«عديمي الجنسية»
اتفاقيــة بشــأن وضــع األشــخاص عديمــي الجنســية  1954اعتمدهــا فــي
 28أيلول/ســبتمبر  1954مؤتمــرمفوضيــن دعــا إلــى عقــده املجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي بقـراره  526ألــف (د ـ  )27املــؤرخ فــي  26نيســان/أبريل 1954؛ تاريــخ
ً
بــدء النفــاذ 6 :حزيران/يونيــه  1960طبقــا للمــادة .39

الديباجة
إن األط ـراف الســامين املتعاقديــن ،إذ يضعــون فــي اعتبارهــم أن
ميثاق األمــم املتحدة واإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان الــذي أقرتــه
الجمعيــة العامــة ألمــم املتحــدة يــوم  10كانــون األول/ديســمبر  ،1948قــد أكــد
املبــدأ القائــل بوجــوب تمتــع جميــع البشــر ،دون تمييــز بالحقــوق والحريــات
األساســية ،وإذ يضعــون فــي اعتبارهــم أن منظمــة األمــم املتحــدة قــد برهنــت فــي
عــدة مناســبات علــى اهتمامهــا البالــغ باألشــخاص عديمــي الجنســية وحاولــت
جهدهــا أن تضمــن لعديمــي الجنســية أوســع ممارســة ممكنــة لهــذه الحقــوق
والحريــات األساســية.
وإذ يضعــون فــي اعتبارهــم أن االتفاقيــة الخاصــة بوضع الالجئيــن،
املعقــودة فــي  28تمــوز /يوليــو  1951ال تشــمل مــن عديمــي الجنســية إال أولئــك
الذين هم الجئون في الوقت نفســه ،وإن هناك كثيرين من عديمي الجنســية ال
تنطبق عليهم تلك االتفاقية .وإذ يرون أن من املستحسن تنظيم و ضع عديمي
الجنســية وتحســينه باتفــاق دولــي قــد اتفقــوا علــى األحــكام التاليــة:
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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اتفاقية بشأن وضع األشخاص
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الفصل األول
أحكام عامة
املادة  :1تعريف مصطلح «عديم الجنسية»
 -1ألغـراض هــذه االتفاقيــة ،يعنــي مصطلــح «عديــم الجنســية» الشــخص
ً
الذي ال تعتبره أية دولة مواطنا فيها بمقت�ضى تشريعها.
 -2ال تنطبق هذه االتفاقية:

ً
« »1علــى األشــخاص الذيــن يتمتعــون حاليــا بحمايــة أو مســاعدة توفرهــا
لهــم هيئــة مــن هيئــات األمــم املتحــدة أو وكالــة مــن وكاالتهــا غيــر مفوضيــة األمــم
املتحدة لشؤون الالجئين ما استمروا يتمتعون بالحماية أواملساعدة املذكورة.
58

« »2علــى األشــخاص الذيــن تعتبــر الســلطات املختصــة فــي البلــد الــذي
ً
اتخذوه مكانا إلقامتهم أن لهم من لحقوق وعليهم من الواجبات ما يالزم حمل
جنســية ذلــك البلــد.
« »3على األشخاص الذين تتوفردواع جدية لالعتقاد بأنهم:
(أ) ارتكبــوا جريمــة ضــد الســام أو جريمــة حرب أو جريمــة ضــد
اإلنســانية ،باملعنــى الــذي تقصــده الصكــوك الدوليــة املوضوعــة للنــص
علــى أحــكام بشــأن هــذه الجرائــم.
(ب) ارتكبوا جريمة جسيمة غيرسياسية خارج بلد إقامتهم قبل قبولهم
فيه،
ً
(ج) ارتكبوا أفعاال مضادة ملقاصد ومبادئ األمم املتحدة.
املادة  :2التزامات عامة
علــى كل شــخص عديــم الجنســية ،إزاء البلــد الــذي وجــد فيــه واجبــات
تفــرض عليــه بوجــه خــاص أن ينصــاع لقوانينــه وأنظمتــه وأن يتقيــد بالتدابيــر
املتخــذة فيــه لصيانــة النظــام العــام.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

تطبق الدول املتعاقدة أحكام هذه االتفاقية على عديمي الجنسية دون
تمييزمن حيث العنصرأو الدين أو بلد املنشأ.
املادة  :4الدين
تمنــح الــدول املتعاقــدة عديمــي الجنســية املوجوديــن داخــل أراضيهــا
معاملــة توفــرلهــم علــى األقــل ذات الرعايــة املمنوحــة ملواطنيهــا علــى صعيــد حريــة
ممارســة شــعائرهم الدينيــة وحريــة توفيــر التربيــة الدينيــة ألوالدهــم.
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املادة  :3عدم التمييز

املادة  :5الحقوق املمنوحة بمعزل عن هذه االتفاقية
ال يعتبــر أي حكــم فــي هــذه االتفاقيــة ُمخــا بأيــة حقــوق أو مزايــا تمنحهــا
دولــة متعاقــدة لعديمــي الجنســية بمعــزل عــن هــذه االتفاقيــة.
املادة  :6عبارة «في نفس الظروف»
ألغـراض هــذه االتفاقيــة ،تعنــي عبــارة «فــي نفــس الظــروف» أن علــى عديــم
الجنسية من أجل التمتع بحق ما ،أن يستوفي كافة املتطلبات التي تقت�ضي من
الفرد العادي للتمتع بهذا الحق (وال سيما تلك املتعلقة بمدة أو شروط املكوث
واإلقامــة) لــو لــم يكــن عديــم الجنســية ،باســتثناء تلــك التــي تحــول طبيعتهــا دون
اســتيفاء عديم الجنســية لها.
املادة  :7اإلعفاء من املعاملة باملثل
 -1حيثما ال تنص هذه االتفاقية على معاملة عديمي الجنسية ،معاملة
أفضل ،تعاملهم الدولة املتعاقدة معاملتها لألجانب عامة.
 -2يتمتع جميع عديمي الجنسية ،بعد مرورثالث سنوات على أقامتهم،
باإلعفاء ،على أرض الدول املتعاقدة ،من شــرط املعاملة التشــريعية باملثل.
 -3تواصــل كل دولــة متعاقــدة منــح عديمــي الجنســية الحقــوق واملزايــا
ً
التــي كانــوا مؤهليــن لهــا فعــا ،مــع عــدم توفــرمعاملــة باملثــل ،بتاريــخ بــدء نفــاذ هذه
االتفاقيــة إزاء الدولــة املذكــورة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -4تنظــر الــدول املتعاقــدة بعيــن العطــف فــي إمكانيــة منــح عديمــي
ً
الجنســية ،مــع عــدم توفــرمعاملــة باملثــل ،حقوقــا ومزايــا باإلضافــة إلــى تلــك التــي
تؤهلهــم لهــا الفقرتــان  2و 3وكذلــك فــي إمكانيــة جعــل اإلعفــاء مــن املعاملــة باملثــل
ً
يشــمل أشــخاصا عديمــي الجنســية ال يســتوفون الشــروط املنصــوص عليهــا فــي
الفقرتيــن  2و. 3
 -5تنطبــق أحــكام الفقرتيــن  2و 3علــى الحقــوق واملزايــا املذكــورة فــي املــواد
 13و 18و 19و 21و 22مــن هــذه االتفاقيــة كمــا تنطبــق علــى الحقــوق واملزايــا
التــي ال تنــص عليهــا هــذه االتفاقيــة.
املادة  :8اإلعفاء من التدابيراالستثنائية

60

حين يتعلق األمربالتدابيراالستثنائية التي يمكن أن تتخذ ضد أشخاص
أو ممتلــكات أو مصالــح مواطنــي دولــة أجنبيــة معيــن› ،حالييــن أو ســابقين ،تمتنــع
الدولــة املتعاقــدة عــن تطبيــق هــذه التدابيــر علــى أي شــخص عديــم الجنســية
ً
ملجــرد كونــه قــد حمــل ســابقا هــذه الجنســية ،وعلــى الــدول املتعاقــدة التــي ال
تســتطيع بمقت�ضــى تشــريعها تطبيــق املبــدأ العــام املنصــوص عليــه فــي هــذه املــادة
أن تقــوم  ،فــي الحــاالت املناســبة ،بمنــح إعفــاءات ملثــل هــؤالء األشــخاص عديمــي
الجنســية.
املادة  :9التدابيراملؤقتة
ليــس فــي أي مــن أحــكام هــذه االتفاقيــة مــا يمنــع دولــة متعاقــدة ،فــي زمــن
ً
الحــرب أو 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 عديــم الجنســية بالفعــل وأن اإلبقــاء
علــى تلــك التدابيــرضــروري فــي حالتــه لصالــح أمنهــا القومــي.
املادة  :10استمرارية اإلقامة

ً
 -1حيــن يكــون شــخص عديــم الجنســية قــد أبعــد قس ـرا خالل الحــرب
ً
ُ
العامليــة الثانية ونقــل إلــى أرض دولــة متعاقــدة ،ويكــون مقيمــا فيهــا ،تعتبــرفتــرة
مكوثــه القســري هــذه بمثابــة إقامــة شــرعية فــي أرض هــذه الدولــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة  :11البحارة عديمو الجنسية
فــي حالــة عديمــي الجنســية الذيــن يعملــون بصــورة منتظمــة كأعضــاء فــي
طاقــم ســفينة ترفــع علــم دولــة متعاقــدة ،تنظــر هــذه الدولــة بعيــن العطــف فــي
إمكانية السماح لعديمي الجنسية هؤالء باالستقرارفي أرضها وتزويدهم بوثائق
ً
ً
ســفر ،أو فــي قبولهــم مؤقتــا علــى أرضهــا تســهيال ،علــى الخصــوص ،الســتقرارهم
فــي بلــد آخــر.
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ً
 -2حين يكون شخص عديم الجنسية قد أبعد قسرا أثناء الحرب العاملية
ً
الثانية عن أرض دولة متعاقدة ثم عاد إليها قبل بدء نفاذ االتفاقية ليتخذ مقاما
فيهــا ،تعتبــرفتــرة إقامتــه الســابقة والالحقــة لهــذا اإلبعــاد القســري ،مــن أجــل أيــة
أغراض تتطلب إقامة غيرمنقطعة ،بمثابة فترى واحدة غيرمنقطعة.

الفصل الثاني
الوضع القانوني
املادة  :12األحوال الشخصية
 -1تخضــع األحــوال الشــخصية لعديــم الجنســية لقانــون بلــد موطنــه ،أو
لقانــون بلــد إقامتــه إذا لــم يكــن لــه موطــن.
 -2تحترم الدولة املتعاقدة حقوق عديم الجنسية املكتسبة والناجمة عن
أحوالــه الشــخصية ،وال ســيما الحقــوق املرتبطــة بالــزواج ،علــى أن يخضــع ذلــك
عنــد االقتضــاء الســتكمال الشــكليات املنصــوص عليهــا فــي قوانيــن تلــك الدولــة،
ً
ولكــن شـريطة أن يكــون الحــق املعنــي واحــدا مــن الحقــوق التــي كان ســيعترف بهــا
ً
تشـريع الدولــة املذكــورة لــو لــم يصبــح صاحبــه شــخصا عديــم الجنســية.
املادة  :13ملكية األموال املنقولة وغيراملنقولة
تمنــح الدولــة املتعاقــدة عديــم الجنســية أفضــل معاملــة ممكنــة ،ال تكــون
فــي أي حــال أدنــى رعايــة مــن تلــك املمنوحــة ،فــي نفــس الظــروف ،لألجانــب عامــة،
فــي مــا يتعلــق باحتيــازاألمــوال املنقولــة وغيــراملنقولــة والحقــوق األخــرى املرتبطــة
بها ،وباإليجاروغيره من العقود املتصلة بملكية األموال املنقولة وغيراملنقولة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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املادة  :14امللكية الفكرية
فــي مجــال حمايــة امللكيــة الصناعيــة ،كاالختراعــات والتصاميــم والنمــاذج
والعالقــات املســجلة واألســماء التجاريــة ،وفــي مجــال حمايــة امللكيــة األدبيــة
والفنيــة والعلميــة ،يمنــح عديــم الجنســية فــي بلــد إقامتــه املعتــادة نفــس الحمايــة
املمنوحــة ملواطنــي ذلــك البلــد ،ويمنــح فــي إقليــم أي مــن الــدول املتعاقــدة ،األخرى
نفــس الحمايــة املمنوحــة فــي ذلــك اإلقليــم ملواطنــي بلــد إقامتــه املعتــادة.
املادة  :15حق االنتماء للجمعيات
تمنــح الــدول املتعاقــدة عديمــي الجنســية املقيميــن بصــورة نظاميــة فــي
إقليمهــا ،بصــدد الجميعــات غيــر السياســية وغيــر املســتهدفة الربــح والنقابــات
املهنيــة ،أفضــل معاملــة ممكنــة تمنــح ،فــي نفــس الظــروف ملواطنــي بلــد أجنبــي.
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املادة  :16حق التقا�ضي أمام املحاكم
 -1يكون لكل شخص عديم الجنسية ،على أرا�ضي جميع الدول املتعاقدة،
حق التقا�ضي الحرأمام املحاكم.
 -2يتمتع كل شخص عديم الجنسية ،في الدولة املتعاقدة محل إقامته
املعتــادة ،بنفــس املعاملــة التــي يتمتــع بهــا املواطــن مــن حيــث حقــا لتقا�ضــي أمــام
املحاكم ،بما في ذلك املساعدة القضائية واإلعفاء من ضمان أداء املحكوم به.
 -3فــي مــا يتعلــق باألمــور التــي تتناولهــا الفقــرة  ،2يمنــح عديــم الجنســية ،فــي
غيــربلــد إقامتــه املعتــادة مــن بلــدان الــدول املتعاقــدة ،نفــس املعاملــة املمنوحــة
فيهــا ملواطنــي بلــد إقامتــه املعتــادة.

الفصل الثالث
األعمال املنتجة للكسب
املادة  :17العمل املأجور
 -1تمنــح الــدول املتعاقــدة عديمــي الجنســية املقيميــن بصــورة نظاميــة
فــي إقليمهــا أفضــل معاملــة ممكنــة ،ال تكــون فــي أيــة حــال أدنــى مؤاتــاة مــن تلــك
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -2تنظــر الــدول املتعاقــدة بعيــن العطــف فــي أمــر اتخــاذ تدابيــر ملســاواة
حقــوق جميــع األشــخاص عديمــي الجنســية بحقــوق مواطنيهــا مــن حيــث العمــل
املأجــور ،وعلــى وجــه الخصــوص حقــوق عديمــي الجنســية الذيــن دخلــوا أراضيهــا
بمقت�ضــى برامــج لجلــب اليــد العاملــة أو خطــط الســتقدام مهاجريــن.
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التــي تمنــح عــادة لألجانــب فــي نفــس الظــروف فــي مــا يتعلــق بحــق ممارســة عمــل
مأجــور.

املادة  :18العمل الحر
تمنــح الــدول املتعاقــدة عديمــي الجنســية املقيمييــن بصــورة نظاميــة
فــي إقليمهــا أفضــل معاملــة ممكنــة ،ال تكــون فــي أي حــال أقــل رعايــة مــن تلــك
املمنوحة لألجانب عامة في نفس الظروف ،في ما يتعلق بالحق في ممارسة عمل
لحســابهم الخــاص فــي الزراعــة والصناعــة والحــرف اليدويــة والتجاريــة ،وكذلــك
فــي إنشــاء شــركات تجاريــة وصناعيــة.
املادة  :19املهن الحرة
تمنــح الــدول املتعاقــدة عديمــي الجنســية املقيميــن بصــورة نظاميــة
ً
فــي إقليمهــا ،إذا كانــوا يحملــون شــهادات معترفــا بهــا مــن قبــل الســلطات
املختصــة فــي الدولــة ويرغبــون فــي مماريــة مهنــة حــرة ،أفضــل معاملــة ممكنــة،
علــى أال تكــون فــي أي حــال أقــل رعايــة مــن تلــك املمنوحــة لألجانــب عامــة فــي
نفــس الظــروف.

الفصل الرابع
الرعاية
املادة  :20التوزيع املقنن
حيثمــا وجــد نظــام تقنيــن ينطبــق علــى عمــوم الســكان ويخضــع لــه التوزيع
العمومي للمنتجات غيراملتوفرة بالقدرالكافي ،يعامل عديمو الجنسية معاملة
املواطنين.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

63

الصكوك الكونية

املادة  :21اإلسكان

ً
فيما يخص اإلســكان ،وبقدرما يكون هذا املوضوع خاضعا للقوانين أو
ً
األنظمــة أو خاضعــا إلش ـراف الســلطات العامــة تمنــح الــدول املتعاقــدة عديمــي
الجنســية املقيميــن بصــورة نظاميــة فــي إقليمهــا أفضــل معاملــة ممكنــة ،علــى أال
تكون في أي حال أقل رعاية من تلك املمنوحة لألجانب عامة في نفس الظروف.
املادة  :22التعليم الرسمي
 -1تمنــح الــدول املتعاقــدة عديمــي الجنســية نفــس املعاملــة املمنوحــة
ملواطنيهــا فــي مــا يخــص التعليــم االبتدائــي.
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 -2تمنــح الــدول املتعاقــدة عديمــي الجنســية أفضــل معاملــة ممكنــة،
علــى أال تكــون فــي أي حــال أقــل رعايــة مــن تلــك املمنوحــة لألجانــب عامــة فــي نفــس
الظــروف ،فــي مــا يخــص فــروع التعليــم غيــر االبتدائــي ،وخاصــة علــى صعيــد
املتابعــة الدراســية ،واالعت ـراف باملصدقــات والشــهادات املدرســية والدرجــات
العلميــة املمنوحــة فــي الخــارج ،واإلعفــاء مــن الرســوم والتكاليــف ،وتقديــم املنــح
الدراســية.
املادة  :23اإلسعاف العام
تعامــل الــدول املتعاقــدة عديمــي الجنســية املقيميــن بصــورة نظاميــة فــي
إقليمهــا معاملتهــا ملواطنيهــا فــي مجــال اإلغاثــة واملســاعدة العامــة.
املادة  :24تشريع العمل والضمان االجتماعي
 -1تعمــل الــدول املتعاقــدة عديمــي الجنســية املقيميــن بصــورة نظاميــة فــي
إقليمهــا معاملتهــا ملواطنيهــا فــي مــا يخــص الشــؤون التالية:
(أ) فــي حــدود كــون هــذه الشــؤون خاضعــة للقوانيــن واألنظمــة أو إلش ـراف
السلطات اإلدارية ،األجر (ربما فيه التعويضات العائلية إذا كانت تشكل
ً
ـزءا مــن األجــر) ،وســاعات العمــل ،والترتيبــات الخاصــة بســاعات العمــل
جـ ٍ
اإلضافيــة ،واإلجــازات 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.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

« »1ترتيبــات مالئمــة تهــدف للحفــاظ علــى الحقــوق املكتســبة أو التــي هــي قيــد
االكتساب.
ً
« »2قوانيــن أوأنظمــة خاصــة ببلــد اإلقامــة قــد تفــرض أحكامــا خاصــة بشــأن
اإلعانــة الحكوميــة الكليــة أو الجزئيــة املدفوعــة بكاملهــا مــن األمــوال
العامــة ،وبشــأن التعويضــات املدفوعــة لألشــخاص الذيــن ال يســتوفون
شــروط املســاهمة املفروضــة ملنــح راتــب تقاعــدي عــادي.
 -2إن حق التعويض عن وفاة شخص عديم الجنسية بنتيجة إصابة عمل
أومرض منهي اليتأثربوقوع مكان إقامة املستحق خارج إقليم الدولة املتعاقدة.
 -3تجعــل الــدول املتعاقــدة املزايــا الناجمــة عــن االتفاقــات التــي عقدتهــا
أو التــي يمكــن أن تعقدهــا ،والخاصــة بالحفــاظ علــى الحقــوق املكتســبة أو التــي
هي قيد االكتســاب على صعيد الضمان االجتماعي ،شــاملة لعديمي الجنســية،
دون ان يرتهن ذلك إال باستيفاء عديم الجنسية للشروط املطلوبة من مواطني
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.

الفصل الخامس
التدابيرالالزمة
املادة  :25املساعدة اإلدارية

ً
 -1عندمــا يكــون مــن شــأن ممارســة عديــم الجنســية حقــا لــه أن تتطلــب
عــادة مســاعدة ســلطات بلــد أجنبــي يتعــذر عليــه الرجــوع إليهــا ،تعمــل الدولــة
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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(ب) الضمــان االجتماعــي (األحــكام القانونيــة الخاصــة بإصابــات العمــل
واألمراض املهنية واألمومة واملرض والعجزوالشيخوخة والوفاة والبطالة
واألعباء العائلية ،وأية مخاطرأخرى تنص القوانين واألنظمة على جعلها
مشــمولة بنظــام الضمــان االجتماعــي) رهنــا بالقيــود التــي تفرضهــا.
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املتعاقدة التي يقيم عديم الجنسية على أراضيها على تأمين هذه املساعدة من
قبــل ســلطاتها ذاتهــا.
 -2تصدرالسلطة أو السلطات املذكورة في الفقرة  1لعديمي الجنسية،
أو تســتصدرلهم بإشـرافها ،الوثائق أو الشــهادات التي يجري إصدارها لألجنبي،
عادة من قبل سلطاته الوطنية أو بوساطتها.
 -3تقــوم الوثائــق أو الشــهادات الصــادرة علــى هــذا النحــو مقــام الصكــوك
الرســمية التــي تســلم لألجانــب مــن قبــل ســلطاتهم الوطنيــة أو بوســاطتها ،وتظــل
معتمــدة إلــى أن يثبــت عــدم صحتهــا.
ً
 -4رهنــا بالحــاالت التــي يمكــن أن يســتثنى 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 املادتين  27و.28
املادة  :26حرية التنقل
تمنح كل من الدول املتعاقدة عديمي الجنسية املقيمين بصورة نظامية
في إقليمها حق اختيارمحل إقامتهم والتنقل الحرضمن أراضيها ،على أن يكون
ً
ذلك رهنا بأية أنظمة تنطبق على األجانب عامة في نفس الظروف.
املادة  :27بطاقات الهوية
تصــدر الــدول املتعاقــدة بطاقــة هويــة لــكل شــخص عديــم الجنســية
موجــود فــي إقليمهــا ال يملــك وثيقــة ســفر صالحــة.
املادة  :28وثائق السفر
تصــدرالــدول املتعاقــدة لعديمــي الجنســية املقيميــن بصــورة نظاميــة فــي
إقليمها وثائق سفرلتمكينهم من السفرإلى خارج اإلقليم ،ما لم تتطلب خالف
ذلــك أســباب قاهــرة تتصــل باألمــن الوطنــي أو النظــام العــام ،وتنطبــق أحــكام
ملحق هذه االتفاقية بصدد الوثائق املذكورة ،وللدول املتعاقدة إصداروثيقة
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة  :29األعباء الضريبية
ـدول املتعاقــدة عــن تحميــل عديمــي الجنســية أيــة أعبــاء أو
 -1تمتنــع الـ ً
رســوم أو ضرائــب ،أيــا كانــت تســميتها ،تغايــرأو تفــوق تلــك املســتوفاة أو التــي قــد
يصــارإلــى اســتيفائها فــي أحــوال مماثلــة.
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ً
ســفرمــن هــذا النــوع لــكل شــخص عديــم الجنســية يوجــد فيهــا ،وعليهــا خصوصــا
أن تنظــربعيــن العطــف إلــى إصــداروثيقــة ســفرمــن هــذا النــوع ملــن يتعــذرعليهــم
الحصــول علــى وثيقــة ســفر مــن بلــد إقامتهــم النظاميــة مــن عديمــي الجنســية
املوجوديــن فــي إقليمهــا.

 -2ليــس فــي أحــكام الفقــرة الســابقة مــا يحــول دون أن تطبــق علــى عديمــي
الجنســية القوانيــن واألنظمــة املتعلقــة بالرســوم املتصلــة بإصــدار الوثائــق
اإلداريــة ،بمــا فيهــا بطاقــات الهويــة.
املادة  :30نقل املتاع

ً
 -1تســمح الدولــة املتعاقــدة لعديمــي الجنســية ،وفقــا لقوانينهــا وأنظمتهــا،
بنقــل مــا حملــوه إلــى أرضهــا مــن متــاع إلــى أرض بلــد أخــرســمح لهــم باالنتقــال إليــه
بقصــد االســتقرارفيه.
 -2تنظرالدولة املتعاقدة بعين العطف إلى الطلبات التي يقدمها عديمو
الجنســية للســماح لهــم بنقــل أي متــاع آخــر لهــم ،أينمــا وجــد ،يحتاجــون إليــه
لالســتقرارفــي بلــد آخــرســمح لهــم باالنتقــال إليــه.
املادة  :31الطرد

ً
ً
 -1ال تطرد الدولة املتعاقدة شخصا عديم الجنسية موجودا في إقليمها
بصورة نظامية إال ألسباب تتعلق باألمن الوطني أوالنظام العام.
ً
ً
 -2ال ينفــذ طــرد مثــل هــذا الشــخص إال تطبيقــا لقـرارمتخــذ وفقــا لألصــول
اإلجرائيــة التــي ينــص عليهــا القانــون ،ويجــب أن يســمح لعديــم الجنســية ،مــا لــم
تتطلب خالف ذلك أسباب قاهرة تتصل باألمن الوطني ،بأن يقدم بينات إلثبات
براءته ،وبأن يمارس حق االعتراض ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة
ً
مختصة أو أمام شخص أو أكثرمعينين خصيصا من قبل السلطة املختصة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -3تمنح الدولة املتعاقدة مثل هذا الشخص العديم الجنسية مهلة معقولة
ليلتمــس خاللهــا قبولــه بصــورة نظاميــة فــي بلــد آخــر ،وتحتفــظ الدولــة املتعاقــدة
ً
بحقهــا فــي أن تطبــق ،خــال هــذه املهلــة ،مــا تـراه ضروريــا مــن التدابيــرالداخلية.
املادة  :32التجنس
تســهل الــدول املتعاقــدة بقــدر اإلمــكان اســتيعاب عديمــي الجنســية
ومنحهــم جنســيتها ،وتبــذل علــى الخصــوص كل مــا فــي وســعها لتعجيــل إجـراءات
التجنــس وتخفيــض أعبــاء ورســوم هــذه اإلج ـراءات إلــى أدنــى حــد ممكــن.

الفصل السادس
أحكام ختامية
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املادة  :33املعلومات التي تتناول التشريع الوطني
تقوم الدول املتعاقدة بإعالم األمين العام لألمم املتحدة بما تعتمده من
قوانين وأنظمة لكفالة تطبيق هذه االتفاقية.
املادة  :34تسوية املنازعات
كل ن ـزاع ينشــأ بيــن أط ـراف هــذه االتفاقيــة حــول تفســيرها أو تطبيقهــا،
ويتعــذرحلــه بطريقــة أخــرى ،يحــال إلــى محكمــة العــدل الدوليــة بنــاء علــى طلــب
أي مــن األطـراف فــي الن ـزاع.
املادة  :35التوقيع والتصديق واالنضمام
 -1تعــرض هــذه االتفاقيــة للتوقيــع فــي مقــراألمــم املتحــدة حتــى  31كانــون
األول /ديســمبر 1955
 -2وتستطيع أن توقع عليها:
(أ) أية دولة عضو في األمم املتحدة.
(ب) أيــة دولــة أخــرى غيــر عضــو دعيــت لحضــور مؤتمــر األمــم املتحــدة
املعنــي بوضــع عديمــي الجنســية.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -2تخضــع هــذه االتفاقيــة للتصديــق ،وتــودع صكــوك التصديــق لــدى
األميــن العــام لألمــم املتحــدة.
 -3للــدول املشــار إليهــا فــي الفقــرة  2مــن هــذه املــادة أن تنضــم إلــى هــذه
االتفاقيــة ،ويقــع االنضمــام بإيــداع صــك انضمــام لــدى األميــن العــام لألمــم
املتحــدة.
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(ج) أية دولة تكون الجمعية العامة لألمم املتحدة قد دعتها إلى التوقيع
أو االنضمام.

املادة  :36بند االنطباق اإلقليمي
 -1أليــة دولــة ،عنــد التوقيــع أو التصديــق أو االنضمــام ،أن تعلــن أن هــذه
االتفاقية ستشمل جميع األقاليم التي تمثلها على الصعيد الدولي أو ً
واحدا 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 إلــى 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.
ً
 -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 دســتوريةـ ،علــى موافقــة حكوماتها.
املادة  :37بند الدولة االتحادية
حين تكون الدولة اتحادية أو غيرمركزية ،تنطبق األحكام التالية:
(أ) فــي مــا يتعلــق بمــواد هــذه االتفاقيــة التــي تقــع ضمــن الواليــة التشــريعية
للســلطة التشــريعية االتحاديــة ،تكــون التزامــات الحكومــة االتحاديــة ،ضمــن
ً
هــذا النطــاق ،نفــس التزامــات األطـراف التــي ليســت دوال اتحاديــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
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(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 أقــرب وقــت ممكــن بإحالــة هــذه املــواد مــع توصيــة إيجابيــة إلــى
الســلطات املختصــة فــي هــذه الــدول أو الواليــات أو املقاطعــات.
(ج) تــزود الدولــة االتحاديــة الطــرف فــي هــذه االتفاقيــة أيــة دولة متعاقدة
أخــرى 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 مــدى املفعــول الــذي أعطــي لــه بإجـراء
تشــريعي أو بإج ـراء آخــر.
املادة  :38التحفظات
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 -1ألية دولة عند التوقيع أوالتصديق أواالنضمام ،حق إبداء تحفظات
بشأن أية مواد في االتفاقية غيراملواد  1و  3و 4و )1( 16و 33بما في ذلك املادة
األخيرة:
ً ً
 -2أليــة دولــة أبــدت تحفظــا وفقــا للفقــرة  1مــن هــذه املــادة أن تســحب
تحفظهــا فــي أي حيــن برســالة موجهــة إلــى األميــن العــام لألمــم املتحــدة.
املادة  :39بدء النفاذ
 -1يبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة فــي اليــوم التســعين الــذي يلــي 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  :40االنسحاب
 -1ألي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه االتفاقية في أي حين بإشعار
موجه إلى األمين العام لألـمم املتحدة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
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املادة  :41إعادة النظرفي االتفاقية
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 -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  36أن تعلــن فــي أي
حيــن ،بإشــعارموجــه إلــى األميــن العــام أن هــذه االتفاقيــة ســتتوقف عــن شــمول
إقليــم مــا بعــد ســنة مــن تاريــخ اســتالم األميــن العــام لهــذا اإلشــعار.
 -1لــكل دولــة متعاقــدة فــي أي حيــن ،أن تطلــب إعــادة النظــر فــي هــذه
االتفاقيــة ،بإشــعار موجــه إلــى األميــن العــام لألمــم املتحــدة.
 -2تو�صــي الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بالخطــوات الواجــب اتخاذها،
عنــد االقتضــاء ،إزاء هــذا لطلــب.
املادة  :42اإلشعارات التي يصدرها األمين العام لألمم املتحدة
يقــوم األميــن العــام لألمــم املتحــدة بإعــام جميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم
املتحــدة والــدول غيــراألعضــاء املذكــورة فــي املــادة .35
(أ) بالتوقيعات وصكوك التصديق واالنضمام التي تتناولها املادة .35
(ب) باإلعالنات واإلشعارات التي تتناولها املادة .36
(ج) بالتحفظات ورسائل سحب التحفظات التي تتناولها املادة 38
ً
(د) بالتاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه االتفاقية وفقا للمادة .39
(هـ) بإشعارات االنسحاب واإلعالنات التي تتناولها املادة .40
(و) بطلبات إعادة النظرالتي تتناولها املادة . 41
ً
وإثباتــا ملــا تقــدم ،قــام كل مــن املوقعيــن أدنــاه ،املفوضيــن حســب األصــول
بإمضــاء االتفاقيــة باســم حكومتــه.
حــرر فــي نيويــورك ،فــي هــذا اليــوم الثامــن والعشــرين مــن أيلول/ســبتمبر
عــام ألــف وتســعمائة وأربعــة وخمســين علــى نســخة وحيــدة تتســاوى فــي الحجيــة
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
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نصوصها باإلسبانية واإلنجليزية والفرنسية ،تودع في محفوظات األمم املتحدة
وتعطى صور مصدقة عنها لجميع الدول األعضاء في األمم املتحدة وللدول غير
األعضــاء املذكــورة فــي املــادة .35
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