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االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين
اعتمدهــا يــوم  28تموز/يوليــه  1951مؤتمــر األمــم املتحــدة للمفوضيــن
بشأن الالجئين وعديمي الجنسية ،الذي دعته الجمعية العامة لألمم املتحدة
إلــي االنعقــاد بمقت�ضــى قرارهــا رقــم ( 429د )5-املــؤرخ فــي  14كانــون األول/
ديســمبر .1950
تاريخ بدء النفاذ 22 :نيسان/أبريل  ،1954وفقا ألحكام املادة .43
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الديباجة
إن األط ـراف الســامين املتعاقديــن ،إذ يضعــون فــي اعتبارهــم أن ميثــاق
األمــم املتحــدة ،واإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة
في  10كانون األول/ديســمبر  ،1948قد أكدا مبدأ تمتع جميع البشــردون تمييز
بالحقــوق والحريــات األساســية .وإذ يــرون أن األمــم املتحــدة قــد برهنــت ،فــي
مناســبات عديــدة ،عــن عمــق اهتمامهــا بالالجئيــن وعملــت جاهــدة علــى أن تكفــل
لهــم أوســع تمتــع ممكــن بهــذه الحقــوق والحريــات األساســية ،وإذ يعتبــرون أن مــن
املرغــوب فيــه إعــادة النظــرفــي االتفاقــات الدوليــة الســابقة حــول وضــع الالجئيــن،
ودمــج هــذه االتفاقــات وتوســيع نطــاق انطباقهــا والحمايــة التــي توفرهــا مــن خــال
اتفــاق جديــد ،وإذ يعتبــرون أن منــح الحــق فــي امللجــأ قــد يلقــي أعبــاء باهظــة علــى
عاتــق بلــدان معينــة ،وأن ذلــك يجعــل مــن غيــراملمكــن ،دون تعــاون دولــي ،إيجــاد
حــل مــرض لهــذه املشــكلة التــي اعترفــت األمــم املتحــدة بدوليــة أبعادهــا وطبيعتهــا،
وإذ يعربــون عــن األمــل فــي أن تبــذل جميــع الــدول ،إدراكا منهــا للطابــع االجتماعــي
واإلنســاني ملشــكلة الالجئيــن ،كل مــا فــي وســعها للحــؤول دون أن تصبــح هــذه
املشكلة سببا للتوتربين الدول ،وإذ يلحظون أن مهمة املفوض السامي لشؤون
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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الالجئيــن هــي اإلش ـراف علــى تطبيــق االتفاقيــات الدوليــة التــي تكفــل حمايــة
الالجئيــن ،ويدركــون أن فعاليــة تنســيق التدابيــرالتــي تتخــذ ملعالجــة هــذه املشــكلة
ســتكون مرهونــة بمــؤازرة الــدول للمفــوض الســامي ،قــد اتفقــوا علــى مــا يلــي:

الفصل األول :أحكام عامة
املادة 1
تعريف لفظة «الجئ»
ألف -ألغراض هذه االتفاقية ،تنطبق لفظة الجئ على:
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 -1كل شــخص اعتبــرالجئــا بمقت�ضــى ترتيبــات  12أيار/مايــو  1926و30
حزيران/يونيــه  ،1928أو بمقت�ضــى اتفاقيتــي  28تشــرين األول/أكتوبــر ،1933
و 10شــباط/فبراير  1938وبروتوكــول  14أيلول/ســبتمبر  ،1939أو بمقت�ضــى
دستور املنظمة الدولية لالجئين .وال يحول ما اتخذته املنظمة الدولية لالجئين
أثناء واليتها من مقررات بعدم األهلية لصفة الالجئ دون منح هذه الصفة ملن
تتوفــرفيهــم الشــروط املنصــوص عليهــا فــي الفقــرة  2مــن هــذا الفــرع،
 -2كل شــخص يوجــد ،بنتيجــة أحــداث وقعــت قبــل  1كانــون الثاني/ينايــر
 ،1951وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه
أو جنســيته أو انتمائــه إلــي فئــة اجتماعيــة معينــة أو آرائــه السياســية ،خــارج بلــد
جنســيته ،وال يســتطيع ،أو ال يريــد بســبب ذلــك الخــوف ،أن يســتظل بحمايــة
ذلــك البلــد ،أو كل شــخص ال يملــك جنســية ويوجــد خــارج بلــد إقامتــه املعتــادة
السابق بنتيجة مثل تلك األحداث وال يستطيع ،أو ال يريد بسبب ذلك الخوف،
أن يعود إلي ذلك البلد .فإذا كان الشخص يحمل أكثرمن جنسية ،تعني عبارة
«بلــد جنســيته» كال مــن البلــدان التــي يحمــل جنســيتها .وال يعتبــر محرومــا مــن
حمايــة بلــد جنســيته إذا كان ،دون أي ســبب مقبــول يســتند إلــى خــوف لــه مــا
يبــرره ،لــم يطلــب االســتظالل بحمايــة واحــد مــن البلــدان التــي يحمــل جنســيتها.
بــاء .1 -ألغـراض هــذه االتفاقيــة ،يجــب أن تفهــم عبــارة «أحــداث وقعــت
قبــل  1كانــون الثاني/ينايــر  ،»1951الــواردة فــي الفــرع «ألــف» مــن املــادة  ،1علــى
أنهــا تعني:
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

(ب) «أحداثا وقعت في أوروبا أوغيرها قبل  1كانون الثاني/يناير ،»1951
وعلى كل دولة متعاقدة أن تعلن ،وهي توقع هذه االتفاقية أوتصدقها أوتنضم
إليهــا ،بــأي مــن هذيــن املعنييــن ســتأخذ علــى صعيــد االلتزامــات التــي تلقيهــا عليهــا
هذه االتفاقية.
 -2ألي دولــة متعاقــدة اختــارت الصيغــة (أ) ،فــي أي وقــت ،أن توســع
التزاماتهــا باختيــار الصيغــة (ب) ،وذلــك بإشــعار توجهــه إلــى األميــن العــام لألمــم
املتحــدة.
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(أ) إما «أحداثا وقعت في أوروبا قبل  1كانون الثاني/يناير  ،»1951أو

جيــم -ينق�ضــي انطبــاق هــذه االتفاقيــة علــى أي شــخص ينطبــق عليــه
الفــرع «ألــف» مــن هــذه املــادة:
 -1إذا استأنف باختياره االستظالل بحماية بلد جنسيته،
 -2إذا استعاد باختياره جنسيته بعد فقدانه لها ،أو
 -3إذا اكتســب جنســية جديــدة وأصبــح يتمتــع بحمايــة هــذه الجنســية
الجديــدة ،أو
 -4إذا عاد باختياره إلي اإلقامة في البلد الذي غادره أو الذي ظل مقيما
خارجه خوفا من االضطهاد ،أو
 -5إذا أصبــح ،بســبب زوال األســباب التــي أدت إلــي االعت ـراف لــه بصفــة
الالجــئ ،غيــر قــادر علــى مواصلــة رفــض االســتظالل بحمايــة بلــد جنســيته،
وذلــك علمــا بــأن أحــكام هــذه الفقــرة ال تنطبــق علــى أي الجــئ ينطبــق عليــه الفــرع
ألف ( )1من هذه املادة ويستطيع أن يحتج ،في رفض طلب االستظالل بحماية
بلد جنســيته ،بأســباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد ســابق.
 - 6إذا كان شخص اليملك جنسية وأصبح ،بسبب زوال األسباب التي أدت
إلي االعتراف له بصفة الالجئ ،قادرا على أن يعود إلي بلد إقامته املعتادة السابق،
وذلــك علمــا بــأن أحــكام هــذه الفقــرة ال تنطبــق علــى أي الجــئ ينطبــق عليــه الفــرع
ألــف ( )1مــن هــذه املــادة ويســتطيع أن يحتــج ،فــي رفــض العــودة إلــي بلــد إقامتــه
املعتــادة الســابق ،بأســباب قاهــرة ناجمــة عــن اضطهــاد ســابق.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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دال -ال تنطبــق هــذه االتفاقيــة علــى األشــخاص الذيــن يتمتعــون حاليــا
بحمايــة أو مســاعدة مــن هيئــات أو وكاالت تابعــة لألمــم املتحــدة غيــر مفوضيــة
األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن .فــإذا توقفــت هــذه الحمايــة أو املســاعدة ألي
ســبب دون أن يكــون مصيــرهــؤالء األشــخاص قــد ســوي نهائيــا طبقــا ملــا يتصــل
باألمــرمــن القـرارات التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يصبح هؤالء
األشــخاص ،بج ـراء ذلــك ،مؤهليــن للتمتــع بمزايــا هــذه االتفاقيــة.
هاء -ال تنطبق أحكام هذه االتفاقية على أي شخص اعتبرته السلطات
املختصــة فــي البلــد الــذي اتخــذ فيــه مقامــا لــه مالــكا للحقــوق وعليــه االلتزامــات
املرتبطــة بجنســية هــذا البلــد.
واو -ال تنطبــق أحــكام هــذه االتفاقيــة علــى أي شــخص تتوفــر أســباب
جديــة لالعتقــاد بأنــه:
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(أ) ارتكب جريمة ضد السالم أو جريمة حرب أو جريمة ضد اإلنسانية،
باملعنــي املســتخدم لهــذه الجرائــم فــي الصكــوك الدوليــة املوضوعــة للنــص علــى
أحكامهــا بشــأنها،
(ب) ارتكــب جريمــة جســيمة غيــرسياســية خــارج بلــد اللجــوء قبــل قبولــه
فــي هــذا البلــد بصفــة الجــئ،
(ج) ارتكب أفعاال مضادة ألهداف األمم املتحدة ومبادئها.
املادة 2
التزامات عامة
علــى كل الجــئ إزاء البلــد الــذي يوجــد فيــه واجبــات تفــرض عليــه،
خصوصــا ،أن ينصــاع لقوانينــه وأنظمتــه ،وأن يتقيــد بالتدابيــر املتخــذة فيــه
للمحافظــة علــى النظــام العــام.
املادة 3
عدم التمييز
تطبــق الــدول املتعاقــدة أحــكام هــذه االتفاقيــة علــى الالجئيــن دون تمييــز
بســبب العــرق أو الديــن أو بلــد املنشــأ.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الدين
تمنــح الــدول املتعاقــدة الالجئيــن داخــل أراضيهــا معاملــة توفــر لهــم علــى
األقــل ذات الرعايــة املمنوحــة ملواطنيهــا علــى صعيــد حريــة ممارســة شــعائرهم
الدينيــة وحريــة توفيــر التربيــة الدينيــة ألوالدهــم.
املادة 5
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املادة 4

الحقوق املمنوحة بمعزل عن هذه االتفاقية
ال يعتبــر أي حكــم فــي هــذه االتفاقيــة مخــا بأيــة حقــوق أو مزايــا تمنحهــا
دولــة متعاقــدة لالجئيــن بمعــزل عــن هــذه االتفاقيــة.
املادة 6
عبارة «في نفس الظروف»
ألغ ـراض هــذه االتفاقيــة ،تعنــي عبــارة «فــي نفــس الظــروف» ،ضمنــا ،أن
على الالجئ ،من أجل التمتع بحق ما ،أن يستوفي كافة املتطلبات التي تقت�ضي
مــن الفــرد العــادي للتمتــع بهــذا الحــق (وال ســيما تلــك املتعلقــة بمــدة أو شــروط
املكــوث واإلقامــة) لــو لــم يكــن الجئــا ،باســتثناء تلــك التــي تحــول طبيعتهــا دون
اســتيفاء الالجــئ لهــا.
املادة 7
اإلعفاء من املعاملة باملثل
 -1حيثمــا ال تنــص هــذه االتفاقيــة علــى منــح الالجئيــن معاملــة أفضــل،
تعاملهــم الدولــة املتعاقــدة معاملتهــا لألجانــب عامــة.
 -2يتمتع جميع الالجئين ،بعد مرورثالث سنوات على إقامتهم ،باإلعفاء،
على أرض الدول املتعاقدة ،من شرط املعاملة التشريعية باملثل.
 -3تواصــل كل دولــة متعاقــدة منــح الالجئيــن الحقــوق واملزايــا التــي كانــوا
مؤهليــن لهــا فعــا ،مــع عــدم توفــرمعاملــة باملثــل ،بتاريــخ بــدء نفــاذ هذه االتفاقية
إزاء الدولــة املذكــورة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -4تنظــر الــدول املتعاقــدة بعيــن العطــف فــي إمكانيــة منــح الالجئيــن،
مــع عــدم توفــر معاملــة باملثــل ،حقوقــا ومزايــا باإلضافــة إلــي تلــك التــي تؤهلهــم
لهــا الفقرتــان  2و ،3وكذلــك فــي إمكانيــة جعــل اإلعفــاء مــن املعاملــة باملثــل
يشــمل الجئيــن ال يســتوفون الشــروط املنصــوص عليهــا فــي الفقرتيــن  2و.3
 5تنطبق أحكام الفقرتين  2و 3على الحقوق واملزايا املذكورة في املواد  13و18
و 19و 21و 22من هذه االتفاقية كما تنطبق على الحقوق واملزايا التي ال تنص
عليها هذه االتفاقية.
املادة 8
اإلعفاء من التدابيراالستثنائية
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حيــن يتعلــق األمــر بالتدابيــر االســتثنائية التــي يمكــن أن تتخــذ ضــد
أشــخاص أو ممتلــكات أو مصالــح مواطنــي دولــة أجنبيــة معينــة ،تمتنــع الــدول
املتعاقــدة عــن تطبيــق هــذه التدابيــر علــى أي الجــئ يحمــل رســميا جنســية تلــك
الدولة ملجرد كونه يحمل هذه الجنسية .وعلى الدول املتعاقدة التي ال تستطيع
بمقت�ضى تشريعها تطبيق املبدأ العام املنصوص عليه في هذه املادة أن تقوم،
فــي الحــاالت املناســبة ،بمنــح إعفــاءات ملثــل هــؤالء الالجئيــن.
املادة 9
التدابيراملؤقتة
ليــس فــي أي مــن أحــكام هــذه االتفاقيــة مــا يمنــع دولــة متعاقــدة ،فــي زمــن
الحــرب أو فــي غيــره مــن الظــروف الخطيــرة واالســتثنائية ،مــن أن تتخــذ مؤقتــا مــن
التدابيــر ،بحــق شــخص معيــن ،مــا تعتبــره أساســيا ألمنهــا القومــي ،ريثمــا يثبــت
لتلــك الدولــة املتعاقــدة أن هــذا الشــخص الجــئ بالفعــل وأن اإلبقــاء علــى تلــك
التدابيــرضــروري فــي حالتــه لصالــح أمنهــا القومــي.
املادة 10
تواصل اإلقامة
 -1حيــن يكــون الالجــئ قــد أبعــد قسـرا خــال الحــرب العامليــة الثانيــة ونقل
إلــي ارض دولــة متعاقــدة ،ويكــون مقيمــا فيهــا ،تعتبــر فتــرة مكوثــه القســري هــذه
بمثابــة إقامــة شــرعية فــي أرض هــذه الدولــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 11
البحارة الالجئون

الصكوك الكونية

 -2حيــن يكــون الالجــئ قــد أبعــد قس ـرا أثنــاء الحــرب العامليــة الثانيــة عــن
أرض دولــة متعاقــدة ،ثــم عــاد إليهــا قبــل بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة ليتخــذ مقامــا
فيهــا ،تعتبــرفترتــا إقامتــه الســابقة والالحقــة لهــذا اإلبعــاد القســري ،مــن أجــل أيــة
أغـراض تتطلــب إقامــة غيــرمنقطعــة ،بمثابــة فتــرة واحــدة غيــرمنقطعــة.

فــي حالــة الالجئيــن الذيــن يعملــون بصــورة منتظمــة كأعضــاء فــي طاقــم
ســفينة ترفــع علــم دولــة متعاقــدة ،تنظــرهــذه الدولــة بعيــن العطــف فــي إمكانيــة
الســماح لهــؤالء الالجئيــن باالســتقرارعلــى أرضهــا وتزويدهــم بوثائــق ســفر ،أو فــي
قبولهــم مؤقتــا علــى أرضهــا تســهيال ،علــى الخصــوص ،الســتقرارهم فــي بلــد آخــر.

الفصل الثاني :الوضع القانوني
املادة 12
األحوال الشخصية
 -1تخضــع أحــوال الالجــئ الشــخصية لقانــون بلــد موطنــه ،أو لقانــون بلــد
إقامتــه إذا لــم يكــن لــه موطــن.
 -2تحتــرم الدولــة املتعاقــدة حقــوق الالجــئ املكتســبة والناجمــة عــن
أحوالــه الشــخصية ،وال ســيما الحقــوق املرتبطــة بالــزواج ،علــى أن يخضــع ذلــك
عنــد االقتضــاء الســتكمال الشــكليات املنصــوص عليهــا فــي قوانيــن تلــك الدولــة،
ولكــن شــريطة أن يكــون الحــق املعنــي واحــد مــن الحقــوق التــي كان ســيعترف بهــا
تشــريع الدولــة املذكــورة لــو لــم يصبــح صاحبــه الجئــا.
املادة 13
ملكية األموال املنقولة وغيراملنقولة
تمنــح الــدول املتعاقــدة كل الجــئ أفضــل معاملــة ممكنــة ،ال تكــون فــي أي
حــال أدنــي رعايــة مــن تلــك املمنوحــة ،فــي نفــس الظــروف ،لألجانــب عامــة ،فــي مــا
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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يتعلــق باحتيــازاألمــوال املنقولــة وغيــراملنقولــة والحقــوق األخــرى املرتبطــة بهــا،
وباإليجــاروغيــره مــن العقــود املتصلــة بملكيــة األمــوال املنقولــة وغيــراملنقولــة.
املادة 14
الحقوق الفنية وامللكية الصناعية
في مجال حماية امللكية الصناعية ،كاالختراعات والتصاميم أو النماذج
والعالمات املسجلة واألسماء التجارية ،وفي مجال حماية الحقوق على األعمال
األدبيــة والفنيــة والعلميــة ،يمنــح الالجــئ فــي بلــد إقامتــه املعتــادة نفــس الحمايــة
املمنوحــة ملواطنــي ذلــك البلــد ،ويمنــح فــي إقليــم أي مــن الــدول املتعاقــدة األخــرى
نفــس الحمايــة املمنوحــة فــي ذلــك اإلقليــم ملواطنــي بلــد إقامتــه املعتادة.
املادة 15
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حق االنتماء للجمعيات
تمنــح الــدول املتعاقــدة الالجئيــن املقيميــن بصــورة نظاميــة فــي إقليمهــا،
بصــدد الجمعيــات غيــر السياســية وغيــر املســتهدفة للربــح والنقابــات املهنيــة،
أفضــل معاملــة ممكنــة تمنــح ،فــي نفــس الظــروف ملواطنــي بلــد أجنبــي.
املادة 16
حق التقا�ضي أمام املحاكم
 -1يكــون لــكل الجــئ ،علــى أرا�ضــي جميــع الــدول املتعاقــدة ،حــق التقا�ضــي
الحــرأمــام املحاكم.
 -2يتمتــع كل الجــئ ،فــي الدولــة املتعاقــدة محــل إقامتــه املعتــادة ،بنفــس
املعاملــة التــي يتمتــع بهــا املواطــن مــن حيــث حــق التقا�ضــي أمــام املحاكــم ،بمــا فــي
ذلــك املســاعدة القضائيــة ،واإلعفــاء مــن ضمــان أداء املحكــوم بــه.
 -3فــي مــا يتعلــق باألمــور التــي تتناولهــا الفقــرة  ،2يمنــح كل الجــئ ،فــي غيــر
بلــد إقامتــه املعتــادة مــن بلــدان الــدول املتعاقــدة ،نفــس املعاملــة املمنوحــة فيهــا
ملواطنــي بلــد إقامتــه املعتــادة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 17
العمل املأجور
 -1تمنــح الــدول املتعاقــدة الالجئيــن املقيميــن بصــورة نظاميــة فــي إقليمهــا
أفضل معاملة ممكنة تمنح ،في نفس الظروف ،ملواطني بلد أجنبي في ما يتعلق
بحق ممارســة عمل مأجور.

الصكوك الكونية

الفصل الثالث :أعمال الكسب

 -2وفــي أي حــال ،ال تطبــق علــى الالجــئ التدابيــرالتقييديــة املفروضــة علــى
األجانــب أو علــى اســتخدام األجانــب مــن أجــل حمايــة ســوق العمــل الوطنيــة إذا
كان قــد أعفــي منهــا قبــل تاريــخ بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة إزاء الدولــة املتعاقــدة
املعنيــة ،أو إذا كان مســتوفيا أحــد الشــروط التاليــة:
(أ) أن يكون قد استكمل ثالث سنوات من اإلقامة في البلد،
(ب) أن يكــون لــه زوج يحمــل جنســية بلــد إقامتــه .علــى أن الالجــئ ال
يســتطيع أن يتــذرع بانطبــاق هــذا الحكــم عليــه إذا كان قــد هجــر زوجــه،
(ج) أن يكون له ولد أو أكثريحمل جنسية بلد إقامته.
 -3تنظــر الــدول املتعاقــدة بعيــن العطــف فــي أمــر اتخــاذ تدابيــر ملســاواة
حقــوق جميــع الالجئيــن بحقــوق مواطنيهــا مــن حيــث العمــل املأجــور ،وعلــى وجــه
الخصــوص حقــوق أولئــك الالجئيــن الــذي دخلــوا أراضيهــا بمقت�ضــى برامج لجلب
اليــد العاملــة أو خطــط الســتقدام مهاجريــن.
املادة 18
العمل الحر
تمنــح الــدول املتعاقــدة الالجئيــن املقيميــن بصــورة نظاميــة فــي إقليمهــا
أفضل معاملة ممكنة ،وعلى أال تكون في أي حال أقل رعاية من تلك املمنوحة
لألجانــب عامــة فــي نفــس الظــروف ،فــي مــا يتعلــق بممارســتهم عمــا لحســابهم
الخــاص فــي الزراعــة والصناعــة والحــرف اليدويــة والتجــارة ،وكذلــك فــي إنشــاء
شــركات تجاريــة وصناعيــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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املادة 19
املهن الحرة
 -1تمنــح الــدول املتعاقــدة الالجئيــن املقيميــن بصــورة نظاميــة فــي
إقليمهــا ،إذا كانــوا يحملــون شــهادات معترفــا بهــا مــن قبــل الســلطات املختصــة
فــي الدولــة ويرغبــون فــي ممارســة مهنــة حــرة ،أفضــل معاملــة ممكنــة ،علــى أال
تكــون فــي أي حــال أقــل رعايــة مــن تلــك املمنوحــة لألجانــب عامــة فــي نفــس
الظــروف.
 -2تبــذل الــدول املتعاقــدة قصــارى جهدهــا ،وفقــا لقوانينهــا ودســاتيرها،
لتأميــن اســتيطان مثــل هــؤالء الالجئيــن فــي غيــرإقليمهــا املتروبولــي مــن األقاليــم
التــي تتولــى هــذه الــدول املســؤولية عــن عالقاتهــا الدوليــة.
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الفصل الرابع :الرعاية
املادة 20
التوزيع املقنن
حيثمــا وجــد نظــام تقنيــن ينطبــق علــى عمــوم الســكان ويخضــع لــه التوزيع
العمومــي للمنتجــات غيــر املتوفــرة بالقــدر الكافــي ،يعامــل الالجــؤون معاملــة
املواطنيــن.
املادة 21
اإلسكان
فيمــا يخــص اإلســكان ،وبقــدر مــا يكــون هــذا املوضــوع خاضعــا للقوانيــن
أو األنظمــة أو خاضعــا إلش ـراف الســلطات العامــة ،تمنــح الــدول املتعاقــدة
الالجئيــن املقيميــن بصــورة نظاميــة فــي إقليمهــا أفضــل معاملــة ممكنــة ،علــى
أال تكــون فــي أي حــال أقــل رعايــة مــن تلــك املمنوحــة لألجانــب عامــة فــي نفــس
الظــروف.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

التعليم الرسمي
 -1تمنــح الــدول املتعاقــدة الالجئيــن نفــس املعاملــة املمنوحــة ملواطنيهــا فــي
مــا يخــص التعليــم األولــي.
 -2تمنح الدول املتعاقدة الالجئين أفضل معاملة ممكنة ،على أال تكون
فــي أي حــال أقــل رعايــة مــن تلــك املمنوحــة لألجانــب عامــة فــي نفــس الظــروف،
فــي مــا يخــص فــروع التعليــم غيــراألولــي ،وخاصــة علــى صعيــد متابعــة الدراســة،
واالعت ـراف باملصدقــات والشــهادات املدرســية والدرجــات العلميــة املمنوحــة فــي
الخــارج ،واإلعفــاء مــن الرســوم والتكاليــف ،وتقديــم املنــح الدراســية.
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املادة 22

املادة 23
اإلغاثة العامة
تمنــح الــدول املتعاقــدة الالجئيــن املقيميــن بصــورة نظاميــة فــي إقليمهــا
نفــس املعاملــة املمنوحــة ملواطنيهــا فــي مجــال اإلغاثــة واملســاعدة العامــة.
املادة 24
تشريع العمل والضمان االجتماعي
 -1تمنــح الــدول املتعاقــدة الالجئيــن املقيميــن بصــورة نظاميــة فــي إقليمهــا
نفــس املعاملــة املمنوحــة للمواطنيــن فيمــا يخــص األمــور التاليــة:
(أ) فــي حــدود كــون هــذه الشــؤون خاضعــة للقوانيــن واألنظمــة أو إلشـراف
الســلطات اإلداريــة :األجــر بمــا فيــه اإلعانــات العائليــة إذا كانــت تشــكل جــزءا
مــن األجــر ،وســاعات العمــل ،والترتيبــات الخاصــة بســاعات العمــل اإلضافيــة،
واألجــازات املدفوعــة األجــر ،والقيــود علــى العمــل فــي املنــزل ،والحــد األدنــى لســن
العمــل ،والتلمــذة والتدريــب املنهــي ،وعمــل النســاء واألحــداث ،واالســتفادة مــن
املزايــا التــي توفرهــا عقــود العمــل الجماعيــة،
(ب) الضمــان االجتماعــي (األحــكام القانونيــة الخاصــة بإصابــات العمــل
واألم ـراض املهنيــة واألمومــة واملــرض والعجــز والشــيخوخة والوفــاة والبطالــة
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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واألعبــاء العائليــة ،وأيــة طــوارئ أخــري تنــص القوانيــن واألنظمــة علــى جعلهــا
مشــمولة بنظــام الضمــان االجتماعــي) ،رهنــا بالقيــود التــي قــد تفرضهــا:
« »1ترتيبــات مالئمــة تهــدف للحفــاظ علــى الحقــوق املكتســبة أو التــي هــي
قيــد االكتســاب،
« »2قوانيــن أو أنظمــة خاصــة ببلــد اإلقامــة قــد تفــرض أحكامــا خاصــة
بشــأن اإلعانــة الحكوميــة الكليــة أو الجزئيــة املدفوعــة بكاملهــا مــن األمــوال
العامــة ،وبشــأن اإلعانــات املدفوعــة لألشــخاص الذيــن ال يســتوفون شــروط
املســاهمة املفروضــة ملنــح راتــب تقاعــدي عــادي.
 -2إن حق التعويض عن وفاة الجئ بنتيجة إصابة عمل أو مرض منهي ال
يتأثربوقوع مكان إقامة املستحق خارج إقليم الدولة املتعاقدة.
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 -3تجعــل الــدول املتعاقــدة املزايــا الناجمــة عــن االتفاقــات التــي عقدتهــا
أو التــي يمكــن أن تعقدهــا ،والخاصــة بالحفــاظ علــى الحقــوق املكتســبة أو التــي
هــي قيــد االكتســاب علــى صعيــد الضمــان االجتماعــي ،شــاملة لالجئيــن ،دون أن
يرتهــن ذلــك إال باســتيفاء الالجــئ للشــروط املطلوبــة مــن مواطنــي الــدول املوقعــة
علــى االتفاقــات املعنيــة.
 -4تنظــر الــدول املتعاقــدة بعيــن العطــف فــي إمكانيــة جعــل االتفاقــات
املماثلــة ،النافــذة املفعــول أو التــي قــد تصبــح نافــذة املفعــول بيــن هــذه الــدول
املتعاقــدة ودول غيــر متعاقــدة ،بقــدر اإلمــكان ،شــاملة لالجئيــن.

الفصل الخامس :التدابيراإلدارية
املادة 25
املساعدة اإلدارية
 -1عندمــا يكــون مــن شــأن ممارســة الالجــئ حقــا لــه أن تتطلــب عــادة
مســاعدة ســلطات بلــد أجنبــي يتعــذرعليــه الرجــوع إليهــا ،تعمــل الــدول املتعاقــدة
التــي يقيــم الالجــئ علــى أراضيهــا علــى تأميــن هــذه املســاعدة إمــا بواســطة ســلطاتها
أو بواســطة ســلطة دوليــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -3تقــوم الوثائــق أو الشــهادات الصــادرة علــى هــذا النحــو مقــام الصكــوك
الرســمية التــي تســلم لألجانــب مــن قبــل ســلطاتهم الوطنيــة أو بواســطتها ،وتظــل
معتمــدة إلــي أن يثبــت عــدم صحتهــا.
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 -2تصــدر الســلطة أو الســلطات املذكــورة فــي الفقــرة األولــي لالجئيــن ،أو
تســتصدرلهــم بإش ـرافها ،الوثائــق أو الشــهادات التــي يجــري إصدارهــا لألجنبــي،
عــادة ،مــن قبــل ســلطاته الوطنيــة أو بواســطتها.

 -4رهنــا بالحــاالت التــي يمكــن أن يســتثني فيهــا املعــوزون ،يجــوز اســتيفاء
رســوم لقــاء الخدمــات املذكــورة فــي هــذه املــادة ،ولكــن ينبغــي أن تكــون هــذه
الرســوم معتدلــة ومتكافئــة مــع مــا يفــرض علــى املواطنيــن مــن رســوم لقــاء
الخدمــات املماثلــة.
 -5ال تمس أحكام هذه املادة باملادتين  27و.28
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املادة 26
حرية التنقل
تمنــح كل مــن الــدول املتعاقــدة الالجئيــن املقيميــن بصــورة نظاميــة فــي
إقليمهــا حــق اختيــارمحــل إقامتهــم والتنقــل الحــرضمــن أراضيهــا ،علــى أن يكــون
ذلــك رهنــا بأيــة أنظمــة تنطبــق علــى األجانــب عامــة فــي نفــس الظــروف.
املادة 27
بطاقات الهوية
تصــدر الــدول املتعاقــدة بطاقــة هويــة شــخصية لــكل الجــئ موجــود فــي
إقليمهــا ال يملــك وثيقــة ســفر صالحــة.
املادة 28
وثائق السفر
 -1تصــدرالــدول املتعاقــدة لالجئيــن املقيميــن بصــورة نظاميــة فــي إقليمهــا
وثائــق ســفرلتمكينهــم مــن الســفرإلــي خــارج هــذا اإلقليــم ،مــا لــم تتطلــب خــاف
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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ذلــك أســباب قاهــرة تتصــل باألمــن الوطنــي أو النظــام العــام .وتنطبــق أحــكام
ملحــق هــذه االتفاقيــة بصــدد الوثائــق املذكــورة .وللــدول املتعاقدة إصداروثيقة
سفرمن هذا النوع لكل الجئ آخرفيها .وعليها خصوصا أن تنظربعين العطف
إلي إصداروثيقة سفرمن هذا النوع ملن يتعذرعليهم الحصول على وثيقة سفر
مــن بلــد إقامتهــم النظاميــة مــن الالجئيــن املوجوديــن فــي إقليمهــا.
 -2تعترف الدول املتعاقدة بوثائق السفرالتي أصدرها أطراف االتفاقات
الدوليــة الســابقة فــي ظــل هــذه االتفاقــات ،وتعاملهــا كمــا لــو كانــت قــد صــدرت
بمقت�ضــى أحــكام هــذه املــادة.
املادة 29
األعباء الضريبية
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 -1تمتنــع الــدول املتعاقــدة عــن تحميــل الالجئيــن أيــة أعبــاء أو رســوم أو
ضرائــب ،أيــا كانــت تســميتها ،تغايــرأو تفــوق تلــك املســتوفاة أو التــي قــد يصــارإلــي
اســتيفائها فــي أحــوال مماثلــة.
 -2ليس في أحكام الفقرة السابقة ما يحول دون أن تطبق على الالجئين
القوانين واألنظمة املتعلقة بالرسوم املتصلة بإصدارالوثائق اإلدارية ،بما فيها
بطاقات الهوية.
املادة 30
نقل املوجودات
 - 1تســمح الــدول املتعاقــدة لالجئيــن ،وفقــا لقوانينهــا وأنظمتهــا ،بنقــل مــا
حملــوه إلــي أرضهــا مــن موجــودات إلــي بلــد آخــرســمح لهــم باالنتقــال إليــه بقصــد
االســتقرارفيــه.
 -2تنظرالدول املتعاقدة بعين العطف إلي الطلبات التي يقدمها الالجؤون
للســماح لهــم بنقــل أي موجــودات أخــري لهــم ،أينمــا وجــدت ،يحتاجــون إليهــا
لالســتقرارفــي بلــد آخــرســمح لهــم باالنتقــال إليــه.

ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الالجؤون املوجودون بصورة غيرمشروعة في بلد امللجأ
 -1تمتنــع الــدول املتعاقــدة عــن فــرض عقوبــات جزائيــة ،بســبب
دخولهــم أو وجودهــم غيــر القانونــي ،علــى الالجئيــن الذيــن يدخلــون إقليمهــا
أو يوجــدون فيــه دون إذن ،قادميــن مباشــرة مــن إقليــم كانــت فيــه حياتهــم أو
حريتهــم مهــددة باملعنــي املقصــود فــي املــادة  ،1شــريطة أن يقدمــوا أنفســهم إلــي
الســلطات دون إبطــاء وأن يبرهنــوا علــى وجاهــة أســباب دخولهــم أو وجودهــم
غيــر القانونــي.
 -2تمتنــع الــدول املتعاقــدة عــن فــرض غيــر الضــروري مــن القيــود علــى
تنقــات هــؤالء الالجئيــن ،وال تطبــق هــذه القيــود إال ريثمــا يســوي وضعهــم فــي بلــد
املــاذ أو ريثمــا يقبلــون فــي بلــد آخــر .وعلــى الــدول املتعاقــدة أن تمنــح الالجئيــن
املذكوريــن مهلــة معقولــة ،وكذلــك كل التســهيالت الضروريــة ليحصلــوا علــى
قبــول بلــد آخــربدخولهــم إليــه.
املادة 32
الطرد
 -1ال تطــرد الدولــة املتعاقــدة الجئــا موجــودا فــي إقليمهــا بصــورة نظاميــة،
إال ألســباب تتعلــق باألمــن الوطنــي أو النظــام العــام.
 -2ال ينفــذ طــرد مثــل هــذا الالجــئ إال تطبيقــا لقـرار متخــذ وفقــا لألصــول
اإلجرائية التي ينص عليها القانون .ويجب أن يسمح لالجئ ما لم تتطلب خالف
ذلــك أســباب قاهــرة تتصــل باألمــن الوطنــي ،بــأن يقــدم بينــات إلثبــات براءتــه،
وبــأن يمــارس حــق االســتئناف ويكــون لــه وكيــل يمثلــه لهــذا الغــرض أمــام ســلطة
مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصا من قبل السلطة املختصة.
 3تمنــح الدولــة املتعاقــدة مثــل هــذا الالجــئ مهلــة معقولــة ليلتمــس خاللهــا
قبولــه بصــورة قانونيــة فــي بلــد آخــر .وتحتفــظ الدولــة املتعاقــدة بحقهــا فــي أن
تطبــق ،خــال هــذه املهلــة ،مــا ت ـراه ضروريــا مــن التدابيــر الداخليــة.

ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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املادة 31
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املادة 33
حظرالطرد أو الرد
 -1ال يجوز ألية دولة متعاقدة أن تطرد الجئا أوترده بأية صورة من الصور
إلي حدود األقاليم التي تكون حياته أوحريته مهددتين فيها بسبب عرقه أودينه أو
جنسيته أوانتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أوبسبب آرائه السياسية.
 -2علــى أنــه ال يســمح باالحتجــاج بهــذا الحــق ألي الجــئ تتوفــردواع معقولــة
العتباره خطرا على أمن البلد الذي يوجد فيه أوالعتباره يمثل ،نظرا لسبق صدور
حكم نهائي عليه الرتكابه جرما استثنائي الخطورة ،خطرا على مجتمع ذلك البلد.
املادة 34
التجنس
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تســهل الــدول املتعاقــدة بقــدر اإلمــكان اســتيعاب الالجئيــن ومنحهــم
جنســيتها ،وتبــذل علــى الخصــوص كل مــا فــي وســعها لتعجيــل إجـراءات التجنــس
وتخفيــض أعبــاء ورســوم هــذه اإلج ـراءات إلــي أدنــي حــد ممكــن.

الفصل السادس :أحكام تنفيذية وانتقالية
املادة 35
تعاون السلطات الوطنية مع األمم املتحدة
 -1تتعهد الدول املتعاقدة بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشــؤون
الالجئيــن ،أو أيــة مؤسســة أخــري تابعــة لألمــم املتحــدة قــد تخلفهــا ،فــي ممارســة
وظائفها ،وتتعهد على وجه الخصوص بتسهيل مهمتها في اإلشراف على تطبيق
أحــكام هــذه االتفاقية.
 -2من أجل جعل املفوضية ،أو أية مؤسسة أخري تابعة لألمم املتحدة
قــد تخلفهــا ،قــادرة علــى تقديــم تقاريــرإلــي الهيئــات املختصــة فــي األمــم املتحــدة،
تتعهــد الــدول املتعاقــدة بتزويدهــا علــى الشــكل املناســب باملعلومــات والبيانــات
اإلحصائيــة املطلوبــة بشــأن:
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

(ب) وضع هذه االتفاقية موضع التنفيذ،
(ج) القوانيــن واألنظمــة واملراســيم النافــذة أو التــي قــد تصبــح بعــد اآلن
نافــذة بشــأن الالجئيــن،
املادة 36
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(أ) وضع الالجئين،

تبليغ املعلومات عن التشريع الوطني
توافــي الــدول املتعاقــدة األميــن العــام لألمــم املتحــدة بنصــوص مــا قــد
تعتمــده مــن قوانيــن وأنظمــة لتأميــن تطبيــق هــذه االتفاقيــة.
املادة 37
عالقة االتفاقية باالتفاقيات السابقة
مــع عــدم املســاس بأحــكام الفقــرة  2مــن املــادة  28مــن هــذه االتفاقيــة،
تحــل هــذه االتفاقيــة بيــن األطـراف فيهــا محــل ترتيبــات  5تموز/يوليــه  1922و31
أيار/مايــو  1924و  12أيار/مايــو  1926و  30حزيران/يونيــه  1928و 30تمــوز/
يوليــه  ،1935واتفاقيتــي  28تشــرين األول/أكتوبــر  1933و 10شــباط/فبراير
 ،1938وبروتوكول  14أيلول/سبتمبر  ،1939واتفاق  15تشرين األول/أكتوبر
.1946

الفصل السابع :أحكام ختامية
املادة 38
تسوية املنازعات
كل نـزاع ينشــأ بيــن أطـراف فــي هــذه االتفاقيــة حــول تفســيرها أو تطبيقهــا،
ويتعــذرحلــه بطريقــة أخــري ،يحــال إلــي محكمــة العــدل الدوليــة بنــاء علــى طلــب
أي مــن األطـراف فــي النـزاع.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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املادة 39
التوقيع والتصديق واالنضمام
 -1تعــرض هــذه االتفاقيــة للتوقيــع فــي جنيــف فــي  28تموز/يوليــه 1951
وتــودع بعــد ذلــك لــدي األميــن العــام لألمــم املتحــدة .وهــي تعــرض للتوقيــع فــي
املكتــب األوربــي لألمــم املتحــدة بيــن  28تموز/يوليــه و  31آب/أغســطس 1951
ثــم تعــرض مجــددا للتوقيــع فــي املقــر الرئي�ســي لألمــم املتحــدة بيــن  17أيلــول/
ســبتمبر  1951و 31كانــون األول/ديســمبر .1952
 -2يتــاح توقيــع هــذه االتفاقيــة لجميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم املتحــدة
وكذلــك أليــة دولــة أخــري دعيــت إلــى مؤتمــر املفوضيــن حــول وضــع الالجئيــن
وعديمــي الجنســية أو وجهــت إليهــا الجمعيــة العامــة دعــوة لتوقيعهــا .وتخضــع
هــذه االتفاقيــة للتصديــق ،وتــودع صكــوك التصديــق لــدي األميــن العــام لألمــم
املتحــدة.
 -3تكــون هــذه االتفاقيــة متاحــة النضمــام الــدول املشــارإليهــا فــي الفقــرة 2
مــن هــذه املــادة ابتــداء مــن  28تموز/يوليــه  .1951ويقــع االنضمــام بإيــداع صــك
انضمــام لــدي األميــن العــام لألمــم املتحــدة.
املادة 40
بند االنطباق اإلقليمي
 -1أليــة دولــة ،عنــد التوقيــع أو التصديــق أو االنضمــام ،أن تعلــن أن هــذه
االتفاقيــة ستشــمل جميــع األقاليــم التــي تمثلهــا علــى الصعيــد الدولــي أو واحــد أو
أكثــرمنهــا .ويبــدأ ســريان مفعــول هــذا اإلعــان فــي تاريــخ بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة
إزاء الدولــة املعنيــة.
 -2وفــي أي وقــت آخــربعــد ذلــك يتــم توســيع نطــاق شــمول هــذه االتفاقيــة
بإشــعاريوجــه إلــي األميــن العــام لألمــم املتحــدة ويصبــح ســاري املفعــول ابتــداء من
اليــوم التســعين الــذي يلــي اســتالم األميــن العــام لألمــم املتحــدة هــذا اإلشــعار ،أو
مــن تاريــخ بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة إزاء الدولــة املعنيــة أيهمــا جــاء الحقــا.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 41
بند الدولة االتحادية
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 -3وفــي مــا يتعلــق باألقاليــم التــي ال يوســع نطــاق االتفاقيــة ،لجعلــه شــامال
لهــا ،عنــد التوقيــع أو التصديــق أو االنضمــام ،تنظــركل دولــة معنيــة فــي إمكانيــة
اتخاذ الخطوات الالزمة لجعل انطباق هذه االتفاقية شامال لها بعد الحصول،
عنــد اقتضــاء ذلــك ألســباب دســتورية ،علــى موافقــة حكوماتهــا.

حين تكون الدولة اتحادية وغيرمركزية ،تطبق األحكام التالية:
(أ) فــي مــا يتعلــق بمــواد هــذه االتفاقيــة التــي تقــع ضمــن الواليــة التشــريعية
للســلطة التشــريعية االتحادية ،تكون التزامات الحكومة االتحادية ضمن هذا
النطــاق نفــس التزامــات الــدول األطـراف التــي ليســت دوال اتحاديــة،
(ب) وفي ما يتعلق بمواد هذه االتفاقية التي تقع ضمن الوالية التشريعية
ملختلــف الــدول أو الواليــات أو املقاطعــات املكونــة لالتحــاد وغيــر امللزمــة ،وفقــا
للنظــام الدســتوري لهــذا االتحــاد ،باتخــاذ إجـراءات تشــريعية ،تقــوم الحكومــة
االتحاديــة فــي اقــرب وقــت ممكــن بإحالــة هــذه املــواد ،مــع توصيــة إيجابيــة إلــي
الســلطات املختصــة فــي هــذه الــدول أو الواليــات أو املقاطعــات،
(ج) تــزود الدولــة االتحاديــة الطــرف فــي هــذه االتفاقيــة أيــة دولة متعاقدة
أخــري تطلــب ذلــك عــن طريــق األميــن العــام لألمــم املتحــدة ببيــان عــن األحــكام
القانونيــة واملمارســات املعمــول بهــا فــي االتحــاد والوحــدات املكونــة لــه بشــأن أي
حكــم مــن أحــكام هــذه االتفاقيــة مبينــة مــدي املفعــول الــذي أعطــي لــه بإج ـراء
تشــريعي أو بإج ـراء آخــر.
املادة 42
التحفظات
 -1أليــة دولــة ،عنــد التوقيــع أو التصديــق أو االنضمــام ،حــق إبــداء
تحفظات بشأن أية مواد في االتفاقية غيراملواد  1و 3و 4و )1( 16و 33واملواد
 36إلــي  46شــاملة املــادة األخيــرة املذكــورة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -2ألي دولــة أبــدت تحفظــا وفقــا للفقــرة  1مــن هــذه املــادة أن تســحب
تحفظهــا فــي أي حيــن برســالة موجهــة إلــي األميــن العــام لألمــم املتحــدة.
املادة 43
بدء النفاذ
 -1يبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة فــي اليــوم التســعين الــذي يلــي تاريــخ إيــداع
صــك التصديــق أو االنضمــام الســادس.
 -2أمــا الدولــة التــي تصــدق االتفاقيــة أو تنضــم إليهــا بعــد إيــداع صــك
التصديق أو االنضمام السادس فيبدأ نفاذ االتفاقية إزاءها في اليوم التسعين
الــذي يلــي تاريــخ إيــداع هــذه الدولــة صــك تصديقهــا أو انضمامهــا.
املادة 44

40

االنسحاب
 -1ألي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه االتفاقية في أي حين بإشعار
موجه إلي األمين العام لألمم املتحدة.
 -2يبــدأ ســريان مفعــول هــذا االنســحاب إزاء الدولــة املتعاقــدة بعــد مــرور
عــام علــى تاريــخ اســتالم األميــن العــام اإلشــعارالــذي يــرد فيــه قـراراالنســحاب.
 -3أليــة دولــة أصــدرت إعالنــا أو إشــعارا وفقــا للمــادة  40أن تعلــن فــي أي
حيــن ،بإشــعارموجــه إلــي األميــن العــام ،أن هــذه االتفاقيــة ســتتوقف عــن شــمول
إقليــم مــا بعــد ســنة مــن تاريــخ اســتالم األميــن العــام لهــذا اإلشــعار.
املادة 45
إعادة النظر
 -1لــكل دولــة متعاقــدة ،فــي أي حيــن ،أن تطلــب إعــادة النظــر فــي هــذه
االتفاقيــة ،بإشــعار موجــه إلــي األميــن العــام لألمــم املتحــدة.
 -2تو�صــي الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بالخطــوات الواجب اتخاذها،
عنــد االقتضــاء ،إزاء هــذا الطلــب.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

اإلشعارات التي يصدرها األمين العام لألمم املتحدة
يقــوم األميــن العــام لألمــم املتحــدة بإعــام جميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم
املتحــدة والــدول غيــراألعضــاء املذكــورة فــي املــادة :39
(أ) باإلعالنات واإلشعارات املذكورة في الفرع «باء» من املادة ،1
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املادة 46

(ب) بالتوقيعات وصكوك التصديق واالنضمام املذكورة في املادة ،39
(ج) باإلعالنات واإلشعارات املذكورة في املادة ،40
(د) بالتحفظات ورسائل سحب التحفظات املذكورة في املادة ،42
(هـ) بالتاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه االتفاقية وفقا للمادة ،43
(و) باالنسحابات واإلشعارات املذكورة في املادة ،44
(ز) بطلبات إعادة النظراملذكورة في املادة .45
وإثباتــا ملــا تقــدم ،ذيلــه املوقعــون أدنــاه ،املفوضــون حســب األصــول
بالتوقيــع باســم حكوماتهــم بتواقيعهــم.
حــرر فــي جنيــف ،فــي هــذا اليــوم الثامــن والعشــرين مــن تموز/يوليــه عــام
ألف وتسعمائة وواحد وخمسين ،على نسخة وحيدة يتساوى في الحجية نصها
اإلنكليــزي والفرن�ســي ،تــودع فــي محفوظــات األمــم املتحــدة وتعطــي صــور مصدقة
عنهــا لجميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم املتحــدة وللــدول غيــراألعضــاء املذكــورة فــي
املــادة .39

ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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