إعالن بشأن الملجأ اإلقليمي
اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب القرار ( 2312د)22-
المؤرخ يوم  14كانون األول/ديسمبر 1967

إنّ الجمعية العامة،
إذ تشيييير اليييه رار يييا ( 1839د )17-الميييؤرخ ييي  19كيييانون األول/ديسيييمبر ،1962
و رار ا ( 2100د )20-المؤرخ ي  20كيانون األول/ديسيمبر  ،1965و رار يا ( 2203د)21-
المؤرخ  16كانون األول/ديسمبر  ،1966حول إعالن بشأن الحق ملجأ.
وإذ تأخذ بعين اإلعتبار أعمال التدوين المقرر أن تضطلع بها لجنة القيانون اليدول و قيا
لقرار الجمعية العامة ( 1400د )14-المؤرخ  21تشرين الثان /نو مبر .1959
تعتمد اإلعالن التال :
إعالن بشأن الملجأ اإلقليمي
إنّ الجمعية العامة،
إذ تالحظ ّ
صيانة السلم واألمين اليدوليين،
أن المقاصد المعلنة ميثاق األمم المتحدة
وإنميياع عال يياي ودييية يمييا بييين األمييم ،وتحقيييق التعيياون الييدول ي حييل المشيياكل الدولييية ذاي
الصبغة اإل تصادية أو اإلجتماعيية أو الثقا يية أو اإلنسيانية ،و ي تعوييو واحتيرام حقيوق اإلنسيان
والحرياي األساسية للناس جميعا دون تمييو بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
وإذ تضع

اعتبار ا ّ
أن اإلعالن العالم لحقوق اإلنسان يقرر

الميادة ( )14منيه ميا

يل :
 -1لكل رد حق إلتماس ملجأ

بلدان أخرى والتمتع به خالصا من اإلضطهاد.

 -2ال يمكيين التييذرذ بهييذا الحييق إذا كانييي نيياة مالحقيية ناشييمة بال عييل عيين جريميية ييير
سياسية أو عن أعمال تنا ض مقاصد األمم المتحدة ومبادمها.
لكل رد حق مغادرة أي بلد ،بما

ذلة بلده ،و

العودة اله بلده.

وإذ تعترف ّ
بأن يام دولة ما بمنح ملجأ ألشيخا يحيق لهيم اإلحتجيال بالميادة ( )14مين
اإلعالن العالم لحقوق اإلنسان و عمل سلم وإنسان  ،وبالتال ال تستطيع أية دولة أخيرى أن
تعتبره عمال ير ودي.
توصييي اليييدول بيييأن تراعييي  ،ييي ممارسيييتها المتعلقييية بالملجيييأ اإل ليمييي  ،ودون إخيييالل
بالصييكوة الرا نيية الت ي تتنيياول الملجييأ ومركييو الالجمييين وعييديم الجنسييية ،إسييتلهام المبييادىع
التالية:
المادة :1

-1

تحتييرم سيييامر اليييدول األخيييرى الملجيييأ اليييذي تمنحيييه دولييية ميييا ،ممارسييية منهيييا لسييييادتها،
ألشخا يحق لهم اإلحتجال بالمادة ( )14من اإلعالن العالم لحقيوق اإلنسيان ،ومينهم
المكا حون ض ّد اإلستعمار.

-2

ال يجييوو اإلحتجييال بييالحق ي إلتميياس الملجييأ والتمتييع بييه ألي شييخ تقييوم دواذ جدييية
للظن بارتكابه جريمة ض ّد السلم أو جريمة من جرامم الحيرب أو جريمية ضي ّد اإلنسيانية،
عر ي به ذه الجرامم الصكوة الدولية الموضيوعة للين عليه أحكيام
بالمعنه الذي ّ
بشأنها.

-3

يعود للدولة مانحة الملجأ تقدير مبرراي منح ذا الملجأ.

المادة :2
-1

دون إخييالل بسيييادة الييدول وبمقاصييد األمييم المتحييدة ومبادمهييا ،يكييون وضييع األشييخا
المشار إليهم ال قرة ( )1من المادة ( )1محل إ تمام المجتمع الدول .

-2

حين تواجه دولة ما مصاعب منح الملجأ أو مواصيلة منحيه ،تتخيذ اليدول ،ردييا
أو جماعييييا أو مييين خيييالل األميييم المتحيييدة ،التيييدابير التييي يناسيييب إتخاذ يييا ،بيييرو مييين
التضامن الدول  ،بغية تخ يف عبع تلة الدولة.

المادة :3
-1

ال يجوو إخضاذ أي شخ من األشخا المشيار إلييهم ي ال قيرة ( )1مين الميادة ()1
ييد دخييل اإل ليييم الييذي ينشييد
لتييدابير مثييل منييع دخولييه عنييد الحييدود أو ،إذا كييان الشييخ
اللجوع إليه ،إبعاده أو رده القسري اله أية دولة يمكن أن يتعرض يها لإلضطهاد.
ال يجييوو الحيييد عيين المبييدأ السييالف الييذكر إ ّ
ال ألسييباب ييا رة تتصييل بيياألمن القييوم  ،أو
لحماية السكان ،كما حالة تد ق األشخا معا بأعداد ضخمة.

-3

إذا حدث أن رري دولة ما وجود مبرر للحيد عن المبدأ المقرر ي ال قيرة ( )1مين يذه
المادة ،تنظر الدولة المذكورة إمكانية منح الشخ المعن  ،بالشروط الت تستنسيبها،
رصة للذ اب اله دولة أخرى ،وذلة إما بمنحه ملجأ مؤ تا أو بطريق آخر.

-2

المادة :4
ال تسييمح الييدول مانحيية الملجييأ ،لألشييخا
أنشطة تتعارض مع مقاصد األمم المتحدة ومبادمها.

الييذين حصييلوا علييه ملجييأ يهييا ،بالقيييام بأييية

