
ًباتات أو أجساء هٌها إلى الوٌطقة الفرًسٍة باالٌالة 1951 هاٌى 22قرار وزٌري هؤرخ فً   فً سي ضابط بشأى إٌراد 

  "الروتاسً" الوٌتوً إلى جٌس " األوراًتٍسٍدي " الشرٌفة تلك الٌباتات الوٌسىبة إلى الفرع الٌباتً الودعى 

 

 بشأن سه ظابػ نهششؼت 1927 شخىبش 20 انمُافق 1346 سبٍغ األَل ػاو 23بمقخعى انظٍٍش انششٌف انصادس ًف 

  مىً؛12انصذٍت انؼامهت ػهى دشاست انىباحاث َالسٍما انفصم 

األمشاض انفُوجٍكٍت أَ انبكٍشٌت أَ "َبىاء ػهى ظشَسة دماٌت ؿشاست انذُامط بانمـشب مه بؼط األمشاض انمذػُة 

اَكهٍك دٌكهٍىً اَ قشافت )انخشٌسخٍضا َ"" (أَ دَحٍشَفُماحشاكاٌفٍالبٍخشي )انماسٍكُ : " َالسٍما انمشظٍه" انفٍشَصٌكٍت 

 ؛"(أوٍكُمىذبٍهخً 

اباث   َباقخشاح مذٌش انفالدت َانخجاسة َاـن

 

: قررًا ها ٌأتً

 

ٌمىغ أن حُسد إنى انمىؽقت انفشوسٍت باالٌانت انششٌفت َحىقم فٍٍا جمٍغ انىباحاث أَ أجضاء انىباحاث انمىسُبت إنى : الفصل األول

ابست َفُاكٍٍا َدبُبٍا" انشَحاسً " انمىخمً إنى جىس " األَساوخٍسٍذي " انفشع انىباحً انمذػُ  ا اٍن  .ما ػذا أَساٍق

اباث ان ٌسمخ بما ٌخانف انمقخعٍاث انمىصُص ػهٍٍا ًف انفصم األَل : 2الفصل  ٌمكه نمذٌش انفالدت َانخجاسة َاـن

انمزكُس أػالي َرنك بأن ٌخخز مقشسا خصُصٍا ًف رنك، ؿٍش أن انمخانفاث انمسمُح بٍا ال حخؼهق إال بىمارج وباحٍت مذذَدة 

ٌا أَ وقهٍا إال ظمه انششَغ انمؼٍىت ًف انمقشس انمذٌشي، بذٍث إن اإلٌشاد َانىقم ال ٌقؼان إال بؼذ  انؼذد، فال ٌسُؽ إٌشاد

إمعاء انمقشس بخمست ػشش ٌُما ػهى األقم َأسبؼت أشٍش ػهى األكثش َسخكُن انىباحاث أَ أجضاء انىباحاث انمزكُسة بصفت 

ً ا دخما مكان مؤقج حشسم إٍن  .مباششة َػهى انذَاو حذج سقابت مصهذت انذفاع ػه انىباحاث َمه انممكه أن ٌؼٍه ٍن

إن انمخانفاث انمىصُص ػهٍٍا ًف انفصم انثاوً ٌمكه انسماح بٍا ألجم إسساالث ؿٍش مذذَدة ًف أٌمٍخٍا َرنك : 3الفصل 

 .بصفت مؤقخت ؼٍهت مذة حبهؾ سىت ابخذاء مه وشش ٌزا انقشاس َانسالو

 

 1951 هاٌى 22 الوىافق 1370 شعباى 15وحرر بالرباط فً 

 هحود الوقري 
ًٍى 6الرباط فً    1951 ٌى

شرٍ  جىاى.القىهسٍر الوقٍن العام ا - اطلع علٍَ وأذى ٌب
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