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ممألا جمانرب
ةئيبلل ةدحتملا

فارطألل لوألا يئانثتسالا عامتجال
لوكوتورب يف
داوملا نأشب لايرتنوم
نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا

2004 سرام/راذآ 26 – 24 ،لايرتنو
لامعألا لودج رارقإ :ةيميظنت لئاسم

حورشملا تقؤملا لامعألا لودج

1 - :عامتجالا حاتتفا

(أ) ؛ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا نم نايب

(ب) ؛لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع سماخلا عامتجالا سيئر نم نايب

(ج) .يذيفنتلا نيمألا نم ةيحاتتفا تاظحالم

2 - :ةيميظنت لئاسم

(أ) *؛لامعألا لودج رارقإ

(ب) ؛لمعلا ميظنت

                                                          
* .15/56 ررقملا قفرم رظنأ
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(ج) .نيلثمملا ضيوفت قئاثو

3 - :تاررقملا تاعورشمو اياضقلا ةشقانم

(أ) قلعتي اميف لايرتنوم لوكوتورب ليدعت
ليثيملا ديمورب نم ةددحملا ةتقؤملا تاضيفختلاب
فارطألا ىلع قبطني يذلا 2005 ماع دعب ام ةرتف يف
؛5 ةداملا بجومب ةلماعلا

(ب) ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعت
؛ليثيملا

(ج) ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ حنم طورش
؛اهنأشب ريرقت دادعإو ليثيملا

(د) ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل لمع ريبادت ثحب
مييقتب اهتلص ثيح نم ليثيملا ديموربب
.ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت

4 - .فارطألل يئانثتسالا عامتجالا ريرقت دامتعا

5 - .عامتجالا ماتتخا
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تاحورشلا

1 دنبلا

كلذو 2004 سرام/راذآ 24 ،ءاعبرألا موي ةحيبص ةرشاعلا ةعاسلا مامت يف عامتجالا حتتفيس

نيكراشملا ءامسأ ليجست أدبيو .ادنك ،كيبيك ،لايرتنوم يف يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم رقم يف

لبق مهئامسأ ليجست ىلع نوكراشملا عجشُيو .هتاذ مويلا نم ًاحابص ةنماثلا ةعاسلا مامت يف

.تنرتنإلا ةكبش قيرط نع فاك تقوب عامتجالا

(أ) 2 دنبلا

ىلع ةوعدلا لئاسر ىلإ همض مت يذلاو هالعأ دراولا تقؤملا لامعألا لودج فارطألا ىلع ضرعي

.هرارقإل كلذو يلخادلا ماظنلا نم 13 ةداملا يف هيلع صوصنملا وحنلا

(ب) 2 دنبلا

لودج نأشب لمعلل ددحم ينمز لودج عضوو ،ةماع تاسلج يف لمعلا فيرصت فارطألا دوت دق

نإف ،لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا تاعامتجال يلخادلا ماظنلا نم 21 ةداملا صنت امكو .لامعألا

ةيروهمجلا) كزوربمأ روبيال ديسلا ،لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع سماخلا عامتجالا سيئر

.عامتجالا اذه سأرتي ،(ةيكيشتلا

(ج) 2 دنبلا

يذيفنتلا نيمألا ىلإ نيلثمملا ضيوفت قئاثو مدقت ،يلخادلا ماظنلا نم 18 ةداملل ًاقبط

،هنم 19 ةداملل ًاقفوو .نكمأ نإ عامتجالا حاتتفا دعوم نم ةعاس نورشعو عبرأ هاصقأ دعوم يف عامتجالل

.عامتجالا ىلإ مهريرقت نومدقيو ضيوفتلا قئاثو عامتجالا بتكم ءاضعأ صحفي

4 دنبلا

هدامتعال لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل يئانثتسالا عامتجالا ريرقت عورشم ضرعي

.عامتجالا ماتتخا دنع

5 دنبلا

.2004 سرام/راذآ 26 موي ءاسم نم ةسداسلا ةعاسلا ةبارق هلامعأ عامتجالا متتخي نأ عقوتملا نم

_________


