
 
اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية التي تحكم المظاهر 

 الخاصة بمشكالت الالجئين في إفريقيا

9191 

  

 نحن، رؤساء الدول والحكومات، المجتمعون بأديس أبابا،

نالحظ بقلق وجود عدد من الالجئين في إفريقيا يتزايد باستمرار، ولرغبتنا في إيجاد الوسائل التي يمكن أن  إذ -1
 .تخفف من وطأة بؤسهم وآالمهم وأن نوفر لهم حياة أفضل ومستقبال أفضل

 .إذ ندرك أن مشكالت الالجئين يجب أن تعالج بطريقة إنسانية إليجاد حل لها -2

ذ نشعر، مع ذل -3 ك، بأن مشكالت الالجئين تشكل مصدرا لالحتكاك بين عدد كبير من الدول األعضاء وا 
 .ولرغبتنا في القضاء على أسباب تلك الخالفات

ولرغبتنا في أن نميز بين حقيقة الالجئ الذي يسعى إلى أن يحيا حياة طبيعية هادئة وبين شخص يهرب من  -4
 .بلده بغرض إشعال الثورات من الخارج

نا على أن نعمل على إحباط نشاطات مثل تلك العناصر المخربة، طبقا لإلعالن الخاص بمشكلة أعمال ولعزم -5
 .1695التخريب والقرار الخاص بمشكلة الالجئين الذي اتخذ في أكرا سنة 

ذ ندرك أن ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان قد أكدا المبدأ القائل بأن الناس يجب -9 أن  وا 
 .يتمتعوا بحرياتهم وحقوقهم األساسية دون تفرقة

ذ نذكر قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  -7 الخاص  1697ديسمبر سنة  14الصادر في ( 22) 2312وا 
 .بإعالن االلتجاء

إطار  والقتناعنا بأن جميع المشكالت الخاصة بقارتنا يجب أن تحل بروح ميثاق منظمة الوحدة اإلفريقية وفي -8
 .إفريقيا

، 1697يناير من سنة  31المعدلة ببروتوكول  1651يوليو سنة  28إذ نعترف بأن اتفاقية األمم المتحدة في  -6
إنما تشكل عنصرا أساسيا وعالميا بالنسبة لالئحة الالجئين، وأنها تعكس االهتمام العميق الذي تبديه الدول بالنسبة 

 .مة لمعاملة الالجئينلالجئين ورغبتها في أن تقر مبادئ عا



ذ نذكر القرارات رقم  -11 لمؤتمرات رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة اإلفريقية التي تطالب فيها  114و  29وا 
لألمم المتحدة الخاصة بالئحة الالجئين  1651التي لم تعترف بعد بنصوص اتفاقية )من الدول األعضاء بالمنظمة 

 .وفي انتظار أن تطبق أحكامها على الالجئين في إفريقيا أن تعترف بها،( 1697وبروتوكول سنة 

والقتناعنا بأن فاعلية اإلجراءات التي تدعو إليها اتفاقيتنا هذه بغرض إيجاد حل لمشكلة الالجئين في إفريقيا  -11
 .متحدةإنما تتطلب تضامنا وثيقا ومستمرا بين منظمة الوحدة اإلفريقية ووكالة شؤون الالجئين التابعة لألمم ال

 :قد اتفقنا على األحكام اآلتية

 :المادة األولى

 (الجئ)تعريف لفظ  

بمقتضى هذه االتفاقية، ينطبق على كل شخص يخشى عن حق من أن يضطهد بسبب جنسه ( الجئ)إن لفظ  -1
لبلد الذي أو دينه أو جنسيته أو من انتمائه لمجموعة اجتماعية معينة أو بسبب معتقداته السياسية ويجد نفسه خارج ا

يخشى أن يعلن احتمائه بهذا البلد أو شخص ال يتمتع بجنسيته ويجد  -أو بسبب خوفه -يحمل جنسيته وال يستطيع
 .العودة إليه -وال يستطيع أو يخشى -نفسه خارج البلد محل إقامته العادية بسبب أحداث معينة

عدوان أو احتالل خارجي، أو ينطبق كذلك على كل شخص، يجد نفسه مضطرا، بسبب ( الجئ)إن لفظ  -2
سيطرة أجنبية، أو بسبب أحداث تهدد بشكل خطير األمن العام في جزء من البلد األصل أو في أراضيه كلها، أو 
البلد الذي يحمل جنسيته، إلى أن يترك محل إقامته العادية ليبحث عن مالذ له في مكان أخر خارج بلده األصل أو 

 .البلد الذي يحمل جنسيته

، في حالة شخص يتمتع بعدة جنسيات إنما تعني كال من البالد التي "البلد الذي يحمل جنسيته "إن عبارة  -3
يحمل هذا الشخص جنسيتها، وال يمكن أن يعتبر شخص غير متمتع بحماية البلد الذي يحمل جنسيته، إذا كان، 

 .التي يتمتع بجنسيتهاألسباب وجيهة، تستند إلى ما يبرر خوفه، لم يطالب بحماية أحد البالد 

 :بالنسبة ألي شخص تنطبق عليه الئحة الالجئين ال تسرى هذه االتفاقية في الحاالت التالية -4

 .إذا كان هذا الشخص قد طالب من جديد وبمحض إرادته بالحماية من قبل البلد الذي يحمل جنسيته -أ

 .فقدهاإذا كان قد استرد جنسيته بمحض اختياره بعد أن يكون قد  -ب

 .إذا كان قد اكتسب جنسية جديدة إذا كان يتمتع بحماية البلد الذي يحمل جنسيته -ج

 .إذا كان قد عاد بمحض إرادته ليقيم في البلد الذي تركه أو الذي بقي خارجه خشية االضطهاد -د

ته، بعد زوال إذا كان لم يعد في استطاعته االستمرار في رفض المطالبة بحماية البلد الذي يحمل جنسي -هـ
 .الظروف التي أدت إلى اعتباره الجئا



إذا كان قد ارتكب جرما خطيرا ذا طابع غير سياسي خارج البلد الذي يستضيفه بعد أن يكون قد قبله بصفة  -و
 .الجئ

 .إذا كان قد خالف بشكل خطير األهداف التي ترمي إليها هذه االتفاقية -ز

 :ى أي شخص يكون لدى دولة االلتجاء أسباب قوية ألن تعتبره من أجلهاإن أحكام تلك االتفاقية ال تطبق عل -5

قد ارتكب جريمة ضد سلمها، أو جريمة حرب أو جريمة ضد اإلنسانية بالمعنى الذي تقصده الوثائق الدولية  -أ
 .والتي تنص على األحكام الخاصة بتلك الجرائم

 .البلد المضيف قبل اعتباره الجئا بهأو قد ارتكب جريمة خطيرة ذات طابع غير سياسي خارج  -ب

 .أو قد أصبح متهما بارتكاب أعمال منافية ألهداف ومبادئ منظمة الوحدة اإلفريقية -ج

 .أو قد أصبح متهما بارتكاب أعمال منافية ألهداف ومبادئ األمم المتحدة -د

تجدد الالئحة الخاصة بكل من بموجب هذه االتفاقية، يكون من حق الدول المتعاقدة على مبدأ االلتجاء أن  -9
 .الالجئ وطالب االلتجاء

 :2المادة 

 االلتجاء

تتعهد الدول األعضاء بمنظمة الوحدة اإلفريقية بالقيام بكل ما في استطاعتها في إطار التشريعات الخاصة بها،  -1
، أو البلد الذي يحملون إليواء الالجئين وكفالة إقامتهم لمن ال يستطيعون ألسباب جدية، العودة إلى بلدهم األصل

 .جنسيته

 .يعتبر منح حق االلتجاء لالجئين عمال سلميا إنسانيا وال يمكن أن يعتبر من جانب أية دولة عمال غير ودي -2

ال يجوز لدولة عضو أن تخضع أي شخص إلجراءات كالمنع من عبور الحدود أو اإلبعاد أو الطرد وهي  -3
لى  البقاء في بلد تتعرض فيه حياته أو سالمته أو حريته للخطر كما تنص عليه إجراءات قد تضطره إلى العودة وا 

 (.الفقرة األولى والثانية)األسباب المبينة في المادة األولى 

عندما تصادف دولة عضو صعابا في االستمرار في منح حق االلتجاء لالجئين فإنه يمكن لتلك الدولة العضو  -4
ء، سواء مباشرة أو بواسطة منظمة الوحدة اإلفريقية، وبروح من التضامن اإلفريقي أن توجه نداء لبقية الدول األعضا

والتعاون الدولي كي تتخذ الدول األخرى األعضاء اإلجراءات المناسبة لتخفيف العبء الملقى على عاتق الدولة 
 .العضو المذكورة التي تمنح حق االلتجاء



د من بالد االلتجاء أن يقبل بصفة مؤقتة في أول بلد يلجأ إليه يمكن لكل الجئ لم ينل حق اإلقامة في أي بل -5
 .بصفة الجئ في انتظار أن تتخذ اإلجراءات إلقامته من جديد طبقا للفقرة السابقة

على بالد االلتجاء، ألسباب تتعلق باألمن، وفي حدود إمكانياتهـا، أن تجعل إقامة الالجئين على مسافة معقولة  -9
 .صلمن حدود بلدهم األ

 :3المادة 

 تحريم كل نشاط هدام

علي كل الجئ أن يلتزم، تجاه البلد الذي يقيم فيه، باحترام القوانين واألحكام المعمول بها في هذا البلد  -1
واإلجراءات التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام وعليه فوق ذلك أن يمتنع عن كل أعمال هدامة موجهة 

 .حدة اإلفريقيةضد بلد عضو في منظمة الو 

تتعهد الدول الموقعة على هذه االتفاقية بأن تحرم على الالجئين المقيمين في أراضيها مهاجمة أية دولة عضو  -2
في المنظمة بأية أعمال من شأنها أن تولد توترا بين الدول األعضاء وخاصة بالسالح أو عن طريق الصحافة 

 .واإلذاعة

 : 4المادة 

 عدم التمييز

تتعهد الدول األعضاء بتطبيق أحكام هذه االتفاقية على جميع الالجئين، دون تمييز في الجنس أو الدين أو الجنسية 
 .أو االنتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة أو اعتناق مبادئ سياسية معينة

 :5المادة 

وال يجوز إعادته على غير  يجب أساسا احترام الصفة اإلرادية إلعادة أي شخص إلى وطنه في جميع الحاالت -1
 .إرادته

على بلد االلتجاء، بالتعاون مع البلد األصل أن يتخذ اإلجراءات الكفيلة بعودة الالجئين الذين يطلبون ذلك إلى  -2
 .ديارهم سالمين

ا على البلد األصل الذي يستقبل الالجئين العائدين أن ييسر إعادة توطينهم وأن يمنحهم جميع الحقوق والمزاي -3
 .الممنوحة لمواطنيه وأن يخضعهم لنفس االلتزامات السارية عليهم

يجب أال يتعرض الالجئون العائدون بمحض إرادتهم إلى بلدهم ألية عقوبة بسبب تركهم له ألي سبب يكون قد  -4
ويجب أن توجه نداءات كلما لزم األمر عن طريق أجهزة اإلعالم القومية أو السكرتير .أدى إلى اعتبارهم الجئين

عطائهم ض مانات بأن تتيح لهم األوضاع الجديدة في بلدهم بأن العام للمنظمة لدعوة الالجئين للعودة إلى بلدهم وا 



يعودوا إليها دون التعرض ألية مخاطر وأن يستأنفوا حياة طبيعية وهادئة دون خوف من التعرض للمضايقات أو 
 .كما يجب على بلد االلتجاء أن يسلم لالجئين نص هذا النداء وأن يفسره لهم بوضوح. العقاب

ررون بمحض إرادتهم العودة إلى أوطانهم، وفقا لهذه الضمانات أو من تلقاء أنفسهم من حق الالجئين الذين يق -5
أن يلقوا من بلد االلتجاء ومن بلد األصل وكذا من األجهزة التي تعرض عليهم رعايتها ومن المنظمات الدولية 

 والحكومية، كل مساعدة ممكنة لتيسير

 .عودتهم

 :9المادة 

 التصريح بالسفر

م المادة الثالثة تعطي الدول األعضاء لالجئين المقيمين بصفة منتظمة في أراضيها تصاريح سفر طبقا ألحكا -1
بغية إتاحة السفر لهم خارج هذه األراضي إال إذا ( والمالحق)طبقا التفاقية هيئة األمم المتحدة بالئحة الالجئين 

كن للدول األعضاء أن تعطي مثل هذا تعارض ذلك مع ما تقتضيه إجراءات األمن القومي أو النظام العام ويم
 .التصريح بالسفر ألي الجئ أخر يوجد بأراضيها

عندما يقبل بلد االلتجاء اإلفريقي الثاني الجئا يأتيه من بلد االلتجاء األول، فإن بلد االلتجاء األول يمكن أن  -2
 .يعفى من منح تصريح بالسفر مع النص على العودة

وراق الخاصة بالسفر الممنوحة لالجئين بموجب اتفاقات دولية سابقة من قبل دول تعترف الدول األعضاء باأل -3
 .أطراف في هذه االتفاقات وتعتبر تلك األوراق كما لو كانت قد أعطيت لالجئين بمقتضى هذه المادة

 :7المادة 

 تعاون السلطات العامة القومية مع منظمة الوحدة اإلفريقية

يح للسكرتير العام اإلداري لمنظمة الوحدة اإلفريقية تقديم تقارير لألجهزة المختصة تتعهد الدول األعضاء، لكي تت
لمنظمة الوحدة اإلفريقية، بأن تقدم للسكرتارية بالصورة المناسبة، المعلومات والبيانات اإلحصائية التي يطلبها 

 :والخاصة بـ

 .الئحة الالجئين -أ

 .تطبيق هذه االتفاقية -ب

 .ائح والقرارات السارية أو التي سيسري العمل بها الخاصة بالالجئينالقوانين واللو  -ج

 : 8المادة 



 التعاون مع وكالة شؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة

 .سوف تتعاون الدول األعضاء مع وكالة شؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة -1

 1651فل اإلقليمي الفعال التفاقية األمم المتحدة لسنة سوف تشكل هذه االتفاقية بالنسبة إلفريقيا العنصر المك -2
 .الخاصة بالئحة الالجئين

 : 1المادة 

 حل المنازعات

كل نزاع بين الدول الموقعة على هذه االتفاقية خاص بتفسيرها أو تطبيقها وليس في اإلمكان حقه بوسائل أخرى 
لمنظمة الوحدة اإلفريقية بناء على طلب أي من األطراف يجب أن يعرض للجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم التابعة 

 .المتنازعة

 :91  المادة

 التوقيع والتصديق

إن هذه االتفاقية مفتوحة لتوقيع وموافقة كل الدول األعضاء بمنظمة الوحدة اإلفريقية وسوف تصدق عليها  -1
أودعت لدى السكرتير العام اإلداري لمنظمة الدول الموقعة تبعا للقواعد الدستورية الخاصة بها ووثائق التصديق قد 

 .الوحدة اإلفريقية

إن الوثيقة األصلية، المكتوبة، إذا أمكن، بلغات أفريقية وكذا باللغتين الفرنسية واالنكليزية وجميع النصوص التي  -2
 .تؤكدها قد أودعت لدى السكرتير العام لمنظمة الوحدة اإلفريقية

قلة عضو في منظمة الوحدة اإلفريقية أن تخطر السكرتير العام اإلداري لمنظمة يمكن لكل دولة إفريقية مست -3
 .الوحدة اإلفريقية بانضمامها إلى هذه االتفاقية

 : 99المادة 

 العمل بنصوص االتفاقية

سوف يعمل بنصوص االتفاقية بمجرد أن تتقدم ثلث الدول األعضاء بمنظمة الوحدة اإلفريقية بإيداع وثائق التصديق 
 .ليهاع

 : 92المادة 

 التعديل



يمكن أن تعدل هذه االتفاقية أو أن تراجع إذا تقدمت دولة عضو بطلب مكتوب للسكرتير العام اإلداري بهذا 
الخصوص، على أال يقدم التعديل المقترح لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات إال بعد أن تخطر به كل الدول 

عمل بالتعديالت إال بعد موافقة ثلثين على األقل من الدول األعضاء األعضاء وبعد مرور سنة على تقديمه، وال ي
 .المشتركة في هذه االتفاقية

 : 93المادة 

 إلغاء أحكام االتفاقية

 .يمكن لكل دولة عضو مشتركة في هذه االتفاقية أن تلغي أحكامها بإخطار مكتوب يقدم للسكرتير العام اإلداري -1

 .لم يسحب هذا اإلخطار بعد سنة من تقديمه، فإن االتفاقية يبطل تطبيقها على الدولة المذكورة إذا -2

 94المادة 

يقوم السكرتير العام اإلداري لمنظمة الوحدة اإلفريقية، بمجرد سريان العمل بهذه االتفاقية، بإيداعها قبل سكرتير عام 
 .ألمم المتحدةمن ميثاق ا 112األمم المتحدة، طبقا لنصوص المادة 

 :95المادة 

 إخطار مقدم من السكرتير العام اإلداري لمنظمة الوحدة اإلفريقية

 :إن السكرتير العام اإلداري لمنظمة الوحدة اإلفريقية يخطر جميع الدول األعضاء بالمنظمة بـ

 .11التوقيعات والتصديقات والموافقات طبقا للمادة  -أ

 .2ي المادة سريان االتفاقية كما هو مبين ف -ب

 .12طلبات التعديل بموجب نصوص المادة  -ج

 .13طلبات وقف العمل بأحكام االتفاقية كما جاء بالمادة  -د

 .وبناء عليه قد وقعنا نحن رؤساء الدول والحكومات اإلفريقية على هذه االتفاقية

 

 


