
  االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني
مؤمتر األمم املتحدة للمفوضني بشأن الالجئني وعدميي اجلنسية، الذي دعته اجلمعية العامة لألمم  1951متوز/يوليه  28اعتمدها يوم 

 ( 5-)د 429املتحدة إيل االنعقاد مبقتضى قرارها رقم 
 1950كانون األول/ديسمرب   14املؤرخ يف 

  43، وفقا ألحكام املادة 1954نيسان/أبريل  22: اتريخ بدء النفاذ
 

 الديباجة

 إن األطراف السامني املتعاقدين،

كانون   10إذ يضعون يف اعتبارهم أن ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي أقرته اجلمعية العامة يف 
 ز ابحلقوق واحلرايت األساسية.، قد أكدا مبدأ متتع مجيع البشر دون متيي1948األول/ديسمرب 

وإذ يرون أن األمم املتحدة قد برهنت، يف مناسبات عديدة، عن عمق اهتمامها ابلالجئني وعملت جاهدة علي أن تكفل هلم أوسع 
 متتع ممكن هبذه احلقوق واحلرايت األساسية،

 
ل وضع الالجئني، ودمج هذه االتفاقات وتوسيع وإذ يعتربون أن من املرغوب فيه إعادة النظر يف االتفاقات الدولية السابقة حو 

 نطاق انطباقها واحلماية اليت توفرها من خالل اتفاق جديد،
 

وإذ يعتربون أن منح احلق يف امللجأ قد يلقي أعباء ابهظة علي عاتق بلدان معينة، وأن ذلك جيعل من غري املمكن، دون تعاون دويل، 
 ألمم املتحدة بدولية أبعادها وطبيعتها،إجياد حل مرض هلذه املشكلة اليت اعرتفت ا

 
وإذ يعربون عن األمل يف أن تبذل مجيع الدول، إدراكا منها للطابع االجتماعي واإلنساين ملشكلة الالجئني، كل ما يف وسعها للحؤول 

اإلشراف علي  دون أن تصبح هذه املشكلة سببا للتوتر بني الدول، وإذ يلحظون أن مهمة املفوض السامي لشؤون الالجئني هي
تطبيق االتفاقيات الدولية اليت تكفل محاية الالجئني، ويدركون أن فعالية تنسيق التدابري اليت تتخذ ملعاجلة هذه املشكلة ستكون 

 مرهونة مبؤازرة الدول للمفوض السامي، قد اتفقوا علي ما يلي: 

 

 الفصل األول:أحكام عامة 
  1املادة 

 تعريف لفظة "الجئ"
 

 هذه االتفاقية، تنطبق لفظة الجئ علي:ألغراض  - ألف

تشرين  28، أو مبقتضى اتفاقييت 1928حزيران/يونيه  30و 1926أاير/مايو  12كل شخص اعترب الجئا مبقتضى ترتيبات  .1
، أو مبقتضى دستور املنظمة الدولية 1939أيلول/سبتمرب  14وبروتوكول  1938شباط/فرباير  10، و 1933األول/أكتوبر 

 لالجئني.
 

وال حيول ما اختذته املنظمة الدولية لالجئني أثناء واليتها من مقررات بعدم األهلية لصفة الالجئ دون منح هذه الصفة ملن تتوفر 
 من هذا الفرع، 2فيهم الشروط املنصوص عليها يف الفقرة 



ره من التعرض لالضطهاد ، وبسبب خوف له ما يرب 1951كانون الثاين/يناير   1كل شخص يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل  .2
بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إيل فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، وال يستطيع، أو ال 

يريد بسبب ذلك اخلوف، أن يستظل حبماية ذلك البلد، أو كل شخص ال ميلك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته املعتادة السابق 
 مثل تلك األحداث وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك اخلوف، أن يعود إيل ذلك البلد.بنتيجة 

 
فإذا كان الشخص حيمل أكثر من جنسية، تعين عبارة "بلد جنسيته" كال من البلدان اليت حيمل جنسيتها. وال يعترب حمروما من 

ره، مل يطلب االستظالل حبماية واحد من البلدان اليت محاية بلد جنسيته إذا كان، دون أي سبب مقبول يستند إيل خوف له ما يرب 
 حيمل جنسيتها.

 
"، الواردة يف الفرع "ألف" من 1951كانون الثاين/يناير   1. ألغراض هذه االتفاقية، جيب أن تفهم عبارة "أحداث وقعت قبل 1 -ابء

"، أو )ب( "أحدااث وقعت يف أورواب 1951/يناير كانون الثاين  1، علي أهنا تعين: )أ( إما "أحدااث وقعت يف أورواب قبل 1املادة 
"، وعلي كل دولة متعاقدة أن تعلن، وهي توقع هذه االتفاقية أو تصدقها أو تنضم 1951كانون الثاين/يناير   1أو غريها قبل 

 إليها، أبي من هذين املعنيني ستأخذ علي صعيد االلتزامات اليت تلقيها عليها هذه االتفاقية.
 
متعاقدة اختارت الصيغة )أ(، يف أي وقت، أن توسع التزاماهتا ابختيار الصيغة )ب(، وذلك إبشعار توجهه إيل األمني ألي دولة  .2

 العام لألمم املتحدة.
 

 ينقضي انطباق هذه االتفاقية علي أي شخص ينطبق عليه الفرع "ألف" من هذه املادة: -جيم

 ته،إذا استأنف ابختياره االستظالل حبماية بلد جنسي .1
 
 إذا استعاد ابختياره جنسيته بعد فقدانه هلا، أو  .2
 ا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع حبماية هذه اجلنسية اجلديدة، أوذإ .3
 إذا عاد ابختياره إيل اإلقامة يف البلد الذي غادره أو الذي ظل مقيما خارجه خوفا من االضطهاد، أو .4
ت إيل االعرتاف له بصفة الالجئ، غري قادر علي مواصلة رفض االستظالل حبماية بلد إذا أصبح، بسبب زوال األسباب اليت أد .5

( من هذه املادة ويستطيع أن 1وذلك علما أبن أحكام هذه الفقرة ال تنطبق علي أي الجئ ينطبق عليه الفرع ألف ) جنسيته،
 طهاد سابق.حيتج، يف رفض طلب االستظالل حبماية بلد جنسيته، أبسباب قاهرة انمجة عن اض

إذا كان شخص ال ميلك جنسية وأصبح، بسبب زوال األسباب اليت أدت إيل االعرتاف له بصفة الالجئ، قادرا علي أن يعود إيل  .6
( من هذه 1وذلك علما أبن أحكام هذه الفقرة ال تنطبق علي أي الجئ ينطبق عليه الفرع ألف ) بلد إقامته املعتادة السابق،

 تج، يف رفض العودة إيل بلد إقامته املعتادة السابق، أبسباب قاهرة انمجة عن اضطهاد سابق.املادة ويستطيع أن حي
 

ال تنطبق هذه االتفاقية علي األشخاص الذين يتمتعون حاليا حبماية أو مساعدة من هيئات أو وكاالت اتبعة لألمم املتحدة  -دال
 غري مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني.

 
ه احلماية أو املساعدة ألي سبب دون أن يكون مصري هؤالء األشخاص قد سوي هنائيا طبقا ملا يتصل ابألمر من فإذا توقفت هذ

 القرارات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يصبح هؤالء األشخاص، جبراء ذلك، مؤهلني للتمتع مبزااي هذه االتفاقية.



 
أي شخص اعتربته السلطات املختصة يف البلد الذي اختذ فيه مقاما له مالكا للحقوق ال تنطبق أحكام هذه االتفاقية علي  -هاء

 وعليه االلتزامات املرتبطة جبنسية هذا البلد.
 
 ال تنطبق أحكام هذه االتفاقية علي أي شخص تتوفر أسباب جدية لالعتقاد أبنه: -واو

ة، ابملعين املستخدم هلذه اجلرائم يف الصكوك الدولية ارتكب جرمية ضد السالم أو جرمية حرب أو جرمية ضد اإلنساني (أ)
 املوضوعة للنص علي أحكامها بشأهنا،

 ارتكب جرمية جسيمة غري سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله يف هذا البلد بصفة الجئ، (ب)

 ارتكب أفعاال مضادة ألهداف األمم املتحدة ومبادئها. (ت)

 

 2املادة 
 التزامات عامة

إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه، خصوصا، أن ينصاع لقوانينه وأنظمته، وأن يتقيد ابلتدابري املتخذة  علي كل الجئ
 فيه للمحافظة علي النظام العام.

 
 3املادة 

 عدم التمييز
 تطبق الدول املتعاقدة أحكام هذه االتفاقية علي الالجئني دون متييز بسبب العرق أو الدين أو بلد املنشأ.

 
 4املادة 
 الدين

متنح الدول املتعاقدة الالجئني داخل أراضيها معاملة توفر هلم علي األقل ذات الرعاية املمنوحة ملواطنيها علي صعيد حرية ممارسة 
 شعائرهم الدينية وحرية توفري الرتبية الدينية ألوالدهم.

 
 5املادة 

 احلقوق املمنوحة مبعزل عن هذه االتفاقية
  هذه االتفاقية خمال أبية حقوق أو مزااي متنحها دولة متعاقدة لالجئني مبعزل عن هذه االتفاقية.ال يعترب أي حكم يف

 
 6املادة 

 عبارة "يف نفس الظروف"
التمتع حبق ما، أن يستويف كافة املتطلبات  ألغراض هذه االتفاقية، تعين عبارة "يف نفس الظروف"، ضمنا، أن علي الالجئ، من أجل

لفرد العادي للتمتع هبذا احلق )وال سيما تلك املتعلقة مبدة أو شروط املكوث واإلقامة( لو مل يكن الجئا، ابستثناء اليت تقتضي من ا
 تلك اليت حتول طبيعتها دون استيفاء الالجئ هلا.

 
 



 7املادة 
 اإلعفاء من املعاملة ابملثل

 م الدولة املتعاقدة معاملتها لألجانب عامة.تعامله حيثما ال تنص هذه االتفاقية علي منح الالجئني معاملة أفضل، .1
 
يتمتع مجيع الالجئني، بعد مرور ثالث سنوات علي إقامتهم، ابإلعفاء، علي أرض الدول املتعاقدة، من شرط املعاملة التشريعية  .2

 ابملثل.
 
توفر معاملة ابملثل، بتاريخ بدء نفاذ  تواصل كل دولة متعاقدة منح الالجئني احلقوق واملزااي اليت كانوا مؤهلني هلا فعال، مع عدم .3

 هذه االتفاقية إزاء الدولة املذكورة.
 
تنظر الدول املتعاقدة بعني العطف يف إمكانية منح الالجئني، مع عدم توفر معاملة ابملثل، حقوقا ومزااي ابإلضافة إيل تلك اليت  .4

عاملة ابملثل يشمل الجئني ال يستوفون الشروط املنصوص ، وكذلك يف إمكانية جعل اإلعفاء من امل3و  2تؤهلهم هلا الفقراتن 
 .3و 2عليها يف الفقرتني 

 
من هذه االتفاقية كما  22و  21و  19و  18و  13علي احلقوق واملزااي املذكورة يف املواد  3و  2تنطبق أحكام الفقرتني  .5

 تنطبق علي احلقوق واملزااي اليت ال تنص عليها هذه االتفاقية.
 

 8املادة 
 اإلعفاء من التدابري االستثنائية

حني يتعلق األمر ابلتدابري االستثنائية اليت ميكن أن تتخذ ضد أشخاص أو ممتلكات أو مصاحل مواطين دولة أجنبية معينة، متتنع 
وعلي الدول  الدول املتعاقدة عن تطبيق هذه التدابري علي أي الجئ حيمل رمسيا جنسية تلك الدولة جملرد كونه حيمل هذه اجلنسية.

املتعاقدة اليت ال تستطيع مبقتضى تشريعها تطبيق املبدأ العام املنصوص عليه يف هذه املادة أن تقوم، يف احلاالت املناسبة، مبنح 
 إعفاءات ملثل هؤالء الالجئني.

 
 9املادة 

 التدابري املؤقتة 
أو يف غريه من الظروف اخلطرية واالستثنائية، من أن تتخذ  ليس يف أي من أحكام هذه االتفاقية ما مينع دولة متعاقدة، يف زمن احلرب

مؤقتا من التدابري، حبق شخص معني، ما تعتربه أساسيا ألمنها القومي، ريثما يثبت لتلك الدولة املتعاقدة أن هذا الشخص الجئ 
 ابلفعل وأن اإلبقاء علي تلك التدابري ضروري يف حالته لصاحل أمنها القومي.

 
 10املادة 

 ل اإلقامةتواص
حني يكون الالجئ قد أبعد قسرا خالل احلرب العاملية الثانية ونقل إيل ارض دولة متعاقدة، ويكون مقيما فيها، تعترب فرتة مكوثه  .1

 القسري هذه مبثابة إقامة شرعية يف أرض هذه الدولة.
عاقدة، مث عاد إليها قبل بدء نفاذ هذه االتفاقية حني يكون الالجئ قد أبعد قسرا أثناء احلرب العاملية الثانية عن أرض دولة مت .2

ليتخذ مقاما فيها، تعترب فرتات إقامته السابقة والالحقة هلذا اإلبعاد القسري، من أجل أية أغراض تتطلب إقامة غري منقطعة، مبثابة 
 فرتة واحدة غري منقطعة.



 
 11املادة 

 البحارة الالجئون
منتظمة كأعضاء يف طاقم سفينة ترفع علم دولة متعاقدة، تنظر هذه الدولة بعني العطف يف يف حالة الالجئني الذين يعملون بصورة 

إمكانية السماح هلؤالء الالجئني ابالستقرار علي أرضها وتزويدهم بواثئق سفر، أو يف قبوهلم مؤقتا علي أرضها تسهيال، علي 
 اخلصوص، الستقرارهم يف بلد آخر. 

 
 الفصل الثاين: الوضع القانوين 

  12املادة 
 األحوال الشخصية

 ختضع أحوال الالجئ الشخصية لقانون بلد موطنه، أو لقانون بلد إقامته إذا مل يكن له موطن. .1
 

حترتم الدولة املتعاقدة حقوق الالجئ املكتسبة والنامجة عن أحواله الشخصية، وال سيما احلقوق املرتبطة ابلزواج، علي أن خيضع  .2
ستكمال الشكليات املنصوص عليها يف قوانني تلك الدولة، ولكن شريطة أن يكون احلق املعين واحد من ذلك عند االقتضاء ال

 احلقوق اليت كان سيعرتف هبا تشريع الدولة املذكورة لو مل يصبح صاحبه الجئا.
 

 13املادة 
 ملكية األموال املنقولة وغري املنقولة

ة، ال تكون يف أي حال أدين رعاية من تلك املمنوحة، يف نفس الظروف، لألجانب متنح الدول املتعاقدة كل الجئ أفضل معاملة ممكن
املرتبطة هبا، وابإلجيار وغريه من العقود املتصلة مبلكية  عامة، يف ما يتعلق ابحتياز األموال املنقولة وغري املنقولة واحلقوق األخرى

 األموال املنقولة وغري املنقولة.
 

 14املادة 
 امللكية الصناعية احلقوق الفنية و 

يف جمال محاية امللكية الصناعية، كاالخرتاعات والتصاميم أو النماذج والعالمات املسجلة واألمساء التجارية، ويف جمال محاية احلقوق 
مينح يف إقليم علي األعمال األدبية والفنية والعلمية، مينح الالجئ يف بلد إقامته املعتادة نفس احلماية املمنوحة ملواطين ذلك البلد، و 

 أي من الدول املتعاقدة األخرى نفس احلماية املمنوحة يف ذلك اإلقليم ملواطين بلد إقامته املعتادة.
 

 15املادة 
 حق االنتماء للجمعيات 

قاابت غري السياسية وغري املستهدفة للربح والن متنح الدول املتعاقدة الالجئني املقيمني بصورة نظامية يف إقليمها، بصدد اجلمعيات
 املهنية، أفضل معاملة ممكنة متنح، يف نفس الظروف ملواطين بلد أجنيب.

 
 16املادة 

 حق التقاضي أمام احملاكم
 يكون لكل الجئ، علي أراضي مجيع الدول املتعاقدة، حق التقاضي احلر أمام احملاكم. .1

 



لة اليت يتمتع هبا املواطن من حيث حق التقاضي أمام يتمتع كل الجئ، يف الدولة املتعاقدة حمل إقامته املعتادة، بنفس املعام .2
 احملاكم، مبا يف ذلك املساعدة القضائية، واإلعفاء من ضمان أداء احملكوم به.

 
، مينح كل الجئ، يف غري بلد إقامته املعتادة من بلدان الدول املتعاقدة، نفس املعاملة 2يف ما يتعلق ابألمور اليت تتناوهلا الفقرة  .3

 ة فيها ملواطين بلد إقامته املعتادة. املمنوح
 

 الفصل الثالث: أعمال الكسب
 17املادة 

 العمل املأجور 
متنح الدول املتعاقدة الالجئني املقيمني بصورة نظامية يف إقليمها أفضل معاملة ممكنة متنح، يف نفس الظروف، ملواطين بلد  .1

 أجنيب يف ما يتعلق حبق ممارسة عمل مأجور.

ال، ال تطبق علي الالجئ التدابري التقييدية املفروضة علي األجانب أو علي استخدام األجانب من أجل محاية ويف أي ح .2
سوق العمل الوطنية إذا كان قد أعفي منها قبل اتريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية إزاء الدولة املتعاقدة املعنية، أو إذا كان مستوفيا 

 أحد الشروط التالية:

 استكمل ثالث سنوات من اإلقامة يف البلد،)أ( أن يكون قد 
)ب( أن يكون له زوج حيمل جنسية بلد إقامته. علي أن الالجئ ال يستطيع أن يتذرع ابنطباق هذا احلكم عليه إذا كان قد 

 هجر زوجه،
 )ج( أن يكون له ولد أو أكثر حيمل جنسية بلد إقامته.

 

تدابري ملساواة حقوق مجيع الالجئني حبقوق مواطنيها من حيث العمل املأجور، تنظر الدول املتعاقدة بعني العطف يف أمر اختاذ  .3
وعلي وجه اخلصوص حقوق أولئك الالجئني الذي دخلوا أراضيها مبقتضى برامج جللب اليد العاملة أو خطط الستقدام 

 مهاجرين.

 

 18املادة 
 العمل احلر

 إقليمها أفضل معاملة ممكنة، وعلي أال تكون يف أي حال أقل رعاية من متنح الدول املتعاقدة الالجئني املقيمني بصورة نظامية يف
تلك املمنوحة لألجانب عامة يف نفس الظروف، يف ما يتعلق مبمارستهم عمال حلساهبم اخلاص يف الزراعة والصناعة واحلرف اليدوية 

 والتجارة، وكذلك يف إنشاء شركات جتارية وصناعية.
 
 19املادة 

 املهن احلرة
نح الدول املتعاقدة الالجئني املقيمني بصورة نظامية يف إقليمها، إذا كانوا حيملون شهادات معرتفا هبا من قبل السلطات مت .1

املختصة يف الدولة ويرغبون يف ممارسة مهنة حرة، أفضل معاملة ممكنة، علي أال تكون يف أي حال أقل رعاية من تلك املمنوحة 
 لألجانب عامة يف نفس الظروف.



تبذل الدول املتعاقدة قصارى جهدها، وفقا لقوانينها ودساتريها، لتأمني استيطان مثل هؤالء الالجئني يف غري إقليمها املرتوبويل  .2
 من األقاليم اليت تتوىل هذه الدول املسؤولية عن عالقاهتا الدولية. 

 
 الفصل الرابع: الرعاية

 20املادة 
 التوزيع املقنن 

ينطبق علي عموم السكان وخيضع له التوزيع العمومي للمنتجات غري املتوفرة ابلقدر الكايف، يعامل الالجؤون حيثما وجد نظام تقنني 
 معاملة املواطنني.

 
 21املادة 

 اإلسكان
فيما خيص اإلسكان، وبقدر ما يكون هذا املوضوع خاضعا للقوانني أو األنظمة أو خاضعا إلشراف السلطات العامة، متنح الدول 

ة الالجئني املقيمني بصورة نظامية يف إقليمها أفضل معاملة ممكنة، علي أال تكون يف أي حال أقل رعاية من تلك املمنوحة املتعاقد
 لألجانب عامة يف نفس الظروف.

 
 22املادة 

 التعليم الرمسي
 متنح الدول املتعاقدة الالجئني نفس املعاملة املمنوحة ملواطنيها يف ما خيص التعليم األويل. .1

 
لة ممكنة، علي أال تكون يف أي حال أقل رعاية من تلك املمنوحة لألجانب عامة يف متنح الدول املتعاقدة الالجئني أفضل معام .2

نفس الظروف، يف ما خيص فروع التعليم غري األويل، وخاصة علي صعيد متابعة الدراسة، واالعرتاف ابملصدقات والشهادات 
 ف، وتقدمي املنح الدراسية.املدرسية والدرجات العلمية املمنوحة يف اخلارج، واإلعفاء من الرسوم والتكالي

 
 23املادة 

 اإلغاثة العامة 
 مة.متنح الدول املتعاقدة الالجئني املقيمني بصورة نظامية يف إقليمها نفس املعاملة املمنوحة ملواطنيها يف جمال اإلغاثة واملساعدة العا

 
 24املادة 

 تشريع العمل والضمان االجتماعي
 قيمني بصورة نظامية يف إقليمها نفس املعاملة املمنوحة للمواطنني فيما خيص األمور التالية:متنح الدول املتعاقدة الالجئني امل .1

يف حدود كون هذه الشؤون خاضعة للقوانني واألنظمة أو إلشراف السلطات اإلدارية: األجر مبا فيه اإلعاانت العائلية إذا   (أ)
اصة بساعات العمل اإلضافية، واألجازات املدفوعة األجر، كانت تشكل جزءا من األجر، وساعات العمل، والرتتيبات اخل

والقيود علي العمل يف املنزل، واحلد األدىن لسن العمل، والتلمذة والتدريب املهين، وعمل النساء واألحداث، واالستفادة من 
 املزااي اليت توفرها عقود العمل اجلماعية،

إبصاابت العمل واألمراض املهنية واألمومة واملرض والعجز والشيخوخة الضمان االجتماعي )األحكام القانونية اخلاصة  (ب)
والوفاة والبطالة واألعباء العائلية، وأية طوارئ أخري تنص القوانني واألنظمة علي جعلها مشمولة بنظام الضمان االجتماعي(، 

 رهنا ابلقيود اليت قد تفرضها:



 سبة أو اليت هي قيد االكتساب،" ترتيبات مالئمة هتدف للحفاظ علي احلقوق املكت1"
" قوانني أو أنظمة خاصة ببلد اإلقامة قد تفرض أحكاما خاصة بشأن اإلعانة احلكومية الكلية أو اجلزئية املدفوعة بكاملها من 2"

 . األموال العامة، وبشأن اإلعاانت املدفوعة لألشخاص الذين ال يستوفون شروط املسامهة املفروضة ملنح راتب تقاعدي عادي

إن حق التعويض عن وفاة الجئ بنتيجة إصابة عمل أو مرض مهين ال يتأثر بوقوع مكان إقامة املستحق خارج إقليم الدولة  .2
 املتعاقدة.

 
جتعل الدول املتعاقدة املزااي النامجة عن االتفاقات اليت عقدهتا أو اليت ميكن أن تعقدها، واخلاصة ابحلفاظ علي احلقوق املكتسبة  .3

 هي قيد االكتساب علي صعيد الضمان االجتماعي، شاملة لالجئني، دون أن يرهتن ذلك إال ابستيفاء الالجئ للشروط أو اليت
 املطلوبة من مواطين الدول املوقعة علي االتفاقات املعنية.

 
تصبح انفذة املفعول بني هذه  تنظر الدول املتعاقدة بعني العطف يف إمكانية جعل االتفاقات املماثلة، النافذة املفعول أو اليت قد .4

 الدول املتعاقدة ودول غري متعاقدة، بقدر اإلمكان، شاملة لالجئني. 
 

 الفصل اخلامس: التدابري اإلدارية 
 25املادة 

 املساعدة اإلدارية 
، تعمل عندما يكون من شأن ممارسة الالجئ حقا له أن تتطلب عادة مساعدة سلطات بلد أجنيب يتعذر عليه الرجوع إليها .1

 الدول املتعاقدة اليت يقيم الالجئ علي أراضيها علي أتمني هذه املساعدة إما بواسطة سلطاهتا أو بواسطة سلطة دولية.
تصدر السلطة أو السلطات املذكورة يف الفقرة األويل لالجئني، أو تستصدر هلم إبشرافها، الواثئق أو الشهادات اليت جيري  .2

 قبل سلطاته الوطنية أو بواسطتها. إصدارها لألجنيب، عادة، من
تقوم الواثئق أو الشهادات الصادرة علي هذا النحو مقام الصكوك الرمسية اليت تسلم لألجانب من قبل سلطاهتم الوطنية أو  .3

 بواسطتها، وتظل معتمدة إيل أن يثبت عدم صحتها.
رسوم لقاء اخلدمات املذكورة يف هذه املادة، ولكن ينبغي أن  رهنا ابحلاالت اليت ميكن أن يستثين فيها املعوزون، جيوز استيفاء .4

 تكون هذه الرسوم معتدلة ومتكافئة مع ما يفرض علي املواطنني من رسوم لقاء اخلدمات املماثلة.
 .28و  27ال متس أحكام هذه املادة ابملادتني  .5
 

 26املادة 
 حرية التنقل

 بصورة نظامية يف إقليمها حق اختيار حمل إقامتهم والتنقل احلر ضمن أراضيها، علي متنح كل من الدول املتعاقدة الالجئني املقيمني
 أن يكون ذلك رهنا أبية أنظمة تنطبق علي األجانب عامة يف نفس الظروف.

 
 27املادة 

 بطاقات اهلوية
 تصدر الدول املتعاقدة بطاقة هوية شخصية لكل الجئ موجود يف إقليمها ال ميلك وثيقة سفر صاحلة.

 
 28املادة 

 واثئق السفر



تصدر الدول املتعاقدة لالجئني املقيمني بصورة نظامية يف إقليمها واثئق سفر لتمكينهم من السفر إيل خارج هذا اإلقليم، ما مل  .1
تتطلب خالف ذلك أسباب قاهرة تتصل ابألمن الوطين أو النظام العام. وتنطبق أحكام ملحق هذه االتفاقية بصدد الواثئق 

كورة. وللدول املتعاقدة إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل الجئ آخر فيها. وعليها خصوصا أن تنظر بعني العطف إيل املذ 
إصدار وثيقة سفر من هذا النوع ملن يتعذر عليهم احلصول علي وثيقة سفر من بلد إقامتهم النظامية من الالجئني املوجودين يف 

 إقليمها.
بواثئق السفر اليت أصدرها أطراف االتفاقات الدولية السابقة يف ظل هذه االتفاقات، وتعاملها كما لو  تعرتف الدول املتعاقدة  .2

 كانت قد صدرت مبقتضى أحكام هذه املادة.
 

 29املادة 
 األعباء الضريبية

تفوق تلك املستوفاة أو  متتنع الدول املتعاقدة عن حتميل الالجئني أية أعباء أو رسوم أو ضرائب، أاي كانت تسميتها، تغاير أو .1
 اليت قد يصار إيل استيفائها يف أحوال مماثلة.

 
ليس يف أحكام الفقرة السابقة ما حيول دون أن تطبق علي الالجئني القوانني واألنظمة املتعلقة ابلرسوم املتصلة إبصدار الواثئق  .2

 اإلدارية، مبا فيها بطاقات اهلوية.
 

 30املادة 
 نقل املوجودات

لدول املتعاقدة لالجئني، وفقا لقوانينها وأنظمتها، بنقل ما محلوه إيل أرضها من موجودات إيل بلد آخر مسح هلم تسمح ا .1
 ابالنتقال إليه بقصد االستقرار فيه.

 
تنظر الدول املتعاقدة بعني العطف إيل الطلبات اليت يقدمها الالجؤون للسماح هلم بنقل أي موجودات أخري هلم، أينما وجدت،  .2

 حيتاجون إليها لالستقرار يف بلد آخر مسح هلم ابالنتقال إليه.
 

 31املادة 
 الالجؤون املوجودون بصورة غري مشروعة يف بلد امللجأ

متتنع الدول املتعاقدة عن فرض عقوابت جزائية، بسبب دخوهلم أو وجودهم غري القانوين، علي الالجئني الذين يدخلون إقليمها  .1
، شريطة أن 1ن، قادمني مباشرة من إقليم كانت فيه حياهتم أو حريتهم مهددة ابملعين املقصود يف املادة أو يوجدون فيه دون إذ

 يقدموا أنفسهم إيل السلطات دون إبطاء وأن يربهنوا علي وجاهة أسباب دخوهلم أو وجودهم غري القانوين.
 

هؤالء الالجئني، وال تطبق هذه القيود إال ريثما يسوي متتنع الدول املتعاقدة عن فرض غري الضروري من القيود علي تنقالت  .2
وضعهم يف بلد املالذ أو ريثما يقبلون يف بلد آخر. وعلي الدول املتعاقدة أن متنح الالجئني املذكورين مهلة معقولة، وكذلك كل 

 التسهيالت الضرورية ليحصلوا علي قبول بلد آخر بدخوهلم إليه.
 

 32املادة 
 الطرد

 دولة املتعاقدة الجئا موجودا يف إقليمها بصورة نظامية، إال ألسباب تتعلق ابألمن الوطين أو النظام العام.ال تطرد ال .1



 
ال ينفذ طرد مثل هذا الالجئ إال تطبيقا لقرار متخذ وفقا لألصول اإلجرائية اليت ينص عليها القانون. وجيب أن يسمح لالجئ  .2

ابألمن الوطين، أبن يقدم بينات إلثبات براءته، وأبن ميارس حق االستئناف ما مل تتطلب خالف ذلك أسباب قاهرة تتصل 
 ويكون له وكيل ميثله هلذا الغرض أمام سلطة خمتصة أو أمام شخص أو أكثر معينني خصيصا من قبل السلطة املختصة.

 
ة يف بلد آخر. وحتتفظ الدولة املتعاقدة متنح الدولة املتعاقدة مثل هذا الالجئ مهلة معقولة ليلتمس خالهلا قبوله بصورة قانوني .3

 حبقها يف أن تطبق، خالل هذه املهلة، ما تراه ضروراي من التدابري الداخلية.
 

 33املادة 
 حظر الطرد أو الرد

ني ال جيوز ألية دولة متعاقدة أن تطرد الجئا أو ترده أبية صورة من الصور إيل حدود األقاليم اليت تكون حياته أو حريته مهددت .1
 فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إيل فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.

 
علي أنه ال يسمح ابالحتجاج هبذا احلق ألي الجئ تتوفر دواع معقولة العتباره خطرا علي أمن البلد الذي يوجد فيه أو العتباره  .2

 به جرما استثنائي اخلطورة، خطرا علي جمتمع ذلك البلد.ميثل، نظرا لسبق صدور حكم هنائي عليه الرتكا
 

 34املادة 
 التجنس

تسهل الدول املتعاقدة بقدر االمكان استيعاب الالجئني ومنحهم جنسيتها، وتبذل علي اخلصوص كل ما يف وسعها لتعجيل إجراءات 
 التجنس وختفيض أعباء ورسوم هذه اإلجراءات إيل أدين حد ممكن. 

 
 أحكام تنفيذية وانتقالية الفصل السادس: 

 35املادة 
 تعاون السلطات الوطنية مع األمم املتحدة 

أخري اتبعة لألمم املتحدة قد  تتعهد الدول املتعاقدة ابلتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، أو أية مؤسسة .1
 اإلشراف علي تطبيق أحكام هذه االتفاقية.ختلفها، يف ممارسة وظائفها، وتتعهد علي وجه اخلصوص بتسهيل مهمتها يف 

 
من أجل جعل املفوضية، أو أية مؤسسة أخري اتبعة لألمم املتحدة قد ختلفها، قادرة علي تقدمي تقارير إيل اهليئات املختصة يف  .2

 طلوبة بشأن:األمم املتحدة، تتعهد الدول املتعاقدة بتزويدها علي الشكل املناسب ابملعلومات والبياانت اإلحصائية امل

 )أ( وضع الالجئني،
 )ب( وضع هذه االتفاقية موضع التنفيذ،

 )ج( القوانني واألنظمة واملراسيم النافذة أو اليت قد تصبح بعد اآلن انفذة بشأن الالجئني،
 

 36املادة 
 تبليغ املعلومات عن التشريع الوطين

 تعتمده من قوانني وأنظمة لتأمني تطبيق هذه االتفاقية. توايف الدول املتعاقدة األمني العام لألمم املتحدة بنصوص ما قد
 



 37املادة 
 عالقة االتفاقية ابالتفاقيات السابقة

متوز/يوليه  5من هذه االتفاقية، حتل هذه االتفاقية بني األطراف فيها حمل ترتيبات  28من املادة  2مع عدم املساس أبحكام الفقرة 
 28، واتفاقييت 1935متوز/يوليه  30و  1928حزيران/يونيه  30و  1926ايو أاير/م 12و  1924أاير/مايو  31و  1922

تشرين األول/أكتوبر  15، واتفاق 1939أيلول/سبتمرب  14، وبروتوكول 1938شباط/فرباير  10و  1933تشرين األول/أكتوبر 
1946 . 

 
 الفصل السابع: أحكام ختامية 

 38املادة 
 تسوية املنازعات 

راف يف هذه االتفاقية حول تفسريها أو تطبيقها، ويتعذر حله بطريقة أخري، حيال إيل حمكمة العدل الدولية بناء كل نزاع ينشأ بني أط
 علي طلب أي من األطراف يف النزاع.

 
 39املادة 

 التوقيع والتصديق واالنضمام
 العام لألمم املتحدة. وهي تعرض وتودع بعد ذلك لدي األمني 1951متوز/يوليه  28تعرض هذه االتفاقية للتوقيع يف جنيف يف  .1

مث تعرض جمددا للتوقيع يف املقر  1951آب/أغسطس  31متوز/يوليه و  28للتوقيع يف املكتب األوريب لألمم املتحدة بني 
 .1952كانون األول/ديسمرب   31و  1951أيلول/سبتمرب  17الرئيسي لألمم املتحدة بني 

 
األعضاء يف األمم املتحدة وكذلك ألية دولة أخري دعيت إيل مؤمتر املفوضني حول  يتاح توقيع هذه االتفاقية جلميع الدول .2

وضع الالجئني وعدميي اجلنسية أو وجهت إليها اجلمعية العامة دعوة لتوقيعها. وختضع هذه االتفاقية للتصديق، وتودع صكوك 
 التصديق لدي األمني العام لألمم املتحدة.

 
. ويقع 1951متوز/يوليه  28من هذه املادة ابتداء من  2نضمام الدول املشار إليها يف الفقرة تكون هذه االتفاقية متاحة ال .3

 االنضمام إبيداع صك انضمام لدي األمني العام لألمم املتحدة.
 

 40املادة 
 بند االنطباق اإلقليمي

ل مجيع األقاليم اليت متثلها علي الصعيد ألية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو االنضمام، أن تعلن أن هذه االتفاقية ستشم .1
 الدويل أو واحد أو أكثر منها. ويبدأ سراين مفعول هذا اإلعالن يف اتريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية إزاء الدولة املعنية.

 
صبح ساري ويف أي وقت آخر بعد ذلك يتم توسيع نطاق مشول هذه االتفاقية إبشعار يوجه إيل األمني العام لألمم املتحدة وي .2

املفعول ابتداء من اليوم التسعني الذي يلي استالم األمني العام لألمم املتحدة هذا اإلشعار، أو من اتريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية 
 إزاء الدولة املعنية أيهما جاء الحقا.

 



التصديق أو االنضمام، تنظر كل دولة ويف ما يتعلق ابألقاليم اليت ال يوسع نطاق االتفاقية، جلعله شامال هلا، عند التوقيع أو  .3
معنية يف إمكانية اختاذ اخلطوات الالزمة جلعل انطباق هذه االتفاقية شامال هلا بعد احلصول، عند اقتضاء ذلك ألسباب دستورية، 

 علي موافقة حكوماهتا.
 

 41املادة 
 بند الدولة االحتادية 

 لتالية:حني تكون الدولة احتادية وغري مركزية، تطبق األحكام ا

يف ما يتعلق مبواد هذه االتفاقية اليت تقع ضمن الوالية التشريعية للسلطة التشريعية االحتادية، تكون التزامات احلكومة  (أ)
 االحتادية ضمن هذا النطاق نفس التزامات الدول األطراف اليت ليست دوال احتادية،

ية التشريعية ملختلف الدول أو الوالايت أو املقاطعات املكونة ويف ما يتعلق مبواد هذه االتفاقية اليت تقع ضمن الوال (ب)
لالحتاد وغري امللزمة، وفقا للنظام الدستوري هلذا االحتاد، ابختاذ إجراءات تشريعية، تقوم احلكومة االحتادية يف اقرب وقت ممكن 

 ايت أو املقاطعات،إبحالة هذه املواد، مع توصية إجيابية إيل السلطات املختصة يف هذه الدول أو الوال

تزود الدولة االحتادية الطرف يف هذه االتفاقية أية دولة متعاقدة أخري تطلب ذلك عن طريق األمني العام لألمم املتحدة  (ت)
ببيان عن األحكام القانونية واملمارسات املعمول هبا يف االحتاد والوحدات املكونة له بشأن أي حكم من أحكام هذه االتفاقية 

 مدي املفعول الذي أعطي له إبجراء تشريعي أو إبجراء آخر.مبينة 

 

 42املادة 
 التحفظات

 16و  4و  3و  1ألية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو االنضمام، حق إبداء حتفظات بشأن أية مواد يف االتفاقية غري املواد  .1
 شاملة املادة األخرية املذكورة. 46إيل  36واملواد  33( و 1)

 
من هذه املادة أن تسحب حتفظها يف أي حني برسالة موجهة إيل األمني العام لألمم  1دولة أبدت حتفظا وفقا للفقرة  ألي .2

 املتحدة.
 

 43املادة 
 بدء النفاذ

 يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم التسعني الذي يلي اتريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام السادس. .1
 
االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام السادس فيبدأ نفاذ االتفاقية إزاءها يف أما الدولة اليت تصدق  .2

 اليوم التسعني الذي يلي اتريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
 

 44املادة 
 االنسحاب

 األمني العام لألمم املتحدة.ألي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه االتفاقية يف أي حني إبشعار موجه إيل  .1
 



يبدأ سراين مفعول هذا االنسحاب إزاء الدولة املتعاقدة بعد مرور عام علي اتريخ استالم األمني العام اإلشعار الذي يرد فيه  .2
 قرار االنسحاب.

 
لعام، أن هذه االتفاقية أن تعلن يف أي حني، إبشعار موجه إيل األمني ا 40ألية دولة أصدرت إعالان أو إشعارا وفقا للمادة  .3

 ستتوقف عن مشول إقليم ما بعد سنة من اتريخ استالم األمني العام هلذا اإلشعار.
 

 45املادة 
 إعادة النظر

 . لكل دولة متعاقدة، يف أي حني، أن تطلب إعادة النظر يف هذه االتفاقية، إبشعار موجه إيل األمني العام لألمم املتحدة.1
 
 لألمم املتحدة ابخلطوات الواجب اختاذها، عند االقتضاء، إزاء هذا الطلب. . توصي اجلمعية العامة2
 

 46املادة 
 اإلشعارات اليت يصدرها األمني العام لألمم املتحدة

 :39يقوم األمني العام لألمم املتحدة إبعالم مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة والدول غري األعضاء املذكورة يف املادة 

 ،1انت واإلشعارات املذكورة يف الفرع "ابء" من املادة )أ( ابإلعال
 ،39)ب( ابلتوقيعات وصكوك التصديق واالنضمام املذكورة يف املادة 

 ،40)ج( ابإلعالانت واإلشعارات املذكورة يف املادة 
 ،42)د( ابلتحفظات ورسائل سحب التحفظات املذكورة يف املادة 

 ،43ذه االتفاقية وفقا للمادة )هـ( ابلتاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ ه
 ،44)و( ابالنسحاابت واإلشعارات املذكورة يف املادة 

 .45)ز( بطلبات إعادة النظر املذكورة يف املادة 

 
 وإثباات ملا تقدم، ذيله املوقعون أدانه، املفوضون حسب األصول ابلتوقيع ابسم حكوماهتم بتواقيعهم.

 
رين من متوز/يوليه عام ألف وتسعمائة وواحد ومخسني، علي نسخة وحيدة يتساوى يف حرر يف جنيف، يف هذا اليوم الثامن والعش

احلجية نصها اإلنكليزي والفرنسي، تودع يف حمفوظات األمم املتحدة وتعطي صور مصدقة عنها جلميع الدول األعضاء يف األمم 
 .39املتحدة وللدول غري األعضاء املذكورة يف املادة 

 
_______________________ 
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