وفك  - 4 

 الموانٌن ذا  الصل . 

 لم شمل األسرة

64المادة   

ولٌن بهذ المانون التمدم بطلبا  لم شمل األساة فً تانٌا ألزوارجهم ُو لزورجاتهم  ُو لجأطفالهم الؽٌا بالؽٌن ٌمنن لجأرجان  المشم - 4 

ُو ألطفالهم البالؽٌن الذٌن هم  بحارج  إلى عناٌ  خاص  الممٌمٌن فً بلد آخا , ٌتم تمٌٌم طلبا  لم الشمل من لبل المدٌاٌ  العام   

. عام  ذا  العالل   والمنظما  الدولٌ  ومنظما  المرجتمع المدنًوذلن بعد التشاوا مع المقسسا  ال  

ٌنبؽً البدا بعملٌ  لم شمل األطفال الؽٌا مصحوبٌن بعوابلهم فواا دون ُنتظاا طل  الطفل . - 2  

 البٌانات الشخصٌة

75المادة   

المقلت  من لبل المدٌاٌ  العام  ُو مدٌاٌ  ٌنبؽً رجمع و حفظ البٌانا  الشخصٌ  لجأرجان  المادمٌن إلى تانٌا  بؽاض الحماٌ   - 4 

الدولٌ  التً تانٌا  المحافظ  وذلن وفك المبادئ  واألرجاااا  المحددة من لبل المدٌاٌ  العام  وبالتوازي مع الموانٌن واألتفالٌا 

 رجزا منها .

لبل المدٌاٌ  العام  إلى المقسسا   ٌمنن فً ضوا األرجاااا  المتعلم  بهذا المانون نمل المعلوما  الشخصٌ  الضاواٌ  من - 2 

 والمنظما  العام  ذا  العالل  ُو إلى بلد ثالث ُو إلى المفوضٌ  العلٌا لشقون الالرجبٌن وذلن ضمن ُطاا عملٌ  التوطٌن .

 

 الخصوصٌة والوصول الى الملفات  الشخصٌة   

75المادة   

ة خصوصٌ  رجمٌع الملعوما  والوثابك المتعلم  بجأرجان  نمبدُ فً ضوا األرجاااا  المتبع  وفك هذا المانون  ٌنبؽً مااعا - 4

ابٌسً نما ٌنبؽً عدم نشؾ ٌُ  من هذه المعلوما  والوثابك لرجه  ثالث  دون إذن مسبك من الشخص المعنً  وذلن دون المساس 

  من هذا المانون . 51والفماة الثانٌ  من المادة  5491من  المانون الم  45من المادة  4بالفماة 

فً ضوا هذا المانون ٌمنن فحص المعلوما  من لبل الشخص المعنً ُو ونٌله المانونً ُو محامٌه نما ٌمننهم الحصول على  -2

او اخذ الوثابك المتعلم  بحماٌ  األمن المومً واألمن العام بجأضاف   صنسخ  من نل وثٌم  متعلم   بالشخص المعنً ,ال ٌسمح بفح

الرجاٌم  ُو المتعلم   بالمعلوما  األستخبااتٌ  .للوثابك المتعلم  بمنافح    



وما  والوثابك الشخصٌ  التً حصلوا علٌها خالل تأدٌ  عملهم لال ٌسمح للموظفٌن العامٌن والموظفٌن اآلخاٌن بنشؾ المع -3

.ألشخاص ؼٌا مخولٌن ُوا إلى ٌُ  رجه  ثالث  خدم  لمصالحهم الشخصٌ    

اإلحصاءات   

  74المادة 

فظ اإلحصااا  المتعلم   بجأرجان  المشمولٌن بهذا المانون لدى المدٌاٌ  العام  ُو لدى مدٌاٌ  المحافظ  وذلن وفك ٌنبؽً ح - 4

 مبادئ  تحددها المدٌاٌ  العام  بالتعاون مع المقسس  التانٌ  لجأحصاا 

لٌ  ُو مع المنظما  الؽٌا حنومٌ  ُو ٌمنن تبادل هذا اإلحصااا  بٌن المدٌاٌ  العام  والمنظما  والمقسسا  الوطنٌ  والدو - 2 

.مع الرجها  األخاى العامل  فً مرجال تطبٌك هذا المانون  

 الخدمات المانونٌة 

75  المادة  

ٌمنن للشخص المستفٌد من الحماٌ  المقلت  تونٌل محامً عنه فً اإلرجاااا  األدااٌ  بشاط ضمان تأدٌ  التنلف  المتاتب  وذلن  - 4

  4961364969و المقاخ فً  4436متعلك بالمساعدة المانونٌ  المنصوص علٌه فً لانون المحاماة الم دون المساس بالحنم ال

 البالغات والشكاوي

54 المادة  

ٌنبؽً التعامل مع رجمٌع البالؼا  والشناوي المتعلم  باإلرجاااا  المنبثم  عن هذا المانون بشنل فواي من لبل مدٌاٌ   - 4

.غ عن المضاٌا المضابٌ  إلى الرجها  المختص  دون ُي تأخٌاالمحافظا  نما ٌنبؽً اإلبال  

 

 

 األشعارات

   55المادة

نما ٌمنن للمدٌاٌ   11.02.1959المقاخ فً  7201فً ضوا هذا التشاٌع ٌنبؽً ُن تتم األشعااا  وفك لانون األشعااا  الم 

 العام  تنظٌم ارجاااا  إضافٌ  فً هذا المرجال
 الصالحٌات

55المادة   

مدٌاٌ  المحافظا  الصالحٌ  والمسقولٌ  فً إتخاذ رجمٌع اإلرجااا   تمتلن   

  والتاتٌبا  التً تااها ضاواٌ  من ارجل تطبٌك ُنثا فاعلٌ   لمانون الحماٌ  المقل 

شرافاإل  

57المادة    

  وذلن ضمن الحدود ٌنبؽً ُن ٌتم األشااؾ على رجمٌع اإلرجاااا  والتدابٌا المتعلم  بهذا المانون من لبل مدٌاٌ  المحافظ -1 

 األدااٌ  لها ُو من لبل الموظفٌن العامٌن المعٌنٌن من لبل هذه المدٌاٌ  

ٌنبؽً على المنظما  والمقسسا  العام  ذا  العالل  البحث فً الطاق المثلى لتأدٌ  المسقولٌا  المتاتب  وفك هذا المانون  -2 

.مدٌاٌ  العام  و إلى )آفاد( من ُرجل تحسٌن التدابٌا اإلدااٌ  والتشاٌعٌ وٌنبؽً إاسال التمااٌا المتعلم  بهذه العملٌ   إلى ال  

 

 



ٌبات المتعلمة بعملٌة التطبٌكتالتر  

58المادة    

ٌنبؽً تنفٌذ تاتٌبا  الدعم المتعلم  بتطبٌك هذا المانون من لبل المقسسا  و المنظما  العام  وذلن بعد التشاوا مع الوزااة خالل 

 مدة  ثالث  اشها

ب األذن طل  

59المادة     

ٌبنبؽً تلبٌ  طلبا  ونال  األستخباا  الوطنٌ  المتعلم   بجأرجاااا  والتدابٌا المنصوص  علٌها  فً هذا المانون فً المضاٌا 

 الماتبط  بأمن البلد والمضاٌا األستخباااتٌ  األخاى من لبل الوزااا  المعنٌ  والمقسسا  والمنظما  العام  دون ُي تأخٌا

نبؽً تلبٌ  رجمٌع طلبا  المدٌاٌ  العام  المتعلم   بالمعلوما  والوثابك من لبل المقسسا  والمنظما  العام  المعنٌ  دون ُي ٌ -2 

.تأخٌا  

 

لتموٌلا  

61المادة  

  

ن  ٌنبؽً تؽطٌ  المصااٌؾ المالٌ  الخاص  بتنفٌذ اإلرجاااا  والتدابٌا  المنصوص  علٌها فً هذا المانون و المطلو  تنفٌذها م

المقسسا  والمنظما  العام  ُو من البلدٌا  و التً ال تستطٌع تؽطٌ  تنلف  هذه اإلرجاااا  من مٌزانٌتها الخاص  عن طاٌك  

06.03.2011والمقاخ فً  27866التشاٌع الخاص بنفم  النوااث والطواائ المنشوا فً الرجاٌدة الاسمٌ  بالم   

 

 

 إلغاء التشرٌع

61المادة   

 ُو رجماعا  بشنل تانٌا الى األرجان  ووصول الرجماعً النزوح منانٌ بإ المتعلم  واإلرجاااا  بالمبادئ الخاص اٌعالتش إلؽاا تم لمد

ذن اإللام  من ُرجل طل  اللرجوا فً بلد آخا والمنفذ وفك لااا إفً تانٌا ُو بؽاض الرجصول على  اللرجوا طل  بؽاض ُفااد

  14.9.1994والمقاخ  6169\94مرجلس الوزااا الم 

 

  

:بنود مؤلتة   

1-مادة مؤلتة  

رجمٌع مواطنً الرجمهواٌ  العابٌ  السواٌ  ومنتومً المٌد والالرجبٌن الذٌن وصلوا ُو عباوا الحدود من سواٌ  نرجزا من  - 1

عملٌا  النزوح الرجماعً والفادي من ُرجل األستفادة من الحماٌ  المقلت  بسب  األحداث التً بدُ  فً الرجمهواٌ  العابٌ  السواٌ  

مشمولٌن بالحماٌ  المقلت  حتى ولو تمدموا بطل  للحماٌ  الدولٌ  ,ال ٌنبؽً اعتباا الطلبا  الفادٌ  من ُرجل  2011نٌسان  28فً 

  الحصول على الحماٌ  الدولٌ   خالل مدة تطبٌك الحماٌ  المقلت 

لهم حاٌ   2011نٌسان  28ولٌ  لبل تااٌخ حصول على الحماٌ  الدللاألرجان  المشمولٌن بالفماة األولى و الذٌن لدموا طلبا  -2 

  الدخول فً نطاق الحماٌ  المقلت  من عدمه

و الذٌن لم ٌتم ترجدٌد تصااٌح إلاماتهم ُو تم إلؽابها ُو  2011.نٌسان 28األشخاص الحاصلٌن على تصااٌح اإللام  بعد تااٌخ  -3  

أشٌااتهم نلهم مشمولٌن فً نطاق الحماٌ  المقلت  دون المساس الااؼبٌن فً الدخول فً نطاق الحماٌ  المقلت  بعد إنتهاا مدة ت

, تطبك األحنام العام  على األرجان  الؽٌا ااؼبٌن فً الدخول فً نطاق الحماٌ  8بجأحنام الواادة فً المادة    

لت  حتى ُصداا وثابك تحل وثابك التعاٌؾ الصاداة لبل تااٌخ العمل بمانون الحماٌ  المقلت  محل وثابك تعاٌؾ الحماٌ  المق -4 

5490, ٌمنن لحاملً هذه الوثٌم  الحصول على الم تعاٌؾ األرجنبً حس  المانون 22التعاٌؾ المنصوص علٌها فً المادة   

 منافذٌتم ُتخاذ  التدابٌا الخاص  بدخول و خاوج مواطنً ُي بلد ثالث من بلدنا الى سواٌ   وفك األطاا المانونً العام فً  - 5

.بأستثناا األرجان  المنصوص علٌهم فً الفماة األولى دٌ العبوا الحدو  



 التطبٌك

 

  62المادة 

.ٌدخل هذا المانون موضع التنفٌذ ُعتبااا من تااٌخ نشاه  

 

 التنفٌذ

63المادة   

.ٌنبؽً تنفٌذ البنود الواادة فً هذا المانون من لبل مرجلس الوزااا  
 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 


