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 ملخصال                           

 
 

 سار ومن حبهوص آله وعلى للعاملني، رمحة املبعوث حممد سيدنا على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد
 :وبعد الدين يوم إىل دربه على

يف الالجئني  حقوق، وقد تناول البحث العام القانون الدويليف تسعى هذه الدراسة إىل بيان حقوق الالجئني 
 إلبعاد بالنسبة الدولة سلطة تقييد، و االضطهاد دولة إىل إعادته عدم يف الالجئ حقمنها ، العام القانون الدويل

 الالجئ حق، و العودة يف الالجئ حق، و التنقل يف الالجئ حقو  ،التميز وعدم املساواة يف الالجئ حق، و الالجئني

وما يتعلق  التجنس يف الالجئ حق، و الصحية الرعاية يف الالجئ حقو  التعليم، يف الالجئ حقو  التعويض، يف
لقد هنج و لعام. ا القانون الدويل وذلك يف ظلالعام.  الدويلحق الالجئ يف التقاضي أمام احملاكم يف القانون به، و 

ا ً وفق املنهج علوما  ذا  الصلة باملوضو،،  م حللها لحليال ً دقيقامل رصد ستقرائي يفنهج االاملالباحث يف دراسته 
  املقارن وذلك حسب املعلوما  الواردة يف املصادر األولية والثانوية.

 ومل يها،علمقنعة  إجابة أجد مل وتساؤال  تساؤال  نفسي يف أثار الذي األمرأما أسباب اختيار املوضو، 
 .العام القانون الدويل يف ظل شافية كافية  بإجابة قرأهتا اليت الفكرية الكتب تسعفين

 اإلبادة مليا وع والكوارث احلروب نتيجة مضطربة أوضاعا ً  املعاصر العامل يعيشوتكمن مشكلة املوضو، مبا أن 
 وشيوخا ً، نساء ً و  أطفاال ً  البشر من هائلة أعداد جلوء إىل أدى مما العامل، أصقا، من كثري  يف املنتشرة والتصفية
 .املخاطر هذه من آمن ومالذ مكان عن للبحث
 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 1, 2015           

 
 86 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 

 ..................................العام حقوق الالجئين في القانون الدوليالفصل األول: 
 .....................................العام الالجئني يف القانون الدويلحقوق ول: املبحث األ

  ....................... االضطهاد دولة إىل إعادته عدم يف الالجئ حق: املطلب األول
  ...........................  الالجئني إلبعاد بالنسبة الدولة سلطة املطلب الثاين: تقييد
  ................................ التميز وعدم املساواة يف الالجئ املطلب الثالث: حق
  .............................................  التنقل يف الالجئ املطلب الرابع: حق
  ............................................ العودة يف الالجئ حق: املطلب اخلامس
  ........................................  التعويض يف الالجئ حق: املطلب السادس

  ...........................................  التعليم يف الالجئ املطلب السابع: حق
  ..................................... الصحية الرعاية يف الالجئ حق: املطلب الثامن
  ............................... وما يتعلق به التجنس يف الالجئ حق: املطلب التاسع
  ........ العام.. التقاضي أمام احملاكم يف القانون الدويلحق الالجئ يف : املطلب العاشر
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.  09-11-2004حلقوق اإلنسان.  العاملية احلملة املتحدة، األمم عن تصدر الكرتونية ، جملة16والالجئني، ص اإلنسان حقوق :الوقائع 1 
(www.un.org). 

 .64املختصة، ص الدولية والوكاال  املتحدة األمم منظمة إطار يف اإلنسان حلقوق الدولية احلماية أمحد، الوفا، أبو 2 

 
 

 الفصل األول: 
 العام حقوق الالجئين في القانون الدولي

 :ولاأل المبحث
 .الدولي القانون في الالجئين حقوق

 ويتضمن هذا املبحث عشرة مطالب.
 يؤويه، ملجأ نع حبثا ً  األصلي وطنه يرتك ألن الظروف اضطرته إنسان هو: التعريف من لنا اتضح كما  الالجئ
 احلروب نتيجة أو ،السياسية آرائه بسبب أو، اجتماعية فئة إىل انتمائه أو، جنسيته أو، دينه أو، عرقه بسبب

 حلالةا وهذه، واملصاعب باملشاكل حممل إنسان هو الالجئ فان، ذلك علمنا إذا.االعتداءا  وكثرة، واالحتالل
 واجلدير .نتهحم من للخروج مساعدته مع، معاناته من والتخفيف، شخصه احرتام الدول على تفرض اإلنسانية
 يتمتعوا أن فاألصل حقوقهم، وانتهكت، الالجئني سالمة هتدد  إذا املعىن؛ عدمي يصبح اللجوء حق أن: ذكره

 ختتص واليت، جئنيالال لشؤون املتحدة األمم مفوضية عرب الدولية واملواثيق اإلعالنا  هلم كفلتها  اليت باحلقوق
 حقوق لىع بآخر أو بشكل تنطوي احلماية وتلك احللول هذه.هلم دائمة حلول عن والبحث الالجئني حبماية

 على باشرةم تسري ودوليا ً  عامليا ً  املقررة اإلنسان حقوق من كثريا ً   فان ذلك إىل باإلضافة، 1لالجئني وضمانا 
 األشخاص جلميع ةواالجتماعي واالقتصادية والسياسية املدنية احلقوق من غريها بني مؤكدة احلقوق وتلك، الالجئني
  2.سواء حد على املواطنني وغري واملواطنني
 بشيء الدولية واملواثيق اإلعالنا  يف ورد  اليت الدويل القانون يف الالجئني حقوق املبحث هذا يف وسأعرض

 : التفصيل من
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 .40عبد العال، حممد شوقي، حقوق الالجئني طبقا ً ملواثيق األمم املتحدة، ص 3 
 .94،ص3الكتب للطباعة والنشر والتوزيع،جابن كثري، احلافظ بن كثري، البداية والنهاية،  الرياض: دار عامل   4 
 .67ـ 66نظر الصلة بني االستجارة واللجوء من ا 5 

 
 األول المطلب

 االضطهاد دولة إلى إعادته عدم في الالجئ حق
 به اهتمت فقد وىقص أمهية من احلق هذا ميثله ملا ونظرا ً ، اللجوء قانون يف األساسية الركيزة هو احلق هذا يعترب
 أن جيوز ال: " نصه ما املتحدة األمم إعالن من الثالثة املادة من األوىل الفقرة يف جاء حيث الدولية، املواثيق
 ذيال اإلقليم دخل قد كان  إذا أو، احلدود عند الدخول من كاملنع  إلجراءا  الالجئني من شخص أي يتعرض
 3.لالضطهاد فيها يتعرض دولة أية إىل جربا ً  اإلعادة أو، اإلبعاد: مثل إلجراءا  إليه اللجوء ينشد

املقصود أن حيصل الالجئ على حقه الذي جاء من أجله، فقد جاء عن عبدامللك بن أيب سفيان الثقفي قال: و
وقدم رجل من إراش بابل له إىل مكة، فابتاعها منه أبو جهل بن هشام فحاطه  بامثاهنا فأقبل اإلراشي حىت وقف 
على نادي قريش فاستجار هبم، ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جالس يف ناحية املسجد، فقال يا معشر قريش 

فقال أهل اجمللس:  وقد غلبين  على حقي،من رجل يعديين على أيب احلكم بن هشام فإين غريب،وابن السبيل 
ترى ذلك، يهزؤون به إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملا يعلمون ما بينه وبني أيب جهل من العداوة، إذهب 
إليه يعديك عليه،فأقبل اإلراشي حىت وقف على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فذكر ذلك له، فقام معه، فلما 

لرجل ممن معهم: أتبعه فانظر ما يصنع؟ فخرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت جاءه  رأوه قام معه، قالوا
فضرب عليه بابه، فقال: من هذا؟ قال: حممد فاخرج، فخرج إليه وما يف وجهه قطرة دم وقد انقطع لونه، فقال 

ه إليه  مَّ انصرف فدفع)أعطي هذا الرجل حقه( قال: ال تربح حىت أعطيه الذي له، قال: فدخل فخرج إليه حبقه 
وهذه احلادثة حصلت هبا اإلستجارة وقد بينا  4رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال: لإلراشي )احلق لشأنك(

الصلة بني اللجوء واالستجارة يف باب سابق إذا أعاد الالجئ حقه أيّا ً كان هذا احلق، سواء كان ماال ً أو منزال ً،أو 
 5ل اسباب اخلوف واالضطهاد ينتهي جلؤه يف هذه احلالة.حقه العيش بأمن واطمئنان بزوا
 لدولة امللجأ أن تضع هناية للملجأ بإرجا، الالجئ أو طرده، وقد حدد  االتفاقيةأما يف القانون الدويل العام ليس 

 اخلاصة بوضع الالجئني أن الطرد ممكن يف حق الالجئ، ولكن وفق الضوابط التالية: 
 تطرد الجئا ً قانونيا ً إال لدواعي األمن الوطين أو النظام العام. ليس لدولة امللجأ أن -أ
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 .639الدويل، ص القانون يف امللجأ الغنيمي، 6 
 .225أمر اهلل، حق اللجوء السياسي، ص 7 

 
هذان 6 .ليس لدولة امللجأ أن تطرد الالجئ إال إذا كان قد حصل على تصريح دخول إىل إقليم دولة أخر - ب

ألستمرار االقيدان يدالن على أن الدولة امللجأ لديها من اإلمكانيا  ما خيلصها من األجنيب الذي ال ترغب يف 
 يف السماح له باإلقامة على أقليمها، والوسيلة الوحيدة هنا هي الطرد.

، فالالجئ للجوءا الطوعية: وهي رجو، الالجئ إىل بالده، والشك أهنا الطريقة املثلى اليت ينتهي هبا العودة -ج
ة األصل سلطا  الدوليعود إىل بلد الذي حيمل جنسيته بزوال مربرا  اللجوء فمن ذلك، أن يكون ناجتا ً من 

بأن يكون هناك تغري يف األحوال السياسية، وقد حيدث ذلك بدون تغيري أو ختفيف يف النظام، بأن تقوم الدولة 
األصل بتشجيع عودهتم إىل أوطاهنم بأن متنحهم العفو إن كان اللجوء سياسيا ً، وأيضا ً هناك أسباب اخرى للعودة 

 ة، واحلروب، واألمراض، اليت بزواهلا ينتهي اللجوء.الطوعية، كزوال ظروف الكوارث الطبيعي
 الثاني المطلب

 الالجئين إلبعاد بالنسبة الدولة سلطة تقييد
 .االضطهاد لدولة ةالقسري اإلعادة جواز بعدم يقضي والذي السابق، احلق تطبيقا  من تطبيقا ً  املبدأ هذا يعترب
 ما م 1967 ةلسن اإلضايف بروتوكوهلا وكذلك لالجئني، القانوين بالوضع واملتعلقة م1951 اتفاقية يف ورد وقد
 : وهي ضمانا  ثالث تضمنت قد االتفاقية تلك من( 32) املادة أن ونالحظ، املبدأ هذا على نص

 .عامة كقاعدة  الطرد حبظر وذلك، الالجئ بإبعاد يتعلق فيما الدولة سلطة تقييد - أ
 ددةاحمل الطرق سلوك يتم أن يتوجب إذ، اإلبعاد قرار إصدار عند اتباعها الواجب اإلجراءا  - ب
 .القانوين والتمثيل واالعرتاض، براءته بإثبا  احلق لالجئ يكون وأن، بالقانون

 ملجأ نع البحث من يتمكن كي،هنائيا ً  اإلبعاد قرار يصبح عندما معقولة مبهلة لالجئ السماح- ج
 7.جديد
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 .85م(، ص1979احلريا  العامة وانعكاساهتا على التنظيم الدويل، ) القاهرة: دار النهضة العربية،  الشرقاوي، سعاد، نسبية 8 
 (.(www.unhcr.org.eg 2010-2000م اخلاصة بوضع الالجئني،لسنة 1951نظر اتفاقية سنةا 9 
 (. w.un.org)ww. 09-11-2004انظر: األمم املتحدة، حقوق اإلنسان يف الوثيقة الدولية حلقوق اإلنسان 10 

 
 الثالث المطلب

 يزيالتم وعدم المساواة في الالجئ حق
 اليت الركائز أهم من الناس بني التمييز عدم مبدأ كان،  الدويل الصعيد على اإلنسان حبقوق االهتمام بدأ عندما
 لعام الالجئني اقيةاتف يف بارزا ً  مكانا ً  املبدأ هذا احتل وقد، اخلصوص هبذا املعنية الدولية الوثائق عليها بنيت

 دون نيالالجئ على االتفاقية تلك أحكام املتعاقدة الدول تطبق أن على: منها( 3)املادة نصت حيث، م1951
 .8املوطن أو الدين أو العرق: أساس على بينهم متييز
 يتعرض األحيان نم كثري  ففي، اللجوء لطاليب أساسية ركيزة يعترب التمييز عدم مبدأ إن: القول ميكن هنا ومن
 .أجنبية دولة يف اللجوء وطلب مغادرهتا إىل يدفعهم مما ،أوطاهنم داخل شديدة متييزية إلجراءا  اللجوء طالبوا

 الرابع المطلب
 التنقل في الالجئ حق
 بني التمييز وميكن احلركة، ةحبري البعض امساها وقد حلريته، وفقا ً  ملكانه الفرد تغيري إمكانية: حبرية بالتنقل يقصد
 بسبب الربي نقلالت هو انتشارا ً  أكثرها أن إال، وحبرا ً ، وبرا ً  جوا ً، التنقل إمكانية فهناك، التنقل من كثرية  أنوا،
: نصه ما م 1954 لسنة الالجئني بوضع اخلاصة االتفاقية من( 26) املادة يف جاء فقد، للجوء العامة الطبيعة

، إقامتهم مكان ختيارا حق إقليمها يف نظامية بصورة أراضيها على املقيمني لالجئني املتعاقدة الدول من كل  متنح"
 9".لظروفا نفس يف عامة األجانب على تنطبق أنظمة بأي رهنا ً  يكون أن على، أراضيها ضمن احلر والتنقل

 الخامس المطلب
 العودة في الالجئ حق
 ما اإلعالن ذلك من( 13) املادة يف ورد فقد، العودة حق على التأكيد اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن يف ورد
  من يالحظ 10"بلده إىل العودة يف احلق له وكذلك، بلده ذلك يف مبا بلد أي مغادرة يف احلق فرد لكل: "نصه
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 .22م(، ص2001اجلندي، إبراهيم، الالجئني الفلسطينيني بني العودة والتوطني، )عمان: دار الشروق،  11 
م(، 2002(، 1سيف، عبد احلميد، حق الالجئني الفلسطينيني يف العودة والتوطني يف ضوء أحكام القانون الدويل العام، )عمان: وزارة الثقافة، )ط 12 
 .93ص
م، إنشاء اجلنة توفيق تابعة الألمم املتحدة وتقرير وضع القدس يف 1948/كانون األول ديسمرب/11(، بتاريخ 3(، الدورة)194األمم املتحدة قرار رقم ) 13

 نظام الدويل الدائم، وتقرير حق الالجئني يف العودة إىل ديارهم، يف سبيل تعديل األوضا، .
هـ ـ 1423(1سيف، حممد عبد احلميد، حق الالجئني الفلسطني يف العودة والتعويض، يف ضوء أحكام القانون الدويل العام، وزارة الثقافة عمان )ط 14

 .100ـ 95م، ص2002

 
 هذا وأن ،االضطهاد بسبب غادروها اليت بالدهم إىل العودة الالجئني جلميع حيق أنه: اإلعالن ذلك نصوص
 .ال أم مارسوه أكانوا سواء الالجئني جلميع مكفول احلق

 اإلنسان قوقحل الدويل للقانون املكونة املصادر كافة  يف قانونيا ً  أساسا ً  له جيد العودة حق مبدأ إن: القول خالصة
 جمموعة عليه رتتبت ملا، اإلنساين الدويل بالقانون يعرف ملا املنشئة املصادر كافة  وتعززه تدعمه األساس ذلك وان
 11.أحكامها مراعاة هبا املخاطبني على يتعني اليت القانونية االلتزاما  من

 السادس المطلب
 التعويض في الالجئ حق
 وعدم، الدهمب عن هتجريهم نتيجة مادي كسب  من فاهتم عما الالجئني تعويض هو: هنا بالتعويض يقصد
 12.هتجريهم جراء مهب حلقت اليت النفسية اآلالم عن تعويضهم وكذلك، ممتلكاهتم على حقهم محاية من متكينهم
 194( برقم 11) الفقرة يف جاء حيث، املتحدة لألمم العامة اجلمعية قرار يف مرة ألول التعويض حق جاء ولقد
 أضرار أو خسائر أي وعن، املمتلكا  عن يدفع أن جيب التعويض أن: " نصه مام 11/12/1948بتاريخ 
 .13"القانون ملبادئ طبقا ً  املمتلكا  لتلك وقعت

 وكان متضمنا ً أداء نوعني من التعويض:
 ـ تعويض عن قيمة أموال الذين يؤثرون عدم  العودة.1
 ـ التعويض عن الضرر واخلسائر الالحقة باملمتلكا . 2

وبغض النظر عما إذا كان الالجئ يريد العودة أو ال يريدها فإنه من حقه، بناء على ما سبق، أن ينال تعوييضا ً 
 14عن اخلسارة أو الضرر الالحق مبمتلكاته.
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 (.gemeenschao.n1)-www.palestinse 2009-3-17نظر: رابطة اجلالية الفلسطينية، هولندا،ا 15 
 .7، ص26م، املادة1948ي حلقوق اإلنسان، لسنة: انظر: اإلعالن العامل 16 
 (.(www.who.int 2009انظر: منظمة الصحة العاملية، 17 
، 17جمللد ا فرج، صالح الدين، حقوق الالجئني يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل، )غزة: جملة اجلامعة اإلسالمية، سلسلة الدراسا  اإلسالمية(، 18 

 .2009ناير: ،  ي188 -159ص 1العدد: 

 
 للدول حيق الدويل القانون لقواعد وطبقا ً  15،الفلسطينيني بالالجئني خاصا ً  كان  احلق هذا أن: هنا ذكره واجلدير
 مواطنتهم، نيالالجئ سلبت أهنا وذلك، األصل الدولة من مباشرة التعويض طلب لالجئني املستقبلة املتعاقدة
 .جديدا ً  عبئا ً  هلا وأضافت
 السابع المطلب

 التعليم في الالجئ حق
 جئنيالال املتعاقدة الدول متنح: " نصه ما الالجئني بوضع واخلاصة، م1951 سنة اتفاقية من( 22)املادة يف ورد
 ".األويل التعليم خيص فيما ملواطنيها املمنوحة املعاملة نفس
 منهم التأكيدوب، الناس مجيع فيها يتساوى اليت العامة احلقوق من هو التعليم يف احلق أن هنا اإلشارة جتدر

 16.بالتعليم فرد كل  حق على اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن من( 26) املادة نصت فقد، الالجئون
 الثامن المطلب

 الصحية الرعاية في الالجئ حق
 فرد لكل تتاح ليتا األساسية الصحية الرعاية: " بأهنا األولية الصحية الرعاية مفهوم العاملية الصحة منظمة خلصت
 تقدم وهي، كاملةال مشاركتهم تتطلب إهنا إذ، واجملتمع واألسر لألفراد: مقبولة بطريقة تقدم وهي، البالد يف

 17".اجملتمع إمكانيا  حدود يف بتكلفة
 له تعرضوا ما بسبب وذلك، الصحية الرعاية من هلم األدىن احلد ضمان جيب بلد إىل يلجئون حينما فالالجئون

 كل،  منباأل الشعور وعدم اخلوف وكذلك، هبم حلق الذي الشديد والتعب، الغذاء يف نقص من قدومهم أثناء
 .18رعايتهم وجوب املتعاقدة الدولة على حيتم ذلك
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 . 269م(، ص1989جبري، حممد، املركز الدويل لألقليا  يف القانون الدويل العام مع املقارنة بالشريعة اإلسالمية، )اإلسكندرية:كلية احلقوق، 19 
 .269نفس املرجع،ص 20
 (.(www.unhcr.org.eg:09-11-2004م، اخلاصة بوضع الالجئني1951انظر: اتفاقية سنة  21 

 م  اخلاصة بوضع الالجئني.1951ية انظر: اتفاق 22

 
 التاسع المطلب

 وما يتعلق به التجنس في الالجئ حق
 على صاحبه حصول يفيد وصف بذلك وهي 19،معينة أمة إىل الشخص انتساب بأهنا: اجلنسية البعض عرف
: القانونية الناحية نم وهي، املشرتكة املعيشة يف والرغبة العادا  يف اجتماعية عالقة وجود على قائم معينة جنسية

 20".معينة دولة وبني بينه قانونية عالقة وجود يفيد الشخص يف وصف"
 أخرى دولة إىل هانتمائ عن تعرب بالضرورة كانت  – بالشخص لصيقة صفة – النحو هذا على اجلنسية كانت  وملا
 يف ويرغب، إليها ينتمي اليت الدولة أفراد بني والنفسية االجتماعية حالته عن فضال ً ، باالنتماء شعوره تعزز، معينة
 الدولة تقعا على وضعت  م ومن، متاما ً  املعاين هذه الالجئني مع املتعاقدة الدول أدركت ولقد، معها العيش
م اخلاصة بوضع الالجئني، التأكد 1951ففي اتفاقية   21.إليها جلأ اليت دولته جبنسية الالجئ متتع حق املتعاقدة

( " التجنس" تسهل الدول املتعاقدة بقدر اإلمكان استعاب الالجئني 34على هذا احلق فقد ورد يف املادة )
ومنحهم جنسيتها، وتبذل على اخلصوص كل ما يف وسعها لتعجيل إجراءا  التجنس وختفيض رسوم هذه 

 22ن.اإلجراءا  إىل أدىن حد ممك
 مثل ذلكو  العامة احلريا  إىل جمملها يف تعود لالجئني الدويل القانون عليها نص أخرى حقوق وهناك، هذا 

 فال، حقوق من ذكر  عما منبثقة جمملها يف وهي العمل، يف حقه وكذلك والكساء، الغذاء يف الالجئ حق
 .بالذكر إلفرادها حاجة

 العاشر المطلب
 الدولي القانون في المحاكم أمام التقاضي في الالجئ حق
 فما واإل قضاءال أحكام مبوجب محايته، الالجئ الستمداد املتعاقدة الدولة يف القضاء إىل اللجوء الالجئ حق من
 .حماكمها إىل بااللتجاء محايته الدولة له تكفل مل إذا حبقوقه الالجئ متتع قيمة
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 م  اخلاصة بوضع الالجئني.1951نفس املرجع، اتفاقية  23 
 .119السعوي، حقوق الالجئني بني الشريعة والقانون الدويل،  ص 24 
  

 
 أمام التقاضي حق( 16) املادة يف، احلق هذا على التأكيد الالجئني بوضع اخلاصة م1951اتفاقية يف ورد فقد

 .احملاكم
 .احملاكم أمام احلر التقاضي حق املتعاقدة الدول مجيع أراضي على الجئ لكل يكون أن -1
 حق حيث من املواطن اهب يتمتع اليت املعاملة بنفس املعتادة إقامته حمل يف املتعاقدة الدول يف الجئ كل  يتمتع-2

 23.القضائية املساعدة ذلك يف مبا احملاكم أمام التقاضي
، اضطهاد من، ناألحيا من كثري  يف له حيصل قد وما، اللجوء دولة رعايا من ليس الالجئ بكون احلق هذا وبتأكيد
 أمام التقاضي يف قاحل إعطاء املتعاقدة الدول على حيتج مما، هبا جاء اليت وأمواله ممتلكاته على واستعالء، وقسوة
 24 .احلق هذا كان  أيا ً  ألصحابه احلق يعود حىت احملكمة
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 الخاتمة

راء القانونية اآل باستعراض القانون الدويل من حقوق الالجئني، فقمت موقفعرض ولحليل ب البحث هذا يف قمت
 روا يف النص، وحرصذكغالبية الذين كون عباراته قانونية، وقام برتمجة موجزة ليف املسألة، وقد حاول الباحث أن ت

 يف ذلك أن يوثق من املصادر األصلية املعتربة، واستعمال املصادر احلديثة مبا حيقق أكرب فائدة ممكنة.

جر منها حق احق الالجئ يف العودة إىل دياره اليت هتوصل الباحث خالل الدراسة إىل نتائج من أمهها أن مبدأ 
أحد  فال جيوز التفريط فيه أو التعرض له بالشطب أو اإللغاء، وال ميلك، العام ، كفلته له القانون الدويلشرو،م

  القانون، ويقصد به: تعويض الالجئ عما فاته من كسبيفحق الالجئ يف التعويض مكفول و  التنازل عنه.
هناك و  مادي بسبب التهجري عن البالد، لذلك فال جيوز تعويض الالجئ ماديا ً مقابل بقائه يف دولة الشتا .

م قصا ً واضحا ً يف توعية الالجئني حبقوقهم مما حيتم على اجملتمع الدويل توعية وتثقيف الالجئني حبقوقهم وواجباهتن
 وفقا ً ملا جاء يف القانون الدويل العام واإلعالنا  واالتفاقيا  الدولية.
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