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الصكوك اإلقليمية
(املجال اإلفريقي واملجال العربي)
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الصكوك اإلقليمية

ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

االتفاقية التي تحكم الجوانب املختلفة ملشاكل
الالجئين في أفريقيا
دخلت حيزالتنفيذ في  20يونيو .1974

تمهيد
نحن رؤساء الدول والحكومات املجتمعين في مدينة أديس أبابا من 10- 6
سبتمبر ،1969
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 -1إذ تشــيربقلــق إلــى األعــداد املتزايــدة باســتمرارمــن الالجئيــن فــي أفريقيــا،
ورغبــة فــي إيجــاد وســائل تخفيــف شــقائهم ومعاناتهــم وكذلــك توفيــر حيــاة
ومســتقبل أفضــل لهــم،
ً
 -2واعترافــا بالحاجــة إلــى طريقــة إنســانية بشــكل أسا�ســي لحــل مشــاكل
الالجئيــن،
ً
 -3وإدراكا  -مــن ناحيــة أخــرى  -أن مشــاكل الالجئيــن هــي مصــدراحتــكاك
بيــن كثيــرمــن الــدول األعضــاء ،ورغبــة فــي إزالــة مصــدرهــذا النـزاع،

ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

 -4ورغبــة فــي إيجــاد اختــاف بيــن الالجــئ الــذي يبحــث عــن حيــاة عاديــة
وآمنــة وشــخص يهــرب مــن بلــده فقــط بغــرض اســتثارة التخريــب مــن الخــارج،
ً
ً
 -5وإقرارا أن أنشطة هذه العناصرالتخريبية يجب منعها وفقا لإلعالن
بشأن مشكلة التخريب والقرارالذي تم اتخاذه في أكرا في عام ،1965
ً
 -6وأخــذا فــي االعتبــارأن ميثــاق األمــم املتحــدة واإلعــان العالمــي لحقــوق
اإلنســان قــد أكــدا علــى مبــدأ أن النــاس يجــب أن يتمتعــوا بالحقــوق والحريــات
األساســية دون تمييــز،
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ً
 -7وتذكي ـرا بالق ـرار رقــم  )22( 2312فــي  14ديســمبر  1976للجمعيــة
العامــة لألمــم املتحــدة الــذي يتعلــق باإلعــان الخــاص باللجــوء اإلقليمــي،
ً
 -8واقتناعــا بــأن كافــة مشــاكل قارتنــا يجــب حلهــا فــي إطــارميثــاق منظمــة
الوحــدة األفريقيــة وفــي إطــارالبيئــة األفريقيــة،
ً
 -9واعترفــا بــأن اتفاقيــة األمــم املتحــدة فــي  28يوليــو  - 1951واملعدلــة
ببروتوكــول  31ينايــر  1967تشــكل الوثيقــة األساســية والعامليــة التــي تتعلــق
بوضــع الالجئيــن وتعكــس اهتمــام الــدول العميــق بالالجئيــن ورغبتهــا فــي إنشــاء
معاييــر مشــتركة ملعاملتهــم،
ً
 -10وتذكي ـرا بالق ـرارات ( )104( ،)26للجمعيــة العموميــة لرؤســاء دول
وحكومــات منظمــة الوحــدة األفريقيــة التــي تنــادي الــدول أعضــاء املنظمــة التــي
لــم تقــم بذلــك أن تنضــم إلــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة لســنة  1951وإلــى بروتوكــول
 1967اللذان يتعلقان بوضع الالجئين ،ونفس الوقت أن تطبق أحكامهما على
الالجئيــن فــي أفريقيــا،
ً
 -11واقتناعــا بــأن فعاليــة اإلج ـراءات التــي تمــت التوصيــة بهــا فــي هــذه
ً
االتفاقيــة لحــل مشــكلة الالجئيــن فــي أفريقيــا تتطلــب حتمــا التعــاون املســتمر
والوثيق بين منظمة الوحدة األفريقية ومكتب األمم املتحدة للمفوضين العليا
لالجئيــن،
قــد اتفقنــا علــى مــا يلــي:
مادة 1
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تعريف مصطلح «الالجئ»
 -1ألغراض هذه االتفاقية – مصطلح «الجئ» يعني كل شخص يتواجد
ً
خــارج بــاده خوفــا مــن االضطهــاد بســبب العــرق ،أو الديــن ،أو الجنســية ،أو
بســبب عضويــة مجموعــة اجتماعيــة معينــة ،أو بســبب الـرأي السيا�ســي ،ويكــون
غيــرقــادرأو – بســبب مثــل هــذا الخــوف – غيــرراغــب فــي االســتفادة مــن حمايــة
تلــك الدولــة .أو مــن يكــون غيــرقــادر – بســبب عــدم حملــه لجنســية ،وكونــه خــارج
دولــة إقامتــه املعتــادة الســابقة كنتيجــة ملثــل هــذه األحــداث – أن يعــود إليهــا.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -2ينطبــق كذلــك مصطلــح «الجــئ» علــى كل شــخص يجبــرعلــى تــرك محــل
إقامته املعتادة بسبب اعتداء خارجي ،أو احتالل ،أو هيمنة أجنبية ،أو أحداث
تعكــرالنظــام العــام بشــكل خطيــرفــي كل أو جــزء مــن بلــد منشــأه أو جنســيته مــن
أجل البحث عن ملجأ في مكان آخرخارج بلد منشــأه أو جنســيته.
 -3فــي حالــة الشــخص الــذي يحمــل عــدة جنســيات – يعنــي مصطلــح
ً
ً
«الدولــة التــي يكــون مواطنــا لهــا» أي مــن الــدول التــي يكــون مواطنــا لهــا ،وال يعتبــر
ً
الشــخص مفتقـرا لحمايــة الدولــة التــي هــو مواطــن لهــا إذا لــم يســتفد – دون أي
ســبب وجيــه قائــم علــى الخــوف – مــن حمايــة إحــدى الــدول التــي هــو مواطــن لهــا.
 -4ينقطع تطبيق هذه االتفاقية على أي الجئ إذا:
ً
(أ) أعاد االستفادة اختيارا من حماية بلد جنسيته ،أو،
ً
(ب) فقد جنسيته – التي أعاد اكتسابها اختياريا ،أو،
(ج) حصل على جنسية جديدة ،ويتمتع بحماية دولة جنسيته الجديدة ،أو،
ً
(د) أقام اختياريا مرة أخرى في الدولة التي غادرها أو خارج تلك التي ظل بها
بسبب الخوف من االضطهاد ،أو،
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(هــ) لــم يعــد يســتطيع – بســبب انتهــاء الظــروف التــي كان بســببها يعتــرف بــه
كالجــئ – أن يســتمرفــي االســتفادة مــن حمايــة بلــد جنســيته ،أو،
(و) كان قــد ارتكــب جريمــة غيــرسياســية خطيــرة خــارج الدولــة التــي لجــأ إليهــا
بعــد دخولــه لتلــك الدولــة كالجــئ ،أو،
(ز) كان قد خالف بشكل خطيرأغراض وأهداف هذه االتفاقية.

(أ) بأنــه قــد ارتكــب جريمــة ضــد الســام ،أو جريمــة حــرب ،أو جريمــة ضــد
اإلنســانية كمــا هــو مذكــور فــي الوثائــق الدوليــة املوضوعــة إلنشــاء أحــكام
تتعلــق بمثــل هــذه الجرائــم،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

 -5ال تطبــق أحــكام هــذه االتفاقيــة علــى أي شــخص تكــون لــدى الدولــة
التــي لجــأ إليهــا .أســباب خطيــرة لالعتقــاد:

(ب) بأنه قد ارتكب جريمة خطيرة غيرسياسية خارج بلد امللجأ قبل دخوله
لذلك البلد كالجئ،
ً
(ج) بأنه كان مدانا بأفعال تخالف أغراض ومبادئ منظمة الوحدة األفريقية،
ً
(د) بأنه كان مدانا بأفعال تخالف أغراض ومبادئ األمم املتحدة.
ً
 -6ألغراض هذه االتفاقية – تحدد الدولة املتعاقدة كون الطالب الجئا
من عدمه.
مادة 2
حق اللجوء السيا�سي
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 -1تبــذل الــدول أعضــاء منظمــة الوحــدة األفريقيــة أق�صــى مســاعيها
والتي تتفق مع تشــريعاتها الخاصة الســتقبال الالجئين وتأمين االســتقرارلهؤالء
الالجئيــن والذيــن – ألســباب وجيهــة يكونــون غيــرقادريــن أو راغبيــن فــي العــودة إلــى
بلدهــم األصلــي أو إلــى البلــد الذيــن يحملــون جنســيته.
 -2إن منــح اللجــوء إلــى الالجئيــن هــو فعــل ســلمي إنســاني ،وال يجــب أن
تعتبــره أي دولــة عضــو علــى أنــه فعــل معــاد.
 -3ال تقــوم أي دولــة عضــو بإخضــاع شــخص إلجـراءات مثــل رفضــه علــى
الحــدود أو العــودة أو الطــرد ،ممــا يجبــره علــى العــودة أو البقــاء فــي إقليــم حيــث
تتهــدد حياتــه أو ســامته البدنيــة أو حريتــه لألســباب املذكــورة فــي املــادة (– )1
الفقرتيــن (.)2( ،)1
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 -4متى تجد دولة عضوصعوبة في استمرارمنح اللجوء لالجئين فيجوز لها
أن تلجأ مباشرة إلى الدول األعضاء األخرى ،ومن خالل منظمة الوحدة األفريقية
والــدول األعضــاء األخــرى تتخــذ اإلج ـراءات املناســبة بــروح التضامــن األفريقــي
والتعاون الدولي لتخفيف العبء على الدولة العضو التي تمنح اللجوء.
 -5متى لم يتلق الجئ حق اإلقامة في أي دولة لجأ إليها يجوز منحه إقامة
ً
مؤقتــة فــي أي دولــة لجــأ إليهــا والتــي تقــدم لهــا أوال كالجــئ إلــى حيــن ترتيــب إعــادة
ً
توطينــه طبقــا للفقــرة الســابقة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -6لدواعي األمن – تقوم دول اللجوء – بقدراإلمكان – بتوطين الالجئين
على مسافة معقولة من حدود بلدهم األصلي.
مادة 3
حظراألنشطة التخريبية
 -1على كل الجئ واجبات نحو البلد الذي وجد نفسه فيه والذي يتطلب
علــى وجــه الخصــوص أن يلتــزم بقوانينــه ولوائحــه وكذلــك اإلجـراءات التــي تتخــذ
للحفــاظ علــى النظــام العــام ،ويمتنــع كذلــك عــن أي أنشــطة تخريبيــة ضــد أي
دولــة عضــو بمنظمــة الوحــدة األفريقيــة.
 -2تتعهد الدول املوقعة بمنع الالجئين املقيمين في أراضيها من مهاجمة أي
دولة عضوبمنظمة الوحدة األفريقية بأي نشاط من املحتمل أن يسبب التوتربين
الدول األعضاء وخاصة باستخدام األسلحة أوعن طريق الصحافة أواإلذاعة.
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مادة 4
عدم التمييز
تتعهــد الــدول األعضــاء بتطبيــق أحــكام هــذه االتفاقيــة علــى كافــة الالجئيــن
دون تمييــزبســبب العــرق ،أو الديــن ،أو الجنســية ،أو عضويــة جماعــة اجتماعيــة
معينــة ،أو بســبب اآلراء السياســية.
مادة 5
الترحيل االختياري

 -2تتخــذ دولــة اللجــوء – بالتعــاون مــع البلــد األصلــي – الترتيبــات املالئمــة
لعودة الالجئين الذين يطلبون الترحيل بشــكل آمن.
 -3تســهل دولــة املنشــأ – عنــد اســتقبال الالجئيــن العائديــن – إعــادة
توطينهــم ،وتمنحهــم الحقــوق واالمتيــازات الكاملــة ملواطنــي الدولــة ويخضعــون
لنفــس االلتزامــات.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -1تحترم حالة الترحيل االختياري بصفة أساسية في كافة الحاالت ،وال
يتــم ترحيــل أي الجــئ ضــد إرادته.

ً
 -4ال يعاقــب الالجئــون الذيــن يعــودون اختياريــا إلــى بالدهــم بــأي حــال مــن
األحوال بسبب تركهم بالدهم لألسباب التي نجم عنها وضعهم كالجئين ،وعند
الضرورة – تقدم مناشدة من خالل وسائل اإلعالم املحلية ،ومن خالل األمين
العام اإلداري ملنظمة الوحدة األفريقية يدعو فيها الالجئين إلى العودة للوطن،
ويؤكد أن الظروف الجديدة التي تسود بلدهم األصلي تمكنهم من العودة دون
خطر ،وأنهم سيستأنفون حياة عادية وآمنة دون خوف من العقاب ،وأن نص
مثــل هــذه املناشــدة يجــب أن تبلــغ إلــى الالجئيــن ،وتفســرلهــم بوضــوح مــن قبــل
الدولــة التــي لجئوا إليها.
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 -5تقــدم إلــى الالجئيــن الذيــن يقــررون بمحــض حريتهــم العــودة إلــى
وطنهــم – نتيجــة ملثــل هــذه التأكيــدات أو مــن تلقــاء أنفســهم – كل مســاعدة
ممكنــة مــن قبــل الدولــة التــي لجئــوا إليهــا ،وبلدهــم األصلــي ،والــوكاالت
التطوعيــة ،واملنظمــات الدوليــة ،واملنظمــات فيمــا بيــن الحكومــات لتســهيل
عودتهــم.
مادة 6
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وثائق السفر
ً
 -1خضوعــا للمــادة ( – )3تصــدر الــدول األعضــاء وثائــق ســفر لالجئيــن
ً
املقيميــن فــي أراضيهــا بشــكل قانونــي وفقــا التفاقيــة األمــم املتحــدة التــي تتعلــق
بوضــع الالجئيــن ،والجــداول واملالحــق التابعــة لهــا ،وذلــك بغــرض الســفر إلــى
خــارج أراضيهــا؛ مــا لــم تتطلــب األســباب القهريــة لألمــن القومــي أو النظــام العــام
خــاف ذلــك ،ويجــوز للــدول األعضــاء أن تصــدر وثيقــة الســفر ألي الجــئ فــي
أراضيهــا.
ً
 -2متى قبل بلد أفريقي كبلد لجوء ثان الجئا من بلد اللجوء األول يجوز
إعفاء بلد اللجوء األول من إصدارالوثيقة الخاصة بالعودة.
 -3يتم االعتراف بوثائق السفرالتي تصدرلالجئين من قبل الدول األطراف
بموجــب االتفاقيــات الدوليــة الســابقة ،وتعامــل مــن قبــل الــدول األعضــاء بنفــس
ً
الطريقة بصفتها صادرة لالجئين طبقا لهذه املادة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

مادة 7
تعاون السلطات املحلية مع منظمة الوحدة األفريقية
مــن أجــل أن يتمكــن األميــن العــام اإلداري ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة مــن
تقديــم التقاريــر للهيئــات املختصــة ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة – تتعهــد الــدول
األعضــاء أن تمــد األمانــة باملعلومــات والبيانــات اإلحصائيــة املطلوبــة بالشــكل
املناســب والتــي تتعلــق بــ:
(أ) حالة الالجئين،
(ب) تنفيذ هذه االتفاقية،
(ج) و القوانيــن واللوائــح والقـرارات ســارية املفعــول – أو التــي تصبــح ســارية
املفعــول فيمــا بعــد – والتــي تتعلــق بالالجئيــن.
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مادة 8
التعاون مع مكتب األمم املتحدة للمفوضية العليا لالجئين
 -1تتعــاون الــدول األعضــاء مــع مكتــب األمــم املتحــدة للمفوضيــة العليــا
لالجئيــن.
 -2تكون هذه االتفاقية هي التتمة اإلقليمية الفعالة في أفريقيا التفاقية
األمم املتحدة لعام  1951بشأن وضع الالجئين.
مادة 9
يحــال أي نـزاع بيــن الــدول املوقعــة علــى هــذه االتفاقيــة يتعلــق بتفســيرها
أو تطبيقهــا والــذي ال يمكــن تســويته بــأي وســيلة إلــى لجنــة الوســاطة واملصالحــة
والتحكيــم التابعــة ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة بنــاء علــى طلــب أي مــن أط ـراف
الن ـزاع.

ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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تسوية املنازعات

مادة 10
التوقيع والتصديق
 -1تفتتــح هــذه االتفاقيــة للتوقيــع واالنضمــام مــن قبــل كافــة الــدول
أعضــاء منظمــة الوحــدة األفريقيــة ،ويتــم التصديــق عليهــا مــن الــدول املوقعــة
ً
طبقــا لإلجـراءات الدســتورية الخاصــة بــكل ،ويتــم إيــداع وثائــق التصديــق لــدى
األميــن اإلداري ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة.
 -2يتــم إيــداع الوثيقــة األصليــة –وتحــرر باللغــات األفريقيــة إن كان ذلــك
ً
ممكنــا – والنصــوص اإلنجليزيــة والفرنســية – املتســاوية مــن حيــث التوثيــق –
لــدى األميــن العــام اإلداري ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة.
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 -3يجــوز ألي دولــة أفريقيــة مســتقلة عضــو بمنظمــة الوحــدة األفريقيــة
أن تخطــر األميــن العــام اإلداري ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة – فــي أي وقــت –
بانضمامهــا إلــى هــذه.
مادة 11
سريان املفعول
تســري هــذه االتفاقيــة عنــد إيــداع وثائــق التصديــق مــن قبــل ثلــث الــدول
أعضــاء منظمــة الوحــدة األفريقيــة.
مادة 12
التعديل
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ً
يجــوز تعديــل أو تغييــر هــذه االتفاقيــة إذا قدمــت أي دولــة عضــو خطيــا
إلــى األميــن العــام اإلداري بهــذا املعنــى ،لكــن بشــرط أال يكــون قــد عــرض التعديــل
املقتــرح علــى الجمعيــة العموميــة لرؤســاء الــدول والحكومــات للنظــر فيــه حتــى
يتــم إخطــاركافــة الــدول األعضــاء بشــكل قانونــي بــه وتكــون قــد مــرت فتــرة ســنة
واحدة ،وال يسري مثل هذا التعديل ما لم يوافق عليه ثلثا الدول أعضاء هذه
االتفاقيــة علــى األقــل.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

مادة 13
اإللغاء
 -1يجــوز ألي دولــة طــرف فــي هــذه االتفاقيــة أن تعلــن إنهــاء أحكامهــا عــن
طريــق إخطــارخطــي إلــى األميــن العــام اإلداري.
 -2عند نهاية سنة واحدة من تاريخ هذا اإلخطار – إذا لم يتم سحبه –
يتوقف تطبيق االتفاقية بالنسبة للدولة التي أعلنت اإلنهاء.
مادة 14
عند سريان هذه االتفاقية – يقوم األمين العام اإلداري ملنظمة الوحدة
ً
األفريقيــة بتســجيلها لــدى األميــن العــام لألمــم املتحــدة وفقــا للمــادة ( )102مــن
ميثــاق األمــم املتحدة،
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مادة 15
اإلخطارات من قبل األمين العام اإلداري ملنظمة الوحدة األفريقية
يقــوم األميــن العــام اإلداري ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة بإخطــار كافــة
أعضــاء املنظمــة بــ:
ً
(أ) التوقيعات والتصديقات وحاالت االنضمام وفقا للمادة (،)10
ً
(ب) سريان املفعول وفقا للمادة (،)11

ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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(ج) طلبات التعديالت املقدمة بموجب بنود املادة (،)12
ً
(د) اإللغاءات وفقا للمادة (،)13
ً
وإشــهادا علــى ذلــك – نحــن رؤســاء الــدول والحكومــات األفريقيــة – نوقــع
علــى هذه االتفاقية.
ً
تحــرر فــي مدينــة أديــس أبابــا فــي العاشــرمــن ســبتمبر  ،1969اعتبــارا مــن 6
ينايــر .1995

