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Dân tỵ nạn Nga năm 1942 trong trận Stalingradthời Đệ nhị 

Thế chiến 

Tên gọi khác World Refugee Day 

(WRD) 

Cử hành bởi Thành viên Liên Hiệp 

Quốc 

Ngày 20 tháng Sáu 

Hoạt động Liên Hiệp Quốc 

Cử hành Nâng cao nhận thức về  

tình trạng của người tị 

nạn 

Ngày ỵị nạn Thế giới (tiếng Anh:World Refugee Day), được Liên Hiệp Quốc chọn là ngày 20 
tháng 6 hàng năm, làm ngày lễ quốc tế dành để nâng cao nhận thức về tình trạng của 
những người tị nạn trên khắp thế giới. 

Những kỷ niệm hàng năm được đánh dấu bởi một loạt các sự kiện tại hơn 100 quốc gia, 
trong số đó có sự tham gia của các quan chức chính phủ, nhân viên cứu trợ nhân đạo, tổ 
chức nhân đạo, người nổi tiếng, thường dân và người tị nạn. Hàng năm vào ngày Tị nạn Thế 
giới, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn UNHCR xuất bản một báo cáo hàng năm về số 
lượng người tị nạn và người tản cư trên toàn thế giới đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa do chiến 
tranh, xung đột và khủng bố. 

Mục lục 

 1Lịch sử 

 2Hiện tình 

 3Chú thích 

 4Xem thêm 

 5Liên kết ngoài 

Lịch sử 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Stalingrad
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%87_nh%E1%BB%8B_Th%E1%BA%BF_chi%E1%BA%BFn
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%87_nh%E1%BB%8B_Th%E1%BA%BF_chi%E1%BA%BFn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_th%C3%A0nh_vi%C3%AAn_Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_th%C3%A0nh_vi%C3%AAn_Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/20_th%C3%A1ng_6
https://vi.wikipedia.org/wiki/20_th%C3%A1ng_6
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_l%E1%BB%85_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_t%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/UNHCR
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_T%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi#L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_T%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi#Hi%E1%BB%87n_t%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_T%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi#Ch%C3%BA_th%C3%ADch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_T%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi#Xem_th%C3%AAm
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_T%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi#Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_ngo%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Bundesarchiv_Bild_183-J19568,_Bei_Stalingrad,_russische_Fl%C3%BCchtlinge.jpg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Logo_20_June_-_Int._Refugee_Day.jpeg
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Biểu trưng vào Ngày Tị nạn Thế giới của tổ chức UNITED for Intercultural Action 

 

Đại sứ thiện chí UNHCR Angelina Jolie và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoleezza Rice tham dự hoạt động 

kỷ niệm vào Ngày Tỵ nạn Thế giới năm 2005 

Ngày 04 tháng 12 năm 2000, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong Nghị quyết A/RES/55/76 
quyết định rằng, từ năm 2001, 20 tháng 6 sẽ được tổ chức như Ngày Tị nạn Thế giới. Trong 
nghị quyết này, Đại hội đồng lưu ý rằng năm 2001 đánh dấu kỷ niệm lần thứ 50 của Công 
ước về vị thế của người tị nạn, 1951.[1] 

Trước 2000, Ngày tị nạn châu Phi đã được chính thức tổ chức ở nhiều nước vào ngày 
này. Liên Hiệp Quốc cho biết, Tổ chức Thống nhất châu Phi(OAU) đã đồng ý để ngày người 
tị nạn quốc tế trùng ngày với Ngày tỵ nạn châu Phi.[1] 

Trong Giáo hội Công giáo La Mã, Ngày Thế giới Di Dân và Tỵ Nạn được tổ chức vào tháng 
Giêng mỗi năm, đã được thiết lập vào năm 1914 bởi Đức Giáo hoàng Piô X. 

Hiện tình 

Hàng năm vào ngày Tỵ nạn Thế giới, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn UNHCR xuất 
bản một báo cáo hàng năm về số lượng người tị nạn và người tản cư trên toàn thế giới đã bị 
buộc phải rời bỏ nhà cửa do chiến tranh, xung đột và khủng bố. Theo báo cáo năm 2014, vào 
thời điểm cuối năm 2013 có hơn 51 triệu người đang chạy trốn hoặc bị trục xuất, trong đó có 
hơn 33 triệu người đàn ông, phụ nữ và trẻ em di tản trong khu vực các quốc gia riêng của họ 
("người tản cư nội địa"). Như vậy, số lượng người tị nạn đã đạt mức cao nhất kể từ Chiến 
tranh thế giới thứ hai. Sự gia tăng với hơn sáu triệu người so với năm trước chủ yếu là 
do cuộc chiến ở Syria. Tại châu Phi, số người tị nạn, di tản và bị trục xuất cũng tăng đáng kể, 
đặc biệt là ở Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Quốc gia đang thu nhận số người chạy trốn 
nhiều nhất là Pakistan, Iran và Li-băng.[2] 

Chú thích 

1. ^ a ă Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Phiên họp 55 Resolution 76. A/RES/55/76 Ngày 4 tháng 12 

năm 2000. Được truy cập ngày ngày 4 tháng 9 năm 2008. 

2. ^ Über 50 Millionen weltweit auf der Flucht, UNHCR, 20 tháng 6 năm 2014 

Xem thêm 

 UNHCR, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn 

 Ngày lễ quốc tế 

 Luật nhân quyền quốc tế 

 Convention relating to the Status of Refugees 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=UNITED_for_Intercultural_Action&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Angelina_Jolie
https://vi.wikipedia.org/wiki/Condoleezza_Rice
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%93ng_Li%C3%AAn_H%E1%BB%A3p_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B4ng_%C6%B0%E1%BB%9Bc_v%E1%BB%81_v%E1%BB%8B_th%E1%BA%BF_c%E1%BB%A7a_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_t%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B4ng_%C6%B0%E1%BB%9Bc_v%E1%BB%81_v%E1%BB%8B_th%E1%BA%BF_c%E1%BB%A7a_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_t%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_T%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi#cite_note-UN_ARES5576-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_Th%E1%BB%91ng_nh%E1%BA%A5t_ch%C3%A2u_Phi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_T%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi#cite_note-UN_ARES5576-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_h%E1%BB%99i_C%C3%B4ng_gi%C3%A1o_La_M%C3%A3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng_Pi%C3%B4_X
https://vi.wikipedia.org/wiki/UNHCR
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_t%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_t%E1%BA%A3n_c%C6%B0&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_th%E1%BB%A9_hai
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_th%E1%BB%A9_hai
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BB%99i_chi%E1%BA%BFn_Syria
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_Trung_Phi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Sudan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Pakistan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Iran
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li-b%C4%83ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_T%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi#cite_note-2
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_T%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi#cite_ref-UN_ARES5576_1-0
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_T%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi#cite_ref-UN_ARES5576_1-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%93ng_Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/55/76
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_T%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi#cite_ref-2
http://www.unhcr.de/home/artikel/77a59958d37a54968672e01eecb29ed8/ueber-50-millionen-weltweit-auf-der-flucht.html?L=0
https://vi.wikipedia.org/wiki/UNHCR
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_l%E1%BB%85_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_nh%C3%A2n_quy%E1%BB%81n_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF
https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_relating_to_the_Status_of_Refugees
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:2005_06_15_rice-jolie_600.jpg
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Liên kết ngoài 

 

Wikimedia Commons có 

thư viện hình ảnh và 

phương tiện truyền tải 

về Người tị nạn 

 World Refugee Day 

 World Refugee Day in the United States 

 Photographs from World Refugee Day 2012 

 Statement by António Guterres on World Refugee Day 2015 tại trang chính của UNHCR 

 

:https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_T%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n_Th%E1%BA%BNguồn

F_gi%E1%BB%9Bi 

 

 

 

 

Tỵ Nạn 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

Buớc tưới chuyển hướngBước tới tìm kiếm 

Tỵ nạn hay tị nạn là một trường hợp phải chạy trốn qua một xứ khác, nơi khác để thoát cảnh 
hiểm nguy, ngược đãi, hoặc bắt bớ bởi một chính quyền cai trị độc tài ở chốn cư ngụ. Người 
tỵ nạn là người thực hiện hành động tỵ nạn (tránh nạn) đó. 
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o 1.3Chiến tranh Việt Nam 
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 4Chú thích 

 

Lịch sử 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Refugees?uselang=vi
http://www.un.org/en/events/refugeeday/
http://www.worldrefugeeday.us/
http://www.boston.com/bigpicture/2012/06/world_refugee_day_2012.html
http://www.unhcr.org/558016eb6.html
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_T%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_T%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n#mw-head
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n#mw-head
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n#L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n#Chi%E1%BA%BFn_tranh_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_th%E1%BB%A9_hai
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n#Nam_%C3%81
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n#Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n#Hi%E1%BB%87n_t%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n#Xem_th%C3%AAm
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n#Ch%C3%BA_th%C3%ADch
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Dân tỵ nạn Nga năm 1942 trong trận Stalingrad thời Chiến tranh thế giới thứ hai 

Khái niệm tỵ nạn đã có từ thời cổ đại khi người chạy trốn có thể tìm đến nơi thần quyền như 
ở một ngôi đền để lánh nạn mà không bị bắt. Thời Trung cổ, ở châu Âu cũng ghi nhận có một 
số luật lệ quy định quyền lánh nạn ở chốn tôn nghiêm thờ phụng. 

Trong sử Việt thì có chép việc vua Lý Huệ Tông sau khi nhường ngôi cho con là Công chúa 
Chiêu Thánh và rồi nhà Lý mất ngôi về tay nhà Trần thì cựu hoàng Huệ Tông vào tu ở chùa 
Chân Giáo để tránh sự phiền nhiễu chính trị. Tuy không bị bắt, Huệ Tông cũng bị Trần Thủ 
Độ làm áp lực tinh thần và phải treo cổ tự vẫn. 

Qua nhiều thế kỷ, lịch sử từng ghi những đợt di dân để lánh nạn như vào năm 1685 
ở Pháp có Sắc lệnh Fontainebleau (Édit de Fontainebleau) khi vua Louis XIV xuống chiếu 
cấm đạo Tin Lành khiến hàng trăm nghìn giáo dân Huguenot phải bỏ quê hương trốn sang 
các nước Anh, Thụy Sĩ, Hà Lan, Đức, v.v. Ở Đông Âu thì có những đợt cấm đạo Do Thái làm 
hơn hai triệu dân đạo ở Nga phải bỏ chạy vào những thập niên cuối thế kỷ 19. 

Tổ chức đầu tiên lập ra để đối phó với vấn đề tỵ nạn là Cao ủy Tỵ nạn của Hội Quốc Liên vào 
năm 1921. Cuộc nội chiến ở Nga ngay sau Cách mạng Tháng Mười năm 1917 đã tạo ra 
khoảng một triệu rưởi dân Nga bỏ nước để tránh chính quyền Cộng sản. Năm 1923 thì Cao 
ủy lãnh thêm nhiệm vụ cứu trợ dân Armenia ở Tiểu Á trong cuộc thanh trừng diệt chủng 
của Thổ Nhĩ Kỳ. 

Chiến tranh thế giới thứ hai 

Chiến tranh thế giới thứ hai đánh dấu một bước rẽ với con số dân tỵ nạn lên cao và ảnh 
hưởng một vùng rộng lớn. Năm 1943 phe Đồng Minh cho thành lập Quyền vụ Cứu trợ và 
Phục hồi Liên quốc (United Nations Relief and Rehabilitation Administration, UNRAA) để giúp 
ổn định những khu vực mới được giải phóng khỏi vòng kiểm soát của phe Trục (đệ nhị thế 
chiến). Công tác này bao gồm việc định cư hơn bảy triệu dân sơ tán nay cần được hồi 
hương. Số khoảng một triệu người không muốn hồi hương thì cần trại tạm trú. 

Hội nghị Potsdam năm 1945 cũng hoạch định lại biên giới ở Âu châu khiến 15 triệu dân Đức 
bỗng nhiên thuộc thẩm quyền của nhà chức trách mới của Ba Lan, Tiệp Khắc, và Hung Gia 
Lợi. Trong khi đó Hội nghị Yalta có ghi điều kiện buộc hồi hương hàng triệu dân Nga về Liên 
Xô.[1] 

Nam Á 

Cũng sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Đế quốc Anh tuyên bố giải thể thuộc địa 
Ấn Độ và chia xứ đó thành Ấn Độ và Hồi Quốc vì lý do tôn giáo. Hàng chục triệu người phải 
di cư: dân đạo Hồi bỏ sang Hồi Quốc và dân đạo Ấn tràn sang Ấn Độ, tổng cộng ước đoán là 
10 đến 12 triệu (có thể lên đến 20 triệu) vượt biên giới năm 1947 để chọn xứ sở mới.[2] 

https://vi.wikipedia.org/wiki/1942
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_th%E1%BB%A9_hai
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_c%E1%BB%95_%C4%91%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_C%E1%BB%95
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Chiến tranh Việt Nam 

 

Bài viết (hoặc đoạn) này hiện đang gây tranh cãi về tính trung lập. 

Các thảo luận liên quan có thể được tìm thấy tại trang thảo luận. Xin đừng xóa 

bảng thông báo này cho đến khi kết thúc hoặc đạt được đồng thuận trong vấn đề 

này. 

Xem thêm: Di dân Việt Nam sau 1975 

Sau khi Sài Gòn sụp đổ kết thúc nền cộng hòa tại Việt Nam, chính quyền cộng sản mới 
khi lên cầm quyền đã tiến hành thực hiện hàng loạt các chính sách sau thống nhất (mà 
sau này chính họ cũng xem đó là các chính sách sai lầm và ấu trĩ) như quốc hữu hóa tài 
sản tư, các cuộc đổi tiền ở miền nam Việt Nam, "ngăn sông cấm chợ", phân biệt xuất 
thân gia đình, bắt ép người từng làm việc cho chế độ cũ đi cải tạo, hệ thống kinh tế kế 
hoạch tập trung, bao cấp,... Những điều đó đã làm cho kinh tế của Việt Nam trở nên tụt 
hậu trầm trọng, đời sống của người dân lâm vào cảnh vô cùng khó khăn, chế độ mới 
được nhiều người dân cho là thiếu tự do. Ngoài ra sau 1975 Việt Nam còn phải hứng 
chịu thêm hai cuộc chiến tranh gồm Chiến tranh biên giới Tây Nam với Khơ-me đỏ (1979-
1989) và Chiến tranh biên giới phía Bắc với Trung Quốc (1979) đã khiến tình hình càng 
thêm trầm trọng. Vì vậy tổng kết từ cuối năm 1975 đến năm 1995 trải qua 20 năm đã có 
khoản hơn 839.000 người dân Việt đã rời bỏ Việt Nam chạy trốn cộng sản đến các trại tỵ 
nạn (chủ yếu bằng đường thủy và đường bộ), chưa kể số người đã thiệt mạng trên 
đường vượt biên. Cuộc tị nạn này được họ xác định với mục đích là tìm đường đến tự 
do. Cuộc di tản đầu tiên được thực hiện bởi Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ với chiến dịch 
Gió lốc nhằm di tản bằng trực thăng người Mỹ và người Việt Nam ra khỏi Sài Gòn, miền 
Nam Việt Nam. Tiếp đến là hàng loạt người Việt Nam tự tìm cách vượt biên bằng đường 
thủy và đường bộ đến các trại tị nạn ở các nước châu Á khác như Singapore, Thái 
Lan, Philippines, Hongkong, Nam Hàn, Nhật Bản,... Tình hình tị nạn xảy ra tương tự với 
những người phi cộng sản ở Lào và Campuchia. 

Cuộc tỵ nạn này được nhiều người trên thế giới biết đến với thuật ngữ "thuyền nhân" 
(Boat people). 

Hiện tình 

 

Dân làng chạy trốn chiến tranh tại Bắc Kivu, Congo năm 2008 

Hàng năm vào ngày Tị nạn Thế giới, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị 
nạn UNHCR xuất bản một báo cáo hàng năm về số lượng người tị nạn và người tản 
cư trên toàn thế giới đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa do chiến tranh, xung đột và khủng 
bố. Theo báo cáo năm 2014, vào thời điểm cuối năm 2013 có hơn 51 triệu người đang 
chạy trốn hoặc bị trục xuất, trong đó có hơn 33 triệu người đàn ông, phụ nữ và trẻ em di 
tản trong khu vực các quốc gia riêng của họ ("người tản cư nội địa"). Như vậy, số lượng 
người tị nạn đã đạt mức cao nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai. Sự gia tăng với hơn 
sáu triệu người so với năm trước chủ yếu là do cuộc chiến ở Syria. Tại châu Phi, số 
người tị nạn, di tản và bị trục xuất cũng tăng đáng kể, đặc biệt là ở Cộng hòa Trung 
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https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_th%E1%BB%A9_hai
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Phi và Nam Sudan. Quốc gia đang thu nhận số người chạy trốn nhiều nhất 
là Pakistan, Iran và Li-băng.[3] 

Xem thêm 

 Trại tị nạn 

 Thuyền nhân 

 UNHCR, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn 

 Ngày Tị nạn Thế giới 

Chú thích 

1. ^ Repatriation — The Dark Side of World War II 

2. ^ India-Pakistan Partition 

3. ^ Über 50 Millionen weltweit auf der Flucht, UNHCR, 20 tháng 6 năm 2014 

 

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n 
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Trại tị nạn Domiz ở Duhok, Iraq 
Liên Hiệp Quốc định nghĩa người tị nạn là người chạy trốn xung đột hoặc đàn áp. 
Họ đến quốc gia nào, họ được quốc gia đó trao quy chế người tị nạn, điều này giúp 
họ được bảo vệ theo luật quốc tế và có đủ điều kiện để nhận viện trợ. Những người 
phải rời khỏi nơi sinh sống nhưng vẫn còn ở trong đất nước của họ không được coi 
là người tị nạn. 

Có bao nhiêu người tị nạn trên thế giới? 

Tính đến giữa năm 2017, 65,6 triệu người đã phải di tản. Trong số đó, 22,5 triệu 
người đã chạy sang các nước khác. Hơn một nửa trong số họ dưới 18 tuổi, là con số 
trẻ em tị nạn cao nhất kể từ Thế chiến II. Trong năm 2016, 75.000 trẻ em xin tị nạn 
là "trẻ vị thành niên không có người lớn đi cùng". Phần lớn là từ Afghanistan và 
Syria. 

Tính đến ngày 22/3/2018, Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) đã đăng ký 
cho 5,6 triệu người tị nạn. UNHCR ước tính gần 1% dân số thế giới đã bị đẩy ra khỏi 
đất nước của họ do chiến tranh hoặc bất ổn chính trị. 

Họ đến từ đâu? 

Syria, nước đã bị tàn phá bởi xung đột trong 7 năm, đã tạo ra số lượng người tị nạn 
cao nhất. Ước tính 660.000 người Syria đã bỏ chạy khỏi nước này trong năm 2017, 
nâng tổng số người tị nạn Syria lên 5,6 triệu người. Họ hầu hết đã định cư ở các 
nước láng giềng. Ngoài ra, 6,6 triệu người khác phải rời khỏi nơi ở ngay trong Syria. 

Cuộc xung đột ở Afghanistan đã dẫn đến 2,5 triệu người tị nạn. 

Quốc gia non trẻ Nam Sudan có 1,4 triệu người tị nạn. 

Xung đột tôn giáo và sắc tộc đã làm 1,1 triệu người chạy trốn khỏi Myanmar. 

Tính đến tháng 4/2017, hơn 876.000 người đã chạy trốn khỏi Somalia. 

Họ đang đi đến đâu? 

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là điểm đến của nhiều người tị nạn nhất trên toàn cầu, với báo cáo 
cho thấy gần 3 triệu người tị nạn sống bên trong biên giới của nước này tính đến 
cuối năm 2016. 

Pakistan đứng thứ hai với 1,6 triệu. 
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Lebanon đứng thứ ba với 1 triệu. 

Trong nhóm 10 nước tiếp nhận hàng đầu còn có Iran với 978.000; Ethiopia với gần 
740.000; Jordan với 700.000; Kenya với 523.000; Uganda với 512.000; Đức với 
470.000; và Chad với 380.000. 

Ngày Tị nạn Thế giới là gì? 

Ngày Tị nạn Thế giới nêu bật hoàn cảnh khốn khó của những người đã chạy khỏi 
xung đột và đang xây dựng lại cuộc đời. Các cộng đồng và các nhóm dân sự trên 
toàn thế giới kỷ niệm ngày này vào ngày 20/6 để nâng cao nhận thức cộng đồng về 
hàng triệu người tị nạn và những người di tản trong nước. 

Ngày Tị nạn Thế giới là điểm giữa của Hành trình Thế giới #WithRefugees của 
UNHCR, diễn ra từ tháng 4 đến tháng 10. Hành trình này bao gồm hàng chục sự 
kiện công chúng, bắt đầu với Ngày Thể thao tại trại tị nạn Za'atari của Jordan. 

Trong số các sự kiện của hành trình sẽ là một buổi biểu diễn thời trang ở Chicago, 
với các loại vải do những người tị nạn ở Kenya làm ra; một trận đấu bóng đá của 
người tị nạn ở Ireland; triển lãm ảnh ở Paris; và các cuộc thi judo ở Nam Phi. 
 

 

 

Kỷ lục về số người tị nạn và tản cư trong 

năm 2018 
Thanh Phương Đăng ngày 19-06-2019 Sửa đổi ngày 19-06-2019 14:40 

 

Ảnh minh họa : Người tỵ nạn Rohingya (Miến Điện) tìm đường sang Bangladesh. Ảnh ngày 
12/11/2017.REUTERS/Mohammad Ponir Hossain 

http://vi.rfi.fr/auteur/thanh-phng/
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Trong 70 năm tồn tại, Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc ( HCR ) chưa bao 

giờ thấy như vậy : Theo báo cáo của tổ chức này, vừa được công bố tại 

Genève hôm nay, 19/06/2019, trong năm 2018, số người tản cư, tị nạn 

đã lên đến gần 71 triệu. 

Con số này có thể sẽ còn cao hơn vì HCR chưa tính đến toàn bộ những người 

Venezuela đã bỏ nước ra đi trong những tháng qua. Tổng cộng đã có khoảng 

4 triệu người Venezuela đi sang các nước khác ở Nam Mỹ, nhưng chỉ mới có 

500 000 người được HCR nhận đơn xin tị nạn. Như vậy là tổng số người di 

tản trên toàn thế giới năm qua có thể lên đến gần 74 hoặc 75 triệu người. 

Đông nhất vẫn là số người phải tản cư trong nước do chiến tranh hoặc do bị 

truy bức, tổng cộng là 41 triệu người. Quốc gia có người tản cư trong nước 

nhiều nhất không phải là Syria ( hơn 6 triệu người ), mà chính là Colombia, 

quốc gia vẫn còn xung đột vũ trang khiến gần 8 triệu người phải sang nơi khác 

lánh nạn. 

Còn số người tị nạn, tức là những người đã được nhận đơn xin tị nạn, là 

khoảng 26 triệu người, trong đó có đến 2 phần 3 là đến từ năm nước : Syria, 

Afghanistan, Soudan, Miến Điện và Somalia. Cũng theo báo cáo của HCR, 

80% số người tị nạn chạy sang nước láng giềng, chính vì vậy mà Thổ Nhĩ Kỳ, 

láng giềng của Syria, trong năm thứ tư liên tiếp là quốc gia tiếp nhận người tị 

nạn nhiều nhất ( 3,7 triệu người ). 

Nói chung, chính những nước kém phát triển nhất gánh chịu nhiều nhất gánh 

nặng của những người tị nạn, tản cư. Trong khi đó, các nước châu Âu vẫn 

chưa đạt được đồng thuận về việc tiếp nhận người di dân vượt biển Địa Trung 

Hải. Nhân dịp này, Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc Filippo Grandi kêu gọi các 

nước châu Âu tìm ra một giải pháp dài hạn cho việc phân bổ người tị nạn. 

Nguồn: http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190619-ky-luc-ve-so-nguoi-ti-nan-va-tan-cu-trong-nam-

2018 

www.vietnamvanhien.org

 

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190619-ky-luc-ve-so-nguoi-ti-nan-va-tan-cu-trong-nam-2018
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190619-ky-luc-ve-so-nguoi-ti-nan-va-tan-cu-trong-nam-2018
http://www.vietnamvanhien.org/
http://www.vietnamvanhien.org/
http://www.vietnamvanhien.info
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NGÀY TỴ NẠN THẾ GIỚI 
(World refugee Day) 

20 Tháng 6 Dương Lịch 

 

Công Ước Tỵ Nạn 1951 

Nghị Định Thư Tỵ Nạn 1967 

CÔNG ƯỚC 

VỀ VỊ THẾ CỦA NGƯỜI TỊ NẠN, 1951 

 

- Được thông qua tại Hội nghị các đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Liên Hợp Quốc về vị 

thế của người tị nạn và người không quốc tịch ngày 28/7/1951, được tổ chức theo Nghị 

quyết số 429 (V) ngày 14/12/1950 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, 

- Có hiệu lực từ ngày 22/4/1954, theo điều 43. 

Lời nói đầu 

Các quốc thành viên Công ước này, 

Lưu ý rằng, Hiến chương Liên Hợp Quốc và Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con 

người được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 10/12/1948 đã khẳng định 

nguyên tắc mọi người đều được hưởng các quyền và tự do cơ bản, không có bất kỳ 

sự phân biệt đối xử nào, 

Lưu ý rằng, trong nhiều trường hợp, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc 

đến những người tị nạn và đã có những nỗ lực to lớn nhằm bảo đảm cho người tị 

nạn được hưởng các quyền và tự do cơ bản này ở mức độ rộng rãi nhất có thể được, 

Lưu ý rằng, cần thiết phải sửa đổi và hợp nhất những thoả thuận quốc tế trước đó 

liên quan đến vị thế của người tị nạn và mở rộng phạm vi và sự bảo vệ người tị nạn 

trong các văn kiện trước đó bằng một thoả thuận mới, 

Lưu ý rằng, việc cho phép tị nạn có thể đặt ra những gánh nặng quá mức với những 

quốc gia nhất định, và rằng, một giải pháp phù hợp cho vấn đề mà đã được Liên Hợp 

Quốc nhìn nhận là có phạm vi và tính chất quốc tế, do đó, không thể đạt được nếu 

không có sự hợp tác quốc tế, 

Bày tỏ mong muốn rằng, tất cả các quốc gia, trên cơ sở thừa nhận tính chất nhân 

đạo và xã hội của vấn đề người tị nạn, sẽ làm tất cả những gì có thể trong phạm vi 
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quyền hạn của mình để ngăn chặn không cho vấn đề này gây nên sự căng thẳng 

giữa các quốc gia, 

Ghi nhớ rằng, Cao uỷ Liên Hợp Quốc về người tị nạn được giao nhiệm vụ giám sát 

việc thực hiện các công ước quốc tế về bảo vệ người tị nạn, và thừa nhận rằng, các 

biện pháp có hiệu quả được đưa ra để giải quyết vấn đề này sẽ phụ thuộc vào sự hợp 

tác giữa các quốc gia với Cao uỷ, 

Đã nhất trí về các điều khoản sau: 

Chương I 

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Định nghĩa "người tị nạn". 

A- Nhằm những mục đích của Công ước này, khái niệm "người tị nạn" áp dụng cho 

bất kỳ người nào mà: 

I. Được công nhận là người tị nạn theo các Thoả ước ngày 12/5/1926 và ngày 

30/6/1928 hoặc theo các Công ước ngày 28/10/1933 và ngày 10/2/1938, Nghị định 

thư ngày 14/9/1939 hoặc theo Hiến chương của Tổ chức người tị nạn quốc tế; 

Các quyết định và tính không hợp lệ do Tổ chức người tị nạn quốc tế ban hành trong 

giai đoạn hoạt động của Tổ chức này sẽ không gây trở ngại cho việc công nhận vị thế 

người tị nạn của những người hội đủ các điều kiện ghi trong đoạn 2 của mục này; 

2. Do kết quả của các sự kiện xảy ra trước ngày 01/01/1951, và do sự sợ hãi có cơ 

sở là sự bị ngược đãi vì những lý do chủng tộc, tôn giáo, dân tộc, hoặc do là thành 

viên của một nhóm xã hội cụ thể nào đó, hay vì quan điểm chính trị, đang ở ngoài 

đất nước mà người đó có quốc tịch và không thể, hoặc, do sự sợ hãi như vậy, không 

muốn tiếp nhận sự bảo vệ của quốc gia đó; hoặc người không có quốc tịch đang 

sống ở ngoài quốc gia mà trước đó hä đã từng cư trú do kết quả của những sự kiện 

đó mà không thể, hoặc do sự sợ hãi, mà không muốn trở lại quốc gia đó. 

Trong trường hợp một người có hai quốc tịch, khái niệm "quốc gia của người có 

quốc tịch" có nghĩa là một trong các quốc gia trong đó người ấy là công dân, và một 

người sẽ không được coi là thiếu sự bảo vệ của quốc gia mà người đó có quốc tịch, 

nếu thiếu lý do hợp lệ dựa trên sự sợ hãi có căn cứ khiến cho người đó không tận 

dụng sự bảo vệ của một trong những quốc gia mà người đó là công dân. 

B- Theo các mục đích của Công ước này, cụm từ "các sự kiện xảy ra trước ngày 

1/1/1951" ghi trong điều 1, mục A sẽ được hiểu là: 

a- "Các sự kiện xảy ra ở Châu Âu trước ngày 1/1/1951" hay 

b- "Các sự kiện xảy ra ở Châu Âu hoặc nơi khác trước ngày 1/1/1951", và mỗi quốc 

gia tham gia Công ước sẽ phải tuyên bố vào lúc ký, phê chuẩn hoặc gia nhập, để xác 

định rõ bối cảnh nào mà quốc gia ấy áp dụng để phục vụ cho mục đích thực thi các 

nghĩa vụ của mình theo Công ước này. 
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c- Bất kỳ quốc gia nào tham gia Công ước mà đã chấp nhận sự thay đổi ở điểm (a) 

đều có thể mở rộng các nghĩa vụ của mình vào bất kỳ thời điểm nào tới quy định ở 

điểm (b) bằng cách gửi một văn bản thông báo cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. 

C- Công ước này sẽ không được áp dụng với bất kỳ người nào nằm trong các điều 

kiện ghi trong mục A, nếu: 

1- Người ấy tự nguyện sử dụng lại sự bảo vệ của quốc gia mà mình mang quốc tịch; 

hoặc 

2- Sau khi mất quốc tịch, chính người ấy đã xin nhập lại được; hoặc 

3- Người ấy đã nhập quốc tịch mới và được quốc gia mình mang quốc tịch bảo vệ; 

hoặc 

4- Người ấy đã tự nguyện tái định cư ở quốc gia mà người đã rời đi, hoặc quốc gia 

bên ngoài mà người ấy vẫn còn sợ bị ngược đãi; hoặc 

5- Do các hoàn cảnh có liên quan mà theo đó, việc người ấy được công nhận là tị 

nạn không còn tồn tại nữa, và người ấy không thể cứ từ chối không tiếp nhận sự bảo 

vệ của quốc gia mà mình mang quốc tịch nữa; 

Quy định ở đoạn này sẽ không áp dụng với những người tị nạn nằm trong mục A(1) 

của điều này, trừ khi người đó có thể dẫn ra được những lý do có tính thuyết phục 

minh chứng cho việc từ chối không sử dụng sự bảo vệ của quốc gia mà mình mang 

quốc tịch là do hậu quả của sự ngược đãi trước đó; 

6- Là người không có quốc tịch, nhưng do các hoàn cảnh có liên quan mà dựa vào 

đó người ấy được công nhận là người tị nạn không còn tồn tại nữa, và người ấy đã 

có thể trở về quốc gia mà trước đó mình đã sinh sống; 

Quy định của đoạn này sẽ không áp dụng với những người tị nạn nằm trong mục A 

(1) của điều này, trừ khi người đó có thể dẫn ra được những lý do cho việc từ chối 

không trở về quốc gia mà trước kia người đó đã sinh sống là do hậu quả của sự 

ngược đãi trước đó. 

D- Công ước này sẽ không áp dụng với những người tị nạn nào mà hiện tại đang 

nhận được sự bảo trợ hay sự giúp đỡ của các cơ quan hay tổ chức khác của Liên Hợp 

Quốc mà không phải là Cao uỷ Liên Hợp Quốc về người tị nạn. 

Khi vì lý do nào đó sự bảo trợ ấy đã chấm dứt mà hoàn cảnh của những người đó 

vẫn chưa được giải quyết dứt khoát theo các nghị quyết có liên quan đã được Đại 

hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua, thì những người này nghiễm nhiên có quyền 

được hưởng sự bảo vệ của Công ước này. 

E- Công ước này sẽ không áp dụng với những người nào được nhà đương cục của 

quốc gia mà người đó đang cư trú công nhận là có các quyền và nghĩa vụ gắn với 

việc nhập quốc tịch của quốc gia ấy. 

F- Các điều khoản của Công ước này sẽ không áp dụng với bất kỳ người nào mà có 

những lý do thực sự để có thể khẳng định rằng: 



- 14 - 

 

a- Người đó đã phạm tội chống lại hoà bình, tội ác chiến tranh hay tội ác chống nhân 

loại, như đã được xác định trong các văn bản pháp luật quốc tế được xây dựng để đề 

ra các quy định liên quan tới những tội ác ấy; 

b- Người đó đã phạm những tội ác nghiêm trọng không liên quan đến chính trị bên 

ngoài quốc gia đang tị nạn trước khi người đó được quốc gia công nhận là người tị 

nạn; 

c- Người đó đã có những hành động trái với các mục đích và nguyên tắc của Liên 

Hợp Quốc. 

Điều 2. Các nghĩa vụ phổ biến 

Người tị nạn nào cũng phải có những nghĩa vụ đối với quốc gia mà đang cưu mang 

họ, cụ thể là phải tuân thủ các luật, quy định cũng như các biện pháp quy định để 

duy trì trật tự công cộng. 

Điều 3. Không phân biệt đối xử 

Các quốc gia thành viên Công ước phải áp dụng các điều khoản của Công ước đối 

với những người tị nạn mà không có sự phân biệt đối xử về chủng tộc, tôn giáo hay 

nguồn gốc dân tộc. 

Điều 4. Tín ngưỡng 

Các quốc gia thành viên Công ước phải đối xử với những người tị nạn sống trên lãnh 

thổ của mình ít nhất cùng với điều kiện thuận lợi tương tự như với công dân của họ 

liên quan đến vấn đề tự do thực hành tín ngưỡng và tự do giáo dục tín ngưỡng cho 

con cái họ. 

Điều 5. Các quyền lợi được ban cấp ngoài Công ước này 

Không một điều nào trong Công ước này làm tổn hại đến những quyền lợi mà Các 

quốc gia thành viên Công ước này ban cấp cho người tị nạn mà được quy định trong 

các văn bản pháp luật khác, ngoài Công ước này. 

Điều 6. Khái niệm "trong những hoàn cảnh giống nhau" 

Theo mục đích của Công ước này, khái niệm "trong những hoàn cảnh giống nhau" 

hàm nghĩa là bất kỳ yêu cầu nào (kể cả những yêu cầu xin kéo dài thời gian và điều 

kiện lưu trú hay cư trú) mà một cá nhân nào đó phải đáp ứng để được hưởng các 

quyền có liên quan, nếu người ấy không phải là người tị nạn thì cũng phải thực hiện, 

trừ những yêu cầu mà do tính chất của chúng, người tị nạn không có khả năng hoàn 

thành. 

Điều 7. Việc miễn trừ khỏi nguyên tắc tương hỗ 

1- Trừ khi Công ước này chứa đựng những khoản điều khoản thuận lợi hơn, một 

quốc gia tham gia Công ước sẽ phải đối xử với những người tị nạn như với những 

người nước ngoài. 
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2- Sau giai đoạn cư trú 3 năm, tất cả những người tị nạn sẽ được hưởng sự miễn trừ 

việc áp dụng nguyên tắc tương hỗ luật pháp trên lãnh thổ của Các quốc gia thành 

viên Công ước này. 

3- Mỗi quốc gia tham gia Công ước sẽ tiếp tục ban cấp cho người tị nạn những quyền 

và lợi ích mà họ đã được hưởng, trong trường hợp không có sự tương hỗ pháp luật, 

vào thời điểm mà Công ước này có hiệu lực đối với quốc gia đó. 

4- Các quốc gia thành viên Công ước sẽ xem xét theo chiều hướng có lợi khả năng 

ban cấp cho những người tị nạn, nếu thiếu sự tương hỗ pháp luật, những quyền và 

lợi ích mà họ đã được hưởng, phù hợp với các khoản 2 và 3, và mở rộng sự miễn trừ 

áp dụng nguyên tắc tương hỗ pháp luật đối với những người tị nạn không hội đủ 

những điều kiện ghi trong các khoản 2 và 3. 

5. Các quy định trong các khoản 2 và 3 áp dụng cho cả các quyền và lợi ích được nói 

đến trong các điều 13, 18, 19, 21, 22 của Công ước này và các quyền và lợi ích khác 

mà Công ước này không quy định. 

Điều 8. Việc miễn các biện pháp ngoại lệ 

Các quốc gia thành viên Công ước sẽ không áp dụng những biện pháp ngoại lệ mà 

có thể sử dụng để chống lại một người, hay tài sản hoặc lợi ích của những kiều dân 

của một nước khác, đối với những người tị nạn mà về mặt chính thức là công dân 

của quốc gia là đối tượng như vậy, chỉ bởi lý do họ là công dân của nước ấy. Nếu luật 

pháp của quốc gia tham gia Công ước không cho phép áp dụng nguyên tắc phổ 

biến quy định trong điều này thì trong những trường hợp cụ thể, quốc gia đó cần 

phải quy định những ngoại lệ cho những người tị nạn như vậy. 

Điều 9. Các biện pháp tình thế 

Khi có chiến tranh hay trong những hoàn cảnh nghiêm trọng và ngoại lệ khác, 

không một điều nào trong Công ước này ngăn cản một quốc gia tham gia Công ước 

không được thực hiện những biện pháp tình thế mà quốc gia đó cho là hệ trọng với 

nền an ninh quốc gia, mà áp dụng đối với một người nào đó đang chờ việc xác minh 

của quốc gia thành viên để khẳng định rằng người đó có thực sự là người tị nạn hay 

không, cũng như việc tiếp tục các biện pháp tình thế nếu được coi là cần thiết đối 

với trường hợp của người đó để bảo đảm lợi ích của an ninh quốc gia. 

Điều 10. Tính liên tục của sự cư trú 

1- Nơi mà một người tị nạn buộc phải ra đi trong chiến tranh thế giới thứ hai và bị 

chuyển đến lãnh thổ của một quốc gia tham gia Công ước và là người thường trú ở 

đó, thì thời gian bị cưỡng bức phải cư trú ấy sẽ phải được coi là thời gian cư trú hợp 

pháp của người đó để đảm bảo lợi ích của an ninh quốc gia. 

Điều 10. Tính liên tục của sự cư trú 

1- Trong trường hợp một người tị nạn buộc phải ra đi trong chiến tranh thế giới thứ 

hai và bị chuyển đến lãnh thổ của một quốc gia tham gia Công ước, và đang cư trú 
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ở đó, thì giai đoạn phải cư trú bắt buộc ấy phải được coi là thời gian cư trú hợp pháp 

của họ ở nước đó. 

2- Trong trường hợp một người tị nạn bị buộc phải ra đi khỏi lãnh thổ của một quốc 

gia tham gia Công ước trong chiến tranh thế giới thứ hai và đã trở lại cư trú ở 

nước đó trước thời điểm có hiệu lực của Công ước, thì thời gian cư trú trước và sau 

sự bắt buộc phải ra đi đó sẽ được xem như là một giai đoạn liên tiếp, không gián 

đoạn, vì các mục đích cần thiết có liên quan. 

Điều 11. Thuỷ thủ tị nạn 

Trong trường hợp những người tị nạn là những người phục vụ thường xuyên trong 

đoàn thuỷ thủ của các tầu thuỷ mang quốc kỳ của quốc gia tham gia Công ước, thì 

quốc gia ấy sẽ phải xem xét với sự thiện cảm đối với việc họ xin định cư trên lãnh 

thổ của mình, và với việc cấp giấy phép đi lại hay việc nhận họ tạm thời vào lãnh thổ 

của quốc gia mình, đặc biệt để nhằm mục đích tạo điều kiện cho họ định cư tại một 

nước khác. 

Chương II 

VỊ THẾ PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI TỊ NẠN 

Điều 12. Vị thế cá nhân 

1- Vị thế cá nhân của một người tị nạn sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của quốc gia 

nguyên quán của người ấy, hay, nếu người ấy không có nguyên quán, thì bởi pháp 

luật của quốc gia mà người ấy đang cư trú. 

2- Các quyền lợi mà trước đó người tị nạn ấy có và phụ thuộc vào vị thế cá nhân, cụ 

thể là các quyền lợi gắn với hôn nhân, phải được quốc gia tham gia Công ước tôn 

trọng và bảo đảm thực hiện, nếu cần thiết, theo đúng các quy tắc mà luật pháp quốc 

gia đó yêu cầu, với điều kiện là quyền lợi đang nói đến được luật pháp quốc gia mà 

người đã không phải là người tị nạn công nhận. 

Điều 13. Động sản và bất động sản 

Các quốc gia thành viên Công ước phải đối xử với người tị nạn với sự thuận lợi trong 

chừng mực có thể được, và trong bất kỳ trường hợp nào cũng không kém ưu ái hơn 

so với những thuận lợi dành cho người nước ngoài trong cùng hoàn cảnh, trong các 

vấn đề về sở hữu bất động sản, động sản và các quyền lợi khác có liên quan đến các 

vấn đề đó, và trong những vấn đề liên quan đến thuê mướn và các hợp đồng có 

quan hệ tới bất động sản và động sản. 

Điều 14. Tác quyền về nghệ thuật và sở hữu trí tuệ 

Đối với việc bảo vệ sở hữu công nghiệp, chẳng hạn như các phát minh, các đồ án 

thiết kế hay mô hình, các biểu tượng giao dịch, tên giao dịch, và việc bảo vệ các 

quyền liên quan đến các tác phẩm văn học, các công trình khoa học và nghệ thuật, 

người tị nạn sẽ được hưởng sự bảo vệ giống như với những công dân của quốc gia 

mà người ấy đang cư trú. Trong lãnh thổ của một quốc gia thành viên khác của Công 
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ước, người ấy cũng sẽ được ban cấp sự bảo vệ giống như với những công dân của 

quốc gia mà người đó đang cư trú. 

Điều 15. Quyền lập hội 

Đối với quyền thành lập, tham gia vào các hiệp hội và các nghiệp đoàn phi chính trị 

và không vụ lợi thì Các quốc gia thành viên Công ước phải dành sự đối xử ưu ái ở 

mức cao nhất đối với những người tị nạn cư trú hợp pháp trên lãnh thổ của quốc 

gia mình như họ đã đối xử với những công dân nước ngoài trong cùng hoàn cảnh. 

Điều 16. Quyền tiếp cận với toà án 

1- Người tị nạn được quyền tiếp cận tự do với các toà án tư pháp trên lãnh thổ của 

tất cả Các quốc gia thành viên Công ước. 

2- Người tị nạn phải được đối xử ngang bằng với công dân của nước mà họ đang cư 

trú trong những vấn đề liên quan đến việc tiếp cận với toà án, kể cả việc tiếp cận sự 

hỗ trợ pháp lý. 

3- Người tị nạn ở những quốc gia không phải là quốc gia mà họ đang cư trú được 

đối xử giống như những người có quốc tịch của quốc gia mà người đó đang cư trú, 

liên quan đến những vấn đề được nói đến trong khoản 2 điều này. 

Chương III 

VIỆC LÀM MANG LẠI LỢI TỨC 

Điều 17. Việc làm công ăn lương 

1- Các quốc gia thành viên Công ước phải dành sự đối xử thuận lợi ở mức cao nhất 

cho những người tị nạn cư trú hợp pháp trên lãnh thổ của quốc gia, tương tự như 

các điều kiện được dành cho các công dân nước ngoài trong những hoàn cảnh t-

ương tự, liên quan đến quyền tham gia vào các việc làm công ăn lương. 

2- Trong bất kỳ trường hợp nào, các biện pháp hạn chế áp đặt cho những người 

nước ngoài hoặc cho công việc của những người nước ngoài để bảo vệ thị trường 

lao động trong nước sẽ không được áp dụng với người tị nạn mà đã được miễn áp 

dụng những biện pháp hạn chế đó vào thời điểm mà Công ước này có hiệu lực với 

quốc gia có liên quan, hoặc những người mà đáp ứng một trong các điều kiện sau 

đây: 

a- Đã cư trú ở quốc gia đó 3 năm; 

b- Có vợ hoặc chồng mang quốc tịch của quốc gia mà mình đang cư trú. Người tị 

nạn không được hưởng lợi thế của điều khoản này nếu như người đó đã ly hôn. 

c- Có một con hoặc nhiều hơn mang quốc tịch của quốc gia mà mình đang cư trú. 

3- Các quốc gia thành viên Công ước sẽ xem xét một cách có thiện cảm để hợp nhất 

các quyền của tất cả những người tị nạn liên quan đến việc làm mang lại lợi tức với 

các quyền về việc làm của công dân nước họ, và đặc biệt là với những người tị nạn 
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đã vào lãnh thổ của họ theo các chương trình tuyển mộ lao động hoặc theo các 

chương trình nhập cư. 

Điều 18. Việc làm tự làm chủ 

Các quốc gia tham gia Công ước phải đối xử với người tị nạn với sự thuận lợi trong 

chừng mực có thể, và trong bất kỳ trường hợp nào cũng không kém ưu ái hơn so 

với đối xử với những người nước ngoài trong cùng hoàn cảnh, về quyền tham gia 

theo cách tự làm chủ vào các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp, 

thương mại và thành lập các công ty thương mại, công nghiệp. 

Điều 19. Các ngành nghề tự do 

1- Mỗi quốc gia tham gia Công ước phải công nhận văn bằng của người tị nạn đang 

sinh sống hợp pháp trong lãnh thổ của mình khi các văn bản này đã được các cơ 

quan có thẩm quyền của quốc gia đó công nhận, và khi họ có nhu cầu hành nghề 

tự do thì phải đối xử với họ thuận lợi trong chừng mực có thể, trong bất kỳ trường 

hợp nào cũng không được đối xử với họ kém ưu ái hơn so với những người nước 

ngoài trong cùng hoàn cảnh. 

2- Các quốc gia thành viên Công ước sẽ sử dụng những cố gắng tối đa phù hợp với 

luật pháp và hiến pháp của quốc gia mình để đảm bảo sự định cư của những người 

tị nạn trên các lãnh thổ không phải là lãnh thổ độc lập, mà trong các mối quan hệ 

quốc tế, các quốc gia đó có trách nhiệm quản lý. 

Chương IV 

PHÚC LỢI 

Điều 20. Khẩu phần 

Tại nước nào mà hệ thống phân phối theo nhân khẩu còn được duy trì mà hệ thống 

này áp dụng cho phần lớn dân số và điều tiết sự phân phối chung các sản phẩm 

cung cấp còn thiếu, thì người tị nạn phải được đối xử giống như những công dân ở 

nơi đó. 

Điều 21. Nhà ở 

Đối với nhà ở, Các quốc gia thành viên Công ước, trong chừng mực mà vấn đề bị 

ràng buộc bởi pháp luật hay các quy định hay lệ thuộc vào sự kiểm soát của các cơ 

quan nhà nước, sẽ phải đối xử với người tị nạn đang sinh sống trên lãnh thổ của 

mình trong một chừng mực ưu ái có thể và, trong bất kỳ trường hợp nào, cũng 

không được đối xử với họ ít ưu ái hơn so với người nước ngoài có cùng hoàn cảnh. 

Điều 22. Giáo dục công cộng 

1- Các quốc gia thành viên Công ước phải đối xử với người tị nạn giống như với công 

dân nước mình trong lĩnh vực giáo dục tiểu học. 

2- Các quốc gia thành viên Công ước phải đối xử với người tị nạn ưu ái trong chừng 

mực có thể và, trong bất kỳ trường hợp nào, cũng không được đối xử với họ kém ưu 

ái hơn so với những người nước ngoài có cùng hoàn cảnh, trong lĩnh vực giáo dục 
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bên ngoài lĩnh vực giáo dục tiểu học, cụ thể đối với cơ hội tiếp cận với học tập, nghiên 

cứu, công nhận bằng cấp, chứng chỉ của các trường học nước ngoài, việc miễn học 

phí và cấp học bổng. 

Điều 23. Cứu trợ của nhà nước 

Các quốc gia thành viên Công ước phải đối xử với những người tị nạn đang sinh sống 

hợp pháp trong lãnh thổ của họ giống như những công dân của nước mình trong 

việc cứu trợ và hỗ trợ của nhà nước. 

Điều 24. Luật lao động và an ninh xã hội 

Các quốc gia thành viên Công ước phải đối xử với những người tị nạn đang sinh sống 

hợp pháp trong lãnh thổ của họ giống như với công dân của nước mình trong những 

vấn đề sau đây: 

a- Những vấn đề do luật pháp hay các quy định chi phối hay bị lệ thuộc vào sự kiểm 

soát của các cơ quan hành chính như: sự trả công, giờ làm việc, sự thoả thuận làm 

việc thêm giờ, nghỉ phép được trả lương, tuổi lao động tối thiểu, thực tập và huấn 

luyện, công việc của phụ nữ và công việc của thanh thiếu niên, quyền thoả ước tập 

thể; 

b- An sinh xã hội (các quy định pháp lý liên quan đến trợ cấp tai nạn nghề nghiệp, 

các bệnh nghề nghiệp, sinh đẻ, ốm đau, tàn tật, tuổi già, tử vong, thất nghiệp, trách 

nhiệm gia đình và bất kỳ một sự rủi ro nào khác mà theo luật pháp hay quy định 

của quốc gia đó sẽ được chương trình an sinh xã hội bảo hiểm), chỉ phụ thuộc vào 

những hạn chế sau đây: 

- Có thể có những thoả thuận phù hợp để duy trì các quyền đã có và những quyền 

sẽ có trong quá trình; 

- Luật pháp và những quy định của quốc gia mà người tị nạn đang cư trú có thể quy 

định những sự thoả thuận đặc biệt liên quan đến các khoản trợ cấp và các phần trợ 

cấp có thể trả toàn bộ được bằng quỹ của nhà nước, và liên quan đến những khoản 

trợ cấp cho những người không hội nhập đủ các điều kiện đóng góp theo quy định 

để cấp một khoản lương hưu. 

2- Quyền bồi thường cho sự tử vong của người tị nạn do kết quả của việc bị chấn 

thương trong khi đang làm việc hay do kết quả của bệnh nghề nghiệp sẽ không bị 

ảnh hưởng, cho dù người hưởng lợi cư trú ở ngoài lãnh thổ của quốc gia tham gia 

Công ước. 

3. Các quốc gia thành viên Công ước phải mở rộng cho những người tị nạn được 

hưởng các lợi ích từ những thoả thuận, kể cả những sự thoả thuận giữa họ, hay 

những sự thoả thuận có thể được cam kết giữa họ trong tương lai, liên quan đến 

việc duy trì những quyền đã có và các quyền sẽ có trong quan hệ tới vấn đề an sinh 

xã hội, mà chỉ bị lệ thuộc vào các điều kiện áp dụng cho những công dân thuộc các 

quốc gia ký kết các hiệp định được nói đến. 
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4. Các quốc gia thành viên Công ước phải xem xét một cách có thiện cảm đối với 

việc mở rộng trong chừng mực có thể cho những người tị nạn được hưởng những 

lợi ích của các thoả thuận tương tự mà bất kỳ lúc nào cũng có thể có hiệu lực giữa 

Các quốc gia thành viên Công ước và các quốc gia chưa tham gia Công ước. 

Chương V 

CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH 

Điều 25. Hỗ trợ hành chính 

1- Khi việc thực thi mét quyền của một người tị nạn thông thường cần sự giúp đỡ 

của các nhà chức trách nước ngoài mà người tị nạn đã không thể trông cậy vào sự 

giúp đỡ của họ được, thì các nước tham gia Công ước mà người tị nạn đã đang cư 

trú phải sắp xếp để các cơ quan nước mình hoặc một cơ quan quốc tế giúp đỡ người 

đó. 

2. Cơ quan, hoặc các nhà đương cục được nói đến ở khoản 1 điều này, sẽ phải chuyển 

hoặc tác động để chuyển, dưới sự giám sát của mình, tới những người tị nạn các tài 

liệu hoặc chứng nhận như đã thường được chuyển cho người nước ngoài bởi hoặc 

thông qua các nhà đương cục trong nước. 

3- Các tài liệu hoặc chứng nhận được chuyển như vậy sẽ có giá trị như các văn kiện 

chính thức được chuyển cho người nước ngoài bởi hoặc thông qua các nhà đương 

cục trong nước, và sẽ được tin tưởng ở trong trường hợp thiếu chứng cứ phản bác. 

4- Tuỳ thuộc vào sự đối xử ngoại lệ có thể được ban cấp cho những người nghèo 

khổ, cụ thể đặt ra các khoản lệ phí cho những dịch vụ được đề cập trong điều này, 

nhưng các khoản lệ phí này phải vừa phải, tương xứng với những khoản lệ phí thu 

của công dân trong nước cho những dịch vụ tương tự. 

5. Các điều khoản ghi trong điều này sẽ không làm phương hại đến các quy định ở 

các điều 27, 28. 

Điều 26. Tự do đi lại 

Mỗi quốc gia tham gia Công ước phải cho những người tị nạn đang sinh sống trong 

lãnh thổ của mình quyền lựa chọn nơi cư trú và tự do đi lại trên lãnh thổ nước mình, 

tuân theo những quy định có thể áp dụng cho những người nước ngoài có cùng 

hoàn cảnh. 

Điều 27. Thẻ căn cước 

Các quốc gia thành viên Công ước phải cấp căn cước cho bất kỳ người tị nạn nào 

không có giấy tờ tuỳ thân hợp lệ đang ở trong lãnh thổ quốc gia họ. 

Điều 28. Các giấy tờ đi lại 

Các quốc gia thành viên Công ước phải cấp cho những người tị nạn đang sinh sống 

hợp pháp trong lãnh thổ của họ những giấy tờ để có thể đi ra ngoài lãnh thổ nước 

mình, trừ khi các lý do về an ninh quốc gia hay trật tự công cộng không cho phép, 

và các điều khoản ghi trong danh mục của Công ước này sẽ được áp dụng theo 
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những giấy tờ đó. Các quốc gia thành viên Công ước có thể cấp giấy tờ đi lại như vậy 

cho bất kỳ người tị nạn nào khác trong lãnh thổ của họ, đặc biệt là họ phải xem xét 

một cách có thiện cảm việc cấp phát giấy tờ đi lại như vậy cho những người tị nạn 

trong lãnh thổ của họ mà không có khả năng nhận được giấy tờ đi lại từ quốc gia mà 

họ là công dân hợp pháp. 

2. Các giấy tờ đi lại cấp cho người tị nạn theo các thoả thuận quốc tế trước đó của 

các nước thành viên sẽ được Các quốc gia thành viên Công ước công nhận và đối 

xử như chúng đã được cấp theo các quy định ghi trong điều này. 

Điều 29. Những chi phí tài chính 

1- Các quốc gia thành viên Công ước sẽ không được áp đặt với người tị nạn những 

nhiệm vụ, những chi phí hay tiền thuế dưới bất kỳ hình thức nào mà khác hoặc cao 

hơn so với những nhiệm vụ, những chi phí hay tiền thuế được hoặc có thể được thu 

từ những công dân của nước họ trong những tình huống tương tự. 

2- Không một điểm nào trong đoạn trên liên quan đến người tị nạn có tác dụng ngăn 

cản việc áp dụng luật pháp và những quy định liên quan đến những chi phí cho việc 

cấp giấy tờ hành chính, kể cả chứng minh thư, cho những người nước ngoài. 

Điều 30. Chuyển dịch tài sản 

1- Phù hợp với luật pháp và các quy định của quốc gia mình, một quốc gia tham gia. 

Công ước phải cho phép những người tị nạn chuyển dịch những tài sản mà họ đã 

mang vào lãnh thổ quốc gia đó sang lãnh thổ một nước khác mà họ đã được nhận 

cho tái định cư. 

2- Một Các quốc gia thành viên Công ước phải xem xét một cách có thiện cảm đơn 

của người tị nạn xin phép chuyển dịch tài sản tới bất kỳ chỗ nào cần thiết cho việc 

tái định cư ở một quốc gia khác mà họ đã được thu nhận. 

Điều 31. Những người tị nạn sinh sống bất hợp pháp trong quốc gia mà mình đang tị 

nạn 

1- Cho dù những người tị nạn đi vào hay có mặt bất hợp pháp ở lãnh thổ quốc gia, 

Các quốc gia thành viên Công ước cũng không được áp dụng bất kỳ hình phạt nào 

đối với những người đến trực tiếp từ một lãnh thổ nơi mà đời sống và sự tự do của 

họ bị đe doạ theo khoản 2 điều 1, nếu như họ đi vào hoặc có mặt trong lãnh thổ của 

các quốc gia ấy mà không được phép, miễn là họ trình diện ngay lập tức với nhà 

đương cục và chỉ ra nguyên nhân hợp lý cho việc đi vào hay có mặt bất hợp pháp 

của họ. 

2- Các quốc gia thành viên Công ước không được áp dụng những hạn chế đối với 

việc đi lại của người tị nạn ấy, trừ những trường hợp cần thiết và những hạn chế này 

sẽ chỉ được áp dụng cho đến khi vị thế của họ ở trong nước được hợp thức hoá, hoặc 

họ đã được một quốc gia khác thu nhận. Các quốc gia thành viên Công ước phải cho 

phép những người tị nạn ấy một khoảng thời gian hợp lý và tất cả những phương 

tiện cần thiết để có được sự thu nhận của quốc gia khác. 
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Điều 32. Trục xuất 

1- Các quốc gia thành viên Công ước không được trục xuất người tị nạn đang ở một 

cách hợp pháp trong lãnh thổ của mình, ngoại trừ những lý do về an ninh quốc gia 

hay trật tự công cộng. 

2- Việc trục xuất một người tị nạn như vậy sẽ phải được quyết định phù hợp với thủ 

tục luật pháp. Trừ khi có lý do cấp bách của an ninh quốc gia yêu cầu, người tị nạn 

sẽ được phép đệ trình chứng cứ làm sáng tỏ về mình, và được kháng nghị hay được 

phép trình bày mục đích này trước nhà đương cục có thẩm quyền, hay trước một cá 

nhân hay những cá nhân được nhà đương cục có thẩm quyền giao đặc trách vấn đề. 

3- Các quốc gia thành viên Công ước phải cho phép người tị nạn đó một khoảng 

thời gian hợp lý để người ấy tìm kiếm sự chấp nhận cho phép nhập hợp pháp vào 

một quốc gia khác. Các quốc gia thành viên Công ước có quyền áp dụng những biện 

pháp xử lý nội bộ trong thời gian đó, nếu như những biện pháp đó được xem là cần 

thiết. 

Điều 33. Cấm trục xuất hoặc hồi hương 

1- Không một quốc gia nào tham gia Công ước được trục xuất hoặc bắt người tị nạn 

hồi hương bằng bất kỳ hình thức nào đến biên giới thuộc những lãnh thổ nơi mà 

cuộc sống hay sự tự do của người ấy bị đe doạ vì các lý do chủng tộc, tôn giáo, quốc 

tịch, hay vì lý do là thành viên của các nhóm xã hội nhất định, hay bởi quan điểm 

chính trị. 

2- Tuy nhiên, người tị nạn có thể không được đòi các lợi ích ghi nhận trong các điều 

khoản hiện hành, khi có những căn cứ có cơ sở cho thấy coi người là một mối đe 

doạ cho nền an ninh của quốc gia nơi mà người đó đang sống, hoặc sau khi người 

ấy đã bị kết án về một tội ác đặc biệt nghiêm trọng, tạo nên nguy cơ cho cộng đồng 

tại quốc gia đó. 

Điều 34. Nhập quốc tịch 

Các quốc gia thành viên Công ước, trong chừng mực có thể, phải tạo điều kiện cho 

người tị nạn nhập quốc tịch nước mình. Các nước phải cố gắng hết sức để xúc tiến 

các hồ sơ xin gia nhập quốc tịch của người tị nạn, và trong chừng mực có thể, giảm 

những chi phí cho những hồ sơ đó. 

Chương VI 

CÁC ĐIỀU KHOẢN THỰC THI 

Điều 35. Hợp tác của các nhà đương cục trong nước với Liên Hợp Quốc 

1. Các quốc gia thành viên Công ước cam kết hợp tác với Văn phòng Cao uỷ Liên 

Hợp Quốc về người tị nạn, hoặc với bất kỳ một cơ quan kế nhiệm nào khác của Liên 

Hợp Quốc, trong việc thực hiện các chức năng của các cơ quan này, đặc biệt là phải 

tạo điều kiện thuận lợi cho công việc giám sát việc áp dụng các điều khoản của Công 

ước của các cơ quan này. 
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2. Để giúp Văn phòng Cao uỷ Liên Hợp Quốc về người tị nạn hoặc bất kỳ một cơ quan 

kế nhiệm nào khác có thể viết báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền của Liên 

Hợp Quốc, các quốc gia thành viên Công ước cam kết cung cấp các bản báo cáo 

theo hình thức phù hợp, có thông tin và các số liệu thống kê theo yêu cầu, liên quan 

đến: 

a. Điều kiện sống của những người tị nạn 

b. Việc thực thi Công ước này, và 

c. Luật pháp, những quy định và sắc lệnh đã có hiệu lực liên quan đến người tị nạn. 

Điều 36. Thông tin về luật pháp trong nước 

Các quốc gia thành viên Công ước phải thông tin cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc 

về pháp luật và những quy định mà họ ban hành nhằm áp dụng Công ước này. 

Điều 37. Quan hệ với các công ước trước đó 

Không phương hại đến khoản 2 điều 28 của Công ước này, đối với các quốc gia thành 

viên, Công ước này sẽ thay thế các Thoả thuận ngày 5/7/1922, ngày 31/5/1924, 

ngày 12/5/1926, ngày 30/6/1928 và ngày 30/7/1935, các Công ước ngày 

28/10/1933 và ngày 10/2/1938, Nghị định thư ngày 14/9/1939 và Thoả thuận ngày 

15/10/1946. 

Chương VII 

CÁC ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

Điều 38. Giải quyết các tranh chấp 

Bất kỳ một sự tranh chấp nào giữa các nước thành viên liên quan đến việc giải thích 

hay áp dụng Công ước mà không thể giải quyết được bằng các biện pháp khác, thì 

sẽ chuyển đến Toà án Công lý quốc tế để phân xử theo đề nghị của bất kỳ bên tranh 

chấp nào. 

Điều 39. Ký, phê chuẩn và gia nhập 

1- Công ước này sẽ được mở cho các quốc gia ký ở Giơ-ne-vơ ngày 28-7-1951, và 

sau đó uỷ thác cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Nó sẽ được để ngỏ cho các quốc gia 

ký ở Văn phòng Liên Hợp Quốc ở châu Âu từ ngày 28/7 đến 31/8/1951 và sẽ được 

mở cho các quốc gia ký tại trụ sở Liên Hợp Quốc từ ngày 17/9/1951 đến 31/12/1952. 

2- Công ước này sẽ được mở cho các quốc gia thành viên của các quốc gia thành 

viên của Liên Hợp Quốc, và cho bất kỳ một quốc gia nào khác được mời dự Hội nghị 

gồm các đại sứ đặc mệnh toàn quyền về vị thế của người tị nạn và những người 

không có quốc tịch, ký vào, nếu quốc gia nào không dự Hội nghị thì sẽ được Đại hội 

đồng Liên Hợp Quốc gửi giấy mời ký. 

3- Công ước này sẽ được mở từ 28-7-21951 để các quốc gia được nói đến trong 2 

đoạn của điều này phê chuẩn và gia nhập. Việc phê chuẩn và gia nhập sẽ có hiệu lực 

bằng cách gửi đơn cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. 
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Điều 40. Điều khoản áp dụng về lãnh thổ 

1- Vào thời điểm ký, phê chuẩn hoặc gia nhập Công ước, bất kỳ một quốc gia nào 

cũng có thể công bố rằng việc áp dụng Công ước sẽ được mở rộng ra tất cả hoặc bất 

kỳ lãnh thổ nào mà trong các mối quan hệ quốc tế, quốc gia đó có trách nhiệm quản 

lý. Chỉ khi Công ước có hiệu lực với quốc gia liên quan thì tuyên bố như vậy mới có 

hiệu lực trên các lãnh thổ đó. 

2- Vào bất kỳ thời điểm nào sau đó, sự mở rộng sẽ được thực hiện bằng cách gửi 

thông báo cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và thông báo đó sẽ có hiệu lực sau 19 

ngày kể từ ngày Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhận được hoặc kể từ ngày Công ước 

có hiệu lực với quốc gia có liên quan. 

3- Đối với những lãnh thổ mà Công ước này chưa được mở rộng tới vào thời điểm 

ký, phê chuẩn hoặc gia nhập, thì mỗi quốc gia liên quan sẽ phải xem xét khả năng 

thực hiện các biện pháp cần thiết để mở rộng việc áp dụng Công ước này đến những 

lãnh thổ đó, và ở những nơi cần thiết, do những lý do hợp hiến, thì việc mở rộng 

phải được sự chấp thuận của các chính phủ thuộc các lãnh thổ ấy. 

 

 

Điều 41. Điều khoản về liên bang 

Trong trường hợp quốc gia thành viên của Công ước là một quốc gia liên bang thì 

những điều khoản sau đây sẽ được áp dụng: 

a- Đối với những điều ghi trong Công ước này nằm trong quyền hạn pháp luật của 

cơ quan lập pháp liên bang, thì những nghĩa vụ của chính phủ liên bang sẽ giống 

như những nghĩa vụ của chính phủ trong các quốc gia không phải là liên bang tham 

gia vào Công ước; 

b- Đối với những điều ghi trong Công ước này nằm trong quyền hạn pháp luật của 

các tiểu bang hoặc các tỉnh thành viên mà không nằm trong quyền hạn của hệ 

thống pháp luật liên bang, thì vào thời điểm sớm nhất, chính phủ liên bang sẽ phải 

chuyển những điều khoản ấy với khuyến nghị ủng hộ để các cơ quan có thẩm quyền 

thuộc các tiểu ban hoặc các tỉnh đó xem xét. 

c- Theo đề nghị của bất kỳ quốc gia nào tham gia Công ước được chuyển qua Tổng 

thư ký Liên Hợp Quốc, quốc gia liên bang tham gia Công ước phải cung cấp một bản 

tường trình về pháp luật và thông lệ của liên bang và của các tiểu bang thành viên, 

liên quan đến bất kỳ điều khoản nào của Công ước, trong đó chỉ ra phạm vi mà hành 

động pháp luật hoặc bất kỳ một hoạt động nào khác đã tạo hiệu lực cho điều khoản 

đó. 

Điều 42. Bảo lưu 



- 25 - 

 

1- Vào thời điểm ký, phê chuẩn hay gia nhập, bất kỳ quốc gia nào cũng có thể bảo 

lưu các điều ghi trong Công ước, trừ các điều 1, 3, 4, 16 (1), 33, và các điều từ 36 đến 

46. 

2- Bất cứ quốc gia nào bảo lưu ý kiến theo đoạn 1 của điều này cũng có thể rút lui ý 

kiến của mình vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Tổng thư ký 

Liên Hợp Quốc. 

Điều 43. Hiệu lực của Công ước 

1- Công ước này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ 19 sau ngày văn kiện phê chuẩn hoặc 

gia nhập thứ 6 được lưu chiểu. 

- Đối với các quốc gia phê chuẩn hoặc gia nhập Công ước sau khi văn kiện phê chuẩn 

hoặc gia nhập thứ 6 được lưu chiểu, thì Công ước sẽ có hiệu lực vào ngày thứ 19 sau 

ngày văn kiện phê chuẩn hoặc gia nhập của quốc gia đó được lưu chiểu. 

Điều 44. Bãi ước 

1- Bất kỳ quốc gia nào tham gia Công ước cũng có thể bãi ước vào bất kỳ thời điểm 

nào bằng cách gửi thông báo cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. 

2- Sự bãi ước này sẽ có hiệu lực đối với quốc gia tham gia Công ước có liên quan 

sau mét năm kể từ ngày Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhận được bản thông báo đó. 

3- Bất kỳ quốc gia nào ra tuyên bố hoặc thông báo ở điều 40 cũng có thể tuyên bố 

vào bất kỳ thời điểm nào sau đó bằng cách gửi thông báo cho Tổng thư ký Liên Hợp 

Quốc rằng Công ước sẽ không mở rộng tới lãnh thổ đó và tuyên bố đó sẽ có hiệu lực 

sau mét năm, kể từ ngày Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhận được bản thông báo. 

Điều 45. Xem xét lại các Công ước 

1- Bất kỳ quốc gia nào tham gia Công ước cũng có thể đề nghị xem xét lại Công ước 

này vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi một bản thông báo cho Tổng thư ký 

Liên Hợp Quốc. 

2- Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ đề ra biện pháp thực hiện liên quan đến lời đề nghị 

đó, nếu cần thiết 

Điều 46. Những thông báo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc 

- Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ thông báo cho tất cả các quốc gia thành viên của 

Liên Hợp Quốc và các quốc gia không phải là thành viên được nói đến trong điều 

39, về: 

(a) Những tuyên bố và thông báo theo mục b của điều 1; 

(b) Việc ký, phê chuẩn và gia nhập theo điều 39; 

€ Những tuyên bố và thông báo theo mục b của điều 40; 

(d) Sự bảo lưu và xin rút bảo lưu theo điều 42; 

€ Ngày Công ước này có hiệu lực theo điều 43; 
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(f) Những tuyên bố bãi ước và thông báo theo điều 44; 

(g) Những yêu cầu xem xét lại Công ước này theo điều 45. 

  

---------------------------------------------------------- 

NGHỊ ĐỊNH THƯ 

VỀ VỊ THẾ CỦA NGƯỜI TỊ NẠN, 1967 

(Được thông qua theo Nghị quyết 1186 (XLI) ngày 18/11/1966 của Hội đồng Kinh tế - 

Xã hội và theo Nghị quyết 2198 (XXI) ngày 16/12/1966 của Đại hội đồng Liên Hợp 

Quốc. Có hiệu lực từ ngày 4-10-1967, theo điều 8) 

Các quốc gia thành viên của Nghị định thư này, 

Xét rằng, Công ước về vị thế của người tị nạn được thông qua tại Giơ-ne-vơ ngày 

28/7/1951 (sau đây gọi là Công ước), chỉ điều chỉnh đối tượng là những người trở 

thành người tị nạn do những sự kiện xảy ra trước ngày 01/01/1951, 

Xét rằng, kể từ khi Công ước được thông qua, đã xuất hiện thêm những tình huống 

mới về người tị nạn, do đó những người này có thể nằm ngoài phạm vi điều chỉnh 

của Công ước, 

Xét rằng, mọi người tị nạn theo định nghĩa tại Công ước cần được hưởng quy chế 

người tị nạn mà không bị giới hạn ở mốc ngày 01/01/1951. 

 

 

Điều 1. Điều khoản chung 

1. Các quốc gia thành viên Nghị định thư này cam kết thi hành các điều khoản từ 

điều 2 đến điều 34 đã được ghi nhận trong Công ước về Vị thế của người tị nạn. 

2. Trong phạm vi Nghị định thư này, thuật ngữ "người tị nạn", trừ trường hợp áp 

dụng khoản 3 của điều này, sẽ có nghĩa là bất cứ người nào thuộc định nghĩa tại điều 

1 của Công ước, trong đó bỏ đi cụm từ "là nạn nhân của những cuộc xung đột diễn 

ra trước ngày 01/01/1951..." và "là nạn nhân của những cuộc xung đột như vậy..." 

trong điều 1 A(2) của Công ước. 

3. Các quốc gia thành viên Nghị định thư sẽ áp dụng Nghị định thư mà không giới 

hạn về địa lý, tuy nhiên những giới hạn đã được các quốc gia thành viên Công ước 

tuyên bố phù hợp với điều I B (I) Công ước, nếu không được mở rộng theo điều I (B) 

(II) Công ước, sẽ có hiệu lực đối với Nghị định thư này. 

Điều 2. Hợp tác giữa các cơ quan quốc gia và Liên Hợp Quốc 

1. Các quốc gia thành viên của Nghị định thư này cam kết hợp tác với Văn phòng 

Cao uỷ Liên Hợp Quốc về người tị nạn, hoặc bất kỳ cơ quan nào khác của Liên Hợp 

Quốc tiếp tục chức năng của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, trong 
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việc thực hiện các chức năng của mình, và đặc biệt cam kết tạo thuận lợi cho các cơ 

quan này thực hiện nhiệm vụ giám sát việc thi hành các điều khoản của Nghị định 

thư này. 

2. Để giúp Văn phòng Cao uỷ Liên Hợp Quốc về người tị nạn hoặc bất kỳ cơ quan 

nào khác của Liên Hợp Quốc tiếp tục chức năng của Văn phòng chuẩn bị báo cáo 

cho các cơ quan có thẩm quyền của Liên Hợp Quốc, các quốc gia thành viên của 

Nghị định thư này cam kết cung cấp thông tin và các số liệu thống kê được yêu cầu 

dưới hình thức thích hợp, về: 

a. Tình hình của những người tị nạn tại quốc gia đó; 

b. Việc thi hành Nghị định thư này; 

c. Các quy định pháp luật đã hoặc có thể được quốc gia đó ban hành về người tị nạn. 

Điều 3. Thông tin về pháp luật quốc gia 

Các quốc gia thành viên của Nghị định thư này sẽ thông báo cho Tổng thư ký Liên 

Hợp Quốc về những quy định pháp luật mà họ thông qua nhằm đảm bảo thi hành 

Nghị định thư này. 

 

Điều 4. Giải quyết tranh chấp 

Bất cứ tranh chấp nào giữa các quốc gia thành viên của Nghị định thư này liên quan 

đến việc giải thích hoặc áp dụng Nghị định thư này mà không thể giải quyết được 

bằng biện pháp khác, trong trường hợp có yêu cầu của bất cứ bên nào trong các 

bên tranh chấp, thì sẽ được chuyển tới Toà án Công lý quốc tế để giải quyết. 

Điều 5. Gia nhập 

Nghị định thư này để ngỏ cho các quốc gia thành viên Công ước và bất kỳ quốc gia 

thành viên Liên Hợp Quốc nào khác, hoặc bất kỳ quốc gia thành viên nào của các 

cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc, hoặc bất kỳ quốc gia nào được Đại hội 

đồng Liên Hợp Quốc mời, gia nhập. Việc gia nhập Công ước sẽ được thực hiện bằng 

cách nộp lưu chiểu văn kiện gia nhập cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. 

Điều 6. Điều khoản về liên bang 

trường hợp quốc gia thành viên là một nhà nước liên bang hoặc không đơn nhất, 

sẽ áp dụng các điều khoản sau: 

(a) Đối với những điều khoản của Công ước sẽ được áp dụng theo điều I, khoản 1 

Nghị định thư này, nếu những điều khoản đó thuộc quyền tài phán lập pháp liên 

bang thì nghĩa vụ của chính phủ liên bang sẽ giống như trường hợp của Quốc hội và 

chính phủ các quốc gia không phải là quốc gia liên bang; 

(b) Đối với những điều khoản của Công ước sẽ được áp dụng theo điều I, khoản 1 

Nghị định thư này, nếu những điều khoản đó thuộc quyền tài phán lập pháp của 

từng bang, tỉnh tự trị trong liên bang mà theo hệ thống hiến pháp của liên bang 
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không bắt buộc phải tiến hành lập pháp, thì chính phủ liên bang sẽ lưu ý các cơ 

quan thích hợp của các quốc gia, tỉnh hay bang về những điều khoản này với khuyến 

nghị thuận lợi vào thời điểm sớm nhất có thể. 

(c) Theo yêu cầu của một trong bất cứ các quốc gia thành viên nào chuyển qua Tổng 

thư ký Liên Hợp Quốc, quốc gia liên bang là thành viên của Nghị định thư này phải 

công bố pháp luật và tiễn của nhà nước liên bang cũng như của các thành viên hợp 

thành trong liên bang liên quan đến bất kỳ điều khoản cụ thể nào của Công ước 

được áp dụng theo quy định tại khoản 1 điều 1 của Nghị định thư này, nêu rõ mức 

độ thực hiện điều khoản đó thông qua hành động lập pháp hoặc hành động khác. 

Điều 7. Bảo lưu và tuyên bố 

1. Tại thời điểm gia nhập, các quốc gia thành viên có thể bảo lưu điều 4 và việc áp 

dụng điều 1 của Nghị định thư này với bất kỳ điều nào của Công ước, trừ các điều 1, 

3, 4, 16 (1) và 23 , tuy nhiên đối với một quốc gia thành viên Công ước, bảo lưu theo 

điều khoản này không được áp dụng cho những người tị nạn được Công ước bảo vệ. 

2. Trừ khi bị rút, các bảo lưu do các quốc gia thành viên của Công ước đưa ra theo 

quy định tại điều 42 của Công ước sẽ áp dụng đối với nghĩa vụ theo Nghị định thư 

này. 

3. Bất kỳ quốc gia có bảo lưu theo như quy định tại khoản 1 của điều này có thể rút 

bảo lưu tại bất kỳ thời điểm nào bằng một thông báo gửi cho Tổng thư ký Liên Hợp 

Quốc. 

4. Các tuyên bố do quốc gia thành viên Nghị định thư này đồng thời là thành viên 

Công ước đưa ra theo quy định tại khoản I và 2 điều 40 của Công ước, sẽ áp dụng 

đối với Nghị định thư, trừ khi tại thời điểm gia nhập, quốc gia đó gửi một thông báo 

khác cho Tông thư ký Liên Hợp Quốc. Các quy định tại điều 40 khoản 2 và 3 và điều 

44 khoản 3 của Công ước sẽ áp dụng cho Nghị định thư này, với những chỉnh sửa 

thích hợp và cần thiết. 

Điều 8. Hiệu lực của Nghị định thư 

1. Nghị định thư này sẽ có hiệu lực từ ngày văn kiện gia nhập thứ sáu được lưu chiểu. 

2. Đối với quốc gia gia nhập Nghị định thư này sau khi văn kiện gia nhập thứ sáu 

được lưu chiểu, Nghị định thư này sẽ có hiệu lực từ ngày quốc gia đó gửi văn kiện 

xin gia nhập. 

Điều 9. Tuyên bố rút khỏi Nghị định thư 

1. Bất kỳ quốc gia thành viên nào đều có thể tuyên bố rút khỏi Nghị định thư này tại 

bất kỳ thời điểm nào bằng một thông báo gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. 

2. Thông báo rút khỏi Nghị định thư sẽ có hiệu lực đối với quốc gia liên quan sau 

một năm kể từ ngày Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhận được thông báo đó. 

Điều 10. Thông báo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc 
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Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ thông báo cho các quốc gia được đề cập đến trong 

điều 5 về ngày có hiệu lực, việc gia nhập, bảo lưu, rút bảo lưu cũng như việc rút khỏi 

Nghị định thư này và những tuyên bố, thông báo có liên quan đến những sự kiện 

trên. 

Điều 11. Lưu trữ tại cơ quan lưu trữ của Ban thư ký Liên Hợp Quốc 

Một bản của Nghị định thư này được viết bằng các thứ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng 

Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha, các văn bản có giá trị như nhau, có chữ 

ký của Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, sẽ được 

lưu chiểu tại Cơ quan lưu trữ của Ban thư ký Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký Liên Hợp 

Quốc sẽ chuyển các bản sao có chứng thực của Nghị định thư này tới tất cả các quốc 

gia thành viên của Liên Hợp Quốc và các quốc gia khác được đề cập trong điều 5 

trên đây. 
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