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בדצמבר  13- ונכנסה לתוקף ב 1961באוגוסט  30- האמנה בדבר צמצום חוסר האזרחות אומצה ב
מחוסרי אזרחות, וגובשה לאחר בדבר מעמדם של  1954. היא משלימה את האמנה משנת 1975

למעלה מעשור של דיונים בשאלה כיצד להימנע מהישנות מקרים של חוסר אזרחות. שתי אמנות  
אלה מהוות יחדיו את הבסיס למסגרת המשפטית הבינלאומית באשר לחוסר אזרחות, תופעה  

היא   9611המוסיפה להשפיע לרעה על חייהם של מיליוני בני אדם ברחבי העולם. האמנה משנת 
שלילתה, כדי למנוע היווצרות -הכלי הבינלאומי המוביל הקובע כללים להענקת אזרחות ולאי

מקרים של חוסר אזרחות. באמצעות קביעת כללים שיגבילו את שכיחותה של חוסר האזרחות, 
 זכאי אדם כללהכרזה בדבר זכויות האדם, המכיר בכך ש" 15האמנה נותנת תוקף לסעיף 

".לאזרחות  

מונח הרעיון שאף שלמדינות עומדת הזכות לעצב את תוכן חוקי   1961האמנה משנת  ביסוד
האזרחות שלהן, עליהן לעשות כן באופן העולה בקנה אחד עם הנורמות הבינלאומיות באשר 

לאזרחות, לרבות העיקרון לפיו יש להימנע ממצב של חוסר אזרחות.  באמצעות אימוץ אמצעי 
המונעים חוסר אזרחות, מדינות תורמות לצמצומו ההדרגתי של  1961הגנה שעוגנו באמנה משנת 

חוסר האזרחות האמנה חותרת לאזן בין זכותם של יחידים לבין האינטרסים של מדינות באמצעות  
 קביעת עקרונות כלליים למניעת חוסר אזרחות, ובה בעת מתירה חריגים מסוימים מכללים אלה.

ד חוסר אזרחות בכמה הקשרים שונים. אחד ממוקדיה קובעת אמצעי הגנה נג 1961האמנה משנת 
העיקריים של האמנה הוא מניעת חוסר אזרחות בעת הלידה, באמצעות חיובן של מדינות להעניק  
אזרחות לילדים שנולדו בשטחן, או שנולדו לאזרחיהן בחו"ל, ואשר יהיו מחוסרי אזרחות אלמלא 

יכולות להעניק אזרחות לילדים באופן   כן. כדי למנוע חוסר אזרחות במצבים כאלה, מדינות
פי בקשה. כמו כן חותרת האמנה למנוע חוסר אזרחות -אוטומטי עם לידתם או מאוחר יותר, על

עקב אובדן    –בשלב מאוחר יותר בחיים באמצעות איסור על ביטול אזרחותם של אזרחי מדינות 
ביל לחוסר אזרחות. לבסוף, במקרה שהדבר יו – אזרחות, ויתור על אזרחות או שלילה של אזרחות 

האמנה מנחה מדינות להימנע מיצירת מצב של חוסר אזרחות בהקשר של העברת שטח. בכל 
מופעלים רק כאשר ייווצר לולא כן   1961התרחישים הללו, אמצעי ההגנה המעוגנים באמנה משנת 

י למנוע חוסר אזרחות ורק עבור אנשים שלהם זיקה כלשהי למדינה. אמות מידה אלה נקבעו כד
 בעיות של לאומיות העלולות להתעורר בין מדינות.  

את נציבות האו"ם   1974לאמנה, העצרת הכללית של האו"ם הגדירה בשנת  11בהתאם לסעיף 
מהוראות אמנה זו לצורך בחינת לפליטים כגוף שאליו יכולים לפנות אנשים המבקשים ליהנות 

בעקבות זאת, הטילה העצרת הכללית של   1.לרשות המתאימה הגשתסיוע בהקבלת ו םתביעת
האו"ם על נציבות האו"ם לפליטים את האחריות לזהות, למנוע ולצמצם את חוסר האזרחות ולהגן  
על אנשים מחוסרי אזרחות, וביקשה באופן ספציפי כי הנציבות "תספק שירותים טכניים ושירותי  

הוועדה המנהלת של תכנית  2ה בנוגע לאזרחות".ייעוץ בכל הנוגע להכנה וליישום של חקיק
נציבות האו"ם לפליטים סיפקה הנחיות נוספות בנוגע ליישום תפקידים אלה. אפילו במדינות 

, האמנה משמשת כקנה מידה לזיהוי פערים בחקיקה בתחום 1961שאינן צד לאמנה משנת 
טכני שהיא מעניקה  האזרחות, והיא משמשת את נציבות האו"ם לפליטים כבסיס לייעוץ ה

 לממשלות.
 

בדבר צמצום חוסר האזרחות יש כיום חשיבות מכרעת כיוון שתופעת חוסר  1961לאמנה משנת 
האזרחות ממשיכה להתקיים במצבים מתמשכים מסוימים ומוסיפה להישנות במצבים אחרים. 

ללית של מדינות היו צד לאמנה. זאת על אף שהעצרת הכ 37, רק  2010בדצמבר  1-אולם, נכון ל
האו"ם, הוועדה המנהלת של תכנית נציבות האו"ם לפליטים ומועצת האו"ם לזכויות האדם קראו 

שוב ושוב למדינות לשקול הצטרפות לאמנה. גופים אזוריים כגון ארגון מדינות אמריקה וארגון  
 הייעוץ המשפטי האסייתי אפריקאי קראו לכך גם הם.  

 
ייוודעו ברבים ושכל בעלי העניין ישקיעו מאמץ בהגדלת מספר חיוני שהוראותיה של אמנה זו  

 ההצטרפויות לאמנה, כדי לתת מענה למצוקתם של אנשים מחוסרי אזרחות ברחבי העולם.
 

 

 30-מ 31/36' ומס 1974 בדצמבר 10-מ(  XXIX) 3274' מס  המאוחדות האומות של הכללית העצרת החלטות 1

 .1976 בנובמבר
 .1995בדצמבר  21-מ 50/152מס'  המאוחדות האומות של הכללית העצרת תהחלט 2
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  1954בדבר צמצום חוסר האזרחות, לאמנה משנת  1961מידע בנוגע להצטרפויות לאמנה משנת 
הרלוונטיים האחרים, ניתן לקבל מנציבות בדבר מעמדם של מחוסרי אזרחות, כמו גם כל הפרטים 

הפליטים של האו"ם, או באתר האינטרנט של נציבות האו"ם לפליטים בכתובת 
www.unhcr.org/statelessness . 
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 בדבר צמצום חוסר האזרחות אמנה  
 

 ,אמנהב המדינות החברות

  4-ידי העצרת הכללית של האומות המאוחדות ב-( שאומצה על9) 896חלטה בפועלן בהתאם לה
 , 1954בדצמבר 

 בהכירן בכך שרצוי לצמצם את חוסר האזרחות באמצעות הסכם בינלאומי,

 כדלהלן:הסכימו 

 1סעיף 

 ןאלמלא כ יהיהתעניק את אזרחותה לאדם שנולד בשטחה ואשר החברה באמנה מדינה  .1
 אזרחות כזו תוענק: מחוסר אזרחות. 

 לידה, מכוח חוק, או  עת הב .א
ידי האדם הנוגע בדבר או מטעמו, באופן -עם הגשת בקשה לרשות המתאימה, על .ב

של סעיף זה, אין לדחות שום בקשה   2ס"ק שנקבע בחוק המדינה. בכפוף להוראות 
 כזו.  

 
של סעיף זה  )ב( 1לס"ק רשאית לקבוע כי הענקת אזרחותה בהתאם החברה באמנה מדינה  .2

 ים:אתהיה כפופה לאחד או יותר מהתנאים הב
 
, שראשיתו לא החברה באמנהידי המדינה  - בקשה תוגש במהלך פרק זמן שייקבע עלה .א

, תעמוד  מקרהשנים, כך שבכל  21מוקדם מגיל וסיומו לא שנים   18יאוחר מגיל 
גיש בעצמו את לרשות האדם הנוגע בדבר לפחות שנה אחת שבמהלכה יוכל לה

 הרשאה משפטית לעשות כן;הבקשה מבלי שיהיה עליו לקבל 
אמנה למשך תקופה שאותה  החברה בהאדם הנוגע בדבר גר כרגיל בשטח המדינה  .ב

רשאית אותה מדינה לקבוע, ואשר אינה עולה על חמש שנים מיד לפני הגשת  
 הבקשה או על עשר שנים בסך הכול; 

נגד הביטחון הלאומי ולא נידון לעונש מאסר  האדם הנוגע בדבר לא הורשע בעבירה .ג
 של חמש שנים או יותר בגין אישום פלילי; 

 תמיד מחוסר אזרחות.ממאז והאדם הנוגע בדבר היה  .ד
 

לסעיף זה, ילד שנולד במסגרת נישואין בשטחה של מדינה    2- )ב( ו1ס"ק על אף הוראות  .3
אזרחות זו אם יהיה  אמנה, שאמו היא אזרחית אותה מדינה, יקבל עם לידתו החברה ב

 . אלמלא כןמחוסר אזרחות 
אמנה תעניק את אזרחותה לאדם שיהיה אלמלא כן מחוסר אזרחות החברה במדינה  .4

זה שבו  ו עולה על ושאין באפשרותו לקבל את אזרחות המדינה שבשטחה נולד כיוון שגיל
של  בקשה כזו או כיוון שלא עמד בתנאי התושבות הנדרשים, אם האזרחות ניתן להגיש

אמנה שהוזכרה החברה בתה זו של המדינה יאחד מהוריו בעת לידתו של אותו אדם הי
בעת לידתו, השאלה אם אזרחות החזיקו שניהם באותה אם הוריו לא  ראשונה לעיל. 

של   אזרחותו של אביו או אזרחותהלפי  קבעאזרחותו של האדם הנוגע בדבר צריכה להי
. אם החברות באמנה הנוגעות בדבראמו תוכרע על פי חוקיהן המקומיים של המדינות 

ידי המבקש או  -נדרשת הגשת בקשה לאזרחות כזו, הבקשה תוגש לרשויות המתאימות על
לסעיף זה, אין לדחות בקשה   5ס"ק בחוק המקומי. בכפוף להוראות  השנקבעבדרך מטעמו 

 כזו.  
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  4 ס"קלקבוע כי הענקת אזרחותה בהתאם להוראות  רשאיתאמנה ב החברההמדינה  .5
 לסעיף זה תיעשה בכפוף לאחד או יותר מהתנאים הבאים:

ידי  -שנה, ואשר ייקבע על 23- הבקשה תוגש לפני שהמבקש יגיע לגיל שאינו נמוך מ .א
 אמנה;החברה בהמדינה 

תקופה שקדמה  במשך אמנה החברה בבשטח המדינה  רגילכהאדם הנוגע בדבר גר  .ב
שהמדינה רשאית לקבוע  להגשת הבקשה, ושאינה עולה על שלוש שנים,   מידית
 . אותה

 מחוסר אזרחות.תמיד מאז ומהאדם הנוגע בדבר היה  .ג
 

 2סעיף 

זאת, למי שנולד הסותרת ייחשב, בהיעדר ראיה החברה באמנה אסופי שנמצא בשטחה של מדינה 
 מדינה.בתוך שטח המדינה להורים המחזיקים באזרחות של אותה 

 3סעיף 

או בכלי טיס   מכוח אמנה זו, לידה על ספינההחברות באמנה לצורך קביעת חובותיהן של מדינות 
או בשטח המדינה שבה רשום  תיחשב כאילו התרחשה בשטח המדינה שאת דגלה מניפה הספינה 

 בהתאם לנסיבות העניין. כלי הטיס, 

 4סעיף 

החברה תעניק את אזרחותה לאדם שלא נולד בשטח מדינה החברה באמנה מדינה  .1
של   בעת לידתואם אחד מהוריו החזיק , מחוסר אזרחות ןיהיה אלמלא כ, ואשר באמנה

אותה מדינה. אם הוריו לא החזיקו באותה אזרחות בעת לידתו, אדם זה באזרחותה של 
יו או  פי אזרחותו של אב-השאלה אם אזרחותו של האדם הנוגע בדבר תיקבע על

אמנה. אזרחות שתוענק  החברה ב  חוקי אותה מדינהפי -אזרחותה של אמו תוכרע על 
 תוענק: ס"ק זה בהתאם להוראות 

 לידה, מכוח חוק, או  בעת ה .א
ידי האדם הנוגע בדבר או מטעמו, באופן -עם הגשת בקשה לרשות המתאימה, על .ב

של סעיף זה, אין לדחות שום בקשה   2 ס"קשנקבע בחוק המדינה. בכפוף להוראות 
 כזו. 

של סעיף זה   )ב(1ס"ק לאמנה רשאית לקבוע כי הענקת אזרחותה בהתאם החברה במדינה  .2
 תהיה כפופה לאחד או יותר מהתנאים הבאים:

 
ידי  -יקבע עלשנה, ואשר י  23 - נמוך מהבקשה תוגש לפני שהמבקש יגיע לגיל שאינו  .א

 המדינה בעלת האמנה;
שקדמה  תקופה  במשך אמנה החברה בהאדם הנוגע בדבר גר כרגיל בשטח המדינה  .ב

שאותה רשאית אותה מדינה  מידית להגשת הבקשה, ושאינה עולה על שלוש שנים,  
 ; לקבוע

 ע בעבירה נגד הביטחון הלאומי;האדם הנוגע בדבר לא הורש  .ג
 תמיד מחוסר אזרחות.מאז ומהאדם הנוגע בדבר היה  .ד

 5סעיף 

שינוי במעמדו    עקבאמנה מחייבים אובדן של האזרחות החברה בהמדינה של אם חוקיה   .1
הכרה באבהות, הכרה באימוץ, אובדן כזה  נישואין,  פקיעת האישי של אדם כגון נישואין, 

 רכישה של אזרחות אחרת.ביהיה מותנה בהחזקה או 
ילד הנולד מחוץ לנישואין מאבד את  ,אמנההחברה באם, מכוח חוקיה של המדינה  .2

מחדש  רכוש, תינתן לו הזדמנות לאזרחותה של אותה מדינה עקב הכרה בהשתייכות
רשויות המתאימות, והתנאים החלים על אותה אזרחות באמצעות הגשת בקשה בכתב ל

 לאמנה זו.  (2)1סעיף בקשה כזו לא יהיו מחמירים יותר מאלה שנקבעו ב
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 6סעיף 

בת זוגו של אדם או ילדיו יאבדו או  קובעים כי בןהחברה באמנה אם חוקיה של מדינה  .1
נשללה ממנו, שהיא את אזרחות אותה מדינה לאחר שאותו אדם איבד אזרחות זו או 

 אזרחות אחרת.שרכשו באזרחות אחרת, או  בכך שהם מחזיקיםאובדן כזה יהיה מותנה 
 

 7סעיף 

 
מתירים ויתור על אזרחות, ויתור כזה לא יוביל לאובדן החברה באמנה אם חוקי המדינה א.  .1

 האדם הנוגע בדבר מחזיק באזרחות אחרת או רוכש אזרחות אחרת.כן האזרחות אלא אם 
במקרה שהחלתן לא תעלה בקנה אחד עם תחולנה לסעיף זה לא  )א(1ס"ק הוראות  .ב

ות האדם שאושרה  להכרזה לכל באי עולם בדבר זכוי 14- ו 13העקרונות שנקבעו בסעיפים 
 ידי העצרת הכללית של האומות המאוחדות.- על 1948בדצמבר  10-ב

אמנה המעוניין להתאזרח במדינה זרה לא יאבד את אזרחותו אלא אם החברה באזרח מדינה  .2
 כי ירכוש אותה.   ניתנה לו הבטחהשכן רכש את אזרחותה של אותה מדינה זרה או 

ה בעלת האמנה לא יאבד את אזרחותו באופן  רח מדינלסעיף זה, אז 5- ו  4ס"ק להוראות  ףבכפו .3
, מגורים בחו"ל, אי רישום או מכל טעם דומה  יציאה מהמדינהלמחוסר אזרחות בגין  שיהפוך

 . לאלה
לתקופה מסוימת, שלא תהא אדם שהתאזרח עלול לאבד את אזרחותו בשל מגורים בחו"ל  .4

אמנה הנוגעת בדבר, החברה במשבע שנים רצופות, ואשר נקבעה בחוקיה של המדינה  קצרה
 אם לא הצהיר בפני הרשות המתאימה על כוונתו לשמור על אזרחותו.

אמנה שנולד מחוץ לשטחה, חוקי אותה מדינה עשויים  החברה בבמקרה של אזרח מדינה  .5
לקבוע כי השמירה על אזרחותו לאחר תום שנה אחת מיום הגיעו לבגרות מותנית במגורים  

 הרשות המתאימה.  על ידי באותה עת בשטחה של המדינה או ברישום 
ה אמנהחברה בלהוציא הנסיבות שהוזכרו בסעיף זה, אדם לא יאבד את אזרחותה של מדינה  .6

אובדן כזה לא נאסר מפורשות בשום שאף אם אובדן כזה יהפוך אותו למחוסר אזרחות, 
 . הוראה אחרת של אמנה זו

 

 8סעיף 

אם שלילה כזו תהפוך אותו למחוסר אזרחותו אמנה לא תשלול מאדם את החברה במדינה  .1
 אזרחות. 

 אמנה:רה בהחבמדינה ו בלסעיף זה, ניתן לשלול מאדם את אזרחות 1ס"ק על אף הוראות  .2
 , מותר שהאדם יאבד את אזרחותו;7לסעיף  5- ו 4ס"ק פי -בנסיבות שבהן, על .א
 .  תרמיתאו באמצעות מצג שווא כאשר האזרחות התקבלה  .ב

את הזכות   אמנה יכולה לשמור לעצמההחברה בלסעיף זה, מדינה   1ס"ק הוראות על אף  .3
אם בעת החתימה על האמנה, אשרור האמנה או ההצטרפות אליה   לשלול מאדם את אזרחותו

 המעוגניםכי היא שומרת על זכות זו בגין אחד או יותר מהטעמים הבאים, המדינה הצהירה 
 בחוקי אותה מדינה באותה עת:

 ,אמנההחברה באותו אדם, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם נאמנותו למדינה  .א

מדינה העניק או המשיך להעניק  החברה בל המדינה התעלמות מאיסור מפורש ש. תוך 1
 שירותים למדינה אחרת, או קיבל או המשיך לקבל תגמול ממדינה אחרת, או 

 התנהל באורח המסב נזק חמור לאינטרסים החיוניים של המדינה; . 2

חד ראיות  אותו אדם נשבע, או הצהיר באופן רשמי אמונים למדינה אחרת, או בהינתן   .ב
 אמנה. החברה בנחישותו להתכחש לנאמנותו למדינה  בדבר משמעיות

  2ס"ק פי -אמנה לא תפעיל את סמכות השלילה כפי שהיא מורשה לעשות עלהחברה במדינה  .4
לסעיף זה אלא אם הדבר נעשה מכוח חוק, המקנה לאדם הנוגע בדבר את הזכות לשימוע   3או 

 הוגן בפני בית דין או גוף עצמאי אחר. 
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 9סעיף 

 
מדינה חברה באמנה לא תשלול מאדם או קבוצת אנשים את אזרחותם על רקע גזעי, אתני, דתי 

 או פוליטי. 
 

 10סעיף 

 

כי כלול הוראות שנועדו להבטיח י יםהעברת שטח ה בדברהסכם בין מדינות חברות באמנכל  .1
כמיטב חברה באמנה תפעל כתוצאה מההעברה. מדינה  אזרחות חסר אף אדם לא יהפוך ל
  ה חברה באמנה זו יכלולמדינה שאינבינה לבין כי כל הסכם כזה  יכולתה כדי להבטיח

 .כאמור הוראות

רוכשת שטח בדרך או שאליה  עברשטח מואשר  חברה באמנהבהעדר הוראות כאלה מדינה  .2
כתוצאה אזרחות  יחסרל היו הופכים ןאלמלא כאנשים אשר ל אזרחותהאת עניק אחרת ת

 .הרכישהמההעברה או  

 
 11סעיף 

 
המדינות החברות באמנה יקדמו מוקדם ככל האפשר, לאחר ההפקדה השישית של מסמך האשרור 

אדם המבקש ליהנות   ואליאשר  המאוחדות,או ההצטרפות, את הקמתו של גוף במסגרת האומות 
לרשות   גשת תביעתוסיוע בהקבלת תביעתו ומהוראות אמנה זו יוכל לפנות לצורך בחינת 

 .המתאימה
 

 12סעיף 

 

בהתאם   ,חוקלידה מכוח בעת האזרחותה  ה אתעניקמ חברה באמנה אשר אינהביחס למדינה  .1
עשויות לחול, , 4או סעיף  ( 1)1עיף , הוראות סאמנה זושל  4סעיף  (  או 1) 1סעיף להוראות 

אנשים  על כמו גם , לתוקף של אמנה זו הכניסת על בני אדם שנולדו לפניבהתאם למקרה, 
 .כניסתה לתוקף שנולדו לאחר

של אמנה  לתוקףכניסתה  אמנה זו תחולנה על בני אדם שנולדו לפני( של 4) 1 הוראות סעיף .2
 ה לתוקף.כניסתאנשים שנולדו לאחר על  כמו גםזו, 

חברה  שנמצאו בשטח של מדינה  םישל אמנה זו תחולנה רק על אסופי 2הוראות סעיף  .3
 .האמורה  למדינהזו ביחס  לתוקף של אמנה הלאחר כניסת באמנה

 
 13סעיף 

 
באופן שיש בו כדי לגרוע מכל הוראה אחרת המסייעת לצמצום חוסר אמנה זו לא תתפרש 

בעתיד, או  תהיה תקפהכעת או  התקפהחברה באמנה  של מדינה  בחוקיההאזרחות הכלולה 
  ,בעתיד תהיה תקפהכעת או  התקפהאו הסכם, חוזה -ת, אמנתאחר אמנהבשעשויה להיות כלולה 

 .החברות באמנהבין שתיים או יותר מדינות  

 
 14סעיף 

 
ניתן  אשר לא ,מהיישולאו אמנה זו פרשנות בנוגע ל חברות באמנהכל מחלוקת בין מדינות 

 בקשת אחד מהצדדיםפי הבינלאומי לצדק ל דין בית הבפני  תובא ,באמצעים אחרים הליישב

 .למחלוקת
 

 15סעיף 
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שטחים , ו קולוניה שטחי נאמנות,עצמי,  השלטון  הנטולי שטחים כל האמנה זו תחול על  .1
; המדינה  הבינלאומייםשמדינה כלשהי החברה באמנה אחראית ליחסיהם  כפריים אחרים
שטח על ההצטרפות האשרור או החתימה, הבעת   תצהיר בדבר הנוגעת החברה באמנה

אשרור החתימה, ה כעובדה הנובעת מעצםשעליהם תחול האמנה  הכפרייםשטחים ה או
   .לסעיף זה 2 "קבכפוף להוראות ס ,כאמור הצטרפותה או

, או  , לצורך אזרחותטרופוליןהמ שטחל זההבאופן אינו מטופל  כפריבו שטח שבכל מקרה  .2
מנהגים של  האו   החוקים פיעל  כפרישל שטח  מראשהסכמה נדרשת בכל מקרה שבו 

  זה, שטחבתחומי האמנה  החלתצורך ל הכפרי שטחהאו של  החברה באמנההמדינה 
של  הסכמה הדרושה  כדי להבטיח את ה מאמציםתשקיע אותה מדינה חברה באמנה 

עשר חודשים ממועד החתימה על האמנה על ידי  ה של שניםתקופתוך ב הכפריהשטח 
על  תודיע חברה באמנההמדינה הכזו  הסכמה תושג , וכאשר חברה באמנהאותה מדינה 

שטחים ה או  של האומות המאוחדות. אמנה זו תחול על השטח מזכיר הכלליכך ל
 .על ידי המזכיר הכללי  ההודעה ממועד קבלתהחל בהודעה כאמור המצוינים 

החברות לסעיף זה, המדינות  2  "קלאחר תום תקופת שנים עשר החודשים האמורים בס .3
שטחים אותם  תוצאות ההתייעצויות עם  עליודיעו למזכיר הכללי הנוגעות בדבר  באמנה
ייתכן שלא נתנו את ואשר  באחריות הן נושאותבינלאומיים ה הםיחסישל כפריים
 .זואמנה החלת ל תםהסכמ

 
 16סעיף 

 

  31-עד ל  1961 באוגוסט 30-האומות המאוחדות מ משרדיאמנה זו תהיה פתוחה לחתימה ב .1
 . 1962 במאי

 :מצדאמנה זו, תהיה פתוחה לחתימה  .2

 ;חברה באומות המאוחדות הכל מדינ .א

 אזרחות של חוסר צמצום עידת האו"ם לביעור או והוזמנה להשתתף בושכל מדינה אחרת  .ב
 ;עתידי

לחתום על   להזמין אותה שהעצרת הכללית של האומות המאוחדות עשויה כל מדינה  .ג
 .האמנה או להצטרף אליה

 .המאוחדות אצל המזכיר הכללי של האומות וומסמכי האשרור יופקד טעונה אשרוראמנה זו   .3

 הצטרפותהלסעיף זה.  2 "קשל המדינות המוזכרות בס ןאמנה זו תהיה פתוחה להצטרפות .4
 .הפקדת מסמך ההצטרפות אצל המזכיר הכללי של האומות המאוחדותבוצע בת

 

 17סעיף 

 

 םסעיפינוגע לב הביע הסתייגותכל מדינה לרשאית הצטרפות ה אשרור או  החתימה, הבעת  .1
 .  15או  14,  11

 .תהיינה קבילותלא  אמנה זובנוגע להסתייגויות אחרות  .2

 
 18סעיף 

 

 אשרור או הצטרפות. של המסמך השישי  תתאריך הפקדאמנה זו תיכנס לתוקף שנתיים לאחר  .1

ת המסמך  הפקד לאחר הזאת או המצטרפת אליהאמנה את הכל מדינה המאשררת גבי ל .2
שבו    מועדהביום התשעים לאחר  ףלתוקהאמנה יכנס ת, השישי של אשרור או הצטרפות

אמנה ל כניסתה לתוקף ש תאריךאו במסמך אשרורה או הצטרפותה  הפקידה אותה מדינה את 
 .מביניהם המאוחרלפי  לסעיף זה,  1ס"ק בהתאם להוראות זו 

 
 19סעיף 
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 שתימסרעל ידי הודעה בכתב  עתמאמנה זו בכל  להסתלקרשאית חברה באמנה כל מדינה  .1
החברה מדינה ביחס ליכנס לתוקף תלמזכיר הכללי של האומות המאוחדות. הסתלקות כאמור 

 .על ידי המזכיר הכללי ההסתלקות שנה אחת לאחר תאריך קבלת האמורה באמנה

שטח שאינו  ב-בת תחולה, אמנה זו הפכה 15במקרים בהם, בהתאם להוראות סעיף  .2
רשאית בכל עת לאחר מכן, בהסכמתו של זו , מדינה חברה באמנהשל מדינה  מטרופולין

בר הסתלקות מאמנה בדשל האו"ם   הכלליהודעה למזכיר  בנפרדמסור , להשטח הנוגע בדבר
תיכנס לתוקף שנה אחת לאחר תאריך קבלת הודעה על   . ההסתלקותהאמורשטח זו ביחס ל

הודעה  בדבר  האחרות החברות באמנההמדינות  לכל יודיע אשר כך על ידי המזכיר הכללי, 
 ותאריך מסירתה או קבלתה.כאמור 

 
 20סעיף 

 

למדינות שאינן חברות  או"ם וב ותהמזכיר הכללי של האומות המאוחדות יודיע לכל החבר .1
 :פרטים הבאיםבדבר ה  16מוזכרות בסעיף ה

 ;16חתימות, אשרורים והצטרפויות לפי סעיף   .א

 ;17לפי סעיף הסתייגויות  .ב

 ;18פי סעיף להאמנה לתוקף  תהתאריך שבו נכנס .ג

 .19לפי סעיף  הסתלקויות .ד

ת  , לאחר הפקדהכלליתביא לתשומת הלב של העצרת  י זכיר כללי של האומות המאוחדותהמ .2
תו של גוף בהתאם שאלת הקמאת הצטרפות לכל המאוחר,  של אשרור או המסמך השישי
 . 11למצוין בסעיף 

 
 21סעיף 

 

 .לתוקףה אמנה זו תירשם על ידי המזכיר הכללי של האומות המאוחדות במועד כניסת
 ולראיה חתמו החתומים מטה, המוסמכים על ידי מדינותיהם, על אמנה זו.  

 ,תסיניבת, אנגליב, ולה נוסחים, בעותק יחיד, 1961אוגוסט, ב 30- יום הבה בניו יורק, תעשנ
, האומות המאוחדות  ןופקד בארכיוהמהימנים במידה שווה, והיא ת תרוסיבו תצרפתיב, תספרדיב

 ותעל ידי המזכיר הכללי של האומות המאוחדות לכל החבר יימסרוה  מאושרים של והעתקים

 .אמנה זול 16בסעיף  ותמוזכרלמדינות שאינן חברות ההמאוחדות ו אומותב

 

 

 


