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 إ�� ا��ا�� - 6/22����اء ����� �� أ�� : �� ا��
 
����
 ا�� !�"�� 
ا'��ذ إ��اءات �$��#
 ���ي وآ�, ا�+��* و�� �)��وا�)�00/ ا��

*��' �� 1�2� 


ق ا����ن،��  إن ���

 ،2006!)� د��/ آ��
ن ا%ول8 ال! رخ 3/103 إل� ���ر� إذ ���� 

 ،2006د��!)� / آ��
ن ا%ول8 ال! رخ 3/2 إل� .�ار� وإذ ���� أ�,ً� 

د��!)� / آ��
ن ا%ول19 ال! رخ 61/149 ب��ار ال�!0�1 ال0��1 وإذ ���/ 
 ، 2009، الAي .�رت �8< ال�!0�1 ال0��1 أن >1�= � >!�ًا اس:�1اض�ً� 78 �6م 2006

 >B��:اس C6 ج0 آ�� ال��وإذ ��1ب
�/ وال��Hدة ال�Kدة 78 ال�6HIت  إزاء �
الC� 0I�1� RS�I� 78 0��TI1 ال�1لQ، وP س�!� ُ>��� �N8ت ال,���K ال:7 �=ده� إL6ن 
 Cر�=KI!ص ال�Vء وا%ش
وب����Y!6 Z د��ب�ن آ�ل!�Xج��C والLجC�N و��:!�7 ال��

0�I[0 وا���
 ،�C أصY أ��8�7 وا%ش�Vص ال!KI=ر�C� C أصY \س�
ي وا%.���ت ال�


ات ��س!0 ب0K8�`� 0�a ال0��TI1 وإذ �_س^ bذ خ�V<P 01=ام إرادة س��س��P 
 H��!:0 وال��TI1إ�`�ر اس:!�ار ال C6 Lً18 ^`ه�ه� وال�dو� �Xأش`�ل e�!ب�

،/T1< C� fلAب YT:� ي وآ�� ا%ج��/ و���TI1ال 

 78 ال���ق أ�L6، ��6 ال�Kج0 ال!�0K إل� ال`^ C6 ال�bVب�ت وإذ ��=د، 

ص ال0��TI1 و�I� C6ش=ة ج!�e ال=ول ال�71 بHKم إل� إ��Xء الTVض0 ب�g,g

ا�L8ت �C ال1��ب R�1:� �!�8 ب_6!�ل ال0��TI1 وال:!��H ال�TI1ي وآ�� ا%ج��/ 
 �Aه �Xض�g< 7:0 ال��
و�� �:YT بAلT1< C� f/، و���ب0X الK��RB وال:K=��ت ال�

 ا�8hت،

 eI:�� 
1=ام ا�رادة ال���س�0 س�Y`�� Yd الY��1  ا.:6�Iً� >��ً� ب_ن ا�وإذ ه
 ��6 �X:1b. 7:ا��ت الH:لPال=ول إل� >�ج!0 ا Yص

ل دون >K� يA7 ال��Bال�
 R�1:� �!�8 �!س� P ،0����� ZB�:س0 و�
��X�g 78 � >!� د��ب�ن إل� إج�اءات ��!

�<Pال�ق، وا C6 0!ج�Iس7 ال!�ض�0 الi!7 والVال:�ر� Q�dال ���Kذآ�ى ض Q��`:ر ب�
ل!l�K ال�Xدئ، والYTg ال�TI1ي، واPس:1!�ر وا�ب�دة ب�ل�.�R، واPس:�.�ق 6)� ا

 C��
ال�!�0�6، وإذ ��=د أ�,ً� ��6 أن ا%�8ر.0 وال!KI=ر�C� C أصY أ��8�7، واhس�



وال!KI=ر�C� C أصY \س�
ي وال�1
ب ا%ص��0 آ��
ا ض�d� ���Kه� الQ�d وال!iس7 
،�X(.ا
6 C� ن
 ه�A وH� Pال
ن ���1

�L ��6 أه!�7S 0 ه�A ال�KgTت ال�
داء �C ال:�ر�m  78 ال���ق أ6وإذ ��=د 
 7g< 0 أن�I1!ال=ول ال e�!إل� ج /�b0 و>,!�= ال��اح، و�Kل�T!ال R��S C6
 Y(. ل أ]�ه��bال!!�رس�ت وإب �AXال)�.�0 وال!:�1.)0 ل ZB�:Iال ^.

ي بI1!ال �Xا�H:ب�ل

 ،2009ا�1��د � >!� اس:�1اض إL6ن وب����Y!6 Z د��ب�ن 78 �6م 

 p�L� ن وإذL6� �1لgال A�gI:7 ب�لI1!7 ال=ول7 ال�
`Kال Y��1ال R��gد ال
Xج 
، و�� .=�< الC� R��g دQ6 و>���e 2002وب����Y!6 Z د��ب�ن �AI ��_>< 78 �6م 

،0Kاض
 ل�وح د��ب�ن، و�� أ��ز� �C >�=م ��)7 رQq ال:K=��ت ال


ض���ر -1 g� Yداخ H��!:0 الK8�`� و�=ة Y!6 Y1�� ة  أن=K:!ال Q�%0 ا�
 �Iه C� ة=�

ق ا����ن و>�!�:�:� �X��e� C و�X:�P، وب�Iء ��6< >=�6 ال�Kال����0 ل

، و>�آH أ���X:b ال:�T� 0�A�gIًا ��6 "و�=ة �`�0K8 ال:!��H ال�TI1ي"6�T8=ًا 
 /�� ،/T1< C� fلAب YT:� ي وآ�� ا%ج��/ و���TI1ال H��!:0 وال��TI1ال

  �C إL6ن د��ب�ن؛2 وg1��C�< ال:��1^ ال
ارد 78 ال

 2- e��� 77 ال=ول�
`Kال Y��1ال R��gال Cال:�1ون ب� R�[
< ��6 
والV)�اء ال)�رز�C ال!�:���C ب�_ن ال�)Y وال
س�YB ال`0��g ب:H�H1 ا�رادة ال���س�0 
واPل:Hام ب!`�0K8 ج!�e ال!�dه� ال!�1ص�ة ل�0��TI1 وال:!��H ال�TI1ي وآ�� 

YT:� ؛ا%ج��/ و��/T1< C� fلAب  


ا�� ال0I�K ل0�����t وإ�b6ء ا%ول
�0 � آ= -3 I��6 أه!�0 إب=اء ال 

ات ��!
س0 ��6 درب ��1ل�0 ال�,��� ال�0���B ال:7 >`:�7 bذ خ�V<0 ب�Kل�T!ل�
 fلAب YT:� ي وآ�� ا%ج��/ و���TI1ال H��!:0 وال��TI1ال ���K,0 ل(�Iأه!�0 ب�ل


 �T1< C/، وال:R�1:< 7 ب�س:�1دةKI��6 ال Cخ��hا e� وال!��واة QX:آ�ا� 

ص ��6< 78 الg��ات TI!ن د��ب�ن؛106 إل� 98الL6إ C�  

 �C ب����Z 158 و157%ن اPل:Hا��ت ال!0I�1 78 الg��C�< �_س^  -4 

ف ب1=؛:�<ُ Qد��ب�ن ل Y!6 

 .أن ُ�)�7 ه�A ال!�_ل0 ال���d� =�. 0��X��ر  -5 

 
 
]0�(�q_ب Y��� z�
T:28 ا6:!= ب Yب��� �ً<
 ]ا��d الYTg ال:�سe. 5 وا�:�Iع 13 ص

 ال���0 ال{���0 وال��1ون

 2007س):!)� / أ��
ل28
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