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أوال :مقدمة حقيبة مصادر
ً
مدونة سلوك المؤسسات األهلية الفلسطينية:
منذ عام 2007م ،ومن خالل مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية ،مت تشكيل االئتالف األهلي ملدونة السلوك من الشبكات
واالحتادات األهلية الرئيسية األربع يف فلسطني وهي :االحتاد العام الفلسطيني للجمعيات اخليرية ،وشبكة املنظمات األهلية
الفلسطينية ،والهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية ،واالحتاد الفلسطيني العام للمنظمات غير احلكومية -غزة .يهدف
هذا االئتالف إلى حشد جهد القطاع األهلي الفلسطيني وتعزيز دوره يف تعزيز وترسيخ مبادىء عمل احلكم الصالح داخل القطاع
األهلي .جاء دور مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية ليمثل سكرتاريا االئتالف كجسم تنفيذي يلقى على عاتقه متابعة
القضايا الفنية واإلدارية واإلعدادات اللوجستية.
كانت نتيجة العمل الدؤوب لالئتالف اخلروج مبدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية والتي متت صياغتها من خالل تطوير
مسودة جاءت نتيجة جلسات تشاورية عقدها االئتالف مع أعضاء الشبكات واالحتادات .هذا ويأتي إعداد هذه املدونة بنا ًء
واستمراراً مليثاق الشرف الذي مت تطويره يف حزيران من العام 2006م من خالل املرحلة الثانية من مشروع املؤسسات األهلية
الفلسطينية .يتضمن امليثاق أهداف هذه املؤسسات ومدى سعيها لتحقيق هذه األهداف املرتبطة بقيم ومبادئ احلكم الصالح
وغاياتها ودورها يف إحداث التنمية املجتمعية ومساهمتها يف حتقيق آمال الشعب الفلسطيني يف احلرية واالستقالل .وهذا امليثاق
مبني على مبدأ التنوع يف املجتمع الفلسطيني والتعددية ومبادئ الدميقراطية ،واملشاركة واحلق املكفول يف تأسيس املؤسسات ،وأن
املؤسسات األهلية هي دعامة رئيسية يف إحقاق حقوق املجتمع .وقد مت إعداد هذا امليثاق من قبل الهيئات املظالتية للمؤسسات
األهلية الفلسطينية من خالل عملية تشاور مع أكثر من  200مؤسسة أهلية فلسطينية أجريت يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
مت إقرار املدونة بصورتها احلالية من قبل املؤسسات األهلية الفلسطينية يف 2008/2/28م إذ قامت حوالي  620مؤسسة أهلية
فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة بالتوقيع على مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية.
تهدف مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية إلى تهيئة مؤسسات العمل األهلي واملجتمع احمللي لالستجابة لتحديات التغيير
الدميقراطي ،وعملية املشاركة خللق بيئة فعالة تتيح للمجتمع بشكل فردي أو جماعي أن يقرر مصيره ،ومن خالل املبادئ الواردة
يف هذه املدونة فإن املؤسسات  -التي ستتبناها بشكل اختياري  -تلتزم بأن تكون عملية التحرر الوطني والتنمية االجتماعية
واالقتصادية والسياسية يف فلسطني وعملية اللحاق بركب التطور والتقدم احلضاري من أولويات عملها .كما تلتزم بأن تكون آلية
عملها مستجيبة الحتياجات وآمال الشعب الفلسطيني الذي تخدمه ،وأن حتترم يف الوقت ذاته قيم املجتمع الفلسطيني وحقوق
اإلنسان .كما تلتزم مبعايير الشفافية يف أعمالها واملساءلة عن كيفية استخدام مواردها .وبشكل عام تؤكد املدونة يف مبادئها على
تطبيق احلكم الصالح وحتقق للمؤسسة إمكانية الوعي مببادئ احلكم الصالح وسعيها لكي تكون القدوة وتعزز الرقابة داخل املؤسسة
مما يسهم يف حمايتها من التشويه والتضليل .كما أنها تؤكد بأن مدونة السلوك هذه هي ترجمة للقانون األساسي الفلسطيني املقر
يف 2002 /٥/29م والذي اعتبر إنشاء هذه املؤسسات حقاً أساسياً للمواطن الفلسطيني يجب حمايته.
حقيبة مصادر:
متثل حقيبة مصادر وسيلة توجيه للمؤسسات األهلية على اختالف أحجامها ومجاالت عملها ألفضل املمارسات واإلجراءات مبا
يتماشى مع املبادئ املب ّينة يف مدونة السلوك ،فهي تز ّود املؤسسات مبجموعة من أدلة العمل يف مجاالت اإلدارة العامة واإلدارة
املالية والتخطيط االستراتيجي وحكم مجلس اإلدارة .إضافة إلى تزويد املؤسسات بإرشادات خاصة حول عملية املراقبة والتقييم
باملشاركة ،ووضع أولويات التنمية للمؤسسات األهلية مع مراعاة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية كأساس للعمل ،واملشاركة كمبدأ
عمل للمؤسسات األهلية ،وإرشادات إلجراءات تضمن عدم التمييز يف عمل املؤسسات ،إضافة إلرشادات حول اإللتزام وتطبيق
مبسط.
القوانني واملعاهدات مبا يشمل نصوص هذه القوانني واملعاهدات وتوضيحها بشكل ّ
لقد قام مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية خالل عام 2014م بعمل مراجعة حلقيبة مصادر وإضافة مجموعة جديدة
من األدلة التي تساعد مؤسسات العمل األهلي على تطوير أدائها ،حيث حتوي احلقيبة اجلديدة على ثالثة أدلة إضافية يف مجال
املناصرة ورسم السياسات ،واملساءلة االجتماعية وإدارة املتطوعني ،إضافة إلى األدلة األخرى.

3

ومن هنا يتقدم مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية بالشكر لكل من ساهم يف إعداد ومراجعة هذه األدلة من شركات
إستشارية وخبراء وموظفني ويخص بالشكر شركة الرؤيا اجلديدة على إعدادها للطبعة األولى من هذه األدلة (عام 2007م) وشركة
ريادة لإلستشارات والتدريب على مراجعتها وتطويرها للطبعة األولى وعلى إعدادها لألدلة اإلضافية حلقيبة مصادر (عام 2014م).
تشمل حقيبة مصادر األدلة التالية:
1 .1دليل مجالس إدارة املؤسسات األهلية والهيئات العامة
2 .2دليل التخطيط االستراتيجي
3 .3دليل املناصرة ورسم السياسات
4 .4دليل املساءلة اإلجتماعية
5 .5دليل اإلجراءات املالية
6 .6دليل التوريدات واملشتريات
7 .7دليل إدارة املوارد البشرية
8 .8الدليل اإلداري
9 .9دليل كتابة التقارير
 1010دليل إدارة املتطوعني
ً
أيضا األدلة اإلرشادية التالية:
كما تشمل الحقيبة
•الدليل اإلرشادي حول اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
•الدلـيل اإلرشـادي حــول االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
•الدليل اإلرشادي حول اتفاقية حقوق الطفل
•الدلـيل اإلرشـادي حــول العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
•الدليل اإلرشادي حول العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
•الدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد املرأة
•الدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدولية اخلاصة بوضع الالجئني
•الدليل اإلرشادي حول قانون العمل الفلسطيني
•الدليل اإلرشادي حول قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية والئحته التنفيذية
•الدليل اإلرشادي حول التنمية االقتصادية واإلجتماعية وأولويات املؤسسات األهلية
•الدليل اإلرشادي حول املراقبة والتقييم باملشاركة
•الدليل اإلرشادي حول املشاركة
مالحظات:
•ميكن قراءة النص الكامل ملدونة السلوك على موقعنا االلكتروني «»www.ndc.ps
•الرسال مالحظاتكم وتوصياتكم حول حقيبة مصادر يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني «»code@ndc.ps
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ً
ثانيا :مقدمـة الدليـل اإلرشادي
«إن األطراف السامني املتعاقدين ،إذ يضعون يف اعتبارهم أن ميثاق األمم املتحدة ،واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي أقرته
اجلمعية العامة يف  10كانون األول/ديسمبر 1948م ،قد أكدا مبدأ متتع جميع البشر دون متييز باحلقوق واحلريات األساسية .وإذ
يرون أن األمم املتحدة قد برهنت ،يف مناسبات عديدة ،عن عمق اهتمامها بالالجئني ،وعملت جاهدة على أن تكفل لهم أوسع متتع
ممكن بهذه احلقوق واحلريات األساسية ،وإذ يعتبرون أن من املرغوب فيه إعادة النظر يف االتفاقات الدولية السابقة حول وضع
الالجئني ،ودمج هذه االتفاقات ،وتوسيع نطاق انطباقها ،واحلماية التي توفرها من خالل اتفاق جديد .وإذ يعتبرون أن منح احلق
يف امللجأ قد يلقي أعباء باهظة على عاتق بلدان معينة ،وأن ذلك يجعل من غير املمكن ،دون تعاون دولي ،إيجاد حل مرض لهذه
املشكلة التي اعترفت األمم املتحدة بدولية أبعادها وطبيعتها».
من ديباجة االتفاقية الدولية اخلاصة بوضع الالجئني

هدف الدليل اإلرشادي:
يعتبر هذا الدليل للتعرف على االتفاقية الدولية اخلصة بوضع الالجئني للتعامل مع وأخذ هذه االتفاقية واحلقوق املترتبة عليها
بعني االعتبار يف عملية التخطيط للبرامج والنشاطات املختلفة للمؤسسة .وكما ورد يف مدونة السلوك فإن االلتزام بهذه احلقوق
إضاف ًة إلى غيرها من احلقوق واملواثيق لهو هدف تسعى إلى تعزيزه مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية .وجتدر االشارة
هنا إلى أن هذه االتفاقية ال تشمل الجئي فلسطني واملسجلني يف وكالة االمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني بدالً
من مفوضية األمم املتّحدة لشؤون الالجئني.
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ً
ثالثا :تعريفات ومعلومات حول االتفاقية الدولية الخاصة بوضع الالجئين
ما هي االتفاقية الدولية
اخلاصة بوضع الالجئني؟

هي اتفاق دولي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة للمفوضني بشأن الالجئني وعدميي
اجلنسية يوم  28متوز/يوليه 1951م ،والذي دعته اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلى
االنعقاد مبقتضى قرارها رقم ( 429د ،)5-املؤرخ يف  14كانون األول/ديسمبر 1950م.

متى دخلت هذه االتفاقية حيز
النفاذ؟

دخلت هذه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدول األطراف فيها ،بتاريخ  22نيسان/أبريل
1954م.

متى تصبح هذه االتفاقية
نافذة بالنسبة للدول التي قد
تنضم إليها؟

إذا ما انضمت أي دولة لهذه االتفاقية ،فهنا يبدأ نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة لها يف اليوم
التسعني الذي يلي تاريخ إيداعها لصك تصديقها أو انضمامها.

ما هي أهم االلتزامات التي
تفرضها االتفاقية على عاتق
الدول؟

•السماح باستقرار الالجئني على أرضها وتزويدهم بوثائق سفر ،أو بقبولهم
مؤقتاً على أرضها.
•تط ِّبق الدول املتعاقدة أحكام هذه االتفاقية على الالجئني دون متييز على
أساس العرق أو الدين أو بلد املنشأ.
•أن تعمل الدول املتعاقدة على منح الالجئني ذات الرعاية املمنوحة ملواطنيها
على صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية ،وحرية توفير التربية الدينية
ألوالدهم.
•أن تعمل الدول املتعاقدة على منح الالجئني داخل أراضيها معاملة توفر لهم
على األقل -ذات الرعاية املمنوحة لرعايا الدول األجنبية املقيمني علىأراضيها يف مجال التعليم والعمل.
•أن تعمل الدول املتعاقدة على إصدار بطاقة هوية شخصية لكل الجئ موجود
يف إقليمها ،إذا لم يكن لديه وثيقة سفر صاحلة.
•االلتزام بعدم إعادة الالجىء أو ر ّده -بأية صورة من الصور -إلى حدود الدولة
ّ
إضطر ملغادرتها ،لكون حياته أو حريته فيها مه ّددة بسبب عرقه أو دينه
التي
أو جنسيته ،أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة ،أو بسبب آرائه السياسية.

من هو الالجىء؟

مبوجب االتفاقية والبروتوكول امللحق بها ،يعتبر الشخص الجئاً إذا وجد خارج بلد
جنسيته بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو
جنسيته ،أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة ،أو بسبب آرائه السياسية ،وال يستطيع ،أو
ال يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد بسبب ذلك اخلوف.
كما ينطبق هذا الوصف على كل شخص عدمي اجلنسية؛ أي الشخص الذي ال يحمل أي
جنسية ،إذا وجد خارج بلد إقامته املعتاد ،نتيجة خلوفه من التعرض لالضطهاد بسبب
عرقه أو دينه أو جنسيته ،أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة ،أو بسبب آرائه السياسية،
وال يستطيع أو ال يريد بسبب ذلك اخلوف ،أن يعود إلى ذلك البلد.
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هل ينطبق وصف الالجىء
على الشخص الذي يلجأ إلى
دولة أخرى هرباً من املساءلة
عن جرمية ارتكبها؟

والتحصن بوجه املالحقة واملساءلة القانونية
لكي ال يصبح اللجوء وسيلة للتحايل
ّ
عن اجلرائم ،فقد أق ّرت االتفاقية حق الدولة إسقاط صفة الالجىء ملن اكتسبها من
االشخاص املقيمني على أراضيها ،أو رفض منح الشخص لهذه الصفة إذا ما توفرت
لديها أسباب ج ّدية لالعتقاد بأن هذا الشخص قد ارتكب:
 .أجرمية ضد السالم أو جرمية حرب ،أو جرمية ضد اإلنسانية.
 .بجرمية جنائية جسيمة خارج بلد اللجوء ،قبل قبوله يف هذا البلد بصفة الجئ.
 .تأفعاالً منافية ألهداف األمم املتحدة.

ما هي أهم حقوق الالجئني
التي أق ّرتها االتفاقية؟

من أهم احلقوق التي أقرتها االتفاقية مايلي:
•حق اإلقامة واالستقرار.
•حق الالجىء يف أن تخضع أحواله الشخصية؛ أي القضايا املتعلقة بالزواج
وشروطه وامليراث والطالق واحلضانة لقانون بلد جنسيته ،ومن ثم ال يجوز
لدولة اللّجوء أن تفرض عليه اخلضوع لقانون األحوال الشخصية اخلاص بها.
•حق الالجئ يف احلصول على أفضل معاملة ممكنة ،فيما يتعلق مبلكية األموال
املنقولة وغير املنقولة ،كالعقارات ،واحلقوق األخرى املرتبطة بها ،واإليجار
وغيره من العقود املتصلة مبلكية األموال املنقولة وغير املنقولة.
•حق الالجىء يف احلصول على نفس احلماية املمنوحة ملواطني بلد اللجوء
يف مجال امللكية الصناعية؛ كاالختراعات ،والتصاميم أو النماذج ،والعالمات
املسجلة واالسماء التجارية ،ويف مجال حماية احلقوق على األعمال األدبية
والفنية والعلمية.
• ُينَح الالجئون املقيمون بصورة نظامية يف إقليم الدولة أفضل معاملة ممكنة
بشأن انتمائهم للجمعيات غير السياسية والنقابات املهنية.
•يكون لكل الجئ حق التقاضي احلر أمام احملاكم ،ويتمتع باملعاملة نفسها التي
يتمتع بها املواطن من حيث املساعدة القضائية ،واإلعفاءات املقر ّرة له حال
التقاضي أمام احملاكم.
•حق الالجىء يف احلصول على أفضل معاملة ممكنة فيما يتعلق مبمارسة العمل
املأجور ،وحق ممارسة العمل حلسابه اخلاص يف الزراعة والصناعة واحلرف
اليدوية والتجارة ،وكذلك يف إنشاء شركات جتارية وصناعية ،ويف ممارسة
العمل املهني اخلاص.
•معاملة الالجىء معاملة املواطن حال التوزيع العمومي للمنتجات الغذائية أو
غيرها التي تقوم الدولة بتوزيعها على السكان.
•مينح الالجىء نفس املعاملة املمنوحة ملواطني دولة اللجوء يف ما يخص التعليم
األ ّولي .ومينح الالجئون أفضل معاملة ممكنة فيما يخص فروع التعليم غير
األ ّولي ،وخاصة على صعيد متابعة الدراسة ،واالعتراف باملص ّدقات والشهادات
املدرسية والدرجات العلمية املمنوحة لهم يف اخلارج ،واإلعفاء من الرسوم
والتكاليف ،وتقدمي املنح الدراسية.
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•متنح الدول املتعاقدة الالجئني املقيمني بصورة نظامية يف إقليمها املعاملة
نفسها املمنوحة ملواطنيها يف مجال اإلغاثة واملساعدة العامة.
•متنح الدول املتعاقدة الالجئني املقيمني بصورة نظامية يف إقليمها املعاملة
نفسها املمنوحة للمواطنني فيما يخص اإلعانات العائلية ،إذا كانت تشكل
جزءاً من األجر ،ويخضع لذات ساعات العمل ،والترتيبات اخلاصة بساعات
العمل اإلضافية ،واإلجازات مدفوعة األجر ،والقيود على العمل يف املنزل،
لسن العمل ،والتلمذة والتدريب املهني ،وعمل النساء واألحداث،
واحلد األدنى ّ
والضمان االجتماعي (األحكام القانونية اخلاصة بإصابات العمل واألمراض
املهنية ،واألمومة ،واملرض ،والعجز والشيخوخة ،والوفاة ،والبطالة ،واألعباء
العائلية.
• ُينَح الالجىء املقيم بصورة نظامية حق اختيار محل إقامته والتنقل احلر
ضمن أراضي الدولة ،على أن يكون ذلك رهناً باألنظمة التي تنطبق على
األجانب عامة يف الظروف نفسها.
• ُينَح الالجىء بطاقة هوية شخصية إذا كان ال ميلك وثيقة سفر صاحلة.
• ُينَح الالجئ املقيم بصورة نظامية يف إقليم الدول (دول اللجوء) وثائق سفر
لتمكينه من السفر إلى خارج هذا اإلقليم ،ما لم تتطلب خالف ذلك أسباب
قاهرة تتصل باألمن الوطني أو النظام العام.
•ال يجوز حتميل الالجئني أية أعباء أو رسوم أو ضرائب ،تغاير أو تفوق تلك
املستوفاة من قبل املواطنني أو األجانب يف أحوال مماثلة.
•حق الالجىء بنقل كل ما حمله إلى أراضي الدولة (دولة اللجوء) من موجودات
حال انتهاء اللجوء أو حال رغبة الالجىء باالنتقال إلى دولة أخرى بقصد
االستقرار.
هل تفرض االتفاقية التزامات
على الالجىء؟

يتعني على كل الجئ أن يحترم قوانني دولة اللجوء وأنظمتها ،وأن يتجنب مخالفتها
واخلروج عن أحكامها .كما يجب على الالجىء أن يتقيد -أيضاً -بالتدابير امل ُ ّتخَ ذة على
صعيد دولة اللجوء للمحافظة على النظام العام ،كاالمتناع مثال عن عقد التجمعات،
املس بأمن الدولة املتواجد فيها ،كما عليه
والتظاهر غير السلمي ،أو التحريض أو ّ
احترام جميع التدابير التي تضعها دولة اللجوء بشأن أمنها ونظامها العام.
ويف حال خالف الالجىء ذلك ميكن لدولة اللجوء مساءلته ومعاقبته ،كما ميكن لها أن
تقرر طرده خارج أراضيها.
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هل يجوز لدولة اللجوء طرد
الالجىء؟

يجوز لدولة اللجوء ،وألسباب تتعلق باألمن الوطني أو النظام العام ،أن تطرد الجئاً
موجوداً يف إقليمها بصورة نظامية.
ولكي ال تتعسف الدول باستخدام هذه السلطة ،تشترط االتفاقية ضرورة أن يكون قرار
الطرد قد مت اتخاذه وفقاًَ لإلجراءات التي ينص عليها قانون الدولة؛ أي إذا اشترط
القانون أن يكون قرار الطرد صادراً عن جهات قضائية معينة ،فهنا يجب أن يصدر
القرار عن هذه اجلهة.
كما يجب أن يُسمح لالجئ ،ما لم تتطلب خالف ذلك أسباب قاهرة ،أن يتصل باألمن
الوطني ،وأن يقدم ب ّينات إلثبات براءته من األسباب التي اقتضت طرده ،وأن ميارس حق
االستئناف على قرار الطرد ،وأن يكون له وكيل ميثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة.
ويجب أن متنح دولة اللجوء الالجئ ،الذي صدر بحقّه قرار الطرد ،مهلة معقولة ليلتمس
خاللها قبوله بصورة قانونية يف بلد آخر ،كما يجوز للدولة خالل هذه املهلة ،أن تفرض
على الالجىء ما تراه ضرورياً من التدابير الداخلية ،كإلزامه باإلقامة يف منطقة معينة،
أو غيرها من التدابير.

هل ميكن لدولة اللجوء أن
تعيد الالجىء إلى الدولة
التي هرب منها طلباً لألمن
واحلماية؟

ال يجوز ألية دولة أن تطرد الجئاً ،أو تر ّده -بأية صورة من الصور -إلى الدولة التي
جلأ منها حلماية حياته أو حريته التي تهددت فيها بسبب عرقه أو دينه ،أو جنسيته ،أو
انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة ،أو بسبب آرائه السياسية.

وردت عبارة «الالجىء املقيم
أو املوجود يف إقليمها بصورة
نظامية» ،فهل يعني ذلك وجود
الجىء مقيم بصورة غير
نظامية أو غير مشروعة يف
بلد امللجأ؟

الالجىء املقيم بصورة نظامية هو الشخص الذي دخل أراضي دولة اللجوء بطريقة
قانونية عبر تقدمي نفسه إلى سلطاتها ،وحصل ج ّراء ذلك على إذن االقامة.

هل يجوز للدولة عقاب
الالجئني املتدفقني إلى
أراضيها بصورة غير نظامية
أو غير مشروعة؟

يف حني تطلق صفة الالجىء املقيم بصورة غير نظامية أو غير مشروعة ،على الالجئني
الذين يلجؤون إلى إقليم دولة اللجوء مباشرة من الدولة التي يتعرضوا فيها لالضطهاد
بسبب عرقهم أو دينهم ،أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية معينة ،أو بسبب
آرائهم السياسية ،من دون أن يتقدموا لسلطات تلك الدولة باحلصول على إذن إقامة.
ال يجوز للدول فرض عقوبات جزائية على أي الجىء بسبب دخوله أو وجوده غير
القانوني على أراضيها ،إذا جلأ مباشرة من اإلقليم الذي كانت فيه حياته أو حريته
مهددة.
وعلى الدول االطراف يف هذه االتفاقية إذا ما رفضت منح هذا الشخص صفة الالجىء
أن متنحه مهلة معقولة ،وكذلك كل التسهيالت الضرورية ،ليحصل على إذن قبوله يف بلد
آخر يَس َمح بدخوله إليه.
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متى تنتهي حالة اللجوء؟

تنتهي وتزول صفة الالجىء عن الشخص يف عدة حاالت أهمها:
•عودة الالجىء إلى دولته األصلية باختياره وإرادته.
•استرداد الالجىء جلنسيته القدمية التي فقدها.
•حصول الالجىء على جنسية بلد اللجوء.
•حصول الالجىء على جنسية دولة أخرى.
•إذا كان شخص ال ميلك جنسية ،أي عدمي اجلنسية ،وأصبح نتيجة لزوال
األسباب التي أدت إلى االعتراف له بصفة الالجئ ،قادراً على أن يعود إلى
إقامته املعتادة يف بلده السابق.

هل يجوز التحفّظ على أحكام
هذه االتفاقية؟

ألية دولة طرف أن تعلن ،لدى توقيع هذه االتفاقية أو تصديقها أو االنضمام إليها،
حتفّظها على بعض موادها ،وبالتالي ،إعفاء ذاتها من االلتزام صراحة ببعض مواد
االتفاقية.
وحق الدول يف إبداء حتفظاتها على املعاهدات التي توقعها ،أو تص ّدق عليها ،أو تقبلها،
أو توافق عليها ،أو تنضم إليها ،ثابت يف القانون الدولي العام .غير أن هذا احلق غير
مطلق وإمنا مقيد ببعض الشروط ،كأن يكون التحفظ غير محظور ،وأال ميس التحفظ
موضوع االتفاقية وغرضها.
وعلى صعيد االتفاقية الدولية اخلاصة بالالجئني ،فقد أكدت هذه االتفاقية صراح ًة
عدم جواز حتفّظ الدول على مواد معينة ،أال وهي :املواد  1و 3و 4و 6فقرة ( )1و
(  ) 33واملواد  36إلى .46

هل هناك جهات تشرف على
تطبيق هذه االتفاقية أو تراقب
مدى احترام الدول لها؟

تشرف مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،أو أية مؤسسة أخرى تابعة لألمم
املتحدة قد تخلفها يف ممارسة وظائفها ،على تطبيق هذه االتفاقية لضمان احترامها
وتطبيقها من قبل الدول األطراف.
واستناداً ألحكام االتفاقية ،يقع على عاتق الدول األطراف بهذه االتفاقية واجب تزويد
املفوضية باملعلومات والبيانات اإلحصائية املتعلقة بالتالي:
•وضع الالجئني.
• وضع هذه االتفاقية موضع التنفيذ.
•القوانني واألنظمة واملراسيم النافذة بشأن الالجئني.
كما يجب على الدول األطراف إبالغ األمني العام لألمم املتحدة بنصوص ما قد تعتمده
من قوانني وأنظمة لتأمني تطبيق هذه االتفاقية.
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من هي مفوضية شؤون
الالجئني وما هو اختصاصها؟

أنشأت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،ووضعت
نظامها األساسي مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم ( 428د )5-املؤرخ يف  14كانون
األول/ديسمبر 1950م.
وتختص مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،ممثل ًة برئاسة املفوض السامي لشؤون
الالجئني ،مبمارسة املهام التالية:
1 .1توفير احلماية لالجئني الذين تشملهم اختصاصات املفوضية من خالل:

 .أالعمل على إبرام اتفاقيات دولية وتصديقها حلماية الالجئني ،واإلشراف على
تطبيقها واقتراح إدخال تعديالت عليها.
 .بالعمل -عن طريق اتفاقات خاصة -مع احلكومات على تنفيذ أية تدابير ترمي
إلى حتسني أحوال الالجئني ،وإلى خفض عدد الذين يحتاجون إلى حماية.

 .تمؤازرة اجلهود احلكومية واخلاصة الرامية إلى تيسير عودة الالجئني باختيارهم
إلى أوطانهم ،أو اندماجهم يف مجتمعات وطنية جديدة.

 .ثتشجيع قبول الالجئني على أراضي الدول التي انضمت لهذه االتفاقية دون
استثناء أولئك املنتمني إلى أكثر الفئات عوزاً.

 .جالسعي إلى احلصول على ترخيص لالجئني بنقل أصولهم ،وخاصة ما يحتاجون
إليه منها ،لالستقرار يف بلد آخر.

 .ح احلصول من احلكومات على معلومات بشأن عدد الالجئني املوجودين على
أراضيها واألوضاع التي يعيشون فيها ،وبشأن القوانني واألنظمة املتعلقة بهم.

 .خالبقاء على اتصال وثيق باحلكومات واملنظمات احلكومية الدولية املعنية.

 .دإقامة عالقات ،بالطريقة التي يراها أفضل ،مع املنظمات اخلاصة املعنية
بشؤون الالجئني.
 .ذتيسير تنسيق جهود املنظمات اخلاصة املهتمة برفاه الالجئني.
 .2ممارسة أية مهام إضافية تقرر اجلمعية العامة تكليفه بها ،مبا يف ذلك إعادة
الالجئني إلى أوطانهم وإعادة استقرارهم يف بلد آخر ،يف حدود املوارد املوضوعة حتت
تصرفه.

 .3إدارة أية أموال عامة أو خاصة يتلقاها من أجل مساعدة الالجئني ،ويقوم بتوزيعها
على الهيئات اخلاصة ،وكذلك -عند اللزوم -على الهيئات العامة ،التي يعتبرها األكثر
أهلية لتأمني هذه املساعدة.
 .4للمفوض السامي أن يرفض أي عرض ال يعتبره سليماً أو ال ميكن االنتفاع به .وليس
له أن يوجه نداء إلى احلكومات طلباً لألموال ،أو أن يوجه ندا ًء عاماً دون موافقة مسبقة
من اجلمعية العامة .وعليه أن يُ َ
ض ِّمن تقريره السنوي بياناً بنشاطه يف هذا امليدان.

 .5للمفوض السامي حق عرض آرائه أمام اجلمعية العامة واملجلس االقتصادي
واالجتماعي وأجهزتهما الفرعية .يرفع املفوض السامي ،عن طريق املجلس االقتصادي
واالجتماعي ،تقريراً سنوياً إلى اجلمعية العامة .ويتم النظر يف هذا التقرير؛ كبند مستقل
من بنود جدول أعمال اجلمعية العامة.
هل متت إضافة تعديالت
جديدة على أحكام االتفاقية؟

مت اعتماد بروتوكول إضايف الحكام هذه االتفاقية مكون من إحدى عشرة مادة ،وذلك
مبقتضى قرار اجلمعية العامة لالمم املتحدة ،رقم  ،2198املؤرخ يف  16كانون األول/
ديسمبر 1966م ،والذي دخل حيز النفاذ والتطبيق يف  4تشرين األول/أكتوبر 1971م.
ولعل أهم االضافات التي أضافها هذا البروتوكول على االتفاقية تعميم وصف الالجىء
ليشمل أي حالة جلوء تقع هرباً من التعرض لالضطهاد ،بسبب العرق أو الدين ،أو
اجلنسية ،أو االنتماء إلى فئة اجتماعية معينة ،أو بسبب اآلراء السياسية ،وذلك بغض
النظر عن زمان ومكان وقوع هذا اللجوء.

11

ً
رابعا :نص االتفاقية الدولية الخاصة بوضع الالجئين
االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني
اعتمدها يوم  28متوز/يوليه 1951م مؤمتر األمم املتحدة للمفوضني بشأن الالجئني وعدميي اجلنسية ،الذي دعته
اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلى االنعقاد مبقتضى قرارها ( 429د )5-املؤرخ يف  14كانون األول/ديسمبر 1950م
تاريخ بدء النفاذ 22 :نيسان/أبريل 1954م ،وفقاًَ ألحكام املادة 43
الديباجة
إن األطراف السامني املتعاقدين،
إذ يضعون يف اعتبارهم أن ميثاق األمم املتحدة ،واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي أقرته اجلمعية العامة يف  10كانون األول/
ديسمبر 1948م ،قد أكدا مبدأ متتع جميع البشر دون متييز باحلقوق واحلريات األساسية.
وإذ يرون أن األمم املتحدة قد برهنت ،يف مناسبات عديدة ،عن عمق اهتمامها بالالجئني وعملت جاهدة على أن تكفل لهم أوسع
متتع ممكن بهذه احلقوق واحلريات األساسية،
وإذ يعتبرون أن من املرغوب فيه إعادة النظر يف االتفاقات الدولية السابقة حول وضع الالجئني ،ودمج هذه االتفاقات وتوسيع نطاق
انطباقها واحلماية التي توفرها من خالل اتفاق جديد،
وإذ يعتبرون أن منح احلق يف امللجأ قد يلقي أعباء باهظة على عاتق بلدان معينة ،وأن ذلك يجعل من غير املمكن ،دون تعاون دولي،
إيجاد حل مرض لهذه املشكلة التي اعترفت األمم املتحدة بدولية أبعادها وطبيعتها،
وإذ يعبرون عن األمل يف أن تبذل جميع الدول ،إدراكاً منها للطابع االجتماعي واإلنساني ملشكلة الالجئني ،كل ما يف وسعها للحول
دون أن تصبح هذه املشكلة سبباً للتوتر بني الدول،
وإذ يلحظون أن مهمة املفوض السامي لشؤون الالجئني هي اإلشراف على تطبيق االتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الالجئني،
ويدكون أن فعالية تنسيق التدابير التي تتخذ ملعاجلة هذه املشكلة ستكون مرهونة مبؤازرة الدول للمفوض السامي،
قد اتفقوا على ما يلي:
الفصل األول :أحكام عامة
المادة 1
تعريف لفظة «الجئ»
ألف  -ألغراض هذه االتفاقية ،تنطبق لفظة الجئ على:
1 .1كل شخص اعتبر الجئاً مبقتضى ترتيبات  12أيار/مايو 1926م و  30حزيران/يونيه 1928م ،أو مبقتضى اتفاقيتي 28
تشرين األول/أكتوبر 1933م ،و  10شباط/فبراير  1938وبروتوكول  14أيلول/سبتمبر 1939م ،أو مبقتضى دستور املنظمة

12

الدولية لالجئني .وال يحول ما اتخذته املنظمة الدولية لالجئني أثناء واليتها من مقررات بعدم األهلية لصفة الالجئ دون
منح هذه الصفة ملن تتوفر فيهم الشروط املنصوص عليها يف الفقرة  2من هذا الفرع،
2 .2كل شخص يوجد ،بنتيجة أحداث وقعت قبل  1كانون الثاني/يناير 1951م ،وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض
لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية ،خارج بلد جنسيته ،وال
يستطيع ،أو ال يريد بسبب ذلك اخلوف ،أن يستظل بحماية ذلك البلد ،أو كل شخص ال ميلك جنسية ويوجد خارج بلد
إقامته املعتادة السابق بنتيجة مثل تلك األحداث وال يستطيع ،أو ال يريد بسبب ذلك اخلوف ،أن يعود إلى ذلك البلد .فإذا
ال من البلدان التي يحمل جنسيتها .وال يعتبر محروماً
كان الشخص يحمل أكثر من جنسية ،تعني عبارة «بلد جنسيته» ك ً
من حماية بلد جنسيته إذا كان ،دون أي سبب مقبول يستند إلى خوف له ما يبرره ،لم يطلب االستظالل بحماية واحد من
البلدان التي يحمل جنسيتها.
باء .1 -ألغراض هذه االتفاقية ،يجب أن تفهم عبارة «أحداث وقعت قبل  1كانون الثاني/يناير  ،»1951الواردة يف الفرع «ألف» من
املادة  ،1على أنها تعني:
(أ) إما «أحداثاً وقعت يف أوروبا قبل  1كانون الثاني/يناير 1951م» ،أو
(ب) «أحداثاً وقعت يف أوروبا أو غيرها قبل  1كانون الثاني/يناير 1951م» ،وعلي كل دولة متعاقدة أن تعلن ،وهي توقع
هذه االتفاقية أو تصدقها أو تنضم إليها ،بأي من هذين املعنيني ستأخذ على صعيد االلتزامات التي تلقيها عليها هذه
االتفاقية.
 .2ألي دولة متعاقدة اختارت الصيغة
(أ) ،يف أي وقت ،أن توسع التزاماتها باختيار الصيغة
(ب) ،وذلك بإشعار توجهه إلى األمني العام لألمم املتحدة.
جيم -ينقضي انطباق هذه االتفاقية على أي شخص ينطبق عليه الفرع «ألف» من هذه املادة:
 .أإذا استأنف باختياره االستظالل بحماية بلد جنسيته،
 .بإذا استعاد باختياره جنسيته بعد فقدانه لها ،أو

 .تإذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية هذه اجلنسية اجلديدة ،أو
 .ثإذا عاد باختياره إلى اإلقامة يف البلد الذي غادره أو الذي ظل مقيماً خارجه خوفا من االضطهاد ،أو

 .جإذا أصبح ،بسبب زوال األسباب التي أدت إلي االعتراف له بصفة الالجئ ،غير قادر على مواصلة رفض االستظالل
بحماية بلد جنسيته ،وذلك علماً بأن أحكام هذه الفقرة ال تنطبق على أي الجئ ينطبق عليه الفرع ألف (ج) من هذه املادة
ويستطيع أن يحتج ،يف رفض طلب االستظالل بحماية بلد جنسيته ،بأسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق.
 .ح إذا كان شخص ال ميلك جنسية وأصبح ،بسبب زوال األسباب التي أدت إلى االعتراف له بصفة الالجئ ،قادراً على أن
يعود إلى بلد إقامته املعتادة السابق ،وذلك علماً بأن أحكام هذه الفقرة ال تنطبق على أي الجئ ينطبق عليه الفرع ألف
( )1من هذه املادة ويستطيع أن يحتج ،يف رفض العودة إلى بلد إقامته املعتادة السابق ،بأسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد
سابق.
دال -ال تنطبق هذه االتفاقية على األشخاص الذين يتمتعون حالي ًا بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكاالت تابعة لألمم املتحدة
غير مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني .فإذا توقفت هذه احلماية أو املساعدة ألي سبب دون أن يكون مصير هؤالء األشخاص
قد سوي نهائي ًا طبق ًا ملا يتصل باألمر من القرارات التي اعتمدتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة يصبح هؤالء األشخاص ،بجراء
ذلك ،مؤهلني للتمتع مبزايا هذه االتفاقية.
هاء -ال تنطبق أحكام هذه االتفاقية على أي شخص اعتبرته السلطات املختصة يف البلد الذي اتخذ فيه مقام ًا له مالك ًا للحقوق
وعليه االلتزامات املرتبطة بجنسية هذا البلد.
واو -ال تنطبق أحكام هذه االتفاقية على أي شخص تتوفر أسباب جدية لالعتقاد بأنه:
(أ) ارتكب جرمية ضد السالم أو جرمية حرب أو جرمية ضد اإلنسانية ،باملعنى املستخدم لهذه اجلرائم يف الصكوك
الدولية املوضوعة للنص على أحكامها بشأنها،
(ب) ارتكب جرمية جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله يف هذا البلد بصفة الجئ،
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(ج) ارتكب أفعاالً مضادة ألهداف األمم املتحدة ومبادئها.
المادة 2
التزامات عامة
على كل الجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه ،خصوصاً ،أن ينصاع لقوانينه وأنظمته ،وأن يتقيد بالتدابير املتخذة
فيه للمحافظة على النظام العام.
المادة 3
عدم التمييز
تطبق الدول املتعاقدة أحكام هذه االتفاقية على الالجئني دون متييز بسبب العرق أو الدين أو بلد املنشأ.
المادة 4
الدين
متنح الدول املتعاقدة الالجئني داخل أراضيها معاملة توفر لهم على األقل ذات الرعاية املمنوحة ملواطنيها على صعيد حرية ممارسة
شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية ألوالدهم.
المادة 5
الحقوق الممنوحة بمعزل عن هذه االتفاقية
ال يعتبر أي حكم يف هذه االتفاقية مخ ً
ال بأية حقوق أو مزايا متنحها دولة متعاقدة لالجئني مبعزل عن هذه االتفاقية.
المادة 6
عبارة «في نفس الظروف»
ألغراض هذه االتفاقية ،تعني عبارة «يف نفس الظروف» ،ضمناً ،أن على الالجئ ،من أجل التمتع بحق ما ،أن يستويف كافة املتطلبات
التي تقضي من الفرد العادي للتمتع بهذا احلق (وال سيما تلك املتعلقة مبدة أو شروط املكوث واإلقامة) لو لم يكن الجئاً ،باستثناء
تلك التي حتول طبيعتها دون استيفاء الالجئ لها.
المادة 7
اإلعفاء من المعاملة بالمثل
1 .1حيثما ال تنص هذه االتفاقية على منح الالجئني معاملة أفضل ،تعاملهم الدولة املتعاقدة معاملتها لألجانب عامة.
2 .2يتمتع جميع الالجئني ،بعد مرور ثالث سنوات على إقامتهم ،باإلعفاء ،على أرض الدول املتعاقدة ،من شرط املعاملة
التشريعية باملثل.
3 .3تواصل كل دولة متعاقدة منح الالجئني احلقوق واملزايا التي كانوا مؤهلني لها فع ً
ال ،مع عدم توفر معاملة باملثل ،بتاريخ بدء
نفاذ هذه االتفاقية إزاء الدولة املذكورة.
4 .4تنظر الدول املتعاقدة بعني العطف يف إمكانية منح الالجئني ،مع عدم توفر معاملة باملثل ،حقوقاً ومزايا باإلضافة إلى تلك
التي تؤهلهم لها الفقرتان  2و ،3وكذلك يف إمكانية جعل اإلعفاء من املعاملة باملثل يشمل الجئني ال يستوفون الشروط
املنصوص عليها يف الفقرتني  2و.3
5 .5تنطبق أحكام الفقرتني  2و  3على احلقوق واملزايا املذكورة يف املواد  13و 18و 19و 21و 22من هذه االتفاقية كما تنطبق
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على احلقوق واملزايا التي ال تنص عليها هذه االتفاقية.
المادة 8
اإلعفاء من التدابير االستثنائية
حني يتعلق األمر بالتدابير االستثنائية التي ميكن أن تتخذ ضد أشخاص أو ممتلكات أو مصالح مواطني دولة أجنبية معينة ،متتنع
الدول املتعاقدة عن تطبيق هذه التدابير على أي الجئ يحمل رسمياً جنسية تلك الدولة ملجرد كونه يحمل هذه اجلنسية .وعلى
الدول املتعاقدة التي ال تستطيع مبقتضى تشريعها تطبيق املبدأ العام املنصوص عليه يف هذه املادة أن تقوم ،يف احلاالت املناسبة،
مبنح إعفاءات ملثل هؤالء الالجئني.
المادة 9
التدابير المؤقتة
ليس يف أي من أحكام هذه االتفاقية ما مينع دولة متعاقدة ،يف زمن احلرب أو يف غيره من الظروف اخلطيرة واالستثنائية ،من أن
تتخذ مؤقتاً من التدابير ،بحق شخص معني ،ما تعتبره أساسياً ألمنها القومي ،ريثما يثبت لتلك الدولة املتعاقدة أن هذا الشخص
الجئ بالفعل وأن اإلبقاء على تلك التدابير ضروري يف حالته لصالح أمنها القومي.
المادة 10
تواصل اإلقامة
1 .1حني يكون الالجئ قد أبعد قسراً خالل احلرب العاملية الثانية ونقل إلى أرض دولة متعاقدة ،ويكون مقيماً فيها ،تعتبر فترة
مكوثه القسري هذه مبثابة إقامة شرعية يف أرض هذه الدولة.
2 .2حني يكون الالجئ قد أبعد قسراً أثناء احلرب العاملية الثانية عن أرض دولة متعاقدة ،ثم عاد إليها قبل بدء نفاذ هذه
االتفاقية ليتخذ مقاماً فيها ،تعتبر فترتا إقامته السابقة والالحقة لهذا اإلبعاد القسري ،من أجل أية أغراض تتطلب إقامة
غير منقطعة ،مبثابة فترة واحدة غير منقطعة.
المادة 11
البحارة والالجئون
يف حالة الالجئني الذين يعملون بصورة منتظمة كأعضاء يف طاقم سفينة ترفع علم دولة متعاقدة ،تنظر هذه الدولة بعني العطف
يف إمكانية السماح لهؤالء الالجئني باالستقرار على أرضها وتزويدهم بوثائق سفر ،أو يف قبولهم مؤقتاً على أرضها تسهي ً
ال ،على
اخلصوص ،الستقرارهم يف بلد آخر.
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الفصل الثاني :الوضع القانوني
المادة 12
األحوال الشخصية
1 .1تخضع أحوال الالجئ الشخصية لقانون بلد موطنه ،أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن.
2 .2حتترم الدولة املتعاقدة حقوق الالجئ املكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية ،وال سيما احلقوق املرتبطة بالزواج ،على
أن يخضع ذلك عند االقتضاء الستكمال الشكليات املنصوص عليها يف قوانني تلك الدولة ،ولكن شريطة أن يكون احلق
املعني واحد من احلقوق التي كان سيعترف بها تشريع الدولة املذكورة لو لم يصبح صاحبه الجئاً.
المادة 13
ملكية األموال المنقولة وغير المنقولة
متنح الدول املتعاقدة كل الجئ أفضل معاملة ممكنة ،ال تكون يف أي حال أدنى رعاية من تلك املمنوحة ،يف نفس الظروف ،لألجانب
عامة ،يف ما يتعلق باحتياز األموال املنقولة وغير املنقولة واحلقوق األخرى املرتبطة بها ،وباإليجار وغيره من العقود املتصلة مبلكية
األموال املنقولة وغير املنقولة.
المادة 14
الحقوق الفنية والملكية الصناعية
يف مجال حماية امللكية الصناعية ،كاالختراعات والتصاميم أو النماذج والعالمات املسجلة واألسماء التجارية ،ويف مجال حماية
احلقوق على األعمال األدبية والفنية والعلمية ،مينح الالجئ يف بلد إقامته املعتادة نفس احلماية املمنوحة ملواطني ذلك البلد ،ومينح
يف إقليم أي من الدول املتعاقدة األخرى نفس احلماية املمنوحة يف ذلك اإلقليم ملواطني بلد إقامته املعتادة.
المادة 15
حق االنتماء للجمعيات
متنح الدول املتعاقدة الالجئني املقيمني بصورة نظامية يف إقليمها ،بصدد اجلمعيات غير السياسية وغير املستهدفة للربح والنقابات
املهنية ،أفضل معاملة ممكنة متنح ،يف نفس الظروف ملواطني بلد أجنبي.
المادة 16
حق التقاضي أمام المحاكم
1 .1يكون لكل الجئ ،على أراضي جميع الدول املتعاقدة ،حق التقاضي احلر أمام احملاكم.
2 .2يتمتع كل الجئ ،يف الدولة املتعاقدة محل إقامته املعتادة ،بنفس املعاملة التي يتمتع بها املواطن من حيث حق التقاضي أمام
احملاكم ،مبا يف ذلك املساعدة القضائية ،واإلعفاء من ضمان أداء احملكوم به.
3 .3يف ما يتعلق باألمور التي تتناولها الفقرة  ،2مينح كل الجئ ،يف غير بلد إقامته املعتادة من بلدان الدول املتعاقدة ،نفس
املعاملة املمنوحة فيها ملواطني بلد إقامته املعتادة.
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الفصل الثالث :أعمال الكسب
المادة 17
العمل المأجور
1 .1متنح الدول املتعاقدة الالجئني املقيمني بصورة نظامية يف إقليمها أفضل معاملة ممكنة متنح ،يف نفس الظروف ،ملواطني
بلد أجنبي يف ما يتعلق بحق ممارسة عمل مأجور.
2 .2ويف أي حال ،ال تطبق على الالجئ التدابير التقييدية املفروضة على األجانب أو على استخدام األجانب من أجل حماية
سوق العمل الوطنية إذا كان قد أعفي منها قبل تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية إزاء الدولة املتعاقدة املعنية ،أو إذا كان
مستوفياً أحد الشروط التالية:
 .أأن يكون قد استكمل ثالث سنوات من اإلقامة يف البلد،
 .بأن يكون له زوج يحمل جنسية بلد إقامته .على أن الالجئ ال يستطيع أن يتذرع بانطباق هذا احلكم عليه إذا كان قد
هجر زوجه،
 .تأن يكون له ولد أو أكثر يحمل جنسية بلد إقامته.
3 .3تنظر الدول املتعاقدة بعني العطف يف أمر اتخاذ تدابير ملساواة حقوق جميع الالجئني بحقوق مواطنيها من حيث العمل
املأجور ،وعلى وجه اخلصوص حقوق أولئك الالجئني الذي دخلوا أراضيها مبقتضى برامج جللب اليد العاملة أو خطط
الستقدام مهاجرين.
المادة 18
العمل الحر
متنح الدول املتعاقدة الالجئني املقيمني بصورة نظامية يف إقليمها أفضل معاملة ممكنة ،وعلى أال تكون يف أي حال أقل رعاية من
تلك املمنوحة لألجانب عامة يف نفس الظروف ،يف ما يتعلق مبمارستهم عم ً
ال حلسابهم اخلاص يف الزراعة والصناعة واحلرف
اليدوية والتجارة ،وكذلك يف إنشاء شركات جتارية وصناعية.
المادة 19
المهن الحرة
1 .1متنح الدول املتعاقدة الالجئني املقيمني بصورة نظامية يف إقليمها ،إذا كانوا يحملون شهادات معترفاً بها من قبل السلطات
املختصة يف الدولة ويرغبون يف ممارسة مهنة حرة ،أفضل معاملة ممكنة ،على أال تكون يف أي حال أقل رعاية من تلك
املمنوحة لألجانب عامة يف نفس الظروف.
2 .2تبذل الدول املتعاقدة قصارى جهدها ،وفقاًَ لقوانينها ودساتيرها ،لتأمني استيطان مثل هؤالء الالجئني يف غير إقليمها
املتروبولي من األقاليم التي تتولى هذه الدول املسؤولية عن عالقاتها الدولية.
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الفصل الرابع :الرعاية
المادة 20
التوزيع المقنن
حيثما وجد نظام تقنني ينطبق على عموم السكان ويخضع له التوزيع العمومي للمنتجات غير املتوفرة بالقدر الكايف ،يعامل الالجئون
معاملة املواطنني.
المادة 21
اإلسكان
فيما يخص اإلسكان ،وبقدر ما يكون هذا املوضوع خاضعاً للقوانني أو األنظمة أو خاضعاً إلشراف السلطات العامة ،متنح الدول
املتعاقدة الالجئني املقيمني بصورة نظامية يف إقليمها أفضل معاملة ممكنة ،على أال تكون يف أي حال أقل رعاية من تلك املمنوحة
لألجانب عامة يف نفس الظروف.
المادة 22
التعليم الرسمي
1 .1متنح الدول املتعاقدة الالجئني نفس املعاملة املمنوحة ملواطنيها يف ما يخص التعليم األولي.
2 .2متنح الدول املتعاقدة الالجئني أفضل معاملة ممكنة ،على أال تكون يف أي حال أقل رعاية من تلك املمنوحة لألجانب عامة
يف نفس الظروف ،يف ما يخص فروع التعليم غير األولي ،وخاصة على صعيد متابعة الدراسة ،واالعتراف باملصدقات
والشهادات املدرسية والدرجات العلمية املمنوحة يف اخلارج ،واإلعفاء من الرسوم والتكاليف ،وتقدمي املنح الدراسية.
المادة 23
اإلغاثة العامة
متنح الدول املتعاقدة الالجئني املقيمني بصورة نظامية يف إقليمها نفس املعاملة املمنوحة ملواطنيها يف مجال اإلغاثة واملساعدة
العامة.
المادة 24
تشريع العمل والضمان االجتماعي
1 .1متنح الدول املتعاقدة الالجئني املقيمني بصورة نظامية يف إقليمها نفس املعاملة املمنوحة للمواطنني فيما يخص األمور
التالية:
 -يف حدود كون هذه الشؤون خاضعة للقوانني واألنظمة أو إلشراف السلطات اإلدارية :األجر مبا فيه اإلعانات العائلية إذاكانت تشكل جزءاً من األجر ،وساعات العمل ،والترتيبات اخلاصة بساعات العمل اإلضافية ،واإلجازات املدفوعة األجر،
والقيود على العمل يف املنزل ،واحلد األدنى لسن العمل ،والتلمذة والتدريب املهني ،وعمل النساء واألحداث ،واالستفادة
من املزايا التي توفرها عقود العمل اجلماعية،
 -الضمان االجتماعي (األحكام القانونية اخلاصة بإصابات العمل واألمراض املهنية واألمومة واملرض والعجز والشيخوخةوالوفاة والبطالة واألعباء العائلية ،وأية طوارئ أخرى تنص القوانني واألنظمة على جعلها مشمولة بنظام الضمان
االجتماعي) ،رهناً بالقيود التي قد تفرضها:
 .أترتيبات مالئمة تهدف للحفاظ على احلقوق املكتسبة أو التي هي قيد االكتساب،

18

 .بقوانني أو أنظمة خاصة ببلد اإلقامة قد تفرض أحكاماً خاصة بشأن اإلعانة احلكومية الكلية أو اجلزئية املدفوعة
بكاملها من األموال العامة ،وبشأن اإلعانات املدفوعة لألشخاص الذين ال يستوفون شروط املساهمة املفروضة
ملنح راتب تقاعدي عادي.
2 .2إن حق التعويض عن وفاة الجئ بنتيجة إصابة عمل أو مرض مهني ال يتأثر بوقوع مكان إقامة املستحق خارج إقليم الدولة
املتعاقدة.
3 .3جتعل الدول املتعاقدة املزايا الناجمة عن االتفاقات التي عقدتها أو التي ميكن أن تعقدها ،واخلاصة باحلفاظ على احلقوق
املكتسبة أو التي هي قيد االكتساب على صعيد الضمان االجتماعي ،شاملة لالجئني ،دون أن يرتهن ذلك إال باستيفاء
الالجئ للشروط املطلوبة من مواطني الدول املوقعة على االتفاقات املعنية.
4 .4تنظر الدول املتعاقدة بعني العطف يف إمكانية جعل االتفاقات املماثلة ،النافذة املفعول أو التي قد تصبح نافذة املفعول بني
هذه الدول املتعاقدة ودول غير متعاقدة ،بقدر اإلمكان ،شاملة لالجئني.

الفصل الخامس :التدابير اإلدارية
المادة 25
المساعدة اإلدارية
1 .1عندما يكون من شأن ممارسة الالجئ حقاً له أن تتطلب عادة مساعدة سلطات بلد أجنبي يتعذر عليه الرجوع إليها ،تعمل
الدول املتعاقدة التي يقيم الالجئ على أراضيها على تأمني هذه املساعدة إما بواسطة سلطاتها أو بواسطة سلطة دولية.
2 .2تصدر السلطة أو السلطات املذكورة يف الفقرة األولى لالجئني ،أو تستصدر لهم بإشرافها ،الوثائق أو الشهادات التي
يجري إصدارها لألجنبي ،عادة ،من قبل سلطاته الوطنية أو بواسطتها.
3 .3تقوم الوثائق أو الشهادات الصادرة على هذا النحو مقام الصكوك الرسمية التي تسلم لألجانب من قبل سلطاتهم الوطنية
أو بواسطتها ،وتظل معتمدة إلى أن يثبت عدم صحتها.
4 .4رهناً باحلاالت التي ميكن أن يستثني فيها املعوزون ،يجوز استيفاء رسوم لقاء اخلدمات املذكورة يف هذه املادة ،ولكن ينبغي
أن تكون هذه الرسوم معتدلة ومتكافئة مع ما يفرض على املواطنني من رسوم لقاء اخلدمات املماثلة.
5 .5ال متس أحكام هذه املادة باملادتني  27و .28
المادة 26
حرية التنقل
متنح كل من الدول املتعاقدة الالجئني املقيمني بصورة نظامية يف إقليمها حق اختيار محل إقامتهم والتنقل احلر ضمن أراضيها،
على أن يكون ذلك رهناً بأية أنظمة تنطبق على األجانب عامة يف نفس الظروف.
المادة 27
بطاقات الهوية
تصدر الدول املتعاقدة بطاقة هوية شخصية لكل الجئ موجود يف إقليمها ال ميلك وثيقة سفر صاحلة.
المادة 28
وثائق السفر
1 .1تصدر الدول املتعاقدة لالجئني املقيمني بصورة نظامية يف إقليمها وثائق سفر لتمكينهم من السفر إلي خارج هذا اإلقليم،
ما لم تتطلب خالف ذلك أسباب قاهرة تتصل باألمن الوطني أو النظام العام .وتنطبق أحكام ملحق هذه االتفاقية بصدد
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الوثائق املذكورة .وللدول املتعاقدة إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل الجئ آخر فيها .وعليها خصوصاً أن تنظر بعني
العطف إلى إصدار وثيقة سفر من هذا النوع ملن يتعذر عليهم احلصول على وثيقة سفر من بلد إقامتهم النظامية من
الالجئني املوجودين يف إقليمها.
2 .2تعترف الدول املتعاقدة بوثائق السفر التي أصدرها أطراف االتفاقات الدولية السابقة يف ظل هذه االتفاقات ،وتعاملها
كما لو كانت قد صدرت مبقتضى أحكام هذه املادة.
المادة 29
األعباء الضريبية
1 .1متتنع الدول املتعاقدة عن حتميل الالجئني أية أعباء أو رسوم أو ضرائب ،أياً كانت تسميتها ،تغاير أو تفوق تلك املستوفاة
أو التي قد يصار إلى استيفائها يف أحوال مماثلة.
2 .2ليس يف أحكام الفقرة السابقة ما يحول دون أن تطبق على الالجئني القوانني واألنظمة املتعلقة بالرسوم املتصلة بإصدار
الوثائق اإلدارية ،مبا فيها بطاقات الهوية.
المادة 30
نقل الموجودات
1 .1تسمح الدول املتعاقدة لالجئني ،وفقاًَ لقوانينها وأنظمتها ،بنقل ما حملوه إلى أرضها من موجودات إلى بلد آخر سمح لهم
باالنتقال إليه بقصد االستقرار فيه.
2 .2تنظر الدول املتعاقدة بعني العطف إلى الطلبات التي يقدمها الالجئون للسماح لهم بنقل أي موجودات أخرى لهم ،أينما
وجدت ،يحتاجون إليها لالستقرار يف بلد آخر سمح لهم باالنتقال إليه.
المادة 31
الالجئون الموجودون بصورة غير مشروعة في بلد الملجأ
1 .1متتنع الدول املتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية ،بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني ،على الالجئني الذين يدخلون
إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن ،قادمني مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم مهددة باملعنى املقصود يف املادة ،1
شريطة أن يقدموا أنفسهم إلى السلطات دون إبطاء وأن يبرهنوا على وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانوني.
2 .2متتنع الدول املتعاقدة عن فرض غير الضروري من القيود على تنقالت هؤالء الالجئني ،وال تطبق هذه القيود إال ريثما
يسوي وضعهم يف بلد املالذ أو ريثما يقبلون يف بلد آخر .وعلى الدول املتعاقدة أن متنح الالجئني املذكورين مهلة معقولة،
وكذلك كل التسهيالت الضرورية ليحصلوا على قبول بلد آخر بدخولهم إليه.
المادة 32
الطرد
1 .1ال تطرد الدولة املتعاقدة الجئاً موجوداً يف إقليمها بصورة نظامية ،إال ألسباب تتعلق باألمن الوطني أو النظام العام.
2 .2ال ينفذ طرد مثل هذا الالجئ إال تطبيقاً لقرار متخذ وفقاًَ لألصول اإلجرائية التي ينص عليها القانون .ويجب أن يسمح
لالجئ ما لم تتطلب خالف ذلك أسباب قاهرة تتصل باألمن الوطني ،بأن يقدم بينات إلثبات براءته ،وبأن ميارس حق
االستئناف ويكون له وكيل ميثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينني خصيصاً من قبل السلطة
املختصة.
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3 .3متنح الدولة املتعاقدة مثل هذا الالجئ مهلة معقولة ليلتمس خاللها قبوله بصورة قانونية يف بلد آخر .وحتتفظ الدولة
املتعاقدة بحقها يف أن تطبق ،خالل هذه املهلة ،ما تراه ضرورياً من التدابير الداخلية.
المادة 33
حظر الطرد أو الرد
1 .1ال يجوز ألية دولة متعاقدة أن تطرد الجئاً أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود األقاليم التي تكون حياته أو حريته
مهددتني فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.
2 .2على أنه ال يسمح باالحتجاج بهذا احلق ألي الجئ تتوفر دواع معقولة العتباره خطراً على أمن البلد الذي يوجد فيه أو
العتباره ميثل ،نظراً لسبق صدور حكم نهائي عليه الرتكابه جرماً استثنائي اخلطورة ،خطراً على مجتمع ذلك البلد.
المادة 34
التجنس
تسهل الدول املتعاقدة بقدر اإلمكان استيعاب الالجئني ومنحهم جنسيتها ،وتبذل على اخلصوص كل ما يف وسعها لتعجيل إجراءات
التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه اإلجراءات إلى أدنى حد ممكن.

الفصل السادس :أحكام تنفيذية وانتقالية
المادة 35
تعاون السلطات الوطنية مع األمم المتحدة
1 .1تتعهد الدول املتعاقدة بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،أو أية مؤسسة أخرى تابعة لألمم املتحدة قد
تخلفها ،يف ممارسة وظائفها ،وتتعهد على وجه اخلصوص بتسهيل مهمتها يف اإلشراف على تطبيق أحكام هذه االتفاقية.
2 .2من أجل جعل املفوضية ،أو أية مؤسسة أخرى تابعة لألمم املتحدة قد تخلفها ،قادرة على تقدمي تقارير إلى الهيئات
املختصة يف األمم املتحدة ،تتعهد الدول املتعاقدة بتزويدها على الشكل املناسب باملعلومات والبيانات اإلحصائية املطلوبة
بشأن:
 .أوضع الالجئني،
 .بوضع هذه االتفاقية موضع التنفيذ،
 .تالقوانني واألنظمة واملراسيم النافذة أو التي قد تصبح بعد اآلن نافذة بشأن الالجئني،
المادة 36
تبليغ المعلومات عن التشريع الوطني
توايف الدول املتعاقدة األمني العام لألمم املتحدة بنصوص ما قد تعتمده من قوانني وأنظمة لتأمني تطبيق هذه االتفاقية.

21

المادة 37
عالقة االتفاقية باالتفاقيات السابقة
مع عدم املساس بأحكام الفقرة  2من املادة  28من هذه االتفاقية ،حتل هذه االتفاقية بني األطراف فيها محل ترتيبات  5متوز/يوليه
1922م و 31أيار/مايو 1924م و 12أيار/مايو 1926م و 30حزيران/يونيه 1928م و 30متوز/يوليه 1935م ،واتفاقيتي  28تشرين
األول/أكتوبر 1933م و 10شباط/فبراير 1938م ،وبروتوكول  14أيلول/سبتمبر 1939م ،واتفاق  15تشرين األول/أكتوبر 1946م.
المادة 38
تسوية المنازعات
كل نزاع ينشأ بني أطراف يف هذه االتفاقية حول تفسيرها أو تطبيقها ،ويتعذر حله بطريقة أخرى ،يحال إلى محكمة العدل الدولية
بنا ًء على طلب أي من األطراف يف النزاع.
المادة 39
التوقيع والتصديق واالنضمام
1 .1تعرض هذه االتفاقية للتوقيع يف جنيف يف  28متوز/يوليه 1951م وتودع بعد ذلك لدي األمني العام لألمم املتحدة .وهي
تعرض للتوقيع يف املكتب األوروبي لألمم املتحدة بني  28متوز/يوليه و  31آب/أغسطس 1951م ثم تعرض مجدداً للتوقيع
يف املقر الرئيسي لألمم املتحدة بني  17أيلول/سبتمبر 1951م و 31كانون األول/ديسمبر 1952م.
2 .2يتاح توقيع هذه االتفاقية جلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وكذلك ألية دولة أخرى دعيت إلى مؤمتر املفوضني حول
وضع الالجئني وعدميي اجلنسية أو وجهت إليها اجلمعية العامة دعوة لتوقيعها .وتخضع هذه االتفاقية للتصديق ،وتودع
صكوك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة.
3 .3تكون هذه االتفاقية متاحة النضمام الدول املشار إليها يف الفقرة  2من هذه املادة ابتدا ًء من  28متوز/يوليه 1951م .ويقع
االنضمام بإيداع صك انضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة.
المادة 40
بند االنطباق اإلقليمي
1 .1ألية دولة ،عند التوقيع أو التصديق أو االنضمام ،أن تعلن أن هذه االتفاقية ستشمل جميع األقاليم التي متثلها على الصعيد
الدولي أو واحد أو أكثر منها .ويبدأ سريان مفعول هذا اإلعالن يف تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية إزاء الدولة املعنية.
2 .2ويف أي وقت آخر بعد ذلك يتم توسيع نطاق شمول هذه االتفاقية بإشعار يوجه إلى األمني العام لألمم املتحدة ويصبح
ساري املفعول ابتدا ًء من اليوم التسعني الذي يلي استالم األمني العام لألمم املتحدة هذا اإلشعار ،أو من تاريخ بدء نفاذ
هذه االتفاقية إزاء الدولة املعنية أيهما جاء الحقاً.
3 .3ويف ما يتعلق باألقاليم التي ال يوسع نطاق االتفاقية ،جلعله شام ً
ال لها ،عند التوقيع أو التصديق أو االنضمام ،تنظر كل
دولة معنية يف إمكانية اتخاذ اخلطوات الالزمة جلعل انطباق هذه االتفاقية شام ً
ال لها بعد احلصول ،عند اقتضاء ذلك
ألسباب دستورية ،على موافقة حكوماتها.
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المادة 41
بند الدولة االتحادية
حني تكون الدولة احتادية وغير مركزية ،تطبق األحكام التالية:
1 .1يف ما يتعلق مبواد هذه االتفاقية التي تقع ضمن الوالية التشريعية للسلطة التشريعية االحتادية ،تكون التزامات احلكومة
االحتادية ضمن هذا النطاق نفس التزامات الدول األطراف التي ليست دوالً احتادية،
2 .2ويف ما يتعلق مبواد هذه االتفاقية التي تقع ضمن الوالية التشريعية ملختلف الدول أو الواليات أو املقاطعات املكونة لالحتاد
وغير امللزمة ،وفقاًَ للنظام الدستوري لهذا االحتاد ،باتخاذ إجراءات تشريعية ،تقوم احلكومة االحتادية يف أقرب وقت
ممكن بإحالة هذه املواد ،مع توصية إيجابية إلى السلطات املختصة يف هذه الدول أو الواليات أو املقاطعات،
3 .3تزود الدولة االحتادية الطرف يف هذه االتفاقية أية دولة متعاقدة أخرى تطلب ذلك عن طريق األمني العام لألمم املتحدة
ببيان عن األحكام القانونية واملمارسات املعمول بها يف االحتاد والوحدات املكونة له بشأن أي حكم من أحكام هذه
االتفاقية مبينة مدى املفعول الذي أعطي له بإجراء تشريعي أو بإجراء آخر.
المادة 42
التحفظات
1 .1ألية دولة ،عند التوقيع أو التصديق أو االنضمام ،حق إبداء حتفظات بشأن أية مواد يف االتفاقية غير املواد  1و 3و 4و16
( )1و 33واملواد  36إلى  46شاملة املادة األخيرة املذكورة.
2 .2ألي دولة أبدت حتفظاً وفقاًَ للفقرة  1من هذه املادة أن تسحب حتفظها يف أي حني برسالة موجهة إلى األمني العام لألمم
املتحدة.
المادة 43
بدء النفاذ
1 .1يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم التسعني الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام السادس.
2 .2أما الدولة التي تصدق االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام السادس فيبدأ نفاذ االتفاقية إزاءها
يف اليوم التسعني الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 44
االنسحاب
1 .1ألي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه االتفاقية يف أي حني بإشعار موجه إلى األمني العام لألمم املتحدة.
2 .2يبدأ سريان مفعول هذا االنسحاب إزاء الدولة املتعاقدة بعد مرور عام على تاريخ استالم األمني العام اإلشعار الذي يرد
فيه قرار االنسحاب.
3 .3أية دولة أصدرت إعالناً أو إشعاراً وفقاًَ للمادة  40أن تعلن يف أي حني ،بإشعار موجه إلى األمني العام ،أن هذه االتفاقية
ستتوقف عن شمول إقليم ما بعد سنة من تاريخ استالم األمني العام لهذا اإلشعار.
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المادة 45
إعادة النظر
1 .1لكل دولة متعاقدة ،يف أي حني ،أن تطلب إعادة النظر يف هذه االتفاقية ،بإشعار موجه إلى األمني العام لألمم املتحدة.
2 .2توصي اجلمعية العامة لألمم املتحدة باخلطوات الواجب اتخاذها ،عند االقتضاء ،إزاء هذا الطلب.
المادة 46
اإلشعارات التي يصدرها األمين العام لألمم المتحدة
يقوم األمني العام لألمم املتحدة بإعالم جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة والدول غير األعضاء املذكورة يف املادة :39
 .أباإلعالنات واإلشعارات املذكورة يف الفرع «باء» من املادة ،1
 .ببالتوقيعات وصكوك التصديق واالنضمام املذكورة يف املادة ،39
 .تباإلعالنات واإلشعارات املذكورة يف املادة ،40
 .ثبالتحفظات ورسائل سحب التحفظات املذكورة يف املادة ،42
 .جبالتاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه االتفاقية وفقاَ للمادة ،43
 .حباالنسحابات واإلشعارات املذكورة يف املادة ،44
 .خبطلبات إعادة النظر املذكورة يف املادة .45
وإثباتاً ملا تقدم ،ذيله املوقعون أدناه ،املفوضون حسب األصول بالتوقيع باسم حكوماتهم بتواقيعهم.
حرر يف جنيف ،يف هذا اليوم الثامن والعشرين من متوز/يوليه عام ألف وتسعمائة وواحد وخمسني ،على نسخة وحيدة يتساوى يف
احلجية نصها اإلنكليزي والفرنسي ،تودع يف محفوظات األمم املتحدة وتعطي صور مصدقة عنها جلميع الدول األعضاء يف األمم
املتحدة وللدول غير األعضاء املذكورة يف املادة .39
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