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 تقرور

ىالدابطظىرذرةىالدورةىاجتماع
ىللكاللىالدوليىاإلدالموظىللجنظ
ىالجمكوروظىالتوندوـظى–ىتونس
ىهـ2533ذـوالىى35ىوى34

ىم3003وناورىى9وىى8ىالموافق
 
 
 

السددا ع ع ددا  قاعددا ااجتماعددات  تندد   ادل ددت   اجتماعاددااللجنددا االمدد للا للادد يل الدد     عقدد ت 
م 3003 ينايا  9 – 8 ادلوافقهد ، 2533شوايل  35إىل  34 لنالترتة   يفسلا اجلماوريا التون –مب ينا تونس 

. 
مدااةة اامدتاحم زلمدوة أسد  مداة كلمدا  ألقد لباركا لن آي الذكا احلكلم ، مث   ت  ةاالجتماع  امتا  

علدد  ةرامددا االمدد لذ حمكددا فلاددا أت الد كتور عبدد  الوا دد   لقصيددص فكدا  لن دد   ادلدمترالادا  االددٌن الاددام دلن مددا 
االددا  ا تلاجدداتالددمت ركددن اللجنددا االمدد للا للادد يل الدد    لددن نقلددق أهدد افاا لددن أجدد  مدد    السددب أ سددن 

الدا لس  فخالداعدن تقد يا  لتدونس  أ نا ادا  علد  رأمدام   عد   االم للا يف رلايل اخل لا االجتماعلا  االنسانلا.  
الد  رة السدا اا ع دا للجندا.  اجتمداعتقبايل  علد  ا تادا م زين الاا  ين  ن علذ عل  كام احلتدا ة   داارة االمد

المت تتطلد  إاداة عمد  جداة  لدن م لدن أجد  التختلد  لدن  الاادلذ أشار إىل اا ضاع اجلاريا اآلت عل  ال ال  
أصدبت  لدن صدنع االنسددات ةل رجدا اا ىل  لدن صدنع الطبلاددا ةل رجدا ال انلدا. كمددا  الددمت طدةة  يد ت الكدوارث 

عن يف سايدا الادتاو  يسدل   مباالااةعم ادلن ما للجنا االم للا للا يل ال     ضا رة ركلناا لن القلام  ع  
إىل االمدااع ةلتويلدع  ادل داةيا علد  اتتايلدا  مدلس  ادلن مداالام  االم لذ ادل رتك  انش  ال  يل ااعادا  يف 

 افا   سن االمتقبايل.تونس  كولا  شابا عل  كام الال   كااللجنا  اختتم كلمته 

اللجنا االم للا للا يل ال    كلما ر   فلاا  ر لسألق   ا  حملك اامتاحم علذ زلموة  وه لا ،  مث 
  إىل أمس  ل اعا التق يا  االلتنات إىل ملاةة الا لس زين الاا  ين  ن علذ،  التتلاتةدل اركٌن  توجه أبطل  

  سن االمتقبايل  كام الوفاةة  أشاة    ر تونس يف ةعم  تماعاالجامتاافا هذا  عل احلكولا التونسلا  
الاام  االٌناالم لذ ادل رتك ، كما توجه ةل كا دلاا  ال كتور عب  الوا    لقصيص،  االنساين لسان ة الام  

االنسانلا لتمكلناا لن القلام مباالاا  ي راهتادلن ما ادلمترا االم لذ عل  ةعمه ادلستما للجنا لن أج  تطويا 
االم للا عمولا  يف لق لتاا تلك المت  االاهبا  اللا   راالمت   للغايااخلًنة. كما أشار إىل ال ا ف ال ابا 

 انتااكاهتا  االماا للذأ نا  ال ا  التلسطلين  سب  االعت ا ات الب اا لن جان  يوات اال ت يل  يواجااا
جنل   خاص ا اتتايلا جنل  الاا اا لاام  اتتايلاتنساين  ن وص   ك  مافا دلباةئ  يواع  القانوت ال    اال

ال  للا   ةت  قو  االنسات  أك  ضا رة الام  عل  تطويا ادلواي    االتتايلات  ةت سايا ادل نلٌن  :2:5
ةعا .كما احملتلاال  للا لل ا  التلسطلين  ضمات ا رتام  قو  االنسات يف ااراضذ التلسطلنلا  احلمايالتوفًن 
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يف  ااعاا االفايقلا حمات احلاجا   البل ات   الااا أياا إىل تق مي ادلساع ة إىل ال اوب ادلتاارة يف أفغانستات 
 إىل صن    التاالن االم لذ  الا م لن ما ادلمترا االم لذ اجلماهًنيا الاا لا الللبلا ال ابلا االشرتاكلا 

عملاا ،  انش  ال  يل ااعاا  يف ادلن ما  ادلمتمسات  أةا  عل  ةعماما للجنا  ىت تتمكن لن االمتماار يف
تق مي ك  عوت شلكن ذلا لتمكلناا لن تنتلذ  االج أ مع  أمش  للام  االنساين  الا يااالم للا ادلتخ  ا حمات 

 سلتل  لناطق الااة االم لذ.  يف

ٌن الاام دلن ما مجالات اذل يل كلما نلا ا عن اال  ،ألق   ا  حملك مااةة ال كتور طاها ال نلمت  مث 
 االجتماعالسل  عب  الغين آشذ أشار فلاا إىل احملا ر اذلالا يف ج  يل أعمايل  الاا لا،ااسا  ال لل  ااسا 

 مب اريع التاا ت  ال ااكا لع  االم لذادلت لا ةا ضاع االنسانلا يف فلسطٌن  أب ضاع ال جئٌن يف الااة 
أمس التاايش السلمذ  التسالح  ٌن القوللات  ااةوت   لرتملخا يف احلق  االنساين سلتل  ادلن مات الاالل
 الوطنلاالتقارب  التتاهم عل  أمباب التتايا  التنا ا،  أك  عل  ة ر اجلمالات  عوال  احلاارات  تغلل  

امتناةا إىل ر ح  نطا  أ معللا يل ااسا  ال لل  ااسا يف تكايس هذ  ادلباةئ االنسانلا  ن اها عل  
 التطو ع  البذيل  الاطا .

 فلاار لس اذل يل ااسا التونسذ كلما تا لبلا  لا  الغايب،ألق   ا  حملك مااةة ال كتور إ ااهلم  مث 
 الب ة النجاح  اخلا ج  نتا ج تاوة ةلتا  ة عل  التئات الاالتا  احملتاجٌن يف  التوفلقادل اركٌن  رىن ذلم 

 الااة أمجع.االم للا  يف 

ت فلاا عن  ال  لاألق  لاا  ال كتورة نصياا ال لخ، كاتبا  مث    ل ى  زيا ال تا الاموللا كلما ع  
تونس  ر  ب  ةدل اركٌن فله.  نو ه  ةلقااو ادلطا  ا يف ج  يل ااعمايل  يفعملق ما رها  اق  هذا االجتماع 

فلسطٌن  ادلسا    يفع إىل تكايساا  خ   ةلذكا الوضع لن ر ح ادلباةئ النبللا المت يسا  اجلمل ادلنطلقا
أت تواص  مجالات اذل يل ااسا  ال لل    رن  ادلتالقا ةل جئٌن  لوضوع رعايا الطت  يف الااة االم لذ، 

نو ه  هبذ  القااو  االمتماار يف لت  الن ا إللاا يف ك  ادلنامبات.    الاناياااسا  ال  يل ااعاا  يف ادلن ما 
 ادلمترا االم لذ ل عم الام  االنساين. لن ما ه  تقومكلمتاا ةل  ر الكبًن الذي    ختاميف 
 

/ علددد  زلمدددوة  دددو ه لدددا ر دددلس اللجندددا ،   ادددور السدددل ةشدددات اللجندددا  اددد  حملدددك أعماذلدددا  ا مدددا  مث
 أعاا اا التاللا أمساؤهم :

 
 الرتكلدا اجلماوريا   / توركدا ماندددددايلالسل  - 2
 الاا لا الللبلا اجلماهًنيا    / دمحم عمار لللوةالسل  - 3
 السنغايل مجاوريا    / دمحم ة ة  لوالسل  - 4
             السنغايل مجاوريا     /  و و نلانجالسل  - 5
 ادلغا لا ادلملكا    االةريسذ    لللكا/  السل ة - 6
 الياانلااالم للا ا اجلماوريا    /  سن شوشرتي زاة السل  - 7
 لالددذ مجاوريدا     و كا ةورا /السل  - 8
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 الاا لا الساوةيا ادلملكا    لن ور عواة اخلاي ذ السل  -9
 إن  نلسلا مجاوريا   / انهاري أجومتلين            السل ة - :

 غلنلددا مجاوريا    / كونمت دمحمالسل  - 20
 ن ما ادلمترا االم لذالاالا دل االانا    / زلموة أس  ماةالسل  - 22
 

مجالدات اذل يل ااسدا  ال للد  ااسا الاا لدا  دلن مااالجتماع   تا لااي  لن االانا الاالا    اا
 مب ددداركا  فددد  ألاندددا اللجندددا  لددد ،لأللددٌن الادددام للمن مدددا  السل جدددد يل عبددد  اج شلددد  ، الدد كتور الطددداها ال دددنلمت 

 ا  أياا شل لو اجلمالات ادل عوة التاللا:للا يل ال    .كما  ا االم للا
 

 اذل يل ااسا التونسدذ. ر لدددددس  الغا ددذ ا ااهلددم. ال كتور 2
 ااسا النلجاي. ال لل  ر لدددددس  . السل  علد  ةن يدددداري3     

 عدام اذلد يل اا دما القطاي. لد يا  غدامن الالددد  دمحم. ال كتور 4
 ااغاثا اذلد يل ااسددا القطاي. ل يدا  جوهدا ادلمتم  دمحم. ال كتدور 5

ى
ى
ىجدولىاألرمال:ـىإقرارى:ىأواًل

 
 عل  النتو التا  :  عللاااللجنا ل ا ع ج  يل ااعمايل ادلاا ض  أيات 

 

 جدددددد  يل ااعمددددددايل.  إيددداار.     2
 اللجندددددددددا.  ألاندددددددا تقايدا  .3
 لسطلددددددددددن.              ةت الوضع يف ف لذكاة .4
 عن االجتماع التنسلقذ للجمالات الوطنلا للا يل  تقايا .5

            يف ال  يل ااعاا  يف لن ما ادلمترا االمدد لذ. ااسا     
 تتاهم   ةت التاا ت  ٌن ألانا اللجندا  االانا لذكاة .6

   ا الاا لا.         ااس ال لل دلن ما مجالات اذل يل ااسا /  الاالا      
    ال جئٌن يف الاالدددم االمد لدددذ. أ ضداع .7
    فددذ الااة االم لدددذ. الطتدد  رعايدددا  .8
               دةت ادلساعدد ات االنسانلدا. لتا اا تقايددا  .9
    االنسانلدددددددا. ادلساعد ة  ل ددا عات  .:
   ادلا لدددددددددددددذ. الام   اانلدج  .20
 .ادلالدددددددددذ التقايددددددددايا  .22
  ان د  الا لددددددددس . الا لدس اختلار  .23
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  أعمددددددددددددايل. لدنيستجد   لا  .24
    لكدات االجتماع القدددددداةم. لددوعد  .25
ى
ى
ى

 أمانظىاللجنظ:ـىتقرورىً:ىثانوا

ا ق  يارت لدا تقايا ألانتاا ادلتامن اان طا المت يال  هبا لنذ االجتماع الس اللجنا ةرم  
 : يلددددذ

 التقايا . عل  ادل اةيا - 2
االشدرتاكلا الا مد  علد  امدتماار  ال دابلاال كا ل  لا ادلقا اجلماهًنيدا الاا لدا الللبلدا  توجله - 3

 ال عم  التسال ت المت تق لاا للجنا .
 مت تقوم هبا .االنسانلا ال  ةان طاجباوة ألانا اللجنا لن أج  امتكمايل  ملساا  االشاةة - 4
يف لن مددا ادلددمترا االمدد لذ  ااعاددا لددن ألانددا اللجنددا لواصددلا جاوةهددا حلدد  الدد  يل  الطلدد  - 5

أيادددا لددد ى لادددا  االدددٌن الادددام   التوصدددلاعلددد  االمدددااع ةالنادددمام إىل اتتايلدددا التةمدددلس ، 
 أج  هذا الغاض . لنللمن ما ةالمتماار يف الساذ ل ى تلك ال  يل 

ى
ى
ى

 فيىاألراضيىالفلدطونوظ:ـىضاعاألوى:ىثالثًا
 

اا ضدداع يف ااراضددذ التلسددطلنلا  الادد  ات    ددةتاللجنددا ادلددذكاة ادلق لددا لددن ألانتاددا  ةرمدد   
 يب  ملطات اا ت يل االماا للذ ،  يارت اآليت : لنادلستما الذي يتااض له ال ا  التلسطلين 

تاضدته ادلباركدا ،  إةانتادا للاد  ات انت يفعن تاالناا الكال  لع ال ا  التلسطلين  االعااب - 2
 الو  ذ الذي يتااض له .

الدذي امدتا فه ،  أةى إىل امت دااة  الاد  اتلع اذل يل ااسا التلسطلين ،  إةاندا  تاالناا - 3
 . االمااف جاح ع ة كبًن لن لتطوعله  ت لًن ملارات 

المدد للا الااللددا يف رلددايل  ادلمتمسددات ا االمدد لذالدد  يل ااعاددا  يف لن مددا ادلددمترا  لناشدد ة - 4
الطبلدا  ادلدواةالتلسدطلين ، خاصدا يف رلدايل  لل دا   الادوتالام  االنساين ، تقد مي ادلصيد  لدن 

الدمت يتطلبادا  ادلسداع ات ااة يا  ااغذيا ،  التنسلق فلما  لناا لتلبلا كافا اال تلاجات لن 
 الوضع.

لدن أجد   د  ااطدااف ادلتاايد ة  وةهداجال ى ال  يل ااعاا  يف ادلن مدا لتك لد   التوصلا - 5
 اددمات ا ددرتام اتتايلددا جنلدد   ادل ددرتكاالسدداللا يف اتتايلددات جنلدد  علدد  الوفددا  ةلتصالاهتددا  

 الوضع االنساين ادلت هور عل  أرض الوايع.  نسٌنالاا اا 
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تقدددوم هبدددا مدددلطات اال دددت يل  الدددمتاجتمدددع الددد    الامددد  علددد   يددد  االنتااكدددات  لناشددد ة  - 6
 الامددد  علددد  تددددوفًن احلمايدددا لل ددددا   احملتلددددا،مددداا لللا يف ااراضدددذ التلسددددطلنلا  الاا لدددا اال

 التلسطلين.
عل  ادلستوى ال    لتاح االعت ا ات   ال ايب،إىل تنسلق الام  االم لذ الامسذ  ال عوة  - 7

ا، الختدداحم اجتمددع الد   ، خاصددا ادلن مدات االنسددانل   د االمداا لللا علدد  ادلد نلٌن  إةانتاددا، 
 .االعت ا اتلوي  جاة لوضع  د  مايع ذلذ  

السدكات ادلد نلٌن يف ااراضدذ  حلمايدااللجنا ال  للا لل دلل  ااسدا إىل  دذيل لسداعلاا  ةعوة - 8
االنسددانلا  ادلسدداع ات ذلددم ة ت  االلدد اةاتالتلسددطلنلا احملتلددا  الامدد  علدد  ضددمات  صددويل 

انتااكات إماا ل  التتايلات جنل   خاصدا  عنياا عوا ق،   ن ا كافا ادلالولات ادلتوفاة ل 
 أثنا  النصاعات ادلسلتا . ادل نلٌناالتتايلا الاا اا ادلتالقا  مايا 

 
ى

ىىاألحمرالتندوقيىللجمطواتىالوطنوظىللكاللىاألحمر/الصلوبىىاالجتماعى:ىرابطا
ىالدولىاألرضاءىفيىمنظمظىالمؤتمرىاإلدالمي:ـىفيى

ى
لتقايدا ادلقد م لن ألانتاا عن نتا ج هذا االجتماع الذي يال  ألانا عل  ا اللجنددا أطلا   
م،  يدارت 3002 أ اي  33   32عق   مبقا االانا الاالا دلن ما ادلمترا االم لذ جب ة  تاريخ   تن لماللجنا 
 اآلتدذ:د
انا اللجنا ارتلا اا لنتا ج االجتماع   يل ها للتوصلات المت أعتم ها  الطل  لن أل عن التابًن .2

 يف لتا اتاا. االمتماار
 ألانا اللجنا المت يسات عق  هذا االجتماع   ك  جل . جباوة االشاةة .3
 االجتماعلأللانا الاالا دلن ما ادلمترا االم لذ عل  التسال ت المت ي لتاا لاق   ال كا توجله .4

 مبقاها.
 لاق  هذا االجتماع   ك  ة ري ك  أر ع منوات. ةل عوة التوصلا .5

ى
ى
ى

ىىجمطواتبونىأمانظىاللجنظىواألمانظىالطامظىلمنظماتىىالتطاون:ىىىخامدا
  األحمر/الصلوبىاألحمرىالطربوظ:ـىالكاللىىىىىىىىىىىى

 

ادلوياددا  دٌن ألانددا اللجنددا  االانددا الاالددا دلن مددا مجالددات  التتدداهماللجنددا علمددا مبددذكاة  أخدذت
 التنسلق  لناما يف رلاالت الام  االنساين  يددارت  الاا لا   ةت التاا ت ااسااذل يل ااسا/ال لل  

 عللاا. ادلوافقا
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ى
ى

 الطالمىاإلدالمي:ـىفيالالجئونىىىأوضاعى:داددا
 

ادلق لا لن ألاندا اللجندا  دويل هدذا ادلوضدوع  اجلادوة ادلبذ لدا  الام االجتماع  ريا  امتااض
  تدوفًنا دلااجلا أ ضاع ال جئٌن  الناز ٌن االم لذ لن أج  إااة احللويل ادلنامب ادلمترايف إطار لن ما 

 الناز ٌن يف أفغانستات  غلنلا ،  يدا رت اللجندا لدا يلدذ  ال جئٌنعلما  وضع   أخذتمب  الاعايا ذلم  
: 
الاددداة االمددد لذ  تقددد مي الاعايدددا  يفنددد ا ات ادلناشددد ة دلسددداع ة ال جئدددٌن  النددداز ٌن  امدددتماار - 2

  الاوت ادلنامبٌن ذلم .
رلدددايل لسددداع ة ال جئدددٌن  النددداز ٌن خاصدددا  يفالتادددا ت لدددع اذللئدددات االنسدددانلا الااللدددا  ا رةضددد - 3

 لامات عوةهتم الطوعلا إىل   ةهم . ال جئٌنادلتوضلا الاللا لأللم ادلتت ة ل مت ت 
الاداة االمد لذ لدن مجلدع جوانبده القانونلدا  يفيف لتا اا لوضوع ال جئٌن  النداز ٌن  االمتماار - 4

 . للجنانسانلا خ يل االجتماعات القاةلا  اال
االمدد لذ  اجلمالددات  التاددالنالدد  يل ااعاددا   البنددك االمدد لذ للتنملددا  صددن     ةعددوة - 5

إىل تقد مي الادوت لل جئدٌن إىل غلنلدا  االم لذالوطنلا للا يل ااسا/ال لل  ااسا يف الااة 
 .اجا رة ال جئٌن لن أفغانستات إىل ادلناطق 

 
ى
ى

 الطفلىفيىالطالـمىاإلدالمي:ـىرراوـظى:ىدابطا
 

أعد هتا ألانتادا   دةت رعايدا الطتد  يف الاداة االمد لذ،  يدا رت  الدمتاللجنا  ريا الامد     د 
 اآليت :

 لن ما ادلمترا االم لذ الااللا العتماة  ثلقا خاصا  قو  الطت  يف االم م. جباوة الرت ل  .2
م ادلتتدد ة   ددةت  قددو  الطتدد   اختدداحم تدد ا ًن عمللددا دلتا اددا تنتلددذ القدداارات ةتتايلددا االدد الامدد  أمهلددا .3

لن مددا   خاصدداعددن لددمترا القمددا الاددادلذ   ددةت الطتدد ،  التاددا ت لددع ااجاددصة ال  للددا ادلانلددا  ال دداةرة
 االم ادلتت ة لاعايا الطت  ) اللونلسل ( يف هذ  اجاالت.

 الاددتاولتددوفًن عنايددا خاصدا ال تلاجددات ااطتدايل  االلاددات اختدداحم مجلدع التدد ا ًن ال زلدا  إىل الد عوة .4
 الا لسلٌن للتا ب  النصاعات ادلسلتا.

ااعاددا   ادلن مددات ال  للددا حمات الا يددا التاددا ت لاددمات امددتماار تطاددلم  ن ددٌن  الدد  يل لناشدد ة .5
 االااض خاصا يف لناطق النصاعات. ض ااطتايل 
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 امتغ يل ااطتايل أ  ت غللام يف  اف خطًنة.ااعاا  الام  عل  لكافتا  ال  يل لناش ة .6
 ادلسدا  أمهلدا االمدااع  اقد  االجتمداع الدوزاري يف إطدار لن مدا ادلدمترا االمد لذ لبتد   عل  التةكل  .7

 ادلتالقا  اعايا الطت  يف الااة االم لذ.
ى
ى
ى

 متابطظىبذأنىبرامجىالمدارداتىاإلندانوظ:ـىتقرورىً:ىثامنا
 

ادلسدددداع ة االنسددددانلا الددددمت يدددد لتاا   ددددويلكاة الددددمت أعدددد هتا ألانتاددددا اللجندددددا ادلددددذ  امتااضددددد  
لدن التلاداانت يف اجلماوريدا اجلصا ايدا   ادلتادارينللمتاارين لن اجلتداف يف مجاوريدا النلجددا 

االانددا المددتكمايل ل ددا ع الاعايددا ال ددتلا يف جلبددويت  هبددا أخددذت علمدداً ةدلسدداعذ الددمت تقددوم 
 جلبويت ،  يا رت مبا يلذ :   كولا  لتنملالةلتاا ت لع البنك االم لذ 

الطبلالدددا  غدددًن الطبلالدددا  إىل  الكدددوارثامدددتماار تقددد مي الددد عم  ادلسددداع ة إىل ضددتاو  ضددا رة - 2
 ال جئٌن  الناز ٌن يف    ة االلكانلات ادلتا ا.

 الد عم مد  علد  إىل ة لا ادلقا اجلماهًنيا الاا لا الللبلا ال ابلا االشدرتاكلا الا ال كا توجله - 3  
 . اانسانلاالذي تق له إىل اللجنا االم للا للا يل ال    لتمكلناا لن القلام مباالاا 

 
 

 المداردةىاإلندانوظ:ـىمذروراتى:تادطا
 

م  فقاً دلا  رة يف ادلذكاة 3003ادلساع ة االنسانلا لاام  ل ا عاتاللجنا لوازنا  امتااض 
 وافقا عللاا . يارت ادل اللجناادلق لا لن ألانا 

 
ى

 الطملىالمرحلي:ـىبرنامجى:ىراذرًا
ادلا لذ الانا اللجنا خ يل الترتة ادلقبلدا  فقداً لل دلغا الدمت  الام اللجنا عل   االج   افق 
 . االجتماع رةت يف  اث ق 

 
ى

 المالي:ـىالتقروررذر:ىىىىحادي
  التقايا ادلا  عن السدنا الذي اشتم  عل  تقايا ادلااجع القانوين ادلا اللجنا التقايا  ةرم 

 م ،  يارت :42/23/3000ادلنتالا يف 
اجلل  الذي تنتاجه ألانتاا يف تسلًن  لألملوبعل  التقايا ادلا   ع ت عن ارتلا اا  ادلوافقا - 2

 ألورها ادلاللا .
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 اةر روي  اللجنا إىل    إلكانلا توفًن ل  ألانااالانا الاالا دلن ما ادلمترا االم لذ  ةعوة - 3
 خ يل هذ  ادلا لا .  االنسانلاج ي ة ركناا لن القلام  ن اطاهتا 

المت يق لاا للجنا    ه  ادلاللاال كا إىل صن    التاالن االم لذ عل  ادلساع ات  توجله - 4
 عل  تق مي ادلصي  لناا ذلا.

ى
ى
ى

ىالرئوسىونائبىالرئوس:ـىاختواررذرى:ىىىثاني
ى

اللجنا إبمجاع  يددددارتم.   28/2/3003  هاتٌن الدوظلتتددٌن متنتداددذ يف لدد ة شغدد ات ن ااً   
 أعاا اا  :

 
  عالٌنللجنا االم للا للا يل ال    دل ة  ر لسددازلمددوة  وه لدددا     علذالسل    اختلار - 2

 م.29/2/3003لن  اعتبارا
 

 م.29/2/3003  لنس دل ة عالٌن اعتبددار   للا لدد ان بدامدانددددايل       توركدداالسل    اختلار - 3
 
 ر لس اللجنا االم للا   وه لاالسل  عل  زلموة   هةاملوب الذي أةار   اللجنا أشاةت - 4 

 ال    أعماذلا  رن  له التوفلق  النجاح فدذ لادالده. للا يل            
ى
ى
ى

ىومكانىاالجتماعىالقادم:ـىموردرذر:ىىىثالث
ى
 
 

التقدد يا الدد عوة ادلوجاددا إللاددا لددن يبدد  مجالددا اذلدد يل ااسددا يف  ةلدد ا علمددا لددع اللجندد أخددذت
ال النا ع ا للجندا يف ال   دا  يدا رت يبوذلدا  كل تد  ر لسداا إبجداا  االت داالت  ال  رةة لا يطا لاق  

 .القاةمةلتنسلق لع االانا الاالا دلن ما ادلمترا االم لذ لتت ي  لوع  االجتماع  ال زلا
  

 توجلده  ايلا شكا  تق يا إىل ملدداةة الا لس  اللجنداختدام االجتمداع يا رت   يف   
، كمدا يدا رت إرمدايل  ايلدات شدكا ةدلنامدبا إىل لاددا   التونسدلاالاا د ين  دن علدذ ر دلس اجلماوريدا  زيدن

 دت ا الامولل ددا ال  لدا لد ى  زيددا ال كاتبددا لادا   زيدا ال ددتا الاموللدا  لادا    اخلارجلددا زيدا ال دمت ت  
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علد   سدن االمدتقبايل  كدام الادلافا  التسدال ت الدمت  التونسذ إىل مااةة ر لس مجالا اذل يل ااسا 
 أعماذلا. إصلاحي ل  للجنا شلا لكناا لن 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


