
  اتفاقية بشأن وضع األشخاص عديمي الجنسية
  

مؤتمر مفوضين دعا إلي عقـده المجلـس االقتصـادي     ١٩٥٤سبتمبر /أيلول ٢٨اعتمدها في 
  ١٩٥٤أبريل /نيسان ٢٦المؤرخ في ) ١٧-د(ألف  ٥٢٦واالجتماعي بقراره 

  ٣٩، وفقا ألحكام المادة ١٩٦٠يونيه /حزيران ٦: تاريخ بدء النفاذ
  

  الديباجة
  راف السامين المتعاقدين،إن األط

إذ يضعون في اعتبارهم أن ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي أقرتـه  
، قد أكدا مبدأ وجوب تمتع ١٩٤٨ديسمبر /كانون األول ١٠الجمعية العامة لألمم المتحدة، يوم 

  جميع البشر، دون تمييز، بالحقوق والحريات األساسية،
ي اعتبارهم أن منظمة األمم المتحدة قد برهنت في عدة مناسبات علي اهتمامهـا  وإذ يضعون ف

البالغ باألشخاص عديمي الجنسية وحاولت جهدها أن تضمن لعديمي الجنسية أوسع ممارسـة  
  ممكنة لهذه الحقوق والحريات األساسية،

يوليـه  /تموز ٢٨وإذ يضعون في اعتبارهم أن االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين، المعقودة يوم 
، ال تشمل من عديمي الجنسية إال أولئك الذين هم الجئون في الوقت نفسه، وأن هنـاك  ١٩٥١

  كثيرين من عديمي الجنسية ال تنطبق عليهم تلك االتفاقية،
  وإذ يرون أن من المستحسن تنظيم وضع عديمي الجنسية وتحسينه باتفاق دولي،

  :وقد اتفقوا علي األحكام التالية
  

  أحكام عامة: األول الفصل
  ١المادة 
  "عديم الجنسية"تعريف مصطلح 

، الشخص الذي ال تعتبره أية دولة "عديمي الجنسية"ألغراض هذه االتفاقية، يعني مصطلح . ١
  .مواطنا فيها بمقتضى تشريعها

  :ال تنطبق هذه االتفاقية. ٢
هيئة من هيئات األمـم   علي األشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو مساعدة توفرها لهم" ١"

المتحدة أو وكالة من وكاالتها غير مفوضية األمم المتحدة لشـؤون الالجئـين، مـا اسـتمروا     
  يتمتعون بالحماية أو المساعدة المذكورة،



علي األشخاص الذين تعتبر السلطات المختصة في البلد الذي اتخذوه مكانا إلقامتهم أن لهم " ٢"
  ما يالزم حمل الجنسية ذلك البلد، من الحقوق وعليهم من الواجبات

  :علي األشخاص الذين تتوفر دواع جدية لالعتقاد بأنهم. ٣
ارتكبوا جريمة ضد السالم أو جريمة حرب أو جريمة ضد اإلنسانية، بالمعني الذي تقصده ) أ(

  الصكوك الدولية الموضوعة للنص علي أحكام بشأن هذه الجرائم،
  اسية خارج بلد إقامتهم قبل قبولهم فيه،ارتكبوا جريمة جسيمة غير سي) ب(
  .ارتكبوا أفعاال مضادة لمقاصد ومبادئ األمم المتحدة) ج(

  ٢المادة 
  التزامات عامة

علي كل شخص عديم الجنسية، إزاء البلد الذي يوجد فيه، واجبات تفرض عليه بوجه خـاص  
  .النظام العام أن ينصاع لقوانينه وأنظمته وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيه لصيانة

  ٣المادة 
  عدم التمييز

تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه االتفاقية علي عديمي الجنسية دون تمييز من حيث العنصر أو 
  .الدين أو بلد المنشأ

  ٤المادة 
  الدين

تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية الموجودين داخل أراضيها معاملة توفر لهم علي األقـل  
ممنوحة لمواطنيها علي صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحريـة تـوفير   ذات الرعاية ال

  .التربية الدينية ألوالدهم
  ٥المادة 

  الحقوق الممنوحة بمعزل عن هذه االتفاقية
ال يعتبر أي حكم في هذه االتفاقية مخال بأية حقوق أو مزايا تمنحها دولـة متعاقـدة لعـديمي    

  .الجنسية بمعزل عن هذه االتفاقية
  ٦المادة 

  "في نفس الظروف"عبارة 
ضمنا، أن علي عديمي الجنسية مـن  " في نفس الظروف"ألغراض هذه االتفاقية، تعني عبارة 

أجل التمتع بحق ما، أن يستوفي كافة المتطلبات التي تقتضي من الفرد العـادي للتمتـع بهـذا    
يكـن عـديم الجنسـية،     لو لم) وال سيما تلك المتعلقة بمدة أو شروط المكوث واإلقامة(الحق 

  .باستثناء تلك التي تحول طبيعتها دون استيفاء عديم الجنسية لها



  ٧المادة 
  اإلعفاء من المعاملة بالمثل

حيثما ال تنص هذه االتفاقية علي معاملة عديمي الجنسية معاملة أفضل، تعـاملهم الدولـة   . ١
  .المتعاقدة معاملتها لألجانب عامة

سية، بعد مرور ثالث سنوات علي إقامتهم، باإلعفاء، علـي أرض  يتمتع جميع عديمي الجن. ٢
  .الدول المتعاقدة، من شرط المعاملة التشريعية بالمثل

تواصل كل دولة متعاقدة منح عديمي الجنسية الحقوق والمزايا التي كانوا مؤهلين لها فعال، . ٣
  .الدولة المذكورةمع عدم توفر معاملة بالمثل، بتاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية إزاء 

تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية منح عديمي الجنسية، مع عدم توفر معاملـة  . ٤
، وكذلك في إمكانيـة  ٣و  ٢بالمثل، حقوقا ومزايا باإلضافة إلي تلك التي تؤهلهم لها الفقرتان 

الشـروط  جعل اإلعفاء من المعاملة بالمثل يشمل أشخاصـا عـديمي الجنسـية ال يسـتوفون     
  .٣و  ٢المنصوص عليها في الفقرتين 

 ١٨و  ١٣علي الحقوق والمزايا المذكورة في المـواد   ٣و  ٢تنطبق جميع أحكام الفقرتين . ٥
من هذه االتفاقية كما تنطبق علي الحقوق والمزايا التي ال تنص عليها هذه  ٢٢و  ٢١و  ١٩و 

  .االتفاقية
  ٨المادة 

  ةاإلعفاء من التدابير االستثنائي
حين يتعلق األمر بالتدابير االستثنائية التي يمكن أن تتخذ ضد أشخاص أو ممتلكات أو مصالح 
مواطني دولة أجنبية معينة، حاليين أو سابقين، تمتنع الدولة المتعاقدة عن تطبيق هذه التـدابير  

ة وعلي الدول المتعاقد. علي أي شخص عديم الجنسية لمجرد كونه قد حمل سابقا هذه الجنسية
التي ال تستطيع بمقتضى تشريعها تطبيق المبدأ العام المنصوص عليه في هذه المادة أن تقـوم،  

  .في الحاالت المناسبة، بمنح إعفاءات لمثل هؤالء األشخاص عديمي الجنسية
  ٩المادة 

  التدابير المؤقتة
يـره مـن   ليس في أي من أحكام هذه االتفاقية ما يمنع دولة متعاقدة، في زمن الحرب أو في غ

الظروف الخطيرة واالستثنائية، من أن تتخذ مؤقتا من التدابير، بحق شخص معين، ما تعتبـره  
أساسيا ألمنها القومي، ريثما يثبت لتلك الدولة المتعاقدة أن هذا الشخص عديم الجنسية بالفعـل  

  .وأن اإلبقاء علي تلك التدابير ضروري في حالته لصالح أمنها القومي
  
  



  ١٠المادة 
  تمرارية اإلقامةاس

حين يكون شخص عديم الجنسية قد أبعد قسرا خالل الحرب العالمية الثانيـة ونقـل إلـي    . ١
أرض دولة متعاقدة، ويكون مقيما فيها، تعتبر فترة مكوثه القسري هذه بمثابة إقامة شرعية في 

  .أرض هذه الدولة
مية الثانية عن أرض دولة حين يكون شخص عديم الجنسية قد أبعد قسرا أثناء الحرب العال. ٢

متعاقدة، ثم عاد إليها قبل بدء نفاذ هذه االتفاقية ليتخذ مقاما فيها، تعتبر فترتا إقامتـه السـابقة   
والالحقة لهذا اإلبعاد القسري، من أجل أية أغراض تتطلب إقامة غير منقطعة، بمثابـة فتـرة   

  .واحدة غير منقطعة
  ١١المادة 

  البحارة عديمو الجنسية
لة عديمي الجنسية الذين يعملون بصورة منتظمة كأعضاء في طاقم سفينة ترفـع علـم   في حا

دولة متعاقدة، تنظر هذه الدولة بعين العطف في إمكانية السـماح لعـديمي الجنسـية هـؤالء     
باالستقرار في أرضها وتزويدهم بوثائق سفر، أو في قبولهم مؤقتا علي أرضها تسهيال، علـي  

  .بلد آخر الخصوص، الستقرارهم في
  

  الوضع القانوني: الفصل الثاني
  ١٢المادة 

  األحوال الشخصية
تخضع األحوال الشخصية لعديم الجنسية لقانون بلد موطنه، أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن . ١

  .له موطن
تحترم الدولة المتعاقدة حقوق عديم الجنسية المكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصـية، وال  . ٢

قوق المرتبطة بالزواج، علي أن يخضع ذلك عنـد االقتضـاء السـتكمال الشـكليات     سيما الح
المنصوص عليها في قوانين تلك الدولة، ولكن شريطة أن يكون الحـق المعنـي واحـد مـن     
الحقوق التي كان سيعترف بها تشريع الدولة المذكورة لو لم يصبح صـاحبه شخصـا عـديم    

  .الجنسية
  ١٣المادة 

  نقولة وغير المنقولةملكية األموال الم
تمنح الدولة المتعاقدة عديم الجنسية أفضل معاملة ممكنة، ال تكون في أي حال أدني رعاية من 
تلك الممنوحة، في نفس الظروف، لألجانب عامة، في ما يتعلق باحتياز األموال المنقولة وغير 



لمتصلة بملكية األمـوال  المنقولة والحقوق األخرى المرتبطة بها، وباإليجار وغيره من العقود ا
  .المنقولة وغير المنقولة

  ١٤المادة 
  الحقوق الفنية والملكية الصناعية

في مجال حماية الملكية الصناعية، كاالختراعات والتصاميم أو النماذج والعالمـات المسـجلة   
ديم واألسماء التجارية، وفي مجال حماية الحقوق علي األعمال األدبية والفنية والعلمية، يمنح ع

الجنسية في بلد إقامته المعتادة نفس الحماية الممنوحة لمواطني ذلك البلد، ويمنح في إقلـيم أي  
  .من الدول المتعاقدة األخرى نفس الحماية الممنوحة في ذلك اإلقليم لمواطني بلد إقامته المعتادة

  ١٥المادة 
  حق االنتماء للجمعيات

ين بصورة نظامية في إقليمها، بصـدد الجمعيـات   تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيم
غير السياسية وغير المستهدفة الربح والنقابات المهنية، أفضل معاملة ممكنة تمنح، في نفـس  

  .الظروف، لمواطني بلد أجنبي
  ١٦المادة 

  حق التقاضي أمام المحاكم
اضي الحـر  يكون لكل شخص عديم الجنسية، علي أراضي جميع الدول المتعاقدة، حق التق. ١

  .أمام المحاكم
يتمتع كل شخص عديم الجنسية، في الدولة المتعاقدة محل إقامته المعتادة، بنفس المعاملـة  . ٢

التي يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي أمام المحاكم، بما في ذلك المساعدة القضـائية  
  .واإلعفاء من ضمان أداء المحكوم به

، يمنح عديم الجنسية، فـي غيـر بلـد إقامتـه     ٢ناولها الفقرة في ما يتعلق باألمور التي تت. ٣
  .المعتادة من بلدان الدول المتعاقدة، نفس المعاملة الممنوحة فيها لمواطني بلد إقامته المعتادة

  
  أعمال الكسب: الفصل الثالث

  ١٧المادة 
  العمل المأجور

في إقليمها أفضـل معاملـة   تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية . ١
ممكنة، ال تكون في أية حال أدني مواتاة من تلك التي تمنح عادة لألجانب في نفس الظـروف،  

  .في ما يتعلق بحق ممارسة عمل مأجور



تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في أمر اتخاذ تدابير لمساواة حقوق جميـع األشـخاص   . ٢
العمل المأجور، وعلي وجه الخصوص حقوق عديم  عديمي الجنسية بحقوق مواطنيها من حيث

  .الجنسية الذين دخلوا أراضيها بمقتضى برامج لجلب اليد العاملة أو خطط الستقدام مهاجرين
  ١٨المادة 

  العمل الحر
تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، 

رعاية من تلك الممنوحة لألجانب عامة في نفس الظروف، فـي مـا   ال تكون في أي حال أقل 
يتعلق بالحق في ممارسة عمل لحسابهم الخاص في الزراعة والصـناعة والحـرف اليدويـة    

  .والتجارة، وكذلك في إنشاء شركات تجارية وصناعية
  ١٩المادة 

  المهن الحرة
في إقليمها، إذا كـانوا يحملـون    تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية

شهادات معترفا بها من قبل السلطات المختصة في الدولة ويرغبون في ممارسة مهنة حـرة،  
أفضل معاملة ممكنة، علي أال تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة لألجانب عامـة  

  .في نفس الظروف
  

  الرعاية: الفصل الربع
  ٢٠المادة 

  التوزيع المقنن
ا وجد نظام تقنين ينطبق علي عموم السكان ويخضع له التوزيع العمومي للمنتجات غيـر  حيثم

  .المتوفرة بالقدر الكافي، يعامل عديمو الجنسية معاملة المواطنين
  ٢١المادة 

  اإلسكان
فيما يخص اإلسكان، وبقدر ما يكون هذا الموضوع خاضعا للقوانين أو األنظمـة أو خاضـعا   

، تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظاميـة فـي   إلشراف السلطة العامة
إقليمها أفضل معاملة ممكنة، علي أال تكون في أي حال أقل من تلك الممنوحة لألجانب عامـة  

  .في نفس الظروف
  
  
  



  ٢٢المادة 
  التعليم الرسمي

ا فـي مـا يخـص    تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيه. ١
  .التعليم األولي

تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية أفضل معاملة ممكنة، علي أال تكون في أي حال مـن  . ٢
األحوال أقل رعاية من تلك الممنوحة لألجانب عامة في نفس الظروف، في ما يخص فـروع  

ات والشـهادات  التعليم غير األولي، وخاصة علي صعيد متابعة الدراسة، واالعتراف بالمصدق
المدرسية والدرجات العلمية الممنوحة في الخارج، واإلعفاء من الرسوم والتكـاليف، وتقـديم   

  .المنح الدراسية
  ٢٣المادة 

  اإلغاثة العامة
تعامل الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها معاملتها لمواطنيهـا  

  .ةفي مجال اإلغاثة والمساعدة العام
  ٢٤المادة 

  تشريع العمل والضمان االجتماعي
تعامل الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظاميـة فـي إقليمهـا معاملتهـا     . ١

  :لمواطنيها في ما يخص الشؤون التالية
: في حدود كون هذه الشؤون خاضعة للقوانين واألنظمة أو إلشراف السـلطات اإلداريـة  ) أ(

ا فيه اإلعانات العائلية إذا كانت تشكل جزءا من األجر، وساعات العمل، والترتيبـات  األجر بم
الخاصة بساعات العمل اإلضافية، واالجازات المدفوعة األجر، والقيود علي العمل في المنزل، 
والحد األدنى لسن العمل، والتلمذة والتدريب المهني، وعمل النساء واألحداث، واالستفادة مـن  

  التي توفرها عقود العمل الجماعية، المزايا
األحكام القانونية الخاصة بإصـابات العمـل واألمـراض المهنيـة     (الضمان االجتماعي ) ب(

واألمومة والمرض والعجز والشيخوخة والوفاة والبطالة واألعباء العائلية، وأية طوارئ أخري 
، رهنا بالقيود التي قـد  )عيتنص القوانين واألنظمة علي جعلها مشمولة بنظام الضمان االجتما

  :تفرضها
  
  ترتيبات مالئمة تهدف للحفاظ علي الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد االكتساب،" ١"



قوانين أو أنظمة خاصة ببلد اإلقامة قد تفرض أحكاما خاصة بشأن اإلعانة الحكومية الكلية " ٢"
نات المدفوعة لألشخاص الذين ال أو الجزئية المدفوعة بكاملها من األموال العامة، وبشأن اإلعا

  .يستوفون شروط المساهمة المفروضة لمنح راتب تقاعدي عادي
إن حق التعويض عن وفاة شخص عديم الجنسية بنتيجة إصابة عمل أو مـرض مهنـي ال   . ٢

  .يتأثر بوقوع مكان إقامة المتسحق خارج إقليم الدولة المتعاقدة
ة عن االتفاقات التي عقدتها أو التي يمكن أن تعقـدها،  تجعل الدول المتعاقدة المزايا الناجم. ٣

والخاصة بالحفاظ علي الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد االكتسـاب علـي صـعيد الضـمان     
االجتماعي، شاملة لعديمي الجنسية، دون أن يرتهن ذلك إال باستيفاء عديم الجنسـية للشـروط   

  .المعنية المطلوبة من مواطني الدول الموقعة علي االتفاقات
تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية جعل االتفاقات المماثلة، النافذة المفعـول أو  . ٤

التي قد تصبح نافذة المفعول بين هذه الدول المتعاقدة ودول غير متعاقدة، بقدر اإلمكان، شاملة 
  .لعديمي الجنسية

  
  التدابير اإلدارية: الفصل الخامس

  ٢٥المادة 
  اإلداريةالمساعدة 

عندما يكون من شأن ممارسة عديم الجنسية حقا له أن تتطلب عادة مساعدة سـلطات بلـد   . ١
أجنبي يتعذر عليه الرجوع إليها، تعمل الدول المتعاقدة التي يقيم عديم الجنسية علي أراضـيها  

  .علي تأمين هذه المساعدة من قبل سلطاتها ذاتها
لعـديمي الجنسـية، أو تستصـدر لهـم      ١ي الفقرة تصدر السلطة أو السلطات المذكورة ف. ٢

بإشرافها، الوثائق أو الشهادات التي يجري إصدارها لألجنبي، عادة، من قبل سلطاته الوطنيـة  
  .أو بواسطتها

تقوم الوثائق أو الشهادات الصادرة علي هذا النحو مقام الصـكوك الرسـمية التـي تسـلم     . ٣
  .سطتها، وتظل معتمدة ما لم يثبت عدم صحتهالألجانب من قبل سلطاتهم الوطنية أو بوا

رهنا بالحاالت التي يمكن أن يستثني فيها المعوزون، يجوز استيفاء رسوم لقـاء الخـدمات   . ٤
المذكورة في هذه المادة، ولكن ينبغي أن تكون هذه الرسوم معتدلة ومتكافئة مع مـا يفـرض   

  .علي المواطنين من رسوم لقاء الخدمات المماثلة
  .٢٨و  ٢٧تمس أحكام هذه المادة بالمادتين ال . ٥

  
  



  ٢٦المادة 
  حرية التنقل

تمنح كل الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها حق اختيار محـل  
إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها، علي أن يكون ذلك رهنا بأية أنظمة تنطبق علي األجانب 

  .عامة في نفس الظروف
  ٢٧ادة الم

  بطاقات الهوية
تصدر الدول المتعاقدة بطاقة هوية شخصية لكل شخص عديم الجنسية موجود فـي إقليمهـا ال   

  .يملك وثيقة سفر صالحة
  ٢٨المادة 

  وثائق السفر
تصدر الدول المتعاقدة لعديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها وثائق سفر لتمكينهم 

قليم، ما لم تتطلب خالف ذلك أسباب قاهرة تتصل باألمن الـوطني  من السفر إلي خارج هذا اإل
وللدول المتعاقـدة  . وتنطبق أحكام ملحق هذه االتفاقية بصدد الوثائق المذكورة. أو النظام العام

وعليها خصوصـا  . إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل شخص آخر عديم الجنسية يوجد فيها
ثيقة سفر من هذا النوع لمن يتعذر عليهم الحصول علـي  أن تنظر بعين العطف إلي اصدرا و

  .وثيقة سفر من بلد إقامتهم النظامية من عديمي الجنسية الموجودين في إقليمها
  ٢٩المادة 

  األعباء الضريبية
تمتنع الدول المتعاقدة عن تحميل عديمي الجنسية أية أعباء أو رسوم أو ضرائب، أيا كانت . ١

  .تلك المستوفاة أو التي قد يصار إلي استيفائها في أحوال مماثلة تسميتها، تغاير أو تفوق
ليس في أحكام الفقرة السابقة ما يحول دون أن تطبق علـي عـديمي الجنسـية القـوانين     . ٢

  .واألنظمة المتعلقة بالرسوم المتصلة بإصدار الوثائق اإلدارية، بما فيها بطاقات الهوية
  ٣٠المادة 

  نقل الموجودات
لدول المتعاقدة لعديمي الجنسية، وفقا لقوانينها وأنظمتها، بنقل ما حملوه إلي أرضها تسمح ا. ١

  .من موجودات إلي بلد آخر سمح لهم باالنتقال إليه بقصد االستقرار فيه
تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف إلي الطلبات التي يقدمها عديمو الجنسية للسـماح لهـم   . ٢

أينما وجدت، يحتاجون إليها لالستقرار في بلد آخر سمح لهـم  بنقل أي موجودات أخري لهم، 
  .باالنتقال إليه



  ٣١المادة 
  الطرد

ال تطرد الدولة المتعاقدة شخصا عديم الجنسية موجودا في إقليمهـا بصـورة نظاميـة إال    . ١
  .ألسباب تتعلق باألمن الوطني أو النظام العام

ر متخذ وفقا لألصول اإلجرائية التـي يـنص   ال ينفذ طرد مثل هذا الشخص إال تطبيقا لقرا. ٢
ويجب أن يسمح لعديم الجنسية، ما لم تتطلب خالف ذلك أسباب قاهرة تتصـل  . عليها القانون

باألمن الوطني، بأن يقدم بينات إلثبات براءته، وبأن يمارس حق االستئناف ويكون له وكيـل  
عينين خصيصـا مـن قبـل    يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر م

  .السلطة المختصة
تمنح الدول المتعاقدة مثل هذا الشخص العديم الجنسية مهلة معقولة ليلتمس خاللهـا قبولـه   . ٣

وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خالل هذه المهلة، ما . بصورة نظامية في بلد آخر
  .تراه ضروريا من التدابير الداخلية

  ٣٢المادة 
  سالتجن

تسهل الدول المتعاقدة بقدر اإلمكان استيعاب عديمي الجنسية ومنحهم جنسيتها، وتبـذل علـي   
الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجـراءات التجـنس وتخفـيض أعبـاء ورسـوم هـذه       

  .اإلجراءات إلي أدني حد ممكن
  

  أحكام عامة: الفصل السادس
  ٣٣المادة 

  المعلومات التي تتناول التشريع الوطني
الدول المتعاقدة بإعالم األمين العام لألمم المتحدة بما قد تعتمده من قوانين وأنظمة لكفالـة   تقوم

  .تطبيق هذه االتفاقية
  ٣٤المادة 

  تسوية المنازعات
كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه االتفاقية حول تفسيرها أو تطبيقها، ويتعذر حله بطريقة أخري، 

  .لي طلب أي من األطراف في النزاعيحال إلي محكمة العدل الدولية بناء ع
  ٣٥المادة 

  التوقيع والتصديق واالنضمام
  .١٩٥٥ديسمبر /كانون األول ٣١تعرض هذه االتفاقية للتوقيع في مقر األمم المتحدة حتى . ١



  :وتستطيع أن توقع عليها. ٢
  أية دولة عضو في األمم المتحدة،) أ(
األمم المتحدة المعني بوضع عـديمي  أية دولة أخري غير عضو دعيت لحضور مؤتمر ) ب(

  الجنسية،
  .أية دولة تكون الجمعية العامة لألمم المتحدة قد دعتها إلي التوقيع أو االنضمام) ج(
  .وتودع صكوك التصديق لدي األمين العام لألمم المتحدة. تخضع هذه االتفاقية للتصديق. ٣
ويقع االنضـمام  . نضم إلي هذه االتفاقيةمن هذه المادة أن ت ٢للدول المشار إليها في الفقرة . ٤

  .بإيداع صك انضمام لدي األمين العام لألمم المتحدة
  ٣٦المادة 

  بند االنطباق اإلقليمي
ألية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو االنضمام، أن تعلن أن هذه االتفاقية ستشمل جميـع  . ١

ويبـدأ سـريان مفعـول هـذا     . ثر منهااألقاليم التي تمثلها علي الصعيد الدولي أو واحد أو أك
  .اإلعالن في تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية إزاء الدولة المعنية

وفي أي وقت آخر بعد ذلك يتم توسيع نطاق شمول هذه االتفاقية بإشعار يوجه إلي األمـين  . ٢
مـين  العام لألمم المتحدة ويصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم التسعين الذي يلي اسـتالم األ 

العام لألمم المتحدة هذا اإلشعار، أو من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية إزاء الدول المعنية، أيهمـا  
  .جاء الحقا

وفي ما يتعلق باألقاليم التي ال يوسع نطاق االتفاقية، لجعله شامال لهـا، عنـد التوقيـع أو    . ٣
خطوات الالزمة لجعل انطباق التصديق أو االنضمام، تنظر كل دولة معنية في إمكانية اتخاذ ال

هذه االتفاقية شامال لها بعد الحصول، عند اقتضاء ذلك ألسـباب دسـتورية، علـي موافقـة     
  .حكوماتها

  ٣٧المادة 
  بند الدولة االتحادية

  :حين تكون الدولة اتحادية أو غير مركزية، تطبق األحكام التالية
لواليـة التشـريعية للسـلطة التشـريعية     في ما يتعلق بمواد هذه االتفاقية التي تقع ضمن ا) أ(

االتحادية، تكون التزامات الحكومة االتحادية، ضمن هذا النطاق، نفس التزامات األطراف التي 
  ليست دوال اتحادية،

وفي ما يتعلق بمواد هذه االتفاقية التي تقع ضمن الوالية التشريعية لمختلـف الـدول أو   ) ب(
تحاد وغير الملزمة، وفقا للنظام الدستوري لهـذا االتحـاد،   الواليات أو المقاطعات المكونة لال



باتخاذ إجراءات تشريعية، تقوم الحكومة االتحادية في أقرب وقت ممكن بإحالة هذه المواد، مع 
  توصية إيجابية، إلي السلطات المختلفة في هذه الدول أو الواليات أو المقاطعات،

تفاقية أية دولة متعاقدة أخري تطلب ذلـك عـن   تزود الدولة االتحادية الطرف في هذه اال) ج(
طريق األمين العام لألمم المتحدة ببيان عن األحكام القانونية والممارسات المعمول بهـا فـي   
االتحاد والوحدات المكونة له بشأن أي حكم من أحكام هذه االتفاقية، مبينة مدي المفعول الـذي  

  .أعطي له بإجراء تشريعي أو بإجراء آخر
  ٣٨ة الماد

  التحفظات
ألية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو االنضمام، حق إبداء تحفظات بشأن أية مـواد فـي   . ١

  .بما في ذلك المادة األخيرة ٤٢إلي  ٣٣و ) ١( ١٦و  ٤و  ٣و  ١االتفاقية غير المواد 
لة من هذه المادة أن تسحب تحفظها في أي حين برسـا  ١ألي دولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة . ٢

  .موجهة إلي األمين العام لألمم المتحدة
  ٣٩المادة 

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

  .السادس
أما الدولة التي تصدق االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيـداع صـك التصـديق أو االنضـمام     . ٢

االتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولـة صـك    السادس فيبدأ نفاذ
  .تصديقها أو انضمامها

  ٤٠المادة 
  االنسحاب

ألي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه االتفاقية في أي حين بإشعار موجه إلي األمين العـام  . ١
  .لألمم المتحدة

لمتعاقدة بعد مرور عام علي تاريخ اسـتالم  يبدأ سريان مفعول هذا االنسحاب إزاء الدولة ا. ٢
  .األمين العام اإلشعار الذي يرد فيه قرار االنسحاب

أن تعلن في أي حين، بإشعار موجـه   ٣٦ألية دولة أصدرت أعالنا أو إشعارا وفقا للمادة . ٣
إلي األمين العام، أن هذه االتفاقية ستتوقف عن شمول إقليم ما بعد سنة مـن تـاريخ اسـتالم    

  .مين العام لهذا اإلشعاراأل
  
  



  ٤١المادة 
  إعادة النظر

لكل دولة متعاقدة، في أي حين، أن تطلب إعادة النظر في هذه االتفاقية بإشعار موجه إلـي  . ١
  .األمين العام لألمم المتحدة

توصي الجمعية العامة لألمم المتحدة بالخطوات الواجب اتخاذها، عند االقتضاء، إزاء هـذا  . ٢
  .الطلب

  ٤٢ادة الم
  اإلشعارات التي يصدرها األمين العام لألمم المتحدة

يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإعالم جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة والـدول غيـر   
  :٣٥األعضاء المذكورة في المادة 

  ،٣٥بالتوقيعات وصكوك التصديق واالنضمام التي تتناولها المادة ) أ(
  ،٣٦شعارات التي تتناولها المادة باإلعالنات واإل) ب(
  ،٣٨بالتحفظات ورسائل سحب التحفظات التي تتناولها المادة ) ج(
  ،٣٩بالتاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه االتفاقية وفقا للمادة ) د(
  ،٤٠بإشعارات االنسحاب واإلعالنات التي تتناولها المادة ) هـ(
  .٤١بطلبات إعادة النظر التي تتناولها المادة ) و(

وإثباتا لما تقدم، قام كل من الموقعين أدناه، المفوضين حسب األصول، بإمضاء هذه االتفاقيـة  
  .باسم حكومته

سبتمبر عـام ألـف وتسـعمائة    /حرر في نيويورك، في هذا اليوم الثامن والعشرين من أيلول
ـ    ة وأربعة وخمسين، علي نسخة وحيدة تتساوى في الحجية نصوصـها باألسـبانية واإلنكليزي

والفرنسية، تودع في محفوظات األمم المتحدة وتعطي صورة مصدقة عنهـا لجميـع الـدول    
  .٣٥األعضاء في األمم المتحدة وللدول غير األعضاء المذكورة في المادة 

 


