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عشدددداجةم عددددةججنة  هدددد عمددددللجنة اإلددددةجنلهددددلدوةجة جددددلاجنةددددل ة جنا د عجدددد ج

جشد ناج16-15ود د ججةادج اودةجنةهدإلل اجلك اف جدلوإلةججةفإللقجإل ف  وانالا د ع لج

جم.2003جلوهدةاج10-9هـجنةد نفكج1424

احةلجهع لةجنةهفواةج نه جـاجنالا دـ عجة ـل ةجدة اكـةجدنجنةماآنجنةكاوم،جثمج

دود إلددةجلودد ثجددث ددةجادج اوددةجنةهددإلل اجفدد جك دددةجنالف  دد لجةددا و ج  ع دد  جنة اإلددةج

نة  هدعةجعشداجنةدإلعمدلةجة ةهدإلل اجكدد جنلهلدوةجة جلاجنةل ة جنةدش اكونجف جنةل اةج

إل هلجة ةل اجنةدإل ظاجةجذهجنة اإلةجف جدا اج عزودزجنح دانمجنةمد إل نجنةدل ة جنلإلهد إل ج

نةذيجوإلهامجد جدة لئجنلهلمجنةحإلوفج د ججنة م ةولج نألعانفجنألفاوموةججنألصدو ةج.ج

لجةج جدنجلةاجكد جذكالجهع ل ج جةأنجنةهإلل اجثدنجع ةو جنةده علةجنلإله إلوةجنة  جللد

نة اإلةجنلهلدوةجة جدلاجنةدل ة جعإلدلج داقجنةةد واةجة اد الج.ج  نجدصد للةجنةهدإلل اج

ع د جن ف لوددةجاإلشدد  جنة اإلددةجنلهددلدوةجة جددلاجنةددل ة جهدد  مجفدد جنةماوددثجنةع ادداج.جكددد ج

 إل شددلجنةهددإلل اجنةددل اجنألع دد  جففدد جدإلظدددةجنةدددس داجنلهددلد جنلهددانعجفدد جعددداج

ةجذهجنة اإلةجنالإلطلقجة حموكجنألهلنفجنةإلةو ةجنة  ج إلش لجددنجنةش  جذن هجح  جو هإل ج

  ا ج ج.ج

ثددمج ةمدد جهددع لةجنةهددولجدحددد لج حدددلجهدد ةمجدددلواجالناةجنةشدد  نجنةثم فوددةجة ألد إلددةج

نةع دةجةدإلظدةجنةدس داجنلهلد جنةوط ثجنةد اهجاةد جنالا دد عجددنجدعد ة جنةدلك  اج

ادج اوددةجاجفوددهجعددنجنةشددكاجةحك دددةجة مزوددزجنألدددونجنةعدد مجة دإلظدددة،جعةددجلعةددلجنة نحدد

عشاجة اإلةجنلهلدوةجة جدلاجنةدل ة .ججنة  ه ع  جنه   فةج عد اجنالا د عججنةهإلل ا

فدد جدادد اججة دإلظدددةهددذهجنة اإلددةجة صددفج جنةاجدد زجنةد وصدد جج هدوددةج ادد ل  ةددازج

فد جنلإله إلوةججلعدهجةو دكنجدنجنةمو مجةدج دهنةإلش طجنلإله إل ج نالا د ع ،ج  ا اةج

 عددداجنلهدددلد جنةدشددد انجةج اهدددولن حد ودددةج ددح و جنةكددد نابج نةحددا ث،جاع وددةج

ةدد ةا لجنلهددلدوةجنةلنعوددةجاةدد جنةةددذاج نةعطدد  جدددنج ادداجنةحفدد ظجع دد جحودد ةجنلإلهدد نج

ج كاند ه.

ثددمج ةمدد جهددع لةجنةهددولجع دد جدحددد لجة هلدددةجا ددو جنة اإلددةجنلهددلدوةجة جددلاج

نه  د ف ج جهدذنجنالا دد عج.جع د ججادج اودةجنةهدإلل انةل ة جوط ة جشكاجفودهجحك ددةج
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وجلفجاة جاوا لجاط اجة مو مجةاجلجاهلد جدش انجف جنة اإلةجج نج أهو جهذه    حج

انزجده هد لجنألدةجنلهلدوةجفد جاجد لجنةدا دد جنةدل ة جةدو لونجنةعداجنلإله إل ج  

نهدد داناجنةعددل ننجنلهددان و  جع دد جنةشددعثج.ج  حددلبج و دد جعددنجفدد جهددذنجنةدادد ا

ة إل جدد نجاهددان واجنةد  نصدداجة مدد إل نجنةددل ة جنلإلهدد إل ،ج و صددةجج،ج إلددللنةف هددطوإل 

مجةشددأنجحد وددةجنةدددلإلوونج ثإلدد  جنةإلزنعدد لج1949والجدد جال ف لوددةجاإلوددفجنةانةعددةجةعدد مج

 لعددد جنةدددل اج نةدسههددد لجنلهدددلدوةجاةددد ج مدددلومجنةدزودددلجددددنجنةعددد نجج نةحدددا ث.

نةحثوبجع  جك فدةج  ا اةجنةعداجج نةده علةجة وفوفجدع إل ةج ةإل  جنةشعثجنةف هطوإل 

.جكدد ج حدلبجعدنجدع إلد ةجنةشدعثجنةده  و لجة  فواجنةحد وةجنةل ةوةجة شعثجنةف هدطوإل 

 ددله اج   دد عج ةإل  ددهجنةحدداثجنةدددلداةجنة دد جشددإللجع دد جنةعددانقج نةعانلدد جةهددةثج

نالحد لاجةهداعةجةود دكنجنةعدانقججاإلجد  ،ج  ا اةجنةصحوةج نالل ص لوةجنلإله إلوةج 

لان دهج  حمودكجنالهد ماناجةو ادهجإلحد جنة إلدودةج   د جحدلجدنجنه النلجهو ل هجع  جدم

جة دع إل ةجنلإله إلوةجنة  جط اج دله .

 احثجة إل دد مجكداجددنجنةهد لننج نألالنج لطداجاةد جن ف لودةج أهدو جنة اإلدة،ج

جة الإل دد م إل شلجف جوط ةهجنةل اجنألع   جف جدإلظدةجنةددس داجنلهدلد جنلهدانعج

جنجدنج لن جعد ج جع  جنةإلح جنةداا .ن ف لوةج أهو جنة اإلةجةك ج  دكاة ج

ثـمجة شالجنة اإلةجةعلجذةنج عد ةج جةا  هةجنةهول/جع  جدحد لجةد جهلددةجا دو ج

جنة  ةوةج هد سهمج:ـجنةه لةنة اإلة،ج ةح  اج

جنةادج اوةجنة اكوـةججنةهول/ج  اكـاجه إلــ ا .5

جنةشعةوةجنالش انكوةجنةعظد  نةاد هواوةجنةعاةوةجنة وةوةجللايجود ججنةهول/ .4

 نةشعةوةجنالش انكوةجنةعظد جنةاد هواوةجنةعاةوةجنة وةوةججنةهولجنةج ليجدمحمجدوللنةهول/ج .2

جنةدد كةجنةعاةوةجنةهع لوةنةهولج/جطلاجةنجهعولجنةزهانإل جججججج .1

جنةدد كةجنةعاةوةجنةهع لوةججعةلجنةعزوزجدمحمجنةدزولجنةهول/ج .1

جنةهع لوةجنةدد كةجنةعاةوةنةهولج/جدمحمجفللجنةع وة ججججججججججججج .1

 ادج اوةجنةهإلل اجججنةهولج/ج دل جكد انج .7

 ادج اوةجنةهإلل اجججنةهولج/جعةلجنةعزوزجنإلا ي .8
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جادج اوةجنةهإلل اججججنةهولج/جنإلا اجنإلا يج .9

 جججججججججججنةدد كةجنةدلاةوـةججنةش  ك جمعةلجنةهلنةهول/ .51

جنةادج اوةجنلهلدوةجنلوانإلوةججنةهول/جحهنجش ش ايجزنله .55

جادج اوةجاإلل إلوهو ججججاوانندإلص اجة إلنةهول/ج .54

جادج اوةج وإلوــ ججججعةل اجة لنةهول/ج .52

جنألد إلدددةجنةع ددددةجةدإلظددددةجنةددددس داجنلهدددلد جججججنةهول/جدحد لج حدلجه ةم .51

جج ةدش اكةج فلج د إلةجنة اإلةجنلهلدوةجة جلاجنةل ة .

جددث  جنةادعو لجنة طإلوةجنةدلع ةج همج:جنالا د عكد جح اجج

 ث،ججإل  ثجا وـ جادعوةجنةص وثجنألحداجنةهإلل ة .نةهولجد دل جنةحهنجلو  .1

،جددلواجعد مجادعودةجنةجدلاجنألحدداججنةهولجنةلك  اجدمحمجةدنج د إلمجنةع د جنةدع  دول .2

 نةمطاي.

نةلك  اجف زيج  جصلوكجده ش اجنةجلاجنألحدداجنةمطدايجا دو جنة اإلدةجنةع دودةج .3

 نلهلدوةجة م إل نجنةل ة جنلإله إل .

 :ـإقرار جدول األعمال أوالً :

ج لالجنة اإلةجف جةلنوةجعد ج جال اجنألعد اجع  جنةإلح جنة  ة :ـج

جج ماوــــــاج د إلــــــةجنة اإلـــــــة.ج.1

ججدذكـــــاةجحــــ اجنة  ـ جف جف هطوــن.ج.2

فدددد جنةع ةـددددـمج نةإلدددد زحونجدددددذكاةجةشددددأنج   دددد عجنةلا وددددـنجج.3

جنلهلدـ .

ج

ججحا جدذكاةجةشأنجنل انلجةاإل دججد حلجألاش لجنةج.4

جج ماواجنة اإلةجنةع دوةجح اجنةم إل نجنةل ة جنلإله إل .ج.5

ججج ماوــاجد  ةعــةجةشــأنجنةده عـلنلجنلإله إلوـة.ج.6

جججدشا عـــ لجنةده عــــــلةجنلإله إلوــــة.ج.7

جججةاإل دــــــججنةعدــــــاجنةداح ـــــ .ج.8

جججنة ماوــــــــــــاجنةد ةـــــــــ .ج.9

جج وــ اجنةا وــ ج إل  ـــثجنةا وــــــ .نوجج.10
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ججد جوه اـــــــلجدــــــــنج عدـــ ا.ج.11

ججد عــــــلج دكــــ نجنالا دــ عجنةمــ لم.ج.12

 :ـتقرير أمانة اللجنة ثانياً :

 ماوداج د إل جد جنةد  ددنجةود نجنألإلشدطةجنة د جل ددلجةجد جع د ج ط عـلجنة اإلــةج

ج لاالجد جو ــــ ج:ـجاجنةث دنجعشدإلذجنالا د عج

ج.نة ماواجنةدملمجدنج د إلةجنة اإلةجنع د ل .5

  اوهجنةشكاج نة ملواجةل ةةجنةدماجنةاد هواوةجنةعاةوةجنة وةودةجنةشدعةوةجنالشد انكوةج .4

جنةعظد جع  جنه داناجنةلعمج نة هجوللجنة  ج ملدج جة اإلةج.

ةجنلإلهد إلوةجنة د جنلش لةجةاج لج د إلةجنة اإلةجدنج ااجنه كد اج أهوهج ،ج ة ألإلشدط .2

ج م مجةج ج.

نةط ددثجدددنج د إلددةجنة اإلددةجد نصدد ةجاج لهدد جةحددبجنةددل اجنألع دد  جفدد جدإلظدددةج .1

نةدددس داجنلهددلد جع دد جنلهددانعجة الإل ددد مجاةدد جن ف لوددةجنة أهددو ج،ج نة  صددوةج

 و  جةلىجدع ة جنألدونجنةع مجة دإلظدةجة اله داناجف جنةهع جةلىج  نجنةدل اجددنج

  ااجهذنجنةلاضج.

دإل شدلةجنةدل اجنألع د  جفد جنةدإلظددةجنة د جهدةكجةجد جنة  لود جع د جاناجف جناله د .1

جنال ف لوةج ةمج  لعجةعلج ث  كجنة صلوك،جنلهانعجةذةن.

ادج اوةجنةه لننج نةدد كةجنألالإلوةجنةج شدوةج ل ةدـةجنة عةواجعنجنةشكاجةكاجدنج .1

 ن ف لوةجاإلش  جنة اإلة.جة الإل د مجاة ع  جلو دج جلطاج
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 :ـاع في األراضي الفلسطينيةاألوض ثالثاً: 

ةحثدددلجنة اإلدددةجنةددددذكاةجنةدملددددةجددددنج د إل جددد جةشدددأنجنأل  ددد عجفددد جنألان ددد ج

نةف هطوإلوةج نةعل ننجنةده داجنةدذيجو عداضجةدهجنةشدعثجنةف هدطوإل جددنجلةداجهد ط لج

جنآل  ج:ـ  كللجداللنجع  جنالح لاجنلهان و  ،ج

نإل جد جة عدل ننجنة حشد جنلعانثجعنج   دإلج جنةك داجد جنةشدعثجنةف هدطوإل ،ج ال .5

جنةذيجو عاضجةهج.

نةجلاجنألحداجنةف هطوإل ج،ج النإلةجنةعل ننجنةذيجنه جلفهج،ج  لىجاة جنة ل فجد ج .4

جنه شج لج االجعللجكةواجدنجد ط عوهج  لدواجهو انلجنلهع فج.

دإل شددلةجنةددل اجنألع دد  جفدد جدإلظدددةجنةدددس داجنلهددلد ج نةدسههدد لجنلهددلدوةج .2

اجنلإله إل ج،ج ملومجنةدزودلجددنجنةعد نججة شدعثجنةف هدطوإل ج،جنةع د ةجف جدا اجنةعد

و صددةجفدد جدادد اجنةددد نلجنةطةوددةج نألل وددةج نأل ذوددةج،ج نة إلهددوكجفوددد جةوإلجدد جة  ةوددةج

جك فةجنالح و ا لجدنجنةده علنلجنة  جو ط ةج جنة   .

 كثوددفجاج لهدد جدددنج ادداجحددبجةنة  صددوةجةددلىجنةددل اجنألع دد  جفدد جنةدإلظدددةج .1

نةه دوةجف جن ف لو لجاإلوفجع  جنة فد  جة ة زند  جد ججنةدشد اكةجنألطانفجنةد ع للةج

ة د نجنح انمجن ف لودةجاإلودفجنةانةعدةج  حهدونجنة  د جنلإلهد إل جنةد دله اجع د ج

ج اضجنة نل .

دإل شددلةجنةدا ددد جنةددل ة جنةعددداجع دد ج لددفجنالإل ج كدد لجنة دد ج مدد مجةجدد جهدد ط لج .1

ةجنةدح  ددة،ج نةعددداجع دد جنالحدد لاجنلهددان و وةجفدد جنألان دد جنةف هددطوإلوةج نةعاةودد

   فواجنةحد وةجة شعثجنةف هطوإل .

نةلع ةجاة ج إلهوكجنةعدداجنلهدلد جنةاهدد ج نةشدعة ،جع د جنةدهد  ىجنةدل ة جةف دحج .1

نالع دددلن نلجنلهدددان و وةجع ددد جنةددددلإلوونج النإل جددد ،ج حدددبجنةدا دددد جنةدددل ة ،جو صدددةج

جع لن نل. و ذجد لفجا لجة   جحـلجهاو جةجذهجنالنع  جنةدإلظد لجنلإله إلوة،ج

لع ةجنة اإلةجنةل ةوةجة ص وثجنألحداجاة جةذاجنةدزولجدنجنةده ع جةحد وةجنةهدك نج .7

نةدلإلوونجف جنألان  جنةف هطوإلوةجنةدح  ةج نةعداجع  ج دد نج صد اجنلددلنلنلج

نلإله إلوةج نةدهد علنلجةجدمجل نجع ن دك،ج جإلشداجك فدةجنةدع  دد لجنةد د فاةجةدلوج ج
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اإلوفج و صةجنال ف لودةجنةانةعدةجنةد ع مدةجةحد ودةجعنجنإل ج ك لجاهان واجال ف لو لج

 نةدلإلوونج ثإل  جنةإلزنع لجنةده حة.

 -:في العالم اإلسالمي  والنازحين أوضاع الالجئين رابعاً:

نه عا ددلجنة اإلددةجنةدددذكاةجنةدملدددةجدددنج د إل جدد جحدد اجهددذنجنةد  دد ع،ج نةاجدد لج

ح د اجنةدإل هدةةجةدع ةادةجنةدةذ ةةجف جاط اجدإلظدةجنةددس داجنلهدلد ،جددنج اداجاواد لجنة

ج-    عجنةلا ونج نةإل زحون،ج   فواجهةاجنةاع وةجةجم،ج لّاالجنة اإلةجد جو  :

نةدإل شددلةجةدهدد علةجنةلا ددونج نةإلدد زحونجفدد جنةعدد ةمجنلهددلد ،ججإلددلن نلنهدد داناج .5

ج  ملومجنةاع وةج نةع نجنةدإل هةونجةجمج.

هدد علةجنةلا ددونج ددا اةجنة عدد  نجددد جنةجو دد لجنلإلهدد إلوةجنةع د ددةجفدد جدادد اجد .4

 نةإلدد زحون،جو صددةجنةدف  ددوةجنةع ودد جةحدددمجنةد حددلةجةشددس نجنةلا ددون،جة ددد نج

جع ل جمجنةط عوةجاة جةللهمج.

ناله داناجف جد  ةعةجد   عجنةلا ونج نةإل زحونجف جنةع ةمجنلهلد جدنجادود ج .2

جا نإلةهجنةم إل إلوةج نلإله إلوة،جولاجنالا د ع لجنةم لدةجة اإلةج.

ألع   ،ج نةةإلنجنلهلد جة  إلدودة،ج صدإلل قجنة  د دنجنلهدلد ،جلع ةجنةل اجن .1

 نةادعودد لجنة طإلوددةجة جددلاجنألحدا/نةصدد وثجنألحددداجفدد جنةعدد ةمجنلهددلد ،جاةدد ج

  ملومجنةع نجةلا ونجاة ج وإلو ج نةه لنن.

 -:مشروع برنامج موحد لتوعية الحجاجخامسـاً:  

جدنج د إل ج جنةدعا  ة جة ةدذكاة جع د  جة ل انلجدشا عج وذلجنة اإلة جنةد ع مة  

ج احةلجنة اإلةج جف جنألان  جنةدملهة، ج  نالهم جنةحا ججلةاج  ثإل   جألاش ل د حل

ةجذنجنةدم الجنةذيجوجلفجاة ج  عو جمج د إل جةهلد جمجنةع دةج عةالجعنج ملواه ج

جنةحا ج،ج جةاع وة جنةهع لي جنألحدا جنةجلا جادعوة ج ةذةج  جنة   جنةكةواة ة اج ل

جة ش جنة اإلة جنلهلدوةج   صل جنة اإلة جعن جدإلل ةون جدن ج  ك ن جعدا جداد عة كوا

ج ك نجدجد ج ج   ج ة جلاجنةل ة ج دإلل ةونجعنجادعوةجنةجلاجنألحداجنةهع لي.

 دح  ىجنةةاإل دججنةد حلج نل انلجنآلةو لجنةو صةجةد  ةعةجنة إلفوذ.
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  - :تقرير اللجنة العلمية حول القانون الدولي اإلنساني: ًسادسـا

نلهددلدوةجة مدد إل نجنةددل ة جنلإلهدد إل جع دوددةجنة اإلددةجنةج ماوددااإلددةجع دد ج ط عددلجنة 

ج- لاالجنة اإلة:ججنة  ةعةجةج ،

ج.نة ماوانةد نفمةجع  ج .1

ةاج لجا و ج دمااجنة اإلةجنةع دوةجع  جد جل دد جةدهجددنج إلشدطةجدإلدذجنلش لةج .2

 . أهوهج 

حد اجن ف لودةججنة احوثجة ةوط نلجنة  جن وذ ج جنة اإلةجنةع دوةجالل دةجنةإلل ةجنأل ةد  .3

  أهو جنة اإلة.

نة عةودداجعددنجنةشددكاج نة مددلواجةادعوددةجنةجددلاجنألحددداجنةمطددايجع دد جلعدجدد ج .4

جة اإلةجنةع دوةج نه   فةجدماه .

لعددد ةجنةادعوددد لجنة طإلودددةجة جدددلاجنألحددددا/جنةصددد وثجنألحدددداجفددد جنةدددل اج .5

نألع   جف جدإلظدةجنةدس داجنلهلد جاة جنة ع  نجد ج د إلةجنة اإلةج نة اإلدةج

إلل نلجحد اجد  د ع لجنةمد إل نججال دةوةجة م إل نجنةل ة جنلإله إل ،جف جنةع د

نةددل ة جنلإلهدد إل ،ج نة عاوددفجة ةدةددد لئج نةم نعددلجنلهددلدوةجنةد صدد ةجةددده،ج

  إلشاه .

 - :: تقرير متابعة بشنن برامج المساعدا  اإلنسانية ًسابعاً 

إله إلوةجنة د جنه عا ـلجنة اإلـةجنةدذكاةجنة  ج عل ج ج د إل ج جح اجنةده علةجنلج

ةد  ددااونجدددنجنةزةددزناجفدد جن   ددنجنةدملدددةجاةدد جكدداجدددنج،جنةعانلدد لددلد ج جة شددعثج

بجة ةدهد ع جنةازن اج ألهاج ح و جك اثةجنةة واةجة ا الجف جنةهدإلل ا ،ج  ودذلجع دد 

دشا عجنةاع وةجنةصحوةجف جاوةد   جة ة عد  نجدد جنةةإلدنجة إلفوذجنة  ج م مجةج جنألد إلةج

ج-جةجاوة   ج،ج لّاالجد جو  ج:نلهلد جة  إلدوةجج حك د

 ا اةجنه داناج ملومجنةعد نج نةدهد علةجاةد ج دح و جنةكد نابجنةطةوعودةج  وداج .5

 نةطةوعوةج اة جنةلا ونج نةإل زحون،جف جحل لجنلدك إلو لجنةد  حة.
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  اوددهجنةشددكاجاةدد جل ةددةجنةدمددا،جنةاد هواوددةجنةعاةوددةجنة وةوددةجنةشددعةوةجنالشدد انكوةج .4

 ملددهجاةد جنة اإلدةجنلهدلدوةجة جدلاجنةدل ة ،ج دإل شدل ج جنةعظد ،جع  جنةلعمجنةدذيج

  ملومجنةدزولجدإله،جة دكوإلج جدنجنة  ه جف ج طةوم لجةانداج جنلإله إلوة.

 ً  - :: مشروعا  المساعدة اإلنسانيةثامنا

بج2004نه عا لجنة اإلدةجد نزإلدةجدشدا ع لجنةدهد علةجنلإلهد إلوةجةعد مج م،ج فمد 

ج إلةجنة اإلة،ج لاالجنةد نفمةجع وج ج.ةد ج الجف جنةدذكاةجنةدملدةجدنج د

 ً  - :: برنامج العمل المرحليتاسعا

 دججنةعدداجنةداح د جألد إلدةجنة اإلدةجودلاجنةف داةجنةدمة دةجإلد نفملجنة اإلةجع د جةا

بجة صولةجنة  ج اللجف ج ث  كجنالا د عج. ج فم 

 - :  التقرير المالي:عاشراً 

نةداناددد جنةمددد إل إل ججلاهدددلجنة اإلدددةجنة ماوددداجنةدددد ة جنةدددذيج شددد داجع ددد ج ماودددا

جمج،ج لاالج:31/12/2002 نة ماواجنةد ة جعنجنةهإلةجنةدإل جوةجف ج

نة ماودداجنةددد ة ،ج عةددالجعددنجنا و حجدد جةحهدد  ثجنةاوددلجنةددذيججنع ددد لج-ج1

جنةد ةوةج.جش  إلج  إل جاهج د إل ج جف ج هوواج

لع ةجنألد إلةجنةع دةجةدإلظدةجنةدس داجنلهلد ج  د إلةجنة اإلةجاة جةحبجج-ج2

إلودددةج ددد فواجدصددد لاج د وددداجالودددلةج دكإلجددد جددددنجنةموددد مجةإلشددد ط  ج جادك 

جنلإله إلوةجولاجهذهجنةداح ةج.ج

  اوهجنةشكاجاة جصإلل قجنة   دنجنلهلد جع  جنةده علنلجنةد ةوةجج-ج3

جنة  جوملدج جة اإلة،ج حثهجع  ج ملومجنةدزولجدإلج جةج .

 

 

 - :الرئيس ونائب الرئيس رعشر اختيا حادي

جةإاد عج ع   ج جج:نة اإلةججلاالجج
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ة اإلةجنلهلدوةجة جلاججا وه دحد لجة هلدةجججججع  نةهولجججنو و اج-ج1
جم.18/1/2004دنججنع ة انججع دوننةل ة جةدلةج

ججدنةدلةجع دونجنع ة اججججة ا و جإل  ة ه إل اججججججج  اكانةهولجججنو و اج-ج2
جم.18/1/2004

جة هلدةع  جدحد لججنةهولجةهة أله  ثجنةذيج لناجججنة اإلةج ش للج-ج3

نةل ة ج عد ةج ج  دإللجةهجنة  فوكج نةإلا لجفـ ججة جلاا و جنة اإلةجنلهلدوةج
جدجـ دـه.د نص ةج

 - عشر:  موعد ومكان االجتماع القادم: ثاني

لاالجنة اإلةج ك وفجا وهج جةإاان جنال ص اللجنةلزددة،جة ة إلهدوكجدد جنألد إلدةج

جلجد علج دك نجنالا د عجنةم لم.نةع دةجةدإلظدةجنةدس داجنلهلد ،جة حلو

 ف جو دـ مجنالا دد عجلدّاالجنة اإلدةج  اودهجةالودةجشدكاج ند إلد نجاةد جصد حثجج

ج. نلجا و جادج اوةجنةهإلل اجنةفو دةجنأله  ذجعةلجهللا

،جع د جةادج اودةجنةهدإلل ا زوداجنةو ااودةجججهع لةاة جشكاجج  اوهكد جلاالج

لدلدلجة اإلدة،جددد جدكإلجد جددنجعمدلجحهنجناله مة اج كدامجنة دو فةج نة هدجوللجنة د ج

جنا د عج جف جوهاج إلا ل.

 
 
 
 
 
 
 


