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ي 37) 2543 حٌلدى األوىل 33  (3122 أبًص

 386حمرض ادلَسة رمق 

ي  37  (2543 حٌلدى األوىل 33اًثالاثء   :اًخارخي  )3122أبًص

 . َساجملًصئُس  اًثاًرارلََفة  ،ذلسن بَجسٍىن املسدضار اًس َس: اًصئاسة

دكِلة، ابخساء من اًساؿة اًثاهَة واصلكِلة  ؽ وأربـونوجس ساؾخان: اًخوكِت

 .ة واًثالزني بـس اًزوالثامٌاً 

ة :خسول األؾٌلل  . مٌاكضة األس ئٍك اًضفًو

-------------------------------------------- 

 :رئُس ادلَسة ذلسن بَجسٍىن، اًس َساملسدضار 

 .املصسَنيبسم هللا اًصمحن اًصحمي، واًعالة واًسالم ؿىل أرشف 

 .أؿَن ؾن افذخاح ادلَسة

 اًسادة اًوزراء احملرتمون،

 اًسادة املسدضارون احملرتمون،

 اًس َسة املسدضارة احملرتمة،

من اصلس خور ووفلا مللذضَات اًيؼام اصلاذًل  67معال بأحاكم اًفعي 

جملَس املسدضاٍرن، خيعط اجملَس ُشٍ ادلَسة ألس ئٍك اًسادة 

 . ة ؿَهيااملسدضاٍرن وأحوبة اذلىوم

كبي اًرشوع يف ثياول األس ئٍك اًضفَِة املسرخة يف خسول األؾٌلل، 

أؾعي اًلكمة ٌَس َس األمني إلظالع اجملَس ؿىل ما خس من مصاسالت 

 .وإؿالانت، اًلكمة ٌَس َس األمني

 :املسدضار اًس َس ؾبس اٌَعَف أبسوح، أمني اجملَس

 .صىصا اًس َس اًصئُس

ن اًس َس اًوزٍص األول ابًيعوص ثوظَت رئاسة جمَس املسدضاٍرن م

 :اًدرشًـَة اًخاًَة

ًخـَق ابألمن واًسالمة يف اجملاًني اًيووي  44.21مرشوع كاهون رمق  -

 واإلصـاؾي وبإحساث اًواكٌك امللكفة مبصاكبهتٌل؛

ًوافق مبوحبَ من حِر املبسأ ؿىل ثعسًق  17.22مرشوع كاهون رمق  -

أدعار اًزالزل واًىوارث اًيؼام األسايس ٌَمصنز اًـصيب ٌَوكاًة من 

 ؛3115مارس  5اًعبَـَة األدصى املوكؽ ابًلاُصة يف 

 ًخـَق هبَئة األظباء اًوظيَة؛ 12.22مرشوع كاهون رمق  -

ًوافق مبوحبَ من حِر املبسأ ؿىل ثعسًق  65.21مرشوع كاهون رمق  -

ة فامي  فِة اًخفضَََة ارلاظة بيؼام األفضََات اًخجاًر بصوثوهول ارلعة اًخـًص

اصلول األؾضاء يف مٌؼمة املؤمتص اإلساليم وبصوثوهول اًلواؿس املًضأة  بني

ة فامي بني اصلول األؾضاء يف مٌؼمة املؤمتص  ارلاظة بيؼام األفضََات اًخجاًر

 35اإلساليم اطلٍن وكـت ؿَهيٌل املمَىة امللصبَة ذالل اهـلاد اصلورة 

 .3119أنخوبص  35إىل  31ابسعيبول من 

جمَس املسدضاٍرن بصساٌك من املسدضار احملرتم نٌل ثوظَت رئاسة 

ق اًفِسرايل ٌَوحسة  اًس َس َلس اًِبعي، ًـَن من ذالًِا اس خلاًخَ من اًفًص

 . واصلميلصاظَة

وابًًس بة ًألس ئٍك اًضفَِة واًىذابَة اًيت ثوظي هبا جمَس املسدضاٍرن 

ي 37إىل كاًة ًوم اًثالاثء   : أبًص

  سؤالا؛ 32: ؿسد األس ئٍك اًضفَِة -

 أس ئٍك؛  7: ؿسد األس ئٍك اًىذابَة -

 . حواابن: ؿسد األحوبة اًىذابَة -

 .صىصا اًس َس اًصئُس

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .صىصا اًس َس األمني

من اًيؼام اصلاذًل، ثوظَت اًصئاسة بس خة  239ظبلا مللذضَات املادة 

 .اًلكمة ٌَس َس اًوزٍص.. ظَبات إحاظة، اًلكمة ٌَفًصق اذلصيك

 :ىص، اًوزٍص امللكف ابًـالكات مؽ اًربملاناًس َس إدٌرس ًض

 اًس َس اًصئُس احملرتم،

كري بضلك اس خثٌايئ، إذا مسحمت هخوخَ إىل اًس َس اًصئُس ومن ذالًنك 

ٌَمجَس املوكص ابش وس خأذىنك بضلك اس خثٌايئ إذا ذمىن ثأحِي اإلحاظات 

َِ إىل ما بـس األس ئٍك الؾخبار أسايس ُو أهَ اًَوم ؾيسان جمَس حىومة وف 

 :واحس اجملموؿة دايل املضاًرؽ كواهني مصثبعة ابًؼصفِة

أوال، املصاحـة الاس خثٌائَة ٌَواحئ الاهخزابَة اًٌل دعو جيي ٌَربملان يف 

بة ألن ؾيسو ؿالكة ابالس خفذاء؛  آخال كًص

اثهَا، ما جيي من حوار احامتؾي، اًس َس وزٍص اًدضلَي نشكل حمخاخني 

 ...ابش

ىن، اًس َس اًصئُس، هخوخَ إىل اجملَس املوكص ذم ىلًِاذ الاؾخباٍرن، إ

ة أوال  . بضلك اس خثٌايئ أهَ هسوزو األس ئٍك اًضفًو

 .صىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .صىصا اًس َس اًوزٍص، اًلكمة ًصؤساء اًفصق، اًيس إدٌرس

 :املسدضار اًس َس إدٌرس اًصايض

 .صىصا اًس َس اًصئُس

أهَ  8:اًٌل هلول كل من  اًٌل اكٍن أهَ حصت اًـادة، ويف اًخارخي ميىن

ِشا احٌا ىمتسم  ما معص مسـيا ثأحِي اإلحاظات إىل ما بـس األس ئٍك، ًو

ني  .ابش ٍىوهوا اإلحاظات ٌُل األًو

 .صىصا اًس َس اًصئُس
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 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .اًيس اًسـساوي

 :املسدضار اًس َس ؾبس اسلَس اًسـساوي

ِي، أهيا ىمتسم اًس َس اًصئُس، يف هفس اًس َاق اًٌل خاء بَ اًزم 

 .ابإلحاظات يف بساًة ادلَسة

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .إذن ثفِمت، صىصا

 .اًلكمة ٌَفًصق اذلصيك

 :املسدضار اًس َس ؾبس اسلَس اًسـساوي

 .صىصا اًس َس اًصئُس

 اًسادة اًوزراء،

 إدواين املسدضاٍرن،

 ...ًلس س بق أن ظصح بـغ زمالئيا موضوع ُشٍ اإلحاظة

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .هـم اًيس دؾَسؿة، هـم أس َسي

 :املسدضار اًس َس َلس دؾَسؿة

ُشا اًسَوك كري مسؤول، اي إما هلبَو ذاك اًيش اًٌل بلات اذلىومة 

 .أو ال ثسٍص ُشا اًخرصف، فَِشا وسجي بأسف صسًس

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .صىصا، اًيس اًسـساوي

 :املسدضار اًس َس ؾبس اسلَس اًسـساوي

 .سصىصا اًس َس اًصئُ

 اًس َس اًوزٍص،

 اًسادة املسدضاٍرن،

ًلس س بق وأن ظصحت ُشٍ اإلحاظة من ظصف بـغ اًزمالء من 

كبي، إال أن اًوضؽ ال زال ؿىل حاهل ومل ًمت أي جتاوب من ظصف اذلىومة 

ة من جتاوزات  . حول ما ًلسم ؿَََ املسٍص اًـام ٌَمحافؼة اًـلاًر

انكوس ارلعص حول أوضاع ارثأًيا أن هـود جمسدا إلاثرة الاهدباٍ ودق 

شا، اًس َس اًصئُس، ًخجىل اًَوم يف ثلسمي ؿسد هبري  ُشا اًلعاع اذلَوي، ُو

من احملافؼني ورؤساء معاحل املسح اًعوبوقصايف ًعَبات اإلؾفاء من رمارمم 

حصاء ثرصفات املسٍص اًـام من ذالل إظسار دورايت مبضامني جمحفة، ال 

ء املسؤوًون يف ثـامَِم مؽ معاحل ثخفاؿي مؽ اًواكؽ اطلي ًـُضَ ُؤال

 . املواظيني

واألدىه أن ُشٍ اصلورايت ًمت ثفـََِا بأثص رحـي ؿىل ذمخَاكت 

املواظيني، ذما جيـَِا دورايت ال جس متس روهحا وهعوظِا من اًلواهني ادلاري 

هبا اًـمي، إضافة إىل بـسُا اًخـسفي ؿىل معاحل املواظيني، فىِف ًـلي 

ايت ؿىل بياايت ثـود إىل ؿسة ؾلود، ومل حىن وكت أن ثعبق ُشٍ اصلور

س اًعني بٍك ُو ما ًفصضَ احملافغ اًـام  بياهئا ذاضـة ًِشٍ املساظص، وما ًٍز

من ثَلاء هفسَ من رسوم، سٌلُا رسوم ؿىل ثعيَف املياظق بسَعة 

ة، بـَسة ؿىل اًواكؽ وال حصاؾي املس خوى الاحامتؾي ٌَمواظيني  .ثلسًٍص

ُشٍ املٌلرسات واًخجاوزات ال ثـمي إال ؿىل اإلذالل  وبياء ؿَََ، فإن

ابًسري اًـادي ًِشا املصفق اذلَوي وثلشًة اًخوحص داذهل، يف زمن ًخعَؽ فَِ 

 .ازلَؽ إىل اذلاكمة ادلَسة واًصص َسة وحـي اإلدارة يف ذسمة املواظيني

ًِشا، هعاًب من ُشا امليرب ابًخسذي اًـاخي من ظصف اذلىومة ًوضؽ 

 . اًضعط يف اس خـٌلل اًسَعة وإرخاع األمور إىل هعاهبا حس ًِشا

 .اٌَِم أهيا كس بَليا، واًسالم ؿََنك ورمحة هللا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

ق اًخجمؽ اصلس خوري  صىصا اًس َس املسدضار احملرتم، اًلكمة ًفًص

 .املوحس

 :املسدضار اًس َس إدٌرس اًصايض

 .صىصا اًس َس اًصئُس

 اًسادة اًوزراء،

 واًسادة املسدضاٍرن،اًس َسات 

اًس َس اًصئُس، يف س َاق اذلصاك اًس َايس والاحامتؾي اطلي ًـصفَ 

امللصب، فإن امللاربة مبرخَف رشاحئِم ؿربوا بوضوح ؿىل إرادهتم حملاربة 

ُشا املسار ورشت بـغ ادلصائس اًفساد بلك أهواؿَ ومس خوايثَ، اخنصاظا يف 

ٍن، إال أهيا وسجي ؿىل وملاالت ًفضح اًفساد واملفسس اواًعحف أدبار 

بـغ امليابص اإلؿالمِة أن اًيَة من مواهجة اًفساد مل حىن إال بلاايت 

ة ضَلة  . ًخعفِة حساابت إهخزابًو

وكس ذُبت ُشٍ امليابص إىل حس الادؿاء وادذالق األاكذًب وحزوٍص 

اذللائق، ال ًيشء إال إلساكت لك من خياًفِم اًصأي يف حماوٌك ايئسة 

 .ًيلس اًبياء املبين ؿىل وكائؽ موضوؾَة وحلائق صـبَةإلًلاف حصأة ا

 اًس َس اًصئُس،

صابة وصاب ملصيب اكهوا  46111ًلس ثياست ُشٍ امليابص أن ما ًلارب 

حضَة فضَحة اًيجاة، وما أدراك ما اًيجاة، ُؤالء مهنم من حصك معهل ومهنم 

اًس َس من ابع أرضَ ومهنم من اىمتى وساهس آهشاك ُشا اذلزب اطلي ٍصأسَ 

نشكل ال هًىس املعحة امللصبة . اًوزٍص األول، لك ُشا ملابي ؾلود معي

 .اًيت اقخًت ؿىل ػِص ُؤالء اًضحااي اًض باب ألهنم ابؾوا هلم األحالم

حان، اًس َس اًصئُس، اًوكت بـس لك ُشا اًخأذري واًامتظي، أوال 

اًس َايس  هعاًب اًلضاء بفذح حتلِلات يف لك ادلصامئ املخـَلة ابًفساد سواء

أو الاكذعادي أو املايل اًيت ورشت ؿىل ظفحات ادلصائس بسون اس خثٌاء، 

سة اًوزٍص األول أي حًصسة اًـمل  . وؿىل رأسِا حًص
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 .اًٌل كال اًلابوي، أان أكول ًنك حًصسة

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .اًس َس اًصئُس دٍص اإلحاظة دايكل

 :املسدضار اًس َس إدٌرس اًصايض

 .ٍصيض ؿََم ذََين جناوبو هللا

 :اًس َس رئُس ادلَسة 

 ...اًس َس اًصئُس، دٍص اإلحاظة بال

 :املسدضار اًس َس إدٌرس اًصايض

 ...اًيجاة وما أدراك ما اًيجاة

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 ..اًيس إدٌرس او 

 :املسدضار اًس َس إدٌرس اًصايض

هعاًب اًلضاء بفذح حتلِلات يف لك ادلصامئ املخـَلة ابًفساد، سواء 

يس أو الاكذعادي أو املايل اًيت ورشت ؿىل ظفحات ادلصائس بسون اًس َا

سة اًوزٍص األول أي حًصسة اًـمل  ...اس خثٌاء وؿىل رأسِا حًص

 :اًس َس رئُس ادلَسة

زالث دكائق فذهيا، هللا خيََم بال ما هخجاحس مـم، احرتم اًلاهون 

.. .اًيس إدٌرس، وا اًيس إدٌرس، وا اًيس إدٌرس، أسىذوا ُشاك اًوًي

ظايف اًيس إدٌرس، وا اًيس إدٌرس، وا اًس َس املسدضار، وا اًس َس 

اًصايض، ا اًس َس اًصئُس، و  اًصئُس، وا اًصايض،  وا اًصايض، وا اًصايض،

راٍ ُشا بصملان مايش سوق، احرتم اًلاهون، ما احرتمذُش اًلاهون، ما 

 ... اجتاوهبمش، احرتم اًلاهون، ُشا بصملان، راٍ مايش سوق

 .ًفصق األظاٌك واملـادضةاًلكمة 

 :املسدضار اًس َس أمحس اًخوٍزي

 .صىصا اًس َس اًصئُس

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 واش ندسحبوُا؟

 :ملسدضار اًس َس أمحس اًخوٍزيا

 .صىصا اًس َس اًصئُس ..ال، ال، مذًسحبوُاش

من اًيؼام اصلاذًل، أحِط اجملَس املوكص بلضَة  239ظبلا ٌٌَلدة 

واهـاكساهتا الاكذعادًة واًس َاس َة واًبَئِة،  ظارئة، ابًيؼص رلعورهتا

ا من أًوان  إضافة الهامتهئا إىل جسي اًفساد واٍهنب وثبشٍص املال اًـام، وكرُي

اًخبشٍص واًيـوت اًسَبَة اًيت الزمت ُشٍ اذلىومة من فساد وثفيش 

ؽ وهؼام اًصدط والامذَاز بضلك واسؽ، يف مـاهسة واحضة  اكذعاد اًًص

وثعِري اذلَاة اًـامة من أصاكل ثبشٍص اًرثوة اًوظيَة، إلرادة اًخزََق 

وجتاواب نشكل مؽ دعاب خالٌك املكل يف نثري من املياس بات، اطلي اندى 

 .حملاربة ُشا اًيوع من الاكذعاد

إن األمص ًخـَق بآفة اس خلالل ملاًؽ اًصمال اًيت جتمث ؿىل اكذعادان 

ف اًضـارات اًيت ما فئت اًس َس اًوزٍص  اًوظين، واًيت ثؤنس من خسًس ًز

ؽ وهؼام الامذَازات، اًيت جيمؽ  األول ٍصفـِا خبعوص حماربة اكذعاد اًًص

ف هنب ذريات اًبالد، اًيت  املعَب اًضـيب امللصيب ابسدئعاهل ووكف ىًز

س بق أن ىهبيا إٍهيا داذي ُشا اجملَس يف أنرث من مٌاس بة، واًيت اكهت 

بخـيت وؿسم كسرهتا ؿىل اختاذ  -مؽ اكمي األسف  -جتَبٌا فهيا اذلىومة 

إحصاءات حًصئة وجشاؿة يف مواهجة ُشٍ ادلصمية الاكذعادًة الاحامتؾَة 

واًبَئِة واًس َاس َة، وأمهِا رفؽ اًخىمت واذلجب ؿىل ادلِات املس خفِسة من 

 .ُشٍ الامذَازات

 اًس َس اًصئُس، 

ُا حنن اًَوم أمام حلِلة ساظـة وبسون صم س خىون مؤملة ًِشٍ 

خـَق األمص بَواحئ املس خفِسٍن اًيت ظَـت ؿََيا هبا بـغ اذلىومة ، ًو

وما هيميا يف ُشا . اًعحف، واًيت ثضم أسٌلء وازهة من ذوي اًيفوذ

اًعسد، فباإلضافة إىل اآلاثر اًسَبَة ًِشٍ امللاًؽ ؿىل اًبُئة وما ًَحق هبا 

ًيبايت، من أرضار وبخوازانهتا الاٍىوًوحِة وثسمري ادللصافِا وإثالف اًلعاء ا

ونشكل اهـاكساهتا ؿىل حصة اًساكن اًلاظيني جبوار ُشٍ امللاًؽ من حصاء 

اًعصق اًبضـة ًالس خلالل، إذ ٌسجي وحود إظاابت ؿسًسة مبصض اًصبو 

وأمصاض ادلِاز اًخيفيس، وذكل هدِجة ؿسم احرتام دفاحص اًخحمالت واهـسام 

 .حىب ابس متصاراملصاكبة واملساءٌك خبعوص ارلصوكات واًخجاوزات اًيت حص 

 اًس َس اًصئُس، 

مؽ ورش اٌَواحئ حىون أوراق اًخوت كس سلعت، ًَىدضف اًصأي اًـام 

ا ؿىل ادلِات املس خفِسة ومـاًري  امللصيب أن ثَىؤ اذلىومة واس متصار جسرُت

مٌح اًصدط ًُست جمصد ظـوبة ثلٌَة، بلسر ما يه كصار س َايس، مايش 

ومة أمام ص بىة املس خفِسٍن ثلين، كصار س َايس مصثبط بضـف أداء اذلى

ضلكون ًوبَات  وماكىهتم وهفوذمه، اطلٍن أظبحوا ٌضلكون حٌلؿة ضلط، ٌو

مذحوكة وكادرة ؿىل دلم أي حتصك ًلعؽ دابص اًؼاُصة، ذما جيـَِا يف مٌأى 

 ...ؾن املساءٌك أو احملاس بة

 :اًس َس رئُس ادلَسة

ا ابلَخو صىصا اًس َس املسدضار، اًيس اًخوٍزي، كري زد ابيق، إىل م

 . حتضموا ظبلوا اًلاهون، أؾباد هللا اهامت ثسٍصوا اًلاهون وما ثخعبلوُش

 .اًلكمة ٌَفًصق اًفِسرايل

 :املسدضار اًس َس ؾبس املاكل أفصايط

 .صىصا اًس َس اًصئُس

 اًس َسات واًسادة املسدضارون،
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اًَوم س َىون اًصأي اًـام اًوظين مؽ حَلة خسًسة من سَسٍك اذلَلات 

ًفًصق اًفِسرايل ٌَوحسة واصلميلصاظَة أن خيععِا ًفضح مَفات اًيت كصر ا

اًفساد ببالدان، وذكل اوسجاما مؽ كٌاؿاثيا وارثباظيا اًـضوي بلضااي معوم 

ازلاُري من هجة، ومتاص َا مؽ ما ًعاًب بَ امللاربة اًَوم من حـي حس 

ٌَفساد اطلي اسدرشى ابًـسًس من اًلعاؿات واملؤسسات، واًَوم وسوق 

وذج اًلعاع اًخـاضسي ابمللصب، ُشا اًلعاع اطلي ًـصف جسُبا وُسرا من

ٌٌَلل اًـام، وال أدل ؿىل ذكل حماهكة أحس اًصؤساء اًسابلني إلحسى 

اًخـاضسايت اًوظيَة، واًيت كضت احملوكة بسجيَ ًبضـة صِور وثلصميَ ما 

رث ًياُز مََارا من اًس يداميت، يف اًوكت اطلي اكن جحم ما مت ادذالسَ أن

 . مََار حسب ثلاٍرص اإلفذحاص 228من 

ب يف األمص أن ُياك سىوات معبلا ؿىل ثـاضسايت أدصى،  ًىن اًلًص

خـَق األمص بخـاضسايت  ذما ًعصح أنرث من جساؤل حول ُشا اًسىوت، ًو

ٌل، مشهٍصن أن اًس َس وزٍص اًدضلَي دضح (OMFAM)اًخـَمي و ، وكرُي

ثلاٍرص املفدض َة اًـامة ٌٌَلًَة ثؤنس أن  أزياء اهـلاد اجملَس األؿىل ٌَخـاضس أن

 .اًفصاع( CNOPS)ُياك ادذالالت هبرية، رمبا أؾؼم ذما حعي ب 

طلكل، هعاًب بأن ال ٍىون ُياك اهخلاء يف اًخـامي مؽ مَفات اًفساد، 

بي جيب حماس بة لك اًفاسسٍن واملفسسٍن املدس ببني يف اس متصار آالم 

ن ًـاهون من اًخأدص اًىبري يف ومهوم مٌرصظي ُشٍ اًخـاضسايت، اطلٍ

ة مَفاهتم املصضَة، بي ويف بـغ األحِان ثأذش ُشٍ املَفات س يوات  جسًو

 .حىت ًمت وس َاهنا من ظصف املؤمٌني وذوي حلوكِم

واىل اٌَلاء يف حَلة ملبٍك مؽ فاسسٍن ومفسسٍن آدٍصن، س يىضف 

ة بـضِم، وإذا اكذىض اذلال سًسمي األص َاء مبسمَاهتا، واطل ٍن مه ؾن ًُو

الت اًيت ثـُضِا بالدان، ذما ٌضلك أنرث من مربر حملاربهتم  أس باب اًًو

ومواهجهتم بلك اًوسائي املرشوؿة درءا ًلك ما من صاهَ أن ًؤدي إىل ما ال 

حتمس ؾلباٍ ببالدان ألن امللاربة ٌس خحلون وضـا أفضي ذما مه ؿَََ اًَوم 

 .ًوال ُؤالء

 :اًس َس رئُس ادلَسة

ق الاصرتايكصىصا ٌَس َس املس   .دضار، اًلكمة ٌَفًص

 :املسدضارة اًس َسة زبَسة بوؾَاد

 .صىصا اًس َس اًصئُس

 .بسم هللا اًصحٌلن اًصحمي

 اًس َس اًوزٍص، 

 أديت، إدواين املسدضاٍرن،

من خسًس ًعسر اجملَس األؿىل ٌَحساابت ثلٍصصٍ اًس يوي حول ثسبري 

رمغ اًخأذري و . وجس َري ٍلوؿة من املؤسسات اًـمومِة ومؤسسات أدصى

، فلس خاء مََئا ابالدذالالت :311يف إظسار اًخلٍصص ارلاص بس ية 

وارلصوكات والادذالسات واًخبشٍص اطلي ًعال مالًري اصلرامه من املال 

 . اًـام

ًلس اكن ثلٍصص اجملَس األؿىل ٌَحساابت ظادمة ٌَصأي اًـام من حِر 

ت نربى، وكس فاق حىت خضامة األركام املاًَة املـَية واًخبشٍص بـسة مؤسسا

بـغ اًخلاٍرص واًخوكـات اًعحفِة اًيت اكهت جضري يف موادُا ًبـغ 

 .حزئَات ُشا اًخبشٍص والادذالل يف دضف املال اًـام

ًىن املواظيني اًَوم ًدساءًون ؾن معري ُشٍ اًخلاٍرص املخـاكبة، واًيت 

رظست بضلك دكِق ؿسة جتاوزات، أدت إىل ُسر فاحش ٌٌَلل اًـام 

ؤسسات حصثبط بضلك أسايس حبَاة املواظيني، مفا خسوى حتٍصص اًخلاٍرص مب

ة ؾن جتاوزات املسؤوًني اًـمومِني دون حصثُب ادلزاءات  اًس يًو

ة وحتسًس املسؤوًَات حىت ال ثخىصر هفس املٌلرسات اًفاسسة  اًرضوًر

ة يف جس َري املؤسسات اًـمومِة  .وحىت ثخحلق اذلاكمة اًرضوًر

ق الا صرتايك، ىصى أن حماربة اًفساد اًَوم، واًيت أظبحت إهيا يف اًفًص

معَبا صـبَا مصنزاي، ًًبلي أن ثيعَق من ؾصض ثلاٍرص اجملَس األؿىل 

ٌَحساابت، ثـصض ؿىل اًلضاء وحماس بة املسؤوًني ؾن ثكل اًخجاوزات 

 .والادذالالت ادلس مية، مبا ٍصدع املفسسٍن وحيعن املؤسسات واملال اًـام

مارس ؾن  : مصحٍك خسًسة بإؿالن ارلعاب املًَك ًػ ًلس دذَت بالدان

ة يف اًخلَري واصلملصظة، ًىن إحصاءات ؿاخٍك ًًبلي أن ثخزش  إرادة كًو

إلرخاع زلة املواظيني يف خسًة إرادة اًخلَري ؿرب حماربة اًفساد واملفسسٍن، 

 .أاي اكن معسرمه أو اهامتءمه أو هفوذمه

ق الاصرتايك، ما فذئ  يا هسؾو إىل رضورة حتمي اصلوٌك وإهيا يف اًفًص

مسؤوًَهتا يف ظَاهة املؤسسات ويف إؾعاء املعساكِة ًِا حتعَيا ٌَماكسب 

اًيت حللِا امللصب مٌش هناًة اًدسـَيات، نٌل أهَ أظبح من اًرضوري 

ة مؤسسة اجملَس األؿىل ٌَحساابت مبياس بة ثـسًي  اًخفىري يف ثلًو

س  من اًعالحِات وثوس َؽ جمال اصلس خور ادلسًس، وذكل بإؾعائَ املًز

 . مصاكبخَ وإؾعاء ثلاٍرص مًزس من اًلوة بـصضِا ؿىل اًلضاء مبارشة

فًَسؽ بضلك حٌلؾي إىل حىٌصس زلافة خسًسة، مبيَة ؿىل املسؤوًَة 

يا س منىن بالدان من بياء دوٌك  واحملاس بة وؿسم اإلفالت من اًـلاب، ُو

 . هللااملؤسسات اًيت وسري يف اجتاُِا بثبات إن صاء 

 .صىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .صىصا ٌَس َسة املسدضارة، اًلكمة ٌَفًصق الاس خلاليل

 :املسدضار اًس َس َلس األهعاري

 .صىصا ٌَس َس اًصئُس

 .بسم هللا اًصمحن اًصحمي

 اًس َس اًوزٍص،

 أديت، إدواين املسدضاٍرن احملرتمني،

سجي ثأسفَ إن اًفًصق الاس خلاليل، ويف إظار إحاظخَ اًَوم، وبـسما ٌ 
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اًـمَق ملا آًت إًََ األوضاع واًيلاصات يف جمَس يا من ظصف اًبـغ، 

ًُضري ًىون بالدان احذفَت مؤدصا، نٌل ًـمل ازلَؽ، بَوم األرض واًبُئة 

ة من أمهَ أرايض ازلاؿات  واملوارد املضلكة ًِا نرتاث ذي كمية حوًُص

 .اًلاربةاًسالًَة واملكل اًلابوي اطلي ٌضلك ثصوة وظيَة زلَؽ 

كس ؿاصت وثـُش ُشٍ األايم يف إظار  -نٌل ًـمل ازلَؽ  -إن بالدان 

اذلصاك اًس َايس واملاكصفة ورفؽ املس خور واحملاس بة وضبط الامذَازات 

وامليخفـني مهنا، وذكل ؿىل إًلاع الاحذجاخات اذلاصسة ًـسة حٌلؿات 

ة صـار سالًَة ومٌؼٌلت حلوكِة وصـبَة، وذكل يف ؿسد من املياظق رافـ

 ...املعاًبة بفذح حتلِق كضايئ

امحَين، اًس َس اًصئُس، امحَين من اًبَعجَة، اًبَعجة ما ؾيسان ما 

هسٍصو هبا يف ُاذ اجملَس، ُشٍ اًبَعجة، ُشا اًدسَىِط، سري جسوق 

 .اًعوموبَي

 ... ويف إًلاع احذجاخات حاصسة

 :اًس َس رئُس ادلَسة

سي، اًيس اًصايض اًيس اًصايض احرتم راسم، احرتم راسم أس َ

ة اًيس اًصايض، وا اًيس اًصايض اًلكمة .. مايش سوق ُشا، احضم اصًو

ؾيس اًيس األهعاري، وا اًيس اًصايض، احرتم راسم اًيس اًصايض، احرتم 

كري راسم، ما حترتمٌاش احٌا، احرتم راسم اًيس اًصايض، راٍ ثدضوش 

 .ؿىل املؤسسة، مايش مـلول، ثدضوش ؿىل املؤسسة

ء اًٌل فات رفـت ادلَسة بسببم، اًَوم بلَيت ؿاود اثين ىصفـو اًثالاث

 ادلَسة؟

أس َسي مل أؾعم اًلكمة، ما ؾيسوش اًلكمة، ًلول اًٌل ابلى، اهت 

ثلول اًٌل ابلَيت، اكع رؤساء اًفصق كاًوا اًٌل ابلاو، ُو دار اإلحاظة ًلول 

ل، راك اًٌل ابلى، ُو ًخحمي املسؤوًَة، ما يش جتابوا اهت، ما يش مـلو 

.. ثدضوش ؿىل املؤسسة اًيس اًصايض، ثدضوش ؿىل املؤسسة، ادؾََ 

اًيس اًصايض راٍ مؤسسة جرشًـَة ُاذي، احرترما، إىل ما ابلَيت حترترما 

 .احرتم كري راسم

 .اًلكمة ٌَيس األهعاري، هكي اًيس األهعاري 

 :املسدضار اًس َس َلس األهعاري

 ...ُسوء، إن بالدان إن بالدان، هللا خيََنك اإلدوان، بلك

 :اًس َس رئُس ادلَسة

اًس َس املسدضار، أان اًٌل ويرتأس ادلَسة، أؾعَيا ًو اًلكمة ٍوكي 

 .ذََوٍ ٍوكي اإلحاظة دايًو.. اإلحاظة دايًو

 :املسدضار اًيس َلس األهعاري

ثـُش ُشٍ األايم، ويف إظار اذلصاك  -نٌل ًـمل ازلَؽ  -إن بالدان 

شا ما أردانٍ مجَـا، اًس َايس واملاكصفة ورف ؽ املس خور واحملاس بة، ُو

وضبط الامذَازات وامليخفـني مهنا، وذكل ؿىل إًلاع احذجاخات حاصسة 

ًـسة حٌلؿات سالًَة ومٌؼٌلت حلوكِة وصـبَة، وذكل يف ؿسد من 

املياظق ابمللصب رافـة صـار املعاًبة بفذح حتلِق كضايئ فامي ذلق وًَحق 

ة هدِجة الاسدِالء ؿىل حلوكِم  ذوي اذللوق من أرضار مادًة ومـيًو

بين حسن، اهعالكا من املـعَات -اًرشاردة-وأراضهيم، نٌل ًلؽ جبِة اًلصب

من ارلعورة هدِجة الاؾخساء ؿىل املكل اًـام،  ااملخوفصة، واًيت ال ختَو 

ابإلضافة إىل الاؾخساء ؿىل اذللوق اًفصدًة وازلاؾَة بساوية ثكل املياظق 

ؽ من صلن بـغ األفصاد ٌَيفوذ اًس َايس اطلي ًدسم بفضي اس خلالل بض

ون إهيام  ئم اطلٍن حياًو ة مؽ األسف، من صأهنا فضح حلِلة أًو ابًضـبًو

اًضـب بأهنم من املسافـني ؾن معاذلَ اًـََا، ًىن ذكل بـَس ؾن اذللِلة 

 .بـس اًسٌلء ؾن األرض

ًسع وإن اًضـارات املصفوؿة يف إظار ثكل الاحذجاخات جضري مبا ال 

جماال ٌَضم اًخحاًي املفضوح ؿىل ُبة اصلوٌك، وابًخحسًس وزارة اًفالحة، 

ٌَحعول ؿىل دمع مَلوم وكري مرشوع يف إظار بصانمج امللصب األدرض، 

ق  والاس خحواذ ؿىل ؿسد من اًِىذارات واألرايض اًسالًَة ؾن ظًص

َب واًرتقَب واإلثص  اء اس خلالل هواب أرايض ازلوع اًبسعاء بواسعة اًرُت

 .ؿىل حساب اًلري بسون حق

ق الاس خلاليل، أهيا األدوات، أهيا اإلدوان، ًَؤنس، ويف إظار  إن اًفًص

مسؤوًَخَ اًخارخيَة واًوظيَة ووـادثَ بلك وضوح وؿسم هتصبَ من احملاس بة 

واملساءٌك، ثضامٌَ املعَق مؽ املس خضـفني واملس خوىل ؿىل أراضهيم من 

اًب بلك حصأة بفذح حتلِق كضايئ ساوية ثكل املياظق املخرضرة، وًع

ؿاخي من أخي مذابـة رموز اًفساد من أي اجتاٍ اكهوا بلغ اًيؼص ؾن 

مواكـِم، وحىوٍن دلان ًخليص اذللائق من ظصف اجملَس املوكص الس خجالء 

اذللِلة أمام اًصأي اًـام اًوظين، وكعؽ دابص اًفساد واملفسسٍن بلغ اًيؼص 

س بون  ؾن أي موكؽ س َايس أو اهخزابوي، وذكل اطلٍن ًألكون اًيـمة ٌو

سىٌون بَوات من زخاج  ...املٍك ٌو

 :اًس َس رئُس ادلَسة

اإلدوان راٍ اإلحاظة ؾيسُا املسًول دايًِا، راٍ مايش دايل ثعفِة 

اذلساابت، راٍ دااب اكًية ثعفِة اذلساابت يف اإلحاظات دايًنك، هللا خيََنك 

ا أهفسنك، راٍ ُاذ اًيش ثعفِة راحـوا أهفسنك رامك حمتثَوا اًضـب، راحـو 

ة ؿىل ُاذ اًيش، حصفـوا  اذلساابت بني مىوانت األحزاب، حصفـوا صًو

 .صوًة ؿىل ُاذ اًيش

ورشع اآلن يف مـادلة األس ئٍك اًضفَِة املسرخة يف خسول أؾٌلل ُشٍ 

مهنا آهَة موهجة ًلعاع اًدضلَي، اًثلافة،  7سؤالا،  31ادلَسة وؿسدُا 

سؤالا ؿاداي موهجة ًلعاع اصلاذََة، اًدضلَي،  25واًعياؿة واًخجارة، 

 .اًرتبَة اًوظيَة، اًخمنَة الاحامتؾَة، اًعياؿة واًخجارة

وس هتي خسول أؾٌلل ُشٍ ادلَسة ابألس ئٍك املوهجة إىل كعاع اصلاذََة، 
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أس ئٍك، اًلكمة ألحس اًسادة املسدضاٍرن، اًسؤال األول  :وؿسدُا 

 . ازلوعموضوؿَ اًوضـَة اًلاهوهَة ألرايض

 :اًس َس اًوزٍص امللكف ابًـالكات مؽ اًربملان

اًس َس اًصئُس، إىل امسحخو وزٍص اصلاذََة رامك صفذو اكن ُيا، 

اوسحب فلط ألن األمور دايل اإلحاظات واًخعور اًٌل ؾصفذَ ادلَسة، 

احٌا ظَفعيا ثًس خـجَوٍ ابش حيرض، إىل ذمىن ثسوزوا ًألس ئٍك املخـَلة 

 . ًَخحق بيا وزٍص اصلاذََةبوزارة اًدضلَي ًرامث

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .راٍ ُو اًٌل ظَب األس بلِة، ُو اكع اًٌل ظَب األس بلِة

 :اًس َس إدٌرس ًضىص اًوزٍص امللكف ابًـالكات مؽ اًربملان

 .ظَهبا ومَلِاش، صفيت يك اكهت ادلَسة

 :اًس َس رئُس ادلَسة

اإلحاظات هتم اًس َس اًوزٍص، اإلحاظات ما ؾيسمه ؿالكة ابألس ئٍك، 

 . املسدضاٍرن، ًخحاهكوا مؽ راسِم

 .اًلكمة ٌَيس املِايش يف هلعة هؼام

 :املسدضار اًس َس ؾبس اجملَس املِايش

 . صىصا اًس َس اًصئُس

ؾيسي هلعة هؼام هتم اًدس َري دايل ادلَسة، فأذهصمك، اًس َس اًصئُس، 

أهَ كادي بأن ًوم اًثالاثء اًٌل فات أن اًس َس رئُس ادلَسة اًزتم مـيا ب

ٍصفؽ ادلَسة ؿىل أساس ًخربجموا ذوك حوج األس ئٍك اًٌل ابلاو يف ُاذ 

هخأسف ًىون ثكل األس ئٍك ما ثربجماجش، ونًضوفو بأن اًس َس . اٍهنار ُشا

شا اًزتام رمسَا اًٌل كاًو  وزٍص اًخجِزي كائب أو ثلَب، هخأسف طلكل، ُو

 .اًس َس رئُس ادلَسة اًسابق

 .صىصا اًس َس اًصئُس

 :رئُس ادلَسة اًس َس

 .صىصا اًس َس املسدضار

 .أوال، ما ذَخُش ادلَسة جسري من ظصف اًصئاسة

اثهَا، أهَ األس ئٍك اًٌل حلكمت ؿَهيم، ثلَبوا اًوزراء املـيَني، ذاك 

ق دايًنك بصمج  األس ئٍك اًٌل ؾيسو يف  5اًيش ؿالش ما ثربجمو، وراٍ اًفًص

ـال أهَ اًصئُس اًٌل حصأس اذلعة دايًو، إذن ُاذ اًيش راٍ ما يش مـمتس، ف

ىن مؽ  ادلَسة اًسابلة أؿَن أهَ األس ئٍك كادي ثسرج يف ُشٍ ادلَسة، ًو

 .األسف اًوزراء املـيَون بخكل األس ئٍك مذلَبني

اًسؤال األول موضوؿَ اًوضـَة اًلاهوهَة ألرايض ازلوع، اًلكمة ألحس 

 .اًسادة املسدضاٍرن من فًصق اًخحاًف الاصرتايك

 :س َس ذلسن أهوحاكلاملسدضار اً 

 .بسم هللا اًصمحن اًصحمي

 اًس َس اًصئُس،

 اًس َساتن واًسادة املسدضاٍرن احملرتمني،

 اًس َس اًوزٍص،

 اًسادة اًوزراء،

ألخي الاس خجابة ٌَمخعَبات املزتاًسة ؿىل اًـلار، ذاظة يف جمال 

اًسىن والاسدامثر بَورت اصلوٌك ثوحَِ اس خـٌلل أرايض ازلوع يف ُاذٍن 

ًني، ذاظة أن املساحات بني األرايض خس صاسـة وبإماكهنا الاس خجابة اجملا

دلزء من ُشا اًعَب، كري أن اًوضـَة اًلاهوهَة ًِشٍ األرايض ما زاًت كري 

واحضة، ذاظة ابًًس بة ٌَرواص اطلٍن اكذيوا أرايض سواء إلجناز 

اسدامثرات أو ألخي اًسىن، حِر أن اًـسًس من املواظيني اكذيوا أرايض 

ىل أساس أن وضـَهتا اًلاهوهَة سَمية، ًىهنم ٍىدضفون فامي بـس أن ُشا ؿ

 . اًوضؽ كامغ وأن أمالوِم واسدامثراهتم رمسدة يف أي ذلؼة

ومن األمثٍك اًواحضة ؾن ُشٍ اًوضـَة حاٌك مٌعلة س َسي بُيب بإكَمي 

ا من أرايض  اص خونة أًت ابُا، حِر حتوًت ُشٍ امليعلة اًيت مت اؾخباُر

ة ومعاحل معومِة ومذاحص ازلوع  إىل مسًية حلِلِة بأحِاء ومصافق إداًر

ة، دون أن حىون وضـَة اًـلار سَمية من اًياحِة  ومًضآت اسدامثًر

 .اًلاهوهَة، ذما خيَق حاالت من اًلَق اصلامئ ٌَمالنني

فلس مسحت اصلوٌك معََا ابًبياء فوق ُشٍ األرايض بياء ؿىل ؾلود 

 أجنزت مًضآت اتبـة ًِا، ومت ربط اًبياايت ؾصفِة وؿسًَة، بي أن اصلوٌك

ت  ياك مضلك حاد معصوح يف ُشٍ امليعلة ُو ثفًو ابملاء واًىِصابء، ُو

أرايض صاسـة ًرشنة اًـمصان، ويه ؾبارة ؾن مزارع فالحِة، ثلول 

اًرشنة أهنا اكذيهتا من جمَس اًوظاًة وهواب أرايض ازلوع ؿىل أساس أهنا 

و ما ًعصح أرايض ازلوع، ًىن املخرض  رٍن حيخفؼون بصسوم رشاء ؿسًَة، ُو

مضلكة ظالحِة ثرصف جمال اًوظاًة، نٌل ًعصح مضلك إضفاء اًعبلة 

ازلاؾَة ؿىل أرايض حٌلؿة س َسي بُيب دون أي حتسًس إداري معادق 

 .ؿَََ

وسائي مـاًَنك ؾن ثعور وزارحنك ذلي ُشٍ املضالك وؾٌل إذا ويمت 

ة اًوضـَة اًلاهوهَة ًِشٍ األرايض، وما يه  ؿازمني ؿىل إجياد ظَلة ًدسًو

اًوضـَة اًلاهوهَة ألرايض س َسي بُيب ومسى كاهوهَة املبَـات اًيت جتصهيا 

ة اًوضـَة اًلاهوهَة؟   رشنة اًـمصان يف امليعلة كبي جسًو

 .صىصا اًس َس اًصئُس

 :اًس َس رئُس ادلَسة

ؿىل  صىصا اًس َس املسدضار، اًلكمة ٌَس َس وزٍص اصلاذََة ًإلخابة

 .اًسؤال

 :اًس َس اًعَب اًرشكاوي، وزٍص اصلاذََة

 اًس َس اًصئُس،
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 اًس َسات واًسادة املسدضاٍرن احملرتمني،

حوااب ؿىل سؤال اًس َس املسدضار احملرتم، أصري بأن ثـبئة األرايض 

ن إصارة اًفاؿَني الاكذعادًني ًمت يف إظار ملذضَات  ازلاؾَة ووضـِا ُر

ي  38اًؼِري اًرشًف املؤرخ يف  نٌل مت ثـسًهل وحمتميَ ونشكل  :2:2أبًص

ة املـمول هبا يف ُشا اًضأن وال ميىن ثفوًت . املساظص اًخيؼميَة واإلداًر

األرايض ازلاؾَة إال يف إظار امللذضَات اًلاهوهَة واملساظص اًسابلة اطلهص، 

وأن لك املـامالت ارلارخة ؾن ُشا اإلظار ثبلى ابظٍك، وذاظة ؾيسما 

ص بـلارات حٌلؾَة معفاة من اًياحِة اًلاهوهَة، نٌل ُو اًضأن ًخـَق األم

 . ابًًس بة مليعلة س َسي بُيب بإكَمي اص خونة آًت ابُا

وأود أن أؤنس يف ُشا اجملال بأن اًسَعات احملََة واإلكَميَة ثـمي 

خاُسة ؿىل حماربة املـامالت ارلارخة ؾن اإلظار اًلاهوين حٌلًة ٌَصظَس 

 .ًسالًَة ونشا ملعاحل املسدمثٍصناًـلاري ٌَجٌلؿات ا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .صىصا اًس َس اًوزٍص، اًلكمة ألحس املسدضاٍرن ٌَخـلِب

 :املسدضار اًس َس ذلسن أهوحاكل

صىصا اًس َس اًصئُس، نٌل وضىص اًس َس اًوزٍص ؿىل ما كسممتوٍ ًيا من 

 ثوضَحات خبعوص ُشا املوضوع اًِام، وىًصس أن هثري اهدباُنك إىل أن

امليعلة ثـصف وكفات احذجاحِة خبعوص ما كام بَ جمَس اًوظاًة واًواكٌك 

خات وبَوؿات كري كاهوهَة وبرسؿة  اذلرضًة وٍلوؿة اًـمصان من ثبادل ثفًو

ـخرب اًساكن أهَ مت اًرتايم ؿىل أراضهيم وامللسر ب  ُىذار،  351فائلة، ًو

هتَئة، وؿسم رمغ ؿسم وحود أي وزَلة من واثئق اًخـمري، مثي ثعممي اٍ 

اًخوفص ؿىل رمس ؾلاري، وازلاؿات مٌحت ردعة ٌَبياء ذالفا مللذضَات 

 .املخـَق ابًخجزئات 1:.36اًؼِري 

 اًس َس اًوزٍص،

ة وأمام اًوهَي اًـام ٌَمكل، إذن، اًس َس  ُياك دؿاوى يف احملامك اًخجاًر

 اًوزٍص، مصة أدصى هَمتس مٌنك إرسال دلية ذاظة ٌَخسكِق يف ُشٍ املضالك

حىت ال هتضم حلوق اًضـفاء واألرامي وظلار اًفالحني اطلٍن ٍصزون 

 . أراضهيم أاب ؾن خس

 .وصىصا اًس َس اًصئُس

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .صىصا اًس َس املسدضار، اًلكمة ٌَس َس اًوزٍص ٌَصد ؿىل اًخـلِب

 :اًس َس وزٍص اصلاذََة

 اًس َس اًصئُس،

ًرشنة اًـمصان  3119ًت امعرية فوثت س ية ازلاؿات اًسالًَة آل

 3:1ُىذار، مضمول ابًخحسًس اإلداري ؿسد  315ؾلارا حٌلؾَا مساحذَ 

اًخابؽ ٌَجٌلؿة اًسالًَة أًت امعرية من أخي إوضاء مٌعلة ظياؾَة وجتزئة 

ت يف إظار اًس َاسة اًِادفة إىل ذَق أكعاب . سىٌَة سذي ُشا اًخفًو ًو

ساث فضاءات مالمئة حرضًة رمَلكة، جسامه يف اًخمنَة اجملاًَة ويف إح

ت متت ًرشنة اًـمصان حسب  الس خلعاب الاسدامثر، ومعََة اًخفًو

 .امللذضَات اًلاهوهَة ادلاري هبا اًـمي

ًت ابُا، آأما فامي ًخـَق بإؿادة هتَئة مصنز س َسي بُيب بإكمي اص خونة 

ة اًوضـَة اًلاهوهَة ًألرايض  فسَعات اًوظاًة أؾعت موافلهتا ؿىل جسًو

ٍك لك مىوانت ُشا املصنز بعفة ازلاؾَة اًيت  أوضئت فوكِا مٌش مسة ظًو

 . كري سَمية، الس امي اًسىٌَة مهنا

ويف ُشا اًعسد، مت هتييء اثفاكِة بني ازلاؿة اًسالًَة املاًىة ذمثٍك 

ت  ابًوظاًة وازلاؿة اًلصوًة س َسي بُيب ورشنة اًـمصان، ثيط ؿىل ثفًو

ة رشنة اًـمصان اًيت ثخىفي ابًلِام األرايض املض َس فوكِا ُشا املصنز ًفائس

ابألصلال املخـَلة بإؿادة اٍهتَئة مبوازاة مؽ ثعفِة اًـلار يف أفق متََىَ 

 .ٌَمس خلَني

أما فامي ًخـَق بإًفاد دلية، فأظَب من اًس َس املسدضار احملرتم أن ميسان 

ابملَف اكمال، وس يـمي ؿىل إًفاد دلية ٌَوكوف يف ؿني املاكن ؿىل 

 .اًوضـَة

امي ًخـَق ابملساظص املـصوضة ؿىل أهؼار اًلضاء، أؾخلس بأن ٌَلضاء ف

 .وحسٍ ظالحِة اًبت فهيا

 .وصىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .صىصا اًس َس اًوزٍص

اًسؤال اًثاين موخَ إىل اًس َس وزٍص اصلاذََة، موضوؿَ اس خفحال 

ق الاس خلالل  .ادلصمية، اًلكمة ألحس اًسادة املسدضاٍرن من فًص

 :اًس َس مععفى اًلامسي املسدضار

 .صىصا اًس َس اًصئُس

 اًس َس اًوزٍص احملرتم،

 األدوات واإلدوة املسدضاٍرن احملرتمني،

وضفت اًـسًس من اًخلاٍرص األمٌَة اًصمسَة ؾن أركام ومـسالت مصثفـة 

ًًسب ادلصمية ببالدان، ثيوؾت بني حصامئ الاؾخساء ؿىل األصزاص 

الق وادلصامئ الاكذعادًة واملاًَة، حِر واملمخَاكت وادلصامئ املاسة ابألذ

حسب  %647بَلت مثال حصامئ الاؾخساء ؿىل األظفال واقخعاهبم وس بة 

س ؾن  433، من ٍلوع 3119إحعائَات س ية  أًف حصمية أي مبـسل ًٍز

س من  31 أًف  446أًف حصمية صِصاي ارحىبت ذالل ُشٍ اًس ية، وأًز

 ؿرب مجَؽ اًرتاب وذكل %5.6، أي بزايدة :311حصمية ذالل س ية 

اًوظين، أي ال فصق بني املسن اًىربى وال املسن اًعلرية، وال بني اًلصى 

 .واألرايف وال املياظق اًيائَة

مل ًعصأ أي ثلَري ؿىل ُشٍ اًًسب املصثفـة، حِر  3121وذالل س ية 



يدورة  –مساوالت جمَس املسدضاٍرن   3122 أبًص

8 

ي 37) 2543 حٌلدى األوىل 33  (3122 أبًص

حصمية مسجٍك بشكل ارثفاؿا  523.:27جسَت ذالل اًس خة أصِص األوىل 

 .ارهة مؽ اًس ية اًيت كبَِامل %9.86كسرٍ حوايل 

وحصحؽ أس باب ُشا اًخعاؿس اًىبري وارلعري يف ارثفاع وسب ادلصمية يف 

، %76حزء هبري مٌَ حسب هفس اًخلاٍرص إىل اهدضار اخملسرات بًس بة 

ة جبمَؽ مس خوايهتا واألحِاء اًضـبَة  حِر ظاًت ص بىهتا املؤسسات اًرتبًو

ا من األواكر املـسة ًِشا اًلصض، ا س من ثفامق ادلصمية وكرُي ًيشء اطلي ًٍز

وحعس املًزس من اًضحااي، مؽ ما ميىن أن ًرتثب ؾن ذكل من مآيس 

 .احامتؾَة

ما يه اإلحصاءات اًـمََة اًيت  :طلكل، وسائَنك اًس َس اًوزٍص احملرتم

سدذزشُا اذلىومة ٌَحس من ثيايم ادلصمية وجتفِف مٌابـِا واًلضاء ؿىل 

ًس ؿىل ًس لك من ختول هل هفسَ املساس مسبباهتا واًرضب بَس من حس

 بسالمة وأمن املواظيني؟

 .وصىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

صىصا اًس َس املسدضار، اًلكمة ٌَس َس وزٍص اصلاذََة ًإلخابة ؿىل 

 .اًسؤال

 :اًس َس وزٍص اصلاذََة

 .صىصا اًس َس اًصئُس

أود أن أصري بأن املعاحل األمٌَة من أمن وظين ودرك مًَك وإدارة 

ابَة، ثبشل هجودا هبرية ٌَحفاظ ؿىل اس خدباب األمن وحٌلًة املواظيني حص 

 .وضٌلن سالمهتم

واملـعَات اإلحعائَة املخوفصة، اًس َس اًصئُس، ثوحض أهَ ملارهة مؽ 

جسي حصاحؽ يف مـسالت منو  3121، ذالل س ية :311وس ية  3119س ية 

 %2671بة إال بًس   3121ادلصمية، حِر مل حصثفؽ أركارما ابًًس بة ًس ية 

، وذما 3119ذالل س ية  %9672، و:311ذالل س ية  %4657ملابي 

ساؿس ؿىل حتلِق ُشٍ اًيخاجئ املِمة، ابإلضافة إىل ًلؼة املعاحل األمٌَة 

واحرتافِهتا، ما مت اختاذٍ ذالل اًس يوات األذرية من ثسابري ًخـبئة املوارد 

ة ٍمتىني املعاحل األمٌَة من  أداء دورُا امليوط هبا اًبرشًة واملادًة اًرضوًر

 .يف أحسن اًؼصوف وحتسني اًخأظري األمين ٌَمسن

ويف ُشا اًعسد، أصري إىل أهَ كس مت يف إظار اس متصار ثيفِش اخملعط 

اشلايس ًخـٍزز كسرات اإلدارة اًرتابَة واملعاحل األمٌَة، كامت معاحل األمن 

ـٍزز ثواخسُا ؿرب اًوظين واصلرك املًَك واإلدارة اًرتابَة، لك ؿىل حسة، بخ

ب ارلسمات األمٌَة من املواظيني،  إحساث وحسات خسًسة جسامه يف ثلًص

نٌل مىٌت من خاهب آدص مضاؾفة ادلِود ًضٌلن اذلضور اًفـًل ًـيادض 

األمن ابملياظق اذلساسة، وحىثَف اصلورايت األمٌَة واًصفؽ من فـاًَة 

 .املعاحل يف مِسان مـادلة ادلصامئ املسجٍك

وس بة ادلصامئ اًيت مت اًخـصف ؿَهيا واًخـصف ؿىل مصحىبهيا  وكس بَلت

من ٍلوع ما ُو مسجي، نٌل أن ؿسد اطلٍن  %96وثلسميِم إىل اًـساٌك 

 .مضدبَ فهيم 4:2478بَف  3121كسموا ذالل س ية 

إن حماربة ادلصمية ال ميىن أن ثمت فلط يف أفق ادلاهب اًصدؾي أو من 

ٍىون ُياك مزاوخة بني ما ُو وكايئ  ذالل احملور اًصدؾي، بي البس من

وكضَة األمن ُو كضَة مضرتنة ال هتم فلط املعاحل . وبني ما ُو ردؾي

ىن هتم لك رشاحئ اجملمتؽ ومىوانثَ  . األمٌَة، ًو

ويف ُشا اإلظار، أؾخلس بأن ما أكسمت ؿَََ اًسَعات اًـمومِة 

وضاع واًس َاسات اًـمومِة من إحصاءات وكائَة، هتسف إىل حتسني األ

الاحامتؾَة والاكذعادًة واإلسِام يف اًخًض ئة األذالكِة واًصوحِة اًسَمية 

ا ابًًس بة ًلك رشاحئ اجملمتؽ  والاُامتم ابدلواهب اًثلافِة واًصايضَة وكرُي

وذاظة ابًًس بة ٌَض باب، لك ُشا من صأهَ أن ًعوق ػاُصة ادلصمية 

ا  . وجيـَيا يف مٌأى من آاثُر

واظي هجودُا من أخي ثوفري األمن واذلفاظ معاحل وزارة اصلاذََة س خ

ؿىل سالمة وظمأهٌُة املواظيني وحصحب بلك الاكرتاحات اًيت من صأهنا 

 .املسامهة يف حتلِق ُشا اًِسف ذاظة فامي ًخـَق ابدلياب اًوكايئ

 :اًس َس رئُس ادلَسة

صىصا اًس َس اًوزٍص، اًلكمة ألحس اًسادة املسدضاٍرن ٌَخـلِب ؿىل 

 .اًسؤال

 :دضار اًس َس َلس األهعارياملس 

 .صىصا اًس َس اًصئُس

صىصا ٌَس َس اًوزٍص ؿىل ُشٍ املـعَات واًبَاانت واإلحعائَات اًيت 

ق الاس خلاليل ًـزت مبا ثلوم بَ  زودان هبا، ونشكل البس أن هؤنس ؿىل أن اًفًص

األهجزة األمٌَة ؿىل ادذالف أهواؾِا من جمِودات حبارة من أخي اذلس من 

دع ادلصمية ونشكل األؾٌلل اًوكائَة والاسدباكِة ولك ما من صأهَ ادلصمية ور

 .أن حيس من ادلصمية ؿىل أرض اًواكؽ

نشكل البس، ويف ُاذ اًس َاق، أن وضاظصمك اًصأي، اًس َس اًوزٍص، يف 

ما ثلوم بَ اذلىومة من جمِودات حبارة من أخي الاؾخياء هبشٍ اًرشحية، 

س من الاؾخياء هبشٍ  أي من األهجزة األمٌَة، مؤنسٍن ؿىل أهَ ًًبلي املًز

اًرشحية وذاظة يف مسُا ابًوسائي اًالزمة ٍمتىِهنا من اًلِام بـمَِا يف 

 .ص ىت اجملاالت

نشكل هود وىمتىن أن ثضاؾف ادلِود فامي خيط احذثاث ادلصمية أو 

ق الاؾخياء ابًضؤون الاحامتؾَة والاكذعادًة  ثًض َف مٌابؽ ادلصمية ؾن ظًص

 . اب سواء يف اذلوارض أو يف اًبواديارلاظة ابًض ب

 .صىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

صىصا اًس َس املسدضار، اًلكمة ٌَس َس اًوزٍص يف إظار اًصد ؿىل 

 .اًخـلِب
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 :اًس َس وزٍص اصلاذََة

 .صىصا اًس َس اًصئُس احملرتم

و أهَ مؤدصا أؾعَت اًخـَاميت ٌَسادة  أود أن أصري فلط ًيلعة رممة ُو

أخي إرشاك فـاًَات اجملمتؽ املسين وامليخربني ومجـَات  اًوالة واًـٌلل من

األحِاء يف احامتؿات اٌَجان األمٌَة اًـامٍك ؿىل ظـَس اًـٌلالت واألكاًمي 

اخملععة ًخسارس وضؽ ادلصمية، فِشا من صأهَ أن ًـمق اًيلاش وأن ٌسِم 

 .ابألدط فامي ًخـَق ابدلاهب اًوكايئ يف اذلس من ُشٍ اًؼاُصة

  :س ادلَسةاًس َس رئُ

 . صىصا اًس َس اًوزٍص

ة املوسـة، ٌَمسدضاٍرن احملرتمني  اًسؤال اًثاًر موضوؿَ ادلًِو

َلس فضًَل، ؾبس اسلَس اًسـساوي، محَس هوسىوس، اًِامشي : اًسادة

س  . اًسموين، ؾبس هللا أبو ًز

 .اًلكمة ألحس املسدضاٍرن

 :املسدضار اًس َس ؾبس اجملَس اذلياكري

 .رتماًس َس اًصئُس احمل

 اًس َس اًوزٍص احملرتم،

 أديت، إدواين املسدضاٍرن احملرتمني،

ة ممتزية ثخوجيا ٌَمسار امللصيب  ثـخرب املبادرة اًسامِة ًسن أسس هجًو

ة اًيت اؾمتسثَ بالدان مٌش جفص الاس خلالل، نٌل أن إرساء  يف جمال اًالمصنًز

ة موسـة ببالدان ًؤنس أهيا وسري بثبات ؿىل درب ح صس َخ دؿامئ هجًو

ويلعة اهعالق أول جتصبة  :2:6دميلصاظَة حمََة، فإذا اكهت س ية 

ة ابمللصب، مصورا ابملَثاق ازلاؾي ل  ، اطلي وضؽ 2:87ص خًرب  41ًالمصنًز

ؽ املوارد املاًَة احملََة، ونشا  اًخوخَ الاكذعادي ٌَجٌلؿة مضن أوًوايت ثيًو

ة مصحٍك خسًسة اب7::2دس خور  ؾخبار ادلِة ، اطلي دذَت فَِ اًالمصنًز

ة املوسـة املصثلبة، فإىل أي حس،  وجٌلؿة حمََة خسًسة، وظوال إىل ادلًِو

ة املوسـة ؿامال من ؾوامي اًخمنَة  اًس َس اًوزٍص، ميىن اؾخبار ادلًِو

 الاحامتؾَة والاكذعادًة امليسجمة يف ػي اًخلس مي املصثلب؟ 

 .وصىصا اًس َس اًصئُس

  :اًس َس رئُس ادلَسة

 .دضار، اًلكمة ٌَس َس اًوزٍصصىصا اًس َس املس 

 :اًس َس وزٍص اصلاذََة

 .صىصا اًس َس اًصئُس احملرتم

 اًس َسة املسدضارة، 

 اًسادة املسدضاٍرن احملرتمني،

ارلعاب اًخارخيي اطلي أًلاٍ ظاحب ادلالٌك املكل َلس اًسادس هرصٍ 

ة بخارخي  ة ٌَجًِو ، 3121ًياٍص  4هللا مبياس بة ثيعُب اٌَجية الاسدضاًر

ة، ورظس أُسافَ اًَِلكَة اًيت حصوم حسد  مـامل ُشا اًورش اًىبري ٌَجًِو

ثعبَق ثعوٍص أمناط اذلاكمة اًرتابَة وحتسًر َُالك اصلوٌك واٍهنوض ابًخمنَة 

ة امليسجمة يف أبـادُا الاكذعادًة والاحامتؾَة واًثلافِة  .ادلًِو

وكس ظَب ظاحب ادلالٌك املكل َلس اًسادس هرصٍ هللا يف ُشا 

ة مذلسمة، جضمي لك اإل ظار إىل اٌَجية إؿساد ثعور ؿام وصامي دلًِو

هجات املمَىة، وؿىل رضورة إرشاك لك اًلوى اذلَة يف بَورة ُشٍ 

 . امليؼومة مبفِورما ادلسًس

ة املخلسمة  نٌل أنس ظاحب ادلالٌك هرصٍ هللا ؿىل أن مرشوع ادلًِو

 :ًلوم ؿىل مصحىزات أربـة

وزوابهتا يف وحسة اصلوٌك واًوظن واًبالد  أوال، اًدضبر مبلسسات األمة

ا؛  اطلي ًـخرب أمري املؤمٌني حامهيا وضامن اس خلصاُر

اثهَا، الاًزتام ابًخضامن يف إظار حمنوي هجوي مذاكئف، جيسس اًخالمح 

 واًخاكمي بني مجَؽ املياظق يف ملصب واحس؛

اثًثا، اؾامتد اًخياسق واًخوازن يف اًعالحِات واإلماكانت وثفادي 

ثساذي الادذعاظات أو ثضارهبا بني خمخَف ازلاؿات احملََة واًسَعات 

 واملؤسسات؛

رابـا، اىهتاج اًال متصنز اًواسؽ يف هعاق حاكمة حصابَة انحـة كامئة ؿىل 

 .اًخياسق واًخفاؿي

ة املخلسمة ًضؽ يف ظَب أُسافَ  وخسٍص ابطلهص أن مرشوع ادلًِو

ي أكاٍمييا ادليوبَة مصنز اًعسارة   . نٌل أنس ؿىل ذكل خالٌك املكلختًو

، 3122مارس  :ويف ارلعاب اًخارخيي ًس َسان امليعور ابهلل بخارخي 

أصاد خالٌك املكل مبضامني ثلٍصص اٌَجية وبـمَِا، حِر حسد ُشا اًخلٍصص 

 :ٍلوؿة من اإلظالحات اًس َاس َة اًىربى، هتم احملاور األساس َة اًخاًَة

ة مبفِورما املخلسم؛ -  دسرتة ادلًِو

ي ادلِة ماكىهتا املؤسساثَة ؿرب دسرتهتا مضن ازلاؿات اًرتابَة؛  -  ختًو

 اًخيعَط ؿىل اهخزاب جماًس ادلِة ابالكرتاع املبارش؛ -

 اًخسبري اصلميلصاظي ًضؤون ادلِة؛  -

ي رؤساء ادلِات األمص ابًرصف؛  -  ختًو

ة؛ - ة حؼوظ ومضارنة املصأة يف اجملاًس ادلًِو  ثلًو

لصف مبا ٌسمح بخىٌصس متثَََة ادلِات إؿادة اًيؼص يف حصهَبة اً  -

 .ابًلصف

ة  ىشا، فإن وزارة اصلاذََة س خـمي ؿىل اختاذ لك اًخسابري اًرضوًر ُو

يف إابهنا ملواهبة ُشا املسَسي اصلميلصاظي واإلظاليح اًىبري واًـمي ؿىل 

 .إجناحَ

 :اًس َس رئُس ادلَسة

ار صىصا اًس َس اًوزٍص، اًلكمة ألحس اًسادة املسدضاٍرن يف إظ
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 .اًخـلِب

 :املسدضار اًس َس َلس فضًَل

 .صىصا اًس َس اًصئُس

 اًس َس اًوزٍص،

وحنن بعسد مٌاكضة ُشا املرشوع ادلِوي املخلسم اطلي أؿَن ؾيَ 

مارس، البس أن وس خحرض بأن  :خالٌك املكل مبياس بة دعابَ اًخارخيي ل 

ؿسد هبري من اصلول جنحوا يف ذَق هجات مذلسمة، حتخوي ؿىل مىوانت 

ا مجَؽ املضالك يف إظار اًلصب، احٌا ُيا ًس يا خم  خَفة وثشوب يف إظاُر

ة اًٌل ؿاصِا امللصب مٌش الاس خلالل إىل ًومٌا ُشا،  بعسد ثلِمي ادلًِو

ىن البس من اًلِام بسراسة واسـة وملارهة حىت منزي بني ادلِات اًيت  ًو

جح جنحت ؿىل املس خوى اصلويل، ألن ُياك دول بشًت جمِود هبري ومل ثي

يف ذَق وؿاء ثشوب يف إظارٍ املضالك الاكذعادًة والاحامتؾَة واًبًِة 

 .اًخحخَة ونشكل املضالك األمٌَة

اًس َس اًوزٍص، مبا أهَ وزارة اصلاذََة يه اًوزارة اًوظَة ؿىل ازلاؿات 

احملََة وؿىل ادلِات، هـزت هبشٍ اًوظاًة، ويف هفس اًوكت هَمتس بأن هفـي 

ة حىت ثلوم بسورُا اكمال كري مٌلوصازلاؿات احملََة، وم  .ن مضهنا ادلًِو

ا اإلداري ومل ثيجح يف  هـخرب أن ازلاؿات احملََة جنحت يف جس َرُي

املسامهة يف اًخمنَة، هـخرب أن ازلاؿات جنحت يف املَسان اإلداري ومل ثيجح 

 . يف مسامههتا يف األمن يف إظار اًلصب

ارة اصلاذََة بسراسة ملارهة حنن هـخلس خازمني بأهَ إذا ما كامت وز

ًخلسم منوذخا ميىن أن هشوب فَِ مجَؽ املضالك وٌَخرفِف أًضا ؿىل 

ة حىت ال جنس اذلىومة هتمت ابًدضلَي، ًيا خُش هبري من  اذلىومة املصنًز

رؤساء ازلاؿات ومٌخربني حمََني ىًصسمه أن ٌسامهوا يف اًخرفِف ؾن لك 

 ... ما ُو

 .صىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 . صىصا اًس َس املسدضار

اًسؤال اًصابؽ موضوؿَ إجنازات رشنة اصلار اًبَضاء ٌَهتَئة، اًلكمة 

ق اًفِسرايل ًخلسمي اًسؤال  .ألحس اًسادة املسدضاٍرن من اًفًص

 :املسدضار اًس َس َلس دؾَسؿة

 .صىصا اًس َس اًصئُس

 اًس َس اًوزٍص،

نة املسٌلة اًرش  3119أنخوبص  32بخارخي  3.19.668أحسث املصسوم رمق

رشنة اصلار اًبَضاء ٌَهتَئة، وثخوفص ُشٍ اًرشنة ؿىل رظَس رمم يف جمال 

اطلي ًخعَب  "س يسابد"األؾٌلل، مهنا بصانمج اٍهتَئة امليسمج مليعلة 

مََار درمه، وذكل إلجناز املىوانت اًثالث  4اسدامثرات إحٌلًَة حبوايل 

 :اآلثَة

ُىذار اتبـة ٌَمكل  48ىل أوال، هتَئة اذلسًلة اًرتفهيَة املمخسة ؿ

 اًلابوي؛

 5اثهَا، هتَئة موكؽ اذلفصايت وجضُِس املخحف األثصي ؿىل مساحة 

 ُىذارات من األمالك ارلاظة ٌضلوٌك؛

اثًثا، ثيفِش خمعط اسدامثر ؾلاري، ًضم وحسات سىٌَة وفٌادق 

 .ُىذار من األمالك ارلاظة ٌضلوٌك 39وماكثب ؿىل مساحة 

ًوزٍص، ؾن اإلجنازات اًيت حللهتا رشنة اصلار طلكل، وسأًنك، اًس َس ا

 اًبَضاء ٌَهتَئة بـس مصور ما ًياُز س ية وهعف ؿىل إحساهثا؟

لة ثفوًت األمالك ارلاظة ٌضلوٌك؟ وما موكـِا ادللصايف  ما يه ظًص

ة؟   ورسورما اًـلاًر

 .صىصا اًس َس اًصئُس، وحنخفغ ابًوكت املخبلى ٌَخـلِب

 :اًس َس رئُس ادلَسة

َس املسدضار، ماكًًش يف اًيؼام اصلاذًل، اًلكمة ٌَس َس صىصا اًس  

 .اًوزٍص

 :اًس َس وزٍص اصلاذََة

 .صىصا اًس َس اًصئُس احملرتم

 اًس َسة املسدضارة،

 اًسادة املسدضاٍرن احملرتمني،

مت إحساث رشنة اصلار اًبَضاء ٌَهتَئة يف إظار مرشوع مذاكمي، 

َة ونشا وضؽ أداة فـاٌك بني هيسف إىل اًصفؽ من وثرية إجناز اًربامج احملَ 

ؽ اًىربى جبِة اصلار اًبَضاء  . أًسي اجملاًس احملََة ملواهبة إجناز املضاًر

ىشا، وبـس إوضاهئا اًفـًل يف صِص مارس  ثلوم ُشٍ اًرشنة  :311ُو

 :بخدبؽ املضاًرؽ اًخاًَة

، ٌضلك ُشا اًربانمج امليسمج "س يسابد"إجناز بصانمج هتَئة مٌعلة 

جبِة اصلار اًبَضاء، ميىهنا دعوظا من اًخوفص ؿىل حسًلة  مرشوؿا رائسا

ضلك ُشا اًربانمج منوذخا ًرشانة فـاٌك بني  أًـاب مبواظفات ؿاملَة، ٌو

اًلعاع اًـام واًلعاع ارلاص، وحمتحور مىوانت ُشا املرشوع حول ما 

 :ًًل

 581إجناز فضاء حصفهييي ًساوية اصلار اًبَضاء بلالف مايل ًعي إىل  -

 رمه؛مََون د

 من كاظين دور اًعفِح ابمليعلة؛ 2111إؿادة إساكن  -

غ ابًًس بة ل  - ؿامال سابلا حبسًلة  61إؿادة إدماج أو اًخـًو

 س يسابد؛

مََون  51هتَئة اًفضاء األرهَوًويج ابمليعلة بلالف مايل ًعي إىل  -

 درمه؛

ُىذار اتبـة ٌَمكل  31إجناز مٌعلة سىٌَة وذسماثَة ؿىل مساحة 
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مت ثفوٍهتا من أخي إجناز املرشوع وذكل وفق دفرت ارلاص ابصلوٌك، 

ة  اًخحمالت، وثضم ماكثب وفٌادق وذكل وفق رشوط موازهة اسدامثًر

وماًَة، مىٌت من حتلِق اًرشوط املواثَة من أخي إجناح بصامج امليعلة 

 .اًرتفهيَة

وجيسر اطلهص أهَ مت ثفوًت املرشوع ٌَمسدمثص ؿىل إثص ظَب ؾصوض 

، وذكل ظبلا ٌَلواهني ادلاري هبا اًـمي، ونشا 3119رس دويل مفذوح يف ما

. دفرت حتمالت ًمت مبوحبَ اهخلاء املسدمثص اًىفء اطلي س َلكف ابملرشوع

ة وحمََة مىوهة من إدارات  وكس سِصت ؿىل ُشٍ اًـمََة دلية مٌسجمة مصنًز

معومِة مـيَة، كامت بسور فـال من أخي إجناز ُشا املرشوع املخاكمي 

مََار درمه، واطلي ًيجز يف إظار  3.5كمية اسدامثراثَ إىل اطلي ثعي 

 . رشانة، نٌل كَت

، ودذي 3121وكس مت ثوكِؽ اثفاكِة إجناز ُشا املرشوع يف ًوًَوز 

، وثوخس اصلراسات املخـَلة هبشا 3121مصاحي إجنازٍ مٌش صِص دحٌرب 

من أخي إنٌلل  3124املرشوع يف ظور اإلجناز مؽ حتسًس أخي دحٌرب 

 .لال حسًلة األًـاب بس يسابدأص

ؽ اًيت ثدبـِا إجناز املرسح اًىبري ٌضلار اًبَضاء، بـس : اثهَا، من املضاًر

ة اًسامِة ًس َسان امليعور ابهلل من أخي إجناز املرسح  إؾعاء املوافلة املوًًو

ة من أخي ُشا املصفق  اًىبري ٌضلار اًبَضاء، مت ثوفري الاؾامتدات اًرضوًر

إؾعاء اصلار اًبَضاء ما جس خحلَ يف ُشا اإلظار، ُشا املِم اطلي ٍصوم 

مََون درمه، ميول من  2551املرشوع اًىبري اطلي ًعي كالفَ املايل إىل 

ظصف وزارة املاًَة، ازلاؿات احملََة، ظيسوق اذلسن اًثاين ٌَخمنَة 

الاكذعادًة والاحامتؾَة، ازلاؿة اذلرضًة ٌضلار اًبَضاء وهجة اصلار اًبَضاء 

 . ىاًىرب 

صِصا، ويف  71ومن أخي ضٌلن إجناز ُشا املرشوع يف اآلخال احملسدة 

إظار اًلالف املايل احملسد، مت حلكَف رشنة اصلار اًبَضاء ٌَهتَئة بخدبؽ 

 . 3127إجنازٍ، ؿىل أن ًمت فذحَ يف وخَ املواظيني يف ممت ًوهَو 

ار ُياك مضاًرؽ أدصى ابملوازاة مؽ ُاذٍن املرشوؿني، أهنت رشنة اصل

اًبَضاء ٌَهتَئة دراسة مرشوع إحساث كعب جتاري مٌسمج جبِة اصلار 

اًبَضاء اًىربى، وذكل برشانة مؽ وزارة اًعياؿة واًخىٌوًوحِات اذلسًثة، 

وادلِات اخملخعة يه اآلن بعسد دراسة مىوانت إجناز ُشا اًلعب 

 .اًخجاري املِم يف إظار رشانة بني اًلعاع اًـام واًلعاع ارلاص

 .صىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

صىصا اًس َس اًوزٍص، اًلكمة ٌَس َس املسدضار يف إظار اًخـلِب ؿىل 

 .ادلواب

 :املسدضار اًس َس َلس دؾَسؿة

 .صىصا اًس َس اًصئُس

ىمتىن، اًس َس اًوزٍص، أن ًمت الاًزتام ابًخوارخي اًيت أرشمت إٍهيا، ألن 

األرض اًٌل ُياك ؿسة مضالك اًَوم ثـَق معي ُشٍ اًرشنة، حزء مهنا 

اآلن ثًذحسزو ؿَهيا، فهيا حزء من دور اًعفِح، أًضا اكٍن مضلك ثعممي 

أًف مرت  31اٍهتَئة، حِر أهَ ال ٌسمح ببٌاء مساحة ملعاة ال ثخجاوز إال 

 . مصبؽ

أًضا ما ًـصفَ اًَوم جمَس مسًية اصلار اًبَضاء اًٌل ُو أحس األظصاف 

ؿسة  -ًألسف  –ر أن ُياك املموٌك أو املسامهة يف رأسٌلل اًرشنة، حِ

اًربانمج هخاع : بصامج اًَوم ثخـصف واحس اًـصكٍك، ميىن هشهص مهنا اًبـغ

مََون درمه، ومل ًيجز  361املياظق ارلرضاء اًٌل مت اًصظس ًََ مبَف دايل 

، بصانمج اًعصكات وحصنة اًيلي اطلي بَف بصانجمَ %1615مٌَ إال 

 ُشا اإلظار وضري إىل مرشوع مََون درمه، ويف 41:الاسدامثري مََار و

مََون درمه،  41هتَئة ذمصات حافالت اًيلي اذلرضي اطلي دعط إًََ 

ومل ًمت إجنازٍ إىل ًومٌا ُشا، واكن من امليخؼص أن ًمت الاىهتاء من األصلال 

 . 3119دايًو يف س ية 

ثَوث مِاٍ اًرشب يف واحس اًـسد دايل األحِاء هخاع اصلار اًبَضاء، 

شا ورد يف  . اًخلٍصص األذري هخاع اجملَس ادلِوي ٌَحساابت ُو

ارلصوكات املخـسدة ٌَمَثاق ازلاؾي من ظصف جمَس املسًية، إىل كري 

 ... ذكل

مََار س يدمي ؿىل اًيؼافة،  49أًضا اًَوم مسًية اصلار اًبَضاء ثخرصف 

وازلَؽ ثَـصف مسًية اصلار اًبَضاء بأهنا مسًية مدسزة ًألسف، وأهمت يف 

ثخفصحون اًَوم ؿىل قصق مسًية اصلار اًبَضاء  -ًألسف  –ًوظاًة سَعة ا

يف اًفساد اإلداري واملايل وثبسًس املال اًـام، مفىت س خرصحون، اًس َس 

ة اًلاثٍك وإهلاذ مسًية اصلار  اًوزٍص، بعفذنك وزارة وظَة من الاهخؼاًر

اًبَضاء، ذاظة بـس ظسور اًخلٍصص األذري ٌَمجَس ادلِوي ٌَحساابت 

 ... اص مبَفارل

اًس َس اًصئُس، بلي يل فلط أن أصري إىل أهَ س بق ًيا أن ظَبيا مٌنك 

اذلضور ٌَجية اخملخعة، اًس َس اًوزٍص، ومل ثَبوا اًعَب، ذاظة بـس ثـصض 

فرباٍص الس خـٌلل اًسَعة املفصط واًلمؽ هخاع اًخؼاُصات  31ص باب 

 .اًسَمَة

 .صىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .اًلكمة ٌَس َس اًوزٍص ٌَصد ؿىل اًخـلِب صىصا اًس َس املسدضار،

 :اًس َس وزٍص اصلاذََة

بـجاٌك، اًس َس اًصئُس احملرتم، أؾخلس بأن مسؤوًَة ازلاؿات احملََة 

أساس َة يف لك املضاًرؽ اًٌل حلكممت ؿَهيا، اًس َس املسدضار احملرتم، 

ني إال فسَعة اًوظاًة ال ميىن ًِا أن حتي حمي ازلاؿات احملََة وحمي امليخرب

يف هعاق ما ُو مٌعوص ؿَََ كاهوان، إذن املسؤوًَة ثلؽ ؿىل ؿاثق 
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ُس ؿىل سَعة اًوظاًة  . ازلاؿات احملََة ًو

حنن ال هخفصج، حنن ال هخفصج، هلوم ومقيا مببادرات مذـسدة من أخي 

ثعحَح وثلومي لك الادذالالت اًيت وظَت إىل ؿَميا، ىمتىن أن جمَس 

أن ًخجاوز ُشٍ اًوضـَة وأن ًيىب ؿىل املسًية اطلي ًـصف مضالك 

واًوزارة . دراسة املضالك اذللِلِة ٌَساوية وأن ًخجاوب مؽ معاًب اًساوية

ا من اجملاًس بلك اًوسائي واإلماكهَات  اًوظَة س متىن جمَس املسًية وكرُي

اًيت جس خجَب ًعَبات املواظيني، من أخي إهعاف املواظيني ومن أخي 

يف لك ما ثفضَمت بَ من حتسني اًعصق، من حودة حتلِق معاٍهبم ورقباهتم 

 ... مِاٍ، من، من، إىل كري ذكل

ىهنا حترتم إرادة  فسَعة اًوظاًة ال ثخفصج، سَعة اًوظاًة حارضة، ًو

ا وإال إذاك كس منص إىل مصحٍك  امليخربني، واآلن ؿىل ُشٍ ادلِة أن ثسبص أمُص

 .اثهَة

 .وصىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .ٍصصىصا اًس َس اًوز

اًسؤال ارلامس موضوؿَ إجياد اًزراؿات اًبسًٍك حملاربة زراؿة اًلٌب 

ق األظاٌك واملـادضة  اًِيسي، اًلكمة ألحس اًسادة املسدضاٍرن من فًص

 .ًخلسمي اًسؤال

بش  :املسدضار اًس َس َلس ظًص

 .صىصا اًس َس اًصئُس

 اًس َس اًوزٍص،

 أديت املسدضارة،

 إدواين املسدضاٍرن،

اآلوهة األذرية مصحٍك رممة ًوضؽ كعَـة هنائَة مؽ  دذَت بالدان يف

زراؿة اًلٌب اًِيسي، وابرشت حصاب صـواء يف خمخَف األكاًمي املـيَة 

ابهدضار زراؿة اًلٌب اًِيسي اًيت ثـخرب هبذة ظبَـَة، ؾصفهتا امليعلة مٌش 

ؾِس بـَس، إال أن ُشٍ اذلصب ؿىل زراؿة اًلٌب اًِيسي يه يف اذللِلة 

ِصبني وجتار اخملسرات، اطلٍن ثؤظصمه مافِات ؿاملَة، جس خلي حصب ؿىل امل 

فلص املواظيني وحاخاهتم إىل ثسبص كوهتم اًَويم يف ُاثَ املياظق من أخي 

 .اإلثصاء كري املرشوع

املواظيون واملواظيات يف ُاثَ املياظق ًدساءًون، اًس َس اًوزٍص، أٍن 

ة اًلٌب اًِيسي؟ أي ُو اًبسًي امللرتح دلـي اًساكن ًبذـسون ؾن زراؿ

ما يه ارلعط أًضا والاسرتاثَجَات امليسجمة اًيت حصاؾي هصامة املواظن يف 

اًـُش اًىصمي، اكًعحة واًخـَمي واًبًِات اًخحخَة واًدضلَي وكري ذكل من 

 اًبسائي؟ 

نٌل هـمل من هجة أدصى، اًس َس اًوزٍص، ثرتثب ؾن ُشٍ األوضاع 

خسا، ودعوظا ؾيسما ًخـصض أحس  املصبىة املشهورة مضالك أدصى دعرية

ب أو  املِصبني ًالؾخلال وًلسم ٌَمحاهكة، ًشهص أسٌلء، سواء هلم ؿالكة ابٍهتًص

ال ؿالكة هلم، فإن اًضابعة اًلضائَة ثلوم ابؾخلاهلم وثلسميِم ٌَلضاء بسون 

 . س يس كاهوين وبسون جحة أو حمجوزات

ا ابًسجن ملسة واًبـغ من املِصبني اآلدٍصن اطلٍن س بق هلم أن حوهكو 

مـَية فِلومون ابالثعاالت اًِاثفِة ذارج اًسجن أي من داذي اًسجون، 

وهيسدون بـغ اًياس بدسَمي مباًف مـَية أو أن ٍصسَوا صاكًة هَسًة من 

أخي اس خزسامَ واس خسراخَ، أي ُشٍ اًضاكايت اًىِسًة واًضاكايت 

ة اًيت ثأيت من داذي اًسجون، وخيخار ُشا اًضرط أ ي خشط الاىهتاًز

 .آدص إن اكن حبوزثَ أموال، أو أهَ نٌل هلول يف حاهل أموال ًلوم اببزتازٍ

وهعاًب من اًلضاء ومن اًضابعة اًلضائَة ومن وزارة اصلاذََة أن 

 . ثيدبَ إىل ُشٍ األمور اًيت ختَق مضالك ؿسة ًبـغ األرس وداذي اجملمتؽ

 .وصىصا اًس َس اًصئُس، صىصا اًس َس اًوزٍص

 :َسةاًس َس رئُس ادل 

 .صىصا اًس َس املسدضار، اًلكمة ٌَس َس اًوزٍص يف إظار ادلواب

 :اًس َس وزٍص اصلاذََة

 .صىصا اًس َس اًصئُس احملرتم

وؾَا ابألرضار اًسَبَة ًزراؿة اًلٌب اًِيسي وما أظبحت جضلكَ من 

مـَلات ٌَخمنَة اًبرشًة املس خسامة يف املياظق املـيَة هبشٍ اًزراؿة، ضاؾف 

ًس يوات األذرية جمِوداثَ وفق مٌؼور مشويل وثسرجيي امللصب ذالل ا

ٌَحََوٌك دون ثفامقِا، ذما أدى إىل ثلََط املساحات املزروؿة حبوايل 

شا يشء رمم وإجناز هنئن بضلان ؾيَ، ومضِود ًِا من ظصف األدم 76% ، ُو

 . املخحسة يف ُاذ اًباب

 245، ىًزت من %76كَت بأن املساحات املزروؿة ثياكعت حبوايل 

بخـاون مؽ مىذب األدم  3114أًف ُىذار حسب أول ثلِمي أجنز س ية 

 . 3121أًف ُىذار س ية  58املخحسة ٌَجصمية واخملسرات إىل حوايل 

ويف ُشا اًعسد، ثـمي ُشٍ اًوزارة خاُسة ؿىل بَورة ملاربة ذات بـس 

حمنوي هكىون أسايس ًإلسرتاثَجَة اًضموًَة املخبـة يف ُشا اجملال، وذكل 

َؽ اًساوية ؿىل ثـاظي أوضعة اكذعادًة وفالحِة بسًٍك مسرة ٌضلذي، بدضج 

ونشا اًسـي إىل اًصفؽ من مس خوى الاس خفادة من ارلسمات األساس َة 

 . داذي ُشٍ املياظق

بوزارة اصلاذََة  :311وكس مت يف ُشا اإلظار اًخوكِؽ ذالل صِص ماي 

مِة من أخي ؿىل اثفاكِة مذـسدة األظصاف بني ؿسد من اًلعاؿات اذلىو 

مََون درمه، موخَ  11:ثيفِش بصانمج حمنوي مٌسمج بلالف مايل ًلسر ب 

ة يف  حٌلؿة كصوًة، وٍمتحور ُشا  85إلجناز مضاًرؽ ذات ظبلة حمنًو

 :جماالت 5اًربانمج حول 

 :اجملال األول

ؽ ذات كمية مضافة مصثفـة    إدذال زراؿات بسًٍك وإجناز مضاًر
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 ؛...(اًعبَة، إىل كري ذكلاألجشار املمثصة، اًيبااتت )

ق امليخوخات احملََة؛   إجناز وحسات إلهخاج وجسًو

 . إهـاش اًضلي ؾن ظًصق ذَق فصص معي ابًوسط اًلصوي 

 . اجملال اًثاين هيم حمنَة اًلعاع اًلابوي واحملافؼة ؿىل اًبُئة

ق إوضاء  واجملال اًثاًر ٍمتحور حول بصامج حصوم فم اًـزٌك ؾن ظًص

اًصئُس َة، وذكل بواسعة بياء وحصممي اًعصق واملساكل  اًبًِات اًخحخَة

 . اًلصوًة وحتسني مس خوى الاس خفادة من املاء اًعاحل ٌَرشب واًىِصابء

ق إجناز املصافق  اجملال اًصابؽ وهيم مبادرات ٌَخمنَة الاحامتؾَة ؾن ظًص

ة  . الاحامتؾَة واًثلافِة اًرضوًر

ـَات واًخـاوهَات من وؿالوة ؿىل ُشا، فلس اس خفاد ؿسد رمم من ازل 

املضاًرؽ املربجمة يف إظار املبادرة اًوظيَة ٌَخمنَة اًبرشًة، نٌل ًوىل ًِشٍ 

املياظق أمهَة نربى يف إظار اخملعط األدرض ٌَخمنَة اًفالحِة، حِر 

ؽ ظموحة س َىون ًِا وكؽ إجيايب ؿىل مس خوى ثأَُي امليعلة  بصجمت مضاًر

 . واًصفؽ من مس خوى ؿُش اًساوية

ة يف إن ُ شٍ اًوزارة ؿازمة ؿىل مواظٍك جمِوداهتا إلجناح اًربامج اًخمنًو

إظار رشانة مؽ امليخربني، اجملمتؽ املسين واًلعاؿات املـيَة، نٌل س خواظي 

وس خضاؾف هجودُا ًدضسًس ارلياق ؿىل اًض باكت اإلحصامِة اًيت جتين 

 . أرابحا ظائٍك من وراء ُشٍ األوضعة احملؼورة

حمت، اًس َس اًصئُس، ُو أهَ اهعالكا من أن اًرباءة هلعة أذري إذا مس

يه األظي، فال هلبي أن ٍزج مبواظيني أبصايء يف كضااي ال ؿالكة هلم هبا، 

ففي موضوع اًضاكايت اًىِسًة أو اًضاكايت اجملِوٌك أو اًوصاايت، ؿََيا 

مجَـا، ال ورشظة كضائَة وال نلضاء، ؿََيا أن هخحصى وأن هسكق يف حصة 

ة ُشٍ اًضاكايت ثفاداي ملا أصري إًََ من ابزتاز ومن هتسًس أو كريٍ ومعساكِ

 .من اًوسائي كري املرشوؿة

 .وصىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

صىصا اًس َس اًوزٍص، اًلكمة ٌَس َس املسدضار يف إظار اًخـلِب ؿىل 

 .ادلواب

 :املسدضار اًس َس اًـصيب احملصيش

 اًس َس اًصئُس،

 اًس َس اًوزٍص احملرتم،

بساًة ابلَيا وضىصو وزارة اصلاذََة ؿىل ادلواب اًلمي واملبادرات يف اً 

اًيت اختشمتوُا، اًس َس اًوزٍص، يف حق ُشٍ اًفئة يف املياظق اًضٌلًَة اًٌل 

 .يه يف اذللِلة ثخـصف واحس اٍهتمُش، ذاظة املياظق اًيائَة

ًىن، اًس َس اًوزٍص احملرتم، أهمت نخلوموا مبجِود هبري، ًىن بـغ 

ات أو بـغ ذمثًل اًوزارات اًٌل ثَلوموا بأص َاء دعرية يف ُشٍ اًوزار 

املياظق دايل اًضٌلل، وأذهص ؿىل سبِي املثال، اًس َس اًوزٍص، يف إكَمي 

ُىذار دايل األوكاف، دايل األحباس، اًٌل  311و 261وزان اًٌل ما بني 

َة، اًٌل ٌُل ما ؾيسمه حىت ؿالكة بوازا ة ًخجار اخملسرات اصلًو ن، يه مىًص

و من  ثَجَو من مٌاظق أدصى بـَسة ؾن اإلكَمي وبـَسة ؾن ادلِة وثَىًص

 .وزارة األوكاف

اًسسود  6وصِص  5نشكل األحواض املائَة، اًٌل ثيـصفو يف يف صِص 

ثرتاحؽ املَاٍ دايًِا، ُاذًم األحواض حتىص ابًـسد دايل اًِىذارات، 

َا بزرع ُاذ  اًس َس اًوزٍص، اًٌل ثَلوموا بـغ جتار اخملسرات دًو

ياك اًوزارات املـيَة مل هتمت ومل حلكف هفسِا ؾياء املصاكبة  املساحات، ُو

 . واملخابـة ًِشٍ اًفئة

ًىن، اًس َس اًوزٍص، املخرضر اذللِلي ُو اًساهن، ُو املواظيني دايل 

ُاذ املياظق، دايل األكاًمي، دايل املياظق اًضٌلًَة، ألن مٌاظق اًضٌلل يه 

ة، مٌاظق حبََة، ألن، اًس َس اًوزٍص، ثيـصفو مٌاظق ثضاٌرسِا ظـب

اًياس اًٌل ٌُل يف اذللِلة اًٌل دط اًوزارة اتذش املَف دايهلم بـني 

وايت ألن اكٍن واحس  الاؾخبار، واًٌل دط اًوزارة اتذشمه من بني األًو

ذسامة دايل األرض، واًٌل كام يف  3اًفئة ؾًصضة اًٌل ؾيسو ذسام واًٌل 

بزرع ُاذ ارلسام وال زوج دايل اًىِف،  3115و 3114ًوم من األايم يف 

وثسذَت اًسَعة وحاربت ُاذ اًفئة، ومن بـس احملاربة ثسارت مَفات دايل 

 21111اًبحر يف حق ُاذ املواظيني، اًٌل اكٍن اًـسد دايهلم ثَوظي ل 

 .، اًس َس اًوزٍص26111و

اذ اًياس ٌُل ملاظـني اًسوق، ملاظـني املسًية، اًـَاالت داي هلم ٌُل ُو

لة  اًٌل ثَزسموا، رممضني، اًٌل دط اصلوٌك ثَخفت ًِاذ اًفئة وحتاول بعًص

أو بأدصى هَف حتي ُاذ املضالك ألن ُاذ اًياس ما ؾيسمه إماكهَة، إىل 

اصلوٌك دارت ُاذ املبادرة اًٌل حلكمخو ؿَهيا، اًس َس اًوزٍص، وكَبت ؿىل 

 ًلني، اًس َس اًوزٍص، أن اًزراؿة اًبسًٍك ًِاذ املياظق ادلبََة، هوهوا ؿىل

 .ُاذ املواظيني ما ميىن هلمش ابيق مصة أدصى ًسٍصوا اًىِف، هنائَا

 .صىصا اًس َس اًصئُس

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .صىصا اًس َس املسدضار، اًلكمة ٌَس َس اًوزٍص ٌَصد ؿىل اًخـلِب

 :اًس َس وزٍص اصلاذََة

 .صىصا اًس َس اًصئُس

اًس َس املسدضار احملرتم حول هصاء بـغ أؾخلس فامي ًخـَق مبا أصار إًََ 

األرايض، حسب ما ثفضَمت بَ، األمص اآلن ًفصض بأن هسكق أنرث، وأن 

هخحصى أنرث حني ًخـَق األمص بىصاء أرايض اتبـة دلِات مـَية، ؿََيا أن 

هخحصى أنرث، وأؾخلس بأهيا سًٌرصط من ذالل ما ثفضَمت بَ يف ُشا اًباب 

 .ُشا

ًيخـاون مجَـا، إذا اكهت ُياك مـَومات أو  فامي ًخـَق ابًخـاون،

 .مـعَات ًيخـاون مجَـا ٌَلضاء ؿىل ُشٍ اآلفة واحذثاهثا
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فامي ًخـَق ابألصزاص اًٌل ٌُل موضوع مشهصة حبر، أان نٌل كَت، من 

مٌعَق أن اًرباءة يه األظي، ال ميىن ألي اكن أن ًؼي معاردا إال يف 

 .هعاق املساظص اًلاهوهَة املـمول هبا

ِشا، أدؾومك، اًس َس املسدضار، إىل أن حصاحـوا، وأهمت أؿمل هبشا  ًو

 .املوضوع، مؽ ادلِات اًلضائَة اخملخعة إلجياد حي هلم يف أكصب وكت

 .وصىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 . صىصا اًس َس اًوزٍص

ة وضـَة موػفي ازلـَات احملََة،  اًسؤال اًسادس موضوؿَ جسًو

 .ٍن من اًفًصق الاس خلاليلاًلكمة ألحس اًسادة املسدضار 

 :املسدضار اًس َس ؾبس اًـٍزز ؾزايب

بسم هللا اًصمحن اًصحمي، وظىل وسمل وابرك ؿىل س َسان َلس وؿىل آهل 

 .وحصبَ

 اًس َس اًصئُس،

 اًس َس اًوزٍص احملرتم،

 األدت املسدضارة،

 إدواين املسدضارون،

موػف  أًف 265ٌضلي كعاع ازلاؿات احملََة أؿسادا ُائٍك، ثلسر ب 

وإظار من املوػفني واألؾوان، كري أن ُشٍ اًرشحية املياضٍك اجمليسة من 

أخي ثسبري اًضأن احملًل وذسمة اًضأن اًـام ثـصف ثوحصا مس متصا واحذلاان 

مَحوػا حصاء ما ًعال من حِف ملابي ارلسمات ادلٍََك اًيت جسسهيا 

ثي افذلادُا ٌَمواظيني، دعوظا وأن ُشٍ املعاًب ثـخرب مرشوؿة وؿادٌك م 

عون حلوكِا ومىدس باهتا،  ًيؼام أسايس ذاص هبا، ٍصاؾي دعوظَهتا ًو

ٍك دون أن  وهكوضوع حصس مي املوػفني، إذ أن اًـسًس مهنم كىض مسة ظًو

ة املس خحلة ة وضـَخَ اإلداًر  . حيؼى بدسًو

وابإلضافة إىل امذحاانت اًىفاءة املِيَة اًيت ػَت ٍلسة يف اًـسًس من 

سة س يوات حصاء اًخلعري املضرتك بُهنا وبني اجملاًس ازلاؿات مٌش ؿ

امليخربة، مٌش ددول مصسوم اًرتكِة يسء اطلهص حزي اًخيفِش، واطلي ًـخرب 

مصسوما حصاحـَا كري مٌعف وكري ؿادل ابًًس بة ٌَمساؿسٍن اًخلٌَني 

ني واحملصرٍن واملخرصفني  . واملساؿسٍن اإلداًر

ة وضـَة اكفة حامًل  اًضِادات يف اًلعاع، مؽ اًـمي ؿىل جسًو

وذاظة ما ثبلى من اجملاٍزن املؤكذني، وثـممي الاس خفادة من اًـمي يف 

املياظق اًيائَة ابًًس بة ملوػفي ازلاؿات احملََة ؿىل قصار ما ُو مـمول بَ 

ة واملاًَة زلَؽ املوػفني  ة، وحٌلًة اكفة اذللوق اإلداًر يف اًلعاؿات اإلداًر

ملخلاؿسون املس خوفون ٌَرشوط بصمس اًس ية اًيت بسون اس خثٌاء مبن فهيم ا

و اذلصص ؿىل مـادلة ابيق  جتصى فهيا املباراة كبي إحاٍهتم ؿىل اًخلاؿس، ُو

 .املضالك اًيت ًخربط فهيا موػفو وأؾوان ازلاؿات احملََة

طلا، فلس آن األوان ملبارشة ومـادلة لك اًيلط املسرخة يف املَف 

ًني، واًبحر ؾن ظَلة ذلي اًيلط اًـاًلة بلك املعَيب ًالحتاد اًـام ٌَضلا

 .خسًة ومسؤوًَة إلهعاف موػفي ازلاؿات احملََة

 .وصىصا اًس َس اًصئُس

  :اًس َس رئُس ادلَسة

صىصا اًس َس املسدضار، اًلكمة ٌَس َس اًوزٍص يف إظار ادلواب ؿىل 

 .اًسؤال

 :اًس َس وزٍص اصلاذََة

 .صىصا اًس َس اًصئُس

ة اًو  ضـَة دايل موػفي ازلاؿات احملََة، أود أن أذهص فامي ًخـَق بدسًو

ة ثخـَق برتكِة املوػفني يف اًصثبة  بأن اإلصاكًَات املصثبعة هبشٍ اًدسًو

 .واصلرخة ونشكل املوػفني اجملاٍزن مث املوػفني املصثبني يف اًسالمل اصلهَا

ففامي خيط اًرتكِة يف اًصثبة واصلرخة، وذالفا ٌَس يوات املاضَة، واًيت 

فت ثأدصا يف إحصاء ُشٍ اًرتكِات، فإن معاحل ُشٍ اًوزارة اختشت ؾص 

ة ًخعفِة مجَؽ املخأدصات، مث  ذالل اًس يدني األذريثني اإلحصاءات اًرضوًر

ق الاس خحلاق  اًـمي ؿىل اًخيؼمي اًس يوي ًِشٍ اًرتكِات، سواء ؾن ظًص

ىشا فإن مجَؽ املوػفني . أو ؾن ظًصق امذحاانت اًىفاءة املِيَة ُو

خوفني ٌَرشوط اًيؼامِة احملسدة يف األهؼمة ادلاري هبا اًـمي كس متت املس  

 .حصكِهتم

نٌل جتسر اإلصارة إىل أن اًوضـَة اًيؼامِة ًبـغ املوػفني اطلٍن اكن 

هؼارمم ارلاص ال ًفذح أمارمم آفاكا ٌَرتكِة يف اصلرخة، وذاظة مسريي 

ؽ، فإهَ مب  لذىض املصسوم األوراش املمخاٍزن واًصسامني وواضـي املضاًر

ادلسًس ارلاص ابملساؿسٍن اًخلٌَني، فذحت هلم إماكهَة اًرتيق ؿىل اًخوايل 

 .9و 8إىل سمل األحور 

وفامي ًخـَق ابملوػفني اجملاٍزن، فإهَ كس مت إدماج مجَؽ املوػفني املصمسني 

اذلاظَني ؿىل صِادة اإلخازة، وذكل ؿىل زالزة أصعص، حِر بَف ؿسد 

موػف، وذكل بلالف مايل ًلسر  4:19ًـمََة املس خفِسٍن من ُشٍ ا

 . مََون درمه 91ب

أما خبعوص املوػفني املصثبني يف اًسالمل اصلهَا، فلس ابدرت اًوزارة من 

ذالل دورًة إىل حر ازلاؿات احملََة ؿىل اختاذ اًلصارات اًفصدًة املخـَلة 

ة املخ ـَلة بإؿساد بإؿادة حصثُب املوػفني، نٌل مت اًخأهَس يف اصلورًة اًس يًو

ة ًدسسًس اًيفلات املرتثبة  املزياهَات ؿىل رضورة رظس الاؾامتدات اًرضوًر

 . 3122ؾن ُشٍ اًـمََة ابخساء من فاحت ًياٍص 

ىشا فلس مت إؿادة حصثُب املوػفني املصثبني يف اًسالمل من   5إىل  2ُو

 6478يف اًسمل ارلامس، حِر بَف ؿسد املس خفِسٍن ابًـٌلالت واألكاًمي 

موػفا ابزلاؿات اذلرضًة واًلصوًة، وكس مت ختعَط  :2339ػفا ومو 

 .مََون درمه 611كالف مايل ًخيفِش ُشٍ اًـمََة بَف 
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 :اًس َس رئُس ادلَسة

صىصا اًس َس اًوزٍص، اًلكمة ٌَس َس املسدضار يف إظار اًخـلِب ؿىل 

 .ادلواب

 :املسدضار اًس َس ؾبس اًـٍزز ؾزايب

خوضَحات وؿىل ُشٍ األركام اًٌل صىصا اًس َس اًوزٍص ؿىل ُشٍ اً 

ة املاًَة ٌَجٌلؿات احملََة، ًىن اًٌل بلَت هشهص بَ،  حلِلة هخدبـِا مؽ املسًٍص

، ألهَ 3118إىل س ية  3113اًس َس اًوزٍص، ؿىل أهَ اكٍن حصاحؽ من س ية 

وكؽ اثفاق بني اًيلاابت، ومن مضهنم الاحتاد اًـام ٌَضلاًني، ؿىل ؿسد من 

هون األسايس ٌَوػَفة اًرتابَة، إوضاء مجـَة وظيَة املعاًب، مهنا اًلا

غ ؾن املسؤوًَة  ة وضـَة املِيسسني، واًخـًو ًألؾٌلل الاحامتؾَة، جسًو

 . ابًًس بة ٌَخلٌَني هسائص إدواهنم يف اًـٌلالت واًوالايت

ة  ىن مؽ األسف، بلَت هلول ٌَس َس اًوزٍص أهَ وكؽ الاثفاق مؽ مسًٍص ًو

، واًوزَلة موكـة بني هلابة الاحتاد 3113مٌش س ية  املاًَة ٌَجٌلؿات احملََة

ىن بلِت ُشٍ اًوسائي األساس َة  اًـام واإلدوة حَفائيا يف ذكل اًوكت، ًو

 . ابًًس بة ًيا يف اًصفوف

واًٌل بلَت هشهص، اًس َس اًوزٍص، احٌا حمصومني من ُشٍ املعاًب، 

ًرتص َح دايل ابإلضافة إىل مٌؽ حق املواظية دايًيا يف بالدان، مبا فهيا ا

ُس ًيا حق يف اًرتص َح،  ت ًو موػفي ازلاؿات احملََة، ًيا حق يف اًخعًو

حىت حلٌا اصلس خوري منيؽ مٌـا لكَا يف بضلان، واًٌل احٌا هعاًب بوزارة 

أًف موػف  265ذاظة ًِاذ اًـسد اًىبري دايل املوػفني اًٌل ًلسر بػ 

ًي اصلس خوري أن ال وًِشا هَمتس يف إظار ُشا اًخـس. حٌلؿة 2611واكًية 

 . ٌسَب حلٌا

 .وصىصا اًس َس اًوزٍص

 :اًس َس رئُس ادلَسة

صىصا اًس َس املسدضار، اًلكمة ٌَس َس اًوزٍص يف إظار اًصد ؿىل 

 .اًخـلِب

 :اًس َس وزٍص اصلاذََة

 .صىصا اًس َس اًصئُس احملرتم

أؾخلس بأن اذلوار مس متص مؽ املصنزايت اًيلابَة، وميىن أن أظفَ بأهَ 

ياك خسوٌك ًلك اًيلط املخـَلة حوار خا و مس متص، ُو د ومسؤول وممثص ُو

 . ابحملاور دايل اذلوار

حلكمخو، اًس َس املسدضار احملرتم، ؿىل ازلـَة دايل األؾٌلل الاحامتؾَة، 

ؿىل مس خوى اًوزارة اًوظَة مت إؿساد مرشوع كاهون زلـَة األؾٌلل 

اكرتاحاهتا وس خليََ مبا  الاحامتؾَة وؾصض ؿىل املصنزايت اًيلابَة، وس خلسم

حصاٍ مالمئا، وأؾخلس بأهَ إذا ثضافصت هجودان مجَـا، ُاذ مرشوع اًلاهون 

 . س ميىن أن ًعي إىل جمَسنك املوكص يف ُشٍ اصلورة

فامي ًخـَق ابًلاهون األسايس أو اًيؼام األسايس، ُياك حوار مؽ 

ياك خسوٌك، وحنن مٌفذحون بعفة لكَة ؿىل مٌاكضة  لك ما املصنزايت ُو

ميىن أن ًـزز وًلوي ماكهة املوػف يف ازلة احملََة، اًٌل هَلوم بسور هبري 

سامه يف اًخمنَة الاكذعادًة والاحامتؾَة يف بالدان  .ٌو

ابًيلط اًيت أصار إٍهيا اًس َس املسدضار احملرتم املخـَلة  فامي ًخـَق

ابًرتص َح وكري ذكل، فِشٍ مسأٌك كاهوهَة، س َىون ًيا إن صاء هللا اًوكت 

 .املالمئ واملياس بة ًخسارسِا

 .وصىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .صىصا اًس َس اًوزٍص

اًسؤال اًسابؽ موضوؿَ ؿسم ثيفِش األحاكم ارلاظة ابًعـون، 

ذلسن اًـواين، اذلو املصبوح، َلس ؾبو، َلس : ضاٍرن احملرتمني اًسادةٌَمسد 

 . اًلَويب، ذلسن ؾباد

 .اًلكمة ألحس املسدضاٍرن

 :املسدضار اًس َس ذلسن اًـواين

 .بسم هللا اًصمحن اًصحمي، واًعالة واًسالم ؿىل أرشف املصسَني

 اًس َس اًصئُس،

 اًس َس اًوزٍص،

 زماليئ املسدضاٍرن احملرتمني،

اًس َس اًوزٍص احملرتم، يف إظار اًعـون اًيت ثلسم من بـغ رؤساء 

ة،  بـغ اًوحسات اًرتابَة اكزلاؿات احملََة واجملاًس اإلكَميَة وادلًِو

ٌس خعسر اًعاؾيون أحاكما هنائَة بإًلاء اًـمََات الاهخزابَة ابًًس بة 

ملـيَة ًبـغ رؤساء ازلاؿات احملََة أو أؾضاء ماكحهبا، إال أن اإلدارة ا

برتاب بـغ ازلاؿات موضوع اًعـون ال ثبادر بدٌفِش ُشٍ األحاكم، وذكل 

شا ما ٌضلك  بإزاحة اًصؤساء املعـون فهيم واهخزاب من س َزَفوهنم، ُو

دصكا ٌَلواؿس اًلاهوهَة وذاظة ملذضَات املَثاق ازلاؾي ومسوهة 

 . ضائَةالاهخزاابت، وؿسم ثيفِش ثكل األحاكم ًـخرب حتلريا ٌَملصرات اًل

نٌل أن اإلبلاء ؿىل أصزاص مل ثـس هلم اًعفة بلوة اًلاهون إىل حني 

اىهتاء والٍهتم هل أبـاد سَبَة، ثخجسس يف اًلِام مبِام إدراًة وماًَة من ظصف 

 .أصزاص مل ثـس هلم اًعفة وال األََُة، ؿٌَل أن أكَبُهتم آمٍصن ابًرصف

ري الاس خـجاًَة ملـادلة طلا وسائَنك، اًس َس اًوزٍص احملرتم، ؾن اًخساب

ُشٍ اًوضـَة اًضاذة؟ وما يه املربرات اًيت اؾمتسهتا معاذلنك يف اإلبلاء 

 ؿىل مثي ُشٍ اذلاالت؟

 .وصىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

صىصا اًس َس املسدضار، اًلكمة ٌَس َس اًوزٍص يف إظار ادلواب ؿىل 

 .اًسؤال
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 :اًس َس وزٍص اصلاذََة

 .صىصا اًس َس اًصئُس احملرتم

 ًس َسة واًسادة املسدضارون احملرتمون،ا

حوااب ؿىل سؤاًنك حول ثيفِش األحاكم ارلاظة ابًعـون، ٌرشفين أن 

ا احملامك اخملخعة  أذربمك أن ُشٍ اًوزارة ثويل أمهَة هبرية ًألحاكم اًيت ثعسُر

يف كضااي اًعـون الاهخزابَة هؼصا ملا ًِا من اهـاكسات ؿىل جضىٍِك اجملاًس 

ثـمي ؿىل ثدبؽ مآل لك اًعـون املخـَلة ابهخزاب رؤساء احملََة، فِيي 

ة واجملاًس اإلكَميَة وازلاؾَة وجماًس امللاظـات وٍلوؿات  اجملاًس ادلًِو

ازلاؿات وهواب اًصؤساء، نٌل حتصص ؿىل ثيفِش لك اذلاكم اًيت حىديس 

اًعبلة اًخيفِشًة ذسمة ٌَعاحل اًـام وحىٌصسا ٌَرشؾَة، وثفادي لك ما من 

 .هَ أن ًؤثص سَبا ؿىل أداء املصافق اًـمومِة احملََةصأ

ىشا، فلس بَف ؿسد اًعـون الاهخزابَة ؿىل مس خوى ازلاؿات احملََة  ُو

 :ظـن، موزؿة ؿىل اًضلك اًخايل 372

 حاٌك؛ 244: اًعـن يف اًـمََات الاهخزابَة -

 حاٌك؛ 223: اًعـن يف املس خوى اصلرايس ًصئُس اجملَس -

 حاالت؛ 5: ذارج اًوظناًعـن بسبب اإلكامة  -

 .حاٌك 23: اًعـن بسبب اهـسام األََُة وحاالت اًخيايف -

حىٌل هنائَا  223وكس أظسرت احملامك اخملخعة بياء ؿىل ُشٍ األس باب 

 :يف املوضوع، كضت فَِ مبا ًًل

حىٌل، من مضهنم حوكني هيٌلن جمَسني  76: اذلنك بصفغ اًعـن -

ني  .هجًو

حىٌل، من مضهنم حنك هيم جمَس  58: َةاذلنك بإًلاء اًـمََة الاهخزاب  -

 .إكَميي واحس

ة أمام احملامك، نٌل مت اًخيازل  أما ابيق اًعـون األدصى فإهنا ما زاًت خاًر

 .حاالت 9ؾن اصلؾوى يف 

وادلسٍص ابطلهص يف ُشا اًعسد أن مجَؽ األحاكم اٍهنائَة يف ُشا اًعسد 

ة احملََة اخملخعة بخوحَِ دؾوة  كس مت ثيفِشُا، حِر كامت اًسَعات اإلداًر

مىذوبة ٌَمجاًس املـيَة كعس اًـمي ؿىل إؿادة اهخزاب ماكحهبا، وذكل بياء 

 .ؿىل األحاكم اًعادرة بإًلاء اهخزاب أؾضاء ماكحهبا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

صىصا اًس َس اًوزٍص، اًلكمة ٌَس َس املسدضار يف إظار اًصد ؿىل 

 .اًخـلِب

 : املسدضار اًس َس ذلسن اًـواين

 .ىصا اًس َس اًصئُسص

اًس َس اًوزٍص، أوال وضىصمك ؿىل اًخدبؽ دايًنك ًِاذ اًـمََة الاهخزابَة، 

واحٌا اًَوم فصحاهني بزاف مًل مسـيا أن مجَؽ األحاكم اًيت ظسرت اٍهنائَة 

ب  . راٍ مت اًخيفِش أو املعاًبة ابًخيفِش دايًِا ؾٌل كًص

ثلسمٌا هبشا اًسؤال؟  كري اًٌل بلَيا هوحضو ًنك، اًس َس اًوزٍص، ملاذا

ألهَ وال واحس اًـصف، اآلن صاع أمام اًياس، ًـين هون اًعـون الاهخزابَة 

ُو حق ؿام، واآلن صاع ما بني اًياس ؿىل أن اًعاؾن ُو اطلي ًخرصف 

 . يف املَف، إذا اًعاؾن ما ثلسمش ابًخيفِش ال ًيفش املَف

شا حصى يف اًوالًة اًسابلة، واحس اًـسد دايل ازل اؿات اكهت مَلَة ُو

الاهخزاابت دايًِا، وبلوا ؿىل رئاسة ازلاؿة إىل اىهتاء اًوالًة، واصلاذََة مل 

ا اآلن  . ثخسذي ًخيفِش ثكل األحاكم، وؾيسان حاالت ال جمال طلهُص

اآلن ما جيصي ما بني ازلاؿات ُو ؿىل أن ُياك واحس اًيوع دايل 

همييش اًعاؾن ًـيس املعـون اًلنب ودايل املزاًسات ودايل اس خـٌلل املال، 

فَِ وهَخفلوا ؿىل مبَف مايل، وابًخايل أن اًـمََة الاهخزابَة مايش نخىون 

ىن ثفسس حىت من بـس اذلنك ُياك اثفاق اآلن يف واحس . فاسسة سابلا ًو

اًـسد دايل ازلاؿات ما بني اًعاؾن واملعـون ضسو ؿىل مباًف مـَية، ؿىل 

 . فِشأساس أهَ ما كادٌش ًلوم ابًخي 

ًِشا، اًلاًة، اًس َس اًوزٍص احملرتم، من اًعـون ُو ًـين ثعحَح ارلعأ 

اًٌل وكؽ، ُو إؾعاء املعساكِة ًألحاكم اًلضائَة، ُو إبـاد اًياس اًٌل ما 

 . ؾيسمهش األََُة ابش ٍىوهوا يف اًدس َري

ىمتياو ؿىل أن ادلواب دايل اًَوم مييش اًعسى زلَؽ اًـٌلل واًسادة 

ـ  . مَوا يف أكصب اآلخال ؿىل ثيفِش األحاكم اًيت مل ثيفش ذلس اآلناًوالة، ًو

 .وصىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

صىصا اًس َس املسدضار، اًلكمة ٌَس َس اًوزٍص يف إظار اًصد ؿىل 

 .اًخـلِب

 :اًس َس وزٍص اصلاذََة

 .صىصا اًس َس اًصئُس

بََف، أؾخلس بأن اًس َس املسدضار احملرتم أاثر هلعة رممة، ويه كضَة اًخ 

فأًرس أن أؤنس بأن لك األحاكم اًلضائَة اًيت كضت بإًلاء اهخزاب أؾضاء 

املاكثب ازلاؾَة واإلكَميَة، واًيت متثي وس بة ضئٍَك خسا من حِر ؿسد 

اجملاًس وازلاؿات احملََة، مت ثيفِشُا يف آخال مـلوٌك، ابس خثٌاء بـغ 

هصاُات انجتة ؾن اذلاالت اًلٍََك اًيت ًـزى اًخأذري يف ثيفِشُا إىل إ

 . مسعصة اًخبََف، اًيت جيب احرتارما كبي اختاذ إحصاءات اًخيفِش

ًسس ُشٍ اًثلصات اًٌل  ؿََيا اآلن مجَـا أن جنهتس ًيجس اذلي اًلاهوين ًو

هميىن اآلن ًبـغ اطلٍن ًـصكَون اًخيفِش ٌَيفاذ مهنا، وُشا اذلي اًلاهوين إن 

 . صاء هللا س يجهتس ؿَََ مجَـا

 .وصىصا

 :س َس رئُس ادلَسةاً 

 . صىصا اًس َس اًوزٍص
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ء، ٌَمسدضاٍرن احملرتمني يااًسؤال اًثامن موضوؿَ اًصمس ؿىل معََة اًب 

ؾبس اسلَس اًسـسواي، بيادض أزواكغ، ذلسن بوؾود، ؾبس اًلادر : اًسادة

 . كوضاض، إدٌرس مصون

 .اًلكمة ألحس اًسادة املسدضاٍرن

 :كوضاضأاملسدضار اًس َس ؾبس اًلادر 

 .صا اًس َس اًصئُسصى

 اًس َس اًوزٍص،

 إدواين املسدضاٍرن،

من بني املس خجسات اًيت أىت هبا اًلاهون ادلبايئ ٌَجٌلؿات احملََة 

ُو دمع موارد ازلاؿات اًلصوًة مبيحِا آًَات حبائَة من أخي ثـٍزز  58.17

مسادَِِا، ومهنا اًصمس ؿىل معََات اًبياء، ونشا فصض ثعاممي ُيسس َة من 

س من حاكًَف وأؾباء املواظيني ابًـامل اًلصوي، ظصف اًو اكٌك، األمص اطلي ًٍز

درمه هصمس ؿىل معََة اًبياء ٌَمرت  31إذ خَِم ًُس يف ملسورمه ثأدًة مبَف 

 . %61املصبؽ، دعوظا إذا ؿَميا أن وس بة اًفلص ابًـامل اًلصوي ثخجاوز 

ِشا هعَب مٌنك، اًس َس اًوزٍص، برضورة إؾفاء ازلاؿات اً لصوًة ًو

اًضـَفة من اًصمس ؿىل معََة اًبياء ونشكل إًلاء املسح اًعبوقصايف 

ابملساهن اًلصوًة، ألن اًِسف مٌَ ُو اًخعفِف، بُامن يف اًبوادي كري 

رضوري، نٌل أن املساهن اًلصوًة ًُست يه املبًِة ابًعني، فامللاربة 

ن ؿُش ابًبوادي من حلِم اًبياء مبواد اًبياء من إمسيت وكري ذكل ًضٌل

 . هصمي

ِشا، وسائَنك، اًس َس اًوزٍص، ما يه اإلحصاءات اًيت سدذزشُا  ًو

اذلىومة من أخي إؾفاء بـغ ازلاؿات اًلصوًة من فصض اًصمس ؿىل معََة 

 . اًبياء

 .صىصا

 : اًس َس رئُس ادلَسة

صىصا اًس َس املسدضار، اًلكمة ٌَس َس اًوزٍص يف إظار ادلواب ؿىل 

 . اًسؤال

 : اذََةاًس َس وزٍص اصل

 . صىصا اًس َس اًصئُس احملرتم

 اًس َسة واًسادة املسدضارون احملرتمون،

فامي ًخـَق مبوضوع ُشا اًسؤال، جيب اًخشنري بأهَ يف إظار اإلظالح 

ادلبايئ احملًل ادلسًس مت متسًس جمال ثعبَق اًصمس ؿىل اًبياء ًُضمي اجملال 

ًَة كارة، متىهنا من اًلصوي، وذكل ٍمتىني ازلاؿات اًلصوًة من موارد ما

 . اًلِام ابملِام امليوظة هبا

ومصاؿاة ًـسة مـعَات ذاظة ابًـامل اًلصوي، أؾفى املرشع من اًصمس 

ؿىل معََة اًبياء املساهن من اًفئة اًلصوًة املخواخسة ابزلاؿات اًلصوًة، 

لة اًخلََسًة  سذي يف ُشا اًخعيَف املساهن اًيت ًمت جضُِسُا ؿىل اًعًص ًو

 . اًبياء احملََة ومبواد

إال أهَ أذشا بـني الاؾخبار اًبـس الاحامتؾي ٌَسىن اًفصدي ابًـامل 

اًلصوي، فإن ُشٍ اًوزارة ثـزتم ثلسمي اكرتاح مرشوع كاهون بضأن ثـسًي 

ملذضَات مٌؼومة ادلباايت احملََة املخـَلة بخعبَق اًصمس ؿىل اًبياء يف 

ماكهَات املاًَة ٌَساوية من أخي اًـامل اًلصوي، وذكل بلَة مالءمهتا مؽ اإل

 . اًخرفِف ؾهنم ومساؿسهتم يف اًوظول إىل سىن الئق

 : اًس َس رئُس ادلَسة

صىصا ٌَس َس اًوزٍص، اًلكمة ٌَس َس املسدضار يف إظار اًخـلِب ؿىل 

 . ادلواب

 : املسدضار اًس َس بيادض أزواكغ

 . صىصا اًس َس اًوزٍص ؿىل ُشا ادلواب

س اًوزٍص، أن س بق ًيا أن ظصحٌا ُشا اًسؤال كري بلَيا هشهصمك، اًس َ

اًس ية املاضَة وذكل ابش هًهبنك، اًس َس اًوزٍص، ؿىل دعورة ُشٍ 

املساظص ؿىل اًبياء، وذكل ثفاداي ًبـغ الاحذجاخات اًَوم اًيت ثلؽ يف 

بـغ املسن حبال ما وكؽ يف ثٌُلري وواد زم وموالي بوؾزة واص خونة آًت 

 . ابُا، إىل كري ذكل

اًوزٍص، بلَيا كري هشهصمك وبلَيا ىصفـو إىل ؿَمنك أن مثال يف إكَمي  اًس َس

شٍ املساظص  دٌَفصة خاءت اًواكٌك اذلرضًة وخاءت مبساظص مـلسة، ُو

ظبلهتا ؿىل حٌلؿات كصوًة ضـَفة خسا وبيفس املساظص اًٌل يه يف اًصابط 

ويف اصلار اًبَضاء، ومن خي ُشٍ املساظص ُو أوال ثعاممي املِيسس 

ـٌلري، زائس ثعاممي ارلصس ية وثعاممي املسح اًعوبوقصايف، ؿٌَل أن ُاذ امل

اًخعممي دايل املسح اًعوبوقصايف ال خسوى هل، حبَر ُو مسًور كري 

 . ٌَخعفِف

اًس َس اًوزٍص، حنن يف اهخؼار اًلاهون اًٌل كادي جتي بَ اذلىومة 

َس اًوزٍص، إلؾفاء بـغ ازلاؿات من اًصمس ؿىل اًبياء، ويعَبو مٌنك، اًس  

خـعى  ابش ثعسروا واحس اصلورًة، واحس اصلورًة ًخبس َط ُشٍ املساظص ًو

اإلمضاء دايل اًخعاممي من ظصف رئُس ازلاؿة وإن اكذىض اذلال مؽ رئُس 

معَحة اًـٌلٌك من أخي جسَِي املسعصة ؿىل املواظن ٌَبياء، ألن أنرث من 

َمي دٌَفصة أنرث من أصِص، وميىن ًنك، اًس َس اًوزٍص، ثعلس َو أن يف إك 9

أصِص خي ازلاؿات اًلصوًة واملواظيني دايل ُاذ ازلاؿات اًلصوًة مل  :/9

ٌس خعَـوا ابش ثـعى هلم اًصدط هؼصا ًخـلِس املساظص دايل اًواكٌك 

 .اذلرضًة

احٌا ال هخلكم ؿىل اًواكٌك اذلرضًة، ًىن حىت يه ملِسة بلاهون، 

 . أكصب اآلخال ُاذ املساظصوبلَيامك، اًس َس اًوزٍص، ابش ثبسعوا يف 

 . وصىصا

 : اًس َس رئُس ادلَسة

 . صىصا اًس َس املسدضار، اًلكمة ٌَس َس اًوزٍص
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 : اًس َس وزٍص اصلاذََة

 . صىصا اًس َس اًصئُس احملرتم

يف ُشا اًباب أؤنس ٌَس َس املسدضار احملرتم بأن اًخـَاميت أؾعَت 

ازلاؿات من أخي ٌَسادة اًـٌلل ابش ًًسلوا مؽ امليخربني ومؽ رؤساء 

ثبس َط املساظص، وثفادي لك اًخـلِسات ورفؽ لك اًـصاكِي اًٌل ميىن 

 .ثـصكي ًساوية اًـامل اًلصوي ابش ًوظَوا ٌَسىن

ففي ُاذ اًباب اًخـَاميت وهجت، وأؾخلس بأن ما ثفضَمت بَ ابًًس بة 

ًبـغ ادلِات ُياك بوادر دايل اًخـاون ما بٌُال سَعات احملََة وما بني 

خربني، مفا ؿََيا إىل أن ورسع من ُشٍ اًوثرية ًيعي إىل هدِجة إجيابَة، املي 

 . حتلق املبخلى ابًًس بة ٌَساوية

 .وصىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 . صىصا ٌَس َس اًوزٍص

اًسؤال اًخاسؽ املوخَ إىل اًس َس وزٍص اصلاذََة موضوؿَ اإلصاكالت 

سدضاٍرن من فًصق اًيت ًعصهحا اًخسبري املفوض، اًلكمة ألحس اًسادة امل 

 .األظاٌك واملـادضة

 :بساااملسدضار اًس َس اًض َخ أمحسو د

 .صىصا اًس َس اًصئُس

 اًسادة اًوزراء احملرتمني،

 اًس َسة واًسادة املسدضاٍرن احملرتمني،

بـس األزمة اًيت ؾصفِا ثسبري اًـسًس من املصافق اًـمومِة، واًيت اجسمت 

ًضلك املعَوب يف اًخمنَة بضـف وحصاحؽ ارلسمات وؿسم مسامههتا اب

ة إىل  الاكذعادًة، ووظول بـغ اًواكالت املسرية ٌَمصافق اًـمومِة اذلًَو

ت ثسبري بـغ  اإلفالس، دلأت بالدان يف إظار اًخسبري املفوض إىل ثفًو

املصافق إىل بـغ اًرشاكت األحٌبَة، واًيت اكن من املفصوض أن ثـمي ؿىل 

ا ًالس خفادة من اًخلٌَات حتسني ارلسمات امللسمة ٌَمواظيني و  ثعوٍُص

ادلسًسة، مؽ إوضاء اًخجِزيات واًبًِات اًخحخَة جملموؿة من ازلاؿات 

 . اذلرضًة واًلصوًة

إال أن ُشٍ ارلسمات ػَت مذسهَة وكابت ؾهنا ادلودة وارثفـت ابمللابي 

ا، واس خلي ذرباء ُشٍ اًرشاكت بـغ اًِفوات واًثلصات اًلاهوهَة  أسـاُر

مالت، ذما سامه يف ثسين اًلسرة اًرشائَة ٌَمواظيني ملابي يف دفرت اًخح

حتلِق ُشٍ اًرشاكت ألرابح دِاًَة مؽ هتٍصهبا ٌَزارج وـمٍك ظـبة، دون 

اكذعادًة ًبالدان، مؽ ثلَُب ادلاهب -أن جسامه يف اًخمنَة اًسوس َو

 . الاحامتؾي أزياء اإلؿساد صلفرت اًخحمالت

ظبحت سَعة فوق سَعة أ -ُشٍ اًرشاكت  -نٌل أهنا ًألسف 

اجملاًس، ومسـيا أهنا يف بـغ األحِان ثخسذي يف الاهخزاابت، ورمبا كس 

 . ثـني ذمثَهيا داذي بـغ اجملاًس ذما ميس الصم فَِ أمن اصلوٌك

واملثال اذلي ؿىل ُشٍ اًخجاوزات وؿىل ُشٍ املضالك اًيت ؾصفِا اًخسبري 

َاسة ُو ما ًلؽ املفوض ذري دًَي ؿىل ُشٍ اًس َاسة وفضي ُشٍ اًس  

و"حاًَا يف كعاع اًيلي اًـمويم برشنة  يف اًصابط، اًيت وسائَنك، " س خاًر

اًس َس اًوزٍص، ؾن سبب فضي ُشا املرشوع، ومن مه املخورظون يف ُشا 

ا  اًفضي؟ وما يه اًخساؾَات أو ما يه هواًُس اًعفلة؟ ألهيا احٌا هـخرُب

 . أكي من س ية وعفلة مض بوُة، ألن اصلًَي ؿىل ذكل ُو فضَِا يف

اًس َس اًوزٍص، حنن هؤنس أن ُشا ُو اًفساد بـَيَ ؾيسما جنس اًـٌلل 

مرشدٍن وجنس معاحل املواظيني مذأدصة، األمص اطلي ًعصح أنرث من ؿالمة 

فصض رضورة إؿادة اًيؼص فَِ، ابالؾامتد  اس خفِام حول جناؿة ُشا اًيؼام ًو

خدبؽ وإؾعاء اًرشاكت ؿىل ثوهجات أدصى حصحىز ؿىل إجياد آًَات فـاٌك ً 

 .اًوظيَة فصظة ٌضلدول يف ُشا اًخوخَ

من ُشا امليعَق، وسائَنك، اًس َس اًوزٍص، أمل حين اًوكت بـس إلجياد 

اًبسائي املمىٌة ًِشا اًيؼام، اكالكذعاد اخملخَط مثال، اطلي ميىن ازلاؿة من 

يع  %62أن حىون املسامه اًصئُيس يف اًخسبري يف حس أدىن ٍمتثي يف  بق ًو

ؿَهيا لك ملذضَات اًرشنة ارلاظة، ابإلضافة إىل الاس خفادة من وس بة 

 األرابح اًيت حتللِا اًرشنة؟ 

ة إىل  ت ثسبري ُشٍ املصافق اذلًَو وما يه األس باب اًيت ثسفؽ إىل ثفًو

ا؟   اًرشاكت األحٌبَة دون كرُي

ويف األذري، اًس َس اًوزٍص، هالحغ مجَـا أن اًخلٍصص األذري ٌَمجَس 

ىل ٌَحساابت اكن ظادما فامي خيط اًرشنة اًيت ثسبص معاحل املواظيني األؿ

 . Lydecيف اصلار اًبَضاء 

 .صىصا اًس َس اًصئُس

 :اًس َس رئُس ادلَسة

صىصا اًس َس املسدضار، اًلكمة ٌَس َس اًوزٍص يف إظار ادلواب ؿىل 

 .اًسؤال

 :اًس َس وزٍص اصلاذََة

 .صىصا اًس َس اًصئُس احملرتم

ة ؾصفت حتوالت يف ظًصق ثسبري أو ظصق ثسبري اًس يوات األذري 

املصافق احملََة ابؾامتد ؿسد هبري من ازلاؿات أسَوب اًخسبري املفوض، فأمهَة 

جحم الاسدامثرات اًياجت ؾن ثأدص يف اًبًِة اًخحخَة، دعوظا يف مصفق 

اًخعِري اًسائي، اكن وراء كصار ؿسة حٌلؿات حمََة ادذَار اًخسبري املفوض 

 . ثوزًؽ املاء واًىِصابء واًخعِري اًسائيملصافق 

إن ثعور ُشا اٍمنط فصض وضؽ إظار كاهوين حيسد رشوط اٌَجوء إىل 

اًخسبري املفوض ووضؽ مسعصة امليافسة نلاؿسة ؿامة وإًزامِة إلبصام اًـلود، 

 :وكس مىن ُشا األسَوب من

َة إرشاك اًلعاع ارلاص يف املسامهة يف اًخمنَة الاكذعادًة والاحامتؾ  -

ة؛   يف ؿسة كعاؿات حًِو
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 ثوفري اسدامثرات رممة وجتِزيات أساس َة؛  -

 ثـممي اًوًوج إىل ارلسمات اًـمومِة؛  -

ة مىٌت من حتسني ارلسمات؛  -  حصامك ذربات ثلٌَة وثسبرًي

مث مٌح اًفصظة ٌَواكالت املس خلٍك ٌَخوزًؽ من الاس خفادة من آًَات  -

 . َؽ املس خوايتثسبري اًلعاع ارلاص، حـَهتا حتلق كفزة ؿىل مج 

إن ادذَار اًخسبري املفوض وعًصلة ٌَدس َري ال ًـين بخاات ختًل اصلوٌك أو 

ازلاؿات احملََة ؾن املصافق املفوضة، فاصلوٌك ثلوم بسورُا يف إظار 

ة ٌَحساابت، ابإلضافة إىل املِام اًيت ثلوم هبا  حفوظات اجملاًس ادلًِو

 . ازلاؿات احملََة يف إظار ظالحِاهتا

خبعوص ؿسم ادذَار اًرشاكت اًوظيَة ًخسبري املصافق احملََة،  أما

غ مصافق ثوزًؽ املاء واًىِصابء واًخعِري اًسائي مل جس خنث  فـمََة ثفًو

 . مسامهة اًرشاكت اًوظيَة

شٍ هلعة رممة، إىل أهَ مٌش ظسور اًلاهون املخـَق  وجتسر اإلصارة، ُو

ملصافق اًـمومِة متت بواسعة ابًخسبري املفوض، لك اًـلود املربمة ًخسبري ا

ىشا ًخبني من ذالل ثواخس رشاكت وظيَة . ظَبات ؾصوض مفذوحة ُو

 . مسامهة يف رأسٌلل اًرشاكت اذلاًَة ٌَخسبري املفوض

إن جضجَؽ مضارنة اًرشاكت اًوظيَة رمم خسا، إذ ًمت أذش ُشا املـَار 

ُو  بـني الاؾخبار يف ثيلِط ظَبات اًـصوض، واًِسف من ُشا اإلحصاء

 . إؾعاء اًفصظة ًخىوٍن رشاكت وظيَة ذات جتصبة وجحم هبري

حول اًبسائي املمىٌة، امللاربة اًيت ميىن اؾامتدُا جيب أن ثأذش بـني 

الاؾخبار حعٍَك ثلِمي اًخجصبة اذلاًَة، ونشا اكرتاحات ازلاؿات احملََة اًيت 

زلاؿات أؾعاُا املرشع ظالحِات ادذَار ظًصلة اًخسبري، فِشا أمص هيم ا

إذن من ذالل ثلِمي اًخجصبة اذلاًَة، ميىن اًخفىري يف إماكهَة فعي . احملََة

ف والاسدامثرات ؾن ادلاهب اطلي هيم الاس خلالل  .ادلاهب اطلي هيم اًخـًص

اثهَا، ثـمَق اصلراسة يف اصلور اطلي ميىن أن ثَـبَ رشاكت اًخمنَة 

عة اذلفاظ ؿىل ذمخَاكت احملََة، مث إجياد ظَلة ثـعي ٌَجٌلؿة املفوضة سَ

فة ابًيؼص ٌَلسرة اًرشائَة ٌَمواظن  .املصفق وحتسًس مس خوى اًخـًص

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .صىصا اًس َس اًوزٍص، اًلكمة ٌَسادة املسدضاٍرن يف إظار اًخـلِب

وين  :املسدضار اًس َس ؿالل ؾًز

 .صىصا اًس َس اًصئُس

 أديت املسدضارة، 

 إدواين املسدضاٍرن،

ٍص، صىصا ؿىل حوابنك، يف اذللِلة اإلصاكًَة اًيت ًعصهحا اًس َس اًوز

لة املصاكبة ودفاحص اًخحمالت اًيت ًوخس  اًخسبري املفوض خَِا ثأيت من ظًص

هبا اًـسًس من اًثلصات امللعودة واملخـمسة من ظصف بـغ اًصؤساء، 

 . رؤساء اجملاًس، انَُم ؿىل اإلاتوة اًيت ثأيت ؿىل حساب املواظيني

اطلي ًليض  65.16ق آًَات املصاكبة وثعبَق كاهون املصسوم ؿسم ثعبَ

ابملصاكبة، وازلَؽ ًـصف أن ازلاؿات ال ثخوفص ؿىل خمخعني يف مجَؽ اجملاالت 

ٌَمصاكبة، مثال ثسبري مفوض يف كعاع املاء واًىِصابء واًدس َري ال ًوخس 

ؽ موػفون أنفاء اًٌل ميىن ٍصاكبوا ُشا املصفق، واملصفق نشكل دايل مج

اًيفاايت، املصافق األدصى دايل كعاع اًيلي، وؿسم حماس بة ُشٍ اًلعاؿات 

 . من ظصف ازلاؿة ونشكل من ظصف وزارحنك

ُياك نشكل ما ًٍزس اًعني بٍك أن اًلاهون خيول ٌَصئُس جتسًس اًـلسة 

ضال  اًيت اكهت مؽ رشنة ما ومل ثلم بواحهبا، الاحذجاخات اًيت ثـصفِا ًر

 .ُشا حىت واحس ما ميىن هل خيبََوأماهسٌس وًَسًم، 

اثًثا، ذَق حتفزيات ٌَموػفني واًخىوٍن دايهلم من ظصف اًصؤساء 

 .بعًصلة كاهوهَة ٌَسِص ؿىل مصافلة ُشٍ املصافق واًسِص ؿىل ادلودة واملخابـة

نشكل وزارحنك اًسِص ؿىل ثعبَق الاس خزالظات سلاًة املواظيني من 

، اًٌل يه ثيـخربوُا رشاكت أحٌبَة قعصسة واحس اجملموؿة دايل اًرشاكت

وظسًلة، ما بليَاش حىون ؿىل حساب املواظيني وؿىل حساب اًـٌلل 

 .اًضـفاء

 .وصىصا 

 :اًس َس رئُس ادلَسة

صىصا اًس َس املسدضار، اًلكمة ٌَس َس اًوزٍص يف إظار اًصد ؿىل 

 .اًخـلِب

 :اًس َس وزٍص اصلاذََة

 .صىصا اًس َس اًصئُس احملرتم

َ ملابي بـغ ادلواهب اإلجيابَة، فاًخسبري املفوض نلريٍ ما فَِ صم بأه

ة، ًـصف يف بـغ األحِان هوع من اًلعور، كري أهَ  من األساًَب اًخسبرًي

ٌَسَعة املفوضة اذلق يف املخابـة واملصاكبة اًَومِة دلودة ارلسمات واًخـًصفة 

 .اًخـاكسًة املعبلة ولك ما ًخـَق مبعَحة املواظيني

ة اًالزمة لكٌل ظصأ إذالل ابًسري اًـادي اثهَا، اختاذ ا إلحصاءات اًزحًص

ٌَمصفق، مث اختاذ لك اًلصارات اًيت جسمح ٌَسَعة املفوضة اذلفاظ ؿىل 

ٍك، ذما ًفصض  معاذلِا هؼصا ًىون ؾلود اًخسبري املفوض ثربم ملسة زمٌَة ظًو

ة ثلِميِا وحتَُهنا يف إظار املصاحـة اًخـاكسًة إلدذال اًخـسًالت اًالزم

 .ملساٍصة مذعَبات املصفق

إن اًخدبؽ ومصاحـة اًـلود ميىن أن ثًذج ؾيَ ذالفات، إما أن حتي يف 

وأًرس أن أصري أهَ . إظار امللذضَات اًخـاكسًة، ومن بُهنا مسعصة اًخحىمي

رمغ ثوفص اًسَعة املفوضة ؿىل آًَة ٌَمصاكبة، فإهَ أظبح من اًرضوري ؿىل 

ة كسراهت ا يف ُشا اجملال، حىت حمتىن من الاضعالع ازلاؿات احملََة ثلًو

 . مبسؤوًَهتا اكمٍك وبلك جناؿة

وزارة اصلاذََة، بعفهتا وزارة وظَة، جسِص ؿىل احرتام ثعبَق اًـلود، 
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ن إصارة ازلاؿات احملََة ًخلسمي اصلمع اًخلين واملواهبة اًالزمة، نٌل  وثبلى ُر

يف ثلاٍرص اجملاًس س خـمي اًوزارة ؿىل فصض احرتام اًخوظَات اًعادرة 

ة ٌَحساابت، واختاذ اكفة اًخسابري اًىفٍِك ابصلفاع ؾن معاحل  ادلًِو

 .املواظيني وحٌلًة كسرهتم اًرشائَة

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .صىصا اًس َس اًوزٍص، ووضىصمك ؿىل مسامهخنك يف ُشٍ ادلَسة

هًذلي إىل األس ئٍك املوهجة إىل كعاع اًدضلَي، اًلكمة ًنك اًس َس 

 .صاًوزٍ

 :اًس َس اًوزٍص امللكف ابًـالكات مؽ اًربملان

 اًس َس اًصئُس احملرتم،

إذا مسحمت ًالؾخبارات اًيت حتسزيا ؾهنا يف اًبساًة، هعَب ثأحِي 

األس ئٍك املوهجة إىل اًس َس وزٍص اًدضلَي، هؼصا الًزتامات ظارئة ثخـَق 

 .ابذلوار الاحامتؾي

 .صىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .ادة أحصاب األس ئٍكصىصا، اًلكمة ٌَس

 :املسدضار اًس َس ؾبس اًصحمي ؾمثون

 اًس َس اًصئُس،

 اًسادة اًوزراء،

 اإلدوة املسدضاٍرن،

حنن ؾيسان يف فًصق األظاٌك واملـادضة ما ؾيسان حىت يش مضلك، 

ىن برشط حضور اًوزٍص األس بوع امللبي وبصجمة اًسؤال دايًيا األس بوع  ًو

مذفلني، ما اكٍن حىت يش مضلك، ألن امللبي، إذا اكن ُشا اًرشط احٌا 

ؾيسان سؤال رمم هيم ُشا اًلعاع وهيم املاكثب واإلدارات اًٌل اتبـة ًِاذ 

 .اًلعاع

 .وصىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .صىصا، فًصق اًخجمؽ

 :سنُ املسدضار اًس َس ؾبس اسلَس احس 

 .بسم هللا اًصمحن اًصحمي

 اًس َس اًصئُس،

سدضار، أهَ ميىن ًيا أن هؤخي احٌا يف هفس اٍمنط مؽ اًس َس امل 

 .اًسؤال دايًيا ًألس بوع امللبي، مؽ رضورة حضور اًس َس اًوزٍص

 .وصىصا اًس َس اًصئُس

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .فًصق الاس خلالل

 :املسدضارة اًس َسة ذسجية اًزويم

 98ثأحِي اًسؤال املوضوع ؿىل وزارة اًدضلَي فامي خيط الاثفاكِة 

 .ًألس بوع امللبي

 :رئُس ادلَسةاًس َس 

 .إن صاء هللا، اًفًصق الاصرتايك

 :املسدضار اًس َس حفِغ وصاك

هفس اًيش ألن ُاذي املصة اًثاهَة واًسؤال هخاؾيا ًؤخي، ذاظة أن 

 .اُشا اًلعاع هَـصف ؿسة دصوكات، ومن األفضي أهَ ٍىون اًوزٍص حارض 

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 . صىصا ًنك

 اًس َس وزٍص اًثلافة حول رضورة هًذلي إىل اًسؤال اآلين املوخَ إىل

دمع اًـمي اًثلايف، اًلكمة ألحس اًسادة املسدضاٍرن من اًفًصق الاس خلاليل 

 .ًخلسمي اًسؤال

 :املسدضار اًس َس ؾبس اًسالم اٌَبار

 .صىصا اًس َس اًصئُس

 اًس َس اًوزٍص،

 اًس َسة اًوزٍصة،

 إدواين املسدضاٍرن،

ًثلافة يف ثعور اًضـوب اًس َس اًوزٍص، كس ال خيفى ؿََنك أمهَة ا

ني مبسى حفاػِا  واًصيق هبا إىل معاف اصلول املخلسمة، فذعور اًضـوب ُر

ؿىل موروهثا اًثلايف من مآثص اترخيَة وأؾؼم ما فهيا اًىذاب، ونٌل كال 

 ". وإذا كابت األحصاب، فعاحب اًىذاب: "اًضاؾص

شا وهؼصا ألمهَة ُشا اًىذاب، ما مسى احهتاد وزارحنك يف ثعوٍص ُ

ن إصارة اًلصاء من هجة بسمع اًىذاب واملؤًفني واملفىٍصن؟   اًىذاب وحـهل ُر

وما يه اًس َاسة اًيت ثيوي وزارحنك اًلِام هبا حىت ىصىق ابملوروث 

 اًثلايف إىل معاف اصلول املخلسمة، وأمهِا اًِىذاب واًُىذاب؟ 

 .وصىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

ًوزٍص يف إظار ادلواب ؿىل صىصا اًس َس املسدضار، اًلكمة ٌَس َس ا

 .اًسؤال

 :اًس َس بًسامل محُش، وزٍص اًثلافة

 اًس َس اًصئُس،

 اًس َس املسدضار احملرتم،

ظبـا، ُشا اًسؤال ًيسرج يف س َاسة دمع اًثلافة بلك أصاكًِا 
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ودروهبا، ًِشا أكول بأن اًوزارة ثيفش س يواي بصانجما أو ٍلوؿة من بصامج 

 . ًثلافِةاصلمع، هتم خمخَف اجملاالت ا

ابدذعار صسًس، ُياك دمع اجملال اًفين من ذالل دمع اإلهخاج واًرتوجي 

مالًني درمه،  6املرسيح، اطلي ختعط هل س يواي كالفا ماًَا ًلسر ب 

ضات  ة مضن بيس رشاء اًـصوض وثـًو ًضاف إًََ ما ختععَ ملسٍٍصهتا ادلًِو

 . مالًني وهعف درمه 6احملارضٍن من اؾامتدات ثياُز 

 ُ شا حسًر اًـِس، واًوزارة دععت مث  ياك دمع األقيَة امللصبَة، ُو

أًف درمه، وٍوكن يف دمع األؾٌلل املوس َلِة  611مالًني و 5كالفا كسرٍ 

أًف درمه ًلك معي، واهعَق ُشا  411بلالف مايل حسد سلفَ يف 

 %61، ومٌحت اٌَجية ذلس اآلن 3122اًيعف من اصلمع يف بساًة س ية 

ؽ امليخلاةمن اًلالف املايل   . اخملعط ًِشا اًربانمج ٌَمضاًر

ًضاف إىل ُشا اصلمع مبَف مََوين درمه، ختععَ اًوزارة س يواي صلمع 

اًخـاضسًة اًوظيَة ٌَفٌاهني اًيت ثخوىل اًـياًة ابألوضاع الاحامتؾَة واًعحَة 

مََون درمه ًخىصمي اًصواد من املبسؿني  811ٌَفٌاهني، وختعَط مبَف 

 . أسسوا ذسمات خٍََك ٌَثلافة واًفن ببالدانواملثلفني اطلٍن 

ؿالوة ؿىل ذكل، ثيؼم اًوزارة يف خمخَف املياظق رمصخاانت 

اذلفاظ ؿىل املوروث اًثلايف اًوظين وثعوٍصٍ، : موضوؿاثَة، حتلق كاًخني

وضٌلن حصنة اًثلافات، ثدِح فصص اًضلي ٌَـامَني يف اجملال املوس َلي 

 . واًليايئ

أًف صلمع املِصخاانت  611مبَف مََوين درمه و ونشكل ختعط اًوزارة

أًف درمه صلمع  911مََون و 6امليؼمة من كبي أظصاف أدصى، ومبَف 

ُشا ابإلضافة إىل أوخَ أدصى من اصلمع، ثخجسس يف وضؽ . ازلـَات اًثلافة

ن إصارة خمخَف  اًلاؿات واًفضاءات اًخابـة ٌَوزارة، وزارة اًثلافة، ُر

ودمع ُؤالء يف أوضعهتم اًثلافِة من ذالل ظبؽ  اًفاؿَني اًثلافِني،

ا  .املًضورات واملَعلات وكرُي

يسرج ُشا يف س َاسة ثسؾمي  وأذريا، دمع اًىذاب واًلصاءة اًـمومِة، ًو

مََون درمه، وحزود اًوزارة  4اًىذاب وورش اًلصاءة، وىصظس هل س يواي 

جتسًس  بضلك دوري ارلزاانت اًوسائعَة وهلط اًلصاءة ابًىذب يف إظار

 .مالًني درمه 6أرظسهتا، وكس بَلت 

ة ٌَىذاب ونشكل املـصض  شا ال خيفى ؿََنك املـارض ادلًِو وأذريا، ُو

اصلويل ًًرش اًىذاب اطلي ًيـلس س يواي، ويف اصلورة اًسابـة ؾرش رظس هل 

 .مالًني درمه 6كالف مايل من 

 .صىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

ملسدضار يف إظار اًخـلِب ؿىل صىصا اًس َس اًوزٍص، اًلكمة اًس َس ا

 .اًسؤال

 :املسدضار اًس َس ؾبس اًسالم اٌَبار

 .صىصا اًس َس اًصئُس

بسوري ال ٌسـين إىل أن أهوٍ ابجملِودات ادلبارة اًيت ثبشًوهنا يف إظار 

جضجَؽ اًثلافة واًىذاب، كري أهين حعي يل ًبس اآلن ؾيسما مسـت، 

 811آالف وال   8واش  مََون؟ 811ونست أن أذُي وأصسٍ ابألركام، 

 . املالًني، ُشا يشء ؾؼمي، وجيب أن هفذرص بَ وهـزت بَ 8مالًني؟  

كري أهين، اًس َس اًوزٍص، وسائص املواظيني أفاخأ بأن سـص أو كمية 

ُست يف وسؽ اًلصاء، ذما حـي ؾزوف كاثي يف  اًىذاب أظبحت ابُؼة، ًو

ٌَمثن اًباُغ اطلي وسط املثلفني اطلٍن أظبحوا ال ًَمسون اًىذاب هؼصا 

َ  . أظبح ًواًز

فإذا اكن ُياك دمع، فِجب أن هَمسَ يف اًضارع ًدضجَؽ أبيائيا 

يا ًخياول ُشا اًىذاب، ولكٌل ثياول اًىذاب وإال وٍزداد كٌاؿة وجض بـا  ومفىًص

شا ًُس خباف ؿىل س َادحنك ألن دور  وأفاكرا حصىق بَ األمة بأهكَِا، ُو

ضـوب وثأظري اًض باب واٍهنج ابألمة إىل اًثلافة دور أسايس يف ثوؾَة اً 

 . ما ُو أفضي

ي اًضىص ؿىل إظالع اًصأي اًـام هبا، وال  فأان هبشٍ األركام أصىصمك حًز

شا ًُس بـٍزز ؿىل  ٌسـين إال أهوٍ وأصس حبصارة ؿىل جمِوداحنك ادلبارة، ُو

س َادحنك، س امي وُيا ثوحهيات مَىِة سامِة يف ُشا اًعسد اًيت جضجؽ 

 .اًىذاب واًثلافة بعفة ؿامةاًلصاء و 

 .فضىصا مصة أدصى

 :اًس َس رئُس ادلَسة

صىصا اًس َس املسدضار، اًس َس اًوزٍص حصد ؿىل اًخـلِب؟ اًلكمة ًنك، 

 .دكائق 3ؾيسمك اذلق، ؾيسك 

 :اًس َس وزٍص اًثلافة

 اًس َس املسدضار احملرتم، 

ة وزارة اًثلافة ال ميىن أن ثلوم ملام دور اًًرش، مؽ اًـمل أن مس ًٍص

ة اًًرش واًىذاب، وارلزاانت واحملفوػات،  اًًرش املخرععة امسِا مسًٍص

 ...إخل

ويه ختخار أهواع اًىذب اًيت ثًرشُا، مثال اًىذاب األول اطلي ٍصفضَ 

ؿامة اًيارشٍن، األؾٌلل اًاكمٍك ألكعاب وألدابء هبار اطلٍن بَلوا من اًـمص 

ًذلي أمه اًىذب اًيت هلول ؾخَا، واكٍن نخاب اًعفي ونشكل اًرتمجة اًيت ه 

يا، ظبـا، ثمت اًـمََة بخلكَف  .البس أن ثوخس يف ًلة اًضاد، ُو

أما فامي خيط اًيارشٍن، اًيارشون ادلسًون وساؿسمه بضلك أو بآدص 

بأمي أن ثيـىس ثكل املساؿسة ؿىل اٍمثن اطلي ًضـوهَ ٌَىذب اًيت 

ىن أنرث من ُشا ال ميىٌيا أن ىزامح، حنن  هوزارة، دور اًًرش ًًرشوهنا، ًو

 .اًيت يه دور اًًرش ثلوم يف اًلعاع ارلاص

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .اًس َس اًوزٍص، وضىصمك ؿىل مسامهخنك يف ُشٍ ادلَسة
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هًذلي إىل اًسؤال املوخَ إىل اًس َس وزٍص اًرتبَة اًوظيَة حول قَاب 

ص مع: اًخأظري اًثلايف داذي اذلصم ادلامـي، ٌَمسدضاٍرن احملرتمني اًسادة

أددِي، ؾبس اسلَس اًسـساوي، ذلسن بَبرصي، سـَس أرزًلي، َلس 

 . اًىبوري

 .اًلكمة ألحس اًسادة املسدضاٍرن

 :املسدضار اًس َس ؾبس اسلَس اًسـساوي

 .صىصا اًس َس اًصئُس

 اًس َسة اًوزٍصة، 

 اًس َس اًوزٍص،

 إدواين املسدضاٍرن، 

من اًعَبة امليدس بني متثي األحِاء ادلامـَة فضاءات ممتزية، جتمؽ خنبة 

ملـاُس ولكَات خمخَفة ومذرععني يف صـب مذـسدة، األمص اطلي ًًبلي أن 

ة ووض َعة داذي ُشٍ األحِاء،  جتس هل اهـاكسا يف وحود حصنة زلافِة حًِو

وفق أُساف وخمععات حصيم إىل اًصيق ابصلوق اًثلايف واًفين ًِشٍ اًرشحية 

ي ثيؼمي مـارض اًىذب، إًلاء من اجملمتؽ، ثرتمج يف أوضعة خمخَفة، مث

ا  .اًـصوض اًفٌَة واملرسحِة، وكرُي

وابًيؼص إىل أن األحِاء ادلامـَة الزاًت ثـري ُشا املوضوع ما ٌس خحلَ 

من اًـياًة والاُامتم، هعَب مٌنك، اًس َس اًوزٍص، أن ثوحضوا ًيا اًخسابري 

واًفين  اًيت سدذزشوهنا من أخي حـي اذلصم ادلامـي فضاء ًإلصـاع اًثلايف

 . واًصاييض

 .وصىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

صىصا اًس َس املسدضار، اًلكمة ٌَس َس اًوزٍص يف إظار ادلواب ؿىل 

 .اًسؤال

دضُضن، وزٍص اًرتبَة اًوظيَة واًخـَمي اًـايل وحىوٍن األظص أاًس َس أمحس 

 :واًبحر اًـَمي

 .صىصا اًس َس اًصئُس

ـَة، نٌل ًـمل اًس َس ًسذي ثًض َط اجملال اًثلايف ابألحِاء ادلام 

املسدضار، مضن املِام امليوظة ابملىذب اًوظين ًألؾٌلل ادلامـَة الاحامتؾَة 

لك س ية  واًثلافِة حسب اًلاهون امليؼم هل، حِر ًلوم املىذب يف بساًة

خامـَة بوضؽ بصانمج ذاص ابألوضعة اًثلافِة املزمؽ ثيؼميِا بلك مؤسسة، 

ص ؿَََ من ظاكات إبساؾَة ومؤُالت مؽ مصاؿاة دعوظَة لك هجة وما ثخوف

 .مادًة

نٌل ًسمع املىذب اًوظين اًخؼاُصات اًثلافِة اًىربى اًيت ًـصفِا اذلصم 

ادلامـي، هكِصخان املرسح ادلامـي بفاس، واملِصخان اصلويل ًفِمل اًعاًب 

ابصلار اًبَضاء، واملَخلِات ارلاظة ابإلبساع اًعاليب، نٌل ُو اذلال ابًًس بة 

خلى اإلبساع اًعاليب جبامـة ؾبس املاكل اًسـسي بخعوان أو صلورات مَ 

ا من األوضعة  املِصخان اصلويل ٌَموس َلى اطلي ًلام مبسًية أاكدٍص، وكرُي

 .اًيت حصظس ًِا مزياهَة رممة، ثرصف س يواي ًفائسة إدارات اذلي ادلامـي

وابملوازاة مؽ ذكل، وؾودة إىل ما ُو ظَب موضوع سؤال اًس َس 

اًٌل ُو ما ًلام داذي األحِاء ادلامـَة هفسِا، ًخلسم لك يح املسدضار، 

ة املزمؽ  خامـي بربانمج زلايف س يوي، ًخضمن األوضعة واًخؼاُصات اًس يًو

رتاوح املـسل اًـام بياء ؿىل ما مت إجنازٍ يف اًس يوات األذرية  ثيؼميِا، ًو

صة ثؼاُ 46و 41جملموع األوضعة اًيت ثيؼم س يواي بلك يح خامـي ما بني 

زلافِة، ظبـا ُشٍ ثؼاُصات حمََة، اًٌل اإلصـاع دايًِا ما ثَىووش مـصوف 

 .ؾيس خمخَف رشاحئ اًصأي اًـام، ًىن ُاذي أمور اًٌل يه كامئة

نٌل ًخوفص لك يح خامـي ؿىل مًسق زلايف، ًـمي بخًس َق مؽ املعاحل 

 اخملخعة بإدارة املىذب ًخحسًس وثيفِش اًربانمج اًوظين احملًل ًألوضعة

 .املخفق ؿَهيا

وجتسر اإلصارة إىل أن املىذب اًوظين ًألؾٌلل ادلامـَة الاحامتؾَة 

واًثلافِة، يف إظار اًـلسة اًيت مت إبصارما مؽ اصلوٌك اًس ية ما كبي املاضَة، 

، بعسد اآلن إؿساد دراسة س هتم معوم اًعَبة من أخي اًوكوف :311س ية 

خي وضؽ بصامج معي صامٍك هتم ؿىل حاحِاهتم يف اجملال اًثلايف، وذكل من أ

 .اكفة األحِاء وفق ظبـا ارلعوظَات واملياظق اًيت ثخواخس هبا

ومعال ؿىل ثوفري املوارد اًبرشًة املؤٍُك ًخأظري ُشا ادلاهب يف اذلَاة 

اًعالبَة، ًـمي املىذب نشكل حاًَا ؿىل ثوػَف أو اًخـاكس مؽ خمخعني 

ًِة  مٌخؼمة، وذكل فـال ٌَوظول ونشا متىني أظص املىذب من دورات حىًو

ؾيس املبخلى اًٌل حسدٍ اًس َس املسدضار أن جنـي فـال من األحِاء 

 . ادلامـَة فضاءات ٌَصيق اًثلايف بض باب ُشٍ اًبالد

 .صىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .صىصا اًس َس اًوزٍص، اًلكمة ٌَس َس املسدضار يف إظار اًخـلِب

 :املسدضار اًس َس ؾبس اسلَس اًسـساوي

صا اًس َس اًوزٍص ؿىل ُشٍ األحوبة املس خفِضة واملسكلة، إال أن ما صى

هعاًب بَ، اًس َس اًوزٍص، احٌا هود أن ثـمم ُشٍ اًربامج وأن جضمي مجَؽ 

األحِاء ادلامـَة ألن يف اًـسًس من املسن األحِاء ادلامـَة يه فلط مأوى 

امـي دايل ٌَمبُت ابًًس بة ٌَعَبة، ؿىل سبِي املثال إىل اذشًيا اذلي ادل

مسًية اًلٌَعصة ُو فلط مأوى ٌَمبُت، ًُس ُياك أي أوضعة ال زلافِة 

وال فٌَة وال رايضَة، والس امي ثيـصفو اًرشحية اًٌل نخضم ُاذ األحِاء 

ادلامـَة، يه رشحية ُياك ظاكات فـال ظاكات حِة، نشكل ُياك ظاكات 

 .ـيمثلفة اًٌل ميىن ًِا ثـعي اًىثري من داذي ُشا اذلصم ادلام

وطلا، هَمتس مٌنك، اًس َس اًوزٍص، ابش إؾعاء أمهَة ًِشٍ املياظق اًٌل 

مىُضمَِاش ُاذ اًربانمج اًٌل نُضمي واحس اًـسد هبري دايل األحِاء 

 .وصىصا. ادلامـَة ؿىل املس خوى اًوظين
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 :اًس َس رئُس ادلَسة

صىصا اًس َس املسدضار، اًلكمة ٌَس َس اًوزٍص يف إظار اًصد ؿىل 

 .اًخـلِب

 :ًس َس وزٍص اًرتبَة اًوظيَة واًخـَمي اًـايل وحىوٍن األظص واًبحر اًـَميا

 .صىصا اًس َس اًصئُس

مالحؼات اًس َس املسدضار وحهية فـال، أان اًصمق اًٌل اؾعَخو ُو 

املـسل ظبـا ابًًس بة خملخَف األحِاء ادلامـَة اًٌل ويخوفصو ؿَهيا، اًٌل 

و من ذالل ُاذ اًـلسة ا ًيت أبصمت مؽ املىذب اًوظين بلَت هلول فلط ُو

 .ًألصلال الاحامتؾَة واًثلافِة وادلامـَة، امللاربة كادي ثخلري

إىل حسود اآلن ويا نًض خلَو وفق امللرتحات دايل األحِاء ادلامـَة اًٌل 

ظبـا فهيا ادذالفات ما بني لك األحِاء، اآلن سدٌجز دراسة اًٌل كادي 

اء ؿىل ما ُو مـاٍن ال ثمت حتسد ابًضبط أص يو يه اذلاحِات اًٌل بي

الاس خجابة إٍهيا من ذالل األوضعة األدصى اًٌل حتخضهنا ادلامـات، وبياء 

ؿىل ُشٍ اذلاحِات س خوضؽ دعط معي وظيَة اًٌل فهيا ملرتحات من ُاذ 

اذلاحِات وفهيا امللرتحات اًٌل ميىن جيَهبا نشكل املىذب حبنك ارلربة اًٌل 

ثـاكس مـِا اآلن ابش ميىن ًِا ثًضط ُاذ هَخوفص ؿَهيا، واًىفاءات اًٌل 

 .ادلاهب من اذلَاة اًعالبَة

 .صىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 . صىصا اًس َس اًوزٍص

اًسؤال اًثاين موخَ إىل اًس َس وزٍص اًرتبَة اًوظيَة وموضوؿَ اًخـَمي 

ؾبس اجملَس املِايش، أمحس : اًـايل ارلاص، ٌَمسدضاٍرن احملرتمني اًسادة

 . ، مععفى سالمةرمسي زرهوكبَب، بيُس، َلس أ

 .اًلكمة ٌَيس زرهو

 :املسدضار اًس َس رمسي زرهو

 .بسم هللا اًصمحن اًصحمي

 اًس َس اًصئُس،

 اًس َس اًوزٍص،

 اًس َسة اًوزٍصة،

 أدوايت املسدضارات، 

 إدواين املسدضاٍرن،

اًس َس اًوزٍص، حصدط وزارحنك ٌَـسًس من مـاُس اًخـَمي اًـايل 

ة املسجَني هبشٍ املـاُس ًخابـون دراس هتم يف األذري ارلاص، ًىن اًعَب

ٍىدضفون أن املـِس كري مـمتس وابًخايل فإن اذلعول ؿىل اًضِادة مل ًـس 

 . جيسي صُئا

 ما يه، اًس َس اًوزٍص، آًَات اًوزارة ٌَمصاكبة؟ 

 .وصىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .صىصا اًس َس املسدضار، اًلكمة ٌَس َس اًوزٍص

 :رتبَة اًوظيَة واًخـَمي اًـايل وحىوٍن األظص واًبحر اًـَمياًس َس وزٍص اً

 .صىصا اًس َس اًصئُس

ُو يف اًواكؽ من ذالل اًسؤال اًٌل ظصحو اًس َس املسدضار حول 

دايل  3مصاكبة أداء مؤسسات اًخـَمي اًـايل ارلاص، احٌا يف اًواكؽ أمام 

خي احذضان واحس األبـاد يف ُشٍ املصاكبة، اًبـس األول ههيم اًرتدِط من أ

و  اًًضاط أمسو اًخىوٍن ابملواظفات اًٌل هَـصفِا ازلَؽ، يف اًبـس اآلدص ُو

 .اؾامتد مساكل اًخىوٍن هفسِا

وفَِ أمور واحضة  3118ابًًس بة ٌَرتدِط، حيسدٍ املصسوم دايل ًوهَو 

هَجي يش حس اًٌل ؾيسو مرشوع ابش ًسٍص مؤسسة دايل اًخىوٍن اًـايل 

واحس اًـسد دايل اًرشوط يف اًبساًة، أوال ًـعَيا ارلاص ويعَبو مٌو 

ظبـا مَف حول األبـاد املادًة دايل املرشوع، اًبياايت واًخجِزيات وما إىل 

ذكل، اثهَا ٍىون هَخوفص ؿىل مسٍص حصبوي ًـعَيا فىصة ؿىل أص يو ُو اًعامق 

ـعَيا ثعور ؿام حول فني كادٍن هبشا  اًرتبوي اًٌل كادي ٌض خلي فَِ، ًو

 .وع، ُشا فامي خيط اًرتدِطاملرش 

ظبـا ملادٌش حتي يش مؤسسة إال إىل اكهت ثخوفص ؿىل ُشٍ 

اًرتادِط، اكٍن بـغ اذلاالت اًٌل فـال فذحوا مؤسسات بسون ما ثخوفص 

ؿىل حصادِط وكادي هـعي ٌَس َس املسدضار إىل اكهت ؾيسو رقبة يف 

دايل  :يه ذكل اذلاالت اًٌل وكفٌا ؿَهيا مثال ذالل اًس ية املاضَة، 

 .اذلاالت واًٌل مت إكالكِا

اآلن اًبـس األدص اًٌل فَِ مس خجس هبري اًٌل ُو الاؾامتد دايل املساكل 

و اًٌل هَـعَيا ُاذ اًضٌلهة اًٌل هَخحسث ؿَهيا اًس َس املسدضار ابًًس بة  ُو

يات، اًضوابط اًٌل نهتم الاؾامتد  ٌَعَبة اًٌل نُس خافسوا من ُاذ اًخىًو

وضـِا من ذالل املصسوم اًٌل ظادكت ؿَََ اذلىومة يف دايل املساكل مت 

، واًٌل هَـعَيا بضلك دكِق أص يو يه املصاحي اًٌل دعِا 3121مارس 

ثلعؽ من ذالل ادلواب ؿىل واحس اصلفرت دايل اًخحمالت اًٌل ُو يف هناًة 

األمص فلط اس خًساخ دايل املساظص اًٌل ويـمَو هبا ابًًس بة ٌَجامـة 

ظص اًـمومِة، واًٌل اآلن ظارت ثعبق بضلك واحض ومؤسسات حىوٍن األ

 .ؿىل لك املؤسسات دايل اًخىوٍن يف اًلعاع ارلاص

هـعي فلط فني وظَيا يف ُاد اًيش إىل حسود اًَوم، أن اؾامتد دفاحص 

اًخحمالت مت يف صِص ًوًَوز دايل اًس ية املاضَة، اآلن ُاذ اًوكت اًٌل 

 363ن أخي اؾامتد املساكل يه احٌا فَِ، اًعَبات اًٌل ثوظَيا فهيا م

ي املايض، ًلوم  31ظَب، اهعَلت اًـمََة دايل اًخلومي اًرتبوي هنار  أبًص

هبا ابملياس بة أساثشة دايل ادلامـة امللصبَة مـمتسٍن من ظصف اًوزارة، 

ومعََة الافذحاص اًٌل هَخلكم ؿَهيا اًس َس املسدضار، ظسفة ظبـا، كادي 

بة ًاكفة املؤسسات دايل اًخـَمي اًـايل ثيعَق كسا إن صاء هللا ابًًس  
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ارلاص، أمَيا أهنم ًسذَوا يف ُشا اإلظار دايل املواظفات ادلامـَة، وما 

ٍىون ُياك مس خلبال أي متَزي ما بني مساكل يف اًخىوٍن اًـام ومساكل يف 

 . اًخىوٍن دايل اًلعاع ارلاص

 .وصىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

َس املسدضار يف إظار اًخـلِب ؿىل صىصا اًس َس اًوزٍص، اًلكمة ٌَس  

 .ادلواب

 :املسدضار اًس َس املِسي زرهو

 . صىصا اًس َس اًوزٍص، صىصا بـس ؿىل ُشٍ املفاخأة اًسارة اًٌل كَمت ًيا

اًس َس اًوزٍص، احٌا ظصحٌا اًسؤال ألن ُياك إصاكًَة حلِلِة، 

، اًخَمَش اًخالمِش ًخجِون ًِشٍ املـاُس، املـاُس بـضِا ًخحاًي ؿىل اًخالمِش

ًسرس س يدني أو زالث س يوات بأهَ كادي ٌضس صِادة مـمتسة ويف األذري 

ًضَؽ س يدني أو زالث س يوات ُباء مٌثورا، ُاذي مسؤوًَة من؟ ُاذي 

مسؤوًَدٌا مجَؽ ومسؤوًَة اًوزارة، ألهَ دط ما ًخفذح أي مـِس إال 

َاء اًخالمِش ٍىوهوا مذأ نسٍن بأن وؾيسو صِادة مـمتسة، حىت اًخَمَش أو أًو

ُاذ اًخَمَش إىل اتبؽ دراس خَ كادي ٌضس واحس اًضِادة مـمتسة اًٌل مـرتف 

وُشا، اًس َس اًوزٍص، وكؽ ًيا دعوظا يف األكاًمي . هبا من ظصف اصلوٌك

ادليوبَة، اكن مـِس اًٌل اكصات فَِ اًخالمِش ويف اٍهناًة أظبحت اًضِادة 

 . ؾيسمه ؿسمية ادلسوى

هخلكم كل ؾن ػاُصة كالء اًوًوج ًِشٍ  نشكل، اًس َس اًوزٍص، هبلي

املـاُس، اًلالء، اًس َس اًوزٍص، ُاذي نخـصف بأهنا ػاُصة املواظيني 

ًخرضرون مهنا بزاف، ال يف اًخـَمي الابخسايئ ارلعويص، وال يف اًخـَمي 

اًثاهوي، وال يف اًخـَمي اًـايل، ألن ُياك فوارق بني ادلِات، فاألكاًمي 

اًلالء يشء كري ملبول، ودعوظا إذا ؾصفٌا وأهمت  ادليوبَة ُشٍ اًؼاُصة

ثـصفون، اًس َس اًوزٍص، وازلَؽ يف األكاًمي ادليوبَة اًخالمِش يف اًخـَمي 

اًـمويم ضاؾوا بسبب اإلرضاابت، والت اًياس ثخجَ ٌَخـَمي ارلعويص، 

ىن ُشٍ اًؼاُصة دايل اًلالء، اًس َس اًوزٍص، احٌا هبلَومك حصاكبوا وحىت  ًو

ىن بيش مـلول، وال ُاذ اً ؼاُصة دايل اًلالء اًياس ايذشوا اًصحب دايهلم ًو

س امي يف األكاًمي ادليوبَة األرض هَاذشوُا فابور، مجَؽ مسارس اًخـَمي 

 . ارلعويص ؾيسمه األرايض جماان، إذن حىت مه دط حىون األرابح حمسودة

 .وصىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

اًوزٍص يف إظار اًصد ؿىل صىصا اًس َس املسدضار، اًلكمة ٌَس َس 

 .اًخـلِب

 :اًس َس وزٍص اًرتبَة اًوظيَة واًخـَمي اًـايل وحىوٍن األظص واًبحر اًـَمي

 .صىصا اًس َس اًصئُس

فـال يف مصد ثـلِبَ اًس َس املسدضار ًعصح أحس اإلصاكالت اًٌل إىل 

حسود اآلن يه مس خـعَة ابًًس بة ٌَخسبري اإلداري دايل ُاذ املَفات، اًٌل 

املضلك دايل اًخـصفة واألمثان املعبلة من ظصف مايش لك اًلعاع ُو 

ىن اًبـغ من املؤسسات اًٌل فـال جس خفِس من وضـَات  ارلاص ظبـا ًو

 .وجس خلَِا

ال أدفِنك بأن يف حسود اًخيؼاميت اًيت هخوفص ؿَهيا اًَوم واًخأظري 

هب دايل اًلاهوين اًٌل ُو بني أًسًيا ؾيسان اذلق هوضـو اًَس ؿىل لك ادلوا

اذلَاة دايل ُاذ املؤسسات إال ُاذ ادلاهب ُشا، احٌا بعسد املصاحـة دايل 

ُاذ اًرتساهة اًلاهوهَة املؤظصة ًلك األوضعة داذي ُشا اًلعاع، وبسون 

صم ىزوال نشكل ؾيس ظَب واحس اًـسد دايل اًفـاًَات أن أحس اًرشوط 

فات  املس بلة سواء ؿىل اًيت سدمت مصاحـهتا ُاذ املسأٌك ُاذي دايل اًخـًص

 .مس خوى اًخـَمي اًـايل أو ؿىل مس خوى اًخـَمي املسريس

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 . صىصا اًس َس اًوزٍص، ووضىصمك ؿىل مسامهخنك يف ُشٍ ادلَسة

هًذلي إىل اًسؤال املوخَ إىل اًس َسة وزٍصة اًخمنَة الاحامتؾَة واألرسة 

اًلكمة ألحس اًسادة  واًخضامن حول مضاًرؽ واكٌك اًخمنَة الاحامتؾَة،

 .ًخلسمي اًسؤال املسدضاٍرن من فًصق األظاٌك واملـادضة

 : بويلي املسدضار اًس َس ؾبس اٌَعَف إسع 

 .ابمس هللا اًصمحن اًصحمي

 اًس َس اًصئُس، 

 اًس َسة واًس َس اًوزٍص،

 اًس َسة وزٍصة اًخمنَة الاحامتؾَة واألرسة واًخضامن احملرتمة،

ص واٍهتمُش من املِام اًيت ثضعَؽ هبا واكٌك إن املسامهة يف حماربة اًفل

اًخمنَة الاحامتؾَة، واًيت ثلوم هبا ؿرب دمع مضاًرؽ اًخمنَة املس خسامة وفق 

 . ملاربة جضارهَة ثعبَلا ًس َاسة اًلصب

ؽ ودورُا اإلجيايب واٍمتَزي يف اًخمنَة  وابًيؼص ألمهَة ُشٍ املضاًر

َىة، واحملخاخة مهنا ؿىل وخَ الاكذعادًة والاحامتؾَة خملخَف أكاًمي املم

اًخحسًس، يف إظار من اًخوزًؽ اًـادل، وحاكئف اًفصص بني هجات املمَىة، 

ة ٌَمياظق اًيت ثـصف دعاظا حادا، ذاظة اًبـَسة  ًو مؽ إؾعاء األًو

ؽ  واًيائَة مهنا، فإهيا هود أن وسائَنك، اًس َسة اًوزٍصة، ؾن جحم املضاًر

حامتؾَة وثوزًـِا ادللصايف ووس بة اس خفادة املربجمة من ظصف واكٌك اًخمنَة الا

 .لك هجة مهنا؟ وصىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .صىصا اًس َس املسدضار، اًلكمة ٌَس َسة اًوزٍصة

ة اًعلًل، وزٍصة اًخمنَة الاحامتؾَة واألرسة واًخضامن  :اًس َسة ىُز

 .صىصا اًس َس اًصئُس احملرتم
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 اًسادة املسدضاٍرن احملرتمني،

ًة أن أثلسم بضىصي إىل فًصق األظاٌك واملـادضة ؿىل ظصح أود يف اًبسا

ُشا اًسؤال وؿىل الاُامتم ابًـمي اًٌل نخلوم بَ واصلور دايل واكٌك اًخمنَة 

الاحامتؾَة يف مِسان اًخمنَة الاحامتؾَة اجملاًَة وحماربة اًفلص واإلكعاء 

ؽ ًِشٍ اًواكٌك، اًٌل  مت ارلَق دايًِا ونشكل اًخوزًؽ ادللصايف ٌَربامج واملضاًر

ؽ  ا من ذالل املصافلة املؤسساثَة دايل املضاًر من أخي اًلِام بأدواُر

اًوظيَة دايل اًخمنَة الاحامتؾَة، سواء اكهوا حامَهيا مٌخربني حمََني أو 

 .مجـَات اجملمتؽ املسين أو خمخَف املؤسساثَني

مٍك مؽ فاإلسرتاجتَة اذلاًَة دايل اًواكٌك الاحامتؾَة يه أهنا حىون مذاك

اًـمي دايل لك اًفاؿَني يف إظار واحس الاهخلائَة دايل لك األؾٌلل دايل 

املؤسسات اًـمومِة اًٌل نخزسم يف املَسان الاكذعادي والاحامتؾي، 

 :فاًـمي دايل ُاذ اًواكٌك ٍمتحور حول زالث حماور

ني أو مٌخربني؛ ة اًلسرات دايل اًفاؿَني احملََني، مجـًو  أوال، ثلًو

ؽ املسرة ٌضلذي وٌَدضلَي؛اثهَا،   اصلمع إىل املضاًر

اثًثا، املصافلة احملََة ًربامج وظيَة ٌَخمنَة الاحامتؾَة واًبرشًة، ؿٌَل بأهَ 

ُشٍ اًواكٌك يه حتت اًوظاًة دايل وزارة اًخمنَة الاحامتؾَة، اًيت ال ثخوفص 

ة، وابًخايل هـمتس يف معَيا اجملايل نشكل ؿىل واك ٌك اًخمنَة ؿىل امليسوبَة ادلًِو

 .الاحامتؾَة ومؤسسة اًخـاون اًوظين

إذن إىل حِيا وضوفو ص يو يه اذلعٍَك؟ بـجاٌك هبرية، اكٍن ُياك مت 

مرشوع، اًخلكفة اإلحٌلًَة وظَت ًػ  3383إجناز مٌش إوضاء ُشٍ املؤسسة 

ي دايل  82:  516أي  %53مََون درمه، واًواكٌك سامهت بًس بة اٍمتًو

ظًصق رافـة ًِشٍ املضاًرؽ واس خفادوا من ُشٍ  مََون درمه واًبايق ؾن

مََون دايل املس خفِسٍن واملس خفِسات، ومن مضهنم  :26املضاًرؽ أنرث من 

با اًيعف اًٌل ٌُل وساء، أضَف أهَ  ؽ ارثبعت  %:8ثلًص من ُشٍ املضاًر

ة اًَِالك الاحامتؾَة  شٍ املضاًرؽ موزؿة ؿىل حسب ثلًو ابًـامل اًلصوي، ُو

ؽ، األوضعة املسرة ٌضلذي واًدضلَي  2111األساس َة ب   911دايل املضاًر

ة اًلسرات ٌَفاؿَني  مرشوع، واًخمنَة اذلرضًة  569مرشوع، وثلًو

 .مضاًرؽ 6الاحامتؾَة 

أما فامي خيط اًخوزًؽ ادللصايف، مـَوم اًوكت ال ٌسمح أهيا هـعَو مجَؽ 

ىن أان أثوفص ؿىل مجَؽ األركام ُا يه مىذوبة ُيا، ميىن يل هلول  األركام، ًو

ؿاد  3118هجات، مٌش  7كل ؿىل أهَ يف اًبساًة ختَلت ُاذ اًواكٌك يف 

دايل ادلِات، وابًخايل اآلن ميىن يل أن هلول  27وسـت اٍمتثَََة دايًِا يف 

لة مـَوم مذفاوثة  ؿىل أهَ لك هجات املمَىة ندس خافس من ُاذ املضاًرؽ بعًص

اسات اًـمومِة، وابًخايل صلهيا هضَف ؿىل أهَ ُاذ اًواكٌك يه نخيفش اًس َ

واحس اجملموؿة من اًربامج دايل اًوزارة، وزارة اًخمنَة الاحامتؾَة واألرسة و 

اًخضامن ودايل وزارات أدصى، اًٌل نخيفشُا بخـاون مؽ ُاذ اًوزارات 

 .وحنن مس خـسٍن ابش هـعَو نخابة لك اًخسكِلات

 :اًس َس رئُس ادلَسة

ٌَس َس املسدضار يف إظار اًخـلِب ؿىل  صىصا اًس َسة اًوزٍصة، اًلكمة

 .ادلواب

 :بويلي املسدضار اًس َس ؾبس اٌَعَف إسع 

وضىصمك اًس َسة اًوزٍصة ؿىل ما ثلومون بَ من معي يف ُاذ اإلظار 

ُشا، إال أهَ اكٍن واحس املالحؼة بس َعة، ُو ُاذ واكٌك اًخمنَة الاحامتؾَة 

احس اًفئة من املواظيني داذي اًربامج دايًِا ما واذشاش بـني الاؾخبار و 

اذ املىفوفني ؿىل ظـَس ادلِات ثَوخسوا هفوسِم  اًرشفاء مه املىفوفني، ُو

بأهنم مذَلوموش ابصلور دايهلم، وبأن اذلىومة ما ؿاظَاش ذًم اًـياًة 

 .ارلاظة اًٌل دعِا ثـعهيا هلم

وطلكل، ثيعَبو مٌنك، اًس َسة اًوزٍصة، ابش ُاذ اًفئة من املواظيني 

ب اًـاخي مضن اًربامج اًٌل اًرشفاء  ابش اتذشمه بـني الاؾخبار يف اًلًص

 . يه قخىون مسعصة يف املس خلبي

 .وصىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .صىصا اًس َس املسدضار، اًلكمة ٌَس َسة اًوزٍصة

 :اًس َسة وزٍصة اًخمنَة الاحامتؾَة واألرسة واًخضامن

ايل املىفوفني، صىصا اًس َس املسدضار، ذهصت املسأٌك دايل اًوضـَة د

أان من مضن اًربامج اًٌل لكفٌا هبا واكٌك اًخمنَة الاحامتؾَة ؿىل اًعـَس 

ة اًلسرات  اجملايل، ُياك أربـة حماور أساس َة، واحسة مذـَلة بربانمج ثلًو

واًٌل نُس خافسوا مهنا نشكل مجـَات اًٌل نخـمي يف مِسان اإلؿاكة، واكٍن 

 .يوع الاحامتؾي واملساواة بني ادلًسنياًربانمج اًثاين ُو مأسسة ملاربة اً 

اًربانمج اًثاًر ُو دمع حلوق اًعفي، واًربانمج اًصابؽ اًٌل ُو 

موضوع دايل اًخـََق دايًنك مذـَق ابًخمنَة اصلاجمة ًألصزاص يف وضـَة 

م ػػػػػػػػإؿاكة، حِر أهيا لكفٌا ُاذ املؤسسة ابش ثلوم بواحس ًـين اًصس

(Un schéma directeur )ة دايل وضـَة األصزاص ًـين  َُلكة حمنًو

املـاكني ابش هـصفو ابًضبط أص يو يه اًَِلكة دايل اًياس اًٌل ٌُل مـاكني 

يف لك مٌعلة مٌعلة، ونشكل أص يو يه ارلسمات اًٌل هَمت اًخلسمي دايًِا 

من أخي أهيا هلومو بـلَية ُاذ اجملال دايل مساؿسة األصزاص يف وضـَة 

املىفوفني اًٌل احٌا هويل هلم واحس الاُامتم ابًف،  إؿاكة، والس امي األصزاص

وذكل من ذالل لك املَادٍن، ال فامي خيط اٍمتسرس دايهلم، وال فامي خيط 

ة ٌَخـَمي دايل املىفوفني، وال فامي خيط اًخوػَف  نشكل مبـَة ازلـَة اًـًَو

اذ  3121و :311دايهلم اًٌل مقيا بواحس اجملِود هبري وحىومة يف س ية  ُو

ًس ية ُاذي من أخي ثوػَف ٍلوؿة مهنم، وال يف املَادٍن دايل ثـٍزز ا

اذللوق دايهلم من ذالل املرشوع اًلاهون اًٌل ؾصضخَ اًوزارة ؿىل أهؼار 

األماهة اًـامة ٌَحىومة، ونشكل من ذالل ذَق اًعيسوق صلمع اذللوق 

دايل األصزاص املـاكني اًٌل يه نشكل كادي جسامه بلوة يف حتسني 
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ضاع دايل ُاذ املواظيني اًٌل ويـصفو األمل دايهلم واًعـوابت دايهلم، األو 

واًٌل ويـمَو لك ما وسـيا من أخي أهنم ٌس خافسوا من لك اذللوق دايهلم 

 . هكواظيني اكمًل املواظية

 .وصىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

وضىص اًس َسة اًوزٍصة ؿىل مسامههتا يف ُشٍ ادلَسة، ومنص إىل اًسؤال 

ول املوخَ ٌَس َس وزٍص اًعياؿة واًخجارة حول قزو امليخوخات اآلين األ

 . اًعًَِة ضـَفة ادلودة ًألسواق اًوظيَة

 .اًلكمة ألحس اًسادة املسدضاٍرن من فًصق األظاٌك واملـادضة

وين  :املسدضار اًس َس ؿالل ؾًز

 .صىصا اًس َس اًصئُس

 أديت املسدضارة، 

 إدواين املسدضاٍرن،

 اًس َس اًوزٍص،

حس يات الاهفذاح الاكذعادي اطلي اخنصط فَِ امللصب ُو  ًـي من

ثأَُي املس هتكل امللصيب حىت ٍمتىن من الاس خفادة من خمخَف أهواع اًسَؽ 

األحٌبَة واكذياهئا بأمثان مٌاس بة، ًىن املالحغ أن اًسوق اًوظيَة 

أظبحت ثـج مبجموؿة من امليخوخات سُئة ادلودة أو املرضة ابًعحة 

و ما  ٌس خسؾي رضورة ثسذي اذلىومة من ذالل اختاذ ٍلوؿة أحِاان، ُو

من اًخسابري وثفـَي املصاكبة اًعارمة ؿىل امليخوخات املس خوردة كبي وظوًِا 

يف حاالت نثرية افذلادُا ملـاًري  زبتإىل املس هتكل امللصيب، ذاظة أهَ 

َا  .اًعحة واًسالمة املخـارف ؿَهيا دًو

ص، ؾن اًخسابري واإلحصاءات اًيت يف ُشا اًعسد، وسائَنك، اًس َس اًوزٍ

حزمعون اًلِام هبا سلاًة املس هتكل اًوظين من امليخوخات املس خوردة سُئة 

 .ادلودة؟ وصىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .صىصا، اًلكمة ٌَس َس اًوزٍص

 :اًس َس امحس رىض صايم، وزٍص اًعياؿة واًخجارة واًخىٌوًوحِات اذلسًثة

 .صا اًس َس املسدضار احملرتمصىصا اًس َس اًصئُس احملرتم، صى

 اًس َسات واًسادة املسدضارون احملرتمون،

ا ابًـوملة واهفذحيا ودذَيا، يُو نٌل كَمت، اًس َس املسدضار، احٌا آمٌ 

ىن اًـوملة ما ثخـيُش بأن لك مٌخوج ميىن ًسذي ٌَسوق دايًيا وما  ًو

ة اًٌل احٌا ؾززان ُا يف ثَحرتمش ادلودة وما ثَحرتمش املواظفات اإلحباًر

با   211ُشٍ اًس يوات األذرية، ابش هـعَم واحس اًفىصة اكهت ؾيسان ثلًص

با دزان دااب إىل  ة، ثلًص وكادي ىًزسو هـززو ُاذ  311مواظفة إحباًر

ة  .املواظفات اإلحباًر

ماذا ًـين ُشا؟ ًـين بأن مًل ثَىون يش اس خرياد دايل يش مٌخوج 

ر ثياذشو واحس اًـَيات من أوال ثخىون واحس املصاكبة ؾيس الاس خرياد، حِ

ابش ثَـمَوا ( les laboratoires)امليخوخات وثيسفـومه ٌَمرخربات 

 .وثُضوفوا واش ثَحرتموا ذاك املواظفات

ويا متت مـادلة ما ًلارب ب  3121ابش هـعَم واحس اًصمق، يف 

من  %51، ارثفـت حوايل :311يف س ية  4:711مَف ملابي  76682

، وأسفصت هخاجئ اًخحاًَي واملـاًيات املبارشة ؾن املصاكبة ؾيس الاس خرياد

ىن  354ؿسم معابلة  ظيف، مؽ مٌـِا من اًوًوج إىل اًسوق اًوظيَة، ًو

ما ثًبلاويش يف الاس خرياد، حِر ثيلوًو احٌا ميىن الاس خرياد ما 

لة  وضوفوُش وال ميىن جيي من يش بضلان أدصى ما ثَسوزوش ؿىل اًعًص

 .ىون واحس املصاكبة داذي اًسوق اصلاذًلاًصمسَة، فذياذشو أًضا، ثخ

س من  ىشا، متت مصاكبة أًز ة ذالل س ية  8766ُو مؤسسة جتاًر

، %86، يه واحس الارثفاع دايل :311ذالل س ية  4:11، ملابي 3121

فاحٌا ؾيسان ذاك اًلٌاؿة وؿارفني بأن ُاذ ارلَي ًلؽ، فعَبيا من املصاكبني 

 الاس خرياد وأًضا يف اًسوق اصلاذًل، دايًيا ابش ٍىرثوا من ُاذ املصاكبة يف

 .حاٌك دفـياُا أمام اًلضاء 249وثبـيا كضائَا 

ابش ىوكي يشء آدص وثخـصفوا بأن من أخي ثـٍزز حٌلًة املس هتكل 

ة اًٌل  ثـمي ُشٍ اًوزارة ؿىل اًصفؽ من ؿسد املواظفات امللصبَة اإلحباًر

سو فهيا أنرث  .كَت كل، وكادي ىًز

نك واحس املرشوع راٍ دوزانٍ يف اجملَس اًوزاري وأذريا، كادي هلسم ً

كًصبا، ُو مرشوع كاهون خسًس ًخـَق مبصاكبة امليخوخات وارلسمات، وكادي 

ق  سو يف ُاذ اًعًص ًـعَيا واحس اإلظار كاهوين أجنؽ ابش ميىن ًيا ىًز

 . ُاذي، وحىون واحس املصاكبة دايل امليخوخات

 .وصىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

اًوزٍص، اًلكمة ٌَس َس املسدضار يف إظار اًخـلِب ؿىل صىصا اًس َس 

 .ادلواب

 :املسدضار اًس َس ؾبس اًىصمي بومنص

 .صىصا اًس َس اًصئُس

 اًس َس اًوزٍص، 

 اإلدوة املسدضاٍرن،

ُو دامئا ُياك فصق، اًس َس اًوزٍص، بني األركام وبني اًواكؽ، األركام 

سأٌك دايل اًعياؿة اًعًَِة يشء واًواكؽ يشء، وأظبح يف اًثلافة امللصبَة امل 

والت مثار ىىذة، ثيلوًو اًعيـة دايل اًضٌُوة، ألن املواظن امللصيب ما 

ثُذحسث من فصاغ، وإىل امضُذو إىل اصلار اًبَضاء، اًس َس اًوزٍص، راٍ 

أظبح امللصب، أظبحيا فرئان اًخجارب دايل واحس كادي جضوفوا اًواكؽ أن 

ني اًضـبَة اًٌل نرتوج ألن واحس ادلزء اجملموؿة دايل اإلهخاخات دايل اًع
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 . (chinatown)من اصلار اًبَضاء راٍ أظبح 

ىن  ُاذ اًياس راٍ اكٍن اًلزو، احٌا مايش ضس الاهفذاح ؿىل اًـامل، ًو

مايش ابمليخوج اًصديء، امليخوج اًصديء أوال ًخرضر مٌَ الاكذعاد اًوظين، 

ـاًري حمرتمة راٍ ما ماكًياش مٌافسة، حِر امليافسة إىل ما اكهدش امل

اكًًش مٌافسة، الاكذعاد اًوظين هَخرضر، املواظن امللصيب هَخرض بواحس 

شا ُو ارلعري، اًعحة،  امليخوج اًٌل ُو رديء، وأنرث من ُشا ُو

وندسمؽ، اًس َس اًوزٍص، واحس اجملموؿة دايل حاالت الادذياق اًٌل 

ؿة ظًَِة، اًسبب دايًِا ُو ذًم املسرن دايل املاء، واًٌل يه ظيا

 .وواحس اجملموؿة دايل اذلاالت اًٌل مسجٍك وراُا مـصوفة ؾيس امللاربة

ىن ارلعص ُو مًل كادي ٍىون املواظن  الاهفالت من املصاكبة اكٍن، ًو

ُو فأر اًخجارب ُشا ُو ارلعري، احٌا ما  -هَف ما كَت يف األول-امللصيب 

ىن ما ىىوهوش احٌا اًعصف اًضـَف، وراٍ امل واظن ضس أحس، ًو

يف حني أن اًعني اًضـبَة نخعسر .. هَدضىك، إًَ اًلسرة اًرشائَة دايل

( le déchet)واحٌا ثَعَفعوا ًيا ( la première qualité)ألورواب 

اذ اًيش ما يش يف ظاذليا  .ُو

 .وصىصا اًس َس اًوزٍص

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .صىصا اًس َس املسدضار، اًلكمة ٌَس َس اًوزٍص

 :ؿة واًخجارة واًخىٌوًوحِات اذلسًثةاًس َس وزٍص اًعيا

اًس َس املسدضار احملرتم، ىصحؽ ًِاذ اًالكم اًخايل اًٌل كَت، ما يش 

اًعني اًٌل ثخعسر ًيا األص َاء اًصدًئة، امللاربة دايًيا اًٌل حميض َو ٌَعني 

ابش ثُرشًو األص َاء اًصدًئة، ابش ىىوهو واحضني، واحٌا دعيا البس حنمَو 

 . َتاملس هتكل هَف ما ك

أان ما ؾيسٌش بزاف هخاع اًوسائي اًلاهوهَة، املواظفات أان كَت كل 

ا، املصاكبة ظَـياُا، و  311أنرث من  ذا األركام، ظَـيا أنرث اوكادي ىًزسُو

اًٌل كَت  %51وال  %71هخاع املصاكبة يف اصلاذي، أنرث من  %91من 

حىون  كل يف الاس خرياد، واًلاهون اًٌل كادي جيي، ًـين بأن البس دط

ىن اكٍن  واحس اذلصص ؿىل ُاذ الاس خرياد اكن من ظصفٌا احٌا، ًو

مؤسسات أدصى اًٌل يه حىت يه دعِا حتصص ؿىل ُاذ الاس خرياد، 

واحٌا حىت احٌا ؾيسان اثعال مـِم، مثال مؽ ازلارك ابش هـززو ُشا 

 .اذلصص

زاانت اًٌل ُرضت ؿَهيم، ُشاك اكن مضلك كبي، سفامي خيط اً 

يا واحس املواظفة خسًسة، واًَوم ما ميىًش ًسذي يش خساهة، وؿادلياٍ، حب 

حِر ُاذ اًيش معي اًضجَج، كذي انس مؽ األسف، ما ميىًش ثسذي 

ىن مؽ األسف، اكٍن مازال اًسزاانت اًٌل  يش خساهة اًَوم ٌَملصب، ًو

اكهو جرشاو يف ذاك اًـِس اًٌل مذَحرتموش ُاذ املوظفات، مازاًني ؾيس 

ابلَيا هـمَو ومعَيا بـغ اذلاالت هخاع اًخواظي ابش  املواظيني، واحٌا

هفرسو هلم بأن دعِم ٌس خـمَومه بواحس اًعًصلة أدصى ابش ما ٍىووش 

 . الادذياق نٌل كَخَو

 .صىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 . صىصا اًس َس اًوزٍص

اًسؤال اآلين اًثاين موخَ ٌَس َس وزٍص اًعياؿة واًخجارة، موضوؿَ 

إدٌرس : ابمللصب، ٌَمسدضاٍرن احملرتمني اًسادة مس خلبي ظياؿة اًسىص

موالي احميس اًصايض، ؾبس اجملَس املِايش، َلس بصظين، اًلازي اًلصاربة، 

 .املسـودي

 .اًلكمة ٌَس َس املسدضار

 :املسدضار اًس َس إدٌرس اًصايض

 صىصا اًس َس اًصئُس،

 اًس َس اًوزٍص احملرتم،

 اًس َسات واًسادة املسدضاٍرن،

عَب من اًس َس اًصئُس أهَ اًوكت املخبلي خيَََ يل اًٌل كادي ه

 .وحيخفغ بَ ٌَخـلِب إىل اكن ذمىن

 اًس َس اًوزٍص احملرتم، أي مس خلبي ًعياؿة اًسىص ابمللصب؟ 

 .صىصا اًس َس اًصئُس

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .اًلكمة ٌَس َس اًوزٍص

 :اًس َس وزٍص اًعياؿة واًخجارة واًخىٌوًوحِات اذلسًثة

 .زاُص -اسلس هلل  -املس خلبي  ُو اكٍن واحس

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .اًخـلِب

 :املسدضار اًس َس إدٌرس اًصايض

 .صىصا اًس َس اًصئُس

ة  ًو ُشٍ يه اًعياؿة، اًس َس اًوزٍص، اًلشائَة، جيب أن ثـعى ًِا األًو

ألهنا إسرتاثَجَة ابًًس بة ًألمن اًلشايئ، ومك من حىومة أسلعت بسبب 

ا ملَف األمن اً  .لشايئثسبرُي

 اًس َس اًوزٍص احملرتم، 

إن إكالع اًعياؿة اًوظيَة، ال ميىٌَ أن ًخحلق إال بلاظصة أساس َة أال 

ويه اًعياؿات اًلشائَة، مثال ويا هسمع اذلََب، اآلن أظبح مثن اذلََب 

أردط من مثن املاء دايل س َسي ؿًل، مثن املاء دايل س َسي ؿًل ثباع 

 .رايل 71رايل ٌَرت ومثن اذلََب ب 221مثال 

وت، اآلن حنلق انخفاء ذايت وهعسر ُشٍ املادة  نشكل ويا هسمع اًًز

 . األسـاربفضي دمع اإلهخاج وحتٍصص سوق 
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اًس َس اًوزٍص، كعاع اًسىص اًٌل حلكمت كل ؿَََ، اآلن حنن يف حرية 

من أمصان، ألن اهامت كَخو األمور كادًة مزاين، املـامي يف ثلٍصصهيا األذري 

مالًري، ومك من مـمي أكَق؟ مؽ اًـمل أن اصلمع  4ر ب جسجي دسارة ثلس

املوخَ ًِشٍ املـامي من ظيسوق امللاظة، أي اًفَوس دايل امللاربة، ًلسر، 

مََار س يدمي، حنن مؽ املـامي، مؽ  811مََار و 711اًس َس اًوزٍص، ما بني 

ا ومؽ اًفالح ومؽ املس هتكل ومؽ اًـٌلل  .ثعوٍُص

مليخج أي اًفالح امللصيب، نٌل دمعت اصلوٌك اًس َس اًوزٍص، إذا دمعيا ا

زراؿة اذلوامغ مبارشة، سرنحب اًدضلَي، نشكل س يحافغ ؿىل ُشٍ 

املـامي من اإلفالس وسرنفؽ مس خوى ؿُش اًفالحة، وس يحمي املس هتكل 

 .من ثلَبات األسـار اصلوًَة

اًس َس اًوزٍص، اًسؤال داييل كادي ٍىون واحض، إذا أؾَعيا ًِاذ 

 ثًَذجوا كعب اًسىص ودمعيامه داك اًياس اًٌل ثَسٍصو اًفالحة اًٌل

أن كعب  مالًني وهعف ٌَِىذار، سًضجـِم واًلك ًـمل 4اًلعب ب 

اًسىص مصدودًخَ ثخجسد ظٍَك جسؽ س يوات، إذن مبـىن أن امللصب ًن 

 7611ٍىون يف حاخة إىل اصلمع من ظيسوق امللاظة، بي سريحب ما ًلارب 

 .مََار دايل اًس يدمي

ب مٌم اًس َس اًوزٍص ومن ارلرباء اًٌل مـم دراسة ُشٍ وأظَ

امللرتحات ابدلسًة املعَوبة وابًوظيَة ألن ُشٍ أموال اًضـب ثضَؽ بفـي 

 . ُشٍ اًس َاسة

 .صىصا اًس َس اًصئُس

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .صىصا اًس َس اًصئُس، اًلكمة ٌَس َس اًوزٍص

 :ثةاًس َس وزٍص اًعياؿة واًخجارة واًخىٌوًوحِات اذلسً 

 .صىصا اًس َس املسدضار احملرتم

احٌا كادي هلومو هباد اًيش اًٌل ظَبت مٌا وكادي وضوفو مؽ اًس َس 

 . وزٍص اًفالحة واًس َس ىزار بصنة اًٌل ُو اًٌل ًخلكف بعيسوق امللاظة

فامي خيط اًسؤال دايكل ابش هويل هـعَم بـغ املـعَات، ُو يف 

عاع اًسىص هَف ثخـصف، كامت اًسَعات اًـمومِة بخحٍصص حزيئ ًل 7:

ة اًخابـة ٌضلوٌك، ويف ؿام  8::2يف   3116اكن إدماج هخاع املـامي اًسىًص

ذاك املـامي األربـة فوثت بياء ؿىل ظَب ؾصوض ًرشنة هوزميار، من بـس 

 اًبميِيَةذاك اًيش وكـت اذلىومة واحس اًربانمج ثـاكسي مؽ اًفِسراًَة 

 3119كادي خنسمو بني س ية امللصبَة ٌَسىص، أش ثخلول؟ ثلول بأن 

، وهيسف ُشا اًـلس إىل ثـٍزز ثيافس َة ُشٍ اًعياؿة، واحٌا 3124و

 .ذسامني يف هفس اًيشء اًٌل كَيت

اثهَا، ارلعط ٌَحفاظ ؿىل اس خلصار مثن اًبَؽ ٌَمس هتكل، حِر ؾيسان 

البس احٌا ثًضوفو اًسىص ما هَزتادش، ُاذ اًيش ؿالش دذَيا يف ُاذ 

 .اًـلس

ني دذي اًفالحني، احٌا ذاك اًثالزة اًٌل اُرضيت ؿَهيم اثًثا، حتس

 . داذَني يف ذاك اًربانمج

 366ففامي خيط املَسان اًعياؾي، اكٍن واحس الاسدامثر ذلس اًَوم هخاع 

مََار، الش ُاد  467مََار هخاع اصلرمه، اًٌل اًلالف املايل اًٌل حتسد ًو 

 الاسدامثر؟

ي إهخاج مـامي اًسىص ارل  ام إىل إهخاج اًسىص األبَغ؛أوال، حتًو

ة، ابش ًبلى ٍىون  اثهَا، اًصفؽ من اًعاكة اإلهخاحِة ٌَمـامي اًسىًص

 اًـصض موحود؛

اثًثا، ؾرصهة وسائي اإلهخاج، ابش هلعو من اًعاكة، وٍىون ؾيسمه 

 واحس اًخيافس َة ًِاذ املـامي؛

آالف  4رابـا، اًصفؽ من ظاكة اًخىٍصص ملـمي اًسىص ابصلار اًبَضاء إىل 

 .ظن ًومِا

فامي خيط املَسان اًفاليح، ابش هوًَو ٌَفالحني اًٌل اُرضيت ؿَهيم، 

ة بني مجَؽ اًرشاكء، فهيم مجـَات مٌخجي  أوال مت إبصام اثفاكِات رشانة هجًو

ة ًالسدامثر اًفاليح ورشنة هوزميار؛ ة، املاكثب ادلًِو  اًيبااتت اًسىًص

ة ذات املصدودًة اًـاًَة اثهَا، إدذال هوؾَة خسًسة من اًيبااتت اً  سىًص

(la semence monogerme) من املساحات  %89، جضمي حاًَا

 امللصوسة، وكادي هـاود وضوف مؽ اًيس أدٌوش يف ُاذ اًلضَة؛

با  ًِشا هخاع املساحات اخملععة  %86اثًثا، حمنَة املىٌية، اًَوم ثلًص

 ثخسوز ؾن ظًصق املىٌية، اًوسائي هخاع اآلًَات؛

 َؽ ذَق امللاوالت اًعلرية واملخوسعة؛رابـا، جضج 

 ذامسا، جضجَؽ اًسلي ابًصش؛

 .سادسا، جضجَؽ اًبحر واًخمنَة

 7.6مًل ثًضوفو اذلاٌك اًَوم ثيجربو بأن مـسل إهخاج اًسىص داز من 

، واكٍن مازال واحس 3121ظن س ية  9إىل ما ًفوق  3119ظن س ية 

ؽ وزارة اًفالحة ابش املرشوع رمم من رشاكت هخاع هوزميار ابش ابثعال م

أًف ُىذار مبيعلة اًلصب  46ٌضجـوا جتِزي واحس املساحة ثلسر ب

ة  . وس َرعط حزء ُام من ُاذ األرض ًزراؿة اًيبااتت اًسىًص

 .صىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 . صىصا اًس َس اًوزٍص

آدص سؤال مربمج يف خسول أؾٌلل ُشٍ ادلَسة موخَ أًضا ٌَس َس 

موضوؿَ افذلار مسًية اًصابط ملـصض ذاص وزٍص اًعياؿة واًخجارة، 

 . ابمللاوالت واًرشاكت

 .اًلكمة ألحس اًسادة املسدضاٍرن من اًفًصق الاصرتايك ًخلسمي اًسؤال

 :املسدضار اًس َس حٌلين أحمزون

 .صىصا اًس َس اًصئُس
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 اًس َس اًوزٍص احملرتم،

 اًس َسة واًسادة املسدضاٍرن احملرتمني،

َِ أىنك ثسرهون جحم اصلًيامِة الاكذعادًة اًس َس اًوزٍص، ذما ال صم ف 

ة ٌَممَىة، اًيت حتخضن ص بىة  اًيت ثـُضِا مسًية اًصابط، اًـامصة اإلداًر

واسـة من اًرشاكت وامللاوالت اًيت ثًضط يف جماالت اًخجارة واًعياؿة 

 .وارلسمات

ورمغ وزهنا الاكذعادي، فإن مسًية اًصابط ال ثخوفص ؿىل مـصض ميىن 

من ؾصض وحصوجي مٌخوخاهتا، ذاظة وأن وس بة ًساًفة اطلهص امللاوالت ا

 .رممة من ُشٍ اًرشاكت حصبعِا ؿالكات ومـامالت ؿىل اًعـَس اصلويل

طلا، وسائَنك، اًس َس اًوزٍص، ؾن اإلحصاءات اًيت ثـزتمون اًلِام هبا 

ًدرسًؽ ومتىني مسًية اًصابط من مـصض مؤُي الحذضان املـارض اًوظيَة 

َة دؾٌل  . ٌَملاوٌك امللصبَة ذسمة ًالكذعاد اًوظين واصلًو

 .وصىصا اًس َس اًوزٍص

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .صىصا اًس َس املسدضار، اًلكمة ٌَس َس اًوزٍص ًإلخابة ؾن اًسؤال

 :اًس َس وزٍص اًعياؿة واًخجارة واًخىٌوًوحِات اذلسًثة

صىصا اًس َس املسدضار احملرتم ؿىل ظصح ُشا اًسؤال، ُو حلِلة 

ىن مؽ  ثيالحؼو بأن ُشا املضلك ُشا موحود، مايش يف مسًية اًصابط ًو

األسف يف مسن أدصى اًٌل حىت يه ثخوفص ؿىل واحس اًض بىة هخاع 

امللاوالت وميىن ًِا دعِا حىون ؾيسُا مـارض ثخحرتم وحىون ؾيسُا 

َة، ميىن ًِا حىون ؾصض ًِاذ امليخوخات  .مـاًري دًو

ا هوزارة أص يو ميىن ًيا هسٍصو؟ فاًَوم ابش ىصحؽ ملسًية اًصابط، احٌ

احٌا ميىن ًيا نٌل درانٍ يف مسًية فاس برشانة مؽ قصفة اًخجارة، اًٌل 

ثلسمت ًيا بواحس املرشوع ظموح إلوضاء واحس املـصض دويل مبسًية فاس 

وصارهوا مـِم اجملَس اًبضلي وادلِة، احٌا هوزارة ؾيسان واحس اًعيسوق 

ؽ هخاع اًلصف، وابً  ي مضاًر  .عبؽ دمعيا ُاذ املرشوع ُشاٍمتًو

أان اذلي اًٌل ميىن يل هلول ًنك ُو اًٌل اكهت واحس املبادرة هخاع 

املؤسسات احملََة، ميىن ًِا حىون اًلصفة هخاع اًخجارة وال وضوفو ميىن 

ي اًلصف،  ىن احٌا ؾيسان اًعيسوق ٍمتًو ٍىون يش واحس ايذش املبادرة، ًو

ن بـس هـعَو ٌَلصف اًفصظة ابش ؿالش؟ ألن معَيا ذاك اًعيسوق ابش م

ٍىون ؾيسمه واحس املسادِي وميض َو ًِاذًم الاس خلالًَة املاًَة اًٌل 

 .ابلَيامه ًوظَوا ًِا

فذيؼن بأن ُشا مرشوع اًٌل ميىن ثخزش املبادرة فَِ اًلصفة مؽ 

املخسذَني اآلدٍصن، واحٌا ثيلول ًنك اًَوم احٌا مس خـسٍن ابش حىت احٌا 

 . وعوضارك يف ُشا املرش 

 .وصىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 صىصا اًس َس اًوزٍص، اًلكمة ٌَس َس املسدضار يف إظار اًخـلِب

 :املسدضار اًس َس حٌلين أحمزون

ثًضىص اًس َس اًوزٍص ؿىل ادلواب دايًو وؿىل اصلمع اًٌل ثَلوم بَ 

 .ابًـموم وابرلعوص ٌَلصف اًخجارة واًعياؿة وارلسمات

ؿام ابش  31شا املرشوع ُاذي دااب نخـصفوا، اًس َس اًوزٍص، أن ُ

ىن  اكهت املساؾي ابش خنَلو ُاذ املصهب دايل املـارض يف اًصابط، ًو

ُىذار يف  23املضلك ُو اًوؿاء اًـلاري اًٌل ويَلاو فَِ مضالك، مٌحت 

ىن اكهوا ؾصاكِي، ؿاود اثين اًلامصة ثـعى ذاك احملي دايل  3::2 ًو

ىن ؿاواثين ؾصاكِي اًعوبُسات ابش ًخـمَوا متاك املـارض  . ًو

ُياك اآلن اثعاالت مؽ اًواكٌك دايل أيب ركصاق ابش ثـعَيا األرض متا 

ابش هسٍصو ُاذ املرشوع ُشا، وويعَبو اصلمع دايل اًوزارة دايًنك وويلرتح 

ثضم لك األظصاف، وذاظة اًوزارة دايًنك، قصفة اًخجارة هسٍصو دلية 

ًواكٌك دايل أيب ركصاق، ابش ورسؾو واًعياؿة، واًوالًة، وجمَس املسًية، وا

 . اًوثرية وهوظَو ًيدِجة يف ُشا اإلظار

 .وصىصا اًس َس اًوزٍص

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .صىصا اًس َس املسدضار، اًلكمة ٌَس َس اًوزٍص

 :اًس َس وزٍص اًعياؿة واًخجارة واًخىٌوًوحِات اذلسًثة

 .صىصا اًس َس املسدضار

رتم، معَت أظبـم ؿىل واحس ُو مؽ األسف، اًس َس املسدضار احمل

اًيلعة اًٌل سوداء ؾيسان مؽ األسف يف اًبالد ُو ُاذ اًلضَة هخاع اًـلار، 

شا مايش املرشوع األول اًٌل ثُذـعي وثُبلى، وثَرط اًياس ٍىون  ُو

 ثَىون ؾيسمه ذاك اًيفس، (le souffle sur le long terme)ؾيسمه 

ي ابش ًبلاو مس متٍصن يف ُا ؽ دايهلمؿىل املسى اًعًو احٌا . ذ املضاًر

الاكرتاح هخاؾنك إجيايب، واحٌا مس خـسٍن ابش هواهبومك وابش هـمَو ُاذ 

 . اٌَجية يف أكصب وكت إن صاء هللا

 .صىصا

 :اًس َس رئُس ادلَسة

 .صىصا اًس َس اًوزٍص

ووضىصمك ؿىل مسامهخنك يف ُشٍ ادلَسة، وكس ىىون يف هناًة ُشٍ 

 .صىصا ًنك، ادلَسة

 .ورفـت ادلَسة


