الصكوك الكونية

اتفاقية بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية
اعتمدها في  30آب/أغسطس  1961مؤتمرمفوضين انعقد عام 1959
ثــم عــام  1961تطبيقــا لقـرارالجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ( 896د )9-املــؤرخ
فــي  4كانــون األول/ديســمبر .1954
تاريخ بدء النفاذ 13 :كانون األول/ديسمبر  ،1975طبقا ألحكام املادة .18
إن الدول املتعاقدة،
عمــا بالقـرار ( 896د )9-الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة
يــوم  4كانــون األول/ديســمبر ،1954
وإذ تــري مــن املســتوصب خفــض حــاالت انعــدام الجنســية عــن طريــق
اتفــاق دولــي ،قــد اتفقــت علــى األحــكام التاليــة:
املادة 1
 -1تمنــح كل دولــة متعاقــدة جنســيتها للشــخص الــذي يولــد فــي إقليمهــا
ويكــون لــوال ذلــك عديــم الجنســية .ويتــم منــح هــذه الجنســية:
(أ) بحكم القانون لدي الوالدة ،أو
(ب) بنــاء علــى طلــب يقــدم إلــى الســلطة املختصــة ،مــن قبــل الشــخص
املعنــي أو بالنيابــة عنــه ،بالطريقــة التــي ينــص عليهــا القانــون الوطنــي .وال
يجــوز ،رهنــا بأحــكام الفقــرة  2مــن هــذه املــادة ،أن يرفــض مثــل هــذا الطلــب،
وللدولــة املتعاقــدة التــي ينــص تشــريعها علــى منــح جنســيتها بنــاء علــى طلــب يتــم
وفقــا للفقــرة الفرعيــة (ب) مــن هــذه الفقــرة ،أن تنــص أيضــا علــى منــح جنســيتها
بحكــم القانــون فــي الســن وبالشــروط التــي يحددهــا قانونهــا.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -2للدولة املتعاقدة أن تجعل منح جنسيتها وفقا للفقرة الفرعية ( 1ب)
من هذه املادة مرهونا بواحد أو أكثرمن الشروط التالية:
(أ) أن يقــدم الطلــب خــال فتــرة تحددهــا الدولــة املتعاقــدة ،ال يتأخــر
مبدؤهــا عــن ســن الثامنــة عشــرة وال يجــوز أن تنق�ضــي قبــل ســن الحاديــة
والعشــرين ،وعلــى أن يمنــح الشــخص املعنــي مهلــة ســنة علــى األقــل كيمــا
يصبــح أهــا ألن يتقــدم شــخصيا بهــذا الطلــب دون حاجــة إلــى الحصــول
علــى إذن يؤهلــه لذلــك،
(ب) أن يكــون الشــخص املعنــي قــد أقــام بصــورة معتــادة فــي إقليــم الدولــة
املتعاقــدة خــال فتــرة يحددهــا قانــون هــذه الدولــة ،ال يجــاوز مجموعهــا
عشــر ســنوات وال يجــاوز شــطرها الــذي يســبق مباشــرة تقديــم الطلــب
خمــس ســنوات،

74

(ج) أال يكــون الشــخص املعنــي قــد أديــن بجريمــة ضــد األمــن القومــي أو حكــم
عليــه بالســجن خمــس ســنوات أو أكثــرلفعــل جنائــي،
(د) أن يكون الشخص املعني قد ظل على الدوام عديم الجنسية.
 -3رغــم أحــكام الفقــرة ( 1ب) والفقــرة  2مــن هــذه املــادة ،يمنــح الطفــل
املولــود فــي ربــاط الــزواج فــي إقليــم الدولــة املتعاقــدة مــن أم تحمــل جنســيتها ،هــذه
الجنســية لــدي الــوالدة إذا كان ســيغدو ،لــوال ذلــك ،عديــم الجنســية.
 -4تمنــح الدولــة املتعاقــدة جنســيتها ألي شــخص يكــون لــوال ذلــك عديــم
الجنســية ويكــون أحــد أبويــه بتاريــخ والدتــه متمتعــا بهــذه الجنســية ،إذا كان،
بحكــم تجــاوزه الســن املحــددة لتقديــم طلبــه أو عــدم اســتيفائه لشــروط اإلقامــة
املقتضاة ،لم يستطع اكتساب جنسية الدولة املتعاقدة التي ولد في إقليمها .فإذا
كان أبواه يحمالن لدي والدته جنسيتين مختلفتين ،كان قانون الدولة املتعاقدة
التي يلتمس الحصول على جنسيتها هوالقانون املختص في البت في أمرجنسيته
هــل يجــب أن تتبــع جنســية أبيــه أم جنســية أمــه .وفــي حالــة وجــوب تقديــم طلــب
للحصول على الجنسية يقدم هذا الطلب إلى الجهة املختصة من قبل الشخص
نفسه أو بالنيابة عنه ،بالطريقة التي ينص عليها القانون الوطني .وال يجوز رهنا
بأحــكام الفقــرة  5مــن هــذه املــادة ،أن يرفــض مثــل هــذا الطلــب.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

(أ) أن يقــدم الطلــب قبــل بلــوغ الطالــب ســنا تحــدده الدولــة املتعاقــدة ،ال
يجــوز أن يكــون أقــل مــن  23عامــا،
(ب) أن يكــون الشــخص املعنــي قــد أقــام بصــورة معتــادة فــي إقليــم الدولــة
املتعاقــدة خــال فتــرة تســبق مباشــرة تقديــم الطلــب ،تحددهــا الدولــة
املتعاقــدة علــى أال تتجــاوز ثــاث ســنوات،
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 -5للدولــة املتعاقــدة أن تجعــل منــح جنســيتها وفقــا ألحــكام الفقــرة  4مــن
هــذه املــادة مرهونــا بواحــد أو أكثــرمــن الشــروط التاليــة:

(ج) أن يكون الشخص املعني قد ظل على الدوام عديم الجنسية.
املادة 2
مــا لــم يثبــت العكــس ،يعتبــر اللقيــط الــذي يعثــر عليــه فــي إقليــم دولــة
متعاقــدة مولــودا فــي هــذا اإلقليــم مــن أبويــن يحمــان جنســية هــذه الدولــة.
املادة 3
ألغراض تحديد التزامات الدول املتعاقدة في إطارهذه االتفاقية ،يعتبر
املولود على متن باخرة أوطائرة مولودا في إقليم الدولة التي ترفع الباخرة علمها
أو التي تكون الطائرة مسجلة فيها ،تبعا للحالة.
املادة 4
 -1تمنــح كل دولــة متعاقــدة جنســيتها ألي شــخص لــم يولــد فــي إقليــم دولــة
متعاقــدة ويكــون لــوال ذلــك عديــم الجنســية ،إذا كان أحــد أبويــه بتاريــخ والدتــه
متمتعــا بجنســية تلــك الدولــة األولــي .فــإذا لــم يكــن أبــواه يحمــان لــدي والدتــه
نفــس الجنســية ،كان قانــون الدولــة التــي يلتمــس الحصــول علــى جنســيتها هــو
القانــون املختــص فــي البــت فــي أمــرجنســيته هــل يجــب أن تتبــع جنســية أبيــه أم
جنســية أمــه .ويتــم منــح الجنســية املمنوحــة وفقــا لهــذه الفقــرة:
(أ) بحكم القانون لدي الوالدة ،أو
(ب) بناء على طلب يقدم إلى السلطة املختصة ،من قبل الشخص املعني أو
بالنيابة عنه ،بالطريقة التي ينص عليها القانون الوطني .وال يجوز ،رهنا
بأحكام الفقرة  2من هذه املادة ،أن يرفض مثل هذا الطلب.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -2للدولــة املتعاقــدة أن تجعــل منــح جنســيتها وفقــا ألحــكام الفقــرة  1مــن
هــذه املــادة مرهونــا بواحــد أو أكثــرمــن الشــروط التاليــة:
(أ) أن يقــدم الطلــب قبــل بلــوغ الطالــب ســنا تحــدده الدولــة املتعاقــدة ،وال
يجــوز أن يكــون أقــل مــن  23عامــا،
(ب) أن يكــون الشــخص املعنــي قــد أقــام بصــورة معتــادة فــي إقليــم الدولــة
املتعاقــدة خــال فتــرة تســبق مباشــرة تقديــم الطلــب ،تحددهــا الدولــة
املتعاقــدة علــى أال تتجــاوز ثــاث ســنوات،
(ج) أال يكون الشخص املعني قد أدين بجريمة ضد األمن القومي،
(د) أن يكون الشخص املعني قد ظل على الدوام عديم الجنسية.
املادة 5
 -1إذا كان قانــون الدولــة املتعاقــدة يرتــب فقــدان الجنســية علــى أي
تغييــرفــي الوضــع الشــخ�صي ،كالــزواج أو انقضــاء الــزواج ،أو إثبــات النســب ،أو
االعتـراف بالنســب ،أو التبنــي ،يتوجــب جعــل هــذا الفقــدان مشــروطا بحيــازة أو
اكتســاب جنســية أخــري.
 -2إذا كان املولــود خــارج ربــاط الــزواج ،وفقــا لتشــريع الدولــة املتعاقــدة،
يفقــد جنســية هــذه الدولــة كنتيجــة لالعت ـراف بنســبه ،يتوجــب أن توفــر لــه
إمكانيــة اســترداد هــذه الجنســية بطلــب خطــي يقــدم إلــى الســلطة املختصــة وال
يجــوز للشــروط التــي يخضــع لهــا هــذا الطلــب أن تكــون أشــد صرامــة مــن تلــك
املنصــوص عليهــا فــي الفقــرة  2مــن املــادة  1مــن هــذه االتفاقيــة.
املادة 6
إذا كان تشريع الدولة املتعاقدة ينص على أن فقدان الشخص لجنسيته
أو تجريــده منهــا يســتتبع فقــدان زوجــه أو أوالده هــذه الجنســية ،يتوجــب جعــل
هذا الفقدان مشروطا بحيازة أو اكتساب جنسية أخري.
املادة 7
( -1أ) إذا كان تشريع الدولة املتعاقدة يرتب فقدان الجنسية أو التخلي
عنهــا ،ال يجــوز لهــذا التخلــي أن يف�ضــي إلــى فقــدان هــذه الجنســية إال إذا كان
الشــخص املعنــي يحــوز ،أو اكتســب ،جنســية أخــري،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -2ال يفقــد مواطــن أيــة دولــة متعاقــدة جنســيته إذا طلــب التجنــس فــي بلــد
أجنبي ما لم يكتسب جنسية هذا البلد األجنبي أويحصل على تأكيد باكتسابه لها.
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(ب) ال تســري أحــكام الفقــرة ( 1أ) مــن هــذه املــادة إذا كان مــن شــأن
تطبيقهــا أن يتعــارض مــع املبــادئ املنصــوص عليهــا فــي املادتيــن  13و 14مــن
اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة
فــي  10كانــون األول/ديســمبر .1948

 -3رهنا بأحكام الفقرتين  4و 5من هذه املادة ،ال يفقد مواطن أية دولة
متعاقــدة جنســيته علــى نحــو يجعلــه عديــم الجنســية بســبب مغادرتــه البلــد أو
إقامتــه فــي الخــارج أو عــدم التســجيل أو أي ســبب آخــرمــن هــذا القبيــل.
 -4يجوز أن يفقد الشخص املتجنس جنسيته بسبب إقامته في الخارج
فتــرة يحددهــا قانــون الدولــة املتعاقــدة املعنيــة ،علــى أال تقــل عــن ســبع ســنوات
متتاليــة ،إذا هــو لــم يبلــغ الســلطة املختصــة بعزمــه علــى االحتفــاظ بجنســيته.
 -5لتشــريع الدولــة املتعاقــدة ،فــي حالــة مواطنيهــا املولوديــن خــارج إقليمهــا
أن يجعــل احتفاظهــم بجنســيتها بعــد انقضــاء ســنة علــى بلوغهــم ســن الرشــد
مرهونا بإقامتهم في ذلك الحين في إقليم تلك الدولة أو التسجيل لدي السلطة
املختصــة.
 -6في غيرالظروف املذكورة في هذه املادة ،ال يفقد أي فرد جنسية دولة
متعاقدة على نحويجعله عديم الجنسية ،حتى ولوكان حظرهذا الفقدان غير
وارد بنص صريح في أي حكم آخرمن أحكام هذه االتفاقية.
املادة 8
 -1تمتنــع الــدول املتعاقــدة عــن تجريــد أي شــخص مــن جنســيته إذا كان
مــن شــأن هــذا التجريــد أن يجعلــه عديــم الجنســية.
 -2على الرغم من أحكام الفقرة  1من هذه املادة ،يمكن تجريد الشخص
من جنسية الدولة املتعاقدة:
(أ) فــي الظــروف التــي يســمح فيهــا ،بمقت�ضــى الفقرتيــن  4و 5مــن املــادة ،7
بفقــدان الشــخص لجنســيته،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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(ب) إذا حصل على الجنسية بتقديم بيانات كاذبة أو باالحتيال.
 -3على الرغم من أحكام الفقرة  1من هذه املادة ،يجوز للدولة املتعاقدة
أن تحتفــظ بحقهــا فــي تجريــد الشــخص مــن جنســيته إذا هــي نصــت تحديــدا ،لــدي
التوقيع أو التصديق أو االنضمام ،على احتفاظها بهذا الحق لدي قيام واحد أو
أكثرمن األسباب التالية ،شريطة أن تكون من األسباب التي ينص عليها تشريعها
الوطني في ذلك الحين:
(أ) أن يكــون الشــخص ،متصرفــا علــى نحــو يناقــض واجبــه فــي الــوالء
للدولــة املتعاقــدة:
« »1قــد قــام ،خالفــا لحظــر صريــح مــن جانــب هــذه الدولــة ،بــأداء أو
مواصلــة أداء خدمــات لدولــة أخــري أو بقبــول أو مواصلــة قبــول رواتــب
منهــا ،أو
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« »2قد تصرف على نحو يلحق أذى خطيرا باملصالح الحيوية للدولة،
(ب) أن يكــون الشــخص قــد أقســم يميــن الــوالء لدولــة أخــري أو أعلــن رســميا
هــذا الــوالء أو أظهــر بالدليــل القاطــع تصميمــه علــى نبــذ الــوالء للدولــة
املتعاقــدة.
 -4ال يجــوز للدولــة املتعاقــدة أن تســتخدم ســلطة التجريــد التــي تجيزهــا
الفقرتان  2و 3من هذه املادة إال وفقا للقانون ،الذي يجب أن يوفرللشــخص
املعنــي الحــق فــي محاكمــة منصفــة أمــام القضــاء أو جهــازمســتقل آخــر.
املادة 9
ال يجوز للدول املتعاقدة تجريد أي شخص أوأية مجموعة من األشخاص
من جنسيتهم ألسباب عنصرية أواثنيه أودينية أوسياسية.
املادة 10
 -1يجــب أن تتضمــن أيــة معاهــدة تعقــد بيــن دولــة متعاقــدة وتنــص علــى
نقــل إقليــم مــا أحكامــا تســتهدف ضمــان عــدم تعــرض أي شــخص ألن يصبــح
عديــم الجنســية بفعــل هــذا النقــل .وعلــى كل دولــة متعاقــدة أن تبــذل أق�صــي
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -2فــي حالــة عــدم إي ـراد هــذه األحــكام ،يكــون علــى الدولــة املتعاقــدة التــي
نقل لها إقليم ما ،أواكتسبت إقليما على نحوآخرأن تمنح جنسيتها لألشخاص
الذيــن ســيكونون لــوال ذلــك عديمــي الجنســية بفعــل هــذا النقــل أواالكتســاب.
املادة 11
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مــا تملــك مــن جهــد لضمــان إيـراد هــذه األحــكام فــي أيــة معاهــدة تعقدهــا مــع دولــة
ليســت طرفــا فــي هــذه املعاهــدة.

تســعي الــدول املتعاقــدة للعمــل علــى أن يتــم ،داخــل إطــاراألمــم املتحــدة،
وفي أقرب وقت ممكن يلي إيداع صك التصديق أو االنضمام السادس ،إنشاء
جهــاز يســتطيع األشــخاص الذيــن يطالبــون باإلفــادة مــن هــذه االتفاقيــة أن
يلجأؤا إليه كيما يدرس طلباتهم ويساعدهم في تقديمها إلى السلطة املختصة.
املادة 12
 -1تنطبــق علــى األشــخاص املولوديــن قبــل بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة أو
بعــده علــى الســواء أحــكام الفقــرة  1مــن املــادة  1أو املــادة  4مــن هــذه االتفاقيــة ،
تبعا للحالة ،في ما يتعلق بالدول املتعاقدة التي ال تمنح جنسيتها بحكم القانون
لــدي الــوالدة وفقــا لألحــكام املذكــورة.
 -2وتنطبــق أحــكام الفقــرة  4مــن املــادة  1مــن هــذه االتفاقيــة علــى
األشــخاص املولوديــن قبــل بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة أو بعــده علــى الســواء.
 -3أمــا أحــكام املــادة  2مــن هــذه االتفاقيــة فــا تنطبــق إال علــى اللقطــاء
الذين يعثرعليهم في إقليم دولة متعاقدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية إزاء تلك
الدولــة.
املادة 13
ال يجــوز تأويــل هــذه االتفاقيــة علــى نحــو يمــس أيــة أحــكام أكثــرعونــا علــى
خفــض حــاالت انعــدام الجنســية ،قــد يشــتمل عليهــا اآلن أو فيمــا بعــد التشــريع
النافذ في أية دولة متعاقدة ،أو قد تشمتل عليها اآلن أو فيما بعد أي اتفاقية أو
معاهــدة أخــري أو اتفــاق يســري بيــن دولتيــن متعاقدتيــن أو أكثــر.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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املادة 14
أي ن ـزاع ينشــأ بيــن الــدول املتعاقــدة حــول تفســير هــذه االتفاقيــة أو
تطبيقها ،وتتعذرتسويته بوسائل أخري ،يحال إلى محكمة العدل الدولية بناء
علــى طلــب أي مــن األط ـراف فيــه.
املادة 15
 -1تنطبــق هــذه االتفاقيــة علــى جميــع األقاليــم غيــر املتمتعــة بالحكــم
الذاتــي ،واملوضوعــة تحــت الوصايــة ،واملســتعمرة ،واألقاليــم غيــر املتروبوليــة
األخــرى التــي تكــون أيــة دولــة متعاقــدة مســؤولة عــن عالقاتهــا الدوليــة .وعلــى
الدولــة املتعاقــدة املعنيــة ،رهنــا بأحــكام الفقــرة  2مــن هــذه املــادة .أن تعلــن،
لدي التوقيع أو التصديق أو االنضمام ،عن اإلقليم أو األقاليم غيراملتروبولية
التــي ســتنطبق عليهــا االتفاقيــة تلقائيــا كنتيجــة لهــذا التوقيــع أو التصديــق أو
االنضمــام.
 -2إذا كان إقليم غيرمتروبولي ما غيرمعتبر ،على صعيد الجنسية ،جزءا
مــن اإلقليــم املتروبولــي ،أو إذا كانــت القوانيــن أو األع ـراف الدســتورية فــي الدولــة
املتعاقدة أوفي اإلقليم غيراملتروبولي تجعل رضا هذا اإلقليم ضروريا لكي تنطبق
عليه االتفاقية ،تبذل الدولة املتعاقدة املعنية جهدها للحصول ،خالل فترة اثني
عشرشهرا تلي تاريخ توقيعها االتفاقية ،على رضا اإلقليم املتروبولي الذي يتطلبه
ذلــك .وعليهــا ،متــي تــم الحصــول علــى هــذا الرضــا ،أن تشــعربــه األميــن العــام لألمــم
املتحدة .وإذ ذاك تنطبق هذه االتفاقية على اإلقليم أواألقاليم املذكورة في هذا
اإلشعارابتداء من تاريخ وصوله لألمين العام.
 -3علــى أثــر انقضــاء فتــرة األشــهر األثنــى عشــر املذكــورة فــي الفقــرة  2مــن
هذه املادة ،تقوم الدول املتعاقدة املعنية بإعالم األمين العام بنتائج مشاوراتها
مــع األقاليــم غيــراملتروبوليــة التــي تكــون الــدول املذكــورة مســؤولة عــن عالقاتهــا
الدوليــة والتــي لــم تعلــن أنهــا ترت�ضــي انطبــاق هــذه االتفاقيــة عليهــا.
املادة 16
 -1تعــرض هــذه االتفاقيــة للتوقيــع فــي مقــر األمــم املتحــدة منــذ  30آب/
أغســطس  1961حتــى  31أيار/مايــو .1962
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

(أ) لجميع الدول األعضاء في األمم املتحدة،
(ب) وألية دولة أخري دعيت إلى مؤتمراألمم املتحدة املعني بإزالة أو خفض
حاالت انعدام الجنسية في املستقبل،
(ج) وأليــة دولــة تكــون الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة قــد وجهــت إليهــا دعــوة
للتوقيــع أو االنضمــام.
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 -2يتاح توقيع هذه االتفاقية:

 -3تخضــع هــذه االتفاقيــة للتصديــق ،وتــودع صكــوك التصديــق لــدي
األميــن العــام لألمــم املتحــدة.
 -4يتــاح االنضمــام إلــى هــذه االتفاقيــة للــدول املشــارإليهــا فــي الفقــرة  2مــن
هذه املادة ،ويقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدي األمين العام لألمم املتحدة.
املادة 17

81

 -1ألية دولة ،لدي التوقيع أو التصديق أو االنضمام ،حق إبداء تحفظ
بشأن املواد  11و 14و.15
 -2ال تقبل أية تحفظات أخري على هذه االتفاقية.
املادة 18
 - 1يبدأ نفاذ هذه االتفاقية بعد عامين من تاريخ إيداع صك التصديق
أو االنضمام السادس.
 -2أمــا الدولــة التــي تصــدق هــذه االتفاقيــة أوتنضــم إليهــا بعــد إيــداع صــك
التصديــق أواالنضمــام الســادس فيبــدأ نفــاذ االتفاقيــة إزاءهــا فــي اليــوم التســعين
الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أوانضمامها ،أوفي التاريخ الذي
يبدأ فيه نفاذ هذه االتفاقية وفقا ألحكام الفقرة  1من هذه املادة ،أيهما جاء الحقا.
املادة 19
 -1أليــة دولــة متعاقــدة أن تنســحب مــن هــذه االتفاقيــة فــي أي حيــن
بإشــعار خطــي موجــه إلــى األميــن العــام لألمــم املتحــدة ،ويبــدأ ســريان مفعــول
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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هــذا االنســحاب إزاء الدولــة املتعاقــدة املعنيــة لــدي مــرورعــام علــى تاريــخ اســتالم
األميــن العــام لإلشــعار.
 -2إذا حدث أن أصبحت هذه االتفاقية ،وفقا ألحكام املادة  ،15منطبقة
على إقليم غيرمتروبولي تابع لدولة متعاقدة ،يكون في وسع هذه الدولة ،بموافقة
اإلقليــم املعنــي ،توجيــه إشــعارإلــى األميــن العــام لألمــم املتحــدة يعلــن االنســحاب
مــن االتفاقيــة علــى حــدة فــي مــا يتعلــق بذلــك اإلقليــم .ويبــدأ سـريان مفعــول هــذا
االنســحاب لــدي مــرورعــام علــى وصــول اإلشــعاراملذكــور إلــى األميــن العــام الــذي
يشــعرجميــع الــدول املتعاقــدة األخــرى بــه وبتاريــخ اســتالمه لــه.
املادة 20
 -1يقــوم األميــن العــام بإشــعار جميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم املتحــدة
والــدول غيــر األعضــاء املشــار إليهــا فــي املــادة :16
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(أ) بالتوقيعات والتصديقات واالنضمامات بموجب املادة ،16
(ب) بالتحفظات بموجب املادة ،17
(ج) بالتاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه االتفاقية عمال باملادة ،18
(د) باالنسحابات بمقت�ضى املادة ،19
 -2يقــوم األميــن العــام لألمــم املتحــدة ،بعــد إيــداع صــك التصديــق أو
االنضمــام الســادس علــى أق�صــي حــد ،باســتدعاء نظــر الجمعيــة العامــة إلــى
مســألة القيــام ،وفقــا للمــادة  ،11بإنشــاء الجهــاز املشــار إليــه فيهــا.
املادة 21
يقــوم األميــن العــام لألمــم املتحــدة بتســجيل هــذه االتفاقيــة فــي تاريــخ بــدء
نفاذهــا .إثباتــا لذلــك ،ذيــل املوقعــون أدنــاه هــذه االتفاقيــة بإمضاءاتهــم .حــررت
فــي نيويــورك ،فــي اليــوم الثالثيــن مــن شــهر آب/أغســطس عــام ألــف وتســعمائة
وواحــد وســتين ،علــى نســخة وحيــدة وتتســاوى فــي الحجيــة نصوصهــا باألســبانية
واإلنكليزيــة والروســية والصينيــة والفرنســية ،وتــودع فــي محفوظــات األمــم
املتحــدة ويســلم األميــن العــام صــورا مصدقــة منهــا إلــى جميــع الــدول األعضــاء فــي
األمــم املتحــدة والــدول غيــراألعضــاء املشــارإليهــا فــي املــادة  16مــن هــذه االتفاقيــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

