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انًجبدئ انزىجُهُخ نهحظىل ػهً انحًبَخ انذونُخ رلى :13
قابلية تطبيق البند ( -1د) من اتفاقية عام  1591بخصوص وضع الالجئين الفلسطينيين
تصدر المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجبٌن هذه المبادئ التوجٌهٌة عم ا
ال بوالٌتها ،على النحو
الوارد فً النظام األساسً للمفوضٌة ،باالقتران مع جٌرٕذ  35من اتفاقٌة عام  1951المتعلق بوضع الالجبٌن
والبند الثانً من بروتوكولها لعام  ،1967إ ضافة إلى الصكوك اإلقلٌمٌة ذات العالقة .وتعتبر هذه المبادئ
التوجٌهٌة مكملة لدلٌل مفوضٌة األمم المتحدة لشؤون الالجبٌن بخصوص إجراءات ومعاٌٌر تحدٌد وضع
الالجبٌن بموجب اتفاقٌة عام ( 1951جنٌف :المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجبٌن1979 ،؛
والتً أعٌد إصدارها عام  )2011وغٌرها من المبادئ التوجٌهٌة للحصول على الحماٌة الدولٌة .وهً تحل
محل المذكرة المعدلة بشأن قابلٌة تطبٌق البند ( -1د) من اتفاقٌة عام  1951بخصوص وضع الالجبٌن
الفلسطٌنٌٌن ،تشرٌن األول  ،2009وجمٌع المبادئ التوجٌهٌة السابقة المتعلقة بها .وعلى النقٌض ،فإن المذكرة
الخاصة بتفسٌر المفوضٌة للبند ( -1د) من اتفاقٌة عام  1951المتعلقة بوضع الالجبٌن و جٌرٕذ ( )1( 12أ)
من توجٌهات االتحاد األوروبً المتعلق بالحصول على وضع الالجا فً سٌاق الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن لطلب
الحماٌة الدولٌة ،بتارٌخ أٌار  ،2013فإنها ال تزال قابلة للتطبٌق.
ضٙذف ٘زٖ جٌّرحدب جٌطٛج١ٙ١س ،ذؼذ جالعطفحدز ِٓ جٌّشحٚسجش جٌؼحِس ػٍٔ ٝطحق ٚجعغ ،ئٌ ٝضٛف١ش ضٛجٙ١حش
ضفغ١ش٠س لحٔ١ٔٛس ٌٍذىِٛحش ٚجٌّّحسع ٓ١جٌمحٔٚ ٓ١١ٔٛطٕحع جٌمشجس ٚجٌغٍطحش جٌمؼحت١س ئػحفس ئٌِٛ ٝظفٟ
ِفٛػ١س جألُِ جٌّطذذز ٌشإ ْٚجٌالجث ٓ١جٌز٠ ٓ٠م ِْٛٛذطذذ٠ذ ٚػغ جٌالجة ذّٛجد ٚال٠طٙح.
ضُ ئػذجد ٘زٖ جٌّرحدب جٌطٛج١ٙ١س ذطؼحٚ ْٚغ١ك ِغ ٚوحٌس جألُِ جٌّطذذز إلغحغس ٚضشغ ً١جٌالجث ٓ١جٌفٍغط ٓ١١ٕ١فٟ
جٌششق جألدٔ"( ٝجألٔٚشٚج").
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ف ٟػٛء ع١حعحش جٌّفٛػ١س جٌّطؼٍمس ذحٌّغحٚجز ٚػذَ جٌطّ١١ض ،د١ػّح ٠ى ْٛجٌٕض جألطٍ ٟأل ٞجضفحل١س د ٌٟٚلذ
ضّص ط١حغطٗ ذٍغس ال ضأخز ذؼ ٓ١جالػطرحس جٌجٛجٔد جإل ٔغحٔ١س ٚجٌّغحتً جٌجٕغ١س ،ال ذذ ِٓ لشجءز جٌٕض ٚفّٗٙ
جٌ َٛ١وّح ٌ ٛوحْ ٕ٠طرك ػٍ ٝلذَ جٌّغحٚجز ػٍ ٝجٌشجحي ٚجٌٕغحء؛ ٌٙٚزج جٌغرد ،فاْ جٌٕظٛص جٌٛجسدز فٟ
ِٕشٛسجش ِفٛػ١س جألُِ جٌّطذذز ٌشإ ْٚجٌالجث ٓ١ضؼىظ ٘زج جٌّرذأ ِٓ خالي ضؼّ ٓ١ط١حغس ِٕحعرس ذٓ١
لٛعِ ٓ١ؼمٛف.ٓ١
ّ٠ىٕىُ جالؽالع ػٍ ٝوط١د المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجبٌن دٛي ئجشجءجش ِٚؼح١٠ش ضذذ٠ذ ٚػغ
جٌالجثٚ ٓ١المبادئ التوجٌهٌة للحصول على جٌذّح٠س جٌذ١ٌٚس ػٍ ٝجٌشجذؾ جٌطحٌ:ٟ
http://www.refworld.org/docid/4f33c8d92.html .

ٚعطٕشش جٌذػٛز إلجشجء ِشحٚسجش ػحِس دٛي جٌّرحدب جٌطٛج١ٙ١س ف ٟجٌّغطمرً ػٍ ٝجٌشجذؾ جٌطحٌ:ٟ
http://www.unhcr.org/544f59896.html .
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أولا :انًمذيخ:
٠ -1مش جٌرٕذ ( -1د) ِٓ جضفحل١س ػحَ  1951جٌّطؼٍمس ذٛػغ جٌالجث٠( ٓ١شحس ئٌٙ١ح فّ١ح  ٍٟ٠ذـ "جضفحل١س ػحَ
 )" 1951ذأْ فثحش ِؼٕ١س ِٓ جٌالجث ٓ١لذ ضغطف١ذ ِٓ ضشض١رحش ِٕفظٍس ٌذّح٠طٙح أِ ٚغحػذضٙح ِٓ خالي
٘١ثحش أٚ ٚوحالش ضحذؼس ٌألُِ جٌّطذذز ػذج جٌّفٛػ١س جٌغحِ١س ٌألُِ جٌّطذذز ٌشإ ْٚجٌالجث٠( ٓ١شحس ئٌٙ١ح
فّ١ح  ٍٟ٠ذـ "جٌّفٛػ١س جٌغحِ١س ٌألُِ جٌّطذذز ٌشإ ْٚجٌالجثٚ .)"ٓ١ف ٟجٌٛلص جٌذحٌٕ٠ ،ٟطرك جٌرٕذ ( -1د)
ػٍ ٝجٌالجث ٓ١جٌفٍغط ،ٓ١١ٕ١جٌز ٓ٠أٔشثص ٚوحٌس جألُِ جٌّطذذز إلغحغس ٚضشغ ً١جٌالجث ٓ١جٌفٍغط ٓ١١ٕ١فٟ
جٌششق جألدٔ( ٝأٔٚشٚج) ِٓ أجً جالعطجحذس ألٚػحػ.ُٙ
ٕ٠ -2ض جٌرٕذ ( -1د) ِٓ جضفحل١س ػحَ  1951ػٍِ ٝح :ٍٟ٠
ال ضٕطرك ٘زٖ جالضفحل١س ػٍ ٝجألشخحص جٌز٠ ٓ٠طٍم ْٛجٌذّح٠س أ ٚجٌّغحػذز دحٌ١ح ِٓ ٘١ثحش أٚ ٚوحالش ضحذؼس
ٌألُِ جٌّطذذز ػذج جٌّفٛػ١س جٌغحِ١س ٌألُِ جٌّطذذز ٌشإ ْٚجٌالجث.ٓ١
فارج ضٛلفص ٘زٖ جٌذّح٠س أ ٚجٌّغحػذز أل ٞعرد د ْٚأْ ٠ىِ ْٛظ١ش ٘إالء جألشخحص لذ عٙٔ ٞٛحت١ح ٚفمح
ٌٍمشجسجش رجش جٌؼاللس جٌط ٟجػطّذضٙح جٌجّؼ١س جٌؼحِس ٌألُِ جٌّطذذز ٠ظرخ ٘إالء جألشخحص ،جشجء رٌه،
ِإٌٍٍ٘ ٓ١طّطغ ذّضج٠ح ٘زٖ جالضفحل١س.
 -3غحٌرح ِح ٠طُ ٚطف جٌرٕذ ( -1د) ِٓ جضفحل١س ػحَ  1951ذأٔٗ "ذٕذ جالعطرؼحد" ،ف ٟد ٓ١أْ وال ِٓ جٌجٛجٔد
جالعطرؼحد٠س ٚجٌشّ١ٌٛس ٚفمشض٠ ٗ١جد أْ ٠طُ لشجءضّٙح ذحٌططحذغٚ .ذؼرحسز أخش٠ ،ٜجد أْ ّ٠ش جٌفشد أٚال فٟ
ٔطحق جٌفمشز جأل ٌٝٚلرً أْ ٠ططشق ئٌ ٝجٌفمشز جٌػحٔ١سٚ .ضغطػٕ ٟجٌفمشز  1ذشىً ػحَ جٌذّح٠س ِٓ جضفحل١س ػحَ
ٍ ٌ 1951الجث ٓ١جٌفٍغط ٓ١١ٕ١جٌز٠ ٓ٠طٍم ْٛجٌذّح٠س أ ٚجٌّغحػذز ِٓ ِٕظّس جألٔٚشٚج ،ف ٟد ٓ١أْ جٌفمشز 2
ِٓ جٌرٕذ ( -1د) ضؼًّ ػٍ ٝشًّ جٌالجث ٓ١جٌفٍغط ٓ١١ٕ١أٔفغ ُٙػٕذ ضٛلف ضمذ ُ٠جٌذّح٠س أ ٚجٌّغحػذز ٌ.ُٙ
ٚذّجشد أْ ضطٛلف جٌذّح٠س أ ٚجٌّغحػذز (٠شج ٝجالؽالع ػٍ ٝجٌمغُ جٌػحٔ /ٟجٌرٕذ ٘ـ أدٔحٖ)٠ ،ذك ٌٍفشد ذذىُ
جٌٛجلغ جٌطّطغ ذّضج٠ح جضفحل١س ػحَ ٚ .1951د١ع أْ جٌالجث ٓ١ضُ جالػطشجف ذ ِٓ ُٙلـِرـًَ جٌّجطّغ جٌذ ،ٌٟٚفال
ٍ٠ضَ ئجشجء ضمِٕ ُ١١فظً أ ٚئػحف ٟذّٛجد جٌرٕذ ( 1أٌف) (ٌ )2ى٠ ٟظرذٛج ِإٌٍٍ٘ ٓ١ذظٛي ػٍٝ
جٌذّح٠س ذّٛجد جالضفحل١سٚ .ال ٠ذطحؼ أطذحخ ؽٍرحش جٌذظٛي ػٍ ٝجٌذّح٠س ئال أْ ٠مِٛٛج ذاغرحش أٍ٘١طُٙ
ػّٓ ئؽحس أدىحَ جٌرٕذ ( -1د).
٠ -4طؼ ٓ١ػٍ ٝجّ١غ جٌذٚي جألؽشجف ف ٟجضفحل١س ػحَ /ٚ 1951أ ٚذشٚضٛوٛي ػحَ  1967أْ ضىفً ئدِحؼ جٌرٕذ
( -1د) ذشىً وحًِ ف ٟجٌمٛجٔٚ ٓ١جٌّّحسعحش جٌٛؽٕ١س .د١ع أْ ئدِحؼ ٘زج جٌرٕذ ذشىً وحًِ ف ٟجٌمٛجٔٓ١
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ٚجٌّّحسعحش جٌٛؽٕ١س ٠ؼطرش ِغأٌس ضطؼٍك ذحٌطضجَ جٌذٚي جألؽشجف ذّٛجد جٌظىٛن جٌذ١ٌٚس جٌخحطس
ذحٌالجث.ٓ١
 -5ضطٕحٚي ٘زٖ جٌّرحدب جٌطٛج١ٙ١س ضفغ١ش جٌرٕذ ( -1د) ِٓ جضفحل١س ػحَ  1951فّ١ح ٠طؼٍك ذحٌالجث ٓ١جٌفٍغطٓ١١ٕ١
جٌز٠ ٓ٠طٍر ْٛجٌذّح٠س ذّٛجد جضفحل١س ػحَ  1951خحسؼ ِٕحؽك ػًّ ِٕظّس جألٔٚشٚجٚ .ضٛفش ٘زٖ جٌّرحدب
جٌطفغ١ش جٌّٛػٛػٌٍّ ٟفٛػ١س دٛي جٌرٕذ ( -1د) (جٌجضء جٌػحٔٚ ،)ٟضطٕحٚي أ٠ؼح ػذدج ِٓ جٌّغحتً
جإلجشجت١س ٚجإلغرحض١س (جٌجضء جٌػحٌع) ،ذحالعطٕحد ئٌِّ ٝحسعحش جٌذٚي ٚجٌغٛجذك جٌمؼحت١س جٌذ١ٌٚس ٚجٌٛؽٕ١س،
ئػحفس ئٌ ٝآسجء شخظ١حش ذحسصز فِ ٟجحي جٌمحٔٚ ْٛجٌخرشجء جألوحد.ٓ١١ّ٠

ثبَُبا:
أ .انهذف وانغبَخ:
 -6ػٕذ ضفغ١ش جٌرٕذ ( -1د) ،فأٗ ِٓ جٌّٕحعد ِشجػحز أ٘ذجفٗ ٚغح٠حضٗ ٚع١حلٗ ،ذّح ف ٟرٌه جٌٍجٛء ئٌ ٝأػّحي
ضذؼ١ش٠س الضفحل١س ػحَ ٚ 1951ئٌ ٝطىٛن د١ٌٚس أخشِ ٜطضجِٕس ضٙذف ئٌِ ٝؼحٌجس لؼح٠ح جٌذّح٠س
ٚجٌّغإ١ٌٚس جٌّإعغ١س ٌالجث ٓ١جٌفٍغطٕ٘ .ٓ١١ٕ١حن ِح ٠رشس جٌطفغ١ش ٚجعغ جٌٕطحق ،جعطٕحدج ئٌ١ٔ ٝس جألؽشجف
وّح ٠ؼرش ػٕٙح ذحٌّؼٕ ٝجٌؼحدٌ ٞششٚؽ جالضفحل١سٚ ،جٌط ٟضٕظش ف ٟع١حلٙح ٚف ٟػٛء ٘ذفٙح ٚغح٠طٙحٚ .ػٕذ
ضطر١ك ٘زج جٌرٕذ ِٓ ،جٌٛجػخ أْ جٌرٕذ ( -1د) ِٓ جضفحل١س ػحَ  ٌٗ 1951غح٠طحْ ضطؼٍمحْ ذرؼؼّٙح جٌرؼغ
ّ٘ٚح ٛ٠جٙحْ ضفغ١شٖ ٚضطر١مٗ .جٌغح٠س جأل ٟ٘ ٌٝٚػّحْ جعطّشجس جالػطشجف ذحٌالجث ٓ١جٌفٍغطٓ١١ٕ١
ذٛطف ُٙفثس ِذذدزٚ ،جعطّشجس دظ ٌُٙٛػٍ ٝجٌذّح٠س ٚجٌذمٛق جٌط ٟضطؼٍك ذحٌذّح٠س ،ئٌ ٝأْ ٠طُ ضغ٠ٛس
ٚػؼ ُٙذشىً ٔٙحتٚ ٟفمح ٌمشجسجش جٌجّؼ١س جٌؼحِس ٌألُِ جٌّطذذز جٌّطؼٍمس ذٙزج جألِشٕ٠ٚ .ؼىظ ٘زج جٌٙذف
أ٠ؼح ػٍٔ ٝمحشحش ط١حغس جٌٕظحَ جألعحعٌٍّ ٟفٛػ١س جٌغحِ١س ٌألُِ جٌّطذذز ٌشإ ْٚجٌالجث ،ٓ١جٌز ٞجشٜ
جٌطأو١ذ ف ٗ١ػٍ ٝػشٚسز جعطّشجس ِٕخ جٌالجث ٓ١جٌفٍغطٚ ٓ١١ٕ١ػؼح خحطح ِٓٚ .جٌّغٍُ ذٗ أ٠ؼح أٔٗ ِٓ
جٌؼشٚس ٞػّحْ جعطّشجس٠س ضٛف١ش جٌذّح٠س ٌٍفٍغط ٓ١١ٕ١ذٛطف ُٙفثس خحطس ِٓ جٌالجث ٓ١ذّٛجد جضفحل١س
ػحَ .1951
 -7جٌغح٠س جٌػحٔ١س ِٓ جٌرٕذ ( -1د) ٘ ٛضجٕد جصدٚجج١س ٚضذجخً جالخطظحطحش ذ ٓ١جٌّفٛػ١س ٚجألٔٚشٚجٚ .ضٙذف
ِغإ١ٌٚحش جٌٛوحٌط ٓ١ئٌ ٝأْ ضىٔٛح ِطىحٍِط .ٓ١ف٘ ٟزج جٌظذد٠ ،الدع أٔٗ ف ٟد ٓ١أْ ٚال٠س جٌّفٛػ١س رجش
ٔطحق ػحٌّ ،ٟفاْ جخطظحطٙح "ال ّ٠طذ ئٌ ٝشخض  ...ال ٠ضجي ٠طٍم ٝجٌذّح٠س أ ٚجٌّغحػذز ِٓ ٘١ثحش أٚ
ٚو حالش أخش ٜضحذؼس ٌألُِ جٌّطذذز"ٚ .ػٍ ٝجٌٕم١غ ،ضطّطغ جألٔٚشٚج ذحالخطظحص ف ٟخّظ ِٕحؽك
جغشجف١س إِٔ" ٚحؽك ػًّ" ِذذدز  :ٟ٘ٚجألسدْ ٌٚرٕحْ ٚجٌجّٛٙس٠س جٌؼشذ١س جٌغٛس٠س ٚجٌؼفس جٌغشذ١س (ذّح
فٙ١ح جٌمذط جٌششل١س) ٚغضزٚ .ضشىً ٘زٖ جألسجػِ ٟجطّؼس ِٕحؽك ػًّ جألٔٚشٚج ،د١ع ضٛفش فٙ١ح جٌذّح٠س
أ ٚجٌّغحػذز ٌغىحْ ٠ض٠ذ ػذدُ٘ ػٓ خّغس ِال ٓ١٠الجة فٍغط.ٟٕ١
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ة .الخزظــــبص انشخظــــٍ :انُطبق انشخظٍ نهًبدح ( -1د):
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ضٕذسؼ ِجّٛػحش جألشخحص جٌّزوٛس ٓ٠أدٔحٖ ػّٓ جٌٕطحق جٌشخظٌٍّ ٟحدز ( -1د):

الالجئــون الفلسطينيــون  :هم األشخاص من "الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن" بالمعنى الوارد فً قرار الجمعٌة العامة
لألمم المتحدة رقم ( 194القسم  )3المؤرخ فً  11كانون األول  1948والقرارات الالحقة للجمعٌة العامة
لألمم المتحدة واألشخاص الذٌن نزحوا جراء النزاع العربً اإلسرابٌلً عام  1948من جزء من فلسطٌن
الواقع تحت االنتداب والذي أصبح (إسرابٌل) ،والذٌن لم ٌتمكنوا من العودة إلى هناك.
النازحــــــون :هم "األشخاص النازحو ن" بالمعنى المقصود فً قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة 2252
(إس-القسم الخامس) المؤرخ فً  4تموز  1967وقرارات الجمعٌة العامة لألمم المتحدة الالحقة ،والذٌن
نزحوا ،نتٌجة للنزاع عام  ،1967من األراضً الفلسطٌنٌة التً تحتلها إسرابٌل منذ عام  1967ولم ٌتمكنوا
من العودة إلٌها .وٌشمل أٌضا ا األشخاص النازحٌن بسبب "األعمال العدابٌة الالحقة".
األحفـــــــــادٌ :شٌر مصطلح "األحفاد" إلى جمٌع األشخاص الذٌن ولدوا لالجبٌن أو النازحٌن الفلسطٌنٌٌن،
كما هم معرفٌن أعاله .واستناداا إلى مبادئ المساواة بٌن الجنسٌن وعدم التمٌٌز على أساس الجنس ،إضافة
إلى مبدأ وحدة األسرة ،فإن هؤالء األحفاد ،سواء كانوا ٌنحدرون من الذكور أو اإلناث ،سٌدخلون فً نطاق
البند ( -1د) .ومن ضمنهم األحفاد الذٌن ولدوا خارج المناطق التً لم ٌسبق لهم أن أقاموا فٌها من مناطق
عمل منظمة األونروا ،والتً تستوفً معاٌٌر تطبٌق البند ( -1د).
ألغراض هذه المبادئ التوجٌهٌةٌ ،ستخدم مصطلح "الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن" لٌشمل "الالجبٌن" و
"النازحٌن" و "األحفاد" الفلسطٌنٌٌن أو أحدهم أو أكثر من هذه المجموعات التً لم ٌتم تسوٌة وضعهم
بشكل نهابً وفقا ا لقرارات الجمعٌة العامة لألمم المتحدة المتعلقة بهذا األمر.
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 -10ال ٌندرج جمٌع الفلسطٌنٌٌ ن ضمن فبة الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن الذٌن ٌنطبق علٌهم البند ( -1د) .وٌنبغً
تقٌٌم هذه الحاالت بنفس الطرٌقة التً جرى بها تقٌٌم أصحاب طلبات الحصول على الحماٌة اآلخرٌن
للحصول على وضع الجا بموجب البند "1أ(.")2
د .لزاءرهب ثشكم يززبثغ:
ٌ -11جب قراءة الفقرتٌن الواردتٌن فً البند ( -1د) مع بعضهما وبشكل متتابع .وهذا ٌعنً أن صانعً
القرار بحاجة إلى تقٌٌم ما ٌلً ) 1( :إذا ما كان مقدم الطلب ٌندرج ضمن فبة الفلسطٌنٌٌن الذٌن ال
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تنطبق علٌهم حماٌة بموجب اتفاقٌة عام  1951ألنهم "ٌتلقون حالٌا ا" الحماٌة أو المساعدة من
األونروا؛ وإذا كان األمر كذلك )2( ،إذا ما كان مقدم الطلب مدرجاا فً الفقرة الثانٌة بسبب توقف
الحصول على الحماٌة أو المساعدة من األونروا.
س" .ثُذ الطزجؼبد" انىارد فٍ انجُذ " 1د ( :")1انالجئىٌ انفهظطُُُىٌ انذٍَ َحظهىٌ أو يؤههىٌ
نهحظىل ػهً انحًبَخ أو انًظبػذح يٍ األوَزوا
 -12ال ٌعنً "االستبعاد" من الحماٌة بموجب اتفاقٌة عام  1951عمالا بالبند " 1د ( ")1أن األشخاص
الذٌن ٌدخلون فً نطاق هذا البند ال ٌعتبرون الجبٌن .بل على النقٌض ،لقد كان المقصد الصرٌح من
واضعً النصوص هو توفٌر نظام منفصل لفبة كاملة من األشخاص الذٌن ٌحصلون بالفعل على مزاٌا
محددة من هٌبات أو وكاالت األمم المتحدة .وبالتالً ،فإنه من الواضح أن البند ( -1د) ٌهدف إلى
شمول جمٌع الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن "الذٌن ٌقعون تحت والٌة األونروا ،بغض النظر عن متى ،أو ما إذا
كانوا مسجلٌن فٌها بشكل فعلً ،أو ٌتلقون منها المساعدة بشكل فعلً" .لتفسٌر البند ( -1د) ( )1فإن
بند االستبعاد من هذا المنطلق سٌكون غٌر صحٌح ألنه سٌتجاهل طابع البند ( -1د) باعتباره "بند
إدراج طارئ" .كما أنه ال ٌتعارض مع هدف وغاٌة اتفاقٌة عام  ،1951ال سٌما هدف البند ( -1د) أال
وهو ضمان استمرارٌة الحماٌة لفبة من األشخاص المعترف بهم بشكل فعلً من قـِبـَل المجتمع الدولً
كالجبٌن.
 -13إضافة إلى ذلك ،فإن هدف وغاٌة اتفاقٌة عام  1951وبنودها المتعلقة بالفلسطٌنٌٌن ٌقتضٌان أن ٌقصد
بعبارة "ٌحصلون علٌها حالٌا" الواردة فً الفقرة األولى من البند ( -1د)؛ (" )1األشخاص الذٌن كانوا
و /أو ٌحصلون حالٌا على "الحماٌة أو المساعدة ،أو ( )2األشخاص الذٌن ٌحق لهم الحصول على هذه
الحماٌة أو المساعدة .وٌرد وصف الفلسطٌنٌٌن المؤهلٌن بالحصول علٌها فً البند  .8من خالل
التعرف على أولبك الذٌن ٌحصلون بشكل فعلً ،وكذلك أولبك الذٌن ٌحق لهم الحصول على الحماٌة أو
المساعدة من األونروا فً إطار البند " 1د (ٌ ،")1تم استمرار االعتراف بطابع الالجا على الالجبٌن
الفلسطٌنٌٌن ،كما ٌحق لهم الحصول على الحماٌة.
 -14من وجهة نظر المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجبٌن أنه من المغاٌر لهدف وغاٌة البند (-1
د) إزالة الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن الذٌن لم ٌحصلوا على الحماٌة أو المساعدة من نطاق منظمة األونروا،
رغم أنهم مؤهلون ،ولكنهم مع ذلك ٌحتاجون إلى الحماٌة بموجب اتفاقٌة عام  1951بموجب الفقرة
الثانٌة فً جٌرٕذ ( -1د) .ومن شأن هذا التفسٌر الضٌق للفقرة األولى من البند ( -1د) أن ٌؤدي فً
الواقع إلى حرمان العدٌد من الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن من الحصول على الحماٌة ،والذٌن تم بشكل فعلً
إعطابهم طابع الجبٌن ،مما ٌخلق ثغرات فً نظام الحماٌة.
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 -15عالوة على ذلك ،فإن األشخاص الذٌن فً نفس الوضع والذٌن نزحوا نتٌجة للنزاع نفسه سٌخضعون
لمعاملة مختلفة تبعا ا لما إذا كانوا قد استفادوا من المساعدات أم ال ،واعتماداا على مكان نزوحهم.
وسٌنظر فً بعضهم فً إطار البند ( -1د)  ،فً حٌن ٌجري البحث بخصوص اآلخرٌن بموجب البند
(-1أ) ( .)2التفسٌر الذي ٌفرق بٌن هؤالء األشخاص من نفس الوضع هو "غٌر معقول بشكل واضح
وٌتعارض مع نواٌا واضعً النصوص".
 -16وفً نفس السٌاق ،فإن تفسٌر البند ( -1د) بطرٌقة ال تشمل الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن المؤهلٌن للحصول
على الحماٌة أو المساعدة من األونروا سٌؤدي إلى ازدواجٌة الوالٌات فٌما ٌتعلق بنفس الالجبٌن بٌن
المفوضٌة واألونروا داخل مناطق عمل األونروا .وترى المفوضٌة أن هذا التفسٌر نفسه ٌرشد أٌضاا
إلى تفسٌر البند المتعلق فً خارج مناطق عمل األونروا .وبالتالًٌ ،نبغً تفسٌر البند بطرٌقة تعكس
الوالٌات التكمٌلٌة للوكالتٌن ،سوا اء داخل أو خارج مناطق عمل األونروا.
 -17كما أنه من غٌر الصحٌح قراءة البند ( -1د) باعتباره ٌنطبق فقط على األشخاص الذٌن كانوا الجبٌن
فلسطٌنٌٌن فً عام  . 1951حٌث أن هذا ٌتناقض مع مقصد واضعً االتفاقٌة الذٌن ٌسعون إلى ضمان
استمرارٌة تقدٌم الحماٌة لفبة معٌنة من األشخاص الذٌن ٌتناولهم البند ( -1د) إلى أن تتم تسوٌة
أوضاعهم بشكل نهابً ،وهذا ال ٌنطبق فقط على أولبك الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً عام  ،1951ولكن
أٌضا ا على ا ألشخاص الذٌن شردوا بسبب نزاع  1967وكذلك أحفادهم .وعالوة على ذلك ،فإن هذا
البند ٌتجاهل التغٌٌر الحاسم الذي أحدثه بروتوكول عام  1967الذي أزال الحدود الزمنٌة التفاقٌة عام
 ، 1951بهدف ضمان "المساواة فً الوضع" لـ "جمٌع الالجبٌن المشمولٌن بالتعرٌف الوارد فً
االتفاقٌة ،على النحو المبٌن فً المقدمة بغض النظر عن المهلة الزمنٌة لتارٌخ ٌ 1ناٌر ".1951
ج" .ثُذ انشًىل" انىارد فٍ انجُذ ( -1د) :رىلف انحظىل ػهً انحًبَخ أو انًظبػذح ألٌ طجت يٍ
األطجبة:
ٌ -18ستفٌد الالجبون الفلسطٌنٌون (ٌرجى االطالع على الفقرة  ) 8من الحصول على الحماٌة بموجب
اتفاقٌة عام  1951بموجب البند " -1د ( ")2عند توقف الحصول على الحماٌة أو المساعدة من
األونروا .عند قراءتها فً ضوء معناها االعتٌادي ،مع األخذ بعٌن االعتبار للسٌاق ومع إٌالء االعتبار
الواجب لغاٌة وهدف اتفاقٌة عام  ، 1951فإن عبارة "توقف ألي سبب" ال ٌنبغً تفسٌرها بشكل
محصور .حٌث أنه كما ذكر فً االجتهاد القضابً ،فإن االستبعاد من اتفاقٌة الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن لعام
 1951من خالل البند ( -1د) " فإن االستبعاد ٌقصد به أن ٌكون مشروطا ا ومؤقتا ا ولٌس مطلقاا
ودابما ا".
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 -19إال أن تطبٌق الفقرة الثانٌة من البند ( -1د)  ،مع ذلك ،لٌس محصورا .الحصول على الحماٌة
المنصوص علٌها فً اتفاقٌة عام  1951ال ٌشمل مقدمً الطلبات ،الموجودٌن خارج منطقة عمل
األونروا ،الذٌن ٌرفضون (إعادة) االستفادة من حماٌة أو مساعدات األونروا ألسباب تتعلق بالراحة
الشخصٌة .ومع ذلك ،فإن األسباب التً أدت إلى ترك أحد مناطق عملٌات األونروا (على سبٌل
المثال ،ألغراض العمل أو الدراسة ،أو ألسباب تتعلق بالحماٌة) لٌست حاسمة فً حد ذاتها .واألمر
المحوري هو ما إذا كانت الحماٌة أو المساعدة المقدمة من األونروا قد توقفت بسبب واحد أو أكثر من
"األسباب الموضوعٌة" لتركها أو منعها من االستفادة من الحصول على الحماٌة أو المساعدة من
األونروا على النحو المبٌن فً الفقرة  22أدناه (ٌرجى االطالع أٌضا ا على الفقرة  26بخصوص
طلبات الحصول على الحماٌة فً نفس المكان) .إذا لم ٌكن لدى الشخص أي سبب موضوعً لعدم
(إعادة) االستفادة من الحصول على حماٌة أو مساعدة األونروا ،فإن هذه الحماٌة أو المساعدة ال ٌمكن
اعتبارها أو تفسٌرها على أنها قد توقفت بالمعنى الوارد فً الفقرة الثانٌة من البند ( -1د) عندما
ٌستطٌع الالجا الفلسطٌنً الدخول بأمان إلى منطقة عملٌات األونروا.
 -20ال بد من إجراء تقٌٌم لإلدماج لٌس فقط فٌما ٌتعلق بوالٌة وعملٌات األونروا ،ولكن أٌضا ا لظروف
الفرد وللمعلومات ذات الصلة والمحدثة عن البلد األصلً.
األسباب الموضوعية التي تجعل مقدم الطلب مشمول في الفقرة الثانية من البند ( -1د)
 -21فً حٌن أن واضعً اتفاقٌة عام ٌ 1951توخون فً المقام األول تطبٌق الفقرة الثانٌة فً حالة إنهاء
والٌة األونروا ،فإن عبارة "ألي سبب" واسعة بشكل كافً بحٌث تشمل ظروف أخرى غٌر إنهاء
والٌة األونروا .وتؤكد األعمال التحضٌرٌة التفاقٌة عام  1951هذا التفسٌر .واألهم من ذلك أنه حٌثما
ٌعتزم واضعو النصوص تقٌٌد نطاق األحكام فً أجزاء أخرى من االتفاقٌة ،فإنهم قاموا بذلك بشكل
صرٌح وقاموا بتحدٌد االستثناءات الممكنة.
 -22ضشًّ جألعرحخ جٌّٛػٛػ١س جٌط ٟضجؼً ِمذَ جٌطٍد ػّٓ جٌفمشز جٌػحٔ١س ِٓ جٌرٕذ ( -1د) جألِٛس جٌطحٌ١س:
(أول) إَهبء ولَخ األوَزوا:
أ٠ .ططٍد ئٔٙحء ٚال٠س جألٔٚشٚج ِٓ د١ع جٌّرذأ لشجسج ِٓ جٌجّؼ١س جٌؼحِس ٌألُِ جٌّطذذزٚ .ذؼذ رٌه ٠طُ ضطر١ك
جٌرٕذ جٌزٕ٠ ٞطرك ػٍ ٝجٌفٍغط ٓ١١ٕ١ذشىً وحًِ١ٌٚ ،ظ ػٍ ٝأفشجد ِؼ.ٓ١ٕ١
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(ثبَُب ا) ػذو لذرح األوَزوا ػهً انىفبء ثىلَزهب فٍ يجبل انحًبَخ أو انًظبػذح:
خ .ئْ ٚلف ضمذ ُ٠جٌذّح٠س أ ٚجٌّغحػذز ِٓ جألٔٚشٚج جٌزٕ٠ ٞطرك ػٍ ٝجّ١غ جٌفٍغط ،ٓ١١ٕ١ع١ذطحؼ ئٌ ٝأْ
٠ى ْٛلذ ضمشس أٔٗ دذظ فٚ ٟجلغ جألِش ،فِٕ ٟطمس ػٍّٙح أ ٚػٍٔ ٝطحق جٌرٍذ ذأوٍّٗٚ .لذ ٠ذذظ ٘زج ئرج
ضؼزس ػٍ ٝجألٔٚشٚج جٌم١حَ ذّٙحِٙح ،ػٍ ٝجٌشغُ ِٓ جعطّشجس ٚجٛد جٌٛوحٌسٚ .لذ ٠طُ ئغرحش ٘زج جٌظشف،
ػٍ ٝعر ً١جٌّػحي ،ذمشجس ِٓ جٌجّؼ١س جٌؼحِس ٌألُِ جٌّطذذزٚ ،جٌطمحس٠ش جٌغٕ٠ٛس ٌألٔٚشٚجٚ ،ذ١حٔحش ِٓ
جألٔٚشٚج ذأٔٙح لذ أٚلفص أٔشططٙح ،أ ٚأدٌس أخش٠ ٜمذِٙح ِمذَ جٌطٍد.
ش" .جٌذّح٠س أ ٚجٌّغحػذز" ٘ ٟػرحسز ػٓ ذذجتً١ٌ :ظ ِطٍٛذح ِٓ ِمذَ جٌطٍد ئغرحش أْ جٌذظٛي ػٍٝ
جٌذّح٠س ٚجٌّغحػذز ِٓ جألٔٚشٚج لذ ضٛلفح .غ١ش أٔٗ فّ١ح ٠طؼٍك ذٛلف ضمذ ُ٠جٌّغحػذز٠ ،طؼ ٓ١ػٍِ ٝمذَ
جٌطٍد أْ ٠ػرص أْ جٌّغحػذز جٌّمذِس دغد ٚال٠س جألٔٚشٚج لذ ضٛلفص.
(ثبنثب ا) انزهذَذ نحُبح يمذو انطهت أو طاليزه انجظذَخ أو أيُه أو حزَزه أو أٌ أطجبة أخزي خطُزح رزؼهك
ثبنحًبَخ:
ظ .ال ٠شطشؽ ػٍ ٝجٌالجث ٓ١جٌفٍغط ُ٘ٚ - ٓ١١ٕ١الجث٠ ْ ٛؼطشف ذ ُٙجٌّجطّغ جٌذ ٌٟٚذشىً ِغرك ِٓ خالي
ِخطٍف لشجسجش جٌجّؼ١س جٌؼحِس ٌألُِ جٌّطذذز  -أْ ٠ذذدٚج ذشىً فشد ٞأْ ِؼحٍِط ُٙضشىً جػطٙحدج
ذحٌّؼٕ ٝجٌّمظٛد ف ٟجٌرٕذ ( -1أ) ( ِٓ )2جضفحل١س ػحَ  1951أ ٚأٔٙح ضغطٛف ٟجٌششٚؽ جألخشٌ ٜطؼش٠ف
جٌالجث ٓ١ف ٟضٍه جٌفمشز ِٓ ،أجً جالعطفحدز ِٓ جٌرٕذ ( -1د)ِٚ .غ رٌه ،فاْ جٌالجة جٌفٍغط ٟٕ١جٌّؼشع
ٌخطش جالػطٙحد ذحٌّؼٕ ٝجٌٛجسد ف ٟجٌرٕذ ( -1أ) ( ِٓ )2شأٔٗ أْ ٠طُ ئدسججٗ ذشىً ٚجػخ ػّٓ جٌفمشز
جٌػحٔ١س ِٓ جٌرٕذ ( - 1د).
ؼ .ػالٚز ػٍ ٝرٌهٕ٘ ،حن ِجّٛػس ِٓ جٌطٙذ٠ذجش جٌط ٟلذ ضجرش جٌفٍغط ٓ١١ٕ١ػٍِ ٝغحدسز ِٕطمس ػًّ
جألٔٚشٚجِّ ،ح ٠إد ٞئٌ ٝضٛلف جٌذظٛي ػٍ ٝجٌذّح٠س ٚجٌّغحػذز ِٓ جألٔٚشٚجٚ .ضش ٜجٌّفٛػ١س جٌغحِ١س
ٌألُِ جٌّطذذز ٌشإ ْٚجٌالجث ٓ١أْ جٌطٙذ٠ذجش جٌمحتّس ػٍ ٝأعحط جّحػٚ ٟفشد ٞػٍ ٝدذ عٛجء ّ٠ىٓ
جػطرحس٘ح ظشٚفح خحسجس ػٓ ع١طشز ِمذَ جٌطٍد ِٓٚ .أِػٍس جٌطٙذ٠ذجش ذشىً جّحػ :ٟجٌٕضجػحش
جٌّغٍذس أ ٚدحالش جٌؼٕف جألخشِ ،ٜػً جالػطشجذحش جٌّذٔ١سٚ ،جٔؼذجَ جألِٓ ػٍٔ ٝطحق ٚجعغ،
ٚجألدذجظ جٌط ٟضضػضع جٌٕظحَ جٌؼحَ ذشىً خط١ش .وّح أْ جٌطٙذ٠ذجش رجش جٌطر١ؼس جٌفشد٠س جٌطّ٠ ٟىٓ أْ
ضجرش جٌفٍغط ٓ١١ٕ١ػٍِ ٝغحدسز ِٕطمس ضحذؼس ٌألٔٚشٚج ألعرحخ خحسجس ػٓ ئسجدض ،ُٙضشًّ جٌؼٕف جٌجٕغٟ
أ ٚجٌمحتّس ػٍ ٝأعحط جٌجٕظ أ ٚجٌطؼز٠د أ ٚجٌّؼحٍِس أ ٚجٌؼمٛذس جٌالئٔغحٔ١س أ ٚجٌّٕ١ٙس أ ٚجإلضجحس ذحٌرشش
أ ٚجالعطغالي أ ٚجٌطجٕ١ذ جٌمغش ٞأ ٚجٌطّ١١ض جٌشذ٠ذ أ ٚجالػطمحي أ ٚجالدطجحص جٌطؼغف.ٟ
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ح .ػٕذِح ضظذس ِٓ جٌغٍطحش أ٘ ِٓ ٞزٖ جٌطٙذ٠ذجش جٌّزوٛسز أػالٖ ،عطىٕ٘ ْٛحن دحجس ئٌ ٝجٌذّح٠س
ذّٛجد جٌرٕذ ( -1د)ٚ .وزٌه ،ػٕذِح ضى ْٛجٌغٍطحش غ١ش لحدسز أ ٚال ضشغد ف ٟضٛف١ش جٌذّح٠س ِٓ
جٌطٙذ٠ذجش جٌّٕرػمس ػٓ جٌجٙحش جٌفحػٍس ِٓ غ١ش جٌذٚي ،فاْ جٌذّح٠س جٌّٕظٛص ػٍٙ١ح ف ٟجٌرٕذ " 1د (")2
ضٕطرك أ٠ؼح .فأٗ ِٓ جٌؼشٚس ٞئجشجء ضمٌ ُ١١ىً دحٌس ػٍ ٝدذز ٌطذذ٠ذ ضطر١ك جٌرٕذ ( -1د) ف٘ ٟزٖ
جٌذحالش.
(راثؼب ا) :انحىاجش انؼًهُخ وانمبَىَُخ و /أو انظاليخ انزٍ رًُغ يمذو انطهت يٍ (إػبدح) الطزفبدح يٍ انحظىل
ػهً انحًبَخ أو انًظبػذح يٍ األوَزوا:
ر .ضشًّ جٌذٛججض جٌؼٍّ١س جٌؼمرحش جٌط ٟضذٛي د ْٚجٌٛطٛي ئٌِٕ ٝطمس ػٍّ١حش جألٔٚشٚج ،ػٍ ٝعرً١
جٌّػحي ،ذغرد ئغالق جٌذذٚد.
د .ضشًّ جٌذٛججض جٌمحٔ١ٔٛس ػذَ ٚجٛد ٚغحتك ضغّخ ٌٍفشد ذحٌغفش ئٌِٕ ٝطمس ػٍّ١حش جألٔٚشٚج أ ٚجالٔطمحي
ئٌٙ١ح أ( ٚئػحدز) جٌذخٛي ئٌٙ١ح أ ٚجإللحِس فٙ١حٚ .ػٕذِح ضشفغ جٌغٍطحش (ئػحدز) لرٛي أ ٚضجذ٠ذ ٚغحتك
جٌغفش أ ٚغ١ش٘ح ِٓ جٌٛغحتك جٌّطٍٛذس ،ذحٌطحٌ ٟع١طُ جعط١فحء جٌفمشز جٌػحٔ١س ِٓ جٌرٕذ ( -1د) .غ١ش أْ ِمذَ
جٌطٍد ٌٓ ٠غطف١ذ ِٓ جٌذّح٠س ذّٛجد جضفحل١س ػحَ  1951ػّال ذحٌرٕذ " 1د ( ")2ئرج وحْ ٕ٘حن عؼ ٟئٌٝ
ئدرحؽ لر( ٌٗٛأ ٚئػحدز لرٚ )ٌٗٛئلحِطٗ ِٓ خالي سفغ جٌطؼحِ ْٚؼٗ ،ػٍ ٝعر ً١جٌّػحي ،ف ٟجٌذظٛي
ػٍٚ ٝغحتك جٌغفش.
رّ٠ .ىٓ أْ ضشًّ جٌؼٛجتك جٌط ٟضطؼٍك ذحٌغالِس أ ٚجألِٓ جٌشخظ ،ٟجٌط ٟضّٕغ (ئػحدز) جالعطفحدز ،ػٍٝ
ِخحؽش ف ٟؽش٠مٌٍ ُٙؼٛدز ئٌِٕ ٝحؽك ػًّ جألٔٚشٚج ِػً دمٛي جألٌغحَ ،أ ٚجٌمطحي ذ ٓ١جٌفظحتً ،أٚ
ضذ ً٠ٛجرٙحش جٌّؼشوس ،أ ٚجٌطٙذ٠ذ ذأشىحي أخش ِٓ ٜجٌّؼح٠محش أ ٚجٌؼٕف أ ٚجالعطغاليِّ ،ح ٠ذٛي
د ْٚضّىٓ ِمذَ جٌطٍد ِٓ جٌؼٛدز ذشىً آٍِٓ٠ٚ .ضَ ضٛفش ِؼٍِٛحش دذ٠ػس ػٓ جالدطّحالش جٌٛجلؼ١س ذأْ
٠ىٛٔٛج غ١ش لحدس ٓ٠ػٍ ٝئػحدز جالعطفحدز ِٓ جٌذظٛي ػٍ ٝجٌذّح٠س أ ٚجٌّغحػذزٚ .ال ّ٠ىٓ ضم ُ١١جٌجذٜٚ
ِٓ (ئػحدز) جالعطفحدز ف ٟجٌٍّخض.
س .ػٍ ٝجٌشغُ ِٓ أْ جٌرٕذ ( -1د) ٠شوض ػٍ ٝضٛلف ضٛف١ش جٌذّح٠س أ ٚجٌّغحػذز ِٓ جألٔٚشٚج ،فاْ جٌذحٌس فٟ
جٌذٌٚس جٌط ٟضؼًّ جألٔٚشٚج فٔ ٟطحلٙح ٌٓ ضى ْٛضطؼٍك ذٙح فذغد ،ذً لذ ضى ْٛدحعّس ٌٍذحجس ئٌ ٝجٌذّح٠س
ذّٛجد جضفحل١س ػحَ  . 1951فؼٍ ٝعر ً١جٌّػحي ،عططذىُ جٌذٌٚس أ ٚجٌغٍطحش جٌّؼ١فس  -غ١ش جألٔٚشٚج  -فٟ
ِح ئرج وحْ ع١غّخ ٌالجث ٓ١جٌفٍغط ٓ١١ٕ١ذذخٛي أسجػ(ٚ ُٙ١ئػحدز) ئلحِط ُٙفٙ١ح ،ذّح ف ٟرٌه ئِىحٔ١س
دظ ٌُٙٛػٍ ٝجٌٛغحتك جٌمحٔ١ٔٛس جٌالصِس ٌطػر١ص دك جٌرمحء ف ٟجٌذٌٚس أ ٚجإللٍ .ُ١لذ ضٕشأ ِخحؽش ضٛججٗ
ِمذَ جٌطٍد ،ػٍ ٝعر ً١جٌّػحي ِٓ ،جٌغٍطحش ذشىً ِرحششٕ٠ .رغ ٟأْ ضغطٕذ ٘زٖ جٌطمّ١١حش ئٌِ ٝؼٍِٛحش
ِٛغمس ٚدذ٠ػسٕ٠ٚ ،رغ ٟأْ ض ٌٝٛسػح٠س خحطس ػٕذِح ٠ى ْٛجٌٛػغ غ١ش ِغطمش أ ٚغ١ش ٚجػخ.
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ص .ال ّ٠ىٓ أل ٞدٌٚس أْ ضفطشع ذشىً آِٓ أْ جٌالجة جٌفٍغط ٟٕ١ع١ى ْٛلحدسج ػٍ ٝجٌذظٛي ػٍ ٝدّح٠س
أِ ٚغحػذز جألٔٚشٚج فِٕ ٟطمس ػٍّ١حش ٌُ ٠مُ فٙ١ح ِٓ لرً ،أ ٚغ١ش ضٍه جٌط ٟوحْ ٠م ُ١فٙ١ح عحذمحٚ .ذّح أٔٗ
ال ٕ٠رغٌ ٟظحٔؼ ٟجٌمشجس أْ ٠مّّٛ١ج ِششٚػ١س جٌؼٛدز ئٌِٕ ٝطمس جٌؼًّ جٌطحذؼس ٌألٔٚشٚج ٚال ٛ٠جذ ٌٍفشد
فٙ١ح طٍس ذشىً ِغرك ِٓ ،شأْ رٌه أْ ٠فشع ػمرحش غ١ش ِؼمٌٛس ٚال ّ٠ىٓ جٌطغٍد ػٍٙ١ح ذحٌٕغرس
ٌّمذِ ٟجٌطٍرحشٚ ،أْ ٠طُ ضجحً٘ جألػّحي جٌؼحِس ذٕظحَ جٌؼاللحش جٌذ١ٌٚس جٌمحتُ ػٍ ٝجٌذٌٚس ٚع١حدز جٌذٚي.
ٚػالٚز ػٍ ٝرٌه ،ضّحش١ح ِغ جٌّرحدب جٌؼحِس ٌٍمحٔ ْٛجٌذٌ ٌٟٚالجث ،ٓ١فاْ جٌطم ُ١١ذخظٛص ئرج وحٔص
جٌذّح٠س أ ٚجٌّغحػذز جٌط ٟضمذِٙح جألٔٚشٚج لذ ضٛلفص ػٓ شخض وحْ ِمّ١ح ف ٟجٌغحذك فِٕ ٟطمس ضحذؼس
ٌألٔٚشٚج ،فأٗ ٕ٠رغ ٟأْ ٠ذظً ػٍ٘ ٝزٖ جٌخذِحش ِٓ خالي ِٕطمس ػًّ جألٔٚشٚج د١ع وحْ ِمذَ
جٌطٍد ِمّ١ح ف ٟجٌغحذك .ال ٕ٠رغ ٟئجشجء جٌطمٌ ُ١١ىً ِٕطمس ِٓ ِٕحؽك ػًّ جألٔٚشٚج ذً ئٌِٕ ٝطمس ػًّ
ٚجدذز ضحذؼس ٌألٔٚشٚج.
 -23جٌظشٚف جٌّزوٛسز أػالٖ ٘ ٟذذجتً ١ٌٚغص ِطٕحغّس ،ذذ١ع ّ٠ىٓٚ ،فمح ٌٍذحٌس ل١ذ جٌٕظشٚ ،جٛد ٚجدذ أٚ
أوػش ِٓ جٌظشٚف جٌّزوٛسز آٔفح ِّ ،ح ٠جؼً ِمذَ جٌطٍد ٠مغ ػّٓ ٔطحق جٌرٕذ " 1د (٠ .")2طٕحٚي جٌجضء
جٌػحٌع جٌجٛجٔد جإلغرحض١س جٌّطؼٍمس ذطذذ٠ذ ٚجٛد جٌظشٚف جٌّزوٛسز أػالٖ.
انظزوف انشخظُخ نًمذو انطهت:
 -24جٌظشٚف جٌشخظ١س ٌّمذَ جٌطٍد ضطؼٍك ذطذذ٠ذ ئرج ِح وحْ ٕ٘حن أدذ جألعرحخ جٌّٛػٛػ١س جٌّرشسز
ٌططر١ك جٌفمشز جٌػحٔ١س ِٓ جٌرٕذ ( -1د)ٚ .ذحٌطحٌ٠ ،ٟجد ضذذ٠ذ وً ؽٍد ػٍ ٝأعحط ِؼط١حضٗ جٌفشد٠سِّ ،ح
ّ٠ىٓ ِٓ جٌٕظش ف ٟجٌؼٛجًِ جٌط ٟضخض ِمذَ جٌطٍدٚ .لذ ضشًّ ٘زٖ جٌظشٚف جٌشخظ١س جٌغٓ ٚجٌجٕظ
ٚجٌٕٛع جالجطّحػٚ ٟجٌطٛجٗ جٌجٕغٚ ٟجٌ٠ٛٙس جٌجٕغحٔ١س ٚجٌظذس ٚجإلػحلس ٚجٌذحٌس جٌّذٔ١س ٚجٌٛػغ
جٌؼحتٍٚ ٟجٌؼاللحش أ ٚأٚجٗ جٌؼؼف جالجطّحػ١س أ ٚغ١ش٘ح ِٓ جالػطرحسجش جإلغٕ١س أ ٚجٌػمحف١س أ ٚجٌذ١ٕ٠س،
ٚجٌشٚجذؾ جٌغ١حع١س ٚجالجطّحػ١س أ ٚجٌطٛجفك ٚجٌمذسجش جٌٍغ٠ٛسٚ ،أ ٞضجحسخ عحذمس ٌطؼشػٗ ألػشجس
جغّ١س ٚآغحس ٔفغ١س.
إػبدح انزىطٍُ انذاخهٍ:
٠ ٌٓ -25طُ جػطرحس دّح٠س أِ ٚغحػذز جألٔٚشٚج لذ ضٛلفص ئرج ضّىٓ جٌفشد ِٓ جٌذظٛي ػٍ ٝجٌذّح٠س أٚ
جٌّغحػذز ِٓ جألٔٚشٚج ف ٟأِحوٓ أخش ٜفٔ ٟفظ ِٕطمس ػًّ جألٔٚشٚج .ػٍ ٝعر ً١جٌّػحي ،ئرج ضُ ضذِ١ش
ِخ ِٓ ُ١لـِرـًَ ٘جِ َٛغٍخ ٚوحٔص جٌذّح٠س أ ٚجٌّغحػذز ِٓ جألٔٚشٚج ِطٛفشز ذشىً ٚجلؼ ٟفِ ٟىحْ آخش
ف ٟجضء آخش ِٓ رٌه جٌرٍذ أ ٚجإللٍ٠ٚ ،ُ١ىٌٍ ْٛفشد ئِىحٔ١س جٌذظٛي ػٍ ٝضٍه جٌذّح٠س أ ٚجٌّغحػذز ،فاْ
جٌفمشز جٌػحٔ١س ٌٓ ٠طُ جإل٠فحء ذٙح دغد جٌرٕذ ( -1د) دٚ ْٚجٛد ػٛجًِ ئػحف١سِٚ .غ رٌه ،ال ّ٠ىٓ ضٛلغ
أْ ٕ٠طمً ِمذَ جٌطٍد أ( ٚضطُ ئ ػحدضٗ) ئٌ ٝذٍذ أ ٚئلٍ ُ١آخش ال ٛ٠جذ ٌٗ ف ٗ١أ ٞطٍس عحذك.
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احزُبجبد انحًبَخ فٍ َفض انًكبٌ:
٠ -26طُ ضمذ ُ٠ؽٍد دّح٠س فٔ ٟفظ جٌّىحْ ذؼذ جٌٛطٛي ئٌ ٝذٍذ جٌٍجٛء ،ئِح ٔط١جس ألٔشطس ِمذَ جٌطٍد ف ٟذٍذ
جٌٍجٛء أٔ ٚط١جس ألدذجظ ٚلؼص أ ٚضذذظ ف ٟذٍذ ِمذَ جٌطٍد ِٕز ِغحدسضٗ .ئْ جالػطشجف ذطٍرحش
جٌالجث ٓ١جٌفٍغط ٓ١١ٕ١فٔ ٟفظ جٌّىحْ ذّٛجد جٌرٕذ ( -1د) ٠طّحشِ ٝغ جٌّرحدب جٌؼحِس ٌمحٔ ْٛجٌالجثٓ١
جٌذ ٌٟٚجٌزٕ٠ ٞطرك ػٍ ٝجٌرٕذ  ِٓ 1جضفحل١س ػحَ  1951جٌط ٟضمرً ؽٍرحش جٌٍجٛء فٔ ٟفظ جٌّىحِْ ،غ
جالػطشجف ذأْ جٌطغ١شجش ف ٟذٍذ جٌّٕشأ ف ٟرٌه جٌٛلص ضإً٘ جٌفشد ذأْ ٠ى ْٛالجثح .فؼٍ ٝعر ً١جٌّػحي ،ئرج
ضٛلفص ٚال٠س جٌٛوحٌس أ ٚأٔشططٙح ػٍ ٝجٌٕذ ٛجٌّر ٓ١ف ٟجٌفمشز  22أػالٖ ،ف ٟد ٓ١أْ جٌفشد ِٛجٛد خحسؼ
ِٕطمس ػٍّ١حش جألٔٚشٚج ،فأٗ ع١ىِ ْٛإ٘ال ٌٍذظٛي ػٍ ٝجٌذّح٠س ذّٛجد جٌرٕذ ( -1د) ِٓ جضفحل١س ػحَ
.1951
 -27ػٍ ٝجٌشغُ ِٓ أْ "جٌطٛلف أل ٞعرد" ال ٠طؼّٓ ذشىً ػحَ أعرحذح ٌّجشد جٌشجدس جٌشخظ١س ٌشفغ
(ئػحدز) جالعطفحدز ِٓ دّح٠س أِ ٚغحػذز جألٔٚشٚج (وّح ٚسد ف ٟجٌفمشز  19أػالٖ) ،فأٗ ٌ١ظ ِٓ جٌّ ُٙئرج
وحْ ِمذَ جٌطٍد لذ غحدس ف ٟجٌّمحَ جألٚي ػٍ ٝأعحط ؽٛػِٕ ِٓ ٟطمس ػٍّ١حش جألٔٚشٚج (ػٍ ٝعرً١
جٌّػحي ،ألغشجع جٌذسجعس أ ٚجٌؼًّ)ٚ .ال ٠ضجٌِ ْٛإٌٍ٘ ٓ١العطفحدز ِٓ جضفحل١س ػحَ  1951ػّال ذحٌرٕذ
( -1د) ئرج جعطٛفٛج ِؼح١٠ش٘حٚ .عٍ١ضَ ئجشجء دسجعس ِطأٔ١س ٌظشٚفٌ ُٙىً دحٌس ػٍ ٝدذز.
ّ٠ -28ىٓ أْ ٠ظرخ جٌشخض الجثح فِ ٟىحٔٗ ف ٟذٍذ ٍ٠طّظ ف ٗ١جٌٍجٛءٔ ،ط١جس إلجشجءجضٙح جٌخحطسِ ،ػً
جػطشجف ُٙذحٌالجث ٓ١ذشىً فؼٍ ،ٟأ ٚذغرد جٌطؼر١ش ػٓ آسجء ع١حع١س ف ٟذٍذ ئلحِطٗٚ .ال ٠جٛص أْ ٠طٍد
ِٓ جٌالجث ٓ١جٌفٍغط ٓ١١ٕ١جٌٕشط ٓ١ع١حع١ح جٌز ٓ٠لذ ٍ٠فط ْٛجالٔطرحٖ ذغرد ِؼطمذجض ُٙأ ٚأٔشططٚ ،ُٙجٌزٓ٠
لحِٛج ذطمذ ُ٠جٌٍجٛء ذغرد خطش شخظ ٟور١ش ػٍ ٝأٔفغ ُٙأ ٚػٍ ٝأعشُ٘ٚ ،لف ٘زٖ جألٔشطس وششؽ
ِغرك ٌٍذظٛي ػٍ ٝجٌذّح٠س ذّٛجد جٌرٕذ ( -1د) ؛ ٘ٚزج ِٓ شأٔٗ أْ ٠مٛع جٌٙذف ٚجٌغح٠س جٌؼحِس
الضفحل١س ػحَ .1951
ص .انحك انزهمبئٍ أو "ثحكى األيز انىالغ" نالطزفبدح يٍ يشاَب ارفبلُخ ػبو :1591
 -29ػٕذِح ٠طر ٓ١أْ جٌذّح٠س أ ٚجٌّغحػذز ِٓ جألٔٚشٚج لذ ضٛلفص أل ٞعرد ِٓ جألعرحخ جٌّزوٛسز ف ٟجٌفمشز
 ، 22فاْ جٌالجة جٌفٍغط ٟٕ١ع١طّطغ ذشىً ضٍمحت ٟأ" ٚذذىُ جألِش جٌٛجلغ" ذذك جالعطفحدز ِٓ ِضج٠ح جضفحل١س
ػحَ  ،1951ػٍّح ذأْ جٌرٕٛد ( 1ؼ) أ٘ 1 (ٚـ) أ 1( ٚص) ِٓ جضفحل١س ػحَ  1951ال ضٕطرك [٠شجٝ
جالؽالع ػٍ ٝجٌرٕٛد ػ ،ص ،ع أدٔحٖ] .د١ع أْ ػرحسز "ذذىُ جألِش جٌٛجلغ" عطى ْٛئػحف١س ذشىً
وحًِ ئرج وحْ جٌرٕذ ٠مظذ ذٗ أْ جٌالجة جٌفٍغطّ٠ ٟٕ١ىٕٗ أْ ٠طٍد جٌذّح٠س جٌذ١ٌٚس ٚفمح ٌٍمٛجػذ جٌؼحِس
ٌٍذّح٠س فمؾ ٚذٕفظ جٌطش٠مس جٌط٠ ٟطرؼٙح جّ١غ ٍِطّغ ٟجٌٍجٛء ٚفمح ٌٍّحدز " 1أٌف ( ِٓ ")2جضفحل١س ػحَ
.1951
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 -30ضش١ش ػرحسز "ِٕحفغ ٘زٖ جالضفحل١س" جٌٛجسدز ف ٟجٌفمشز جٌػحٔ١س ِٓ جٌرٕذ ( -1د) ئٌ ٝجٌذمٛق جٌّٛػٛػ١س
جٌٛجسدز ف ٟجٌّٛجد ِٓ  2ئٌ ِٓ 34 ٝجضفحل١س ػحَ ٚ 1951جٌط٠ ٟطُ ِٕذٙح ٌالجث ،ٓ١ػٍ ٝجٌٕذ ٛجٌّذذد فٟ
جٌرٕذ  ِٓ 1جضفحل١س ػحَ ٚ . 1951ال ٠ؼِٕ ٟظطٍخ "ِٕحفغ" ِجشد جٌٛطٛي ئ ٌ ٝئجشجءجش جٌٍجٛء ٌطذذ٠ذ
ٚػغ جٌالجة ألْ جٌرٕذ  1ال ٠طؼّٓ ف ٟدذ رجضٗ إِٔ ٞحفغ  -ف٠ ٛٙذذد ذرغحؽس ِٓ ٘ ٛجٌالجة  ِٓٚال
٠ذك ٌٗ جٌذظٛي ػٍ٘ ٝزٖ جٌّضج٠ح٘ٚ .زج جٌطفغ١ش ِذػ َٛأ٠ؼح ذحٌٕغخس جٌفشٔغ١س جٌّغح٠ٚس فِ ٟؼّٙٔٛح
ٌٍرٕذ ( -1د) ٚجٌط ٟضغطخذَ ضؼر١ش "جضفحل١س جٌمؼحء ػٍ ٝجٌطّ١١ض جٌؼٕظش ٟ٘ٚ ،"ٞضغطف١ذ ِٓ ضطر١ك
جٌمحٔ ِٓ" ْٛد١ع جٌذمٛق" ذّجشد جعط١فحتٙح جٌّؼح١٠ش جٌٛجسدز ف ٟجٌرٕذ ( -1د).
٠ -31ذك ٌالجث ٓ١جٌفٍغط ٓ١١ٕ١جٌّذّ ٓ١١ذّٛجد جٌرٕذ ( -1د) جٌذظٛي ػٍٔ ٝفظ جٌذمٛق ٚجٌّضج٠ح ِٚؼح١٠ش
جٌّؼحٍِس جٌط٠ ٟطّطغ ذٙح جٌالجث ْٛج٢خش ْٚجٌّؼطشف ذ ُٙذّٛجد جٌرٕٛد " 1أ ( ")1أ 1" ٚأ (،")2
ٚذحٌطحٌ ٟال ٛ٠جذ ِؼحٍِس ضفؼ١ٍ١س ٌالجث ٓ١دغد جٌرٕذ ( - 1د) ػٓ جٌالجث ٓ١ج٢خش٠ٚ .ٓ٠طّطغ وً ُِٕٙ
ذّضج٠ح جضفحل١س جٌالجث ٓ١جٌّٕظٛص ػٍٙ١ح ف ٟجٌرٕٛد ِٓ  2ئٌ.34 ٝ
ع .لبثهُخ رطجُك انجُذ ( 1ج):
 -32عٛف ٠طٛلف ضطر١ك جضفحل١س ػحَ  1951ف ٟظشٚف ِؼٕ١سِ ٟ٘ٚ ،ذذدز ذشىً ٚجػخ ف ٟجٌرٕذ ( 1ؼ).
ٕ٠ٚطرك جٌرٕذ ( 1ؼ) ِٓ د١ع جٌّرذأ ػٍ ٝجٌالجث ٓ١جٌفٍغط ٓ١١ٕ١جٌّغطف١ذ ِٓ ٓ٠جضفحل١س ػحَ  1951ذشىً
فشدٚ .ٞػٍ ٝجٌشغُ ِٓ أْ جٌطفغ١ش جٌذشفٌٍّ ٟحدز ( 1ؼ) ،جٌز٠ ٞش١ش ذشىً طش٠خ ئٌ ٝجٌالجثٓ١
جٌّؼطشف ذ ُٙذّٛجد "جٌرٕذ  1أ" فمؾ ِٓ جضفحل١س ػحَ  ،1951ع١جؼٍٗ غ١ش لحذً ٌٍططر١ك ػٍ ٝجٌالجثٓ١
جٌفٍغط ٓ١١ٕ١دغد جٌرٕذ ( -1د) ،فاْ ٘زج جٌطفغ١ش ٌُ ٠ؼذ ِطحذمح ٌذم١مس أْ ػذدج ِٓ جٌالجث ٓ١جٌفٍغطٓ١١ٕ١
لذ جوطغرٛج جٌجٕغ١س ٚجٌذّح٠س ِٓ ذٍذجْ أخش٠ ٌُ ُ٘ٚ ،ٜؼٛدٚج ذذحجس ئٌ ٝجٌذّح٠س ذّٛجد جضفحل١س ػحَ
ٚ . 1951ػٍ ٝجٌشغُ ِٓ جٌٛػغ جٌخحص ٌالجث ٓ١جٌفٍغط ٓ١١ٕ١جٌّٕظٛص ػٍ ٗ١ف ٟجٌرٕذ ( -1د)ّ٠ ،ىٓ
ضطر١ك أدىحَ جٌرٕذ ( 1ؼ)ِ ،غ ِشجػحز جٔمؼحء فطشز صِٕ١س ور١شز ٚجٌظشٚف جٌّطغ١شز ِّٚحسعحش جٌذٚي
ٚدم١مس أْ جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌفٍغط ٓ١١ٕ١لذ ضّشوضٚج ف ٟدٚي أخشٚ ٜغحٌرح ف ٟدٚي ضّٕذ ُٙجٌجٕغ١س٘ .زج
جٌطفغ١ش الضفحل١س ػحَ  1951ال ٠خً ذحٌؼشٚسز ذّؼٕ" ٝجٌشؼد جٌفٍغطٚ ،"ٟٕ١وزٌه ذّؼٕ" ٝجٌالجثٚ "ٓ١
"جٌٕحصد " ٓ١وّح ِ٘ ٛغطخذَ فِ ٟخطٍف لشجسجش جٌجّؼ١س جٌؼحِس ٌألُِ جٌّطذذز ٚلشجسجش ِجٍظ جألِٓ
جٌطحذغ ٌألُِ جٌّطذذز.
 -33ػٍ ٝجٌشغُ ِٓ لشجس جٌجّؼ١س جٌؼحِس ٌألُِ جٌّطذذز ف ٟػحَ  2012ذّٕخ فٍغط ٓ١طفس (دٌٚس ِشجلد غ١ش
ػؼ )ٛف ٟجألُِ جٌّطذذز ،فاْ جٌرٕذ ( -1د) ٕ٠رغ ٟجالعطّشجس ف ٟضفغ١شٖ ٚضطر١مٗ ػٍ ٝجٌٕذ ٛجٌّر ٓ١فٟ
٘زٖ جٌّرحدب جٌطٛج١ٙ١س ٚئٌ ٝد ٓ١ضغ٠ٛس ٚػغ جٌفٍغط ٓ١١ٕ١ذشىً ٔٙحتٚ ٟفمح ٌمشجسجش جٌجّؼ١س جٌؼحِس.
 ِٓٚجٌغحذك ألٚجٔٗ جٌٕظش ف ٟأٔٗ ٕ٠رغ ٟجٌطٛلف ػٓ ضطر١ك جضفحل١س ػحَ  1951ػٍ ٝجٌالجثٓ١
جٌفٍغطٌّ ،ٓ١١ٕ١جشد ِٕخ فٍغطِ ٓ١شوض جٌّشجلد غ١ش جٌؼؼ.ٛ
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ص .لبثهُخ رطجُك انجُذ ( 1هـ):
 -34ئْ دم١مس أْ ذؼغ جٌالجث ٓ١جٌفٍغط٠ ٓ١١ٕ١ؼ١ش ْٛف ٟذٍذجْ ّ٠حسع ْٛفٙ١ح دمٛلح ٚجٌطضجِحش ضشضرؾ غحٌرح
ذحٌذظٛي ػٍ ٝجٌجٕغ١س لذ ضجؼً جٌرٕذ (٘ 1ـ) ٕ٠طرك ػٍ ٝلؼ١طٚ .ُٙف ٟدحٌس جألؽفحي ٚغ١شُ٘ ِٓ
أدفحد جٌالجث ٓ١جٌفٍغط ٓ١١ٕ١جٌز ٓ٠لذ ٠طّطؼ ْٛذذمٛق ٚجٌطضجِحش ِّحغٍس ٌذمٛق سػح٠ح جٌرٍذ ج٢خش،
ع١طؼ ٓ١أ٠ؼح جٌٕظش ف ٟضطر١ك جٌرٕذ (٘ 1ـ) ِٓ جضفحل١س ػحَ .1951
 ِٓ -35جٌٕحد١س جٌطحس٠خ١س ،ضؼٙذش جٌذٚي جألؽشجف ف ٟذشٚضٛوٛي جحِؼس جٌذٚي جٌؼشذ١س ٌّؼحٍِس جٌفٍغطٓ١١ٕ١
ف ٟجٌذٚي جٌؼشذ١س ("ذشٚضٛوٛي جٌذجس جٌر١ؼحء") ذطمذِ ُ٠جّٛػس ِٓ جٌذمٛق ػٍ ٝلذَ جٌّغحٚجز ٌّٛجؽٕٙ١ح
ِٓ جٌالجث ٓ١جٌفٍغطٌٚ ،ٓ١١ٕ١ىٓ جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌذٚي ال صجي ال ٠طرمٙح ذشىً ػٍّٚ .ٟعٍ١ضَ ئجشجء فذض
دل١ك ٌٙزٖ جٌذحٌس ػٍ ٝأسع جٌٛجلغ لرً ضطر١ك جٌرٕذ (٘ 1ـ) ٚفمح ٌرشٚضٛوٛي جٌذجس جٌر١ؼحء.
ع .لبثهُخ رطجُك انجُذ ( 1س):
 -36ال ٠ذك ٌألشخحص جٌز ٓ٠ضٛجذ أعرحخ خط١شز الػطرحسُ٘ جسضىرٛج أػّحال ف ٟػّٓ ٔطحق جٌرٕذ ( 1ص) ِٓ
جضفحل١س ػحَ ٌٍ 1951ذظٛي ػٍ ٝجٌذّح٠س جٌذ١ٌٚس والجث.ٓ١
ثبنثب ا :انمضبَـــب اإلجزائُـــخ واإلثجبرُــــخ:
أ -انزمُُــــى انفـــزدٌ:
 -37ػٍ ٝجٌشغُ ِٓ أْ جٌرٕذ ( -1د)  ٠ؼطشف ذفثس ِؼٕ١س ِٓ جٌالجث ٓ١جٌز٠ ٓ٠ذظٍ ْٛػٍ ٝجٌذّح٠س أٚ
جٌّغحػذز ِٓ و١حْ ضحذغ ٌألُِ جٌّطذذز ػذج جٌّفٛػ١س ،فاْ ضطر١ك جٌرٕذ ( -1د) ٠طُ ضم ّٗ١١ػحدز ذشىً
فشد.ٞ
ة -ولـــذ انزمُُـــى:
٠ -38ى ْٛجٌطم ُ١١ف ٟدحي ئرج وحٔص جٌذّح٠س أ ٚجٌّغحػذز جٌّمذِس ِٓ جألٔٚشٚج لذ ضٛلفص ،فٚ ٟلص جٌٕظش فٟ
جٌطٍد جٌفشد ،ٞذذ١ع ال ٠ىِ ْٛمذَ جٌطٍد لحدسج أ ٚغ١ش سجغد ف( ٟئػحدز) جالعطفحدز ِٓ ضٍه جٌذّح٠س
أ ٚجٌّغحػذز ٌغرد ِٛػٛػ ٟال ّ٠ىٕٗ جٌغ١طشز ػٍ.ٗ١
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د -ػـــتء ويؼبَُـــز رمذَـــى األدنـــخ:
 -39ف ٟجٌطٍرحش جٌّمذِس ٌٍذظٛي ػٍٚ ٝػغ جٌالجة أ ٚجٌذّح٠س ،ذّح ف ٟرٌه ضٍه جٌّٕظٛص ػٍٙ١ح ف ٟجٌرٕذ
( -1د) ،فاْ جٌؼدء ٠مغ ػِّٛح ػٍ ٝػحضك ِمذَ جٌطٍد ٌطمذ ُ٠أدٌس وحف١س لذس جإلِىحْ ٌذػُ ألٛجٌٗ ٚئغرحش
جدػحتٗ٠ٚ .طٍد ِٓ ِمذَ جٌطٍد أْ ٠مذَ جٌذمحتك ذشىً ِطحذك ٌٍٛلحتغ جٌط ٟضطؼٍك ذطٍرٗ ٌغح٠س رٌه جٌٛلص
ػّٓ دذٚد ِؼشفطٗ جٌخحطسٚ ،ذمذس ِح ضىٕ٘ ْٛحن ِؼٍِٛحش ِطحدس ٌٗ ٚضىِ ْٛؼمٌٛس ٌطمذّٙ٠ح ئٌٝ
طحٔغ جٌمشجس٠ٚ .م َٛطحٔغ جٌمشجس ذّّٙس جٌطذمك ِٓ جٌٛلحتغ رجش جٌؼاللس ذحٌمشجس جٌز ٞعٛف ٠طخزٖ.
٠ -40غطٍضَ جٌرٕذ ( -1د) جٌطذمك ئرج ِح وحْ ِمذَ جٌطٍد (ٕ٠ ) 1ذسؼ ػّٓ فثس جٌالجث ٓ١جٌفٍغط ٓ١١ٕ١جٌزٓ٠
٠ذظٍ ْٛأ٠ ٚغطذم ْٛجٌذظٛي ػٍ ٝجٌذّح٠س أ ٚجٌّغحػذز ِٓ جألٔٚشٚج )2(ٚ ،ضٛلف جٌذّح٠س أٚ
جٌّغحػذز جٌّمذِس ِٓ جألٔٚشٚج أل ٞعرد ِٓ جألعرحخ٘ .زٖ أعثٍس دم١مس٠ٚ .طؼ ٓ١ػٍ ٝطحٔغ جٌمشجس
جٌطذمك ِٓ ٘زٖ جٌّغأٌس ِٚشجػحز جّ١غ جألدٌس جٌّطحدس.
٠ -41جد أْ ٕ٠ظش جٌطم ُ١١فِ ٟح ئرج وحْ ،ف ٟجٌٛلص جٌز٠ ٞطُ ف ٗ١جٌٕظش ف ٟؽٍد جٌفشد ،ذأٔٗ غ١ش لحدس أٚ
غ١ش سجغد ف( ٟئػحدز) جالعطفحدز ِٓ جٌذّح٠س أ ٚجٌّغحػذز ِٓ جألٔٚشٚج ٌغرد خحسؼ ػٓ ع١طشضٗ.
٠ٚطؼ ٓ١أ٠ؼح ئجشجء جالعطفغحسجش فّ١ح ٠طؼٍك ذظشٚف جٌذٌٚس أ ٚجٌغٍطس ،ئػحفس ئٌ ٝجٌظشٚف جٌفشد٠س
ٌّمذَ جٌطٍد (جٔظش جٌفمشض( 22 ٓ١س) ٠ٚ .)25 ٚىّٓ ػدء جألدٌس ٌذ ٜعٍطحش طٕغ جٌمشجس جٌط٠ ٟإوذ
فٙ١ح أْ ِمذَ جٌطٍد ّ٠ىٕٗ جالٔطمحي دجخٍ١ح ػّٓ ِٕطمس ػًّ جألٔٚشٚج ٔفغٙح أ ٚػذَ ٚجٛد ػٛجًِ أخشٜ
ضّىٕٗ ِٓ جٌذخٛي ذشىً آِٓ ٚذٛغحتك لحٔ١ٔٛس ِٕحعرس ٚفمح ٌٍفمشز ( 22جٌمغُ جٌشجذغ) أػالٖ.
انزظجُـــم نـــذي األوَــــزوا:
 -42ئْ جٌطغجٌ ً١ذ ٜجألٔٚشٚج أ ٚجِطالن ٚغحتك جألٔٚشٚج ع١ى ْٛدٌ١ال لحؽؼحٚ ،ئْ ٌُ ٠ىٓ ػشٚس٠ح ،ػٍ ٝأْ
٠ى ْٛجٌشخض ػّٓ ٔطحق جٌرٕذ " 1د (.")1
ف ٟدحٌس ػذَ ٚجٛد ِػً ٘زٖ جٌٛغحتك أ ٚغ١ش٘ح ِٓ جألدٌس رجش جٌؼاللس٠ ،جٛص ٌٍّذىّ( ٓ١طحٔؼٟ
جٌمشجس) أْ ٠ؼطّذٚج ػٍ ٝأدٌس أخشٌٙ ٜزٖ جٌغح٠س ،ذّح ف ٟرٌه ػٍ ٝعر ً١جٌّػحي ِٓ خالي ذ١حٔحش ِمذَ
جٌطٍد أ ٚئفحدجش ج٢خش ٓ٠أ ٚجٌذظٛي ػٍٚ ٝغحتك أخش ٜرجش ػاللس.
ذ١ذ أٔٗ ال ٕ٠رغ ٟجػطرحس أدٌس جٌطغجٌ ً١ذ ٜجألٔٚشٚج ششؽح ِغرمح ػشٚس٠ح ٌالػطشجف ذٗ والجة .ػٍٝ
عر ً١جٌّػحي" ،جٌٕحصد "ٓ١غ١ش ِغجٍ ٓ١فٔ ٟظحَ ضغج ً١جألٔٚشٚج ،ئال أْ جألٔٚشٚج ضذحفع ػٍٝ
"جٌغجالش جٌالصِس" ٌٙإالء جألشخحصٚ .أخ١شج ،فاْ جٌشخض جٌز٠ ٌُ ٞذظً ػٍِ ٝػً ٘زٖ جٌٛغ١مس،
ػٍ ٝجٌشغُ ِٓ أٍ٘١طٗ ٌٍذظٛي ػٍ ٝجٌذّح٠س ٚجٌّغحػذز ِٓ جألٔٚشٚج ،لذ ال ٠ىِ ْٛغجال ٚال ّ٠طٍه ِػً
٘زج جٌذٌِٚ .ً١غ رٌه ،فأ ُٙال صجٌٛج ٠ذخٍ ْٛػّٓ ٔطحق جٌرٕذ ( -1د).
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أدنخ ػهً وجىد أطجبة يىضىػُخ رجؼم يمذو انطهت َمغ ضًٍ َطبق انفمزح انثبَُخ يٍ انجُذ ( -1د):
ّ٠ -43ىٓ أْ ضى ْٛجألدٌس جٌّطؼٍمس ذحٌجضء جٌّطؼّٓ ف ٟجٌطمِ ِٓ ُ١١ظحدس ِطٕٛػس٠ٚ .جٛص ٌّمذَ جٌطٍد
ضمذ ُ٠أدٌس رجش ػاللس ذألٛجٌٗ ِٓٚ .شأْ ذ١حْ ٠ظذس ِٓ جألٔٚشٚج ذٛلف أٔشططٙح فِٕ ٟطمس ِؼٕ١س ِٓ
جٌؼٍّ١حش أْ ٠ى ْٛدٌ١ال ٚجػذح ذأْ ٘زج جألِش طذ١ذح  .وّح أْ جألدٌس جٌّغطمحز ِٓ ِظحدس أخش ٜضف١ذ
ذأْ جألٔٚشٚج لذ أٚلفص أٔشططٙح ّ٠ىٓ أْ ٠ىِ ْٛمٕؼح أ٠ؼح .غ١ش أٔٗ ِٓ جٌّ ُٙأال ٠طٍد ِٓ ِمذَ جٌطٍد
أْ ٠ظذس أ٠ ٚش١ش ئٌ ٝأ ٞذ١حْ ِّىٓٚ .ف ٟدحٌس فشع ِػً ٘زج جٌششؽ ،فأٗ ع١ؼغ ػرثح ال ِرشس ٌٗ
ػٍ ٝجألٔٚشٚجِ ٛ٘ٚ ،ح لذ ال ٠ى ْٛلحدسج ػٍ ٝجٌٛفحء ذٗ ف ٟأ ٞدحٌسٚ ،رٌه ألعرحخ ِٕٙح ػٍ ٝعرً١
جٌّػحي ِٛجسد أ ٚأعرحخ ٌٛجغط١س أ ٚألعرحخ ضطؼٍك ذحٌغش٠سٚ .أخ١شج ،ال ٕ٠رغِ ٟطحٌرس ِمذَ جٌطٍد ذٛجٛد
ػاللس ِرحششز ٌٗ ِغ جألٔٚشٚجٔ ،ظشج ٌٍظؼٛذحش جٌؼٍّ١س جٌطٕ٠ ٟط ٞٛػٍٙ١ح جألِشٚ .لذ ضىٕ٘ ْٛحن أ٠ؼح
ظشٚف خحطس رجش ػاللس ذّمذَ جٌطٍد جٌز ٞال ضؼشفٗ جألٔٚشٚج ٚال ضغطط١غ ضمذ ُ٠جٌّؼٍِٛحش ػٕٗ.
س -اإلجزاءاد انفزدَـــخ:
ٕ٠ -44رغ ٟجضخح ر ئجشجءجش ػحدٌس ٚفؼحٌس ٌطذذ٠ذ ٚػغ جٌالجة ذّٛجد جضفحل١س ػحَ ِ 1951غ جألخز ذؼٓ١
جالػطرحس ذشىً خحص جٌطٍرحش جٌط ٟضطؼٍك ذحٌرٕذ ( -1د)ِ ،غ ضذذ٠ذ ٚجػخ ٌٍذحالش جٌط ٟضطؼٍك
ذحٌفٍغط.ٓ١١ٕ١
 -45ػٕذ ؽٍد جٌٍجٛء٠ ،جد أْ ٠طُ ِٕخ ِمذِ ٟجٌطٍرحش جٌٛلص جٌىحفٌّّ ٟحسعس دمٛل ،ُٙذّح ف ٟرٌه ،ذشىً
ئجّحٌ ،ٟجٌذك ف ٟئذالغ ُٙذحٌٍغس جٌط٠ ٟفّٙٔٛٙح ذحإلجشجء جٌٛججد جضرحػٗٚ ،دمٛلٚ ُٙجٌطضجِحض ُٙأغٕحء
جٌم١حَ ذحإلجشجءٚ ،جٌؼٛجلد جٌّذطٍّس ٌؼذَ جالِطػحي ٌالٌطضجَ ٚػذَ جٌطؼحِ ْٚغ جٌغٍطحشٚ ،جٌذك فٟ
جٌذظٛي ػٍ ٝخذِحش ِطشجُ فٛسٚ ،ٞجٌطشحٚس ذطش٠مس فؼحٌس ِغ ِغطشحس لحٔ ٟٔٛأِ ٚغطشحس آخش٠ٚ .ؼذ
جٌذظٛي ػٍ ٝجٌّشٛسز جٌمحٔ١ٔٛس أِشج ذحٌغ جألّ٘١س ذحٌٕغرس إلجشجءجش جٌٍجٛء جٌّٕظفس ٚوػ١شج ِح ٠شىً
ششؽح أعحع١ح ٌؼّحْ جٌٛطٛي جٌفؼحي ئٌ ٝعرً جالٔطظحف جٌمحٔ١ٔٛس.
 -46ذحٌٕغرس ٌٍفٍغط ٓ١١ٕ١جٌز ٓ٠ال ٠ذخٍ ْٛػّٓ جٌٕطحق جٌشخظٌٍ ٟرٕذ ( -1د) ،فاْ جٌطم٠ ُ١١طُ ئجشجؤٖ ػحدز
ذّٛجد جٌرٕذ " 1أ (.")2
 -47ػٍ ٝجٌشغُ ِٓ أْ جٌذّح٠س جٌّٕظٛص ػٍٙ١ح ف ٟجٌرٕذ ( -1د) ػحدز ِح ضطُ ِٓ خالي ئجشجءجش فشد٠س ،لذ
ضىٕ٘ ْٛحن دحالش ّ٠ىٓ فٙ١ح جالػطشجف ذّجّٛػس ِٓ جٌالجث ٓ١جٌفٍغط ٓ١١ٕ١ذشىً ظح٘ش .ٞفؼٍ ٝعرً١
جٌّػحي ،ػٕذِح ضٕطٚ ٟٙال٠س جألٔٚشٚج ف ٟئدذِٕ ٜحؽك ػًّ جألٔٚشٚج ،أ ٚضٕطٌٛ ٟٙجٛد أعرحخ خحسجس
ػٓ ئسجدضٙحِ ،ػً ٔضجع ِغٍخ د ٌٟٚأ ٚغ١ش د ،ٌٟٚفأٙح ٌٓ ضؼطرش  -وّجّٛػس  -ػٍ ٝأٔٙح ال ضذظً
ػٍ ٝجٌذّح٠س أ ٚجٌّغحػذز ِٓ جألٔٚشٚج.
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 -48ف ٟجٌذحالش جٌط٠ ٟمذَ فٙ١ح ِمذَ جٌطٍد وال ِٓ جٌّطحٌرس جٌّطؼٍمس ذحٌٍجٛء ٚػذ ّٟ٠جٌجٕغ١س ،فاْ ٘زج
جٌطٍد ٠طُ جٌطؼحًِ ِؼٗ دغد جضفحل١س ػحَ  1954جٌّطؼٍمس ذٛػغ جألشخحص ػذ ّٟ٠جٌجٕغ١س ،فّٓ جٌُّٙ
ضم ُ١١وً ؽٍد ٚأْ ٠ؼطشف جٌشخض ذشىً طش٠خ ذىال جٌذحٌط.ٓ١
 -49ضؼّٓ أفؼً جٌّّحسعحش ٌذ ٜجٌذٚي ضغج ً١جٌالجث ٓ١جٌفٍغط ٓ١١ٕ١جٌّؼطشف ذ ُٙذّٛجد جٌرٕذ ( -1د)
ذشىً طذ١خ ٚذشىً ِغطمً ف ٟئدظحءجش جٌٍجٛء جٌٛؽٕ١س.
ج -انظكـــىن اإللهًُُـــخ انًزؼهمـــخ ثبنالجئُـــٍ:
٠ -50ذك ٌالجث ٓ١جٌفٍغطِ ،ٓ١١ٕ١ػٍِ ُٙػً جّ١غ ؽحٌر ٟجٌٍجٛء ج٢خش ،ٓ٠جٌطمذَ ذطٍد ٌٍذظٛي ػٍ ٝطفس
الجة ذّٛجد أ ٞطىٛن ئلٍ١ّ١س ٌٍجٛء ٠طُ جٌؼًّ ذٙح ،ف ٟدحٌس ٚجٛدُ٘ ف ٟجٌرٍذجْ جٌط٠ ٟطُ ضطر١ك ٘زٖ
جٌظىٛن فٙ١ح.
د -انظكـــىن اإللهًُُـــخ انًزؼهمـــخ ثبنالجئُـــٍ:
ّ٠ -51ىٓ ٌٍفٍغط ٓ١١ٕ١جٌز٠ ٓ٠جذ ْٚأٔ ُٙال ٕ٠ذسج ْٛفٔ ٟطحق جٌرٕذ ( -1د) أْ ٠ىٌ ْٛذ ُٙ٠ؽٍد ٌٍذّح٠س
ذّٛجد جٌرٕذ " 1أ (ٚ .")2ف ٟدحٌس ػذَ ئدسجج ُٙػّٓ أ ٞذٕذ٠ ،ذك ٌ٠ ،ُٙى ْٛدحٌ ُٙوذحي جّ١غ
ِمذِ ٟؽٍرحش جٌٍجٛء ج٢خش ٓ٠ف ٟجٌذظٛي ػٍ ٝأ ٞشىً ٚؽٕ ٟأ ٚئلٍ ِٓ ّٟ١جٌذّح٠س جٌفشػ١س أٚ
جٌطىّ١ٍ١س؛ ٚوزٌه ج العطفحدز ِٓ جٌذّح٠س ذّٛجد جٌمحٔ ْٛجٌذٌ ٌٟٚذمٛق جإلٔغحْ.
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