احفاليت بشأى الحموق السياسيت للورأة
اعخودث وعرضج للخوليع والخصديك واالنضوام بووجب لرار الجوعيت العاهت
لألهن الوخحدة ( 640د )7-الوؤرخ في  20كانوى األول/ديسوبر 1952
حاريد بدء النفاذ 7 :حووز/يوليه  ،1954وفما ألحكام الوادة 6
إْ األعشاف اٌّزؼبلذح،
سغجخ ِٕٙب ف ٟإػّبي ِجذأ رسب ٞٚاٌشجبي ٚإٌسبء ف ٟاٌذمٛق اٌٛاسد ف١ِ ٟثبق األُِ اٌّزذذح،
ٚاػزشافب ِٕٙب ثأْ ٌىً شخض دك اٌّشبسوخ ف ٟإداسح اٌشؤ ْٚاٌؼبِخ ٌجٍذٖ ،سٛاء ثظٛسح ِجبششح أ ٚثٛاسغخ
ِّثٍ٠ ٓ١خزبس ْٚف ٟدش٠خٚ ،اٌذك ف ٟأْ رزبح ٌٗ ػٍ ٟلذَ اٌّسبٚاح ِغ سٛاٖ فشطخ رمٍذ إٌّبطت اٌؼبِخ فٟ
ثٍذٖٚ ،سغجخ ِٕٙب ف ٟجؼً اٌشجبي ٚإٌسبء ٠زسب ْٚٚف ٟاٌزّزغ ثبٌذمٛق اٌس١بس١خ ٚفِّ ٟبسسزٙب ،عجمب ألدىبَ
ِ١ثبق األُِ اٌّزذذح ٚاإلػالْ اٌؼبٌٌّ ٟذمٛق اإلٔسبْ،
ٚلذ لشسد ػمذ ارفبل١خ ػٍ٘ ٟزا اٌمظذ،
ٚلذ ارفمذ ػٍ ٟاألدىبَ اٌزبٌ١خ:
الوادة 1
ٌٍٕسبء دك اٌزظ٠ٛذ ف ٟجّ١غ االٔزخبثبد ،ثششٚط رسب ٞٚثٚ ٕٓٙ١ث ٓ١اٌشجبي ،د ْٚأ ٞرّ١١ض.
الوادة 2
ٌٍٕسبء األٍ٘١خ ف ٟأْ ٕ٠زخجٓ ٌجّ١غ اٌ١ٙئبد إٌّزخجخ ثباللزشاع اٌؼبَ ،إٌّشأح ثّمزض ٝاٌزشش٠غ اٌٛعٕ ،ٟثششٚط
رسب ٞٚثٚ ٕٓٙ١ث ٓ١اٌشجبي د ْٚأ ٞرّ١١ض.
الوادة 3
ٌٍٕسبء أٍ٘١خ رمٍذ إٌّبطت اٌؼبِخ ِّٚبسسخ جّ١غ اٌٛظبئف اٌؼبِخ إٌّشأح ثّمزض ٝاٌزشش٠غ اٌٛعٕ ،ٟثششٚط
رسب ٞٚثٚ ٕٓٙ١ث ٓ١اٌشجبي ،د ْٚأ ٞرّ١١ض.
الوادة 4
٠ .1فزخ ثبة رٛل١غ ٘زٖ االرفبل١خ ثبٌٕ١بثخ ػٓ أ ٞػض ٛف ٟاألُِ اٌّزذذحٚ ،وزٌه ثبٌٕ١بثخ ػٓ أ٠خ دٌٚخ أخشٞ
ٚجٙذ إٌٙ١ب اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزذذح دػٛح ف٘ ٟزا اٌشأْ.
 .2رخضغ ٘زٖ االرفبل١خ ٌٍزظذ٠كٚ .رٛدع طىٛن اٌزظذ٠ك ٌذ ٞاألِ ٓ١اٌؼبَ ٌألُِ اٌّزذذح.
الوادة 5
٠ .1زبح االٔضّبَ إٌ٘ ٟزٖ االرفبل١خ ٌجّ١غ اٌذٚي اٌّشبس إٌٙ١ب ف ٟاٌفمشح  ِٓ 1اٌّبدح اٌشاثؼخ.
٠ .2مغ االٔضّبَ ثئ٠ذاع طه أضّبَ ٌذ ٞاألِ ٓ١اٌؼبَ ٌألُِ اٌّزذذح.
الوادة 6
٠ .1جذأ ٔفبر ٘زٖ االرفبل١خ ف ٟاٌ َٛ١اٌزسؼ ٓ١اٌز ٍٟ٠ ٞإ٠ذاع طه اٌزظذ٠ك أ ٚاالٔضّبَ اٌسبدط.
 .2أِب اٌذٚي اٌز ٟرظذق االرفبل١خ أ ٚرٕضُ إٌٙ١ب ثؼذ إ٠ذاع طه اٌزظذ٠ك أ ٚاالٔضّبَ اٌسبدط ف١جذأ ٔفبر
االرفبل١خ إصاء٘ب ف ٟاٌ َٛ١اٌزسؼ ٓ١اٌز ٍٟ٠ ٞإ٠ذاػٙب طه اٌزظذ٠ك أ ٚاالٔضّبَ.
الوادة 7
إرا دذس أْ لذِذ أ٠خ دٌٚخ رذفظب ػٍ ٟأِٛ ِٓ ٞاد ٘زٖ االرفبل١خ ٌذ ٞرٛل١ؼٙب االرفبل١خ أ ٚرظذ٠مٙب إ٠ب٘ب أٚ
أضّبِٙب إٌٙ١ب٠ ،م َٛاألِ ٓ١اٌؼبَ ثئثالؽ ٔض اٌزذفظ إٌ ٟجّ١غ اٌذٚي اٌز ٟرى ْٛأ٠ ٚجٛص ٌٙب أْ رظجخ أعشافب
ف٘ ٟزٖ االرفبل١خٚ .أل٠خ دٌٚخ رؼزشع ػٍ ٟاٌزذفظ أْ رم َٛخالي رسؼِٛ٠ ٓ١ب ِٓ ربس٠خ االثالؽ اٌّزوٛس ( أٚ
ػٍ ٟأثش اٌ َٛ١اٌز ٞرظجخ ف ٗ١عشفب ف ٟاالرفبل١خ) أْ رشؼش األِ ٓ١اٌؼبَ ثأٔٙب ال رمجً ٘زا اٌزذفظٚ .ف٘ ٟزٖ
اٌذبٌخ ،ال ٠جذأ ٔفبر االرفبل١خ فّ١ب ث٘ ٓ١زٖ اٌذٌٚخ ٚاٌذٌٚخ اٌزٚ ٟضؼذ اٌزذفظ.
الوادة 8
 .1أل٠خ دٌٚخ أْ رٕسذت ِٓ ٘زٖ االرفبل١خ ثئشؼبس خغ ٟرٛج ٗٙإٌ ٟاألِ ٓ١اٌؼبَ ٌألُِ اٌّزذذح٠ٚ .جذأ ِفؼٛي ٘زا
االٔسذبة ٌذ ٞأمضبء سٕخ ػٍ ٟربس٠خ رٍم ٟاألِ ٓ١اٌؼبَ ٌإلشؼبس اٌّزوٛس.
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٠ .2جغً ٔفبر ٘زٖ االرفبل١خ اػزجبسا ِٓ اٌزبس٠خ اٌز٠ ٞجذأ فِ ٗ١فؼٛي االٔسذبة اٌزٙ٠ ٞجظ ثؼذد األعشاف فٙ١ب إٌٟ
ألً ِٓ سزخ.
الوادة 9
أٔ ٞضاع ٕ٠شأ ث ٓ١دٌٚزِ ٓ١زؼبلذر ٓ١أ ٚأوثش دٛي رفس١ش ٘زٖ االرفبل١خ أ ٚرغج١مٙب ،ثُ ال ٠س ٞٛػٓ عش٠ك
اٌّفبٚضبد٠ ،ذبي ثٕبء ػٍ ٟعٍت أ ٞعشف ف ٟإٌضاع إٌِ ٟذىّخ اٌؼذي اٌذ١ٌٚخ ٌٍجذ فِ ،ٗ١ب ٌُ رزفك األعشاف
ػٍ ٟعش٠مخ أخشٌٍ ٞزس٠ٛخ.
الوادة 10
٠م َٛاألِ ٓ١اٌؼبَ ٌألُِ اٌّزذذح ثئشؼبس جّ١غ أػضبء األُِ اٌّزذذحٚ ،جّ١غ اٌذٚي غ١ش األػضبء اٌّشبس إٌٙ١ب
ف ٟاٌفمشح  ِٓ 1اٌّبدح اٌشاثؼخ ِٓ ٘زٖ االرفبل١خ ،ثّب :ٍٟ٠
(أ) اٌزٛل١ؼبد اٌذبطٍخ ٚطىٛن اٌزظذ٠ك اٌٛاسدح ٚفمب ٌٍّبدح اٌشاثؼخ،
(ة) طىٛن االٔضّبَ اٌٛاسدح ٚفمب ٌٍّبدح اٌخبِسخ،
(ج) اٌزبس٠خ اٌز٠ ٞجذأ فٔ ٗ١فبر ٘زٖ االرفبل١خ ٚفمب ٌٍّبدح اٌسبدسخ،
(د) اٌزجٍ١غبد ٚاإلشؼبساد اٌٛاسدح ٚفمب ٌٍّبدح اٌسبثؼخ،
(٘ـ) إشؼبساد االٔسذبة اٌٛاسدح ٚفمب ٌٍفمشح  ِٓ 1اٌّبدح اٌثبِٕخ،
( )ٚثغالْ االرفبل١خ ٚفمب ٌٍفمشح  ِٓ 2اٌّبدح اٌثبِٕخ.
الوادة 11
 .1رٛدع ٘زٖ اٌٛث١مخ ،اٌز ٟرزسب ٜٚف ٟاٌذج١خ ٔظٛطٙب ثبألسجبٔ١خ ٚاإلٔىٍ١ض٠خ ٚاٌشٚس١خ ٚاٌظ١ٕ١خ ٚاٌفشٔس١خ،
فِ ٟذفٛظبد األُِ اٌّزذذح.
٠ .2شسً األِ ٓ١اٌؼبَ ٌألُِ اٌّزذذح طٛسح ِظذلخ إٌ ٟجّ١غ أػضبء األُِ اٌّزذذح ٚإٌ ٟاٌذٚي غ١ش األػضبء
اٌّشبس إٌٙ١ب ف ٟاٌفمشح  ِٓ 1اٌّبدح اٌشاثؼخ.
_______________________
* دمٛق اإلٔسبِْ :جّٛػخ طىٛن د١ٌٚخ ،اٌّجٍذ األٚي ،األُِ اٌّزذذحٛ٠ٛ١ٔ ،سن ،1993 ،سلُ
اٌّج١غ ،A.94.XIV-Vol.1, Part 1ص .228
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