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ة نلسل امعألاء امأسل يجتسن وناق

د اوملاب يترت

ة داملا

ن وناقلام اس

يق بتط

ر يفست

ت اءافعإ

ص اخألشاوة يراجتلات ويبلال يجتسب وجو

ه داعيموه لة مزاللال يصافتلاول يجتسلاة يفيك

ن ايبلاى لعل يجتسلاب لاطع يقوتب وجو

ر ييغتن مة لجمسلال يصافتلاي فث دحيا مل يجتس

ل معلان عف قوتلابر اخطألا

ل يجتسلال افغإة بوقع

ب ذاكلان ايبلاة بوقع

ة للضملال امعألاء امأس

ل يجتسلاض فر
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 .ه نمت اجرختمسوت اداهشى لعم هلوصحول يجتسلاى لعر وهمجلاع الإط- 15

 .ذ يفنتللل باقر يغا ًنايبن ومدقيال ن يذلاوق قح- 16

 .ح ئاوللار ادصإي فر يزولاة لطس- 17

 .ت افلاخملار نظ- 18


ااا

 1931ة نسلل امألعاء امسأل يجستون ناق

(1931/4/13) 

 .نوناقلاسم ا

". 1931ة نلسل امعألاء امأسل يجتسن وناق "ن وناقلاا ذهى ميسـ 1

 .ق يبطت

ا ذهيق بتطى لعص نين أة يمرسلاة ديرـجلاي فر نشير ارقى ضتقمبء ارزولالس جملز وجي)1(ـ2
ك لذي فد دحيي ذلاخ يراتلان مء ادتبان ادولساي فن اكمو أة قنطمو أة نيدمي أى لعن وناقلا
]1[.ر ارقلا

ن أوً الجسمن وكيلا ًفوظمن يعين أة يمسرلاة ديرجلاي فرنشير ارقى ضتقمبل دعلار يزولز وجي)2(
و أة قنطملاو أة نيدملالك تي ف، ن وناقلاا ذهم اكحألا ًقفو، لامعألاء امأسل يجتسلا ًبتكمد دحي
 .ن اكملالك ذ



                     
            

   

   

                   

                            
     

                               

                          
         

                             

              
       

           
         

        
         

   

                          

                                
      

                             

   

ي غليا ًرارقة قيرلطات اذبر دصين أل احلاب حسبل دعلار يزولو أء ارزولالس جملز وجي)3(
 .ة داملاه ذهم اكحأب جومبر دصر ارقي أه اضتقمب

 .ر يسفت

]2[:ر خآى نعماق يلساض تقيم لا من وناقلاا ذهي فـ 3

ن اكأء اوسل وازيل معي ألب ولألساو أم الساه بد صقي "لمعلام اس"
، ا هريغوأة كارشي ف

، ة نهمو أل معو أة فرحل كل متش	"ل امعأ "

ن مر ثكأو أن ينثان مة نوكمة كارشو أة يعمجه بد صقي	"يراجتت يب "
، ح برلاد صقبل امعأة لوازملن ماضتلابد ارفألا

، ة ماعلاة يندملاة مكحملاا هبد صقي	"ة مكحم"

د دحملال يجتسلاب تكمون يعملال جمسلاك لذبد صقي "ل يجتسب تكمول جمس"
ة داملام اكحأى ضتقمبر يزولاه ردصير ارقى ضتقمب

ه يلعو أا هيلعبق يطن اكمو أة قنطمو أة نيدمة يأل)2(2
)2(1ة داملات حتر دصير ارقب جومبن وناقلاا ذهم اكحأ
ي ذلال يجتسلاى لإر يتش "لجس"ة ملكت اقتشمع يمجو
ل يجتسلاب تكمي في رجيي ذلاو أل جمسلالك ذه يرجي
، ر وكذملا

، لجمسلادعامسل متش	"لجمس"

ح ئاولي أو أن وناقلاا ذهم اكحأب جومبر رقمه بد صقي "ررقم "
، ه بجومبة رداصر ماوأو أ

]3[.ل دعلار يزوه بد صقي	"ريزو"



    

                     
     

   

      

                  

                    
         

                   
   

   

            

                          
                 

               
                

                  
       

                      
      

            

          

           

 .ت اءافإع

تاكرلشان وناقم اكحأب جومبن ادوـلسا ي فة ـلجمسة ـكرشة يأى لعن وناقلاا ذهم اكحأبق تطال 
 1925 .ة نلس

ـ 4

 .اصخشألاوة يراجتلات يوبلايل جستب جوو

ـ 5 :ل كة ررقملاة يفيكلابل جيسن وناقلاا ذهم اكحأة اعارمع م

ال ل معم است حتً المعل وازيون ادولساي فل معل حمه لي راجتت يب
، ء اكرلشاع يمجلة يقيقحلاء امألساى لعل متيش

 )أ (

ه ماسى لعل متيشال ل معم است حتً المعل وازيون ادولساي فل حمه لد رف
 .ي قيقحلا

 )ب(

.ه دايعموه لة مزلالايل اصفتلاو يل ـجستلاة يـفيك

ن وناقلاا ذهم اكحأب جومبل جيسن أه نمب ولمطص خشو أي راجتت يبل كى لعب جي
ر ارقى ضتقمبه يلعن وناقلاا ذهق يبطتر رقتين اكمي أو أة قنطمو أة نيدمة يأي فً المعل وازيو

ل معلاخ يراتن مر هأشة ثالثل الخل يجتسلاا ذهبم وقين أ 2(1)ة داملام اكحأب جومبر داص
و أي راجتلات يبلالك ذلز وجيال و، ناكملالك ذو أة قنطملاو أة نيدملالك تي فن وناقلاا ذهب
ا ذهبه يفل معلاد عبر كذا ممن اكمي أو أة قنطمو أة نيدمة يأي فل معلاي فء دبلاص خلشا
 .ه ليجتسم تيى تحن وناقلا

ـ 6 (1)

ى لعل متيشر رقملاج ذومنألان من ايبه بتكمي فل جمسللم ليسو أل رسين أبل يجتسلام تي
 :ة يتآلات انايبلا

(2) 

،ل معلام إس  )أ (

،ة ماعلال معلاة عيبط  )ب(

،ي يسئرلاز كرملا  )ج(



                 

                 
             

              
            

      

                 
            

        

                  
         

   

            

                      
      

   

            

                         
                     

                 
                 

   

            

، ل معلاا هيفل وازيي تلاى رخألاة نكمألاع يمج )د (

ة لطلسان مة بوتكمة قبسمة قفاوما هنمء زجي أو أل امعألاء دبب لتطيا مدنع
ي راجتلات يبلاة لاحي فو أد رفلال وختة قفاوملالك تن مة روص، ة صتخملا

ا هنمء زجلاو أل امعألاء دب، ه يفء اضعأن ونوكين يذلاد ارفألال كل وخت، 
ا هنأى لعل اوحألاب حس، ي راجتلات يبلاد ارفأع يمجو أد رفلاد هيشو

، ا هنمل صألابق طة روص

 )ـه(

ل ماكلام السار كذيي راجتت يببا ًقلعتمه ؤارجإد ارملال يجتسلان اكا ذإ
ن مد رفل كل )تدجون أ(ى رخأل امعأي أوي داعلاة ماقإلال حموة ينسجلاو
، ي راجتلات يبلاء اضعأو أء اكرلشا

 )و(

ه تماقإل حمول ماكلابه ماسر كذيفد رفبا ًقلعتمه ؤارجإد ارملال يجتسلان اكا ذإ
 ) .تدجون إ(ا هلوازيل امعأي أوي داعلا

 )ز(

 .انيبلاى لعيل جستلاب لاطع يقتوب جوو

ي فء اكرلشاع يمجه يلعع قويود رفلاة لاحي فد رفلاه يلعع قويل يجتسلاض ارغأل جألب ولمطلان ايبلا
 .ي راجتلات يبلاة لاح

ـ 7

 .ر ييتغمن ة لجسملايل اصفتلاي فث دحيا ميل جست

ب لطتو أد رفو أي راجتت يبي أبة قلعتملاة لجمسلال يصافتلان مي أي فر ييغتي أث دحأو أث دحا ذإ
د رفلالك ذو أي راجتلات يبلالك ذى لعب جية صتخملاة لطسلان مة بوتكمة قبمسة قفاومر ييغتلالك ذ
ي فه يلعص نا مبحسه يلعع قومب اتكبه ثادحإو أه ثودحد عبر هشل الخر ييغتلالك ذن عل جمسلاغ البإ
 .ا ًبولمطلك ذن اكى تمر كذلاة فلاسة قفاوملان مل صألابق طة روصفق رتن أب جيو 7ة داملا

ـ 8

 .مل لعا عنف قتولابر اطخإلا



                       
                   

   

              

                       
                   

                
       

   

     

                     
                

       

   

           

                                   

                    
            

      

                  
             

            
            

    

ت يبلالك ذى لعب جيفن ادولساي فه لامعأة لوازمن عل جمسلاد رفلاو أي راجتلات يبلاف قوتا ذإـ 9
.7ة داملاي فه يلعص نا مبحسه يلعع قومب اتكبلك ذن عل جسملاغ البإد رفلاو أي راجتلا

 .يل جستلال افإغة بقوع

ي راجتلات يبلاي فيك رشو أد رفل كن وكيفة قبالساد اوملان مة دامة يأبد رفو أي راجتت يبي أل خأا ذإ
ر مأتول افغإلاه يفر متيسم ويل كن عة مكحملاا هددحتة مارغله تنادإد نعة ضرعل الخإلاه نمع قو
ي تلاة دملال الخل جمسلاى لإة بولمطلال يصافتلابن ايبم يدقتبيك رلشاو أد رفلاك لذن يدتي تلاة مكحملا
 .[4]ر مألاي فا هددحت

ـ 10

 .ب ذالكاان يبلاة بقوع

ة عقاوي أي فة قيقحللر ياغمء يشي أى لعن وناقلاا ذهم اكحأب جومبه ميدقتب ولمطن ايبي أل متاشا ذإ
ة تسة دمن جلسابو أة مكحملاا هددحتي تلاة مارغلابة نادإلاد نعب قاعيلك ذبه يلعع قوملام لعع مة يرهوج
 .[5]ا ًعمن يتبوقعلابو أر هأش

ـ 11

 .ة للمضلاال مألعاء امسأ

:ا ذإة يتآلا لاوحألا يفل معلام إسل يجتسل جمسلاض فري ـ 12 (1)

ه بد صقيو حنى لعل جمسر خآل معم السة هبامشلاب يرقو أا ًقبامطن اك
ة يفيكلابه لوبقن عل جمسلاي لاحلال معلام إسب حاصب رعأا ذإال إغش لا
، ل جمسلاا هبليطي تلا

 )أ (

ا هتقفاومو أة موكحلان ذإى لعا ًنمضو أة حارصل دتت املكي أى لعل متاش
ا هنمد صقيو أي حوتا هنأل جمسلاى رياظ فلأى لعل متإشو أا هتياعرو أ
ق فاوا ذإال إى رخأة يلحمة لطسة يأو أة موكحلابة لصة يأد وجوبء احيإلا
ب وتكمر ارقبلك ذول معلام اسن مء زجكت املكلالك تل امعتاسى لعر يزولا
، ه ردصي

 )ب(



                   
       

                     
     

                       
              

   

        

                          
    

                     
   

                    
      

   

           

                   
               

   

             

                         
                 

       

فق اويم لا م "ةيراجتة فرغ"و أ "ةيفرصمل امعأو أنك ب"ت املكلاى لعل متاش
 .ة باتكلك ذى لعر يزولا

 )ج(

ه فنأتيسن أة داملاه ذهم اكحأى ضتقمبل جمسلان مر داصر ارقن مم لتظيص خشي ألز وجي
 .ة مكحملام امأ

(2) 

لك ذل امعتاسل وخين أى لعن وناقلاا ذهم اكحأب جومبل معلام اسل يجتسر فسين أز وجيال 
 .ل يجتسلالك ذن عر نظلاض غبا ًنكممه لامعتاسر حظن اكا ذإم السا

(3) 

 .يل جستلافض ر

ة حلصملاد ضل يجستلاك لذن أي أرا ذإل معم اسي أل يجتسض فربر مأين أر يزوللز وجي
 .ة ماعلا

ـ 13 (1)

ض فرلالك ذبل يجتسلاب لاطغ لبيو (1)د نبلام كحلا ًقفور مأر دصا ذإل يجتسلال جمسلاض فري
. 

(2) 

ه ملتسخ يراتن مد حاور هشل الخة مكحملام امأل جمسلار ارقف انئتاسل يجتسلاب لالطز وجي
 .ض فرلالك ذبا ًراخطإ

(3) 

.يلجستة داشه ر ادإصوان يبلابل جسملاظ افتحإ

ب لاطص خشلاو أي راجتلات يبللم ليسون وناقلاا ذهم اكحأب جومبم دقين ايبل كبل جمسلافظ تحي
 ) .تدجون إ (ر رقتي تلاة يفيكلابن ايبلالك ذل يصافتر نشتوه ليجتسبة داهشل يجتسلا

ـ 14

.هنمت اجرختسموت اداـشه ى ـلعم لهحصوويل جستلاى لعر مهوجلاطالع إ

ي فة وظفحملات انايبلاى لعع الإلطاة لاحل كي فر رقملام رسلاع فدد عبص خشي ألز وجي
ل جمسن ايبي أن مج رختمسو أة روصو أل امعأي أل يجتسة داهشب لطو أل يجتسلاب تكم
 .ل جمسلان مه يلعدق صم

ـ 15 (1)



                    
              

           

   

           

                     
                       

                
                

           

                 
             
            

             
             

           

                   
             

                     
              
             

           
    

   

              

ن وناقلاا ذهم اكحأب جومبل جمسن ايبي أن مج رختمسلاو أر وصلاو أل يجتسلاة داهشل بقت)2(
ل جمسلان اكا مى تمة يئانجلاوة يندملاة ينوناقلات اءارجإلاة فاكي فوم كاحملاع يمجم امأة نيبك
 .هعيقوتل محيا ًقيدصتا هتحصى لعا ًنوناقدق صد ق

 .ذ يفنتللة لباقر يغكون تا ًنايبمون دقيال ين ذلاق قوح

ي تلات ارييغتلان ايبو أا هميدقته نمب ولمطلال يصافتلان ايبم يدقتص خشو أي راجتت يبي أل فغأا ذإ	ـ 16
ه يفل وـخدالو أه ماربإم تو أه يفل خدو أه مربأد قعي أى ضتقمبه قوقحنإفل يصافتلالك تي فث دحت
ء انثأي فن وكتد قعلالك ذن عة ئاشنلاه قوقحوا هددصبل يصافتلات بلطي تلال امعألابلق عتيا ميفه نعة باين
و أى وعدا لت ميقأ ءاوسى رخأة ينوناقت اءارجإة يأو أى وعدى ضتقمبذ يفنتللة لباقر يغل افغألالك ذة دم
 :ه نأى لع، لكذف الخبو أل معلام اسبت اءارجإلا

ص وصنملات انايبلام يدقتل فغأص خشي ألو أي راجتت يبي ألز وجي )أ (
ى لعض ورفملاد يقلان مه ءافعإة مكحملان مب ليطن أة داملاه ذهي فا هيلع
ة فصبا مإء افعإلاك لذح نمتن أة مكحمللوة داملاه ذهم اكحأب جومبذ يفنتلا
ن أبت عنتقأا مى تما هضرفتي تلاوط رلشابون يعمد قعى لإة بنسلابو أة ماع
ى رخأب ابأسي ألت عنتقاو أو هلسان عأ نشو أد صقر يغبن اكل افغإلا
، ء افعإلالك ذح نمن ايضتقيف اصنإلاوة لادعلان أبة يفاك

ي فد قعلالك ذي فى رخأف ارأطي أوق قحبل خيا مة داملاه ذهي فيس ل	)ب(
 .اًقباسر كذا مكد قعلالك ذبلق عتيا ميفل افغإلاه نمع قين مة هجاوم

ذ ختأو أ، لافغإلاه نمع قون مى لعى وعدد قعي فر خآف رطي أم اقأا ذإ )ج(
ع نميا مة داماله ذهي فيس لفد قعلاك لذى ضتقمبه قوقحذ يفنتلء ارجإي أه دض
ك لتي فف رطلالك ذد ضد قعلالك ذى ضتقمبه قوقحذ يفنتن مص خلشالك ذ
ر يغو أة صاقملاو أة يعرفلاى وعدلايق رطن عء ارجإلالك ذو أى وعدلا
 .لك ذ

 .ح ئالولار ادإصي فر يزلواة طلس
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 (1)

[6]


ي تأيا ما هيفر رقين أه لون وناقلاا ذهم اكحأذ يفنتلة مزاللاح ئاوللار دصين أر يزوللز وجيـ 17

، ليجتسلابتاكممينظت )أ(

، مورسلا )ب(

، ل معتتسي تلاج ذامنلا )ج(

، ل جمسي أا هيدؤيي تلات ابجاولا )د (

ك لذن عة عرفتمل ئامسة يأوة ماعة فصبه مينظتول يجتسلاة رادإ )ـه(

ع ضوتوي نوطلاد اصتقالاوة يلاملار يزوة قفاوملا ًمورسض رفتي تلاح ئاوللاع يمجع ضخت
ي نوطلالس جملام امأى رخألاح ئاوللاع يمج

ت افلاخملار ظن

ى لعأة مكحمة يأو أى لوألاة يئانجلاة مكحملان وناقلاا ذهت افلاخمر نظتـ 18

ة نسلم رقن وناق

ة نسلم رقن وناق، ة نسلم رقن وناق

ة نسلم رقن وناق

ة نسلم رقن وناقة نسلم رقن وناقة نسلم رقن وناق

ة نسلم رقن وناقة نسلم رقن وناقة نسلم رقن وناق

ة نسلم رقن وناقة نسلم رقن وناق

.


(2)

[7]. 

. 

.


.1985 12 . [1] 

.1974 4 1980 44 . [2] 

. 1974 40 . [3] 

. 2003 12 . 1974 4 . 1999 22 . [4] 

.2003 12 . 1974 40 . 1999 22 . [5] 

. 1974 4 . 1980 44 . [6] 

ا هسفنن يناوقلا [7] . .
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