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عل   الا ةعة العةة ر   2018جميلي ة  06لجمع ة اي مم ن ـة العي ـر بلديـبقص مأالت

ل مفةق  دا الا  ند م   ةمل  الة  نمن اتجتمةعي  ة مالة   ة ـن  لجةع ـاجتم  مالنص  ص ص  بة ة 

 : الاةد مب ضمر  رئيس اللجنة نبمية القرقمرا معل   برئةاة الايد اإلعةقة

  لجنة الص ة مالبيئة رئيس  م إيمةن الطرابلا  ماةعد أمل -

  اإلعالم مالتماصل مالتقييم رئيس لجنةصبةح ةعبةن  -

  لجنة التربية مالتعليم رئيس  م ماةعدض   بم ةمد  -

  رئيس لجنة ةنمن المرأ  ماألار  بامة بمدبمس  -

 كمةل الةعرا عضم مجلس بلدا  -

 فةئز  الةرف  عضم مجلس بلدا  -

 منير العيةدا عضم مجلس بلدا -

 رئيس جمعية المرمء م مد المهيرا  -

 مدن نةةط مجتمع رضة القلا   -

 الخيرا بصفةقس الجنمبية كةتب عةم جمعية التعةمنم مد العبيدا  -

 عمد  العينم مد العفةس  -

 منير الخراط عمد  األفران الةمةلية  -

 انية القرمةزا قةبض بلدية العين  -

 مقةئد فمج الكةةفةالةةذل  بةل  رئيس جمعية المنةر بةألفران  -

 ف  المجتمع المدن   ةالمراكة  نةةط  امير -

 ص الجراية نةةطة ف  المجتمع المدن  إةرا -

 أخصةئية اجتمةعية بجمعية المرمء مريم الاالم   -

 عن رابطة األجيةل بصفةقسآاية الاالم  نةةطة ف  المجتمع المدن   -

 مقرر الجلاة  مل ق إدار  عبد الاالم بن نصير -

بكلمة ر بت فيهة بةل ضمر مبرز   نبمية القرقمرا الجلاة  الايد ااتهلت 

األمل  بعد تنصيب المجلس البلدا الجديد متقايم األدمار ه  ه الجلاة أن هذ
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منكد  عل  ضرمر  التفةص جميع الفةعلين بةلمنطقة البلدية للنهمض بةلعمل 

متةبعة العمل اتجتمةع  داخل اةهمة ف  إنجةح مهةم هذه اللجنة بالبلدا مالم

من خالل مضع قةعد  البلدية مماةعد  الم تةجين مالفقراء مالمعمقين داخلهة 

بيةنةت لهم ياهل الرجمع إليهة عند ال ةجة متقديم العمن للمات قين خةصة ف  

 .الانة الدرااية مافتتةحالمنةابةت ماألعيةد الدينية 

اتجتمةع  بةلمنطقة مقد أثةرت اللجنة جملة من المماضيع المتعلقة بةلةأن  

ف  الانة الفةرطة للمنتفعين  اتاتثنةئية مالقةر  يث تاةءلت عن  جب اإلعةنةت 

 من العةئالت ذات الدخل الم دمد.

مأكدت الب ث ف  الممضمع مع الايد مراقب المصةريص للنظر ف  ال لمل  

 المتة ة إلعةد  هذه الماةعدات.

 متقدمت اللجنة بجملة من المقتر ةت أهمهة :   

مالة ل مفةقدا الاند م ةمل  الترفيع ف  ميزانية لجنة الةنمن اتجتمةعية  -

 اإلعةقة من      إل  

مراالة الجمعيةت مالمنظمةت ذات الصب ة اتجتمةعية الت  تطةلب البلدية  -

بماةعدتهة بمن ة ممطةلبتهة بمّد إدار  البلدية بةلتقرير األدب  مالمةل  قبل 

  2018ممف  ديامبر 

عةنة عل  ت قيق مقد إلتمس الايد نبيل المهيرا رئيس جمعية المرمء  إ 

مةرمع صنع بعض المعدات للمعمقين مذلك بتذليل بعض الصعمبةت الت  يمكن 

  أن تقص عقبة ضّد نجة ه.

 ذات العالقة مبينت رئياة اللجنة أنهة لم يمكنهة معرفة الجمعيةت بةلمنطقة 

مخةصة ال ديثة منهة مطلبت جردا لهة مإدراجهة بقةئمة ممضع  اتجتمةع بةلعمل 

 ةدلة  ت  يمكن تمزيع اتعتمةدات المرصمد  بةلميزانية  اب األملمية.مقةييس ع

مأّكدت اللجنة عل  ضرمر  اتاتئنةس بةلخبرات مالتعةمن مالتةةرك  

 ممزيد التماصل ماعتمةد المماقع الخةصة ف  المجةل اتجتمةع .

عةقة ف  كل جلاة تكريمة له إل ةمل ل  طفل كمة اقتر ت اللجنة دعم  م 

ةء الايد م يد بن عبد هللا مالايد مرةد القامطين  عن مركز النهمض مااتدع

يمس جةنب كبير من لالاتئنةس بخبراتهم ف  هذا المجةل بةعتبةره  اتجتمةع 

 المماطنين.

كمة نّمه بعض رناةء الجمعيةت عن المجهمدات المبذملة ف  المجةل  

بعض األعمان  مزار  الةنمن اتجتمةعية خالص أجمر تبنتاتجتمةع   يث 

مةرمع لصنع  بعثعن نفقةتهة إل  جةنب  العبءلجمعية المرمء  ممة خفص 
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بعض المعدات للمعمقين مالمطلمب من البلدية إت الت فيز المعنما خةصة إلنجةح 

 هذا المةرمع مت قيق المنفعة ل ةمل  اإلعةقة 

ة الجلاة جّددت الايد  نبمية القرقمرا رئياة اللجنة ةكره ةيمف  نهة 

 مإيجةد ال لمل إل  هذه الطبقة الضعيفة. اتلتفةصلل ضمر داعية إل  
 

 .منتصص النهةرة ـالاةعماختتمت الجلاة ف   دمد  

 

 


