21/12/2008
رلى 1-09

مذضر جلست المجلس المذلي العبديت رقم 1/2009
عمذ انًدهض انًسه ٙخهظرّ انغٛز عادٚح رلى  1/2009ف ٙلاعح انًدهض انًسه ٙف ٙذًاو انظاعح
انظادطح يظا ًء انٕٛو انظثد .20/12/2008
الذضىر -كم يٍ انظادج َٕ :اف زدٕج رئٛض انًدهض انًسهٔ ٙانظا دج األعضاء َٕٚض صانر ،
يصطفٗ فارص  ،ئتزاْٛى زدٕج  ،عاٚذ يُصٕر َ ،اٚف عه ، ٙيٕفك أتٕ انٓٛداء  ،خانذ أتٕ انٓٛداء ،
خًال أتٕ رٚا ٔانظادج األعضاء انذ ٍٚإَٓا عضٕٚرٓى عثذ يُصٕر  ،لاطى زدٕج  ،رتاذ زدٕج ،
انًزالة انذاخه ٙزظ ٍٛيسًذ ٔانًظرشار انمضائ ٙنهًدهض عًز أتٕ انٓٛداء .
الغيبة -عايز زاج  ،يسًذ زاج .

نقبط البذث:
 .1حكريم أعضبء المجلس المذلي المنخهيت عضىيخهم .
 .2حشكيل لجبن المجلس المذلي للدورة القبدمت .
النقطت األولى – حكريم أعضبء المجلس المنخهيت عضىيخهم
رئيس المجلس :يظاء انخٛز نهسضٕر ٔكم عاو ٔاَرى تخٛز .
ْذِ ِ ٘ اندهظح األٔنٗ نألعضاء اندذد َ ،ثارن نألعضاء اندذد َٔشكز خشٚم انشكز نألخٕج عثذ
يُصٕر  ،لاطى زدٕج  ،رتاذ زدٕج ٔعايز زاج ٔتال ٙاألخٕج انذ ٍٚإَٓا يًٓرٓى تانذٔرج انظاتمح
َٔأيم أٌ ذظٕد انزٔذ االٚداتٛح يٍ اخم انخذيح ٔانعطاء َٔ ،عط ٙانسذٚث نألخٕج األعضاء.
لاطى زدٕجَ :ثارن نألعضاء اندذد َٔأيم نٓى انُداذ ٔانعطاء انًثًز تخذيرٓى عهٗ زظاب ٔلرٓى
َٔأيم انرعأٌ ألخم خذيح أْم انمزٚح.
رتاذ زدٕجَ :أيم نكى عًمً يٕفما ً ٔيثًزاً.
لاو رئٛض انًدهض انًسه ٙتركزٚى األعضاء لاطى زدٕج  ،عثذ يُصٕر ٔرتاذ زدٕج ترمذٚى ْذاٚا
ريشٚح – درع تاطى كم عضٕ يدهض ٚشكزِ عهٗ عطائّ ٔخذيرّ.

النقطت الثبنيت -حشكيل لجبن المجلس للدورة القبدمت.

 .1لجنت اإلدارة:
نىاف دجىج أدعٕ خًٛع أعضاء انًدهض انًسه ٙنمَضًاو نهدُح اإلدارج نٛشكهٕا االئرمف تانًدهض
انًسه. ٙ

َاٚف عهَ :ٙسٍ ف ٙكرهح اندثٓح نظُا ف ٙدا خم اإلدارج .
األعضاء انذ ٍٚاَضًٕا نهدُح اإلدارج كم يٍ انظادج َٕ :اف زدٕج رئ٘ص انهدُح َٕٚ ،ض صانر  ،خانذ
اتٕ انٓٛداء  ،يصطفٗ فارص  ،خًال أتٕ رٚا  ،اتزاْٛى زدٕج .
صٕدق عهٗ انرزكٛثح تاألغهثٛح .

 .2لجنت الطىارئ-:
رئيس المجلس  :الرزذ ئٌ ٚكٌٕ خًٛع أعضاء انًحنض انًسه ٙئدارج ٔيعارضح اٌ ُٚضًٕا نهدُح
انطٕارئ تاإلضافح نًٕظف ٙانًدهض انًسه. ٙ
أعضاء كرهح اندثٓح ال ٚزٌٔ أ٘ زاخح نٓذِ انهدُح ٔٚزفضٌٕ االَضًاو انٓٛا .
اعضاء ندُح انطٕار٘ء يكَٕح يٍ:
رئٛض انًدهض َٕاف زدٕج ٔرئٛض انهدُح ٔ ،انظادج االعضاء َٕٚض صانر  ،خانذ اتٕ انٓٛداء ،
يصطفٗ ازًذ فارص  ،خًال اتٕ رٚا  ،اتزاْٛى زدٕج تاالضافح نًٕظف ٙانًدهض انًسه. ٙ
نى ُٚضى نهدُح كم يٍ االعضاء َ :اٚف عه ، ٙعاٚذ زظُ ٙيُصٕر ٔيٕفك اتٕ الْٛداء.

 .3لجنت المراقبت:

اً
ٖ فارص عضٕ
رئٛض نهدُح  ،خانذ اتٕ انٓٛداء عضٕ ٔيصطف
ٚمرزذ رئٛض انًدهض َ :اٚف عهٙ
ذصٕٚد :صٕدق تاالخًاع عهٗ ذزكٛثح انهدُح.

 .4لجنت االعفبءاث:
ٚمرزذ رئٛض انًدهض  :انظٛذ َٕٚض صانر رئٛض انهدُح ٔ ،انظادج يٕفك اتٕ انٓٛداء  ،يصطفٗ فارص
 ،خًال اتٕ رٚا  ،خانذ ا تٕ انٓٛداء تاالضافح انٗ انًظرشار ا نمضائٔ ٙعايهح ا نشإٌٔ االخرًاعٛح
ٔيساطة انًدهض.
َاٚف عهٚ : ٙمرزذ اٌ ٚرزأص انهدُح انظٛذ عاٚذ يُصٕر ٔ ،اٌ ذكٌٕ انهدُح يكَٕح يٍ ثمثح اعضاء
يدهض .
ً
يٕفك اتٕ انٓٛداءٚ :مرزذ اٌ ٚسم انظٛذ عاٚذ يُصٕر يكاَّ رئٛظا نهدُح فمط .
ذصٕٚد عهٗ الرزاذ رئٛض انًدهض:
يع االلرزاذ :انظادج َٕاف زدٕج َٕٚ ،ض صانر  ،خانذ اتٕ انٓٛداء  ،خًال اتٕ رٚا  ،اتزاْٛى زدٕج .

ضذ الرزاذ رئٛض انًدهض :
انظادج االعضاء عاٚذ يُصٕر َ ،اٚف عه ، ٙيٕفك اتٕ انٓٛداء.
ذصٕٚد عهٗ الرزاذ انظٛذ َاٚف عه:ٙ
يع االلرزاذ :انظادج َاٚف عه ، ٙعاٚذ زظُٔ ٙيٕفك اتٕ انٓٛداء .
ضد االلرزاذ  :رئٛض انًدهض انًسه ، ٙخانذ اتٕ انٓٛداء َٕٚ ،ض صانر  ،يصطفٗ فارص  ،خًال
اتٕ رٚا  ،اتزاْٛى زدٕج .
صىدق على اقخراح رئيس المجلس ببالغلبيت .

 .5لجنت العطبءاث:

رئٛض انًدهض ٚمرزذ انظادج :اتزاْٛى زدٕج رئٛظا ً نهدُح  ،خانذ اتٕ انٓٛداء عضٕ  ،يٕفك اتٕ انٓٛداء
عضٕ .
حصىيج :صىدق على االقخراح ببالجمبع .

 .6لجنت المنخ والدعم:
رئٛض انًدهض ٚمرزذ :خانذ اتٕ انٓٛداء رئٛض انهدُح ،خًال اتٕ رٚا عضٕ  ،يصطفٗ فارص عضٕ.
َاٚف عهٚ ٙمرزذ اٌ ذكٌٕ انرزكٛثح االذٛح  :اتزاْٛى زدٕج  ،عاٚذ يُصٕر ٔ ،خانذ اتٕ انٓٙخاء رئٛض
انهدُح .
ذصٕٚد عهٗ الرزاذ رئٛض انًدهض:
يع االلرزاذ انظادج َٕاف زدٕج  ،خانذ اتٕ انٓٛداء َٕٚ ،ض صانر  ،يصطفٗ فارص  ،خًال اتٕ رٚا .
عا٘ يُصٕر  ،يٕفك اتٕ انٓٛداء.
ضذ الرزاذ رئٛض انًدهض :انظادج َاٚف عه ، ٙد
يًرُع  :اتزاْٛى زدٕج .
صىدق على اقخراح رئيس المجلس ببالغلبيت .

 .7لجنت االسخئنبف "ערר":
رئٛض انًدهض ٚمرزذ :عاٚذ زظُ ٙرئٛض انهدُح َ ،اٚف عه ٙعضٕ  ،اتزاْٛى زدٕج عضٕ .
َاٚف عه :ٙأذُاسل عٍ عضٕٚر ٙتانهدُح.
َٕاف زدٕج ٚ :مرزذ اٌ ٚكٌٕ يسًذ زاج عضٕاً تذل انعضٕ َاٚف عهٔ ، ٙعهٚ ّٛعذل االلرزاذ
نمعضاء االذٛح اطًاؤْى:
عاٚذ زظُ ٙرئٛض انهدُح  ،يسًذ زاج عضٕ  ،اتزاْٛى زدٕج عضٕ .
ذصٕٚد :صٕخ انٗ خاَة االلرزاذ خًٛع اعضاء انًدهض يا عذا انظٛذ خًال اتٕ رٚا يًرُع .

 .8لجنت المشخريبث:

رئٛض انًدهض انًسهٚ ٙمرزذ انظادج :يصطفٗ فارص رئٛظا ً نهدُح  ،خانذ اتٕ انٓٛداء َٕٚ ،ض صانر.
ذصٕٚد :صٕدق عهٗ االلرزاذ تاالخًاع.

 .9لجنت الصذت والبيئت:

رئٛض انًدهض ٚمرزذ  :يٕفك اتٕ انٓٛداء رئٛظا ً نهدُح  ،اتزاْٛى زدٕج  ،يصطفٗ فارص تاالضافح
نًذٚز لظى انصسح.
ذصٕٚد :صٕدق عهٗ االلرزاذ تاالخًاع.

 .10لجنت االديبن:

رئٛض انًدهض انًسه : ٙالرزذ اٌ ذكٌٕ الذزكٛثح  :خًال اتٕ رٚا رئٛظا ً نهدُح  ،عاٚذ يُصٕر عضٕ ،
َٕٚض صانر عضٕ .
ذصٕٚد :صٕخ انٗ خاَة االلرزاذ خًٛع اعضاء انًدهض انسضٕر تاالخًاع.

 .11لجنت المعبرف:
رئٛض انًدهضَٕ :اف زدٕج رئٛض انهدُح  ،يسًذ زاج عضٕ  ،خانذ ا تٕ انٓٛداء عضٕ  ،خًال اتٕ
رٚا عضٕ  ،يصطفٗ فارص عضٕ .
َاٚف عه :ٙالرزذ اٌ ذكٌٕ انهدُح يٍ ثمثح اعضاء ٔعه ّٛالرزذ كاالذ:ٙ
اتزاْٛى زدٕج رئٛض انهدُح َ ،اٚف عه ٙعضٕ  ،يسًذ زاج عضٕ .
ذصٕٚد عهٗ الرزاذ رئٛض انًدهض:
صٕخ انٗ خاَة االلرزاذ كم يٍ انظادج َٕ :اف زدٕج  ،خانذ اتٕ انٓٛداء َٕٚ ،ض صانر  ،يصطفٗ
فارص  ،خًال اتٕ رٚا  ،اتزاْٛى زدٕج .
ضذ الرزاذ انزئٛض:
َاٚف عه ، ٙعاٚذ زظُ ، ٙيٕفك اتٕ انٓٛداء .
صىدق على اقخراح رئيس المجلس المذلي ببالغلبيت.
ذصٕٚد عهٗ الرزاذ َاٚف عه:ٙ
صٕخ انٗ خاَة االلرزاذ كم يٍ انظادج َاٚف عه ، ٙعاٚذ يُصٕر  ،يٕفك اتٕ انٓٛداء .
ضذ االلرزاذ كم يٍ انظادجَٕ :اف زدٕج  ،خانذ اتٕ انٓٛداء َٕٚ ،ض صانر  ،يصطفٗ فارص  ،خًال
اتٕ رٚا  ،اتزاْٛى زدٕج .
صىدق على اقخراح رئيس المجلس المذلي ببالغلبيت.
أغهمد اندهظح انظاعح انظاتعح ٔانزتع يظا ًء .
َٕاف زدٕج
رئٛض يدهض كٕكة اتٕ انٓٛداء انًسهٙ
طدم :يسى ٔد لاطى.

