االتفاقية العربية لتنظيم أوضاع الالجئين في
الدول العربية
(لم تدخل حيزالنفاذ ولم توقع عليها إال مصر)
إن حكومات الدول األعضاء بجامعة الدول العربية.
اســتلهاما مــن معتقداتهــا الدينيــة ،ولألســس التــي تمتــد بعيــدا فــي
جــذور التاريــخ العربــي واإلســامي ،والتــي تجعــل مــن اإلنســان قيمــة كبــرى
وهدفــا أســمى تتعــاون مختلــف النظــم والتشــريعات علــى إســعاده وكفالــة
حرياتــه وحقوقــه.
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وانطالقــا مــن أنــه تمثــل أمــة متحضــرة واكبــت مختلــف مراحــل التاريــخ
اإلنســاني ّ
وأدت دائمــا دورا متمي ـزا فــي توجيــه األحــداث والتأثيــر فيهــا والتأثــر
بهــا.

ورغبة من الدول األعضاء في توثيق روابط اإلخاء بينها،
اتفقت على ما يلي:

ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

وتأكيدا ألحكام اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي للحقوق
املدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
واالتفاقيــة الخاصــة بوضــع الالجئيــن لعــام  1951والبروتوكــول الخــاص بوضــع
الالجئين لعام  1967وإعالن القاهرة حول حماية الالجئين والنازحين في العالم
العربي عام .1992

أحكام عامة
مادة 1
الالجئ في حكم هذه االتفاقية هو:
 -1كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته ،أو خارج مقرإقامته االعتيادية
فــي حالــة كونــه عديــم الجنســية ويخ�شــى ألســباب معقولــة أن يضطهــد مــن أجــل
عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية
وال يستطيع أو ال يريد بسبب تلك الخشية أن يستظل بحماية ذلك البلد أو أن
يعود إليه.
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 -2كل شــخص يلتجــئ مضط ـرا إلــى بلــد غيــر بلــده األصلــي أو مقــر إقامتــه
االعتياديــة بســبب العــدوان املســلط علــى ذلــك البلــد أو الحتاللــه أو الســيطرة
األجنبيــة عليــه أو لوقــوع كــوارث طبيعيــة أو أحــداث جســيمة ترتــب عليهــا إخــال
كبيــربالنظــام العــام فــي كامــل البــاد أو فــي جــزء منهــا.
مادة 2
ال تسري أحكام هذه االتفاقية على أي شخص:
 -1أدين بارتكاب جريمة حرب أوجريمة ضد اإلنسانية أوجريمة إرهابية
على النحوالوارد باالتفاقيات واملواثيق الدولية.
 -2أديــن بارتــكاب جريمــة جســيمة غيــرسياســية خــارج بلــد اللجــوء قبــل
قبولــه فيــه بصفــة الجــئ لــم يصــدربشــأنه حكــم يق�ضــي بتبرئتــه بحكــم نهائــي بات.

الصكوك اإلقليمية

مادة 3
تتعهــد الــدول األطـراف فــي هــذه االتفاقيــة ببــذل كل مــا فــي وســعها فــي إطــار
تشــريعاتها الوطنيــة بقبــول الالجئيــن املعرفيــن فــي املــادة األولــى.
مادة 4
ال تسري أحكام هذه االتفاقية على كل الجئ:
 -1إذا استأنف باختياره االستظالل بحماية بلد جنسيته.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -2اكتسب جنسية جديدة لدولة ما وتمتع بحماية هذه الدولة.
 -3عاد باختياره إلى اإلقامة في البلد الذي غادره خوف االضطهاد.
 -4استعاد باختياره جنسيته بعد فقدانه لها.
 -5تعــذر عليــه االســتمرار فــي رفــض حمايــة الدولــة التــي يحمــل جنســيتها
لــزوال األســباب التــي أدت إلــى االعت ـراف لــه بصفــة الجــئ قــادرا علــى أن يعــود إلــى
بلــد إقامتــه املعتــاد.
مادة 5
تتعهــد الــدول األطـراف فــي هــذه االتفاقيــة ببــذل كل مــا فــي وســعها لضمــان
معاملــة الالجئيــن معاملــة ال تكــون دون معاملــة األجانــب املقيميــن علــى إقليمهــا.
مادة 6
يعد منح اللجوء عمال سلميا وإنسانيا ويجب أن ال تعتبره أية دولة عمال
عدائيا ضدها.
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مادة 7
تتعهد الدول األطراف في هذه االتفاقية بعدم التمييزبين الالجئين بسبب
العرق أوالدين أوالجنس أوالوطن األصلي أواالنتماء السيا�سي أواالجتماعي.
مادة 8

ب -تلتــزم الدولــة بقبــول الالجــئ مؤقتــا إذا كان طــرده أو رده يعــرض حياتــه أو
حريتــه للخطر.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

أ -ال يطــرد الالجــئ املقيــم بصفــة قانونيــة علــى إقليــم دولــة طــرف فــي هــذه
االتفاقيــة إال ألســباب تتعلــق باألمــن الوطنــي أو النظــام العــام ،ولالجــئ
التظلــم أمــام الســلطة القضائيــة املختصــة مــن قـرارالطــرد وتلتــزم الدولــة
في هذه الحالة بمنح الالجئ مهلة معقولة يسعى خاللها للدخول بصورة
شرعية إلى بلد آخروتحتفظ الدولة أثناء هذه املهلة بحق تطبيق ما تراه
ضروريــا مــن تدابيــرداخليــة.

مادة 9
مــع مراعــاة أحــكام املــادة الرابعــة مــن هــذه االتفاقيــة يجــب في كل الحاالت
احتـرام الرغبــة أساســا للعــودة إلــى البلــد األصلــي وال يجــوز ترحيــل الجــئ إلــى بلــده
رغمــا عنه.
وعلــى بلــد اللجــوء بالتعــاون مــع البلــد األصلــي أن يضــع الترتيبــات املناســبة
لرجــوع الالجئيــن الذيــن يرغبــون فــي العــودة إلى وطنهم ســاملين.
مادة 10
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تمنــح الــدول األط ـراف الالجئيــن املقيميــن فــي أقاليمهــا بصــورة قانونيــة
بطاقات تعريف ووثائق سفرمطابقة التفاقية األمم املتحدة ومالحقها الخاصة
بوضع الالجئين وذلك لتمكينهم من السفرخارج هذه األقاليم والعودة إليها إال
إذا كانــت توجــد أســباب قاهــرة متعلقــة باألمــن الوطنــي أو النظــام العــام تحــول
دون ذلــك.
مادة 11
على الالجئ احترام قوانين وأنظمة الدول املضيفة واالمتثال ألحكامها.
مادة 12
يمنع على الالجئ القيام بأي نشاط إرهابي أو تخريبي يوجه ضد أية دولة
بما في ذلك دولته األصلية.
مادة 13

الصكوك اإلقليمية

علــى الالجــئ أن يمتنــع عنــد ممارســته لحريــة الـرأي والتعبيــرمــن مهاجمــة
أيــة دولــة بمــا فــي ذلــك دولتــه األصليــة أو أن ينقــل بأيــة وســيلة كانــت مــن اآلراء أو
األنبــاء مــا يمكــن أن يخلــق توتـرا بيــن الدولــة املضيفــة وغيرهــا مــن الــدول.
مادة 14
إذا واجهــت دولــة مــن الــدول األطـراف صعوبــات فــي منــح أو االســتمرارفــي
منــح حــق اللجــوء بموجــب هــذه االتفاقيــة بســبب التدفــق املفاجــئ أو الجماعــي
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

أو ألي أســباب قهريــة أخــرى فإنــه يجــب علــى بقيــة الــدول األطـراف أن تتخــذ بنــاء
علــى طلــب هــذه الدولــة اإلجـراءات املناســبة ســواء منفــردة أو مجتمعــة مــن أجــل
تخفيــف العــبء عــن الدولــة الطــرف املانحــة اللجــوء.
مادة 15
يقوم األمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ هذه االتفاقية،
وألداء هــذه املهمــة لــه أن يطلــب مــن حكومــات الــدول األطـراف مــده بنســخة مــن
القوانين واألنظمة والقرارات التي تتخذها بشأن الالجئين كما له أن يطلب من
هذه الحكومات كل املعلومات والبيانات املتصلة بشئون معيشتهم وإقامتهم.
ويعد في ذلك تقريرا إلى مجلس الجامعة.
مادة 16
كل نـزاع بيــن أطـراف هــذه االتفاقيــة حــول تفســيرها أو تطبيقهــا يحــل عــن
طريــق املفاوضــة أو التوفيــق أو التحكيــم ،فــإذا تعــذرت التســوية بهــذه الوســائل
يعــرض الن ـزاع علــى مجلــس جامعــة الــدول العربيــة لحلــه وفقــا ألحــكام ميثــاق
الجامعــة.
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مادة 17
تصــادق علــى هــذه االتفاقيــة الــدول املوقعــة عليهــا وذلــك وفــق أنظمتهــا
الدســتورية وتــودع وثائــق تصديقهــا باألمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة
وتنضــم إلــى هــذه االتفاقيــة الــدول غيــراملوقعــة عليهــا وذلــك بإخطــارترســله إلــى
األميــن العــام للجامعــة الــذي يتولــى إعــام الــدول األط ـراف بهــذا االنضمــام.

ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

وتصبــح هــذه االتفاقيــة نافــذة بعــد مــرور ثالثيــن يومــا مــن إيــداع وثائــق
تصديــق أو انضمــام ثلــث الــدول األعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة لــدى األمانــة
العامــة لجامعــة الــدول العربيــة.

