
  البروتوكول الخاص بوضع الالجئين
  

المؤرخ ) ٤١-د( ١١٨٦أحاط المجلس االقتصادي واالجتماعي علما به مع اإلقرار في القرار 
 ٢١٩٨، كما أحاطت الجمعية العامة علما به في قرارهـا  ١٩٦٦نوفمبر /تشرين الثاني ١٨في 

ن العام أن يحيـل  والذي رجت فيه األمي ١٩٦٦ديسمبر /كانون األول ١٦المؤرخ في ) ٢١-د(
نص البروتوكول إلي الدول المذكورة في مادته الخامسة لتمكينها مـن االنضـمام إلـي هـذا     

  البروتوكول
  ٨، وفقا ألحكام المادة ١٩٧١أكتوبر /تشرين األول ٤: تاريخ بدء النفاذ

  
  إن الدول األطراف في هذا البروتوكول،

 ٢٨الالجئين، الموقعة فـي جنيـف فـي     وإذ تأخذ بعين االعتبار أن االتفاقية الخاصة بوضع
ال تشمل سوي األشـخاص الـذين   ) والمشار إليها فيما بعد باسم االتفاقية( ١٩٥١يوليه /تموز

  ،١٩٥١يناير /أصبحوا الجئين نتيجة ألحداث وقعت قبل أول كانون الثاني
وبالتـالي  وإذ تأخذ بعين االعتبار أن حاالت لجوء جديدة قد ظهرت منذ أن اعتمدت االتفاقية، 

  يمكن أال يحيط نطاق االتفاقية بهؤالء الالجئين،
وإذ تري أن من المرغوب فيه أن يتساوى في الوضع جميع الالجئين الـذين ينطبـق علـيهم    

  .١٩٥١يناير /التعريف الوارد في االتفاقية دون تقييده بحد أول كانون الثاني
  :وقد اتفقت علي ما يلي

  ١المادة 
  حكم عام

من االتفاقيـة علـي    ٣٤إلي  ٢ل األطراف في هذا البروتوكول بتطبيق المواد تتعهد الدو. ١
  .الالجئين الذين يرد تعريفهم في ما يلي

باستثناء حالة تطبيق الفقرة الثالثـة مـن هـذه    " الجئ"لغرض هذا البروتوكول تعني لفظة . ٢
ا لو لم تـرد فـي   من االتفاقية كم ١المادة، كل شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة 

ينـاير  /نتيجة أحداث وقعت قبل أول كـانون الثـاني  "من الفرع ألف منها الكلمات ) ٢(الفقرة 
  ".بنتيجة مثل هذه األحداث"وكلمات " ١٩٥١

تطبق الدول األطراف هذا البروتوكول دون أي حصر جغرافي باسـتثناء أن اإلعالنـات   . ٣
مـن  ) أ) (١(تفاقية ووفقا للفقـرة الفرعيـة   الصادرة عن الدول التي هي بالفعل أطراف في اال

باء من االتفاقية تبقي سارية المفعول في ظل هذا البروتوكول ما لم يكـن قـد وسـع     ١المادة 
  .باء من االتفاقية المذكورة ١من المادة ) ٢(نطاقها وفقا للفقرة 



  ٢المادة 
  تعاون السلطات الوطنية مع األمم المتحدة

في هذا البروتوكول بالتعاون مع مفوضية األمـم المتحـدة لشـؤون    تتعهد الدول األطراف . ١
الالجئين أو مع أية مؤسسة أخري تابعة لألمم المتحدة قد تخلفها، في ممارسة وظائفها، وتتعهد 

  .علي وجه الخصوص بتسهيل مهمتها في اإلشراف علي تطبيق أحكام هذا البروتوكول
ي تابعة لألمم المتحدة قد تخلفها، قادرة علـي  من أجل جعل المفوضية، أو أية مؤسسة أخر. ٢

تقديم تقارير إلي الهيئات المختصة في األمم المتحدة، تتعهـد الـدول األطـراف فـي هـذا      
  :البروتوكول بتزويدها علي الشكل المناسب بالمعلومات والبيانات اإلحصائية المطلوبة بشأن

  أحوال الالجئين،) أ(
  نفيذ،وضع هذا البروتوكول موضع الت) ب(
  .القوانين واألنظمة والمراسيم النافذة أو التي قد تصبح بعد اآلن نافذة بشأن الالجئين) ج(

  ٣المادة 
  تبليغ المعلومات عن التشريعات الوطنية

توافي الدول األطراف في هذا البروتوكول األمين العام لألمم المتحدة بنصوص ما قد تعتمـده  
  .البروتوكولمن قوانين وأنظمة لتأمين تطبيق هذا 

  ٤المادة 
  تسوية المنازعات

كل نزاع ينشأ بين األطراف في هذا البروتوكول حول تفسيره أو تطبيقه، ويتعذر حله بطريقـة  
  .أخري، يحال إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من األطراف في النزاع

  ٥المادة 
  االنضمام
اف في االتفاقية وأية دولة أخري عضو في يكون هذا البروتوكول متاحا النضمام الدول األطر

األمم المتحدة أو عضو في أي من الوكاالت المتخصصة أو أية دولة وجهت إليهـا الجمعيـة   
ويقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدي األمـين العـام   . العامة لألمم المتحدة دعوة لالنضمام

  .لألمم المتحدة
  ٦المادة 

  بند الدولة االتحادية
  :لدولة اتحادية أو غير مركزية، تطبق األحكام التاليةحين تكون ا



من المـادة األولـي مـن هـذا      ١في ما يتعلق بمواد االتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة ) أ(
ريعية االتحادية، تكـون التزامـات   البروتوكول والتي تقع ضمن الوالية التشريعية للسلطة التش

  الحكومة االتحادية ضمن هذا النطاق نفس التزامات الدول األطراف التي ليست دوال اتحادية،
من المادة األولي مـن هـذا    ١وفي ما يتعلق بمواد االتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة ) ب(

أو الواليـات أو المقاطعـات    البروتوكول والتي تقع ضمن الوالية التشريعية لمختلف الـدول 
المكونة لالتحاد وغير الملزمة وفقا للنظام الدستوري لهذا االتحاد باتخاذ إجـراءات تشـريعية،   
تقوم الحكومة االتحادية في أقرب وقت ممكن بإحالة هذه المواد، مع توصـية إيجابيـة، إلـي    

  السلطات المختصة في هذه الدول أو الواليات أو المقاطعات،
د الدولة االتحادية الطرف في هذا البروتوكول أية دولة متعاقدة أخري تطلب ذلك عن تزو) ج(

طريق األمين العام لألمم المتحدة ببيان عن األحكام القانونية والممارسات المعمول بهـا فـي   
 ١االتحاد والوحدات المكونة له بشأن أي حكم من أحكام االتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقـرة  

ادة األولي من هذا البروتوكول، مبينة مدي المفعول الذي أعطي له بإجراء تشـريعي أو  من الم
  .بإجراء آخر

  ٧المادة 
  التحفظات واإلعالنات

ألية دولة، عند االنضمام، حق إبداء تحفظات بشأن المادة الرابعة مـن هـذا البروتوكـول    . ١
يق أية أحكام من أحكام االتفاقية غير وبشأن القيام، وفقا للمادة األولي من هذا البروتوكول بتطب

منهـا، علـي أن ال تشـمل     ٣٣و ) ١( ١٦و  ٤و  ٣و  ١تلك المنصوص عليها في المـواد  
التحفظات التي تصدرها الدولة الطرف في االتفاقية بمقتضى هذه المادة الالجئين الذي تسـري  

  .عليهم االتفاقية
منها تنطبق، ما لـم   ٤٢التفاقية وفقا للمادة إن التحفظات التي أعلنتها الدول األطراف في ا. ٢

  .تسحب، علي التزاماتها الناشئة عن هذا البروتوكول
من هذه المادة أن تسحب تحفظها في أي حين برسـالة   ١ألي دولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة . ٣

  .موجهة إلي األمين العام لألمم المتحدة
من االتفاقية عن دولـة   ٤٠من المادة  ٢و  ١تعتبر اإلعالنات الصادرة بمقتضى الفقرتين . ٤

طرف فيها تنضم للبروتوكول الحالي سارية بصدد هذا البروتوكول ما لم توجه الدولة الطرف 
وتعتبر سارية علي . المعنية لدي انضمامها إشعارا بخالف ذلك إلي األمين العام لألمم المتحدة

والفقرة  ٤٠من المادة  ٣و  ٢ام الفقرتين هذا البروتوكول، مع التعديل الذي يقتضيه الحال، أحك
  .من االتفاقية ٤٤من المادة  ٣
  



  ٨المادة 
  بدء النفاذ

  .يبدأ نفاذ هذا البروتوكول يوم إيداع صك االنضمام السادس. ١
أما الدولة التي تنضم إلي البروتوكول بعد إيداع صـك االنضـمام السـادس فيبـدأ نفـاذ      . ٢

  .ه الدولة صك انضمامهاالبروتوكول إزاءها يوم إيداع هذ
  ٩المادة 

  االنسحاب
ألي دولة طرف في هذا البروتوكول أن تنسحب منه في أي حين بإشعار موجه إلي األمين . ١

  .العام لألمم المتحدة
يبدأ سريان مفعول هذا االنسحاب إزاء الدولة الطرف المعنية بعد مرور عام علي استالمه . ٢

  .دةمن قبل األمين العام لألمم المتح
  ١٠المادة 

  اإلشعارات التي يصدرها األمين العام لألمم المتحدة
يشعر األمين العام لألمم المتحدة الدول المشار إليها في المادة الخامسة أعاله بتاريخ بدء نفـاذ  
هذا البروتوكول وبوقائع االنضمام إليه والتحفظ وسحب الـتحفظ عليـه واالنسـحاب منـه،     

  .متصلة بهوباإلعالنات واإلشعارات ال
  ١١المادة 

  اإليداع في محفوظات األمم المتحدة
تودع في محفوظات أمانة األمم المتحدة نسخة من هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجيـة  
نصوصه باألسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، موقعة مـن رئـيس الجمعيـة    

األمين العام بإرسـال صـور مصـدقة مـن هـذا       ويقوم. العامة واألمين العام لألمم المتحدة
البروتوكول إلي جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة والدول األخرى المشـار إليهـا فـي    

  .المادة الخامسة أعاله
 


