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 الىلؼت الثاهُت :   

 ملخص أشغاٌ السوضة الؼابلت. -2

 

 املجلؽ: ضئِؽ ز.عبس هللا بىواهىالؼُس 

 .أعؼي اليلمت للؼُس واجب املجلؽ للطاءة ملخص أشغاٌ السوضة الؼابلت

 

 ) واجب املجلؽ (الؼُس محمس عيي : 

( 2015ًىلُىظ  7) 1436مً ضمظان  20الصازض في  1.15.85ػبلا مللخظُاث الظهير الشٍطف ضكم         

وجؼبُلا  .38و  33والػُما الفصٌى املخعلم بالجماعاث،  113-14اللاض ي بدىفُص اللاهىن الخىظُمي ضكم 

 ضجه العازًتعلس مجلؽ حماعت مىىاغ زو  مً الىظام السادلي للمجلؽ، 106مللخظُاث املازة 

ت، بلاعت املإجمطاث باللصط البلسي، 2016أهخىبط 17و 04ما بين  2016لشهطأهخىبط على الؼاعت  حمٍط

ػت الؼُس ز. عبس هللا بىواهى ضئِؽ املجلؽ وحظىض الؼُس ممثل عامل ئاط ، بالخاػعت والىصف صباحا

تالعضوالي ضئِؽ امللحلت  هىض السًًعمالت مىىاغ الؼُس  اء املجلؽ، أعظالخاػعت والؼازة  إلازاٍض

ممثلي وبعع  ، ضؤػاء ألاكؼام واملصالح بالجماعتوالؼُس املسًط العام للمصالح بالجماعت، والؼازة 

وكس جظمً حسٌو  أعماٌ السوضة  وحظىض الؼازة ضحاٌ إلاعالم وبعع املىاػىين  ،الالممطهعةاملصالح 

  هلؼت جىظعذ على الىحى الخالي : 26

 .2016ىبط أهخ 04الجلؼت ألاولى ًىم *     

، بعسما جأهس مً اهخماٌ الىصاب 2016افخخح الؼُس الطئِؽ املجلؽ السوضة العازًت لشهط أهخىبط         

اللاهىوي، وأعلً عً ضفع الجلؼت بعس اجفاق مع  حمُع الفطق املمثلت في املجلؽ، وبخيؼُم مع 

ر السوضة مع الحملت الاهخذابُت الػخحلاكاث   .2016أهخىبط  07الؼلؼت املحلُت، هظطا لتزامً جاٍض

 .2016أهخىبط  12الجلؼت الثاهُت ًىم *  

ط ئدباضي)       ( عً مذخلف ألاعماٌ التي كام بها الىلؼت ألاولىافخخح الؼُس الطئِؽ الجلؼت الثاهُت بخلٍط

هطئِؽ ما بين السوضجين ػىاء منها الللاءاث التي علسها مع الؼُس عامل عمالت مىىاغ 

الجماعت ، أو الللاءاث مع املصالح الالممطهعة املخىاحسة  بذصىص مذخلف اللظاًا التي تهم

بتراب الجماعت أو داضحها أو الللاءاث التي علسها مع الىفىز ألاحىبُت التي ججمعها بالجماعت 

مصالح مشترهت، وشهط بمذخلف الاحخماعاث التي علسها مىخب املجلؽ وألاوشؼت التي كام بها 

 وىلت ئليهم . أعظاء املجلؽ في ئػاض املهام املى 

 ( . الىلؼت الثاهُتوبعس شلً جال الؼُس واجب املجلؽ ملخصا ألشغاٌ السوضة الؼابلت )     

لسضاػت واملىافلت على مً حسٌو ألاعماٌ وجخعلم با الىلؼت الثالثتوبعس شلً اهخلل املجلؽ لسضاػت       

، وهصا بطمجت 2017ؼىت املالُت مشطوع ول مً امليزاهُت الطئِؼُت وامليزاهُاث امللحلت لها بطػم ال

الفائع الخلسًطي لها، حُث وافم املجلؽ عليها باألغلبُت ، وفي هفؽ الؼُاق وافم أعظاء 
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ً  على ) ل اعخمازاث بميزاهُت  الطابعت( الىلؼتاملجلؽ بأغلبُت أعظائه الحاطٍط املخعللت بخحٍى

 .2016الدؼُير بطػم الؼىت املالُت 

الىلؼت الجلؼت ألاولى زالزت اجفاكُاث تهم تهُئت هظبت واز بىفىطان) هما جظمً حسٌو أعماٌ       

ت حماعُت( الخامؼت ت )ػىق الجملت للخظط والفىاهه ومجاظض عصٍط (، وتهُئت مىصت ججاٍض

الىلؼت (، ئطافت ئلى تهُئت وجأهُل املىؼلت الصىاعُت ػُسي بىظهطي ) الىلؼت الؼازػت)

ً..(. وحظُذ ولها باحماع الؼازة الؼابعت  أعظاء املجلؽ الحاطٍط

  2016أهخىبط  17الجلؼت الثالثت : *      

افخخح الؼُس ضشُس ػالبي الىائب ألاٌو للطئِؽ الجلؼت هظطا لخىاحس الؼُس الطئِؽ في وشاغ 

ضػمي جعامً مع أشغاٌ حلؼت املجلؽ، واػخمع الؼازة املؼدشاضون  لعطض الؼُسة املسًطة 

ً بمى مً حسٌو أعماٌ السوضة  الحازًت عشطة ىاغ املظمً في الىلؼت إلاكلُمُت للتربُت والخيٍى

، ومؼخجساجه بتراب حماعت مىىاغ، 2017-2016حٌى السدىٌ املسضس ي بطػم املىػم السضاس ي 

 وكس جفاعل الؼازة املؼدشاضون مع هصا العطض.

ملىافلت املخعللت با الىلؼت الثامىتبعس شلً ػطح الؼُس الطئِؽ الصي الخحم باالحخماع وجطأػه 

 بالىلؼت الخاػعتعلى الهُيل الخىظُمي وحظُذ بمىافلت املجلؽ باإلحماع . وهفؽ ألامط ًخعلم 

املخعللت باجفاكُت الشطاهت بين مجمىعت مً الجماعاث املصىفت جطازا عاملُا والتي تهسف ئلى 

ث ئحسار شبىت للمسن املغطبُت املصىفت جطازا مازًا عاملُا مً ػطف مىظمت الُىوؼيى، حُ

ً على الاهظمام لهصه الشبىت ، داصت وان مسًىت  صازق املجلؽ باحماع أعظائه الحاطٍط

 ػىت على جصيُفها مً ػطف مىظمت الُىوؼيى.  20بمطوض  2016مىىاغ ػخحخفل دالٌ ػىت 

وجساضغ املجلؽ عسة هلؽ واهذ مسضحت في حسٌو أعماٌ السوضة وجخعلم بمجاٌ املمخلياث ، حُث 

وجخعلم بخعسًل ملطضاث ػابلت لخيىن ميسجمت مع اللىاهين  ىلؼت العاشطةالصازق املجلؽ على 

وطع ضهً الجاضي بها العمل مً ػطف وظاضة ألاوكاف والشإون إلاػالمُت ئش جم حغُير عباضاث " 

" ، لُدؼنى اػخىماٌ مذخلف املؼاػط املخعللت  جحبِؽ " ، بعباضة " جذصُص " وعباضة "إلاشاضة

ً على ببىاء مؼاحس ببعع ألاح ُاء، وفي هفؽ الؼُاق صازق املجلؽ باحماع أعظائه الحاطٍط

ً الىاحسةالىلؼت  ت  والعشٍط  15املخعللت بخذصُص كؼعت أضطُت حماعُت للملحلت إلازاٍض

ًاليائىت بحي ػُسي ػعُس. وعلى الىلؼت  املخعللت بنزع ملىُت كؼعت أضطُت  الثاهُت والعشٍط

م الطابؼت بين باب اللصسًط و /ن ا26424حؼخذطج مً الطػم العلاضي عسز لالظمت لخىػُع الؼٍط

حي الؼعازة و اهجاظ ػاحت عمىمُت أمام مسدل ولُت العلىم، وصازق املجلؽ هصلً على الىلؼت 

 ً اللاض ي  2010بخحُين امللطض املخذص دالٌ السوضة العازًت لشهط فبراًط واملخعللتالثالثت والعشٍط

م الطابؼت بين شاضع  باملىافلت على كطاض الخصفُف و الخذلي عً اللؼع ألاضطُت الالظمت لفخح الؼٍط

جت بحي الؼلؼان محمس بً عبس هللا . ت والعٍى  الشاٍو

 ً أما فُما ًخعلم بالىلؼت املخعللت بالشأن الثلافي فلس صازق املجلؽ باحماع أعظائه الحاطٍط

ت لىظاضة وجخعلم باجفاكُت الشطاهت بين حماعت مىىاغ وامل الثالثت عشطةعلى الىلؼت  ت الجهٍى سًٍط

 الطابعت عشطةالثلافت جطوم الخيشُؽ الثلافي والفني للمسًىت ، وأًظا وافم املجلؽ على الىلؼت 
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وجخعلم باجفاكُت الشطاهت بين حماعت مىىاغ"ومإػؼت عائشت" ألحل جىظُم املهطحان السولي 

ً بمىىاغ )  (.FICAMلؼِىما الخحٍط

املخعللخين باحسار  والؼازػت عشط الخامؼت عشطةوبعس شلً اهخلل املجلؽ لسضاػت الىلؼت 

اطُت  شطهت للخىمُت املحلُت حٌى جسبير مطفم إلاهاضة العمىمُت بالجماعت وجسبير املطافم الٍط

ذ باإلحماع على جأحُل املىافلت عليهما ئلى حين اهخماٌ الخصىض حىلهما،  بالجماعت ، وجم الخصٍى

ً على الىلؼت )هم املخعللت باجفاكُت الخاػعت عشطة( ا صازق املجلؽ باحماع أعظائه الحاطٍط

" وجظاهطاث  SIAMشطاهت إلوشاء فظاء زائم للعطض مخعلم باملعطض السولي للفالحت بمىىاغ" 

أدطي،  وفي هفؽ الؼُاق وفي ئػاض العمل على جىظُم الؼير والجىالن بالجماعت صازق املجلؽ 

ً الىلؼتعلى   واملخعللت باجفاكُت الشطاهت ألحل ئوشاء مطهع لخىظُم الؼير والجىالن. العشٍط

( وعطض حٌى الىلؼت الثاهُت عشطةأما فُما ًخعلم بيل مً عطض الؼُس ضئِؽ الجامعت ) 

ع حماعت مىىاغ في ئػاض اللمت العاملُت للمىاخ  (، فلس عشطة الىلؼت الؼابعت) COP22مشاَض

 حعصض على املعىُين بهصه العطوض الحظىض لتزامً أشغاٌ السوضة مع أوشؼت ضػمُت معىُىن بها . 

وبعس اػدىفاش حمُع هلؽ حسٌو أعماٌ السوضة أعلً الؼُس الطئِؽ عً ادخخام أشغاٌ السوضة 

 لعامط" .  بخالوة هص البركُت املىحهت ئلى السًىان امللىــــي " اللصط ا 2016العازًت لشهط أهخىبط

 

 ) ضئِؽ املجلؽ ( الؼُس ز. عبس هللا بىواهى :

على ز. ئزَضؽ كشاٌ الحظىض  ًخعصض كبل الاػترػاٌ في هلؽ حسٌو ألاعماٌ ، أدبر املجلؽ بأهه 

 . أن ٌشفُه، هخمنى مً هللا عع وحل  معىا لهصه السوضة الاػخثىائُت وشلً ضاحع لظطوف صحُت

 ٌ للىلؽ املخعللت بها . ى س الىصجم جىظَع بعع الىزائم ػيخساضػها بع

س أن اشهط هصلً ب ، ػبعا هىان شطواء مً املهطحان ان الطكم الصي أعؼُخه حٌى ميزاهُتهما أٍض

اللؼاع الخاص ومً مإػؼاث أدطي أو حماعاث جطابُت أدطي ، داصت الجهت التي ػاهمذ 

 بمبلغ مهم في هصه امليزاهُت . 
 


