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 محضر اجتماع اللجىة املكلفة بالتىمُة

اضُة  الاقتصادًة والاجتماعُة والثقافُة والٍر

 

اطُت، احخماعا لها ًىم  اإلايلفت بالخىمُت علدث اللجىت  20 ألازبعاءالاكخصادًت والاحخماعُت والثلافُت والٍس

ت،بلاعت الاحخماعاث باللصفي حلظت ثاهُت على الظاعت العاػسة صباخا، ،0202دحىبر جدذ  س البلدي بدمٍس

ص ٌعلىبي زئِع اللجىت،  :آلاجُت أطماؤهم بدظىز الظادة أعظاء اللجىتو  زآطت الظُد عٍص

ــع الـعلـمــي -  : هائب زئِع اللجىت  ئدَز

 مدمـد مُلـــــــىدي : هائب زئِع اإلاجلع  -

 : هائبت زئِع اإلاجلع   اء خىحــــــــتـأطم -

 ازىح : مظدؼــلــدــد لــمـدـم -

 ان أفلً : عظى اللجىتــعبد السخم -

 : مظدؼازأإلاؼاػي     د ـدمـم -

 ي : مظدؼازــمــُـمـً جـــظــخ -

 ي : مظدؼازــــىخــــد بــٍســف -

ــــع ئاللـــــت : عظى اللجىت  -  ئدٍز

 ىاح : عظى اللجىتـعبد العـاػي ه -

ــس  -  : عظى اللجىت يخـمـُـد لـعــَى

 ي : مظدؼازــاػــغــد الـُــزػ -

 ي : مظدؼازـاهـعبد الىبي عثم -

 : عظى اللجىت دان ـى طعـاإلاصؼف -

 : عظى اللجىت  الخــاج طــاطُـىي  -

 : مظدؼاز دوز ـىهـً بــظـــخ -

 : مظدؼاز  ازــبـجــد مــُــزػ -

 

 السادة رؤساء املصالح الداخلُة والخارجُة وهم كاآلتي: وحضور 

 خابت العامت : عً الى الٌ ـلت ػـُـمـح -

 : زئِع اللظم الثلافي بالجماعت   يـىهـد العـالـخ -

اطُت بالجماعت ـعٍص -  ص طعُف : عً اإلاصلخت الٍس

 ب : عً اللظم الثلافي بالجماعتـالـد بىؼـأخم -

ت  -  ت لخمٍس ظُت فاطل  : عً اإلاىؼلت الخظٍس  ادَز

 

 المملكة المغربية

 وزارة الداخلية

 جهة فاس  مكناس

 عمالة مكناس

 جماعة مكناس
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دة جخعلم بدزاطت ملف دعم ال  جمعُاث . وكد جظمً حدٌو ألاعماٌ هلؼت فٍس

 

 

ز ٌعقوبي :   ) زئِع اللجىت ( السُد عٍز

ً وذهس بأن احخماع الُىم ، ٌعخبر جخمت ألػغاٌ احخماع  افخخذ زئِع اللجىت الاحخماع بيلمت زخب فيها بالخاطٍس

لت مىهجُت العمل  على ان للاء الُىم الهدف مىه الاجفاق على ، وأهد 0202دحىبر 20ًىم الاثىين  وعلى ػٍس

 جىشَع اإلاىدت على الجمعُاث . الاعخماد عليها في   طِخم تيالالخىلُؽ 

 وحظاءٌ هل هىان اجفاق خٌى اإلاعاًير اإلادددة مً ػسف اللجىت الخلىُت . 

  السُد عبد هللا مشكور :

اإلاؼسوع الخاص وهرلً  بالجمعُاث،ػالب الظُد اإلاخدخل بظسوزة مد أعظاء اللجىت بالىثائم الخاصت 

هما أػاز ئلى أن الخصٌى على اإلاعلىمت مً أبظؽ الخلىق التي  الخلىُت،ػسف اللجىت مً  باإلاعاًير اإلاددد

هما أهد على أن أعظاء اللجىت الشالىا لم ًخىصلىا بالىثائم التي طخمىنهم مً الدزاطت ًىص عليها الدطخىز. 

  الىلؼت.ومىاكؼت 

د بوحي :  السُد فٍر

ما هاإلاىذ ،  ىشَع مً ػسف اللجىت الخلىُت طخعخمد في ج اإلاعاًير اإلادددةالظُد  اإلاظدؼاز ان واهذ حظاءٌ 

لت مىفسدة ودون ئػسان وافت الفسق اإلامثلت في اإلاجلع ، هما حظاءٌ  أػاز ئلى أن هرا العمل الخلني صُغ بؼٍس

لت اإلاعخمدة في جددًد اإلاعاًير هل بىاء على ؤلاػعاع الثلافي والخىاحد في الظاخت الثلافُت ، هما أػاز  عً الؼٍس

، وػدد على طسوزة اهخمائها الظُاس يأن ًخم اطخثىاء حمعُاث فاعلت في الظاخت بدعىي  ئلى أهه ال ًمىً

ه بعع الىلائص  التروي لُخمىً الجمُع مً دزاطت ملفاث وافت الجمعُاث، علما أن العمل الخالي واهذ حعتًر

ت لِع باميانها معسفت وطعُت حمُع ألن الفترة اإلادددة لدزاطت اإلالفاث واهذ كصيرة . هما أن اللجىت الخلىُ

الجمعُاث، وجخىف الظُد اإلاخدخل مً أن ًخدىم في العمل الخالي الهاحع الاهخخابي خصىصا وان 

عُت طخيىن خالٌ طىت الاهخخابا ، ومً هرا اإلاىؼلم اكترح بان ًخم جأحُل جىشَع اإلاىذ ئلى 0202ث الدؼَس

ى هره الخؼىة الظىت ما كبل اإلااطُت ختى ال ًخم اطخغالٌ الظىت اإلالبلت، وذهس بأن اإلاجلع الظابم أكدم عل

عملُت في الخملت الاهخخابُت، وأكترح بأن جإخر بعين الاعخباز الجمعُاث ذاث  البعد الىػني، وهرلً ال

 الجمعُاث التي حعمل بمىاطبت ألاطبىع الثلافي . 

ز ٌعقوبي  : ) زئِع اللجىت ( السُد عٍز

إلاخدخلين بأن ًدلىا بملترخاث خٌى اإلاعاًير اإلادددة وػسق جىلُؽ الجمعُاث، ػالب الظُد زئِع اللجىت مً ا

 وأًظا الاجفاق على مىهجُت العمل. 

 

د بوحي  : السُد فٍر

، وػالب مً حدًد بظسوزة جىشَع الىثائم على ان مداخلخه ألاولى جظمىذ ملترخاثأػاز الظُد اإلاظدؼاز ئلى 

لت  العمل في اإلاجلع الظابم واهذ حعخمد على اإلالازبت الدؼازهُت وعلى الظادة أعظاء اللجىت، واعخبر بأن ػٍس

 الخىافم . 



 

3 

 

 : السُد عبد الىبي عثماوي

ي كامذ بها اللجىت الخلىُت ، ة أعظاء اللجىت بخالصاث العمل الرػالب الظُد اإلاخدخل بأن ًصود الظاد

لت اإلاعخمدة في جددًد طلم الخىلُؽ .   والؼٍس

 

س علمي  هائب زئِع اللجىت (: )  السُد ادَر

، وأهد على أن وفي عمل اللجىت الخاليأػاز الظُد هائب زئِع اللجىت ئلى أن ؤلاهساه الصمني، هى اإلاخدىم  

، اإلاعاًير وطعذ كبل اطخلباٌ ملفاث الجمعُاث، واعخبر بأن خظً الىُت هى اإلاخدىم في عمل اللجىت الخلىُت

عخبر بأن العمل الخالي هى مجسد أزطُت ، وفي اإلاظخلبل ئكصاء الجمعُاث ، واوأػاز ئلى ان الهدف لِع 

طُيىن العمل بمؼازهت الجمُع . واكترح بان ًيىن الهدف مً دعم الجمعُاث هى حظهُل عملها لخدمت 

 مً اإلاىدت،  . هما اكترح بأن ًخم اطخثىاء الجمعُاث التي جلدم أوؼؼت وخدماث باإلالابلوؤلاوظان اإلاجخمع

اطُ  ت. هبعع ألاهدًت الٍس

 

ز ٌعقوبي  : ) زئِع اللجىت ( السُد عٍز

اطُت التي  ت ال داعي لدعمها ، واألهدًت الٍس أػاز الظُد السئِع ئلى أن الجمعُاث التي جىدس ي صبغت ججاٍز

الاجفاق جخلاض ى أحسا عً خدماتها ، وأهد على أن هدف اللجىت لِع ؤلاكصاء ولىً احخماع الُىم يهدف ئلى 

 اإلاعاًير التي طخعخمد لخىشَع اإلاىذ . جددًد على طلم الخىلُؽ و 

 

د بوحي  : السُد فٍر

أػاز الظُد اإلاظدؼاز ئلى أن اإلاجلع الظابم وان ًخعامل بمىؼم الخىافم ولِع بمىؼم ألاغلبُت العددًت وهدد 

، وأهد على ان مدظس اللجىت الخاص بخىشَع اإلاىذ ًسطل فسق ألاخسي في عمل اإلاجلع الخاليأًظا بخغُِب ال

خُت حسجل على اإلاجلع الخالي. وػالب بظسوزة  ئلى الظلؼاث اإلاخخصت ،  وىثُلت هما أهه طِبلى وىثُلت جاٍز

 جصوٍد أعظاء اللجىت باإلاعاًير وطلم الخىلُؽ . 

 

 : ) هائبت زئِع اإلاجلع ( السُدة أسماء خوجة

ُؽ وعلى مىهجُت على أنها واهذ جخمنى أن ًخم الاجفاق على طلم الخىل هائبت زئِع اإلاجلعأهدث الظُدة 

مىاطبت مً أحل جدازطها واعخمادها ئذا ما العمل، هما ػالبذ مً الظادة ألاعظاء اكتراح اإلاعاًير التي ًسونها  

ج ، ولِع هدف اللجىت ؤلاكصاء. عليهاجم الاجفاق   ، وأػازث ئلى أن هدف اإلاجلع الجدًد هى ؤلاصالح بالخدٍز

 

 :  السُد عبد هللا مشكور 

ؼاز ػلب جصوٍده بالىثائم الخاصت إلاعسفت اإلاعاًير اإلادددة ، واطدىىس أن ًخم اطخثىاء حدد الظُد اإلاظد

اطُت مً اإلاىدت  . وأهد على ان اإلاعلىمت خم مً علما أنها حظاهم في جأػير الؼبابالجمعُاث والىىادي الٍس

 الخلىق ألاطاطُت واعخبر بأهه مظدؼاز مؼالب بأن ٌعؼي اإلاعلىماث للمىخخبين . 
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 حسن تمُمي : السُد

 ػالب الظُد اإلاظدؼاز بظسوزة الخلدم في العمل والدخٌى مباػسة إلاىطىع الىلؼت . 

 

ز ٌعقوبي  : ) زئِع اللجىت ( السُد عٍز

 ؽ اإلالترح مً ػسف اللجىت الخلىُت : ُىلخطلم ال زئِع اللجىتػسح الظُد 

  0اهىهـــــــــــي : ـاإلالف الل -

  0 :    ألاهدًت ) الفــــــسق( -

 0:   علد الىساء أو اإلالىُت -

 2:  ألاهدًــــــــــــــــــــــت -

س ألادبــــــــــي -  0:   الخلٍس

س اإلاالــــــــــي -  0:   الخلٍس

ـــــف -  3:   حجج اإلاصاٍز

 3ــــت : ج الجمعُــــبسهام -

  2الجمعُاث التي لم ٌظبم لها الاطخفادة:  -

 

د بوحي :   السُد فٍر

 ُد اإلاخدخل بظسوزة جىشَع اإلاؼسوع الخاص بالخىلُؽ . ػالب الظ

 

 :  السُد عبد هللا مشكور 

 حظاءٌ الظُد اإلاخدخل هل اإلاعاًير اإلادددة مً ػسف اللجىت الخلىُت مىطىعُت. 

 

د بوحي  : السُد فٍر

 ػالب الظُد اإلاخدخل بظسوزة جصوٍد أعظاء اللجىت بالىلؽ اإلاخصصت ليل حمعُت . 

   

ز ٌعق  ) زئِع اللجىت ( وبي :السُد عٍز

 طلم الىلؽ اإلالترح مً ػسف اللجىت الخلىُت وهي واآلحي : زئِع اللجىت ػسح الظُد 

 0ي : ـىهــاهــلـف الــلـمـال -

 0سق ( : ـــفـت ) الــدًـألاه -

 0علد الىساء أو اإلالىُت :  -

 2:                    ألاهدًت -

 0:     ي ـس ألادبــٍســالخل -

 0:      ــــالُــس اإلاـٍسالخل -
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 3:      حجج اإلاصاٍزف -

 3:     امج الجمعُت ـــبسه -

  2الجمعُاث التي لم ٌظبم لها الاطخفادة :  -

 

 السُد عبد هللا مشكور : 

 حظاءٌ الظُد اإلاخدخل هل اإلاعاًير اإلادددة مً ػسف اللجىت الخلىُت مىطىعُت.

 

د بوحي :  السُد فٍر

 سوزة جصوٍد أعظاء اللجىت بالىلؽ اإلاخصصت ليل حمعُت.ػالب الظُد اإلاخدخل بظ

 

 السُد الحسن بوكدور :

اكترح الظُد اإلاظدؼاز أن ًإخر بعين الاعخباز ألاكدمُت باليظبت لخىلُؽ الجمعُاث على اعخباز أن هىان 

لت.خحمعُاث حؼ  غل لظىىاث ػٍى

 

 السُدة أسماء خوجة :

لت الخىلُؽ، آهران ًمىً جىشَع اإلاىذ بىاء ػالبذ الظُدة هائبت السئِع بظسوزة الاجفاق  في البداًت على ػٍس

لت اإلادددة للخىلُؽ، وأهدث على أن الىلؽ التي طخ  معامل مالي. دددها اللجىت طُيىن عىدهاعلى الؼٍس

 

د بوحي :  السُد فٍر

ع، اعخبر الظُد اإلاظدؼاز بأن ؤلاهساه الصمني لِع مبرزا خفادث مإخسا علما أن الجمعُاث اط الجخاذ كساز طَس

جُا، وحظاءٌ هل الظسعت التي ًخم بها الخعامل مع  مً اإلاىدت، هما أهد على أن ؤلاصالح ًجب أن ًيىن جدٍز

هرا اإلالف ًخدىم فُه الهاحع الاهخخابي، وػالب بظسوزة عسض اإلاؼسوع على أعظاء اللجىت ولهم وافت 

لري اػخغلذ علُه الظُدة هائبت السئِع مهم الصالخُاث لخدازطه واجخاذ الالشم بصدده، واعخبر أن اإلاؼسوع ا

 مد اللجىت بمؼسوع اللظم.بومدترم، وػالب مً حدًد 

 

 السُد الحاج الساسُوي :

ذهس الظُد اإلاظدؼاز باإلاؼيل الري وكعذ فُه اللجىت مىر احخماع ألامع، بدُث لم ًخم الاجفاق مظبلا على 

ر بأن اإلاىهجُت الدؼازهُت واهذ طخغني عً هرا مىهجُت واضخت للعمل، مما أثس على طير الجلظت، واعخب

الىلاغ، واكترح بأن ًخم ئػسان الجمُع في اجخاذ اللساز، هما اكترح أن جظم اللجىت وافت الفسق اإلامثلت في 

اإلاجلع، وػدد على طسوزة ألاخر بعين الاعخباز معُاز اإلاسدودًت وألاكدمُت هما وزد في اكتراح الظُد خظً 

طسوزة العىاًت بالجمعُاث التي حعنى باألًخام إلاا حظدًه مً خدماث للمجخمع، وبالخالي  بىهدوز، وأػاز ئلى

 مىدها هلؼا ئطافُت.
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س علمي :  السُد ادَر

وعدم جسن ذلً ئلى اللجىت على طسوزة جىشَع اإلاىذ على الجمعُاث  زئِع في معسض جدخله أهد الظُد هائب

اإلادًىت  خخصُص هلؼت لألكدمُت أػاز ئلى أنىت، وباليظبت لكامذ به اللجلمجهىد الري ل، اختراما 0202طىت 

ت في جىشَع اإلاىذ للجمعُاث  مبها حمعُاث أطظذ كدًما ولىنها ل حعد حؼخغل، وػدد على طسوزة ئعؼاء ألاولٍى

 التي جلدم خدماث للمجخمع، مع ألاخر بعين الاعخباز اإلاسدودًت والفعالُت.

 

قشالسُدة أمال   : فٍر

خدخلت بظسوزة الاهخمام بالجمعُاث العاملت في اإلاجاٌ الصيي الري حظدًه مً خدماث ػالبذ الظُدة اإلا

مهمت للمىاػىين وخصىصا الرًً ٌعاهىن مً ألامساض اإلاصمىت هخصفُت الىلي وػب العُىن، هما ػالبذ 

 بدعم الجمعُاث التي جلىم بلىافل ػبُت باألخُاء الؼعبُت.

 

 السُد الحسن بوكدور :

جدخله لم ًفهم عىدما اكترح ألاخر بعين الاعخباز ألاكدمُت في الخىلُؽ، وػالب ان خدخل ئلى أػاز الظُد اإلا

بظسوزة الاهدباه ئلى الجمعُاث اإلاظترشكت التي تهدف فلؽ ئلى الاطخفادة مً اإلاىدت، وأهد مً حدًد على 

أوؼؼت ئػعاعُت في طسوزة الاعخماد على معُاز ألاكدمُت والفعالُت، وأػاز ئلى أن هىان حمعُاث جلىم ب

 .وال بد مً مساعاة ذلً  اإلادًىت

 

 السُد عبد هللا مشكور :

خدىم فُه الهاحع الاهخخابي، وأكترح ًفي معسض جدخله، جخىف الظُد اإلاظدؼاز مً أن ًيىن عمل اللجىت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         جأحُل جىشَع اإلاىذ ئلى الظىت اإلالبلت.

 

 ك: السُد عبد الرحمان أفل

والخمع مً الظادة . الهامؼُت الىلاػاث  والخسوج مً دوامت ػالب الظُد اإلاخدخل بظسوزة مساعاة الىكذ 

عملُين. فهىان حمعُاث هادفت وجدخاج ئلى الدعم، وبالخالي ًجب الترفع عً الخظاباث  ىايىهً أن ألاعظاء

ئن اإلاالخظاث التي كدمها ئلى   أػاز هما  عت للخىمُت باإلادًىت.الظُاطُت خصىصا وان اإلاجخمع اإلادوي أصبذ زاف

 ؤلاخىان ًجب أن جإخر بعين الاعخباز في الظىت اللادمت. 

 

 السُد حسن تمُمي :

وال داعي للدخىٌ  ،مظألت تهم الجمُع ، أغلبُت  ومعازطت  دعم العمل الجمعىي  بأناعخبر الظُد اإلاظدؼاز  

ً،فسأفت  اإلاظاواة.ن ٌعامل على كدم في الخفاصُل. ئن الجمُع ًجب أ ػالب بان ًيىن الجمُع  بالخاطٍس

واعخبر بان الىطع اطخثىائي  عملها.وذلً بؼسح أطماء الجمعُاث وجلُُم جىت لال أػغاٌفي  خلدم العملُين و 

اث خظمال  ان الجمُع لدًه ئلى وأػازئًجابي ًجب أخره بعين الاعخباز في الظىت اإلالبلت.  أمس  ىلاغال، و الُىم

  على مجمىعت مً الجمعُاث ولىً ًيبغي ججاوش بعع ألامىز لُخلدم الىلاغ.
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 السُد محمد املشاطي :

اعخبر الظُد اإلاظدؼاز ان معُاز ؤلاػعاع الثلافي والخظىز ؤلاعالمي لِع وافُا الن هىان حمعُاث حعمل 

خم  بجدًت دون ان جدظى بالخغؼُت ؤلاعالمُت اليافُت، بخالف حمعُاث أخسي جلىم بأوؼؼت مخىاطعت ٍو

س ألادبي ألهه لِع مإػسا  ؤلاػازة ئليها في وطائل ؤلاعالم. هما أػاز ئلى اهه ال ًيبغي ألاخر بعين الاعخباز الخلٍس

وافُا إلاعسفت مدي اػخغاٌ الجمعُاث. ولرلً ػالب بان ًخم الاعخماد على ػسق مغاًسة للخلُُم جيىن 

 مىطىعُت وػفافت.

 

د بوحي :   السُد فٍر

 بالجد واليؼاغ .  ان الجمُع ٌؼهد لجمعُت الظُد مدمد اإلاؼاػي ئلىالظُد اإلاظدؼاز  ػاز أ

 

س إاللة :  السُد ادَر

جىشَع اإلاىذ ًثير ول هره الىلاػاث وال اخد وان ًخيلم عً لم ًىً في الظابم اهه  ئلىالظُد اإلاظدؼاز  أػاز 

وأػاز ئلى . لهره العملُت را ًجب جددًد معاًير واضختلىم بخىشَع اإلااٌ العام لان اللجىت ج ئلى وأػازاإلاعاًير. 

على  خىفس ٍو باطخمساز ؼسح مىطىع العمل الجمعىي واإلاجخمع اإلادوي ً، اهه بدىم جأػيره للؼلبت في الجامعت

س مادًت وأدبُت ولىً مع غُاب هظسة حُدة في هرا اإلاجاٌ . هما أػاز ئلى  هىان حمعُاث أػباح جلدم جلاٍز

ًجب أن ًرهب للجمعُاث  الدعموأهد على ان . اإلاادي عُاث حظعى فلؽ ئلى السبذهىان حمو العمل. 

ن مً الدعم. فاللاهىن ًددد يرها مظدؼازو اللاهىن ًىص على أال حظخفُد الجمعُاث التي ٌظاليؼُؼت. و 

س ألادبُت  وهياإلاعاًير التي ًجب أخرها بعين الاعخباز  هىان  ُاث.الجمعفهى ًىضح أهمُت وؼاغ  واإلاالُت،الخلاٍز

مي وحمعُاث أخسي ال جلىم بعع الجمعُاث لها وؼاغ مىطو حمعُاث عدًدة حد وؼُؼت ولها مسدودًت ، 

الاخخُاحاث الخاصت . ئن ألاغلبُت ال حعلم أهمُت هره الجمعُاث خاصت بروي . فمثال هىان حمعُاث بأي ش يء

ت هظسا للدوز الري جلىم به. بِىما جأحي حمعُاث وهمُت جصاخمهم على اإلاىذ . هىان  . فُجب أن حعؼى لها ألاولٍى

ت. ولىً أًظا حمعُاث البِئت التي جلىم بعمل مهم وحباز. ًجب ئذن دع م الجمعُاث التي حعمل باطخمساٍز

بت مىه زغم أنها غير وؼُؼت. ئن هرا ألامس ًجب أن  الىاكع ًىضح  د جفظُل الجمعُاث اللٍس أن البعع ًٍس

ًجب ئذن مساعاة  بها.ىعىع كاهىنها ألاطاس ي في ألاوؼؼت التي جلىم ثم ئن الجمعُاث ًجب أن ً ًخىكف.

ً لجُىت ليي جىاصل العمل مع مساعا أكترح و  ٌظخدلها.ً ألامىز في ػمىلُتها ختى جصل اإلاظاعداث إلا  ةجيٍى

 الظىابؽ . 

 

 السُد رشُد الغاش ي :

د عسكلت عمل اللجىت. فالعمأهد الظُد اإلاظدؼاز على ان اإلاعازطت ال ج ل الري كامذ به هى عمل حُد. ولىً ٍس

اإلابرزاث  لهكظم الؼإون الثلافُت وأػاز ئلى ان . ٌعىع اإلاجهىداث التي كامذ بها هدُجت عمل هره اللجىت ال 

 . جخم الاطخفادة مً الخجازب الظابلت  في اإلاظخلبل. وجمنى أن باليظبت للمعاًير التي خددهااليافُت 
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 السُد عبد العاطي كواح : 

م ً بأنهمالظُد اإلاظدؼاز  أػاز له و  ُت،  هز بالدًملساػُت الدؼا ىن إمىهفٍس باإلاؼازهت في اللساز واإلاؼازهت في جنًز

ذ لفسض وحهت هظس ئلى عملُتًخم اللجىء . لهرا لم   . ًجب مساعاة الخىافم في عملآخس ػسف على الخصٍى

اإلاعازطت عً عسكلت عمل اللجىت.   هما  هصه ا مظإولت وجساعي الصالح العام . أللخىت ختى جيىن كسازاته

ً لجُىت لخىاصل العمل  اكترح فاللجىت كامذ بعمل حباز واإلاعاًير التي خددتها خصل خىلها ئحماع لهرا  جيٍى

 ج مً هره الدوامت . و خس ًخم الختى 

 

ز ٌعقوبي :  ) زئِع اللجىت ( السُد عٍز

ً لجُىت ئلى اللجىت دعا الظُد زئِع لبي ػلباث في العمل ليي ج ؤلاطساعًجب ججاوش هره ًخم  ختى جيٍى

الجمعُاث بعدما ػلبىا  منهم جلدًم اإلالفاث . ثم ئن هاحع الاهخخاباث غير وازد في اإلاسة. هىان ميزاهُت للدعم 

للىكذ. فهىان وال ًمىً أن ًيىن ول ذلً مظُعت  اإلاعاًير  جمذ مىاكؼت و جددًدًجب أن جىشع. وكد 

مثال حمعُاث عاملت في الىظافت جلىم بعمل حُد . ولىً هىان حمعُاث حمعُاث حادة وحمعُاث وهمُت . ف

إلاسخلت حدًدة جلىم على الؼفافُت .  طِعالخأجلدم الدعم اإلادزس ي باإلالابل ، ومع ذلً جؼلب الدعم  . ًجب 

طىت، ومع ذلً لم ًؼلب أبدا الدعم، زغم أن  02ى حمعُت مىر عل بأهه ًخىفس  وأطاف الظُد اإلاظدؼاز

م عً مًؼالبلىم بعمل ًىمي، محمعُخه ه ، وكؼع الؼٍس ً حمعُاجه الخاصت، ًدافع ع ا بالؼفافُت واإلاعلٌى

األغلبُت جبذ أخؼاء في الخلظُم ف مً جلدًم الدعم للجمعُاث التي حؼخغل وجيؼؽ . وئذا وبأهه ال ماوع 

ً لجُىت جىاصل العمل أو ئما مللمداطبت. ئذن هىان اكتراخين : ئما  مظخعدة خظم ألامس هلجىت و  تىاكؼجيٍى

 ألامىز .  

 

 السُد عبد هللا مشكور :

مؼالبا  وطعها،جم هىان أزطُت ومعاًير  آلان،فهم الجدوي مً هره اإلاىاكؼاث هه ال ًأ أوضح الظُد اإلاظدؼاز 

ً لجىت ميىهت مً حمُع الفسق لخخابع  ًفاد لجىت إلاساكبت  للد طبم وان ػالبىا بظسوزة ئ العمل. مظُفا"بخيٍى

ً عمل ا للظم، زغم أهىا هىا في ألاغلبُت. فىدً هدافع عً الجمعُاث الجادة . لهرا هدً هسي طسوزة جيٍى

  الجمُع.فيها  لجىت ًمثل

د بوحي :  السُد فٍر

د بأهه ً عخبر هالمه بمثابت ا ، الريدترم ما كاله ؤلاخىان وباألخص الظُد ئاللتخالٌ جدخله، كاٌ الظُد فٍس

م له واخخصس ألامس  ،خازػت الؼٍس جىت الدخىٌ ئلى الل ًلبلىا لم ٌؼازن في هرا العمل لرلً لً  كائال بأن فٍس

مً  ىن اوسخابهمعلىٍم الىفاء ) الاجداد الدطخىزي ( ٌهفس  أعلً أنهم . لهرا إلػفاء اإلاؼسوعُت عً اللسازاث

     اللجىت.عمل 

 

ز ٌعقوبي :  ) زئِع اللجىت ( السُد عٍز

اإلاعاًير خددتها اللجىت ،  هره نبأ مظُفا سخاب ؤلاخىان في اإلادظس .حسجُل او ػلب الظُد زئِع اللجىت 

 أخدا . ًجب ئكصاءال  ؤلاخىان أال ًخفلىا معها ولىًومً خم 
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س إاللة :  السُد ادَر

ؤلاخىان الرًً اوسخبىا كد طاهمىا في الىلاغ وكدمىا اكتراخاث ومً خلهم أن ًيسخبىا ئذا أزادوا  كاٌ أن 

  ذلً.

 

ز ٌ  ) زئِع اللجىت ( عقوبي :السُد عٍز

 الظُدخىحت، وجم اكتراح الظُدة لالهظمام ئلى اللجىت  ،السغبتمً ًسي في هفظه  ػلب الظُد زئِع اللجىت في

س يالظُد و   العلمي به، فمثال  عُاث خظب ػبُعت العمل الري جلىمأن ًخم جسجِب الجم ، مبدًا زغبخه فيلعَى

 خخُاحاث الخاصت ًجب أن ًدظىا بدعم خاص.الجمعُاث العاملت في مجاٌ ألاشخاص ذوو الا 

 

 

 السُدة أسماء خوجة :

لجمعُاث التي حعمل هلؼت مهمت جخعلم بمبلغ الدعم اإلاخصص ل ئلىالظُدة هائبت زئِع اإلاجلع الاهدباه  أثازث

 هىالتي وطعذ ػلباث الاطخفادة مً اإلاىدت  ألف دزهم وعدد الجمعُاث  022ًبلغ الري في اإلاجاٌ الاحخماعي 

ؼلباث اإلاىطىعت باللظم هى وعدد ال ألف  022لجمعُاث الثلافُت فُبلغ اإلاخصص ل دعممبلغ ال، أما 022

 هرا الخلظُم.وػالبذ بظسوزة مساحعت ثماهين حمعُت، 

 

 السُد محمد املُلودي :

برٌ و  الىظس فيها وافُت وال داعي إلعادةمهمت و اإلاعاًير التي جم جددًدها  بأناعخبر الظُد هائب السئِع 

ممجهىداث ئطافُت،  وألاخر ىاز معهم، ودعا ئلى فخذ خ الاجداد الدطخىزي واطخغسب الوسخاب ممثلي فٍس

 .همالخظاتبعين الاعخباز م

س إاللة :  السُد إدَر

ئن بعع الجمعُاث جيؼؽ في مُادًً مخخلفت ومً الصعب جددًد هىع اإلاظدؼاز الاهدباه ئلى  أثاز الظُد

 .بد مً مساعاة هرا ألامس وال  اليؼاغ الري جلىم به

 

اطُت( السُد خالد العووي :  ) زئِع كظم الؼإون الثلافُت والاحخماعُت والٍس

مساعاة عمل جخم  ، واكترح  انؽ على عؼسةُىلخال ث طلمخددالظُد زئِع اللظم بان اللجىت الخلىُت  أػاز 

تهم ؤلاػعاع الثلافي هلؼخين هلؼت أو جخم ئطافت الجمعُاث وئػعاعها على الصعُد الىػني، وال بأض أن 

 ي اللظم عً كسب وآلان لِظذ لدومىاهبت ئن عمل الجمعُاث ًدخاج ئلى مخابعت هما أهد على لجمعُاث، ل

 ؤلامياهُاث لللُام بهره اإلاخابعت.

 

 السُد محمد املُلودي :

لت الخىلُؽ ًم ن اللجىتالظُد اإلاخدخل ئلى أ أهد د، وػٍس ئن ازجأث  هاىً حغُير مً خلها أخر اللسازاث التي جٍس

 اللجىت ذلً.



 

10 

 

 السُد عبد هللا مشكور : 

لت الخىلُؽ فيل العمل الري يغُجم حئذا أػاز الظُد اإلاظدؼاز ئلى اهه   ًجب أن ًخغير. اللجىت به كامذ ر ػٍس

 ( زئِع اإلاصلخت الاحخماعُت)  ألاهصاري : عبد اللطُفالسُد 

د مً  %02كل ئهىا داخل اللظم وعسف ول الجمعُاث أو على ألا طىت مً العمل، زبدا  02منها هدُجت أٍش

 للىكذ هخمنى أن هخلدم آلان في عملىا.

اطُت ( السُد خالد العووي  : ) زئِع كظم الؼإون الثلافُت والاحخماعُت والٍس

الىبير واإلاهم  ؤلاػعاعبعين الاعخباز خالت بعع الجمعُاث ذاث  ألاخرالخمع الظُد زئِع اللظم  ان ًخم 

جمعُت وأعؼى مثاال بالخعامل معها ببعع اإلاسوهت، وػالب بظسوزة ، لم جخمىً مً وطع اإلالف وامالوالتي 

 جمنى مساعاة هرا ألامس.و فاشث بىأض العسغ للمعاكين وكدمذ ملفا غير وامل، 

 

 السُد عبد هللا مشكور : 

لت الخىلُؽ باطافت غُ، وأػاز ئلى طسوزة حدوز  ًيىن له اللجىت ًجب أناعخبر الظُد اإلاظدؼاز بان عمل  ير ػٍس

هلؼت حعؼيها اللجىت، هىان مثال حمعُاث ال جخىفس ئال على خمظت أشخاص في اإلاىخب ولهم مً عائلت واخدة، 

على مياجب مىطعت في اإلاظخلبل ًجب الخأطِع إلاخابعت دكُلت ليل الجمعُاث، وأن جخىفس بِىما هىان حمعُت 

 ىطىعُت.اإلاب الخلُُمابعت جؼىزها ختى ًدظم بيل حمعُت، ومخ تخاصال ثلفااإلاُم ُلًخم ج

س إاللة :  السُد إدَر

هىان حمعُاث حد وؼُؼت، وأػاز ئلى ان ، الجمعُاث التي لم جلدم ملفاتها فهي لم جلم بىاحبها اعخبر بأن

 هظسا لبعع العىامل. املفه جلدملم  عُت ؤلاطماعُلُت للمعاكين، ولىنهاوذاث هفع عام والجم

س   ي : السُد حمُد لعَو

ًخم أن  واكترح لهره ألامىز،  الاهدباهٍجب و جىاحد بعع ألاشخاص في عدة حمعُاث  أػاز الظُد اإلاظدؼاز ئلى 

 ؤلاخىان في اللظم ٌعسفىن الجمعُاث وئػعاعها.، وأهد على ان الخالُت الدوامت  وج مًخس ال

س العلمي :  السُد ادَر

آلاحاٌ اللاهىهُت اإلادددة مً ػسف ؤلاعالن واخترمذ  ػالب بظسوزة الاكخصاز على الجمعُاث التي ججاوبذ مع

هىان بعع الهفىاث في العمل ًجب  ، وأػاز ئلى انألامىز في اإلاظخلبلاإلاجلع، ختى ًساعي الجمُع هره 

 جدازهها مظخلبال.

 

ز ٌعقوبي  :  عٍز

ً اللجىت وعلى أعظائها حظاءٌ الظُد اإلاظدؼاز هل جم الاجفاق  صاٌ باإلخىان الاج وػالب بظسوزةعلى جيٍى

 مظاء مً هفع الُىم. اإلايسخبين للمظاهمت في عمل هره اللجىت، التي طخجخمع على الظاعت الثالثت

 .واهفض الاجتماع في هفس الُوم على الساعة الواحدة والىصف بعد الزوال        

 

 وتوقُع رئِس اللجىة إمضاء  


