االتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل الالجئين
في أفريقيا
دخلت حيز التنفيذ في  02يونيو 4791

تمهيد
نحن رؤساء الدول والحكومات المجتمعٌن فً مدٌنة أدٌس أبابا من  01 – 6سبتمبر ،0969
 -0إذ تشٌر بقلق إلى األعداد المتزاٌدة باستمرار من الالجبٌن فً أفرٌقٌا ،ورغبة فً إٌجاد
وسابل

تخفٌف

شقابهم

ومعاناتهم

وكذلك

توفٌر

حٌاة

ومستقبل

أفضل

لهم،

 -2واعترافا ً بالحاجة إلى طرٌقة إنسانٌة بشكل أساسً لحل مشاكل الالجبٌن،
 -3وإدراكا ً – من ناحٌة أخرى – أن مشاكل الالجبٌن هً مصدر احتكاك بٌن كثٌر من الدول
األعضاء ،ورغبة فً إزالة مصدر هذا النزاع،
 -4ورغبة فً إٌجاد اختالف بٌن الالجا الذي ٌبحث عن حٌاة عادٌة وآمنة وشخص ٌهرب
من بلده فقط بغرض استثارة التخرٌب من الخارج،
 -5وإقراراً أن أنشطة هذه العناصر التخرٌبٌة ٌجب منعها وفقا ً لإلعالن بشأن مشكلة
التخرٌب والقرار الذي تم اتخاذه فً أكرا فً عام ،0965
 -6وأخذاً فً االعتبار أن مٌثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان قد أكدا على
مبدأ أن الناس ٌجب أن ٌتمتعوا بالحقوق والحرٌات األساسٌة دون تمٌٌز،
 -7وتذكٌراً بالقرار رقم  )22( 2302فً  04دٌسمبر  0976للجمعٌة العامة لألمم المتحدة
الذي ٌتعلق باإلعالن الخاص باللجوء اإلقلٌمً،
 -8واقتناعا ً بأن كافة مشاكل قارتنا ٌجب حلها فً إطار مٌثاق منظمة الوحدة األفرٌقٌة وفً
إطار البٌبة األفرٌقٌة،
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 -9واعترفا ً بأن اتفاقٌة األمم المتحدة فً ٌ 28ولٌو  – 0950والمعدلة ببروتوكول ٌ 30ناٌر
 0967تشكل الوثٌقة األساسٌة والعالمٌة التً تتعلق بوضع الالجبٌن وتعكس اهتمام الدول
العمٌق بالالجبٌن ورغبتها فً إنشاء معاٌٌر مشتركة لمعاملتهم،
 -01وتذكٌراً بالقرارات ( )014( ،)26للجمعٌة العمومٌة لرؤساء دول وحكومات منظمة
الوحدة األفرٌقٌة التً تنادي الدول أعضاء المنظمة التً لم تقم بذلك أن تنضم إلى اتفاقٌة األمم
المتحدة لسنة  0950وإلى بروتوكول  0967اللذان ٌتعلقان بوضع الالجبٌن ،ونفس الوقت أن
تطبق أحكامهما على الالجبٌن فً أفرٌقٌا،
 -00واقتناعا ً بأن فعالٌة اإلجراءات التً تمت التوصٌة بها فً هذه االتفاقٌة لحل مشكلة
الالجبٌن فً أفرٌقٌا تتطلب حتما ً التعاون المستمر والوثٌق بٌن منظمة الوحدة األفرٌقٌة
ومكتب األمم المتحدة للمفوضٌن العلٌا لالجبٌن،
قد اتفقنا على ما ٌلً:
مادة 0
تعرٌف مصطلح "الالجا"
 -0ألغراض هذه االتفاقٌة – مصطلح "الجا" ٌعنً كل شخص ٌتواجد خارج بالده خوفا ً
من االضطهاد بسبب العرق ،أو الدٌن ،أو الجنسٌة ،أو بسبب عضوٌة مجموعة
اجتماعٌة معٌنة ،أو بسبب الرأي السٌاسً ،وٌكون غٌر قادر أو – بسبب مثل هذا
الخوف – غٌر راغب فً االستفادة من حماٌة تلك الدولة .أو من ٌكون غٌر قادر –
بسبب عدم حمله لجنسٌة ،وكونه خارج دولة إقامته المعتادة السابقة كنتٌجة لمثل هذه
األحداث – أن ٌعود إلٌها.
ٌ -2نطبق كذلك مصطلح "الجا" على كل شخص ٌجبر على ترك محل إقامته المعتادة
بسبب اعتداء خارجً ،أو احتالل ،أو هٌمنة أجنبٌة ،أو أحداث تعكر النظام العام
بشكل خطٌر فً كل أو جزء من بلد منشأه أو جنسٌته من أجل البحث عن ملجأ فً
مكان آخر خارج بلد منشأه أو جنسٌته.
 -3فً حالة الشخص الذي ٌحمل عدة جنسٌات – ٌعنً مصطلح "الدولة التً ٌكون
مواطنا ً لها" أي من الدول التً ٌكون مواطنا ً لها ،وال ٌعتبر الشخص مفتقراً لحماٌة
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الدولة التً هو مواطن لها إذا لم ٌستفد – دون أي سبب وجٌه قابم على الخوف – من
حماٌة إحدى الدول التً هو مواطن لها.
ٌ -4نقطع تطبٌق هذه االتفاقٌة على أي الجا إذا:
(أ)

أعاد االستفادة اختٌاراً من حماٌة بلد جنسٌته ،أو،

(ب)

فقد جنسٌته – التً أعاد اكتسابها اختٌارٌاً ،أو،

(ت)

حصل على جنسٌة جدٌدة ،وٌتمتع بحماٌة دولة جنسٌته الجدٌدة ،أو،

(ث)

أقام اختٌارٌا ً مرة أخرى فً الدولة التً غادرها أو خارج تلك التً ظل بها بسبب
الخوف من االضطهاد ،أو

(ج)

لم ٌعد ٌستطٌع – بسبب انتهاء الظروف التً كان بسببها ٌعترف به كالجا – أن
ٌستمر فً االستفادة من حماٌة بلد جنسٌته ،أو،

(ح)

كان قد ارتكب جرٌمة غٌر سٌاسٌة خطٌرة خارج الدولة التً لجأ إلٌها بعد دخوله
لتلك الدولة كالجا ،أو،

(خ)

كان قد خالف بشكل خطٌر أغراض وأهداف هذه االتفاقٌة .

 -5ال تطبق أحكام هذه االتفاقٌة على أي شخص تكون لدى الدولة التً لجأ إلٌها.
أسباب خطٌرة لالعتقاد:
(أ) بأنه قد ارتكب جرٌمة ضد السالم ،أو جرٌمة حرب ،أو جرٌمة ضد اإلنسانٌة كما هو
مذكور فً الوثابق الدولٌة الموضوعة إلنشاء أحكام تتعلق بمثل هذه الجرابم،
(ب) بأنه قد ارتكب جرٌمة خطٌرة غٌر سٌاسٌة خارج بلد الملجأ قبل دخوله لذلك البلد
كالجا،
(ج) بأنه كان مدانا ً بأفعال تخالف أغراض ومبادئ منظمة الوحدة األفرٌقٌة،
(د)

بأنه

كان

مدانا ً

بأفعال

تخالف

أغراض

ومبادئ

األمم

 -6ألغراض هذه االتفاقٌة – تحدد الدولة المتعاقدة كون الطالب الجبا ً من عدمه.
مادة 2
حق اللجوء السٌاسً
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المتحدة.

 -0تبذل الدول أعضاء منظمة الوحدة األفرٌقٌة أقصى مساعٌها والتً تتفق مع تشرٌعاتها
الخاصة الستقبال الالجبٌن وتأمٌن االستقرار لهؤالء الالجبٌن والذٌن – ألسباب
وجٌهة ٌكونون غٌر قادرٌن أو راغبٌن فً العودة إلى بلدهم األصلً أو إلى البلد
الذٌن ٌحملون جنسٌته.
 -2إن منح اللجوء إلى الالجبٌن هو فعل سلمً إنسانً ،وال ٌجب أن تعتبره أي دولة عضو
على أنه فعل معاد.
 -3ال تقوم أي دولة عضو بإخضاع شخص إلجراءات مثل رفضه على الحدود أو العودة أو
الطرد ،مما ٌجبره على العودة أو البقاء فً إقلٌم حٌث تتهدد حٌاته أو سالمته البدنٌة أو
حرٌته لألسباب المذكورة فً المادة ( – )0الفقرتٌن (.)2( ،)0
 -4متى تجد دولة عضو صعوبة فً استمرار منح اللجوء لالجبٌن فٌجوز لها أن تلجأ مباشرة
إلى الدول األعضاء األخرى ،ومن خالل منظمة الوحدة األفرٌقٌة والدول األعضاء
األخرى تتخذ اإلجراءات المناسبة بروح التضامن األفرٌقً والتعاون الدولً لتخفٌف
العبء على الدولة العضو التً تمنح اللجوء.
 -5متى لم ٌتلق الجا حق اإلقامة فً أي دولة لجأ إلٌها ٌجوز منحه إقامة مؤقتة فً أي
دولة لجأ إلٌها والتً تقدم لها أوالً كالجا إلى حٌن ترتٌب إعادة توطٌنه طبقا ً للفقرة
السابقة.
 -6لدواعً األمن – تقوم دول اللجوء – بقدر اإلمكان – بتوطٌن الالجبٌن على مسافة
معقولة من حدود بلدهم األصلً.
مادة 3
حظر األنشطة التخرٌبٌة
 -0على كل الجا واجبات نحو البلد الذي وجد نفسه فٌه والذي ٌتطلب على وجه
الخصوص أن ٌلتزم بقوانٌنه ولوابحه وكذلك اإلجراءات التً تتخذ للحفاظ على النظام
العام ،وٌمتنع كذلك عن أي أنشطة تخرٌبٌة ضد أي دولة عضو بمنظمة الوحدة
األفرٌقٌة.
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 -2تتعهد الدول الموقعة بمنع الالجبٌن المقٌمٌن فً أراضٌها من مهاجمة أي دولة عضو
بمنظمة الوحدة األفرٌقٌة بأي نشاط من المحتمل أن ٌسبب التوتر بٌن الدول األعضاء
وخاصة باستخدام األسلحة أو عن طرٌق الصحافة أو اإلذاعة.
مادة 4
عدم التمٌٌز
تتعهد الدول األعضاء بتطبٌق أحكام هذه االتفاقٌة على كافة الالجبٌن دون تمٌٌز بسبب
العرق ،أو الدٌن ،أو الجنسٌة ،أو عضوٌة جماعة اجتماعٌة معٌنة ،أو بسبب اآلراء السٌاسٌة.
مادة 5
الترحٌل االختٌاري
 -0تحترم حالة الترحٌل االختٌاري بصفة أساسٌة فً كافة الحاالت ،وال ٌتم ترحٌل أي
الجا ضد إرادته.
 -2تتخذ دولة اللجوء – بالتعاون مع البلد األصلً – الترتٌبات المالبمة لعودة الالجبٌن
الذٌن ٌطلبون الترحٌل بشكل آمن.
 -3تسهل دولة المنشأ – عند استقبال الالجبٌن العابدٌن – إعادة توطٌنهم ،وتمنحهم
الحقوق واالمتٌازات الكاملة لمواطنً الدولة وٌخضعون لنفس االلتزامات.
 -4ال ٌعاقب الالجبون الذٌن ٌعودون اختٌارٌا ً إلى بالدهم بأي حال من األحوال بسبب
تركهم بالدهم لألسباب التً نجم عنها وضعهم كالجبٌن ،وعند الضرورة – تقدم
مناشدة من خالل وسابل اإلعالم المحلٌة ،ومن خالل األمٌن العام اإلداري لمنظمة
الوحدة األفرٌقٌة ٌدعو فٌها الالجبٌن إلى العودة للوطن ،وٌؤكد أن الظروف الجدٌدة
التً تسود بلدهم األصلً تمكنهم من العودة دون خطر ،وأنهم سٌستأنفون حٌاة عادٌة
وآمنة دون خوف من العقاب ،وأن نص مثل هذه المناشدة ٌجب أن تبلغ إلى الالجبٌن،
وتفسر لهم بوضوح من قبل الدولة التً لجبوا إلٌها.
 -5تقدم إلى الالجبٌن الذٌن ٌقررون بمحض حرٌتهم العودة إلى وطنهم – نتٌجة لمثل
هذه التأكٌدات أو من تلقاء أنفسهم – كل مساعدة ممكنة من قبل الدولة التً لجبوا
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إلٌها ،وبلدهم األصلً ،والوكاالت التطوعٌة ،والمنظمات الدولٌة ،والمنظمات فٌما بٌن
الحكومات لتسهٌل عودتهم.
مادة 6
وثابق السفر
 -0خضوعا ً للمادة ( – )3تصدر الدول األعضاء وثابق سفر لالجبٌن المقٌمٌن فً
أراضٌها بشكل قانونً وفقا ً التفاقٌة األمم المتحدة التً تتعلق بوضع الالجبٌن،
والجداول والمالحق التابعة لها ،وذلك بغرض السفر إلى خارج أراضٌها؛ ما لم
تتطلب األسباب القهرٌة لألمن القومً أو النظام العام خالف ذلك ،وٌجوز للدول
األعضاء أن تصدر وثٌقة السفر ألي الجا فً أراضٌها.
 -2متى قبل بلد أفرٌقً كبلد لجوء ثان الجبا ً من بلد اللجوء األول ٌجوز إعفاء بلد اللجوء
األول من إصدار الوثٌقة الخاصة بالعودة.
ٌ -3تم االعتراف بوثابق السفر التً تصدر لالجبٌن من قبل الدول األطراف بموجب
االتفاقٌات الدولٌة السابقة ،وتعامل من قبل الدول األعضاء بنفس الطرٌقة بصفتها
صادرة لالجبٌن طبقا ً لهذه المادة.
مادة 7
تعاون السلطات المحلٌة مع منظمة الوحدة األفرٌقٌة
من أجل أن ٌتمكن األمٌن العام اإلداري لمنظمة الوحدة األفرٌقٌة من تقدٌم التقارٌر للهٌبات
المختصة لمنظمة الوحدة األفرٌقٌة – تتعهد الدول األعضاء أن تمد األمانة بالمعلومات
والبٌانات اإلحصابٌة المطلوبة بالشكل المناسب والتً تتعلق بـ:
(أ) حالة الالجبٌن،
(ب) تنفٌذ هذه االتفاقٌة ،و
(ج) القوانٌن واللوابح والقرارات سارٌة المفعول – أو التً تصبح سارٌة المفعول فٌما بعد –
والتً تتعلق بالالجبٌن.
مادة 8
التعاون مع مكتب األمم المتحدة للمفوضٌة العلٌا لالجبٌن
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 -0تتعاون الدول األعضاء مع مكتب األمم المتحدة للمفوضٌة العلٌا لالجبٌن.
 -2تكون هذه االتفاقٌة هً التتمة اإلقلٌمٌة الفعالة فً أفرٌقٌا التفاقٌة األمم المتحدة لعام
 0950بشأن وضع الالجبٌن.
مادة 9
تسوٌة المنازعات
ٌحال أي نزاع بٌن الدول الموقعة على هذه االتفاقٌة ٌتعلق بتفسٌرها أو تطبٌقها والذي ال
ٌمكن تسوٌته بأي وسٌلة إلى لجنة الوساطة والمصالحة والتحكٌم التابعة لمنظمة الوحدة
األفرٌقٌة بناء على طلب أي من أطراف النزاع.
مادة 01
التوقٌع والتصدٌق
 -0تفتتح هذه االتفاقٌة للتوقٌع واالنضمام من قبل كافة الدول أعضاء منظمة الوحدة
األفرٌقٌة ،وٌتم التصدٌق علٌها من الدول الموقعة طبقا ً لإلجراءات الدستورٌة الخاصة
بكل ،وٌتم إٌداع وثابق التصدٌق لدى األمٌن اإلداري لمنظمة الوحدة األفرٌقٌة.
ٌ -2تم إٌداع الوثٌقة األصلٌة –وتحرر باللغات األفرٌقٌة إن كان ذلك ممكنا ً –
والنصوص اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة – المتساوٌة من حٌث التوثٌق – لدى األمٌن العام
اإلداري لمنظمة الوحدة األفرٌقٌة.
ٌ -3جوز ألي دولة أفرٌقٌة مستقلة عضو بمنظمة الوحدة األفرٌقٌة أن تخطر األمٌن
العام اإلداري لمنظمة الوحدة األفرٌقٌة – فً أي وقت – بانضمامها إلى هذه.
مادة 00
سرٌان المفعول
تسري هذه االتفاقٌة عند إٌداع وثابق التصدٌق من قبل ثلث الدول أعضاء منظمة الوحدة
األفرٌقٌة.
مادة 02
التعدٌل
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ٌجوز تعدٌل أو تغٌٌر هذه االتفاقٌة إذا قدمت أي دولة عضو خطٌا ً إلى األمٌن العام اإلداري
بهذا المعنى ،لكن بشرط أال ٌكون قد عرض التعدٌل المقترح على الجمعٌة العمومٌة لرؤساء
الدول والحكومات للنظر فٌه حتى ٌتم إخطار كافة الدول األعضاء بشكل قانونً به وتكون قد
مرت فترة سنة واحدة ،وال ٌسري مثل هذا التعدٌل ما لم ٌوافق علٌه ثلثا الدول أعضاء هذه
االتفاقٌة على األقل.
مادة 03
اإللغاء
ٌ -0جوز ألي دولة طرف فً هذه االتفاقٌة أن تعلن إنهاء أحكامها عن طرٌق إخطار
خطً إلى األمٌن العام اإلداري.
 -2عند نهاٌة سنة واحدة من تارٌخ هذا اإلخطار – إذا لم ٌتم سحبه – ٌتوقف تطبٌق
االتفاقٌة بالنسبة للدولة التً أعلنت اإلنهاء.
مادة 04
عند سرٌان هذه االتفاقٌة – ٌقوم األمٌن العام اإلداري لمنظمة الوحدة األفرٌقٌة بتسجٌلها لدى
األمٌن العام لألمم المتحدة وفقا ً للمادة ( )012من مٌثاق األمم المتحدة،
مادة 05
اإلخطارات من قبل األمٌن العام اإلداري لمنظمة الوحدة األفرٌقٌة
ٌقوم األمٌن العام اإلداري لمنظمة الوحدة األفرٌقٌة بإخطار كافة أعضاء المنظمة بـ:
(أ) التوقٌعات والتصدٌقات وحاالت االنضمام وفقا ً للمادة (،)01
(ب) سرٌان المفعول وفقا ً للمادة (،)00
(ج) طلبات التعدٌالت المقدمة بموجب بنود المادة (،)02
(د) اإللغاءات وفقا ً للمادة (،)03
وإشهاداً على ذلك – نحن رؤساء الدول والحكومات األفرٌقٌة – نوقع على هذه االتفاقٌة.
تحرر فً مدٌنة أدٌس أبابا فً العاشر من سبتمبر  ،0969اعتباراً من ٌ 6ناٌر .0995
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العدد الكلً للدول األطراف40 :
أحدث تصدٌق :كٌنٌا ٌ 23ونٌو 0992
الدول األخرى األطراف:

الجزابر  24 :ماٌو 0974
أنجوال  31 :أبرٌل 0980
بنٌن 26 :فبراٌر 0973
بوركٌنا فاسو 09 :مارس 0974
بورندي  30 :أكتوبر 0975
الكامٌرون  7 :سبتمبر 0975
الرأس األخضر  06:فبراٌر 0989
جمهورٌة أفرٌقٌا الوسطى ٌ 23 :ولٌو 0971
تشاد  02 :أغسطس 0980
الكونغو ٌ 06 :ناٌر 0970
مصر ٌ 02 :ونٌو 0981
غٌنٌا االستوابٌة 8 :سبتمبر 0981
إثٌوبٌا  05 :أكتوبر 0973
الجابون  20 :مارس 0986
جامبٌا  02 :نوفمبر 0981
غانا ٌ 09 :ونٌو 0975
غٌنٌا  08 :أكتوبر 0972
غٌنٌا بٌساو ٌ 27 :ونٌو 0989
كٌنٌا ٌ 23 :ونٌو 0992
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لٌسوتو 08:نوفمبر 0983
لٌبرٌا  0 :أكتوبر 0970
الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة  25 :أبرٌل 0980
ماالوي  4 :نوفمبر 0987
مالً  01 :أكتوبر 0980
مورٌتانٌا ٌ 22 :ولٌو 0972
موزمبٌق  22 :فبراٌر 0989
النٌجر  06 :سبتمبر 0970
نٌجٌرٌا  23 :ماٌو 0986
رواندا  09 :نوفمبر 0979
السنغال  0 :أبرٌل 0970
سٌشل  00 :سبتمبر 0981
سٌرالٌون  28 :دٌسمبر 0987
السودان  24 :دٌسمبر 0972
سوازٌالند ٌ06:ناٌر 0989
تنزانٌا ٌ 01 :ناٌر 0975
توجو  01:أبرٌل 0971
تونس 07:نوفمبر 0989
أوغندا ٌ24:ولٌو 0987
زابٌر  04:فبراٌر 0973
زامبٌا ٌ 31:ولٌو 0973
زٌمبابوي  28 :سبتمبر 0985
_______________________
*بسٌونً ،محمود شرٌف ،الوثابق الدولٌة المعنٌة بحقوق اإلنسان ،المجلد الثانً ،دار
الشروق ،القاهرة.2113 ،
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