اتفاق تعاون بين جامعة الدول العربية
واملفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئين
مقدمة
إن جامعــة الــدول العربيــة ويشــار إليهــا فيمــا بعــد ب(الجامعــة العربيــة)
واملفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن ويشــار إليهــا فيمــا بعــد
ب(املفوضيــة) اقتناعــا منهــا بأهميــة التعــاون بينهمــا فــي إطــار ميثاقــي الجامعــة
العربيــة واألمــم املتحــدة وإيمانــا منهمــا بحــق اإلنســان فــي حيــاة كريمــة وتنفيــذا
للمواثيق والتشريعات الدولية واإلعالنات واملبادئ اإلقليمية والعربية الخاصة
بحقوق الالجئين وكذلك بمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية والتقاليد والقيم
العربيــة فــي مجــال حمايــة الالجئيــن ومســاعدتهم ،فقــد تــم االتفــاق بيــن الطرفيــن
علــى مــا يلــي:
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املادة األولى :التعاون

املادة الثانية :التشاور
 -1يتشــاور الطرفــان بصــورة دوريــة بغيــة إيجــاد الحلــول والوســائل
الالزمــة لحمايــة الالجئيــن ودراســة ومعالجــة املشــاكل التــي تط ـرأ فــي هــذا املجــال
وذلــك لتحقيــق االنســجام فــي إطــار هــذا التعــاون.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

تتعــاون الجامعــة العربيــة واملفوضيــة فيمــا بينهمــا فــي املجــاالت اإلنســانية
لحمايــة حقــوق الالجئيــن ومســاعدتهم وفقــا للمواثيــق والتشــريعات العربيــة
والدوليــة.

 -2يجــوز لــكل مــن الطرفيــن أن يطلــب مــن اآلخــرالتعــاون فــي الحــاالت التــي
يكون فيها أحدهما مؤهال للمســاعدة في معالجة املســائل والصعوبات الخاصة
بأوضــاع الالجئين.
املادة الثالثة:التمثيل املتبادل
 -1تدعــو الجامعــة العربيــة املفوضيــة للحضــور بصفــة مراقــب
اجتماعــات املجالــس واللجــان واملؤتم ـرات والنــدوات وفقــا لألنظمــة
واإلج ـراءات الخاصــة بهــا عنــد مناقشــة املواضيــع التــي تتعلــق بالتعــاون فــي
شــؤون الالجئيــن.
 -2تدعواملفوضية الجامعة العربية للحضور بصفة مراقب الجتماعات
اللجنــة التنفيذيــة للمفوضيــة وكذلــك للمؤتمـرات والنــدوات التــي تعقدهــا علــى
املســتوى الدولي واإلقليمي بهذا الشــأن.
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 -3تقوم كل من الجامعة العربية واملفوضية باتخاذ الترتيبات الضرورية
لتأميــن التمثيــل املتبــادل فــي االجتماعــات املناســبة التــي تعقــد تحــت رعايــة كل
منهما.
املادة الرابعة :تبادل الوثائق واملعلومات
تتبــادل الجامعــة العربيــة واملفوضيــة الوثائــق واملعلومــات والبيانــات
والتقاريــرالخاصــة بسياســات وعمليــات كل واحــدة منهمــا بهــذا الشــأن وذلــك مــع
مراعــاة ســرية بعضهــا ووفقــا ألنظمتهــا.
املادة الخامسة :التعاون مع األنروا

الصكوك اإلقليمية

تؤكــد جامعــة الــدول العربيــة واملفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة
لشؤون الالجئين على التمسك بوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين
الفلســطينيين بالشــرق األدنــى (األنــروا) واســتمرارها فــي تقديــم خدماتهــا
لالجئيــن الفلســطينيين فــي مناطــق عملياتهــا الخمــس (األردن ،ســوريا ،لبنــان،
الضفــة الغربيــة ،قطــاع غــزة) لحيــن إيجــاد حــل عــادل لقضيــة الالجئيــن علــى
أســاس قـرارات األمــم املتحــدة ،وإنــه ال يوجــد فــي هــذا االتفــاق مــا يتعــارض مــع
ذلــك.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة السادسة :التدابيراإلدارية واالتفاقات التكميلية
مــن أجــل تطبيــق هــذا االتفــاق فإنــه لألميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة
واملفــوض الســامي لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن أن يتخــذا التدابيــراإلداريــة
الالزمــة لتحقيــق تعــاون فعــال بيــن منظمتيهمــا وإقامــة االتصــاالت الالزمــة.
كمــا لهمــا أن يبرمــا اتفاقــات تكميليــة يســتلزمها التعــاون بينهمــا فــي ضــوء
التجربــة وبعــد املوافقــة املســبقة مــن األجهــزة املختصــة فــي كل منهمــا.
املادة السابعة :تعديل وإنهاء االتفاق
 -1يجــوز تعديــل هــذا االتفــاق بموافقــة الطرفيــن بنــاء علــى إخطــارمســبق
مــن قبــل أحدهمــا قبــل ســتة أشــهر علــى األقــل وينفــذ التعديــل بعــد موافقــة
املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن واألجهــزة املختصــة فــي جامعــة الــدول
العربيــة.
 -2يجــوز إنهــاء العمــل بهــذا االتفــاق وذلــك بموجــب إخطــار يرســل إلــى
الطــرف اآلخــر ويعتبــر اإلنهــاء ســاريا بعــد مــرور ســتة أشــهر مــن تاريــخ تســلمه.
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 -3ال يؤثراإلنهاء على التزامات أي من الطرفين في األعمال املشتركة التي
بدأ تنفيذها قبل إبداء الرغبة في إنهاء االتفاق.
املادة الثامنة :نفاذ االتفاق

حرر هذا االتفاق في جنيف بتاريخ  27يونيو  2000في نسختين أصليتين
متطابقتيــن بــكل مــن اللغــات العربيــة واالنجليزيــة والفرنســية ولجميعهــا ذات
الحجية.
وإثباتا ملا تقدم فقد تم التوقيع عليه في  27جوان  2000بجنيف.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

يدخــل هــذا االتفــاق حيــز النفــاذ ويبــدأ العمــل بــه بعــد توقيــع املفوضيــة
الســامية لشــؤون الالجئيــن واألجهــزة املختصــة لــدى الجامعــة العربيــة وتوقيعــه
مــن قبــل األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة أو مــن يفوضــه واملفــوض الســامي
لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن أو مــن يفوضــه.

