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يوشيااااو   27هااااا   341. مؾاااااات   02لشغااااتت  يتت  اااااا   1.11.1.تقبيقاااات يقتؾاااايت  لشنيحاااا  لشضاااا  ؿ  فاااا   

ليتيلك يتلجمتىت ، لجتمً لملجلس للجمتعي يدينة تت وتلنا   41.3..( يتنؾيذ لشقتنو  لشتننيمي  ف  02.1

 لشيتصاااا  ، ىلااااس لش ااااتىة  .020 أمتااااو   21لينيقااااد  يااااوء لش   اااات   .020 أمتااااو  فااااي  فاااات  لشاااادو     اااات نت ية 

  يس شا دمحم أمي سايي لشنت األا لوي   ت ة لش يد يقتىة  جتمتىت  يجمتىاة تت وتلن  ،تد   عبتخت( 2:22. 

 . ، ولش تت  أىؾت  لملجلس للجمتعيخليد يلموت  يتصت مدينة تت وتلن  لملجلس للجمتعي و دؾو  لش يد 

  12...................................: العـــــدد القانوني الذي يتكون منه المجلس 

  12...................................:  عـــــدد األعضاء المزاوليـن مهامهـم 

  12......................................:  عــــدد األعضاء الحــــــــاضــريـــــن 

 وهى انغبدح :

 الصفة اسم العضو الصفة العضو اسم الصفة اسم العضو

 ستشار جماعيم دمحم احسان ةجماعي ةمستشار سعاد ابلعيد النائب األول للرئيس دمحم أمهرسي

 مستشارة جماعية زينب الخياطي ةجماعي ةمستشار نزهة ايت حبان للرئيس الثانيالنائب  عبد العالي الحوس

 مستشارة جماعية فضمة ازوران مستشار جماعي براهيم مدالوي النائب الثالث للرئيس شرف الدين اسقرو

 مستشارة جماعية كنزة عزمي ستشار جماعي.م عبد القادر هرماس النائب الرابع للرئيس اسماعيل الحريري

 مستشارة جماعية اسماء لقجدر .ةجماعي ةمستشار مينة فريسي النائبة الخامسة للرئيس فاتحة موفق

 مستشارة جماعية زهرة دنبي ةجماعي ةمستشار الزهراء رحمون النائبة السادسة للرئيس عائشة تاغموت

 مستشار جماعي حامد جودي ستشار جماعيم عبد الحق يسري كاتب المجلس رشيد فنان

 مستشار جماعي موالي هشام أشرف مستشارة جماعية سعاد اريب نائب كاتب المجلس هشام امزراو

   ةجماعي ةمستشار فاطمة الزهراء خلوفي مستشار ماعي دمحم الحاتمي البونوني

   مستشار جماعي دمحم جبري مستشار جماعي. رشيد وحيد 

   مستشار جماعي عبد الجليل ايت الجران شار جماعي.مست شكيب اريج

 الأحذ ............................................... :ػزسذوٌ ػذد األػضبء انًزغٍجٍٍ ث. 

  ٍٍ( واحذ22ػضى )............................................... :       ثؼزسػذد األػضبء انًزغٍج. 

 :ٍذانغ ىوه
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 :انغبدحكًب حضش أؽغبل هزِ انجهغخ وثصفخ اعزؾبسٌخ كم يٍ       

 مدي  ليغتلح1:   نو  لشدين لشو غي -

 1  يس مغلحة لنضقة  جتمتىية ولش قتؽية و لش  تؽية:  ىبد ليني  لينتناي -

 ص يً ليدلخيل1:    لش  ء لش لضييىبد   -

 .لشضؤو   تل  ة و لشقتنونية و ليمتلوت :  يس مغلحة     لخمد لشضتؽو    -

 .مهتألا ليمتلوت :  يس     لخمد للحد ي   -

 .مغلحة لشض فة إلاتل  ة   يس:    ىبد هللا للحم ي   -

 .مغلحة لشض فة إلاتل  ةىن :    لشلقيؿ لشغتشحيىبد   -

 .شغؾقت  و لشضؤو  لشتقنيةليتشية و ل:  يس مغلحة      ييد ليو ل  -

 .مهتألا لشنؾقت :  يس     لت يس و  من  -

 .ىن مهتألا لشنؾقت :     مغقؾى خنو   -

 .خدمت  لشق ب:  يس مغلحة     ؽؤلت تىدلو  -

وبيد لشتأمد من توؽ  لشنغتب لشقتنوني شلتدلوي، لؽتتذ لش يد لش  يس أصغتي للجل اة لشؾ  اد  م خبات 

فاا ل   لشؾتتدااة ت خمات ىلااس ولشاد  لش اايد ىبااد لشلقياؿ وه ااي   اايس  فتشباات ما   لشهاا    ،  و يتلحؾاو   يتش اتت  لىؾاات 

لؽ  اات ل   نااألا   ،بيااد كشااى أىقااى لش اايد لشاا  يس لشولمااة شل اايدينيااة فااي ليااتء لشقليلااة لش ااتيقةلملجلاس للجمااتعي لشوااي و

 1في  فت  نققة ننتء للخيتفي م تضت   جمتىية

  جًبػٍخ صٌُت انخٍبطً يغزؾبسحَقطخ َظبو  

نق أ لشيوء لشؾتتدة ىلس  وح للحتجة خليمة وهي لم أ  ؽ  د ، مولفنة ووفنية، وشنت لشؾخ   ياأ  تهاو  ييننات  ايد  مان 

ماااو فاااي خيتتااا  ههاااذل لشقيناااة موتؽاااة  وجااات  لينتؽااالح  وأىؾااات  للح ماااة لشوفنياااة، لمااا أ  عاااتخب  لي خاااوء للحااات  للح ااان لو 

 يتشتيت ي شل يد لش  يس ىبد لشلقيؿ وه ي وشوتؽة أخولت  وإخولن 1وم ت ل لشنؾتلي، و تشتتلي نتقدء جمييت 

 انُبئت األول نهشئٍظ  ............................................................. دمحم أيهشعً

 ن أي هللا شيت لش خمة ولش بت  وليغؾ  ، وأ  يلي  أهليت لشغب  ولش لول 1

  يغزؾبس جًبػً  .............................................. َقطخ َظبو: دمحم ججشي

 و  ولخول  أىؾت  لملجلس1ميحرلا نمحرلا هللا مسب، لش يد لش  يس، لش يد لشبتصت، إلاخ

ى فة ب ذل لشدو     ت نت ية،  أف ح م أشة م ق  ة تتيلك يتال تدىت ل ، هاذل   اتدىت ل  موجياة مان فا ؼ 

لش اايد ماادي   ليغااتلح يتؾااو ؿ ماان لش اايد لشاا  يس، وشليلاا  ؽلماادي  ليغااتلح لشتااديح  إلاتل ي ولشتااديح  ليااتلي  فاابؿ لياادلخيل 

لشتؾااو ؿ، وشهاان أ  ياات  ل ااتدىترنت ماان ف ؽاا  ؽيااذل م ااأشة شي اا  لااحيدة ماان لشنتخيااة لشقتنونيااة، وليغاات  ؿ( فااي ختشااة 

 ؽؾي ختشة تيذ  وجوت لش يد لش  يس ينوب ىن  لشنت ألا لوي، وإكل تيذ  لم  ينوب لشنت ألا لش تني1

 يتات    لملجلاس أىؾت  ت يإخب لش  يس تقوي "يقوء 41هذل لشدو   أيؾت ش  تدت ء م تف  لشقتنو  لشتننيمي، ؽتيتت  

 شاه   ىضا   أياتء ىلاس لفال"، وهنات شا  يات  لختا لء هاذل لياد ،  يوجا  مهتاوب،  صايت  يول اقة لنيقاتت لشادو   وموات  و اتىة

خيا  تاا   تغاتي هتتؾياات يأىؾات  لملجلااس ياوء لش اال  أو لخااد ولشادو   يااوء لش   ات ، وهااذل لياد  ت اا ي ىلاس لشاادو   لشيتتيااة 
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 ت نت ية،  ال في ختشة لنيقتت تو   ل ت نت ية يقلألا مان لش ايد لشيتمال خيا  تهاو  لياد   ابية أياتء، وندان شا  ممت لشدو     

نتوؽ  ىلس هذل شد ل ة لشننتء لشدلخلي لشذي  يده  ييننت نأىؾت  فيلة لش    نول  ليقبلاة يميياة لشقاتنو  لشتننيماي، 

فتشااألا يتأجيلياات خواو ت ااتوفي لي اتفح  لشقتنونيااة لييمااوي ب ات فااي لشقااتنو  شاذشى أىتباا  هاذل لشاادو   عحاا  صا ىية وعحاا  فتنونياة وأ

 لشتننيمي لشذي هو أىلس فتنو  يننمنت1

 انُبئت األول نهشئٍظ ............................................................. دمحم أيهشعً

ماان لشقاااتنو  لشتننيمااي لشؾتعااال فااي تااديح  لملجاااتشس تاانػ ىلاااس أ  ماادي  ليغاااتلح  .0.يتشن اابة ش  ااتدىت ل ، ؽتياااتت  

ح  بيؿ لختغتعتت   ول  إلاتل  ة أو ليتشية1 أي أ  ش  للحك في  مؾات  لو ل اتدىت  أىؾات  لملجلاس ي تىد لش  يس ىلس تدي

 ألن  يمت س لختغتعت  لش  يس1

أيااتء، وب ااذل  2.أيااتء وفااي لشاادو   لشيتتيااة  4و تشن اابة شلنققااة ليتيلقااة يت صاايت ، ؽؾااي لشاادو     اات نت ية تهااو  ليااد  

 تنونية  يغتي لشدىول  وجدوي لىمتي1لشضول نهو  لخت منت ليد  لشق

 يذٌش انًصبنح  .................................................... َىس انذٌٍ انىسغً

ميحرلا نمحرلا هللا مسب، ولشغاااا   ولش ااااا ء ىلاااااس أصاااا ؼ لي  ااااالح   ااااايدنت دمحم وىلاااااس  شاااا  ولاااااحب  أجمياااااح ، لش ااااايد 

 لش  يس، لش يد لشبتصت، لش يدل  ولش تت  أىؾت  لملجلس، لش تت  ليومؾو ، للحؾو  لشه   1

 مان لشقاتنو  لشتنناي  تانػ ىلاس أنا : "ي اتىد .0.خػ لشنققتح  لشلتح  أصت   شه مت لش يد لي تضت ، ؽتيتت  ؽيمت ي

لفبتا ،  لشا  يس م اؤوشية تدا  و تاولس عا خيتت  فاي ممت  اة لملجلاس   ايس للحتشاة، خ األا ليادي ، أو لشياتء ليادي  وم 

 نلمت لملجلس ش  يس تقت     ح ، و قدء ىلس خ ن ولش ي  تيمغتلحي إلاتل ي  لشيمل وتن يك للجمتىة،  تل   إلاص لؼ ىلس

فلبات  تلقي  ختشة في لشقتنو   يده  ل ت نت ية تو   لملجلس تنػ ىلس أن  " ييقد 47وفي نؾس إلافت ، ليتت   .كشى" من  فلألا

 جادوي  فاي  ت لجيات  حليقتا ياتشنقك م ؽقات لشقلاألا و هاو   .ىنا  يناوب مان أو إلافلاي  أو لشيمتشاة ىتمال فبال مان لشضاأ  هاذل فاي

 هاذل تقادي  تات    مان أياتء (2.خا ي ىضا    لشادو   هاذل  فتؾات 1 وتنيقاد ىناد يا  ليتيلقاة لشو ات ك لشادو   وماذل أىماتي

 تات    فبال ىلاس لفال ( أياتء4     اة   ات نت ية لشادو   لحؾاو   ل اتدىت ل  أىؾات  لملجلاس  لاس لشا  يس و وجا  لشقلاألا،

  .لنيقتتهت

  .لىمتي يجدوي  وجو ت دىت ل   ت وت ؽك

 تؤجال لشنغاتب، هاذل لمتماتي ىادء ختشاة وفاي .لياالوشح  مياتمي  لىؾات  نغاؿ مان أمثا  يدؾاو     ات نت ية لشادو   تنيقاد

 .للحتؽ  ن" لىؾت  ىدت نت  ميؾمت وتنيقد لشيمل أيتء من لشيوء ليوللي  لس لشدو  

 انُبئت األول نهشئٍظ ............................................................. دمحم أيهشعً

ذل لشنققة ؽهاي موجياة مان لش ايد ىتمال إلافلاي   ت لجيات فاي تو   ل ات نت ية، وأجليات لشقاتنوي هاو    اة أياتء، أمات يتشن بة شي

مااان لشقاااتنو  لشتننيماااي صااا خ  هاااذل لي اااأشة، و تشتاااتلي ؽتشتااادخ    .0.يتشن ااابة  مؾااات  ليااادي  ىلاااس   اااتدىت ل ، ؽتياااتت  

 جميً لي تف    ول  في آلاجتي أو لشضول أو ليوؽوو1  وت  لخت لء 41.3..يدخ   في لشقتنو  لشتننيمي 
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  يغزؾبسح جًبػٍخ  .......................................................... صٌُت انخٍبطً

 47متتلم  لشنققة موجية مان لش ايد لشيتمال، ونات  مان ليؾا وؼ أ  تاد   مان فا ؼ مهتاألا لملجلاس، أصاح  فاي لياتت  

، و تشتاتلي ؽجمياً آلاجاتال   اول  لينغاوظ    ة ليتء ىلس لفلن وأنت شخغيت ش  أتوعال يتال اتدىت   ال ياوء لخاد عابتخت

 عح  مدت مة في لنيقتت هذل لشدو     ت نت ية1 47أو  41أو  41ىله ت في ليتت  

أمااات مااات يتيلاااك يتشتاااديح  إلاتل ي، ؽتشتاااديح  إلاتل ي لشاااذي يؾاااوؼ ؽيااا  يااادي  ليغاااتلح هاااو لشتاااديح  لشاااذي شااا  ى فاااة يتشتاااديح  

ألا ؽلااا  وؽاااً لىتبااات ي ميااا ، و نترنااات شلم ااات  لشاااديمق لفي يلامنااات ياااتخت لء هاااذل ليقتؾااايت  إلاتل ي ماااً لياااومؾح ، أمااات لينتخااا

لشقتنونيااة وؽل ااؾ  ت، وىلياا  ؽي فااة لينتخااألا ليبتصاا   تهااو  مااً   ت ااة لملجلااس وماان ينااوب ىناا ، ؽتشقااتنو  لشتننيمااي نناا  

ين  و ح    ت اة لملجلاس، أمات لشتاديح   إلاتل ي ى فة لملجلس و  ت ة لملجلس مً يتقي لينتخبح ، ووؽيية لينتخألا هي ى فة ي

ؽياااو   ااا  لشتاااديح  إلاتل ي فاااي ى فتااا  ياااتيومؾح  ولشت ااايح  لشياااومي شلجمتىاااة، وشااايس ياااح  مااادي  ليغاااتلح ولينتخباااو ، ؽتشقاااتنو  

ش جاوو  لاس ولضح وشؾيم  يجألا لش جوو ألو لـ تهي  مضا وو لشقاتنو  فاي لشب يات ، ؽا  يمهان للحادي  ىان تأو ال لشقاتنو  تو  ل

إف ل ل1  ؽل ؾة ليض و من  نالش  و

  َقطخ َظبو: دمحم إحغبٌ يغزؾبس جًبػً

لش اا ء ىلاايه ، لش اايد لشاا  يس، لش اايد لشبتصاات، لش اايدل  ولش ااتت  لي تضاات ل  ولي تضاات و ، لش ااتت  ليومؾااو ، 

 للحؾو  لشه   1

، يااوء لنيقااتت .020أمتااو    21ش، ؽيااوء ؽيماات يخااػ نققااة لشننااتء للختعااة بااي ؽهااي تتمدااو  خااوي ماات أ حاا  خوشاا  لشنقاات

لشادو     ات نت ية يغااتتؼ لنتختيات  مجلاس لي تضاات  ن، وأعلاألا لىؾات  مينيااو  يتشتغاو  ، شاذشى ؽتختياات   هاذل لشيااوء 

 النيقتت لشدو   ؽي  نوو من111111

  لش ااااتت  هااااذل ماااان جيااااة، وماااان جيااااة أخاااا  ، ؽيماااات يخااااػ لي خناااات  لشوااااي أ حاااا   خااااوي آلاجااااتي وماااان شاااا  خااااك ل ااااتدىت

 ال أننات نناتفط لشغاؾة، ؽبتشن ابة شلغاؾة هاو  - ع  لخت منات شا  مصاخػ-لي تضت و  ولي تضت ل ، ؽم أشة مدي  ليغتلح 

ي ااتىد لشاا  يس فاااي لشتااديح  إلاتل ي، أمااات ماات يخاااػ مؤ  ااة لملجلاااس ؽااتش  يس أو مااان ينااوب ىنااا  أي ماان لشناااولب وىلااس خ اااألا 

ف خ  لش يد لش  يس وف خا  إلاخاو  ؽوأننات ال نا   متنيات مان تا أس مادي  ليغاتلح لشت تيألا، ؽإكل كهبنت في نؾس لش يتـ لشذي 

 لشدو ل ، شذشى ؽتشتوؽيخت  ولشتؾ ح ل  لشوي أىقي  في هذل لشنقتـ شي   في مدليت1

  يغزؾبس جًبػً  .............................................................. دمحم انحبرًً

 لش يد لش  يس، لش يد لشبتصت، إلاخو  لي تضت و 1

تاانػ ىلااس أناا   .0.كل أ تناات تقبيااك لشقااتنو  ؽيليناات تقبيقاا  خ ؽياات، ؽماا   ليااتت  تيقيباات ىلااس  ت لش اايد دمحم  خ اات ،  

111"، ؽغا خيت  لشا  يس ولضاحة وم  ات  عا خيتت  فاي ممت  اة لملجلاس   ايس للحتشاة، خ األا ليادي ، أو لشياتء ليدي  "ي تىد

ح ممت  ا  ت، متوفياً   اتدىت ل ،   تدىت ل ،  ك  هي مؾتوخة وال تقتغ  ىلاس عا خيت  بيي  ات، و مهان شا  يس ليغاتل

 أمت ت أس لشدو ل  ؽهي م أشة أخ  1
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 يغزؾبسح جًبػٍخ  ................................................................صهشح دَجً

 لش يد لش  يس، لش يد لشبتصت، لش تت  لي تضت و  ولي تضت ل 1

ؽيمت يخاػ لشنققاة موؽاوو لشنقاتش،   اتدىت ل ، ؽقاد توعالنت ب ات موفياة مان فا ؼ لش ايد مادي  ليغاتلح ىاوؼ 

لشواااي تااادي  هاااذل لشنققاااة،  23.، 24.، 41، خغوعااات لياااولت 41.3..لملجلاااس أو نت بااا ، وهاااذل يياااد خ فااات شلقااتنو   لش اايد   ااايس

ؽإكل ت  لشتؾو ؿ يادي  ليغاتلح مان أجال لشتاديح  إلاتل ي، ؽاإ  لي ل ا   لشواي ش ا  لي تضات  ن ال تادخل فاي هاذل لشنقاتـ، يال 

مجلااس للجمتىاااة" يتشق اا  لوي "صاا ـو تاااديح  للجمتىااة شضااؤو  ت"، ولشواااي ماان لشبااتب لش اااتني "تااديح   41تاادخل فااي  فاات  لياااتت  

لملجلاس"، ؽياذل لشق ا  خاتظ يت ايح  وتاديح  للجمتىاة،    يس فبل من ل ت نت ية تو   شيقد لملجلس تنػ ىلس أن  "ي تدعس

 أي لي تضت  ن ونل مت يخػ لشي فت  مً إلاتل ل  للخت جية1

اااات  مااااان لشولجاااااألا، و نااااات  ىلاااااس  لشقاااااولنح ، أ  نتلقاااااى تىاااااول  لشااااادو   ىااااان ف  اااااك   ااااايس لملجلاااااس أو نت بااااا  بياااااد وىليااااا  نا

 لشتؾو ؿ أو أخد نولي  خ ألا لشت تيألا1

و تشن بة شلو ت ك، ؽقد توعلنت ينسخة  فمية ىب  لشولت تب يوء لخد، أمت لشنسخة لشو فية ؽل  نتوعل ب ات  ال بياد  

 ل ي1تخوشنت  لس للجل ة، وهذل ييد  صوتال في لشتديح  إلات

 انُبئت األول نهشئٍظ  ............................................................. دمحم أيهشعً

، ؽللاا  يس للحاااك فااي تخو ااال عاا خيتت  يااادي  ليغاااتلح، .0.شلتااذمح  ؽماااولت لشقااتنو  لشتننيماااي ولضااحة، ختعاااة لياااتت  

وم  ات  مؾات  لو    اتي ل اتدىت ل  لشادو ل ، ولش ايد مادي  ليغاتلح بيا  هتتا    اتدىت ل  ينات  ىلاس  عباة لش ايد لشاا  يس 

 يخوي ش  كشى1ولشقتنو  

أماات لختاا لء آلاجااتي، ؽتشنققااة لشوااي ياادىو لش اايد لشيتماال  ت لجياات فااي تو  ، تهااو  آلاجااتي ؽه اات ىلااس لشضااول لشتااتلي: ىضاا   

وإيغاااتي لشااادىول ، وفاااد تااا     اااتي   اااتدىت ل  ياااوء لش ااال  ىبااا  لشب ياااد إلاشهت وناااي أو   أيتء  ت لجيت       ة أيتء شإلخبت 

 ة ومؾمنة يتشقتنو  لشتننيمي1لشولت تب وهي و ت ل متتخ

، لشاااذي  ااايجمينت لشد ل اااة وليغاااتتفة ىلاااس مضااا وو لشنناااتء لشااادلخلي شلمجلاااسنمااا  آلا  شلنققاااة موؽاااوو لشااادو   وهاااي 

 فيلة هذل لشؾت  1

  يغزؾبس جًبػً........................................................دمحم انحبرًً 

أتاااذم  مقوشاااة شل ااايد ىباااد لشلقياااؿ وه ي"لشتقليااال مااان لش يت اااة وإلام ااات  مااان ىلاااس هاااتمط مااات كمااا ل لش ااايد لشااا  يس، 

لشيمااال"، ؽتشتداااديت  ليقبلاااة شبنااات  ليديناااة وم اااتقبل لشضااابتب وليااا أ  ولشتنمياااة أهااا  مااان هاااذل للخ ؽااات  لشيتمضاااية، لاااحيذ 

لؽاك يجألا منتفضة لشقتنو  شهن مات  ايأتي هاو لها ، يجاألا توجيا  لهتمتمنات وجيادنت  لاس ىماك لماو  أ مات لشضاول ؽايمهن لشتو

ىلي ، وهنت أفلألا من يتقي لي تضت  ن، مم تضت ، توجي   هتمتء يت هو في عتلح ليدينة وفي عتلح لش اتمنة، وإال  انهو  

مباااتقي لملجاااتشس تو  أياااة  ؽاااتؽة، ليديناااة فاااي ختجاااة  لاااس أ  نيمااال جمييااات مؾ  اااك أعلبياااة وميت ؽاااة، ندااان نبدااا  ىااان يااادل ل 

 وأ  ت تىد في  نجت  ليضت يً لي تقبلية1وخلوي من لييت ؽة 
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  َقطخ َظبو: فضًخ إصوساٌ يغزؾبسح جًبػٍخ

 لش يد لش  يس، لش يدل  لي تضت ل ، لش تت  لي تضت و ، لش يد مم ل ىتمل عتخألا للج شة1

 ااالة فاااي  فااات  نققاااة نناااتء يت ااا  متلاااة تت وتلنااا  تجمينااات، نتقااادء ي  ااا  هاااذل لشنققاااة لشواااي ي تهاااا موؽاااوىيت خاااوي م ل

وجي  اات لشهتلااة شل اايد لشاا  يس، فااي  فاات  تأ اايس تيمق لفااي تضاات ني شلواليااة  نتختييااة للحتشيااة، ولشوااي لنقلقاا  ماان تاات    ماات 

يتيت ؼ ىلي  يت لي  لش لك يح  لش  يس لين  ياة واليتا  وأنات  ما  يس منتخاألا   اميت، تقلاألا منات جمييات م  ت اة ومنتخباح  

تيااا ؼ ىلاااس لشوؽااايية ليو و اااة لشواااي  اااتنبلي ىله ااات فااا ل   لملجلاااس وتاااديح  ليهتاااألا ومنتخبااات  ومم تضااات  ن وم تضااات ل ، لش

للجديااد ولش اايد لشاا  يس، شيااذل نااوت فااي نققااة لشننااتء هااذل أ  نداايقه  ىلماات أنناات وؽااينت م ل االة يمهتااألا لشؾاابقبتلجمتىة، 

 موؽوىيت ت لي  لش لك ومقتشبنت ليؾمنة ؽه ت ولشوي ن لهت ؽ و  ة1

عااات منااات ىلاااس أننااات مينيااات  ومينياااو  جمييااات يتشيمااال مااان أجااال نااال مااات ؽيااا  مغااالحة للجمتىاااة وفاااي نؾاااس لش ااايتفن وخ  

ولش تمنة وليؤ  ة لينتخبة، نتقدء  شيه   يدىو    مية شيقد شقت  ميه  شتادل س لشانقك ولشقؾاتيت لشواي ش منات جمييات فاي 

 يدلية تج  تنت هتت 1

 يغزؾبسح جًبػٍخ  ................................................................صهشح دَجً

  فتنونية لي ل لة، وهذل لشنقتصات  شي ا  هتمضاية، ؽتي ل الة بي ا  مان فا ؼ مادي  ندن ننتفط  وح لشقتنو  ومد

 ليغتلح وشيس من   يس لملجلس، هذل من جية1

من جية  تنية، ممت ن  د ميت ؽة ت تجيألا ييتيح  مييناة، ن  اد مجل ات يدتا ء لشقاتنو  و  ت اة تدتا ء لشقاتنو  وتدتا ء 

 تنت1لي تضت  ن، وهذل هو ليغا  من مدلخ 

  يغزؾبس جًبػً  .............................................................. دمحم انحبرًً

ولضااحة1 ؽااإكل مناات  اانبدأ ىملناات للجمااتعي ب ااذل لشااو ح   ؽلاان ندغاال ىلااس  .0.فااي  أيااي هااذل نلاا  نقااتش هتمةاايي، ؽتيااتت  

 أية نتيجة، ندن  يجتييح  وال نتيتمل بيدء لخت لء، وإجتيتتي ؽمن مت أؽيم  في لشقتنو 1

  يغزؾبس جًبػً  ................................................................ دمحم إحغبٌ

عاد  ملاي، ولشتيبحا  ىان لشا أي يهاو  يادو  لي اتس ياتجخ ، ندان جمييات ن  اد مغالحة ليديناة ومغالحة أىتذ  ىلس مت 

 لش تمنة نل من موفي  و  ر ت ، وؽدوو شو لختلؾ  لشق  قة ؽتألهدلؼ هي نؾ يت1

 مضيي فدمت1ونل مت ن جول أ  يقدء لش يد لي تضت  لىتذل ل ىمت عد  ىن  يأال ننتفط لشضوليت  ولي ت ل لشيتمضية شن

  يغزؾبس جًبػً  .............................................................. دمحم انحبرًً

  كل نت   ىتذل   يتيذ شنت ليضيي فدمت ؽأنت أفدء لىتذل ي1

  يغزؾبس جًبػً  .................................................... اعًبػٍم انحشٌشي

ب   هللا لش خمن لش خيمن ولشغ   ولش  ء ىلس أص ؼ لي  لح  وىلس  ش  ولحب  أجميح ، لش يد لشا  يس، لش ايد 

 1لشبتصت، إلاخو  وللحؾو  لشه لء

نااذم   إلاخااو  يااأ  ماا وؼ لنيقااتت هااذل لشاادو   هااي ماا وؼ ل اات نت ية، و ااتأتي تو تااح  ل اات نت يتح  الخقتااح  م هماات فااي 

ماا وؼ ل اات نت ية، شهاان هااذل ال ييلااي أنناات  اانتجتو  لشقااتنو ، ؽؾااي لشقااتنو ، لشنغااوظ لشغحاا  ولضااحة تدتماال ىااد  تااأو   ، 
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يد مدي  ليغاتلح ؽياو منغاوظ ىليا  فاي  فات  لشقاتنو ، ؽتشتادخل إلاتل ي وممت أصت  إلاخو  في تدخ ش   يتشن بة شتدخل لش 

ولضح،  ال  كل نت  نػ فتنوني يمني ، نؾس لم  يتشن بة شلتؾو ؾت ، ؽتشقتنو  ينػ ع لخة ىلس أ  ليادي  يادي   للجتناألا 

مااات ال نتجاااتو  هاااذل لمااا   مااات يااادي  إلاتل ي، يااال أمثااا  مااان كشاااى يااادي  للجتناااألا لياااتلي، شهااان يمااات أننااات نناااتفط لشقاااتنو  لشااادلخلي، ؽل

 ليغتلح ومت شلنولب(1

لة تت وتلن  تجمينت"، وهذل مغقلح شيس ش  أي  فت  فتنوني، ؽإمت أ  يهو  م تضات ل أو نت بات،   مي  آلا  ىبت   "م

 وفي  فت  لشقيتس مً لشب يت  يمهن  ف ـ مغقلح "ؽ  ك"1

 ىمتي لشدو     ت نت ية  ممت يلي :أوي لشنققة لشؾ  د  يجد بيد كشى ى ؼ لش يد لش  يس 

  : يقتىة  جتمتىت  يجمتىة  عبتخت( 2.:22   لشيتص  ىلس لش تىة  .020أمتو    21لش   ت  للجل ةلشؾ  د

 تت وتلن 1

 1لشد ل ة وليغتتفة ىلس مض وو لشننتء لشدلخلي شلمجلس 
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 اخهً نهًجهظانذساعخ وانًصبدقخ ػهى يؾشوع انُظبو انذ :انفشٌذحانُقطخ 

فاي  فات  نققااة م تضات  جماتعي لشولماة شل ايد دمحم لخ ات  لشنت األا لوي شلاا  يس فاي م ا  ل هاذل لشنققاة أىقاى لش ايد 

 ننتء1

  َقطخ َظبو: دمحم إحغبٌ يغزؾبس جًبػً

 ااااانتجتو  هاااااذل لي اااااأشة و ااااانقلألا مااااان لش ااااالقت  لملحلياااااة للحتؽااااا   مينااااات لشياااااوء  يجاااااتت تؾ اااااح   شلقاااااتنو ، ؽمااااان ياااااح  

 تش ت م تىدتنت في هذل للجتنألا1ع خي

هذل من جية، من جية  تنية، شدي لفت لح ؽيمت يخػ منتفضة لشننتء لشدلخلي ياأ  يناتفط يتيات يتيات لختغات ل شلوفا ، 

 وشه  ول ً لشنن 1

 انُبئت األول نهشئٍظ ............................................................. دمحم أيهشعً

ال داااااااة يتشتااااااادخ     ااااااابك شإلخاااااااو  ت ل اااااااة لشنناااااااتء لشااااااادلخلي ومااااااان ليؤماااااااد توناااااااول م خناااااااتش   خاااااااوي ماااااااولتل،  اااااااننجا 

 ولي خنت 1

 كبرت انًجهظ   ................................................................ سؽٍذ فُبٌ

مت يقغدل إلاخو  هو منتفضة لشبتب لوي خواو ننتهاي منا   ا  نما  شلباتب لياوللي وههاذل تولشياى، و اذشى نتؾاتت   ىاتت  

 منتفضة مولت لشبتب لش تيك1

 يغزؾبس جًبػً  .............................................................. ؽكٍت أسٌج

ماااان لشوفاااا ، ؽااااإني أفتاااا ح أ  ن ااااتمً شواااال ماااان شاااا  م خنااااة أو  يماااات أ  منتفضااااة يااااتب يااااتب أو مااااتت  مااااتت   اااايأخذ لشه حاااا  

 م خنت  يذشى  نوؽ  لشوف   نهو  ىمليح  وشن يت   فغت  أي تدخل1

 انُبئت األول نهشئٍظ ............................................................. دمحم أيهشعً

  ك   نيمل يمبدأ "يتب يتب"، ؽيدؽنت ل تسيي هو مدل  ة هذل ليض وو وتمدغي 1

 لينتفضة

  يغزؾبس جًبػً  ................................................................ دمحم إحغبٌ

 يخػ لشبتب لوي، هنتل لفت لح    : ؽيمت

  مااان لشقاااتنو  لشتننيماااي شلجمتىااات ، ييتبااا  هاااذل لشنناااتء  40"تقبيقااات ألخواااتء لشؾقااا   لخحااا   مااان لياااتت   لياااتت  لش تش اااة

 ملامت شوتؽة أىؾت  لملجلس وأجيات  وهيئتت " مقت حي  ؽتؽة "بيد ليغتتفة ىلي "

  يناااااوب ىنااااا  ىلاااااس خ ااااان تقبياااااك مقتؾااااايت  هاااااذل لشنناااااتء وكشاااااى بياااااد "ي اااااي    ااااايس لملجلاااااس أو مااااان  لياااااتت  لش لبياااااة

 لشتغو   ىلي  من ف ؼ لملجلس"، مقت حي  ؽتؽة "وكشى بيد لشتغو   ىلي  يتألعلبية أو يتألعلبية ليقلقة"1
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 انُبئت األول نهشئٍظ  ............................................................. دمحم أيهشعً

لملجلااس تهااو  يتألعلبيااة ماات يجياال ماان لشننااتء لشاادلخلي، وفااد أصااح  ؽياا   لااس أ  جميااً مقاا  ل   ىلااسلشقااتنو  لشتننيمااي أ

 لم  يد  يت1

  يغزؾبس جًبػً  ................................................................ دمحم إحغبٌ

 يمهن أ  نغو  ىلس لشننتء يتالمتنتو أو يتش ؽؿ أو يتألعلبية لشن لية أو ليقلقة1

 انُبئت األول نهشئٍظ  ............................................................. دمحم أيهشعً

س تهاو  يتألعلبياة، يميلاو ال ممت كم   فبل فليل، كما  فاي لشقاتنو  لشتننيماي أ  ف  قاة لشتغاو   ىلاس مقا  ل  لملجلا

 وجوت لخيت   خ ، وهذل نققة من مق  1

 يغزؾبسح جًبػٍخ  ....................................................... انضهشاء سحًىٌ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب، لش يد لش  يس، لش يد لشبتصت، لش يدل  ولش تت  لي تضت و 1

 ، شااايس شيااات أي يخغاااوظ لياااتت  لش تش اااة، ؽتشقاااتنو  لشتننيماااي شلجمتىااات  يلامنااات جمييااات، شاااذشى ىبااات   "نغاااتتـ ىليااا

 لىتبت  فتنوني، ومدك نقتصنت لشيوء هو لشقتنو  لشتننيمي لشذي  ينن  لشي فة ييننت يتملجلس1

  يغزؾبس جًبػً  ...................................................... ػجذ انحق ٌغشي

أوت أ  أهنااأ للجميااً ىلااس لش قااة لشوااي وؽااي  ت  ااتمنة ليدينااة فااي لملجلااس ليااوف ، و تشتااتلي ؽتلحتؽاا و  لشيااوء ييتباا و  

ة يول هو ت  لملجلس، وممت جت  في لشتدخ   لش تيقة نتملاو أ  تهاو  لشنياة لشواي وؽاي  مان أجليات مم لح  ص ىيح  شل تمن

 لش تمنة لش قة ؽينت هي خدمة مدينة تت وتلن  و تمن  ت1

ليااتت  لش لبيااة تقااوي أناا  "ي ااي    اايس لملجلااس أو ماان ينااوب ىناا  111"، وىلااس ؽااو  ياانقك لشننااتء، شاا  يد اا  لشنقاااتش 

وي يمهن شل  يس أ  يؾوؽيت يدي  ليغتلح، وشوي ال ي ات  هاذل لشنقاتش فاي جل ات  أخا  ، ؽمان يناوب ىنا  خوي لشغ خيت  لش

؟ هل من مهتألا لملجلس أو من يح  لشغ خيت  لشوي يجو  شل  يس تؾو ؾيت يدي  ليغتلح، ومت هو  فوي لشقتنو  لشتننيمي في 

 1هذل لشبتب "هل من نولي  أو مذشى يتؾو ؿ يدي  ليغتلح"

 انُبئت األول نهشئٍظ ............................................................. دمحم أيهشعً

 لشقتنو  لشتننيمي يقوي  كل عتب لش  يس أو تيذ  ىن  للحؾو  يتنً مت، ؽينوب ىن  لشنولب خ ألا لشت تيألا1  

  يغزؾبس جًبػً  ...................................................... ػجذ انحق ٌغشي

 هل يدخل في ختنة نولب لش  يس مدي  ليغتلح؟ 

لشدو  ، يبقى جدوي أىمتي للجل ة   ت نت ية ليوج  شل ايد   مت شو ش  يهن لم  فتنونيت ش  يهن شيوفً ىلس تىول  

 ىتمل إلافلي ، من وفً ىلي  هل هو لش  يس شخغيت أء مدي  ليغتلح أو أخد نولب لش  يس1

 وشوي ال نيوت شنقتش "من ينوب ىن " أ  د توؽيدت مؾغ  خوي أخد نولي  يتشت تيألا ومذشى مدي  ليغتلح1
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  ٍخيغزؾبسح جًبػ  ................................................................ عؼبد أسٌت

 لش يد لش  ي ن إلاخو  ولخول  لي تضت  ن ولي تضت ل ، لش يد لشبتصت1

فااااي  فاااات  توؽاااايذ بيااااؿ لمااااو  لشوااااي يجااااألا أ  تهااااو  ماااان لشبااااد  يت  ل ناااات  لينتفضااااة تلخاااال لملجلااااس، أوت أو أوضااااح يااااأ  

ي، و تشتااتلي خوااو ال نخلااك لشننااتء لشاادلخلي ييتباا  مهماا  ول ااتم ل ل وتوؽاايدت شاابيؿ لشؾغااوي لشوااي جاات  ب اات لشقااتنو  لشتننيماا

جدال وخوو ال نتزليد خوي لشنقتصت  لشوي تيتب  خقت مضا وىت شوتؽاة لي تضات  ن، ؽم اأشة لشنقاتش وإلاؽاتؽت  هاي رايي  ول ت 

و جألا أ  يهو ، وىلي  ال ييقل أن  ىند تدخل أخاد لي تضات  ن فاي  فات  إلاؽاتؽت  أو لشتهميال، أ  ييتبا  كشاى جادال و تشتاتلي 

 ىلس لىتبت  يجألا أ  يؾتؼ في لشننتء لشدلخلي، وإال ؽ  تلعي شيقد تو   ل ت نت ية أو ؽتذ يتب لشنقتش1يجألا تسجيل  

ولشنقاتش ال يؾ ااد شلاوت فؾااية، وال ييلاي أ  لملجلااس مق ا  يااح  مان مااً تت وتلنا  وماان ؽادهت، ؽولناات مان أجاال ليدينااة 

هاي  شوال لي خنات  لشواي يات  ف خيات وإؽاتؽ  ت  كل وأىتقد أ  هذل أصايت  تجمينات، وشاذل أفتشاألا ياأ  يهاو  هناتل  نغات  خ

 نتن  كل  ؽت د  وإكل نتن  تهملة يت جت  في لشقتنو  لشتننيمي1

ندن نلنت تدا  لشقاتنو ، و تشتاتلي ؽتي خنات  لشواي أتاى ب ات إلاخاو  ولخاول  هاي م خنات  مضا وىة وفتنونياة وجات     

 نتفضت  جتنلية، شهن يجألا أ  تد  1  ىن تج  ة، يتشتتلي  ؽتؽ  ت شيس مينتل جدي أو م

 يغزؾبس جًبػً  ................................................................. دمحم ججشي

م خنوااي  ااتهو  خااوي لشبااتب لش ااتني، وم جيي  اات هااي لشقااتنو  لشتننيمااي، وأ جااو أ  تاات   ؽااتؽ  ت فااي لشننااتء لشاادلخلي، 

لشادلخلي لشاذي ياح  شلمجلاس"، ومضا وو لشنناتء  لشدلخلي لشننتء في وتوفي  ت شلجل ت  لشامنية ليد  تقوي: "تددت 44ؽتيتت  

أيااادينت ال يتؾااامن لياااد  لشامنياااة أو توفياااة للجل اااة1 ؽااا  يمهااان أ  نبقاااي للجل ااات  مؾتوخاااة يااال يجاااألا تددياااد  اااتىتش ت، شاااذشى 

أفتاااا ح  ؽااااتؽة "ت ااااتغـ  ناااال جل ااااة ماااان جل اااات  تو ل  لملجلااااس ليااااد  لشامنيااااة لشوتؽيااااة ينتفضااااة لشنققااااة ليقتغاااا   شيااااذل 

  تىة"1 0.أو  2.للجل ة، ىلس أال تتجتو  

  يغزؾبس جًبػً  ................................................................ دمحم إحغبٌ

 ؽيمت يخػ م خنتتي في لشبتب لش تني "لجتمتىت  لملجلس"، ؽهي ش  :

    وكشاى  وأمتاو  ، ومتي ؽب لي  أصي  خ ي لش نة في ىتتية تو ل    ث وجو ت جلسلمل ييقد : لشؾق   لولس "1ليتت

 اات ك لي تبقااة ياا " أي لي تبقااة يجاادوي لىمااتي شيااتمهن ياادىو  ماان لشاا  يس ومبااحو ة يجاادوي لىمااتي" وهناات أؽاايؿ "ولشو 

 إلاخو  من  ف و ىله ت فبل لشقدوء شلجل ة1

    مان إلاىاا لب، منتفضااة يادو  "، مات مداال "منتفضااة ياادو   شليماوء مؾتاوح عحاا  لجتماتو: لشؾقا   لولااس "111 .لياتت "

 أفت ح   لش  ت1

 انُبئت األول نهشئٍظ  ............................................................. دمحم أيهشعً

 تيوت ىلس لشيموء1 "يدو  منتفضة"
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  َبئت كبرت انًجهظ  ............................................................ هؾبو ايضساو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب، تدية وتقدي  شلحؾو  لشه   1

لشواي تقاوي"111 يدؾا  ليومؾاو  ليالوشاو  مياتمي  يمغاتلح للجمتىاة للجل ات  يغاؾة  ..تدخلي  يهو  خوي لياتت  

ن ف  اااك لشيتمااال أو مااان يناااوب ىنااا  ل اااتدىت  ماااومؾي ل تضااات  ة يت اااتدىت  مااان   ااايس مجلاااس للجمتىاااة، و مهااان شلااا  يس ىااا

أفت ح  ؽتؽة لشققتو للختظ شيبقى لملجتي مؾتوخت،   وأىول  لشدوشة أو ليؤ  ت  لشيمومية أو ليقتوال  لشيمومية111"، و

   كبرت انًجهظ  ................................................................ سؽٍذ فُبٌ

لشواااي تتدااادث ىااان  0. ل تبتفااات ينقاااتش لشياااوء للخاااتظ يلجاااتي    اااتي لشااادىول ، خباااذل شاااو تمااا   ؽاااتؽة نققاااة فاااي لياااتت 

ىلااااس  0.آلاجااااتي لشقتنونيااااة    ااااتي لشاااادىول  شل ااااتت  لىؾاااات  وأيؾاااات  خباااات  أىؾاااات  لش اااالقة، وهناااات أفتاااا ح أ  تهااااو  ليااااتت  

لشضول لشتتلي: "ييد   يس مجلس للجمتىة جدوي أىمتي لشدو  ، وهنت نضح   لاس أ  ات تو   ىتتياة، يتياتو  ماً أىؾات  ليهتاألا، 

( يومت ىلس لفل فبل تات    لنيقاتت لشادو  ، ممات يقاوء يإ  اتش   لاس أىؾات  لملجلاس ىضا   أياتء 02 ن  و بلغ   لس لشيتمل ىض  

ىلاااااس لفااااال فبااااال لنيقاااااتت لشااااادو   لشيتتياااااة، و   اااااة أياااااتء يتشن ااااابة شلااااادو   ل ااااات نت ية"، أو يااااات   ؽاااااتؽة  اااااق  خاااااتظ يتشااااادو   

اات  مداااك   ااات نت ية  اااول  لشواااي ييقااادهت لملجلاااس أو لشواااي تهاااو  يقلاااألا مااان لش  ااايد لشيتمااال، ننااا ل الخااات ؼ آلاجاااتي ولشاااذي نا

 لشنقتش لشيوء في لشدو  1

  يغزؾبسح جًبػٍخ  .......................................................... صٌُت انخٍبطً

 لاااس وجااوب  ؽاااتؽة لشو ااات ك كل   1  ااتت  فاااي لشتاادفيك يااات أصاات   شيااا  إلاخاااو ، ؽدينماات أصااات  لش اايد دمحم  خ ااات  فاااي ليااتت  

 من لشقتنو  لشتننيمي1 41لشغلة، ؽندن نقبك لشقتنو  وؽقت يقتؾيت  ليتت  

شلتميحاز ياح  لشادو ل  لشيتتياة ولشادو ل    ات نت ية لشوااي  47و 41،41ؽيجاألا لش جاوو  لاس ليااولت  0.أمات مات يتيلاك يتياتت  

هي يقلألا من لملجلس ولشوي هي يقلألا من لش يد لشيتمل ولشتدفيك ؽه ت يتش جوو  لس لياولت  اتيقة لشاذم  وناي نتمترايو ماً  وح 

  يمي في لشننتء لشدلخلي مذشى1 لشقتنو  لشتنن

 يغزؾبسح جًبػٍخ  ................................................................صهشح دَجً

لشواي تانػ ىلاس "تهاو  للجل ات  لشيتماة  .ؽيمت يخػ لشبتب لش تني من لشننتء لشدلخلي شلمجلس،  أى   ىلس ليتت  

يماوء شلمجلس ىمومية و جو  شلمجلس، وكشى يقلألا من لش  يس أو  ل  أىؾت  لملجلس أ  يق   ىقد لجتمتو عح  مؾتوح شل

أفتاا ح ونناا ل أل  مجموىااة ماان للجميياات  ولشؾااتىلح  فااي لملجتمااً لياادني فلبااول ماان لملجلااس، فااي ختشااة مااو   ياادو  منتفضااة"، و

 ىلس ليولفنح ، وهذل هي ليتت  لن ألا شوؽً مقت ح لملجتمً ليدنيen live  1للجل ت  لشيمومية مغلقة، أ  تي ؼ 

 انُبئت األول نهشئٍظ  ............................................................. دمحم أيهشعً

 4.1تت  ختعة يتش معي لشبغ ي في لشبتب لش تش  وهي ليتت  هنتل م
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 يغزؾبسح جًبػٍخ  ................................................................صهشح دَجً

ش   جميً للجل ت ،  اول  لشيلنياة أو ليؾتوخاة، فاي خاح  أنات أتدادث ىان للحاتال  لشواي تهاو  ؽه ات للجل ات   .4ليتت  

  ينات  ىلاس شنياو  فات   مان لشقاول   مو ات  مغلقة ؽ يهو   شالميت ي  للجل ت  مبتص  ، ؽتتخاتك فا ل  علاك للجل ات  يهاو 

 مو ونت م  ، ومن هنت جت  هذل ليقت ح1

  يغزؾبسح جًبػٍخ  .......................................................... صٌُت انخٍبطً

ىقؾت ىلس مت كم ت  لش يد   ه   تن اي، يجاألا ؽيا  تخغايػ ؽقا   ختعاة "فاي ختشاة لشقاو  لشقاته   أو ختشاة لشقاول   

 يمهن ي  للجل ت  لشيلنية مبتص   شليموء"1

  يغزؾبس جًبػً  .............................................................. ؽكٍت أسٌج

بياااااؿ لشنقاااااتـ لشواااااي أصااااات   شه ااااات لي تضااااات  ن لشهااااا لء هاااااي موجاااااوت  يقاااااو  لشقاااااتنو  يدهااااا  لشقاااااتنو  لشتننيماااااي، ؽمااااا   

مان لشقاتنو  لشتننيماي لشاذي هاو أفاو  وأىا ، شهان هاذل ال يمناً مان  41"مبحو ة يتشو ات ك لي تبقاة يا " ؽهاي ماذمو   يتياتت  

 أ  تؾتؼ متدغيل ختعل1

وش   جدوي لىمتي، خي  تم  إلاصات    لاس لشانقك لشواي يمهان  ت لجيات يقلاألا  0.لخلوي ؽتدخل في ليتت  و تشن بة يد

من لش القت  ولشواي يمهان  ت لجيات فاي جمياً لخاولي، شهان ال يجاألا أ  ننيايو لشتدياح  لشاذي فا أ ىلاس لشقاتنو  لشتننيماي وهاو 

 ااااتوؽ  لشي  ؾااااة لشضاااا ـو لشقتنونيااااة تااااد   يجاااادوي "يااااتب تقاااادي  لشياااا ل ؿ" لشااااذي ياااانػ عاااا لخة ووجو اااات ىلااااس أناااا   كل ل

 مان 139 لشؾغال مان لش تنياة لشؾقا   ألخواتء مان لشقاتنو  لشتننيماي لشواي تانػ ىلاس أنا   "فبقات .0.لىمتي، وهنت أف أ لياتت  

 م  ات لشيادؼ يهاو   ىا ل ؿ لملحادت  بيادل لشضا ـو وؽاك يقادمول أ  وللجمييات  ولياولفنح  يمهان شلمولفنات  لشد اتو ،

أىمتشا 111"، ؽياذل نققاة ؽامن جادوي لىماتي، وألاح ىلاس  جادوي  ؽامن فاي عا خيتت  تادخل نققاة ياإت ل  لملجلاس قتشباةم

،  ت ل  نققاااة ؽاامن جااادوي لىمااتي  كل ل اااتوؽ  .0.وللجمييااات ، خ ااألا ليااتت   ولياااولفنح   ؽااتؽة "يمهاان شلمولفنااات 

 لشض ـو لشقتنونية شيت"1

 انُبئت األول نهشئٍظ  ............................................................. دمحم أيهشعً

1ه  ذل  ؽتؽة ميمة، وهي  ت ل  نقك ينت  ىلس لشي ل ؿ ليقدمة من ف ؼ ليولفنح   كل ل توؽ  لشض ـو

  يغزؾبس جًبػً  ...................................................... ػجذ انحق ٌغشي

يتشن بة شتدخل لش يد صهيألا أ  ج يأ  تيقى لشؾ عة شلمجتمً ليدني شلقلألا يإت ل  نققة أو موؽوو ؽامن جادوي 

  وتواتؽؤ لشؾا ظ ومقت  اة لشناوو، وشواي ال يبقاى لشباتب مؾتوخات شلمجتماً ليادني لىمتي، ؽتشبتب للختمس خاتظ ب يئاة لي اتول

مواال، يمهاان أ  نختاازي لملجتمااً لياادني فااي هااذل لشلجنااة، أي ييقااى شياات للحااك شياا ؼ أو لفتاا لح لشاانقك ينتفضاا  ت فااي لشاادو  ، وإال 

لؽؾاال  ىقات  هاذل لشغا خية شلجنااة  ؽ اتهو  لشاول تل  ىلاس لملجلاس ماان هاذل لشناوو عحا  مداادوت  وعحا  مؾابوفة، و تشتاتلي

 لي تول  وتوتؽؤ لشؾ ظ ومقت  ة لشنوو1

 انُبئت األول نهشئٍظ  ............................................................. دمحم أيهشعً

 لشقتنو  لشتننيمي أىلس من لشننتء لشدلخلي، ؽإكل ل توؽ  لشي ل ؿ جميً لشض ـو ؽمن لشولجألا  ت لجيت1
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  يغزؾبس جًبػً  .............................................................. ؽكٍت أسٌج

 س شهو  ت  شية من آلاشيت  لشتضت مية1من ليمهن  ؽتؽ  ت  لس لشبتب لش تت

 يغزؾبسح جًبػٍخ  ................................................................صهشح دَجً

نققاااة  ؽاااتؽية وهاااي أ  لشيااا ل ؿ وليلتم ااات  مننماااة يموجاااألا م  اااوء، شاااذشى التلعاااي  ت لجيااات فاااي لشنناااتء لشااادلخلي، 

 ؽإكل ش  ت توفي لشض ـو ؽهي شي   بي  ؾة1

 انُبئت األول نهشئٍظ ............................................................. دمحم أيهشعً

ماات تماا   ؽااتؽت  وم  ااات ماات تاا  تغيحااا ل وشاان ياات  لشتغااو   ىلاااس لشقااتنو  لشاادلخلي  ال بياااد جميااً لي خناات  توناا ، م  ااات 

 منتفضت 1

و تشيوت   لس ليد  لشامنية شلجل ت ، ؽ نتؾك ىلس مد  ميينة تمهننت مان منتفضاة جمياً نقاك للجل اة، ؽوال جل اة 

 ش  ت توفي منتفضة نققيت تله ت جل ة أخ   يقو  لشقتنو 1

  ؾبسح جًبػٍخيغز  .......................................................... صٌُت انخٍبطً

لشقتنو  لشتننيمي ت ل أم  تدديد ليد  لشامنية شلقتنو  لشدلخلي، و تشتتلي ىلي  أ  يتؾمن ىدت لش اتىت ، يجاألا أ  

 يهو  شنت  قؿ  ملي مددت ال يمهن تجتو ل1

 انُبئت األول نهشئٍظ ............................................................. دمحم أيهشعً

ن اااتوفي مدل  اااة لشااانقك أياااة جل اااة  كل لتؾاااك للجمياااً، يمهااان أ  ندااادت لياااد  فاااي ىضااا   اااتىت  مااا  ، ؽؾاااي ختشاااة شااا  

 ؽتشقتنو  لشتننيمي يدت  ىلينت جل ة مولشية ال تهمتي لشنقك1

 يغزؾبسح جًبػٍخ  .......................................................... صٌُت انخٍبطً

 ال يوجد أي مضول في ل تهمتي لشنقك يجل ة أخ  ، ليي  هو تدديد  قؿ  ملي ال نتجتو ل1

نااات أو شلماااومؾح  فااي ى فااا    ياااتيولفنح  أو شاادي ملاااتمس خاااوي توفياا  لشااادو ل ، ؽتدديااادهت عاابتخت ؽيااا   مااا لل  ااول  ش

شتيث  لي ؽك نن ل شتولجده  مينت أ نت  لشادو ل ، ممات أ  شإلخاو  لىؾات  لشتزلمات  فاي لشغابتح مان مداتم  ومادل س وعح هات، 

 ش صتغتي1 ، شيت لو شنت لشوف  لشوتفي1:42.ؽإكل نت  من ليمهن أ  تيقد لشدو ل  ليقبلة في لشؾت   لي ت ية، لنق فت من 

  َبئت كبرت انًجهظ  ............................................................ هؾبو ايضساو

 اااتىت ، ؽماان لؽؾااال تاااأفح   اااح  للجل اات ، شتبقاااى ليااادلخ   مدااادت   2.فااي نؾاااس لش ااايتـ، ومااات تمناات نتدااادث ىااان 

اات شلقتفاااة لشبدنياااة  2.يوفااا ، هاااذل يت ؽاااتؽة  لاااس أ   صاااتغتي فيلاااة لشياااوء،  ااا  خؾاااو  لجتماااتو ياااد    اااتىت  ؽيااا  يبقاااى م  وا

 لي توتية، شذشى من لؽؾل تقليػ ىدت لش تىت 1 ولشذهنية وىلس

 انُبئت األول نهشئٍظ  ............................................................. دمحم أيهشعً

اااي ال ياااات    حااااتؽي   ميلااااوء أنناااات ندتاااات  شلمااااومؾح  ولفاااا   أ ناااات  لشاااادو ل  ماااان أجاااال لشتاااادخ   أو لجلااااألا لشو اااات ك، وشوا

ن اابة شنااات نأىؾاات  ولي تضااات  ن ؽتيضااا و يت ااتدىتم   بياااد لن  اات  تولء لشيمااال، أفتاا ح إلايقااات  ىلااس لشؾتااا   لشغاابتخية، أمااات يتش

 أىقى شنت لشت خيػ لحؾو  لشدو ل  يدو  أي  صوتي1 
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 يغزؾبسح جًبػٍخ  .......................................................... صٌُت انخٍبطً

  ماات ال يوجااد إلاصااوتي ىنااد لشاابيؿ شهاان يوجااد ىنااد لشاابيؿ آلاخاا  ، و تشتااتلي يجااألا لشتااول   ماات يااح  خؾااه ليغاالحتح  

يدؾااو  للجميااً، وشي اا  لشغتيااة أال يدؾاا  ماان شاا  لشتزلماات  أ ناات  لشؾتاا    مياات، ولولااس هااي مغاالحة ليااولفن، ومغاالحت  تهااو  

 لشغبتخية1

  يغزؾبس جًبػً  ...................................................... ػجذ انحق ٌغشي

يومت من أياتء لشيمال شوال تو  ،  1.أتؾك مً لش يد هضتء لما لو خوي مقت خ ، خغوعت أ  لشقتنو  ييقينت للحك في 

 اتىت  متولعالة هاو أما  مباتشػ ؽيا ،  2.ل اتم ل  للجل اة ياد   وهي ماد  نتؽياة شتغقياة جمياً نقاك جادوي لىماتي، ممات أ 

يومات متتتشياة  1. تىت  شوال جل اة ىلاس مادل    1وأىتقد  كل نت  لشنقتش موؽوىيت وتدخ   لش تت  لىؾت  م ما  ؽمد  

 يومت1 1. كل ش  تهؾي من أيتء لشيمل هي مد  نتؽية، يل أمث  من كشى لشقتنو  يخوي شنت للحك في تمديد لشدو   وأ بوو  خ   

 انُبئت األول نهشئٍظ  ............................................................. دمحم أيهشعً

 اتىت  مداد أفىايو، ؽاإكل نتنا  تادخ   لش اتت  لىؾات  م ماا  شان ندتات  شوال هاذل لياد ،  2.يتشن بة شلمد ،  تددت فاي 

أ اتس أال يات   أو أي توفيا  يات   تؾاتـ ىليا ، ىلاس 2:42.وأمت يتشن ابة شلتوفيا ، نبقاي ىلاس لشؾتا   لشغابتخية ىلاس لش اتىة 

   هتـ لش تت  لي تضت  ن أو لش تت  ليومؾح 1

  يغزؾبس جًبػً  ................................................................ دمحم إحغبٌ

 ااتىت  مداد أفىايو، ماات يمهننات، فااي ختشاة مياو  خااتال  عحا  ىتتيااة ولشواي ت اتدعي ل ااتم ل  للجل اة يااد   2.نبقاي ىلاس 

 فو لة، من منتفط لشنقك ليتيلقة ب ت يول أ  دية، هذل من جية1

 ،  ىقت   موتنية لنيقتت للجل ت  عبتخت أو م ت ، وكشى خ ألا  ختيت 1من جية  تنية

 يغزؾبس جًبػً  .................................................... اعًبػٍم انحشٌشي

ال تؾيقول ول يت، نبقى ىلس لي ونة في لشقتنو ، ؽ  تلعاي شتددياد ماد  للجل ات  ماتتلء هنات ؽابك شلتادخ  ، وتبقاى 

 ليد  لشامنية في  يتـ لشنقك1

جدوي لىمتي، وأ نت  لشنقتش يت  ؽبك لشتادخ   لشواي ينؾاميت لشنناتء لشادلخلي،  ك  يت  تدديد توفي  للجل ة ي

لؽااااااك مااااااً لش ااااااتت   نؾااااااس لماااااا  يتشن اااااابة شلغاااااابتح ولي اااااات ، ال ؽاااااا و   شتدديااااااد لشتوفياااااا ، و تاااااا ل لماااااا  ألىؾاااااات  ليهتااااااألا يتو

 لي تضت  ن شتدديد لشتوفي  لينت ألا وخ ألا لشن وؼ1

 يغزؾبسح جًبػٍخ  .......................................................... صٌُت انخٍبطً

 لشامنيااة ليااد  تداادت، لشؾقاا   لش تش ااة "44بة شلمااد  لشامنيااة ؽهااي منغااوظ ىله اات يمقتضاايو لشقااتنو ، يتيااتت  يتشن اا

 ، يميلو ندن ملامو  يوؽييت وتدديد للحد لفىيو شيت1شلمجلس" لشدلخلي لشننتء في وتوفي  ت شلجل ت 

 انُبئت األول نهشئٍظ ............................................................. دمحم أيهشعً

لؽك لش تت  لي تضت و 1 تىت ، ولشتوف 2.نددت للحد لفىيو في   ي  يبقى ينت  ىلس تو
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 يغزؾبسح جًبػٍخ  .......................................................... فضًخ إصوساٌ

 .0، ..ماادلخلوي هااي يخغااوظ لشنققااة لش تش ااة ماان لشبااتب لش تشاا  وليتيلقااة يتننااي  منتفضاات  لملجلااس، ؽؾااي ليااولت 

فضاة نققاة مات، شاذل أفتا ح  ؽييات ت  تدديد توفي  ليدلخلة في تفيقتح ، وال أمن أ  هذل ليد  ت توفي لشوفا  لشواتفي ينت 00و

 تفت ك1 21تفت ك، و تشن بة شلتيقيألا  2. لس 

 يغزؾبسح جًبػٍخ  ................................................................ عؼبد أسٌت

، ؽيذل ليولت ؽه ت ؽ ب شلمقت  ت  لشتضت مية، وشواي ال نادخل فاي هاذل 04يت ت نت  ليتت   01 لس  02م خنوي تجمً يح  

تاادخل شلخاا و  ىان ليوؽااوو، أمهان شلاا  يس تااذمح ل  تنياة وإكل ل ااتم  فااي لشوااي تقااوي"111 وإكل ىاتت لي 02إلافات  أىتقااد أ  لياتت  

لؽااً وشلاادؽتو ىاان فؾااية  كشااى أمهاان شلاا  يس منياا  ىاان لشهاا ء111"، مبااد يت مم اال لش ااتمنة شاا  يااأتي  ال شلهاا ء وشلحاادي  وشلت 

ليوؽاوو، ومان شا  للحاك فاي أ   ميينة، و تشتتلي ؽتلخ و  ىن ليوؽوو يق ح ت ترال ىن مت هاي ليياتيح  لشواي تدادت للخا و  ىان

يدااادت ياااأ  لي تضااات  خااا   ؽيااا  ىااان ليوؽاااوو، ىلمااات ياااأ  لشقؾاااتيت لشاااول ت  ىااان لملجلاااس هاااي فؾاااتيت ش ااا  لش اااتمنة ىلاااس جمياااً 

لي ااتو ت   أؽقياات وىموتياات(، وأىتقااد أنناات نياايط خقبااة تتاادلخل ؽه اات لشقؾااتيت وتتقلااألا ل تدؾاات  جميااً لشقااولنح  ولشاا ر  

 شلتوعل لحلوي ميينة1

وأؽاايؿ يااأ  تت وتلناا ، و ااتىت لؼ للجميااً، هااي مدينااة شش ااؿ لشضااديد تياايط م خلااة ت ااتوجألا ل تدؾاات   ناال راايي  

وشاايس ؽقااك موؽااوو مداادت يباادأ ماان نققااة ميينااة و نتهااي فااي نققااة ميينااة، و تشتااتلي ؽتشنقااتش يمهاان أ  يهااو  ناال راايي  ؽياا  

وهاااو أ  ياااتول ، شااان أفاااوي يت تجتشياااة أو يؾوؽاااو ة أو ول تل، ومااان للحياااؿ أ  نمناااً ممااا   شل اااتمنة مااان خاااك مهؾاااوي ت اااتو  ت، 

بيب ية، وإنمت يجاألا أ  يدادت لشانقك، شاذشى ؽتينتفضاة بضاول موجا  هاي ال تيقال، ؽاإكل نات  ليم ال ال يا   مان  وليات متيادت  

 ؽ  يمهن أ  يهو  مم   شل تمنة1

وتقاوي يااا "    01ماو  نليات، تا  تاأتي لياتت  ؽيندمت فل  يأ  هذل ليولت م تبقاة ؽيمات يي  ات ؽاذشى ألننات ناتول  ىان هاذل ل 

أىؾت  لملجلس م اؤوشو  شخغايت111" هاذل لي اؤوشية فاي خاد كلش ات هاي لىتا لؼ ياأ  شلمنتخاألا للحاك فاي أ  ياأتي ليوؽاوو مان 

ت أي  لو ااة أ لت يماات يؾيااد لش ااتمنة و ماات يمهاان أ  يوعاال  لااس خاال ميااح ، ؽيااذل ل االوب ؽياا  شاايس ؽقااك نااوو ماان لش فتيااة وإنماا

لؽيتااا ، شاااذشى أفتشاااألا يإىاااتت  لشننااا  فاااي هاااذل لياااولت يمااات يمهااان أ  يهؾااال لجمياااً  ىقاااتب شلمم ااال  كل أ لت أ  يهاااو  خااا ل فاااي م 

 لي تضت  ن للحدي  ولشنقتش بضول موؽوعي وبضول ىتتي وم ؤوي1

 يغزؾبس جًبػً  ................................................................. دمحم ججشي

لؽك لش يد  ؽؾمة   و ل  ؽيمت كهب   شي  في لياتت   تفات ك شلتيقياألا،  21تفات ك شلمدلخلاة و 2.، ياأ  تهاو  ..أنت أو

 شول ىؾو خك لشتدخل و تألوشو ة في نقتـ نققة ننتء، ىلس أال يتجتو  تفيقتح ، يدي تفيقة ولخد 1      .0وفي ليتت  

 يغزؾبسح جًبػٍخ  ................................................................صهشح دَجً

  لي تضت  ن لشوي تنػ ىلس أ  تهو  مدلخلة لش تت ..خوي ليتت   تدخلي  يهو  ؽتؽة  لس مدلخ   إلاخو ،  

يأال  00تفيقتح  شول مدلخلة وتفيقة ولخد شلتيقيألا وهذل نوو من إلا حتؼ   حتؼ في خقي ، نؾس لم  يتشن بة شلمتت  

 تتجتو  نققة لشننتء تفيقة ولخد 1
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 "يذم  لش  يس لشيؾو أو لىؾت  لشذين يقتفيو  أو   تجمو   م م   أ نت  تنتوشي  لشولمة 04أمت مت يخػ شلمتت  

نن   .3"   أىؾت  لملجلس م ؤوشو  شخغيت 111"، ؽتشقتنو  لشتننيمي في ليتت   01يوجوب م لىت   نؾبتـ111"، وليتت  

 011 ؤمد كشى هو مدتو  ليتت  ي  ت لجيت في لشننتء لشدلخلي و ميدم ، وال تلع 04تدخ   لي تضت  ن، وىلي  وجوت ليتت  

 يغزؾبس جًبػً  ................................................................ دمحم إحغبٌ

وهناااات أصااااتف  إلاخااااو  لخااااول  لشاااا أي خااااوي مااااد  تفيقتااااح  وتفيقااااة  ..ػ لشبااااتب لش تشاااا ، ؽ ااااأتقـ  شلمااااتت  ؽيماااات يخاااا

يدؾا  لشادو ل  شلمنتفضاة وإىقات    ل ا   تفات ك، ؽتي تضات  21و 2.ولخد ، ىلمت أ  لشننتء لشدلخلي لش تيك خدت ليد  فاي 

ة ليحزلنياااة لش ااانو ة يجا ه ااات ومااادلخليت ومغاااات  ؾيت ومقت ختتااا ، وماااد  لشااادفيقتح  شااان تهؾيااا  شاااذشى، خغوعاااات أ نااات  منتفضااا

و  مجااة لشؾاات ؿ وعح هاات، أو منتفضااة ي نااتمج ىماال لشواليااة، أو منتفضااة لشتقيااي  لش اانوي، يجااألا أ  نهااو  موؽااوىيح  خااوي 

تفاات ك ىلااس لفاال مااً لي ونااة وخ ااألا  2.تفاات ك،  شااذشى أفتاا ح  2.لماا  ، ؽينااتل نقااك ت ااتوجألا تفيقتااح  وأخاا   شاان تهؾه اات 

 متقلبت  ليوؽوو أولشنققة1

ؽؾاااي لش اااق  لش اااتني "111أمهااان شلااا  يس منيااا  ىااان لشهااا ء فيلاااة ماااد  للجل اااة فاااي نؾاااس ليوؽاااوو ليقااا وح  02أمااات لياااتت  

شلمنتفضة"، ؽيبت   فيلة مد  للجل ة م تؾا ، هناتل بياؿ للجمال ال يجاألا ل اتيمتشيت، ال ن  اد لشتيتمال يق  قاة لشتؾتايط 

(l’inspection)  ىن فـ  شليقتب، يل نؾؾل لشتيتمل ب  أي لشبد le volet de l’audit أمث  من  بl’inspection1 

"شواال ىؾااو للحااك فااي لشتاادخل و تألوشو ااة فااي نقااتـ نققااة ننااتء، ىلااس أال يتجااتو  تفيقااة ولخااد "،  .0و تشن اابة شلمااتت  

 أفت ح تفيقتت 1

ت ح  ؽً ىدت لي ل ، أو نلمت تى  لشؾا و   أو لفتضايو أفت ح تفيقتت ، و تشن بة ي تح  ىلس لمث ، أف 00مذشى ليتت  

 للحتي أو لي ريي  من هذل لشقبيل1

، ؽبااادي "111يقاااتفيو  أو   اااتجمو 111" تياااوؼ ب "يجاااألا ىلاااس 04ؽيمااات يخاااػ لياااتت   أصاااتف  لش ااايد   هااا   تن اااي لشااا أي

  تغنت  ىن مغقلح لييتجمة1جل ت  لملجلس أ  ي وتهت نوو من  خت لء ولشتقدي  يح  لىؾت  فبقت شهذل ومذل"، و  

 "   أىؾت  لملجلس م ؤوشو  شخغيت ىن مت يغد  ى    من أؽيتي أو تغ ؽت  تقً تد  فت لة  01وفي ليتت  

ليتتبيااة لشقؾااات ية أ نااات  جل ااات  لشااادو ل  لشيتتياااة و  ااات نت ية ولجتمتىااات  لشلجااات "، وهنااات أفتااا ح تغيحااا  موفاااً "تقاااً 

شتغاابذ فااي   تيااة للجملااة، شتغاابذ ليااتت  ىلااس لشضااول لشتااتلي "   أىؾاات  لملجلااس م ااؤوشو   تداا  فت لااة ليتتبيااة لشقؾاات ية"

شخغاايت ىااان مااات يغاااد  ىااا    مااان أؽياااتي أو تغااا ؽت  أ ناات  جل ااات  لشااادو ل  لشيتتياااة و  ااات نت ية ولجتمتىااات  لشلجااات  تقاااً 

 تد  فت لة ليتتبية لشقؾت ية"1

نال مغاو "، ؽاأفت ح فاي  خا  لياتت   ؽاتؽة  "و مهان تؾ اح  لشتغاو    "111و اد   فاي لملحؾا  ييات  تغاو   .0أمات لياتت  

 في مد  ال تتجتو  نغؿ تفيقة"، و ذشى نيقي شليؾو هتمضت من للح  ة شلتيبح  ىن موفؾ   ول  يتييت ؽة أو  متنتو1

 انُبئت األول نهشئٍظ  ............................................................ دمحم أيهشعً 

دخل، ؽتشتغو   يهو  ي  ث ختال   مات ماً، ؽاد أو  متناتو وال شلتذمح   ؽأ نت  لشتغو   ال يدك شلم تضت  لينتفضة أو لشت

 يمهن لينتفضة بيدل، هذل مت نػ ىلي  لشقتنو  لشتننيمي1

 



   0202االستثنائية أكتوبر  محضر الدورة 

 

 

17 

 يغزؾبس جًبػً  ................................................................ دمحم إحغبٌ

 هذل أ نت  لشتغو  ، أمت بيد لن  ت  لشتغو   ؽيو ييقي  صت   شلتيبح   ىن موفؾ 1

 انُبئت األول نهشئٍظ  ............................................................. دمحم أيهشعً

 لن   1   فد و   ال يهو  أي تدخل، أمت بيد لشتغو   ؽتشنققة تهو  أ نت  لشتغ

 يغزؾبس جًبػً  ................................................................ دمحم إحغبٌ

  كل متكل ييلي "ييت  تغو  "؟

 انُبئت األول نهشئٍظ ............................................................. دمحم أيهشعً

 ييت  لشتغو  ، مينتل أ  نبح  في لملحؾ   من مً ومن ؽد ومن يمتنً، ولشقتنو  لشتننيمي يض خ 1

 بػًيغزؾبس جً  ................................................................ دمحم إحغبٌ

  كل نت  لشقتنو  لشتننيمي يض خ ، يجألا إلاختشة ىلس م جي 1

"111و تيااح  ىلااس للجميااو   شتاازلء يتشياادو  و منااً لشهاا ء111" أ  ااد  ؽااتؽة ولشتغااو   ولشتسااجيل،  40وؽيماات يخااػ ليااتت  

شتاتلي " و تياح  ىلااس ؽؾاي بياؿ ليا ل  يقاوء بياؿ ليتاتبيح  يتشتساجيل ولشتغاو  ، شاذشى أفتا ح أ  تهاو  لياتت  ىلاس لشضاول ل

 للجميو   شتزلء يتشيدو  و منً لشه ء ولشتغو   ولشتسجيل ولشتدخل ؽيمت يتدلوش  لملجلس111"1

 خذؼ "لشيمتشة" وإلايقت  ىلس "ىتمل إلافلي "1 44ليتت  

تلعاي  ؽاتؽة  "111خوي نل م أشة ش   مغتلح للجمتىة لشوي ينتمو   شه ت111"، ؽمت تمنت فاي جمتىاة ولخاد  ؽا   43ليتت  

 ىبت   "لشوي ينتمو   شه ت"1

 يغزؾبسح جًبػٍخ  .......................................................... صٌُت انخٍبطً

أرمد ىلس ؽ و   م لجية لشتوفي  ؽيمت يتيلك يتشتدخ  ، ختعة أ  تدخ   لش تت  لي تضت  ن ولي تضت ل  شيت 

يدل  وجيت  لشنن  ى فة يتشنقك ليد جة يجدوي لشدو  ، ؽؾي بيؿ لخيت  تدتت  بيؿ لشنقك شلتضتو  لي تؾيؿ وإ

تفت ك ؽيمت يتيلك يتنني  تدخ   لش تت  لي تضت  ن  2.تفيقة و 1.ؽيمت يتيلك يتيحزلنية أو ي نتمج لشيمل، شذشى أفت ح 

 ولي تضت ل 1

شدي أيؾت  صت   ىتمة خوي عيتعة لشقتنو  لشدلخلي، تجألا إلاصت    لس لي تضت ل  ولشيؾول  يتشتق ي  وأال 

، مت تمنت نتددث ىن مقت  ة لشنوو ولي تول  وتوتؽؤ لشؾ ظ، شهن مً ل ؿ نجدل عت بت في %22. ة نتددث يق  قة كمو  

 عيتعة لشقتنو  لشدلخلي1

لشوي تلتدأ ب"يمهن أ  يقدء لش  يس 111"، وهذل في خد كلت  خ ؼ يح  هذل و ح   7.شدي أيؾت م خنت  خوي ليتت  

 21.  في عيتع  ت  لس وجوب لشتقدي  وشيس  موتنية لشتقدي ، ؽبتشيوت   لس ليتت  من لشقتنو  لشتننيمي لشوي تضح 21.ليتت  

 لىمتي خوي  شلمجلس  خبت  ت تق   ل ىتتية تو   نل يدلية ىند أي أن  ملاء(  لش  يس يقدءمن لشقتنو  لشتننيمي تقوي "

  للخت جية لشوي يقوء ب ت لش  يس في ى ف  ت وهذل تدخل في  فت   تغتال  ."ش  لملخوشة لشغ خيت   فت  في ب ت فتء لشوي

يتش ح  لشيتتي وتدقيك أهدلؼ للجمتىة لشت ليية، و تشتتلي ال يمهن أ  تهو  إلاموتنية  يمهن( أل  ت تتنتفؿ مً  وح ليتت  

 من لشقتنو  لشتننيمي، وىلي  يجألا تيديل ليتت  "يقدء لش  يس" يدي "يمهن أ  يقدء لش  يس"1 21.
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ىلاس لىتبات  أ  إلاصات    لاس أنا  يمهان شلا  يس منيا  ىان  02تش تهمي  لؽولل، شادي تدؾاه مبحا  خاوي لياتت  ننتقل شنق

تهؾيناات ؽيماات يتيلااك يإصااوتشية  كل تجااتو   00ماان لشقااتنو  لشتننيمااي ليضاات   شه اات فااي ليااتت   .3لشهاا ء فيلااة ليااد ، شليلاا  ؽتيااتت  

ت  ختاااا لء لشولجااااألا تلخاااال ليؤ  اااات  ؽهااااي تاااانػ ىلااااس إلاجاااا ل ل  لشولجااااألا لي تضاااات   وخوااااو للحؾااااو  تجااااتو ل لشليتفااااة وخاااادو 

لتختكهاات فااي هااذل لشغاادت، وإلاجاا ل ل  شي اا  هااي  يقااتؼ لشهاا ء، وأناات ال أفباال أ  يماات س ىلااي أي أخااد م ااأشة تهمااي  لؽااولل 

أفولشي  مجزهة ىن لشيب ، ؽينادم ت نناتفط ؽاندن نناتفط ياتخت لء ؽيمت يتيلك يإيدل  آلا ل  ألننت نلنت ىق   وأىمتي لشيق   و

وفي عمي  ليوؽوو، و تشتتلي إلاصت   شيذل في لشننتء لشدلخلي تيايي  شنات جمييات، وشهان تجاتو ل وإىماتال شا وح لشتيبحا  وللحاك فاي 

 لشوي خدت  للجال 1 .3لشنقتش تلخل للجل ة نا ل هذل إلاصت   في لشؾغل ونذهألا مبتص   شلمتت  

لشتبااحيذ فااي مؾااتهي   م م اا  و مااي ش   فااي عاايتعة لشقااتنو ، أماات ماات يخااػ تؾ ااح  يياات  أناات ألااح أ  تؾاا  إلاصاات    لااس 

تغو   نل مغو ، ؽتؾ ح   لشبيت  شيس مً أو ؽد، ييت  لشتغاو   وأ ابتب لشتغاو   ماً أو ؽاد أو لمتناتو،    ك ال نهتؾاي 

لشقاااتنو  وعااايتعت  ول ااابتب، أي ياااتشق ل   لشصخغاااية فاااي تؾ اااح  وتأو ااال لشؾغاااوي، يااال يجاااألا لش جاااوو ألو لـ  ىااادلت مضااا وو 

ااي يهاااو  عجاااة أماااتء لياااولفنح  ىااان  ااالألا لشتغاااو   ياااني  أو يتالمتناااتو، وأال نضاااتغل يتألعلبياااة  تؾغااايل لشبيااات  للخاااتظ باااي، نا

ولييت ؽااة، ؽتشقااتنو  لشااادلخلي   مناات جمييااات، وأ  نلتيااد ىااان منقااك لشقاااو  لشيدتيااة شؾااا ؼ أمااو  هاااي  جتييااة لاااي شهاان  ااالبية 

لشبتب أماتء وجيا  وتهماي  لؽاولل و تشتاتلي منيا  مان كما  أ ابتب لشتغاو  ، ؽ اتأتي م خلاة مات  اأمتنً أو شلق ؼ آلاخ  و د 

 أمو  ؽد، وشهن يلاملي تؾ ح  شش بتب وهذل من خقي مم تضت ، وهذل هو ليقغوت يليت  لشتغو  1

لىتمااتت و اات ل إلاىاا ء ولضااح، ، "111وي اامذ شو اات ل إلاىاا ء لييتمااد  شااد    ت ااة لملجلااس111"، .4ؽيماات يخااػ ليااتت  

ؽااأي لااحؾي يتااوؽ  ىلااس يقتفااة  ىتمااتت فتنونيااة ممنوخااة ماان للجيااة ليينيااة يااتألم ، شاا  للحااك فااي خؾااو  للجل اات  وال يمهاان 

مني ، نؾاس لما  يتشن ابة شإلىا ء إلاشهت وناي، أمات لملجلاس ؽا  يمانذ يقات ك  ىتماتت، يال هناتل مؤ  ات  مخاوي شيات فتنونات 

 ىتمتت1 منذ يقت ك   

 انُبئت األول نهشئٍظ  ............................................................. دمحم أيهشعً

 شيس ليقغوت  ىقت   خغة أو يقتفة  ىتمتت1 

 يغزؾبسح جًبػٍخ  .......................................................... صٌُت انخٍبطً

 نضح  يأن  م موح شلبحتؽة لييتمد  فتنونت خؾو  للجل ت ، وشيس شد    ت ة لملجلس1 

 يغزؾبسح جًبػٍخ  ................................................................ عؼبد أسٌت

 ت ل  م خناات  ؽه اات،  ؽااً ماات يؾيااد لش فتيااة وؽاا ب خ  ااة لشتيبحاا   لملخوشااة  ميااؿ يمهاان فااي  فاات   ليااولت لشوااي  اابك وتاا 

 شلمنتخألا مم ل لش تمنة، ومت هي لشغيغة لشوي من ليمهن أ  تدقك شنت في هذل ليولت  ؽً هذل لي أشة1

ات  خااتظ يااتيومؾح  ولشؾااايوؼ و مم لااي و اات ل إلاىاا ء، و تيااا 40و تشن اابة شلمااتت   ح  "يخغااػ يقتىااة  جتماااتو موا

ىلاااس للجمياااو   شتااازلء يتشيااادو  و مناااً لشهااا ء أو لشتااادخل111" وهنااات أفاااوي يأاااان لشيااادو  و مناااً لشهااا ء، هاااو أ ااالوب ؽيااا  ناااوو مااان 

و تيح  ىلاس  لشؾغك وال ييقل أ  نتددث ب ذل ل لوب وندن ن ح  لملجلس ونوت لش ؽً من م تو  ليدينة، وىلي  أفت ح "111

 لملجلس وم وؼ تدلوش  شلقؾتيت ليق وخة111"1 للجميو   شتزلء يتخت لء أىمتي
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لشواااااي تتدااااادث ىااااان تساااااجيل وتغاااااو   جل ااااات  لملجلاااااس، تمااااا  إلاصااااات   بضاااااول خؾياااااؿ ي اااااأشة  .4وفاااااي ل تباااااتـ يتياااااتت  

لشتغااااو    وإصاااا لل ليااااولفنح ، ونداااان مقااااتشبو  ماااان فاااا ؼ لياااااولفن لش وتلنااااي يتبليغاااا  يماااات يجاااا ي تلخاااال لشاااادو ل  وتبليغااااا  

ت في فؾاتيتل لشيومياة، وإصا لل و ات ل لش امعي لشبغا ي ؽيا  ناوو مان لشقاو  شقا ل ل  لملجلاس ماتتلء أ  يوجيت  نن نت و ر تن

إلاى ء ييتب  لش لقة لش لبية، وهو أيؾات تو ياك شلحناة والج  اتتل  لملجلاس، وأىتقاد ياأ   ج  اتت مقلاوب هنات يديا  تهاو  

لاااااس شنقااااال وتساااااجيل وتغاااااو   ليااااادلوال  لشيلنياااااة لشغااااايتعة يمهااااان ل اااااتيمتي لشو ااااات ل لش اااااميية لشبغااااا  ة لش  ااااامية شلمج

شلمجلاااس مااان فااا ؼ و ااات ل إلاىااا ء لييتماااد  فتنونااات، ماااً إلاصااات    لاااس مااات يبااا   هاااذل لشو ااات ل وهاااو لإلاخبااات   فاااي خينااا  شلماااولفن 

أولش تمنة يمت يج ي تلخل لملجلس، وهاذل خقا ،  ا  لشتو ياك شلحناة وإكل شا  تهان هناتل ممتنياة مان فا ؼ لش القة لملحلياة، 

ؽيناتل أ ابتب تجيلنات نقبال ياذشى م  اات أ  ات  اتوفؿ بياؿ لشاختظ ييقاو  ألنؾ ااي  للحاك فاي لشتغاو   وهاذل أما  ممنااوو 

فتنونت، شذشى وني نهو  موؽوىيح  وشوي تهو  شلمتت  مغدلفي  ت وص ىي  ت و الق  ت يجاألا ؽابقيت ب اذل لشضاول، ؽمان ياتب 

ملا  هاو ىان فنتىاة وىان لج  اتت وىان  ر ات ولضاحة، مان خاك إلاىا ء أ  ليقلوب أ  لملجلاس فاي فتنونا  لشادلخلي يضاح   لاس أ  ى

 يدؾ   وأ  يخب  و دلل وأ  يض ح ىلس ف  قت ، مت  ييقي فيمة مؾتؽة شيمل لملجلس1

و تشتتلي ؽوجية نن ي تقوي يأننت ىندمت نؾً ليولت ؽيجألا أ  تهو  ؽه ت ي ة لملجلس، وهاي أ  يا   أبياد مان " مات أ  

   ؽدي" أو أناي يى لشيقتب من أجل أ  أوفؾى ىند خد ميح 1    تهو  أو أن  تهو 

 يغزؾبس جًبػً  .............................................................. ؽكٍت أسٌج

ماااادلخلوي كل  صااااقح ، لوي خااااوي لشتوفياااا ، ياااادو  خ ت ااااية وبضااااول تقلااااي، ؽهااااي م ااااأشة ىدتيااااة، وإلاخااااو  تؾؾاااالول 

 حك في لشه ء1تفيقة أو نغؿ  تىة، نن ل شل 02تفت ك، ولىتبت   خ  يمهن أ  يقوي  2.تفيقة و 1.يمقت ح 

 312تفيقااااة شلتيقياااات ، ماااات مجموىاااا   12.تفاااات ك تيقيناااات  1تفيقااااة شلماااادلخ  ، و 422تفاااات ك تيقيناااات  2.وتقنياااات ؼ

 اااتىت  ونغاااؿ شلنققاااة لشولخاااد ، هاااذل تو  لخت اااتب تااادخ   لشناااولب و ر ااات  لشلجااات  ومااادي ي لشققتىااات ،  7تفيقاااة أي 

 اتىت  لياذمو    اتيقت، ؽاإكل منات  2.،  انقً ختمات فاي تناتفؿ ماً ؽإكل نت  جدوي لىمتي يؾ  ىلاس أفال تقادي   ا ث نقاتـ

 ااج ؽً ىاادت تفاات ك لياادلخ   ولشتيقيباات ، ؽ جاات  تق ااي  للجل ااة ىلااس    ااة أيااتء  كل أ تتاا  للحااك فااي لشهاا ء، شهاان ماان جيااة 

ييقاى تق  ا   يخ عاة  أخ   يجألا أخذ لمو  يموؽوىية، وليوؽوىية هي أ  لشنقتصت  لشقو لة موت  ت لشلجت ، وفي لشدو  

نقتش جميً لش تت  لي تضت  ن، شذشى أفت ح   ث تفت ك ىوؼ تفيقتح ، و تشن ابة شنققاة نناتء، ؽهاي شايس تادخ  يال هاي 

 توجي  شلنقتش شن ي تغـ  أفل من نغؿ تفيقة1

وشاايس ؽه اات و تشن اابة شلضااك لش ااتني ماان ماادلخلوي ؽيتيلااك ينقاال وتسااجيل وتغااو    جل اات  لملجلااس، ؽتيااتت  هناات ىتمااة 

تخغاايػ شلاادو ل  ليغلقااة، وىمومي  اات فااي خااد كلش اات تو اايً، يميلااو أ  أي منباا    ى مااي فاادء ملتم اا  لحؾااو  هااذل للجل ااة 

ؽاااا  يوجااااد ماااات يمناااااً، ىلااااس أال تهااااو  للجل ااااة ىمومياااااة أي مؾتوخااااة ليااااولب شلجميااااً، أمااااات خؾااااو  بيااااؿ لشااااختظ لشاااااذين 

ؽا  أمان أنا  ياؤ  ، و تشتاتلي ال نؾايك ول ايت، ؽياذل لي اأشة ىتماة وت ا ي ىلاس ي تدىه   لش  يس شلنقل ليبتصا  أو ناإى ميح  

 للجل ت  للختؽية شيذل لشننتء أو يتقي للجل ت  لخ  1
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  يغزؾبس جًبػً  .............................................................. دمحم انحبرًً

يااتشيوت  شديبتجااة هااذل لشقااتنو ، أ   أ  هنااتل خ ت ااية ماان لشولماات   عاا  أ  اات ولضااحة، وال يجااألا أخااذهت يد ت ااية، 

ن   مت يقً في بيؿ لملجتشس من تجتو ل  في لشوف  في فلة  خت لء، شاذشى نتا ل لشه مات  ممات هاي ونال ولخاد يتدمال ؽندن 

 م ؤوشيت  ؽه ت1

اااتفي شلتاااادخل شهاااان تو   فتيااااة، شااااذشى  و تشن اااابة شلوفاااا ، ؽتشياااادؼ هااااو  نؾاااابتـ، أي أ  يأخااااذ ناااال م تضاااات  وفتاااا  لشوا

لملجلااس، ومتتلمناات نتااوؽ  ىلااس جاادوي لىمااتي ولشو اات ك ؽلماات ال ندؾاا    ؽتدديااد لشوفاا  هااو مضاا وو و ؾاا ؼ  نؾاابتـ تلخاال

ات   ماادلخ تنت فااب ، ومماات كماا  لش اايد صااهيألا أ  ااج هنااتل لجاات  ياان أ لت لينتفضااة وتقااو   لؽواات  ، أماات لشاادو   ؽلمنتفضااة لؽوا

 مبتص   وإيدل  لش أ  تو  إلافتشة في لشنقتش ولشته ل 1

أ  يقاادء لشاا  يس111"،  كل ناات  ىلااس لشاا  يس ىنااد يدليااة ناال تو   تقاادي  تق  اا   خباات ي،  "يمهاان 7.أماات ماات يخااػ ليااتت  

 تىة، شذشى يان أ لت كشاى ؽيناتل تقات     لشادو ل  ولشلجات  أو يمهان تقادي  فلاألا شلا  يس، نيلا  أ   02تو   أو  02ؽ يلامنت 

ن لش ااااتت  لي تضاااات  ن للحغاااايلة أو ؽهاااا   ىاااان هااااذل هااااو لشقااااتنو ، شهاااان ماااان لشنتخيااااة لشيمليااااة، نت مياااات لختيت  ااااة، وماااان أ لت ماااا

 مض وو أو نققة مت  بق  منتفض  ت في تو   مت، أ  يتقدء يملتمس أو أية و يلة أخ   ؽتأليولب مؾتوخة1   

 يغزؾبسح جًبػٍخ  .......................................................... فضًخ إصوساٌ

يد يتشؾياااال،  كل خ جناااات ماااان تل اااا   هااااذل لشقااااتنو ، يجااااألا أ  نلمااااس ؽياااا  مقت  ااااة خقوفيااااة، خغوعاااات أناااا  يت أ اااانت لش اااا

 لملحتمي، وهنتل أىؾت  في  لى لملحتمت ، ؽيذل لشقتنو  هو ولجية تت وتلن  يتأل تس و ينن  ىملنت يد      نول 1

، أؽاايؿ يأناا  ماان خقناات مم تضاات  ن وم تضاات ل  أ  نتوعاال يااتشتو يك إلاشهت ونااي ش فاا و ىلااس .4و تشن اابة شلمااتت  

 ت ة لملجلس"، ؽمن خك و ت ل إلاى ء لشوعوي شلميلومة1تت    للجل ت  ولشتذمح  يتينتفضت ، مً خذؼ "شد    

 يغزؾبسح جًبػٍخ  .......................................................... صٌُت انخٍبطً

شلتوؽاايذ، ىناادمت تداادث أنناات يجااألا أ  نبلااي أ  نبلااي يناات  لي اات   لشااديمق لفي وأ  نهااو  خماات  شاا ، يجااألا أ  نخاا   ماان 

  نخاا   ماان لشقوفيااة لشوااي  نؾااً كليتناات ألنناات ندؾاا   شننااتء  اايدهمنت جميياات وشاايس ننااتء  اايده  أ اامت  ميينااة ؽقااك، وأ

ؽه اات أنؾ اانت وأ  نضااتغل ىلااس فااتنو  نمااوك ي يدتاا ء  وح لشقااتنو  ومبلااي ىلااس ليقت  ااة لشقتنونيااة وللحقوفيااة، ؽمنااً لشهاا ء هااو 

تدتااوي ىلااس للجااال ل  ىلااس ىاادء  ختاا لء وإلاخاا ي، وشهاان ال أىقااي  .3م ااأشة م ؽوؽااة  ؽؾاات تتماات، أؽاابك لشقااتنو  ؽتيااتت  

ك،  ااول  مناا    ي اات أو م تضاات ل، فااي   ااوت  آلاخاا ، وهناات ال أتداادث ىاان   اايس بييناا ، نداان نضااتغل ىلااس فااتنو  شنؾياايي للحاا

ؽه ااات  شالمياااة "يقااادء لش ااايد  21.تلخلاااي  ااايدهمنت جمييااات ولشاااذي  ح  ااال شلاااو ل   لشوعاااية، وندااان ندتااا ء لشقاااتنو ، ؽتياااتت  

 لش  يس"1

تشيوت  شلقااتنو  لشاادلخلي، ؽياادت لي تضاات  ن لشااذين يدؾاا و  لش اايد صااهيألا أ  ااج أصاات   لااس لشنقتصاات  فااي لشلجاات ، و اا

أىؾت  شول لجنة(، و تشتاتلي ال يدؾا   جمياً لي تضات  ن لشلجان أو ينتفضاو  ؽه ات، ؽاتشنقك تناتفط تلخال  7لشلجت  مددوت  

يقاااي  ر تنااات لشااادو ل  وشااايس ياااتشلجن، ولشقااا ل ل  تؤخاااذ تلخااال لشااادو  ، ألنااا  فاااي بياااؿ ليااا ل ، وممااات ت جنااات، ندؾااا  لشلجااات ، ن

 ومقت ختتنت، وشهن مً ل ؿ نجد لشجزىة لشيدتية، يجألا لشققً مً هذل ليمت  ت   كل أ تنت ؽي  لشبنت  و صتغتي جمييت1
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م اااأشة أخااا   ىضااانتهت وال ن  اااد أ  نييضااايت فاااي هاااذل لي خلاااة وفاااي هاااذل لشوالياااة يتشؾااابك، وهاااي للحاااك فاااي للحغاااوي ىلاااس 

دلخلي يااأ  لي تضاات ل  ولي تضاات  ن شي ااول فااي وؽاايية ليااولفنح  لشيااتتيح  ياال هاا  لييلومااة، يجااألا تؾاامح  هااذل لشقااتنو  لشاا

صا نت  فاي لشت ايح  ، و تشتااتلي يجاألا أ  نؾامن لشنناتء لشاادلخلي "يداك شلم تضات ل  ولي تضات  ن  فاا و ىلاس نتؽاة لييلوماات  

ناات نقلااألا و اات ك ونؾااً فلباات  ونولجاا  يتوجياا  فلااألا شاا  يس للجمتىااة" وأال نتوجاا  مماات توجيناات فااي لشواليااة لش ااتيقة، خياا  م

يؾ و    لى م ق   للحك في لييلومة، ؽتلحك في لييلومة شلمولفن لشيتتي، وأمات لي تضات  لشاذي هاو فاي لملجلاس شا  للحاك 

فاااي  فااا و ىلاااس لييلومااات ، شاااذشى أفلاااألا أ  تؾاااتؼ ؽقااا   ختعاااة ب اااذل لي اااأشة ؽااامن لشقاااتنو  لشااادلخلي، ندااان نبلاااي م خلاااة 

لؽاك وفاي تالشؿ، ؽينادمت نقتا ح ؽاندن ال نيلاي شخغات بيينا  أو ن  اد لشي فلاة أخ   وشيس م   خلة  تيقة، ون  د لشذهتب فاي تو

 يل يتشيهس ن  د  ف و1

 . يغزؾبسح جًبػٍخ..............................انضهشاء دَجً

 صه ل لش يد لش  يس، لش تت  للحؾو  لشه لء1

مدلخلاااة   اااتتك  لي تضااات     ناااألا للخياااتفي ؽيمااات يخاااػ للحاااك فاااي  فااا و ىلاااس  يتشن ااابة يااادلخلوي  اااتلتدأ مااان خيااا  لن  ااا 

 ى   ىلس لشدو  ليي  لشذي يقدم  لش يد لش  يس،  تو   ختفة في نل تو   ييلي أليلؾت  ولنق فت من هذللينقلك ؽتني 

لشنقاااتش فاااي لملجتماااً ولشواااي توضاااح مااان ختفاااة ياااح  تو   وتو  ،  ولشواااي تمااانذ مااان خ شيااات ليلؾااات  لشواااي تمااا  ت ل ااا  ت موؽاااوو  

خ شيااات خاااك  فااا و ىلاااس ليلؾااات  ليتيلقاااة يتيضااات يً لشواااي تمااا  منتفضااا  ت خااا ي لشااادو ل  يديااا  يهاااو   لي تضااات  ىلاااس ييناااة 

 و وؽً في لشغو   ىلس نل متيت  تدلوش  يتلجمتىة1

فاااي تفيقتاااح  لكل تااا  لخت اااتب ت تقنيااات ممااات تااا  يخغاااوظ ليدلخلاااة  00و لياااتت   ..تددث ىلاااس ماااد  لشااادفيقتح  فاااي لياااتت  أهنااات  ااا

ماااان  1يتالؽااااتؽة ي  9ىؾااااو،  وشاااا  ياااات  لخت ااااتب  لشاااا  يس مااااً نولياااا  ولشااااذي يلااااػ ىاااادته   42لخت ااااتب ىاااادت لي تضاااات  ن فااااي 

ؽقااااك و تشتااااتلي لكل فمناااات  42م تضاااات    اااايبقى شاااادينت   .4ولكل تاااا  مااااح    ماااان  4.لش ااااتت  لي تضاااات  ن لجاااان أي ماااات مجموىاااا  

ة و ت  لخت تب تفيقتح    تؽيت في نل تو   ىن نل ؽ ت يم ل لش اتمنة ولؽاؾنت لشادفيقتح  شلتيقياألا  يغابذ بيملية خ تيي

تفاات ك شواال ؽاا ت ولكل تماا  ىمليااة لشؾاا ب ىاان ناال تو   ولشوااي ىاادتهت  اا ث تو ل  خاا ي  لش اانة ؽاات  مم اال لش ااتمنة  3شاادينت 

تشتاااتلي فااي  أيااي يجاااألا خ ااتب ت ىلااس هاااذل لشضااول و تشتااتلي ؽااات  تفيقاااة فااي لش اانة هماااوء لش ااتمنة ،ليحزلنيااة و  0. ااينتفط يااد  

تفيقتاااح  تهؾاااي ال  هناااتل مولؽااايً ال ت اااتدعي لشتااادخل فاااي خينااا  هناااتل مولؽااايً لكل ل تنااات لشتدااادث ىلاااس ي ناااتمج لشيمااال هااال 

ة  اااتهؾي  ل باااً تفااات ك شلم تضااات  مااان لجااال لينتفضاااة ؽاااتلجولب شاااد   ااايتتته ، يتالؽاااتؽة شب ناااتمج ىمااال للجمتىاااة  ومنتفضااا

ليحزلنية و  مج  ت في ل باً تفات ك ماذشى لكل لؽاؾنت لشتقياي  لش انوي لشياتء شلجمتىاة لو أي لما  لو موؽاوو  هاتء جادل،   يخاػ 

 لش تمنة وي عس لي تضت  لشذي يم ليت لشنقتش ؽه ت وف ح هذل  صوتال  هنت يتملجلس ولشتقليت  لشوي يقمذ لشه ت ليولفن1

ت  في تدخل لش يد  لي تضت   لشوي لصت    ؽي  ىلس ل  نل م تضت   يلتزء يدو ل في لشلجناة يتشن بة شدو  لشلجن ولضح ممت ج

ليوموشاااة لشيااا  ىلمااات لنااا  اليمهااان ل  يضااات ل فاااي جمياااً لشلجااان1 وشياااذل   ااابتب ف خااا  هاااذل  ماااو  لماااتء لش اااتت  لي تضااات  ن 

 1يتىتبت هت هتجس لي تضت  في توعيل لش  تشة شلمجلس الن  يم ل لش تمنة

وهاذل مات ل  اد توؽايد  ول  تات  لشقاا ل   فاي هاذل  فات  ىلاس م اتو  لشيدتيااة لولش فمياة لش  تؽاية لو مات يمهننات ت امي  ت ميااؿ 

 يمهن شلم تضت  لشتغ ؼ مً هذل لشوؽ1ً
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مجمااال ليااادلخ   لشواااي جااات   فاااي لشغااامي  وفيماااة وال ن  اااد ل  تؤخاااد  لك  صاااه ل شل اااتت  ليتااادخلح ، ؽقاااك شلتوؽااايذ ىلاااس ل 

يد ت ااية1  اا   ال  لياانشا لشتضاات ني مؾاا وؼ ىلااس للجميااً ومااذشى لشيماال للجمااتعي  ااول  ىلااس م ااتو  لشت اايح  لو لييت ؽااة،  

قتنونياة لشواي تؤف نات  ال  هدؽنت شا  نؾاس لشتوجا ، وهاو تنمياة ليديناة، وشواي يات   صاتغتي يق  قاة جمتىياة وؽاك لشؾاوليك لش

 يجألا ل  تت  لينتفضة يق  قة م نة1

يخغااااوظ لييلومااااة ؽيااااذل الييااااد لصااااوتي يتشن اااابة شناااات الناااا  ماااان خااااك جميااااً لش ااااتت  ولش اااايدل  لي تضاااات  ن ولي تضاااات ل  

نو للحغااوي ىله اات  ااول  ىاان ف  ااك مهتااألا لش  ت ااة، لو لش ااتت  ليااومؾح  تاا  شي اا  هنااتل نيااة مبيتااة يااح  لشؾاا  قح   ااول  لناات

م ح ين لو ميت ؽح  يتىتبت همت ل ت يح  في نضا ولتختت لشق ل ل  وت صيد للحوتمة،  الننات نم ال ؽ  اك ولخاد ونلنات هنات مان 

 لجل نؾس لشيدؼ ونل من ي  د لييلومة ؽجميً  يولب  تؾتذ يوجي 1

لؽتا  يجادوي  ىماتي لمت يتشن بة شلتوفي  وخوو نهو  ىمليح  يجألا ت صيد ليد  لملحدت  ؽيمت يؾيد ممت ل  لل جميً يت  مو

 يم ؽقتت  لشوي تتؾمن ليولؽيً لشوي  تت  منتفض  ت تلخل للجل ة يقتىة  جتمتىت ، وشيذل من  ؽؾل  ىدلت 

 ولشتدؾح  شيت فبل لشوشو  شلجل ة خوو نتمهن من توؽح  لشوف  ىلمت ل  متيت  تدلوش  هو لشق ل ل  وشن يقتغ  لشنقتش  

 ل هنتل مذشى شقت ل  لشلجن لشوي يت  ىقدهت من لجل منتفضة لشنقك في لشدو   نل خ ألا تخغغ 1ىلس هذل للحد  ي

لفتااا ح ل باااً تفااات ك شوااال متااادخل وتفيقتاااح  شوااال تيقياااألا ممااات ل  نققاااة نناااتء ولضاااحة ال  ااات نققاااة توجه ياااة شااان تتجاااتو  نغاااؿ 

ل متيجميناات لؽؾاال ماان  و لـ هااو تيتفااد تفيقااة و مهنناات لؽااتؽة تفيقااة تاا  نتجااتو  النناات نداان هناات ماان لجاال لشيماال ال  هناات

لخ قي وتضت ني وتيتفاد ىمال جماتعي يد ان نياة فتيلاة شلتنؾيذ1وشياذل ؽات  لشانقك لشواي لصات  شيات لش اتت  لىؾات  لي تضات  ن 

، و تفيقااة ولخااد  0(ل بااً تفاات ك،  لشتيقيااألا فااي  3يخغااوظ لشتوفياا  لفتاا ح مدلخلااة فااي  
 
( نققااة ننااتء يتىتبت هاات .( تفيقتااح 

ة توجه ياة فاد الت اتغـ  خواو نغاؿ تفيقاة لخيتنات تا  ي اتوجألا ىلينات ت صايد لشوفا ، ماً لشيلا  ل  مات   منات هاو لشيماال نققا

ال  متيجمينت هو تيتفد لخ قي تيتفد تضات ني تيتفاد لشيمال للجماتعي، ولشنقاتش و ؽوات   وتنؾياد لشقا ل ل  ليتخاد  لكل نتنا  

لفاألا وت خاه وتبااح لي ات   ولشيادؼ فاي لش  تياة فتيلة شلتنؾيذ تو  ل  ننييو لشدو  لشذي  اتق دم  لىؾات  لييت ؽاة ال  ات ت 

هااااو لتخااااتت لشقاااا ل   لشيااااتتؼ يتالجمااااتو لكل نتناااا  ؽياااا  ليغاااالحة1 ولكل لفتضاااايو  ماااا  للااااس لؽااااتؽة  ااااتىتح  ياااات ال ونتملااااو ل   يقنااااً 

 لشؾ  ك ولشؾ  ك  خ 1

 خيغزؾبسح جًبػٍ..............................عؼبد اسٌت

ات  ،ل جااو لييااد    ال   لشقااتنو  هااو ل ؽااية شلؾاابك،خوو ال نيقه اات ميلااو لخاا  الياات  ء ميياات،    هااذل  مااو  ماان للخقااو   يماات نا

اي تاات  لينتفضااة فااي لفاات  لشنولياات ولي ونااة،  لىتقااد لنلااي  و تشتااتلي لكل مناا  جااتتل فااي م مااى يجااألا لؽااتؽة مااتت  فااي هااذل للجتنااألا شوا

ماااا   اااايؤخد ب ااااذل لشق  قااااة ؽاااات  لشقااااتنو  يبقااااى م جياااات و بقااااى ؽااااتيقت  عاااا  لنااااؿ للجميااااً،  ؽيماااا    ااااتشتى وشهاااان ل  ناااات    

و تشتااتلي مااتهو مقلااوب هااو تدقيااك ؽياا  هااذل لشغااؾة لشؾاابقية  شلقااتنو ،   والى فااة شاا  يتشنيااة فااي هااذل  فاات ، نداان ال ننااتفط 

تؾااابك ىملنااات،  و تشتاااتلي لكل نتنااا  هناااتل  لشنياااة ولشوااال ىلاااس ىلااا  ينياااة للجمياااً،  ىلاااس ل  ااات خ ااانة ندااان ننقاااتش ماااولت فتنونياااة

م خناااات  يجااااألا ل  تؤخااااذ يتلجديااااة لش  مااااة وتوؽااااً، و   ؽتناااا  يلامناااات تجزيلياااات هناااات فااااي ليااااتت  يق  قااااة م ااااتقلة و  ؽماااات تماااا  

 م خنت  يجألا ل  يؤخد يتلجد لش يد لش  يس1
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ح ومضا وو فاتنو  تلخلاي ننتفضا ، وهاذل مات ننتفضا     تلخال هاذل للجل اة هناتل مقت خات  يات  تادلوشيت، ممات لناي هذل مقت   

لفغد لشيمل  يجتبي ولشنؾس  يجتبي   مت ت  لخدهت يمؾيوء لخ ، نية ينؾس ليجتبي1   لفغد يتشنية ىلس ل  ت عح  مبيتة و

تفت ك شول متدخل  ايتخذ  2.وهو متيدهمنت خوو لكل ل تنت تقبيك منقك  يتشن بة شلنقتش ؽتن  يت  وؽقت شلقتنو  لشتننيمي

ىؾو وشيذل لش لألا ت  لشت محز ىلس ليد  لشامنية شول متدخل وت  تدديدهت، ت   .4منت لشه ح  ال  ىدت  ىؾت  لشذي خدت في 

 ال  لينتفضة  ت تغـ  وف  فو ل وهذل شيس في عتلحنت والفي عتلح للجمي1ً

 كبرت انًجهظ..............................سؽٍذ فُبٌ

تفات ك فاي لشوالياة لش اتيقة وشهان  2.ل  د ل  لصح  لن  من خ ي لشتج  ة ولشتج  ة تدهمنت جمييت، شقد ابك ل  فمنات يتج  اة  

 تفت ك نتؽية شول متدخل ل نت  لينتفضة، و تشتتلي لكل نت  هنتل متي تدك لؽتؽة 3مً م و  لشوف  لتضح ل  

ممت جت  في تدخل لش يد لش  يس يت ال  ختعة لكل نات  ليوؽاوو ليجاتبي و تيلاك يب ناتمج لشيمال لو بياؿ لشبا لمج لشواي   لشوف  

 تنتفط ىن ف  ك   تؾتؽة خت   لملجلس ل نت  لشلقت ل  لشتضتو  ة لشوي يت  ىقدهت يتالؽتؽة لن  ال ينتفط تلخل 

فات  تضات ني و دؾاو   خاول  فاي لشلقات ل  لشتضاتو  ة النا  تلخال لملجلاس لملجلس ؽقك وشوي يت  جملة وتؾغاي  يناتفط  فاي ل

يتىتبت هات لخيتنات فا ل ل  مغاح ية1 ندان    فاي هاذل لينتفضاة ل  تت  لينتفضة  يتختغت  وكشى من لجال لتخاتت  بياؿ لشقا ل  

خت ااتب تدديادل  ،ىلااس أي  لكل تا  ل لكل الخاه للجميااً ما  ماان لشوفا  لشاملااي لشاذي ن اا  له   مان لجاال لتخاتت لشقاا ل  لش  ات ي فااي

تفت ك شول متادخل ولشاذي لخيتنات فاد يغال للاس ل بياة ىضا  متادخل ما   ن ا  لى مان لشوفا ؟ 1  لشتوفي  في تفيقتح  لو  ث

وشيااذل فااي  ل ااي يجااألا ل     تتجااتو  تفيقتااح  لو    ااة تفاات ك ول بيااة مدااد لفىاايو، ال  اات نتؽيااة ، هنااتل لؽااتؽة ياات ال ياات  لىاادلت 

ؽوو فبل لشوشو  شلجل ة يتملختغ  ليؾيد،1 لمات يتشن ابة يات  ابك ؽقاد نات  هناتل لخاد لش اتت  مان لىؾات  لي تضات  يان  ليو 

تفيقة ومً كشى تجد لكلننت عاتعية، ونتملاى لنؾ انت ماً لشيلا   31تفيقة و  32مدلخلت  لخيتنت تتجتو   تىة  من ليتدل  من 

دو ل  تجد م ء النؾيما  لخيتنات، وشياذل ؽتالن ات  لشيملاي ل بياة تفات ك نتؽياة لن  متيألا جدل وم هك1وىند لشيوت  ملحتؽ  لش

نققة وفد يتجتو هت و تشتلي لكل تا  لش امتح يت بياة  0.ىمتي يتؾمن لخيتنت   شلمنتفضة في أي موؽوو ميح ، ممت ل  جدوي 

 2. ت، لماات لكل فااد  وخااد  ماانذ تفيقااة شلؾاا 32تفاات ك شواال متاادخل فااي جميااً لشاانقك لشوااي يتؾاام  ت جاادوي  ىمااتي  تغاابذ  

 تفت ك شول متدخل ميؿ  يهو   م   و تشتتلي ؽت بية تفت ك تهؾي ال  تجتو هت م هقة ومتيبة1

 يغزؾبس جًبػً..............................حبرًً اندمحم 

ش يد لشا  يس فاي تدخلا ،  يتشن بة يت تقدم  ي  لش يد  لي تضت    يتت ل  ألا،  يخغوظ لشنوليت لشوي ت  كم هت من ف ؼ ل

لمااان لنااا   لجتياااة ىلاااس لشتيقياااألا لشاااذي جااات  فاااي تااادخل  لش ااايد  لي تضااات     ناااألا للخياااتفي،  خاااح  لفت خااا    يااا تبك لشتااادخل 

يتشيدت لشاملي،  الننت  ال نتددث يتينقك لشيدتي،  ممت ل  د ل  لؽيؿ لن  ل نت  مغتت تى شلقتىاة منات نناتفط مان لجال لشبنات   

ت  ليضت يً ندن ن  د  و   ؽه  اة فاي ليديناة ولملجلاس، وخواو لكل خادث وجات  فاي تادخل  لش ايد لشا  يس موؽاوو  ولشتقدء ولنج

لشنولياات  ؽيااذل ال ييلااي  ااو  لشنيااة للح اانة للختشغااة ماان لجاال لشنقااتش،  وخوااو لكل لفتضاايو  ماا  وتىاا  لشؾاا و   للااس لؽااتؽة 

ال  هناااتل فااا ل ل  ونقتصااات  تدااات  ىلينااات كشاااى و نااات  ىليااا  ؽقاااد لشوفااا   ؽاااتفي مااان لجااال لينتفضاااة وجبااا  ىلينااات لؽاااتؽت ،  

يتشغنت في لشنقتش من لجل تدديد ليد  لشامنية،  ممت لني لصتف  مقت ح لش يد لش  يس يخغوظ ل بية تفت ك ىن نل تدخل 

 في لشنقتش و تفيقتح  في لشتيقيألا وتفيقة في نققة ننتء1
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 زؾبس جًبػًيغ..............................ؽكٍت اسٌج 

تفات ك  2.يتشن بة شتدخلي وخوو يت  للح   في هذل لشنقتش يق  قة ىق نية يخغوظ لشتوفي  لشاملي،  لكل ت  تدديادل فاي 

 تىة،وشيذل ؽمد  ىض  تفت ك شنققة ولخاد  وؽها    71شول متدخل،  فم  بيملية خ تيية ل تنتج  م  ت لن  يتقلألا منت  

ىؾول ،ولكل نت  جدوي  ىمتي يتؾمن  تة نقك وت  تدخل جميً  ىؾات    42يت ىلس ولخد  مبتشػ ؽي  هذل لكل ت  تق يم

تفت ك شول ولخد ؽيذل شيس يمنقك وخوو نهو  موؽوىيح  ومنققيح  يجألا ل  يت  ت صيد لشوف  ؽيمت  2.في لينتفضة يد  

لف1ً   يؾيد وتقبيق  ىلس ل ؼ لشو

  ؾبسح جًبػٍخيغز..............................صٌُت انخٍبطً

مات تمناات لننات نتداادث ىان لشنولياات ال ل  اد كماا   هاذل لشولمااة،  وشهاان ل  اد ل  لوضااح لننات ال نضااتغل ىان ف  ااك لشنوليات، ياال هنااتل 

فتنو  يؤف نت وشوي نهو  ولضحح  الييد  لخد يجيل  لشقتنو ،  و تشتتلي لكل نت  لملجلس  يضتغل يتشنوليت ىلي  ل  يت جميات 

ي ول  ياات  ؽاا   لشتوفياا  مااً م لىاات  لي ونااة خ ااألا نااوو لشنقااتش،  ولشاانقك ليد جااة يجاادوي  ىمااتي، وشيااذل فااي لشقااتنو  لشاادلخل

 يجألا لؽتؽت  في لشقتنو  لشدلخلي1 

 سئٍظ انُبئت االول..............................دمحم ايهشعً 

ة ىلاااس لخاااد مااان لش اااتت   ىؾااات  اليمهااان شقاااد لصااا   للاااس ل باااً تفااات ك وماااً م لىااات  لي وناااة، وخواااو لكل خااادث ل  لخيلااا  لشولمااا

 توفيؾ  لتنت  لينتفضة ختعة لكل نتن  ليجتيية ومؾيد 1  

 يغزؾبسح جًبػٍخ..............................صٌُت انخٍبطً 

 يتشنقك1   ال لش يد لش  يس، لكل نت  شدينت لشقتنو  لشدلخلي ؽتن  من ولج ي   شتزلء ي 1 ولؽتؽة لشنقك مً لي ونة ؽيمت يتيلك

 سئٍظ انُبئت االول..............................دمحم ايهشعً

لي وناااة ختؽااا    فاااي جمياااً تجليااات  هاااذل لملجلاااس وشهااان خاااح  تخب يلاااي ىلاااس خ ااان لشنياااة وتتجلاااس، ماااذشى تدااادتت  ىلاااس منقاااك 

يدهمناات هناات هااذل لينقااك لشياادتي ،وشاا  نيقااألا ىلااس كشااى  عاا  ل   لوي ماات فاا خت  فااي تاادخله  هااو لينقااك لشياادتي، ىلماات لناا  ال 

لؽك في جميً  مو  يت هو لؽؾل شنت جمييات وجات  فاي تادخلي لنا  لكل خادث ل  تفيقتاح  ال  ومت يدهمنت هو لشتضتو  ون عس شلتو

 تهؾي ؽت   نددت  ل بً تفت ك مً لي ونة1 

  يغزؾبسح جًبػٍخ..............................صٌُت انخٍبطً

  يد لش  يس،  يخغوظ لشتوفي  وشهن ؽقك ن  د ت جمة لشنوليت  في  فت  لشقتنوني1 شن نختلؿ ب ذل للخغوظ لش

 سئٍظ انُبئت االول..............................دمحم ايهشعً

لؽك ييننت1   شقد ت  خدؼ لينقك لشيدتي وفم  بض ح كشى،  ومت يدهمنت هو لشتو

  ًبػًيغزؾبس ج..............................دمحم احغبٌ 

لش ا ء ىلاايه ، ؽيماات يخااػ هااذل لشنققاة،   ماات لعلااألا لشتاادخ   لشوااي لصاات  شيات لش ااتت  لىؾاات  ليتاادخلح  ولشوااي تتؾاامن ل ل  

وىد  لفت لخت  ال  لش ؤلي لشذي يق ح نؾ   هو هل ندن في تقدء وفي منذ لموتنيت  وؽ ظ لمث  لء لننت في ت لجً؟،  الن  في 

ناال ىؾااو ماان لىؾاات  لش ااتت  لي تضاات  ن يتخااد خقاا  فااي لشولمااة ىلااس لش ااول ،   ااول  ىلااس ناات   02.1لشواليااة لش ااتيقة  اانة 

م اتو  لييت ؽااة لو  علبيااة،  وناات  هنااتل ماان ينااتفط يااد  خمااس  ااتىت  فااي هااذل لشقتىااة وللااس خااد لش ااتىة هنااتل ماا    ماان 
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لش اتيقة ياد  خماس للاس  ا   اتىت  يتولجد مينت ب ذل للجل اة،وم    لش ايد لشا  يس لش اتيك لشاذي نات  يناتفط فاي لشوالياة 

 1 .020و نة  02.1يق  قة م ت  لة تو  لنققتو في لشؾت   ليمتد  يح   نة 

 انُبئت االول نشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

تء مياااد   لش ااايد لخ ااات  هااال هاااذل نققاااة نناااتء، ال  تلعاااي شاااذم   شاااختظ يت ااامت ه ، ندااان فاااي هاااذل للجل اااة نناااتفط لشننااا 

 لشدلخلي، لمت يتشن بة شلوالية لش تيقة لعبد  من ليتضيي ىند لن  ت هت، 

 يغزؾبس جًبػً..............................دمحم احغبٌ 

لفااً مااً لشيلاا  لناا  نتناا  تاادوء لينتفضااة لمثاا  ماان ىضاا  تفاات ك،  ولهاال لشقااتنو  يتااوتتو  للااس لؽااتؽت   لتداادث لنق فاات ماان لشو

 وشيس لشت لج1ً 

 انُبئت االول نشئٍظ..............................شعًدمحم ايه

 ندن ش نت في جل ة لشقؾت  لش يد لخ ت  لن   جل ىملي ن  د منى مدنت يم خنتتى1  

 يغزؾبس جًبػً..............................دمحم احغبٌ 

ح لش ايد لشا  يس وهاو ل  نيبا  ىلاس لشنوليات يتشن بة شلم خنت  تبلو ىلس ل ت يت  شوي ال يغبذ شدينت ت لجاً وهاذل هاو  ليقتا  

للح نة ول  تيقى شنت  صت   ىلس ل  نيمل في لفت  تضت ني شول مات  ايؾيد هاذل ليديناة و اتمن  ت، و بقاى لشقاتنو  لشتننيماي 

قتنونياة لمثاا  يمهان لشياوت  لشيا  فااي ختشاة مات،  مماات ل  اد ل  لصاح  للااس ىادء تقييادنت ياا  وفا   نق فاة،  ول  تيقااى  موتنيات  لش

متيمهن،  شيذل لفت ح يح  ل بً تفت ك و ىضا  تفات ك خ األا لهمياة ليوؽاوو ومتقلبتتا 1و فاي هاذل للحتشاة يمهان شل ايد لشا  يس 

لشتاااادخل بضااااأ  ليااااد  لشامنيااااة لشوااااي ت ااااتدقيت لشنققااااة مماااات يجااااألا ل  ييقااااي هااااتمط  لماااات لفاااال لو لفىاااايو، و ىلااااس  فاااال يجااااألا 

هنات فاي فاتنو  لشنناتء لشادلخلي،  و مهان لشياوت  لشيا  ىناد للحتجاة،وهنت ل  اد ل  لصاح  ل تدؾت   فىايو و جاألا  صات   لشيا  

لناا  لخ  اا  ياابيؿ  ختقاات    ماان لشبدليااة  ختعااة لكل ناات   يخغااػ لااي تفيقااة فااي لينتفضااة لؽؾاال ىاادء للحؾااو ، وهااذل 

 ييلي لنلي عح  م عوب في لينتفضة1

 ئت االول نهشئٍظانُب..............................دمحم ايهشعً 

 ختصت وهلل لش يد دمحم لخ ت  لفدم  لشنية في منتفضة1 

 يغزؾبس جًبػً..............................دمحم احغبٌ 

تبتتي لشنيت  للح نة، لشيوت  لشي  في ختشة مت ممت لفت ح ل  تتولجاد لي وناة مقت ناة يتددياد لياد  مان  ا ث تفات ك للاس خماس 

 دد لفىيو وخ ألا لهمية ومتقلبت  ليوؽوو، ولكل نت   يددت لي تفيقة لؽؾل ىدء للحؾو 1تفت ك للس ىض  تفت ك م

 انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً 

 ش  نددت تفيقة يل ل بً تفت ك1 

 يغزؾبس جًبػً..............................دمحم احغبٌ 

ة، ولشتدليل ولشتصخيػ من لجل لفنتو لشق ؼ  خ ،  و   مت شدي لفت لخت  في لشتيديل الن  شن يت  منحي ؽ عة في لينتفض

من لجل تجو دهت وتقو  هت1ممات شان لناتفط   مات هاو مقا وح فاي جادوي  ىماتي،  عا  ليتضايي يمات ؽيا  وبييو ا  ما  نات  ىادت 
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تغـ  ل  ااد ماان ل بااً  ااتىت ، مماات ل جااو ماانه  ومياادي لشاادو ل  لشوااي تاا  تاادلوشيت فااي لشواليااة لش ااتيقة وماا  ماان لشوفاا  نتناا  ت اا

 تدديد لشوف  من للس في لشننتء لشدلخلي1 

 انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً 

نداان نضااتغل يمنقااك ت صاايد لشوفاا  ي ااتوجألا ىليناات وؽااً  فاا  منققااي، ولناا  ىلااس ىلاا  يااذشى، لماات لشتوفياا  ؽ اانددت ماان 

 ت ك مً لشيل  ل  ل بً تفت ك نتؽية جدل شلنقتش1تفيقتح  للس ل بً تف

  يغزؾبس جًبػً..............................دمحم احغبٌ 

 ن  د ل  تت   صت   لشي  هنت في لشننتء لشدلخلي1

 انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً 

ما  ممات فلا  ل  يؾاتؼ وفا   ل اد نؾايؾ 1لى ؽى لش ايد لخ ات  لناى  نددت من تفيقتح  للس ل بً تفت ك ولكل ل توجألا   

 م   و ت تغل ل بً تفت ك جيدل1

 يغزؾبس جًبػً........................................دمحم حبرًً 

لؽاااك ممااات لننااات ىلاااس ل اااتيدلت شلمنتفضاااة ياااد   تفيقاااة لكل لفتضااايو  مااا  للاااس كشاااى مااان لجااال ؽااابك  ماااو   42ندااان ن اااعس للاااس تو

تي ح  لشيمل ولكلخغل خ ؼ لولخت ؼ   ل   نلجأ شديمق لفية ىلس ل تس ل  يت  لشتغو   ىلس لشتوفي  لشذي  يت  و 

تدديدل1 لمت يتشن بة شتدخ    لش يد لي تضت  دمحم لخ ت  نتن  هتتؽة1 هنتل مت هو لها  لكل لفتضايو  ما  ل  يناتفط ياد  

 لي موخد، وتوؽح  لشق وؼ لي  مة من لجل  صتغتي1  تىتح  ننتفط صـ  ل  يهو  للجو م  ء ولش  

  يغزؾبسح جًبػٍخ..............................صٌُت انخٍبطً

 نققة ننتء:

ل جو من لش تت  للحتؽ  ن ل  يتوجيول  شل يد لش  يس في لخد لشولمة الن  من يتا أس للجل اة خواو ال تات  ليادلخ   بضاول 

 تنت يت  تلخل للجل ة1

 يغزؾبسح جًبػٍخ..............................حًىٌصهشح س

لش يد لش  يس لكل نتن  شدينت تج  ة ؽندن نيتز ب ت مم تضت  ن لكل ش  ن تؾيذ من لشتج  ة ميؾمت نتن  ل تؾدنت من 

لفوشيت ولرمد ليجتييتش ت ونققً مً لش لبيت  وليي ف   لشوي تييك لشتج  ة في لشتديح  لملجلس يتىتبت  ل  مدينة تت وتلن  

ىله ت ىلس ل  ت في ختجة شلتقبيك ومت هو ىملي وتؾتق  للس مجوىة من  مو  خي  ل   ول  شلققً مً لشذي  بك ىلمت ل   

شيس هنتل ب ذل ليدينة لشذي  بك وشهن هنتل لشلدي  بك مقق  ت صؾتهيت، ؽول مجلس  ح  هذل ليدينة يتدمل 

بك في  ل ي يجألا ت صيد لشوف  وهذل متتدتتج  مدينة تت وتلن  من لجل لش  وؼ ليجتييتت  و لبيتت  وشلققً مً لشذي  

ب ت وتنمي  ت1لمت يتشن بة شلتوفي  لشذي خدت في ل بً تفت ك ؽيو نتفي جدل ينتفضة أي موؽوو وكشى من لجل ت صيدل 

 ختغت  في لشوف  لشذي ولشت ؽً ىلس  خ تس لشذلتي وكشى من لجل تسجيل ل مت نت يمدتؽ  لشدو ل  ول  نيمل ىلس 

 ن   له  خ ي نل تو   ولشذي نت  يدوء لمث  من خمس  تىت 1

  يغزؾبسح جًبػٍخ..............................صٌُت انخٍبطً

 نققة ننتء: ندن هنت من لجل لينتفضة وتنمية ليدينة وشيس من لجل تسجيل ل مت نت يمدتؽ  لشدو ل 1
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 يغزؾبس جًبػً..............................دمحم احغبٌ 

 نققة ننتء،

ال  هذل لشنققة شيت ى فة  يت يح  للجل ة، ؽدح  ين  تدخلنت في لينتفضة ؽت  مقت ختتنت موجية  مبتص   شل يد لش  يس  

وشيس لش ت ىلس بيؾنت شبيؿ، لو تيقيألا ىلس تدخ   لش تت  لي تضت  ن ؽول من ش  لفت لح يقدم  ش يد لش  يس 

 ىؾت ، وشيس  توت لؽيتي ىلس تدخ    خ  ن1     ولش تت    

 يغزؾبسح جًبػٍخ..............................صهشح سحًىٌ

لنت ش  لفغد لخد في تدخلي ال  م مي موجا   شل ايد لشا  يس  يتىتبات م    ايس للجل اة وال لىقاألا ىلاس لخاد، نات  يتمواتني ل  

ااي ياات  ؽيمااا ؟ ولىيااد لفت لحاااي لتاادخل بيااد  نقاااك ننااتء، ختعاااة  ؽيماات يتيلااك يتشلااا ذي  اابك ممااات ل  ااد ل  صااا ح لشلااذي  اابك شوا

 شل يد لش  يس ؽيمت يخػ ل بً تفت ك نتؽية شتجزيل مت تدتتج  مدينة تت وتلن  من خ ي لشدو ل 1

 انُبئت االول نشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

 هدؽنت هو منتفضة لشننتء لشدلخلي1  

 يغزؾبسح جًبػٍخ..............................صهشح سحًىٌ

لنت م مي موج  شل يد لش  يس يتىتبت م    يس للجل ة، وال لىقألا ىلس لخد، نت  يتالموت  ل  لتدخل بيد  نقك نناتء ىلاس 

ي  مجموىااة ماان لياادلخ   وختعااة ليوجيااة وليتيلقااة  ياات لشااذي  اابك،  النااي ل  ااد ل  لصاا ح لشااذي  اابك خوااو ياات  ؽيماا  مماات لناا

 لىيد لفت لحي ل  ل بً تفت ك نتؽية شتجزيل مت تدتتج  مدينة تت وتلن  خ ي لشدو ل  وصه ل1

  يغزؾبسح جًبػٍخ..............................فضًخ اصوساٌ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب، لش  ء ىليه  مجدتل،

يومت ينتفضة ليضتنل لشوي تيتني م  ت  1.لىقى شلدو ل   4..-3.شتذمح  ؽقك يتشن بة شلتوفي  ؽتشقتنو  لشتننيمي 

يوء من للجل ت  خ ي تو   ولخد ،  وهذل ييلي لن  شدينت متيهؾي  .0ليتء أي مت مجموى   7لش تمنة وليدينة مً لؽتؽة 

تفت ك ؽتني لفغد لخيتنت هنتل مولؽيً ميمة ت تدعي كشى،  في خح   2.من لشوف  شلمنتفضة،  وخوو مت جت  في مدلخلوي 

ل مولؽيً اليمهن تجتو  خوو تفيقتح ،  وشهن لكل نت  هنتل متيلامنت ؽيو لينتفضة ولشض ح ولشتمقيك يجألا تمديد هنت

 هذل لشوف ، ال  هذل لشقتنو   ي  ي ىلينت يد   تة  نول ، ويت  نقيد لنؾ نت يدفيقتح  وفد التهؾي في   ت لشؾه  1 

ل  نتغتؼ ىلس ىلس لشتوفي  متتلم  ش منت مغلحة ليدينة شلتذمح  في تفت ك و  2.لك   جت  من لش تت   خول  ل  نددت 

، منت في هذل لشقتىة ننتفط في لخد  لشدو ل  وتالمن كشى مً صي   مؾت  0229للس  نة  0224لشوالية ليمتد  يح   نة 

نت هو  صتغتي مً بيؿ وتلبية ليبت ل، وتلهمنت لشوف  للس ت جة لننت ش  نتنتوي لية وجبة ومنت النيح   هتمتء ال  مت  م

 لنتنت ل  لش تمنة لشوي وؽي  تق  ت يتملجلس1
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 يغزؾبس جًبػً..............................اعًبػٍم انحشٌشي 

 صه ل لش يد لش   يس،  

لوشيت لوال متيجألا ل  ي تدؾ ل لش تت  لىؾت  لي تضت  ن هو ل  للجل ة تتؾمن    ة مجموىة من لشنقك لشوي يت  تد 

ل نت  للجل ة، لمت يخغوظ لشتدخل ىلس ل  ل بً تفت ك هي لي موح ب ت ال  في بيؿ  خيت  يتؾمن جدوي لىمتي  بية 

 ىض   نققة1

لنت مً مقت ح ل  تبقى لش لقة لشتقدي  ة شل  يس شوي يمدت في لشتوفي  ل نت  تدخل أي ىؾو خ ألا للحتشة لشوي ت تدعي 

  لخيتنت هنتل من ليتدخلح  من ي تغـ  وف  فو ل ل نت  لينتفضة، و مت ل  لش يد لشتمديد، ممت ل  د ل  لؽيؿ لن

لش  يس هو ليض ؼ ىلس للجل ة يجألا ل  يت  كشى يتالؽتؽة هنتل  فتية لخ فية من ف ؼ لش تت  لىؾت  لي تضت  ن، 

ليد  لشامنية شول نققة متتلء ومذشى هنتل بيؿ لشتدخ   لمت ل  تهو  في لشغمي  لو لشيهس و  يت ش  يت  تدديد 

لشقتنو  ينػ ىلس كشى،  أي تدديد لشوف  خ ألا نل نققة ختعة لكل نت  ىدتهت  بية ىض  نققة ل  يت  ؽبك شول 

نققة ليد  لشوي  يت  لشتدلوي ؽه ت ىلمت لن  في يدلية للجل ة تنتفط لشنقك  ولس من جدوي  ىمتي يد  فو لة مت 

لىؾت  للس ت جة ل    يغتت و  تو  ل   7و 1ىدت ليتدخلح  للس  ل  يغبذ ىدته  مت يح   ي تغـ  وف  وبيدل يتقلػ

يتلقي  جتية لو لشتيقيألا ىلس تدخل  وتو  لتمتء للجل ة1شيذل لنت مً ل بية تفت ك في لشتدخل لو لخد لشولمة ومً تفيقتح  

ش لقة لشتقدي  ة شل  يس الن  يدك ش   ؽً للجل ة في لشتيقيألا و تفيقة ولخد  في نققة ننتء، لنت مً ل  تيقىغ خية  ل

 ولىتت  ل تئنتؽيت1

 يغزؾبس جًبػً..............................دمحم احغبٌ 

لنت في نن ي ل  نيمل ىلس خل و ك   وهو  تة تفت ك في لشتدخل شول متدخل و    ة تفت ك في لشتيقياألا، يتالؽاتؽة للاس ل  

 (1   1تو   تة  ىدت ليتدخلح  لخيتنت ال يتج

 انُبئت االول نشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

مندنت لشه ح  شيذل لشنققة مً لشيل   لن  نقتش عحي،  لك   نددت ل بية تفت ك شول  متدخل وتفيقتح  في لشتيقيألا ممت  

فيؾ  ل نت  ليدلخلة ختعة لكل نتن  لشؾه   ل  لش  يس ش  للحك في لشتمديد ممت لن  شى شن يمنً  لخد من لشتدخل لو خوو تو 

في لشغمي  وشهن مً ت صيد لشوف  مذشى للحؾتل ىلس لحة لش تت  لىؾت  لي تضت  ن خوو اليته   مت  بك في لشوالية 

لينغ مة ولشوي فد يقوي لشنقتش للس لوفت  متأخ   ممت ي لألا لشتيألا و  هتـ و غبذ للجميً في ختشة الي تى شيت وشيذل 

ت ح ل بً تفت ك ىلس ل نح  في لشتيقيألا و تفيقة ولخد  في نققة ننتء   لكل نت  ليوؽوو ي تدك لينتفضة ؽ يت  تمديد لف

 لشوف 1

 يغزؾبس جًبػً..............................ؽكٍت اسٌج 

ىؾت  اليتدخلو  في لينتفضة في لفت  لي ونة لنت مً تدخل لش يد لي تضت  دمحم جب ي خح  لخب نت ىلس ل  لعلألا لش تت    

وهذل ينتفؿ خقي في لشتدخل لكل ل ت  لينتفضة لك  ميؿ كشى و هل  يت  تنت ي لخد من  ىؾت  ش خ  لكل نت  ىدت 

 مهتألا لملجلس يتؾمن    و  ىؾول ؽيذل ييلي ل  هنتل لفغت 1
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 انُبئت االول نشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

 شلمدلخلة شن يتنت ي لخد الخ 1يتشن بة 

 يغزؾبسح جًبػٍخ..............................صٌُت انخٍبطً 

 بك لي ل  لص   للس ت ج  خ ن لشنية في لؽتؽة عغح   في لشتوفي  مً م لىت  لي ونة خ ألا لشنقك ليد جة في جدوي 

  ىمتي1

  ئٍظانُبئت االول نش..............................دمحم ايهشعً

شقد  بك ل  لص   في تدخلي، يمت ل  لش لقة لشتقد  ة تيوت شل  يس ؽتن  يدك ش  تمديد لشوف  خ ألا لشنققة ليق وخة 

 شلنقتش  لكل نتن   ت تدعي لشن ؽية كشى1

  يغزؾبس جًبػً..............................دمحم احغبٌ 

 ي مً لموتنية لشتمديد خ ألا لهمية لشنققة1  لنت مً  فت لح لشذي تقدء ي  لش يد لي تضت  دمحم جب   

 انُبئت االول نشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

  يت  كشى خ ألا متت توجب  لشنققة في لينتفضة ممت  تبقى لش لقة لشتقدي  ة شل  يس1

  يغزؾبس جًبػً..............................دمحم احغبٌ 

 دخل و   ة تفت ك في لشتيقيألا1لفت ح خم ة تفت ك في لشت

 انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

 من  مقمئنت ونتوج  شلبتب لش لب1ً

 يغزؾبس جًبػً..............................دمحم ججشي 

 :  انجبة انشاثغ

تؽة،  يت  لصيت    ئلة و جو ة ىب  ليوفً تتؾمن   ئلة ليوجية الىؾت  مجلس للجمتىة لوال يجألا لؽ : 43انًبدح 

  شهت وني شلجمتىة1

 تنيت : لؽتؽة لخ   ؽيمت يخػ   ئلة لشهتتيية تيقى لشولمة خ ي للجل ة لملخغغة ش جو ة ىلس   ئلة لشهتتيية 

لي لش تيك يتؾمن شغتخألا لش ؤلي في مد  ال تتجتو  تفيقتح  ىلس ل  تيقى لشولمة شغتخألا لش ؤلي ال  لشننتء لشدلخ

 هذل  ؽتؽة وت  خدؽيت هنت1

  انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

شقد ت  لشتسجيل وشهن يت  صيت  ال ل   ل  ت ؽ و  ة ؟ يمت ل  للجل ة ىلنية و ت  لصيت هت ممت ل  موفً لشب يد  شهت وني 

 ىمتي ؽمت ليغا  من كشى؟1يت  ؽي  نض  مدؾ  لشدو   مً جدوي   

 يغزؾبس جًبػً..............................دمحم ججشي 

 يميلو  ل  لي تضت  ش  للحك في توجي    ئلة شل يد لش  يس وش  للحك في لش ت  وهذل مت ن  د  نض ل في موفً للجمتىة1
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  انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

 نض  مدتؽ  لشدو ل  يتيوفً ومذشى ملخػ لملحؾ 1 يت 

 يغزؾبس جًبػً..............................دمحم ججشي 

 ال    ئلة شيت عبغة ختعة، لي في ف ح  ؤلي متيلك يتي لصوتي وفي أي فقتو1

  شهت وني شلجمتىة1  أي ىؾو ش  للحك في وؽً  ؤلي متتبي ولش يد لش  يس ش  خك للجولب وهو مت ن  د نض ل في ليوفً

  انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

يمت لن  يت  نض  لملحؾ  وملخغ  مؾغل، ؽلمت  يت  نض  لش ؤلي ؽقك؟ يمت ل  ليوؽوو لشذي تت  منقتصت  في للجل ة 

 ؽتن  تلقت يت يت  نض ل يتشب يد  شهت وني شلجمتىة1 

 يغزؾبس جًبػً..............................اعًبػٍم انحشٌشي 

  مت ل  لشقتنو  ينػ ىلس   ئلة لشهتتيية، الن  تخغػ ش  جل ة ختعة ومؾمنة في  جدوي  ىمتي لشذي يت  ل  تش  

 ليوؽوو صـ   شل تت   ىؾت  ممت لن  يت  تغنيؿ للجل ت  وم  ت جل ة ختعة ش جو ة ىلس   ئلة لشهتتيية،  لشوي ش  

   يمس يتشننتء لشيتء،  و يت  لشتأصح  ىلي  من ف ؼ لش لقت  لملحلية بيذ كشى يت  نض ل في ليوفً بيد ىقد لشدو  1

 انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

  جل ة ختعة ش جو ة ىلس  يت  نض ل ينت  ىلس ليق   ليتخد  ولشغتتـ ىلي  في هذل  فت  بيد لىدلت جدوي لىمتي يتؾ

   ئلة لشهتتيية1

 1ارٌ ًَش نهجبة انشاثغ وَفزح انُقبػ

  يغزؾبس جًبػً..............................دمحم احغبٌ 

 لش  ء ىليه 1

هو ؽيمت يخػ لشبتب لش لبً وللختظ يتشلجن ال ل  د لشنقتش في  فت  ليتيلك يتشنغوظ لشقتنونية،  وشهن مت ل ت  لنتبتهي 

 تىة،  .3: ولشوي تتؾمن توتو فلبت   ىؾت  النت تب لشلجن لشدل مة شد    ت ة لملجلس أي فبل  34نققة في ليتت  

بيد ليغتتفة ىلس لشننتء لشدلخلي يددث  32الخدلث لشلجن    يأتي بيدل في لشبتب لش لبً من لشؾغل لش لبً  في ليتت  

يلو لن  لكل ت  تدديد لشلجن في جل ة وشهن لنت تب لىؾت  لشلجن شن يت    لملجلس في نؾس لشدو   خمس لجن تل مة، يم

 توتو فلبت   ىؾت   34و  32 تىة،  وشيذل لفت ح خوو ال يهو  تنتفؿ يح  ليتتتح    .3بيد ىقد تو   مولشية أي بيد 

نيقتت للجل ة لملخغغة وشيس  تىة، أي  فبل ل .3ليتيلقة يتت تب ىؾو ة لشلجن لشدل مة شد    ت ة لملجلس خ ي  

الن  ت   34و  32الخدلث لشلجن لملخغغة النتختب  ر ت  لشلجن ونولي  ال  هنتل تنتفؿ في ليتتتح  و تيلك  م  يتيتت  

 لخدلش ت1 

  انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

 ييلو يتخدلث لنتختب  ر ت  لشلجن ونولي 1

  يغزؾبس جًبػً..............................غبٌ دمحم اح

لفت ح لملخغغة النتختب  ر ت  لشلجن ونولب   ىوؼ لملخغغة النتختب  ر ت  لشلجن ونولي 1وهذل مت ل  د  ل  لصح   

 لشي 1تغيح  لشغيغة ؽقك شلتوضح لمث 1
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  يغزؾبسح جًبػٍخ..............................فضًخ اصوساٌ

 م تضت   وم تضت  ونت  ىدت  41لش لبً لوال يتشن بة شلجن لشدل مة في لش تيك نت  ىدت لملجلس يلػ  ؽقك في لشبتب

 ممت يب    متؾت  يت بً لجن 1 .4لشلجن خم ة وشهن    تقلػ ىدت مهتألا لملجلس للس 

  تلخل لمت يتشن بة شلجن ليؤفتة لو ليوؽوىتتية لفت ح في لفت  ليقت  ة لشتضت مية ل  يت  لص لل  ، جميً لشؾـ 

 هذل لشلجن خ ألا ليوؽوو خغوعت مت     من1

 يغزؾبسح جًبػٍخ..............................صٌُت انخٍبطً

 صه ل لش يد لش  يس،

مااااااان لشقاااااااتنو  لشتننيماااااااي،   01لؽاااااااتؽة ؽيمااااااات يخاااااااػ تقلااااااايػ ىااااااادت لشلجااااااان  ااااااانجد لصاااااااوتي النااااااا  خاااااااح  يااااااات  لشياااااااوت  شلماااااااتت  

جناااااااة   يتجاااااااتو  ىااااااادت لىؾاااااااتم ت خماااااااس،  ول  يااااااات  لنت اااااااتب نااااااال م تضااااااات  شوااااااال لجناااااااة ولشاااااااذي يضاااااااتـ  ؽيااااااا  ىلاااااااس ل  نااااااال ل

اااااااي يهااااااااو  هنااااااااتل  ختعااااااااة فااااااااي لشلجاااااااان لشدل مااااااااة،  و تشتااااااااتلي  اااااااايق ح شاااااااادينت لصااااااااوتي وشيااااااااذل يجااااااااألا تقلاااااااايػ ىاااااااادت لشلجاااااااان،  شوا

 تول   في لشتم يلية تلخل لشلجن صـ  ل  ال يم ل لي تضت  نل لشلجن1

 انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

أي مهتألا لملجلس للجمتعي ممت  .4م تضت  من  01لكل ت  وخدث ل  خدتنت خمس لىؾت  ىن نل لجنة  وؼ ندغل ىلس 

ل  لشقتنو  لشتننيمي يددت في هذل  فت  من خم ة للس  بية لىؾت  مدد لفىيو ومت ينت لنت ندن هو خم ة لىؾت  ىن 

 نل لجنة1 

  يغزؾبسح جًبػٍخ..............................صٌُت انخٍبطً

شاااادي م خناااة يخغااااوظ  لجنااااة ، ممااات و اااايخوي شنااات لشنقااااتش لمثاااا   لكل تااا  تقلاااايػ ىااادت لشلجاااان  ااايمهننت ماااان لشتم ليااااة لمثااا  

 لشضؤو   جتمتىية ولش قتؽية ولش  تؽية1 

  انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

 ىلس فتنو  لشتم يلية في لشلجن لء لن  يجألا تقو   مت ؟ هل تتدد ح 

  يغزؾبسح جًبػٍخ..............................صٌُت انخٍبطً

لتدد  ىلس ل   نل لجنة تل مة ل  ال تقل ىن خمس ول  تددت شيت خمس لىؾت  شوي ندنى يتش م يلية لمث  الن  لكل ل لت 

 ل تل   ، ؽتشقتنو  شن يخوي شنت كشى، لخد من  ىؾت  ل  ينت ألا للس ىد  لجن بضو 

 و نولج  لصوتي في مت يتيلك يتش م يلية تلخل لشلجن مول ،الننت ن  د ل  يهو  تولجدنت ختؽ ل في ىد  لجن1 

مذشى شدي م خنة يخغوظ لجنة لشضؤو   جتمتىية ولشتقتؽية ولش يتخية ولشغنتىة لشتقليدية تد س  مو  لشتتشية 

 وهو لشتبحيذ في ليغقلحت  يخغوظ ي لمج مدو  مية ولتمت  لي أ  ولشقؾل، تقليغيت في وؽيية لي أ  ولشقؾل في

 ة لتمت  في تقو ة لشقد ل 1مجتي لشتنمية، و شختظ في وؽيية لىتفة يهؾي لؽتؽ 

لمت يتشن بة شلجنة لشتيتو  ولشض لنت  لشوي ت  تخغيغيت شل تت  لىؾت  لييت ؽة مت هو ليييت  لشذي ت  ي  هذل  -

لشتخغيػ، ال  لشقتنو  اليلاء ل  تددت يتشؾبك شلميت ؽة، ممت يمهن ل  تخغػ شلميت ؽة  لجنة لخ   يدي لجنة 

ؾ  ميمتح  ؽقك،  ممت ل  هذل لشلجنة يجألا ل  تل  في جميً لشض لنت  م  ت لشضؤو  لشتيتو  ولشض لنت ،ت  ال  ت ت
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 جتمتىية ىلس جميً لي تو ت   ول  نتن  خت جية لء تلخلية وخوو ىلس م تو  لملجتمً ليدني، ويت ت  تؾغيليت ىن 

لشققتو للختظ ولشيتء وجميية لملجتمً لشلجنة لشوي تل  في جميً  تؾتفيت  ولشوي مذشى ش   جميً  لشلجن ولشض لنت  مً 

ليدني وت  ؽغليت من لتؾتفية لشض لنت  من لجنة لشضؤو   جتمتىية ىلس ل  يت  ؽغليت وتؾتؼ شلجنة لييت ؽة، لمت 

يتشن بة شلجن ليؤفتة يجألا ل  تت  تم لي  ت في جميً مهونت  لشلجن ليؤفتة لو مت ي مو لشلجن ليوؽوىتتية ولشوي مددت  

شامن ولموت  وليوؽوو ؽتيؤفتة يجألا ل  تت  ؽه ت تم لية جميً مهونت  لملجلس ممت ىيدنت كشى، ول  د ل  لكم  يتشلجنة في ل

  منية ولشلجنة لشبحية ولشوي نتن   تيقت ولمتؾي ب ذل لشقد 1

  يغزؾبسح جًبػٍخ..............................عؼبد اسٌت

  تضت  ن1لش يد لش  يس، لش يدل  ولش تت  لي 

في ت تري مقتؾألا خوي تهو ن هذل لشلجن لوت ل  لتوفؿ ىند لجنة لشتيتو  ولشض لنت  يبدو ل  ت لجنة لتل  ة يتمتيت  شيت 

تو  ن ولضحة وهي لشيمل ىلس  و لـ لىدلت مضت يً والريي  لمث  من كشى، لوت مي ؽة متتخؾي  هذل لشينتو ن ؽدح  

تددت  لشلجن في والية ميينة لو في ىمل مجلس ميح ،مقت نة مً  ت   لشلجن وخوو  نتددث ىن تو  لشلجن ؽتلجميً يي ؼ مت

نهو  موؽوىيح  يبدو ل  ت تددت م ق  ت ىمليت وتددت  هدلؼ لشوي  تقوء و تضتغل من لجليت  نتىدلت لشد ل ة  

 ولشب لمج ، وليقت لخت  ولشيمل ىلس ؽبك  تؾتفيت 1

ل  ت تتهو  من لجل ىمل ميح  يتمتصت مً متهو مقلوب،    لجنة لشتيتو  ولشض لنت  وفي ف ل     يية شيذل لشلجن ىلس 

يتىتبت هت لجنة لتل  ة  الىدلت لشتولمة  ش   لت ي يتشن بة شلمضت يً هنتل نمتك  لشوي نضتغل ىله ت وش نت مقتشبح  

ي  يؤوي ت يح هت شلجنة لشتيتو  ولشض لنت  يتج  تت ميح ،  و تشتتلي لت ت ي ىن متهي لشقيمة ليؾتؽة شيذل لشلجنة،  ولشو

 شلميت ؽة هذل  ؤلي لتملو ل  لجد ش  جولب من ف ؽه  لش يد لش  يس؟1

 يغزؾبس جًبػً..............................دمحم احغبٌ 

ولشض لنت  ىلس شدي لفت لح   مت في نؾس لشنققة لشوي لصت   شيت لش يد  لي تضت     نألا للخيتفي وليتيلقة يلجنة لشتيتو  

 ل  تت  شيت لؽتؽة لشتيتو  مً لشققتو لشيتء وللختظ ولملجتمً ليدني1

تم   صت   للس لشققتو لشيتء وللختظ يجألا لؽتؽة ولملجتمً ليدني الن  لخيتنت تق ح لتؾتفية تخػ   .3في لشؾغل 

للختظ وشه  ت عح  ولضحة يجألا لؽتؽة لملجتمً ليدني وشوي تت  منتفض  ت من ف ؼ هذل لشلجنة  ع  ل  ت تتؾمن لشققتو 

 ؽيتشية لملجتمً ليدني1 

 يغزؾبس جًبػً..............................اعًبػٍم انحشٌشي 

 صه ل لش يد لش  يس، 

يتشن بة شتييح  لشلجن يت  كشى في لفت  ىقد تو   الختيت   ر ت  لشلجن ولىؾت هت،  الن  اليت  كشى ىن ف  ك   ختيت  من 

شختظ وشهن ىن ف  ك مهتألا لملجلس للجمتعي ،  ممت لن  لحد    ش  يتضح بيد لشلجن لشوي  يت  تخغيغيت ف ؼ  

ش تت  لىؾت  لييت ؽة، لو الي ؽ  ك نت ، لنت مً تخغيػ لشلجن شلميت ؽة ال  تو  لشلجنة هو  ىدلت ال لمث  من كشى1 

ن بة لي شيس شدي أي لصوتي في جميً لشق ل ل  لشوي ولملجلس هو من يتخد لشق ل  هذل من جية1 من جية لخ   يتش

 يتخدهت لملجلس في تخغيػ لشلجن الىؾت  لييت ؽة،  ول  لنتن  ليتيلقة يتيحزلنية و ليتشية لو عح هت،  وشهن من يتب 

ي  ؽبك لي تو ت  ولشؾبك شوي يت  لشنقتش في لفت   ختغتظ من لجل لشتنني ،  و  ؽت  جميً  ىؾت  مخوي ش
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ىؾو و تموت    للحؾو   .4للحؾو  ل نت  ىقد شقت  لشلجن،و مهن لجميً لش تت  لىؾت  لي تضت  ن ولشذي ىدته  

شلمنتفضة و بقى تو ل ل تضت ي ؽقك   لشتغو   ؽتن  من لختغتظ لىؾت  لشلجن لشدل مح  و بقى لشق ل  للحت   

 شلمجلس هو لش يد لش  يس1

 يغزؾبسح جًبػٍخ..............................فضًخ اصوساٌ

ل  د ل  لصح  ىلس ل  لشتوفي  لشذي منذ شنت من لجل ت ل ة هذل لشقتنو  عح  نتفي1 ممت ل  د لن  لتت  لنتبتهي بيؿ 

ليغقلحت  شوؽً ي ة خقوفية في لشننتء لشدلخلي وخؾنت شه لمة  ن ت  ولكل الخننت ؽلجنة لشضؤو   جتمتىية 

لش يتخية ولشغنتىة لشتقليدية، ن خه ل  هنتل بيؿ لشتدقح  في لشتيبح  في خك  ن ت  ومت ن خه ولشتقتؽية ولش  تؽية و 

هو مغقلح لي تىد  ولشدى  و تمت  وهذل ييلي ل  هذل لشؾئت  الت  د  و  لي تىد  ولشدى ،  وخح  نتددث ىن 

ؽيمت يخػ ت مية  شختظ توي  ختيتجت   تمت  ؽت  لش يت ة لشيمومية يغؾة ىتمة  ت  تجتو   مغقلح  تمت ، 

للختعة ش  ييد هذل ليغقلح متدلوي بيد  تؾتفية لشدوشية  لشوي ت  توفيييت ىلس خقـو  شختظ في وؽيية لىتفة  نة  

 ش  ييد تدلوي لشختظ في وؽيية لىتفة وت  تيو ؾيت  شختظ للحتملح  ش ىتفة1 0227

 يغزؾبسح جًبػٍخ..............................صٌُت انخٍبطً

ل  اااااااد ل  لتفاااااااك فاااااااي بياااااااؿ ليؾاااااااتهي ،  ممااااااات جااااااات  فاااااااي تااااااادخل لش ااااااايد  لي تضااااااات   ل و ل  ؽتؽااااااامة يتشن ااااااابة شلجناااااااة لشضاااااااؤو  

 جتمتىياااااااة يجاااااااألا لىاااااااتت  لشننااااااا  فاااااااي لشغااااااايتعة شتقااااااادي  ليقت  ااااااات   ن اااااااتنية يااااااال مقت  اااااااة خقوفياااااااة تباااااااحيذ  شاااااااختظ 

لمج كل  لشغاااااااالة يتشاااااااادمج مااااااااذشى  صاااااااات   فااااااااي لشد ل ااااااااة وليغااااااااتتفة ىلااااااااس فااااااااي وؽاااااااايية  ىتفااااااااة مااااااااذشى1ولشيمل ىلااااااااس لشباااااااا  

 مضت يً ليبتت   لشوفنية شلتنمية لشلض  ة ىلس ل  يت  لىتت  لشغيتعة في هذل لشنققة وليغتتفة الن  ش  يت  

تااااااااات   ليغاااااااااتتفة تلخااااااااال لشلجناااااااااة وهاااااااااي ت ل اااااااااة ليضااااااااات يً لشتتشياااااااااة فاااااااااي لفااااااااات  ليباااااااااتت   لشوفنياااااااااة شلتنمياااااااااة لشلضااااااااا  ة ىلاااااااااس ل 

 ت ل   ت تلخل لشلجنة1

مذشى  صتغتي ىلس منذ شلميت ؽة خوو ال يت  ؽي  يتلخقت ىلس لىتبت  لن  مغقلح فدحي في خقي  ال  ت تيت ؼ،  ممت ل  

هنتل هنتل تقا   في لىقت  لييت ؽة موؽوو من لجل لىدلت وشيذل ؽت  نقت ح لشتقليػ شلجن لشتيتو  ولشض لنت  مت 

  ل  يضغل م ح  ليتهألا مً لش يد لش  يس وال تلعي من لجنة لشتيتو  ولشض لنت  وخوو عيتعة للجدو  من  ممت يمهن

  تؾتفيت  ؽت  ليغتلح  تل  ة شلجمتىة  لشت ليية هي من يقوء ب ت وشيذل لفت ح ل بية لجن شوي نضتغل يت  دية لمث 1

 يغزؾبس جًبػً..............................دمحم ججشي 

 م  ت : شدينت مض وو يقت ح خمس لجنلكل نت  

 لشلجنة ليولؾة يتشتيمح  ولىدلت لشت لب ولشبيئة1 -

 لشلجنة ليولؾة يتشتيتو  ولشض لنت 1 -

لؽك لشيمومية وللخدمت 1 -  لشلجنة ليولؾة يتي 

 لشلجنة ليولؾةيتيحزلنية ولشضؤو  ليتشية ولشب مجة1 -

   تؽية ولش يتخة ولشغنتىة لشتقليدية1لشلجنة ليولؾة يتشضؤو   جتمتىية ولش قتؽية ولش -
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يتشن بة شلجنة لشتيتو  ولشض لنت ، جميً لختغتظ لشلجن  مؾمنة شيت   هذل لشلجنة لشوي تا  تخغيغايت شل اتت  لىؾات  

لملجلااس ماان لييت ؽااة ليتيلقااة يتشضاا لنت  لكل لؽااؾنت شياات  جتمتىيااة يمهاان منتفضااة  ىتمااتتل  ليتشيااة ماان خ شياات ومااذشى 

فط فاااااي لشلجناااااة ليتشياااااة ممااااات هاااااو لشضاااااأ  يتشن ااااابة شلضاااااؤو   جتمتىياااااة ولش قتؽياااااة ولش  تؽاااااية ولش ااااايتخة ولشغااااانتىة  اااااتنت

ىؾاااول ونااات   41لشتقليدياااة لك  ماااتكل  اااتنتفط لجناااة لشتياااتو  ولشضااا لنت 1 نااات  لملجلاااس لش اااتيك ىااادت لىؾااات ل مهوناااة مااان   

ضاااات  ؽااااتني لفتاااا ح ل بااااً لجاااان مهونااااة ماااان  اااابية لىؾاااات  م ت .4يداااادت خمااااس لجاااان وشهاااان يماااات ل  لملجلااااس للحااااتلي ال يتجااااتو  

وتخغيػ لخدلهمت شلميت ؽة، ال  تو  هدل ولختغتعيت هو لىدلت مضت يً لتؾتفية لشتوأمة ولشتياتو  لش م مااي، ولىادلت 

لتؾتفيةصاااا لمة مااااً لشققااااتو للخااااتظ ولشيااااتء  وهااااذل ييلااااي لناااا  شاااان ياااات  ىقااااد شقت هاااات و تشتااااتلي  اااايت  ش ماااايط لش ااااتت  لىؾاااات  

 ت ؽة وهذل ييلي ل  هنتل نية لشتضت ل عح  ول ت  في نن ي ل بً لجن وتخغػ لخدلهمت شلميت ؽة1ليي

 يغزؾبسح جًبػٍخ..............................عؼبد اسٌت

 تدية م   لخ   تل مت في لفت  لشبتب لش لب1ً

 لشق  قة لشوي ت  ب ت تق ي  لشلجن للس :يتشن بة شلجن لملجلس،  وفي ف ل   ليؾت في نؾس  تجتل نت  يوتي ل  يت  تبحيذ 

لوال يتشن ااابة شلضاااؤو  ليتشياااة ولشب مجاااة ل  تاااد س  ماااو  لشتتشياااة ىااان ف  اااك للجااا ت ملجموىاااة مااان لشااانقك وهاااذل ييلاااي  تؾاااييك 

س  مو  لشول ً ممت يقتي،  لع  يتكل تق ي  لو تدديد لييتء، ؽيلس متيبدو ،  وفي لشق ل   لوشية ؽت  لشلجنة يتوفؿ ىمليت ىل

 ليتشية يدتة1

لؽاك وللخادمت   تل  اة، متيلقاة يتلجتناألا  جتماتعي ولش قاتفي ولش  تضايي،  تا  لشلجناة لشواي  ممت ل  هذل للجنة ش ات  ياتمو  لي 

تددث ى  ت للجميً وهي لشتيتو  ولشض لنت  لشوي  بك ل  لص   شيت،  ىلاس ل  شيات  فاتبً لتل ي وهنات لت ات ي مان ياتب هال هاو 

ماان لشييااو  لء لناا  ماان يااتب توااتؽؤ لشؾاا ظ،  وخوااو لكل ل تناات تؾيياال يااتب تضاات ل ماان يااتب مهوناات  لملجلااس يجااألا ل  يااتب ؽاا   

تهااو  هنااتل لجنااة  ول  ييماال ب اات أي ناات   ااول  ماان لييت ؽااة لو  علبيااة ب ااذؼ الؽااتؽة  فيمااة مؾااتؽة ياات يقااوء ياا  لملجلااس 

 ين ألا يتال   الن  فد يني  شيذل لشلجنة بيد لصتغتشيت لنتدليت  لخ    و تشتتلي لنت مت لفت خ  من هذل لشينول  هو لشتغيح  و  

 لو لتول  لخ   و تشتتلي شيس من لييقوي ل  يددت شيت ميتء ولخد1

لك  خااح  نقااوي تااد س مينااتل ل  هنااتل ماان  اايقوء يوؽااً ل ؽااية وتااد س لشلجنااة ماات يدااتي ىله اات بيااد ل ؽااية فااي هااذل  فاات  

ليتشيااة ل  تماانذ شياات ل ؽااية لشوااي  ااتمه  ت ماان  صااتغتي فبقاات شب نااتمج ىماال للجمتىااة ولشااذي  اايت  ؽماا   ليحزلنيااة ولشضااؤو  

تدييناا  ماان تنميااة لشتجيحااز   اا  ال  هااذل لشغاايتعة تتؾاامن نوىاات ماان لشتقلاايػ فااي مغاادلفية هااذل لشلجنااة و تشتااتلي لفتاا ح ل  

 نهتؾي يت بً لجن شوي تت تو  مً ىدت لىؾت  مهتألا لملجلس1

يتالتؾتفيااات ، لت ااات ي بضاااول موؽاااوعي مااان ليااان  تدغااال ىلاااس هاااذل  لشتياااتو  ولشضااا لنت  تاااد س  ماااو  ليتيلقاااةلمااات لجناااة  

ليضاات يً و تؾتفياات ؟  وهاال  ااتيمل ىلااس  صاايت   خاا   لء ل  اات  ااتتولؿ يتىاادلت ت ل ااة لصاايت  لخاا  ، يجااألا لش جااوو لشه اات 

 اااااتس ل  تهاااااو   ماااااو  ولضاااااحة ول  يااااات  تخغااااايػ لجناااااة مااااان ياااااتب ت صااااايد  ؽوااااات ، ياااااتكل ال نتوفاااااؿ ىلاااااس ل باااااً لجااااان ىلاااااس ل

  شلميت ؽة لشوي شيت لؽتـ ول ية جدل و تيمل ؽي  يقبيية للحتي مً لؽتؽة فيمة ميينة شيمل لملجلس1 
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 انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

 عنت  لشنقتش وت صيد لشق ل  وهذل هو   تس في لشلجن1هدؽنت من لشلجن هو لينتفضة ليد ل ة ،لشتدليل ،ليضت مة، ل

  تس لش تني هو مضت مة لش تت  لىؾت  لي تضت  ن لشذين  يت  تو ييي  ىن ف  ك لشلجن لشوي  تيقينت  مت ً من 

 9 و 7لشوف  شلمنتفضة يت تؾتؽة و د  ة ولكل ت  تقليػ لشلجن  يغبذ شدينت ىدت م ح  من  ىؾت  فد يت لوح متيح  

 م تضت  ىن نل لجنة و تشتتلي  ت تغـ  لينتفضة مد  لفوي1

شدي م خنة يخغوظ تقليػ لو خدؼ لجنة لشتيتو  ولشض لنت  شي   في عتلحنت ال  ت تيتمد ل ت ت ىلس لىدلت 

  لشد ل ت  ولشتيدي   في  تؾتفيت  ولشض لنت  مً لشيل  لني من  ىؾول ينؾس لشلجنة ونتن  ت تغـ  منت وفتت فو 

ل نت  لنيقتت أي لجتمتو في لينتفضت  ولشتيدي  ،  و مت ل  شيت تو  مي  ت  تخغيغيت شلميت ؽة من لجل لشب  ؽه ت 

وتوجي   تؾتفيت  لشتيس يت  لىدلتهت من ف ؽيت شلجن ليينية ملجنة لشضؤو   جتمتىية ولش قتؽية ولش  تؽية يتالؽتؽة 

 ؼ لملجلس ىبت   ىن لتؾتفيت  وص لنت  ىلمت لن   اليمهن لىدلت أي تو     للس مين  لشنقك لشوي تت  ت ل   ت من ف

 وتنتفط ؽه ت من خم ة للس  تة لتؾتفيت  في جميً لشققتىت  يتىتبت تو هت ل تسيي ومي 1

نة وشيذل يجألا ل  ن م  ت يتشينتع  لشوي  تقو  ت و تيقه ت لؽتؽت  ليجتيية شت مح  ليضت يً ال  لعلألا لشلجن تقنية ملج

 ليتشية لشوي تيتمد ىلس ميقيت  ول فتء مددت  ومؾبوفة1

يتشن بة يقت ح خمس لجن ؽهي من عتلح لملجلس الن   ي ته  في  نتضت  ومذشى  يمهننت في تو يً لشنقتش ممت ل  د ل  

لؽيت  وشيس لشلجن لؽيؿ ل  لجنة لشتيتو  ولشض لنت  شي   يلجنة هتمضية ال  جميً  تؾتفيت  يت  لىدلتهت تد  لص 

 خ  ، و ل  د ل  لؽيؿ ل  جميً لش تت  لىؾت  لملجلس شي  خك للحؾو  ل نت  ىقد لجتمتو لشلجن و شي  خك ليضت مة 

 في لينتفضة   لشتغو   ال  لشقتنو  ينػ ىلس كشى1

م تضت  ىلس خمس  .4شيذل لفت ح خمس لجن الن  في عتلح للجميً  ول  ىلس م تو   علبية لو لييت ؽة  و يت  تق ي  

لجن من لجل  صتغتي  و نددت  تة لىؾت  ىن نل لجنة ولخد   يخغػ شيت  بية لىؾت  و يت  كشى وؽك لشقتنو  

 لشتننيمي ال  خمس لجن  ييقينت مت ً من لشوف  من لجل لينتفضة1

 يغزؾبس جًبػً..............................حبيذ جىدي 

  تتك  لي تضت     نألا للخيتفي ىلس ل  يت  تمج لتؾتفية ص لمة في جميً لشلجن ال  لنت مً ليقت ح لشذي تقدم  ي  

 جميً لش تت  لشذين تخغػ شي  هذل لشلجنة ييت ؽو  ى  ت1

 يغزؾبسح جًبػٍخ..............................صهشح دَجً

من ىح   .4للس  41ي تضت  ن من ؽيمت يخػ ىدت لشلجن للخمس لنت مً مقت ح لشتقليػ، يمت ل  لشقتنو  فلػ ىدت ل

لشغولب ل  يت  مذشى تقليػ ىدت لشلجن يتالؽتؽة شلمنتفضت  لشوي جت  ب ت لش تت  ليتدخلح ،  ؽيمت يتيلك يلجنة 

لشتيتو  ولشض لنت  وهنت  تصح  ل  لتؾتفية لشتوأمة من لختغتظ مهتألا لملجلس وهو ليولؿ ب ت،  و تشتتلي مت هي  ؽتؽة 

لشلجنة؟ لمت يتشن بة شلنققة لش تنية وليتيلقة يلجنة لشتيتو  ولشض لنت  ؽليت ى فة يتشلجن  خ   ملجنة لشوي  تؾيؾيت 

لشغنتىة لشتقليدية، لش يتخية، لش  تؽية، لش قتؽية ولشضؤو   جتمتىية وجميً  تؾتفيت  شيت ى فة يجميً لشلجن 

ل  هنتل نية مبيتة في لفغت  لييت ؽة يخغوظ  مو  لشوي يت  وشيذل ؽيذل لشلجنة  لبية يتشن بة شلميت ؽة ممت يوضح 

تدلوشيت في لملجلس من خ ي لشدو  لشذي تؤتي  لشلجن فبقت شلقولنح  في هذل  فت  الن  تو  ل تضت ي خي  لن  بيد 

 لينتفضة يت  ى ؼ لشنقك ىلس لملجلس من لجل لتختت لشق ل 1
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ت  توجه يت من بيؿ لش تت  ليتدخلح ، ل نت  لينتفضة وهذل يوضح  ىلس لننت   وهنت ل  د ل  لؽيؿ ل  هنتل   ت ل  لبية

لعبدنت ننتفط خت   لشنػ ليتيلك يتشقتنو  لشدلخلي وهنت لع ح ىلس ل  هنتل  و  لشنية،  يت  مينتل منذ يدلية لشنقتش  

ميؿ يمهن كشى خت   لملجلس يدو   للس    ىلس ل  لملجلس ي  د لص لل للجميً في لفت  مقت  ة تضت مية و لت ت ي

 لىتبت ل   يت ية وهذل مت لشتم ت  وصه ل1

  انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

  مت لش تت  ىلس ىل  ىلس لن  يت  لص لل للجميً في لشلجن  ول  ىلس م تو   علبية لو لييت ؽة، لمت يتشن بة شلتو يً 

ىلس فلألا ولختيت  من ف ؼ لش تت   ىؾت  و ت  لشتغو   ىلي  من خ ي لشلجنة لشوي يت  لختيت هت1وشي    ؽتن  يت  ينت 

هنتل تهت   في لشلجن،   ال لؽي  لشنية ليبيتة ومت تيني  لش  ت ل لش لبية يل ىهس كشى ال لييت ؽة مخغػ ش  لجنة 

وليحزلنية ىن لجنة لشض لنت  هل  تيقينت   تضت   في هذل ليتت  لشوي ينتقػ م  ت لشبيؿ و متكل يت  تميحز لجنة ليتشية 

شتخغيػ لجنة لشتيتو  ولشض لنت  شلميت ؽة شهن لين هو  صوتي يمت ل  لشقتنو  لشدلخلي ينػ ىلس ل  تت   صت   

 لشي 1 

 يغزؾبسح جًبػٍخ..............................صٌُت انخٍبطً

 تنً ل  ال تدنى لييت ؽة يتلجنة ليتشية وهذل ييلي لن  اليمهننت لشتقدء فدمت وندن ييقي تو  ل تضت ي ومت لي

ن ؽؿ ل  يت  لؽتؽة تخغيػ في لشقتنو  لشدلخلي ىلس ل  يت  لؽتؽة تخغيػ تو  تم  ل   لملخغػ ويت لجنة 

تغتع  نت  من ليؾ وؼ لشضؤو   جتمتىية ولش قتؽية ولش  تؽية ولش يتخية ولشغنتىة لشتقليدية تؾ  نل هذل  خ

ل  تجا  نل ىلس خد  ال  ت تدتت  للس ت ل ة متتنية،  ل جو من لش يد  لش  يس مت ليتنً ل  تخغػ لجنة ليتشية  الىؾت  

لييت ؽة ،يت ت  تجزيليت في لشقتنو  لشدلخلي وف خيت يتال   وب ذل لشضول  ال يمهننت ليضيي فدمت، ممت  شدي خك لختيت  

 ل  د ل  لنتمي لشه ت، ولكل ل  د ل  ل شح نؾييي في جميً لشلجن وشهن لملجلس خغػ شنت لجنة منذ لشبدلية وشو لشلجنة لشوي 

 لني ال ل عألا في ت ليميت1 

وشيذل يجألا ل  تدو  في لشقتنو   لشدلخلي  ىلس ل  تخغػ لخد  لشلجن تو  تدديد   مت 1ؽيذل لشلجنة لملخغغة 

 شلميت ؽة ؽقد تم  لؽتؽ  ت1 

 يغزؾبسح جًبػٍخ ..............................اصوساٌ فضًخ

 لين ت  تدديد لجنة لشتيتو  ولشض لنت  شلميت ؽة في لشقتنو  لشتننيمي الن  تي   صت   لشه ت ؽي 1

 انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

من    ة للس خم ة وندن خدتنت خمس لجن ىلس ل تس ل  تمنذ يتشن بة شلقتنو  لشدلخلي ؽتن  ينػ ىلس تدديد لشلجن 

لخد  لشلجن شل تت   ىؾت  من لييت ؽة وتم   صت   لشه ت،و يت  لؽتؽ  ت في لشقتنو  لشدلخلي يتىتبت هت نتيجة ختمية 

وخوو لكل  عبت  في لؽتؽة  شيس شدينت أي لصوتي في لشبند ليتيلك يلجنة لشتيتو  ولشض لنت ،  ال  ت تيتب  من لشلجن لشدل مة

لشتوعيؾت  شيس شدينت أي متنً، ممت لننت ش  ن تغغ  لخد من لش تت  لىؾت  لييت ؽة لشوي خغغ  شيت هذل لشلجنة ممت 

 جت  في تدخله  وهذل لشلجنة لنق فت من ل ميت  يت  تخغيغيت شلجن لشدل مة ال  لختغتعتش ت متيدت 1
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 يغزؾبسح جًبػٍخ..............................صٌُت انخٍبطً

لش يد لش  يس خح  خغغ  هذل لشلجنة يتشؾبك شلميت ؽة هذل يق ح ت تري؟ ويت ت  تخغيغيت يت ميت خغيغت 

 الىؾت  لييت ؽة1

ال   م  ولضح في هذل لشبتب خي  ش  تت  ؽي   صت   للس لجنة لشتيتو   01ل جو لش يد لش  يس ل  يقلً ىلس ليتت  

لؽك لشيمومية ولشض لنت  ي ل يت  ت ل ة ميقيح  ل نح  وهو لجنة ليحزلنية ولشضؤو  ليتشية ولشب مجة ولجنة لي 

 وللخدمت 1  

 انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

 صوتي يتيقتيل ؽقك تم   صت   للس لجنة لشض لنت  ىلس ل  ت  تخغػ شلميت ؽة ال  ت من لشلجن لشدل مة1لين يتجلس 

ؽهي من لشلجن لشدل مة، هل يتوعيؾيت ؽيذل مؤص  شلنقتش وخوو لكل منت  توتو  ل  يت  لؽتؽت  توعيؾت  لخ   ؽ  

لف1ً  متنً شدينت وشهن خح  نوج  يتننت لختق نت لجنة لييت ؽة، ؽيذل اليل  يغلة شلو

  يغزؾبسح جًبػٍخ..............................صٌُت انخٍبطً

 جألا ل  تق ح يتشضول لشتتلي وهو ل  تخغػ لخد  لشلجن ت  نقدء ت صيدتتنت من لجل لنتختينت1 ي

 . انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

 يتشن بة شت صيدت  ليق وخة شدينت شيس يتختيت  لىؾت  لشلجن1 شدي خك لختيت  لشلجنة1

  يغزؾبسح جًبػٍخ..............................صٌُت انخٍبطً 

يدك لي ل  لفدء فلألا ت صيحي لجميً لشلجن، وشهن خح  تخغػ لي لجنة بيي  ت، خهم  ىلي يلجنة من لشبدلية ش   

  لؽية ى  ت ، اليمهنلي ل  لت أس لجنة ب ذل لشق  قة1

 يغزؾبس جًبػً..............................اعًبػٍم انحشٌشي

مجموىة من  ختغتعت  م  ت بيػ  ختغتعت  متتلء ل  لشقتنو لشتننيمي ينػ ىلس ل  تمت س لشلجن لشدل مة 

تخغػ لجنة شلميت ؽة ؽيو ممت ت  لشتدديد في ليد  لشامنية شلجل ت  يدك ش  مذشى تدديد لجنة شلميت ؽة ول بً لجن 

شيس هنتل أي لىت لؼ لو متنً ىلس ل  ش علبية ىلس ل تس ل  يت  لشتغو   ىلس لش  يس ونولي  و ىؾت  وهذل ييلي لن  

 تمنذ لجنة يت ميت شلميت ؽة وشيس هنتل أي  ند فتنوني في لشقتنو  لشدلخلي يددت لجنة يت ميت شلميت ؽة لمت لش  ت ة

  يت  لشتغو   ىله ت في لشدو  ، ممت ل  هنتل م جً في لشقتنو  لشتننيمي1 

 ت االول نهشئٍظانُبئ..............................دمحم ايهشعً

من لشقتنو  لشتننيمي تخغػ   ت ة لخد  لشلجن لشدل مة شلميت ؽة هذل توؽيذ ؽقك الن  يددت في لشننتء  07ليتت  

 لشدلخلي شلمجلس ميؾية ممت  ة هذل للحك 1ش  يت  تدديد    1

 يغزؾبس جًبػً ..............................صٌُت انخٍبطً

و شي   يت مية لشلجنة لو تخغيػ لشلجنة ييي  ت،  وشهن ف  قة ممت  ة هذل للحك خح  ممت  ة للحك هو لنتختيت  

 نخغػ خمس لجن ولملجلس هو من يق   وشيس لشقتنو  لشدلخلي وندن مؾ  ك شن نغو 1
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 انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

تنو  لشذي يؾغل هذل  م  هو لشقتنو  لشتننيمي ندن في لفت  تضتو  ندن في لفت  ليدلوال  نل يدلي ي لي  وشهن لشق

لؽك شقد ت  ت مية لشلجنة فبقت يت ينػ ىلي  لشقتنو  لشتننيمي ىلس ل  لخد  لشلجن يجألا ل  يت  تخغيغيت  وتو

 شلميت ؽة وميؾية ممت  ة هذل للحك في لفت  لشننتء لشدلخلي1

 يغزؾبسح جًبػٍخ....  ...........................فضًخ اصوساٌ

وشهن لشيدت لشذي  يت  ىلي  لشتغو   ندن مميت ؽة شن ييقينت للحك، ندن ف خنت لؽوت نت ن  د تقليػ ىدت لشلجن 

 لؽة يمحزلنية للجمتىة ال  لش  يس ونت ب   يتقتؽو  مقتيل كشى لج 1 لمت ت مية لشلجن ؽقد لفت خنت ل  يت  تق ي  

ل  لعلألا لش تت  ليتدخلح  شي  نؾس لش لي في تقليػ وهنتل من ي  د تدو ل هذل لييتء لش تت   ىؾت  ىلس لشلجن ممت 

لؽك و خ ن لشنية1  شلجن لخ   يمت لننت في لفت  لشتو

  انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

يت نؾيك للخنتـ ىلس لنؾ نت،  شدينت خمس  لنت  تقت خو  ل بً لجن وندن نقت ح خم ة خوو نمهن للجميً من ليضت مة و 

 .4لجن ومن خقنت ندن ممجلس ل  نددت ىدت لشلجن ال  منت لشتيو ؿ مت  منت هو نضا لشق ل  ولينتفضة ؽقك ؽلدينت 

ىؾو  هل لشتق ي  لشذي  يت  ىلس خم ة  ي توي لشتق ي  ىلس ل بية1 يمت ل  لشقتنو  يخوي شنت خمس لجن مت ليتنً 

 لمن ل  هذل مب   مقن1ً  لشتيو ؿ ال 

 يغزؾبسح جًبػٍخ..............................عؼبد اسٌت

لؽك لشيمومية ميتيح  للجوت  ولشضؾتؽية ولملحت بة ولي ؤوشية  ل  د م جيية مبتت  لشيمل لشد تو ي، تخؾً لي 

من يتب ليقتؼ للجدي،  والن  من  1 13.وتخؾً في ت يح هت شلمبتت  ولشقي  لشديقق لفية لشوي ف  هت لشد تو  في لشؾغل 

خك للجميً ل  يدلي يدشول في هذل لي تشة،  الن  خح  يت  تييح  لشلجن وخح  يت  تدديدهت يتال مت  ؽتيتت  جت   ولضحة 

نتشتتلي:  تخغػ وهذل ييلي تييح  و خق  من  يتؾمن وعتية ل  لييت ؽة مت  يخغػ شيت، مذشى لشدو  لشذي 

ش  يتولجد  ول  ىلس م تو  لشت لتلية، لمت لجنة لشتيتو  ولشض لنت  لجنة لتل  ة يتمتيت  تومؿ   تقدم  هذل لشلجنة

ىمليت ىن ف  ك  و لـ،  يميلو ل  هذل لييت ؽة  تهتؾي ؽقك ىلس لىدلت لو لـ وشهن شوي يت  تؾييل لي ت  لشديمق لفي 

لي ونة ول  تدؾ  شد  لش يد لش  يس هذل لج  تت ؽي  لنق فت من لشد تو  لشذي يقتضيي كشى يجألا ل  يت  كشى ىن ف  ك 

عتلح شلمجلس وشيس شلميت ؽة وشيس ش علبية،و تشتتلي ندن نقتشألا ؽقك يتؾييل للحوتمة للجيد  وتؾييل مبدأ 

 لشديمق لفية ممت ينػ ىلي  لشد تو 1 

 يغزؾبس جًبػً ..............................صٌُت انخٍبطً

 شت   خ  لي تضت    يتت ل  ألا1شن لؽيؿ لمث  ممت فت

 انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

هل شدينت لصوتي في تخغيػ هذل لشلجنة يت ميت لء تخغيغيت لهدلؽيت وتوعيؿ هذل لييتء شلميت ؽة لء ل  هنتل  

 ية؟لصوتي ىلس ل  هذل لشلجنة يت  خدؽيت يتشول لء شدينت لصوتي في لشتم ل

يتشن بة شتم يلية  نمتليت في لشلجن  ول  ىلس م تو  لييت ؽة لو  علبية، من   يس ونولب ولىؾت ل خي   نم ل 

 لشلجنة لشوي  ننتمي شيت  و نو و يغؾة فتنونية  ىلس  تلى لشلجن،  ممت ال يدك  لي ل  لم ل ىد  لجن، وشول منت للحك في 
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في خمس لشلجن1 مت لشيدؼ من لشتقليػ للس  ل بية لجن  ىوؼ خم ة يتالؽتؽة   لجنة ولخد ،  يمت ل  يدك شنت   نتضت  

ىؾول ولشذي  يق   ىلس خمس ونؾيك للخنتـ ىلينت مً  .4لننت  نم ل تم يلية مدققة ت  ال  ىدت لي تضت  ن لعبذ 

 لشيل  لن   يجيلنت نو ً لشلجن من لجل لينتفضة وت صيد لشق ل  1

 يغزؾبس جًبػً ..............................صٌُت انخٍبطً

 ني  ؽي  ت صيد ليتي لشيتء و نؤمد ىلس كشى،ىلس لىتبت ل  ل  هذل لشلجنة لختغتعتش ت من لختغتظ مهتألا لملجلس1 

 انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

 في لفت  منتفضة لؽوت  تؾيد هذل ليدينة1لكل منت ن  د ت صيد ليتي لشيتء يجألا ل  تهو  لجنة ؽيتشة وكشى 

 يغزؾبس جًبػً ..............................صٌُت انخٍبطً

ل  لختغتعت  هذل لشلجنة من لختغتظ مهتألا لملجلس و تشتتلي ؽت  لتؾتفيت  للختعة يتشضت نت  ولشتولمة يتىتبت هت 

 شتننيمي1 ىمل لتل ي1 واليمهننت لنجت ل1 الن  منغوظ  ىلي  في لشقتنو  ل

  انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

 هل لجنة ليتشية شيس ىمليت لتل ي1

 يغزؾبس جًبػً ..............................صٌُت انخٍبطً

جتمتعي ولش قتفي توضح ني  وشهن لشيس ممت يت  ؽي  تبتتي   ل  هنتل ؽـ  مبح  في منتفضة  مو  لشوي شيت ى فة يتشقتبً   

ؽه ت لش ر ت ىلس لي تو  لشث لتي ولشوفلي وليل   لشتت  خية، للس عح  كشى وهنتل ؽـ  يح  لتؾتفية ي توجألا ل  يدفك ؽه ت 

مدي  ليغتلح شوي تي ؼ لينتفضة، هنتل ؽـ  مبح  يح  ليؾتمح  و ت  مقت نة لجنة لشض لنت  يتشلجن  خ   ندن ىلس ىل  

 ومتو ل  ومتخؾي نيلم  جيدل ونؾي  بيؾنت شبيؿ1 يول متيج ي 

  انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

 ندن شيس شدينت خلؾيت  ندن ولضحح 1

 يغزؾبس جًبػً ..............................صٌُت انخٍبطً

 ي 1لين يتولجد لشوؽوح ىؾول لش يد لش  يس، لنت لىل  جيدل مت لتؾول 

 انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

 ندن في لفت  منتفضة مبتص    وشيس شدينت أي خلؾيت  ننتفط لتؾتفية نيب  جيدل ىلس ل ل نت1

 يغزؾبس جًبػً ..............................صٌُت انخٍبطً

لشهيؾية لشوي  يت  ب ت ت صيذ ت  نننميت شيذل لشلجنة وشيس  لشقتنو  يخوي شنت ميؾية تخغيػ لشلجنة وشيس يتشت مية و 

 تن ي  ت شلميت ؽة وهذل ييلي وعتية فبلية ولشتؾييك فبلي وهذل عح  مقبوي1

 يغزؾبسح جًبػٍخ..............................صهشح دَجً

ننت ننتفط يت ل ند  شلميت ؽة تؾتى  مً ت ترال  سيي دمحم لمي سيي خي  يقوي هل ندن ننتفط لهمية هذل لشلجنة؟ لء ل

 لء لش متيلية هنتل    ة ل ئلة1
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ل نت  تدخلي تددت  ىلس هذل لشلجنة في لفت  هذل لشنقك وهذل  ختغتعت  لشوي ت  تخغيغيت التلعي الت لجيت ؽمن 

 لشلجن من هذل لشبتب1

  متيلقة يتشتوأمة ال  ت من لختغتظ لملجلس من لشبتب لش تني يمت لننت لىلنت ىلس ل  تت  ل لش  ت، و مت لن  خغػ شيت نققتح

 شيس شيت مت تؾيؾ  خوو لكل تم  منتفض  ت شي  و  ت ل ىلمت ل  هذل لشتج  ة م  ت  م  ت سيي دمحم لمي سيي1

هنتل نققة  تنية وهي لىدلت ليضت يً و تؾتفيت  يتشن بة شيذل للجتنألا ؽت  لملجلس يوجييت خ ألا لشلجنة لملختغة 

ش قتؽية للس عح  كشى1و تشتتلي ؽت  هذل لشلجنة شيس شيت أي تو  في ىدت هذل لشلجن هذل من جية ، من جية ملجنة لشضؤو  ل

 لخ   ل نتتهت شلميت ؽة متنتفؿ مً فتي في  ص لل1

 هذل لشلجنة الؽت د  شيت وال ت دي أي تو  ىمليت  يتجلس ىلس  و لـ ؽقك وشن تؾيد لملجلس في أي صيئ الن  يددت لشلجن لو 

 يخغغيت من لجل لؽتؽت  ول نتتهت شلميت ؽة ؽيو لختقت  شيت1

  يغزؾبس جًبػً..............................دمحم حبرًً

 لنت ممبتدأ في لييدل  لش يتسيي  خه ل  هنتل م لتؽت  يت  تدلوشيت تلخل هذل للجل ة م و  لشنية للس عح  كشى ىلس ل  ت 

  ت تيقي لنيوت ت  شخغية، خي  ندن هذؽنت  صتغتي ىن ف  ك ؽ  ك متوتمل هولجس وال وجوت شيت يجألا تؾتت  ت ال

منسج  ن عس للس  للس  و   ؽه  ة يمهن شول منت ل  يضتغل من أي موفً لو منغألا يتولجد ي   ول  ىلس م تو  لش  ت ة لو 

 لشيؾو ة1

  يغزؾبسح جًبػٍخ..............................عؼبد اسٌت

يمهن شلجنة ل   12ت ت ي ولنت لىيد ف ل   هذل  م  ىلس ل  هنتل لصت ل  فو ة للس ل  لشلجن في ليتت   لنت ؽقك   مت في 

 تقدء  توعيت  وتبدي  أ  ت في لشقؾتيت ليي وؽة ىله ت1

تو  لشلجنة هو منتفضت  فؾتيت، وشيس م ق   لتل  ة لىتقد ل  لشقؾتيت ىندمت نتددث ى  ت و ت  وعؿ لشلجنة يتىدلت 

تفية ؽيذل ييلي ل  هنتل متيت  لىدلتل وت ل ت  ومنتفضت  يتىتبت هت م تشة تدخل في لختغتعت  جميً لشلجن الن  لتؾ

من   تدتشة ل  تضتغل ىن ف  ك لشضؾتهية الن  شيس من للحهمة ولينقك،  لك  ؽتي لجنة اليد شيت ل  تضتغل ىلس 

ك  خح  نتددث ىلس  تؾتفيت  و ت  خغ  ىملنت  في لجنة ون  د متي مو   و لـ و تيد ي نتمجيت و تدلي يتفت لختش ت ل

لو   مت في  13لفنتو يجميً لشو ت ل وجميً لشقـ   خ  ن يت  لشلجنة شيت تو  هذل ريي  عح  مقبوي لؽؿ للس كشى في ليتت  

 مولت لخ  1

ولشو ت ك لشؾ و  ة،  يميلو ل  وخوو ال لفوي في لشنقتش : ييمل لش  يس ىلس تمهح  لشلجن لشدل مة من لييلومت  

 تؾتفيت  نليت و ت ك يميلو ل  هذل لشلجنة  تمنذ شيت و فة من ف ؼ لش   يس ؽتشو ت ك تبقى نػ وؽييت يقبل لشنقتش 

ومذشى  خت ؼ للس عح  كشى1 ومت ل  د ىن  جوليت هل هذل لشلجنة  تدل س فؾتيت لء ل  ت  تهتؾي يتشهتتية ىلس  و لـ 

 تبحيذ1و تقوء يتش

لك  التدتت  للس لشه ح  من لشنقتش الن  يتضح شدينت هنت ىلس ل  هذل لشلجنة يت  تدؾح  نغوظ شيت وتهتؾي يتىدلت مضت يً 

 في هذل  تؾتفيت  ال لمث  وال لفل1
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 يغزؾبسح جًبػٍخ...............................  فضًخ اصوساٌ 

يح  هذل لجنة لييت ؽة  للس لىؾت  لخ  ن و بقى  م  ىلس مت هو ىلي ، ىلس ل  يمت ل  هنتل خ ن لشنية للس لخ ل ل  يت  تغ

يت  تدديد لجنة ليتشية لو لشضؤو   جتمتىية يدي لجنة لشتيتو  ولشض لنت  ال  ت من ميتء لش  يس ممت هو منغوظ ىله ت 

 لكل نتن  هنتل خ ن لشنية يتشؾيل1  90في ليتت  

 يغزؾبس جًبػً ..............................صٌُت انخٍبطً

لجنة لشتيتو   90لتل ىدنت شلقتنو  لشدلخلي ؽتن  ال ت ند ميتء لش  يس شلجن وهذل لشنققة تم   صت   لشه ت في ليتت  

 ولشض لنت  ولشتولمة و تشتتلي ؽت  لشقتنو  لشدلخلي اليمهن ينػ ىلس ل نتت لو توليؿ لشلجن يميتء لش  يس1

  انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

 نل هذل لشلجن تيد ليضت يً وتدل س وتنتفط وتمت س، وشيس من ميتء لش  يس1

 يغزؾبس جًبػً ..............................صٌُت انخٍبطً

 ة للحتشية وال ليتؽية خح  ننتفط ال ننتفط في لفت  لشصخغنة، وخح  لتددث ىلس لييت ؽة ؽتني ال لتددث ىلس لييت ؽ

 وشهن لتددث ىلس لشيموء، ولكل ل تنت لشبنت  شلم تقبل ؽتن  لنق فت من  تي وللحتلي ولي تقبلي وال وجوت شلذلتية هنت، 

ؽقك شلتوؽيذ ال  مت لصت   ش  لش يد  لي تضت     يتت ل  ألا في تدخليت ؽيمت يتيلك  يمنتفضة لشقؾتيت لحيذ لننت ندن 

كشى ختعة لشقؾتيت لشهب   لشوي ش   لش تمنة وليدينة في جميً لملجتال ، لمت  مو  لشتقنية و تل  ة لشوي ش   هنت من لجل 

لجنة لشض لنت  لن  يت  خدؽيت،  وخوو ل   عبت  في خمس لجن ل  يت  تق ي  لجنة لشضؤو   جتمتىية ولش قتؽية الن  

يت  لؽتؽة لخد  هذل لملجتال  للس لجنة لشتيتو  ولشض لنت  في لفت   اليمهن جمً نل هذل لملجتال  في لجنة ولخد  ول 

كل   ختغتظ و يهو  منققيت وميقوال، لكل ل تنت ت ل ة لشقؾتيت كل  لشغلة في لشت يح  لشيتء شلم ت  لشيتتي شلجمتىة 

 يتحي ولش قتفي ولشث ل  نل ىلس خد  لشت ليية يدينة تت وتلن  ىلس ل  يت  كشى لشتق ي  في  فت   جتمتعي ولش  تضيي لمت لش

 ول  يهو  في  فت  ليتتي ولش متتي1   

  يغزؾبس جًبػً..............................دمحم ججشي 

و مات لنا  ىلاس  .4ىؾاول وشهان    تقلاػ لشيادت للاس  41في لفات  تقلايػ لشلجان، نات  مجماوو لش اتت  لىؾات  مهتاألا لملجلاس 

اي نضااتغل فااي لفاات  للحوتمااة ولشنجتىااة، لماات يتشن اابة شتو ييناات هااذل  للحااتي ماان ليؾاا وؼ ل   ياات  مااذشى تقلاايػ ىاادت لشلجاان شوا

ىلاس لشلجاان مماات جاات  فااي تاادخل لش اايد لشاا  يس ىلااس ل  جمياً  ىؾاات  يدااك شياا  للحؾااو  ل ناات  لنيقااتت لصااغتي لشلجاان متتبيااة 

 لينتفضة وخوو لشنقتش   لشتغو   ال  لشقتنو  ينػ ىلس كشى1

 تددؼ لجنة لشتيتو  ولشض لنت  و متؾت  يت بً لجن و   وؼ تت   ىتت  شلمنتفضة1  لفت ح ل 

  يغزؾبس جًبػً..............................دمحم حبرًً

هذل ش ديد ول ت مذ الن  د ل لوب لش  ديد   ت يت ندن ننتفط يت  دية، ن  د ليجتت خلوي يدو  منقك ش ديد ولكل ت  

 لىتت  لينتفضة1لشتغو     يت  
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  يغزؾبس جًبػً..............................دمحم ججشي 

ندن ال نتددث شغة لش  ديد،  وؼ تددت لشلجن في خمس و تت  ليغتتفة ىله ت يتشن بة لشيدتية، هنتل فـ  فتنونية 

  وؼ تجب م  ىلس تدديد ل بً لجن وشيس يتش  ديد1

  انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

لؽك  نلجأ لشه ت في لشتغو  1  ندن ؽ  قح  لكل ش  نتؾك  وؼ نتوج  جشية تيمق لفية متتلء لن  ش  يهن هنتل تو

  يغزؾبسح جًبػٍخ..............................سحًىٌ اءضهشان

 تدية مجدتل، 

لس   و  ؽه  ة من خ ي لشتج  ة، ال  لي تضت  هو من ييقي لىا  تدخل لش يد لي تضت  دمحم للحتتمي ىلس لننت في ختجة ل

لشقيمة الي تؾو ؿ يخوي ش  ومن موفي  ييقي لشقيمة الي لجنة ينتمي لشه ت، فد يدغل ىلس لجنة ي عألا ب ت وشهن 

 الييقه ت أي لؽتؽة ولشيهس تمتمت في لجنة ي ؽؾيت1

 تيقة ومنت لوي من يض ؼ ىلس لىدلت  تؾتفيت  و بقى في لش  تية يتشن بة شيذل لشلجنة  بك لي ل  لصتغل  ب ت في لشوالية لش

 ج  تت ولشيمل هو  ه 1 ممت لني  خه ىلس ل  هنتل شغة للخضألا أي فوي لشةيي  وؽدل في ل  ولخد وشيذل لنت مً 

متىية ولش تؽية  فت لح لشذي فدمت  لش يد  لي تضت     نألا للخيتفي يخغوظ تق ي  لشلجنة ليتيلقة يتشضؤو   جت

 ولش  تؽية ولش يتخية ولشغنتىية1

 يغزؾبسح جًبػٍخ........................................... كُضح ػضيً

 صه ل لش يد لش  يس، لش يد مم ل لش لقة، لش يدل  ولش تت  لي تضت  ن،

 لش  ء ىليه  جمييت، 

لؽك ول  د ل  لصح  ل  ليقت ح لشذي تقدم  ي   في نن ي هنتل منتفضت  مؾتت  لتملو ل  ننتفط في لفت  منققي وفي تو

لش يد  لي تضت     نألا للخيتفي ىلس لن  عت ألا ختعة لن  ت  تخغيػ لجنة شلميت ؽة ولشوي فد التؾيؾيت أي لؽتؽت  

لؽقي يت ت  تخغيػ هذل لشلجنة شلميت ؽة ال  لشولمت  شيت وفً في  يمت ل  لملجلس ي  د ل  يضتغل في لفت  تضت ني وتو

لشتولعل1وفي نقتـ لشنقتش وخح  نتددث ىلس لشيتجس للحال ل  وللح ت ية لنت ممتلقي شيذل لشيبت ل   ول  نت  لنتمت ي 

شلميت ؽة لو  علبية ؽت  شيت وفً ىلس ليتلقي من أي جية ت  لشقترهت،  ختعة مً لخت لمي شل يد لش  يس ؽت  وفييت يهو  

لؽقي وتضت ني من لجل عتلح هذل ليدينة ؽينتل لفت لح من يتب لي ونة لكل نت  لفو  وشيذل لكل ل تنت  صتغتي في  لفت  تو

 هنتل متيددث لصوتال  يجألا ل لش  ت في لفت  لشقتنو 1

وىلي  لنت مً لفت لح   تتك    نألا في تق ي  لشلجنة ليتيلقة يتشضؤو   جتمتىية و فتغتتية ولش  تؽية ولش يتخية 

 ة وكشى من يتب تي ح   مو 1  ولشغنتىة لشتقليدي

  يغزؾبس جًبػً..............................اعًبػٍم انحشٌشي 

 صه ل لش يد لش  يس، 

شدي ت تري يخغوظ هذل لشلجن ؽهي نؾ يت وىدتهت لشذي منت نضتغل ىلي  في لشوالية لش تيقة، وهنت يتجلس  ؤللي هل 

  لشلجن  خ   لىد  ولنجا  تو  لص لل هذل لشلجنة لء ل  هنتل هذل لشلجنة  ش   تيقي أي  لؽتؽت    تيقت لء ل

 تؾتوتت  في لشيقت  وهل تم  لشد ل ة شيذل لشلجن للخمس،  
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يتشن بة ش ىؾت  لشذين ت  تقليغي  من خم ة و   و  للس لخد  و   و  جت  فبقت يت ينػ ىلي  لشقتنو    ممت هو 

لشلجن وخوو  ىؾت  لشذين  ينتمو  لشه ت، ممت لىقى لشغ خية الؽتؽة لجن لشضأ  يتشن بة شلجن ولشذي يددت ؽي  ىدت 

لخ   نتشلجن ليؤفتة ولشلجن لشوميؾية خ ألا لشؾ ؽية لشوي ت تدعي كشى،ال  ليدينة في تو ً م تم  و لشنمو في تاليد 

  ول  ىلس م تو  لش تمنة لو لشيم ل  وخوو لشقؾتيت في تاليد1 

و لملجلس  يد ف ل لت  ب ذل للخغوظ في تدديد  ختغتعت  ؽيذل ال ييد لصوتي الن  يمهن في نن ي لشلجن مت تو ة 

لؽتؽة لختغتعت  شلجنة لشتيتو  ولشض لنت  وشن ي لألا أي لصوتي ال  وؽي   هو ف ح  ؽوت  و  ت مت ل  ولىدلت 

 ل ؽية شلنقتش شيت  تدلوش  لملجلس في لشدو   من لجل لتختت لشق ل ل 1 

  انُبئت االول نهشئٍظ..............................هشعًدمحم اي

 يبدو ل  هذل لشنققة ل توؽ  خقيت من لشوف  في لينتفضة1

  يغزؾبسح جًبػٍخ..............................عؼبد اسٌت

هو  هنتل في هذل لشبتب ليؾت ىندمت نبلي يجألا ل  يهو  ىلس ل س فو ة ولحيدة ولحية، لنت ؽقك ل  د ل  لنب   ي

 تدلخل في  ختغتعت  وال ش  ليد 1

يتشن بة شلقتنو  لشتننيمي من ع خية    يس لملجلس للجمتعي ل  يب ء لتؾتفية لشتيتو  ولشض لمة ولشتوأمة فبقت شلمتت  

قة من لشقتنو  لشتننيمي و نت  ىلي  لنب  ل  أي لج ل  لو أي ريي   يهو  من صأ؟ن  ل  يت  ف ح أي ريي  ميينت يق   1.

ل تجتشية يجألا ل  يق ح شلد ل ة ولخد لشوف  لشوتفي من لجل ل  يهو  مقتيقت يت جت   ي  لشقولنح  ليننمة شليمل تلخل 

لملجتشس لشت ليية شذشى من لجل هذل   بتب نليت يجألا لخد  صيت  ب دو  وخهمة من لجل ل  يت  تدديد لشلجن بضول 

شبه  لش يد لش  يس ل  ت تدؾ و هذل لشنققة لشوي جت  ب ت لشقتنو  لشتننيمي مقنً شلجميً وشيس يدلتية، وىلي  ؽتنت لفت

 من لجل لشيتت   صيت  للس نغتب ت1

  انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

س ليتيلقة ب يئة  وؼ نتجتو  هذل لشنققة و يت  لشنن  ؽه ت ىن ف  ك  شية لشديمق لفية1ونم  ينتفضة لشبتب للختم

 لي تول  وتوتؽؤ لشؾ ظ ومقت  ة لشنوو1

 كبرت انًجهظ..............................سؽٍذ فُبٌ

يتشن بة شيذل لشلجنة ليتيلقة ب يئة لي تول  وتوتؽؤ لشؾ ظ،لنق فت من لشتج  ة لش تيقة شلمجلس لش تيك نت  هنتل 

هؾت     ت   ت لشوي يت  لخدلث ت من ف ؼ لملجلس و تشتتلي يجألا لؽتؽة متت  لصوتي في ل تم ل  ة هذل لشلجنة ال  ت م تبقة ي

في لشننتء لشدلخلي شلمجلس من لجل ليجتت خل في ختشة مت لكل تيد  ىلس لش  يس  لتمتء ميتم  ال  في لشوالية لش تيقة عتت  

   يس لشلجنة وش  يت  تيو ؾ  

  ت االول نهشئٍظانُبئ..............................دمحم ايهشعً

ننتفط لشبتب لش تتس: ليتيلك يتالشيت  لشتضت مية شلحول  ولشتضتو 1 ولشبتب لش تبً متيلك يهيؾية لىدلت وتقدي  مدتؽ  

 للجل ت 1
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 كبرت انًجهظ..............................سؽٍذ فُبٌ

للجمتىة تتوؽ  ىلس موفً لشهت وني يت  ؽي  نض  يتشن بة ملحتؽ  لشدو ل  ل  د ل  لصح  للس توجي  في هذل للجتنألا  ىلس ل  

من ي  د ل  لملحتؽ ،  وشهن متخدث مؤخ ل هو لن  يت  ل  تش  شل تت   ىؾت  ىن ف  ك  لشولت تب( وهنت ل  د ل  لخب  

ىلي  " لكل ل تم  للحتي ىلس متهو 9.للحغوي ىلس لملحتؽ  و فيت ختعة ل نت  هذل لشن وؼ لشو ت ية لجت دة م ونت "موؽيد

الفد  هللا ولشذي ن جو من هللا ل  ي ؽي  ىنت جمييت1 ل  يوتتألا لملجلس من لجل للحغوي ىلي  ىلمت ل  هذل  م  ول ت مً 

م لىت   صوتي لشذي ت  ؽي  ف ح لشوف  لشاملي شلمنتفضة تل مت يقؿ ىت قت لمت لىدلت مدؾ  لشدو   الن  ىمل منلي،  

لشتد    و ت  كشى ىن ف  ك  صتـؽح  ىلس لملحؾ  الن  ىمل مبح  دي  ة ختعة ليض  و تينت بة لتقدء يتشضه  يومؾي لي

 للح في شلمدلخ   من خ ي   تمتو لشه ت مجدتل1

  يغزؾبسح جًبػٍخ..............................عؼبد اسٌت

تتيية ل  يتقدمول فلألا من لجل لىتقد يتن  جت  ىلس م تمعي يتن  يتشن بة شل تت   ىؾت  لكل ل لتو لشتوعل يو يقة م

للحغوي ىله ت1لىتقد ل  لشو يقة هي من خك مم ل لش تمنة،  و تشتتلي نتم ى يدقنت في لشو يقة لشوي تو ك شلحنة ولشوي 

تو ك يتمتنة و دفة مبح   ومتنتهية،  متخدث في هذل ولىتقد يت  لشقلألا م ق     مت تنبلي ىلس لصيت  لخ   لو ىلس م تو  

 خ   وشيس يتشن بة يم لح   لملجلس  لو لينتخبح 1 تل ل    

لفوي يتن  من خك لينتخبح  واليجألا ي ت ت للحدي  ىن فلألا من ف ؼ مم ل لش تمنة من لجل ل  يتوعل يتشتق    الن  في 

لس ؽبتشتتلي لنت لشوالية لش تيقة،  وهنت ال ل  د ل  لتددث ىن  متنة وشهن لتددث من يتب تبليػ ليولفنح  ىب  ليوفً شلمج

 لتم ى يدقي في ل  لتوعل متتية يتشتق   1

  انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

لحيذ متتقدم  ي  لش يد  لي تضت    يتت ل  ألا وىلي  يجألا ل  يت  ت لي  لملحؾ  مبتص   شل تت  لىؾت  لملجلس من 

 بيد لشهتتية و يت  لشغت  لشقلألا1

 يغزؾبس جًبػً ..............................انخٍبطًصٌُت 

لؽااك ىلااس ىااد  لصاايت ،  وشهاان ل  نولجاا  يااتينقك  منااد لشبدليااة ناات  لشنقااتش ىلااس ل ااتس لنناات  نضااتغل فااي لفاات  تضاات ني وتاا  تو

لو خواو مان  لشيدتي ال  لشديمق لفية ش  ؿ في عتشألا  خيت  شي   في لشغتلح الن  التتا ج  لختيتجات  لو  عبات  لش اتمنة

لؽقي وف خنت مقت خات ، ممات جات  فاي تادخل لش ايد  لي تضات    ييلو ب ت مبتص   و تشتتلي لتؾقنت ىلس لننت  نضتغل في لفت  تو

 تمتو   مجز  وشهن يبدو ل  لشديمق لفية ولشتغو   اليد م  ت  لك  التلعي1

  انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

لؽك   في هذل لشنققة1ند  ن في تو

 يغزؾبس جًبػً ..............................صٌُت انخٍبطً

هذل لشنققة في خد تلش ت ت  تؾغيليت يؾي  تو  م أشة تلخل لشلجن ندن ن  دهت ؽيتشة ، لمت م أشة لشتخغيػ من لشبدلية 

تت فو   في لشنقتش ولشتدخ   و ت  ؽيميت يقـ  شي   ىتتشة وعح  ميقوشة و نه  هت في تدخلنت، يمت لننت  ن تغـ  وف

لخ   لم ل جدل ل  لنتفط و ت  تجتو ي و ت  لشتغو   ىلس ليقت خت  ىلس لن  عح  مقتنً ي ل ي خح  ت  تدديد خمس لجن 
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ش  نيت ؼ وشهن لتشينت ي لينت ىلس ل  يت  تق ي  لشلجنة لشوي تؾ  ىد  تخغغت  وتبقى لشلجن للخمس ىلس ل  يهو  

لؽك وشهن مً   ؿ الننت ن عس ينتفضة لشقؾتيت لشوي ش منت وشهن نولج  يتش ؽؿ يبدو ل  لشه ء  ال ميلو ش 1  هن  تل تو

  انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

لفيل يغيألا تجتو هت لشوي ش   هذل لشلجنة ى لمت ل  لشنقتش نت  يبدو ل  هذل  م  مث  ؽي  لشضد ولش ت، وهنتل ى 

لؽك1  م تؾيؿ وىميك من لجل لشتو

 ارٌ عُُبقؼ انجبة انًزؼهق ثبنزؼذٌم انُظبو انذاخهً

  يغزؾبس جًبػً..............................اعًبػٍم انحشٌشي 

يغيألا ىلس  وليتيلقة ب لش  يس يوج  لشدىو  ش ف لؼ ليينية وتيليك موىد هذل لشلقت  يمق  للجمتىة 2.يتشن بة شلمتت  

 لش  يس ل  ييقد جميً لشلقت ل  ىمليت ختعة في لشلقت ل  لشتضتو  ة1

  انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

يتشن بة شلتيدي   لشوي تم  لؽتؽ  ت وليتيلقة يتشبتب   وي لشبتب لش تمن مدونة شدينت وجميً لشتدخ     لشتيديل 

 لجنة لشتيتو  ولشض لنت  وت مية لجنة لييت ؽة1ليتيلقة ي

  يغزؾبس جًبػً..............................دمحم ججشي 

 لفت ح ل بً لجن وتو يً لشلجن مً تدديد لجنة شلميت ؽة1

  انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

 يت  تييي  ت يتال   في لشننتء لشدلخلي1  خمس لجن مً تخغيػ لجنة لشض لنت  شلميت ؽة وشن

  يغزؾبسح جًبػٍخ..............................صهشح دَجً

متهو ليغا  من هذل لشلجنة  ول  خغغ  شلميت ؽة لو  علبية ال تو  شيت وهذل هو لش ؤلي مت مدليت ومت لشؾئد  من 

 وجوتهت ومتهي  ؽتؽت  لشوي  تؾيؾيت شلمجلس؟1

  انُبئت االول نهشئٍظ..............................ًدمحم ايهشع 

  وؼ نددت خمس لجن   لشت مية شن تت   صت   لشه ت1

 يغزؾبس جًبػً ..............................صٌُت انخٍبطً

 لنت  هذل لشلجنة التلعي م  ت ال  ميم  ت مدغو   في لىدلت لشض لنت  نل لشلجن يموؽوىيت  تنقتش من خ شيت لشض

 لشتتبية شيت1

لفت ح للحل لشو قي لشذي لفت خت  يميية لش يد  لي تضت   لشدمتو   مجز  ومت تمنت متم هح  يخمس لشلجن يجألا تق ي  

لشلجنة ليتيلقة يتشضؤو   جتمتىية ال  ت تؾ  ىد  تخغغت  ممت لننت مقبلح  ىلس  ت  ىتبت  شلمدينة لشيتيقة، و  لمج 

لخ   متيلقة يتملجتمً ليدني ولشوي تضتغل ختشيت في ت مي   يولب وشيذل لفت ح ل  يت  تق يميت ىلس  لشتأهيل ومذشى ي لمج

ل تس ل  تبقى خمس لجن لمت لجنة لشتيتو  ؽ  تلعي م  ت ال  لشض لنت   تنتفط لشقؾتيت لشوي ش منت ال  ت م ح   جدل ممت 

 نوت لشتغو   يتالجمتو1
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  انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

لؽك لك   يت  لؽتؽة لجنة لش يتخية شلجنة لشتيتو  ولشض لنت 1  هدؽنت هو لشتو

  يغزؾبسح جًبػٍخ..............................عؼبد اسٌت

  لع  في    ؽية شقد ت  لي لء لتؾتفيت  في لشوالية لش تيقة في لفت  مض وو ص لمة يح  مدينة تت وتلن  ومدينة تقول 1ال 

لصت   شلمجتي  فليمي لو للجيوي وخوو لشوفلي ال  لشض لمة تيقد ىلس متيبدو لي ؽقك مً خت   لشب ت وهذل   تت  للخقأ 

 لخقأ  تيك1

  انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

لجنة لشتيتو  ولشض لنت  ولش يتخة تو  تجزيل ل    يت  تدديد خمس لجن و تخغػ لخدلهمت شلجنة لييت ؽة وهي 

لشيت ؽة في لشننتء لشدلخلي و يت  لشتغو   ىلس لش ر ت  ونولي  في لشدو   ليولشية وىلي   ني ؼ لشننتء لشدلخلي 

 لجمتىة تت وتلن  ب ذل لشتيدي   شلتغو  1 

  يغزؾبس جًبػً..............................دمحم احغبٌ 

 لشغنتىة لشتقليدية شل يتخة ال  ت م تبقة يبيؾيت1 يجألا لؽتؽة

  انُبئت االول نهشئٍظ..............................دمحم ايهشعً

 لجنة لشض لنت  ولشتيتو   يت  لؽتؽة لش يتخة ؽقك1ني ؼ للجل ة شلتغو  1

 يغزؾبس جًبػً................. ........................................................ يحًًذ انحبرًً

لشلجناة و  تشخغا 9.ولعلبياة  تشخغا 0.لييت ؽاة يوجاد ب ات ،نقلاك لشيادتي لي للسيتشن بة ي أشة لشلجنة  كل كهبنت 

أىؾت  ي اتقييو  لشيمال  9 كل لييت ؽة ب ت  9يبقى  0.من  0وندذؼ  4لشختظ ندذؼ لش  يس ونولي  إلا نح  يبقى  1ب ت 

يتشؾاا و   أ  يهااو  لااي موفااً  1 لشيااذؼ هااو إلاصااتغتي وتهااو ن ؽ  ااك متوتماال ن ااتقيً أ  نيماال أي موفااً شاايس   تشلجن لخاا  ياا

 1 شوي أىمل

 يغزؾبسح جًبػٍخ  ................................................................ عؼبد اسٌت

 ي دو  لشلجنااة هااو منتفضاة لشقؾااتيت وشاايس م ااق  ؽايمهاان شلجناة أ  تقاادء توعاايت  ،  12هناتل  صاات ل  فو ااة فاي ليااتت  

و ت ،  تؾتفيااة هااي نااػ يااد س م ااأشة تاادخل فااي  ختغتعاات  جميااً لشلجاان ي ااتديل أ  تيماال لجنااة و هااو  كشااى صااؾي  تل  

 كل ىنااادمت نتدااادث ىااان ، شااايس مااان للحهماااة ولينقاااك  كل أي لجناااة شيااات أ  تيمااال ياااتشو ـ وتقاااوء يب ناااتمج ولش ر اااة للختعاااة ب ااات 

ييمال   اايس لملجلاس للجمااتعي ىلااس  13 تؾتفيات  وندغاا  ؽه ات ىماال لشلجناة ون  ااد  فناتو يواال لشو ات ل ولشقااـ   1 فاي ليااتت  

لشو ت ك لشؾ و  ة يميلو  تؾتفية نليت وتت ك يميلو هذل لشلجنة متكل  اتؾيل مات أ  اد تمهح  لشلجن لشدل مة من لييلومت  و 

 1 ؟ ىن  جوليت هل هذل لشلجنة  وؼ تد س لشقؾتيت أء أ  ت  وؼ تباح متهو مهتوب في لو لـ
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 يغزؾبسح جًبػٍخ  .......................................................... فضًخ اصوساٌ

 لاااس لييت ؽاااة نيقه ااات لجنااة أخااا   مااان لشلجااان ماادلء هناااتل خ ااان لشنيااة ؽلماااتكل ال نغحااا  ل ااا  لشلجنااة لشواااي  اااوؼ تيقااى 

هااي ماان ميااتء  90نداادت شياات لجنااة لجتمتىيااة أو لجنااة متشيااة  كل ناات  خ اان لشنيااة يتشؾياال أل  لشتيااتو  ولشضاا نت  هنااتل ليااتت  

 لش  يس نليت من ميتء لش  يس 1

 يغزؾبسح جًبػٍخ  .......................................................... صٌُت انخٍبطً

تضاح  للاس  13هذل هي لشنققة لشوي من   وؼ أصاح  شيات 1 لياتت   لشقتنو  لشدلخلي يقوي ال ت ند ميتء لشلجن للس لش  يس

ميااتء لشاا  يس فااي لشقااتنو  لشاادلخلي ال يمهاان ل اانتت ميااتء لشاا  يس للااس لشلجاان ىناادمت ننااتفط ال توجااد لشصخغاانةهنت نداان نبلااي  

ش نااي ولي ااتقبلي ال  ىناادمت نتداادث ىاان لييت ؽااة ال نتداادث ىاان لييت ؽااة للختعااة يااتشيوء ولنماات يااتشيوء ولشغااد للاا  111 نبلااي

توجااد م ااأشة  لشذلتيااة نداان هناات ينتفضااة لشقؾااتيت لشهباا   للختعااة يتيدينااة فااي جميااً لملجااتال  تقنيااة  تل  ااة     نتناا  لشغتيااة 

وخاادهت ال يمهاان أ  نجمااً ياااح   ةلجنااة لش قتؽياالشي ونتاا ل ةلش  تؽاا ة ىاان لشلجناااةلجنااة  جتمتىياالشلجاان نق اا   1 ىلااسلشبقاات  

ي ولجنة لشغنتىة لشتقليدية في لجنة ولخد  وندذؼ لجناة لشضا نت  و نات  لشضا نت   ةو جتمتى ةولش  تؽي ةلجنة لش قتؽيلش

وهاااذل  اااوؼ يهاااو  أمتااا  منققياااة ناااذهألا ماااً  وح لشقاااتنو  فاااي ت ل اااة لشقؾاااتيت كل  لشغااالة يتشت ااايح  لشياااتتي ناااذهألا فاااي لتجاااتل 

 يت  جميي  1ؽولشغنتىة لشتقليدية  ةولش يتخي ةؽيش قتشلجنة ليتشن بة  ة أمت ولش  تؽي ةلجنة  جتمتىيلشتق ي  

 يغزؾبس جًبػً  ................................................................. دمحم ججشي

ىؾااو ماادلء ىاادت لىؾاات  تقلااػ  كل  .4لجاان ل  أعاابذ  1ىؾااو و وجااد  41م ااأشة تقلاايػ ىاادت لشلجاان أوال هنااتل 

اي تهااو  للحوتمااة ولشنجتىااة فااي لتل  1 يتشن اابة شلم ااأشة لشوااي كم هاات لش ااي د لشاا  يس أناا  ياات  يجااألا ىلااس لشلجاان أ  تااتقلػ شوا

 ي  لو نتفضااو    ألصااغتي لشلجاان  عاا  أ  اا  شي ااو أىؾاات  ؽيماات يتااتبيو  للشتو يااً ىلااس ىاادت لشلجاان جميااً لىؾاات   ااوؼ يدؾاا و 

لجن ولجنة ولخاد   3لجن نتو و ىله ت نلنت ،أفت ح أ  نقوء ب  1شيس شي  للحك ؽقك في لشتغو   لكل م أشة لن  فمنت ب أن  

 شلميت ؽة 

 ُبئت األول نهشئٍظ ان ............................................................. دمحم أيهشعً

 أخد لخ   وؼ نذهألا للس لشتغو    كل ش  نقتنً  وؼ نذهألا شق  قة لشديمق لفية  متتلء ش  يقنً 

 خجًبػٍ حيغزؾبس  ....................................................... انضهشاء سحًىٌ

و   ؽه  اة وهاذل لشها ء  اهنتل ؽه   أفوشيت شنؾييي فبل أي شخػ لخ  خوي مت فتش  ل تتك دمحم للحتتمي لننت ندتات  

لشتج  ااة لش اايد لي تضاات  هااو لشااذي ييقااي لشقيمااة ألي تؾااو ؿ وهااو لشااذي  ااوؼ ييقااي لشقيمااة ألي لجنااة 1 أفوشاا  ماان خاا ي 

لجنة لشتيتو  ولشض نت  لشوي من  ىؾو  ؽه ت نتن  جميً  تؾتفيت  ولشض نت  تي ؼ ىله ت وش  يهن هنتل متنً أ    ايس 

مقت خات  شلجناة وتقاوي أ   لتنو  يمنً لىؾت  أ  يدؾ و لج  تتل  هل هنتل ف للشلجنة أو لشنت ألا لو لىؾت  أ     يدؾ و 

 كشى شيس من لختغتعى لشلجنة مؾتوخة وتبقى ل تضت  ة 1

 

 

 

 



   0202االستثنائية أكتوبر  محضر الدورة 

 

 

48 

 يغزؾبس جًبػً  .................................................... اعًبػٍم انحشٌشي

 لجن يمت ؽه ت لجنة لشض لمة  1أنت ؽقك ىندي ت تري هذل لشلجن لشوي نيمل ب ت ل  نتن  في لشوالية لش تيقة 

أىقا  لشؾيتشياة ؟ هاذل هاو لشت اتري 1    فؾاية أ  لملجلاس نات   3نة ش  تيقاي ؽيتشي  ات ولشلجان ولشتيتو  هل هذل لشلج

ماادلء لشقااتنو  ييقااي هااذل لشغاا خية ؽلمااتكل ال نتو ااً لشقااتنو  أىقااى  1لشقااتنو  ماات لي ياانػ ىاان كشااى مااتيح  لجنتااح  للااس  41

 يا تت  لجن مؤفتة ووميؾية خ ألا لشن ؽية 1

 انُبئت األول نهشئٍظ ............................................دمحم أيهشعً...............

لشؾ ظ ؤ هااذل لشنققااة  ااوؼ ياات  تجتو هاات ونت مياات شششياات  لشديمق لفيااة 1نماا  للااس لشبااتب للخااتمس هيئااة لي ااتول  وتوااتؽ

 ومقت  ة لشنوو 1

 رت انًجهظكب سؽٍذ فُبٌ........................................................... 

إؽتؽة يتشتتلي يجألا أ  نقوء ي و  لشؾ ظ من خ ي لشتج  ة لش تيقة هنتل  صوتي في   تم ل    ت ؤ لجنة لي تول  وتوتؽ

اي تداال  صااوتي ىاادء فااد   لشاا  يس ىلااس  تمااتء لييااتء للختعااة ياا  فااي لشؾتاا   لش ااتيقة ناات  لشاا  يس هااو لشااذي ي ااح  هااذل  مااتت  شوا

 ن  عتت  ميتم  1 لشييئة في وف  لش  يس لشذي ت  تيي

  ىلااس   اايس لشييئااة ممت  ااة ميتماا  أو عااتت  ميتماا   ييااح    اايس لملجلااس   ي اات جدياادل ذأفتاا ح يتيااح  مااتت  فااي ختشااة تياا

 شهو  هذل لشييئة ميمة جدل وإ  نتن  ؽيتشة  وؼ تقوء يمجموىة من للخدمت  في  فت  لشتضتو  شلمجلس 1

 انُبئت األول نهشئٍظ ...........................دمحم أيهشعً................................

 نم  للس لشبتب لش تتس  شيت  لشتضت مية شلحول  ولشتضتو  

 ال مدلخلة 1

 نم  للس لشبتب لش تبً ميؾية  ىدلت وتقدي  مدتؽ  للجل ت  1

 كبرت انًجهظ سؽٍذ فُبٌ...........................................................

لملحتؽ  يتشتؾغايل فاي هاذل  نض   ن بة ملحتؽ  لشدو ل  هنتل توجي  في هذل للجتنألا يوجد موفً للجمتىة يت  ؽي يتش

لشؾت   لخح   ندتوي أ  نبي  لملحتؽ  في لشو ايلة لشتولعالية ىبا  لشولت اتب وإك ل اتم   هاذل لشؾتا   لشو ت ياة مان شا   عباة 

 لألا للس   ت ة لملجلس و وؼ يتوعل ي  هذل لشقؾية ول ت  1في للحغوي ىلس أي نسخة من لملحؾ  و فيت يدؽً ف

 يغزؾبسح جًبػٍخ  .......................................................... صٌُت انخٍبطً

ىلس خ ألا مت  ميت  لىؾت  من أ لت م    لشتوعل يتشو يقة متتيياة ىليا  أ  يقادء فلاألا أىتقاد أ  لشو يقاة هاي مان 

قاة مبحا   وأىتقاد أ  لشقلاألا م اق    ناة و ك شلحناة يأمت اخك مم ل لش تمنة و تشتتلي ندن نتم اى يدقنات فاي لشو يقاة  لشواي تو 

شي اا  ىلااس ليم لااح  لو لينتخبااح  ماان خااك لينتخااألا فااي لشو يقااة وال يجااألا للحاادي  ىاان لشقلااألا ماان أجاال أ  يتوعاال يااتشتق    ، 

 أتم ى يدقي يأ  أتوعل متتية يتشتق    1

 ئت األول نهشئٍظانُب دمحم أيهشعً...........................................................

 ممهن أ  ندذؼ لشقلألا ليم لح  يتوعلو  يتملحؾ  مبتص   من لشهتتية 1
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 1نم  للس لشبتب لش تمن "تيديل لشننتء لشدلخلي "

 يغزؾبس جًبػً  .................................................... اعًبػٍم انحشٌشي

 من لشنتخية لشيملية  وؼ تهو  عيبة 1 2.ليتت   

 انُبئت األول نهشئٍظ ................دمحم أيهشعً...........................................

 ن مه ت لجنة لشض نت  لملخغغة شلميت ؽة1  1لجنة لييت ؽة نت  ب ت مضول هل ندذؼ     و بقى لشيدت 

 مضه 1 ي  نقوي في لشننتء لشدلخلي تخغػ لجنة شلميت ؽة نغح         نت  

 يغزؾبسح جًبػٍخ  .......................................................... صٌُت انخٍبطً

ميت للس   ناح  ندان مقاتشبح  يا ت  ىتبات  شلمديناة لشيتيقاة ينق يت  ن لشلجنة  جتمتىية لج 1متتلء أننت متم هح  ب 

 لجن 1 1ىلس ي لمج لملجتمً ليدني لشذي يضتغل ختشيت في ت مي  ليولب  كل نق ميت ونت ل  و مقبلح  ىلس ي لمج لشتأهيل و 

خل مااً  جتمااتعي مااً لش قااتفي مااً لش اايتخة مااً لشضاا نت   ااوؼ ننتفضااي  فااي ناال لجنااة ىلااس خاادل ، تلااى لشلجنااة ؽه اات تاادل

 لشت لث 1

ااي ال نخاااا   مااان هااااذل للجل اااة لولاااس ىلااااس أننااات ممتنيااااح  ن  اااد أ  نخاااا    1أفتااا ح أ  نق ااا  تلااااى لشلجناااة  و بقااااى  لجااان شوا

 1 لشلجنة يت جمتو ىلس لشقتنو  لشدلخلي نذهألا في لتجتل أنت تق  يتغو   

 انُبئت األول نهشئٍظ .................................دمحم أيهشعً..........................

 يؿ شيت لشضؤو  لش يتخية وندذؼ ت مية لييت ؽة نقوي تخغػ لجنة شلميت ؽة ؾيتشن بة شلجنة لشض نت  ن

 يغزؾبس جًبػً دمحم احغبٌ...........................................................

ليديااة للااس لجنااة لشضاا نت  وشاايس ؽقااك لش اايتخة  ال يمهاان أ  نتداادث ىلااس لش اايتخة يؿ لش اايتخة ولشغاانتىة لشتقؾاان

 يدو  لشغنتىة لشتقليدية ، لشغنتىة لشتقليدية ولش يتخة ال يمهن لشؾـ  يي    1

 ػًهٍخ انزصىٌذ:

تشد ل ااااة وليغااااتتفة ىلااااس مضاااا وو لشننااااتء لشاااادلخلي ي لشنققااااة ليتيلقااااة لشاااا  يس مقاااا   نت ااااألا ىاااا ؼ لش اااايد  بيااااد كشااااى

  تت  أىؾت  لملجلس للحتؽ  ن1شلليقلقة  تألعلبيةيشلتغو   ؽتم  ليغتتفة  مجلسشل
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 يقشس انًجهظ انجًبػً

 .020/.2 ػذد

 .انذساعخ وانًصبدقخ ػهى يؾشوع انُظبو انذاخهً نهًجهظ

وخاااااااااا ي للجل ااااااااااة  ،  .020 أمتااااااااااو    اااااااااات نت ية لملجلااااااااااس للجمااااااااااتعي يدينااااااااااة تت وتلناااااااااا  لملجتمااااااااااً يتشاااااااااادو      

 020.1أمتو    21لينيقد  يتت    لشؾ  د  ية لشيلن

ليتيلك يتلجمتىت ، وبيد ت ل ة لملجلس شلنققة  4..-3. ف   وتقبيقت يقتؾيت  لشقتنو  لشتننيمي

وبيد لشلجو  للس ىملية لشتغو    1تشد ل ة وليغتتفة ىلس مض وو لشننتء لشدلخلي شلمجلسي ليتيلقة

 لس مت يلي:ىملية لشتغو   ى أ ؾ  لشيللي، خي  

  ىؾول .1111111111111111111111111111111111111:0للحتؽ  ن لىؾت ىدت. 

  عوتت1 .0 111111111111111111111111111111111111:لييب  ى  ت: لعول ىدت 

  لؽقياااان: لىؾت ىدت  :ىؾول وه  لش تت  ..11111111111111111111111111111111111 :ليو

 الزهراء رحمهن  شكيب اريج عائشة تاغمهت أمهرسي دمحم

 عبد الحق يسري  سعاد ابمعيد رشيد فنان عبد العالي الحهس
 فاطمة الزهراء خمهفي نزهة ايت حبان هشام امزراو شرف الدين اسقرو

  براهيم المدالوي  دمحم الحاتمي البهنهني اسماعيل الحريري 
  مينة فريسي رشيد وحيد فاتحة مهفق

  لؽؾح :  لىؾت ىدت  1و هو لش يد ىبد للجليل للج ل  ( ولخد.2ؾو   ىلش 

  أىؾاااااااااااات  و هاااااااااااا  لش اااااااااااااتت :  اااااااااااايتت ل  اااااااااااااألا،دمحم ( 29ت اااااااااااااية   :  ليمتنياااااااااااااح  ىاااااااااااان لشتغااااااااااااو   لىؾاااااااااااات ىاااااااااااادت

 اااااااااااااااامت  شقجااااااااااااااااد ، ه   تن ي،ختمااااااااااااااااد جباااااااااااااااا ي،دمحم لخ اااااااااااااااات ،  نألا للخيتفي،ؽؾاااااااااااااااامة ل و ل ،مجااااااااااااااااز  ىامي،ل

 1جوتي

 ٌقشس يب ٌهً:

ىلااس مقاا   لشنققااة  للحتؽاا  نىؾاات   أ ليقلقااة شل ااتت  علبيااةتأل يلناا  عااتتـ لملجلااس للجمااتعي يدينااة تت وت

 يلي: ممت تشد ل ة وليغتتفة ىلس لشننتء لشدلخلي شلمجلسي ليتيلقة
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 ليملهة ليغ  ية

 و ل   لشدلخلية

  فلي  تت وتلن 

 جمتىة تت وتلن 

 

مجلس لالنظام الداخلي 

تارودانت جماعة  
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 انجبة األول :أحكبو ػبيخ

 ليتت  .:

ليتيلاك  41.3..مان لشقاتنو  لشتننيماي  فا   40مقتؾيت  ليتت   فبقت ألخوتء لشد تو  و ينت  ىلس

يتلجمتىت ، ت س مجلس جمتىة تت وتلن  هذل لشنناتء لشادلخلي لشاذي أىادل   ايس لملجلاس يتياتو  ماً 

 020.1لمتو    05أىؾت  ليهتألا وكشى خ ي تو ت    ت نت ية لينيقد  يوء لش   ت  

 ليتت  0:

ميؾيت  ت يح  أصغتي لملجلس وأجيات  لي تىد  فبقت شلمقتؾيت  يددت هذل لشننتء ص ـو و  

 لشقتنونية للجت ي ب ت لشيمل، ممت يددت لشي فة مت يح  مختلؿ أجيا  لملجلس1

 ليتت  4:

ييتب  هذل لشننتء  شلجمتىت ، من لشقتنو  لشتننيمي 40تقبيقت ألخوتء لشؾق   لخح   من ليتت  

 .جيات  وهيئتت ملامت شوتؽة أىؾت  لملجلس وأ

 ليتت  3:

ي ي    يس لملجلس أو من ينوب ىن  ىلس خ ن تقبيك مقتؾيت  هذل لشننتء وكشى بيد 

( أيتء من تت    توعل لشيتمل يتيق   تو  .لشتغو   ىلي  من ف ؼ لملجلس ولنغ لء أجل  متنية  

 لشتي ؼ ىلي 1

 اجزًبػبد انًجهظ انجبة انثبًَ:
 تو ل  لملجلس .1

 ليتت  1:

وماااتي و  د لملجلاااس وجو ااات جل اااتت  أ نااات   ااا ث تو ل  ىتتياااة فاااي لش ااانة خااا ي أصاااي  ؽب ليااا ،ييقااا

يجتمااً  أمتااو  ، وكشااى ياادىو  مهتو ااة ماان لشاا  يس ومبااحو ة يجاادوي  ىمااتي و لشو اات ك كل  لشغاالة1

 .لملجلس في ل بوو لوي من لشضي  لملحدت شيقد لشدو   لشيتتية

ت  وؽك ف ل  مهتألا لملجلس في هذل لشضأ ، تيقد للجل ات  تتهو  لشدو   من جل ة أو ىد  جل 

ىلااس لش ااتىة لشيتصاا   عاابتخت أو للختم ااة م اات  و ت ااتغـ  ناال جل ااة ماان جل اات  تو   لملجلااس ليااد  

 لشامنية لشوتؽية ينتفضة لشنقك ليد جة ب ت ىلس أال تتجتو  ىض   تىت  1
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ة ماان أيااتء لشيماال، عحاا  لناا  يمهاان تمديااد يوماات متتتشياا 1.يمهاان أ  تتجااتو  مااد  ناال تو   ىتتيااة  وال

يتياد  هاذل لشتمدياد  ابية أياتء مان أياتء لشيمال1  هاذل لياد  ما   ولخاد  يقا ل  شا  يس لملجلاس ىلاس أ  ال

 و خب    يس لملجلس يق ل  لشتمديد وجو ت ىتمل إلافلي  أو من ينوب ىن  ؽو  لتختتل1

ماتي للجل اة، ت اتأنؿ ت ل اة لشانقك وإكل ش  ي تنؾذ لملجلاس ت ل اة لشانقك ليد جاة يجادوي أى

اااات  لمااااا  يتيلاااااك يجل اااااة أخ    شلمجلاااااس حاااااليتبقياااااة ؽااااامن جااااادوي لىماااااتي فاااااي للجل اااااة ليولشياااااة، وإكل نا

 41.3..مااااان لشقاااااتنو  لشتننيماااااي  43ت اااااتأنؿ للجل اااااة فاااااي لشياااااوء لياااااوللي ماااااً م لىااااات  مقتؾااااايت  لياااااتت  

 ليتيلك يتلجمتىت 1

 ليتت  1:

لشؾ و    لس كشى لملجلاس شيقاد تو   ل ات نت ية،  مات يمباتت   منا  أو ي تدعي لش  يس، نلمت تى  

ىندمت يتلقى فلبت في هذل لشضأ  من لشيتمل أو من ينوب ىن ، أو من  ل  لىؾت  ليالوشح  ميتمي  ىلاس 

لفل يهو  م ؽقت يتشنقك ليقت ح  ت لجيات فاي جادوي أىماتي لشادو  ، وتختات  لشادو     ات نت ية فاي أجال 

 .( أيتء متتتشية من أيتء لشيمل وهي عح  فتيلة شلتمديد7يتجتو   بية  ال 

 ليتت  7:

ييقد لملجلس لجتمتىتت  يمق  للجمتىة، و مهن شل  يس ىند  فتؾت  وبيد ل تضت   أىؾت  

 ليهتألا، ىقد لجتمتىت  لملجلس في أي موت  لخ  تلخل ت لب للجمتىة1

 ليتت  .:

و جو  شلمجلس، وكشى يقلألا من لش  يس أو  ل   ىموميةتهو  للجل ت  لشيتمة شلمجلس 

 أىؾت  لملجلس أ  يق   ىقد لجتمتو عح  مؾتوح شليموء1

يت  لشتغو   ىلس ليق   ليتيلك بيقد جل ة عح  مؾتوخة شليموء يتالفت لو لشيللي و تألعلبية 

ومن    لشقتىة من لشيموءليقلقة ششعول  لييب  ى  ت، وفي ختشة لف ل هت يمهن شل  يس أ  يأم  يإخ 

مم لي و ت ل إلاى ء وجميً لشختظ لشذين ال ى فة شي  يتشنققة أو لشنقك موؽوو لينتفضة، فبل 

 متتبية أصغتي للجل ة1
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   تدىت ل  .2

 ليتت  9:

يقوء لش  يس يإخبت  أىؾت  لملجلس يتات    و اتىة وموات  لنيقاتت تو لتا  يول اقة أخاد لشو ات ل 

يتمد  نتال تدىت  لشهتتبي لو لش  تشة ىب  لشب يد  شهت وني أو نل و يلة أخا   متتخاة فبقات ليهتو ة لي

 ليتيلك يتلجمتىت 1 41.3..من لشقتنو  لشتننيمي  ف   41/41/47يقتؾيت  ليولت 

 ليتت  2.:

يدؾاا  لشيتماال أو ماان يم لاا  تو ل  مجلااس للجمتىااة، وال يضاات ل فااي لشتغااو  ، و مهاان أ  يقاادء  

تت   مناا  أو يقلااألا ماان لشاا  يس أو أىؾاات  لملجلااس جميااً لي خناات  ليؾيااد  ولشتوؽاايدت  ليتيلقااة يمباا

 .يتشقؾتيت ليتدلوي في صأ  ت، وال يمت يخغوظ لشنقك ليقت خة في جدوي لىمتي وؽقت شقلب 

 ليتت  ..:

ىت  مان يدؾ  ليومؾو  ليالوشو  ميتمي  يمغتلح للجمتىة للجل ت  يغاؾة ل تضات  ة يت اتد 

و مهاان شلاا  يس ىاان ف  ااك لشيتماال أو ماان ينااوب ىناا  ل ااتدىت  مااومؾي وأىااول   .  اايس مجلااس للجمتىااة

لشدوشاااااااة أو ليؤ  اااااااات  لشيموميااااااااة أو ليقااااااااتوال  لشيموميااااااااة أو مم لااااااااي لشققااااااااتو للخااااااااتظ لشااااااااذين يضاااااااامل 

 لختغتعااااي  لشاااادل    لشت لييااااة شلجمتىااااة ألجاااال ليضاااات مة فااااي أصااااغتي لملجلااااس يغااااؾة ل تضاااات  ة، وكشااااى

 .ىندمت يتيلك لم  يد ل ة نققة في جدوي لىمتي ت تبك ينضتـ هيئتش  

 جدوي لىمتي  .3

 ليتت  0.:

ييد   يس مجلس للجمتىة جدوي أىمتي لشدو ل  يتيتو  مً أىؾت  ليهتألا، و بلغا   لاس لشيتمال 

جلااس ىضاا   ( يوماات ىلااس لفاال فباال تاات    لنيقااتت لشاادو  ، مماات يقااوء يإ  ااتش   لااس أىؾاات  لمل02ىضاا  ن  

مااان لشقاااتنو  لشتننيماااي  .4أياااتء ىلاااس لفااال فبااال لنيقاااتت لشااادو  1 وؽقااات يااات تااانػ ىليااا  مقتؾااايت  لياااتت  

 ليتيلك يتلجمتىت 1 41.3..

تسجل وجو ت في جدوي أىمتي لشدو   لشيتتياة لشيا ل ؿ ليقدماة مان فبال ليولفنات  و لياولفنح  

اااتء ليااااولت  ماااان لشقااااتنو  لشتننيمااااي 01.-03.-04.-00.-.0. -.4و للجميياااات  لشوااااي تاااا  فبوشياااات وؽقاااات ألخوا

 ليتيلك يتلجمتىت 1 41.3..

ييقااد لملجلااس تو   ل اات نت ية يدهاا  لشقااتنو  فااي ختشااة تلقياا  فلباات فااي هااذل لشضااأ  ماان فباال ىتماال 

لشيمتشاااة أو  فلاااي  أو ماااان يناااوب ىناااا  و هاااو  لشقلااااألا م ؽقااات ياااتشنقك ليقتاااا ح  ت لجيااات فااااي جااادوي أىمااااتي 
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( أياتء مان تات    تقادي  2.شو ت ك ليتيلقة ي  ىند  فتؾت ، وتنيقد لشدو   خ ي ىضا    لشدو   و مذل ل

(أيااتء ىلااس 4لشقلااألا و يوجاا  لشاا  يس  لااس أىؾاات  لملجلااس ل ااتدىت ل  لحؾااو  لشاادو     اات نت ية    ااة 

تت  لفل فبل لنيقتتهت و ت ؽك   اتدىت ل  وجاوب يجادوي  ىماتي وؽقات يات تانػ ىليا  مقتؾايت  ليا

 ليتيلك يتلجمتىت 1 41.3..من لشقتنو  لشتننيمي  47

يمهان ألىؾات  لملجلاس لياالوشح  مياتمي  ل  يقادمول شلا  يس يغاؾة ؽ تياة لو جمتىياة فلبات متتييات 

فغد لت ل  نقك في جدوي لىمتي لشدو ل ، و دتـ لملجلس ىلمت ىند لؽتتتح لشدو   يوال  ؽاؿ  ت ل  

مان لشقاتنو  لشتننيماي  32و  49وؽقت يت تنػ ىليا  مقتؾايت  لياتتتح   نققة لو نقتـ في جدوي  ىمتي

 ليتيلك يتلجمتىت 1 41.3..

ييلاااك جاااادوي أىمااااتي للجل اااات  وتت  خيااات يمقاااا  للجمتىااااة1 و مهاااان شااا  يس لملجلااااس  خباااات  لشيمااااوء 

يجاادوي لىمااتي و يتاات    وتوفياا  ومواات  لنيقااتت للجل اات  لشيموميااة شلمجلااس، وكشااى يول ااقة و اات ل 

 خبت  ليتتخة1إلا 

 رغٍٍش انًجهظ انجبة انثبنث:
 تنني  خؾو   ىؾت  في للجل ت  .1

 ليتت  4.:

ليتيلاااااك يتلجمتىااااات ، ييتبااااا  خؾاااااو  أىؾااااات   41.3..مااااان لشقاااااتنو  لشتننيماااااي  17تقبيقااااات شلماااااتت  

مجلااااس للجمتىااااة تو ل  لملجلااااس  جبت  اااات1 و وفااااً  ىؾاااات  بيااااد تخااااوشي  شقتىااااة  جتمااااتو وشاااايس يقاااا  

ىلااااس و فااااة للحؾااااو  فباااال لؽتتااااتح أصااااغتي للجل ااااة، و يمهاااان ششىؾاااات  لشااااذين لشتدقااااول يقتىااااة  للجمتىااااة

  جتمتو بيد يدليت  لشتوفيً ىلس و فة للحؾو  وليضت مة في ليدلوال 1

فاااي ختشاااة ىااادء تاااوؽ  لشنغاااتب لشقاااتنوني فاااي ليوىاااد لملحااادت شبدلياااة  جتماااتو ياااؤخ  ليوىاااد ش ااااتىة 

فبااااال مااااا و  هاااااذل لشوفااااا ، ولكل شااااا  يتاااااوؽ  لشنغاااااتب ي ؽاااااً لشااااا  يس للجل اااااة نتملاااااة،   لكل تاااااوؽ  لشنغاااااتب 

 41.3..ماااان لشقااااتنوني لشتننيمااااي  30وي ااااتدعي  ىؾاااات  شيقااااد جل ااااة مولشيااااة فبقاااات يتقؾاااايت  ليااااتت  

 ليتيلك يتلجمتىت 1

 ليتت  3.:

ب يت أس   يس لملجلس للجل ت ، وىند عيتي  أو  كل لنسحألا أ نت  للجل ة ألي  لألا من ل بت

 .يقوء ب ذل لييمة أخد نولي  خ ألا لشت تيألا
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 متتية للجل ت  .2

 ليتت  1.:

ي اااااتىد نتتاااااألا لملجلاااااس أو نت بااااا  لشااااا  يس، ختعاااااة،  فاااااي ىملياااااة لخت اااااتب لشنغاااااتب لشقاااااتنوني ىناااااد 

لؽتتتح للجل ت ، وت و  جدوي لىمتي ومذل في تتبً ىملية لشتغو   ولخت تب نتيجة لشتغو   ىلس 

ت ييياد شوتتاألا لملجلااس تد  ا  مدتؽاا  للجل ات  وخؾنيات، وكشااى فبقات يقتؾاايت  ليقا  ل  ليتخاذ ، مماا

 .ليتيلك يتلجمتىت  41.3..من لشقتنو  لشتننيمي  37و  04ليتتتح  

 ليتت  1.:

فااي ختشااة عيااتب نتتااألا لملجلااس ونت باا  أو ىتفيماات ىاات ك أو فااي ختشااة  ؽؾاايمت لشقيااتء يميتميماات، ييااح  

 شيقوء يذشى1لش  يس أخد لىؾت  للحتؽ  ن 

 تنني  منتفضت  لملجلس .3

 ليتت  7.:

يمهن أ  يقدء لش  يس ىند يدلية نل تو   ىتتية تق   ل لخبت  ت شلمجلس خوي  ىمتي لشوي فتء 

ب ت في لفت  لشغ خيت  لملخوشة ش ، ممت يدىو لش  يس ىند  فتؾت  وفبل منتفضة لي نققة من جدوي 

خػ ىن لشتقت    لييد  بضأ  لشنقك ليي وؽة ىلس أننت   ىمتي،  ر ت  لشلجت   لس تقدي  مل

 لملجلس1

 ليتت  ..:

يؾاااتذ لشنقاااتش خاااوي لشااانقك ليي وؽاااة فاااي جااادوي لىماااتي يوؽاااً فت ماااة أولاااس يساااجل ؽه ااات أ ااامت   

لىؾت  لش لعبح  في لشتدخل و تنتوي نل م    لشولمة خ ألا ت تي    في لش  دة بيد  ك  لش  يس ىلس أال 

و يمهااان شوااال ىؾاااو لشتيقياااألا مااا   ولخاااد  ىلاااس أال تتجاااتو    .( تفااات ك   شوااال مدلخلاااة23د  أ باااً  تتجاااتو  ليااا

(  مااً  ىقاات  لش االقة لشتقدي  ااة شلاا  يس  ؽااتؽة لشوفاا  خ ااألا موؽااوو لشنقااتش، و 20ليااد  تفيقتااح   

 شى1يمهن   تمتو شنولب لش  يس و ر ت  لشلجت  ليينيح  يتي أشة موؽوو لينتفضة، نلمت فلبول ك

 ليتت  9.:

يي ؼ لش  يس لشنقك ليد جة في جدوي لىمتي شلمنتفضة، خ ألا ت تي  ت1 و يمهن تغيح  هذل 

لؽقة أعلبية أىؾت  لملجلس للحتؽ  ن ىلس كشى1  لشت تيألا يتفت لح من لش  يس و بيد مو

 

 ليتت  02:
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ت  شلا  يس وخادل  كل تبح  أ  تادخل لشيؾاو ال ى فاة شا  يتيوؽاوو لشاذي تجا ي خوشا  لينتفضاة، جا

تنبه    لس كشى ، وإكل ىتت ليتدخل شلخ و  ىان ليوؽاوو أمهان شلا  يس تاذمح ل  تنياة وإكل ل اتم  فاي كشاى 

 أمهن شل  يس مني  ىن لشه ء فيلة مد  للجل ة في نؾس ليوؽوو ليق وح شلمنتفضة1

 ليتت  .0:

  يتجتو  تفيقة ولخد 1شول ىؾو للحك في لشتدخل و تألوشو ة في نقتـ نققة ننتء، ىلس أال 

 ليتت  00:

يجألا أ  تنغألا نققة ننتء ىلس  ح  لينتفضة أو جدوي لىمتي أو لشتذمح  يتقبيك لشقتنو  

 ولشننتء لشدلخلي شلمجلس1 في تفيقة ولخد  و م تح  ىلس لمث  في للجل ة1

يتدخل  كل تبح  أ  موؽوو نققة ننتء ال ى فة ش  ب ذل لمو ، ؽإ  لش  يس يقلألا من ل

من لشقتنو  لشتننيمي ليتيلك  .3لشتوفؿ ىن لشه ء، ؽإ  ش  يمت ل، وجألا تقبيك مقتؾيت  ليتت  

 يتلجمتىت 1

 ليتت  04:

يااااذم  لشاااا  يس لشيؾااااو أو لىؾاااات  لشااااذين يقااااتفيو  أو   ااااتجمو   م  هاااا  أ ناااات  تنااااتوشي  لشولمااااة 

ماان لشقااتنو   .3لش تنيااة ماان ليااتت   يوجااوب م لىاات   نؾاابتـ ولختاا لء لشقااتنو  وؽااك مقتؾاايت  لشؾقاا  

 ليتيلك يتلجمتىت 1 41.3..لشتننيمي 

 ليتت  03:

 كل نت  هنتل  خ ي يتش ح  لشيتتي شلجل ة من فبل ىؾو أو بيؿ لىؾت  جت  شل  يس  ؽً 

للجل ة مؤفتت1 و ددت لش  يس مد   ؽً للجل ة، و جألا أ  ت تأنؿ بيد هذل ليد  وال يمهن أ  تؤجل 

 يوء ليوللي1للس  لش

 ليتت  01:

   أىؾت  لملجلس م ؤوشو  شخغيت ىن مت يغد  ى    من أؽيتي أو تغ ؽت  تقً أ نت  

 جل ت  لشدو ل  لشيتتية و  ت نت ية ولجتمتىت  لشلجت  تد  فت لة ليتتبية لشقؾت ية1 
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 ميؾية لشتغو   ىلس ليق  ل  .4

 ليتت  01:

 جميً مق  ل  لملجلس1 وييب  ىن  ي ؽً  يدي1 ييتب  لشتغو   لشيللي فتىد  التختك

 ليتت  07:

ييتين   يس لملجلس للجمتعي نتيجة لشتغو   بيد فيتء لشوتتألا أو نت ب  بيملية لخت تب 

لؽؾة وليمتنية1  لعول  ليؤ د  ولش 

 ليتت  .0:

ي  ح للجتنألا  تتخذ ليق  ل  يتألعلبية ليقلقة ششعول  لييب  ى  ت، وفي ختشة تيتتي لعول 

 لينتمي  شي  لش  يس1 و د   في لملحؾ  ييت  تغو   نل مغو 1

 ليتت  09:

 ال يقبل أي فلألا شلتدخل أو أخذ لشولمة أ نت   ج ل  ىملية لشتغو  1

 تييح  مم لي للجمتىة شد  هيئت  أخ   وإ  ت  ميتمي 1 .5

 ليتت  42:

غو   لشيللي وتددت ميتمي  في يت  تييح  منتدبي للجمتىة شد  هيئت  أخ   ىن ف  ك لشت

مق   لملجلس لشذي ت  يموجب  لنتدلب   شتم يل للجمتىة، و قدء لينتديو   تقت    ىن أصغتشي  

 ش  ت ة لملجلس1

 تنني  خؾو  لشيموء يقتىة للجل ت  .6

 ليتت  .4:

من هذل لشننتء  .و  7تهو  للجل ت  لشيتمة شلمجلس ىمومية، مً م لىت  أخوتء ليتتتح  

1يدؾ  للجميو  أصغتي هذل للجل ت  في خدوت ليقتىد ليتوؽ   يقتىة  جتمتو  لخلي1لشد

 ليتيلك يتلجمتىت 1 41.3..من لشقتنو  لشتننيمي  .3ولملخغغة شليموء ،وؽك مقتؾيت  ليتت  
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 ليتت  40:

ىلس  يخغػ يقتىة  جتمتو موت  ختظ يتيومؾح  ولشؾيوؼ و يمم لي و ت ل إلاى ء1 و يتيح 

وؽك  للجميو   شتزلء يتشيدو  و منً لشه ء و لشتغو   و لشتسجيل أو لشتدخل ؽيمت يتدلوش  لملجلس1

 ليتيلك يتلجمتىت 1 41.3..من لشقتنو  لشتننيمي  .3يقتؾيت  ليتت  

 ليتت  44:

ال يمهن ألي أخد من عح  أىؾت  لملجلس وىتمل إلافلي  أو من ينوب ىن  ومم لي مغتلح 

من  .3تىة وشو  ليوت  لملخغػ شلمنتخبح  تو   ك  من   يس لملجلس1 وؽك مقتؾيت  ليتت  للجم

 ليتيلك يتلجمتىت 1 41.3..لشقتنو  لشتننيمي 

 ل ئلة لشهتتيية ليوجية من فبل أىؾت  مجلس للجمتىة .7

 ليتت  43:

  أ ئلة متتيية يمهن ألىؾت  لملجلس يغؾة ؽ تية أو ىن ف  ك لشؾ  ك لشذي ينتمو   شي  توجي

ش  يس لملجلس خوي نل م أشة ش   مغتلح للجمتىة لشوي ينتمو   شه ت1 وتوتو ل ئلة ليذمو   موفية 

وت تألا خ ألا  من ف ؼ لشيؾو لييلي شد    ت ة لملجلس فبل صي  من تت    لنيقتت تو   لملجلس1

 تت    لشتوعل ب ت وتسجيليت1

 ليتت  41:

  يوج  يغؾة ؽ تية أو ىن ف  ك لشؾ  ك لشذي ينتمي  شي  ، يمهن شيؾو من مجلس للجمتىة أ

 (201 ؤ   لس   يس لملجلس خوي نل م أشة ش   مغتلح للجمتىة ىلس أال يتجتو   تدخل  تفيقتح   

يجيألا لش  يس و نولي  ىند لشؾ و   ىلس نل  ؤلي ىلس خد  لو جوليت ولخدل1 و ال يجو  أ  ييقألا 

 أي منتفضة ىتمة لو تيليك1تقدي  لش ؤلي و جتية ىلي  

 ليتت  41:

  كل تغيألا لشيؾو لشذي تقدء يتش ؤلي أجل للجولب للس لشدو   ليولشية1

 ليتت  47:

يجو  ش  يس لملجلس  ؽؿ إلاجتية ىن ل ئلة للخت جة ىن لختغتعت  لملجلس، و بلػ كشى 

  لس لييلي يتألم  خ ي لنيقتت لشدو   وتو  منتفضة1

 

 



   0202االستثنائية أكتوبر  محضر الدورة 

 

 

60 

 تغو   جل ت  لملجلس :نقل و تسجيل و  .8

 ليتت  .4:

يمهن ل تيمتي لشو ت ل لش ميية لشبغ  ة لش  مية شلمجلس شنقل وتسجيل وتغو   ليدلوال  

لشيلنية شلمجلس، وي مذ شو ت ل  ى ء لييتمد  فتنونيت بيد فلألا م  ت وشو  ليوت  لملخغػ 

أ نت  أصغتي للجل ة ىلس أ  تدمل  ششىؾت  فبل يدلية أصغتي للجل ة ، وتلتزء ليوت  لملخغػ شيت

 صت   ليؤ  ة لشوي تم ليت1

 مهتألا لملجلس وفـ  لنيقتت لجتمتىتت  : .9

 ليتت  49:

يومت لو نلمت تىت لش  يس أىؾت ل شيقد لجتمتو، و نيقد  1.يجتمً مهتألا لملجلس م   نل 

 لجتمتو مهتألا لملجلس يدؾو  أعلبية أىؾت  1

 انجبة انشاثغ :نجبٌ انًجهظ
 : لشدل مة لشلجت  .1

 لخدلث لشلجت  لشدل مة -

 :32ليتت  

 بيد ليغتتفة ىلس لشننتء لشدلخلي، يددث لملجلس في نؾس لشدو   خمس لجت  تل مة وهي : 

 لجنة ليحزلنية ولشضؤو  ليتشية ولشب مجة1 -

لؽك لشيمومية وللخدمت 1 -  لجنة لي 

 لجنة لشتيمح  ولىدلت لشت لب ولشبيئة1 -

 ولش قتؽية ولش  تؽية ولشغنتىة لشتقليدية1لجنة لشضؤو   جتمتىية  -

 لجنة لشتيتو  ولشض لنت  ولش يتخة1 -

 ليتت  .3:

 تمت س لشلجت  لشدل مة شلمجلس مجموىة من  ختغتعت  م  ت :

 :لجنة ليحزلنية ولشضؤو  ليتشية ولشب مجة تد س لي ت ل لشتتشية 

 ت ل ة ي نتمج ىمل للجمتىة وتديين 1 -

 جمتىة1ي لمج تنمية تجيحز لل -

 ي لمج  نيتش  فتغتت ولشتضغيل1 -
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 .محزلنية للجمتىة -

 للح تيت  للخغوعية و  ىتمتتل  لي عوت  وتدو ل  ىتمتتل  من يتب  لس يتب1 -

 جمتىية وت تي  ت وميؾية ل تغ شيت تديح  لم ل لي -

  ي  لش  وء و لشوجيبت  ليقبوؽة شؾت د  للجمتىة -

 شوعتيت1 ؽت لؽت  ولشؾمتنت  ولشيبت  ول -

 لتؾتفيت  لشض لمة ولشتيتو   نجت  ي لمج تنمو ة1 -

 : لؽك لشيمومية و للخدمت  تد س لي ت ل لشتتشية  لجنة لي 

لؽك لشيمومية لشتتبية شلجمتىة وفـ  تديح هت 1 -  ت ل ة  خدلث لي 

 ت مية لش تخت  و لشقـ  لشيمومية 1 -

لؽك لشيمومية لشتتبية شلجمتىة -  1ت ل ة لشتديح  ليؾوؼ شلم 

 ت ل ة ي نتمج ىمل للجمتىة وتديين 1 -

 ت ل ة لننمة لشيتمة شل ح  وللجوال  ولملحتؽنة ىلس لشقـ  لشيمومية1 -

 :لجنة لشضؤو   جتمتىية ولش قتؽية ولش  تؽية ولشغنتىة لشتقليدية تد س لي ت ل لشتتشية 

 ي لمج لي تىد  ولشدى  وإلاتمت   جتمتعي شششختظ في وؽيية  ىتفة1 -

  ة وليغتتفة ىلس مضت يً ليبتت   لشوفنية شلتنمية لشلض  ة1لشد ل -

 ي لمج مدت  ة لمية وتمج لي أ  ولشقؾل1 -

 .لشب لمج للختعة يتألنضقة لش قتؽية ولشؾنية وتنمية للح مة للجميو ة -

 .لشب لمج للختعة يتألنضقة لش  تؽية وتنمية للح مة للجميو ة -

 لشتؾتمنية1لشب لمج للختعة يتألنضقة  جتمتىية و  -

 لتؾتفيت  لشض لمة لشوي ش   هذل لشلجنة1 -

لشب لمج للختعة يتلجتنألا لشت لثي شلمدينة ولش قي يتشغنتىة لشتقليدية وخ م  ت  -

 للجميو ة1

 :لجنة لشتيتو  و لشض لنت  ولش يتخة تد س لي ت ل لشتتشية 

 ية وتوشية1لىدلت مضت يً لتؾتفيت  لشتوأمة ولشتيتو  لش م ماي مً جمتىت  ت ليية وفن -

 لىدلت مضت يً لتؾتفيت  لشض لمة ولشتيتو  مً لشققتو للختظ ولشيتء و لملجتمً ليدني1 -

 لشب لمج للختعة يتالهتمتء يتلجتنألا لش يتحي -
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 :لجنة لشتيمح  وإىدلت لشت لب ولشبيئة تد س لي ت ل لشتتشية 

 لننمة لشيتمة شؾوليك لشبنت  ولشتيمح 1 -

 شب لمج ليتيلقة يتش هلو1 نجت  أو ليضت مة في  نجت  ل -

 ؽوليك مخققت  لش  يئة لشيم لنية وتغتمي  لش  يئة ولشتنمية لشت ليية -

 لشو ت ك ليتيلقة يإىدلت لشت لب ولشتيمح 1 -

 ت مية لش تخت  و لشقـ  لشيمومية 1 -

 لننمة للختعة يتملحتؽنة ىلس لشننتؽة ولشبحة لشيموميتح  ولشبيئة1 -

 ليتت  30:

 لىؾت  وال يدك ألي ىؾو  نت تب ألمث  من لجنة1   7للس  1نل لجنة مت يح  يت لوح ىدت أىؾت  

 ليتت  34:

 .3توتو فلبت  لىؾت  ليتيلقة يتالنت تب شيؾو ة لشلجت  لشدل مة شد    ت ة لملجلس ب 

 تىة فبل لنيقتت للجل ة لملخغغة النتختب  ر ت  لشلجت  و نولب  ، و دك شول ىؾو لشت شح 

ت  لشدل مة1 و في ختشة مت  كل نت  ىدت ليت شحح  شيؾو ة لشلجت  يؾـو لشيدت لملخغػ لجميً لشلج

لؽك لو شلتغو   لشيللي النتختب   ،أىؾت  لشلجنة يتألعلبية لشن ليةشيت  يت  لشلجو  لمت شلتو

 ليتت  33:

من  01ينتخألا لملجلس من يح  أىؾت  نل لجنة   ي ت شيت ونت بت ش  وؽك مت تنػ ىلي  ليتت  

 1ليتيلك يتلجمتىت  41.3..لشقتنو  لشتننيمي 

 ليتت  31:

 ال يمهن تغيح  ت مية لشلجت  لشدل مة أو تق يميت  لس ىد  لجت 1 

 ليتت  31:

تخغػ   ت ة لجنة لشتيتو  ولشض لنت  شلميت ؽة، و ت  ؽتذ لشت صيدت  يح  لىؾت  لينتمح  

شن لية ششعول  لييب  ى  ت وفي ختشة لشتيتتي يت  شلجنة و غبذ   ي ت شيت من خغل ىلس لعلبية ل

 لختيت  أعغ ه   نت وفي ختشة لشتيتتي يت  تييح    يس لشلجنة ىن ف  ك لشق ىة1
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 لجتمتىت  وت يح  لشلجت  لشدل مة -

 ليتت  37:

لؽك لشتتبية شيت يقلألا من   يس لملجلس لو من   ي يت،  تجتمً لشلجت  يمق  للجمتىة أو أخد لي 

في لشقؾتيت ليي وؽة ىله ت من ف ؼ   يس لملجلس وفي خدوت لختغتعتش ت وؽك مقتؾيت   شلب 

 ليتيلك يتلجمتىت 1 41.3..من لشقتنو  لشتننيمي  .0ليتت  

 تىة ىلس لفل فبل موىد  70يوج    تدىت  من فبل   يس لشلجنة ليينية  لس أىؾت  لشلجنة 

قك لملحدت  في جدوي لىمتي وفي ختشة   تعجتي، يمهن  جتمتو1 ويضت  في   تدىت   لس لشن

 تىة ،ممت يمهن ش  يس لشلجنة أ  يخب  يتقي أىؾت  لملجلس يتش  ت ل  03تقليػ هذل لجل  لس 

 لشيتتؾية أو لشب يد  شهت وني أو  خد  لشو ت ل ليتتخة1

 ال يمهن ألية لجنة أ  تجتمً خ ي لنيقتت جل ت  لملجلس1

 ليتت  .3:

تيتب  لجتمتىت  لشلجت  لحيدة يدؾو  أمث  من نغؿ أىؾتم ت، وإكل تيذ  توؽ  هذل  

لشنغتب، يؤخ  ليوىد ش تىة نتملة، وفي هذل للحتشة، ييتب   جتمتو لحيدت ميؾمت نت  ىدت 

لىؾت  للحتؽ  ن1 ممت يمهن تأجيل لجتمتو لشلجنة  كل فلألا كشى أمث  من نغؿ أىؾتم ت،  و ددت 

 نة تت     جتمتو ليوللي1  يس لشلج

شول ىؾو يتملجلس للجمتعي للحك في خؾو  جل ت  لشلجت  وإ  ش  يهن ىؾول ب ت، وش  أ  

 يبدي   ل ل يغؾة ل تضت  ة بيد ل تئذل    يس لشلجنة وتو  أ  يهو  ش  للحك في لشتغو  1

 ليتت  39:

 تمت س لشلجت  أىمتشيت في  فت  جل ت  عح  ىمومية1

 ليتت  12:

يمهن شلجنة أ  تقدء توعيت  و تبدي  أ  ت في لشقؾتيت ليي وؽة ىله ت1 ممت يجو  شيت أ  تقدء 

 ملتم ت  شلمجلس للجمتعي 1

 ليتت  .1:

تتخذ لشلجت  ف ل لش ت وتغتتـ ىلس لشتقت    لينل قة ىن أىمتشيت يتألعلبية ليقلقة ششعول  

 ختشة تيتتي لعول ، ي  ح جتنألا   يس لشلجنة1 لييب  ى  ت و ت  لشتغو   يتالفت لو لشيللي، وفي
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 ليتت  10:

يد   مدؾ  جل ت  لشلجت  في   تية نل لجتمتو من فبل   يس لشلجنة أو نت ب  و وفً لش  يس أو 

نت ب  ىلس لملحؾ  بيد ف ل ت  ىلنيت ىلس أىؾتم ت، و وؽً لملحؾ  ليذمو   هن  صت ش   بيد  ن  ت  

 1من فبي 

 ليتت  14:

 تو تقت    لشلجت  شد    ت ة لملجلس فبل لنيقتت نل تو  1تو 

 ليتت  13:

ييمل   يس لملجلس للجمتعي ىلس تمهح  لشلجت  لشدل مة من لييلومت  ولشو ت ك لشؾ و  ة 

 يالوشة ميتميت، وال يمه  ت ممت  ة لي ع خية م ند  شلمجلس لو ش  ي  1

 لشلجت  ليؤفتة .2

  خدلث لشلجت  ليؤفتة -

 ليتت  11:

يمهن شلمجلس للجمتعي أ  يددث لجتنت مؤفتة يد  مددت  وع ؼ ميح ، نلمت تى  لشؾ و   

 لس كشى، يتفت لح من   يس لملجلس أو من  ل  أىؾت  لملجلس ،و يددت لملجلس ىدت أىؾت  هذل 

 لشلجت  وييي   1

 ليتت  11:

دل لشلجت  لشدل مة1 ممت ال تددت لييتء ليوموشة شلجت  ليؤفتة يدفة، وال تدل هذل لشلجت  م

 يمه  ت ممت  ة أي ع خية م ند  شلمجلس لو ش  ي  1

 ليتت  17:

تنتهي ع خية لشلجت  ليؤفتة يمج ت ل تيؾت  ت ل ة لشنقك لشوي أخد   من أجليت وإيدلو 

 تقت   هت1
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 انجبة انخبيظ :هٍئخ  انًغبواح وركبفؤ انفشؿ ويقبسثخ انُىع

 ليتت  .1:

لس للجمتعي بض لمة مً ؽيتشيت  لملجتمً ليدني هيئة ل تضت  ة تدعس هيئة يددث لملج

لو لي تول  وتوتؽؤ لشؾ ظ ومقت  ة لشنوو ، ممت يددت   ي ت شيت ونت بت ش  و في ختشة ل تقتشة أخدهمت 

 ،يتييح  جديد من ف ؼ   يس لملجلس للجمتعي  تيذ  ىلي    تم ل  في لشقيتء يميتم  يت  تيو ؾ 

  

 ليتت  19:

تتهو  هيئة لي تول  وتوتؽؤ لشؾ ظ ومقت  ة لشنوو من شخغيت  تنتمي  لس جمييت  وؽيتشيت  

هذل لشييئة و تختػ  من لملجتمً ليدني يقت خي    يس لملجلس للجمتعي يتضتو  مً مهونت  لملجلس 1

 يد ل ة لشقؾتيت ليتيلقة يتؾييل مبتت  لي تول  وتوتؽؤ لشؾ ظ و مقت  ة لشنوو1

 ليتت  12:

 يددت ىدت أىؾت  لشييئة يتىتبت  أهمية لشن يج للجميوي ولشؾتىلح  لملحليح  و تشتضتو  ميي 1

 ليتت  .1:

  يس لملجلس أو   ي يت أو  تجتمً هيئة لي تول  وتوتؽؤ لشؾ ظ يمق  للجمتىة يدىو  متتيية من

  س لفل في لش نة1ينت  ىلس فلألا متتبي من  لثي أىؾتم ت، وتيقد لشييئة لجتمتىح  ىل

 ليتت  10:

يتولس   يس لشييئة أو من ينوب ىن  يتن يك مً   يس لملجلس تدديد تول    لجتمتىت  لشييئة 

 وجدوي أىمتشيت يتتؾتـ مً أىؾتم ت1

 ليتت  14:

يوج    تدىت   لس نل أىؾت  لشييئة    ة أيتء ىلس لفل فبل موىد  جتمتو، ويضت  في 

 جدوي لىمتي1  تدىت   لس 

 ليتت  13:

تيتب  لجتمتىت  لشييئة لحيدة يدؾو  أعلبية أىؾتم ت  كل تيذ  توؽ  هذل لشنغتب، وجألا 

 تأجيل  جتمتو  لس لشيوء ليوللي، وفي هذل للحتشة، ييتب   جتمتو لحيدت ميؾمت نت  ىدت للحتؽ  ن

. 
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 ليتت  11:

 تجتمً لشييئة في جل ت  عح  ىمومية1

 ليتت  11:

يجو  ش  يس لشييئة يإك  من   يس لملجلس أ  يأك  شبيؿ لشختظ كوي  ختغتظ لحؾو   

أصغتشيت  كل نت  من صأ  كشى أ  يؾيد لشييئة في لتختك لشق ل  لينت ألا يخغوظ ليوؽوو ليي وؼ 

 ىله ت1

 ليتت  17:

 ييتمد في لنتقت  أىؾت  لشييئة لييتيح  لشتتشية:1

 شن ت (1مقت  ة لشنوو  تم يلية ل -

 ليوتنة ولش مية تلخل لملجتمً لملحلي؛ -

 لشتج  ة في ميدل  لشتنمية لشلض  ة ولنضقة لشتنمو ة و جتمتىية1 -

 للخب   في مجتي لشنوو  جتمتعي؛- -

 لشتنوو لينهي؛ -

   تبتـ يتلجمتىة؛ -

 ليتت  .1:

  لييب  ى  ت1 و ت  تتخذ لشييئة ف ل لش ت وتغتتـ ىلس لشتقت    لينل قة ى  ت يأعلبية ششعول

 لشتغو   يتالفت لو لشيللي 1

وفي ختشة تيتتي لعول ، ي  ح للجتنألا لينتمي  شي    يس لشييئة ،وتدو  نتت ج لشتغو   في 

 1مدؾ   جتمتو

 ليتت  19:

 ييح  لش  يس مق  ل شلييئة ونت بت ش ، يتولس تد    مدتؽ  لجتمتىت  لشييئة1 

 ليتت  72:

 س للجمتعي شلييئة لشو ت ل لشؾ و  ة شليمل وؽك  موتنيت  ليتتخة1يوؽ    يس لملجل
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 ليتت  .7:

يد   مدؾ  لجل ت  لشييئة ىقألا نل لجتمتو، و وفي    يس لشييئة بيد ف ل ت  ىلنيت ىلس 

أىؾت  لشييئة1 و  ؽً لملحؾ  ليذمو   لس   يس لملجلس1 ،وىند عيتي  أو  كل لنسحألا أ نت  للجل ة ألي 

 . بتب يقوء ب ذل لييمة نت ب  لألا من ل 

 ليتت  70:

 .   نضتـ لشييئة ىمل ل تضت ي ال يجو  نض ل وال  ي ع   لس لشيموء  ال من ف ؼ لملجلس

 ليتت  74:

تد س لشييئة لشقؾتيت ليي وؽة ىله ت من ف ؼ   يس لملجلس في خدوت لختغتعتش ت وفي نقتـ 

 لييئة أ  تقدء ملجلس للجمتىة توعيت  وملتم ت 1لي ت ل ليد جة في جدوي أىمتشيت1 و مهن ش

 ليتت  73:

تبدي لشييئة  أ  ت، يقلألا من لملجلس أو   ي   في لشقؾتيت و ليضت يً ليتيلقة يتي تول  وتوتؽؤ 

لشؾ ظ ومقت  ة لشنوو ، وتقوء يتجميً لييقيت  لشوي شيت علة ب ذل لييتتين من أجل ت ل   ت وإىدلت 

 ت  مقت  ة لشنوو  جتمتعي في ي لمج للجمتىة1بضأ   تم  توعيت 

 ليتت  71:

توتو لشتقت    ولشتوعيت  وليلتم ت  من ف ؼ   يس لشييئة أو نت ب  شد    يس لملجلس لشذي 

 ي ي  ىلس تبليغيت  لس أىؾت  لملجلس للجمتعي1

 ليتت  71:

وعيتش ت وملتم تش ت يقوء   يس لملجلس للجمتعي يغؾة تو  ة يإخبت  أىؾت  لشييئة يملي  ت

لفت لختش ت1  و

 ليتت  77:

يمهن ملجلس للجمتىة يقلألا من نغؿ أىؾت   ليالوشح  ميتمي  ىلس  فل ل  يددث لجنة 

من لشقتنو   0.1شلتقىيي خوي م أشة ش   تديح  صؤو  للجمتىة وؽك مت تنػ ىلي  مقتؾيت  ليتت  

 1للختظ يتلجمتىت  41.3..لشتننيمي 
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 بدط : اَنٍبد انزؾبسكٍخ نهحىاس وانزؾبوسانجبة انغ

 ليتت  .7:

ليتيلك يتلجمتىت ، يددث مجلس  41.3..من لشقتنو  لشتننيمي  9..تقبيقت ألخوتء ليتت  

للجمتىة  شيت  تضت مية شلحول  ولشتضتو  شتمهح  ليولفنت  وليولفنح  وللجمييت  من لي تهمة في 

  ىدلت ي نتمج ىمل للجمتىة وتتبي 1

 ليتت  79:

يمهن ش  يس لملجلس للجمتعي يتيتو  مً أىؾت  ليهتألا، ىقد شقت ل  ىمومية مً ليولفنت  

وليولفنح  ولشؾتىلح   فتغتتيح  و جتمتىيح  وجمييت  لملجتمً ليدني شد ل ة مولؽيً ىتمة 

يولفنح  وليينيح  تدخل في لختغتعت  للجمتىة و ف و ىلس   لم   بضأ  ت ومذل  خبت  ليولفنت  ول

 يتشب لمج لشتنمو ة لينجا  أو ليوجوت  في فو  إلانجت 1

تنن  هذل لشلقت ل  يمبتت   من لش  يس أو من لشؾتىلح  ليينيح  أو من ف ؼ هيئة تم ل 

ليولفنت  وليولفنح 1 ممت يمهن ش  يس لملجلس للجمتعي أ  ي تدعي  ر ت  لشلجت  ليينية أو نولب   

 للجل ت 1لحؾو  هذل 

 ليتت  2.:

يددت   يس لملجلس موت  وتت    و تىة لنيقتت هذل لشلقت ل ، و وج  لشدىو   لس لف لؼ 

 ليينية وتيليك موىد هذل لشلقت  يمق  للجمتىة 1

 ليتت  ..:

يمهن ألىؾت  لملجلس خؾو  هذل لشلقت ل  ، وييح    يس لملجلس أخد  لىؾت  أو أخد مومؾي 

 تق    خوي أصغتي هذل لشلقت  ولشتوعيت  لشغتت   ىن 1للجمتىة  ىدلت 

 ليتت  0.:

يمهن ش  يس لملجلس ى ؼ تقت    لشلقت ل  وللجل ت  ليضت   شه ت في ليولت أى ل، ىلس مهتألا 

 لملجلس فغد  ت لجيت في جدوي أىمتي لشدو   ليولشية شلمجلس للجمتعي شلتدلوي بضأ  ت1
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 د ورقذٌى يحبضش انجهغبدانجبة انغبثغ : كٍفٍخ إػذا

 ليتت  4.:

يقوء نتتألا لملجلس أو نت ب ، يإىدلت مدؾ  شول جل ة يتؾمن يأمتنة وتفة مجموو أصغتي 

لملجلس من ى ؼ ومنتفضة وليق   لشذي لتخذل لملجلس1 وي تىدهمت في كشى أخد مومؾي للجمتىة 

 ىند  فتؾت 1

  ؽو   ىدلتل، بيد توجي  فلألا مهتوب يمهن ألىؾت  لملجلس أ  يقليول ىلس مدؾ  ليدلوال 

 1ش  يس لملجلس

 انجبة انثبيٍ : رؼذٌم انُظبو انذاخهً

 ليتت  3.:

في ختشة ميو  في ليمت  ة أ  بيؿ مقتؾيتت  مختشؾة شلمقتؾيت  لشقتنونية ولشتننيمية 

في  للجت ي ب ت لشيمل، يقوء   يس لملجلس يإىدلت مض وو تيديل هذل لشننتء ويي ؽ  ىلس لملجلس

 1أف ب تو   ش  من أجل لشتدلوي بضأن   وليغتتفة ىلي  خوو يهو  مقتيقت شلقولنح  للجت ي ب ت لشيمل

 ليتت  1.:

يي ؼ مض وو لشتيديل ىلس لملجلس شد ل ت  ولشتغو   ىلي  فبك ليقتؾيت  لشقتنو  

 ليتيلك يتلجمتىت 1 41.3..لشتننيمي 

 خ    يتت وتلن  في :

             يس لملجلس للجمتعي

 عوتـ ىلي  

 

 النائب األول للرئيس                              تىقيع كاتب المجلستىقيع 

 دمحم أمهرسي                                               رشيد فنان

 

 

 

 

 

 برقية 



   0202االستثنائية أكتوبر  محضر الدورة 

 

 

70 

 الىالء واإلخالص مرفىعة

 إلـــــى

  الااس  نرر  هللمىالنا جاللة الملك دمحم
أتذرف ياا وحمول ذكرى السديرة الخزراء السظفرة  0202 أكتوبراالستثشائية بسشاسبة اختتام أشغال الدورة 

لسديشااة تارونا ااأ ا أ ااالة  اان  فدااي و يابااة  اان كا ااة أ زاااء  الجسااا يمااوالب براافتي رئيدااا لمسجمااس 
قااادم  لاااك مقاااام ب الباااالي باااا  ب  اااد  وماااو في وأ اااوان الجسا اااة وسااااكشة السديشاااة  ت جساااا يالسجماااس ال

مذااا ر الااوالء واالخااوف والو اااء مبااربين  اان تجشااد ا الاادائب ووفو شااا ورائةااب لمااد ا   اان الوحاادة الترا يااة 
وسااايانة السسمةاااة السغربياااة الذااارصفة ا وواااي  ر اااة ياااا ماااوالب لمتبريااار  ااان ماااا يخالجشاااا مااان شااابور باااالفخر 

انا ااين لةااب باااول البساار و الرااحة و لمقزااية الويشيااة ا ولااك واال تاازاز بسااا تولو ااه ماان اوتسااام و شايااة 
البافيااة مباااركين كااو الخاااواا و السبااانراا التااي تباشاارو ىا وكااحا ا ورا  و ان ااوحاا التااي تباااون 
ا اوفتىااا و تدااارو ىا  مااك أرق الوافاا   ااي شااتك القاا اااا و السجاااالا و تبسمااون ماان خولىااا لرشاااء 

ؤسداااا وااد ةب يااا مااوالب  ساابان شااعب ب  و الااد   بااه لمرفااي  ااي مراااف الاادول نولااة الحااا و القااا ون والس
 الديسقرايية و الستقدمة.

حفظ ااب ي يااا مااوالب بسااا حفاا  بااه الااحكر الح اايب وأفاار  يااشةب  ااولي  ىاادكب السحرااو  مااوالب الحداان وشااد 
لاو يا   اه  باب الساولك أزركب بذقيقةب الدبيد السولك رشايد وبباافي أ اران أسارتةب البموصاة الذارصفة وشاعب ب ا

 و بب الشرير. 

 والدوم  مك السقام البالي با  ورحسته تبالك وبركاته                                                

 0502أكتهبر  50حرر بتارودانت في : 
 لشريفــةخديــم األعتـــاب ا                                                                   
 لتارودانت  رئيـس المجمس الجماعينائب 

  

 


