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محضز اجتماع اللجىة املكلفة بالتىمُة
الاقتصادًة والاجتماعُة والثقافُة والزٍاضُة
جوبُلا إلالخلُاث اللاهىن الخىٌُمي  11.311الجماعي وخاؿت اإلاادة  85مىه ،وفي
ئهاز الخدلير للدوزة الِادًت لؼهس أهخىبس ُ ،8112لدث اللجىت الاكخـادًت
والاحخماُُت والثلافُت والسٍاكُت ،احخماُا لها ًىم ألازبِاء  81أهخىبس ُ 8112لى
الظاُت الِاػسة ؿباخا ،بلاُت الاحخماُاث باللـس البلدي بدمسٍت ،بسئاطت الظُد
ُصٍص ٌِلىبي زئِع اللجىت ،وبدلىز الظادة أُلاء اللجىت 7
 ئدزَــع الـِلـم ـي  7هائب زئِع اللجىت أم ـاٌ فـسٍـلـ ـؽ ُ 7لى اللجىت ُبد الحم بيظـال ـم ُ 7لى اللجىت خـمـُـد لـِ ـىَ ـع ُ 7لى اللجىت ُبد السخمان أفلً ُ 7لى اللجىت ئدزٍ ــع ئالل ـ ـت ُ 7لى اللجىت الح ـاج ط ـاطُـىي ُ 7لى اللجىت ُبد الِـاهي وىاح ُ 7لى اللجىت ئطماُُل اإلاهداوي  7مظدؼازهما خلس ئلى حاهب الظادة أُلاء اللجىت الظادة زؤطاء ألاكظام واإلاـالح
الداخلُت والخازحُت وهم واآلحي 7
 خـدًـجـت بـىػ ـاغ  7مـلحت اإلامخلياث لـدـظـً ال ـبـ ـىغ  7اإلاىاشُاث خ ـال ـد ال ـِ ـىه ـي  7اللظم الثلافيُبد الجلُل الِلـىي الـمدمدي  7مهىدض ًُ كظم اإلابادزة اإلادلُت مـدـمـد ه ـج ـُ ـب  7زئِع كظم اإلاىازد اإلاالُت الـمى ـاوي بؼ ـسي  7مـلحت السطىم اإلاـسح بها زشك ـ ـي مـدـم ـد  7زئِع مـلحت السطىم اإلاخِللت بالىلل ؿ ـاد ب ـىػـِ ـُب  7وهُل اإلاداخُل خـظـً بـىػـل ـىز  7مهىدض مِمازي زئِع مـلحت ألاػٔاٌ -الـبـؼـُـس ب ـابـادًه  7زئِع اإلاـلحت الثلافُت بالجماُت
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 كـاطى مدمد ًدـيى  7زئِع كظم الؼإون الاكخـادًت بالجماُت خـظـً ه ـسب ـىبـي  7كظم اإلامخلياث ُ ـبـد هللا ُ ـ ـصو  7زئِع اإلاـلحت اللاهىهُت بالجماُت ألاهـازي ُبد اللوُف  7زئِع اإلاـلحت الاحخماُُت طـم ـُ ـسة ُ ـوـُ ـىي  7زئِظت مـلحت اإلاساكبت خـ ـمـ ـُ ـد حـ ـ ـ ـسا  7كظم اإلاىازد اإلاالُت ئدزٍـ ــع أُ ـ ـ ـساب  ًُ 7مـلحت الِمل الاحخماعي بالِمالت ه ـ ـادً ـت ل ـب ـُ ـ ـم  7كظم الجماُاث اإلادلُت بِمالت مىىاض الـخـج ـاه ـي ٓ ـ ـصاف  7زئِع مـلحت جصحُذ ؤلاملاء م ـىم ـ ـاد ل ـد ـظ ـً  7الىخابت الدائمت للمبادزة الىهىُت للخىمُت البؼسٍت ال ـره ـب ـي شٍ ـ ـدان  7الىخابت الِامت الاطم ـاُ ـُلـي لوف ـي  7الىخابت الدائمت للجىت اإلادلُت للخىمُت البؼسٍت زبـُـِـت ال ـمـىـــ ـىز  7هخابت كظم الؼإون ؤلادازٍت الـمـوفـى اب ـً ُـلـي  7مـلحت ؤلاُالم والخىاؿل ُبد السخمان آًذ وهىهماز  7اإلاىولت الحلسٍت لحمسٍتوكد جلمً حدوٌ ألاُماٌ الىلى الخالُت 7
 – 1الدزاطت واإلاىافلت ُلى اجفاكُت ػساهت بين ُمالت مىىاض – اللجىت ؤلاكلُمُت
للخىمُت البؼسٍت – مً حهت وحماُت مىىاض والىُابت ؤلاكلُمُت لىشازة الؼباب
والسٍاكت بمىىاض وحمُِت البرج للخىمُت البؼسٍت مً حهت أخسي إلهجاش مؼسوَ
ًخِلم باخدار ملِب مخِدد السٍاكاث بظُدي مظِىد بجماُت مىىاض3
 – 2الدزاطت واإلاىافلت ُلى اجفاكُت ػساهت بين ُمالت مىىاض – اللجىت ؤلاكلُمُت
للخىمُت البؼسٍت – مً حهت وحماُت مىىاض مً حهت أخسي إلهجاش مؼسوَ ًخِلم
بتهُئت وججهيز فلاءاث للِب ألاهفاٌ بالحدائم الِمىمُت بجماُت مىىاض3
 – 3الدزاطت واإلاىافلت ُلى اجفاكُت ػساهت بين حماُت مىىاض واإلاىخب الىهني
للظىً الحدًدًت خىٌ ئهجاش ميؼأجين فىِخين كىوسجين للساحلين بمدًىت مىىاض
بيل مً حي ُين الؼبًُ والبظاجين بجماُت مىىاض3
وبِد الخأهد مً اهخماٌ هـاب أُلاء اللجىت ،افخخذ الظُد اإلاظدؼاز ُصٍص ٌِلىبي
زئِع اللجىت الاكخـادًت والاحخماُُت والثلافُت والسٍاكُت ،الاحخماَ بيلمت
جسخُبُت باألُلاء الحاكسًٍ والظادة زؤطاء ألاكظام واإلاـالح اإلاِىُت ،ملترخا
البدء بالخِسٍف بأُلاء اللجىت والظادة اإلاىًفين وألاهس الحاكسة للِمل في ئهاز
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ملازبت حؼازهُت ،مرهسا باخخـاؿاث اللجىت الىازد في الىٌام الداخلي والتي هي
واآلحي 7
 حشجُّ الاطدثمازاث واإلاىاهم الـىاُُت3 اجفاكُاث الخِاون والؼساهت مّ كواَ الخاؾ والِام3 البرامج الخاؿت بالخأهُل والخثمين الظُاحي للجماُت ومِاإلاها الخازٍخُت3 بسامج اإلادافٌت ُلى الثراث الثلافي اإلادلي وجىمُخه3 بسامج ئهجاش وجدبير اإلاسهباث الثلافُت واإلاخاخف واإلاظازح واإلاِاهد اإلاىطُلُتواإلاىخباث الجماُُت3
 دُم الجمُِاث والىىادي3 ئخدار اإلاسهباث السٍاكُت واإلاُادًً ومالُب اللسب واللاُاث اإلأواة وجدبيرها3 اجفاكُاث الخِاون الدولي مّ مِوُاث الدولُت3 اجفاكُاث الخىأمت والخبادٌ بين اإلادن3 البرامج الخاؿت بالخىمُت البؼسٍت3 بسامج اإلاظاُدة والدُم وؤلادماج الاحخماعي3 كلاًا خفٍ الصحت3 كلاًا مسفم اإلاسض ى والجسحى وهلل ألامىاث3 كلاًا مسفم ئخدار وؿُاهت اإلالابس3بِد ذلً أُوى الظُد زئِع اللجىت اليلمت للظُد لحظً مىماد زئِع الىخابت
الدائمت للمبادزة الىهىُت للخىمُت البؼسٍت ،لخرهير الظادة ألاُلاء الحاكسًٍ
باخخـاؿاث اإلاـلحت اإلايلفت بالخىمُت البؼسٍت وهرا اإلاؼازَّ الظابلت اإلاـادق
ُليها3
السُد لحسً موماد  ( :الىخابت الدائمت للمبادزة الىهىُت للخىمُت البؼسٍت )
اطخِسق اخخـاؿاث اإلاـلحت هما ًلي 7
 – 1ئُداد الىزائم إلالف جددًث وجيىًٍ اللجىت اإلادلُت للخىمُت البؼسٍت3
 – 8ئُداد ؤلاُالهاث والىزائم لخألُف فسق الخيؼُى والخدبّ أُمالها3
 – .ئُداد ؤلاُالهاث اإلاخِللت بؼسون وآحاٌ كبىٌ ملترخاث اإلاؼازَّ3
 – 1مساطلت الفاُلين في مُدان ملترخاث اإلاؼازَّ ( خاملي اإلاؼازَّ )3
 – 2ئُداد اإلالفاث ؤلادازٍت واللاهىهُت إلالترخاث اإلاؼازَّ3
 – 3مساطلت اإلاـالح اإلاالُت – الخلىُت – اإلامخلياث ،لخخمُم اإلالفاث3
 – 4الخيظُم مّ اللظم الاحخماعي بالِمالت إلُداد اإلالفاث كـد ُسكها ُلى
اللجىت ؤلاكلُمُت3
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 – 5الخيظُم مّ اللظم الاحخماعي بالِمالت إلُداد اجفاكُاث الؼساهت3
 – 6مساطلت اإلاـالح الجماُُت لخىفُر التزاماث الجماُت في الاجفاكُاث3
 – 11مىاهبت ُمل لجىت الافخداؾ التي جدل بالجماُت ػهس مازض مً ول طىت3
ومً خالٌ جىكُده لهره الاخخـاؿاث أهد الظُد زئِع اإلاـلحت أن هره ألاخيرة
جٌل مدل جداخل مً هسف مـالح أخسي3
وبخـىؾ اإلاؼازَّ اإلاـادق ُليها خالٌ اإلادة الظابلت فلد أوضح الظُد الحظً
مىماد زئِع مـلحت الخىمُت البؼسٍت بأنها هثيرة وُدًدة وتهم حمُّ أخُاء
الجماُت طىاء ألاخُاء  1.اإلاظتهدفت أو أخُاء أخسي في ئهاز البرهامج ألافلي ،وهٌسا
لىثرتها أػاز الظُد الحظً مىماد أهه طُخخـسها برهس اإلاؼازَّ اإلاـادق ُليها
طىت  8112خُث ُسق ُلى اللجىت  81ملفا ولها مظخىفُت ػسون اللبىٌ ،مرهسا
بأن الاُخماداث التي واهذ مخىفسة خــذ فلى ٌ  11 7مؼسوَ مً كمنها
اإلاؼسوُان اإلاِسوكان آلان ُلى أهٌاز اللجىت3
 ئخدار ملِب مخِدد السٍاكاث بظُدي مظِىد بجماُت مىىاض3 وتهُئت وججهيز فلاءاث للِب ألاهفاٌ بالحدائم الِمىمُت بجماُت مىىاض3بِد ذلً أُوى زئِع اللجىت ُصٍص ٌِلىبي اليلمت للظُد خظً هسبىبي 7
السُد حسً كزبوبي ( :زئِع كظم اإلامخلياث )
اطخِسق باًجاش وكُِت ممخلياث الجماُت ،خُث أهد مً خالٌ ولمخه اللسوزة
اإلالحت لالُخىاء باإلامخلياث الجماُُت والتي اُخبرها السأطماٌ الحلُلي للجماُت ،بِد
السأطماٌ البؼسي الري ًجب جثمُىه مً خالٌ خظً جدبيره والاُخىاء به ملترخا
مً أحل ذلً 7
 – 1ئُادة بيُت هُيلت اللظم بما ًلمً كُامه باإلاهام اإلاىىهت به3
 – 8جددًد اخخـاؿاجه في اطخلاللُت ًُ بِم ألاكظام 3
 – .جدُين الجسد الِام للممخلياث الجماُُت مً خالٌ ئخدار لجىت جلىُت خاؿت
جخىلى اإلاسح الوبىٓسافي اإلاُداوي لجمُّ ألامالن الجماُُت كبل مساحِتها وجدُُنها
بالسجل الِام للممخلياث وفم بسهامج ُملي ملبىن في الصمان واإلايان وبامياهاث
مادًت هفُلت بخدلُله ُلى أزق الىاكّ 3
 – 1ئُادة جدُين سجل اإلامخلياث الخاؿت والِامت بما ًخوابم مّ اإلاىاؿفاث
ؤلادازٍت لسجالث اإلامخلياث اإلاِمىٌ بها كاهىهُا ،ملخمظا في ألاخير كسوزة الخيظُم
والخىاؿل بين حمُّ ألاكظام واإلاـالح اإلاِىُت لخفادي الخداخل في الاخخـاؿاث في
أي مؼسوَ3
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السُد العلوي املحمدي عبد الجلُل  ( :مهىدض مً كظم اإلابادزاث اإلادلُت للخىمُت البؼسٍت)

أخر اليلمت مخددزا ًُ كظم اإلابادزاث اإلادلُت للخىمُت البؼسٍت ،هُابت ًُ زئِع
اللظم خُث أُوى هٌسة مىحصة ًُ جدبّ اللظم إلاخخلف اإلاىجصاث واإلاؼازَّ التي
أهجصتها الجماُت جماػُا مّ كظم الِمل الاحخماعي ،واللجىت اإلادلُت للخىمُت
البؼسٍت واللجىت ؤلاكلُمُت بِمالت مىىاض ،مبرشا هرلً اإلاؼاول الخلىُت التي
حِترق ئخساج اإلاؼازَّ اإلالترخت لحيز الىحىد والتي مً بُنها مؼيل الِلاز3
السُد عزٍز ٌعقوبي  ( :زئِع اللجىت )
أهد بأهه اطدؼف مً خالٌ ولمت الظُد زئِع كظم اإلامخلياث ،والظادة زؤطاء
اإلاـالح اإلاِىُت بالخىمُت البؼسٍت أن هىان ئػازة ُابسة جدمل في هُاتها ئػياال
هبيرا ًخِلم بىكُِت اإلامخلياث الجماُُت مً حهت ،وجداخل الاخخـاؾ وُدم
الخيظُم فُما بين اإلاـالح مً حهت زاهُت ،مإهدا في هرا الـدد أن الجمُّ ًخدمل
مظإولُخه في هرا ؤلاػياٌ ،ولهرا وُد الظادة الحلىز بالِمل ُلى خل هره
ؤلاػيالُاث ُلى كىء اإلاِوُاث ،وهرا جدُين ومساحِت اإلامخلياث الجماُُت وفم
بسهامج ُملي لخـفُت الِلاز3
السُد حسً بوشقور  ( :مهىدض مِمازي زئِع مـلحت ألاػٔاٌ )
أُوى هبرة ًُ اإلاؼازَّ اإلاىجصة مً طىت  8116مىضحا الِدًد مً اإلاؼاول
الخلىُت التي حِترق اإلاـلحت وبالخالي حِترق ئهجاش اإلاؼازَّ ،والتي مً بُنها ُدم
الخيظُم مّ الجهاث اإلاِىُت ووكُِت ألازاض ي الجماُُت والاُخماداث اإلاالُت3
السُد عزٍز ٌعقوبي  ( :زئِع اللجىت )
ألح بؼدة ُلى كسوزة الخيظُم مّ كظم اإلامخلياث الجماُُت لخـفُت الىُاء
الِلازي أوال3
بِد ذلً هسح الظُد ُصٍص ٌِلىبي زئِع اللجىت الىلوت ألاولى مً حدوٌ أُماٌ
اللجىت للمىاكؼت3
الىقطة ألاولى :
 - 1الدزاطت واإلاىافلت ُلى اجفاكُت ػساهت بين ُمالت مىىاض – اللجىت ؤلاكلُمُت
للخىمُت البؼسٍت – مً حهت وحماُت مىىاض والىُابت ؤلاكلُمُت لىشازة الؼباب
والسٍاكت بمىىاض وحمُِت البرج للخىمُت البؼسٍت مً حهت أخسي إلهجاش مؼسوَ
ًخِلم باخدار ملِب مخِدد السٍاكاث بظُدي مظِىد بجماُت مىىاض3
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السُد حسً بوشقور  ( :مهىدض مِمازي زئِع مـلحت ألاػٔاٌ )
هبه الظادة أُلاء اللجىت ئلى أن الىكُِت اللاهىهُت ألزكُت اإلاؼسوَ ٓير واضحت3
السُد لحسً موماد  ( :الىخابت الدائمت للمبادزة الىهىُت للخىمُت البؼسٍت )
بخـىؾ الىلوت أفاد الظُد زئِع اإلاـلحت بأن الاجفاكُت اإلاِسوكت ُلى أهٌاز
اللجىت جدخل كمً اإلاؼازَّ اإلاِسوكت ُلى اللجىت اإلادلُت للخىمُت البؼسٍت خالٌ
ػهس ماي  ،8112وُلى أهٌاز اللجىت ؤلاكلُمُت ػهس ًىهُى  8112وهي مِسوكت مً
حدًد ُلى أهٌاز لجىت الخىمُت الاكخـادًت والاحخماُُت والثلافُت والسٍاكُت
للمجلع ،إلاىاكؼت بىىد الاجفاكُت وللمىافلت ُلى مظاهمت الجماُت في مؼسوَ
اإلالِب السٍاض ي طُدي مظِىد ،مؼيرا ئلى أن خامل اإلاؼسوَ هى  7حمُِت البرج
للخىمُت البؼسٍت وميىهاتها وازدة في الاجفاكُت ،مىضحا أن مظاهمت الجماُت جخجلى
في الِلاز ،مإهدا أن كظم اإلابادزاث والدزاطاث أفاد بأهه ُلاز في ملً الجماُت،
مدظائال في ألاخير ًُ ُدم اطخدُاء ممثل الىُابت ؤلاكلُمُت لىشازة الؼباب
والسٍاكت بمىىاض ألهه هسف في اإلاؼسوَ3
السُد إدرَس أعزاب  ًُ ( :كظم الِمل الاحخماعي بالِمالت )
أُوى هبرة ًُ اإلاؼسوَ مىضحا بأن اإلالِب ُبازة ًُ تهُئت مخِددة السٍاكاث،
مإهدا أن اإلالِب مخىفس وجمازض به السٍاكت خالُا ،واإلاؼسوَ جىلـه فلى ئملاء
الاجفاكُت مً هسف اإلاجلع ،خاؿت وأن مظاهمت ُمالت مىىاض مخىفسة وأن هره
ألاخيرة كامذ بخوبُم التزاماتها الخاؿت باإلاؼسوَ3

السُد حسً كزبوبي  ( :زئِع كظم اإلامخلياث )
أوضح بأن اإلالف ٓير مهُأ بؼيل حُد ،خاؿت وأن كظم اإلامخلياث لم جخىؿل بأًت
مساطلت تهم مؼسوَ الاجفاكُت وبالخالي  ،وحب ئخاهت كظم اإلامخلياث ُلما بأي
مؼسوَ للخأهد مً الِلاز أوال  3مؼيرا في هرا الظُاق أن أٓلبُت ممخلياث الجماُت
الخاؿت منها ( اإلامخلياث الخاؿت ) ٓير مدفٌت وان حل اإلامخلياث الخاؿت ال شالذ
في هىز موالب الخدفٍُ3
السُد حسً بوشقور ( :زئِع مـلحت ألاػٔاٌ )
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أفاد بأن هىان مؼيل جلني ألن ملف اإلاؼسوَ لم ًىخمل بِد  ،خاؿت وأن اجفاكُت
الؼساهت ال شالذ في هىز الدزاطت للىٌس في جـفُت ملىُت الِلاز أوال  3وبالخالي أػاز
الظُد اإلاهىدض أن الىلوت ال ًمىً ُسكها في ُٓاب هرا اإلاِوى ألاطاس ي الري هى
الخأهد مً الىُاء الِلازي أوال3
السُد ادرَس العلمي  ( :هائب زئِع اللجىت )
حظاءٌ ًُ ُٓاب بِم ألاهساف اإلاِىُت الىازدة في اجفاكُت الؼساهت الخاؿت
باإلاؼسوَ خاؿت الىشازة الىؿُت مبدًا اكتراخه كسوزة ههج الحيامت الجُدة في
اخخُاز الجمُِاث الجادة التي جسٍد خلم ػساهت مّ اإلاجلع بملاًِع هصيهت ،
ولِظذ ملاًِع طُاطُت  3هالبا جأحُل الىلوت ئلى خين مِاًىت اإلاؼسوَ ًُ كسب
3
السُد عزٍز ٌعقوبي  ( :زئِع اللجىت )
اكترح جأحُل الىلوت إلاىاكؼتها في الجلظت الِامت لدوزة اإلاجلع هٌسا لُٔاب بِم
ألاهساف اإلاِىُت في اإلاؼسوَ ،وهٌسا لِدم وحىد ما ًفُد أن الِلاز اإلاخـف
للمؼسوَ لِع في ملىُت حماُت مىىاض3
السُد إسماعُل املهداوي  ( :مظدؼاز )
وحه جدُت خاؿت ألهس ومىًفي الجماُت اإلاخدخلين ُلى ٓيرتهم الىاضحت ُلى
مـالح الجماُت ،مؼيرا في هفع الىكذ ئلى كسوزة جفادي مؼيل ُدم الخىاؿل
والخيظُم بين اإلاـالح اإلاِىُت ،ملترخا كسوزة جيهئ ملف أي مؼسوَ بخلىُت خاؿت
بُِدا ًُ ( الظُاطىٍت ) ،ألهه وهما أهد الظُد اإلاظدؼاز ًجب هسح اإلاؼازَّ مً
هسف الجماُت فلى ،دون الجمُِاث الظُاطُت والتي جخدم طُاطت مُِىت3
وفي ألاخير ألح ُلى كسوزة الاطخماَ ئلى ألاهس الِاملت بالجماُت إلاِسفت اإلاؼاول التي
حِترق ول كظم ومـلحت ُلى خدا ،وئؿالخها بما ًلمً خظً الخدبير واللُام
باإلاهام اإلاىىهت بيل مظإولُت ،هما اكترح الظُد اإلاظدؼاز خلم خلُت لدزاطت
اجفاكُاث اإلاؼازَّ كبل هسخها ُلى اإلاجلع3
السُد عبد الزحمان أفلك ُ ( :لى اللجىت )
اكترح اإلاىافلت اإلابدئُت ُلى اإلاؼسوَ ،خُث أبدي زٓبخه باهجاح اإلاؼسوَ إلاا ًدمله
مً فائدة هامت لظاهىت هره اإلاىولت ،ملحا ُلى كسوزة حشجُّ مثل هره
الفلاءاث التي مً ػأنها دُم الؼباب والخيؼُى السٍاض ي3
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السُد ادرَس إاللة ُ ( :لى اللجىت )
مً خالٌ جدخله أبدي مفاحأجه خىٌ اإلاالخٌاث الىازدة ُلى لظان ألاهس ؤلادازٍت
التي جم حسجُلها ،والتي جـب في ُدم الخيظُم والخىاؿل بين اإلاـالح ؤلادازٍت،
ولهرا أهاب بالجمُّ ُلى كسوزة جيىًٍ فسكت كىٍت مً أهس ومجلع لخخوي
الـِاب ،وللحفاي ُلى أمىاٌ الظاهىت والسقي بالِمل الجماعي ،وهرا في هٌس
الظُد اإلاظدؼاز لً ًخأحى ئال بالٔيرة الىاضحت ُلى هره اإلادًىت ،وبالىٌسة الؼمىلُت
إلاـلحت مىىاض هيل ،مّ هي ؿفدت اإلااض ي والبدء بـفدت حدًدة ،ملترخا
كسوزة اللُام بخـفُت الىُاء الِلازي للجماُت لخدلُم اإلاؼازَّ ُلى أزق ( ؿلبت
) مدفٌت3
السُد عزٍز ٌعقوبي  ( :زئِع اللجىت )
خث ُلى كسوزة أطاطُت وهي جـفُت الىُاء الِلازي أوال مّ اهوالكت حدًدة
بمِاًير أهُدة ومخياملت بين مخخلف ألاكظام واإلاـالح الجماُُت3
السُد دالد العووي  ( :زئِع كظم الؼإون الثلافي والاحخماُُت والسٍاكُت )

أوضح بأن جـسٍذ اإلاظإوٌ ألاوٌ ًُ مبادزة الخىمُت البؼسٍت بمدًىت مىىاض كد
اُترف بأن الحـُلت واهذ مخُبت آلاماٌ بهرا الخـىؾ ،ولهرا اكترح الظُد زئِع
اللظم الثلافي اللُام بُىم دزاس ي جدظِس ي مّ الجمُِاث في ئهاز ملازبت حؼازهُت،
وبِد الىلاغ اإلاظخفُم للىلوت اكترح الظادة أُلاء اللجىت الخىؿُت الخالُت7
ثوصُة اللجىة :
ثوص ي اللجىة بإرجاء هذه الىقطة إلى الجلسة العامة للمجلس مً أجل ثحدًد
الوضعُة القاهوهُة ألرضُة املشزوع مً طزف قسم املمتلكات الجماعُة.
الىقطة الثاهُة :
 - 2الدزاطت واإلاىافلت ُلى اجفاكُت ػساهت بين ُمالت مىىاض – اللجىت ؤلاكلُمُت
للخىمُت البؼسٍت – مً حهت وحماُت مىىاض مً حهت أخسي إلهجاش مؼسوَ ًخِلم
بتهُئت وججهيز فلاءاث للِب ألاهفاٌ بالحدائم الِمىمُت بجماُت مىىاض3
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السُد عزٍز ٌعقوبي  ( :زئِع اللجىت )
هسح الىلوت للمىاكؼت وأُوى اليلمت للظُد زئِع مـلحت الىخابت الدائمت إلابادزة
الخىمُت البؼسٍت بالجماُت3
السُد لحسً موماد  ( :الىخابت الدائمت للمبادزة الىهىُت للخىمُت البؼسٍت )
أفاد بأن الفلاءاث السٍاكُت مىكىَ الاجفاكُت خـف لها اُخماد  8.1ملُىن
طيخم ،مىضحا أهه جم اكتراح  13فلاء لُخخاز اإلاجلع الفلاءاث التي ًمىً حِمُم
هره ألالِاب ُليها ،مإهدا أنها ولها أمالن حماُُت3
السُد عزٍز ٌعقوبي  ( :زئِع اللجىت )
أػاز بأن اللسٍس مفـل ُلى طير  5فلاءاث لأللِاب ،ولهرا خث ُلى كسوزة
مساحِت الؼساهت ُلى كىء الخلسٍس ،ملترخا ُلد احخماَ جلني مّ اللجىت اإلادلُت
للخىمُت البؼسٍت إلخساج مىخىج أي مؼسوَ بجىدة ُالُت ،ولهرا اكترح أن ًـاخب
الاجفاكُت هىاغ للخدمالث للحسؾ ُلى حىدة اإلاىخىج ،وهرا لً ًخأحى هما كاٌ ئال
بالخيظُم اإلادىم وبملازبت حؼازهُت فاُلت3
السُد إسماعُل املهداوي  ( :مظدؼاز )
اكترح خلم لجىت مـٔسة لدزاطت حمُّ الاخخالالث واإلاُِلاث التي حِترق ئهجاش
اإلاؼازَّ اإلالسزة واإلاِللت ،مِخبرا بأن زأض ماٌ الجماُت هم أهسها وُلُه ،خث
الظُد اإلاظدؼاز ُلى كسوزة الخيظُم بين ألاكظام واإلاـالح اإلاِىُت بأي مؼسوَ
بدًىامُىُت أهثر بُِدا ًُ الوسٍلت الىالطُىُت اللدًمت ،مِخبرا في ألاخير أن مدًىت
مىىاض أؿبدذ هلسٍت هبيرة ،في خين مدًىت الساػُدًت مثال وؿلذ ئلى ما لم
حظخوّ الىؿىٌ ئلُه مدًىت مىىاض في جدلُم اإلاؼازَّ وفي السقي الحاؿل بها3
السُد العلوي املحمدي عبد الجلُل  ( :مهىدض مً كظم اإلابادزاث اإلادلُت للخىمُت البؼسٍت)

في ئهاز ػسخه للمؼسوَ أهد بأن الجماُت بسمجذ اُخماد 131113111011دزهم،
واإلابادزة الىهىُت للخىمُت البؼسٍت بِمالت مىىاض بسمجذ  13.113111011دزهم،
وبأن هره ألاخيرة كد كامذ بابسام الـفلاث اإلاخِللت بالخجهيزاث وبأن اإلاىاكّ لم
جددد هيل ،مإهدا أهه جم ئهجاش  5فلاءاث بمسافلت مىخب الدزاطاث مىضحا بأن
الخلسٍس مىحىد بخفاؿُله3
السُد ادرَس أعزاب  ًُ ( :كظم الِمل الاحخماعي بالِمالت )
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أهد بأن اإلاؼسوَ مؼترن بين ُمالت مىىاض والجماُت الحلسٍت في ئهاز الخىمُت
البؼسٍت ،وبأن هره الىلوت جم جأحُلها هدُجت الاهخخاباث الجماُُت ألاخيرة مىضحا
أن الِمالت بسمجذ مظاهمتها اإلاالُت للمؼسوَ والري ًلدز  13.113111011دزهم،
ولىً الشالذ مظاهمت الجماُت والتي هي  131113111011لم جبرمج بِد ،ولهرا
هسخذ الىلوت للمىافلت ُليها لخخمُم اإلاؼسوَ3
السُد عبد العاطي كواخ ُ ( :لى اللجىت )
هلب جدُين اإلاِوُاث اإلاىحىدة بدًباحُت باالجفاكُت واإلاِوُاث الىازدة بها،
هخصحُذ الٌهير الؼسٍف الىازد بها وجصحُذ اللاهىن الخىٌُمي اإلاخِلم بالجماُاث
اإلادلُت ،مّ جدكُم ؿُآت بِم اإلاىاد اإلاخِللت بها 311 – 11 – 3 -2 7
السُد ادرَس إاللة ُ ( :لى اللجىت )
ألح مً حهخه ُلى كسوزة مساُاة الجىدة في ججهيزاث فلاءاث لِب ألاهفاٌ،
مدظائال ًُ ئمياهُت ئكافت فلاءاث أخسي باالجفاكُت ومساُاة جيافأ الفسؾ بين
ألاخُاء3
السُد عزٍز ٌعقوبي  ( :زئِع اللجىت )
أهد بأن الاجفاكُت ًجب أن جىف ُلى دفتر الخدمالث وُلى الخلازٍس الدوزٍت وُلى
كسوزة جوىٍس ميان الفلاء والـُاهت واإلادافٌت ،مؼيرا ئلى أن الجماُت بـدد
ػساهت مّ الِمالت إلخساج هرا اإلاؼسوَ لحيز الىحىد ،وبىىد الؼساهت جخولب الِمل
مِا ولِع بابسام الـفلت مً هسف واخد ،هما وزد ُلى لظان الظُد أُساب ،ألهه
في خالت ئبسام الـفلت جبلى الاجفاكُت بدون ػساهت ،ولرلً اكترح الظُد زئِع
اللجىت جىكُذ اللبع خالٌ الدوزة الِادًت للمجلع3
السُد ادرَس العلمي  ( :هائب زئِع اللجىت )
أػاز أهه وفي ئهاز الدؼازن ًخدخم الِمل بخيامل مّ الِمالت ،ولهرا اكترح اطخدُاء
الظُد زئِع اللجىت ؤلاكلُمُت للخىمُت البؼسٍت بِمالت مىىاض ،لخىكُذ الدوز
الري جلىم به بخـىؾ الاجفاكُت أمام الظادة أُلاء اإلاجلع خالٌ دوزجه
الِادًت3
ثوصُة اللجىة :

10

أوصت اللجىة باملوافقة على الاثفاقُة مع ثدقُق صُاغتها ،واستدعاء رئِس
قسم العمل الاجتماعي بالعمالة مً أجل ثوضُح بعض املعطُات الخاصة
باملشزوع.
الىقطة الثالثة :
 - 3الدزاطت واإلاىافلت ُلى اجفاكُت ػساهت بين حماُت مىىاض واإلاىخب الىهني
للظىً الحدًدًت خىٌ ئهجاش ميؼأجين فىِخين كىوسجين للساحلين بمدًىت مىىاض
بيل مً حي ُين الؼبًُ والبظاجين بجماُت مىىاض3

السُد عزٍز ٌعقوبي  ( :زئِع اللجىت )
هسح الىلوت للىلاغ ،داُُا ئلى جسحمت الاجفاكُت ئلى اللٔت الِسبُت مً هسف
اإلاـالح اإلاِىُت ،مدظائال ًُ ُدم خلىز ممثل مىخب الظىً الحدًدًت الري هى
هسف في اإلاؼسوَ ،مىضحا أن ولفت اإلاؼسوَ جلدز ب  1805ملُىن دزهم ،وملدزا
مظاهمت الجماُت ب  %82أي  .08ملُىن دزهم ،والِمالت  %82أي  .08ملُىن
دزهم3
السُد حسً موماد  ( :الىخابت الدائمت للمبادزة الىهىُت للخىمُت البؼسٍت )
اكترح أوال الخأهد مً الىُاء الِلازي للمؼسوَ وهل له ُالكت مّ ممخلياث الخىاؾ
لخفادي أي مؼيل بهرا الـدد3
السُد عبد الحق بيسالم ُ ( :لى اللجىت )
ألح ُلى كسوزة جىفير الىزائم واإلاِوُاث الخاؿت بأي مؼسوَ ًوسح ُلى اللجىت،
ألن أي بىاء صحُذ ًجب أن ًبنى ُلى أطع صحُدت ،وهرا في هٌسه ًخولب
الخىؿل بمِوُاث صحُدت3
السُد إسماعُل املهداوي  ( :مظدؼاز )
بدوزه أهد بأن اللجىت جىاكؽ الىلوت مً فساْ ،في ُٓاب جىفس أًت مِوُاث
بخـىؾ هرًً اإلامسًٍ3
السُد عزٍز ٌعقوبي  ( :زئِع اللجىت )
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اكترح اطخدُاء ألاهساف اإلاِىُت باإلاؼسوَ خالٌ الجلظت الِامت لدوزة اإلاجلع مّ
كسوزة الخأهد مً الىُاء الِلازي للمؼسوَ3
ثوصُة اللجىة :
أوصت اللجىة ب :
 ثزجمة الاثفاقُة إلى اللغة العزبُة مً طزف املصالح املعىُة. استدعاء ألاطزاف املعىُة باملشزوع دالل الجلسة العامة لدورة املجلسلتوضُح الىقطة بمعطُات ثقىُة أكثر.
واهفم الاحخماَ ُلى الظاُت الثاهُت بِد الصواٌ3
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