
  اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة
  

  عرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بقرار الجمعية العامة
  ١٩٥٧يناير /كانون الثاني ٢٩، المؤرخ في )١١-د( ١٠٤٠لألمم المتحدة 

  ٦، وفقا ألحكام المادة ١٩٨٥أغسطس /آب ١١: تاريخ بدء النفاذ
  

  إن الدول المتعاقدة،
تنازع القوانين عمليا علي صعيد الجنسية ما يعود بمنشئة إلـي   لما كانت تدرك أن من حاالت

األحكام المتعلقة بفقدان المرأة الجنسية أو اكتسابها لها كنتيجة للـزواج أو انحاللـه أو لتغيـر    
  جنسية الزوج خالل الحياة الزوجية،

ن اإلعـالن  م ١٥وإذ تضع في اعتبارها أن الجمعية العامة لألمم المتحدة قد أعلنت، في المادة 
ال يجوز، تعسفا، حرمان أي "وأنه " لكل فرد حق التمتع بجنسية ما"العالمي لحقوق اإلنسان، أن 

  ،"شخص من جنسيته، وال من حقه في تغيير جنسيته
وحرصا منها علي مؤازرة األمم المتحدة في العمل علي بث االحتـرام والمراعـاة العـالميين    

  جميع دونما تمييز بين الرجل والمرأة،لحقوق اإلنسان والحريات األساسية لل
  :وقد اتفقت علي األحكام التالية

  ١المادة 
توافق كل من الدول المتعاقدة علي أنه ال يجوز النعقاد الزواج أو انحالله بين أحد مواطنيهـا  
وبين أجنبي، وال لتغيير الزوج لجنسيته أثناء الحياة الزوجية، أن يكون بصورة آليـة ذا أثـر   

  .ة الزوجةعلي جنسي
  ٢المادة 

توافق كل من الدول المتعاقدة علي أنه ال يجوز الكتساب أحد مواطنيها باختياره جنسية دولـة  
أخري، وال لتخلي أحد مواطنيها عن جنسيته، أن يمنع زوجة هذا المـواطن مـن االحتفـاظ    

  .بجنسيتها
  ٣المادة 

من أحد مواطنيهـا، إذا طلبـت    توافق كل من الدول المتعاقدة علي أنه لألجنبية المتزوجة. ١
ويجوز إخضاع مـنح هـذه   . ذلك، أن تكتسب جنسية زوجها، من خالل تجنس امتيازي خاص
  .الجنسية للقيود التي تفرضها مصلحة األمن القومي أو النظام العام



توافق كل من الدول المتعاقدة علي أنه ال يجوز تأويل هذه االتفاقية علي نحو يجعلها تمـس  . ٢
يع أو تقليد قضائي يسمح لألجنبية التي تزوجت أحد رعاياها بأن تكتسب بملء الحق، بأي تشر

  .إذا طلبت ذلك، جنسية زوجها
  ٤المادة 

تتاح هذه االتفاقية للتوقيع والتصديق من قبل جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة وأيـة  . ١
لتابعة لمنظومـة األمـم   دولة أخري تكون أو تصبح عضوا في أية من الوكاالت المتخصصة ا

المتحدة، أو طرفا في النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، وكذلك جميع الدول التـي تكـون   
  .الجمعية العامة لألمم المتحدة قد وجهت إليها دعوة علي هذا القصد

  .تخضع هذه االتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدي األمين العام لألمم المتحدة. ٢
  ٥ المادة

  .٤من المادة  ١يتاح االنضمام لهذه االتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة . ١
  .يقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدي األمين العام لألمم المتحدة. ٢

  ٦المادة 
يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضـمام  . ١

  .السادس
أما الدول التي تصدق هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصـديق أو االنضـمام   . ٢

السادس فيبدأ إنفاذ االتفاقية إزاء كل منها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولـة  
  .صك تصديقها أو انضمامها

  ٧المادة 
متعة بالحكم الذاتي، والموضـوعة تحـت   تنطبق هذه االتفاقية علي جميع األقاليم غير المت. ١

الوصاية، والمستعمرة، واألقاليم غير المتروبولية األخرى التي تكون الدولة المتعاقدة مسـؤولة  
من هذه المـادة، أن   ٢وعلي الدولة المتعاقدة المعنية، رهنا بأحكام الفقرة . عن عالقاتها الدولية

ن اإلقليم أو األقاليم غيـر المتروبوليـة التـي    تعلن، لدي التوقيع أو التصديق أو االنضمام، ع
  .ستنطبق عليها االتفاقية تلقائيا كنتيجة لهذا التوقيع أو التصديق أو االنضمام

إذا كان إقليم غير متروبولي ما غير معتبر، علي صعيد الجنسـية، جـزءا مـن اإلقلـيم     . ٢
ولة المتعاقدة أو فـي اإلقلـيم   المتروبولي، أو إذا كانت القوانين أو األعراف الدستورية في الد

غير المتروبولي تجعل رضا هذا اإلقليم ضروريا لكي تنطبق عليه االتفاقيـة، تبـذل الدولـة    
عاقدة المعنية جهدها للحصول، خالل فترة اثني عشر شهرا تلي تاريخ توقيعهـا االتفاقيـة،   المت

وعليها، متي تم الحصـول علـي هـذا    . علي رضا اإلقليم غير المتروبولي الذي يتطلبه ذلك



وإذ ذاك تنطبق هذه االتفاقية علي اإلقلـيم أو  . الرضا، أن تشعر به األمين العام لألمم المتحدة
  .المذكورة في هذا اإلشعار ابتداء من تاريخ وصوله لألمين العام األقاليم

من هـذه المـادة، تقـوم     ٢علي أثر انقضاء فترة األشهر االثنى عشر المذكورة في الفقرة . ٣
الدول المتعاقدة المعنية بإعالم األمين العام بنتائج مشاوراتها مع األقاليم غير المتروبولية التـي  

مسؤولة عن عالقاتها الدولية والتي لم تعلن أنها ترتضي بانطبـاق هـذه    تكون الدول المذكورة
  .االتفاقية عليها

  ٨المادة 
ألية دولة، لدي التوقيع أو التصديق أو االنضمام، حق إبداء تحفظات بشأن أية مـواد فـي   . ١

  .٢و  ١هذه االتفاقية غير المادتين 
المادة، ال يحول ذلك دون نفاذ مفعول هذه من هذه  ١إذا أبدت دولة ما تحفظات وفقا للفقرة . ٢

االتفاقية بين الدولة المتحفظة والدول المتعاقدة األخرى إال بشأن الحكم أو األحكام التي تناولتها 
ويقوم األمين العام لألمم المتحدة بإبالغ نص التحفظ إلي جميع الدول األطـراف أو  . التحفظات

وألية دولة طرف في االتفاقية أو تصبح طرفا فيها أن  .التي قد تصبح أطرافا في هذه االتفاقية
. تشعر األمين العام بأنها ال توافق علي اعتبار نفسها مرتبطة باالتفاقية إزاء الدول المتحفظـة 

ويتعين أن يصدر هذا اإلشعار، في حالة الدول األطراف في االتفاقية، خالل األيـام التسـعين   
األمين العام، وفي حالة الدول التي تصبح أطرافـا فـي   التي تعقب تاريخ البالغ الصادر عن 

فـإذا  . وقت الحق، خالل األيام التسعين التي تعقب تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضـمام 
أصدرت دولة ما إشعارا من هذا النوع ال تنطبق االتفاقية بين الدول صاحبة اإلشعار والدولـة  

  .صاحبة التحفظ
من هذه المادة، في أي حين، أن تسحب التحفظ كله أو  ١للفقرة  لكل دولة أبدت تحفظا وفقا. ٣

ويبـدأ  . بعضه، بعد قبوله، وذلك باشعار بهذا المعني يوجه إلي األمين العام لألمـم المتحـدة  
  .سريان مفعول هذا اإلشعار في تاريخ استالمه

  ٩المادة 
إلي األمين العام لألمـم   ألي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه االتفاقية بإشعار كتابي موجه. ١

ويبدأ سريان مفعول هذا االنسحاب لدي مرور عام علي تاريخ استالم األمـين العـام   . المتحدة
  .لإلشعار

يتوقف نفاذ هذه االتفاقية بدءا من التاريخ الذي ينفذ فيـه االنسـحاب الـذي يهـبط بعـدد      . ٢
  .األطراف فيها إلي أقل من ستة

  
  



  ١٠المادة 
دولتين متعاقدتين أو أكثر حول تفسير هذه االتفاقيـة أو تطبيقهـا، وتتعـذر    كل نزاع ينشأ بين 

تسويته عن طريق التفاوض، يحال إلي محكمة العدل الدولية للبت فيه بناء علي طلـب أحـد   
  .أطرافه، إال إذا اتفق هؤالء األطراف علي طريقة أخري لتسويته

  ١١المادة 
ميع الدول األعضاء في األمم المتحدة والـدول غيـر   يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإشعار ج

  :من هذه االتفاقية ٤من المادة  ١األعضاء المذكورة في الفقرة 
  ،٤بالتوقيعات وصكوك التصديق المودعة وفقا للمادة ) أ(
  ،٥بصكوك االنضمام المودعة وفقا للمادة ) ب(
  ،٦ بالتاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه االتفاقية وفقا للمادة) ج(
  ،٨بالتبليغات واإلشعارات المتلقاة وفقا للمادة ) د(
  ،٩من المادة  ١بإشعارات االنسحاب المتلقاة وفقا للفقرة ) هـ(
  .٩من المادة  ٢بتوقف نفاذ االتفاقية وفقا للفقرة ) و(

  ١٢المادة 
ـ  . ١ ية تودع هذه االتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها باألسبانية واإلنكليزيـة والروس

  .والصينية والفرنسية، في محفوظات األمم المتحدة
يرسل األمين العام لألمم المتحدة صورة مصدقة من االتفاقية إلي جميع الدول األعضاء في . ٢

  .٤من المادة  ١األمم المتحدة والدول غير األعضاء المذكورة في الفقرة 
  
  
  
 


