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انزمبسٚش انًزؼهمخ ثُشبطبد انهجبٌ انذائًخ
STANDING COMMITTEE ACTIVITY REPORTS
رؼكس انًؼشفخ ثُشبطبد انهجبٌ انذائًخ ف ٙيجهس انُٕاة يذٖ شفبفٛخ انًجهس أيبو انشؼت ،كًب رسبْى ف ٙرطٕٚش أداءِ ٔ
ركبيم انُشبطبد داخم انًجهس َفسّ.
ركًٍ انخطٕح األٔنٗ ثٕضغ اسزجٛبٌ يؼٛبس٘ نجًٛغ انهجبٌ انذائًخ كًٚ ٙكٍ جًغ انًؼهٕيبد ٔ رُسٛمٓب ٔ َششْبٚ .مزشح
يؼٓذ انمبٌَٕ انذٔن ٔ ٙحمٕق اإلَسبٌ ٔضغ ًَٕرج ًٚكٍ أٌ ٚغط ٙجًٛغ األيٕس راد انظهخ فٔ ٙثٛمخ ٔاحذح ٔ ،كًب ٚه:ٙ













رحزٕ٘ طفحخ انغالف ػهٗ أسم مجهس انىىاب انعزاقي .وأن يكىن نكم جقزيز رقم و اسم انهجىة انذائمة.
كًب ٚجت أٌ ٚحزٕ٘ انزمشٚش أٚضب ػهٗ جاريخ اوعقاد اجحماع انهجىة و أسماء األعضاء انحبضش ٔ ٍٚانغٛبة،
إضبفخ انٗ ٔطف نهًٕضٕع انز٘ ٚزُبٔنّ االجزًبع .يٍ انًًكٍ أٌ رمذو انهجُخ رمبسٚش ٕٚيٛخ أٔ أسجٕػٛخ,
ًٚكٍ اٌ ٚشًم انزمشٚش انًحضش انحمٛم ٙنالجزًبع أٔ يهخظب ػُّ؛
قائمة تأسماء األشخاص انمذعىيه :يٍ يًثه ٙانحكٕيخ انؼشالٛخ أٔ أ٘ يؤسسخ أخشٖ أٔ خجشاء نغشع
انًُبلشخ؛
جذول األعمال انز٘ طبدلذ ػه ّٛانهجُخ؛
انعضى انذي جزأس اجحماع انهجىة
جفاصيم انمىاضيع أو انقضايا انحي جمث مىاقشحها :انحعهيقات و اآلراء انحي طزحها انمشاركىن ،و جشمم:
 oيمذيخ سئٛس انجهسخ حٕل انًٕضٕع ٔ رزضًٍ األْذاف ٔ انسٛبق انسٛبس ٔ ٙاألسئهخ انؼبيخ انزٙ
سٛزى رٕجٓٓٛب ٔ يمذيبد األػضبء
 oاٜساء ٔ انجٛبَبد ٔ أألسئهخ ٔ األجٕثخ  .كًب رزضًٍ يمزشحبد انًشبسك ٍٛانز ٙرى لجٕنٓب أٔ سفضٓب
أٚضب
 oانُظٕص ٔ انًٕاد ٔ يسٕداد انمٕاَ ٍٛانًمزشحخ يزجٕػخ ثبنزؼهٛمبد ٔ انزؼذٚالد انًمزشحخ إضبفخ
إنٗ أسًبء األػضبء ٔ ٔجٓبد انُظش انزٚ ٙجذَٔٓب
انحىصيات انز ٙرمذيٓب انهجُخ انذائًخ إنٗ اجزًبع انٓٛئخ انؼبيخ نًجهس انُٕاة
إضبفخ انٗ أٚخ أيٕس أخشٖ رزٕالْب انهجُخ
يجة أن جزفق انىثائق انحانية مع انحقزيز أألسثىعي  :يسٕداد انمٕاَ ٔ ٍٛرمشٚش انهجُخ حٕل يسٕدح انمبٌَٕ.
كًب ًٚكٍ إدساج انزٕطٛبد ٔ جذٔل نهًمبسَخ ث ٍٛانُض األطه ٔ ٙانُض انز٘ رمزشحّ انهجُخ .لبئًخ
ثبنزؼذٚالد انز ٙنى ٚزى رجُٓٛب يٍ لجم انهجُخ يغ ركش أسًبء األػضبء انز ٍٚالزشحْٕب ،انًزكشاد انشسًٛخ أٔ
أٚخ ٔثبئك أخشٖ يسجهخ ف ٙانهجُخ ٔ انز ٙرؼزًذ كًشجغ ف ٙاالجزًبػبد
خزبو انجهسخ ٔ يٕػذ االجزًبع انزبنٙ
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