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االتفاقية العربية 
لتنظيم أوضاع الالجئين في الدول العربية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

إٌ دكٕيبد انذٔل األػؼبء ثجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ، 
 

اعزهٓبيب يٍ يؼزمذارٓب انذُٚٛخ، ٔنألعظ انزٙ رًزذ ثؼٛذا فٙ جزٔس انزبسٚخ انؼشثٙ ٔاإلعاليٙ، 
ٔانزٙ رجؼم يٍ اإلَغبٌ لًٛخ كجشٖ ْٔذفب أعًٗ رزؼبٌٔ يخزهف انُظى ٔانزششٚؼبد ػهٗ إعؼبدِ 

. ٔكفبنخ دشٚبرّ ٔدمٕلّ
 

ٔاَـاللب يٍ أَٓب رًضم أيخ يزذؼشح ٔاكجذ يخزهف يشادم انزبسٚخ اإلَغبَٙ ٔأدد دائًًب دٔسًا 
. يزًٛضًا فٙ رٕجّٛ األدذاس ٔانزأصٛش فٛٓب ٔانزأصش ثٓب

 

ٔرأكٛذًا ألدكبو اإلػالٌ انؼبنًٙ نذمٕق اإلَغبٌ ٔانؼٓذ انذٔنٙ نهذمٕق انًذَٛخ ٔانغٛبعٛخ 
ٔانؼٓذ انذٔنٙ نهذمٕق االلزظبدٚخ ٔاالجزًبػٛخ ٔانضمبفٛخ ٔاالرفبلٛخ انخبطخ ثٕػغ انالجئٍٛ نؼبو 

، ٔإػالٌ انمبْشح دٕل دًبٚخ انالجئٍٛ 1967 ٔانجشرٕكٕل انخبص ثٕػغ انالجئٍٛ نؼبو 1951
. 1992ٔانُبصدٍٛ فٙ انؼبنى انؼشثٙ ػبو 

 

. ٔسغجخ يٍ انذٔل األػؼبء فٙ رٕصٛك سٔاثؾ اإلخبء ثُٛٓب
 

: ارفمذ ػهٗ يب ٚهٙ
 

أحكبم عبهة 
 

 :انالجئ فٙ دكى ْزِ االرفبلٛخ ْٕ(: 1)هبدة 
  كم شخض ٕٚجذ خبسط ثهذ جُغٛزّ، أٔ خبسط يمش إلبيزّ االػزٛبدٚخ فٙ دبنخ كَّٕ ػذٚى 1-

انجُغٛخ ٔٚخشٗ ألعجبة يؼمٕنخ أٌ ٚؼـٓذ يٍ أجم ػشلّ أٔ دُّٚ أٔ جُغٛزّ أٔ اَزًبئّ 
. إنٗ فئخ اجزًبػٛخ أٌ ٚغزظم ثذًبٚخ رنك انجهذ أٔ أٌ ٚؼٕد إنّٛ

 

  كم شخض ٚهزجئ يؼـشا إنٗ ثهذ غٛش ثهذِ األطهٙ أٔ يمش إلبيزّ االػزٛبدٚخ ثغجت 2-
انؼذٔاٌ انًغهؾ ػهٗ رنك انجهذ أٔ ادزالنّ أٔ انغٛـشح األجُجٛخ ػهّٛ أٔ نٕلٕع كٕاسس 
ؿجٛؼٛخ أٔ أدذاس جغًٛخ رشرت ػهٛٓب إخالل كجٛش ثبنُظبو انؼبو فٙ كبيم انجالد أٔ فٙ 

. جضء يُٓب
 

 :ال رغش٘ أدكبو ْزِ االرفبلٛخ ػهٗ أ٘ شخض(: 2)هبدة 
  أدٍٚ ثبسركبة جشًٚخ دشة أٔ جشًٚخ ػذ اإلَغبَٛخ أٔ جشًٚخ إسْبثٛخ ػهٗ انُذٕ 1-

. انٕاسد ثبالرفبلٛبد ٔانًٕاصٛك انذٔنٛخ
 

  أدٍٚ ثبسركبة جشًٚخ جغًٛخ غٛش عٛبعٛخ خبسط ثهذ انهجٕء لجم لجٕنّ فّٛ ثظفخ الجئ نى 2-
. ٚظذس ثشأَّ دكى ٚمؼٙ ثزجشئزّ ثذكى َٓبئٙ ثبد

 

(: 3)هبدة 
رزؼٓذ انذٔل األؿشاف فٙ ْزِ االرفبلٛخ ثجزل كم يب فٙ ٔعؼٓب فٙ إؿبس رششٚؼبرٓب انٕؿُٛخ 

 .ثمجٕل انالجئٍٛ انًؼشفٍٛ فٙ انًبدح األٔنٗ
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 :ال رغش٘ أدكبو ْزِ االرفبلٛخ ػهٗ كم الجئ(: 4)هبدة 
.  إرا اعزأَف ثبخزٛبسِ االعزظالل ثذًبٚخ ثهذ جُغٛز1ّ-

 

.  اكزغت جُغٛخ جذٚذح نذٔنخ يب ٔرًزغ ثذًبٚخ ْزِ انذٔنخ2-
 

.  ػبد ثبخزٛبسِ إنٗ اإللبيخ فٙ انجهذ انز٘ غبدسِ خٕف االػـٓبد3-
 

.  اعزؼبد ثبخزٛبسِ جُغٛزّ ثؼذ فمذاَّ نٓب4-
 

 رؼزس ػهّٛ االعزًشاس فٙ سفغ دًبٚخ انذٔنخ انزٙ ٚذًم جُغٛزٓب نضٔال األعجبة انزٙ 5-
. أدد إنٗ اػزجبسِ الجئب

 

  إرا كبٌ ػذٚى انجُغٛخ ٔأطجخ ثضٔال األعجبة انزٙ أدد إنٗ االػزشاف نّ ثظفخ الجئ 6-
. لبدسًا ػهٗ أٌ ٚؼٕد إنٗ ثهذ إلبيزّ انًؼزبد

 

(: 5)هبدة 
رزؼٓذ انذٔل األؿشاف فٙ ْزِ االرفبلٛخ ثجزل كم يب فٙ ٔعؼٓب نؼًبٌ يؼبيهخ انالجئٍٛ 

. يؼبيهخ ال ركٌٕ دٌٔ يؼبيهخ األجبَت انًمًٍٛٛ ػهٗ إلهًٛٓب
 

(: 6)هبدة 
. ٚؼذ يُخ انهجٕء ػًاًل عهًًٛب ٔإَغبًَٛب ٔٚجت أٌ ال رؼزجشِ أٚخ دٔنخ ػًاًل ػذائًٛب ػذْب

 

(: 7)هبدة 
رزؼٓذ انذٔل األؿشاف فٙ ْزِ االرفبلٛخ ثؼذو انزًٛٛض ثٍٛ انالجئٍٛ ثغجت انؼشق أٔ انذٍٚ أٔ 

. انجُظ أٔ انٕؿٍ األطهٙ أٔ االَزًبء انغٛبعٙ أٔ االجزًبػٙ
 

(: 8)هبدة 
ال ٚـشد انالجئ انًمٛى ثظفخ لبََٕٛخ ػهٗ إلهٛى دٔنخ ؿشف فٙ ْزِ االرفبلٛخ إال ألعجبة - أ

رزؼهك ثبأليٍ انٕؿُٙ أٔ نُظبو انؼبو، ٔنالجئ انزظهى أيبو انغهـخ انمؼبئٛخ انًخزظخ يٍ 
لشاس انـشد ٔرهزضو انذٔنخ فٙ ْزِ انذبنخ ثًُخ انالجئ يٓهخ يؼمٕنخ ٚغؼٗ خالنٓب نهذخٕل 

ثظٕسح ششػٛخ إنٗ ثهذ آخش ٔرذزفظ انذٔنخ أصُبء ْزِ انًٓهخ ثذك رـجٛك يب رشاِ 
. ػشٔسًٚب يٍ رذاثٛش داخهٛخ

 

. رهزضو انذٔنخ ثمجٕل انالجئ يؤلزًب إرا كبٌ ؿشدِ أٔ سدِ ٚؼشع دٛبرّ أٔ دشٚزّ نهخـش- ة
 

(: 9)هبدة 
يغ يشاػبح أدكبو انًبدح انشاثؼخ يٍ ْزِ االرفبلٛخ ٚجت فٙ كم انذبالد ادزشاو انشغجخ أعبعًب 

. نهؼٕدح إنٗ انجهذ األطهٙ ٔال ٚجٕص رشدٛم الجئ إنٗ ثهذِ سغًب ػُّ
ٔػهٗ ثهذ انهجٕء ثبنزؼبٌٔ يغ انجهذ األطهٙ أٌ ٚؼغ انزشرٛجبد انًُبعجخ نشجٕع انالجئٍٛ 

. انزٍٚ ٚشغجٌٕ فٙ انؼٕدح إنٗ ٔؿُٓى عبنًٍٛ
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(: 10)هبدة 
رًُخ انذٔل األؿشاف انالجئٍٛ انًمًٍٛٛ فٙ ألبنًٛٓب ثظٕسح لبََٕٛخ ثـبلبد رؼشٚف ٔٔصبئك 

عفش يـبثمخ الرفبلٛخ األيى انًزذذح ٔيالدمٓب انخبطخ ثٕػغ انالجئٍٛ ٔرنك نزًكُٛٓى يٍ 
انغفش خبسط ْزِ األلبنٛى ٔانؼٕدح إنٛٓب إال إرا كبَذ رٕجذ أعجبة لبْشح يزؼهمخ ثبأليٍ انٕؿُٙ 

. أٔ انُظبو انؼبو رذٕل دٌٔ رنك
 

(: 11)هبدة 
. ػهٗ انالجئ ادزشاو لٕاٍَٛ ٔأَظًخ انذٔل انًؼٛفخ ٔااليزضبل ألدكبيٓب

 

(: 12)هبدة 
ًُٚغ ػهٗ انالجئ انمٛبو ثأ٘ َشبؽ إسْبثٙ أٔ رخشٚجٙ ٕٚجّ ػذ أٚخ دٔنخ ثًب فٙ رنك دٔنزّ 

. األطهٛخ
 

(: 13)هبدة 
ػهٗ انالجئ أٌ ًٚزُغ ػُذ يًبسعزّ نذشٚخ انشأ٘ ٔانزؼجٛش يٍ يٓبجًخ أٚخ دٔنخ ثًب فٙ رنك 
دٔنزّ األطهٛخ أٔ أٌ ُٚمم ثأٚخ ٔعٛهخ كبَذ يٍ اٜساء أٔ األَجبء يب ًٚكٍ أٌ ٚخهك رٕرشًا ثٍٛ 

. انذٔنخ انًؼٛفخ ٔغٛشْب يٍ انذٔل
 

(: 14)هبدة 
إرا ٔاجٓذ دٔنخ يٍ انذٔل األؿشاف طؼٕثبد فٙ يُخ أٔ االعزًشاس فٙ يُخ دك انهجٕء 
ثًٕجت ْزِ االرفبلٛخ ثغجت انزذفك انًفبجئ أٔ انجًبػٙ أٔ أل٘ أعجبة لٓشٚخ أخشٖ فئَّ 
ٚجت ػهٗ ثمٛخ انذٔل األؿشاف أٌ رزخز ثُبء ػهٗ ؿهت ْزِ انذٔنخ اإلجشاءاد انًُبعجخ 

. عٕاء يُفشدح أٔ يجزًؼخ يٍ أجم رخفٛف انؼتء ػٍ انذٔنخ انـشف انًبَذخ انهجٕء
 

(: 15)هبدة 
ٚمٕو األيٍٛ انؼبو نجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ ثًزبثؼخ رُفٛز ْزِ االرفبلٛخ، ٔألداء ْزِ انًًٓخ نّ أٌ 

ٚـهت يٍ دكٕيبد انذٔل األؿشاف يذِ ثُغخخ يٍ انمٕاٍَٛ ٔاألَظًخ ٔانمشاساد انزٙ 
رزخزْب ثشأٌ انالجئٍٛ كًب نّ أٌ ٚـهت يٍ ْزِ انذكٕيبد كم انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد انًزظهخ 

. ثشئٌٕ يؼٛشزٓى ٔإلبيزٓى
 

. ٔٚؼذ فٙ رنك رمشٚشًا إنٗ يجهظ انجبيؼخ
 

(: 16)هبدة 
كم َضاع ثٍٛ أؿشاف ْزِ االرفبلٛخ دٕل رفغٛشْب أٔ رـجٛمٓب ٚذم ػٍ ؿشٚك انًفبٔػخ أٔ 
انزٕفٛك أٔ انزذكٛى، فئرا رؼزسد انزغٕٚخ ثٓزِ انٕعبئم ٚؼشع انُضاع ػهٗ يجهظ جبيؼخ 

. انذٔل انؼشثٛخ نذهّ ٔفمب ألدكبو يٛضبق انجبيؼخ
 

(: 17)هبدة 
رظبدق ػهٗ ْزِ االرفبلٛخ انذٔل انًٕلؼخ ػهٛٓب ٔرنك ٔفك أَظًزٓب انذعزٕسٚخ ٔرٕدع ٔصبئك 
رظذٚمٓب ثبأليبَخ انؼبيخ نجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ ٔرُؼى إنٗ ْزِ االرفبلٛخ انذٔل غٛش انًٕلؼخ 

ػهٛٓب ٔرنك ثئخـبس رشعهّ إنٗ األيٍٛ انؼبو نهجبيؼخ انز٘ ٚزٕنٗ إػالو انذٔل األؿشاف ثٓزا 
. االَؼًبو

ٔرظجخ ْزِ االرفبلٛخ َبفزح ثؼذ يشٔس صالصٍٛ ٕٚيب يٍ إٚذاع ٔصبئك رظذٚك أٔ اَؼًبو صهش 
. انذٔل األػؼبء فٙ جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ نذٖ األيبَخ انؼبيخ نجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ
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: ٔلغ انًُذٔثٌٕ انًفٕػٌٕ ػٍ دكٕيبد
انًًهكخ األسدَٛخ انٓبشًٛخ 

دٔنخ اإليبساد انؼشثٛخ انًزذذح 
دٔنخ انجذشٍٚ 

انجًٕٓسٚخ انزَٕغٛخ 
انجًٕٓسٚخ انجضائشٚخ انذًٚمشاؿٛخ انشؼجٛخ 

جًٕٓسٚخ جٛجٕرٙ 
انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ 

جًٕٓسٚخ انغٕداٌ انذًٚمشاؿٛخ 
انجًٕٓسٚخ انؼشثٛخ انغٕسٚخ 

جًٕٓسٚخ انظٕيبل انذًٚمشاؿٛخ 
انجًٕٓسٚخ انؼشالٛخ 

عهـُخ ُػًبٌ 
دٔنخ فهغـٍٛ 

دٔنخ لـش 
جًٕٓسٚخ انمًش االرذبدٚخ اإلعاليٛخ  

دٔنخ انكٕٚذ 
انجًٕٓسٚخ انهجُبَٛخ 

انجًبْٛشٚخ انؼشثٛخ انهٛجٛخ انشؼجٛخ االشزشاكٛخ انؼظًٗ 
جًٕٓسٚخ يظش انؼشثٛخ 

انًًهكخ انًغشثٛخ 
انجًٕٓسٚخ اإلعاليٛخ انًٕسٚزبَٛخ 

انجًٕٓسٚخ انؼشثٛخ انًُٛٛخ 
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االتفبقية العربية لتنظـين أوضبع 
الالجئين في الدول العربية 

ـــــــــــ 
 

 ثزبسٚخ 3ط ( 101)ع . د5389ٔافـك يجهظ جبيؼخ انذٔل انؼشثٛـخ ػهٗ االرفبلـٛخ ثمـشاسِ سلى 
27/3/1994 . 

 
 الدول الووقعـة

 
 3/9/1994"   يغ انزذفظ ثششؽ انزظذٚك "   جًٕٓسٚخ يظش انؼشثٛـخ 

 
 تحفظبت ضون قرار هجلس الجبهعة السببق

 
. رذفظ دٔنخ اإليبساد انؼشثٛخ انًزذذح ػهٗ يششٔع االرفبلٛخ  - 1
. رذفظ دٔنخ انجذشٍٚ ػهٗ يششٔع االرفبلـٛخ  - 2
. رزذفظ انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ ػهٗ ْزا انمـشاس  - 3
يٍ  (8)رؤكذ جًٕٓسٚخ انؼشاق ػهٗ رذفظٓب انغبثك ػهٗ يب جبء ثبنجُذ األٔل يٍ انًبدح  - 4

. يششٔع االرفبلٛخ 
. يٍ يششٔع االرفبلٛخ  (10)،  (8)رزذفظ عهـُخ ػًبٌ ػهٗ انًبدرٍٛ  - 5
. رزذفظ دٔنخ لــش ػهٗ يششٔع االرفبلـٛخ  - 6
رؤكذ دٔنخ انكٕٚذ ػهٗ ؿهجٓب انغبثك ثزأجٛم يُبلشـخ يششٔع االرفبلٛخ ٔرنك نؼذو اَؼًبو  - 7

 ٔانجشٔرٕكٕل 1951يؼظى انذٔل انؼشثٛخ إنٗ االرفبلٛخ انخبطخ ثٕػغ انالجئٍٛ نؼبو 
. انخبص ثٕػغ انالجئٍٛ 

: ٚؤكذ ٔفـذ انًًهكخ انًغشثٛـخ   - 8
أٌ رؼشٚف انالجئ ٔفك أدكبو انًبدح األٔنٗ يٍ يششٔع االرفبلٛخ أٔعغ يٍ انزؼشٚف -  أ  

انٕاسد فٙ ارفبلٛخ جُٛف ٔٚشًم أٚؼب انالجئٍٛ ثغجت انكٕاسس انـجٛؼٛخ ، ٔنؼم 
انزٕعغ فٙ يفٕٓو انالجئ عٛؼبػف يٍ انُضٔح انجًبػٙ نٛكشط يجذأ انهجٕء ثذكى 

. انٕالغ ثذل يجذأ انهجٕء ثذكى انمـبٌَٕ 
أعـُذد انًبدح انضبيُخ يٍ يششٔع االرفبلٛخ إنٗ انغهـخ انمؼبئٛخ انُظش فٙ رظهى - ة 

انالجئ يٍ لشاس انـشد ْٔزا يب ال ُٚغـجى يغ انزششٚؼبد انجبس٘ ثٓب انؼًم فٙ 
انؼذٚذ يٍ دٔل انؼبنى ٔيٍ ثُٛٓب انزششٚغ انًغشثٙ انز٘ ٚخٕل نهجُخ رزكٌٕ يٍ 

ٔصٚش٘ انخبسجٛخ ٔانؼذل ٔيًضم ػٍ انًُذٔة انغبيٙ نٓٛئخ األيى انًزذذح طالدٛخ 
. ارخبر انمشاس انُٓبئٙ ثبنـشد 

 
 32نـزا فًٍ األَغت رؼذٚم انًبدح انضبيُخ يٍ انًششٔع ثذٛش رأرٙ طٛغزٓب يُغجًخ يغ انًبدح 

 .يٍ ارفبلٛخ جُٛف انزٙ رشكذ انجبة يفـزٕدب نزمذٚى انزظهى أيبو انجٓبد انًخزظـخ  
 

 


