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 :مقدمة 
 ،  وتبدو املشكلة بالغـة الصـعوبة         يثري عنوان هذه الدراسة حتديد التشريعات املصرية ذات العالقة بالالجئني           

، وبالتايل فإنه جيب الرجوع     املتوطنني على أرضها    حيكم عالقة الدولة بالالجئني     عندما ال يكون هناك قانون حمدد       
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ىف االتفاقيـات الدوليـة   طبقا للتعريـف الـوارد   ذات العالقة الغري مباشرة بالالجئني إىل عدد من التشريعات    
 .املتعلقة بالالجئني واإلقليمية 

دولية واإلقليميـة الـيت     االتفاقيات ال والتشريعات ذات الصلة حبقوق الالجئني وواجباهتم ال تعدو إال أن تكون            
 مـن   151( ىف املادة   املنصوص عليها    ،  ونشرت طبقا لإلجراءات الدستورية        صادقت عليها احلكومة املصرية     

مع األخذ ىف االعتبار التحفظات اليت أبدهتا احلكومـة         ، وأصبحت جزء من النظام القانوين الداخلي        ) الدستور  
 .ات التفسريية أو التحفظات باالستبعاد سواء التحفظعلى هذه االتفاقيات املصرية 

والقرارات التنفيذية هلا سواء فيما يتعلـق بقـوانني اجلنسـية           مث القوانني ذات الصلة مبركز األجانب ىف مصر         
، وقوانني العمل والتأمينات االجتماعية ، والتعلـيم  ،           امللكية   نينوااألحوال الشخصية ، وق   واإلقامة ، وقوانني    
واملهاجر قسرياً  وقد يكون من املفيد ىف البداية التفرقة بني الالجئ          .   واجلمعيات اخلاصة   ،  ن  والصحة واإلسكا 

، أو األجانـب    ) ظاهرة اهلجرة السرية    ( املهاجرين غري الشرعيني أو فيما يطلق عليهم        من األجانب   وبني غريه   
 .ىف أراضي الدولة ومشروعة املقيمني بصفة قانونية 

 

 :ن الالجئ وغيره من األجانب التفرقة بي )  1( 
املتعلقـة   1951لعام  املنصوص عليها ىف االتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف         :  مؤهالت صفة الالجئ       

 :مبركز الالجئ تتلخص فيما يلي 
  اإلقامة أو الوجود الفعلي خارج حدود املنشأ ، أو بلد اإلقامة االعتيادية إذا ما كان الشخص من عدميي                    - 1

 . اجلنسية 
  وجود خوف حقيقي له ما يربره من االضطهاد ىف دولة املنشأ بسبب العرق ، الديانة ، االنتماء القومي ،                     - 2

 .االنتماء إىل فئة اجتماعية حمددة أو الرأي السياسي للشخص املعين 
وطن لدى الشخص املعين    للعودة إىل الوطن أو انعدام  وجود الرغبة ىف العودة إىل ال             انعدام وجود إمكانية      - 3

 . وذلك ألحد األسباب املذكورة أعاله 
وخاصة اتفاقية  ذات الصلة   وبالتايل خيرج من التمتع ذه امليزة األساسية لصفة الالجئ وفقا لالتفاقيات الدولية             

 املتعلقني مبركز الالجئ كل من ال تتـوافر فيـه هـذه             1967 والربوتوكول اإلضايف لعام     1951جنيف لعام   
 .ؤهالت امل

ال يتجـاوزوا    2003طبقا إلحصـائية    وبالتايل فإن الالجئني املسجلني لدى املفوضية السامية لالجئني ىف مصر           
عن وجـود   ،  بينما تزعم بعض اإلحصائيات غري الرمسية ) اثنني وعشرون ألف الجئ (  ألف الجئ  22.000

املسجلني لـدى     نيما عدا الالجئني الفلسطيني   ، وهؤالء في  أجنيب ينسب إليهم البعض صفة الالجئ       ثالثة مليون   
من املهـاجرين   ، يعتربوا   ) األنروا  ( وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني ىف الشرق األدىن           

 . إىل أن يثبت العكس )) اهلجرة السرية (( غري الشرعيني 
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 -:"  األنروا " والية –مرآز الالجئين الفلسطينيين فى القانون الدولي *  
كان من أسوأ نتائج الرتاع املسلح ىف فلسطني وأكثرها مأساوية أن مئات اآلالف من الفلسطينيني اضطروا                     

 . للرتوح عن منازهلم والتشرد ىف البلدان اجملاورة خملفني وراءهم ىف فلسطني كل ما ميلكون 
 الدويل أن جيد السبل املناسبة ملواجهـة مأسـاة          بالغ الصعوبة كان على اجملتمع    وبالنظر لذلك الوضع املأساوي     

كانون /  ديسمرب   8 بتاريخ   IV  (302(وبناء عليه تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارها رقم          .  الالجئني  
وكالة األمـم املتحـدة     "  القاضي بإنشاء وكالة دولية متخصصة تعين بالالجئني الفلسطينيني هي           1949األول  

 وما هي مهماهتا ؟ " األنروا " فما هي " .  األنروا " الجئني الفلسطينيني ىف الشرق األدىن لغوث وتشغيل ال
رأي اجملتمع الدويل أن تكون األنروا وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة تعتمد ىف متويلها أساساً على التربعات                 

 .وغري األعضاء ىف األمم املتحدة املالية والعينية للدول األعضاء 
ترجو كافة الدول األعضاء وغري األعضـاء ىف  "  أن اجلمعية العامة IV  ( 302(تأكيداً لذلك جاء ىف القرار و

 ...األمم املتحدة تقدمي التربعات املالية والعينية لتأمني املبالغ املالية واملوارد األخرى الالزمة 
 

 ذات الصلة واليت تلته ،  تتلخص املهمـة          وعلى ضوء ما جاء ىف هذا القرار وكذلك ىف القرارات األخرى                
 وذلـك  1948األساسية لألنروا ىف تقدمي العون لالجئني الفلسطينيني الذين نزحوا عن فلسطني نتيجة حـرب         

 وتتركز مساعدات األنروا ىف جماالت التغذية والصـحة العامـة    األدىنبالتعاون مع احلكومات املعنية ىف الشرق       
 تقدمي هذه املساعدات واخلدمات ىف منطقة جغرافية حمدودة تشمل سـوريا ولبنـان              والتعليم ، ويفترض أن يتم    

 .واملناطق احملتلة ىف فلسطني  واألردن
 

إىل الالجـئني   ويتبني مما تقدم أن والية األنروا تنحصر ىف تقدمي املساعدات اإلنسانية وبعض اخلدمات األخرى               
 والـذين   1948 الذي أقيمت فوقه دولة إسرائيل ىف عام         الفلسطينيني الذين نزحوا عن ذلك اجلزء من فلسطني       

اتبعت األنروا منذ تأسيسـها سياسـة       .   ولبنان واألراضي احملتلة من فلسطني العربية        إىل األردن وسوريا     جلئوا
ت مبوجبها تقدمي املساعدات واخلدمات على الالجئني املسجلني لديها واملقيمني بصورة فعليـة ىف الـدول                قصر

 . ومت إقرار هذه السياسة ىف اجللسات الالحقة للجمعية العامة لألمم املتحدة  املذكورة أعاله ،  املضيفة
 

إذ أن هذه   .  حمدودة من حيث األشخاص املستفيدون وكذلك من حيث املنطقة اجلغرافية           األنروا  إذن فإن والية    
 األنروا حىت وإن كانوا مسـجلني علـى         الوالية ال تتصل بالالجئني الفلسطينيني املقيمني خارج منطقة عمليات        

 اختذت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارها       1967متوز من عام    /  جويلية   4وىف  .  لوائح هذه الوكالة الدولية     
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لتشمل الفلسطينيني الذين نزحـوا   القاضي بتوسيع صالحيات األنروا بشكل مؤقت ES-V  ( 2252( رقم 
   . 1967حزيران  / يونيوعربية خالل حرب عن قطاع غزة إىل مجهورية مصر ال

 
 :الفلسطيني تعريف األنروا لالجئ * 

ىف االتفاقيـات   " الالجئ  " الفلسطيين خيتلف بشكل ملحوظ عن تعريف       األنروا تعريفا تطبيقياً لالجئ     اعتمدت  
 -: على الفرد الفلسطيين من وجهة نظر األنروا " الالجئ " شروط انطباق صفة و الدولية ،  

أي شخص معوز كانت فلسـطني مكـان إقامتـه    " تعرف األنروا الالجئ الفلسطيين الذي تشمله واليتها بأنه     
 ، وهو قد فقد نتيجة هلذه األحداث        1948االعتيادية على مدى سنتني متتاليتني على األقل سبقت أحداث عام           

 " . مرتله ومقومات معيشته 
بعـني   املنحدرين من الجئني فلسطينيني ذكـور ، وإذا أخـذنا         هذا التعريف الحقا ليشمل األوالد      وقد وسع     

سـوريا واألردن ولبنـان واألراضـي       " أن والية األنروا تنحصر ىف منطقة جغرافية حمدودة تشـمل           االعتبار  
/ خالل حـرب يونيـو      و الفلسطينيني الذين نزحوا عن قطاع غزة إىل مجهورية مصر العربية            الفلسطينية احملتلة   

 : ما يلي  يتضح لنا أن مؤهالت الالجئ الفلسطيين الواقع حتت والية األنروا تشمل"    1967حزيران 
  .1948  اإلقامة املتواصلة ىف فلسطني على مدى عامني متتاليني سبقا حرب - 1
 .   فقدان املرتل ومقومات املعيشة األخرى - 2
 .   العوز أو احلاجة املاسة إىل املساعدات اإلنسانية - 3
 . اإلقامة الفعلية ىف لبنان أو سوريا أو األردن أو األراضي الفلسطينية احملتلة   - 4
 .   التسجيل ضمن لوائح األنروا - 5
 

واجلدير بالذكر أن تعريف الالجئ الذي تتبعه األنروا ىف عملها مل يتم إقراره من قبل اجلمعيـة العامـة لألمـم                     
شر تطبيقي يوجه سياسة هذه الوكالة ىف جمال تقدمي املساعدات          املتحدة بصورة رمسية بل كان وال يزال جمرد مؤ        

لألمم ولذا جند أن نسبة ال بأس ا من الفلسطينيني املعنيني بقرار اجلمعية العامة              .  اإلنسانية واخلدمات األخرى    
األنروا املساعدات واخلدمات من     غري معنيني من حيث احلق ىف العودة والتعويضات باستالم             194املتحدة رقم   

 املتعلقني مبركز الالجئ    1967 وبروتوكول   1951ىف حني تتوفر فيهم كافة شروط صفة الالجئ وفقا التفاقية           
    . وكذلك ميثاق املفوضية السامية لشئون الالجئني 

 
 :لشئون الالجئين المفوضية السامية الالجئون الفلسطينيون و *  
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 بتاريخ  IV ( 319( ء على قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم         أنشئت املفوضية السامية لشئون الالجئني بنا     
 ) IV(  أي ىف نفس الفترة اليت تبنت فيها اجلمعية العامة قرارها رقـم              1949كانون األول عام    /  ديسمرب   3

مية أما ميثاق املفوضية السـا    .   القاضي بإنشاء وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني           302
 .  1950كانون األول عام    /  ديسمرب   14 بتاريخ   V ( 428( فقد أقرته اجلمعية العامة كوثيقة مرفقة بالقرار        

ولعبت سياسات الدول ىف حينه دوراً هاماً ىف حتديد صالحيات املفوض السامي حبيث بقي الفلسطينيون خارج                
. أي شخص   " حيات املفوض السامي ال متتد إىل        من امليثاق أن صال    7 ) 1( إطار واليته ،  فقد جاء ىف الفقرة         

للبعض أن هـذا    ورمبا يتراءى   " .  أو مساعدة من قبل أي من وكاالت األمم املتحدة األخرى           يتمتع حبماية   . . 
 .املوقف قد أملته أسباب سياسية حبتة ليس إال 

ىف صـياغة   عبت دوراً بارزاً    فرغم أن الدوافع السياسية قد ل     .  ولكن رؤية كهذه لن تكون صحيحة بشكل تام         
فمن اخلطأ مبكان إسقاط الدافع العملي وغري السياسي من احلسبان ،  إذ أن              الفقرة املذكورة من ميثاق املفوضية      

كانت تقضي تسريح حدود صالحيات املفوضية السامية لشئون الالجئني ووكالة األمم املتحدة لغوث             الضرورة  
ة املصاحلة بشأن فلسطني وذلك لتفادي تكرار صالحيات هـذه املنظمـات            وتشغيل الالجئني الفلسطينيني وجلن   

 . ينيني وتضارا بشأن الفلسط
 

 عقد مؤمتر املفوضني املكلف بالتحضري التفاقية جنيف املتعلقة مبركز الالجـئ وقـرر أن               1951وىف عام        
 من ميثاق املفوضية السامية لشئون      7 ) 1 (يدرج ىف املادة األوىل من االتفاقية فقرة شبيهة مبا نصت عليه الفقرة             

 اص الذين يتمتعون ىف الوقت احلايل     بنود االتفاقية ال تسري على األشخ     وقد جاء ىف هذه الفقرة أن       .  الالجئني  
 .حبماية أو مساعدة من أي جهاز أو وكالة من وكاالت األمم املتحدة عدا املفوضية السامية لشئون الالجئني 

بقي تـأمني احلمايـة     واملعطيات احلالية وسوء األوضاع املعيشية لالجئني الفلسطينيني        طيات  وىف ضوء هذه املع   
تعجز عن تلبيتها الترتيبات الدولية القائمة بشأا مما جيعل لزاما علـى            حاجة ملحة   الدولية لالجئني الفلسطينيني    

ملبدأ ، وتأمني احلماية الدولية هلم أينما       املفوضية السامية لشئون الالجئني أن تنخرط ىف االهتمام م ، من حيث ا            
الفلسـطينية  إال أن احلساسية السياسية البالغة للقضية       .  من الالجئني ىف خمتلف مناطق العامل       كانوا أسوة بغريهم    

واستمرار األنروا بتقدمي املساعدات اإلنسانية وبعض اخلدمات األخرى لالجئني املسجلني لـديها واملقـيمني ىف               
رق األدىن قد جعل دور املفوضية السامية جتاه الالجئني الفلسطينيني ضئيالً قياساً بالدور الذي لعبتـه                منطقة الش 

 .هذه املنظمة اإلنسانية وال تزال بشأن الفئات األخرى من الالجئني ىف خمتلف مناطق العامل 
 مـن ميثـاق   7لالجئني والفقرة  من اتفاقية جنيف املتعلقة مبركز ا  D ( 1(   بناء على املادة      -فمن حيث املبدأ    

املفوضية السامية متتد والية املفوضية إىل الالجئ الذي ينطبق عليه بند االستثناء املنصوص عليه ىف الفقرة األوىل                 
 من ميثاق املفوضـية ىف حـال توقـف          7 واجلزء األول من الفقرة      1951 من اتفاقية عام     D ( 1( من املادة   
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ه إحدى وكاالت األمم املتحدة األخرى واليت كانت تشكل األساس السـتثنائه            اليت كانت تقدمها ل   املساعدات  
    . 1951وفق اتفاقية " الالجئ " من صفة 

 
"  توقف املساعدات " لذا تعتمد املفوضية السامية لشئون الالجئني ىف تعاملها مع الفلسطينيني تأويالً خمتلفا لعبارة              

 مفاده اعتبار املساعدات متوقفة بالنسبة لشخص مـا إذا          1951اقية  املنصوص عليها ىف ميثاقها وكذلك ىف اتف      
كان عاجزاً عن احلصول عليها بسبب إقامته الفعلية خارج منطقة عمليات األنروا وغري قابل للعودة إىل تلـك                  

  .إما بسبب رفض السلطات ىف بلد جلوئه األول لعودته ، وإما بسبب خوفه من االضطهاد ىف ذلك البلد املنطقة 
 
 :التشريعات العربية وحماية الالجئين * 

سنلقي نظرة سريعة على التشريعات العربية وموقفهـا        قبل اللوج إىل التشريعات املصرية ذات العالقة بالالجئني         
 .من محاية الالجئني ومدى مواكبتها وتوافق تشريعاهتا مع االتفاقيات الدولية اخلاصة بالالجئني 

( سوى ما ورد ىف الدسـتور       ليس هناك تشريع خاص متعلق بالالجئني        - الهاشمية للملكة األردنية   بالنسبة  
، وال يوجد سوى مذكرة تفاهم بـني احلكومـة األردنيـة            من حظر تسليم الالجئني السياسيني       ) 21الفصل  

 وطـاليب حلماية الالجـئني    حتدد اإلطار القانوين     5/4/1998ومفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني بتاريخ       
ة المتحدة    دولة  أما  .  اللجوء واملساعدة على التكوين      فال يوجد ا قانون وال نـص ىف         -  اإلمارات العربي

تسليم  فال يوجد ا سوى نص ىف الدستور حيظر          -  ،  أما دولة البحرين       الدستور حيظر عملية تسليم الالجئني      
ة التو  أما بالنسبة   .  الالجئني السياسيني    تسليم الالجـئني   تناول الدستور فبها نص حيظر       قد   سية نللجمهوري

أو القوانني املتعلقـة باألجانـب      سية  ن،  وهناك عدد من القوانني سواء الصادرة ىف جملة اجلنسية التو           السياسيني  
 وبالنسبة.   ذكر املرور ووثائق السفر لالجئني      واملتعلقة جبوازات السفر ووثائق السفر تنظم ىف بعض أحكامها ت         

ر   63 374عـدد    ،   ويوجد قانون       فقد نص الدستور أيضا على حظر تسليم الالجئني السياسيني           – للجزائ
 اخلاصة  1951 يوليو   28 الذي يضبط إجراءات تطبيق اتفاقية جنيف بتاريخ         1963) متوز  (  يوليو   28بتاريخ  

نسية كما حيدد مشموالته    بوضع الالجئني والذي حيدث مكتبا بوزارة اخلارجية خيتص حبماية الالجئني وعدميي اجل           
 . وحيدث أيضاً جلنة ملراجعة أحكام املكتب 

ة السعودية     أما   ة العربي   أقر   1992) آذار  (  فإن القانون األساسي الذي بدأ نفاذه ىف غرة مارس           – المملك
 ذلك ،  وال يوجد نص ىف هـذا القـانون     إذا اقتضي الصاحل العام     جوء السياسي   أن الدولة متنح الل    42الفصل  

ة السودان   أما  .   حيظر تسليم الالجئني السياسيني       فإن الدستور السوداين نص على حظر تسليم        – جمهوري
 45رقـم   وصدر قانون تنظيم اللجوء     .  الالجئني السياسيني إال ىف احلاالت وبالطريقة اليت ينص عليها القانوين           

، ونص على إنشاء سجالت      عام لالجئني    ، وقد ورد ىف هذا القانون تعريف لالجئ وتعيني معتمد          1974لسنة  
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وتنظيم مسألة عرض اللجوء ، ونص على أولويـة         مبنح اإلذن للجوء    لطلبات اللجوء وجهة االختصاص اخلاصة      
، وحظر متلك الالجئ باألراضي والعقـارات ىف السـودان ،           اليت تكون السودان طرفاً فيها      تطبيق املعاهدات   
،  وإصـدار    ، وحاالت إبعـاد الالجـئني       وحظر النشاط السياسي    قوانني  حتفظياً وخضوعه لل  واعتقال الالجئ   

 . ، والسماح لالجئ بالعمل جوازات سفر الالجئني ، وبطاقات إثبات الشخصية
إال إنـه   فقد حظر الدستور السوري تسليم الالجئني السياسيني – للجمهورية العربية السورية أما بالنسبة   

ة   أما بالنسبة   .  الالجئني  ليس هناك قانون خاص ينظم أوضاع        ة العراقي  فقد نـص الدسـتور      – للجمهوري
، كمـا   م الالجئني السياسيني     تسلي على حق الدولة ىف منح حق اللجوء السياسي وحظر        السابق على االحتالل    

وتعريف الالجئ   توىل تنظيم جلنة دائمة لشئون الالجئني        1971 لسنة   51صدر قانون الالجئني السياسيني رقم      
، وتنظيم سجالت خاصة    وإصدار وثائق خاصة لالجئني السياسيني      جراءات اخلاصة بفحص قضايا الالجئني      واإل

ىف االسـتفادة مـن سـائر       حبقوق املواطن العراقي    ، ونص على متتع من مينح حق اللجوء ىف العراق           بشئوم  
راضي الزراعية وفق أحكام قانون     وتزويده باأل وممارسة املهن واألعمال    والثقافية واالجتماعية   اخلدمات الصحية   

، وتوظيفه واستخدامه بعد    إال بعد اكتسابه اجلنسية العراقية      اإلصالح الزراعي على أن ال تسجل األرض بامسه         
مما يتمتع به   بناء على اقتراح الوزير منح بعض الالجئني أو كلهم حقوق أخرى            ولرئيس اجلمهورية   موافقة الوزير   

املكلف بإعالتهم شـرعاً    ىف العراق بأن يستقدم إليه أفراد عائلته        ملن منح حق اللجوء     املواطن العراقي ، ويسمح     
 .حبق اللجوء طيلة متتع عائلهم ومينح القادم منهم حق اإلقامة 

، ونص وفق القوانني املرعية عدا اخلدمة العسكرية  ون املكلفون بسائر الواجبات املفروضة على العراقيني        ئوالالج
عند عدم إمكانه تدبري أمور معيشته أو اسـتخدامه ىف           الالجئ خمصصات شهرية     يتقاضىلى أن   القانون أيضا ع  

واحـدة ،   ، وتدفع هذه املخصصات الشهرية لالجئ مبدة أقصاها سـنة           إحدى الدوائر الرمسية أو شبه الرمسية       
تعيني حمل إقامة   الداخلية    ،  ولوزير   ىف حالة متكنه من تدبري أمور معيشته أو استخدامه        وتقطع عنه قبل هذه املدة      

 .وتغريه عند االقتضاء الالجئ 
مدير مكتب شئون الالجئني السياسيني     وجيوز لالجئ أن يغادر حمل إقامته لتنقل داخل اجلمهورية العراقية مبوافقة            
عالوة عاده  إلغاء قرار جلوئه ، واألمر بإب     ، وإذا أخل الالجئ بأمن الدولة أو مصاحلها السياسية ، فلوزير الداخلية             

،  ولوزير الداخلية إصدار األمر باعتقـال الالجـئ ىف            إذا كان عمله يعاقب عليه قانوناً        على تقدميه إىل احملاكم   
،  على أنه ال حيق لالجئ مغـادرة         حلني صدور قرار بإبعاده     شهرين  حالة إخالله باألمن أو النظام ملدة ال تتجاوز         

على أن ال تتجـاوز     منح الالجئ أجازة يقضيها خارج العراق       جيوز للوزير   ،  و  العراق إال مبوافقة وزير الداخلية      
،  وإذا هرب الالجئ تصادر ممتلكاته       مبوافقة رئيس اجلمهورية    ،  وإذا زادت عن هذه املدة فتكون         شهراً واحداً   

 .من الوزير ومصادقة رئيس اجلمهورية وأمواله املوجودة ىف العراق بقرار 
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 حيث نص دستورها على –وكذلك دولة الكويت  .  جد ا قانون ينظم أحوال اللجوء       فال يو  - قطر أما دولة   
ان أما  .  حظر تسليم الالجئني السياسيني      فالقانون املتعلق بالدخول إىل لبنان واإلقامة فيه واخلروج منه ،           – لبن

يقة سفر جواز مرور    الذين ال حيملون أي وث    ينص على منح األجانب      1962متوز  /  يوليو   10والصادر بتاريخ   
، وجواز املرور   اليت يقصدوا ، ومن ضمن احلاالت إذا كان األجنيب الجئاً أو من جنسية غري معينة                إىل البلدان   

 .وفقا لتقدير مديرية األمن العام صاحل ملدة أقصاها ثالث سنوات 
ل أجنيب موضوع مالحقة    ك" كما نص الباب الثامن من هذا القانون على حق اللجوء السياسي ، ونص على أن                

أو حمكوم عليه جبرم سياسي من سلطة غري لبنانية أو مهددة حياته أو حريته ألسباب سياسية ، ميكنه أن يطلـب                     
 . وأحال إىل قانون العقوبات اللبناين ىف تعريف اجلرم السياسي .حق اللجوء السياسي منحه 

اللجـوء  كل من مينح حـق      ا نص على أن يعطي      ،  كم  منح حق اللجوء    كما أنشأ جلنة تكون من اختصاصاهتا       
على حق هذه اللجنة ىف تقييد حق اللجوء         ، ونص    من مديرية األمن العام    خاصةإثبات شخصية   بطاقة   السياسي  
 .، كما حظر على الالجئ القيام بأي نشاط سياسي طيلة إقامته ىف لبنان " كاإلقامة ىف نطاق معني " بشروط 

ا أما   يـنظم أوضـاع    ، وال يوجد قـانون      ستور اللييب احلظر بتسليم الالجئني السياسيني       فقد نص الد    - ليبي
ة أمـا   .  أوضاع الالجئني هي القواعد العامة بشأن األجانب        فيها والقواعد العامة اليت حتكم      الالجئني    المملك

ة  / أغسـطس   /  أوت   29 ( 1377 صفر   2يوم   الصادر   1256-57-2 فقد صدر الظهري عدد      – المغربي
، على إنشاء مكتب لالجئني وعدمي اجلنسية يعمل حتت سلطة وزير اخلارجيـة             ونص هذا الظهري     ) 1957 آب

التعريـف  إىل الشخص الذي يدخل ىف نطاق وكالة املفوضية أو الذي ينطبق عليـه              وأحال إىل تعريف الالجئ     
لى أن يقوم هذا املكتب بتسليم      من اتفاقية جنيف املتعلقة بتنظيم اللجوء ،  كما نص ع             )1الفصل  ( ىف  الوارد  

وتـدابري احلالـة   مبخلف إجراءات اليت ستمكنهم إما من القيام     األشخاص الذين سبق ذكرهم الوثائق األساسية       
، ونص على تشـكيل     أو االتفاقيات الدولية اليت تضمن حياهتم       ، أو من تطبيق نصوص القانون الداخلي        املدنية  

االعتراف هلم بصفة    األشخاص الذين رفض مكتب الالجئني وعدميي اجلنسية         من قبل املوجهة  جلنة لتلقي الطعون    
 وممثل املفوضية السـامية لشـئون       – ووزير اخلارجية أو ممثله      –وزير العدل أو ممثله     " ، وتتشكل من    الالجئ  

 ." الالجئني لدى احلكومة املغربية 
ا   أما بالنسبة     حيث حظر تسـليم أي      –غامضاً   ) 22صل  الف(  فقد ورد ىف النص الدستوري ىف        –لموريتاني

 بـني احلكومـة     1998أبرم اتفاقية مقر ىف شهر مـايو        قد  ، و شخص إال مبقتضي قوانني ومعاهدات التسليم       
دون قيـود ،    املوريتانية ومفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني تسمح للمفوضية بالقيام مبسؤوليات واليتـها             

 10فهناك قرار وزير الداخليـة رقـم         –  لليمن أما بالنسبة .   من طرفها    وتعترف بالشهادات املسلمة لالجئني   
لـإلدارة  الذي أنشأ ضمن اهليكل التنظيمـي   واملتعلق بتنظيم مكتب شئون الالجئني 1984 يونيو 6املؤرخ ىف   

ية  للهجرة واجلوازات واجلنسية مكتب يسمي مكتب شئون الالجئني ، ويتبع مدير عام اجلوازات واجلنس             العامة  
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، وتوفري  ، وخيتص هذا املكتب باستقبال وإيواء الالجئني        وفق توجيهات وزير الداخلية     ، ويؤدي أعماله    مباشرة  
أو غريها  ، وتلقي املساعدات اليت تقدم هلم       ، واإلشراف الكامل على كافة شئوم       احلماية والرعاية املناسبة هلم     

عن الالجئني وعـدميي اجلنسـية      توىل إعداد سجالت خاصة     ، وي من املنظمات الدولية وتوزيعها على الالجئني       
لطالب بصفة اللجوء ، وفحص ودراسة احلالة القانونية        وتلقي طلبات االعتراف    املقيمني ىف أراضي اجلمهورية ،      

ورفعها إىل اللجنة االستثنائية ، وتسـليم شـهادة         ، وتلقي التظلمات عن قرارات رفض طلب اللجوء         اللجوء  
وتأشـريات  ، ومنح وثائق سفر الالجئني ، ومنحهم بطاقات اهلاوية           من يعترف هلم ذه الصفة       اللجوء إىل كل  

 .اخلروج ، واختاذ اإلجراءات التنفيذية لإلبعاد والترحيل 
ى أن يستثين من الطرد األشخاص الذين تشملهم االتفاقيات الدولية          عل 1991 لسنة   47كما نص القانون رقم     

 بشأن إنشاء جلنـة وطنيـة       2000 لعام   64، وقد صدر قرار جملس الوزراء رقم        يها  اليت يكون اليمن طرفا ف    
 . لشئون الالجئني 

 :الخالصة 
تتناول تشـريعاهتا تنظـيم أحـوال       إنه مبراجعة تشريعات ستة عشر دولة عربية تبني أن هناك مخس دول فقط              

أما باقي  " عراق قبل االحتالل ولبنان واليمن      سواء تنظيماً جزئياً أو كلياً ، وهي اجلزائر والسودان وال         الالجئني  
 .  تنظم احلماية لالجئني الدول فال يوجد ا قوانني 

عند تناول التشريعات املصرية ذات     على حنو سنتناوله تفصيالً     " مصر   " ويضاف إيل هذه الدول األخرية أيضاً       
 .العالقة بالالجئني 

 
 
 

 بالالجئينالتشريعات المصرية ذات العالقة 
 

 : يالدستور التشريع
 عـن  الدفاع بسبب اضطهد أجنيب لكل السياسي االلتجاء حق الدولة متنح أنه على الدستور من 53 املادة نصت

 فـإن  وبالتـايل    .حمظور السياسيني الالجئني وتسليم ، العدالة أو السالم أو اإلنسان حقوق أو الشعوب مصاحل

  . السياسيني الالجئني تسليم حظر ومبدأ يالسياس اللجوء حق مبدأ يقر املصري الدستور
 :التشريع العادي 

اليت تكون ىف مرتبة    العادية من قوانني وقرارات وزارية      كافة أنواع التشريعات    ويدخل حتت نطاق هذا التشريع      
 .أقل من القاعدة الدستورية 
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د العامة الـيت حتكـم املركـز     فإن القواع  – لذلك   –ـ ليس هناك تشريع قانوين حيدد املركز القانوين لالجئني          
اخلاصة بوضع الالجئني ، واليت تعترب جـزء        االتفاقيات الدولية لألمم املتحدة     مصدرها  القانوين لالجئني ىف مصر     

، واليت صادقت وانضمت إليها مصر ونشرت طبقا لإلجراءات الدستورية          ىف مصر   من النظام القانوين الداخلي     
 املعاهدات الدولية االتفاقية تتعلق مبوضوعات       أن -وسند ذلك   .   الدستور   من   151املنصوص عليها ىف املادة     

حبسب طبيعتها تتصل بالقانون الدويل العام ،  إال إا ذات صلة حبقوق وحريات األفراد ألن املستفيدين من هذه                   
ىف املعاهدة الدولية ،     هم األفراد أو األشخاص الطبيعيني واملعنويني بالرغم من أم ليسوا أطراف             هنااملعاهدات  

وال ميكن اعتبارهم أشخاص قانونية دولية باملعين الصحيح هلذا املفهوم ، ففي هذه احلالة فإن القاضـي الـوطين                   
يكون خمتصاً بالنظر ىف املنازعات الداخلية أو الدولية طبقا لقواعد اختصاص املنازعات ذات الطـابع الـدويل                 

 . فاقية الدولية من أجل حسم الرتاع ومحاية حقوق األفراد وحرياهتم ويكون ملزما هنا بتطبيق النصوص االت

 - : أن على املصري الدستور من  " 151 " املادة عليه نصت ملا وإعماال
 القانون قوة هلا وتكون البيان، من يناسب مبا مشفوعة الشعب جملس ويبلغها .املعاهدات يربم اجلمهورية رئيس(((

 والتجـارة  والتحـالف  الصـلح  معاهدات أن على .املقررة لألوضاع وفقا ونشرها يهاعل والتصديق إبرامها بعد

 حتمـل  الـيت  أو السيادة حبقوق تتعلق اليت أو الدولة أراضي يف تعديل عليها يترتب اليت املعاهدات ومجيع واملالحة

  ))).هاعلي الشعب جملس موافقة جتب املوازنة، يف الواردة غري النفقات من شيئا الدولة خزانة
وعلى ذلك فإن القاضي الوطين التزاماً بتطبيق الفقرة األوىل من النص الدستوري املشار إليـه يكـون ملزمـاً                

 رقم العربية مصر مجهورية رئيس قراربليها مصر   إ االتفاقيات الدولية لألمم املتحدة اخلاصة واليت انضمت         بتطبيق

 بتـاريخ  جنيـف  ىف املوقعة الالجئني بوضع اخلاصة املتحدة األمم اتفاقية على املوافقة بشأن 1980 لسنة 331

 وزيـر  قـرار  وبصدور ، 48 العدد – 1981 سنة نوفمرب26 ىف الرمسية اجلريدة ىف املنشور -  28/7/1951

 لسـنة  332 رقـم  الداخلية وزير قرار وصدور ، التاريخ بذات الرمسية اجلريدة ىف االتفاقية هذه بنشر اخلارجية

 الالجـئني  مبشاكل املتعلقة املختلفة اجلوانب حتكم اليت اإلفريقية الوحدة منظمة اتفاقية على وافقةامل بشأن 1980

 ذات ىف بنشرها اخلارجية وزير قرار وصدور  ،  20 العدد – 1982 سنة مايو 20 ىف الرمسية اجلريدة " أفريقيا ىف

 االتفاقيـة  تعديل بروتوكول على املوافقة بشأن 1980 لسنة 333 رقم اجلمهورية رئيس قرار وصدور ،  التاريخ

 وزيـر  قرار وصدور  ،  45 العدد – 1981 سنة نوفمرب 5 ىف الرمسية اجلريدة ىف املنشور الالجئني بوضع اخلاصة

 . التاريخ ذات ىف بالنشر اخلارجية
  

وطين ألحكام هذه   وعند تطبيق القاضي ال   ،  أصبحت قانون من قوانني البالد      سالفة الذكر   وكل هذه االتفاقيات    
االتفاقية ضمن القانون الداخلي فال ميكن بأي حال من األحوال اعتباره قضاًء منشئاَ ،  ولكن حبسب األصـل                   

 . قضاء كاشف ألحكام هذه املعاهدة املطبقة كقانون داخلي من قوانني البالد 
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داخلي دون احلاجة إىل إجراء تشـريعي  وإعماال ملبدأ وحدة القانون فإن قواعد االتفاقية تعد مندجمة ىف القانون ال  
 والذي  25/3/1982ق جلسة   51 لسنة   311 / 259وىف ذلك قضت حمكمة النقض املصرية ىف الطعن رقم          

  ومصر عضو ىف اجملتمع الدويل معترفة بقيامه تعد مندجمة     -ملا كان من املقرر إن قواعد القانون الدويل         " جاء فيه   
إىل إجراء تشريعي ، فيلزم القاضي املصري بأعماهلا فيما يعرض عليه من مسائل             ىف القانون الداخلي دون احلاجة      

 .تناوهلا تلك القواعد ،  ومل يتعرض هلا القانون الداخلي طاملا أنه ال يترتب على هذا التطبيق إخالل بنصوصه

 
 : البالد قوانني من جزء باعتبارها الدولية للمعاهدات املصري القضاء تطبيقات ومن

  )) القاهرة طوارئ العليا الدولة أمن حمكمة  كمح ((
 

 16/4/1987 املوافق اخلميس جلسة ) مشال كلي 121 ( األزبكية 86 سنة 4190 رقم العامة النيابة قضية يف

  . احلديدية السكك عمال بإضراب اخلاصة
 مـن  جزءا باعتبارها يطبقها بل بتطبيقها دوليا التزمت قد دولته أن على تأسيسا املعاهدة يطبق ال الوطين القاضي "

  . " اإلقليم داخل لنفاذها الالزمة للشروط استيفاؤها مت ما إذا الداخلية الدولة قوانني
 

 فـإن  والقضاء الفقه عليه استقر وملا  ، الذكر سالفة املصري الدستور من " 151 " املادة لنص تطبيقا نهإ وحيث "

 األوضـاع  حسب الرمسية اجلريدة يف ونشرت  ، املقررة الدستورية للألصو وفقا صدرت اليت الدولية املعاهدات

  . " كذلك باعتبارها تطبيقها الوطين القضاء على يتعني الدولة قوانني من قانونا تعد املقررة
 

 
 الالجئ فى القانون المصريتعريف 

 
  :1951االتفاقية الدولية بشأن مركز الالجئني ** 

يكون ملزما بتطبيـق     من الدستور    151التزاما بتطبيق الفقرة األوىل من املادة       وعلى ذلك فإن القاضي الوطين      
  ، وهو كل شخص      1951من االتفاقية الدولية بشأن مركز الالجئني       ))   ألف    1((  مبا ورد ىف املادة      التعريف  

ض حروب أو كوارث أو اضطرابات أو بسبب خوف له ما يربره مـن التعـر            " يوجد نتيجة أحداث وقعت     (( 
لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إىل فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية ،  خـارج بلـد          

أو كل شخص ال ميلك     .  جنسيته ، وال يستطيع أو ال يريد بسبب ذلك اخلوف ، أن يستظل حبماية ذلك البلد                 
ك األحداث وال يستطيع أو ال يريد بسبب ذلك         جنسية ويوجد خارج بلد إقامته املعتادة السابقة بنتيجة مثل تل         

 . )) البلد ذلك إىل يعود أن اخلوف 
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 وال ، جنسـيتها  حيمل اليت البلدان من كال " جنسيته بلد " عبارة تعين ، جنسية من أكثر حيمل الشخص كان فإذا

 االستظالل يطلب مل ، رهيرب ما له خوف إىل يستند مقبول سبب أي دون كان إذا جنسيته بلد محاية من حمروما يعترب

 . جنسيتها حيمل اليت البلدان من واحد حبماية
  :1969اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية اليت حتكم املظاهر اخلاصة مبشكالت الالجئني ىف أفريقيا ** 
  " الجئ لفظ تعريف " : األوىل املادة

 جنسه بسبب يضطهد أن من حق عن خيشي شخص كل على ينطبق االتفاقية هذه مبقتضي " الجئ " لفظ إن  - 1

 الذي البلد خارج نفسه وجيد السياسية معتقداته بسبب أو معينة اجتماعية جملموعة انتمائه من أو جنسيته أو دينه أو

 ، جبنسـيته  يتمتع ال شخص أو البلد ذا احتمائه يعلن أن خيشى – خوفه بسبب أو  - يستطيع وال جنسيته حيمل
  . إليه العودة – خيشى أو يستطيع وال – معينة أحداث بسبب العادية إقامته حمل بلدال خارج نفسه وجيد

 أو خـارجي  احتالل أو عدوان بسبب مضطرا نفسه جيد ، شخص كل على كذلك ينطبق ) الجئ ( لفظ إن  - 2

 أو ، كلـها  أراضيه ىف أو األصل البلد من جزء ىف العام األمن خطري بشكل هتدد أحداث بسبب أو أجنبية سيطرة

 أو األصل بلده خارج أخر مكان ىف له مالذ عن ليبحث العادية إقامته حمل يترك أن إىل ، جنسيته حيمل الذي البلد

 . جنسيته حيمل الذي البلد
 الـيت  الـبالد  من كال تعين إمنا جنسيات بعدة يتمتع شخص حالة ىف  " جنسيته حيمل الذي البلد " عبارة إن  - 3

 كـان  إذا  ، جنسيته حيمل الذي البلد حبماية متمتع غري شخص يعترب أن ميكن وال ، جنسيتها الشخص هذا حيمل

  . جبنسيتها يتمتع اليت البالد أحد حبماية يطالب مل ، خوفه يربر ما إىل تستند  ، وجيهة ألسباب
 
 
 : الالجئين بمعاملة المتعلقة للمبادئ طبقا الجئ مصطلح تحديد *

 دورهتـا  ىف األسـيوية  اإلفريقية االستشارية القضائية اللجنة اعتمدهتا اليت املبادئ من داءةب التحديد هذا وينطلق

 . 1966 ) بانكوك ( الثامنة
 : األول البند ـ

 قناعاتـه  أو دينه أو لونه أو عرقه بسبب االضطهاد من املربر اخلوف أو االضطهاد أثر الذي الشخص هو الالجئ

 : معينة اجتماعية ةجمموع إىل انتمائه أو السياسية
 إذا عـادة  فيه يقيم الذي البلد أو الدولة أراضي أو جنسيته بلد أو جنسيتها حيمل اليت الدولة أراضي يغادر  ) أ (

 . جنسية حيمل ال كان
 . حبمايته االنتفاع أو إليه الرجوع يريد ال أو يستطيع فال البلد هذا أو الدولة هذه أراضي خارج نفسه جيد  ) ب (

 : ناءاناستث
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 الـدول  إحدى من احلماية يطلب أن على قادراً كان إذا الجئاً جنسية من أكثر حيمل الذي الشخص يعد ال  ) 1 (

 . جنسيتها حيمل اليت البلدان أو
 مـن  جرميـة  أو السلم ضد جرمية اللجوء بلد ىف قبوله يتم أن قبل ارتكب كان إذا الجئاً الشخص يعد ال  ) 2 (

 معاديـة  تصرفات بسبب كان إذا أو العام احلق جرائم من خطرية جرمية أو اإلنسانية ضد ةجرمي أو احلرب جرائم

 . ومبادئها املتحدة األمم ألهداف
 

 : تفسير
  . بدورهم الجئني الجئ كفالة ىف هم الذين األشخاص يعترب
  : تفسير
 . اءسو حد على الطوعية وغري الطوعية ةاملغادر " يغادر " عبارة تتضمن
 مغادرة على جمرباً شخصاً شخص يشمل " بأنه الجئ كلمة تعريف ىف رأيه عن االجتماع هذا ىف مصر وفد ربع وقد

 تاماً اجتياحاً املعنية الدولة أجنيب بلد جيتاح عندما أو قانوين غري عمل وطأة حتت جنسيتها حيمل اليت الدولة أراضي

  . البالد احتالل دف جزئياً أو
 

 :فى القانون المصري لجنسية تعريف مصطلح عديمي ا
 الذي الشخص "  بأنه هتعريف تتناول ) 1 ( املادة فإن اجلنسية عدميي األشخاص وضع بشأن الدولية لالتفاقية طبقا

 . تشريعها مبقتضي فيها مواطنا دولة أية تعتربه ال
 

 :التعريف السابق هو جزء من النظام القانوني الداخلي الوطني 
 ىف الـوارد  التعريف أو ، الالجئني بوضع اخلاصة املتحدة األمم اتفاقية ىف الوارد الالجئ ريفتع أن يتضح سبق مما

 لـيس  تطبيقه القاضي على يتعني ، املصري الداخلي القانوين النظام من جزء أصبح اإلفريقية الوحدة منظمة اتفاقية

 األحكـام  كافة وكذلك ، التطبيق واجبة ليةداخ قانونية قاعدة باعتباره بل دولية معاهدة ىف وارد تعريف باعتباره

 قاعـدة  أي شـأن  شأا الوطين القاضي بتطبيقها وطنية قانونية قواعد باعتبارها تطبيقها يتعني ، باالتفاقية املتعلقة

 . أخرى قانونية

 "التشريع المصري والالجئين  "  
 

 "القانون والالجئين  " 
  الالجئني وواجبات حقوق ينظم قانون جند مل أنه إال السياسي لجوءال حق محاية على صراحة نص الدستور أن رغم

من االتفاقية اخلاصة بوضع     ) 7( ومصدرها القانون الدويل هي املادة      وبالتايل فإن القاعدة الوطنية واجبة التطبيق       
 -:، حيث ورد فيها ، واليت تنص على اإلعفاء من املعاملة باملثل الالجئني 
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 هذه االتفاقية على منح الالجئني معاملة أفضل ،  تعاملهم الدولـة املتعاقـدة معاملتـها                   حيثما ال تنص    - 1
 . لألجانب عامة 

على إقامتهم باإلعفاء على أرض الدول املتعاقدة ، من شرط          وات    يتمتع مجيع الالجئني بعد مرور ثالث س        - 2
 . املعاملة التشريعية باملثل 

لالجئني احلقوق واملزايا اليت كانوا مؤهلني هلا فعالً ،  مع عدم توفر معاملة              تواصل كل دولة متعاقدة منح ا       - 3
 .باملثل ، بتاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية إزاء الدولة املذكورة 

  تنظر الدول املتعاقدة بعني العطف ىف إمكانية منح الالجئني ، مع عدم توفر معاملة باملثل حقوقـاً ومزايـا                     - 4
إمكانية جعل اإلعفاء من املعاملة باملثـل يشـمل          وكذلك ىف    3 و   2اليت تؤهلهم هلا الفقرتان     باإلضافة إىل تلك    

  .3 و 2الجئني ال يستوفون الشروط املنصوص عليها ىف الفقرتني 
ملكية األموال املنقولة وغري    "  13  على احلقوق واملزايا املذكورة ىف املواد        3 و   2  تنطبق أحكام الفقرتني      - 5

 مـن   " التعليم الرمسي   "  22و  "  اإلسكان  "  21و  "  املهن احلرة   "  19و  "  العمل احلر   "  18و   "  املنقولة
 .هذه االتفاقية كما تنطبق على احلقوق واملزايا اليت ال تنص عليها هذه االتفاقية 

 
عات املصـرية بكافـة     شري  فإننا سنتناول املركز القانوين لالجئني ىف الت        -وإعماالً للمادة السابعة من االتفاقية      

، ومدى متتعهم بصفة عامة  باألجانب ممساواهتمن حيث ل اكتشاف مدى معاملة القانون لالجئني   أنواعها ، حماو  
    .، ومن إعفائهم من شرط املعاملة التشريعية باملثلمبعاملة أفضل ، وباحلقوق واملزايا اليت تنص عليها االتفاقية 

 
  1951دة المعنية بمرآز الالجئين هطبيق المعابشأن تاإلجراءات التنفيذية 
بـوزارة  بإنشاء جلنة دائمـة      1984 مايو سنة    15ىف   1984 لسنة   188أصدر رئيس اجلمهورية القرار رقم      

لشئون الالجئني ، وتشكل برئاسة إحدى مساعدي وزير اخلارجية ، وعضوية ممثل عـن كـل مـن                  اخلارجية  
وفحص ورئاسة اجلمهورية ،  وختتص هذه اللجنة بدراسة طلبات اللجوء           الوزارات اخلارجية والعدل والداخلية     
 ،  على أن تقوم اللجنـة برفـع    28/7/1951املوقعة ىف جنيف بتاريخ وضع الالجئ تنفيذاً التفاقية الالجئني   

تبعة حاليـاً   بالقواعد امل لوزير اخلارجية مشفوعة بالرأي ، ويعترب قراره فيها ائياً ،  مع استمرار العمل               توصيتها  
 .برئاسة اجلمهورية مع مكتب شئون الالجئني السياسيني بالنسبة للمتعاملني 

من أنه يقوم بتحصني قرارا إداري      )   68( املصري ىف املادة    ورغم ما شاب هذا القرار من عيب خمالفة الدستور          
 ،  وأيضـاً عرقلـة        املتحـدة  التابعة لألمم من رقابة القضاء ، فضال عن حجب دور املفوضية السامية لالجئني            

 فربايـر   10بني احلكومة املصرية ومكتب األمم املتحدة لشئون الالجئني املوقع إليها بالقاهرة ىف             لالتفاق املربم   
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دور وكالة هيئة األمم املتحدة لشئون الالجـئني        بشأن   1954 لسنة   172 والصادر بالقانون رقم     1954سنة  
   . مبصر

 "الدين  " 
 " .تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية "  على أنه  املصري  من الدستور46تنص املادة 

  -:ومن قضاء احملكمة الدستورية العليا 
، خمالفته حلرية العقيدة الـىت نـص        )) حل احملافل البهائية ىف مصر      (( إن النعى على القرار املطعون فيه        )  1( 

 ، مردود بأن هذه احلرية ـ ىف أصلها ـ تعىن أال حيمل الشخص علـى القبـول     46املادة  عليها الدستور ىف
بعقيدة ال يؤمن ا أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو اإلعالن عنها أو مماالة إحداها حتامالً على غريها سـواء                     

وال جيوز كـذلك    . دالً  بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها بل تتسامح األديان فيما بينها ويكون احترامها متبا             
ىف املفهوم احلق حلرية العقيدة أن يكون صوا ملن ميارسوا إضراراً بغريها وال أن تيسر الدولة ـ سراً أو عالنية  
ـ االنضمام إىل عقيدة ترعاها إرهاقاً آلخرين من الدخول ىف سواها وال أن يكون تدخلها باجلزاء عقابـاً ملـن                    

ليس هلا بوجه خاص أن يكون إذكاء صراع بني األديان متييزاً لبعضها على البعض              يلوذون بعقيدة ال تصطفيها و    
كذلك فإن حرية العقيدة ال جيوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها وهو ما محل الدستور على أن يضـم هـاتني                     

حرية ممارسـة   احلريتني ىف مجلة واحدة جرت ا مادته السادسة واألربعون مبا نصت عليه من أن حرية العقيدة و                
الشعائر الدينية مكفولتان وهو ما يعىن تكاملهما وأما قسيمان ال ينفصالن وأن ثانيتهما متثل مظـاهر أوالمهـا       
بإعتبارها انتقاالً بالعقيدة من جمرد االميان واختالجها ىف الوجدان إىل التعبري عن حمتواها عمالً ليكون تطبيقها حياً                 

غ القول بأن أوالمها ال قيد عليها وأن ثانيتهما جيوز تقييدها من خالل تنظيمها              فال تكمن ىف الصدور ومن مث سا      
 ومحاية  توكيداً لبعض املصاحل العليا الىت ترتبط  ا وبوجه خاص ما يتصل منها بصون النظام العام والقيم األدبية                 

  .السابقةحقوق اآلخرين وحرياهتم 
 ]656 صفحة رقم  -  1996 / 05 / 18  تاريخ الجلسة 7 مكتب فني 17 سنة قضائية 8 من الطعن رقم 17الفقرة رقم [

 ، مردود   46املادة    النعى على القرار املطعون فيه ، خمالفته حلرية العقيدة الىت نص عليها الدستور ىف              إن  )  2(  
من عقيـدة  بأن هذه احلرية ـ ىف أصلها ـ تعىن أال حيمل الشخص على القبول بعقيدة ال يؤمن ا أو التنصل   

دخل فيها أو اإلعالن عنها أو مماالة إحداها حتامالً على غريها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها بـل                    
وال جيوز كذلك ىف املفهوم احلق حلرية العقيدة أن يكـون           . تتسامح األديان فيما بينها ويكون احترامها متبادالً        

 أن تيسر الدولة ـ سراً أو عالنية ـ االنضمام إىل عقيدة ترعاها إرهاقـاً    صوا ملن ميارسوا إضراراً بغريها وال
آلخرين من الدخول ىف سواها وال أن يكون تدخلها باجلزاء عقاباً ملن يلوذون بعقيدة ال تصطفيها وليس هلا بوجه         

 جيوز فصلها عن    خاص أن يكون إذكاء صراع بني األديان متييزاً لبعضها على البعض كذلك فإن حرية العقيدة ال               
حرية ممارسة شعائرها وهو ما محل الدستور على أن يضم هاتني احلريتني ىف مجلة واحدة جرت ا مادته السادسة                   
واألربعون مبا نصت عليه من أن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولتان وهو ما يعىن تكاملـهما                  
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ثل مظاهر أوالمها بإعتبارها انتقاالً بالعقيدة من جمرد االميان واختالجها          وأما قسيمان ال ينفصالن وأن ثانيتهما مت      
ىف الوجدان إىل التعبري عن حمتواها عمالً ليكون تطبيقها حياً فال تكمن ىف الصدور ومن مث ساغ القـول بـأن                     

لعليا الىت ترتبط  ـا      أوالمها ال قيد عليها وأن ثانيتهما جيوز تقييدها من خالل تنظيمها توكيداً لبعض املصاحل ا              
 .وبوجه خاص ما يتصل منها بصون النظام العام والقيم األدبية ومحاية حقوق اآلخرين وحرياهتم 

 ]656 صفحة رقم  -  1996 / 05 / 18  تاريخ الجلسة 7 مكتب فني 17 سنة قضائية 8 من الطعن رقم 16الفقرة رقم [

 ، مردود   46املادة   لفته حلرية العقيدة الىت نص عليها الدستور ىف       إن النعى على القرار املطعون فيه ، خما        )  3(  
بأن هذه احلرية ـ ىف أصلها ـ تعىن أال حيمل الشخص على القبول بعقيدة ال يؤمن ا أو التنصل من عقيـدة    

ائها بـل   دخل فيها أو اإلعالن عنها أو مماالة إحداها حتامالً على غريها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدر                 
وال جيوز كذلك ىف املفهوم احلق حلرية العقيدة أن يكـون           . تتسامح األديان فيما بينها ويكون احترامها متبادالً        

صوا ملن ميارسوا إضراراً بغريها وال أن تيسر الدولة ـ سراً أو عالنية ـ االنضمام إىل عقيدة ترعاها إرهاقـاً    
 تدخلها باجلزاء عقاباً ملن يلوذون بعقيدة ال تصطفيها وليس هلا بوجه  آلخرين من الدخول ىف سواها وال أن يكون       

خاص أن يكون إذكاء صراع بني األديان متييزاً لبعضها على البعض كذلك فإن حرية العقيدة ال جيوز فصلها عن                   
ه السادسة  حرية ممارسة شعائرها وهو ما محل الدستور على أن يضم هاتني احلريتني ىف مجلة واحدة جرت ا مادت                 

واألربعون مبا نصت عليه من أن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولتان وهو ما يعىن تكاملـهما                  
وأما قسيمان ال ينفصالن وأن ثانيتهما متثل مظاهر أوالمها بإعتبارها انتقاالً بالعقيدة من جمرد االميان واختالجها                

عمالً ليكون تطبيقها حياً فال تكمن ىف الصدور ومن مث ساغ القـول بـأن               ىف الوجدان إىل التعبري عن حمتواها       
أوالمها ال قيد عليها وأن ثانيتهما جيوز تقييدها من خالل تنظيمها توكيداً لبعض املصاحل العليا الىت ترتبط  ـا                    

  .وبوجه خاص ما يتصل منها بصون النظام العام والقيم األدبية ومحاية حقوق اآلخرين وحرياهتم
 ]656 صفحة رقم  -  1996 / 05 / 18  تاريخ الجلسة 7 مكتب فني 17 سنة قضائية 8 من الطعن رقم 18الفقرة رقم [

 

املنصوص عليها  حلرية إقامة الشعائر الدينية     وللمحكمة العليا ىف مصر مبدأ ىف حتديد إطار احلماية الدستورية           ** 
، كما تفصح عن ذلك األعمال       السماوية الثالثة املعترف ا      مقصور على األديان  من الدستور    ) 46( ىف املادة   

، ومها األصل التشريعي الذي ترجع إليـه النصـوص           1923من دستور    ) 13 ،   12( التحضريية للمادتني   
 ىف الدساتري املصرية اليت تلت هذا الدستور وحرية إقامة الشعائر الدينية اخلاصة حبرية العقيدة 

  ] 1/3/1975 جلسة – ق 2 لسنة 7الدعوى رقم [ 
 

 2011ق    ،    25/3/1980د ىف   . ق [[ ىف الطعون أرقام    وعلى هذا املبدأ استقر أحكام احملكمة اإلدارية العليا         
 ، ق   27/11/1984ىف  وحكم اإلدارية العليا      -  39، س    1290 ، ق    1/12/1987د ىف   . ق -  33س  

 ]] .   146 ، ص 28 ، بند 30عة السنة   ، جممو28 ، س 1359
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، وال يتدخل   على األديان السماوية الثالثة املعترف ا       وعلى ذلك فحرية إقامة الشعائر الدينية ىف مصر مقصورة          
 . إال ىف حدود القيد الذي أشرنا إليه سلفاً ألوالد األجانب أو الالجئني تقييد حرية التربية الدينية ىف القانون 
معاملة مقيـدة   متنح الالجئني داخل أراضيها     فإن احلكومة املصرية    التفاقية  من ا  ) 4( فإنه بتطبيق املادة    وبالتايل  

على صـعيد حريـة ممارسـة       الرعاية املمنوحة للمواطنني املصريني     سالفة الذكر وهي ذات     باملبادئ واألحكام   
دينية ألوالدهم  ، مع ضمان حرية توفري التربية ال      املعترف ا   ىف حدود األديان السماوية الثالثة      شعائرهم الدينية   

 .وإن مل ينص القانون صراحة على منح الالجئني معاملة أفضل ىف إطار القيود السالف اإلشارة إليها 
 

 " حق التقاضي أمام المحاآم  " 
 .بشأن هذا احلق مل ينص القانون على معاملة أفضل لالجئني 

 من حيث التقاضي إذ ميلك األجنيب االلتجاء         بني املصريني واألجانب    أعمل مبدأ املساواة     املصريإال أن القانون    
 .إىل القضاء املصري ، دون تعليق ذلك على تقدمي كفالة قضائية خاصة 

 " . التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة "  من الدستور على أن 68وقد نصت املادة 
 مصر ، أسـوة باملصـريني ،        وقد أتيح للمحكمة الدستورية العليا أن تؤكد متتع األجانب باحلق ىف التقاضي ىف            

ال تقوم وال تؤيت مثارها     "  من الدستور حيث أن احلقوق اليت أقرها الدستور لألجانب           68وذلك إعماال للمادة    
 . احلق ىف التقاضي " إال بقيام 

ففي دعوى أقامها بعض األجانب أمام احملكمة الدستورية العليا ، دفعت احلكومة بعد اختصاص احملكمة بنظـر                 
وى استناداً إىل أن املدعني فيها من األجانب الذين يكفل املشرع العادي حقوقهم ىف النصوص التشـريعية                 الدع

املختلفة دون نصوص الدستور اليت ختتص احملكمة الدستورية العليا بأعمال الرقابة القضائية من خالهلـا والـيت                 
أن ما  تستهدفه احلكومة ذا الدفع       " ا رأت   اقتصرت على كفالة حقوق املصريني وحرياهتم إال أن احملكمة العلي         

 من الدستور من أن     68هو إنكار حق املدعيني ىف رفع الدعوى الدستورية وهو دفع مردود مبا نصت عليه املادة                
،  وظاهر هذا النص كما تفصح صيغته أن الدستور قرر حـق             "  التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة       " 

دستوري أصيل ومل جيعله وفقا على املصريني وحدهم بل كفل هـذا احلـق أيضـا                التقاضي للناس كافة كمبدأ     
لألجانب وقد ورد النص الدستوري املشار إليه كما أقرته الدساتري السابقة ضما من كفالة حقوقها ال تقوم وال                  

 . ن عليها تؤيت مثارها إال بقيام هذا احلق باعتباره الوسيلة اليت تكفل محايتها والتمتع ا ورد العدوا
  نشر الجريدة الرسمية  – 1988 يونيو سنة 4 جلسة  –) دستورية (  ق 4 لسنة 99الدعوى رقم [ 

  ] 25 العدد – 23/6/1988فى 
ىف حالة عدم   تصادفها عقبات عملية    من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني       ) 16( إال أن املشكلة ىف إعمال املادة       

،  قضائية إىل حمام يتوىل الدفاع عنـه        مؤقت يسمح له مبوجبه بإصدار وكالة       حصول الالجئ على تصريح إقامة      
دون أن يكون للقضـاء سـلطة       كما أن الالجئ مينح اإلقامة املؤقتة على حنو يسمح للسلطات املصرية بإبعاده             

 .على حنو سنفصله فيما بعد على هذا القرار الرقابة 
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 "األحوال الشخصية " 
على خضوع التكييف الالزم لتطبيق قاعـدة اإلسـناد لقـانون            ىف القانون املدين     ةنص املشرع املصري صراح   

يرجـع ىف الشـروط     "  من القانون املدين بأنه      12القاضي أي للقانون املصري ، فبالنسبة للزواج تقضى املادة          
ره الوقت الذي   أي أن العربة بوقت انعقاد الزواج باعتبا      " املوضوعية لصحة الزواج إىل قانون كل من الزوجني         

يتعني فيه توافر الشروط املوضوعية الالزمة النعقاد الزواج صحيحاً ، وىف حالة انتماء الزوجان األجنبيـان إىل                 
جنسيتني خمتلفتني ، فيكفي النعقاد الزواج أن يتوافر ىف كل من الزوجني الشروط اليت يتطلبها قانونه فقط ،  أما                    

، واليت تتصل جبـوهر     "  لقرابة من درجة معينة أو االشتراك ىف جرمية الزنا          مثال ذلك ا  " بالنسبة ملوانع الزواج    
الزواج ذاته ، وتتعلق بنظام الزواج كوحدة ال تتجزأ ، لذلك يتعني بالنسبة هلا تطبيق قانون الـزوج وقـانون                    

 .حاً الزوجة معاً ، فيكفي أن يتضمن إحدى القانونني النص على هذا املانع لكي ال ينعقد الزواج صحي
غري أن القاضي املصري ال يعتد باملانع الوارد ىف القانون األجنيب إذا كان يتعارض مع النظام العام ىف مصر ، فإذا                     
كان قانون أي من الزوجني يعترب اختالف اللون أو اجلنس أو العرق مانعاً النعقاد الزواج ، فإن القاضي املصري                   

هذا الصدد ملخالفته ملبدأ املساواة الذي يعترب من األسس الدسـتورية ىف            ال يعتد مبا يقضي به القانون األجنيب ىف         
 .مصر 

أما فيما يتعلق بالزجيات اليت يكون إحدى أطرافها مسلماً ، يتعني حني إذ استبعاد حكم القانون األجنيب الـذي                   
 زواج املرأة املسلمة بغري     يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية املطبقة ىف مصر ،  فإذا كان القانون األجنيب يبيح              

مسلم ، فإنه يتعني استبعاد هذا احلكم  لتعارضه مع أحكام الشريعة اإلسالمية اليت متنع عقد مثل هذا الزواج ،                     
وعلى العكس من ذلك فإذا كان القانون األجنيب يشترط عدم تعدد الزوجات وكان الزوج مسلماً ،  فإنه يتعني                   

 . نعقاد الزواج الثاين استبعاد هذا الشرط والسماح با
أما بالنسبة النعقاد الزواج ففي حالة إبرام الزواج ىف مصر فالقاعدة هي وجـود تـوافر الشـروط الشـكلية                    

 . املنصوص عليها ىف القانون املصري بوصفه قانون حمل إبرام عقد الزواج 
سواء الشكل الديين أو الشـكل      كما يستلزم القانون توافر الشروط الشكلية املقررة ىف قانون كل من الزوجني             

املدين ، وىف حالة إبرام عقد الزواج ىف اخلارج ،  فال جيوز االحتجاج به ىف مصر ،  إال إذا توافرت فيه الشروط                        
الشكلية املقررة ىف قانون حمل اإلبرام وىف قانون كل من الزوجني ، أو الشروط الشكلية املقررة ىف قانون املوطن                   

 .املشترك للزوجني 

 :ما بالنسبة آلثار الزواج أ
يسرى قانون الدولة اليت ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الـزواج علـى     ((  من القانون املدين     13فتقضي املادة   

وتسري هذه القاعدة بشأن النفقة ومشارطة      " اآلثار اليت يرتبها عقد الزواج مبا ىف ذلك من أثر بالنسبة إىل املال              
 .الزواج 
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 :الل رابطة الزوجية أما بالنسبة الحن
  من القانون املدين واليت تنص على إخضاع الطالق لقانون الـزوج وقـت               2 / 13فإن القاعدة طبقا للمادة     

 . الطالق بينما نص على خضوع التطليق والتفريق اجلسدي لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى 

 :آثار احنالل رابطة الزوجية 
انقضاء الزواج اآلثار اليت تترتب على هذا االنقضاء فيما يتعلق بعالقة الـزوجني             حتكم قاعدة اإلسناد اخلاصة ب    

ببعضهما البعض ،  فقانون الزوج وقت الطالق وقانونه وقت رفع الدعوى ىف حالة التطليق هو الـذي حيـدد                    
ما إذا كـان    النفقة املستحقة ألي من الزوجني السابقني ،  ومدى هذه النفقة وكيفية تقديرها ،  وكذلك حيدد                  

ألحد الزوجني احلق ىف التعويض ويبني كيفية تقدير هذا التعويض كما يبني ما إذا كان للزوجة احلق ىف أن حتمل                    
 . اسم زوجها السابق أم ال 

وحيدد قانون الزوج وقت رفع دعوى االنفصال اجلسماين ما يسقط من االلتزامات الزوجية نتيجـة للحكـم                 
ذا كانت الزوجة تستحق نفقة أم ال ، وقيمة هذه النفقة ،  كما حيدد املدة اليت يتعني                  باالنفصال ،  كما حيدد ما إ      

انقضاؤها إلمكان حتويل االنفصال إىل طالق وشروط هذا التحويل ،  كذلك يبني هذا القانون احلـاالت الـيت            
لتعويض ملن صدر احلكم    جيوز فيها حرمان الزوجة من أن حتمل اسم زوجها ،  كما يبني احلاالت اليت جيوز فيها ا                 

لصاحله وقيمة هذا التعويض ،  وأخرباً يبني هذا القانون الطريقة اليت تنتهي ا حالة االنفصال سواء بالتطليق أو                   
 . بالرجوع إىل احلياة الزوجية املشتركة 

 :االستثناء العام ىف نظام الزواج 
ملشرع باستثناء هام على قواعد اإلسناد السـابق          أيت ا   -أعمال القانون املصري إذا كان أحد الزوجني مصرياً         

ىف األحـوال   "  من القانون املدين على أنـه        14ذكرها بشأن انعقاد الزواج وآثاره وانقضائه ،  فنص ىف املادة            
املنصوص عليها ىف املادتني السابقتني إذا كان أحد الزوجني مصرياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون املصـري                 

 " .دا شرط األهلية للزواج وحده فيما ع

  : والتبين أما بالنسبة للنسب
 فإن احلالة املدنية لألشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة          -من القانون املدين       ) 11( فإنه طبقا للمادة    

سب والتبين  اليت ينتمون إليها جبنسياهتم ،  وكان قانون املرافعات املدنية والتجارية ينظم اإلجراءات اخلاصة بالن              
 لسنة  1إال أنه بعد إلغاء الكتاب الرابع من قانون املرافعات املدنية الذي كان يتضمن هذه األحكام بالقانون رقم                  

مـن القـانون     ) 22(  اخلاص ىف مسائل األحوال الشخصية أصبح القاعدة الواجبة التطبيق هي املادة             2000
 ومجيع املسائل اخلاصة بإجراءات قانون البلد الذي تقام         يسري على قواعد االختصاص   " املدين واليت تنص على     

 .فيه الدعوى أو تباشر فيه اإلجراءات 
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ال تقبل عنـد اإلنكـار دعـوى    "  حيث نصت على أنه     2000 لسنة   1من القانون رقم     )  7( وطبقا للمادة   
ة أو مكتوبة مجيعها خبـط      اإلقرار بالنسب أو الشهادة على اإلقرار بعد وفاة املورث إال إذا وجدت أوراق رمسي             

 . املتويف وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا اإلدعاء 
اختصاص حمـاكم اجلمهوريـة جبميـع       " من قانون املرافعات على      ) 6  فقرة    30( كما نص املشرع ىف املادة      

 .دعاوى النسب إذا كان الصغري املراد إثبات نسبه مقيماًً باجلمهورية 
 

 :سبة لدعاوى الوالية على النفس بالن
من قانون املرافعات على اختصاص حماكم اجلمهورية جبميع دعاوى الوالية علـى             ) 6 فقرة   30( نصت املادة   

النفس إذا كان الصغري مقيماً باجلمهورية ، ويستويف هذا الصدد أن يكون الغرض من دعوى الواليـة سـلب                   
 .دادها الوالية أو احلد منها أو وقفها أو استر

 .ويستوي أيضا أن يكون الصغري متمتعا باجلنسية املصرية أو أجنبياً عنها ،  ويستوي أن يكون متواطناً أو مقيماً 

 :أما بالنسبة للوالية على املال 
على اختصاص حماكم اجلمهورية إذا كانـت       " من قانون املرافعات       ) 7 فقرة   30( فقد نص املشرع  ىف املادة       

 مبسألة من مسائل الوالية على املال مىت كان للقاصر أو املطلوب احلجز عليه أو مساعدته قضائياً              الدعوى متعلقة 
 "موطن أو حمل إقامة ف اجلمهورية ،  أو إذا كان ا أخر موطن أو حمل إقامة الغائب 

 :النفقة بني األقارب 
أي "  قة فيما بني األقارب قانون املدين ا        يسري على االلتزام بالنف   : "  من القانون املدين بأنه      15تقضي املادة   

 .قانون جنسية الشخص املطالب ا 

 :بالنسبة للمرياث والوصية 
 :  من القانون املدين على أنه 17نصت املادة 

قانون املورث أو املوصـي أو      .    يسري على املرياث والوصية وسائر التصرفات املضافة إىل ما بعد املوت              - 1
 .تصرف وقت موته من صدر منه ال

  ومع ذلك تسري على شكل الوصية ، قانون املوصي وقت االيصاء أو قانون البلد الذي متت فيه الوصية                    - 2
 . ، وكذلك احلكم ىف شكل سائر التصرفات املضافة إىل ما بعد املوت 

 :مصر استبعاد القانون األجنيب بالنسبة للمرياث والوصية ىف حالة تعارضه مع النظام العام ىف 
بأنه إذا تبني أن القانون األجنيب الواجب التطبيق على املرياث يتعارض مع النظام العام ىف مصر                 " القاعدة املطبقة   

 " فإنه يتعني استبعاده 
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إن جمرد االختالف ىف    "  قضت حمكمة مصر االبتدائية بشأن مواريث األتراك املسلمني          1954 نوفمرب   4جبلسة  
 األجنيب  والقانون املصري ال جيعل األول خمالفا للنظام العـام ىف مصـر ،  وأن القـول                األنصبة ما بني القانون   

 من القـانون املـدين ،       17بتطبيق القانون املصري ىف هذه احلالة من شأنه هدم قاعدة اإلسناد الواردة ىف املادة               
لورثة أو إنقاص نصـيبهم أو      خاصة وأن أحكام الشريعة اإلسالمية والقوانني املستمدة منها جتيز حرمان بعض ا           

 " .إيثار بعض الورثة على بعض بتصرفات مشروعة كاهلبة والوصية 
غري أن حمكمة النقض املصرية قد ذهبت ىف حكم حديث هلا إىل وجوب استبعاد القـانون األجـنيب الواجـب                    

إذا (( ء ىف احلكم أنه     التطبيق إذا تعارضت أحكامه مع ما تقضي به الشريعة اإلسالمية بشأن حتديد الورثة ، وجا              
كان تطبيق القانون الفرنسي على واقعة الدعوى من شأنه حرمان كل من الزوج واألخ مـن اإلرث ، بينمـا                    

 من أصحابه الفـروض والعصـابات       1943 لسنة   67تعتربها الشريعة اإلسالمية وأحكام قانون املواريث رقم        
قاطعة ىف الشريعة تعترب ىف حق املسلمني مـن النظـام           وكانت أحكام املواريث األساسية اليت تستند إىل نصوص         

العام ىف مصر ،  إذ هي وثيقة الصلة بالنظام القانوين واالجتماعي الذي استقر ىف ضمري اجلماعة حبيث يتـأذى                    
الشعور العام عند عدم االعتداد ا وتغليب قانون أجنيب عليها مبا ال يسع القاضي الوطين معه أن يتخلى عنـها                    

 . غريها ىف اخلصومات اليت ترفع إليه مىت كان املورث والورثة فيها من املسلمني ويطبق 
  ] 727 ص – العدد الثاني – 15 مجموعة النقض السنة – 1964 مايو 27حكم محكمة النقض الصادر فى [ 

 

" منـه    3 ، وطبقا لنص املادة   بإصدار قانون إنشاء حماكم األسرة       2004 لسنة   10حديثاً صدر القانون رقم     و  
اليت ينعقد االختصاص ـا للمحـاكم       ختتص حماكم األسرة دون غريها بنظر مجيع مسائل األحوال الشخصية           

بعض أوضاع وإجراءات التقاضي ىف مسائل األحوال الشخصـية         طبقا ألحكام قانون تنظيم     اجلزئية واالبتدائية   
 .  2004ىف أكتوبر سنة ويبدأ نفاذ هذا القانون   .  2000 لسنة 1الصادر بالقانون رقم 

 

  ختضع للقواعد سـالفة      - 1951من االتفاقية اخلاصة مبركز الالجئني       ) 12( وتبعا لذلك فإن إعماال للمادة      
الذكر إال أن القانون املصري مل ينص صراحةً على األوضاع اخلاصة بعدميي اجلنسية عندما يكـون الـزوج ال                   

 .جنسية له 
 

 "ير المنقولة ملكية األموال المنقولة وع" 
 :األموال املنقولة 

مل يتبع املشرع املصري موقفا واحداً بالنسبة لتملك األجنيب لألموال بصفة عامة بل فرق ىف هذا الشـأن بـني                    
 .العقارات واملنقوالت 

 :املنقوالت 
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ن متلكه  جند أن املشرع قد جعل األصل هو ثبوت حق األجنيب ىف متلكها فيما عدا ما نص على حرمان األجنيب م                   
من ذلك نص املادة األوىل من قانون التجارة البحري اليت تقضي بأنه ال جيوز أن يكون مالكا لسفينة مصرية وال                    

 .لبعضها وأن يكون عضواً ىف أي شركة لتشغيل سفن مصرية إال من كان مصرياً 
 . ك السفن وعلى هذا حيرم األجنيب من متلك السفن املصرية كما حيرم من عضوية شركات تشغيل تل

 :العقارات 
 :األراضي الزراعية * 

فقد جعل املشرع املصري األصل هو حظر متلكها بالنسبة لألجانب وقد جعل هذه القاعـدة مطلقـة بالنسـبة     
  . 1962 لسنة 15لألراضي الزراعية وذلك وفقا للقانون رقم 

ألراضي الزراعية بصفة مؤقتة ألقـرب      و كان املشرع قد استثين الفلسطينيني من األجانب احملظور عليهم متلك ا           
 :اآلجلني 

 1985 لسنة   104ون رقم   أن يصدر قانون بتطبيق احلظر عليهم أو يعودوا إىل ديارهم ، مث أصدر املشرع القان              
 . اء الفلسطينيني ، وبالتايل أصبح احلظر يسري عليهم من اليوم التايل لنشر هذا القانون نثإللغاء است

 

 :واألراضي الفضاء العقارات املبنية * 
 ملكية األجانب للعقارات ىف مصر ، وميكن لألجانب وفقا هلذا القـانون             1996 لسنة   230ينظم القانون رقم    

 :شراء العقارات أو األراضي الفضاء بثالثة قيود 
 :القيد األول 

سرته على أنه ال خيل     أن يكون التملك لعقارين على األكثر ىف مجيع أحناء اجلمهورية بقصد السكين اخلاصة له وأل              
هذا القيد حبق األجنيب ىف متلك العقارات الالزمة ملزاولة نشاطه اخلاص املرخص به مـن السـلطات املصـرية                   

 . املختصة 
 :القيد الثاني 

وقد أجاز القانون لرئيس الوزراء االستثناء مـن هـاذين   .أال تزيد مساحة كل عقار على أربعة آالف متر مربع         
 .ت اليت يقدرها القيدين ىف احلاال

 :القيد الثالث 
 .أال يكون العقار من العقارات املعتربة أثراً ىف تطبيق أحكام قانون محاية اآلثار 

 

ويستثين من هذا القانون حالة ما إذا كانت ملكية العقار حلكومة أجنبية الختاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو                  ** 
عضاء البعثة ، وذلك بشرط املعاملة باملثل ، أو كانت امللكية إلحـدى             القنصلية أو ملحقاهتا أو لسكىن رئيس وأ      
 .اهليئات أو املنظمات الدولية أو اإلقليمية 
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ويستثين أيضاً القانون املشروعات  أي ما كانت جنسية مالكيها أو حمل إقامتـهم وذلـك اخلاضـعة لقـانون                    
  .1989 لسنة 230االستثمار رقم 

 .ة العقار لألجنيب بطريق املرياث الشرعي كما يستثين أيضا حالة أيلول
 
 
 
 
 

 

 
 "الحقوق الفنية والملكية الصناعية " 

ذات احلمايـة   لألجانب عامـةً     بإصدار قانون محاية حقوق امللكية الفكرية        2002 لسنة   82مينح القانون رقم    
لبيانات التجارية واملؤشـرات    ، ومحاية العالمات وا    ) 4املادة  ( ني ىف تسجيل براءات االختراع      املمنوحة للوطني 

وذلك بالنسبة لألجانب الذين ينتمـون      ،  )   121 ،    66املادتان  ( والنماذج الصناعية   اجلغرافية والتصميمات   
أو الكيانات األعضاء ىف منظمة التجارة العامليـة أو         ىف إحدى الدول    أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال هلم        

ىف منظمة التجارة العاملية    معاملة املثل ،  ويستفيد مواطنو مجيع الدول األعضاء          اليت تعامل مجهورية مصر العربية      
قوق املنصوص  باحلأو امتياز أو حصانة مينحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق              من أي ميزة أو أفضلية      

فاقيات املسـاعدة القضـائية أو   عليها ىف هذا القانون ، ما مل تكن هذه امليزة أو األفضلية أو احلصانة نابعة من ات                
اتفاقيات انفاذ القوانني ذات الصبغة العامة أو االتفاقيات املتعلقة حبقوق محاية امللكية الفكرية والـيت أصـبحت                 

 . 1995سارية قبل أول يناير سنة 
تشمل احلماية املصـريني واألجانـب مـن األشـخاص الطبيعـيني            وىف جمال حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة       

 .العتباريني الذين ينتمون إىل إحدى الدول األعضاء ىف منظمة التجارة العاملية ومن ىف حكمهم وا

 :ويعترب ىف حكم رعايا الدول األعضاء 
 :بالنسبة لحق المؤلف ) أ ( 

غـري   حدى الـدول  إمرة إحدى الدول األعضاء ىف املنظمة ، أو تنشر ىف           املؤلفون الذين تنشر مصنفاهتم ألول      
 .إحدى الدول األعضاء ىف آن واحد األعضاء و

ظهر ىف دولتني أو أكثر خالل ثالثني يوماً من تاريخ نشره           ويعترب املصنف منشوراً ىف آن واحد ىف عدة دول إذا           
 ) . أ /  139املادة  ( ألول مرة 

 :بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف )  ب ( 
 :لتالية   فنانو األداء إذا توافر أي شرط من الشروط ا- 1

وعلى ذلك فإن هذه األحكام تنطبق أيضاً على الالجئني املرخص هلم باإلقامة ىف مصر وبشرط إتباع القواعـد
اللهم إال صدور قـرار مـن رئـيس.  وال يعفي القانون الالجئني من اخلضوع ألحكامه         ، والقيود الواردة فيه  

من االتفاقية 13و   7 من املنصوص عليها ىف املادتني     ال يتمتع الالجئني بأي مزايا       وبالتايل .الوزراء ذا اإلعفاء    
 .بشأن احلقوق اخلاصة مبلكية األموال املنقولة وغري املنقولة 
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 .إذا مت األداء ىف دولة عضو ىف منظمة التجارة العاملية ]  أ  [  
إذا مت تفريغ األداء ىف تسجيالت صوتية ينتمي منتجها لدولة عضو ىف منظمة التجارة العامليـة ، أو مت                   ]  ب  [ 

 . دولة عضو ىف املنظمة التثبيت األول للصوت ىف إقليم 
ق هيئة إذاعة يقع مقرها ىف دولة عضو ىف منظمة التجارة العاملية ، وأن يكون               إذا مت بث األداء عن طري     ]  ج    [ 

 .اإلذاعي قد مت بثه من جهاز إرسال يقع أيضاً ىف دولة عضو الربنامج 
 .   منتجو التسجيالت الصوتية إذا كان التثبيت األول للصوت قد مت ىف دولة عضو ىف املنظمة - 2
 هيئة اإلذاعة كائناً ىف إقليم دولة عضو ىف منظمة التجارة العاملية ، وأن                هيئات اإلذاعة إذا كان مقر      - 3

              يكون الربنامج اإلذاعي قد مت بثـه مـن جهـاز إرسـال يقـع أيضـاً ىف إقلـيم دولـة عضـو ىف                         
 ) . ب  / 139املادة (املنظمة 

 وفقا لقرار رئيس    1986األدبية املربمة سنة    حلماية املصنفات الفنية و   ) برن  ( وقد انضمت مصر إىل اتفاقية      **  
،  كما انضمت مصر إىل املعاهـدات         1976 يوليو سنة    13والصادر ىف    1976 لسنة   591اجلمهورية رقم   

 مـارس سـنة   20املوقعة ىف ) باريس اخلاصة حبماية امللكية الصناعية     ( كاتفاقية  حلماية امللكية الصناعية    اخلاصة  
وري للعالمات التجارية والصناعية املربمـة      بالتسجيل الد الئحتها التنفيذية اخلاصتان    ريد و ، واتفاقية مد   1882

 يونيـو سـنة     2، وىف واشـنطن ىف       1900 ديسمرب سنة    14 ىف   لبروكسي واملعدلة ىف    1891 أبريل   14ىف  
ة  يونية سـن   15 ، وىف نيس ىف       1934 يونية   2ىف  وىف لندن    ،   1925 نوفمرب سنة    6 ، وىف الهاي ىف      1911
1957.    

) باإليداع الدويل للرسوم والنماذج الصـناعية       ( كما انضمت إىل اتفاقية الهاي والئحتها التنفيذية اخلاصتان          
 ، وىف مونـاكو سـنة       1960 ، وىف الهاي سنة      1934املعدلة ىف لندن سنة      1925سنة   نوفمرب   6املربمة ىف   

 أبريل سنة   14واملربمة ىف   صدر املوضوعة على البضائع     ، واتفاقية مدريد اخلاصة بالرقابة على بيانات امل        1961
 . 1934 وىف لندن سنة 1925 ، وىف الهاي سنة 1911 واملعدلة ىف واشنطن سنة 1891

 
غري مشار إليها ىف القـانون       1951من االتفاقية اخلاصة مبركز الالجئني       ) 14( وبالتايل فإن جمال إعمال املادة      

ما مل يكن الالجئ دولته عضوا ىف منظمة التجـارة  محاية حقوق امللكية الفكرية  بإصدار قانون   2002 لسنة   82
ق األجنيب إذا توافرت لـه      تضاف إىل الالجئ إال متتعه حبقو     العاملية ، وبالتايل فإنه ليس هناك أي ميزة أو معاملة           

 .الشروط املنصوص عليها ىف القانون 
 

 "حق االنتماء للجمعيات " 
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 فإنه جيوز لغري املصريني االشتراك ىف تأسـيس       2002 لسنة   84ات واملؤسسات األهلية رقم     طبقا لقانون اجلمعي  
اجلمعيات بشرط أن يكون له إقامة دائمة أو مؤقتة ىف مصر باإلضافة إىل باقي شروط العضوية ، وإن كانوا مـن      

ألحكـام القـانون    األشخاص االعتباريني وجب أن يكون كال منه قد تأسس أو صرح له مبباشرة نشاطه وفقا                
 .   املصري 

عضوية يالحظ أن املشرع املصري يفرق بني  - 1951 من اتفاقية مركز الالجئني    )15( بالنسبة إلعمال املادة    
مل ينص على حرمـان     ، وقانون اجلمعيات املصري     ، وبني عضوية النقابات املهنية      اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة    

اخلاصة إال أنه يعامل معاملة األجنيب خاصة وأن القانون قد أشار أن اإلقامـة  الالجئ من االنضمام إىل اجلمعيات     
،  إال أنه    هي كافية الخنراطه ىف عضوية اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة املصرية           "وهي اليت متنح لالجئ     " املؤقتة  

 .دون أي ميزة أو أفضلية يعامل ذلك معاملة األجنيب 
 .  فسيتم تناول أحكام العضوية عند تناول املهن احلرة –هنية أما بالنسبة لعضوية النقابات امل

 
 " العمل المأجور " 

 : والقرارات املنفذة له 2003 لسنة 13يتمتع األجانب طبقا لقانون العمل رقم 
األجر مبا فيه اإلعانات العائلية إذا كانت تشكل جزاءاً من األجر ، وساعات العمـل ، والترتيبـات اخلاصـة                    

 لسن العمل   األدىنعمل اإلضافية واإلجازات املدفوعة األجر ، والقيود على العمل ىف املرتل ، واحلد              بساعات ال 
، والتلمذة والتدريب املهين ، وعمل النساء واألحداث ، واالستفادة من املزايا اليت توفرهـا عقـود العمـل                   

 .اجلماعية
ال يتمتع الالجئون بأي معاملـة        - 1951لالجئني  من االتفاقية اخلاصة مبركز ا    )  17 (بالنسبة إلعمال املادة    

تساوي بينه وبني مواطين بلد أجنيب ،  وأيضاً يتعرضوا لذات التدابري التقيدية املفروضة على األجانب أو علـى                   
 ، وليس هناك أي نصوص ىف تشريعات        استخدام األجانب حىت ولو استكمل ثالث سنوات من اإلقامة ىف البلد          

، وذلك إعماال للتحفظـات     اة بني حقوق الالجئني حبقوق املواطنني من حيث العمل املأجور           العمل تقضي مبساو  
  .اليت أبدهتا احلكومة املصرية بشأن هذا احلق بالنسبة لالجئني 

    

  "  والمهن الحرةالعمل الحر" 
خلاص أن ميتلـك     بشأن شركات التأمني وإعادة التأمني ، وأجاز للقطاع ا         1998 لسنة   156أجاز القانون رقم    

أسهماً ىف رؤوس أموال هذه الشركات اململوكة للدولة دون قيود متعلقة جبنسية مالكي هذه األسهم أو العاملني                 
 .فيها 

لألجانب متلك  "  بإصدار قانون البنك املركزي واجلهاز املصريف والنقد         2003 لسنة   88كما أجاز القانون رقم     
،  على أنه ال جيـوز        )  49املادة    ( صى ينص عليه ىف أي قانون آخر        رؤوس أموال البنوك دون التقيد حبد أق      
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من رأس املال املصدر ألي بنك أو أية نسبة         % ) 10( ألي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد على           
تؤدي إىل السيطرة الفعلية عليه إال بعد احلصول على موافقة جملس إدارة البنك املركزي ، و يقصد بالسـيطرة                   
الفعلية للشخص الطبيعي أو االعتباري أن يكون مالكاً ألية نسبة من شأا متكينه من تعيني غالبية أعضاء جملس                  
إدارة البنك أو التحكم على أي حنو ىف القرارات اليت يصدرها جملس إدارته أو التحكم ىف القرارات اليت تصدر                   

 . عن مجعيته العامة 
 القيام بأعمال الوكالة التجارية وبعض أعمـال الوسـاطة          1982 لسنة   120وال جيوز لألجانب طبقا للقانون      

 القيد ىف سجل املستوردين ،  وأجـاز هلـم           1982 لسنة   121التجارية ، كما ال جيوز هلم طبقا للقانون رقم          
 القيد ىف سجل املصدرين سواء كانوا أفرادا أو شركاء ىف شركات أشـخاص أو               1996 لسنة   98القانون رقم   

 .يا كانت أنصبتهم ىف رأس املال أموال أ
ومن ناحية أخرى منع األجانب ، كقاعدة عامة ، من االشتغال باملهن احلرة ، فاشترط فيمن ميارس مهنة احملاماة                   
أن يكون مصرياً ،  مث مسح بذلك ملن ينتمي إىل إحدى الدول العربية بشرط املعاملة باملثل ،  كما قصـر مهنـة                        

 فيما عدا األطباء األجانب الذين كانوا يشتغلون مبهنة الطب ىف مصر عنـد العمـل                الطب على املصريني أيضاً   
  .1948بقانون مزاولة املهنة الصادر سنة 

يب جييز للمصريني مزاولة هـذه      كما أجاز لألجنيب مزاولة املهنة إذا كان قانون الدولة اليت ينتمي إليها هذا األجن             
املهنة ا ،  كما أجاز لوزير الصحة الترخيص لألجانب مبمارسة مهنة الطب ىف مصر ىف أوقات انتشار األوبئة ،                     
أو إذا كان مشهوداً هلم بالتفوق ىف فروع ختصصاهتم حبيث يكونوا خربة نادرة وغري متوافرة ىف األطباء املصريني                  

ة لعدم توافر أمثاهلم ىف الدولة ،  وذلك ملدة أقصاها ثالثة أشهر بعد أخذ رأي جملـس                  ،  وكانت خدماهتم الزم    
نقابة األطباء ،  وهي تستلزم التقدم بطلب قبل استقدام األجنيب بثالثة شهور ،  مرفقا بـه التـاريخ العلمـي                      

. ىف فرع ختصص األجـنيب      للطبيب األجنيب لتبحثه اللجنة العلمية لنقابة األطباء اليت تضم كبار أساتذة الطب             
 والصيدلة على املصريني ،   وجيوز لألجانب ممارسـة           البيطريوكذلك قصر ممارسة مهنة طب األسنان والطب        

)  أي أن يكون بلد األجنيب جتيز قوانينه للمصريني مزاولة هـذه املهـن ـا                ( هذه املهن بشرط املعاملة باملثل      
 . من يسجل امسه ىف سجل احملاسبني واملراجعني ، أن يكون مصرياًويشترط كذلك فيمن ميارس مهنة الصحافة أو

 

ال مينح الالجئني أي معاملة أفضل من املعاملة          - 1951 من اتفاقية مركز الالجئني      18وىف جمال إعمال املادة     
نقابـات  ومون من االخنراط ىف العمل احلر أو االنضمام إىل ال         ىف نفس الظروف ، بل أم حمر      املمنوحة لألجانب   

 .املهنية 
 

 "اإلسكـان " 
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 فإنه طبقا للقـانون     1996 لسنة   4بالنسبة لألماكن املؤجرة ىف ظل قوانني إجيار األماكن السابقة على القانون            
 تنتهي بقوة القانون عقود التأجري لألجانب بانتهاء املدة احملددة قانونا إلقامتـهم بـالبالد ،                 1981 لسنة   136

جيار بقوة القانون لصاحل الزوجة املصرية وألوالدها من األجنيب الذين كانوا يقيمـون             ومع ذلك يستمر عقد اإل    
  ) .17املادة ( بالعني املؤجرة ما مل يثبت مغادرهتم البالد ائياً 
 فإا تسري بشأا أحكام القانون املدين وخيضـع         1996 لسنة   4أما األماكن السكنية اليت ختضع لقانون رقم        

 ومدة العقد ، وهناك مساواة بني الـوطنيني         يةاإلجيارؤجر واملستأجر بشأن القيمة     اق املربم بني امل   ألحكامه االتف 
 .واألجانب والالجئني طبقا ألحكام هذا القانون 

 

 مل ينص قوانني اإلسكان سـالفة       – 1951من االتفاقية اخلاصة مبركز الالجئني       ) 21( وىف جمال إعمال املادة     
 .بني األجانب أو الالجئني الذكر على أي تفرقة 

 

 "التعليم الرسمي "  
 :التعليم العام 

 1981 لسـنة    139يتمتع األجانب باملساواة مع املواطنني ىف جمال التعليم الرمسي ،  إال أن طبقا للقانون رقم                 
نـب أو    مل جيعل التعليم األساسـي إلزاميـاً لألجا        – 1999 لسنة   23بشأن التعليم العام املعدل بالقانون رقم       

 على أن التعليم األساسي حـق  15الالجئني  ، على خالف ما نص عليه بالنسبة للوطنيني ، حيث نص ىف املادة       
جلميع األطفال املصريني الذين يبلغون السادسة ، ومل ينص القانون على جمال لإلعفاء من الرسوم الدراسة املقررة            

 مبعاملة الطالب الوافدون من أفريقيا الذين       1974 لسنة   62،  سوى ما ورد ىف قرار وزير التربية والتعليم رقم            
باألمم املتحدة ىف مجهورية مصر العربية ، معاملة الطالب الوافدين          ) غوث الالجئني   ( يتلقون إعانات من وكالة     

اء من الرسـوم الدراسـية      املقيدين على منح دراسية ، وذلك فيما خيتص بااللتحاق باملدارس الرمسية ، واإلعف            
اتفاق خاص بني املندوب السامي لألمم املتحدة لشئون الالجئني الصادر بقـرار رئـيس              وكان هناك     ملقررة ،   ا

كان حمدد  االتفاق  بشأن إعفاء الطالب الوافدون من أفريقيا ، إال أن هذا           ،   1969 لسنة   758اجلمهورية رقم   
   . 1972 حىت عام 1968م املدة من عا

 

 :تابعة لوزارة التعليم العايل التعليم باملعاهد الفنية ال
 بشأن الرسوم اإلضـافية     1977 لسنة   68وعلى عكس ذلك متاماً ىف جمال التعليم العايل ، فطبقاً للقانون رقم             

اليت حتصل من طالب املعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العايل ، فإن متوسط الرسوم املقررة ىف هذا القانون ال                   
كحـد  ) مائة ومخسون دوالراً سنويا  ( يلة ،  أما بالنسبة للطالب الوافدين فإن رسم القيد           تتجاوز اجلنيهات القل  

 . كحد أدين ) مائتان دوالر سنوياً ( أدين ، واملصروفات السنوية 

 :التعليم باجلامعات 
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ية للقانون رقـم    أما مصروفات الدراسة باجلامعات والكليات التابعة لوزارة التعليم العايل ، فطبقا لالئحة التنفيذ            
 فقد  1975 لسنة   809 ىف شأن تنظيم اجلامعات ،ـ والصادرة بقرار رئيس اجلمهورية رقم            1972 لسنة   49

 :كاآليت )  خامساً 272( حددت مصروفات الدراسة لغري املصريني طبقا للمادة 
 :بالنسبة لطالب مرحلة الليسانس والبكالوريوس )  أ  (  
 ىف كليات اآلداب واحلقوق والتجـارة واالقتصـاد         إسترليين جنيه   1000ه    رسم قيد ألول مرة مقدار      - 1

 1500والعلوم السياسية ، ودار العلوم والدراسات العربية والبنات والتربية بالنسبة لألقسام األدبية ، ومقداره               
 . ىف الكليات واملعاهد األخرى إسترليينجنيه 

)  1/أ  (  ىف كليات الفئة األوىل املبينة ىف الفقرة         إسترليين جنيه   1000  مصروفات دراسية سنوية مقدارها       - 2
 .  ىف الكليات واملعاهد األخرى إسترليين جنيه 1500ومقدارها 

 :بالنسبة لطالب الدراسات العليا )  ب ( 
،   ) 1/ أ  (  ىف كليات الفئة األوىل املبينـة ىف الفقـرة           إسترليين جنيه   1200  رسم قيد ألول مرة مقداره        - 1

 . ىف الكليات واملعاهد األخرى إسترليين جنيه 1700ومقدارها 
 :  مصروفات دراسية سنوية - 2

 ) 1/ أ  (  ىف كليات الفئـة األوىل ىف الفقـرة          إسترليين جنيه   1000يؤدي طالب الدبلوم مصروفات مقدارها      
 .  ىف الكليات واملعاهد األخرى إسترليين جنيه 1300ومقدارها 

 ىف كليات الفئة األوىل املبينة ىف الفقرة        إسترليين جنيه   1200اجستري مصروفات مقدارها    يؤدي طالب درجة امل   
 .  ىف الكليات واملعاهد األخرى إسترليين جنيه 1500، ومقدارها  ) 1/ أ ( 

 ىف كليات الفئة األوىل املبينة ىف الفقرة        إسترليين جنيه   2000يؤدي طالب درجة الدكتوراه مصروفات مقدارها       
 .  ىف الكليات واملعاهد األخرى إسترليين جنيه 2500، ومقدارها  ) 1/ أ ( 

 إعانة من وكالـة    يتلقىومل تنص الالئحة التنفيذية على إعفاء الالجئني من هذه املصروفات حىت ولو كان الوافد    
  .وهي مصروفات لن يستطيع الالجئ املعدم توفريها الستكمال تعليمه اجلامعي ) غوث الالجئني ( 

 .   إال إذا آان بناء على منحة من منح الدولة التي يقررها وزير التعليم 
 

 ال متنح التشريعات سالفة الذكر      – 1951من االتفاقية اخلاصة مبركز الالجئني       ) 22( وىف جمال إعمال املادة     
تمتع األجنيب ىف غري التعليم     ،  وال ي   فيما خيص التعليم األوىل     الالجئني نفس املعاملة املمنوحة للمواطنني املصريني       

 .األوىل على صعيد متابعة الدارسة بأي إعفاءات من الرسوم والتكاليف وتقدمي املنح الدراسية 
  

 "اإلغاثة العامة والمساعدة " 
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مل تنص القوانني اخلاصة بالصحة أو باإلغاثة على استثناء األجانب أو الالجئني من احلقوق اليت يتمتع ا الوطنيني                   
يتمتع األجانب بالعالج ىف مستشفيات الدولة ، ومل تنص أي من القوانني املنظمة لعمل املستشفيات اخلاصـة                 و

 .واالستثمارية على أي تفرقة بني األجنيب والوطين ىف جمال املعاملة العالجية 
 "تشريع العمل والضمان االجتماعي " 

 :الضمان االجتماعي 
من قانون التأمينات   ) ب  ( لتأمينات االجتماعية طبقا ملا نصت عليه املادة الثانية         يتمتع األجنيب بصفة عامة مبزايا ا     

 ، والذي نص على سريان أحكامه على األجانب اخلاضعني لقـانون العمـل              1975 لسنة   79االجتماعية رقم   
 .بشرط أال تقل مدة عقد العمل عن سنة وأن توجد اتفاقية معاملة باملثل 

 :تشريع العمل 
ال جيـوز لألجانـب أن      "   ، وطبقا هلذا القانون       2003 لسنة   13جانب ألحكام قانون العمل رقم        خيضع األ 

يزاولوا عمال إال بعد احلصول على ترخيص بذلك من الوزارة املختصة ، وأن يكون مصرحا هلم بدخول البالد                  
و أية مهنة أو حرفة مبـا ىف        ويقصد بالعمل ىف تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أ          .  واإلقامة بقصد العمل    

  )  . 28املادة ( ذلك العمل ىف اخلدمة املرتلية 
وحيدد الوزير املختص بقرار منه شروط احلصول على الترخيص بالعمل املشار إليه ىف املادة السابقة وإجراءاتـه                 

 .  مصري والبيانات اليت يتضمنها وإجراءات جتديده والرسم الذي حيصل عنه مبا ال يقل عن ألف جنيه
كما حيدد حاالت إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحاالت إعفاء األجانب من شرط احلصول عليه ،  ويلتـزم                   
كل من يستخدم أجنبياً أعفى من شرط احلصول على الترخيص بأن حيظر اجلهة اإلداريـة املختصـة بـذلك                   

  ) . 29املادة ( تهاء خدمته لديه االستخدام خالل سبعة أيام من مزاولة األجنيب للعمل ، وكذلك عند ان
 

 بشأن شروط وإجراءات الترخيص     2003 لسنة   136وقد صدر قرار وزارة القوى العاملة واهلجرة رقم               
بالعمل لألجانب ، وأخضع استخدام األجانب ىف مجيع منشآت القطاع اخلاص ووحدات القطاع العام وقطـاع                

 احمللية واجلهاز اإلداري للدولة لألحكام اخلاصة بتنظيم عمل األجانـب           األعمال العام واهليئات العامة واإلدارة    
وذلك مع مراعاة شروط املعاملة باملثل وحيدد وزير القوى العاملة واهلجرة حاالت اإلعفاء من شـرط املعاملـة                  

عد احلصول على   ،  ال جيوز لألجانب أن يزاولوا عمالً إال ب          )  1املادة  ( باملثل بناء على عرض اإلدارة املختصة       
ترخيص بذلك من مديرية القوى العاملة الواقع ىف دائرهتا املركز الرئيسي للمنشأة أو املكاتب اليت حيددها وزير                 

 .القوى العاملة ويشترط أن يكون مصرحا هلم بدخول البالد واإلقامة بقصد العمل 
 -:ويستثين من احلصول على الترخيص 
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اتفاقيات دولية تكون مجهورية مصر العربية طرفا فيهـا ىف حـدود تلـك                املعافون طبقا لنص صريح ىف        - 1
 . االتفاقيات 

  املوظفون اإلداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية واألجنبية واملنظمات والوكـاالت              - 2
 . التابعة للمنظمات اإلقليمية والدولية ىف مجهورية مصر العربية 

 نب الذين يعملون ىف مجهورية مصر العربية   املراسلون األجا- 3
 .   رجال الدين األجانب الذين ميارسون نشاطهم بدون آجر - 4
  العاملون األجانب على السفن املصرية ىف أعايل البحار خارج املياه اإلقليمية اكتفاء بتـرخيص العمـل                  - 5

 . البحري 
 . الكومنولث  العاملون بلجنة مقابر احلرب العاملية اخلاصة بدول– 6
 .   العاملون جبمعية الوفاء واألمل - 7
 .   العاملون مبؤسسة هانز سايدل األملانية ىف جمال اهليئة العامة لالستعالمات بشرط عدم زيادهتم عن ثالثة - 8
 .   أعضاء املعهد السويسري لألحباث املعمارية واآلثار املصرية القدمية - 9

 تتجاوز العام مع إخطار إدارة تراخيص عمل األجانب بربنامج التدريب ومدته              الوافدون للتدريب ملدة ال     -10
 .وأمساء املتدربني 

ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفى من شرط احلصول على الترخيص بالعمل بأن خيطر اجلهة اإلدارية املختصة                 
  ) .2املادة . ( ء خدمته لديه ذا االستخدام خالل سبعة أيام من مزاولة األجنيب للعمل وكذا عند انتها

مـن جممـوع عـدد       % 10وال جيوز أن يزيد عدد العاملني األجانب ىف أي منشأة ولو تعددت فروعها عن               
العاملني ا ،  ويستثين من ذلك احلاالت اليت تصدر ا قرار من الوزير بناء على عرض اللجنة املختصة بالوزارة                    

  ) .  3املادة ( 
 

ال توجد أي أحكـام منظمـة        – 1951من االتفاقية اخلاصة مبركز الالجئني       ) 24( مال املادة   أما بالنسبة إلع  
فيمـا  ومتتعهم بنفس املعاملة املمنوحة للمواطنني      خلضوع الالجئني ألحكام تشريع العمل والضمان االجتماعي        

، أو بشأن اإلعانـة     اعي  خيص اخلضوع للقوانني واألنظمة ،  أو إلشراف السلطات اإلدارية أو الضمان االجتم            
احلكومية الكلية أو اجلزئية املدفوعة بكاملها من األموال العامة ، أو بشأن اإلعانات املدفوعة لألشخاص الـذين                 

، أو احلق ىف التعويض عن وفاة الجئ بنتيجـة          ال يستوفون شروط املسامهة املفروضة ملنح راتب تقاعدي عادى          
  . إصابة عمل أو مرض مهين 

 "التنقل حرية " 



 31

سنتوىل دراسة دخول األجانب وإقامتهم مبصر ومدى القيود على حرية التنقل على بعض الفئات من األجانـب                 
 ىف شأن دخول وإقامة األجانب ىف مجهورية مصر العربيـة وفقـا آلخـر               1960 لسنة   89طبقاً للقانون رقم    

 . تعديالته 

 
 

 :دخول أراضي مجهورية مصر العربية 
ال جيوز دخول أراضي مجهورية مصر العربية       (( علي أنه    " 1960 لسنة   89" نية من القانون رقم     تنص املادة الثا  

أو اخلروج منها إال ملن حيصل علي جواز سفر ساري املفعول صادر من سلطات بلده املختصة أو أيـة سـلطة                     
 املفعول صادر مـن     أخري معترف ا أو وزارة الداخلية أو ملن حيصل علي وثيقة حيصل علي جواز سفر ساري               

سلطات بلده املختصة أو أية سلطة أخري معترف ا أو وزارة الداخلية أو ملن حيصل علي وثيقة تقـوم مقـام                     
اجلواز وتكون صادرة من إحدى السلطات املذكورة ويشترط فيها أن ختول حاملها العودة إيل البلد الصادرة من          

 .سلطاته 
اً عليه من وزارة الداخلية أو من إحدى السلطات السياسية أو القنصلية            وجيب أن يكون اجلواز أو الوثيقة مؤشر      

 .جلمهورية مصر العربية أو أية هيئة أخري تندا حكومة مجهورية مصر العربية هلذا الغرض 

 -:إال أن املشرع املصري أدخل علي هذه القاعدة استثنائيني 
 :االستثناء األول 

جيوز بإذن خاص ملدير عـام مصـلحة اهلجـرة واجلـوازات       " يت تنص علي أنه     أورد املشرع يف املادة الثالثة ال     
 " .واجلنسية أن يعفي األجنيب من أحكام املادة السابقة  

 :االستثناء الثاني 
جيوز لوزير الداخلية بقرار منه إعفاء رعايا بعض البالد         " وقد أورد املشرع يف املادة اخلامسة اليت تنص علي أنه           

 " .نبية أو قسماً خاصاً منهم من احلصول علي تأشرية دخول أو محل جواز السفر العربية واألج
 السماح لألجنيب بدخول األراضي املصرية خيضع ملوافقة سلطات الدولة ، فإذا مل ترغـب               أنويترتب علي ذلك    

 .يف دخول أحد األجانب هذه األراضي ميكنها أن ترفض منحة تأشرية الدخول 
 

  :إقامة األجانب مبصر
بأنه  " 1968 لسنة   49"  وفقاً لتعديله بالقانون رقم      1960 لسنة   89"  من القانون رقم     16إذ تقتضي املادة    

جيب علي كل أجنيب أن يكون حاصالً علي ترخيص يف اإلقامة وعليه أن يغادر أراضي مجهورية مصر العربية                  (( 
 )) ن وزارة الداخلية يف مد إقامته عند انتهاء مدة إقامته ما مل يكن قد حصل قبل ذلك علي ترخيص م
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ويراعي أن الترخيص باإلقامة يتضمن حتديد الغرض من دخول األجنيب وإقامته يف إقليم الدولة وهو مـا يـتعني      
 .علي األجنيب أن يتقيد به فإذا دخل للعالج مثالً أو للسياحة يف مصر فليس له أن يعمل ا 

ال جيوز لألجنيب الذي رخـص  لـه يف          "  القانون اليت تنص علي أنه       من " 23" وقد بني املشرع ذلك يف املادة       
الدخول أو اإلقامة لغرض معني أن خيالف هذا الغرض إال بعد احلصول علي إذن بذلك من مدير عام مصـلحة                    

 .اهلجرة واجلوازات واجلنسية 

 :القيود على حرية التنقل 
حبيـث مل    " 1996 لسنة   99" وفقاً لقانون رقم     " 1960 لسنة   89" مث عدلت املادة الثامنة من القانون رقم        

يعترب هذا االلتزام يرد علي كل األجانب وإمنا يتحمل به األجانب املنتمني إيل بعض دول حيددها وزير الداخلية                  
ـ                    ا بقرار منه فنصت الفقرة األويل من املادة الثامنة بعد تعديلها علي أن جيوز لوزير الداخلية بقرار منه إلزام رعاي

بعض الدول أن يتقدموا شخصياً خالل سبعة أيام من اليوم التايل لوصوهلم أراضي مجهورية مصر العربية بتأشرية                 
مرور إيل مكتب تسجيل األجانب أو مقر الشرطة يف اجلهة اليت يكونون ا أو حيرروا إقـراراً عـن حالتـهم                     

 الذي خيتارونه إلقامتهم العادية وتـاريخ       الشخصية وعن الغرض من حضورهم ومدة اإلقامة املرخص ا واحملل         
 .بدء اإلقامة وغري ذلك من البيانات واألوراق املثبتة لشخصيتهم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

جيب علي رعايا تلك الدول قبل      "  علي أن    1996وإذ تنص الفقرة الثانية من املادة الثامنة حسب تعديلها سنة           
 مقر الشرطة الذي يقيمون يف دائرته إيل مكتب تسـجيل           تغيري حمال إقامتهم إبالغ مكتب تسجيل األجانب أو       

 .األجانب أو مقر الشرطة املختص يف املدينة اليت انتقلوا إليها 
وقد أعفت املادة التاسعة من القانون ذوو اإلقامة اخلاصة عند عودهتم إيل مصر من االلتزام الذي تفرضه املـادة                   

 .ارج علي ستة أشهر الثامنة وذلك بشرط أال تزيد مدة غيام يف اخل
 إعفاء األجنيب من شرط احلضور شخصياً املشار إليـه يف املـادة الثامنـة    – من القانون 11وجيوز وفقاً للمادة   

 .العتبارات خاصة باجملامالت الدولية أو ألعذار مقبولة 

لتحديد الدول اليت يـتعني علـي        " 1996 لسنة   7067" مث صدر بعد ذلك قرار وزير الداخلية رقم         
 – العـراق    – الصـومال    –إسرائيل  : [[ ء التسجيل عند قدومهم إيل مصر وهـي        املنتمني إليها بإجرا  

 بورونـدي  – رواندا – ليربيا – غانا – نيجريا – تشاد – زائري – لبنان  – فلسطني   – اليمن   –السودان  
 – بليـز    – هنداروس   – اهلند   – بنجالدش   – الفلبني   – سريالنكا   – أفغانستان   - باكستان   – ارترييا   –

 الدول اإلسالمية املسـتقلة عـن اإلحتـاد        – إثيوبيا   – البوسنة   – إيران   – توباجو   – ترنداد   –س  بريادو
 .كما يلتزم املنتمني إيل هذه الدول باإلبالغ عن أي تغيري حملال إقامتهم    .السوفييت السابق 
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 :أنواع اإلقامة 
وميـز بـني    ]  إقامة مؤقتة    –عادية   إقامة   –إقامة خاصة   : [ وقد قسم املشرع إقامة األجانب إيل ثالث أنواع         

األجانب تبعاً إلقامة كل منهم ، وذلك من حيث مدة اإلقامة املصرح ا ، واحلق يف جتديدها وإجراءات إبعادهم                   
 :وامتداد اإلقامة لألسرة 

 :اإلقامة الخاصة  ) 1
 :من القانون أن األجانب ذو اإلقامة اخلاصة هم  " 18" وقد حدد املشرع يف املادة 

ومل  )) 1952 لسنة   74(( األجانب الذين ولدوا يف اإلقليم املصري قبل تاريخ نشر املرسوم بالقانون رقم             ] أ    
 .تنقطع إقامتهم فيه حىت تاريخ العمل ذا القانون 

األجانب الذي مضي علي إقامتهم يف اإلقليم املصري عشرون سنة سابقة علي تاريخ نشر املرسوم بقـانون                 ] ب
ومل نتقطع إقامتهم حىت تاريخ العمل ذا القانون وكانوا قد دخلوا األراضي بطريق              )) 1952سنة   ل 74(( رقم  

 .مشروع 
األجانب الذي مضي علي إقامتهم يف مجهورية مصر العربية أكثر من مخس سنوات كانت تتجدد بانتظـام                 ] ج  

 .حىت تاريخ العمل ذا القانون وكانوا قد دخلوا أراضيها بطريق مشروع 
وكذلك األجانب الذين ميضي علي إقامتهم أكثر من مخس سنوات بالشروط ذاهتا إذا كانوا يف احلالتني يقومون                 

 .مفيدة لالقتصاد القومي أو يؤدون خدمات عملية أو ثقافية أو فنية للبالد 
يصـدر يف   العلماء ورجال األدب والفن والصناعة واالقتصاد وغريهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبالد الذين              

 .شأم قرار من وزير الداخلية 
ـ وميكن ذا اعتبار أن هلؤالء األجانب إقامة دائمة يف مصر طاملا أن السلطة التنفيذية ال متلك رفض جتديد هذه                    

 .اإلقامة أو اإلنقاص من مدهتا إال يف حالة ارتكام أفعاالً مما تربر إبعادهم وفقاً للقانون 
تميز األجانب ذوو اإلقامة اخلاصة إذ البد من إلبعادهم  من توافر شروط خاصة واختاذ               ومن هذه الناحية أيضاً ي    

 .إجراءات معينة ختتلف عما هو متبع بالنسبة لسائر األجانب 
" ـ وباإلضافة إيل ذلك فال تقتصر اإلفادة إال من اإلقامة اخلاصة علي األجنيب وحده بل قرر املشرع يف املـادة                     

24 "  ذه اإلقامة لألوالد القصر لألجنيب الذين يعيشون كنفه حلني بلوغهم سن الرشد مد االنتفاع. 
كما ميد االنتفاع باإلقامة اخلاصة إيل زوجة األجنيب وذلك بشرط أن يكون قد مضي علي إقامتها الشـرعية يف                   

علي يد حمضـر    مصر سنتان من تاريخ إعالن مدير عام مصلحة اهلجرة واجلوازات واجلنسية بالزواج باإلعالن              
 .وبشرط استمرار الزوجية قائمة 
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ـ هذا وجيري القضاء املصري علي أن الغياب يف اخلارج بسبب قيام قوة قاهرة منعت الشخص مـن العـودة                    
خالل املدة اليت حددها القانون ال يؤثر عي حق األجنيب يف اإلفادة من اإلقامة اخلاصة إذا ثبت توافر نية العودة                    

 .من عودة األجنيب مبجرد زوال القوة القاهرة لدية وتتضح النية 
 
 
 
 :اإلقامة العادية  ) 2  

 :أن اجلانب ذوو اإلقامة العادية هم  " 19" وقد حدد املشرع يف املادة 
ـ األجانب الذين مضي علي إقامتهم يف اإلقليم املصري مخس عشرة سنة سابقة علي تاريخ نشر املرسوم بقانون                  

ومل تنقطع هذه اإلقامة حىت تاريخ العمل ذا القانون وكانوا قد دخلـوا بطريـق               )  )1952 لسنة   74(( رقم  
ئفـة األجانـب ذوو   أي أن هؤالء األجانب وأن ارتبطوا باجملتمع املصري إال أم أقل ارتباطاً من طا           .مشروع  

 .اإلقامة اخلاصة
 التنفيذية أن ترفض مـنح هـذه        لذلك قرر املشرع جعل مدة اإلقامة بالنسبة هلم مخس سنوات وليس للسلطة           

ولكن إذا انتهت هذه املدة فال تلتزم السلطة التنفيذية بتجديدها          .الطائفة من األجانب هذه املدة لإلقامة يف مصر         
إذا جهل املشرع جتديد املدة جوازياً فإذا ارتأت رفض جتديد مدة اإلقامة فيمكنها ذلك ، وخيضع األمر للسلطة                  

ها القضاء إال من حيث ضرورة عدم االحنراف يف استعمال السلطة وعلي هذا فيجب علي               التقديرية اليت ال يقيد   
جهة اإلدارة أال تفرض اإلقامة لألجنيب دون مسوغاً معقول تقتضيه احملافظة علي سيادة الدولة وأمنها وآداـا                 

 .وإال جاز للقضاء تقومي هذا االحنراف يف استعمال السلطة 
قامة العادية علي األجنيب الذي رخص له فيها دون من عداه من أفراد أسـرته علـي                 هذا ويقتصر االنتفاع باإل   

 .عكس األمر بالنسبة لألجانب ذوو اإلقامة اخلاصة 
 :اإلقامة المؤقتة  ) 3

وحيصل علي هذه اإلقامة املؤقتة كل أجنيب مل تتوافر فيه شروط اإلقامة العادية أو اإلقامة اخلاصة ، وهـم كـل                     
املرتبطني باجملتمع املصري بأي صلة فيما عدا الرغبة يف زيارة الدولة مثل السياحة أو العالج أو ما                 األجانب غري   

 .إيل ذلك 
وخيضع منح اإلقامة املؤقتة أو جتديدها للسلطة التقديرية جلهة اإلدارة ال يقيدها إال إساءة استعمال السـلطة وال            

ها يقتضي أن يسمح له علي األقل باإلقامة املؤقتة ما مل يكن            شك أن موافقة الدولة علي دخول األجنيب إيل إقليم        
 .إيل دولة أخرى ) ترانزيت ( دخوله علي سبيل العبور 

ويقتصر احلق يف اإلقامة املؤقتة علي األجنيب ذاته الذي حصل علي الترخيص باإلقامة دون من عداه من أفـراد                   
الة باالستمرار مقيماً يف الدولة طوال مدة اإلقامـة الـيت   أسرته كما ال يوجد أي التزام علي األجنيب يف هذه احل     

 .حصل عليها 
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من القانون أن مدة اإلقامة املؤقتة سنة واحدة ال جيوز للسلطة التنفيذية جتديدها              " 20"  وفقاً للمادة    –واألصل  
 .عند انتهائها 

ليضيف إيل احلكم السـابق      " 20" أدخل تعديالً علي حكم املادة       )) 1996 لسنة   99(( إال أن القانون رقم     
جيوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص يف اإلقامة ملدة أقصاها مخس سنوات قابلة للتجديد               " النص علي أنه    

 " .وفقاً للشروط واألوضاع اليت  يصدر ا قرار منه 
نظيم إقامـة األجانـب     بت " 1996 لسنة   8180" وإعماالً هلذا القانون فقد صدر قرار من وزير الداخلية رقم           

بأراضي مجهورية مصر العربية حمددا به طوائف جيوز الترخيص هلم باإلقامة املؤقتة ملدة مخـس سـنوات قابلـة                   
 .للتجديد وطوائف أخرى من األجانب جيوز الترخيص هلم باإلقامة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد 

 

 :مدد اإلقامة املؤقتة 
 :اإلقامة الخماسية )  أ  (  

حدد القرار املذكور يف مادته األويل األجانب الذين جيوز الترخيص هلم يف اإلقامة املؤقتة ملدة مخس سنوات جيوز                  
 :جتديدها وهم 

 .املستثمرون  -1
املصري الذي فقد جنسيته املصرية نتيجة اإلذن له بالتجنس جبنسية أجنبية مع عدم االحتفـاظ باجلنسـية                  -2

 .ذين مشلهم اإلذن املصرية ، وكذلك أوالده القصر ال
 :األبناء ويقصد م  -3
 .أبناء األم املصرية  -
 .األبناء الذين منح آباؤهم اجلنسية املصرية  -
األبناء البالغون سن الرشد بكفالة أمهاهتم املرخص هلن يف اإلقامة  اخلاصة أو العادية أو اخلماسية بصـفتهن                   -

 .الشخصية يف حالة وفاة األب 
 .عاماً واستقرت إقامتهم بالبالد ملدة عشر سنوات ولديهم وسائل تعيش الذين جتاوز أعمارهم ستني  -4
 . األجانب الذين تقضي االتفاقيات الدولية بالترخيص هلم باإلقامة اخلماسية  -5
 .زوجات وأرمل املصري  -6
 .زوجات األجانب املرخص هلم يف اإلقامة العادية  -7
 .دة مخس سنوات يف احلاالت السابقةزوجات وأبناء األجانب املرخص هلم يف اإلقامة املؤقتة مل -8
 : اإلقامة الثالثية )  ب ( 

مث عددت املادة الثانية من القرار طوائف األجانب الذين جيوز الترخيص هلم يف اإلقامة املؤقتة ملدة ثالث سنوات                  
 :قابلة للتجديد وذلك علي النحو التايل 
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 .األجانب أزواج املصريات  -1
 :األبناء وهم  -2
 .صر املرخص هلم يف اإلقامة اخلاصة أو العادية أسوة بوالدهم يف حالة وفاتهاألبناء الق -
األبناء البالغون سن الرشد املرخص آلبائهم يف اإلقامة اخلاصة أو العادية أو الثالثية بشرط               -

 .وجود موارد تعيش هلم 
 غزة أو احملالني    األبناء الفلسطينيون البالغني سن الرشد للعاملني بإدارة احلاكم العام لقطاع          -

 .منهم إيل املعاش الذين أوا دارستهم وال يعملون بالبالد 
 .العاملون باحلكومة واهليئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام  -3
 .الفلسطينيون العاملون بإدارة احلاكم العام لقطاع غزة واحملالون منهم إيل املعاش  -4
  سفر الصادرة من السلطات املصرية فقط الـذين اسـتقرت أوضـاعهم            الفلسطينيون حاملوا وثائق ال    -5

 .وإقامتهم يف مصر ملدة عشر سنوات سابقة 
 .األجانب الذين يتقاضون معاشاً شهرياً من اهليئة القومية للتأمني واملعاشات  -6
 .األجانب من نزالء املالجئ من العجزة وكبار السن  -7
 . التابع لألمم املتحدة الالجئون املسجلون مبكتب شئون الالجئني -8
 .الالجئون السياسيون  -9

 .أرملة األجنيب املرخص له يف اإلقامة اخلاصة أو العادية  -10
 .املصرية اليت فقدت جنسيتها املصرية بالزواج من أجنيب ودخلت يف جنسيته  -11
 .زوجات وأبناء األجانب املعفون من قيود أو تراخيص اإلقامة  -12
 .امة اخلاصة أو العادية ألي سبب األجانب الذين سقط حقهم يف اإلق -13
 .األجانب العاملون باملعهد السويسري لألحباث املعمارية واألثرية القدمية يف مصر  -14
 .األجانب الذين تقضي االتفاقيات الدولية بالترخيص هلم يف اإلقامة الثالثية  -15
 .الذين يوافق وزير الداخلية علي منحهم اإلقامة ملدة ثالث سنوات  -16
 .ء األجانب املرخص هلم يف اإلقامة ملدة ثالث سنوات يف احلاالت السابقة زوجات وأبنا -17

جيعل الترخيص باإلقامة الثالثية يف أربعـة حـاالت          " 1981 لسنة   280" هذا وقد كان القرار الوزاري رقم       
 : هـــي 

 .املستثمرون األجانب ] 1
 .األجنبيات زوجات وأرامل املصريني ] 2
 .أبناء املصريات ] 3
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 . األجانب العاملون باحلكومة واهليئات العامة والقطاع العام ]4
 أدي كما رأينا إيل إضافة العديد من طوائف األجانـب الـيت             1996إال أن التعديل الذي أدخله املشرع سنة        

ميكنها اٌإلفادة من إطالة مدة اإلقامة ، فضالً عن إضافة حاالت اإلقامة املؤقتة ملدة مخـس سـنوات إيل جانـب                     
الت اإلقامة الثالثية  بعد أن كانت تقتصر أقصي مدة لإلقامة املؤقتة يف مصر علي ثالث سنوات وفقاً لقانون                   حا

 89" والذي كانت تقتصر املدة قبل صدوره علي سنة واحدة وفقاً للقانون رقـم               " 1980 لسنة   124" رقم  
  " .1960لسنة 

 

 :جتديد اإلقامة ** 
 .ب جتديد مدة إقامتهم يف مصر قبل انتهائها جييز القانون املصري لألجانب طل

توجب علي كل أجنيب مغادرة البالد عن انتهاء مدة إقامته  ) 1960 لسنة 89( من القانون رقم     " 16" فاملادة  
 .ما مل يكن قد حصل قبل ذلك علي ترخيص من وزارة الداخلية يف مد إقامته 

 ر الداخلية بقرار بصدره اإلجراءات اخلاصة بـالترخيص يف        من القانون بأن حيدد وزي     " 21" كما تقضي املادة    
أي أن القانون قد أوكل لوزير الداخلية مهمة جتديد اإلقامة بعد الترخيص ا             اإلقامة وجتديدها وميعاد طلبها ،        

 .حبيث يصدر قرار يبني فيه اإلجراءات الالزمة لذلك وميعاد الطلب 

  :اإلعفاءات من اخلضوع ألحكام اإلقامة** 
قرر املشرع بعض اإلعفاءات من القواعد املتعلقة بدخول األجانب بصفة عامة إيل اإلقليم املصري وإقامتهم بـه                 
يف حالة وجود ما يربر ذلك مثل أن تقتضي طبيعة عمل األجنيب إقامته يف مصر كاملمثلني الدبلوماسـيني أو أن                     

ال السفن والطائرات أو ركاا اليت ترسـو أو  يكون وجود األجنيب يف مصر بغرض العبور إيل دولة أخرى كرج     
 .هتبط يف مصر بصفة مؤقتة 

 : علي أن  " 37" وقد نص املشرع يف املادة 
 ))ال تسري أحكام هذا القانون علي (( 

 والقنصلي األجنيب املعتمدين يف مجهورية مصر العربية طاملا كانوا يف خدمة الدولة             الدبلوماسيأعضاء السلك   ] 1
 والقنصلي األجنيب غري املعتمدين يف مجهورية مصر العربية فيتبـع يف            الدبلوماسيوا أما أعضاء السلك     اليت ميثل 

 .شأم مبدأ املعاملة باملثل 
رجال السفن والطائرات القادمة إيل مجهورية مصر العربية الذين حيملون تذاكر حبرية أو جوية من السلطات                ] 2

شري علي هذه التذاكر من سلطات مراقبة اجلوازات باملواين واملطـارات عنـد             املختصة التابعني هلا ، وجيب التأ     
دخول أراضي مجهورية مصر العربية أو الرتول فيها أو مغادرهتا وال ختول هذه التأشريات حق اإلقامة إال خالل                  

 .مدة بقاء السفينة راسية يف امليناء أو الطائرة يف املطار 
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 ترسو أو هتبط يف ميناء أو مطار مجهورية مصر العربية الذين تـرخص هلـم                ركاب السفن أو الطائرات اليت    ] 3
السلطات املختصة يف الرتول أو البقاء مؤقتاً يف أراضيها مدة بقاء السفينة يف امليناء أو الطائرة يف املطار علي أال                    

ة اجلوازات عـن    جيوز ذلك مدة أسبوع وجيب علي ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل إبالغ سلطات مراقب             
ختلف أي راكب غادر السفينة أو الطائرة وتسليمها جواز سفره فإن مل ينكشف أمره إال بعد الرحيـل وجـب                    
عليهم أن يبلغوا تلك السلطات أمساء املتخلفني وجنسياهتم برقياً وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثائق سفرهم من                

 .أول ميناء أو مطار يصلون إليه 
اورة ألراضي مجهورية مصر العربية فيما يتعلق بدخول مناطق احلدود املتامخة لتلك الـدول              رعايا الدول اجمل  ] 4

بشرط احلصول علي أجازة خاصة تدعي أجازة احلدود يف نطاق األحكام املنصوص عنها يف االتفاقات املعقـودة      
 .هلذا الشأن مع تلك الدول 

 .عربية طرفاً فيها وذلك يف حدود تلك االتفاقات املعفون مبوجب اتفاقات دولية تكون مجهورية مصر ال] 5
 .من يري وزير الداخلية إعفاءه  بإذن خاص العتبارات خاصة باملعامالت الدولية ] 6

 :من القانون علي أنه  " 16" إذا تنص املادة 
هاء مدة  جيب علي كل أجنيب أن يكون حاصالً علي ترخيص اإلقامة وعليه أن يغادر أراضي اجلمهورية عند انت                " 

 .اإلقامة ما مل يكن قد حصل قبل ذلك علي ترخيص من وزارة الداخلية يف مد إقامته 

 :إعفاء بعض الفئات من رسوم بطاقة اإلقامة 
 أنه تعفي الفئات اآلتية من رسوم بطاقة اإلقامـة ، وجيـوز             1964 لسنة   180طبقا لقرار وزير الداخلية رقم      

  :كذلك منحهم تأشرية عودة واحدة سنوياً
 . موظفو جامعة الدول العربية )  أ  (  
  . 1968 لسنة 1154ألغيت بالقرار رقم ) ب ( 
 . الرهبان والراهبات ورجال الدين األجانب )  ج  ( 
 . املوظفون األجانب غري الدبلوماسيني ىف اهليئات السياسية والقنصلية األجنبية )  د  (  
 . الصحفيون األجانب )  هـ ( 
 . وظفون األجانب غري الدبلوماسيني ىف اهليئات السياسية والقنصلية األجنبية امل)  و  (  
 . من يثبت فقره )  ز  (  
أباء وأشقاء واألوالد غري القصر ألعضاء السلكني السياسي والقنصلي األجنيب ىف اجلمهورية العربيـة              )  ح  (  

 .عاملة باملثل املتحدة ،  وكذلك أتباعهم من فئات املربيات واخلدم بشرط امل
 . األجانب الذين يرى وزير الداخلية إعفاءهم العتبارات خاصة باجملامالت الدولية )  ط  ( 
 . الالجئون الفلسطينيون )  ى  ( 
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 "بطاقات الهوية  "  
 بـني   ة املعقـود  يةلألجانب أو لالجئني بطاقات هوية ، إمنا طبقا لالتفاق        تسليم السلطات املصرية    مل ينظم القانون    

 والصـادرة   1954 فرباية سـنة     10 ىف   احلكومة املصرية ومكتب األمم املتحدة لشئون الالجئني املوقع عليها        
أن يعهد إىل وكالة " واليت تنص على من االتفاقية ) أ  / 2( فيما تضمنته املادة     1954 لسنة   172بالقانون رقم   

 احلكومة املصرية   معاونة سلطات ختصاصات  هيئة األمم املتحدة وشئون الالجئني مبصر على وجه اخلصوص باال         
 .الداخلني ىف اختصاص املندوب الالجئني وحتقيق شخصية ىف إعادة حصر 

حتمل موافقـة احلكومـة     بإصدار بطاقة صفراء    تقوم املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني بالقاهرة         
، وتـوفر   لحصول على وضع الالجئ إىل املفوضية       تقدم بطلب ل  املصرية ، وتعترب مبثابة الدليل على أن حاملها         

التوجـه إىل وزارة    ، ويتعني على ملتمسـي اللجـوء        طوال فترة صالحيتها    هذه البطاقة احلماية ضد الترحيل      
تصريح إقامة  لحصول على   الداخلية للتسجيل ، مث إىل التوجه إىل مكتب تسجيل اإلقامة الكائن مبجمع التحرير ل             

ـ          بطاقة الصفراء من    على ال خمتوماً  مؤقتة   وزارة مصلحة اهلجرة ووثائق السفر واجلوازات واجلنسـية التابعـة ل
وحتمل هذه  ،  اليت تستغرقها إجراءات حتديد وضع الالجئ       ، وميكن جتديد تصريح اإلقامة طوال الفترة        الداخلية  

       . وكافة البيانات اليت تثبت هويتهرقم ملف الالجئ البطاقة الصفراء 
باملوافقة على االتفاقية املعقودة بـني       1954 لسنة   172 من القانون رقم     6 البطاقة إعماال للمادة     وتصدر هذه 

متنح احلكومة املصرية من تثبت     "  أن  احلكومة املصرية ومكتب األمم املتحدة لشئون الالجئني ، واليت تنص على            
 تصرحياً باإلقامة طبقا للـنظم اجلـاري        حسن نيته من الالجئني املقيمني مبصر ممن يدخلون ىف اختصاص املندوب          

 .العمل ا 
  ") الالجئون وعديمي الجنسية  ( –  وتذاآر المروروثائق سفر" 

 على أن تصرف وثائق سفر لبعض فئات من األجانب والالجئني علـى أن              1960 لسنة   89نص القانون رقم    
،  وقد صدر قرارا وزير الداخلية        ) 33ادة  امل( يعني وزير الداخلية بقرار يصدره أشكال وأوضاع وثائق السفر          

 : ىف شأن هذه الوثائق نص على أن تصرف تذاكر مرور للفئات اآلتية 1964 لسنة 179رقم 
 .األشخاص الذين ال جنسية هلم أو من غري ذوى اجلنسية الثابتة ) أ  (  
 .الالجئون الذين يعترف هلم ذا الوصف )  ب ( 
 جنسية ثابتة ولكن يستحيل عليهم احلصول على وثائق سفر الدول اليت ينتمـون              األشخاص الذين هلم  )  ج    ( 

 . إليها أو يوجدون ا ألسباب تقدرها وزارة الداخلية 
زوجات أفراد الفئات املذكورة ىف البنود الثالثة السابقة وأوالدهم القصر دون السادسة عشـرة إذا مل                )  د    (  

  ) .3املادة (  تكن هلم جنسية ثابتة  
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وال ختول تذكرة املرور حلاملها دخول اجلمهورية العربية املتحدة أو املرور منها إال إذا حصل على تأشرية دخول                  
،  وتكون تذاكر املرور صاحلة ملدة مخس سنوات من تاريخ إصدارها مـا مل                )  4م  ( أو مرور أو تأشرية عودة      

حيتها بعد انتـهاء مخـس سـنوات علـى تـاريخ                  ينص فيها عند الصرف على مدة أقل ،  وال جيوز مد صال            
  ) . 5م ( إصدارها

 مركز الالجئني الفلسطينيني 
مبنح الالجئون الفلسطينيون املقيمون ىف مصر وثـائق سـفر           1964 لسنة   181قرار وزير الداخلية رقم     نص  

،  وتكون    )  1 مادة    ( بشرط أن يكونوا قد اكتسبوا صفة الالجئ ولديهم بطاقة إقامة         مؤقتة بناء على طلبهم     
على مدة أقل ، وال جيوز مد صالحيتها بعد         الوثيقة صاحلة ملدة مخسة سنوات من تاريخ إصدارها ما مل ينص فيها             

،  وال ختول الوثيقة حلاملها دخول مجهوريـة مصـر أو             )  4مادة  ( على تاريخ إصدارها    انتهاء مخس سنوات    
زوجة ،  وتشمل هذه الوثيقة       ) 5مادة  ( ول أو مرور أو تأشرية عودة       إال إذا حصل على تأشرية دخ     املرور منها   

  ) .7مادة ( على أن تذكر أمسائهم وتواريخ ميالدهم الالجئ وأوالده الذين هم دون السادسة عشر من العمر 
قامـة  ىف مـنح اإل   بالنسبة ملركز الفلسـطينيني     وتنحصر القرارات الوزارية والقوانني املنظمة على حنو ما أشرنا          

شأم شأن الالجئون املسجلون مبكتب شئون       1996 لسنة   8180طبقا لقرار وزير الداخلية رقم      الثالثية هلم   
 .الالجئني التابع لألمم املتحدة والالجئون السياسيون 

 

 "التدابير المؤقتة " 
 :احلماية الدستورية من املصادرة العامة والتأميم 

امللكية اخلاصة مصونة ، وال جيوز فرض احلراسة عليهـا إال ىف            " على أنه    من الدستور املصري     34تنص املادة   
األحوال املبينة ىف القانون ، وحبكم قضائي ، وال ترتع امللكية إال للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقـانون                   

حل العام وبقانون ،     على أنه ال جيوز التأميم إال العتبارات الصا        35وحق اإلرث فيها مكفول  ، كما تنص املادة          
 على أن املصادرة العامة لألموال حمظورة ، وال جتوز املصادرة اخلاصة إال             36ومقابل تعويض ، كما نصت املادة       

 . حبكم قضائي 
،  حيث مل يرد ىف      ، دون متييز    الوطنيني من رعايا الدولة واألجانب      تطبق على   واألحكام الدستورية سالفة الذكر     

 .  ىف هذا الشأن الدستور أي استثناء
ال جيـوز   " ىف املادة الثامنة على أنـه        بشأن ضمانات وحوافز االستثمار      1997 لسنة   8كما نص القانون رقم     

ال جيوز بالطريق اإلداري فـرض      " التاسعة على أنه    ، ونصت املادة    "  لشركات واملنشآت أو مصادرهتا     تأميم ا 
 . اهلا أو االستيالء أو التحفظ عليها أو جتميدها أو مصادرهتات أو احلجز على أموآاحلراسة على الشركات واملنش
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 :التدابري املؤقتة وحالة الطوارئ 
وخيضع األجانب ىف مصر شأم شأن الوطنيني لتكليف التعبئة العامة والذي تفرضه الدولة اللتقاء ما تتعرض له                 

من القـانون رقـم    ) 3( تقضي املادة  من أخطار وكوارث طبيعية هتدد البالد وذلك فيما عدا خطر احلرب ، و            
بأن لرئيس اجلمهورية مـىت      " 1972 لسنة   37 بشأن حالة الطوارئ واملعدل بالقانون رقم        1958 لسنة   162

 :أعلنت حالة الطوارئ ، أن يتخذ التدابري املناسبة للمحافظة على األمن والنظام العام وله على وجه اخلصوص 
اص ىف االجتماع ، واالنتقال ، واملرور ىف أماكن أو أوقات معينة ، والقبض                وضع قيود على حرية األشخ      -أ      

على املشتبه فيهم أو اخلطرين على األمن والنظام العام واعتقاهلم والترخيص ىف تفتيش األشخاص واألماكن دون                
 . التقيد بأحكام قانون اإلجراءات اجلنائية 

 . واملطبوعات واحملررات والرسوم   األمر مبراقبة الرسائل والصحف والنشرات -ب 
 .  حتديد مواعيد فتح احملالت العامة وإغالقها -ج  
  تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من األعمال ، واالستيالء على أي منقول أو عقار ، ويتبع ىف ذلـك                      -د      

  .األحكام املنصوص عليها ىف قانون التعبئة العامة ، فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض
 .  سحب التراخيص باألسلحة والذخائر - هـ 
 .  إخالء بعض املناطق أو عزهلا -و   

 
 "التكاليف العامة و األعباء الضريبية " 

 :التكاليف العامة 
ال يتحمل األجنيب ىف مصر عبء التكاليف الوطنية أو السياسية  واليت تقتصر على املواطنني املصريني سواء مبـا                   

ب والترشيح للمجالس النيابية واحمللية وإبداء الرأي ىف االستفتاء  ،  بل أن املشرع املصـري                 يتعلق حبق االنتخا  
حيرم من اكتسب اجلنسية املصرية ىف تاريخ الحق على امليالد ، من املشاركة ىف مباشرة احلقوق السياسية ملـدة                   

 تعيينه عضواً ىف أي هيئة نيابية قبـل         مخس سنوات من تاريخ اكتسابه اجلنسية املصرية ،  كما ال جييز انتخابه أو             
  .1975 لسنة 26مضي عشر سنوات من التاريخ املذكور ، وذلك وفقا للمادة التاسعة من قانون اجلنسية رقم 

 
 

 :أداء اخلدمة العسكرية 
 لسـنة   280يقتصر التكليف بأداء اخلدمة العسكرية على الوطنيني فقط ،  وقد صدر قرار وزير الدفاع رقـم                  

 .بإعفاء مزدوجي اجلنسية من االلتزام بأداء اخلدمة العسكرية  1986
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 :األعباء الضريبية 
 بشأن الضرائب على الـدخل      1981 لسنة   175خيضع األجانب أسوة بالوطنيني للضرائب طبقا للقانون رقم         

 ىف مصر ،     بشأن الضريبة املوحدة ، تسري الضريبة على املقيمني عادة         1993 لسنة   187املعدل بالقانون رقم    
 :ويعترب املمول مقيماً عادة ىف مصر ىف أي من احلاالت التالية 

 . يوماً متصلة أو متقطعة خالل السنة الضريبية 183  أن يقيم ىف مصر ملدة تزيد على - 1
 .  أن تكون مصر حمالً إلقامته الرئيسية - 2
 .   أن تكون مصر املركز الرئيسي إلدارة نشاطه - 3
 .صر مركزاً لنشاطه التجاري أو الصناعي أو املهين   أن تكون م- 4
 .  أن يكون من موظفي الدولة الذين يؤدون مهام وظائفهم ىف اخلارج وكانت دخوهلم من خزينة الدولة - 5

 -:وال تسري الضريبة على 
ألجانب بشرط    السفراء والوزراء املفوضني وغريهم من املمثلني السياسيني والقناصل واملمثلني القنصلني ا            - 1

 .املعاملة باملثل وىف حدود تلك املعاملة 
  الفنيني واخلرباء األجانب املقيمني ىف مصر مىت كان استخدامهم بناء على طلب احلكومة أو إحدى اهليئات        - 2

 .العامة أو اخلاصة أو الشركات أو أحد األفراد بالنسبة إليراداهتم الناجتة من مصادر خارج مجهورية مصر العربية
وتستحق الضريبة ىف أول يناير من كل سنة ،  كما تستحق بوفاة املمول أو بانقطاع إقامته ىف مصر وتسري على       
جمموع صايف الدخل الذي حققه املمول خالل السنة السابقة من اإليرادات التالية طبقا لألحكام املنصوص عليها                

 :ىف هذا الكتاب 
 .   إيرادات رؤوس األموال املنقولة - 1
 .   إيرادات النشاط التجاري والصناعي - 2
 .   املرتبات وما ىف حكمها - 3
 .   إيرادات املهن غري التجارية - 4
 .  إيرادات الثروة العقارية - 5

 بتعديالته بإصدار قانون    1997 لسنة   8كما أن هناك إعفاءات نص عليها القانون لتشجيع االستثمار كالقانون           
كما أن هناك بعض القـوانني      .   ، مع سلسلة قوانني االستثمار اليت صدرت ىف مصر           ضمانات حوافز االستثمار  

 .  تنص على تاليف االزدواج الضرييب 
 :تطبيق األحكام السابقة على الالجئني 

تطبق كافة األحكام اخلاصة بالتكاليف العامة وباألعباء الضريبية على الالجئني سواء كانت األعبـاء الضـريبية                
  ) . 29(  غري مباشرة مبا يتوافق مع املادة مباشرة أو
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 "الالجئون الموجودون بصورة غير مشروعة " 
ال يوجد ىف نصوص القانون املصري أي نصوص ملعاملة الالجئون املوجودون بصورة غري مشروعة ، حىت ولـو                  

 خيضع هـؤالء ألحكـام      كانون قادمني مباشرة من إقليم كان ىف حياهتم أو حرياهتم مهددة باملعين املقصود ، إذ              
 . القانون بشأن دخول البالد بطريقة غري مشروعة 

 
 "حظر الطرد أو الرد " 

 :اإلبعاد ** 
من القانون علي أنه لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد األجانب ، أي أن              " 25" وقد نص املشرع املصري يف املادة       

 . األجانب دون الوطنني اإلبعاد يكون بقرار من وزير الداخلية ، كما يقتصر علي
 

إذا كان اإلبعاد جائز يف مصر بالنسبة ألي أجنيب إال أن املشرع قد حدد أسباب إبعاد طائفة من األجانب                         
: ((  علي أنـه   " 26" وهم ذوو اإلقامة اخلاصة ، كما استوجب اختاذ إجراءات خاصة إلبعادهم فنص يف املادة              

قامة اخلاصة إال إذا كان يف وجوده ما يهدد أمن الدولة وسـالمتها أو اآلداب        ال جيوز إبعاد األجنيب من ذوى اإل      
 " 29" العامة أو السكينه العامة أو كان عالة علي الدولة بعد عرض األمر علي اللجنة املنصوص عليها يف املادة                   

 إلبعـاد األجانـب ذوو      أي أن املشرع قد حدد األسباب اليت جيوز لوزير الداخلية االستناد إليها           )) وموافقتها  
اإلقامة اخلاصة عن مصر وهي أن يكونٍ من شأن وجوده ما يهدد أمن وسالمة الدولة يف الداخل أو اخلـارج أو                     
يضر باالقتصاد القومي أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو السكينه العامة ا أو إذا كان عالة علـي الدولـة          

لطة التنفيذية إبعاد األجنيب من شأنه تقييد هـذه السـلطة إال أن هـذا               وإذا كان حتديد األسباب اليت تربر للس      
التحديد قد ورد علي قدر كبري من االتساع حيث ميكن دائما االستناد إليها إلبعاد كل أجنيب غري مرغوب فيه                   

يف من جانب سلطات الدولة ، كما ال يتصور االستناد إيل غري هذه األسباب إلبعاد أي أجنيب آخر ال يـدخل                     
طائفة األجانب ذوو اإلقامة اخلاصة ، كما اعترب البعض أنه بإمعان النظر يتضح لنا أن هذه األسباب من املرونـة                
حبيث ميكن أن يندرج حتتها كافة املربرات املتصورة بالنسبة لإلبعاد وبالتايل فإن قرارات وزير الداخلية باإلبعـاد                 

تعسف يف استعمال السلطة قرار اإلبعاد جيب أن يكون صادراً عن           ميكن أن تتعرض لإللغاء يف حالة اإلساءة أو ال        
حسن نية حمافظة علي الصاحل العام درءاً للضر أو اخلطر عن الدولة وإذا مل يكن يف إقامة األجنيب ما يهدد أمـن                      

ذوو الدولة أو سالمتها أو الصحة العامة أو اآلداب العامة فال مثة مربر إلبعاده كما وضح املشـرع لألجانـب                    
ال جيوز  : " من أنه    " 26" اإلقامة اخلاصة ضماناً آخر يف مواجهة السلطة التنفيذية يتمثل يف ما قضت به املادة               

 .إبعاد األجنيب من هذه الطائفة إال بعد عرض األمر علي جلنة خاصة نص عليها وبعد موافقة هذه اللجنة 
أنه إذا آان للحكومة سلطة واسعة  " 1952 ديسمبر سنة 15" ي ـ وقد قررت محكمة القضاء اإلداري في حكمها الصادر ف[[ 

  .215ص8 س–في إبعاد األجانب إال أن قراراتها في هذا الشأن تخضع لرقابة القضاء اإلداري 
 وآذلك حكمها الصادر 33 ص7 مجموعة مجلس الدولة السنة – " 1952 ديسمبر سنة 28" ـ حكم محكمة القضاء اإلداري في 

  .210 السنة الثامنة ص 1952بر سنة  ديسم6" في 



 44

   ]]230 ص7 ص1952 يناير سنة 28" ـ الحكم الصادر في 

 :ومن تطبيقات احملكمة اإلدارية العليا ىف هذا الصدد 
 اجلمهوريـة  بأراضـى  األجانب إقامة و دخول شأن ىف 1960 لسنة 89 رقم القانون من 16 املادة أن )  1( 

 ، اإلقامة ىف ترخيص على حاصال يكون أن أجنيب كل على جيب " أنه على تنص امنه اخلروج و املتحدة العربية
 علـى  ذلـك  قبل حصل قد يكن مل ما إقامته مدة انتهاء عند املتحدة العربية اجلمهورية أراضى يغادر أن عليه و

 حيث من نباألجا يقسم أن على القانون هذا من 17 املادة تنص و " إقامته مد ىف الداخلية وزارة من ترخيص
 ذوى أجانـب  -3 . عادية إقامة ذوى أجانب -2 . خاصة إقامة ذوى أجانب - 1 : فئات ثالث إىل اإلقامة
 اإلقامـة  ملـنح  توافرهـا  جيب الىت الشروط و األحكام القانون من 19 ، 18 املادتان أوردت و ، مؤقتة إقامة

 ال الـذين  هم و املؤقتة اإلقامة ذوى األجانب أن على القانون ذات من 20 املادة نصت مث ، العادية أو اخلاصة
 جتديدها جيوز و سنة أقصاها مدة اإلقامة ىف ترخيصا الفئة هذه أفراد منح جيوز و ، السابقة الشروط فيهم تتوافر

 على 26 املادة نصت و " األجانب إبعاد منه بقرار الداخلية لوزير " أنه على القانون من 20 املادة نصت و.. 
 ىف سـالمتها  أو الدولة أمن يهدد ما وجوده ىف كان إذا إال اخلاصة اإلقامة ذوى من األجنىب إبعاد جيوز ال " أنه

 عالـة  كان أو العامة السكينة أو العامة اآلداب أو العامة الصحة أو القومى اقتصادها أو اخلارج ىف أو الداخل
 تقدم مما يبني أنه حيث من و . موافقتها و 29 ةاملاد ىف عليها املنصوص اللجنة على األمر عرض بعد الدولة على
 اإلقامة أو اخلاصة اإلقامة حق األجانب منح بني الشروط و احلكم ىف غاير قد املشرع أن أحكام و نصوص من

 اإلقامة ملنح املتطلبة الشروط شأنه ىف تتوافر ال من كل مؤقتة إقامة صاحب يعترب حبيث ، املؤقتة اإلقامة أو العادية
 بالنسـبة  إال يقيـدها  مل و منه بقرار األجانب إبعاد ىف تقديرية سلطة الداخلية وزير منح كما العادية أو صةاخلا

 بعـد  إال يصدر ال الذي اإلبعاد قرار عليها يقوم أن يتعني الىت األسباب أوضح حيث اخلاصة اإلقامة ألصحاب
 قضـاء  جرى قد و ، اإلبعاد على موافقتها و نونالقا من 29 املادة حلكم وفقا املشكلة اإلبعاد جلنة على العرض
 واسعة تقديرية بسلطة املؤقتة اإلقامة ألصحاب بالنسبة اإلبعاد ممارسة ىف تتمتع اإلدارة جهة أن على احملكمة هذه
 مشـوبا  يكـون  أن دون اإلقامـة  من النوع هذا ألصحاب باألبعاد قرارها يصدر أن إال يقيدها أو منها حيد ال

 ما كافة شأن شأا االدارى القضاء لرقابة ختضع ذلك ىف هى و ، ا االحنراف أو السلطة استعمال ىف بالتعسف
 لقـرار  اختاذهـا  ىف اإلدارة أمام تقوم أن مرده هنا األمر و ، تقديرية سلطة على مبنية قرارات من عنها يصدر
 أو اقتصادها سالمة أو الدولة أمن يهدد ام احلاالت هذه أمثال ىف األجنيب أقامة ىف جتعل جدية اعتبارات اإلبعاد
 الـىت  االعتبارات من ذلك غري و العامة السكينة و الصحة و العامة اآلداب أو العام بالنظام أخالل على ينطوي
  .املؤقتة اإلقامة صاحب األجنيب أبعاد اإلدارة معها ترى

 ]32 فني مكتب - 1987 / 06 / 20  الجلسة تاريخ - ق20  لسنـــة - 3524 رقم الطعن[
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 ، األجانـب  إقامة و دخول شأن ىف 1960 لسنة" 79 "رقم بالقانون اجلمهورية رئيس السيد قرار إن )  2( 
 1960 سـنة  مـارس  من 24 ىف الرمسية باجلريدة املنشور ، منها اخلروج و املتحدة العربية اجلمهورية بأراضي
 على منه عشر السادسة املادة نصت قد و . اإلقامة خيصترا ألحكام منه الثالث الباب أفرد قد 71 رقم بالعدد
 العربيـة  اجلمهورية أراضى يغادر أن عليه و اإلقامة ىف ترخيص على حاصالً يكون أن أجنيب كل على جيب أنه

 و . إقامته مد ىف الداخلية وزارة من ترخيص على ذلك قبل حصل قد يكن مل ما ، إقامته مدة انتهاء عند املتحدة
  - :فئات ثالث إىل اإلقامة حيث من األجانب منه 17 ادةامل قسمت

  .خاصة إقامة ذوى أجانب" 1"
  .عادية إقامة ذوى أجانب" 2"
  .مؤقتة إقامة ذوى أجانب" 3"
 من السابعة الفقرة ىف جاء و . فئات مخس هى و ، اخلاصة اإلقامة ذوى األجانب فئات منه 18 املادة حددت و

 مل ما ذلك و ، الطلب عند تتجدد سنوات عشرة مدة اإلقامة ىف الفئة هذه ألفراد يرخص و : يأيت ما املادة هذه
 األجانـب  من معينة فئة ميز قد املشرع أن واضح و" 26 "املادة ىف عليها املنصوص احلاالت إحدى ىف يكونوا

 هؤالء و معنوياً أو مادياً ا ارتباطهم و ، الوطنية اجلماعة بني و بينهم الصلة لتوطد نظراً" اخلاصة اإلقامة ذوى"
 لسنة" 74 "رقم بقانون املرسوم نشر تاريخ قبل املصري اإلقليم ىف ولدوا الذين األجانب و ، الفلسطينيون هم

 املرسوم نشر تاريخ على سابقة سنة عشرون املصري اإلقليم ىف إقامتهم على مضى الذين األجانب و ، 1592
 تتجـدد  كانـت  سنوات مخس من أكثر إقامتهم على مضى الذين جانباأل و 1952 لسنة" 74 "رقم بقانون
 ، للبالد جليلة خدمات يؤدون ممن غريهم و االقتصاد و الصناعة و الفن و األدب رجال و العلماء و ، بانتظام
 عشر ملدة وجوبياً املدة هذه جتديد يكون أن قرر كذلك . القانون حبكم سنوات عشر مدة اإلقامة ىف هلم فرخص

 ، الطلب مبجرد أخرى سنوات عشر ملدة وجوبياً املدة هذه جتديد يكون أن قرر كذلك . القانون حبكم نواتس
 أن يتضح مث من و . األبعاد أسباب من سبب األجانب هلؤالء بالنسبة فيها يتحقق الىت احلاالت عدا فيما ذلك و

 ألن ، املمتـدة  اإلقامـة  قبيل من الواقع ىف هى - اخلاصة اإلقامة هى و - الفئة هذه إىل املنتمني األجانب إقامة
 إمنـا  و . الشـأن  هـذا  ىف تقديرية سلطة لإلدارة يكون أن دون القانون بقوة يتم جتديدها و باإلقامة الترخيص
 هـذه  و" . 26 "املادة حاالت من حالة توفرت ما إذا جتديدها أو باإلقامة الترخيص ترفض أن التنفيذية للسلطة
 منها عليها املنصوص اإلبعاد حاالت إحدى ف وجوده مبجرد اخلاصة اإلقامة ذي األجنيب بإبعاد حتسم ال املادة
 اللجنة هذه موافقة مراعاة مع الغرض هلذا خصيصاً تشكل جلنة على األمر عرض ذلك عن فضالً تتطلب إمنا و ،
 أن علـى  منه" 25 "املادة تنص و . باإلبعاد خاصاً 1960 لسنة 89 رقم القانون من الرابع الباب جاء قد و. 

 ذوى مـن  األجـنىب  إبعاد جيوز ال " - :يأتى مبا" 26 "املادة جترى و . األجانب إبعاد منه بقرار الداخلية لوزير
 إقتصـادها  أو اخلـارج  ىف أو الداخل ىف سالمتها أو الدولة أمن يهدد ما وجوده ىف كان إذا إال اخلاصة اإلقامة
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 األمـر  عرض بعد و الدولة على عالة كان أو العامة السكينة أو العامة اآلداب أو ، العمومية الصحة أو القومى
 الداخلية وزارة وكيل من هذه األبعاد جلنة تشكل و " . موافقتها و" 29 "املادة ىف عليها املنصوص اللجنة على
 التشريع و الفتوى إدارة سرئي و ، الدولة مبجلس الداخلية لوزارة التشريع و الفتوى إدارة رئيس من و ، رئيساً
 و . أعضـاء  العـام  األمن مصلحة عن مندوب و . اخلارجية بوزارة القنصليات إدارة مدير و اخلارجية لوزارة
 اإلقامـة  عـن  القانون هلذا اإليضاحية املذكرة ىف جاء و . السرعة وجه على اإلبعاد أمر ىف رأيها اللجنة تبدى
 بعـرض  التمتع قصرت األجانب أبعاد تنظيم قواعد أن و . املكتسبة قوقاحل احترام فيها روعي قد أنه اخلاصة
 أن" 26 "املادة نص من ظاهر و. فقط اخلاصة اإلقامة ذي األجانب على االستشارية اللجنة على األبعاد حاالت
 األجانـب  من غريهم دون أبعادهم علق إذ مقصود بامتياز اخلاصة اإلقامة ذوى من األجانب فئة خص املشرع
 حبيث املرونة من هى األسباب هذه أن القول عن غىن و" . 26 "املادة بصلب دةراالو األسباب أحد توافر على
 قـرره  الـذي  الضمان إىل يضاف الضمان هذا و لألبعاد بالنسبة املتصورة املربرات كافة حتتها تتدرج أن ميكن

 املادة ىف إليها املشار اللجنة على أبعادهم أمر عرض .. اشتراط هو و اخلاصة اإلقامة ذوى من لألجانب املشرع
 تضـم  جلنـة  موافقة على اخلاصة اإلقامة ذوى أبعاد تعليق ىف أن شك ال و اللجنة هذه موافقة وجوب و 29

 املرسـوم  السابق التشريع كان قد و. التسرع و األهواء عن بعيداً األبعاد جبعل لكفيل قضائية و قانونية عناصر
 أن دون ذكرهـا  السـالف  اللجنة رأى أخذ اشتراط على الصدد هذا ىف يقتصر 1952 لسنة 74 رقم بقانون
  .موافقتها يستلزم

 

 وفقـاً  بقـائهم  ىف املرغـوب  غري األجانب من إبعاده ترى من إبعاد حق للدولة أن املقررة املبادئ من أنه     
 ما تقدير ىف احلق للدولة أن كما . يضره ما كل من جمتمعاً و شعباً لكياا صيانة و ، لسالمتها تأميناً و ، خلطرهم
 ىف مقام لكل املناسبة اإلجراءات اختاذ حق هلا و ، كذلك يعترب ال ما و اخلارجية و الداخلية بشئوا ضاراً يعترب
 هـذا  على يرد ال و اإلبعاد ملربرات تقديرية سلطة هلا و ، دولياً عليه تعورف ما و ، اإلنسانية الواجبات حدود
 حـدود  ىف العـام  الصـاحل  يقتضيها جدية أسباب على قائماً اإلبعاد يكون حبيث استعماله حسن قيد إال احلق

 .القانون
 جهـة  كشفت الذي األبعاد مالءمة حبث إىل يتطرق أن القانونية رقابته حدود ىف ، اإلداري للقضاء ليس      
 بـإحالل  أثار من عليه ترتيبه ميكن ما مدى و ، السبب هذا خطورة تقدير ىف يتدخل أن أو ، سببه عن اإلدارة
 و احلالة أمهية تقدير ىف حرة الداخلية وزارة أن بل . وزا و لتقديرها متروك هو فيما الداخلية وزارة حمل نفسه

 ىف اقتناعهـا  و عقيدهتا منه تكون ما على اإلداري للقضاء ألمهيته و يناسبها الذي األثر و عنها النامجة اخلطورة
 عدمها أو املشروعية حد عند يقف أن ينبغي األبعاد لقرارات وزنه ىف القضاء هذا نشاط أن ذلك ، هذا من شئ
 املالءمة نطاق ىف يدخل مما خطورهتا مدى أو األبعاد قرار مناسبات وزن إىل جياوزها فال ريةااإلد الرقابة نطاق ىف
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 السلطة استعمال إساءة من خال قد قرارها دام ما فيها اعليه معقب بغري ا تنفرد و اإلدارة متلكها الىت التقديرية
  .القانون خمالفة من و

 ]9 فني مكتب - 1964 / 03 / 28  الجلسة تاريخ - ق8  لسنـــة - 24 رقم الطعن[
 

 :إبالغ األجنيب قرار إبعاده 
نسية بـإبالغ    على أن تقوم مصلحة اهلجرة واجلوازات واجل       1964 لسنة   180وينص قرار وزير الداخلية رقم      

األجنيب قرار إبعاده بالطرق اإلدارية ومتنحه مهلة ىف حدود مخسة عشر يوماً من تاريخ اإلبالغ ملغادرة أراضـي                  
اجلمهورية العربية املتحدة ما مل ينص ىف القرار على غري ذلك ،  وللمبعد أن خيتار جهة احلدود اليت يريد اخلروج                     

صلحة املذكورة جهة معينة يغادر منها البالد وجيوز النص ىف قرار اإلبعـاد             منها وأن يقصدها طليقا ما مل تعني امل       
  ) .12املادة ( على إرساله إىل تلك اجلهة خمفوراً 

 ملـدير مصـلحة     -  30 وفقاً للمادة    –ويلتزم األجنيب الذي صدر قرار بإبعاده مبغادرة اإلقليم املصري وجيوز           
 يفرض علي األجنيب الذي صدر قرار بإبعاده وتعذر تنفيذه اإلقامة يف            اهلجرة واجلوازات واجلنسية بقرار منه أن     

جهة معينة التقدم إيل مقر الشرطة املختص يف املواعيد اليت يعينها القرار وذلك إيل حني إمكان إبعاده ، ويضـع                    
 الصادر بإبعاده    من القانون ملن خيالف هذا احلكم أو ميتنع عن تنفيذ القرار           38املشرع عقوبات جنائية يف املادة      

وذلك باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد علي سنتني وبغرامة ال تقل عن مخسني جنيها وال تزيد علي                     
 .مأيت جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني 

 :ىف حالة اإلبعاد  األجانباحتجاز 
 لسـنة   72" ن القرار رقـم     بتعديل املادة األويل م    " 659"  صدر قرار وزير الداخلية  رقم        1986ويف سنة   
ويقضي حبجز األجانب الذي يتقرر      ) 1996 لسنة   15 ،   1965 لسنة   55( املعدل بالقرارين رقمي     " 1959

" (( إبعادهم بالسجون بصفة مؤقتة حىت تتم إجراءات اإلبعاد إذ تنص املدة األويل من القرار املذكور علـي أن                   
ريية ، سجن النساء بالقناطر اخلريية ، سجن إسـكندرية ،           ختصص غرف يف كل من سجن الرجال بالقناطر اخل        

 ، سجن القاهرة للتحقيق بطره لقبول األجانب الذين يتقرر حجزهم مؤقتاً حىت يتم إجـراءات                دسجن بور سعي  
  "1960 لسنة 89" اإلبعاد بالتطبيق ألحكام القانون رقم 

 

رضه الضطهاد بسبب الدفاع عـن      آلية التحقيق ىف ادعاءات طالب اللجوء ىف تعرضه أو خشية تع          
 :مصاحل الشعوب أو حقوق اإلنسان 

ال يوجد ىف القانون املصري أي آلية واضحة للتحقيق ىف ادعاءات طاليب اللجوء السياسي بسبب تعرضـهم أو                  
خشية تعرضهم الضطهاد بسبب الدفاع عن مصاحل الشعوب أو حقوق اإلنسان أو السالم أو العدالة وفقا ملـا                  
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 ، فال يوجد قانون ينظم مركز استقبال طـاليب اللجـوء            1971من الدستور املصري     ) 53( املادة  تنص عليه   
هتم  إعماال هلذا النص الدستوري ، ويقوم بذلك بالنسبة هلذا الدور مكتـب املفوضـية                وفحص حالتهم وإدعاء  

التعـذيب ، إىل بعـض      السامية لالجئني ىف مصر حيث يتم إحالة ملتمسوا اللجوء الذين يدعون كوم ضحايا              
املنظمات املتخصصة خلدمة الالجئني إلجراء فحوص طبية جمانية للتحقق من ادعاءاهتم بشأن تعرضهم لتعذيب أو               
خشية التعرض له عند إعادهتم  أو تسليمهم إىل البلد اليت حيملون جنسيتها أو حمل إقامتهم املعتـادة إن كـانوا                     

 . بدون جنسية 
 

 : الطعن على قرار الطرد أمام حمكمة خمتصة عدم وجود آلية لالجئ ىف
 من العرض السابق أن الالجئني من أصحاب اإلقامة املؤقتة الىت تتمتع سلطات الدولة ىف طردهم وإبعادهم              أتضح

 .م الطعن أمام احملكمة املختصة دون أن حيق هل
   

 " التجنــس " 
 : بشأن اجلنسية 1975 لسنة 26طبقا للقانون رقم 

 : 4املادة 
 :جيوز بقرار من وزير الداخلية منح اجلنسية املصرية 

لكل من ولد يف مصر ألب أصله مصري ميت طلب التجنس باجلنسية املصرية بعد جعل إقامته العادية يف                  ) أوالً  ( 
 .مصر وكان بالغاً سن الرشد عند تقدمي الطلب 

سية املصرية بعد مخس سنوات مـن جعـل         لكل من ينتمي إيل األصل املصري ميت طلب التجنس باجلن         ) ثانياً  ( 
 .إقامته العادية يف مصر وكان بالغاً سن الرشد عند تقدمي الطلب 

لكل أجنيب ولد يف مصر لب أجنيب ولد أيضاً فيها إذا كان هذا األجنيب ينتمي لغالبية السكان يف بلـد                    ) ثالثاً  ( 
 .تاريخ بلوغه سن الرشد لغته العربية أو دينه اإلسالم ، ميت طلب التجنس خالل سنة من 

لكل أجنيب ولد يف مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد ميت طلب خالل سنة مـن                   ) رابعاً  ( 
 :بلوغه سن الرشد التجنس باجلنسية املصرية وتوافرت فيه الشروط اآلتية 

 .أن يكون سليم العقل غري مصاب بعاهة جتعله عالة علي اجملتمع ] 1
كون حسن السري والسلوك حممود السمعة ومل يسبق احلكم عليه بعقوبة جنابة أو بعقوبة مقيدة للحرية                أن ي ] 2

 .يف جرمية خملة بالشرف ما مل يكن قد رد إليه اعتباره 
 .أن يكون ملماً باللغة العربية ] 3
 .أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب ] 4
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صر مدة عشر سنوات متتالية علي األقل سابقة عـلي تقــدمي           لكل أجنيب جعل إقامته العادية يف م      ) خامساً  ( 
 ).رابعا( طـلب بالتجنس مـيت كان بالغاً سن الرشــــد وتـوافرت فـيه الشروط املبينة يف البند 

  :5املادة 
انون جيوز بقرار من رئيس اجلمهورية منح اجلنسية املصرية دون تقيد بالشروط املبينة يف املادة السابقة من هذا الق                 

 .لكل أجنيب يؤدي ملصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية املصرية
  :6املادة 

ال يترتب علي اكتساب األجنيب اجلنسية املصرية اكتساب زوجته إياها ، إال إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتـها                  
لزوج ، وجيوز لوزير الداخلية بقـرار       يف ذلك ومل تنته الزوجية قبل انقضاء سنتني من تاريخ اإلعالن لغري وفاة ا             

مسبب قبل فوات مدة سنتني ، حرمان الزوجة من اكتساب اجلنسية املصرية ، أما أوالده القصـر فيكتسـبون                   
اجلنسية املصرية ، إال إذا كانت إقامتهم العادية يف اخلارج وبقيت هلم جنسية أبيهم األصلية طبقاً لقانوا ، فإذا                   

 اختيار جنسيتهم األصلية    لية لبلوغهم سن الرشد ، أن يقرروا      رية كان هلم خالل السنة التا     اكتسبوا اجلنسية املص  
 .فتزول عنهم اجلنسية املصرية ميت استردوا جنسية أبيهم طبقاً لقانوا 

  :7املادة 
 ومل  ال تكتسب األجنبية اليت تتزوج من مصري جنسيته بالزواج إال إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها يف ذلـك                 

تنته الزوجية قبل انقضاء سنتني من تاريخ اإلعالن لغري وفاة الزوج ، وجيوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبـل                   
 .فوات مدة السنتني حرمان الزوجة من اكتساب اجلنسية املصرية 

  :8املادة 
د انتـهاء الزوجيـة إال إذا       إذا اكتسبت األجنبية اجلنسية املصرية طبقاً ألحكام املادتني السابقتني فال تفقدها عن           

 . تزوجت من أجنيب ودخلت يف جنسيته طبقاً لقانون هذه اجلنسية أواستردد جنسيتها األجنبية 
حـق التمتـع     )) 7 ،   6 ،   4 ،   3(( ال يكون لألجنيب الذي اكتسب اجلنسية املصرية طبقاً للمواد           : 9املادة  

خابـه أو   تاريخ اكتسابه هلذه اجلنسية ، كما ال جيوز ان        مبباشرة احلقوق السياسية قبل انقضاء مخس سنوات من ت        
تعيينه عضواً يف أي هيئة نيابية قبل عشر سنوات من التاريخ املذكور ، ومع ذلك جيـوز بقـرار مـن رئـيس                       

 .اجلمهورية اإلعفاء من القيد األول أو من القيدين املذكورين معاً
ول أومن القيدين املذكورين معاً من انضـم إيل القـوات           وجيوز بقرار من وزير الداخلية أن يعفي من القيد األ         

 .املصرية احملاربة وحارب يف صفوفها 
ويعفي من هذين القيدين أفراد الطوائف الدينية املصرية فيما يعلق مبباشرة حقوقهم يف انتخاب اجملالس امللية اليت                 

 .يتبعوا وعضويتهم 
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 لسـنة   26( ببعض األحكام املنفذة للقانون رقـم        " 1975  لسنة 1197" وزارة الداخلية رقم    وطبقاً لقرار   
 :بشأن اجلنسية املصرية  ) 1975

  :1املادة 
( علي كل أجنيب يطلب التجنس باجلنسية املصرية أن يشفع طلبه بشهادة رمسية صادرة من اجلهة املختصة قانوناً                  

لد األجنيب الذي كانت فيه إقامته العادية قبل        يف مصر ،ويف بلدة األصلي أو يف الب       ) مصلحة حتقيق األدلة اجلنائية     
حضوره إيل مصر تثبت أنه مل يسبق احلكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية يف جرمية خملة بالشرف أو                    

 .بشهادة برد اعتباره إليه إن كانت له سوابق من هذا النوع 
قانوناً بالبلد الصادرة من سلطاته ومصدقاً عليها من        وتكون الشهادات األجنبية مصدقاً عليها من اجلهة املختصة         

 وزارة اخلارجية املصرية 
وبالتايل ال تعترب الشروط الواردة ىف قانون اجلنسية املصري من السهولة ، حبيث متكن الالجـئ مـن إمكـان                    

 .االندماج والتجنس باجلنسية املصرية 
 

 " وخفض حاالت انعدام الجنسيةقانون الجنسية المصري "  
يكون  ) 2( بشأن اجلنسية املصرية حاالت انعدام اجلنسية ، ونص ىف املادة            1975 لسنة   26عاجل القانون رقم    

  -: مصرياً 
 . من ولد ألب مصري – 1
 .  أب مجهول الجنسية أو ال جنسية له  من ولد ىف مصر من أم مصرية ومن - 2
  . أبيه قانونًاولم تثبت نسبته إلى   من ولد ىف مصر من أم مصرية - 3
 .  ،  ويعترب اللقيط ىف مصر مولودا فيها ما مل يثبت العكس أبوين مجهولين  من ولد ىف مصر من - 4

د فى الخارج من أم مصرية ومن أب                  يعتـرب   : " من ذات القانون على أن       ) 3( كما نصت املادة     مصريًا من ول

ه أو مجهول الجنسية           نسية املصرية خالل سنة من تاريخ بلوغه سن الرشـد          ، إذا اختار اجل    مجهول أو ال جنسية ل
بإخطار يوجه إىل وزير الداخلية بعد جعل إقامته العادية ىف مصر ،  ومل يعترض وزير الداخلية على ذلك خـالل              

 .سنة من وصول اإلخطار إليه 
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  1954 لسنة 172قانون رقم 
 بين الحكومة المصرية ومكتب األمم المتحدة بالموافقة على االتفاقية المعقودة 

  1954 فبراير سنة 10لشئون الالجئين الموقع عليها بالقاهرة فى 
 

 . . .باسم األمة 
 . . . رئيس الجمهورية 
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مـن القائـد العـام       1953 من فرباير سنة     10 على اإلعالن الدستوري الصادر ىف       اإلطالعبعد  

 .اجليش للقوات املساحة وقائد ثورة 
  .1953 من يونية سنة 18ىف الدستوري الصادر وعلى اإلعالن * 
 . جملس الدولة ارتآهما وعلى * 
 .وبناء على ما عرضه وزير اخلارجية ، وموافقة رأي جملس الوزراء * 

 

 :أصدر القانون اآليت 
 

دة     لشـئون  ووفق على االتفاقية املعقودة بني احلكومة املصرية ومكتب األمم املتحـدة              -مادة وحي
  .1954 فرباير سنة 10بالقاهرة ىف الالجئني واملوقع عليها 

 
  ) .1954 مارس سنة 30 ( 1373 رجب سنة 25صدر بقصر اجلمهورية ىف ** 
 
 
 
 

 
 

 ) . أ (  مكرر 25  العدد -  1954 مارس سنة 30الوقائع المصرية فى ** 

 اتفاق 
 ون الالجئين بين الحكومة المصرية ومندوب هيئة األمم المتحدة لشئ

 
 :مقدمــة 

ملتحدة ملساعدة الالجـئني    األمم ا ىف حدود نظام هيئة     نظراً إىل رغبة احلكومة املصرية ىف استمرار التعاون الدويل          
ىف الالجـئني   هؤالء  األمم املتحدة لشئون الالجئني ونظراً إىل ضخامة عدد           ىف اختصاص مندوب هيئة    الداخلني

 . مصر 
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  -: صرية ومندوب هيئة األمم املتحدة لشئون الالجئني على ما يأيت كل من احلكومة املاتفق 
 

  )1مادة ( 
العموم دون املساس بسـيادة      يصرح ملندوب هيئة األمم املتحدة ىف حدود أحكام التشريع املصري وعلى وجه           

 شئون الالجـئني     وكالة بالقاهرة ،  تتوىل رعاية      – بأن ينشئ باالتفاق مع السلطات املصرية        –احلكومة املصرية   
نصوص ونة مع هذه السلطات وللقيام باالختصاصات امل      صه ، وذلك لضمان توثيق تبادل املع      الداخلني ىف اختصا  

 .عليها ىف املادة التالية 
   ) 2مادة ( 

 -:  التالية اخلصوص باالختصاصيعهد إىل وكالة هيئة األمم املتحدة لشئون الالجئني مبصر على وجه 
 . الداخلني ىف اختصاص املندوبات احلكومة املصرية ىف إعادة حصر وحتقيق شخصية الالجئني  معاونة سلط- أ
  . تسهيل عودة الالجئني الراغبني ىف العودة إىل بالدهم األصلية على أن يكون ذلك مبحض إرادهتم -ب
عاونة احلكومة املصرية   مبصر إىل بالد اهلجرة ىف احلدود املمكنة ، وذلك مب          تشجيع هجرة الالجئني املقيمني      –ج  

 .واهليئات الدولية املختصة بشئون اهلجرة 
من تثبت شدة حاجته مـن الالجـئني         إىل   –  مد يد املعونة ىف حدود املبالغ املودعة حتت يده هلذا الغرض              -د  

 .املقيمني مبصر الداخلني ىف اختصاصه 
ح ا من احلكومة املصرية ملساعدة الالجئني        العمل على تنسيق جهود اهليئات اخلريية القائمة مبصر واملصر         -هـ

 . ىف اختصاصه 
  )3مادة ( 

 . بني الوكالة مبصر وبني احلكومة والسلطات املصرية بصفة عامة عن طريق وزارة الداخلية يكون االتصال 
 

  )4مادة ( 
ـ          خيضع تعيني وكيل مندوب      ويستشـري  .  رية  هيئة األمم املتحدة لشئون الالجئني مبصر ملوافقة احلكومـة املص

 . املندوب احلكومة املصرية ىف تعيني باقي أعضاء مكتبه 
   )5مادة ( 

تتعهد احلكومة املصرية بأن متنح الوكالة كل التسهيالت الالزمة ملباشرة أعماهلا كما تتعهد بأن تعامـل وكيـل                  
فق الطرفان املتعاقدان على    يتاملندوب مبصر معاملة بعثات هيئة األمم املتحدة األخرى ووكاالهتا املتخصصة ،  و            

 . من ميكن إدراجه ىف قائمة املتمتعني ذه املعاملة من موظفي الوكالة مبصر 
  ) 6مادة  ( 

تثبت حسن نيته من الالجئني املقيمني مبصر ممن يدخلون ىف اختصاص املندوب تصرحياً             متنح احلكومة املصرية من     
 .باإلقامة طبقا للنظم اجلاري العمل ا 

  ) 7مادة ( 



 54

  عند اضطرارهم للسفر إىل اخلارج وثائق سفر مؤشر عليها بالعودة ىف             -متنح احلكومة املصرية هؤالء الالجئني      
 .رض ذلك مع مقتضيات األمن العام اخالل مدة حمدودة كافية ما مل يتع

  )8مادة ( 
الجئني موافقة احلكومة املصرية علـى      يعترب هذا االتفاق نافذاً مبجرد إبالغ مندوب هيئة األمم املتحدة لشئون ال           

 .وإثباتا ملا تقدم وقع مندوباً الطرفني املتعاقدين هذا االتفاق . االتفاق وفقا ألوضاعها الدستورية 
 

 . حرر هذا االتفاق من نسختين باللغة الفرنسية 
 

  1954 / 2 / 10القاهرة ىف 

 

 .ن الالجئين مندوب هيئة األمم المتحدة لشئو    عن الحكومة المصرية 
  

 


