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ةنسل 1974  مقر 21  يريسفتلا  رارقلا 
تكاسلا  ىسوم  ةسائرب 

نوناق ريسفت 

رارقلا  صن   

نوناق نم  ( 45  ) ةداملا ريسفت  لجال  نيناوقلا  ريسفتب  صاخلا  ناويدلا  عمتجا   13243/7  / مقر ع  1974 / 10 خرؤملا 15 / هباتكب  ءارزولا  سيئر  بلط  ىلع  ءانب 
 : يلي ام  نايبو   1972 مقر 25 / نوناقلاب  تلدع  امبسح  لمعلا 

.قحلا اذهب  لمعلا  بحاص  مازتلا  ىدمو  ةينيدلا .  دايعالاو  ةيمسرلا  لطعلا  ماياب  ليطعتلا  يف  لماعلا  قح  ىدم  وه  ام  . 1
ةسائر اهردصت  يتلا  تاغالبلا  يف  ددحت  يتلا  دايعالاو  لطعلا  يه  اهيلا  راشملا  ( 45  ) ةداملا يف  اهيلع  صوصنملا  ةينيدلا  دايعالاو  ةيمسرلا  لطعلا  نا  له  . 2

.ال ما  ءارزولا 

 : نيبتي ةينوناقلا  صوصنلا  قيقدتو   1974 / 10 خيراتب 8 / ءارزولا  سيئرل  هجوملا  لمعلاو  ةيعامتجالا  نوؤشلا  ريزو  باتك  ىلع  عالطالا  دعبو 
 : يلي ام  ىلع  صنت   1972 مقر 25 / نوناقلاب  تلدع  امبسح  لمعلا  نوناق  نم  ( 45  ) ةداملا نم  ىلوالا  ةرقفلا  نا  . 1

نع لقي  ام ال  ةسسؤملا  كلت  يف  لغتشا  دق  نوكي  نا  دعب  ةقحتسم  ةزاجالا  حبصتو  نيعوبسا  ةدمل  رجاب  ةزاجا  ةمظتنم  ةسسؤم  يف  لغتشي  لماع  لك  حنمي  ) 
 ( . ةينيدلا دايعالاو  ةيمسرلا  لطعلا  مايا  اهنم  بسحت  الو  ارهش  ( 12  ) اهردق ةدم  لالخ  اموي  ( 240)

ةزاجالا مايا  ربتعتو  يلي (  ام  ىلع  صنت  نوناقلا  سفن  نم  ( 41  ) ةداملل ةيناثلا  ةرقفلا  نم  ةريخالا  ةرابعلا  نا  . 2
 ( . اهنع رجالا  قحتسي  لمع  مايا  ةباثمب  ةسسؤملا  اهيف  قلغت  يتلا  لطعلا  ماياو  ( 45  ) ةداملا يف  اهيلع  صوصنملا  ةيونسلا 

ثيحب ال ةمظتنم  ةسسؤم  يف  لغتشي  يذلا  لماعلل  اقح  ةينيدلا  دايعالاو  ةيمسرلا  لطعلا  مايا  يف  ليطعتلا  ربتعا  نوناقلا  عضاو  نا  دافتسي  نيصنلا  نيذه  نمو 
 . دايعالاو لطعلا  مايا  نع  ارجا  لماعلل  عفدت  ناب  لمعلا  ةبحاص  ةسسؤملا  ىلع  امازتلا  بتر  امك  هتزاجا  مايا  نم  دايعالاو  لطعلا  كلت  بسحت  نا  زوجي 

، كلذ لمعلا  ةرورض  تضتقا  اذا  قافتالاو  اضرلاب  دايعالاو  لطعلا  مايا  يف  لماعلا  ليغشت  نم  لمعلا  بحاص  عنمي  صن  يا  نم  لاخ  نوناقلا  ناك  امل  هنا  ريغ 
 . اذه هلمع  نع  ايفاضا  ارجا  ىضاقتي  نا  هقح  نم  نوكيو  ازئاج  نوكي  ةلاحلا  هذه  لثم  يف  لماعلا  لاغتشا  ناف 

اهيلع صوصنملا  ةيمسرلا  لطعلاب  دوصقملا  نا  ررق  ناب  ةطقنلا  هيف  رسف   1972 مقرب 14 / ارارق  ردصا  ناك  ناويدلا  اذه  ناف  ةيناثلا  ةطقنلاب  قلعتي  اميف  اما 
دايعالا ناو  ءارزولا ، ةسائر  ىلع  رداص  غالبب  اهنع  نلعي  يتلا  ةئراطلا  ةيمسرلا  لطعلاو  ةرركتملا  ةيمسرلا  لطعلا  يه  اهريسفت  بولطملا  ( 45  ) ةداملا يف 

هل حبصاو  ةيمسرلا  ةديرجلا  نم  ( 2383  ) ددعلا يف  رارقلا  اذه  رشن  دقو  ةكلمملا  يف  ةيعرملا  تاداعلل  اقبط  نايدالا  رئاعش  اهيضتقت  يتلا  دايعالا  يه  ةينيدلا 
 . ةلاسملا هذهل  ديدج  ريسفت  رادصال  لحم  الف  اذهلو  .روتسدلا  نم  ( 123  ) ةداملا نم  ةعبارلا  ةرقفلاب  المع  نوناقلا  لوعفم 

 . بولطملا صنلا  ريسفت  يف  هررقن  ام  اذه 

1974 / 11 خيراتب 27 / ردص 

أدبملا   

.روتسدلا  نم  ( 123  ) ةداملا نم  ةعبارلا  ةرقفلاب  المع  نوناقلا  لوعفم  هل  حبصي  ةيمسرلا  ةديرجلا  يف  رشني  رارق  يا 
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