
 عليها والوعاقبت الجواعيت اإلبادة جريوت هنع احفاقيت

 

 العاهت الجوعيت بقرار لالنضوام أو والخصديق للخىقيع وعرضج اعخودث

 1948 ديسوبر/األول كانىى 9 في الوؤرخ (3-د) ألف 260 الوخحدة لألهن

 13 الوادة ألحكام وفقا ،1951 يناير/األول كانىى 12: النفاذ بدء حاريد

 

 اٌّرؼالضج، األطغاف إْ

 لض ،1946 ص٠سّثغ/األٚي وأْٛ 11 فٟ اٌّؤعر (1-ص) 96 تمغاع٘ا اٌّرذضج، ٌألُِ اٌؼاِح اٌجّؼ١ح أْ ذغٞ إط

 ٠ٚض٠ٕٙا ٚأ٘ضافٙا اٌّرذضج األُِ عٚح ِغ ذرؼاعع اٌضٌٟٚ، اٌمأْٛ تّمرؼٝ جغ٠ّح اٌجّاػ١ح اإلتاصج أْ أػٍٕد

 اٌّرّضْ، اٌؼاٌُ

 تاإلٔسا١ٔح، جس١ّح سسائغ اٌراع٠ز، ػظٛع ج١ّغ فٟ أٌذمد، لض اٌجّاػ١ح اإلتاصج تؤْ ذؼرغف ٚإط

 اٌضٌٟٚ، اٌرؼاْٚ ٠رطٍة اٌثغ١ؼح ا٢فح ٘ظٖ ِثً ِٓ اٌثشغ٠ح ذذغ٠غ تؤْ ِٕٙا ٚإ٠ّأا

 :٠ٍٟ ِا ػٍٟ ذرفك

 

 1 الوادة

 جغ٠ّح ٟ٘ اٌذغب، أثٕاء أٚ اٌسٍُ أ٠اَ فٟ اعذىثد سٛاء اٌجّاػ١ح، اإلتاصج أْ ػٍٟ اٌّرؼالضج األطغاف ذظاصق

 .ػ١ٍٙا ٚاٌّؼالثح تّٕؼٙا ٚذرؼٙض اٌضٌٟٚ، اٌمأْٛ تّمرؼٝ

 2 الوادة

 اٌجؼئٟ أٚ اٌىٍٟ اٌرض١ِغ لظض ػٍٟ اٌّغذىثح اٌرا١ٌح، األفؼاي ِٓ أ٠ا اٌجّاػ١ح اإلتاصج ذؼٕٟ االذفال١ح، ٘ظٖ فٟ

 :٘ظٖ تظفرٙا ص١ٕ٠ح، أٚ ػٕظغ٠ح أٚ اث١ٕح أٚ ل١ِٛح ٌجّاػح

 اٌجّاػح، ِٓ أػؼاء لرً (أ)

 اٌجّاػح، ِٓ تؤػؼاء سط١غ عٚدٟ أٚ جسضٞ أطٜ إٌذاق (ب)

 جؼئ١ا، أٚ و١ٍا اٌّاصٞ ذض١ِغ٘ا تٙا ٠غاص ِؼ١ش١ح ٌظغٚف ػّضا، اٌجّاػح، إسؼاع (ج)

 اٌجّاػح، صاسً األطفاي إٔجاب صْٚ اٌذؤٚي ذسرٙضف ذضات١غ فغع (ص)

 .أسغٞ جّاػح إٌٟ ػٕٛج، اٌجّاػح، ِٓ أطفاي ٔمً (٘ـ)

 3 الوادة

 :اٌرا١ٌح األفؼاي ػٍٟ ٠ؼالة

 اٌجّاػ١ح، اإلتاصج (أ)

 اٌجّاػ١ح، اإلتاصج اعذىاب ػٍٟ اٌرآِغ (ب)

 اٌجّاػ١ح، اإلتاصج اعذىاب ػٍٟ ٚاٌؼٍٕٟ اٌّثاشغ اٌرذغ٠غ (ج)

 اٌجّاػ١ح، اإلتاصج اعذىاب ِذاٌٚح (ص)

 .اٌجّاػ١ح اإلتاصج فٟ االشرغان (٘ـ)

 4 الوادة

 دىاِا وأٛا سٛاء اٌثاٌثح، اٌّاصج فٟ اٌّظوٛعج األسغٜ األفؼاي ِٓ فؼً أٞ أٚ اٌجّاػ١ح اإلتاصج ِغذىثٛ ٠ؼالة

 .أفغاصا أٚ ػا١ِٓ ِٛظف١ٓ أٚ صسرٛع١٠ٓ

 5 الوادة

 ٘ظٖ أدىاَ إٔفاط ٌؼّاْ اٌالػِح اٌرشغ٠ؼ١ح اٌرضات١غ ٌضسرٛعٖ، طثما وً ٠رشظٚا، تؤْ اٌّرؼالضْٚ األطغاف ٠رؼٙض

 ِٓ أٞ أٚ اٌجّاػ١ح اإلتاصج تّغذىثٟ ذٕؼي ٔاجؼح جٕائ١ح ػمٛتاخ ػٍٟ إٌض اٌشظٛص ٚجٗ ٚػٍٟ االذفال١ح،

 .اٌثاٌثح اٌّاصج فٟ اٌّظوٛعج األسغٜ األفؼاي

 6 الوادة

 أِاَ اٌثاٌثح اٌّاصج فٟ اٌّظوٛعج األسغٜ األفؼاي ِٓ أٞ أٚ اٌجّاػ١ح اإلتاصج تاعذىاب اٌّرّْٙٛ األششاص ٠ذاوُ

 طاخ ذىْٛ ص١ٌٚح جؼائ١ح ِذىّح أِاَ أٚ أعػٙا، ػٍٟ اٌفؼً اعذىة اٌرٟ اٌضٌٚح ِذاوُ ِٓ ِشرظح ِذىّح



 .تٛال٠رٙا اػرغف لض اٌّرؼالضج األطغاف ِٓ ٠ىْٛ ِٓ إػاء اسرظاص

 

 7 الوادة

 ذس١ٍُ طؼ١ض ػٍٟ س١اس١ح جغائُ اٌثاٌثح اٌّاصج فٟ اٌّظوٛعج األسغٜ ٚاألفؼاي اٌجّاػ١ح اإلتاصج ذؼرثغ ال

 .اٌّجغ١ِٓ

 .اٌّفؼٛي إٌافظج ِٚؼا٘ضاذٙا ٌمٛا١ٕٔٙا ٚفما اٌرس١ٍُ طٍة ترٍث١ح اٌذاالخ ٘ظٖ ِثً فٟ اٌّرؼالضج األطغاف ٚذرؼٙض

 8 الوادة

 ِا اٌّرذضج، األُِ ١ٌّثاق طثما ذرشظ، أْ اٌّشرظح اٌّرذضج األُِ أجٙؼج إٌٟ ٠طٍة أْ اٌّرؼالضج األطغاف ِٓ ألٞ

 .اٌثاٌثح اٌّاصج فٟ اٌّظوٛعج األسغٜ األفؼاي ِٓ أٞ أٚ اٌجّاػ١ح اإلتاصج أفؼاي ٚلّغ ٌّٕغ اٌرضات١غ ِٓ ِٕاسثا ذغاٖ

 9 الوادة

 ت١ٓ ذٕشؤ اٌرٟ إٌؼاػاخ اٌّرٕاػػح، األطغاف ِٓ أٞ طٍة ػٍٟ تٕاء اٌض١ٌٚح، اٌؼضي ِذىّح ػٍٟ ذؼغع

 صٌٚح تّسؤ١ٌٚح اٌّرظٍح إٌؼاػاخ طٌه فٟ تّا االذفال١ح، ٘ظٖ ذٕف١ظ أٚ ذطث١ك أٚ ذفس١غ تشؤْ اٌّرؼالضج األطغاف

 .اٌثاٌثح اٌّاصج فٟ اٌّظوٛعج األسغٜ األفؼاي ِٓ أٞ ػٓ أٚ جّاػ١ح إتاصج ػٓ ِا

 10 الوادة

 ٚاٌفغٔس١ح، ٚاٌظ١ٕ١ح ٚاٌغٚس١ح ٚاإلٔى١ٍؼ٠ح تاألسثا١ٔح ٔظٛطٙا اٌذج١ح فٟ ذرساٜٚ اٌرٟ االذفال١ح، ٘ظٖ ذذًّ

 .1948 ص٠سّثغ/األٚي وأْٛ 9 ذاع٠ز

 11 الوادة

 فٟ األػؼاء اٌضٚي ِٓ صٌٚح أ٠ح تاسُ ٌٍرٛل١غ ِرادح ،1949 ص٠سّثغ/األٚي وأْٛ 31 درٝ االذفال١ح، ٘ظٖ ذىْٛ

 .ٌٍرٛل١غ صػٛج إ١ٌٙا ٚجٙد لض اٌؼاِح اٌجّؼ١ح ذىْٛ ػؼٛج غ١غ صٌٚح ٚأ٠ح اٌّرذضج األُِ

 .اٌّرذضج ٌألُِ اٌؼاَ األ١ِٓ ٌضٞ اٌرظض٠ك طىٛن ٚذٛصع. اٌرظض٠ك ٚاجثح االذفال١ح ٚ٘ظٖ

 فٟ ػؼٛ صٌٚح أ٠ح تاسُ االذفال١ح ٘ظٖ إٌٟ االٔؼّاَ ٠ّىٓ 1950 ٠ٕا٠غ/اٌثأٟ وأْٛ شٙغ ِٓ األٚي ا١ٌَٛ ٚتؼض

 .أػالٖ إ١ٌٙا اٌّشاع اٌضػٛج ذٍمد ػؼٛ غ١غ صٌٚح ٚأ٠ح اٌّرذضج األُِ

 .اٌّرذضج ٌألُِ اٌؼاَ األ١ِٓ ٌضٞ االٔؼّاَ طىٛن ٚذٛصع

 12 الوادة

 اٌّرؼالض اٌطغف ٠ىْٛ اٌرٟ األلا١ٌُ ج١ّغ ٠شًّ االذفال١ح ٘ظٖ أطثاق ٠جؼً أْ د١ٓ، أٞ فٟ ِرؼالض، طغف ألٞ

 األ١ِٓ إٌٟ ٠ٛجٙٗ تئشؼاع ٚطٌه األلا١ٌُ، ٘ظٖ ِٓ أ٠ا ٠شًّ أٚ اٌشاعج١ح، ػاللاذٙا ذس١١غ ػٓ ِسؤٚال اٌّظوٛع

 .اٌّرذضج ٌألُِ اٌؼاَ

 13 الوادة

 ِذؼغا اٌؼاَ األ١ِٓ ٠ذغع األٌٟٚ، اٌؼشغ٠ٓ االٔؼّاَ أٚ اٌرظض٠ك طىٛن إ٠ضاع ف١ٗ ذُ لض ٠ىْٛ اٌظٞ ا١ٌَٛ فٟ

 فٟ إ١ٌٙا اٌّشاع األػؼاء غ١غ اٌضٚي ِٓ وً ٚإٌٟ اٌّرذضج األُِ فٟ ػؼٛ صٌٚح وً إٌٟ ِٕٗ ٔسشح ٠ٚغسً تظٌه

. 11 الوادة

 أٚ اٌرظض٠ك طىٛن ِٓ اٌؼشغ٠ٓ اٌظه إ٠ضاع ذاع٠ز ٠ٍٟ اٌظٞ اٌرسؼ١ٓ ا١ٌَٛ فٟ االذفال١ح ٘ظٖ ٔفاط ٠ٚثضأ

 .االٔؼّاَ

 طه ا٠ضاع ذاع٠ز ٠ٍٟ اٌظٞ اٌرسؼ١ٓ ا١ٌَٛ فٟ ٔافظا ٠ظثخ اٌّظوٛع ا١ٌَٛ تؼض ٠مغ أؼّاَ أٚ ذظض٠ك ٚأٞ

 .االٔؼّاَ أٚ اٌرظض٠ك

 14 الوادة

 .ٔفاط٘ا تضء ذاع٠ز ِٓ ذثضأ سٕٛاخ ػشغ ٌفرغج اٌّفؼٛي ٔافظج االذفال١ح ٘ظٖ ذىْٛ

 ال اٌظ٠ٓ اٌّرؼالض٠ٓ األطغاف إػاء سٕٛاخ سّس ِٕٙا وً ذّرض ِرؼالثح ٌفرغاخ اٌّفؼٛي ٔافظج طٌه تؼض ٚذظً

 .األلً ػٍٟ أشٙغ تسرح اٌفرغج أمؼاء لثً ِٕٙا أسذثٛا لض ٠ىٛٔٛا

 .اٌّرذضج ٌألُِ اٌؼاَ األ١ِٓ إٌٟ ٠ٛجٗ سطٟ تئشؼاع االٔسذاب ٠ٚمغ

 15 الوادة

 ٔفاط ٠ٕمؼٟ ػشغ، سرح ِٓ ألً إٌٟ االذفال١ح ٘ظٖ فٟ األطغاف ػضص ٘ثط أْ ٌالٔسذاتاخ، وٕر١جح دضز، إطا

 .االٔسذاتاخ ٘ظٖ آسغ ٔفاط تضء ذاع٠ز ِٓ اترضاء االذفال١ح ٘ظٖ ِفؼٛي

 



 16 الوادة

 .اٌؼاَ األ١ِٓ إٌٟ ٠ٛجٙٗ سطٟ تئشؼاع ٚطٌه االذفال١ح ٘ظٖ ذٕم١خ تطٍة د١ٓ أٞ فٟ ٠رمضَ أْ ِرؼالض طغف ألٞ

 .اٌطٍة ٘ظا ِثً تظضص اذشاط٘ا ٠ٍؼَ، لض اٌرٟ اٌشطٛاخ فٟ اٌثد اٌؼاِح اٌجّؼ١ح ٚذرٌٛٝ

 17 الوادة

 اٌّاصج فٟ إ١ٌٙا اٌّشاع األػؼاء غ١غ ٚاٌضٚي األػؼاء اٌضٚي ج١ّغ تئتالؽ اٌّرذضج ٌألُِ اٌؼاَ األ١ِٓ ٠مَٛ

 :٠ٍٟ تّا ػشغج اٌذاص٠ح

 ػشغج، اٌذاص٠ح ٌٍّاصج طثما اٌّرٍماٖ ٚاالٔؼّاِاخ ٚاٌرظض٠ماخ اٌرٛل١ؼاخ (أ)

 ػشغج، اٌثا١ٔح ٌٍّاصج طثما اٌّرٍماٖ اإلشؼاعاخ (ب)

 ػشغج، اٌثاٌثح ٌٍّاصج طثما االذفال١ح ٘ظٖ ِفؼٛي ٔفاط تضء ذاع٠ز (ج)

 ػشغج، اٌغاتؼح ٌٍّاصج طثما اٌّرٍماٖ االٔسذاتاخ (ص)

 ػشغج، اٌشاِسح ٌٍّاصج طثما االذفال١ح فسز (٘ـ)

 .ػشغج اٌساصسح ٌٍّاصج طثما اٌّرٍماٖ اإلشؼاعاخ (ٚ)

 18 اٌّاصج

 .اٌّرذضج األُِ ِذفٛظاخ فٟ االذفال١ح ٘ظٖ أطً ٠ٛصع

 غ١غ اٌضٚي ِٓ وً ٚإٌٟ اٌّرذضج األُِ فٟ األػؼاء اٌضٚي ِٓ وً إٌٟ االذفال١ح ٘ظٖ ِٓ ِظضلح ٔسشح ٚذغسً

 .ػشغج اٌذاص٠ح اٌّاصج فٟ إ١ٌٙا اٌّشاع األػؼاء

 19 اٌّاصج

 .ف١ٗ ٔفاط٘ا ٠ثضأ اٌظٞ اٌراع٠ز فٟ االذفال١ح ٘ظٖ ترسج١ً اٌّرذضج ٌألُِ اٌؼاَ األ١ِٓ ٠مَٛ

_______________________ 
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