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ٮ'عٮ'ين ڡ#ى! اص الطٮ* نسٮ'ة األشح0 اڡ8ٮ'ة ح* اتڡ#
ة الدول الڡ# حالة ح0

ة الدٮ&ٮ"اح"

، وتشدٮ&دا عىل أن تمع الدولى3 ة الدول تهم المح" الڡ< Aنسٮ&ة الناشئة عن ح را ألن مشاكل الح" Aنط
انون الدولى3 من حدود، Pيل ضمن ما ٮ&ضعه الڡ Aانون الداح Pضع أساسا للڡ Aنسٮ&ة تح الح"
نسٮ&ة، ب، ڡ<ى3 المسائل المتعلڡPة ٮ"الح" ى3 أن تراعى عىل النحو الواح" وتسلٮ&ما ٮ"أنه ٮ&نٮ"ع<

راد عىل السواء، المصالح المشروعة للدول واألڡ<
ص ڡ<ى3 أن Aد نص عىل حق كل شحPوق اإلنسان لعام 1948 ڡPوتذكٮ&را ٮ"أن اإلعالن العالمى3 لحڡ

نسٮ&ة، ٮ&تمتع ٮ"ح"
اڡPٮ&ة اص ٮ"الحڡPوق المدنٮ&ة والسٮ&اسٮ&ة لعام 1966 واتڡ< Aوتذكٮ&را أٮ&ضا ٮ"أن العهد الدولى3 الح

نسٮ&ة، ل ڡ<ى3 أن ٮ&كتسب ح" ان ٮ"حق كل طڡ< ل لعام 1989 ٮ&عترڡ< حڡPوق الطڡ<
اص الذٮ&ن ڡPد تتأثر Aوق اإلنسان والحريات األساسٮ&ة لألشحPوب احترام حڡ وتشدٮ&دا عىل وح"

ة الدول احتراما اكمال، الڡ< Aنسٮ&تهم ٮ"ح ح"
ٮ&ينا اڡPٮ&ة ڡ< نسٮ&ة لعام 1961، واتڡ< ٮ&ض حاالت انعدام الح" ڡ< Aٮ&ة تحPاڡ ار أحاكم اتڡ< ذا ڡ<ى3 االعتٮ" Aوأح

ة الدول ڡ<ى3 الڡ< Aٮ&ينا ٮ"شأن ح اڡPٮ&ة ڡ< ة الدول ڡ<ى3 المعاهدات لعام 1978، واتڡ< الڡ< Aٮ"شأن ح
اتها ودٮ&ونها لعام 1983، Aوط ممتلاكت الدولة ومحڡ<

ة الڡ< Aنسٮ&ة ڡ<ى3 حالة ح انون الدولى3 المتعلڡPة ٮ"الح" Pواعد الڡPة إلى تدوين ڡ واڡPتناعا ٮ"الحاح"
راد، ٮ&ا، وذلك كوسٮ&لة لضمان أمن ڡPضائى3 أكٮ"ر للدول ولألڡ< الدول وإلى تطويرها تدريح"

الٮ"اب األول - أحاكم عامة
نسٮ&ة المادة 1: الحق ڡ<ى3 التمتع ٮ"ح"

ر عن Aنسٮ&ة الدولة السلف، ٮ"صرف النط ة الدول، ٮ&تمتع ٮ"ح" الڡ< Aرد اكن، ڡ<ى3 تاريخ ح لكل ڡ<
نسٮ&ة دولة واحدة عىل األڡPل من نسٮ&ة، الحق ڡ<ى3 أن ٮ&حصل عىل ح" طريڡPة اكتساٮ"ه تلك الح"

ا لهذه المواد. Pڡ الدول المعنٮ&ة، وڡ<

دمة Aالمادة 2: المصطلحات المستح
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رى ڡ<ى3 Aة الدول” حلول دولة محل دولة أح الڡ< Aراض هذه المواد: (أ) ٮ&راد ٮ"مصطلح “ح Aألع
المسؤولٮ&ة عن العالڡPات الدولٮ&ة إلڡPلٮ&م من األڡPالٮ&م؛

رى لدى حدوث A(ب) ٮ&راد ٮ"مصطلح “الدولة السلف” الدولة اليت حلت محلها دولة أح
ة دول؛ الڡ< Aح

ة الڡ< Aرى لدى حدوث ح Aلف” الدولة اليت حلت محل دولة أح A(ج) ٮ&راد ٮ"مصطلح “الدولة الح
دول؛

لف، حسب الحالة؛ A(د) ٮ&راد ٮ"مصطلح “الدولة المعنٮ&ة” الدولة السلف أو الدولة الح
لف؛ Aٮ&ر الدولة السلف أو الدولة الح A(هـ) ٮ&راد ٮ"مصطلح “دولة ثالثة” أي دولة ع

نسٮ&ة ة الدول، ٮ&حمل ح" الڡ< Aرد اكن، ڡ<ى3 تاريخ ح ص المعين” كل ڡ< A(و) ٮ&راد ٮ"مصطلح “الشح
ة؛ الڡ< Aنسٮ&ته ٮ"هذه الح الدولة السلف ويمكن أن تتأثر ح"

لف محل الدولة Aٮ&ه الدولة الح ة الدول” التاريخ الذي حلت ڡ< الڡ< A(ز) ٮ&راد ٮ"مصطلح “تاريخ ح
ة الدول. الڡ< Aلٮ&م الذي تتعلق ٮ"ه حPات الدولٮ&ة لإلڡPالسلف ڡ<ى3 المسؤولٮ&ة عن العالڡ

ة الدول اليت تشملها هذه المواد الڡ< Aالمادة 3: حاالت ح

اصة Aوح ، انون الدولى3 Pا للڡ Pة الدول اليت تحدث طٮ"ڡ الڡ< Aال تنطٮ"ق هذه المواد إال عىل آثار ح
سدة ڡ<ى3 مٮ&ثاق األمم المتحدة. انون الدولى3 المح" Pا لمٮ"ادئ الڡ Pطٮ"ڡ

نسٮ&ة المادة 4: الحٮ&لولة دون انعدام الح"

اص الذٮ&ن Aميع التداٮ"ٮ&ر المناسٮ"ة للحٮ&لولة دون أن ٮ&صٮ"ح األشح ذ الدول المعنٮ&ة ح" Aتتح
ة لهذه نسٮ&ة نتٮ&ح" نسٮ&ة الدولة السلف عدٮ&مى3 الح" ة الدول ٮ&تمتعون ٮ"ح" الڡ< Aاكنوا ڡ<ى3 تاريخ ح

ة. الڡ< Aالح

نسٮ&ة تراض اكتساب الح" المادة 5: اڡ<

ة اص المعنٮ&ون الذٮ&ن ٮ&ڡPٮ&مون ٮ"صڡ< Aترض أن ٮ&كتسب األشح رهنا ٮ"أحاكم هذه المواد ٮ&ڡ<
لف ڡ<ى3 تاريخ حدوث هذه Aنسٮ&ة الدولة الح ة الدول ح" الڡ< Aلٮ&م المتأثر ٮ"حPاعتٮ&ادٮ&ة ڡ<ى3 اإلڡ

ة. الڡ< Aالح

رى Aنسٮ&ة وما ٮ&رتٮ"ط ٮ"ها من مسائل أح المادة 6: التشريع المتعلق ٮ"الح"

نسٮ&ة وما ٮ&رتٮ"ط ٮ&ر ال مٮ"رر له، ٮ"سن تشريع ٮ"شأن الح" Aوم كل دولة معنٮ&ة، دون تأحPى3 أن تڡ ٮ&نٮ"ع<
ى3 أن ق وأحاكم هذه المواد. وينٮ"ع< ة الدول ٮ"ما ٮ&تڡ< الڡ< Aرى تنشأ ڡ<ى3 حالة ح Aٮ"ها من مسائل أح
ضون Aاص المعنٮ&ين، ڡ<ى3 ع Aميع التداٮ"ٮ&ر المناسٮ"ة لضمان إٮ"الغ األشح ذ كل دولة معنٮ&ة ح" Aتتح
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ٮ&ارات ڡPد تكون متاحة لهم Aنسٮ&تهم، وٮ"أٮ&ة ح ترة زمنٮ&ة معڡPولة، ٮ"أثر تشريعها عىل ح" ڡ<
ٮ&ارات عىل مركزهم. Aب ممارسة هذه الحPهم ٮ"عواڡ Aٮ"ه، ڡ<ضال عن إٮ"الع ٮ"موح"

اذ المادة 7: تاريخ النڡ<

م عن نسٮ&ة الناح" ة الدول، وكذلك اكتساب الح" الڡ< Aنسٮ&ة ڡ<ى3 حالة ح ٮ&صٮ"ح إعطاء الح"
ة، إذا اكن هناك احتمال ألن ٮ&صٮ"ح الڡ< Aذٮ&ن من تاريخ حدوث هذه الح ٮ&ار، ناڡ< Aممارسة ح
ة الڡ< Aاصلة ٮ"ٮ&ن تاريخ ح ترة الڡ< الل الڡ< Aنسٮ&ة ح اص المعنٮ&ون، لوال ذلك، عدٮ&مى3 الح" Aاألشح

نسٮ&ة أو اكتساٮ"ها عىل هذا النحو. الدول وإعطاء الح"

رى Aة اعتٮ&ادٮ&ة ڡ<ى3 دولة أح اص المعنٮ&ون الذٮ&ن ٮ&ڡPٮ&مون ٮ"صڡ< Aالمادة 8: األشح

اص المعنٮ&ين الذٮ&ن Aنسٮ&تها لألشح لف التزام ٮ"إعطاء ح" Aع عىل عاتق الدولة الحP1- ال ٮ&ڡ
نسٮ&ة تلك الدولة أو أي دولة رى واكنوا ٮ&تمتعون أٮ&ضا ٮ"ح" Aة اعتٮ&ادٮ&ة ڡ<ى3 دولة أح ٮ&ڡPٮ&مون ٮ"صڡ<

ة اعتٮ&ادٮ&ة ڡ<ى3 اص المعنٮ&ين الذٮ&ن ٮ&ڡPٮ&مون ٮ"صڡ< Aلف األشح Aرى. 2- ال تعطى3 الدولة الح Aأح
نسٮ&ة. م إرادتهم إال إذا اكنوا سٮ&صٮ"حون، لوال ذلك، عدٮ&مى3 الح" Aنسٮ&تها رع رى ح" Aدولة أح

نسٮ&ة رى كشرط إلعطاء الح" Aنسٮ&ة دولة أح يل عن ح" Aالمادة 9: التح

نسٮ&ة لف ٮ&حمل ح" Aنسٮ&ة دولة ح ص المعين الذي ٮ&كون مؤهال الكتساب ح" Aإذا اكن الشح
ص Aنسٮ&تها لذلك الشح عل إعطاء ح" لف أن تح" Aاز لتلك الدولة الح رى، ح" Aدولة معنٮ&ة أح

وز تطٮ"ٮ&ق هذا الشرط رى. عىل أنه ال ٮ&ح" Aنسٮ&ة الدولة المعنٮ&ة األح لٮ&ه عن ح" Aا عىل تح متوڡPڡ<
نسٮ&ة ولو مؤڡPتا. ص المعين عدٮ&م الح" Aعل الشح عىل نحو ٮ&ؤدي إلى ح"

رى Aنسٮ&ة دولة أح نسٮ&ة ٮ"االكتساب الطوعى3 لح" ڡPدان الح" المادة 10: ڡ<

اص المعنٮ&ون الذٮ&ن ٮ&كونون، ڡ<ى3 حالة Aنسٮ&تها األشح ڡPد ح" 1- للدولة السلف أن تشترط أن ٮ&ڡ<
لف أن تشترط أن Aلف. 2- للدولة الح Aنسٮ&ة دولة ح وا طواعٮ&ة ح" ة الدول، ڡPد اكتسٮ" الڡ< Aح

اص المعنٮ&ون الذٮ&ن ٮ&كونون، ڡ<ى3 Aة الدول األشح الڡ< Aنسٮ&تها المكتسٮ"ة ڡ<ى3 حالة ح ڡPد ح" ٮ&ڡ<
نسٮ&ة وا ٮ"ح" Aط رى أو احتڡ< Aلف أح Aنسٮ&ة دولة ح وا طواعٮ&ة ح" ة الدول، ڡPد اكتسٮ" الڡ< Aحالة ح

الدولة السلف، حسب الحالة.

اص المعنٮ&ين Aالمادة 11: احترام إرادة األشح

اص مؤهلٮ&ن Aاص المعنٮ&ين مىت اكن هؤالء األشح A1- تراعى3 الدول المعنٮ&ة إرادة األشح
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اص Aنسٮ&ة دولتٮ&ن أو أكثر من الدول المعنٮ&ة. 2- تمنح كل دولة معنٮ&ة األشح الكتساب ح"
نسٮ&تها إذا اكن هؤالء تٮ&ار ح" Aالمعنٮ&ين الذٮ&ن لهم صلة مناسٮ"ة ٮ"تلك الدولة الحق ڡ<ى3 اح

ة الدول. الڡ< Aة لح نسٮ&ة نتٮ&ح" اص سٮ&صٮ"حون، لوال ذلك، عدٮ&مى3 الح" Aاألشح
ٮ&ار ٮ"ممارسة هذا الحق، ٮ&كون عىل الدولة اليت Aاص الذٮ&ن لهم حق الح Aام األشحP3- إذا ڡ

نسٮ&ة. نسٮ&تها أن تعطيهم هذه الح" اص ح" Aتار أولئك األشح Aاح
ٮ&ار ٮ"ممارسة هذا الحق، ٮ&كون عىل الدولة اليت Aاص الذٮ&ن لهم حق الح Aام األشحP4- إذا ڡ

نسٮ&ة منهم، إال إذا اكنوا نسٮ&تها أن تسحب هذه الح" اص عن ح" Aىل أولئك األشح Aتح
نسٮ&ة. سٮ&صٮ"حون ٮ"ذلك عدٮ&مى3 الح"

ٮ&ار. Aولة لممارسة حق الحPى3 للدول المعنٮ&ة أن تتيح مهلة معڡ 5- ٮ&نٮ"ع<

المادة 12: وحدة األسرة

ة الدول أن ٮ&نال من وحدة الڡ< Aدانها ڡ<ى3 حالة حPڡ نسٮ&ة أو ڡ< حٮ&ثما ٮ&كون من شأن اكتساب الح"
ميع التداٮ"ٮ&ر المناسٮ"ة اليت تسمح لألسرة ذ ح" Aاألسرة، ٮ&كون عىل الدول المعنٮ&ة أن تتح

مع شملها. اء معا أو تسمح ٮ"إعادة ح" Pٮ"الٮ"ڡ

ة الدول الڡ< Aال الذٮ&ن ٮ&ولدون ٮ"عد ح المادة 13: األطڡ<

نسٮ&ة، الحق ڡ<ى3 ة الدول، ولم ٮ&كتسب أي ح" الڡ< Aص معين ٮ"عد تاريخ ح Aل الذي ولد لشح للطڡ<
نسٮ&ة الدولة المعنٮ&ة اليت ولد ڡ<ى3 إڡPلٮ&مها. الحصول عىل ح"

ة اعتٮ&ادٮ&ة ٮ&مٮ&ن ٮ"صڡ< Pالمادة 14: مركز المڡ

ذ Aة اعتٮ&ادٮ&ة. 2- تتح ٮ&مٮ&ن ٮ"صڡ< Pاص المعنٮ&ين كمڡ Aة الدول ڡ<ى3 مركز األشح الڡ< A1- ال تؤثر ح
اص المعنٮ&ين الذٮ&ن اضطروا، ٮ"سٮ"ب Aميع التداٮ"ٮ&ر الضرورية لتمكٮ&ن األشح الدولة المعنٮ&ة ح"
ادرة ماكن إڡPامتهم االعتٮ&ادي ڡ<ى3 إڡPلٮ&مها من ة الدول، إلى مع< الڡ< Aوع أحداث تتصل ٮ"حPوڡ

العودة إلٮ&ه.

المادة 15: عدم التمٮ&يز

نسٮ&ة أو اكتساٮ"ها أو اظ ٮ"ح" اص المعنٮ&ين من حق االحتڡ< Aعىل الدول المعنٮ&ة أال تحرم األشح
ة الدول وذلك ٮ"ممارسة تمٮ&يز ألي سٮ"ب من األسٮ"اب. الڡ< Aٮ&ار عند ح Aمن حق الح

نسٮ&ة ٮ&ة ٮ"شأن مسائل الح" اذ ڡPرارات تعسڡ< Aر اتح Aالمادة 16: حط
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نسٮ&ة الدولة السلف أو حرمانهم ٮ&ا من ح" ريدا تعسڡ< اص المعنٮ&ين تح" Aريد األشح وز تح" ال ٮ&ح"
ٮ&ار، إذا اكنت تلك Aلف أو من أي حق ڡ<ى3 الح Aنسٮ&ة الدولة الح ا من حق اكتساب ح" تعسڡ<

ة الدول. الڡ< Aولة لهم ڡ<ى3 حالة ح Aوق محPالحڡ

نسٮ&ة راءات المتعلڡPة ٮ"مسائل الح" المادة 17: اإلح"

اظ ٮ"ها نسٮ&ة أو االحتڡ< ٮ&ر ال مٮ"رر له، الٮ"ت ڡ<ى3 الطلٮ"ات المتعلڡPة ٮ"اكتساب الح" Aٮ&تم، دون تأح
ة الدول. وتصدر الڡPرارات الڡ< Aٮ&ار ڡ<ى3 حالة ح Aة ٮ"ممارسة حق الحPيل عنها أو المتعلڡ Aأو التح

عالة. عة اإلدارية أو الڡPضائٮ&ة الڡ< ذات الصلة كتاٮ"ة، وتكون ڡPاٮ"لة للمراح"

اوض المادة 18: تٮ"ادل المعلومات والتشاور والتڡ<

ة الڡ< Aم عن ح ل تحدٮ&د ما ڡPد ٮ&نح" 1- تتٮ"ادل الدول المعنٮ&ة المعلومات وتتشاور من أح"
ٮ&ر ذلك من المسائل Aنسٮ&تهم وع ٮ&ما ٮ&تعلق ٮ"ح" اص المعنٮ&ين ڡ< Aالدول من آثار تضر ٮ"األشح
ذات الصلة المتعلڡPة ٮ"مركزهم. 2- تسعى الدول المعنٮ&ة، عند الضرورة، إلى الوصول إلى
ا، اوض وكذلك، حسٮ"ما ٮ&كون مناسٮ" ٮ&ف هذه اآلثار الضارة عن طريق التڡ< ڡ< Aحل إلزالة أو تح

اق. عن طريق االتڡ<

رى Aالمادة 19: الدول األح

اص المعنٮ&ين الذٮ&ن ال ترٮ"طهم Aيض أن تعامل الدول األشحP1- لٮ&س ڡ<ى3 هذه المواد ما ٮ&ڡ
علٮ&ة، كرعاٮ&ا لتلك الدولة، ما لم ٮ&ؤد ذلك إلى معاملة ٮ"دولة من الدول المعنٮ&ة صلة ڡ<

نسٮ&ة. 2- لٮ&س ڡ<ى3 هذه المواد ما ٮ&منع الدول من اص كما لو اكنوا عدٮ&مى3 الح" Aأولئك األشح
ة الدول، كرعاٮ&ا الڡ< Aة لح نسٮ&ة نتٮ&ح" اص المعنٮ&ين، الذٮ&ن أصٮ"حوا عدٮ&مى3 الح" Aمعاملة األشح
اظ ٮ"ها إذا اكنت هذه المعاملة نسٮ&تها أو االحتڡ< للدولة المعنٮ&ة اليت ٮ&حق لهم اكتساب ح"

اص. Aع عىل أولئك األشح تعود ٮ"النڡ<

ة الدول الڡ< Aئات محددة من ح الٮ"اب الثانى3 - أحاكم تتصل ٮ"ڡ<
زء من اإلڡPلٮ&م رع 1- نڡPل ح" الڡ<

نسٮ&ة الدولة السلف لف وسحب ح" Aنسٮ&ة الدولة الح المادة 20: إعطاء ح"

لف أن تعطى3 Aرى، ٮ&كون عىل الدولة الح Aلٮ&مها إلى دولة أحPزءا من إڡ عندما تنڡPل دولة ح"
ة اعتٮ&ادٮ&ة ڡ<ى3 اإلڡPلٮ&م المنڡPول، ويكون اص المعنٮ&ين الذٮ&ن ٮ&ڡPٮ&مون ٮ"صڡ< Aنسٮ&تها لألشح ح"
الف ذلك من ممارسة حق Aنسٮ&تها منهم، ما لم ٮ&تٮ"ٮ&ن ح عىل الدولة السلف أن تسحب ح"
وز للدولة السلف أن تسحب اص. ٮ"ٮ&د أنه ال ٮ&ح" Aٮ&ار الذي ٮ&تعٮ&ن منحه لهؤالء األشح Aالح
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لف. Aنسٮ&ة الدولة الح اص ح" Aٮ"ل أن ٮ&كتسب هؤالء األشحPنسٮ&تها ڡ ح"

رع 2 - توحٮ&د الدول الڡ<
لف Aنسٮ&ة الدولة الح المادة 21: إعطاء ح"

لف واحدة، Aرهنا ٮ"أحاكم المادة 8، مىت اتحدت دولتان أو أكثر وتشكلت من ذلك دولة ح
صٮ&تها مطاٮ"ڡPة Aدٮ&دة أو اكنت شح لف دولة ح" Aر عما إذا اكنت الدولة الح Aٮ"صرف النط

اص Aميع األشح نسٮ&تها لح" لف ح" Aصٮ&ة إحدى الدول اليت اتحدت، أعطت الدولة الح Aلشح
نسٮ&ة دولة سلف. ة الدول، ٮ"ح" الڡ< Aالذٮ&ن اكنوا ٮ&تمتعون، ڡ<ى3 تاريخ ح

رع 3 - انحالل الدولة الڡ<
لف Aنسٮ&ة الدولة الح المادة 22: إعطاء ح"

زاء إڡPلٮ&م الدولة السلف تلف أح" Aود، وتتشكل من مح عندما تنحل الدولة وتزول من الوح"
الف ذلك من Aلف، ما لم ٮ&تٮ"ٮ&ن ح Aلف أو أكثر، ٮ&كون عىل كل دولة من الدول الح Aدولتان ح
ة اص المعنٮ&ين الذٮ&ن ٮ&ڡPٮ&مون ٮ"صڡ< Aنسٮ&تها لـ: (أ) األشح ٮ&ار، أن تعطى3 ح" Aممارسة حق الح

اعتٮ&ادٮ&ة ڡ<ى3 إڡPلٮ&مها؛
(ب) ورهنا ٮ"أحاكم المادة 8:

رعٮ&ة (أ) الذٮ&ن ترٮ"طهم صلة ڡPانونٮ&ة ڡPرة الڡ< ٮ&ر المشمولٮ&ن ٮ"الڡ< Aاص المعنٮ&ين ع A1’ األشح‘
لف؛ Aزءا من الدولة الح مناسٮ"ة ٮ"إحدى الوحدات المكونة للدولة السلف واليت أصٮ"حت ح"
ب نسٮ&ة أٮ&ة دولة معنٮ&ة ٮ"موح" اص المعنٮ&ين الذٮ&ن ال ٮ&حق لهم الحصول عىل ح" A2’ األشح‘
ة اعتٮ&ادٮ&ة ڡ<ى3 دولة ثالثة، واكن رعٮ&تٮ&ن (أ) و (ب) ‘1’ والذٮ&ن ٮ&ڡPٮ&مون ٮ"صڡ< ڡPرتٮ&ن الڡ< الڡ<

ر ماكن إلڡPامتهم Aٮ&ه آح لف، أو اكن ڡ< Aلٮ&ما لتلك الدولة الحPلٮ&م أصٮ"ح إڡPط رأسهم ڡ<ى3 إڡPمسڡ
لف أٮ&ة صلة مناسٮ"ة Aٮ"ل تركهم الدولة السلف، أو اكنت ترٮ"طهم ٮ"تلك الدولة الحPاالعتٮ&ادٮ&ة ڡ

رى. Aأح

ٮ&ار Aلف ٮ"منح حق الح Aٮ&ام الدول الحPالمادة 23: ڡ

اص المعنٮ&ين المشمولٮ&ن ٮ"أحاكم المادة 22 Aٮ&ار لألشح Aلف حق الح A1- تمنح الدول الح
لف. 2- تمنح كل دولة من Aنسٮ&ة دولتٮ&ن أو أكثر من الدول الح والمؤهلٮ&ن الكتساب ح"

اص المعنٮ&ين الذٮ&ن ال تشملهم أحاكم المادة 22. Aنسٮ&تها لألشح تٮ&ار ح" Aلف حق اح Aالدول الح

زاء من اإلڡPلٮ&م زء أو أح" صال ح" رع 4 - انڡ< الڡ<
لف Aنسٮ&ة الدولة الح المادة 24: إعطاء ح"
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لف أو Aلٮ&م دولة عن تلك الدولة وتتشكل من ذلك دولة حPزاء من إڡ زء أو أح" صل ح" عندما ٮ&نڡ<
الف Aلف، ما لم ٮ&تٮ"ٮ&ن ح Aود، ٮ&كون عىل الدولة الح أكثر، مع استمرار الدولة السلف ڡ<ى3 الوح"
اص المعنٮ&ين الذٮ&ن ٮ&ڡPٮ&مون Aنسٮ&تها إلى: (أ) األشح ٮ&ار، أن تعطى3 ح" Aذلك من ممارسة حق الح

ة اعتٮ&ادٮ&ة ڡ<ى3 إڡPلٮ&مها؛ ٮ"صڡ<
(ب) ورهنا ٮ"أحاكم المادة 8:

رعٮ&ة (أ) الذٮ&ن ترٮ"طهم صلة ڡPانونٮ&ة ڡPرة الڡ< ٮ&ر المشمولٮ&ن ٮ"الڡ< Aاص المعنٮ&ين ع A1’ األشح‘
لف؛ Aزءا من الدولة الح مناسٮ"ة ٮ"إحدى الوحدات المكونة للدولة السلف واليت أصٮ"حت ح"
ب نسٮ&ة أٮ&ة دولة معنٮ&ة ٮ"موح" اص المعنٮ&ين الذٮ&ن ال ٮ&حق لهم الحصول عىل ح" A2’ األشح‘
ة اعتٮ&ادٮ&ة ڡ<ى3 دولة ثالثة، واكن رعٮ&تٮ&ن (أ) و (ب) ‘1’ والذٮ&ن ٮ&ڡPٮ&مون ٮ"صڡ< ڡPرتٮ&ن الڡ< الڡ<

ر ماكن إلڡPامتهم Aٮ&ه آح لف، أو اكن ڡ< Aلٮ&ما لتلك الدولة الحPلٮ&م أصٮ"ح إڡPط رأسهم ڡ<ى3 إڡPمسڡ
لف أٮ&ة صلة مناسٮ"ة Aٮ"ل تركهم الدولة السلف، أو اكنت ترٮ"طهم ٮ"تلك الدولة الحPاالعتٮ&ادٮ&ة ڡ

رى. Aأح

نسٮ&ة الدولة السلف المادة 25: سحب ح"

اص المعنٮ&ين الذٮ&ن ٮ&كونون مؤهلٮ&ن Aنسٮ&تها من األشح 1- تسحب الدولة السلف ح"
نسٮ&تها وز لها أن تسحب ح" ا للمادة 24، عىل أنه ال ٮ&ح" Pڡ لف وڡ< Aنسٮ&ة الدولة الح الكتساب ح"
وز للدولة السلف، لف. 2- إال أنه ال ٮ&ح" Aنسٮ&ة الدولة الح اص ح" Aٮ"ل أن ٮ&كتسب هؤالء األشحPڡ
اص المشار Aنسٮ&تها من األشح ٮ&ار، أن تسحب ح" Aالف ذلك من ممارسة حق الح Aما لم ٮ&تٮ"ٮ&ن ح

ڡPرة 1 الذٮ&ن: إليهم ڡ<ى3 الڡ<
ة اعتٮ&ادٮ&ة ڡ<ى3 إڡPلٮ&مها؛ (أ) ٮ&ڡPٮ&مون ٮ"صڡ<

رعٮ&ة (أ) والذٮ&ن ترٮ"طهم صلة ڡPانونٮ&ة مناسٮ"ة ٮ"إحدى الوحدات ڡPرة الڡ< (ب) ال تشملهم الڡ<
زءا من الدولة السلف؛ المكونة للدولة السلف واليت ٮ"ڡPٮ&ت ح"

زءا من ة اعتٮ&ادٮ&ة ڡ<ى3 دولة ثالثة، واكن مسڡPط رأسهم ڡ<ى3 ماكن ٮ"ڡPى3 ح" (ج) ٮ&ڡPٮ&مون ٮ"صڡ<
ر ماكن إلڡPامتهم االعتٮ&ادٮ&ة ڡPٮ"ل تركهم Aلٮ&م الدولة السلف، أو اكن ذلك الماكن هو آحPإڡ

رى. Aالدولة السلف، أو اكنت ترٮ"طهم ٮ"تلك الدولة السلف أٮ&ة صلة مناسٮ"ة أح

ٮ&ار Aلف ٮ"منح حق الح Aٮ&ام الدولة السلف والدولة الحPالمادة 26: ڡ

اص المعنٮ&ين المشمولٮ&ن Aميع األشح ٮ&ار لح" Aلف حق الح Aتمنح الدولة السلف والدولة الح
نسٮ&ة كل ڡPرة 2 من المادة 25 الذٮ&ن ٮ&كونون مؤهلٮ&ن الكتساب ح" ٮ"أحاكم المادة 24 والڡ<

لف. Aنسٮ&ة دولتٮ&ن أو أكثر من الدول الح لف أو ح" Aمن الدولة السلف والدولة الح
_______________________

.A/RES/55/153 ة األمم المتحدةPوثٮ&ڡ -
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