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 ( م 2009هايى  11)اجلوهىريت اليوٌيت على التىصياث املؤجلت للدراست واملقدهت يف إطار اإلستعزاض الدوري الشاهل  يف إجاباث ا 

  (1)التىصيت رقن 

؛ وذىاطً جهىد٘ا داًٌُا يف ذشمجح تٕىد (سُذاو اي)ال ذؼرضَ اجلّهىسَح إٌُُّح يف اٌىلد اٌشا٘ٓ أْ ذظثخ عشفًا يف اٌربوذىوىي االخرُاسٌ الذفالُح 
 ( .1984)اذفالُح اٌمضاء ػًٍ وً أشىاي اٌرُُّض ضذ ادلشأج اٌيت طادلد ػٍُها تالدٔا يف ِاَى

 ( 2)التىصيت رقن 

 .واٌرؼٍُ دوْ متُُضذمثً اجلّهىسَح إٌُُّح ٘زٖ اٌرىطُح يف إعاس إٌظىص اٌذسرىسَح واٌمأىُٔح اٌيت ذساوٌ تني ادلىاعٕني يف اٌرؼٍُُ 

 (3)التىصيت رقن 

اٌىلد اٌشا٘ٓ  ذؤجً اجلّهىسَح إٌُُّح اٌثد يف ٘زٖ اٌرىطُح حلني دساسرها ِٓ لثً ادلؤسساخ اٌىعُٕح، وفمًا ٌألسس اٌذسرىسَح ادلؼّىي هبا، وذؼررب يف
 .يف دىُ اٌرىطُح اٌيت ال حتظً تاٌمثىي حلني اٌثد إٌهائٍ ِٓ دساسرها

 (4)التىصيت رقن 

 .ال حتظً ٘زٖ اٌرىطُح داًٌُا تاٌمثىي وسُرُ إٌظش فُها ِسرمثاًل

 (5)التىصيت رقن 

 .ال ذٕىٌ اجلّهىسَح إٌُُّح داًٌُا ادلظادلح ػًٍ إجشاءاخ اٌشىاوي اٌفشدَح

اإلٔساْ ورلٍسٍ إٌىاب فاجلّهىسَح إٌُُّح ٌذَها ػذد ِٓ ادلؤسساخ واٌُِاخ اٌىعُٕح اٌيت ذرٍمً شىاوي األفشاد واجلّاػاخ يف وصاسج دمىق 
رج، واٌمضاء واٌشىسي، وِىرة سئاسح اجلّهىسَح، وسئاسح اٌىصساء، ووصاسج اٌؼذي، وذرؼاًِ ِؼها ذؼاِاًل جادًا وفمًا ألدىاَ اٌذسرىس واٌمىأني إٌاف

 .اٌىعين ودذٖ ِٓ َفظً تني األعشاف زلً اٌشىىي

 (6)التىصيت رقن 

ػاًِا، ( 17)ػاًِا إىل ( 15)إعاس ِظادلح رلٍس ٔىاب اٌشؼة اٌيت متد ِؤخشًا تشفغ سٓ اٌضواج اٌذُٔا ِٓ  ذمثً اجلّهىسَح إٌُُّح ٘زٖ اٌرىطُح يف
 .ػاًِا( 18)وسُٕظش ِسرمثاًل إىل سفغ سٓ اٌضواج اٌذُٔا إىل 

 (7)التىصيت رقن 

 .ع اٌرُُّض ضذ ادلشأجذمثً اجلّهىسَح إٌُُّح ٘زٖ اٌرىطُح يف إعاس اٌذسرىس واٌمىأني إٌافزج اٌيت جتشَ وً أٔىا

 (8)التىصيت رقن 

تاًل يف إعاس ال ذؼرضَ اجلّهىسَح إٌُُّح داًٌُا ذىجُٗ دػىج إىل مجُغ اإلجشاءاخ اخلاطح اٌراتؼح جملٍس دمىق اإلٔساْ، وسُرُ دساسح ٘زا اٌغٍة ِسرك
 (.رلٍس إٌىاب ) ادلؤسسح اٌرششَؼُح 
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 (9)التىصيت رقن 

 .ٌرىطُح، ولذ شىٍد احلىىِح جلٕح وعُٕح لظذ ِىاءِح اٌرششَؼاخ اٌىعُٕح ِغ ِىاد االذفالُاخ اٌذوٌُح ادلظادلح ػٍُها تالدٔاذمثً اجلّهىسَح إٌُُّح ٘زٖ ا

 (10)التىصيت رقن 

 .ذمثً اجلّهىسَح إٌُُّح ٘زٖ اٌرىطُح يف دذود أدىاَ اٌششَؼح اإلسالُِح

 (11)التىصيت رقن 

ػاًِا إال ذاوُذ ػًٍ ػضَ تالدٔا ػًٍ ذٕفُز ( 17)ِظادلح رلٍس ٔىاب اٌشؼة ػًٍ ذؼذًَ سٓ اٌضواج اٌذُٔا تـ وِا. ذمثً اجلّهىسَح إٌُُّح ٘زٖ اٌرىطُح
 .٘زٖ ادلادج ػًٍ أسع اٌىالغ

 (12)التىصيت رقن 

اٌؼٕف ضذ ادلشأج أو اٌفراج ِغ اٌؼٍُ أْ وً ٔظىص اٌذسرىس اٌُّين ووً اٌمىأني راخ اٌؼاللح جتشَ وً أٔىاع . إٌُُّح ٘زٖ اٌرىطُح ذمثً اجلّهىسَح
ذفشَذ )ووً اجلشائُ ذماتٍها ػمىتاخ ِٕاسثح يف اٌمأىْ وفمًا دلثذأ ( جبشائُ اٌششف )وذشذة ػٍُها ػماتًا طاسًِا؛ِغ ذؤوُذ أْ ال وجىد دلا أمسرٗ اٌرىطُح 

 ( .اٌؼمىتح 

 (13)التىصيت رقن 

اٌرىطُح تاالغرظاب اٌضوجٍ وأْ وً داالخ اٌضواج ذرُ تشضا اٌضوجني،وحيك  ِٖغ اٌؼٍُ أْ ال وجىد دلا أمسد. ذمثً اجلّهىسَح إٌُُّح ٘زٖ اٌرىطُح 
 .ٌٍضوجح يف داي سغثرها االٔفظاي ػٓ صوجها خٍؼٗ وفه إسذثاط اٌضوجُح دسة اٌششَؼح اإلسالُِح، ولأىْ األدىاي اٌشخظُح إٌافز

 (14)يت رقن التىص

محش ِسّىح ذلا ذمثً اجلّهىسَح إٌُُّح ٘زٖ اٌرىطُح ِغ اٌؼٍُ أْ وصاسج دمىق اإلٔساْ وغري٘ا ِٓ ِٕظّاخ اجملرّغ ادلذين وادلٕظّح اٌذوٌُح ٌٍظٍُة األ 
 . واإلطالدُح مجُؼًا تضَاسج اٌسجىْ وذفمذ أوضاع اٌسجٕاء يف أٌ ولد ودسة اٌٍىائخ ادلٕظّح ٌضَاسج اٌسجىْ وادلٕشآخ اٌؼماتُح 

 ( 15)التىصيت رقن 

 .ذمثً اجلّهىسَح إٌُُّح ٘زٖ اٌرىطُح 

 (16)التىصيت رقن 

ان ضّأاخ دسرىسَح ذمثً اجلّهىسَح إٌُُّح ٘زٖ اٌرىطُح ؛تً أْ اجلّهىسَح إٌُُّح ِٓ اٌذوي اٌشائذج يف محاَح دشَح اٌشأٌ واٌرؼثري ودشَح اٌظذافح ؛ و٘ٓ 
 .َ 90ٌؼاَ (25)وسها تشىً واضخ وطشَخ لأىْ اٌظذافح وادلغثىػاخ سلُ حلّاَح وذؼضَض ٘زٖ احلشَح ع

 ( 17)التىصيت رقن 

اتذاػاخ اٌؼًّ اٌظذفٍ أو َؼُك ٔشاط وسائً االػالَ ووً ادلٕرسثني إٌُها،  يذمثً اجلّهىسَح إٌُُّح ٘زٖ اٌرىطُح ؛وٌُس يف اٌذسرىس أو اٌمأىْ ِا َؼشق
 .ثالثح أػىاَ لشاسًا مبٕغ دثس أٌ طذفٍ ػًٍ رِح لضاَا ذٕذسج يف إعاس دشَح اٌشأٌ واٌرؼثري  تً أْ سئُس اجلّهىسَح لذ أطذس لثً
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 (18)التىصيت رقن 

 .ذمثً اجلّهىسَح إٌُُّح ٘زٖ اٌرىطُح، ووً ِا جاء فُها ِؼّىي تٗ ػًٍ أسع اٌىالغ 

 (19)التىصيت رقن 

ِٕز ذسؼح ػشش ػاًِا ِضد؛ تاػرثاس أْ اٌذسرىس اٌُّين لذ لذَ ضّأاخ طشحيح حلّاَح  ذمثً اجلّهىسَح إٌُُّح ٘زٖ اٌرىطُح، تً أْ اٌؼًّ هبا ساٍس
ٌُها اٌذسرىس وادرشاَ دشَح اٌرؼثري، وِٕخ وً ادلىاعٕني دوْ متُُض دك ذىىَٓ اجلّؼُاخ ادلذافؼح ػٓ دمىق اإلٔساْ وفمًا ٌٍّؼاَري اٌذوٌُح اٌيت ٔض ع

 .تىضىح ذاَ

 (20)التىصيت رقن 

سَح إٌُُّح ٘زٖ اٌرىطُح،وذسؼً تىً اإلِىأُاخ واجلهىد إىل ٔشش ِثادئ إػالْ األُِ ادلرذذج ػرب وسائظ اإلػالَ اجلّا٘ريٌ وػرب ذمثً اجلّهى
 .وسائً اٌرثمُف ادلخرٍفح

 (21)التىصيت رقن 

وٌُح حلّاَح دمىق اإلٔساْ واحلشَاخ األساسُح، ذمثً اجلّهىسَح إٌُُّح ٘زٖ اٌرىطُح، وذؤوذ أْ مجُغ ذششَؼاخ ِىافذح اإلس٘اب ذرىافك ِغ ادلؼاَري اٌذ
 .   وال جتُض وً اٌرششَؼاخ إٌافزج أٌ ٔىع ِٓ أٔىاع اٌرؼزَة تً إهنا جتشَ فاػٍها وذمضٍ مبؼالثرٗ اٌؼمىتح ادلٕاسثح ٌٍجشَ ادلشذىة
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