
صدة١ أألمقم

ىمة١سصيه١
-

Distr.
GENERAL
A/39/84
25 January 1984 
ARABIC
ORIGINAL؛ ENGLISH

اقل'"الحم q)Uاال ضلعفه.١سس ؟
<ob gj 1 O 11 j*jJX

،P٠٠ft5 ١ ut عر U/،نالظني٠د ،T ٢) .لألني الة٠ر
 لسدى للمبال الدالم الحل ن٠ المام االمهن

٠ - مالشدة٠اال ٠

If( ، إ A؛39؛MAI ) ' 66 ص ٠ الوخإفي رادني الى٠االشار
 ى il:ا ل الغوارالمرفق سبم نكلدو كاًني٠ *ن مغذ. ال تنات Cyjüs اذ لذكم٠٦ يأن

١٨الى ١٦ ئ الغرة الدربفي٠ الدارالما. ني العف. ،الرايح مالمي ةاال٠٤هرال٠٠سد
 امراض ١ةدستاسداسسذ٠ؤهذسؤالقالجسةالما٠،يجغ ١٩سثالظني/ءقامحرأغ١ك

٠٠ الدفي .عمزداالمن الحمش االمالن تعفبذ

سدون اسد (تويح) '
الدالم المفيرأللحل '
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. الرنق

-لططهه إ٠اث احالل شاه٠ ا 9 رص ر العط
 ة٠٠ذ٠ال الطكة٠ ٠مةا٠الدارال يي اللعائد ، الرايع ي٠سال اال رالغة٠ه٠ ان

 )،١٩٨ /سابرأ الثاني اكانون ٨ الى ١٦,- ( د ١ ا ٠ ، ٠هبهالئر ١٥ الى ١٣ ن٠ الغرة يي
 دد الكاح على تعض الني االمالس بةبق٠ادئى٠ال ن٠

، ١اسألنمىط

 الطم <ااية مان دة٠لم ألالم. ي٠ 1اال الهعر طنني أايي٣ ٥اد٠٠ب د
٠٠ - ٠ .الغوة االزغي ألحنالل تمدألن١ودمجألز الدفهمن ألالش

الخارصة، ٠شرلوكا٠ الثالث للهراالمي اسامي .االمالن سنى ألن .
 ٢٢ د(١٤٠٢التمدة نى ن٠ Y الى ٣ ن٠ الغرة في الغمجر بهدية ي٠ لط خي ٠معه٠ال

, ا،١٩٨٢ب/سلى٩٢٦الى
 ٠ى٠اال هنالدألأل٦بحاية مالس الةزامطشةالونماال٠فسآل ٠فب '

M.(. 1-1ال٠ ة٠ا٠ح يي ةراطهة٩ب ند ١ واً ب ٠ جدية ع٠ ن٠ - تبا٠ال٠و

، عةاللها٠االبأل

 نبي flا بة٠ال٠ اال وال الد رجبة خا ٠لدرا ااتسبقي لهر ١ الغ٠ الى 'د ٠
 ، )١٩٨٣ -ر٠االألا/امم تشرين ١٠ ( د ٠١٤٠ t برم غرة في بسيرك ة عحد٠ال م٠ اال عر٠
 يعرب ٠ تلحة الا الحبا٠و لها ٠و-باد ٠الغفاا ول الد ا<ا لهعاً ٠يلت ك،ه٦ت يممه ى لذأل

 ا ٠٦م٩ةلب اال ال«عها٠ يد لعهد وبة سا ى١ ند كاحها يي 1)*ل ٠ط جفا ل 1للمو ٠ ه٠ي٦ت عن
، ألستغاللها

الطردية،'٠راالاسضا٠سلله ١٤/٢-الىالتئارا
 ٠ادئرجي ٠جعشرلدرا٠س ٣ 1ىللهراال٠: ١ا اا Yطرار الى_ا فخجاًىإئفإ ٠

'ع٠ود٠ اسالم لد٠ ز ألآن٠يك ن٦ يدترط أللذى »جفانها ال.هة٠ال٠الدب ن٠٦ شان٠

هة،٠االسال٠٠حالدئ٠٠امج٠اهت
ي غن'االأل٠ لملعهن ائيديا استعرراحتالل بشان يلت.لغيا دعن - ١
' .. الموالية؛
 جهيرية ؟راغي ن٠ شرود *ا١وهد فيرا لها قو مدب ن٦ اتبهما الى يطلب - ٢

بطراطية؛ الد الموال
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دبا٠١ ي٠ع٠ت لش ليةبممأالد لالمها جمهيرية ح٠ ٠تضا*ع - ٠ ٣
؛ تةالب٠أالبأل باعها

 أالممالسمالمؤشر الى ال٠وا تغريرا يغذم ن٦ الدام ن٠٠٠اال ن٠ - ة-
٠العارصة٠ليررا المعد


