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ةيسنجلا مادعنا تالاح ضفخ نأشب ةيقافتا
896 ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا رارقل اقيبطت 1961 ماع مث 1959 ماع دقعنا نيضوفم رمتؤم 1961سطسغأ/بآ 30 يف اهدمتعا

1954 ربمسيد/لوألا نوناك 4 يفخرؤملا )9-د(

18 ةداملا ماكحأل اقبط ،1975 ربمسيد/لوألا نوناك 13 :ذافنلا ءدب خيرات

،ةدقاعتملا لودلا نإ
،1954 ربمسيد/لوألا نوناك 4 موي ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا هتدمتعا يذلا )9-د( 896 رارقلاب المع

،يلود قافتا قيرط نع ةيسنجلا مادعنا تالاح ضفخ بصوتسملا نم يرت ذإو
:ةيلاتلا ماكحألا يلع تقفتا دق

1 ةداملا

:ةيسنجلا هذه حنم متيو .ةيسنجلا ميدع كلذ الول نوكيو اهميلقإ يف دلوي يذلا صخشلل اهتيسنج ةدقاعتم ةلود لك حنمت .1
وأ ،ةدالولا يدل نوناقلا مكحب )أ(
الو .ينطولا نوناقلا اهيلع صني يتلا ةقيرطلاب ،هنع ةباينلاب وأ ينعملا صخشلا لبق نم ،ةصتخملا ةطلسلا يلإ مدقي بلط يلع ءانب )ب(
،بلطلا اذه لثم ضفري نأ ،ةداملا هذه نم 2 ةرقفلا ماكحأب انهر ،زوجي
حنم يلع اضيأ صنت نأ ،ةرقفلا هذه نم )ب( ةيعرفلا ةرقفلل اقفو متي بلط يلع ءانب اهتيسنج حنم يلع اهعيرشت صني يتلا ةدقاعتملاةلودللو
.اهنوناق اهددحي يتلا طورشلابو نسلا يف نوناقلا مكحب اهتيسنج
:ةيلاتلا طورشلا نم رثكأ وأ دحاوب انوهرم ةداملا هذه نم )ب( 1 ةيعرفلا ةرقفلل اقفو اهتيسنج حنم لعجت نأ ةدقاعتملا ةلودلل .2
ةيداحلا نس لبق يضقنت نأ زوجي الو ةرشع ةنماثلا نس نع اهؤدبم رخأتي ال ،ةدقاعتملا ةلودلا اهددحت ةرتف لالخ بلطلا مدقي نأ )أ(
يلع لوصحلا يلإ ةجاح نود بلطلا اذهب ايصخش مدقتي نأل الهأ حبصي اميك لقألا يلع ةنس ةلهم ينعملا صخشلا حنمي نأ يلعو ،نيرشعلاو
،كلذل هلهؤي نذإ
رشع اهعومجم زواجي ال ،ةلودلا هذه نوناق اهددحي ةرتف لالخ ةدقاعتملا ةلودلا ميلقإ يف ةداتعم ةروصب ماقأ دق ينعملا صخشلا نوكي نأ )ب(
،تاونس سمخ بلطلا ميدقت ةرشابم قبسي يذلا اهرطش زواجي الو تاونس
،يئانج لعفل رثكأ وأ تاونس سمخ نجسلاب هيلع مكح وأ يموقلا نمألا دض ةميرجب نيدأ دق ينعملا صخشلا نوكي الأ )ج(
.ةيسنجلا ميدع ماودلا يلع لظ دق ينعملا صخشلا نوكي نأ )د(
،اهتيسنج لمحت مأ نم ةدقاعتملا ةلودلا ميلقإ يف جاوزلا طابر يفدولوملا لفطلا حنمي ،ةداملا هذه نم 2 ةرقفلاو )ب( 1 ةرقفلا ماكحأ مغر .3
.ةيسنجلا ميدع ،كلذ الول ،ودغيس ناك اذإ ةدالولا يدل ةيسنجلا هذه
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،ناك اذإ ،ةيسنجلا هذهب اعتمتم هتدالو خيراتب هيوبأ دحأ نوكيو ةيسنجلا ميدع كلذ الول نوكي صخش يأل اهتيسنج ةدقاعتملا ةلودلا حنمت .4
يف دلو يتلا ةدقاعتملا ةلودلا ةيسنج باستكا عطتسي مل ،ةاضتقملا ةماقإلا طورشل هئافيتسا مدع وأ هبلط ميدقتل ةددحملا نسلا هزواجت مكحب
نوناقلا وه اهتيسنج يلع لوصحلا سمتلي يتلا ةدقاعتملا ةلودلا نوناق ناك ،نيتفلتخم نيتيسنج هتدالو يدل نالمحي هاوبأ ناك اذإف .اهميلقإ
اذه مدقي ةيسنجلا يلع لوصحلل بلط ميدقت بوجو ةلاح يفو .همأ ةيسنج مأ هيبأ ةيسنج عبتت نأ بجي له هتيسنج رمأ يف تبلا يف صتخملا
5 ةرقفلا ماكحأب انهر زوجي الو .ينطولا نوناقلا اهيلع صني يتلا ةقيرطلاب ،هنع ةباينلاب وأ هسفن صخشلا لبق نم ةصتخملا ةهجلا يلإ بلطلا
.بلطلا اذه لثم ضفري نأ ،ةداملا هذه نم
:ةيلاتلا طورشلا نم رثكأ وأ دحاوب انوهرم ةداملا هذه نم 4 ةرقفلا ماكحأل اقفو اهتيسنج حنم لعجت نأ ةدقاعتملا ةلودلل .5
،اماع 23 نم لقأ نوكي نأ زوجي ال ،ةدقاعتملا ةلودلا هددحت انس بلاطلا غولب لبق بلطلا مدقي نأ )أ(
ةدقاعتملا ةلودلا اهددحت ،بلطلا ميدقت ةرشابم قبست ةرتف لالخ ةدقاعتملا ةلودلا ميلقإ يف ةداتعم ةروصب ماقأ دق ينعملا صخشلا نوكي نأ )ب(
،تاونس ثالث زواجتت الأ يلع
.ةيسنجلا ميدع ماودلا يلع لظ دق ينعملا صخشلا نوكي نأ )ج(

2 ةداملا

.ةلودلا هذه ةيسنج نالمحي نيوبأ نم ميلقإلا اذه يف ادولوم ةدقاعتم ةلود ميلقإ يف هيلع رثعي يذلا طيقللا ربتعي ،سكعلا تبثي مل ام

3 ةداملا

عفرت يتلا ةلودلا ميلقإ يف ادولوم ةرئاط وأ ةرخاب نتم يلع دولوملا ربتعي ،ةيقافتالا هذه راطإ يف ةدقاعتملا لودلا تامازتلا ديدحت ضارغأل
.ةلاحلل اعبت ،اهيف ةلجسم ةرئاطلا نوكت يتلا وأ اهملع ةرخابلا

4 ةداملا

هتدالو خيراتب هيوبأ دحأ ناك اذإ ،ةيسنجلا ميدع كلذ الول نوكيو ةدقاعتم ةلود ميلقإ يف دلوي مل صخش يأل اهتيسنج ةدقاعتم ةلود لك حنمت .1
وه اهتيسنج يلع لوصحلا سمتلي يتلا ةلودلا نوناق ناك ،ةيسنجلا سفن هتدالو يدل نالمحي هاوبأ نكي مل اذإف .يلوألا ةلودلا كلت ةيسنجب اعتمتم
:ةرقفلا هذهل اقفو ةحونمملا ةيسنجلا حنم متيو .همأ ةيسنج مأ هيبأ ةيسنج عبتت نأ بجي له هتيسنج رمأ يف تبلا يف صتخملا نوناقلا
وأ ،ةدالولا يدل نوناقلا مكحب )أ(
الو .ينطولا نوناقلا اهيلع صني يتلا ةقيرطلاب ،هنع ةباينلاب وأ ينعملا صخشلا لبق نم ،ةصتخملا ةطلسلا يلإ مدقي بلط يلع ءانب )ب(
.بلطلا اذه لثم ضفري نأ ،ةداملا هذه نم 2 ةرقفلا ماكحأب انهر ،زوجي

:ةيلاتلا طورشلا نم رثكأ وأ دحاوب انوهرم ةداملا هذه نم 1 ةرقفلا ماكحأل اقفو اهتيسنج حنم لعجت نأ ةدقاعتملا ةلودلل .2
،اماع 23 نم لقأ نوكي نأ زوجي الو ،ةدقاعتملا ةلودلا هددحت انس بلاطلا غولب لبق بلطلا مدقي نأ )أ(
ةدقاعتملا ةلودلا اهددحت ،بلطلا ميدقت ةرشابم قبست ةرتف لالخ ةدقاعتملا ةلودلا ميلقإ يف ةداتعم ةروصب ماقأ دق ينعملا صخشلا نوكي نأ )ب(
،تاونس ثالث زواجتت الأ يلع
،يموقلا نمألا دض ةميرجب نيدأ دق ينعملا صخشلا نوكي الأ )ج(
.ةيسنجلا ميدع ماودلا يلع لظ دق ينعملا صخشلا نوكي نأ )د(

5 ةداملا

وأ ،بسنلا تابثإ وأ ،جاوزلا ءاضقنا وأ جاوزلاك ،يصخشلا عضولا يف رييغت يأ يلع ةيسنجلا نادقف بتري ةدقاعتملا ةلودلا نوناق ناك اذإ .1
.يرخأ ةيسنج باستكا وأ ةزايحب اطورشم نادقفلا اذه لعج بجوتي ،ينبتلا وأ ،بسنلاب فارتعالا

هل رفوت نأ بجوتي ،هبسنب فارتعالل ةجيتنك ةلودلا هذه ةيسنج دقفي ،ةدقاعتملا ةلودلا عيرشتل اقفو ،جاوزلا طابر جراخ دولوملا ناك اذإ .2
نم ةمارص دشأ نوكت نأ بلطلا اذه اهل عضخي يتلا طورشلل زوجي الو ةصتخملا ةطلسلا يلإ مدقي يطخ بلطب ةيسنجلا هذه دادرتسا ةيناكمإ
.ةيقافتالا هذه نم 1 ةداملا نم 2 ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا كلت
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6 ةداملا

لعج بجوتي ،ةيسنجلا هذه هدالوأ وأ هجوز نادقف عبتتسي اهنم هديرجت وأ هتيسنجل صخشلا نادقف نأ يلع صني ةدقاعتملا ةلودلا عيرشت ناك اذإ
.يرخأ ةيسنج باستكا وأ ةزايحب اطورشم نادقفلا اذه

7 ةداملا

ناك اذإ الإ ةيسنجلا هذه نادقف يلإ يضفي نأ يلختلا اذهل زوجي ال ،اهنع يلختلا وأ ةيسنجلا نادقف بتري ةدقاعتملا ةلودلا عيرشت ناك اذإ )أ( .1
،يرخأ ةيسنج ،بستكا وأ ،زوحي ينعملا صخشلا
14 و 13 نيتداملا يف اهيلع صوصنملا ئدابملا عم ضراعتي نأ اهقيبطت نأش نم ناك اذإ ةداملا هذه نم )أ( 1 ةرقفلا ماكحأ يرست ال )ب(
.1948 ربمسيد/لوألا نوناك 10 يف ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا هترقأ يذلا ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم
هباستكاب ديكأت يلع لصحي وأ يبنجألا دلبلا اذه ةيسنج بستكي مل ام يبنجأ دلب يف سنجتلا بلط اذإ هتيسنج ةدقاعتم ةلود ةيأ نطاوم دقفي ال .2
.اهل

وأ دلبلا هترداغم ببسب ةيسنجلا ميدع هلعجي وحن يلع هتيسنج ةدقاعتم ةلود ةيأ نطاوم دقفي ال ،ةداملا هذه نم 5 و 4 نيترقفلا ماكحأب انهر .3
.ليبقلا اذه نم رخآ ببس يأ وأ ليجستلا مدع وأ جراخلا يف هتماقإ

تاونس عبس نع لقت الأ يلع ،ةينعملا ةدقاعتملا ةلودلا نوناق اهددحي ةرتف جراخلا يف هتماقإ ببسب هتيسنج سنجتملا صخشلا دقفي نأ زوجي .4
.هتيسنجب ظافتحالا يلع همزعب ةصتخملا ةطلسلا غلبي مل وه اذإ ،ةيلاتتم
دشرلا نس مهغولب يلع ةنس ءاضقنا دعب اهتيسنجب مهظافتحا لعجي نأ اهميلقإ جراخ نيدولوملا اهينطاوم ةلاح يف ،ةدقاعتملا ةلودلا عيرشتل .5
.ةصتخملا ةطلسلا يدل ليجستلا وأ ةلودلا كلت ميلقإ يف نيحلا كلذ يف مهتماقإب انوهرم
اذه رظح ناك ولو ىتح ،ةيسنجلا ميدع هلعجي وحن يلع ةدقاعتم ةلود ةيسنج درف يأ دقفي ال ،ةداملا هذه يف ةروكذملا فورظلا ريغ يف .6
.ةيقافتالا هذه ماكحأ نم رخآ مكح يأ يف حيرص صنب دراو ريغ نادقفلا

8 ةداملا

.ةيسنجلا ميدع هلعجي نأ ديرجتلا اذه نأش نم ناك اذإ هتيسنج نم صخش يأ ديرجت نع ةدقاعتملا لودلا عنتمت .1
:ةدقاعتملا ةلودلا ةيسنج نم صخشلا ديرجت نكمي ،ةداملا هذه نم 1 ةرقفلا ماكحأ نم مغرلا يلع .2
،هتيسنجل صخشلا نادقفب ،7 ةداملا نم 5 و 4 نيترقفلا ىضتقمب ،اهيف حمسي يتلا فورظلا يف )أ(
.لايتحالاب وأ ةبذاك تانايب ميدقتب ةيسنجلا يلع لصح اذإ )ب(
تصن يه اذإ هتيسنج نم صخشلا ديرجت يف اهقحب ظفتحت نأ ةدقاعتملا ةلودلل زوجي ،ةداملا هذه نم 1 ةرقفلا ماكحأ نم مغرلا يلع .3

نم نوكت نأ ةطيرش ،ةيلاتلا بابسألا نم رثكأ وأ دحاو مايق يدل قحلا اذهب اهظافتحا يلع ،مامضنالا وأ قيدصتلا وأ عيقوتلا يدل ،اديدحت
:نيحلا كلذ يف ينطولا اهعيرشت اهيلع صني يتلا بابسألا
:ةدقاعتملا ةلودلل ءالولا يف هبجاو ضقاني وحن يلع افرصتم ،صخشلا نوكي نأ )أ(
وأ ،اهنم بتاور لوبق ةلصاوم وأ لوبقب وأ يرخأ ةلودل تامدخ ءادأ ةلصاوم وأ ءادأب ،ةلودلا هذه بناج نم حيرص رظحل افالخ ،ماق دق "1"
،ةلودلل ةيويحلا حلاصملاب اريطخ ىذأ قحلي وحن يلع فرصت دق "2"
ةلودلل ءالولا ذبن يلع هميمصت عطاقلا ليلدلاب رهظأ وأ ءالولا اذه ايمسر نلعأ وأ يرخأ ةلودل ءالولا نيمي مسقأ دق صخشلا نوكي نأ )ب(
.ةدقاعتملا

رفوي نأ بجي يذلا ،نوناقلل اقفو الإ ةداملا هذه نم 3 و 2 ناترقفلا اهزيجت يتلا ديرجتلا ةطلس مدختست نأةدقاعتملا ةلودلل زوجي ال .4
.رخآ لقتسم زاهج وأ ءاضقلا مامأ ةفصنم ةمكاحم يف قحلا ينعملا صخشلل

9 ةداملا

.ةيسايس وأ ةينيد وأ هينثا وأ ةيرصنع بابسأل مهتيسنج نم صاخشألا نم ةعومجم ةيأ وأ صخش يأ ديرجت ةدقاعتملا لودلل زوجي ال

10 ةداملا
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حبصي نأل صخش يأ ضرعت مدع نامض فدهتست اماكحأ ام ميلقإ لقن يلع صنتو ةدقاعتم ةلود نيب دقعت ةدهاعم ةيأ نمضتت نأ بجي .1

عم اهدقعت ةدهاعم ةيأ يف ماكحألا هذه داريإ نامضل دهج نم كلمت ام يصقأ لذبت نأ ةدقاعتم ةلود لك يلعو .لقنلا اذه لعفب ةيسنجلا ميدع
.ةدهاعملا هذه يف افرط تسيل ةلود
اهتيسنج حنمت نأ رخآ وحن يلع اميلقإ تبستكا وأ ،ام ميلقإ اهل لقن يتلا ةدقاعتملا ةلودلا يلع نوكي ،ماكحألا هذه داريإ مدع ةلاح يف .2
.باستكالا وأ لقنلا اذه لعفب ةيسنجلا يميدع كلذ الول نونوكيس نيذلا صاخشألل

11 ةداملا

،سداسلا مامضنالا وأ قيدصتلا كص عاديإ يلي نكمم تقو برقأ يفو ،ةدحتملا ممألا راطإ لخاد ،متي نأ يلع لمعلل ةدقاعتملا لودلا يعست

ةطلسلا يلإ اهميدقت يف مهدعاسيو مهتابلط سردي اميك هيلإ اؤأجلي نأ ةيقافتالا هذه نم ةدافإلاب نوبلاطي نيذلا صاخشألا عيطتسي زاهج ءاشنإ
.ةصتخملا

12 ةداملا

ةيقافتالا هذه نم 4 ةداملا وأ 1 ةداملا نم 1 ةرقفلا ماكحأ ءاوسلا يلع هدعب وأ ةيقافتالا هذه ذافن ءدب لبق نيدولوملا صاخشألا يلع قبطنت .1
.ةروكذملا ماكحألل اقفو ةدالولا يدل نوناقلا مكحب اهتيسنج حنمت ال يتلا ةدقاعتملا لودلاب قلعتي ام يف ،ةلاحلل اعبت ،
.ءاوسلا يلع هدعب وأ ةيقافتالا هذه ذافن ءدب لبق نيدولوملا صاخشألا يلع ةيقافتالا هذه نم 1 ةداملا نم 4 ةرقفلا ماكحأ قبطنتو .2
كلت ءازإ ةيقافتالا هذه ذافن ءدب دعب ةدقاعتم ةلود ميلقإ يف مهيلع رثعي نيذلا ءاطقللا يلع الإ قبطنت الف ةيقافتالا هذه نم 2 ةداملا ماكحأ امأ .3
.ةلودلا

13 ةداملا

عيرشتلا دعب اميف وأ نآلا اهيلع لمتشي دق ،ةيسنجلا مادعنا تالاح ضفخ يلع انوع رثكأ ماكحأ ةيأ سمي وحن يلع ةيقافتالا هذه ليوأت زوجي ال
.رثكأ وأ نيتدقاعتم نيتلود نيب يرسي قافتا وأ يرخأ ةدهاعم وأ ةيقافتا يأ دعب اميف وأ نآلا اهيلع لتمشت دق وأ ،ةدقاعتم ةلود ةيأ يف ذفانلا

14 ةداملا

يلع ءانب ةيلودلا لدعلا ةمكحم يلإ لاحي ،يرخأ لئاسوب هتيوست رذعتتو ،اهقيبطت وأ ةيقافتالا هذه ريسفت لوح ةدقاعتملا لودلا نيب أشني عازن يأ
.هيف فارطألا نم يأ بلط

15 ةداملا

ةيلوبورتملا ريغ ميلاقألاو ،ةرمعتسملاو ،ةياصولا تحت ةعوضوملاو ،يتاذلا مكحلاب ةعتمتملا ريغ ميلاقألا عيمج يلع ةيقافتالا هذه قبطنت .1
نأ .ةداملا هذه نم 2 ةرقفلا ماكحأب انهر ،ةينعملا ةدقاعتملا ةلودلا يلعو .ةيلودلا اهتاقالع نع ةلوؤسم ةدقاعتم ةلود ةيأ نوكت يتلا ىرخألا
وأ عيقوتلا اذهل ةجيتنك ايئاقلت ةيقافتالا اهيلع قبطنتس يتلا ةيلوبورتملا ريغ ميلاقألا وأ ميلقإلا نع ،مامضنالا وأ قيدصتلا وأ عيقوتلا يدل ،نلعت
.مامضنالا وأ قيدصتلا

فارعألا وأ نيناوقلا تناك اذإ وأ ،يلوبورتملا ميلقإلا نم اءزج ،ةيسنجلا ديعص يلع ،ربتعم ريغ ام يلوبورتم ريغ ميلقإ ناك اذإ .2
ةدقاعتملا ةلودلا لذبت ،ةيقافتالا هيلع قبطنت يكل ايرورض ميلقإلا اذه اضر لعجت يلوبورتملا ريغ ميلقإلا يف وأ ةدقاعتملا ةلودلا يف ةيروتسدلا
يتم ،اهيلعو .كلذ هبلطتي يذلا يلوبورتملا ميلقإلا اضر يلع ،ةيقافتالا اهعيقوت خيرات يلت ارهش رشع ينثا ةرتف لالخ ،لوصحلل اهدهج ةينعملا
اذه يف ةروكذملا ميلاقألا وأ ميلقإلا يلع ةيقافتالا هذه قبطنت كاذ ذإو .ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا هب رعشت نأ ،اضرلا اذه يلع لوصحلا مت
.ماعلا نيمألل هلوصو خيرات نم ءادتبا راعشإلا

جئاتنب ماعلا نيمألا مالعإب ةينعملا ةدقاعتملا لودلا موقت ،ةداملا هذه نم 2 ةرقفلا يف ةروكذملا رشع ىنثألا رهشألا ةرتف ءاضقنا رثأ يلع .3
ةيقافتالا هذه قابطنا يضترت اهنأ نلعت مل يتلاو ةيلودلا اهتاقالع نع ةلوؤسم ةروكذملا لودلا نوكت يتلا ةيلوبورتملا ريغ ميلاقألا عم اهتارواشم
.اهيلع
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16 ةداملا

.1962 ويام/رايأ 31 ىتح 1961 سطسغأ/بآ 30 ذنم ةدحتملا ممألا رقم يف عيقوتلل ةيقافتالا هذه ضرعت .1
:ةيقافتالا هذه عيقوت حاتي .2
،ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا عيمجل )أ(
،لبقتسملا يف ةيسنجلا مادعنا تالاح ضفخ وأ ةلازإب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم يلإ تيعد يرخأ ةلود ةيألو )ب(
.مامضنالا وأ عيقوتلل ةوعد اهيلإ تهجو دق ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا نوكت ةلود ةيألو )ج(
.ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا يدل قيدصتلا كوكص عدوتو ،قيدصتلل ةيقافتالا هذه عضخت .3
ممألل ماعلا نيمألا يدل مامضنا كص عاديإب مامضنالا عقيو ،ةداملا هذه نم 2 ةرقفلا يف اهيلإ راشملا لودلل ةيقافتالا هذه يلإ مامضنالا حاتي .4
.ةدحتملا

17 ةداملا

.15 و 14 و 11 داوملا نأشب ظفحت ءادبإ قح ،مامضنالا وأ قيدصتلا وأ عيقوتلا يدل ،ةلود ةيأل .1
.ةيقافتالا هذه يلع يرخأ تاظفحت ةيأ لبقت ال .2

18 ةداملا

.سداسلا مامضنالا وأ قيدصتلا كص عاديإ خيرات نم نيماع دعب ةيقافتالا هذه ذافن أدبي .1
نيعستلا مويلا يف اهءازإ ةيقافتالا ذافن أدبيف سداسلا مامضنالا وأ قيدصتلا كص عاديإ دعب اهيلإ مضنت وأ ةيقافتالا هذه قدصت يتلا ةلودلا امأ .2
هذه نم 1 ةرقفلا ماكحأل اقفو ةيقافتالا هذه ذافن هيف أدبي يذلا خيراتلا يف وأ ،اهمامضنا وأ اهقيدصت كص ةلودلا هذه عاديإ خيرات يلي يذلا
.اقحال ءاج امهيأ ،ةداملا

19 ةداملا

اذه لوعفم نايرس أدبيو ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا يلإ هجوم يطخ راعشإب نيح يأ يف ةيقافتالا هذه نم بحسنت نأ ةدقاعتم ةلود ةيأل .1
.راعشإلل ماعلا نيمألا مالتسا خيرات يلع ماع رورم يدل ةينعملا ةدقاعتملا ةلودلا ءازإ باحسنالا

هذه عسو يف نوكي ،ةدقاعتم ةلودل عبات يلوبورتم ريغ ميلقإ يلع ةقبطنم ،15 ةداملا ماكحأل اقفو ،ةيقافتالا هذه تحبصأ نأ ثدح اذإ .2
.ميلقإلا كلذب قلعتي ام يف ةدح يلع ةيقافتالا نم باحسنالا نلعي ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا يلإ راعشإ هيجوت ،ينعملا ميلقإلا ةقفاومب ،ةلودلا
هب ىرخألا ةدقاعتملا لودلا عيمج رعشي يذلا ماعلا نيمألا يلإ روكذملا راعشإلا لوصو يلع ماع رورم يدل باحسنالا اذه لوعفم نايرس أدبيو
.هل همالتسا خيراتبو

20 ةداملا

:16 ةداملا يف اهيلإ راشملا ءاضعألا ريغ لودلاو ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا عيمج راعشإب ماعلا نيمألا موقي .1
،16 ةداملا بجومب تامامضنالاو تاقيدصتلاو تاعيقوتلاب )أ(

،17 ةداملا بجومب تاظفحتلاب )ب(

،18 ةداملاب المع ةيقافتالا هذه ذافن هيف أدبي يذلا خيراتلاب )ج(

،19 ةداملا ىضتقمب تاباحسنالاب )د(

ةلأسم يلإ ةماعلا ةيعمجلا رظن ءاعدتساب ،دح يصقأ يلع سداسلا مامضنالا وأ قيدصتلا كص عاديإ دعب ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا موقي .2
.اهيف هيلإ راشملا زاهجلا ءاشنإب ،11 ةداملل اقفو ،مايقلا

21 ةداملا

.اهذافن ءدب خيرات يف ةيقافتالا هذه ليجستب ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا موقي
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.مهتاءاضمإب ةيقافتالا هذه هاندأ نوعقوملا ليذ ،كلذل اتابثإ
ةيجحلا يف ىواستتو ةديحو ةخسن يلع ،نيتسو دحاوو ةئامعستو فلأ ماع سطسغأ/بآ رهش نم نيثالثلا مويلا يف ،كرويوين يف تررح
يلإ اهنم ةقدصم اروص ماعلا نيمألا ملسيو ةدحتملا ممألا تاظوفحم يف عدوتو ،ةيسنرفلاو ةينيصلاو ةيسورلاو ةيزيلكنإلاو ةينابسألاب اهصوصن
.ةيقافتالا هذه نم 16 ةداملا يف اهيلإ راشملا ءاضعألا ريغ لودلاو ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا عيمج

ةيسيئرلا ةحفصلا

اهراركت رثكي ةلئسأ

ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا
يعامتجالا لصاوتلا طئاسو يف

ةيماسلا ةيضوفملل يراكذتلا عقوملا
ناسنإلا قوقحل

ةساردلاو لمعلا صرف

لاقن قيبطت

عقوملا ةطيرخ

ناسنإلا قوقح ةيضوفم ©
1996-2019

طقف ةيزيلجنالا ةغللاب رفوتم ىوتحملا *

ةيسنجلا مادعنا تالاح ضفخ نأشب ةيقافتا | ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/Statelessness.aspx

6 of 6 2021-10-11, 3:02 PM

https://www.ohchr.org/AR/
https://www.ohchr.org/AR/
https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/FrequentlyAskedQuestions.aspx
https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/FrequentlyAskedQuestions.aspx
https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/SocialMedia.aspx
https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/SocialMedia.aspx
https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/SocialMedia.aspx
https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Memorial/Pages/OHCHRMemorial.aspx
https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Memorial/Pages/OHCHRMemorial.aspx
https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Memorial/Pages/OHCHRMemorial.aspx
https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/WorkStudyOpportunities.aspx
https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/WorkStudyOpportunities.aspx
https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/mobileapp.aspx
https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/mobileapp.aspx
https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/Sitemap.aspx
https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/Sitemap.aspx
https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/Copyright.aspx
https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/Copyright.aspx
https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/Copyright.aspx
https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/Copyright.aspx
https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/Copyright.aspx

