
  إعالن بشأن الملجأ اإلقليمي
  

  اعتمد ونشر علي المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة
  ١٩٦٧ديسمبر /كانون األول ١٤يوم ) ٢٢-د( ٢٣١٢

  
  إن الجمعية العامة،

، وقرارهـا  ١٩٦٢ديسمبر /كانون األول ١٩المؤرخ في ) ١٧-د( ١٨٣٩إذ تشير إلي قرارها 
) ٢١-د( ٢٢٠٣، وقرارهـا  ١٩٦٥ديسـمبر  /نون األولكـا  ٢٠المؤرخ في ) ٢٠-د( ٢١٠٠

  ، حول إعالن بشأن الحق في ملجأ،١٩٦٦ديسمبر /كانون األول ١٦المؤرخ في 
وإذ تأخذ بعين االعتبار أعمال التدوين المقرر أن تضطلع بها لجنة القانون الدولي وفقا لقـرار  

  ،١٩٥٩ر نوفمب/تشرين الثاني ٢١المؤرخ في ) ١٤-د( ١٤٠٠الجمعية العامة 
  :تعتمد اإلعالن التالي

  
  إعالن بشأن الملجأ اإلقليمي

  إن الجمعية العامة،
إذ تالحظ أن المقاصد المعلنة في ميثاق األمم المتحدة هي صيانة السلم واألمن الدوليين، وإنماء 
عالقات ودية فيما بين األمم، وتحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدوليـة ذات الصـبغة   

ادية أو االجتماعية أو الثقافية أو اإلنسانية وفـي تعزيـز واحتـرام حقـوق اإلنسـان      االقتص
  والحريات األساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،

  :منه ما يلي ١٤وإذ تضع في اعتبارها أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يقرر في المادة 
  اس ملجأ في بلدان أخري والتمتع به خالصا من االضطهاد،لكل فرد حق التم -١"
ال يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك مالحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو  -٢

  "عن أعمال تناقض مقاصد األمم المتحدة ومبادئها،
نص علي مـا  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ت ١٣من المادة  ٢وإذ تذكر أيضا أن الفقرة 

  :يلي
  ،"لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده"

من اإلعـالن   ١٤وإذ تعترف بأن قيام دولة ما بمنح ملجأ ألشخاص يحق لهم االحتجاج بالمادة 
العالمي لحقوق اإلنسان هو عمل سلمي وإنساني، وبالتالي ال تستطيع أيـة دولـة أخـري أن    

   غير ودي،تعتبره عمال



توصي الدول بأن تراعي، في ممارستها المتعلقة بالملجأ اإلقليمي، ودون إخالل بالصكوك الراهنة 
  :التي تتناول الملجأ ومركز الالجئين وعديمي الجنسية، استلهام المبادئ التالية

  ١المادة 
تحترم سائر الدول األخرى الملجأ الذي تمنحه دولة ما، ممارسة منها لسيادتها، ألشخاص يحق . ١

  .من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ومنهم المكافحون ضد االستعمار ١٤لهم االحتجاج بالمادة 
ال يجوز االحتجاج بالحق في التماس ملجأ والتمتع به ألي شخص تقـوم دواع جديـة للظـن    . ٢
ارتكابه جريمة ضد السلم أو جريمة من جرائم الحرب أو جريمة ضد اإلنسانية، بالمعني الـذي  ب

  .عرفت به هذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص علي أحكام بشأنها
  .يعود للدولة مانحة الملجأ تقدير مبررات منح هذا الملجأ. ٣

  ٢المادة 
مم المتحدة، ومبادئها، يكون وضع األشـخاص المشـار   دون إخالل بسيادة الدول وبمقاصد األ. ١

  .محل اهتمام المجتمع الدولي ١من المادة  ١إليهم في الفقرة 
حين تواجه دولة ما مصاعب في منح الملجأ أو في مواصلة منحه، تتخذ الـدول، فرديـا أو   . ٢

تضامن الدولي، بغية جماعيا أو من خالل األمم المتحدة، التدابير التي يناسب اتخاذها، بروح من ال
  .تخفيف عبء تلك الدولة

  ٣المادة 
لتدابير مثل  ١من المادة  ١ال يجوز إخضاع أي شخص من األشخاص المشار إليهم في الفقرة . ١

منع دخوله عند الحدود أو، إذا كان الشخص قد دخل اإلقليم الذي ينشد اللجوء إليه، إبعاده أو رده 
  .رض فيها لالضطهادالقسري إلي أية دولة يمكن أن يتع

ال يجوز الحيد عن المبدأ السالف الذكر إال ألسباب قاهرة تتصل باألمن القـومي، أو لحمايـة   . ٢
  .السكان، كما في حالة تدفق األشخاص معا بأعداد ضخمة

من هذه المادة،  ١إذا حدث أن قررت دولة ما وجود مبرر للحيد عن المبدأ المقرر في الفقرة . ٣
مذكورة في إمكانية منح الشخص المعني، بالشروط التي تستنسبها، فرصة للـذهاب  تنظر الدولة ال

  .إلي دولة أخري، وذلك إما بمنحه ملجأ مؤقتا أو بطريق آخر
  ٤المادة 

ال تسمح الدولة مانحة الملجأ، لألشخاص الذين حصلوا علي ملجأ فيهـا، بالقيـام بأيـة أنشـطة     
  .تتعارض مع مقاصد األمم المتحدة ومبادئها

 


