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در جواب با اشاره به گزارش سه  بهروز. در ابتدای جلسه هنگامه در رابطه با نیاز داشتن صورت جلسات سخنانی ایراد میکند -0

که تهیه  قرار بر این میگردد. جلسه اول که توسط دلشاد امامی ارائه شد، توضیحاتی در رابطه با تهیه صورتجلسات در گذشته میدهد

ضبط هیچ استفاده دیگر از . و برای این منظور از گفتگو ها ضبط صوتی به عمل آید ،صورت جلسات به عهده مهدی باشد و تنظیم

 .مجاز نخواهد بود جلسات صوتی

   

را که آریانا  (52الیحه سی ) بهروز عالوه بر زیر مجموعه بازبینی اساسنامه، پیشنهاد تشکیل زیر مجموعه قوانین شهروندی -5

  .در آن را اعالم کرده است، مینماید ادیب راد تمایل به فعالیت
گفتگو هائی به  پاسخ، اعتراض و/سئوال علت، نیاز و نحوه تشکیل، تصمیم گیریهای زیر کمیته ها، ،نحوه عمل ،در رابطه با ساختار

 .عمل آمد

 

کنند،  انتخابقرار بر آن گردید که آریانا زیر کمیته ای را تشکیل دهد، فراخوانی شود، داوطلبین مشخص گردند، نامی برای کمیته  -3

  .ساختار آن و نحوه عمل را مشخص و نتیجه آنرا به کمیته سیاست گذاری ارائه دهند

  .که از طریق ایمیل ارسال شده بود خوانده شد 52-متن پیشنهاد آریانا در رابطه با الیحه سی -

 . در رابطه با لزوم چنین کمیته ای گفتگوئی هائی به عمل آمد -

 . محدود گردد 52-در مورد عواقب الیحه سی جامع شناختی مطالعه نهاد میگردد در درجه اول حوزه عمل این کمیته در سطحپیش -

 . عنوان میگردد چرا این کمیته باید زیر مجموعه ای از کمیته سیاست گذاری باشد -

 . کمیته ها اشاره میشودبه ضعف و نواقص اساسنامه در رابطه با تعریف و تعیین تعداد  -

 

سوری در محدوده عمل کنگره میباشد،  بهروز در رابطه به درخواست هییت مدیره نسبت به اینکه آیا فعالیت در زمینه پناهجویان -2

 . سخنانی ایراد میکند
 .در این رابطه هیچگونه گفتگوئی به عمل نیامد -

 

 بهروز پیشنهاد مینماید که شهرام زیر کمیته بازنگری اساسنامه را تشکیل دهد  -2
 . اشاره میشود کندی پیشرفت بازنگری اساسنامه به -

 . عنوان میکندپذیرش سرپرستی بازنگری اساسنامه  جهترا  یشهرام شرایط -

نحوه ارتباط با اعضاء،  بسته و یا باز بودن این گروه، امکان آزاد حضورافراد، شرایط عضویت، اعضاء، و تعهد در رابطه با ثبات -

 .امکان اظهار نظر اعضاء، گردهمائی و نظر خواهی جمعی، گفتگوئی هائی به عمل آمد

 .عنوان میگردد که بازبینی اساسنامه جنبه تخصصی داشته و باید از افراد بخصوصی استفاده شود -

درجه اول باید مشکالت از طریق گردهمائی جمعی مشخص گردند، بر سر راه حل ها به توافق رسید و سپس  عنوان میگردد که در -

 . نتیجه را در اختیار متخصصین قرار داد

 . عنوان میگردد که ضوابط برای تشکیل کمیته ها باید برای تمام کمیته ها یکسان باشد -

 . تصویری که از آن در اذهان عمومی بوجود میاید اشاراتی میشوددر رابطه با نحوه عملکرد و  -
 . به اهمیت مشارکت جمعی و اطالع رسانی اشاره میشود -

آیا قصد آنست که نواقص فعلی اساسنامه رفع شود و یا اینکه از طریق بازنگری اساسنامه مشکالت روز  این سئوال مطرح میگردد که -

  ؟کامیونیتی حل شود
 . ت جمعی اعتبار اساسنامه را باال میبردمشارک عنوان میشود -

 . میشودبه نیاز هر چه سریعتر بوجود آوردن کد رفتاری اشاره  -

 



 موضوعاتی که بیشتر جمع عملکردی داشته و مخالفتپیشنهاد مینماید که زیر کمیته بازنگری اساسنامه تشکیل گردد،  شهرام -0

 ، و نیاز به نظر خواهی جمعی و وسیعتری داردداشته تری عمومی کلی و ردد، و موضوعات که جنبهبر آنها نیست آغاز گ چندانی

  . جداگانه مورد بررسی قرار گیرند
  . عضو گیری آغاز شود با فراخوان جهت که تشکیل زیر کمیته پیشنهاد میگردد -

، تا گفتگو های اولیه قبل از جلسات صورت گیرند، تا بتوان در دناشتراک گذاشته شوپیشنهاد میشود که نظریات از طریق ایمیل به  -

 . جلسات سریعتر تصمیم گیری کرد

در امور سیاسی ایران، تعریف کمیته ها به عنوان مرکز تصمیم گیریها، تغییر در تعریف کنگره به  دخالت عنوان میکند که مهدی -

( در جلسه عنوان نگردید به خاطر عدم حضور ذهن مورد چهارم)نیتی، تغییر در تعریف و تعیین اعضاء عنوان بیانگر مشکالت کامیو

 . به عنوان مشکالت اصلی کامیونیتی میباشند که انتظار میرود راه حل هائی برای آنها پیدا شده و در اساسنامه منعکس گردد

 . ال در اساسنامه کار بسیار دشوار و یا ناممکن میباشدعنوان میگردد که نوشتن و منعکس کردن نکات با -
عنوان میگردد که مشخص نمودن مشکالت و مبدل کردن آنها به زبان قانون دو موضوع مختلف میباشد که نمیتوان همزمان آنها را  -

 . حل نمود
 . به گروه بازنگری اساسنامه بپیوندند کارشکنیقصد  با کسانی این امکان وجود دارد که عنوان میگردد که -

 

قرار بر این گردید که شهرام پروتوکل گروه بازبینی اساسنامه را تهیه نموده و اسامی کسانی را که به نظر ایشان میتوانند برای  -0

 . بازبینی اساسنامه مفید باشند را آماده نماید

 

 .به پایان رسید 8002جلسه در ساعت 

 .سپتامبر برای اعضای کمیته سیاست گذاری فرستاده شد 05پیش نویس جهت تائید و یا تغییر از طریق ایمیل در تاریخ شنبه 

 

ایمیل   باکسانی که مایلند در رابطه با نکات خاصی اطالعات بیشتری از گفتگو ها داشته باشند، میتوانند : توضیح

policy@iccongress.ca  ت تائید اطالعات درخواستی در اختیارشان قرار خواهد گرفتدرصور. تماس بگیرند. 


