
 

 

 

ية لعام األفريقعترف بها بموجب اتفاقية منظمة الوحدة االعتبارات القانونية الرئيسية بشأن معايير معاملة الالجئين الم  
 مشاكل الالجئين في أفريقيالالمحّددة جوانب ال تحكمالتي  1969

مشاكل الالجئين في أفريقيا )اتفاقية المحّددة لالجوانب  تحكمالتي  1969اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام تكّمل  .1
)اتفاقية  1967وبروتوكولها لعام  2الالجئين الخاصة بوضع 1951اتفاقية عام  1(1969منظمة الوحدة األفريقية لعام 

 4.لحماية القانونية لالجئينالصّكين العالمين واألوليين لالن اللذين ال يزاالن يشكّ  3(1951عام 
 

الوارد لالجئين  1951(، تعريف اتفاقية الالجئين لعام 1)1، في المادة 1969ة األفريقية لعام اتفاقية منظمة الوحدتدرج  .2
بـ ما يلي  شار إليه في)الم   1967لة ببروتوكول عام ، بصيغتها المعدّ 1951( من اتفاقية عام 2ألف ) 1في المادة 

 والغرض الرئيسي من اتفاقية منظمة الوحدة تطبيقه في سياقات مختلفة. وضح أيضا  ، وت5"(1951"تعريف اتفاقية عام 
د كبيرة من هو توفير الحماية لالجئين في حاالت إنسانية محددة، بما في ذلك وصول أعدا 1969األفريقية لعام 

( من اتفاقية 2) 1إطار معايير المادة تندرج ضمن ظروف في بلدهم األصلي، التي األشخاص الفارين من حاالت أو 
 6.فريقيةمنظمة الوحدة األ
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من التذكير بأولوية اتفاقية عام  ، ال بدّ 1969( من اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام 2)1( و 1)1تطبيق المادة عند  .3
وهو ما تعترف  ، "الصك األساسي والعالمي المتعلق بوضع الالجئين" اباعتباره ةالمركزي ةالقانوني لمكانتها ، نظرا  1951

وعلى النقيض من ذلك، تتناول اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام  7اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية نفسها. به صراحة  
 8.ي ألزمات الالجئين في القارةدة تواجهها البلدان األفريقية في التصدّ تحديات محدّ  1969

 
مكانية تطبيق تعريف اتفا أهميةمعظم السيناريوهات الوقائعية إلى تشير  .4 ( من 2)1وتعريف المادة  1951قية عام وا 

وفي حاالت  9الجئ.يتقّدم بها شخص للحصول على صفة مطالبة على  1969ظمة الوحدة األفريقية لعام اتفاقية من
، بما في ذلك حيث 1951( ولكن ليس بموجب تعريف اتفاقية عام 2)1بموجب المادة  محدودة، قد يكون الفرد الجئا  

ذه الظروف، وفي ه االتفاقية. وأساس منصوص عليه فيال يمكن إقامة صلة سببية بين خوفه من التعرض لالضطهاد 
 10الجئ. صفة( النطاق المحتمل لألشخاص المؤهلين للحصول على 2)1ع المادة توسّ 

 
من الحقوق  محدودة   مجموعة   1969، تتضمن اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام 1951باتفاقية عام بالمقارنة  .5

صدار وثيقة سفر. 12والعودة الطوعية إلى الوطن 11لالجئين، تتراوح بين الحماية من اإلعادة القسرية وال تتضمن  13وا 
معيار المعاملة الكامل الوارد  صراحة   - 1967لبروتوكول عام  خالفا   - 1969اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام 

 1951.14من اتفاقية عام  34إلى  3في المواد من 
 

مجموعة  ، فإنّ 1969لمعظم الالجئين في أفريقيا المعترف بهم بموجب اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام بالنسبة  .6
في الممارسة العملية،  كبيرة   ل مشكلة  ال تشكّ  1969الحقوق المحدودة الواردة في اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام 

و / أو بروتوكولها لعام  1951عام  اتفاقية في كل من هي طرف  أغلبية الدول األعضاء في االتحاد األفريقي  حيث أنّ 
وفي هذه البلدان، يستفيد الالجئون المعترف بهم  1969.15عن اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام  ، فضال  1967

( من إطار حقوق االتفاقية 2) 1( أو 1) 1، سواء بموجب المادة 1969بموجب اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام 

                                                           
 من الديباجة. 9أعاله، الفقرة  1منظمة الوحدة األفريقية، المالحظة اتفاقية 7 

 .45الفقرة  أعاله، 6اشية ، الح12للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بشأن الحماية الدولية رقم التوجيهية المبادئ 8 

 .88إلى  86و 8أعاله، الفقرات  6، المالحظة نفس المرجع9 

 . 8، الفقرة نفس المرجع10 

تقوم أي دولة عضو بإخضاع شخص إلجراءات ( التي تنص  على أنه "ال 3)2المادة  أعاله، 1، المالحظة 1969لعام  منظمة الوحدة األفريقيةاتفاقية 11 

 ، مما يجبره على العودة أو البقاء في إقليم حيث تتهدد حياته أو سالمته البدنية أو حريته.العودة  إلى إقليمإجباره على مثل 

 (.1)5، الفقرة نفس المرجع12 

 (.1)6، الفقرة نفس المرجع13 

 (.1)1أعاله، المادة  3، المالحظة 1967بروتوكول عام 14 

قت  1967أو بروتوكولها لعام  1951اتفاقية عام  علىجزر القمر وإريتريا وليبيا وموريشيوس وق عت فقط اآلن، حتى 15  الدول بين عليها من أو صد 

 مدغشقر طرف   .1967وبروتوكولها لعام  1951ق بعد على اتفاقية عام جنوب السودان ولكن لم يصد   وقد وقع   في االتحاد األفريقي. 54 ـاألعضاء ال

 .1951وتواصل مدغشقر وجمهورية الكونغو االعتراف بالحدود الجغرافية التفاقية عام  .1967بروتوكول عام  فيولكن ليس  1951في اتفاقية عام 

 .1951ولكن ليس في اتفاقية عام  1967في بروتوكول عام  ، فإن كابو فيردي طرف  صوأخيرا



 في 1951فاقية الالجئين لعام جئين واتاللالمتعّلقة با 1969لعام  اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية إنّ  1951.16لعام 
ولن  17الحماية. حيث من اال يمكن تمييزه، بغض النظر عن األساس القانوني الحتياجاتهم ، مع وضع  مماثل   موقع  

ة يتجاهل الطابع التكميلي التفاقية منظمة الوحدة األفريقيوس، موضوعيا   وال مبررا   يكون االختالف في المعاملة معقوال  
بالحاجة  1969على ذلك، تعترف ديباجة اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام  وعالوة   19.ل تمييزا  وسيشكّ  1969،18لعام 

 20.والرغبة في وضع معايير مشتركة لمعاملة الالجئين
 

و / أو بروتوكولها لعام  1951في اتفاقية عام  التي ليست طرفا  و الدول األعضاء في االتحاد األفريقي  مع ذلك، فإنّ  .7
في  بإطار الحقوق المنصوص عليه قانونا   السابق، ليست ملزمة   ، أو التي احتفظت بالحدود الجغرافية للصكّ 1967

الدول األعضاء في االتحاد تدعو  1969ديباجة اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام  غير أنّ  1951.21اتفاقية عام 
تطبيق أحكام اتفاقية عام  غضون ذلك، وفي 1967وبروتوكولها لعام  1951األفريقي إلى االنضمام إلى اتفاقية عام 

عترف بهم بموجب اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية على ذلك، فإن الالجئين المّ  وعالوة   22على الالجئين في أفريقيا. 1951
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و / أو بروتوكول عام  1951الدول األعضاء في االتحاد األفريقي غير األطراف في اتفاقية عام  قبلمن  1969لعام 
 24.واإلقليمي لحقوق اإلنسان 23للقانون الدولي محميون وفقا   1967

 
، القانون الدولي لالجئين والقانون الدولي لحقوق اإلطار القانوني الدولي لحماية الالجئين، في جملة أمور  يشمل  .8

الذي  26الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب )ميثاق بانجول( ،ة خاصة بالنسبة ألفريقياومما له أهميّ  25اإلنسان.
سياسية من الحقوق المدنية وال مجموعة  ويتضمن ميثاق بانجول  ت إليه جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي.انضمّ 
الثقافية الواجبة التطبيق على كل فرد، بصرف النظر عن جنسية الشخص عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية و  فضال  
وعلى هذا النحو، يستفيد الالجئون من حماية ميثاق بانجول باستثناء  27.كان القانوني ودون تمييز من أي نوع   وضعهأو 

 املةالمعبالمقارنة بمعيار  ومما له أهمية خاصة بالنسبة لحماية الالجئين، 28المواطنين"." صراحة   تخّص ، التي 13المادة 
 29(؛5)المادة  واإلذالل، ما يلي: حظر جميع أشكال االستغالل 1951من اتفاقية عام  34إلى  3الوارد في المواد من 

اختيار اإلقامة حرية و التنقل بالحق في و  30(؛6، وحظر االحتجاز التعسفي )المادة الشخصي والحق في الحرية واألمن
 12ة للقانون )الماد مطابق   قرار  إال ب الذي دخل بصفة  قانونية   األجنبيطرد  بعدم جوازالتزام الدول و  ((؛1)12)المادة 

الحق و  ((؛3) 13الخدمات العامة )المادة  االستفادة منالحق في و  32((؛5) 12حظر الطرد الجماعي )المادة و  31((؛4)

                                                           
، 58/154 ؛9 الفقرة ،2003ديسمبر  22، 58/149 ؛10و  8 الفقرتان ،2002ديسمبر  18، 57/183 ؛8 الفقرة ،2001ديسمبر  19، 56/135 ؛3الفقرة 

 ؛7 الفقرة (،2017) 71/172و  ؛3 الفقرة ،2003ديسمبر  22
، عاهدات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان على أساس كل بلد على حدةحالة التصديق على مانظر 23 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN. 

الدول األعضاء في االتحاد األفريقي بأن ميثاق األمم المتحدة  التي تذك رمن الديباجة،  6أعاله، الفقرة  1، المالحظة لعام منظمة الوحدة األفريقيةاتفاقية 24 

اسية لحقوق الصكوك اإلقليمية األس ن  إ ا المبدأ القائل بأن البشر يتمتعون بالحقوق والحريات األساسية دون تمييز.واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان قد أكد  

، 1981يونيو  27بانجول"(، الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب )"ميثاق اإلنسان للدول األعضاء في االتحاد األفريقي في هذا الصدد هي 
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 .http://www.refworld.org/docid/493fe0b72.html ،2006يوليه  2، ميثاق الشباب األفريقياألفريقي، 

عيد الذي أُ و حاإلطار القانوني الدولي لحماية الالجئين القانون الدولي لالجئين والقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، على النيشمل 25 

ما يتعلق بالتكامل بين قانون  وفي ج(.)(، الفقرة )ل 87رقم للجنة التنفيذية . كذلك، استنتاج ا66الفقرة  أعاله، 22تأكيده في إعالن نيويورك، الحاشية 
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.e1729d52.htmlhttp://www.refworld.org/docid/4 
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المادة ) بعمل  متكافئ   متكافئ   بأجر  مقابل  ومرضية   ئة  متكاف والحق في العمل في ظل ظروف   (؛14في الملكية )المادة 
 ((؛2( و )1) 18المادة )والحق في األسرة  (؛17الحق في التعليم )المادة و  (؛16الحق في الصحة )المادة  (؛15

 ((.4) 18)المادة  والمعوقينخاصة تتناسب مع احتياجات المسنين  حماية والحق في تدابير
 

عند اضطهاده في أن يسعى الحق  شخص"لكل  ه( من ميثاق بانجول على أن3) 12المادة  على ذلك، تنصعالوة   .9
اف في ، فإن الدول األطر وبالتالي التفاقيات الدولية".لو  طبقا  لقانون كل بلد في أي دولة أجنبية ويحصل على ملجأ
والقبول في  33بضمان االحترام الكامل لمؤسسة اللجوء، بما في ذلك مبدأ عدم اإلعادة القسرية؛ ميثاق بانجول ملزمة  

السامية لألمم المتحدة لشؤون  الوصول إلى المفوضيةو  34األراضي والحصول على إجراءات منصفة وفعالة للجوء؛
(، 3)12وفقا  للمادة ÷ كما أن 35للجوء.وانطباق معايير قانون حقوق اإلنسان على األشخاص الذين يلتمسون ا ؛الالجئين
ما يضطر  ومع ذلك، عند ممارسة الحق في التماس اللجوء، غالبا   .ا  غير مشروع اللجوء عمال   التماس ال ي عتبر

كاذبة  غير كافية أو أو بوثائق دون إذن أو بدون وثائق اأو البقاء فيه الدخول إليهاأو  أراضيللوصول إلى  األشخاص
من  بسبب خوفهم هروبهمنون، على سبيل المثال، من الحصول على الوثائق الالزمة قبل قد ال يتمكّ و  36أو مزورة.

وا ا تعرضّ م عن كون الالجئين كثيرا   هذه العوامل، فضال  ينبغي أن تؤخذ و  مغادرتهم.ل الطابع الملحّ األذى الخطير و / أو 
من أشكال العقوبة، بما في ذلك القيود  تطبيق أي شكل  ألحداث صادمة، في االعتبار لدى تحديد ما إذا كان يمكن 

السامية لألمم المتحدة  وترى المفوضية 37غير النظاميين. الوجودة التنقل على أساس الدخول أو المفروضة على حريّ 
خطر  وي علىينطوالوجود غير النظاميين م الدخول أن استخدام القوانين والسياسات الوطنية التي تجرّ  لشؤون الالجئين

 38تين.إجراءات اللجوء والحماية العادل الحصول علىن األشخاص الذين يلتمسون اللجوء من أال يتمكّ 
 

                                                           
 ،28إلى  19 ، الفقرات من1996أكتوبر ، اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، 71/92 ضد زامبيا، عن حقوق اإلنسان

http://www.refworld.org/cases,ACHPR,51b6f3524.html. 

عه بكافة أنوا وتجارة الرقيق والتعذيب وخاصة االسترقاق، واإلذاللر جميع أشكال االستغالل ، التي تحظ  5أعاله، المادة  24 ميثاق بانجول، المالحظة33 

 قرار  بإال  األجنبي الذي دخل بصفة  قانونية  على أنه ال يجوز طرد  (، التي تنص  4) 12المادة و ؛المذل ةأو الالإنسانية أو  الوحشيةوالمعاملة  والعقوبات

 لألجانب.ر الطرد الجماعي (، التي تحظ  5) 12والمادة  للقانون؛ مطابق  

 وحق الحصول على( 7)المادة  يالتقاضالضمانات اإلجرائية المنصوص عليها في ميثاق بانجول، بما في ذلك حق  إلى هذا الصددتجدر اإلشارة في 34 

، اللجنة 292/04، آخرين( ضد أنغوال 13معهد حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا )بالنيابة عن إسماعيال كوناته و : انظر أيضا   (.9المعلومات )المادة 

، التي رأت فيها اللجنة http://www.refworld.org/cases,ACHPR,51b6fd4e7.html، 84 الفقرة ،2008األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، مايو 

قرار بطردهم أمام السلطات المختصة، أو مراجعة ال/  في الظروف القصوى مثل الطرد، ينبغي السماح لألفراد المتضررين بالطعن في األمرحتى  أنه "

الدولية  والمنظمة( من ميثاق بانجول في قضايا الطرد، 1) 7انطباق المادة وفي ما يتعلق ب ؛أمور  أخرى، من بين االستعانة بمحام   قضاياهم، وإمكانية
-27/89، رواندا دلمكافحة التعذيب، والرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين، واللجنة الدولية للقانونيين، واتحاد البلدان األفريقية لحقوق اإلنسان ض

 الفقرة أعاله، 33 ، والمالحظةواللقاء األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان ضد زامبيا  35و 34أعاله، الفقرتان  32المالحظة  ،46/90-49/91-99/9393

30. 

 ، الفقرة )د(.1997( XLVIII) 82استنتاج اللجنة التنفيذية رقم 35 

 .(، الفقرة )أ(XL) 58استنتاج اللجنة التنفيذية رقم 36 

 ،المبادئ التوجيهية بشأن المعايير المعمول بها المتعلقة باحتجاز ملتمسي اللجوء وبدائل االحتجاز، الالجئينلشؤون  لألمم المتحدةالسامية المفوضية 37 

 .http://www.refworld.org/docid/503489533b8.html، 11الفقرة  ،1التوجيهي  المبدأ، 2012

، 24 ، الفقرةEC/68/SC/CRP.12، 2017يونيه  16، مذكرة بشأن الحماية الدوليةالمتحدة لشؤون الالجئين، المفوضية السامية لألمم 38 

id/595e1f684.htmlhttp://www.refworld.org/doc. 
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تلزم الدول األعضاء في  1969، فإن المادة الثانية من اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام كذلك، تحت عنوان "اللجوء" .10
الالجئين  وطينتستقبال الالجئين وضمان ع تشريعاتها الخاصة السق ماالتحاد األفريقي بأن تبذل قصارى جهدها بما يتّ 

 دائمة   والهدف النهائي للحماية الدولية هو التوصل إلى حلول   39.إلى وطنهم غير القادرين أو غير الراغبين في العودة
، في هذا الصدد، على العودة الطوعية لالجئين إلى 1969اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام  وتنّص  40لالجئين.

، توطين (إعادة)بلدهم األصلي، أو   عودةالقادرين أو غير الراغبين في ال غير الالجئين في بلد اللجوء أو في بلد  آخر 
 ا  ومجموعة أوسع تدريجي ةمضمون ةقانوني صفةمنح  ،الالجئين لتوطينومما له أهمية خاصة بالنسبة  41.إلى وطنهم

ر اتفاقية عام وتوفّ  من الحقوق واالستحقاقات التي تتناسب بشكل عام مع تلك التي يتمتع بها رعايا البلد المضيف.
 42.لذلك مفيدا   قانونيا   وصكوك حقوق اإلنسان إطارا   1969واتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام  1951

 
وفي  43ن نية.ال اللتزاماتها القانونية الدولية بحسن على الدولة، بموجب القانون الدولي، أن تكفل التنفيذ الفعّ يتعيّ أخيرا ،  .11

الدول األعضاء في االتحاد األفريقي بتقديم معلومات إلى  1969هذا الصدد، تلزم اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام 
م السارية بشأن القوانين واللوائح والمراسي -وتنفيذ االتفاقية، وعلى نطاق أوسع  االتحاد األفريقي بشأن حالة الالجئين،

ة دألمم المتحالسامية ل مفوضيةالبالتعاون مع  الدول األعضاء ملزمة   وباإلضافة إلى ذلك، فإنّ  44المتعلقة بالالجئين.
في  فعاال   إقليميا   مكمال   1969لعام  لشؤون الالجئين، بما في ذلك ضمان أن تكون اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية

وأن تسمح للمفوضية بممارسة وظيفتها في مجال الحماية الدولية في إطار واليتها، بما  1951،45أفريقيا التفاقية عام 
 1967.46و / أو بروتوكول عام  1951في اتفاقية عام  ليست طرفا   في ذلك في البلدان التي هي

 دة لشؤون الالجئينالمفوضية السامية لألمم المتح

 2017ديسمبر  19
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