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 (ESD)انجبنيخ انًصشيخ فً انذًَبسن  نًًثهً خبيظنا تجزًب االيذضش 
  

 0019.انغبعخ  10/2010/ 29  :انتاريخ

    Sohier Morsi, Korsørgade 22, st. th. 2100 København Ø : انمكان 
  .عهيش يشعً ، عضح يشعً ، يجذي فهًً ، ييشيم ثبعزبوسوط ، يذيً غشيت :دضش األتجزًب  

 ، عًيخ ششاثً : األتجزًب  أعززس عٍ 

 

 .بديالدظالرىتجذ :  مالحظات ػه محضر األجتماع انسابق

 ويةؼضان

    (DES)انًصشيخ انذًَبسكيخ انصذالخ تجًعيخ :األعضبء انذبنييٍ

    (DEV) انصذالخ انذًَبسكجخ انًصشيخ ساثطخ                      

  (KOKD) انذًَبسن ظ فًانكُيغخ انمجطيخ االسصودوك                      

 .  نزجًعنعضىيخ ا نألَضًبوانشاثطخ انًصشيخ يُبشذح - 

جمعيُبشذح ستجبل االعًبل انًصشييٍ فً انذًَبسن و - ، تجبسي  نعضىيخ انزجًعانشجبة نألَضًبو  ت

  .(يذيً+  عًيخ) انعًم
 

 ESDتجمغ ال 

إر  ، وادذح يٍ أهى انجًعيبدب انجًيع وافك عهً أهًيخ إَجبح ورشجيع رذذيث ساثطخ انًصشييٍ نكىَه -

وعيشعم رهُئخ نًجهظ اإلداسح . رهجً إدزيبج وسغجبد ششيذخ كجيشح يٍ انجبنيخ انًصشيخ فً انذًَبسن

 . انجذيذ ودعىح نألَضًبو نعضىيخ انزجًع

ق يع اإلرجبِ انعبو برف، نعذو األ jul 2010   /11ثزبسيخ  أعزمبنخ أيبًَ رشنESD لجم يجهظ أداسح  -

  .حنإلداس

 (.عضح)االهزًبو نجزة األطفبل وانشجبة يٍ خالل ثعض األَشطخ ، تجبسي انعًم  -

، اليضال رذذ سعبيخ أيبًَ رشن  أصم يصشي نهزىاصمانشجبة يٍ نذعىح  ESD Facebook يىلع  -

 .أرفبق آخش نعمذانضشوسح  نذيٍ
 

 انميزاوية

 .يجبَيخ  ESDعضىيخ ال 
 

 أخرى مسائم/  وطةةاأل

  (DES)يىو ثمبفً عٍ يصش ثشعبيخ تجًعيخ انصذالخ انًصشيخ انذًَبسكيخ  2010/ 01/10يمبو يىو  -

 .يذعىوٌانجًيع .  ESDرجًع ال   مع وثبنزعبوٌ

دعىح انكىييذي عًش يشصوق إنً َذوح نهزعشيف ثًب هى يشزشن ثيٍ انثمبفزيٍ انًصشيخ وانذًَبسكيخ  -

 (.يذيً)

نًغبعذح  انذًَبسكيخ فً انغفبسح واألعزعاليبديٍ إرصبل انجبنيخ وبالزشاح األعالٌ عٍ يىالع وعُ -

 (. ييشيم)هذًَبسن ن  انًصشييٍ انجذد  وانضائشيٍ

  (.عضح)دعىح انفُبَخ فبطًخ صيذاٌ إلعطبء رخفيضبد نهجبنيخ انًصشيخ نذضىس انكىَغيشد نهب  -

 (.يذيً+ يجذي)دعىح انغفبسح نزُشيظ انزجبدل انثمبفً ثيٍ يصش وانذًَبسن  -

 (.يذيً+ ييشيم )نذًَبسن فً يكزجخ األعكُذسثخ نعًم َذوح األرصبل ثًًثم ا -

 .(يذيً)، نى يزهمً  سد يُهى دزً اآلٌ  دعىح انكىسال انًصشيثخصىص  -

 .(يذيً) ، تجبسي انعًم ادصبئيخ رذذ شعبس َجبح اَذيبج انًصشييٍ فً انًجزًع انذًَبسكً -

  .صب عهً ودذح انجبنيخ انًصشيخدش انزأكيذ عهً عذو رذاول انًشاعالد انًغشضخ وانًجهىنخ انشاعم -
 األجتماع انقادم

 .2010غبدط فً ديغًجش انعيعهٍ عٍ األتجزًب  

ضبفخ وأغهك االتجزًب  فً االعزعهً دغٍ  عهيشعهً دغٍ انزُظيى واخيشا شكش يذيً انًجزًعيٍ 

 .21.00انغبعخ 


