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محضر اجتماع اللجنت املكلفت
بالتنمُت الاقتصادًت والاجتماعُت
والثقافُت والرٍاضُت
علذث اللجنت الاكخفادًت والاحخماعُت والثلاؿُت والشٍالُت ،احخماعا لها ًىم
الثالزاء  10دحنبر  5102على العاعت العاؼشة ـباخا ،بلاعت الاحخماعاث باللفش
البلذي بدمشٍت ،جدذ سئاظت العُذ عضٍض ٌعلىبي سئِغ اللجنت ،وبدمىس العُذاث
والعادة :
 أظمـاء خىحـ ـ ــت  :نائبت سئِغ اإلاجلغ ئدسَــغ الـعلـم ـي  :نائب سئِغ اللجنت عبذ العـاوي هــىاح  :عمى اللجنت خـمـُـذ لـعــىَــس ي  :عمى اللجنت اإلافىــ ظعـذا  :عمى اللجنت عبذ الشخمــا أؿلً  :عمى اللجنت أمـ ـاٌ ؿ ـشٍ ـل ـؾ  :عمى اللجنت عـبذ الخـم بـنـعالـم  :عمى اللجنت الخــاج ظــاظُـىي  :عمى اللجنت مـدمـذ اإلاؽـاو ــي  :معدؽاس ؿــشٍــذ ب ــىخ ــي  :معدؽاس مـدـمـذ بـنـع ـ ـضو  :معدؽاس عـبـذ هللا مـؽـى ـىس  :معدؽاس سؼ ـُـذ ال ـؼــاؼــي  :معدؽاس عبذ النبي عثمـانـي  :معدؽاس ادسٍ ـغ ك ـؽ ـاٌ  :معدؽاس لـُـل ـ مـع ـ ـضوص  :معدؽاسة ظـمـُ ـشة ك ـفُـىس  :معدؽاسة نادًت ادسَس ي كُىىني  :معدؽاسة سؼ ـُــذ م ـجـبــاس  :معدؽاس1

لما حضر إلى جاهب السادة أعضاء اللجنت السادة رؤساء ألاقسام واملصالح
الداخلُت والخارجُت :
 ادسٍ ـ ـ ـغ بـ ـ ـادي  :من الىخابت العامت خـ ـال ـذ ال ـع ـى ـ ـني  :سئِغ اللعم الثلافي الـب ـؽـُـش ب ـاب ـادً ـ ـه  :سئِغ اإلافلخت الثلاؿُت عبذ اللىُف ألانفاسي  :سئِغ اإلافلخت الاحخماعُت حـم ـُـ ـل ـت ؼـ ـ ـالٌ  :من الىخابت العامت ادسَ ـع ـُ ـت ؿ ـمـ ـل  :من اإلانىلت الخمشٍت لخمشٍت* خفق الاحخماع لذساظت ملف دعم الجمعُاث:
اؿخخذ الاحخماع العُذ عضٍض ٌعلىبي مزهشا بالنلىت الـشٍذة ،مىلىع الاحخماع والتي
هي دساظت ملف دعم الجمعُاث مؽيرا بهزا الفذد بأنه ووبلا لللانى جم ولع
 071ملف ولب من الجمعُاث لالظخـادة من الذعم ،ولهزا ونٍشا إلهشاه الىكذ
الزي ًخىلب ؤلاظشاع بذساظت اإلالـاث كبل مخم العنت اإلاالُت الخالُت  ،5102كاٌ
العُذ سئِغ اللجنت أنه من المشوسي ؤلاظشاع بالنٍش في هزه اإلالـاث من وشؾ
لجُنت خففها مىخب اإلاجلغ بشآظت العُذة أظماء خىحت النائب العادط
للشئِغ ،من أحل البث في خلُت هزا الذعم ،خُث رهش العادة ألاعماء بأنه وإلاذة
أظبىع من الاحخماعاث الخثِخت من وشؾ اللجنت .خشحذ هزه ألاخيرة بمعاًير
أظاظُت خذدتها اللجُنت هأظاط للنٍش في ملـاث الجمعُاث وجفنُـها ،خُث
اظخلش الشأي على لشوسة أ ًيى اإلالف اللانىني مخيامال ومعخىؿُا لجمُع
الؽشوه وَعخجُب للمعاًير اللانىنُت اإلاعشوؿت ووبلا لهزا اإلاعُاس ،أخبر العُذ
سئِغ اللجنت بأنه جم ئلؼاء ولباث بعن الجمعُاث لعذم اظدُـائها بعن اإلاعىُاث
في اإلالف اللانىني ،مىضخا أ مبلؽ الذعم والاعخماد اإلاالي اإلاخبلي هى واآلحي :
 الجمعُـاث الشٍالُت  :ملُى  03ألف دسهم. الجمعُ ـاث الثل ـاؿـُت  221 :ألف دسهم. الجمعُاث الاحخماعُت  560 :ألف دسهم. حمعُاث روي الاخخُاحاث الخاـت  511 :ألف دسهم.بعذ رلً اكترح ولع اإلانهجُت التي اجبعتها اللجنت الخلنُت بهزا الفذد أمام العادة
أعماء اللجنت إلبذاء اكتراخاتهم خىلها ،ولىن كبل رلً أعى اليلمت للعُذة
أظماء خىحت النائب العادط للشئِغ لخىلُذ الخىىه العشٍمت التي اجبعتها
اللجنت اإلافؼشة التي بثذ في ملـاث الجمعُاث ولخىلُذ هزه اإلانهجُت.
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السُدة أسماء خوجت  ( :النائبت العادظت للشئِغ )
أخاوذ اللجنت علما بأنه ووبلا للمادة  52من النٍام الذاخلي للمجلغ جشأظذ
بدىم جـىٍمها في اللعم الثلافي ،لجُنت مإكخت ميىنت من العُذ سئِغ اللعم
الثلافي والعُذ نائب سئِغ كعم اإلاىاسد اإلاالُت والعادة سؤظاء اإلافالح باللعم
الثلافي  :البؽير بابادًه سئِغ اإلافلخت الثلاؿُت ،عبذ اللىُف ألانفاسي سئِغ
اإلافلخت الاحخماعُت ،عضٍض المعُف من اإلافلخت الشٍالُت ،والعُذة ظميرة
كفُىس النائبت العابعت للشئِغ ،والعُذة اإلاعدؽاسة أماٌ ؿشٍلؾ ،والعُذ
اإلاعدؽاس مدمذ لخلىح ،والعُذ اإلاعدؽاس أخمذ بندمُذة ،والعُذ اإلاعدؽاس عبذ
العاوي وىاح.
خُث أؼاسث بأ اللجنت أنبىذ بها مهمت النٍش أوال في ملف الجمعُاث التي ولعذ
ولباتها في آلاحاٌ اللانىنُت ،وزانُا  :في مذي كانىنُت وزائم اإلالـاث اإلاعشولت أمامها،
مإهذة من حهت أخشي بأ الاعخماداث اإلاالُت اإلاخبلُت واإلاصففت إلانذ الجمعُاث
هي كلُلت ،خاـت بعذ خزؾ مبالؽ مالُت مجها خففذ الجـاكُاث الؽشاهت
اإلاخعاكذة معها الجماعت .ولهزا ؿاإلابلؽ اإلاخبلي جلىٌ العُذة أظماء خىحت هى 5 :
ملُى و 21ألف دسهم دالت بأ هزه الاعخماداث هي اعخماداث بعُىت مىاصاة مع
العذد الىبير لىلباث الجمعُاث ،ولهزا ولع مىخب اإلاجلغ منهجُت وؿم ظلم
جنلُي ووؿم الىزائم اللانىنُت اإلاذلى بها على الؽيل الخالي :
 اإلالف اللانىني  :نلىت علذ الىشاء أو اإلالىُت  :نلىت الخلشٍش ألادبي  :نلىت الخلشٍش اإلاالي  :نلىت حجج اإلافاسٍف بالنعبت للجمعُاث التي ظبم لها أ اظخـادث من مندتالجماعت  :زالر نلي
 البرنامج  :زالر نلي بالنعبت للجمعُاث التي لم ٌعبم لها الاظخـادة من مندت الجماعت  :ظذ نليللبرنامج
وكذ عبرث العُذة نائبت الشئِغ في معشك خذًثها عن دواؿع ئكفاء ولباث بعن
الجمعُاث وألانذًت الشٍالُت ،أوال عن أظـها لزلً وزانُا عن وى مبلؽ الذعم
بعُي وزالثا عن وى هزه الجمعُاث وألانذًت هي خاسج جشاب الجماعت أو جابعت
إلاإظعاث أخشي وحعخـُذ من دعمها ،مإهذة على لشوسة جذعُم الجمعُاث التي لها
ئؼعاع والتي حؽخؼل بجذ مبرصة بعن ألامثلت على رلً.
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وفي ألاخير أبذث العُذة أظماء خىحت نائبت الشئِغ عن اظخعذادها لإلحابت عن
مصخلف حعاؤالث العادة أعماء اللجنت.
بعذ رلً ؿخذ العُذ سئِغ اللجنت باب النلاػ.
السُد ادرَس قشال :
أؿاد بأ اللانى الخنٍُمي في مادجه ً 53نق على أنه ال ًمىن للجا اإلاإكخت والتي
ًمعها الشئِغ أ جدل مدل اللجا الذائمت ،وعلُه اظخؼشب العُذ اإلاعدؽاس من
وشٍلت دساظت اإلالـاث من كبل اللجنت اإلاإكخت ،وهزا ٌعني أنه جم الاظخؼناء عن
اللجنت الذائمت والتي هي اإلايلـت أظاظا بالبث في هزا اإلاىلىع وهزه الذساظت،
مإهذا بأ دوس اللجنت ألاـلُت لِغ هى الخفىٍذ و ( الخفـُم ) إلاا كامذ به
اللجنت اإلاإكخت من دساظت وجفنُف للجمعُاث ،وبالخالي ال ٌعىغ للجنت اإلاإكخت أ
حعُىش على ـالخُت اللجنت الذائمت ،أل هزا ػير كانىني.
السُد الحاج الساسوي  ( :نلىت نٍام )
ندن أعماء اللجنت الذائمت ،لم نعلم بصلم اللجنت اإلاإكخت ولم نعخذعي لخمىس
أؼؼالها.
السُد املصطفى سعدان :
أوضح بأ اللجنت التي ًجب أ جمع ملاًِغ ومعاًير اظخـادة الجمعُاث من اإلانذ
ًجب أ جنبثم من اللجنت الذائمت بعذ أ جذسط هزه ألاخيرة ،اإلالـاث والؽشوه
الىاحب جىؿشها في ول ملف ،وهزا لم ًدذر في نٍشه مإهذا أنه هى الفىاب ولِغ
العىغ ،ومدعائال عن الئدت الجمعُاث اإلالفُت من الذعم والتي ًجب معشؿتها من
وشؾ اللجنت ،هما أهذ بذوسه بأنه ال علم له بصلم اللجنت اإلاإكخت وال بانعلاد
احخماعاتها.
السُد رشُد الغاش ي :
حعاءٌ بذوسه عن عذم جىصَع الئدت الجمعُاث التي اظخثنِذ من الاظخـادة من
اإلانذ ،والتي ولعذ ولباث الذعم وملـاتها اللانىنُت لذي اإلافلخت اإلاعنُت في آحالها
اللانىنُت.
السُد فرٍد بوحي :
هنأ العُذة أظماء خىحت نائب الشئِغ على الخـىٍن الزي أظنذ لها باللعم
الثلافي ،منىها بهزا الخىاحذ خاـت وأنه ًمثل جىحها حذًذا في ظبُل ئواس
4

اإلاناــت ،خُث ًخم جـىٍن نعاء لهزا العمل هما ًلىٌ ،أما من حهت أخشي ،ؿلذ
خزس العُذ اإلاعدؽاس بذوسه من التراحع الخىير الزي جم اللُام به من وشؾ اللجنت
اإلاإكخت والتي اظخدىرث على اخخفاؿ اللجنت الذائمت مإهذا بأ ػُاب الخذاوٌ
والانـشاد باجصار اللشاس ٌعذ دهخاجىسٍت في خم اللجنت الذائمت وبالخالي ًجب جذاسهه
وال ًجىص العيىث عنه ،خاـت وأ الخذاوٌ الصخُذ ًجب أ ًخم داخل اللجنت
الذائمت وجدذًذ آلاحاٌ وؤلاعال ودساظت اإلالـاث ،ولها ًجب البث ؿحها من وشؾ
اللجنت الذائمت وؿم منهجُت حؽاسهُت ،وهزا في نٍش العُذ اإلاعدؽاس ػير واسد بل
العىغ زم ئؿشاغ اللجنت الذائمت من ـالخُتها ،مع العلم هما كاٌ ،أنها جمثُل نبن
الؽاسع ،هما أهذ بأ مداظبت الجمعُاث لِغ من اخخفاؿ اإلاجلغ هيل ،بل من
اخخفاؿ هُأث أخشي ههُأة اإلاداظبت والاؿخداؿ والجهاث اإلاعنُت ألاخشي
واللبالت وػيرها.
وفي ألاخير إلاذ العُذ اإلاعدؽاس ؿشٍذ بىحي ئلى أ هنان ولباث لبعن الجمعُاث زم
كبىلها خاسج آلاحاٌ الزي اجصزجه العُذة اإلاـىك لها ،هلشاس انـشادي ممُـا بأ
الخنلُي الزي اجصز ،وا بخىحُه ظُاس ي ،أل ؿشق أخشي لم حؽاسن في اللجنت
واكخفش ألامش على ألاػلبُت اإلاعيرة وهزا في خذادجه خىير هما كاٌ.
السُد الحاج الساسُوي :
في هزا اإلانحى هزلً أعاب العُذ اإلاعدؽاس على اللجنت اإلاإكخت اجصار كشاس الذساظت
وجدذًذ اإلاعاًير من وشؿها بذٌ اللجنت الذائمت ،ولزلً أوضح بأنه لِغ هنان ما
ًناكؾ والخالت هاجه ما دام اجصز كشاس ول ش يء بؽيل انـشادي ،وهزا حعل أعماء
اللجنت الذائمت أعماء ـىسٍي ؿلي مإهذا بأ هزا الخىحه ػير دًملشاوي ال على
معخىي اإلاجلغ وال على معخىي اللجا  ،ألنه وا ًجب الخشؿ على جمثُلُت
مصخلف الـشكاء العُاظُي في احخماع اللجنت اإلاإكخت.
السُد عزٍز ٌعقوبي  ( :سئِغ اللجنت )
رهش العادة ألاعماء الخالشٍن بأ اللجنت اإلايلـت بالخنمُت الاكخفادًت والثلاؿُت
والشٍالُت هي آلا جلىم باإلاهام اإلانىوت بها ،وَعشك علحها آلا ملف الجمعُاث
للخىاؿم خىٌ معاًير اظخـادتها من اإلانذ اإلالذمت ئلحها من اإلاجلغ ،وعلُه ؿاللجنت
مىالبت آلا  ،ئما بخصخُذ ظلم الخنلُي التي احتهذث اللجنت اإلاإكخت مؽيىسة في
ولعه أمام اللجنت ،أو ؿخذ اإلاجاٌ لخفنُف حذًذ وظخإخز حمُع اإلاالخٍاث بعي
الاعخباس ،مؽيرا بأنه هى آلاخش لم ًدمش عمل اللجنت.
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السُدة أسماء خوجت  ( :النائبت العادظت للشئِغ )
رهشث من حذًذ بأ الخاالث اإلالفُت من الذعم هي زالر خاالث أظاظُت :
 -0انتهاء اإلاذة اللانىنُت إلاىخب الجمعُت.
 – 5جماسب في جىاسٍخ الىـل الجهائي للمىخب الجمعُت وعلذ الىشاء.
 – 0حمعُاث لم جىمل ظنت من جىاحذها.
وهنان خالت أخشي  :وهي عذم دعم الجمعُاث اإلاخىاحذة خاسج جشاب الجماعت
همذًنت مىالي ادسَغ صسهى مثال ،ومن حذًذ أبشصث العُذة سئِعت اللجنت اإلاإكخت
بأ هنان ئهشاهاث ولؼي الىكذ خخمذ الاظشاع بهزه الاحخماعاث من أحل عذم
خشما الجمعُاث من منذ هزه العنت اإلاالُت ،هما أوضخذ بأ اإلاعاًير التي اجصزث
هي ػير ئلضامُت وٍمىن اعخباسها واحتهاد من أحل سبذ الىكذ ومن أحل جصـُف
العبء على اللجنت وفي ألاخير جبل وامل الفالخُت للجنت الذائمت وهي اإلاعنُت ،وهزا
لِغ جللُال من خلها هما رهش وال ئكفاءا ألي وا  ،وؿُما ًخعلم بىلب " الدجج "
همعُاس للجمعُاث ؿلذ أهذث العُذة أظماء خىحت بأ هزا الخىحه منىلي إلزباث
مفاسٍف اإلاندت لِغ أهثر ،ولِغ هما ٌن البعن من أنها ؼشوه حعجيزًت وفي
معشك حىابها عن كبىٌ بعن اإلالـاث خاسج آلاحاٌ اللانىنُت التي جم جدذًذها،
ؿلذ أهذث العُذة أظماء خىحت اظخدالت هزا الٍن ،وأنه لم ًلبل أي ملف بعذ
 03نىنبر الزي وا آخش أحل لللبىٌ ،مؽيرة في ألاخير ئلى أ اإلاجهىداث التي بزلذ
بصفىؿ اإلانذ هي من أحل جأظِغ جىحه ومعخىي حذًذ مـاده جىؿير منذ
الجمعُاث في الىكذ اإلاناظب ولِغ هما وا ظابلا.
السُد ادرَس قشال :
من حذًذ عبر العُذ اإلاعدؽاس عن اظدُائه من عمل اللجنت اإلاإكخت التي جذاسظذ
مىلىع ملف الجمعُاث ،أل هزا في نٍشه بمثابت اعتراؾ لمني باؿشاغ مدخىي
الذساظت التي هي من اخخفاؿ اللجنت الذائمت ،معخبرا أنها بمثابت ئهانت في خم
الجمُع وللمجلغ هيل وبأ الانـشادًت في الدعُير هي من العهذ اللذًم ولِغ هما
حاء به الذظخىس الزي أهذ على لشوسة اإلالاسبت الدؽاسهُت.
داعُا هزلً ئلى أ جدمل اإلاعإولُت في اللشاساث ًجب أ جيى من وشؾ العادة
اإلاعدؽاسٍن ولِغ من وشؾ اإلاىٌـي  ،ملترخا هزلً جـادي ألامش ووشح نلىت
دساظت ملـاث الجمعُاث من حذًذ أمام اللجنت ،لخيىٍن لجنت من حمُع الـشق
اإلايىنت للجنت الذائمت للبث في معاًير الاظخـادة من اإلانذ.
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السُد فرٍد بوحي :
أوضح بأ ؤلاهشاه الضمني ؿشلخه " الللبالت " ولِغ اإلاجلغ ،وبأ منهجُت
اإلاداظبت هي ػير ملبىلت ،وبأ اللانى الخنٍُمي الجذًذ ًدث على آلُت الدؽاسن
مع الجمعُاث وآلُاث الخداوس مع اللجنت.
السُد املصطفى سعدان :
وحه ؼىشه للعُذة سئِعت اللجنت اإلاإكخت على ئحابتها على حعاؤالث العادة أعماء
اللجنت الكتراح عذم دعم الجمعُاث اإلاخىاحذة خاسج جشاب الجماعت وهزلً
الجمعُاث التي انخهى الىكذ اللانىني لها لخجذًذ مىخبها ،ئال أنه اكترح هزلً أ
ًيى الخنلُي على معُاس ئؼعاع الجمعُت داخل اإلاذًنت ولِغ في ش يء آخش.
السُد عزٍز ٌعقوبي  ( :سئِغ اللجنت )
رهش بأ اللجنت لها وامل الفالخُت في ئبذاء اكتراخاتها وؿم
( العِناسٍىهاث ) التي ولعذ أو خاسحها ؿلي الخلُذ بالعامل الضمني لفشؾ هزه
اإلانذ خالٌ العنت اإلاالُت الخالُت.
السُدة أسماء خوجت  ( :النائبت العادظت للشئِغ )
ؼذدث على لشوسة خلم لجنت مفؼشة لخدبع عمل ونؽاه الجمعُاث وُلت العنت
ورلً إلاىاهبتها عن كشب.

السُد عبد هللا مشكور :
ؼىش من حهخه العادة اإلاىٌـي على مجهىداتهم ،مإهذا على أ كُمت اللىاني
جخجلى في الدؽاسن الخلُلي لخىبُلها ،وبأ خم اإلاعلىمت هى خم دظخىسي وبأ
الٍلم خشمه هللا على نـعه ؿىُف باإلنعا  ،وفي هزا العُاق ألح على أنه ال ًجىص
جيىٍن أي لجنت في ػُاب اللجنت الذائمت للمجلغ اإلاصىٌ لها دساظت ملـاث
الجمعُاث ،هما ال ًجىص معاكبت الجمعُاث وئكفائها من الذعم ،ألنه وهما كاٌ،
ًجب أ جيى اللجنت حضء من الخل ولِغ حضء من اإلاؽيل أل أظاط عمل
اإلاجلغ هى خذمت اإلاذًنت هيل ،ولِغ أؼُاء أخشي هما نبه العُذ اإلاعدؽاس ئلى
7

لشوسة العمل الدؽاسوي وئلى لشوسة حعلُل اللشاساث اإلاخصزة في خم أي حمعُت ،وئلى
لشوسة معاملت ملـاث الجمعُاث بعىاظُت وبذو ( كبُلت أو عؽيرة ) وبخيافىء
الـشؿ معخبرا أ ما جم اللُام به من وشؾ اللجنت اإلاإكخت ٌعخبر مذخال ئلى الـت
خاـت وأنه جم ججاوص عمل اللجنت الذائمت للمجلغ وجم هزلً ئكفاء بعن
ألانذًت الشٍالُت من الذعم سػم أنها أخزث البىىلت الىونُت ،ولهزا أهذ العُذ
اإلاعدؽاس عبذ هللا مؽيىس على لشوسة حشجُع اإلاجتهذ من الجمعُاث بزٌ معاكبخه
بعذم اظخـادجه من الذعم ،هما والب بعشك مـفل خىٌ اإلاندت التي أعىُذ
لـشٍم النادي اإلاىناس ي ؿشع هشة اللذم ،خاـت وأ الـشق الصاٌ ًئ جدذ ووأة
ػُاب اإلاعإولُت وووأة اإلاؽاول التي اعخبرها العُذ اإلاعدؽاس بمثابت جفـُت
خعاباث ؿلي.
وفي ألاخير ألح العُذ اإلاعدؽاس على لشوسة الخلُذ ،في عمل اللجنت الذائمت اإلاصىٌ
لها البث في دساظت ملـاث الجمعُاث بالؽـاؿُت والىلىح وحعلُل اللشاساث
والدؽاسن والخىاـل واإلالاسبت الدؽاسهُت والدشجُع أل اإلاذًنت هي ملً للجمُع.
السُد الحاج الساسُوي :
حعاءٌ عن دوس اللجنت الخالي والزي هى عمى ؿحها ،هل هى ؿلي حشخُق
لىلعُت معُنت؟ أم هى جضهُت عمل اللجنت اإلاإكخت التي جم جيىٍجها من كبل ،و هل
ًجب ولع اللمعاث ألاخيرة لها آلا من خالٌ جذعُم أو حعذًل اإلاعاًير التي ولعذ
من كبل؟ أم مارا؟ ألنه في نٍشه ًجب جدذًذ اإلاىلىب ،والخذبير الجُذ لعمل اللجنت
بالخدذًذ.
السُد عزٍز ٌعقوبي  ( :سئِغ اللجنت )
في نـغ العُاق ولب من العادة ألاعماء الترهيز على النلىت التي هم بفذدها مع
ئعىاء اكتراخاتهم خىٌ اإلاعاًير ،ئما باكتراح الخعذًل أو ما ًشونه مناظبا.
السُد رشُد مجبار :
اكترح لخـعُل عمل اللجنت ،خلم لجنت من اللجنت الذائمت من الـشق العُاظُت
اإلايىنت للمجلغ للنٍش في جفنُف الجمعُاث وإلاناكؽت جنلُىها وؿم معاًير مدذدة
جشجئحها اللجنت.
السُد الحاج الساسُوي :
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نبه ئلى أنه ًجب الدؽذًذ في معاًير الخنلُي انىالكا من هاحغ الخـاً على اإلااٌ
العام ولِغ الهاحغ الانخصابىي أو العُاس ي ،وأي خلل ًجب الخىحُه ؿُه ئلى
اإلاجاٌ اللمائي ملترخا في اإلاعخلبل ولع ظلف معي للمنذ عن وشٍم هناػ
الخدمالث.
السُد عبد الرحمان أفالك :
سجل بأ النلىت اإلاىشوخت على اللجنت عشؿذ جطخُما في مناكؽتها لعمل اللجنت
اإلافؼشة ،وأبشص في معشك خذًثه على أ احتهاد اللجنت ألاخير ،ال ًلغي عمل اللجنت
الذائمت للمجلغ هما ال ًلغي حشجُع الجمعُاث الهادؿت والعاملت واإلاؽخؼلت وىٌ
العنت واإلاجذة ،ولهزا والب باسحاع ألامىس ئلى نفابها بذو اإلاشاوػت خىٌ النلىت
ورلً بدبتي الخنلُي من أحل منذ الجمعُاث دو ئكدام اللجنت في مخاهاث أخشي
هي في ػنى عجها.
السُد فرٍد بوحي :
اكترح ولع مؽشوع الخنلُي الزي ولعخه اللجنت اإلافؼشة أمام أنٍاس أعماء
اللجنت الذائمت إلاعشؿخه الئدت الجمعُاث التي جم جنلُىها.
السُد عبد الحق بنسالم :
اع خبر أ اإلاناكؽت الذائشة خالُا هي ٌاهشة صخُت جابعت من ػيرة الجمُع على هزه
اإلاذًنت للشقي بالعمل الجمعىي في أؿم الخيامت الجُذة والتي جشبي اإلاعإولُت
باإلاداظبت ،ولهزا اكترح لشوسة ئسظاء كىاعذ حذًذة في ٌل الذظخىس الجذًذ
واللىاني الخنٍُمُت الجذًذة للدؽاسن والخىاـل مع الجمعُاث ،ولهزا اسجأي ولع
منهجُت حؽاسهُت للبث في اإلاعاًير الزي خذدث وحعذًل أو جدذًذ معاًير أخشي في
هزا الؽأ سبدا للىكذ.
السُد ادرَس العلمي  ( :نائب سئِغ اللجنت )
في معشك خذًثه أؼار العُذ اإلاعدؽاس بذوس العادة ألاعماء وخاـت أعماء
اإلاعاسلت ،الزي أهذ بؽأنهم أنه ال ٌعخبرهم معاسلت ،وئنما ئخىة مؽاسهي في جذبير
الؽأ اإلادلي بأؿياس وححهت واكتراخاث نيرة.
معخبرا أ اإلاشخلت الخالُت للمنذ هي ؿلي من أحل جذبير الىكذ في ـالح
الجمعُاث ،ولهزا أهذ العُذ اإلاعدؽاس بذوسه على ئًمانه بالدؽاسن ،وٍيى أي عمل
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ال ٌعخلُم ئال من خالٌ هزه آلالُت ،بعذ رلً وخالٌ خذًثه على عمل الجمعُاث
وهُف ًجب جفنُـها ،اكترح جلنُي نؽاه الجمعُاث الترازُت هجمعُاث عِعاوة
واإلالخى وفي اإلاذًذ وجذعُم الجمعُاث الجادة التي جـُذ اإلاجخمع والفالح العام،
واكترح جذعُم حمعُاث ألاخُاء الشٍالُت بىظائل لىحعدُىُت والبذٌ الشٍالُت
وػيرها مع جدبع الؽشاواث مع الجمعُاث من وشؾ اللجنت الاكخفادًت والثلاؿُت
والاحخماعُت والشٍالُت ،مع جىخي عملُت الاظخدلاق بجذًت أهثر.
السُد عزٍز ٌعقوبي  ( :سئِغ اللجنت )
بعذ ئعىائه ملخفا عن جذخالث العادة ألاعماء ،أوضح بأ حلها انفب على :
 النٍش في اإلاعاًير اإلاىشوخت. ولشوسة حؽىُل لجنت للبث ؿحها.السُدة أسماء خوجت  ( :النائبت العادظت للشئِغ )
أهذث بأنه جم أخز ملترخاث العادة ألاعماء بعي الاعخباس ،وعلُه اكترخذ حؽىُل
لجنت هما والبذ العادة ألاعماء من أحل جخمُم العمل العابم للجنت اإلافؼشة
ومن أحل جـعُل عملها ،ألنها وهما أؼاسث لِغ لذيها أي هىاحغ أخشي هما كُل
وظخمع حمُع اإلاعىُاث والىزائم أمام اللجنت التي ظخنبثم من اللجنت الذائمت.
السُد فرٍد بوحي :
اكترح جمثُلُت ول الـشق اإلايىنت للمجلغ في اللجنت اإلالبلي على جيىٍجها ،مع جىؿير
حمُع اللىائذ اإلالترح جنلُىها وؿم اإلاعاًير اإلادذدة.
السُد حسن بولدور :
اكترح جـعُل خذماث البرًذ ؤلالىتروني للجماعت من أحل ؤلاخباس وجىؿير اإلاعلىمت
لجمُع اإلاىاوناث واإلاىاوني هما أهذ على لشوسة ئعالم حمُع العادة ألاعماء 62
اإلايىنت للمجلغ بصبر عمل اللجنت وباإلالخمُاث التي خشحذ بها.
أما بصفىؿ الخنلُي الزي أؼاسث ئلُه العُذة نائبت الشئِغ ،ؿلذ أهذ بؽأنه أنه
ًجب أ ًصمع الكتراخاث حمُع الخُاساث العُاظُت اإلايىنت للمجلغ واإلاخىاحذة في
اللجنت اإلايلـت بالخنمُت الاكخفادًت والاحخماعُت والثلاؿُت والشٍالُت وهزه ألاخيرة
هي اإلاعنُت أظاظا بىلع اإلاعاًير التي اكترح بؽأنها العُذ اإلاعدؽاس خعن بىهذوس،
بأ جيى وؿم معاًش  :ألاكذمُت أوال أل الجمعُاث خعب هزا اإلاعُاس ظخيى لها
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خفُلت هبيرة لألنؽىت اإلاخنىعت وؤلاؼعاع الثلافي والاحخماعي ،هما اكترح وفي ئواس
اإلاعاًير الخعامل بمشونت مع ملـاث الجمعُاث ،مع المشب على أًذي ظماظشة
الانخصاباث في هزا الذعم والتي جخدي حمُع الـشؿ ،وهزا ما ًأظف له هما ًلىٌ.
السُدة أسماء خوجت  ( :النائبت العادظت للشئِغ )
في هزه ألازناء اعخزسث العُذة نائبت الشئِغ من العُذ سئِغ اللجنت والعادة
ألاعماء الخالشٍن عن عذم جمىجها من مىاهبت أؼؼاٌ الجلعت نٍشا اللتزامها
باحخماع آخش.
السُد عبد هللا مشكور :
لم ـىجه ئلى ـىث العُذ اإلاعدؽاس ؿشٍذ بىحي بصفىؿ الاكتراخاث ،مبذًا
أظـه هزلً على مؼادسة العُذة اإلاعدؽاسة أظماء خىحت نائبت الشئِغ وعذم
ئحابتها على حعاؤالجه.
السُد عبد الرحمان أفالك  ( :نلىت نٍام )
دسءا إلاضٍذ من النلاػ ،اكترح نهج نـغ اإلانهجُت التي ولعتها اللجنت اإلافؼشة
بصفىؿ اإلاعاًير.
السُد رشُد الغاش ي :
حعاءٌ إلاارا لم جىصع لىائذ الجمعُاث التي جم جنلُىها ،مدعائال هزلً هل هزا
ٌعخبره البعن ظش اإلاهنت أم مارا ،مإهذا أ اإلاناكؽت ًجب أ جنفب أظاظا على
لىائذ الجمعُاث والنلي.
السُد عزٍز ٌعقوبي  ( :سئِغ اللجنت )
أهذ من حذًذ بأ من خم العادة ألعماء الخمىس وؤلادالء بملترخاتهم خىٌ
معاًير جنلُي الجمعُاث ،مؽيرا بهزا الفذد أنه ال ًخم ئكفاء أي أخذ ولِغ هنان
أًت ظىء نُت ألي وا  ،ؿلي هنان الخشؿ على اللُام بالىاحب على أهمل وحه.
السُد فرٍد بوحي :
في ألاخير أؼاس العُذ اإلاعدؽاس أ كمت الاظدبالد هى مناكؽت ش يء ال نملً معىُاجه
وخلائله ،في خي ًىلب منا ئبذاء الشأي خىله .هزا من حهت ،أما من حهت أخشي،
ؿلذ نىه بمجهىداث العُذ سئِغ اللجنت في حعُيره للجلعت ،والزي أخز باكتراح
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الجمُع ،وؿخذ اإلاجاٌ أمام الجمُع ؿلي أوضح العُذ اإلاعدؽاس بأ هنان عُب
واخذ ،وهى عذم جىؿير حمُع اإلاعىُاث أمام العادة ألاعماء ،وهزا ًجب جذاسهه
خُنا بصلم اللجنت التي ظدعهش على ولع اإلاعاًير ومُيانضماث العمل من حذًذ
والزي هى اللىائذ والنلي اإلادخملت.

السُد عزٍز ٌعقوبي  ( :سئِغ اللجنت )
أؼاس بهزا الخفىؿ بأ الشأي خش واللشاس ملضم والبا من العادة ألاعماء
الخالشٍن بخيىٍن اللجنت التي ظخدبع دساظت ملـاث الجمعُاث وبلا للخنلُي.
وفي ألاخير اظخلش سأي أعماء اللجنت حعل اللجنت اإلايلـت بالخنمُت الاكخفادًت
والاحخماعُت والثلاؿُت هي نـعها التي جبث في اإلاعاًير مع جدذًذ احخماع آخش جلشس
علذه ًىم ألاسبعاء  10دحنبر  ،5102على العاعت العاؼشة ـباخا.
وبزلً انـن الاحخماع على العاعت الثانُت بعذ الضواٌ.
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