الىلىت ألاولى :
 - 1الخلشٍش ؤلاخباسي خىٌ أعماٌ اإلاجلغ الجماعي.
العُذ د .عبذ هللا بىواهى ( :سئِغ اإلاجلغ)
ئن هزا الخلشٍش ٌؽمل أوؽىت الشئِغ ومىخب اإلاجلغ بحن الذوسجحن :بعذ دوسة  5فبراًش
 2016ئلى دوسة ماي الحالُت التي هدً بفذدها.
أوال  :هدمذ هللا ووؽىشه على ما هدً فُه مً وعم وعلى ما جدلم في مذًىت مىىاط،
وخاـت الىجاح الىبحر للملخلى الذولي للفالخت في دوسجه الحادًت عؽش ،للذ وان هجاخا مهما
ظىاء مً الىاخُت الخىظُمُت أو مً هاخُت عذد الضواس الىافذًً للمعشك واإلاعدثمشًٍ في
اإلاعشك ،ظىاء حعلم ألامش بملء الفىادق أو اإلاىاعم أو ول اإلاعخلضماث ألاخشي التي جىاهب
اإلالخلى الذولي للفالخت .وهزا الىجاح هى هجاح لىا هزلً هجماعت ،خاـت وأهىا ظاهمىا في
جىفحر الىظائل اإلاىلىبت ختى ًيىن اإلالخلى في اإلاعخىي الالئم ،وؼهادة الضواس مً مخخلف
مىاوم اإلاغشب واهذ ولها ئًجابُت بهزا الخفىؿ .ووان أهم ش يء أزاس اهدباههم هى معخىي
الىظافت التي جىحذ عليها مذًىت مىىاط ،وهزه مىاظبت ليي أؼىش العادة والعُذاث الزًً
ظاهمىا في اؼخغاٌ اللجان الدعع ( )9اإلاىاهبت لخيهئ اإلاعشك ،ظىاء مً جشأظها أو مً ظاهم
في أؼغالها ،ظىاء في الىظافت أو في كعم الخذخالث أو كعم الخعمحر أو اللعم الخلني أو
كعم اإلاىاسد اإلاالُت أو بعن ألاكعام واإلافالح ألاخشي والتي واهذ معاهمتها ملذسة إلهجاح
اإلالخلى الذولي للفالخت وهي مىاظبت هزلً ألؼىش ول مً ظاهم مً كشٍب أو بعُذ في هزا
الىجاح وعلى سأط أولئً ،العلىت اإلادلُت التي ججىذث وُلت ؼهشًٍ أو أهثر وهي مىاظبت
هزلً ألؼىش ول اإلافالح الخاسحُت التي واهذ خالشة وُلت أًام اإلاعشك الذولي .وهزلً
ألامً الىوني خُث ججىذ لهزا اإلالخلى أصٍذ مً  3000عىفش مً أحل اظخدباب ألامً
بمذًىت مىىاط .وهي مىاظبت هزلً ألجلذم بالؽىش الجضٍل لىصاسة الذاخلُت واإلاذًش العام
لألمً الىوني وهزلً لللىاث اإلاعاعذة وسحاٌ اإلاىافئ على مجهىداتهم .هزا مً حهت ،مً
حهت أخشي فان الخلشٍش ؤلاخباسي خىٌ أعماٌ اإلاجلغ الجماعي ،ظُدىاوٌ  7مداوس
أظاظُت ،ظأخاوٌ اختزالها :
 - 1احخماعاث اإلاىخب :
علذ مىخب اإلاجلغ  5احخماعاث :
 احخماع ًىم .2016/02/22 احخماع ًىم 2016/03/04 احخماع ًىم 2016/03/161

 احخماع ًىم 2016/04/07 احخماع ًىم 2016/04/11ولها للاءاث هاكؽذ أهم ش يء وهى الهُيلت ،وؤلاعذاد للذوساث ومخابعت بشهامج عمل مىىاط
زم جلذًم مالخظاث خىٌ اإلاؽشوع الزي ظحري الىىس كشٍبا ،وٍخعلم بتهُئت غابت الؽباب
وهزا اإلاؽشوع في مشاخل أؼغاله ألاخحرة ،وظِبذأ عملُا خالٌ ؼهش ًىلُىص.
 – 2الاحخماع ببعن الىصساء :
 ًىم  12فبراًش  ،2016وان لىا للاء مع وصٍش الىلل والخجهحز بمذًىت فاط ،خُث كذمعشلا خىٌ :
 بشهامج الىصاسة بخفىؿ حهت فاط مىىاط.
 وـىذوق الخىمُت اللشوٍت ،خُث بلغذ خفت حهت فاط مىىاط مىه  5,6ملُاس دسهم
وخفت عمالت مىىاط مىه هى  554 :ملُىن دسهم ظدؽمل  5مداوس مً العالم اللشوي (
الصحت – الخعلُم – اإلاعالً اللشوٍت واإلااء والىهشباء )
هما أعذث اإلافالح الخاسحُت سفلت العُذ عامل عمالت مىىاط وألاوش الخابعت له ،أعذوا
البرامج اإلاخعللت بعمالت مىىاط و أعذوا اللُمت ؤلاحمالُت لها.
 ًىم  2016/03/09وان لىا للاء مع وصٍش الثلافت سفلت لجىت ممثلت للمجلغ بجمُعفشكه ،ووان الاحخماع مثمشا خُث جم جذاسط عذة هلاه وعلى سأظها هلىت جخعلم باظترحاع
اإلاهشحان الىوني للمعشح إلاذًىت مىىاط .وكذ وعذها العُذ الىصٍش خحرا ولحذ العاعت هدً
هيخظش الجىاب النهائي وظيخابع اإلاىلىع في خُىه.
 ًىم  28ماسط  ،2016وعلى هامؾ احخماع اإلاجلغ ؤلاداسي للىوالت الحمشٍت إلاذًىتمىىاط وبدمىس العُذ مذًش الخعمحر علذ احخماع جذاسظىا خالله عذة هلي مً لمنها
الخفمُم اإلاذًشي إلاذًىت مىىاط وكذ اهفب الىلاػ خىٌ الجىاهب التي حعِؽها بعن
الجماعاث الترابُت بهزا الخفىؿ .بعذ أن جذخل العادة سؤظاء الجماعاث بؽأنها.
 – 3احخماع مع العلىت اإلادلُت :
للذ واهذ لىا عذة اجفاالث مع العلىت اإلادلُت لىً ظأهخفي بزهش زالر احخماعاث
أظاظُت :
 ًىم  2016/03/04علذها احخماعا مع العُذ والي مذًىت مىىاط ظابلا والزيجذاسظىا خالله جدبع أؼغاٌ  SIAMاإلاعشك الذولي للفالخت ،ووان هزا الللاء بمثابت آخش للاء
مع العُذ الىالي العابم.
 ًىم  2016/03/17وبعذ  3أًام مً جىفِب عامل عمالت مىىاط الجذًذ علذهااحخماعا معه باظم سؤظاء الجماعاث الترابُت ،وكذ جم جذاسط عذة هلي خالٌ هزا الللاء،
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جلذم بها العُذ عامل عمالت مىىاط ( الخعاكذ – البرامج – دوس الففُذ – البىاء
العؽىائي ) وغحرها مً اإلاىالُع.
 ًىم  2016/03/21مع العُذ عامل عمالت مىىاط ،وكذ خمشث الللاء بففتي هائبابشإلااهُا إلاذًىت مىىاط وسئِغ حماعت مىىاط ،وخالٌ الللاء جمذ مذاسظت العذًذ مً
الىلي تهم عمالت مىىاط وعلى سأظها  " /جىمُت مذًىت مىىاط " ووان اإلاىلىع بمثابت
حعاؤٌ وؤلاحابت علُه.
 آخش للاء جم ًىم  2016/04/24بؽيل سظمي وجممً حذوٌ ألاعماٌ هلىخحن هامخحن: – 1ولعُت عماسة " بشهاس" ،ورلً بعذ ـذوس جلشٍشًٍ عً اإلاخخبر الىوني  LPEEوالتي
أؼاسث ئلى أن البىاًت مهذدة وولعُتها جخىلب ئما الهذم أو اللُام باحشاءاث هبحرة
لفُاهتها ،وكذ جمذ مىاكؽت اإلاىلىع مً حمُع الجىاهب ،الجاهب الخاسٍخي والجاهب
اإلاعماسي ورلً بدمىس حمُع ألاوشاف ( الىوالت الحمشٍت – العمشان – ألاوكاف ؤلاظالمُت
– و 3أكعام مً مفالح البلذًت معىُت باإلاىلىع ) وفي ألاخحر خلق الللاء ئلى كشاس نهائي
وهى كشاس هذم العماسة اإلاعىُت ،واللشاس بفذد الفُاغت مً وشف الجماعت.
 – 2ولعُت  27هىخاس بمىىلت ظُذي بىصهشي ،وكذ أدلُذ أزىاء اإلاىاكؽت ببعن اإلاعىُاث
خىٌ مؽيل جملًُ  12الحي بمىىلت ظُذي بىصهشي للعاهىت ،وأخُىىم علما أن حمُع
الاجفاكُاث بخفىؿ الخملًُ أممِذ ،وهم بفذد الخدمحر للملفاث ليل حي ومجزٌ على
خذا .و 27هىخاس هي جخعلم باإلاىىلت التي الصالذ فاسغت بعُذي بىصهشي كشب " حي ألاولغ "
وبعذ أن عشفذ هزه اإلاىىلت عذة جذخالث مً أحل اظخفادة اإلاعىُحن مً الجمعُاث
اإلايىهت بهزا الخفىؿ مً  27هىخاس في ئواس العىً الاحخماعي ،وخالٌ هزا الللاء أممِذ
الاجفاكُت ما بحن مىذوبُت وصاسة ألاوكاف والؽإون ؤلاظالمُت ومإظعت العمشان .ومفاد هزه
الاجفاكُت هى تهُئت  27هىخاس مً أحل اظخفادة اإلاسجلحن بهزا الخفىؿ هما جدبعخه
العلىت اإلادلُت ،هما كذم الخفمُم وبلا للخىاصن اإلاالي خُث ظِخممً أوؽىت ـىاعُت
مً الىىع الثالث ظخلام بمداراة مع اإلاىىلت الفىاعُت.
 – 4ئعذاد بشهامج عمل مىىاط :
هزا البرهامج ًمم أسبع مشاخل :
 ؤلاعالن عً اهىالق ؤلاعذاد للبرهامج. الخدعِغ والللاءاث مع ول الهُئاث. الدصخُق. جلذًم البرهامج على ؼيل أوساق جلىُت خىٌ اإلاؽاسَع التي ظخلذم لجماعت مىىاط.* – جدُحن الللاءاث مع ول الهُئاث :
بخاسٍخ  2016/02/16وان لىا للاء مع اإلافالح الخاسحُت.
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بخاسٍخ  2016/02/17وان لىا للاء مع اإلاىظماث اإلاهىُت.
بخاسٍخ  2016/02/18وان لىا للاء مع ألاخضاب العُاظُت.
بخاسٍخ  2016/02/21وان لىا للاء مع اإلاجخمع اإلاذوي
بخاسٍخ  2016/02/23وان لىا للاء مع الجماعاث اإلاجاوسة واإلادُىت.
بخاسٍخ  2016/02/24وان لىا للاء بمذًىت مىىاط.
بخاسٍخ  2016/02/24وان لىا للاء مع ؤلاعالم والصحافت
بخاسٍخ  2016/02/29وان لىا للاء مع سحاٌ اإلااٌ وألاعماٌ والبىىن اإلاخىاحذة بمىىاط.
بعذما جمذ هزه الللاءاث ،اظخجمع مىخب الذساظاث ول هزه اإلاعىُاث وكذم لىا اليسخت
ألاولى.
* مً الدصخُق :
خُث احخمعذ اللجىت الخلىُت اإلايلفت بالدصخُق ،وجذاسظذ خالٌ احخماعاتها التي دامذ
أصٍذ مً ظبع للاءاث ولعُت اإلاذًىت ،وهدً آلان هيخظش الدصخُق النهائي لهزا البرهامج
والزي ظُلذم ئن ؼاء هللا أمام اإلاجلغ خالٌ الذوسة العادًت له ،للمفادكت علُه وهما
حعلمىن ،ئن الذوسة العادًت للمجلغ خالٌ ؼهش فبراًش واهذ جخممً عذة اجفاكُاث ؼشاهت
مع الجمعُاث والىىادي الشٍالُت وخالٌ ؼهش ماسط جم جىكُع حمُع هزه الاجفاكُاث خالٌ
خفل جىكُع :
  10ماسط  2016خفق لخىكُع الاجفاكُاث الخاـت باألهذًت الشٍالُت للىادياإلاىىاس ي.
  11ماسط .CGEM 2016بعذ رلً جم جىكُع الاجفاكُاث مع الجمعُاث الاحخماعُت وؤلاوعاهُت.
 وٍىم  29ماسط  2016خفق لخىكُع الاجفاكُت الخاـت باإلاىذوبُت العامُتللملاومت والاجفاكُت الخاـت باإلاىذوبُت ؤلاكلُمُت للخيىًٍ اإلانهي والصالذ اجفاكُخان هامخان
الصالخا لم جىكعا وهي جخق :
 اجفاكُت الؽشاهت مع مىذوبُت وصاسة الصحت بمىىاط وحمعُت مداسبت داء العشوان،خُث هىان مؽيل ٌعترك ئمماء الاجفاكُت ،ألن هىان جدف مىذوبُت الصحت على
الجمعُت التي أبشمىا معها اجفاكُت الؽشاهت.
 اجفاكُت الؽشاهت مع حامعت مىالي ئظماعُل خىٌ مجاٌ البدث والابخياس ،لم ًخمالاجفاق خىلها بعذ ليي ًخم جىكُعها.
فُما ًخعلم بالعالكت مع اإلاعدثمشًٍ :فاهىا وعخلبل بحن الفُىت وألاخشي بعن اإلاعدثمشًٍ
الزًً ًشٍذون الاظدثماس في مذًىت مىىاط ولعلمىم أن ؼشهت وىسٍت اظمها Yora ":
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 "Corporationوان لىا للاء مع مذًشها وكذ أهذ لىا أن الؽشهت كشسث الاظخلشاس بمذًىت
مىىاط وبأهه جم ؼشاء معمل " العلمي الخاصي " ظابلا اإلاىحىد بمشحان  .2وكذ جم الاجفاق
وزم الخىكُع على هزا الاجفاق ،ألن هزا اإلاؽشوع في هظشي ،ظُمىً مذًىت مىىاط مً
حؽغُل حضء هبحر مً الُذ العاملت به خاـت وأن اإلاعمل ظِؽغل بحن  700و  900فشد مع
ئمياهُت جىظُع اإلاعمل معخلبال ،وهدً آلان في اهخظاس جىكُع الاجفاكُت مع الىوالت الىوىُت
إلوعاػ الدؽغُل ختى جىخمل الفىسة بؽفافُت أهبر ،خاـت وأهىا همجلغ وعخبر خللت
وـل أظاظُت لخذعُم مجاٌ الؽغل ولخىفحر ألادواث ألاظاظُت أمام الؽباب لدعهُل
الاهخشاه في هزه اإلاعامل والؽشواث.
هزلً وفي ئواس الؽفافُت والىلىح البذ مً ئخاوخىم علما بمىلىع كذًم ومهم الصلىا
بفذد جيهيء ألاسلُت الخاـت به وكذ جم علذ للاءًً بخفىـه ،وألامش ًخعلم بتهُئت "
ظاخت ولُلي " اإلاخىاحذة بحن ؼاسع عالٌ بً عبذ هللا ومدمذ الخامغ ،خُث جلذم أخذ
اإلاعدثمشًٍ باكتراح تهُئتها مً وشف "ؼشهت أحىبُت" وولب هزه الؽشهت الصاٌ كُذ الذساظت
خاـت وأهىا همجلغ لذًىا هلق في " معخىدع العُاساث" ،واكتراح اظخغالٌ " ظاخت ولُلي
" ظُيىن ؼِئا ئًجابُا ولىً الصلىا هذسط اإلاىلىع ،مً أحل جذعُم مذاخُل الجماعت مً
حهت أخشي ومً أحل اظخفادة العاهىت مً معخىدع العُاساث مً حهت أخشي ومً
اظخفادة اإلاعدثمشًٍ هزلً.
هزلً جم الخىاـل مع مذًش العمشان ،خُث وان أوٌ احخماع معه ًىم  2016/02/26زم
جلخه عذة للاءاث هخجذ عنها بعن اإلاؽاسَع ،وٍخعلم ألامش باجفاكُت ؼشاهت مً أحل ئهجاص
مؽشوع ظىني الظِىذا  1والظِىذا  ،2ظيىاكؽهما هىلي في حذوٌ أعمالىا وزم البدث
هزلً عً معاهمت مذًشٍت العمشان في البيُت الخدخُت لبعن ألاخُاء واإلاىاوم التي أهجضتها
اإلاذًشٍت واإلاخعللت بالخجضئاث ،باإللافت ئلى هلىت أخشي جخعلم بذوس الففُذ التي جخق
"هضالت الشداًت" والتي عشفذ هلاؼا هبحرا ،وفي ألاخحر وفي ئواس احخماع لجىت الاظخثىاء بمذًىت
فاط فلذ جم جلذًم مؽشوعحن في ئواس ملف الاظخثىاءاث وهما ًخعللان بجماعت مىىاط :
الىلب ألاوٌ  :جخق جىظعت مذسظت "  " la référenceعبر الفُال اإلاجاوسة وكذ كىبل
اإلاؽشوع بالشفن هدُجت عذة اعخباساث وأظباب.
الىلب الثاوي  :وتهم  2هىخاسًٍ مً ألاساض ي جابعت ٌ  CFMIأي " الؽشهت اإلاغشبُت الفشوعُت
للعلاساث " مً أحل ئهجاص عماسة مً ظبعت وىابم  R+7خُث ولعذ الؽشهت ولب
اظخثىاء مً أحل هزا الغشك ،ولىً جم سفن اإلاؽشوع العخباساث أن اإلاىىلت مىحهت ،ألن
أكص ى ما ًمىً ئهجاصه بها هى  R+4مع لشوسة الاخخفاً باإلاىاوم الخمشاء ،وفي ئواس
اإلاعشك الذولي للفالخت الزي اخخميخه مذًىت مىىاط مإخشا ،واهذ لىا عذة اجفاالث ظىاء
مع دولت ؤلاماساث اإلاخدذة التي واهذ لُف ؼشف هزه الذوسة أو مع عذد مً العفشاء،
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فمال عً اظخلبالىا لىفذ "  "cenonالفشوعُت والتي ظبم أن أبشم اإلاجلغ العابم معها
اجفاكُت " جىأمت " والتي لم جىكع وكذ جأخشث ألظباب واهذ مدُىت بالىلعُت العابلت
للمغشب مع فشوعا.
وعلى هامؾ اإلاعشك الفالحي ،وان لىا احخماع مع العُذ وصٍش الفالخت ومع العُذ اإلاذًش
العام لللشك الفالحي خىٌ ئمياهُت بىاء ملش دائم للمعشك الذولي للفالخت ،خاـت بعذ
جىـُت اإلاجلغ والجهت بهزا الخفىؿ ،وخلق الاحخماع بمىافلت الىصاسة اإلاعىُت على هزه
الخىـُت ملترخت خشوج لجىت مخخفت ئلى عحن اإلايان لبدث ألامىىت اإلامىىت وبعذ رلً
ًخخز اللشاس.
علذث هزلً احخماعاث مخفشكت ،خُث وان لىا احخماع مع ؼشهت الىلل الحمشي خُث
جمذ مىاكؽت ولعُت الىلل الحمشي بمذًىت مىىاط وبالجماعاث اإلاجاوسة ،وجم الترهحز
على زالر هلي أظاظُت :
 – 1البرهامج الاظدثماسي للؽشهت.
 – 2ولعُت الحافالث اإلاعخعملت داخل الجماعت.
 – 3ئمياهُت ئلافت خىىه حذًذة اهىالكا مً ولباث العيان.
وخالـت الاحخماع هى التزام الؽشهت بالافت أسبع خافالث حذًذة مً الىىع الجذًذ ئلى
ألاظىىٌ الحالي للؽشهت هزلً علذها احخماعا مع ووالت الىلل الحمشي ظابلا ،خاـت
وأن بعن العماٌ العابلحن بهزه الىوالت الصالىا ٌعِؽىن أولاعا مضسٍت وعلى هزا ألاظاط
علذها هزا الاحخماع لخففُت وحعىٍت مؽيل هإالء العماٌ مع ـىادًم الخعاكذ ،ومً أحل
حعىٍت ولعُت العلاس وباقي ألادواث واإلاعخلضماث بهزه الىوالت وهي آلان في وشٍلها للدعىٍت.
وعلى غشاس وشخىا لللمُت الىوىُت ،كمُت الصحشاء اإلاغشبُت خالٌ الذوسة العابلت ٌ 7
أبشٍل  ، 2016والزي وان للاءا مثمشا بخذخالث حمُع العادة ألاعماء والتي واهذ مىاظبت
لإلؼادة والخىىٍه والخثمحن بيل ؤلاحشاءاث التي كام بها حاللت اإلالً في هزا اإلاىلىع .واللشاس
الزي ـذس مً ألامم اإلاخدذة خالُا هى كشاس في ـالح اإلاغشب خُث فىذ الادعاءاث اإلاغشلت
وأظلي ول الاتهاماث .ولهزا البذ مً الُلظت خىٌ هزا اإلاىلىع.
مً بحن ملترخاث دوسة أبشٍل  2016هزلً ئوؽاء لجىت مىظعت خىٌ  ،COP22وكذ علذث
هزه اللجىت احخماعها ًىم  21أبشٍل  2016وٍىم  2016/05/04خُث كذمذ فُه بعن
العشوك وهىان احخماع آخش ًىم ألاسبعاء اللادم مع وصاسة الىاكت واإلاعادن واإلااء والبِئت
واإلاذًشٍت اإلايلفت ب  COP22ظخيىن خالشة معىا هىا بمذًىت مىىاط ختى هىاـل معها
الىلاػ.
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ختى ال أوُل علُىم اظدعمدىم أن أكف عىذ هزا الحذ مً الخلشٍش ؤلاخباسي الزي جممً
أهم ألاعماٌ التي كام بها اإلاجلغ في شخق الشئِغ ما بحن الذوسجحن دوسة  5فبراًش 2016
والذوسة الحالُت التي هدً بفذدها ؼىشا لىم.
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