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رفع الجلست08 :و 01دقيقت

ّ
خــتها لالطخماع الى ممثلحن عً حمعُت
علدث لجىت ألامً والدفاع حلظت ًىم الازىحن  4مازض 2019
كدماء كبان الجِؽ الىهني خىٌ مىكىع الخدمت الىهىُت.
و في البداًت ،كام الظُد زئِع الجمعُت العمُد مدمىد اإلاصوغي بخلدًم إلادت عً الجمعُت التي جإطظذ في
مازض  ،2011والكذ الدعم مً كبل وشازة الدفاع الىهني التي مىدتها ّ
ملسا لخـبذ بمثابت مسهص للدزاطاث والبدىر
الخابع للىشازة .وَعىد هرا في زؤًه إلاا لللبان اإلاخلاعدًً مً خبرة جمىنهم مً جلدًم الاكافت في مجاٌ اخخـاؿهم .
ّ
وؤكاف ؤهه على هرا ألاطاض اإلاىولم باػسث الجمعُت في دزاطت مؼسوع الخدمت الىهىُت على مدي زالر
طىىاث ووافذ وشازة الدفاع الىهني بملترخاتها, .ؤكاف ؤن للجمعُت الُىم عددا بكافُا مً اإلالترخاث وهي التي
ّ
طخمثل مىكىع حلظت الاطخماع ؤمام لجىت ألامً والدفاع.
ّ
ّ
وفي مظتهل الاحخماع ذهس الظُد العمُد ان الخدمت الىهىُت واهذ مىٌمت مىر دطخىز  1959بالفـل 15
مىه الري ّ
هف ؤهه ":على ول مىاهً واحب خماًت البالد ،واإلادافٌت على اطخلاللها وطُادتها وعلى طالمت التراب
جم جإهُده ّ
الىهني .الدفاع عً خىشة الىهً واحب ملدض على ول مىاهً ".وهى ؤمس ّ
مجددا بدطخىز  2014في الفـل

هف على ّ
 9مىه الري ّ
ؤن ":الحفاي على وخدة الىهً والدفاع عً خسمخه واحب ملدض على ول اإلاىاهىحن .الخدمت

الىهىُت واحب خظب الـُغ والؼسون التي ًلبوها اللاهىن".
وخالٌ العسق ّ
جوسق بلى مخخلف اللىاهحن التي جم طنها في هرا ؤلاهاز اهوالكا مً ؿدوز اإلاـباح اإلاظفس
في جسجِب زبىث العظىس في 7فُفسي  ،1860مسوزا باللاهىن عدد  19لظىت  1967اإلاخعلم بالخدمت العظىسٍت ،ووؿىال
الى اللاهىن عدد  1لظىت  2004اإلاخعلم بالخدمت الىهىُت.

وؤكس بإن اللىاهحن اإلاخخالُت للخدمت العظىسٍت هسطذ مبدؤ الخجىُد الاحبازي و ّبحن ؤن الاػياٌ لِع في
جوسق الى الـعىباث التي حعترق جوبُم كاهىن الخدمت الىهىُت ّ
اللىاهحن لىً في آلُاث جوبُلها .ومً هىا ّ
ؤهمها

ازجفاع عدد اإلاخخلفحن طىىٍا عً ؤداء الىاحب ،خُث ًتراهم هرا العدد لُبلغ مئاث آلاالف باعخباز ؤنهم ًللىن
موالبحن بالخدمت ختى طً الخامظت والثالزحن .هرا عالوة على ازجفاع عدد الؼبان البالغحن مً العمس  20عاما طىىٍا
ّ
لُـل عدد اإلاوالبحن بالخدمت الُىم بلى  80ؤلف ػاب ،وفي اإلالابل عدم جىفس هاكت الاطدُعاب لدي الجِؽ لهاالء
الؼباب باعخبازها جـل في ؤكص ى الحاالث  20ؤلف فلى.
وؤػاز الى ؤن وشازة الدفاع الىهني ازطلذ  30الف اطخدعاء لخجىُد الؼباب في طىت  2018لىً خمع
ّ
بال ؤهه ال ّ
ًخم
مائت وطخت فلى مً اطخجابىا هىعُا .بكافت بلى وحىد  200ؤلف ملف مداٌ على اإلاداهم العظىسٍت،
الىٌس الا في عدد كلُل منها.
وكد ؤهد الظُد العمُد ان الاػياٌ الحلُلي في عصوف الؼباب على ؤداء الخدمت العظىسٍت هى الُاث
جىفُر اللاهىن ،وهى ما ٌظخىحب جىلُده.
وفي هرا الخـىؾ ،كام زئِع الجمعُت بخىكُذ اإلاعوُاث الجدًدة إلاؼسوع كاهىن الخدمت الىهىُت

ّ
واإلاخمثلت في:

 -بخدار خدمت مدهُت بكافت بلى الخدمت العظىسٍت اإلاباػسة ملابل بلغاء الخعُِىاث الفسدًت.
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 زبى جإدًت الخدمت الىهىُت باإلاظخلبل اإلانهي :فيل مً ًخلدم مخوىعا وٍادي الىاحب الىهنيً ،خمخعباألولىٍت في الحـىٌ على عمل بالىًُفت العمىمُت
 جيلُف زئطاء البلدًاث عىكا عً العمد بمد مـالح وشازة الدفاع الىهني ببُاهاث الحالت اإلادهُتللؼبان البالغحن طً الخجىُد وذلً اعخمادا على اإلاىٌىماث ؤلاعالمُت.
 جىسَع مبدؤ اإلاظاواة بحن الجيظحن وذلً مً خالٌ الترفُع جدزٍجُا في وظبت اإلاجىداث مً اليظاء فيبهاز الخدمت العظىسٍت
لىً زغم هرا بلي اإلاؼيل كائم الراث لرلً اكترح الظُد العمُد هبدًل الاطخئىاض بالخجسبت اإلاغسبُت،
خـىؿُاث كاهىن الخجىُد اإلاغسبي و اإلاخمثلت في ؤن ّ
ّ
مدة الخدمت جيىن  12ػهسا و ًخلع لها
ومً ّزمت كام بخعداد
البالغىن ما بحن  19و 25طىت .مع امياهُت مىذ بعفاءاث ماكخت ؤو نهائُت بؼسون ّ
مدددة خاؿت العجص البدوي ؤو مً
ٌعُلىن ؤطسهم ؤو في خالت مخابعت الدزاطت.

هما ٌظدبعد مً الخدمت ألاشخاؾ الرًً خىم عليهم بعلىبت حىائُت ؤو بالسجً ّ
الىافر ّ
إلادة جصٍد على 6

ؤػهس ولم ًدـلىا على زد اعخباز .وفي خالت اهخفاء ؤطباب الاعفاء ألاشخاؾ الرًً جصٍد ؤعمازهم عً  25طىت ًمىً
جيلُف ّ
اإلاجىدًً الرًً ًمليىن ماهالث جلىُت ؤو مهىُت وجمخُعهم عالوة على زاجب مدترم بالحم في الخلدم والخلاعد
واإلايافأث واللمان الاحخماعي في بهازهم ألاؿلي ،هما ّؤنهم ٌظخفُدون مً ّ
الخإمحن كد الىفاة واإلاظاعدة الوبُت
والاحخماعُت بىفع الوسٍلت التي ًمازض بها العظىسٍىن اليؼواء.

ومً بًجابُاث كاهىن الخجىُد اإلاغسبي ؤهه اطخىعب ول اإلاعىُحن ّ
وخد مً جساهم اإلالفاث في اإلاداهم خُث جم

خـس طً اإلاوالبحن بالخدمت بحن  19و 25طىت عىكا عً امخداده بلى طً  ،35مع ؤلاعفاءاث اإلاخخلفت اإلاىـىؾ
عليها .هما اطخىعب زؤض اإلااٌ البؼسي غحر اإلاىخذ فإغلب هره الفئت هم الؼبان الرًً لم ًمسوا بلى الخعلُم العالي و/ؤو
اإلاعولىن عً العمل واإلاعسكىن للخوسف
و اطدبعد ألاشخاؾ اإلاديىم عليهم بإهثر مً ؤػهس سجىا هافرة وبرلً هإي باإلااطظت العظىسٍت مً
الاهدساف .هما ّ
شجع على الخدمت العظىسٍت للرًً ججاوشوا  25طىت و ذلً بساجب معفى مً ول اللسائب مع الخمخع
بيل الحلىق الصحُت والاحخماعُت هما هى الحاٌ باليظبت للعظىسٍحن اإلاباػسًٍ.

ازس ذلً جىاوٌ اليلمت الظُد مىس ى الخلفي ،وفي مداخلخه خىٌ الخدمت الىهىُت والخىمُت الؼاملتّ ،بحن

ان الخدمت الىهىُت هي واحب دطخىزي وجىسَع للمىاهىت مً احل الدفاع عً الىهً والخىمُت الؼاملت لىً هثحرا ما
ًخم الحدًث عً الدفاع عً الىهً ،دون الحدًث عً الخىمُت الؼاملت في اإلاىاهم الحدودًت والداخلُت.
وؤكاف بلى ؤن اللاهىن عدد  1لظىت ّ 2004
ًىف في فـله ألاوٌ على وىن ''الخدمت الىهىُت تهدف بلى
بعداد اإلاىاهً للدفاع عً خىشة الىهً وبلى اإلاؼازهت في الخىمُت الؼاملت للبالد "  .هما ًىف الفـل الثالث على ؤن
''الخدمت الىهىُت خازج وخداث اللىاث اإلاظلحت جإحي اطخجابت لحاحُاث الدفاع الؼامل" .وهي ؤهداف جيسجم مع
زوح الدطخىز الري وزد بفـله  12ؤن الدولت حظعى ''بلى جدلُم العدالت الاحخماعُت ،والخىمُت اإلاظخدامت ،والخىاشن
بحن الجهاث''.
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ّ
الخخـف و الخىاحد
واعخبر ؤن ول حهت جخمحز بخـائف معُىت و مىٌىماث دفاع و جىمُت معُىت حظخدعي
الترابي الري ٌظاعد في الاطدباق عىد الحـىٌ على اإلاعلىمت .واكترح ؤن حؼمل مىاهم الدفاع والخىمُت كُاداث
عظىسٍت حهىٍت ووخداث جسابُت ووخداث جىمىٍت همىذحُت.
واكاف اهه في ول مىولت البد ؤن جيىن هىان مظاولُت جسابُت في جإمحن الىلان الحظاطت واإلاجمعاث
الاكخـادًت وذلً بالىٌس الى التهدًداث واإلاخاهس .ولهرا الظبب ًيىن الخىاحد الترابي للجِؽ كسوزي ختى ًخمىً مً
اطدباق الاخدار .
وفي خاجمت جدخله ؤفاد الظُد مىس ى الخلفي ؤن اإلاظاهمت في الخىمُت الجهىٍت الؼاملت باليظبت للخدمت
ّ
مسخسة ومعخمدة للغسقّ ،
ؤهمها ما ًلي:
الىهىُت جسجىص على هُاول وجساجِب
-

الىخداث الخىمىٍت الىمىذحُت التي جيؼى في اإلاجاٌ الفالحي بمخخلف اخخـاؿاجه وػعبه،

فخدؼيل جلً الىخداث بيل الجهاث واإلاىاهم ،وخاؿت منها الحدودًت .وؤعوى همثاٌ لرلً مؼسوع زحُم معخىق.
وجسحع هره الىخداث بالىٌس هُيلُا بلى وشازة الدفاع الىهني ،وَؼسف على حظُحرها آمس اإلاىولت الترابُت التي جخىاحد
بها.
-

الىخداث الخدماجُت اإلاخخــت ،جيؼى في مجاالث الهىدطت اإلادهُت والبيُت الخدخُت عمىما،

ّ
وجخىشع بمعدٌ وخدة عً ول مىولت جسابُت على ألاكل .وجسحع هره الىخداث بالىٌس بلى ؤلادازة العامت للهىدطت
العظىسٍت مً خُث الهُيلت والاخخـاؾ ،وبلى آمس اإلاىولت الترابُت مً خُث الاػساف اإلاباػس على بهجاش اإلاؼازَع
اإلاـادق عليها ومً خُث الاطىاد اللىحظتي العام.
-

الدسخحر والالحاق الجماعي لفائدة الىخداث والدؼىُالث الحاملت للصي الخابعت لىشازة الداخلُت

(ؤمً وهني وخسض وهني) ووشازة اإلاالُت (الدًىاهت) ووشازة العدٌ (السجىن وؤلاؿالح) ،وذلً في بهاز جىفحر الخدماث
اللىحظدُت والعامت بالثىىاث واللىاعد واإلاساهص اإلاخخــت .وٍسحع اإلاعىُىن بالىٌس مً خُث الخيظُم واإلاخابعت بلى
ؤلادازة العامت للخجىُد والخعبئت في اإلاظخىي اإلاسهصي وبلى ؤلادازة الجهىٍت للخجىُد والخعبئت في اإلاظخىي اإلادلي.
-

ّ
الصحت ووشازة
الدسخحر الجماعي والفسدي للعمل في مجاالث الخىمُت البؼسٍت كمً هُاول وشازة

التربُت وغحرها ،وذلً بالخيظُم مع الجهاث اإلاعىُت خىٌ جساجِب الالحاق .وٍسحع اإلاعىُىن باإلاس بالىٌس بلى ؤلادازة
الجهىٍت للخجىُد والخعبئت ،وٍلحلىن عبرها بالهُاول الجهىٍت واإلادلُت اإلاعىُت بدؼغُلهم خظب الدظاخحر وؤوامس
الالحاق.
-

الدسخحر الجماعي والفسدي في مجاالث الخىمُت الاكخـادًت الـىاعُت والخدماجُت بالجهاث ألاكل

ّ
همىا والتي حؼهد عصوفا مً كبل ؤلاهازاث والُد العاملت اإلاخخــت .وٍلحم اإلاعىُىن باألمس مً خُث اإلابدؤ واإلاخابعت
ؤلادازٍت بالىخداث الخدماجُت اإلاخخــت اإلاخىاحدة بمىولت ؤو حهت الالحاق.
ومً الاحساءاث العملُت الىفُلت بخدلُم هره ألاهداف هي الترغُب في الخدمت الىهىُت وهى ما ٌظخدعي خظب
جىكُده:
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.1

جدظحن ًسوف الاكامت و العِؽ

.2

الخيىًٍ و الخإهُل اإلاىاطب

.3

اإلاخابعت اإلاظخمسة و الخعدًل

.4

الاعالم الاطدبافي و اإلاسافم

.5

ؿُاغت كاهىن كابل للخىفُر

 .6اعادة جىٌُم اللىاث اإلاظلحت هُيلُا
وؤزىاء الىلاغ ّؤهد الىىاب على ؤهمُت هرا اإلاىكىعّ ،
معبرًً عً ؤملهم في ان جدُل الحيىمت مجلت الخدمت
الىهىُت الى البرإلاان للمـادكت عليها خالٌ هره الدوزة كبل نهاًت اإلادة الىُابُت.
ّ
هما ؤهد بعم ألاعلاء على اهمُت جسغُب الؼباب في ؤداء الخدمت الىهىُت ،وذلً مً خالٌ جىفحر
الحىافص و غسض زوح الىهىُت في هفىض الؼباب و حغُحر العللُت الظائدة بان الخدمت العظىسٍت علىبت.
وفي هفع الظُاق اكترح بعم الىىاب كسوزة الخيظُم بحن مخخلف الىشازاث مثل وشازة التربُت وذلً
بةدزاج الخدمت الىهىُت كمً البرامج اإلادزطُت لتربُت اليؼإ على خب الىهً والخضحُت .

وؤػاز البعم آلاخس الى ؤهمُت الدوز الري ًلعبه الجِؽ الخىوس ي بعد الثىزة خُث ّ
خللذ اإلااطظت

العظىسٍت هللت هىعُت لخـبذ ماطظت حمهىزٍت بعُدة عً ول الخجاذباث الظُاطُت ،معخبرًً ؤنها هماطظت ال
جلخـس على خماًت الحدود والخـدي لإلزهاب بل هي ػسًٍ في العملُت الخىمىٍت والحفاي على الخىاشهاث الجهىٍت،
ّ
ًمىً مً بخُاء اإلاىاهم الداخلُت لخيىن ّ
ؿدا مىُعا ؤمام
وحظاهم في الحد مً عملُاث الجزوح ،وهى ما مً ػإهه ؤن

الجماعاث الازهابُت التي ّ
تهدد ألامً اللىمي .وحظاهم برلً في جىسَع الالمسهصٍت باالعخماد على آلالُاث اإلاىحىدة

بالدطخىز.
وفي ألازىاء هالب بعم ألاعلاء بالترفُع في اإلاحزاهُت اإلاخــت لىشازة الدفاع وزؿد الاعخماداث الالشمت
لخوبُم مثل هره اللىاهحن و بخعمُم ججسبت زحُم معخىق على الؼسٍى الغسبي باعخبازها ججسبت هاجحت.
ّ
هما ؤهد الىىاب على كسوزة جىفحر البيُت الخدخُت اللسوزٍت الطدُعاب العدد الالشم طىىٍا للمعىُحن
بالخدمت العظىسٍت.
وإلاصٍد حعمُم الىلاغ خىٌ هرا اإلاىكىع اكترح الظُد زئِع اللجىت جىٌُم ًىم ؤوادًمي خىٌ الخدمت
الىهىُت لدزاطخه مً حمُع الجىاهب .واطخلباٌ اإلاىجىدًً على دفعاث للخخفُم مً اللغى على مظخىي الاكامت،
و الىٌس في امياهُت الحاق اإلاجىدًً باكسب هلوت عظىسٍت مً مىاشلهم لخمىُنهم مً الظىً مع عائالتهم،عالوة على
الخخفُم في الاهفاق على الخجهحزاث لـالح الخإححر والخدماث في اإلاحزاهُت لللغى على اليلفت .هما اكتراح ؤن ًخم
زبى عملُت مباػسة الؼبان للىًُفت العمىمُت بدظىٍت الىكعُت العظىسٍتلهم هؼسن ؤطاس ي.
وفي احابخه على مخخلف هره الدظائالث وؤكاف العمُد اإلاصوغي العمُد ؤن اللاهىن عدد  1لظىت 2004
اإلاخعلم بالخدمت الىهىُت ّ
حُد وٍمىً الابلاء علُه مع ادخاٌ بعم الخعدًالث الوفُفت علُه و جىفحر آلالُاث الالشمت
ّ
لخوبُله .وؤكاف ؤن ػإن الدفاع لِع خىسا على وشازة الدفاع الىهني فلى .بل ًخولب مجهىدا مخٌافسا بحن وافت
الىشازاث معىُت بالخدمت الىهىُت .وهى ما ٌظخدعي جيىًٍ خلُت على مظخىي زئاطت الحيىمت حعنى بالخيظُم بحن
مخخلف الىشازاث للنهىق بمظإلت الخدمت الىهىُت على غساز وشازة الصحت والخعلُم.
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ّ
و ّبحن ؤن الجِؽ الخىوس ي هجح في عؼسٍت الجصائس في خماًت الحدود ،بال ؤهه بعد الثىزة اؿبذ مجهىده
مؼدخا واؿبدذ له مؼاغل هثحرة ،مما طاهم في اختراق اإلاىٌىماث الحدودًت .و ؤفاد بإن الجمعُت لديها هٌسة في
بعادة جىٌُم اللىاث اإلاظلحت مً حدًد.
وعً فىسة بعادة الخجىُد الاحبازي ؤفاد العمُد ؤن هرا ألامس ّ
جم البذ فُه نهائُا مع وشازة الدفاع الىهني.
وؤكاف الظُد مىس ى الخلفي ان الاطتراجُجُت ألامىُت والدفاعُت للبالد ال ًمىً جددًدها بال بخددًد
اإلاخاهس و التهدًداث طىاء واهذ تهدًداث خازحُت ،ؤو تهدًداث داخلُت مخمثلت في غُاب بعم اللُم مثل خب الىهً
والرود عىه ،عالوة على غُاب اإلالازبت الؼاملت للدفاع .
واكترح جىحُه الخدمت الىهىُت هدى مجاٌ الخىمُت البؼسٍت للؼباب الخىوس ي ،مً خالٌ جدعُم الىعي
باالهخماء للىهً .بكافت بلى احساء جلُُم ػامل لألخواز بما في ذلً ألاخواز غحر اإلاباػسة واألخواز التي ّ
تهدد اإلالىماث
الاكخـادًت والتي لها عالكت بالفظفان او اإلايؼئاث العامت واإلااطظاث الصحُت ؤو الاكخـادًت  .وبعادة هُيلت
مىٌىمت الدفاع الىهني والخفىحر في اخدار زابى كاهىوي ًىٌم العالكت بحن الجاهب العظىسي و مخخلف ممثلي الدولت
في الجهاث.
وفي ألاخحر ّ
جوسق الظُد الخلفي الى مىكىع الخمىٍل وؤلامياهُاث اإلاادًت واػاز الى كسوزة الاعخماد على
الخمىٍل الراحي والـىاعت العظىسٍت التي جخدم اإلاىٌىمت العظىسٍت و اإلادهُت على الظىاء.

رئيس اللجنت
ّ
عبذ اللطيف املكي
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ّ
مقررة اللجنت
الخنساء بن ّ
حراث

