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1کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان

  :مقدمه

   معظم متعاهديطرفها

 10ر که در  حقوق بشیه جهانینکه منشور ملل متحد و اعالمیا به نظر

ن اصل را مورد ی ا،ده استی رسی مجمع عمومبی به تصو1948دسامبر 

 و يض از حقوق بشرید بدون تبعید بشر باه افراید قرار داده اند که کلیتأک

  . برخوردار گردندی اساسيهایآزاد

 وضعنکه سازمان ملل متحد در مواقع مختلف نسبت به ینظر به ا

 از يده است تا برخورداریار نشان داده و کوشی بسيپناهندگان عالقه مند

 ين شکل ممکن برایع تری را به وسی اساسي هاي و آزاديحقوق بشر

  .ن کندین تضمپناهندگا

 مربوط به ی قبلین المللی بينکه مطلوب است موافقتنامه هایبه ا نظر

ن گردد و حدود یه و تدوتد نظر قرار گرفی پناهندگان مورد تجدوضع 

 یعمل مه  که طبق آنها از پناهندگان بیتیزان حماین اسناد و میشمول ا

  .ابدی بسط و توسعه يدیله موافقتنامه جدیوسه د بیآ

 تعهدات فوق یجه اعطاء حق پناهندگینکه ممکن است در نتی ابه نظر

ت یجاد گردد و لهذا حل رضای از کشورها ای بعضي براینیالعاده سنگ

 آن را به ین المللیت و وسعت بی که ملل متحد خصوصیبخش مسائل

 تحقق ین المللی بيهمکار نخواهد توانست بدون ،ت شناخته استیرسم

 و ی جنبه اجتماعیه دول با شناسائینکه کلیبه ا يدواری با ابراز ام.ابدی

ن ی که در امکان دارند بکوشند تا ایبشردوستانه مسئله پناهندگان تا آنجائ

  .ن دولت ها نشودیمسئله موجب تشنج ب

عهده دار  پناهندگان يبرا  ملل متحدی عالساریکم که نیبا توجه به ا

ت از یبه حما مروبط ین المللی بيون های کنوانسينظارت بر اجرا

 ي که برای مؤثر اقداماتینکه هماهنگی باشد و با علم به ایمپناهندگان 
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سر ی دولت ها با کمي به همکاری بستگ،دی آین مسئله بعمل میحل ا

  . داردیعال

  :ر موافقت نموده اندیبه شرح ز
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  فصل اول

  یمقررات عموم

  

  ف اصطالح پناهنده یتعر: 1ماده 

 اطالق ی به شخص"پناهنده"حاضر اصطالح ون یاز لحاظ کنوانس: الف

  : گردد که یم

ا به ی 1928  جون 30 و 1926 ی م12بات مؤرخ یبه موجب ترت.1

ا ی 1938 ي فبرور10 و 1933 اکتوبر 28 مورخ يون هایموجب کنوانس

 ین المللیا اساسنامه سازمان بی 1939 سپتامبر 14پروتکل مورخ 

  . شده استیپناهندگان، پناهنده تلق

ن یت انتخاب شدن که از طرف سازمان بیمات مربوط به عدم قابلیتصم

ده است مانع آن یت سازمان اتخاذ گردی پناهندگان در مدت فعالیالملل

ن قسمت پناهنده شناخته ی ا2ط مقرر در بند یست که اشخاص واجد شراین

.شوند یم

از  و به علت ترس موجه 1951 يکم جنوریجه حوادث قبل از یدر نت.2

 گروه یت در بعضیا عضویت یا ملیا مذهب یه علل مربوط به نژاد بنکه یا

در خارج . ردی تحت شکنجه قرار گیاسید سیشتن عقاا دای ی اجتماعيها

ا به علت ی تواند و ی برد و نمی خود به سر مياز کشور محل سکونت عاد

ا در یت آن کشور قرار دهد ی خواهد خود را تحت حمایترس مذکور نم

 در خارج از کشور ین حوادثیت است و پس از چنید تابع که فاقیصورت

ا به علت ترس مذکور ی تواند ی نم،  بردی خود بسر میمیمحل سکونت دا

ت یک تابعیش از ی که بیدر مورد شخص. خواهد به آن کشور باز گرددینم
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ک از ی او عبارت خواهد بود از هر "تیاصطالح کشور محل تابع" دارد

 را که بدون یشخص. ت آن را داردیور تابع که شخص مزبییکشور ها

 از کشور یکیت ی بر ترس موجه خود را تحت حمایل معتبر و مبتنیدل

ت کشور محل یتوان از حمایت آن را دارد قرار نداده باشد نمی که تابعییها

. کردیت خود محروم تلقیتابع

 ي که قبل از اول جنوریعیوقا"ون حاضر عبارت یاز لحاظ کنوانس) 1 (:ب

  :  عبارت است از1 مذکور در قمست الف ماده" اتفاق افتاده است1951

  ". داده استي در اروپا رو1951 ي که قبل از اول جنوریعیوقا") الف

 داده يگر روی ديا جای در اروپا 1951 ي که قبل از اول جنوریعیوقا) ب

  .است

 ياه ی اعالم،ا الحاقیب یا تصوید موقع امضا یک از دول متعاهد بایهر

ون ید که بر تعهدات خود نسبت به کنوانسیح نمایصادر و در آن تصر

  . داردیرا منظور م ی اصطالح مذکور چه شعاع عمليحاضر برا

تواند  ی در هر موقع م؛رفته استی را پذ"الف" که شق يدولت متعاهد) 2(

رکل ملل متحد تعهدات خود را شامل ی خطاب به دبیادداشتیبا ارسال 

  .دیماز بنی ن"ب"شق 

ل در باره اشخاص مذکور در قسمت الف یون در موارد ذین کنوانسی  ا-ج

  :دین ماده اجرا نخواهد گردیا

ت کشور متبوع یتحت حمامجدداً  که داوطلبانه خود را یشخص.1

  ا یش قرار دهد یخو

ل یت خود را از دست داده باشد آن را مجدداً تحصیکه تابع یدر صورت.2

  ا ید ینما

 د برخورداریت کشور متبوعه جدی حما کرده و از کسبيدیت جدیتابع.3

  ا یباشد 
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 باز گردد که به علت ترس از ي سکونت به کشوريداوطلبانه برا.4

  ا یبرده  یما در خارج از آن بسر یشکنجه قبالً آنجا را ترك گفته 

 به عنوان ي که باعث شده بود وین رفتن اوضاع و احوالیبه علت از ب.5

ت دولت متبوع خود امتناع ینتواند از قبول حماگر یپناهنده شناخته شود د

.دینما

ت به یک شخص بدون تابعی که باعث شده بودند یاگر اوضاع و احوال.6

 ي تواند به کشورین برود، آن شخص میعنوان پناهنده شناخته شود از ب

.دیم داشته مراجعه نمایکه در آنجا سکونت دار

که مشمول مقررات بند  ين بند شامل پناهنده ای است مقررات ایهیبد

 امتناع از بازگشت ي تواند برای ماده حاضر است و م"الف"ک قسمت ی

 یدال بر شکنجه قبلل قاطع ی خود دالی قبليبه کشور محل سکونت عاد

.دید، نخواهد گر دیاقامه نما

 که مشمول مقررات بند ين بند شامل پناهنده ای است مقررات ایهیبد

ت یقبول حما امتناع از يتواند برایاست و م ماده حاضر "الف"قسمت ) 1(

 یل قاطعی دال، خودی قبليبه کشور محل سکونت عاددولت متبوع خود 

.دی نخواهد گرد؛دی اقامه نمایدال بر شکنجه قبل

ت یکه در حال حاضر تحت حما یون در مورد اشخاصین کنوانسی  ا-د

زمان ملل  سای عالساریکمر از یا ارگان سازمان ملل متحد غیموسسات 

ا ارگان مزبور کمک یا از موسسات ید ن پناهندگان قرار نداريمتحد برا

ا کمک یت ی که حمایدر صورت.  نخواهد بودي مجردارند یافت میدر

ن اشخاص به موجب قطعنامه ی قطع شود و سرنوشت ایمزبور به علت

خاص مزبور کامالً ش ان نگرددیی ملل متحد تعی مربوط مجمع عموميها

.ون بهره مند گردندین کنوانسیند داشت از مقررات احق خواه
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تدار ی که از طرف مقامات صالحیون در مورد شخصین کنوانسی  ا-ه

ل ی از تحصی ناشیفیز حقوق و تکالیم خود حایکشور محل سکونت دا

  . نخواهد بوديت آن کشور شناخته شده باشد مجریتابع

ل یه آنها دالیل که عیون در مورد اشخاصین کنوانسی  مقررات ا-و

  : نخواهد بودي مجرر وجود داشته باشد،یدال بر مراتب ز یمحکم

 شده باشد یت جنگیا جنایت یا بشریه صلح ی علاتیمرتکب جنا) الف

 مقررات ینیش بی پي که براین الملیف مندرج در اسناد بیطبق تعار(

  )ده استیم گردیات تنظین جنایمربوط به ا

 در ،درفته شویهنده به عنوان پناهنده پذ داکه در کشور پن قبل از آن) ب

 ی که مشمول مجازات عموميات عمده ایخارج از آن کشور مرتکب جنا

   باشد شده باشندیم

ر با مقاصد و اصول ملل متحد است شده ی که مغایمرتکب اعمال) ج

  .باشند
  یف کلیوظا :2ماده 

ه موجب  است که بیفی وظايبرد دارا ی که بسر ميهر پناهنده در کشور

ن و مقررات آن کشور و ی باشد خود را با قوانیآن مخصوصاً ملزم م

  .ق دهدی تطب،دی آیعمل مه  بیحفظ نظم عموم يبرا که یاقدامات
  ضی عدم تبع3ماده 

ا یض از لحاظ نژاد یون را بدون تبعین کنوانسیدول متعاهد مقررات ا

.د در باره پناهندگان اجرا خواهند نموین اصلیا سرزمیمذهب 
  نید: 4ماده 

 امور ي در اجراه  پناهندين خود نسبت به آزادیدول متعاهد در سرزم

 الاقل در حد ي رفتار، به کودکان خودیمات مذهبی و دادن تعلینید

  . اتخاذ خواهند کرد، که نسبت به اتباع خود دارنديرفتار
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   شودیون اعطا مین کنوانسی که خارج از حدود ای حقوق:5ماده 

 که خارج از ییایمزاو ون حاضر به حقوق یمقررات کنوانسک از یچ یه

 وارد نخواهد يون به پناهند گان داده شده است لطمه این کنوانسیحدود ا

  .ساخت

  "کسانیط یدر شرا"اصطالح : 6ماده 

ن است ی ا"کسانیط یدر شرا"نظور از اصطالح ون مین کنوانسیاز لحاظ ا

دت و نحوه اقامت موقت ط مربوط به می بخصوص شرا(یطیکه تمام شرا

 از حق مورد نظر ي برخورداريد برای که فرد اگر پناهنده نباشد با)میا دای

پناهنده  یعیبه طور طب که یطی شرايبه استثنا.  مراعات گردد،دارا باشد

  .تواند واجد آن باشد ینم

  ت از عمل متقابلی معاف:7ماده 

 را معمول یمیک از دول متعاهد در مورد پناهندگان همان رژیهر.1

در جز .  آوردی به عمل میگانگان به طور کلیخواهد داشت که با ب

.ده استی مقررگرديم بهتریون رژین کنوانسی که به موجب ايموارد

ن دول متعاهد از یه پناهندگان پس از سه سال سکونت در سرزمیکل.2

.شرط به عمل متقابل که قانوناً مقرر شده باشد، معاف خواهند بود

خ ی را که پناهندگان تا تارییاید حقوق و مزایول متعاهد باک از دیهر.3

 که اصل عمل متقابل وجود یون در صورتین کنوانسیالزم االجرا شدن ا

.دی کماکان به آنها اعطا نما، از آن برخوردار بوده اند،نداشته باشد

 ، که اصل عمل متقابل وجود نداشته باشدیدر صورت: دول متعاهد.4

 را به پناهندگان عالوه بر آنچه به موجب ییایمزاو  حقوق يامکان اعطا

ت از عمل ی معافين امکان اعطایده است و همچنی اعطا گرد3 و 2بند 

 با ، نبوده اند3 و 2ط مقرر در بند ی که واجد شرایمتقابل را به پناهندگان

. قرار خواهند دادینظر مساعد مورد بررس
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 مذکور در يایوق و مزان ماده در مورد حقی ا3 و 2 يمقرارت بندها.5

ن در مورد حقوق و یون و همچنین کنوانسی ا 22 و 21، 19، 18، 13مواد 

. اجرا خواهد شد، نشده استینیش بیون پین کنوانسی که در اییایمزا

  ییت از اقدامات استثنای معاف:8ده ما

ا منافع اتباع یمال ، ه شخصی که ممکن است علییدرمورد اقدامات استثنا

ن اقدامات را در باره پناهنده ید دول متعاهد این به عمل آیعک دولت می

ت او به یخاطر تابعه  صرفاً ب، که بالصراحه از اتباع دولت مزبور استيا

 اصل ين آنها مانع از اجرای که قوانيدول متعاهد. عمل نخواهند آورد

 ي اقدام به اعطای در موارد مقتض،ن ماده استیرح در ا مصیکل

  .ود پناهندگان مزبور خواهند نم بهییتهایمعاف

  ی اقدامات موقت:9ماده 

ک یانع از آن نخواهد بود که ون حاضر میک از مقررات کنوانسیچ یه

ک ی و دشوار در مورد ییر مواقع استثنایا سایدولت متعاهد در موقع جنگ 

ک پناهنده ینکه شخص مذبور یان به یقین موقتاً و تا حصول یشخص مع

 يول دارد که به نظر آن دولت مبادرت به آنها برا معمی اقدامات،است

  . استي ضروریت ملیحفظ امن

   ادامه اقامت:10ماده 

ده و ید گردی تبعی جنگ دوم جهاني در اثناي که پناهنده ایدرصورت.1

 مدت د از دول متعاهد برده شده و در آنجا ساکن باشیکین یبه سرزم

دولت مذکور محسوب ن ی در سرزمي وی اقامت قانونء جزياقامت اجبار

  .خواهد شد

ن دولت ی از سرزمی جنگ دوم جهاني در اثناي که پناهنده ایدرصورت.2

ون به ین کنوانسیخ الزم االجراء شدن ایده و قبل از تارید گردیمتعاهد تبع

 مدت سکونت قبل و بعد ،ن مزبور بازگشته باشدیمنظور سکونت به سرزم
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 به ، انقطاع استبالم اقامت  که مستلزي هر منظوريد مذبور برایاز تبع

. خواهد شدیانقطاع تلقبال ک دوره یمنزله 
   ملوانان پناهنده:11ماده 

 يا داریطور منظم در کشته  ب که به عنوان ملوان کهیگه درمورد پناهند

 دولت مزبور نسبت به امکان ،کنند یدول متعاهد خدمت ماز  یکیپرچم 

ا ی آنان ي اسناد مسافرت بران خود و صدوریاجازه اسکان آنها در سرزم

ل یخصوص به منظور تسهه ن خود بینسبت به قبول موقت آنان در سرزم

  . توجه خاص مبذول خواهد داشت،گریدر کار اسکان آنان در کشور د
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  فصل دوم

  یوضع حقوق

  

  هیاحوال تشخص:  12مادة 

قامت  است که در آنجا ايکشورن ی تابع قوان،ه پناهندهیاحوال شخص.1

ن کشور محل سکونت ی تابع قوان چنانچه فاقد محل اقامت باشدیدارد؛ ول

  .او خواهد بود

ه او ی که پناهنده قبالً کسب نموده و مربوط به احوال شخصیحقوق.2

د از طرف هر دولت متعاهد ی مخصوصاً حقوق مربوط به ازدواج با،باشد یم

 ینیش بیت پفایکه در صورت لزوم تشر شرط آنه  ب،محترم شمرده شود

 است حق مورد بحث یهیبد. ن دولت مزبور را انجام دهدیشده در قوان

 ين دولت مذکور چنانچه وی باشد که طبق قوانید از جمله حقوقیبا

.پناهنده هم نباشد، شناخته شده باشد
  ر منقولی اموال منقول و غ:13ماده 

وق ر حقیرمنقول و سایل اموال منقول و غیدول متعاهد در مورد تحص

 مربوط ير قراردادهایا سای اجاره ين در مورد قراردادهایمربوطه و همچن

 خواهند نمود ي پناهندگان رفتارایرمنقول یت اموال منقول و غیبه مالک

گونه  نی که در ايکه تا سرحد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتار

  .ر نباشد نامساعدت،دی آیگانگان به طور اعم به عمل میموارد نسبت به ب
  ی و صنعتيت معنویمالک: 14ماده 

 طرح ،ت از اختراعاتی بخصوص حمایت صنعتیت از مالکیدر مورد حما

ت یت از مالکین حمای و همچنی تجارتی و اسامیم تجارتی عال،ها و مدلها
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 مورد ، که معموالً سکونت داردي پناهنده در کشوری و علمي و هنریادب

 که پناهنده در آن ياتباع کشوراز  واقع خواهد شد که یتیهمان حما

  .گردد ی معمول م،سکونت دارد

  تی حق عضو:15ماده 

 ي هااکی و سندیانتفاعری و غیاسیرسی غيتهایت در جمعیدر مورد عضو

ن ی که طبق قانون در سرزمی دول متعاهد نسبت به پناهندگانيحرفه ا

ر مورد  دين مواردی را که در چنين رفتاری مساعدتر،آنان سکونت دارند

  . معمول خواهند داشت، آورندیعمل مه  بیاتباع دول خارج

   حق مراجعه به دادگهاهها:16ماده 

 ییانه به محاکم قضان دول متعاهد آزادی تواند در سرزمیهر پناهنده م.1

د؛یمراجعه نما

 اوست ي که محل سکونت عادي متعاهددولن یهر پناهنده در سرزم.2

 و ییله استفاده از معاضدت قضاو از جمبه محاکم  یدر مورد دسترس

 که در باره ي از همان رفتاریدادرس ينه هایهزن یت از سپردن تضمیمعاف

.د بهره مند خواهد شدی آیاتباع دولت مزبور به عمل م

ن محل یر از سرزمیگر غی دولت متعاهد دين هایهر پناهنده در سرزم.3

 برخوردار ير از رفتا2ل مندرج در بند ی خود در مورد مسایمیسکونت دا

 ی م به عملي ویمیع کشور محل سکونت دان اتبایخواهد شد که در ب

.دیآ
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  فصل سوم

  یمشاغل انتفاع

  

   اشتغال با دستمزد:17ده ما

افت دستمزد هر دولت متعاهد نسبت یکار با دره درمورد حق اشتغال ب.1

ن یرن او سکونت کرده اند مطلوبتی که بطور منظم در سرزمیبه پناهندگان

 دارد یگانه معمول مین موارد نسبت به اتباع دول بی را که در چنيرفتار

  .بعمل خواهد آورد

ا استخدام یگانگان ی که در باره بيدر هر حال مقررات محدود کننده ا.2

 در باره ،گردد ی کار وضع میت از بازار داخلیگانگان به منظور حمایب

 متعاهد دولن ی در سرزمونین کنوانسی ايخ اجرای که در تاريپناهنده ا

ر یط زی از شرایکیا واجد یمذکور از مقررات مورد بحث معاف بوده و 

: اجرا نخواهد شد،باشد

   دارد؛مدت سه سال در کشور سابقه سکونت) الف

پناهنده . ت کشور محل سکونت اوستی تابعي دارد که دارايهمسر) ب

ن سند استناد ی به مقررات اتواند ی نمه کرده که با همسرش متارکيا

  د؛ینما

 یت کشور محل سکونت او می تابعي دارد که دارایا فرزندانیفرزند ) ج

  .باشند

دول متعاهد با نظر مساعد کوشش خواهند کرد که حقوق مربوط به . 3

 ي را که به موجب برنامه هایاستخدام پناهندگان خصوصاً پناهندگان
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ن آنها شده یوارد سرزم ی مهاجرتيا برنامه هایمربوط به استخدام کارگر 

  .ندیکسان نمایمشابه و ن مورد یاند با حقوق اتباع خود در ا
   آزاديشتغال به کار ها: 18ماده 

ند  برین آنها بسر می که قانوناً در سرزمیدول متعاهد نسبت به پناهندگان

 و ی دستي، صنعت، کارهاينه کشاورزیدر مورد اشتغال به کار آزاد در زم

 معمول خواهند ي رفتاری و صنعتی تجارتيرکت هاس شیتجارت و تاس

ن ی که در چنيدر هر حال از رفتاربوده داشت که تا سرحد امکان مساعد

  . نامساعدتر نباشد،دی آیعمل مه  بیطور کله گانگان بیموارد نسبت به ب

  ی آزاد علميحرفه ها: 19مادة 

طور منظم در ه  که بیک از دول متعاهد نسبت به پناهندگانیهر.1

باشند که از  ی میلی مدارك تحصيباشند و داراین آنان ساکن میسرزم

لند به حرفه یت شناخته شده است و ماین دولت به رسمیطرف مقامات ا

 معمول خواهد داشت که تا ي رفتار، اشتغال داشته باشندی آزاد علميها

ن موارد نسبت به ی که در چنياز رفتار حالسرحد امکان مساعد بوده و در 

  . نامساعدتر نباشد،دی آی به عمل مینگان بطور کلگایب

ن و یق قواندول متعاهد حداکثر کوشش را خواهند کرد که مطاب.2

ن یر از سرزمیل استقرار پناهندگان مزبور را غی خود وساياساسنامه ها

 آنها را ین المللیت روابط بی که مسئوليگری دين های در سرزمیاصل

  .دنین نمای تأم،باشند یعهده دار م
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  فصل چهارم

  شیرفاه و آسا

  

  يره بندی ج:20ماده 

ع محصوالت ی وجود داشته باشد و توزيره بندیستم جی که سیدر صورت

رد، نسبت به یه صورت گیان عموم مردم طبق سهمیاب در میکم

  .ز مانند اتباع کشور رفتار خواهد شدیپناهندگان ن

  مسکن :21ماده 

م ین و مقررات تنظیامر بر طبق قوانن ی اهدر مورد مسکن تا آنجا ک

 دول متعاهد نسبت به ، استیا تحت نظارت مقامات دولتیده یگرد

 معمول خواهند داشت تا سرحد امکان مساعد بوده و در يپناهندگان رفتار

 ی معمول میگانگان بطور کلین موارد نسبت به بی در چنياز رفتارکل 

  . نامساعدتر نباشد،دارند

  یت عموممای تعل:22ماده 

 دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند ییابتدار یغالت یدر مورد تحص.1

  .اتباع خود رفتار خواهند نمود

 و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به ییابتدار یغالت یدر مورد تحص.1

 يپلم ها و دانشنامه های دیلین ارزش مدارك تحصییل و تعیتحص

 نهی مربوط و هزف حقوق و عوارضی و تخفیصادره از ممالک خارج

 يگان رفتار دول متعاهد نسبت به پناهندیلیحص و بورس تیلیتحص

معمول خواهند داشت که تا سرحد امکان مساعد بوده و در هر حال 
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د یآ ی بعمل میطور کله گانگان بی که نسبت به بياز رفتار

. نامساعدتر نباشد
  یه دولتیریامور خ: 23ماده 

 که یدول متعاهد نسبت به پناهندگان ی عموميدر مورد تعاون و کمکها

برند مانند اتباع خود رفتار خواهند  ین آنها بسر میمطابق قانون در سرزم

  . کرد
  ی اجتماعيمه هاین کار و بی قوان:24ماده 

 که مطابق قانون در یگانل نسبت به پناهندیاهد در موارد ذدول متع. 1

. خواهند کردبرند مانند اتباع خود رفتار  ین آنها بسر میسرزم

 که مدد معاش مزبور يمنجمله مدد معاش خانواده در موارد(حقوق : الف

 با حقوق یساعات کار، ساعات اضافه کار، مرخص) جز حقوق است

  استخدام،ي برا سن مربوط به کار کردن در منزل حد اقليتهایمحدود

فاده کار بانوان و نوجوانان و استه  اشتغال ب،ییمات حرفه ی و تعليریادگی

ن ی که موارد مذکور تابع قواني تا حدودی جمعيون های کنوانسيایاز مزا

  . باشد ی ميا منوط به نظر مقامات اداریا مفردات بوده ی

مان، یزا ی در باره حوادث امراض ناشیمقررات قانون (یمه اجتماعیب: ب

 و ی خانوادگيتهای، مسووليکاری، مرگ، بيری، پیگ، از کار افتاديماریب

 يمه های مشمول بین داخلی که طبق قوانی اجتماعيش آمدهای پریسا

  : لی ذيت هایت محدودیبا رعا)  استیاجتماع

 که در یسبه و حقوق مکتی مروبط به حفظ حقوقیبات مقتضی ترت: کمی

   شرف اکتساب است؛

جع به  کشور محل سکونت راین داخلی که در قوانی مفردات خاص: دوم

 شود و ی پرداخت می که کالً از بودجه عمومییای از مزایا سهمیا یمزا
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ط الزم ی واجد شرا کهین راجع به پرداخت فوق العاده به اشخاصیهمچن

.  شده استینیش بیباشد، پ ی نميافت مقرری دريبرا

 که ید حقی از کار فوت نمای ناشيماریا بیچنانچه پناهنده به اثر حادثه . 2

 هکه اقامتگاه استفاده کنند نی ان مناسبت پرداخت گردد به علتید به ایبا

.ل نخواهد شدین دولت متعاهد است، زاین حق در خارج از سرزمیاز ا

ن آنان در ی که بیی موافقتنامه هايایگان را از مزادول متعاهد پناهند. 3

مه ینه بیا حقوق در شرف اکتساب در زمیخصوص حفظ حقوق مکتسبه 

 بهره مند خواهند  گرددیعقد منده منیا در آیده ی منعقد گردی اجتماعيها

 اتباع ي باشند که برایطی شرايگان دارا که پناهندنی مشروط براساخت؛

. شده استینیش بین موافقتنامه ها پی امضا کننده ايکشورها

ن دول متعاهد و دول ی که ممکن است بی مشابهيدر مورد موافقتنامه ها

ل متعاهد  دواشته شودا بعداً به موقع اجرا گذیگر الزم االجرا باشد ید

 مزبور با حسن ي موافقتنامه هايایگان را از مزا پناهنديامکان برخوردار

.  قرار خواهند دادیت مورد بررسین
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  فصل پنجم

  ياقدامات ادار

  ي مساعدت ادار:25ماده 

لزم مساعدت مقامات ت از طرف پناهنده مسی اعمال حق کهیهنگام. 1

دول . دیتواند به آنها رجوع نما ینمپناهنده و  است ی دولت خارجکی

 خواهند داد که یبی ترت،ن آنها سکونت داردی که پناهنده در سرزميمتعاهد

 به پناهنده مزبور مساعدت الزم ین المللیا مقامات بی آنها همقامات مربوط

. ندیرا بنما

 را که یی نامه هایگواها یاسناد ) 1(ا مقامات مذکور در بند یمقام . 2

 یگان داده مگانی آنها به بیساطت مقامات دولتا با ویله یوسه  بمعموالً

را تحت  م آنیل تسلیوساا یم خواهند داشت یگان تسل، به پناهندشود

. نظارت خود فراهم خواهند ساخت

شود  یگان داده مب به پناهندین ترتی که بدییمه هانایا گواهیاسناد . 3

با وساطت مقامات ا یله یس خواهد بود که به ویی ین اسناد رسمیگزیجا

نکه ی مگر ا؛د معتبر شناخته شودی شود و بایگانان داده می آنها به بیدولت

.خالف آن ثابت گردد

 بضاعت ی که به منظور مساعدت با اشخاص بییت مواد استثنایبا رعا. 4

ن ماده ممکن است ی در مقابل انجام خدمات مذکور در ا،شود یت میرعا

د منصفانه بوده و ید اما حق الزحمه مزبور باافت شویحق الزحمه در

 باشد که در مقابل خدمات مشابه از اتباع يمتناسب با حق الزحمه ا

. شود یافت میمملکت در

. نخواهد داشت28 و 27 در مندرجات مواد يرین ماده تاثیمقررات ا -ه
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   رفت و آمدي آزاد:26ماده 

 انن آنیقانون در سرزمکه طبق  یگانپناهنده ک از دول متعاهد به یهر 

د و ی حق خواهند داد که محل سکونت خود را انتخاب نما، برندیبسر م

ت ی مشروط به رعا،ن آن دولت رفت و آمد کندیآزادانه در داخل سرزم

  . شود یان اجرا میگونه موارد در باره خارج نی که عموماً در ایمقررات

  تی اوراق هو:27ماده

 برند و فاقد ین آنها بسر می که در سرزمی پناهندگي متعاهد برايدولتها

  .ت صادر خواهند کردی باشند اوراق هویاسناد معتبر مسافرت م

   اسناد مسافرت:28ماده 

ن آنها بسر ی که بطور منظم در سرزمی پناهنده گانيدول متعاهد برا. 1

ن خود اسناد مسافرت ی به منظور مسافرت آنها به خارج از سرزم،برند یم

 و نظم یت ملیل آمرانه مربوط به امنینکه دالی مگر ا؛د کردصادر خواهن

. ن امر باشدیر با ای مغایعموم

 .ون خواهد بودین کنوانسیه ایاسناد مزبور مشمول مقررات مندرج در الحاق

 ین آنها بسر می که در سرزمیگانه پناهندی کلي توانند برایعاهد مدول مت

 که یگاناهد نسبت به پناهنددول متع. نند اسناد مسافرت صادر ک،برند

 آنان در یمی که محل سکونت داي توانند اسناد مسافرت را از کشورینم

.   ل کنند توجه خاص مبذول خواهند داشتی تحص،آنجاست

 توسط دول ین المللی بی قبليها  که طبق موافتقنامهیاسناد مسافرت. 2

ت ی رسم،گان صادر شده است پناهنديمزبور برا ي ها نامهموافقتطرف 

 ی تلقيگونه اسناد را به منزله اسناد نید ای متعاهد بايداشته و دولتها

. ن ماده صادر شده استیند که طبق مقررات اینما
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  ات و عوارضی مال:29ماده 

ر از آنچه در یات غیا مالیچ نوع حقوق و عوارض ی متعاهد هيدولتها. 1

گان ز آن بر پناهندشتر ایا بید ی نمایباع خود اخذ مموارد مشابه از ات

  . ل نخواهند کردیتحم

ن و مقررات مربوط به یست که قوانیمندرجات بند فوق مانع از آن ن

گانگان در مورد ی بيت برای از جمله اوراق هويعوارض صدور اسناد ادار

  .گان اجرا گرددپناهند

  یی انتقال دارا:30ماده 

داد که د نه خواهن و مقررات خود اجازیک از دول متعاهد طبق قوانیهر. 1

ن ین آن دولت نموده اند به سرزمی خود را که وارد سرزمییگان داراپناهند

  .  انتقال دهند، که به آنها اجازه استقرار مجدد داده استيگریدولت د

ر بر موافقت با انتقال هر یگان را دا پناهنديک از دول متعاهد تقاضایره

 استقرار  به کهيگریکشور د استقرار آنان در يگر که برای دییگونه دارا

مجدد آنها موافقت کرده است الزم باشد با نظر مساعد مورد توجه قرار 

  .خواهند داد
ن در کشور پناه دهنده بسر  که هر برخالف قانویپناهندگان :31ماده 

  برندیم

 که در آنجا ینیماً از سرزمی را که مستقی متعاهد پناهندگانيدولت ها.1

 بدون اجازه  ود بودهیدر معرض تهد) 1(هوم ماده شان به مفی و آزادیزندگ

که  نیخاطر اه  ب؛ برندیا در آنجا بسر مین آنها وارد شده یبه سرزم

 مجازات ،برند یا در آن بسر مین آنها شده اند یبرخالف قانون وارد سرزم

که بالدرنگ خود را به مقامات مربوطه  نی مشروط بر ا؛نخواهند کرد

 خود یرقانونیا حضور غی ورود ي براينع کننده ال قای دال، کردهیمعرف

  .ارائه دهند
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 يتهایل پناهندگان محدودین قبیدول متعاهد نسبت به رفت و آمد ا.2

 مزبور فقط تا يتهای قائل نخواهند شد و محدود،ر از آنچه الزم باشدیغ

گان در کشور پناهنده ل پناه دهندین قبید بود که وضع ا خواهیموقع

دول . ل نکرده اندی تحصيگریجازه ورود به کشور دا این نشده ییتع

الت الزم را یل پناهندگان فرصت مناسبت داده و تسهین قبیمتعاهد با

گر را ین دولت دی آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود به سرزميبرا

.ندیل نمایتحص

   اخراج:32ماده 

ن بسر ن آنای را که به طور منظم در سرزمییدول متعاهد پناهنده ها.1

  .یا نظم عمومی یت ملیل حفظ امنی مگر به دال، اخراج نخواهند کردندبرد

 صورت خواهد گرفت یمی فقط به موجب تصمين پناهنده ایاخراج چن.2

د اجازه داده یبه پناهنده مزبور با.  اتخاذ شده باشدین قانونیکه طبق مواز

د یناف نمای استي تقاضا، ارائه دهدیرک از خود مد رفع اتهاميشود که برا

تدار ی که مقامات صالحیا اشخاصیا شخص یت دار یو به مقامات صالح

 یت ملیل امنین امر به دالیکه ا  مگر آن؛دیمراجعه نمان نموده اند، ییتع

.سر نباشدیم

ن ی فرصت مناسب خواهند داد تا در اين پناهنده ایدول متعاهد به چن.3

ل ی را تحصيگریو دبه کشور دمجوز ورود ق قانون یمدت بتواند از طر

 را که الزم یتوانند در مدت مزبور اقدامات داخل یدول متعاهد م. کند

. بعمل آورند،ص دهندیتشخ

  ا اعادهی منع اخراج :33ماده 

 یین های را به سرزميچ نحو پناهنده ایک از دول متعاهد به هیچ یه.1

ت در دسته ی عضوت، ی مل به علل مربوط به نژاد، مذهب،،که امکان دارد
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 او در يا آزادی ی زندگ،یاسید سیخصوص با دارا بودن عقاه  بیاجتماع

  .دیا باز نخواهند گردانید نخواهند کرد ی تبع،د واقع شودیمعرض تهد

 که يت کشوری امني وجودش برایل کافی که طبق دالياما پناهنده ا.2

  دادگاه محکوم بهی قطعيا طبق رأی برد خطرناك بوده یدر آن بسر م

ص یجامعه کشور تشخ مضر به حال  شده و یات مهمیا جنایارتکاب جرم 

.ن ماده را بکندی استفاده از مقررات مذکور در ايتواند دعو ی نم،داده شود

  تی کسب تابع:34ماده 

ت به ی تابعيرش و اعطایدول متعاهد تا آنجا که ممکن است در پذ

 کوشش خواهند کرد  فراهم خواهند آورد و مخصوصاًیالتیپناهندگان تسه

نه یع کرده و تا آنجا که ممکن است از هزیت را تسریا بعیل یتا امر تحص

.ن امر بکاهندیها و مخارج ا
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  فصل ششم

  ی و موقتیمقررات اجرائ

  

  د با ملل متحی مقامات مليهمکار :35ماده 

 ي ملل متحد برایون عالیسی کنند که با دفتر کمیدول متعاهد تعهد م. 1

 ي در اجرا،ن آن گرددیک از ادارات ملل متحد که جانشیا هر یپناهندگان 

فه آن را در امر نظارت بر ی نموده و مخصوصاً انجام وظيفش همکاریوظا

.دیل نمای تسهونیکنوانسن ی مقررات اياجرا

ک یا هر ی پناهندگان ي ملل متحد برایون عالیسی آنکه دفتر کميبرا. 2

 الزم را به ي بتواند گزارشها،ن آن گرددیه جانشاز ادارات ملل متحد ک

ند که ی نمای دول متعاهد تعهد م،دیم نمایتدار ملل متحد تسلیارکان صالح

 ير در فرمهایاطالعات و آمار درخواست شده راجع به موضوعات ز

:ار آنان قرار دهندیه و در اختیمناسب ته

   ؛ پناهندگانوضع  -الف

   ؛ونین کنوانسی اي  اجرا-ب

ا از ی بوده ي که در باره پناهندگان مجریا احکامی مقررات این ی  قوان-ج

  .موقع اجرا گذاشته خواهد شده ن پس بیا

  ی داخلين نامه هایین و آی  اطالعات مربوط به قوان:36ماده 

 ين اجرای تأمي را که ممکن است براین و مقرراتیدول متعاهد متن قوان

  . ملل متحد قرار خواهند دادرکلیدبار یت در اخ،ندیون وضع نماین کنوانسیا
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  ی قبليون های  رابطه با کنوانس:37ماده 

ن ی وارد شود، اي لطمه ا28 ماده 2که به مقررات بند  بدون آن

 5 مورخ ين موافقتنامه هایون نسبت به دول متعاهدآن جانشیکنوانس

 30 و 1928 جون 30 و 1926 ی م12 و 1924 ی م31 و 1922يجوال

 ي فبرور10 و 1933 اکتوبر 28 مؤرخ يون های و کنوانس1935يجوال

 اکتوبر 15 و موافقت نامه مؤرخ 1939 سپتامبر 14 و پروتکل مورخ 1938

  . خواهد بود1946
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  فصل هفتم

  یمقررات نهائ
  

   حل اختالفات:38ماده 

 متعاهد لن دویون بین کنوانسی ايا اجرایر ی از تفسیه اختالفات ناشیکل

ن ی از طرفیکی ي بنا به تقاضا؛گر حل و فصل نشودیکه از طرق د

  . ارجاع خواهد شدي دادگسترین المللیوان بیاختالف به د
  ب الحاقی تصو و امضاء:39ماده 

 امضاء مفتوح ي در ژنو برا1951ي جوال28خ یون در تارین کنوانسیا.1

رده خواهد  سازمان ملل متحد سپرکلیدب و از آن پس به خواهد بود

 ییز در دفتر اروپای ن1951 اگست31 تا ي جوال28خ یاز تار. شد

 در 1952 دسامبر 31 تا 1951 سپتامبر 17سازمان ملل متحد و از 

  . امضاء مفتوح خواهد بوديمقر سازمان ملل متحد برا

ه دول عضو سازمان ملل متحد و ی امضاء کليون براین کنوانسیا.2

 شرکت در کنفرانس يبرار عضو که ی غين دولت هایهمچن

پناهندگان و اشخاص بدون وضع ار راجع به یندگان تام االختینما

 ي برای که از طرف مجمع عمومییا دولت هایوطن دعوت شده اند 

. مفتوح خواهد بود،ده اندیامضاء دعوت گرد

رکل یدبب آن به یب برسد و اسناد تصوید به تصویون باین کنوانسیا

  . شودسازمان ملل متحد سپرده

 الحاق دول مذکور در ي برا1951ي جوال28خ یون از تارین کنوانسیا.3

الحاق با سپردن سند الحاق به .  ماده حاضر مفتوح خواهد بود2بند 

.خواهد گرفتصورت سازمان ملل متحد رکل یدب
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  ونی کنوانسي اجرايمقررات مربوط به تسر :40ماده 

د که ی الحاق اعالم نماایب یا تصوی تواند در موقع امضاء ی میهر دولت.1

ن ی که مسئول روابط بیین هایه سرزمیون را در کلین کنوانسیا

 . گذاردیا چند مورد از آنها به موقع اجرا میک یا در ی آنهاست یالملل

ن دولت مزبور به یون در سرزمی که کنوانسیخیه از تارین اعالمیا

  .دی نافذ خواهد گرد، شودیموقع اجرا گذاشته م

رکل یدب به عنوان يه ایون با ارسال اطالعی کنوانسيسراز آن پس ت.2

سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و نود روز پس از وصول 

 يخ اجرایا پس از تاریملل متحد رکل یدبه مزبور توسط یاطالع

به موقع ) هر کدام مؤخر باشد(ن دولت مزبوریون در سرزمیکنوانس

.اجرا گذاشته خواهد شد

ا الحاق یب یا تصوی که در موقع امضاء یین هایدرمورد سرزم.3

نفع امکان انجام ی هر دولت ذ، شوندیون مشمول آن نمیکنوانس

 مزبور ين هایون به سرزمین کنوانسی اي تسرياقدامات الزم را برا

 منوط بر آنکه در . قرار خواهد گرددیدر اسرع وقت مورد بررس

 مربوط به لی مذکور که به دالين هایصورت لزوم نظر موافق سرزم

. خواهد بود حاصل گرددی الزامیقانون اساس

  مقررات مربوط به دول فدرال :41ماده 

  .ر واحد اجراء خواهد شدیا غی فدرال ير در باره دولت هایمقررات ز

ون که در یکنوانسن یا از ي  تعهدات دولت فدرال نسبت به مواد-الف

دات دول متعاهد  مانند تعه؛ باشدی قوه مقننه فدرال میت قانونیصالح

  .رفدرال خواهد بودیغ

 ی قانوني هاتیون که در صالحین کنوانسی از ا کهي  راجع به مواد-ب

ن ی باشد که طبق قوانی جزء حکومت فدرال میا نواحیها  آستانممالک 
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 دولت فدرال مواد ؛ باشندی نمیون ملزم به اقدام قانونی فدراسیاساس

نظر مقامات صالحه ه ت ممکن بن فرصیمزبور را با نظر مساعد در اول

  .دی خواهد رسانیا نواحی ها آستانممالک، 

 به موجب ، باشدیون مین کنوانسی که طرف ای  دولت فدرال-ج

سازمان ملل رکل یدبله یگر که به وسی هر دولت متعاهد دیدرخواست کتب

ن مقررات ی از مجموعه قوانی گزارش،م شده باشدین دولت تسلیمتحد به ا

  ک ازیرا در مورد هر  متشکله آنيون و واحدهایفدراسه در یجار

ک یله ی آن که به وسیون با ذکر حدود اجرائین کنوانسی مقررات ا -و

ون، ارائه ین کنوانسیا هر گونه اقدام مرتبط به مقررات ای یاقدام قانون

  .خواهد نمود

  رزروها: 42ماده 

ه مواد یبه کلتواند راجع  یا الحاق هر دولت میب یدر موقع امضاء تصو.1

ت ی لغا36 و 33 و 16) 1( و 3 و 1 مواد يون به استثناین کنوانسیا

  . قائل گرددیی رزروها49

 تواند ی م، کندید می قیین ماده رزروهایک ایهر دولت که طبق بند .2

ملل رکل یدب به عنوان يه ایهر موقع که بخواهد با ارسال اطالع

.دی نمایکن تلقیمتحد رزرو مزبور راکان لم 

  خ اجرایتار: 43ماده 

ا یب ین سند تصویخ سپردن ششمیون نود روز پس از تارین کنوانسیا.1

  .موقع اجرا گذاشته خواهد شده الحاق ب

ن سند ی که پس از سپردن ششمییون در باره دولت هاین کنوانسیا. 2

 نود روز ، شودیا به آن ملحق میب نموده یرا تصو ا الحاق آنیب یتصو

ا الحاق دولت مزبور به موقع اجرا یب ی سند تصوخ سپردنیپس از تار

  . شودیگذاشته م
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  فسخ  :44ماده 

 به يه ای تواند در هر موقع با ارسال اطالعیهر دولت متعاهد م.1

  .دیون را فسخ نماین کنوانسیملل متحد ارکل یدب

در رکل یدبله یه به وسیافت اطالعیخ دریک سال پس از تاریفسخ .2

.دیهد گردباره دولت مزبور نافذ خوا

ه یا اطالعیه ی اقدام به صدور اعالم40 که طبق مقررات ماده یدولت.3

 به يه ایارسال اطالع تواند با یز آن پس در هر موقع م ا،نموده باشد

 ینیون منبعد در مورد سرزمی کنوانس،دیملل متحد اعالم نمارکل یدب

ن صورت یدر ا. دی اجرا نخواهد گرد،دهین گردیه معیکه در اطالع

کیون یوانسکن

افت دارد در مورد یه مزبور را دریرکل اطالعیکه دب سال پس از آن.4

.ر قابل اجرا خواهد بودین مزبور غیسرزم

  د نظر یتجد :45ماده 

 جهت يه ای تواند با ارسال اطالعیهر دولت متعاهد در هر موقع م. 1

د نظر به عمل یون تجدین کنوانسید که در ایملل متحد تقاضا نمارکل یدب

  .دیآ

د در ی را که بای ملل متحد در صورت لزوم اقداماتیمجمع عموم. 2

.ه خواهد کردی توص،دیعمل آه  مزبور بيخصوص تقاضا

  ملل متحد رکل یدب يه هایاطالع: 46ماده 

ه اعضاء سازمان ملل یر را به اطالع کلیملل متحد موضوعات زرکل یدب

  : دید رسان خواه39ر عضو مذکور در ماده ی غيمتحد و دولت ها

  .کیماده ) ب( مذکور در قسمت يه هایه ها و اطالعی  اعالم-الف

  .39ب و الحاق مذکور در ماده ی امضاء تصو–ب 

  .40 صادره طبق ماده يه هایه ها و اطالعی  اعالم-ج

  .ا لغو شده استیده ید گردی ق42 که به موجب ماده یی  رزروها-د
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  .43 ون طبق مادهین کنوانسی ايخ اجرای  تار-ه

  .44 مذکور در ماده يه های  فسخ ها و اطالع-و

  .45د نظر طبق ماده ی تجدي  تقاضا-ز

 ، باشندی میارات قانونی اختيل که دارایبنا به مراتب امضاء کنندگان ذ

  .ش امضاء نموده اندی متبوعه خوياون را از طرف دولت هین کنوانسیا

ک در شهر ژنو ی و کهزار و نهصد و پنجاهی يست و هشتم جوالیدر روز ب

اً معتبر ی و فر انسه آن متساویسیمتون انگل. دیک نسخه با امضاء رسیدر 

 خواهند شد يطور امانت نگهداره  سازمان ملل متحد بیگانیاست و در با

عضو سازمان ملل متحد و ر ی غ مصدق آن به تمام دول يو نسخه ها

  . داده خواهد شد39دول عضو مذکور در ماده 

  ه یالحاق

ون طبق نمونه ین کنوانسی ا28  سند مسافرت مذکور در ماده -کیند ب

  .ون خواهد بودین کنوانسیمه ایضم

ا فرانسه خواهد ی یسی از آنها انگلیکین مدرك الاقل به دو زبان که یا

  .ه خواهد شدی ته،بود

ت مقررات کشور صادر کننده سند مسافرت، نام اطفال را ی  با رعا-بند دو

 در سند ییا در موارد استثناین ی از والدیکی مسافرت  توان در سندیم

  .گر ذکر کردیمسافرت پناهنده بالغ د

نه صدور گذرنامه ید از حداقل هزینه صدور سند مسافرت نبای هز–بند سه 

  . تجاور کندیمل

د تا آنجا ی سند مسافرت باییا استثنای  جز در موارد مخصوص -بند چهار

  .شتر معتبر باشدی بين هایسرزم مسافرت به يکه ممکن است برا

  اعتبار سند مسافرت بنا به انتخاب مقام صادر کننده ممکن -بند پنج

  .ا دو سال باشدیک یاست 
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ن دولت ی که دارنده سند مسافرت قانوناً در سرزمی  تا موقع-1 -بند شش

گر بطور ین دولت دیصادر کننده سند مسافرت اقامت دارد و در سرزم

ت ید اعتبار سند مسافرت در صالحیا تمدید یده تجد اقامت نکریقانون

  .مقام صادر کننده آن خواهد بود

ار الزم ی اختيکه دارا ی در صورتیا کنسولیک یپلماتیندگان دینما -2

ا صادر  را که از طرف حکومت مربوط آنهی توانند اسناد مسافرتی م،باشند

  .ندید نمایه تمدشده است حد اکثر تا شش ما

ا صدور اسناد ید اعتبار اسناد مسافرت یا تمدید ی متعاهد تجديها دولت .3

ن آنها منبعد صورت ی که اقامتشان در سرزمیانگه  پناهنديد را برایجد

 آنها در ی که اقامتگاه قانوني توانند از کشوری نخواهد داشت و نمیقانون

 قرار یند با حسن نظر مورد بررسیل نمای اسناد مسافرت تحص،آنجا است

  .ند دادخواه

 28 را که طبق مقررات ماده ي متعاهد اعتبار اسنادي  دولتها-بند هفت

  .ت خواهد شناختیر سمه  ب،ون صادر شده استین کنوانسیا

ل است به آنجا ی که پناهنده مايتدار کشوری  مقامات صالح-بند هشت

د الزم باشد در ی ورود او رواديرفتن او باشند و برایل به پذیبرود اگر ما

  .د صادر خواهند نمودی مسافرت روادسند

د ی که روادیند به پناهندگانی نمای متعاهد تعهد مي  دولتها-1  -بند نه

د عبور ی کسب کرده اند رواد، آنها استی را که قصد نهائینیورود به سرزم

  .بدهند

 ی م، کندیه میان را توجید به خارجی که امتناع از دادن روادیدالئل .2

  .د مذکور در فوق گرددی از دادن روادتواند سبب امتناع
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 مربوط به خروج، يدهاینه صدور روادی  حقوق مربوط به هز- دهبند

 يد براید از حداقل تعرفه مربوط به صدور روادیا عبور نبایرش یپذ

  .دی تجاوز نمای خارجيگذرنامه ها

ر دهد و بر یی محل اقامت خود را تغيکه پناهنده ا ی  در صورت-ازدهیبند 

ت ی مسئول،ندی اقامت گزيگرین دولت متعاهد دی قانون در سرزمطبق

تدار یعهده مقام صالحه  ب28ط مقرر در ماده ید طبق شرایصدور اسناد جد

 خود را به ين خواهد بود و پناهنده حق خواهد داشت تقاضایآن سرزم

  .دیم نمایمقام مزبور تسل

به   را اخذ و آن راید سند قبلید بای  مقام صادر کننده سند جد-بند دوازده

رد که ی پذی انجام مین امر در صورتیا. کشور صادر کننده آن ارسال دارد

ن صورت مقام مذکور یر اید شده باشد، در غین نحو قیدر سند مزبور بد

  .خذ و آن را باطل خواهد کرداسند مسافرت را 

 ید به دارنده سند مسافرتی نمایهر دولت متعاهد تعهد م. 1 -زدهیبند س

 ،له آن دولت صادر شده استیوسه ون بین کنوانسی ا28که طبق ماده 

ن ی که سند مزبور اعتبار دارد هر موقع بخواهد به سرزمیاجازه دهد در مدت

  .آن دولت باز گردد

 تواند از دارنده سند یمشروط بر مقررات بند فوق هر دولت متعاهد م .2

ن دولت یج به سرزم ورود و خروي برافات مقرریمزبور بخواهد که تشر

  .دیت نمایمزبور را رعا

 متعاهد در موقع صدور سند مسافرت حق خواهند داشت در يدولت ها .3

 اجازه داده ینی که توقف پناهنده تا مدت معيا در مواردی ییموارد استثنا

 آنها باز گردد به نی تواند به سرزمی آن می را که پناهنده طیشده مدت

  .ده محدود سازنحداقل سه ما
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ه یزده مقررات الحاقیت مقررات بند سی  فقط مشروط به رعا-بند چهارده

رش، عبور، یط پذین و مقررات حاکم بر شرایچ وجه در قوانیحاضر به ه

 يری دول متعاهد و خروج از آنها تأثين هایتوقف و استقرار در سرزم

  .نخواهد داشت

رنده آن ا مندرجات آن در وضع دای  صدور سند مسافرت -بند پانزده

  .ن کننده نخواهد بودییت مؤثر و تعیبخصوص از لحاظ تابع

چ وجه دارنده آن را محق به ی  صدور سند مسافرت به ه-بند شانزده

 کشور صادر کننده سند یک و کنسولیپلماتیندگان دیت نمایاستفاده از حما

  .ت نخواهند دادیز حق حماینخواهد ساخت و به مقامات مزبور ن
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  همیضم

  نمونه سند مسافرت

  

 10 در 10 یبیقطع تقره ب(صورت کتابچه خواهد بود ه سند مسافرت ب

 چاپ شود که هر گونه قلم يه شود سند به نحویتوص)  متریسانت

گر در آن به یل دیا وسای ییایمیله مواد شی که به وسیفیا تحری یخوردگ

  ي جوال28ون یکنوانس(ت باشد و عبارت ی قابل رؤی به آسان،دیوجود آ

  .زبان صادر کننده چاپ شوده طور مکرر در تمام صفحات آن به ب) 1951

  )پشت جلد(

  1951 ي جوال28ون یسند مسافرت کنوانس

  )1(سند مسافرت 

 ی می منقض(                                    )خین سند در تاریاعتبار ا

  .د شودیا تمدید ین که تجدی مگر ا؛گردد

  نام

   ینام خانوادگ

  همراه با فرزند

 صادر شده ی گذرنامه ملي مسافرت دارنده آن و به جاين سند فقط برایا

  .ت آن نخواهد داشتی در تابعيریچ وجه تأثیاست و به ه

نام ( به (                                   )خیدارنده مجاز است تا تار.2

 يگریخ دید مگر آنکه بعداً تاریبازگشت نما) کشور صادر کننده سند

).د از سه ماه کمتر باشدیمدت مزبور نبا(ن شود ییتع
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ر از کشور صادر کننده سند اقامت ی غيکه دارنده در کشور یدر صورت. 3

افت سند یل به مسافرت مجدد باشد به جهت درید چنانچه مایند بایگز

تدار کشور محل اقامت خود مراجعه ید مسافرت به مقامات صالحیجد

 را اخذ و آن را ید سند قبلید مسافرت بایده سند جدد مقام صادر کننینما

.به مقام صادر کننده آن عودت دهند

  ). باشدیصفحه م    ر از جلد شاملین سند به غیا(.1

و.2

  خ تولدیمحل و تار

  شغل 

  یمحل اقامت فعل

   زنینام و نام خانوادگ -

   شوهر ینام و نام خانوادگ -

  مشخصات 

  قد

  مو

  رنگ چشم

  .ندی توانند عبارت داخل پرانتز را درج نمایباشند مل ی که ماییحکومت ها

  ینیب

  ب صورتیترک

  رنگ چهره

  عالئم مشخصه 

  . باشندی که همراه دارنده سند مسافرت میفرزندان

    خیتار       ینام خانوادگ     نام 

  جنس     محل تولد   و



کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان 34

-   

-   

-   

-   

-   

-       

  .د خط زده شودیر مفیعبارت غ

  ). باشدیصفحه م    ملر از جلد شاین سند به غیا(

اثر ) در صورت لزوم(عکس دارنده سند و مهر مقام صادر کننده آن و 

  .انگشت دارنده سند

  امضاء دارنده سند            

  

  ). باشدیصفحه م ر از جلد شاملین سند به غیا(

  .ر معتبر استی زي کشور هاين سند برای  ا-4

  محل صدور 

  مسافرتامضاء و مهر مقام صادر کننده سند     خیتار

  :افت شدهیعوارض در

  

  ). باشدیصفحه م ر از جلد شاملین سند به غیا(

)5 (  

  د اعتباریا تجدید یتمد

  تا                             از                   :افت شدهیعوارض در

  .دید گردیتمد                       در    خ یدر تار



35کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان

  د اعتبار یا تجدید یمهر و امضاء مقام تمد

  تا    از  :افت شدهیوارض درع

  .دید گردی تمد    در      خ یدر تار

  د کننده اعتبار سند مسافرت یا تجدید یمهر و امضاء مقام تمد

  ). باشدیصفحه م           ر از جلد شامل ین سند غیا(

                             تا                ازد اعتباریا تجدید یتمد

     افت شده یعوارض در

  .دید گردیتمد    در      خ یردر تا

  د کننده سند مسافرتیا تجدید یامضاء و مهر مقام تمد

  د اعتباریا تجدید یتمد

  تا    از      افت شده یعوارض در

  .دید گردیتمد    در      خ یدر تار

  ). باشدیصفحه م  ر از جلد شامل ین سند به غیا(

)32- 7(  

  د یرواد

  د تکرار شودید در هر روادینام دارنده سند با

  ) باشدی صفحه م69ر از جلد شامل ین سند به غیا(

ه یک الحاقیک مقدمه و چهل و شش ماده و یون فوق مشتمل بر یکنوانس

  . باشدیمه میک ضمیو 
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  پروتکل مربوط به امور پناهندگان

  1967ي جنور31مصوب 

  

  دول طرف متعاهد پروتکل حاضر

 28خ ین که در تارون مربوط به امور پناهندگاینکه کنوانسینظر به ا

)  شودیده میون نامیالً کنوانسیو ذ(ده ی در ژنو به امضاء رس1951 يجوال

خ یجه حوادث قبل از تاری گردد که در نتی اجرا میفقط در مورد اشخاص

  . به صورت پناهنده درآمده اند1951 ياول جنور

 يای از پناهندگان پس از انعقاد از مزايگرید دینکه طبقات جدینظر به ا

  .دندیون برخوردار نگردیکنوانس

 شده در ینیش بید داشت که اساسنامه پی توان امینکه مینظر به ا

ف مندرج در ی که مصداق تعریه پناهندگانیون در مورد کلیکنوانس

 ي  که اول جنور-ت آنیخ محدودیون هستند بدون توجه به تاریکنوانس

  . اجرا گردد، باشدی م1951

  :ندل موافقت نمودیدر موارد ذ
  یمقررات عموم: ماده اول

 34ت ی لغا2ند مواد ی نمایدول متعاهد پروتکل حاضر تعهد م.1

 اجرا ،ل هستندی که مصداق ذیون را کالً در مورد پناهندگیکنوانس

  .ندینما

 3 بند یی موارد اجراي  به استثنا-ن پروتکلیدر ا) پناهنده(اصطالح .2

 مندرج در ماده فی است که مصداق تعريه افرادین ماده شامل کلیا

جه یدرنت"که عبارت   باشند مشروط بر آنیون میاول کنوانس
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 و عبارت "افتهی وقوع 1951 يخ اول جنوری که قبل از تاریحوادث

 بخش الف ماده 2 مندرجه در بند "ل حوادثین قبیپس از بروز ا"

. گرددیتلقکن یاول کان لم 

ت یچگونه محدودیپروتکل حاضر توسط دول متعاهد بدون ه.3

. به مورد اجرا در خواهد آمدییایجغراف

 که تاکنون طرف متعاهد ی که قبالً از طرف دولییه هایمعهذا اعالم

 از بخش ب از ماده اول 1 به موجب جزء الف از بند ،ون شده اندیکنوانس

ز به مورد اجرا یم پروتکل حاضر نیده تحت رژیون صادر گردیکنوانس

ه طبق یف دولت صادر کننده اعالمینکه وظایگذارده خواهد شد، مگر ا

  .افته باشدیش یون افزایمفاد بند دوم از بخش ماده اول کنوانس
   با ملل متحدی مقامات مليهمکار: ماده دوم

 ی عاليایساری کنند که با دفتر کمیدول متعاهد پروتکل حاضر تعهد م

ن آن یک از ادارات ملل متحد که جانشیا هر ی پناهندگان يملل متحد برا

فه آن را ی نموده و مخصوصاً انجام وظيفش همکاری وظايردد در اجراگ

  .ندیل نماین پروتکل تسهی مقررا ت اي اجرانظارت بردر امر 

ک از ی پناهندگان با هر ي ملل متحد برای عاليایساری آنکه دفتر کميبرا

 الزم را ي بتواند گزارش ها،ن آن گرددیگر ملل متحد که جانشیادارات د

د، دول متعاهد پروتکل حاضر یم نمایت ملل متحد تسلیصالحیذبه ارکان 

ل را ی شوند که اطالعات و آمار خواسته شده مربوط به موارد ذیمتعهد م

:ار آنان قرار دهدیه و در اختی مناسب تهيدر فرمها

  ؛امور پناهندگان) الف

   پروتکل حاضر؛ياجرا) ب

ن یا از ای بوده ين مجرگاد که در مورد پناهنین، مقررات و احکامیقوان) ج

  .پس به موقع اجرا گذاشته خواهد شد
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  ی ملين نامه هاین و آئیط به قواناطالعات مربو: ماده سوم

 ي را که ممکن است براین و مقرراتیدول متعاهد پروتکل حاضر متن قوان

ملل متحد رکل یدبار ی در اخت،ندی پروتکل حاضر وضع نماين اجرایتأم

  .خواهند گذارد

  حل اختالف: ارم چهماده

ن دول ی پروتکل حاضر بيا اجرایر و ی که در مورد تفسیه اختالفاتیکل

سر نگردد، بنا به ی ميگرید و رفع آن به طرف دیمتعاهد بروز نما

 ارجاع ین المللی بيوان دادگسترین اختالف به دی از طرفیکیدرخواست 

  . گرددیم
  الحاق: ماده پنجم

گر یون و هر عضو دیل متعاهد کنوانسه دوی الحاق کليپروتکل حاضر برا

 که یا هر دولتی و یک از ادارات تخصصیا عضو هر یسازمان ملل متحد 

 مفتوح ، الحاق پروتکل دعوت شده باشدي برایاز طرف مجمع عموم

رکل سازمان یه به دبیم سند الحاقیتسلبا  الحاق به پروتکل حاضر .است

  .ردی گیملل متحد صورت م

  مربوط به دول فدرالمقررات : ماده ششم

  :ر واحد اجراء خواهد شدیا غیک دولت فدرال یر در مورد یمقررات ز

 از ماده اول پروتکل 1ون که طبق بند یدر مورد اجرا مواد کنوانس) الف

قوه مقننه فدرال اعتمال  آن منوط به يحاضر صورت خواهد گرفت و اجرا

 دول متعاهد که رین باره مشابه سایف دولت فدرال در ای وظا. باشدیم

  . خواهد بود، باشندیم فدرال نمی رژيدارا

 ماده اول پروتکل 1ون که طبق بند ی از کنوانسي مواديدر مورد اجرا) ب

ک از ی آن منوط به اعمال مقننه هر يحاضر صورت خواهد گرفت و اجرا

 باشد که به موجب یل دهنده دولت فدرال می تشکیا نواحیو ت ها یوال

 دولت فدرال .ستندیه نینیون ملزم به اقدامات تقنی فدراسینوع قانون اساس
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مواد مذکور را در اسرع وقت و با نظر مساعد به استحضار مقامات 

  . دی تابعه خواهد رسانیا نواحیت ها یوالت ممالک، یصالحیذ

 بنا به ،ک دولت فدرال که طرف متعاهد پروتکل حاضر استی) ج

ن پروتکل، توسط ی طرف اگریاز دول دک ی که هر یدرخواست کتب

ه ین و روی از قوانی شرح،دیم نمای تسليسازمان ملل متحد به ورکل یدب

ون یک از مفاد کنوانسی جز آن هر يون و واحد های متداوله در فدراسيها

 به اطالع ،دی ماده اول پروتکل حاضر به موقع اجراء درآ1د طبق بند یکه با

ن یه او معینیق عمل تقنیه از طر مفاد مذکور را کيده و حدود اجرایرسان

  . معلوم خواهد داشت،شده

  ه هایتحفظ ها و اعالم: ماده هفتم

 پروتکل حاضر 4 تواند به هنگام الحاق، در مورد ماده یهر دولت م.1

 ينه اجرایز به موجب ماده اول آن، در زمی منظور دارد و نییرزروها

بند  (-16 -4 -3 -1 مندرجات مواد يون به استثنایه مفاد کنوانسیکل

ک یکه در مورد   مشروط بر آن، قائل گرددیی تحفظ ها37و) 1

ن ی که طبق مضمون اییون تحفظ هایدولت طرف متعاهد کنوانس

ون در باره آنان ی که کنوانسی شامل پناهندگان، گرددیماده عنوان م

  . نگردد،ده استین گردیتدو

 42اده ون طبق مفاد می که توسط دول متعاهد کنوانسییتحفظ ها.2

 در مورد ، گردد، اگر لغو نشده باشدیون مذکور عنوان میکنوانس

 خواهد ي مجر،عهده آنهاسته  که بر طبق پروتکل حاضر بیفیوظا

.بود

 ، را قائل گرددیی که به موجب بند اول ماده حاضر تحفظ هایهر دولت.3

سازمان رکل یدب به عنوان يه ای تواند با ارسال اطالعیدر هر موقع م

.تحد آن را لغو کندملل م
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ون توسط ی کنوانس40 از ماده 2 و 1 که به موجب بند ییه هایاعالم.4

 یمصادر  ،ک دولت طرف متعاهد آن به پروتکل حاضر ملحق شدهی

 مگر ضر به مورد اجرا گذارده خواهد شد؛م پروتکل حای تحت رژ،گردد

ن امر از جانب طرف یر با ای مغايه اینکه به هنگام الحاق اطالعیا

 2 يسازمان ملل متحد شده باشد مقررات بندهارکل یدبم ینفع تقدیذ

ت یون قاعدتاً با رعای کنوانس44 از ماده 3 و بند 40 از ماده 3و 

.دی در مورد پروتکل حاضر اجرا خواهد گردی مقتضییاختالفات جز

  الزم االجرا شدن: ماده هشتم

 اجرا در ن سندالحاق به مرحلهیم ششمیخ تسلیپروتکل حاضر از تار.1

  .دی آیم

الحاق به  ن سندیم ششمی که پس از تسلین پروتکل در مورد هر دولتیا

. گرددیه الزم االجرا میالحاق م سندیخ تسلی از تار،آن ملحق گردد

  فسخ: ماده نهم

 تواند از یک از دول متعاهد پروتکل حاضر هرگاه بخواهد میهر .1

لل متحد آن را سازمان مرکل یدب يبرا یه کتبیق ارسال اطالعیطر

  .دیفسخ نما

رکل یدبه فسخ توسط یافت اطالعیک سال پس از دریفسخ پروتکل .2

.دینفع نافذ خواهد گردیسازمان ملل متحد مورد دولت ذ

  سازمان ملل متحدرکل یدب يه هایاطالع: ماده دهم

 الزم يخ های تارن ملل متحد، در مورد پروتکل حاضررکل سازمایدب

 يه هایه ها و اطالعیا لغو آن، فسخ و اعالمیو و ن، الحاق، رزرداالجرا ش

.دیه دول مذکور در ماده پنجم خواهد رسانیمربوطه را به اطالع کل
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  رخانه سازمان ملل متحدی دبیگانیام پروتکل به بیتسل: ازدهمیماده 

، یولی، اسپانیینای، چیسیپروتکل حاضر که متن انگلک نسخه از ی

س مجمع یعتبر است و به امضاء رئاً می آن متساوی و روسيفرانسو

رخانه سازمان ی دبیگانیده به بایسازمان ملل متحد رسرکل یدب و یعموم

  .م خواهد شدیتسل

ک از اعضاء ی هر يسازمان ملل متحد رونوشت مصدق آن را برارکل یدب

 ، به آنها اشاره شده است5 که در ماده ی دوليسازمان ملل متحد و برا

  .ارسال خواهد نمود


