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 ملخـ غً أغغاٌ الدورة الطابلت

أغزف غلى أهظار مجلطىم  87الىظام الداخلي للمجلظ وال ضيما املادة  جطبيلا مللخكياث

 .2102املىكز ملخؿا ملدكز الدورة الػادًت لفبراًز 

، وكد جكمً ظدٌو 2102فبراًز  10و 10غلد مجلظ ظماغت مىىاص دورجه الػادًت  ًىمي 

 أغماٌ الدورة واخد وضخىن هلطت جم جدارضها في ظلطخين: 

  

 جكمىذ الىلط الخاليت:و  الجلطت ألاولى

 الخلزيز إلاخباري خٌى أغماٌ املجلظ الجماعي.  -1

 .ملخـ غً أغغاٌ الدورة الطابلت. 2

كدم الطيد رئيظ الجماغت غزقا خٌى مخخلف ألاوػطت التي كام بها  هزئيظ للجماغت مً 

أغكاء دورة أهخىبز إلى ما كبل دورة فبراًز أو ألاوػطت التي كام بها أغكاء مً املىخب أو 

 آخزيً بمىاضبت جيليفهم بمهام جخـ الجماغت. 

وكدم الطيد واجب املجلظ ملخؿا غً دورة أهخىبز الػادًت ودورة دظىبر الاضخصىائيت، 

 اضخػزف فيه مخخلف الىلط التي جم جدارضها وامللزراث املخخذة.

طار وخالٌ الجلطت جمذ املىافلت باإلظماع غلى حطػت هلط تهم اجفاكياث الػزاهت في إ

املبادرة الىطىيت للخىميت البػزيت بتراب الجماغت، وجخػلم بمػاريؼ جخـ البييت الخدخيت 

، وأغغاٌ 2هتهيئت الطزيم الزابطت بين حي الىخدة وحي الىػيم وجأهيل الطزكاث بحي ألامل 

إلاهارة الػمىميت بين حي الىخدة واملىطلت الؿىاغيت، وجخميم أغغاٌ جأهيل دار الدبغ، 

خاؾت باهجاس ملػبين رياقيين لللزب بحي الطالم وتهيئت املدًىت الزياقيت لفكاء ومػاريؼ 

الطالويت، هما وافم املجلظ غلى اجفاكيت غزاهت في هفظ إلاطار مؼ ظمػيت ألافم الكخىاء 

دراظاث هاريت زالزيت العجالث واملطاهمت في اكخىاء ضىً مىخفل الخيلفت لفائدة أصحاب 

 ماغت مىىاص.  ألبراريً بحي احجاوة بج

وفي مجاٌ الػؤون الاظخماغيت وافم املجلظ بئظماع  أغكائه الحاقزيً غلى اجفاكيت إطار 

مؼ مىدوبيت الخػاون الىطني بمىىاص واجفاكياث غزاهت لدغم مجمىغت مً الجمػياث 

الػاملت في املجاٌ الاظخماعي وإلاوطاوي  وتهم غلى الخىالي ظمػيت  دغم املزهب الاظخماعي 
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ت إلاضالميت بمىىاص ابدطا مت وظمػيت الفخذ لألطفاٌ الؿم البىم والجمػيت الخيًر

 و الجمػيت إلاضماغيليت للمػاكين. 20والجمػيت املغزبيت لألطفاٌ الشالسي الؿبغي 

وفي هفظ إلاطار وافم املجلظ باإلظماع غلى اجفاكيت غزاهت مؼ مىدوبيت وسارة الصحت وول 

 مػيت اللؿىر اليلىي.مً ظمػيت مداربت داء الطزطان وظ

وفي املجاٌ الزياض ي جم الاجفاق باإلظماع غلى دغم فزوع الىادي املىىاس ي بمبالغ ماليت 

 مهمت كؿد املطاهمت في النهىف باللطاع الزياض ي باملدًىت.

وفي إطار اهفخاح الجماغت غلى مديطها وغلى وافت الفػالياث باملدًىت، وافم املجلظ 

اهت  مؼ ظامػت املىلى إضماغيل والخيىيً املنهي باملدًىت، وهذلً باإلظماع غلى اجفاكياث غز 

مؼ املىدوبيت الطاميت للملاومت وأغكاء ظيؼ الخدزيز بمىىاص واجداد ملاوالث املغزب فزع 

 مىىاص.

هما وافم املجلظ غلى اجفاكيت غزاهت إلخدار ميػأجين فىيخين للزاظلين، كؿد جيطير 

 كها خط الطىت الحدًدًت .خزهت املزور باملىطلت التي ًختر 

وباليطبت للمجاٌ املخػلم بخدبير ألامالن الجماغيت وافم املجلظ غلى غدة هلط تهم 

بالخؿىؽ إلاظزاءاث املططزيت الخاؾت بنزع امللىيت مً اظل إخدار املطخىدع الجماعي 

لألمىاث واملىخب الجماعي لحفظ الصحت كزب مطدػفى مدمد الخامظ.  وإظزاءاث هشع 

ت إلخدار مىطلت خكزاء بجىار البرط املػلىق. هما وافم املجلظ غلى جدىيل ضىق امللىي

 البهائم مً مىطلت ضيدي بىسهزي إلى طزيم الحاط كدور.

هما وافم املجلظ في هفظ إلاطار غلى هشع ملىيت بػل الػلاراث التي أهجشث  أو ضدىجش بها 

ػزوع مىدمج للخىميت إخدار م -زلافيت  -بػل املزافم الحيىيت ) مزهباث ضىضيى

 الطياخيت باملىطلت املطماة الػزيػيرة كزب ؾهزيج الطىاوي.(

وباليطبت ملجاٌ املداخيل الىاججت غً جدبير ممخلياث الجماغت وافم املجلظ غلى جديين 

ملزريً ًخػللان غلى الخىالي  بدفتر الخدمالث الخاؽ باضخغالٌ مىخىط إًجار ملهى باملزهب 

غػذ ودفتر الخدمالث الخاؽ باضخغالٌ مىخىط إًجار  21و الاظخماعي الزياض ي و الترفيهي 

 مطبذ بىفظ املزهب.

وفي إطار املدافظت والدفاع غً مؿالح الجماغت وافم أغكاء املجلظ غلى الترخيـ 

للزئيظ في الخػاكد مؼ مدامين ومفىقين ككائيين، هما كدم غزقا خٌى مخخلف اللكاًا 

 ظماغت مىىاص. الزائجت في املداهم والتي تهم

واخخخمذ الجلطت ألاولى مً هذه الدورة بمىافلت املجلظ غلى اجفاكيت جىأمت بين مدًىت 

 مىىاص ومدًىت طٌى هزم الفلططيييت.

 

 وجكمىذ الىلط املخبليت مً ظدٌو ألاغماٌ: الجلطت الشاهيت
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ى خيض وافم أغكاء املجلظ غلى مػاًير جىسيؼ املطاغداث والدغم لفائدة الجمػياث،وغل

اجفاكيت غزاهت مؼ املجلظ إلاكليمي للطياخت، واجفاكيخين تهمان مجاٌ الطالمت الطزكيت 

 بالجماغت.

وفي إطار جىظيم الػمل باملجشرة الجماغيت وافم املجلظ غلى كزار جىظيمي ًكبط غالكت 

الػاملين بهذا املزفم ويهدف إلى جدطين وججىيد الخدمت امللدمت ملزجادي املجشرة، أًكا 

 املجلظ غلى مزاظػت بػل مىاد اللزار الجبائي الخاؽ بالجماغت.وافم 

وغزفذ هذه الجلطت أًكا اهخخاب هائب رئيظ لجىت الخىلل الحكزي والطير والجىالن، 

بػدما الخمظ الطيد املطدػار ظىاد مهاٌ إغفاءه مً مهمت هائب رئيظ اللجىت، وفي هفظ 

 الطير واملزور. إلاطار وافم الطادة املطدػارون غلى جىؾياث لجىت

وفي ألاخير اضخمؼ الطادة أغكاء املجلظ لػدة غزوف تهم وقػيت اللطاع الؿحي، وغزف 

خٌى كطاع الخػمير، وغزف خٌى كطاع الخيىيً املنهي، وغزف خٌى مخخلف ألاوػطت 

، وجخللذ هذه الػزوف مىاكػاث  2102الشلافيت التي حػتزم الجماغت جىظيمها خالٌ ضىت 

 ها ردود املطؤولين الذًً كدمىا الػزوف.مهمت ومشمزة جلت

وبػد الاهتهاء مً دراضت ظدٌو أغماٌ الدورة، غىز الطيد الزئيظ وافت أغكاء املجلظ 

ضاغت ، جخللتها بػل الخىكفاث 22الذًً خكزوا هذه ألاغغاٌ والتي اضخغزكذ خىالي 

ن والىلاع ألداء الؿالة وجىاٌو بػل الىظباث الخفيفت، وجميزث الجلطاث بزوح الخػاو 

 البىاء مً طزف وافت الطادة ألاغكاء.

 واخخخمذ الجلطت بخالوة هـ البركيت املزفىغت لؿاخب الجاللت.
 


