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Discussion in the parliament of Austria on 6th. July 2012

من  14و  13النقاط على التفاوض حاليا يقطع : Iغراف مارتن الدكتور الرئيس
.األعمال جدول
 10821/ABاإلجابة التحقيق قصيرة مناقشة
تحقيق على قصيرة مناقشة تنفيذ الى نصل نحن :غراف مارتن الدكتور الرئيس
 10821/AB.اإلجابة
تاله الذي الضروري يرغ فمن ،الطلب توزيع بالفعل تم وقد الجواب يذكر منذ
.األمين
.النقاش في نذھب
 Erstrednerمن بدعم ،دقائق  5من ألكثر يتكلم أن الرئيس ال أن إلى أشير أن وأود
.دقائق  10عن يتحدث الوقت لديه
تستمر أن يجب كلمة األمناء وذكرت الواليات حكومات أو االتحادية الحكومة أعضاء من
.دقيقة  10من يعد لم
.إليه نقلھا . - Iھويبنر الدكتور والسيد ،الطلب لمقدم مرة ألول لكلمةا وتعطى
15:01
لي ھل !األعزاء الزمالء !الوزراء سيدتي الرئيس السيد  (FPO):ھوبنر يوھانس MEP
مضيفة إن :تقول التي ألرسطو شعار تحت المناقشة اإلجابة يجعل قد الطلب ھذا أن
إلخفائھا يسعى الذي الشخص وليس ،ئهبخط يعترف الذي ھو شعبه مصالح جديرة
 ) ...حكمت عندما واستقال ! بالضبط  Glawischnig-Piesczek:الدكتور نائب( بمكر).فلسطين صوتنا مؤسسة من الصوت  Glawischnig. (Aالسيدة ،خبيث مظھر إلخفاء
وزارة أن نشعر ألننا ،النقاش ولذلك ،قبلنا من الطلب استجابة واستعرض
وزارة قبل من ليس  -إلخفاء  -أخطاء ولكن ،الماكرة حاول الشأن ھذا في الخارجية
برامر ماج الرئيس( .بلدك خارج ،للوزارة الموظفين قبل من ولكن ،أخطاء ارتكبت
).الرئيس يستأنف
في النمساوي القنصل من واحد :شخصين عن ولكن  -المسألة؟ ھذه في المحك على ھو ما
واحدة ومرة ،جيرھارد ديديتش  FHماج  -أعتقد  -والسيد ،تحدةالم العربية اإلمارات دولة
،المستقبل في ،بساطة أسياد سأدعو  -القوادري محمد نعيم زياد محمد السيد
القوادري محمد وديديتش
كان الذي دجال ومحتال  -النحو ھذا على نقول دعنا  -السوري ھو القوادري محمد السيد
وليس " -العمل" وأقول  -كمحامية تعمل المتحدة العربية اإلمارات دولة في لسنوات
يبدو ما على ھناك كمحام االحتيال طريق عن يطرح الذي ولكن ،قانوني بشكل العمل
مع التقييم !( .والكبيرة التجاريين العمالء خيانة نطاق في االنتحار ترتكب

إلى سنصل ونحن ،ميت  -ھو وھذا )FPOل الموضوع : ...االستراتيجي التخطيط مكتب
.نمساوي لمواطن باعھا ثم ،ھذه والقوى ،القوى يختار أنه أو  -ذلك
،الواقع في عليه ھو كما سيئا ليس يزال ال ولكن ،واحدة سيئة تكون أن شأنھا من
على بناء الوطن الى النمساوية المواطنين القوادري محمد كان الرجل ھذا ألن وذلك
.الموضوع ھذا في ونحن  -النمساوية السفارة من توصية
ألول  2011سبتمبر في أفيد وبعد ،الجمھور وآذان لنا بالنسبة شيء كل نحا لقد
 14من  ORFفي رسالة شكل على أقتبس .الموضوع ھذا حول اإلعالم وسائل في مرة
 2011:سبتمبر
غير االتجار في ،الحقيبة حامل' مفتاح واحد العب "من تقرير ھو القوادري محمد "
.اإلمارات ) (...المتحدة الواليات في Schleppereideliktenو التأشيرات في المشروع
و ديديتش ضد شھر نحو منذ والتحقيق تموز يوليو في االدعاءات محاكمة يعرف
العربية اإلمارات في ديديتش النمساوي القنصل قال ولذلك  "-القوادري محمد
.العام المدعي باسم المتحدث سريعة ھو  "-قال سريعة " -المتحدة
اشارة في '،كوريير' و ،كمحام النمساوي القنصل قبل من السوريين أوصى قد قال"
غير وبشكل ،دجاال القوادري محمد في كانت لو ،الواقع في .المتضررين الى
دبلوماسيون القوادري محمد مربحة توصيات .المظھر في كمحام ركلة صحيح
" .اإلجرامية أنشطته لتغطية غربيون
.اإلعالم وسائل في كان ما كل ليس أقتبس وأنا  -جرا وھلم
.األسئلة من العديد وكذلك ،الخارجية وزارة إلى سؤال وضع ثم المسألة ھذه في لدينا
األول السؤال أثناء ،المثال سبيل على  ،اآلن أمثل أنا
 -:العادة جرت كما  -تؤكد أن شيء كل وقبل أوال علينا
خرج لقد ) (...أعاله المذكور السيد أن ،الموقع بك الخاصة المعلومات مع تتفق كما"
"النمساوية؟ للسفارة كمحام القوادري محمد
محمد السيد كان إذا ما التأكد بعد يتم لم السابقة الدراسات سياق في" :الجواب
" .الرسالة "والنائب ،ثالث طرف الواقع في ودعا القوادري

وزارة باسم المتحدث أعطت ،سبتمبر ، 13السابق في أن ،ذلك مع ،القول من بد ال
:فيھا قال مقابلة في "رسول" و -Tieffenthal،ونسكي السيد ،الخارجية
من ولكن ،الكامل االسم استدعاء ال أنا  A.،يوجين .د  A." -يوجين النمساوي الطبيب"
ل دبي في ) (...إن"  -دبي في خبرة لديه أن الدراما خالل من انه بالفعل المعروف
.د القوادري محمد به اتصلت وقد  (...) "،ويقام ،القتل بتھمة
.ظبي أبو في النمساوية السفارة في المحامي بأنھم يتظاھرون سوريونال لقد"
محمد الضرر وتجنب توافق ال قد المعلومات أن بسرعة يدرك الطبيب وكان
.وأخرى" ذلك sالقوادري
 2011.سبتمبر  13في -Tieffenthalلونسكي وقال

مؤسسة في انقطاع( الثاني كانون  8thعلى الخارجية وزارة إلى الطلب رد وصل
سياق وفي"  -الحق وقت في أشھر أربعة عن يقل ال لذلك ) -فلسطين صوتنا
طرف القوادري محمد ) (...كان إذا ما تحديد المستحيل من االن حتى السابقة الدراسات
.حسنا . "-الرسالة "والنائب ،الواقع في دعا قد ثالث
لبلط نتيجة ألن وذلك  ،اآلن لدينا الوثائق بعض وقدمت آخر سؤاال سألنا ثم
القوادري محمد ديديتش القنصل والرب الرب من الضحايا بعض على الحصول
الوثائق تسليم ويتم مصيره ووصف ،فيينا في أيضا ھذه وكانت .بنا اتصلت
.أكثر الشخصية
القوادري محمد السيد ان السفارة أوصت والتي ،النمساوية المواطنين بعض ذكرنا
دولة في اآلن عالقا وبعضھا ،جسيمة أضرار مكائد االحتيال طريق عن وجئت
الكلمة أعطي  -سيلفيا : M.ذلك منذ طالبنا .جرا وھلم ،ممتلكاتھم ومصادرة ،اإلمارات
مؤسسة في انقطاع(  K.كريستيان للسيد ،غيرھارد D.و  -باالسم شخص أي اآلن
ھو والذي ،قدم سفارة لديھا غيرھارد .د من شكر خطاب ذلك في وبما )فلسطين صوتنا
يعرب الصدد ھذا في ھي التي الرسالة ،الثقة القوادري محمد لمحاميا للتدخل ممتن
.امتنانه عن
الواقع في ھو ألنه القوادري محمد أنشطة من األولى المرحلة بعد ،البداية في ذلك كان
 د السيد أن ھو الحلقة في ذلك بعد حدث ما .الشرطة حجز من وجيزة لفترة خرج حتىالحرف ھو ھذا ولكن .آخر شخص أي مثل تماما  -وخدع ألصوله القوادري محمد به جاء
جميع معاملة  -وطلب ھذا قدمنا لذلك ،ال بفضل الداخل من األول
اآلن؟ الخارجية وزارة واستجابة ،تقول ماذا  -األسماء ھذه
 :اآلن نناقش واحد ھو وھذا ،التالي سؤال على ردا تأتي الحين ذلك ومنذ
كمحام أمضى يكون أن يمكن ثالث طرف القوادري مدمح السيد أن الوحيد والدليل"
شخص أي السفارة والعكس" . -دائما ھذا ھو من ." -الشكوى من تأتي رسالة بھا يحتفظ
"البيان ھذا أكدت ما وھو ،ھذا على المعين
يرصد  -البيت ھذا في شائعة ممارسة ھو وھذا  -ھو السؤال فإن لذا :لالھتمام مثير ھذا
أي أن ويزعم .للسفارة شكرا الرسالة ھلتجا سيتم ،أسماء تجاھل يتم  ،اآلن حتى
.يذھب لذلك .ذلك وعينت أخرى تفاصيل أي لديھا كان اذا تجعل أن شأنھا من الشكوى
ھذا .توصية خطاب عن ھو ألنه ،طلبنا األسئلة من المزيد خالل من حتى نذھب أن يمكننا
ألعمالا  -الغربية السفارات من بأحرف اإلمارات دولة في القوادري محمد لديه الرجل
.والنمساوية  -المحامي سماه كل التي
 -:للمسألة الدقيق النص قراءة يمكن  - Iطلبنا ثم
التوصية؟ خطاب القوادري محمد " السيد الصادر "ظبي أبو في النمساوية مھمة لديه"
الطلب ھذا عند السأل المقدمة  "-الحاالت من كثير في وكيف متى ،كذلك األمر كان إذا
الخطاب؟ ذاه مثل بالفعل نحن ھو
أصدرت .السيد القوادري محمد لل توصية خطاب تصدر لم السفارة إن" :الجواب
القوادري محمد السيد أن أكد الذي ، '،تسمى كانت حاالت خمس في الممانعة عدم خطابات

 ".عمل كل النمساوية لحزب
للعقل المنافي من  -اآلن يحدث لما ؟:فلسطين صوتنا مؤسسة مع التقييم(
من انقطاع( !عليه ھو ما تعرف كنت ثم ،واحدة مرة لالستماع  Scheibner ..) -تصفيق
قصيرة واحدة مرة واحدة مرة سمعت اآلن ينتظر ) -يجادل المزيد  - ...السيد Petzner
أكثر ليس الحقيقة في يفعل  AAF:استدعاء( !قليال شيئا تعرف سوف ثم ،جدا
!جدا قصيرة أخرى مرة االستماع اآلن )!من
عدم خطاب  -ممانعة؟ عدم خطاب وكأنھا تبدو ينبغي كيف .الممانعة عدم خطاب صدر
صوتنا مؤسسة من الصوت . (Aما شخص على اعتراض يوجد ال أنه خطاب ھو ممانعة
على التعاقد تم أن أكد النمساوية السفارة ان يبدو الرسالة ھذه مثل ).فلسطين
القانونية لجميع خطوات واتخاذ للتدخل قانوني كمستشار الرب القوادري محمد
الالزمة
ھذا أعطيت .التخاذ المتحدة العربية اإلمارات دولة في النمساويين المواطنين
ھذه على االطالع ويمكن .ثالث شخص إلى تقديمھال السيد القوادري محمد ل التأكيد
اإلمارات دولة في المحاكم من العديد في ،العدل ووزارة ،الخارجية وزارة في الرسائل
.المتحدة العربية

ھذه من الرغم على حتى  -اآلن مزيد بواسطة االستعالم الردود نستخدم أن يمكن
خطاب مجرد أصدرنا .شيئا تفعل لم نحن :ذلك على تصر الخارجية وزارة ،الوثيقة
.القوادري محمد مع للقيام شيء لدينا ليس .ممانعة عدم
القوادري محمد ھذا أن موقع على أوضح األقل على قد كانت إذا عما استفسار لدينا
السيد !:فلسطين صوتنا مؤسسة مع سمعة( ھو الرسالة من المحامي ليس الرجل
رفضت وقد إلى مخول غير انه وقال ،محاميا يكن لم أنه أيضا تعليمات لن )،ھوبنر
واحدة مرة ھناك أيضا قرأت  -مالحظة مع ،نشطة لتصبح المتحدة العربية اإلمارات
 -:طلب على اإلجابة قبل
حاجة ھناك ليست أوصت ) (...ال القوادري محمد السيد كان الةالرس بعد" واضاف
".الشأن ھذا في علني بيان إلصدار
.ذلك عن وغني
:التالية لألسباب ،المنتدى ھذا أمام ھنا لمناقشة حقا بحاجة نحن شيء ھذا أن وأعتقد
أن يحدث أن يمكن فإنه ،المتزايدة سيئة التفاح شجرة في ذلك يحدث أن يمكن
على يجلس واحدا أن يحدث أن يمكن فإنه ،النمساوي التمثيل في خطأ يقوض
ليس الذين الخاصة مواطنيھا شخص يوصي واحدا أن يحدث أن يمكن فإنه  ،المحتال
السلوك ھذا مثل واحدا أن يحدث أن يمكن ال لكنه ) -جرس ھو برامر ماج الرئيس( محامي
.اليوم ال
اكتشاف بعد ونصف سنة من أكثر  -اآلن أخرى مرة الواقع القوادري محمد السيد ودعا
سأكون .) -الجرس أخرى مرة ھي برامر ماج الرئيس( .منصبه في يزال ال لكنه  -الحادث

.جاھزة
الحصول في نرغب ونحن  -شيء يحدث لم ،العام المدعي عن اإلعالن تم خطوات ھناك
اآلن تعتقد ھل ولكن  FPO - ABG Scheibner: ..من تصفيق( .وزير من رد على
)! ...القنصل
15:11
.برامر باربرا الرئيس :الكالم في كارل الدكتور االتحادي الوزير رأي أن سبق وقد
15:11
وزير ممثال النواب مجلس أعضاء !العضو عزيزي :ماج كارل بياتريس العدل وزير
.الطلب اآلن موقفكم أن لي يمكن مايكل سبيندليغر لمستشارھا ونائبا
،تكراره يمكن ما وھو ،يلي ما الجامعة رئيس نائب األخيرة إلى مكتوبة أسئلة لديك
:المعرفة من المستوى نفس لديھا الغرفة ھذه في جميعا نحن لذلك
على موقعھا على السوريين المواطنين القوادري محمد سرد ظبي أبو في وسفارتنا
محام يكن لم وإن  -القوادري محمد ھو ديديتش السيد القنصل .مترجما االنترنت
النمساويين تدعم لم الخارج في محنة في وحتى ومحام النظام أوصى قدو  -مرخص
ال والدولية األوروبية للشؤون االتحادية الوزارة أو الرسالة لم .كاف نحو على
بمضمون يتعلق وفيما . -النمساوية الخارجية قبل من لمالحظات تستجيب
.المكتوب السابقة األسئلة
:التالية التعليقات الخارجية وزارة نظر وجھة من معينة تلخيص
في المطالبات على الصلة ذات المعلومات من الضغط وبعد وزارة أو السفارة
التحقيقات ھذه وارتبطت .الواجبة العناية بذل مع السعي بالطبع ،القضية
أصبح أن بعد وكذلك ،الرسالة كانت تلك .الوقت مقدار زيادة مع طبيعي بشكل
مفصل لتمثيل الفور على وطلب االدعاءات ذهبه علم على ديديتش القنصل
قبل من  2011نوفمبر في وقعت االستطالعات ھذه مع اتصال في .للحقائق
.المحلية للسفارة الخاص التفتيش وھو ،الخارجية وزارة في الداخلي التدقيق
من القوادري محمد السيد أدرجت ،نعم :بالتفصيل اآلن طرحت التي األسئلة بين
افتتاح قبل إدراجھا تم بالفعل كان ،ذلك ومع ،الدور ھذا في .امترجم السفارة قبل
الموقع .المحلية الخارجية التجارة مكتب قبل من ظبي أبو في النمساوية السفارة
.المذكورة له يعد لم للسفارة الحالي
يعمل استشاري ومكتب القانوني المستشار بدور تقوم القوادري محمد السيد
ليس قانوني مستشار أو قانوني مستشار .والمالية القانونية المسائل في مھنيا
المواطنين اعترف المتحدة العربية اإلمارات دولة في وھي كامل كمحامين .كامل المحامي
المحكمة في دائما القوادري محمد السيد يظھر ال حتى ،لذلك .فقط اإلماراتيين
.المعتمدة الكاملة محاميا من خاصة قوة تتطلب ربما ولكن ،نفسه
القانونية السيد مستشار القوادري محمد بوصفھا وضعھا بسبب استخدام ويمكن
ذلك دعم يستطيع ال انه قال .األولية اإلجراءات أو الشرطة أقسام طريق عن ولكن

من كجزء المتحدة العربية اإلمارات دولة في النمساويين الشرطة حجز في خاصة
– ذكرنا كما  -وكان ،الغرض لھذا .بنجاح الشرطة الداخلي القضائي التحقيق
قبل من النحو ھذا على قبوله تم أو المختصة قانوني كمستشار مھنته بسبب
ال  -األطراف من طلب على بناء  -ذلك وكان ،فردية حاالت في .المحلية السلطات
أيضا تأتي الصدد ھذا في أنه ،ذلك مع ،وجد وقد .الصادر االعتراض خطابات يعرف
.التزوير لعمليات
بھا تحتفظ كمحام القوادري محمد السيد ترشيح تم األوقات نم وقت أي في
في وفرع دبي في مقرھا شركة الخاص القانون الثقة لديھا السفارة .السفارة
.النحو ھذا على أوصى والذي ،أبوظبي
جانب من لقوادريا محمد السيد ادعاءات ضد الخطوات من بينة على أصبحت أن منذ
:وتعيين الخارجية وزارة
السيد مع جنب إلى جنبا شكاوى أي في النھائي القرار حتى وقف ىإل الرسالة وجھت
وزارة االتصال في رسالة إلى طلب كما النمساوية السفارة يعزى .القوادري محمد
مسبقا ووثائق ،وھمية تداول على المتحدة العربية اإلمارات لدولة الخارجية الشؤون
.اإلجراءات من مزيد التخاذ مناسبا وتراه
.الوزارة مقر في مھامه اآلن واتخذت ،ذلك غضون في القنصل ديديتش واستذكر
 AAF).في انقطاع(
القنصل ديديتش ثالث طرف ضد شكوى خالل من ،اإلعالم وسائل من تعلمون كما
من االنتھاء تم وقد  PC 302 §.تحت ووضعھا السلطة استخدام سوء في لالشتباه
كبير مشروع إلى التقرير قدمو .الصدد ھذا في المبذولة للتحقيق العام المدعي
.العدل وزارة طريق في العام المدعي
بعد مباشرة والدولية األوروبية للشؤون االتحادية الوزارة تعيين أن ،الختام في
.لك شكرا . -واالتھامات الجوي الغالف إلبالغ الالزمة الخطوات جميع االدعاءات الضغط
).الشعب حزب من تصفيق(
15:17
متكلم لكل ،متكلم لكل اآلن الكالم وقت أن إلى أشير أن أود :برامر اباربر الرئيس
.دقائق 5
.فضلك من . -كاب الدكتور النادي رئيس السيد على للحصول كلمة
15:17
أكتب أنا النواب مجلس أعضاء ،الرئيسة سيدتي  (SPO):أصغر جوزيف نائب
أريد .الخارجية الشؤون لجنة رئيس بصفتي
الصحيح ،لإلجابة مثاال كان أنه اآلن إشعار وزير أعطت التي االستجابة بسبب
.ذلك نقدر أن يجب واحدا أن رأي من أنا .حقا وجيدة واسعة
في فقط وكان الخارجية وزارة ،والرقابة اإلشراف شرط أن أيضا وأعتقد تسليم تم
حق احترام على الحفاظ مع طبعا  -أقول وأن التقى نموذجا يبدو ما على ،الحالة ھذه
قصيرة مناقشة اليوم تم أن في السبب فھم تماما ليس الواقع في ھو لي أن  -طلب

التخطيط مكتب من تصفيق(  FPO.من اجابات طالب التحقيق ھذا على
).فلسطين صوتنا ومؤسسة االستراتيجي
15:18
.فضلك من . -جالسر نائب السيد :التالي المتكلم :برامر باربرا الرئيس
15:18
!الوزراء امرأة ،الرئيسة سيدتي ):فلسطين صوتنا مؤسسة( جالسر نزفرا نائب
.عليه ھو ما خبث إخفاء أيضا ھوبنر  Kollegemتقريبا نجحت !والسادة السيدات
شيء يوجد ال حيث .بالتفصيل وأجاب دراية لنا االتحادي الوزير أدلى وقد
السفارة أن ،حقا فةالمؤس الحوادث ھذه مثل أن ببساطة تالحظ أنك :عدا ما ،إلضافة
ألشكر الفرصة ھذه أغتنم أن يجب والتي ،حقا مثالية وعمل الدبلوماسي والسلك
في ھم الذين ألولئك كبير بعمل القيام وضع قبل أنھم متأكدا الخارجية خدماتنا
التخطيط ومكتب فلسطين صوتنا مؤسسة النواب من تصفيق( .لك شكرا . -ورطة
).االستراتيجي
15:19
  Fichtenbauer.الدكتور النائب السيد :التالي المتكلم :برامر باربرا الرئيس.فضلك من
15:19
سيدتي !الرئيسة سيدتي  (FPO):الدكتور  Fichtenbauerبيتر البرلمان عضو
ليست انھا ،تتخذ أن السھل من ليس أن ذلك مع وحتى النواب مجلس أعضاء !الوزراء
.جدا منحرف الفكاھة إلى الوصول لديك كان إذا إال  lustbarkeitsanstiftend،حقا
ھنا أنا "الحكومي العمل" .الحكومي النشاط ممارسة ھو قنصل وظيفة :أخرى مرة أحمل قد
أخرى؛ لشرح تحتاج ال
.محددة ألنشطة النمساوية الخارج في الدولة تمثيل ھو ھذا
بعض في القنصلية ألنشطة الصلة ذات ھو وھذا ،جديد شيء أي حقا ليس  ،اآلن
والتي ،تأشيرة كبيرة فضيحة ھناك كان .الفضائح آلخر حين من يأتي البلدان
البرلماني العمل موضوع أيضا كان ولكنه ،سنوات عدة تاريخھا يعود
يرأسھا التي  Untersuchungssauschussفي المثال سبيل على umfangreichst،
قد البرلمان أن دائما جيد شيء ذلك كان .السابقة التشريعية الفترة في كنت لقد
.الجد محمل إنفاذ على السيطرة النشاط ھذا استخدمت
كاب نادي بدال ،االختراع  FPOيرجى يكن لم ھذا أن على التأكيد من بد ال وبالتالي
في استنساخھا تم التي ،النطاق واسعة تحقيق إجراء إلى يرجع ھذا ولكن ،رئيس
من المعلومات إلى وانتقل ،الكبير ضالعر في نشرت  24في ومؤخرا "،كوريير"
وھي  2012 - -يونيو يلي ما أساسا تقول التي والشرفاء مصداقية ذات العودة الناس
قد واسمه ،المحتال مع القنصل ديديتش من تفاعل ھناك :طويلة عودة حتى ليست
.ھو مرات عدة ھنا ذكر

النقيض وعلى ،ماني األل القنصل تعمل كما ،لمعلوماتي وفقا ،المزيج ھذا ويحتوي
،حولھا تزال ال بلدنا .السجن في أخرى مرة وھذا فورا أحضر النمساوية مع التعامل من
تفعل أن ينبغي ال انك  Ohrwaschl Betanفي بلطف ونتف ،يحدث لم شيئا وكأن
.القبيل ھذا من أشياء
الرب آل القوادري محمد مع  -ضآلة  -أن ببساطة صحيح غير فإنه ،ذلك على وعالوة
لھا يكن لم النمساوية القنصلية أو السفارة )،الشغب مكافحة شركة  Grosz:النائب(
 ،المحكمة ملفات في وضعھا والوثائق صحيح ولكنه ،شيئا تفعل أن شيء أي قط
التي  -القوادري محمد السيد الذي النص ھو وھذا ،النمساوية السفارة أن أثبتت
في له وأكدت ،قانونيا مستشارا ينع  -أحد ال ولكن ،طبيب أنه على ھناك إليھا يشار
لصالح المصالح أو التدخل القانونية الشؤون األمور جميع في له رخصت ،الدور ھذا
.النمساوية المواطنين
من خاصة قوة ليست وھذا ،فضلك من المعتمدة أبو كامل أبو في النائب أصدر
يكذبون سلطاتال ھذه مثل ).السيد  Rädlerمن انقطاع( .واحدة قضية في ،المحامي
.ديديتش وقعت قد والرب ،متكرر بشكل
وتفسير الفقراء ندعو االحتيال عملية وراء السعي .واضحة الغش فإن وبالتالي
) FPO.من تصفيق( .لك شكرا . -يكفي ال وكذلك ،وصادق صريح
15:23
من . -الكالم إلى اآلن يسافر  Korunماج األعضاء حضرات :برامر باربرا الرئيس
.فضلك
15:23
السيدات !الوزراء سيدتي ،الرئيسة سيدتي ):األخضر(  Korunعليف النواب ماج
خطاب" مثل ھوبنر السيد أن حيث دھشتي عن التعبير من لي بد ال  ،أوال !والسادة
قبل من تخطر لم ربما انه .مرات عدة ال ولكن فقط واحدة مرة وتستخدم "ممانعة عدم
من تصفيق( .تماما  mitgekriegtمن أمس ،األلمانية للغة وحماية واحترام ،حزبه زميل
 .األلمانية إلى اإلنجليزية العبارة ھذه لترجمة عناء حتى تتخذ لم أنت ).الخضرالنائب( .المرأة وحرية الرجال قبل من األلمانية اللغة وحماية الحفاظ أجل من الكثير
 Fichtenbauer:عبد رالدكتو " -التثاؤب"  -:فمھا على بيديھا ويمسك  -ستراتش
 تذھب؟ أن لي ينبغي ربما  FPO!) -من أكثر المرج  -مصطلح ھو التقني المصطلح.لاللمرج شكرا
يتم أن الضروري من .مفصلة للتفسيرات االتحادي الوزير لك شكرا ،ثانيا
اآلن القديمة الستخدام  -الخارجية وزارة أن ،المناقشة ھذه في جيدا أعضاء إبالغ
،الجد محمل على أخذوا ما سرعان التي االدعاءات في التحقيق ھو  -األجل وقصيرة
من الحال كان كما ،المعنيين واألفراد  ،و الفضاء في خطيرة ادعاءات ھناك أن لو حتى
ھذه تنفيذ على قادرة تعد لم ،بك الخاص التقرير بعد القوادري محمد السيد
.االستخدام قيد تعد لم والتي األنشطة
في به بأس ال المتحدثين والمحامين الثقة مجال في أنه أذكر أن أريد ال ناوأ ،ذلك ومع

ھذا في الماضي العام في نفسي أنا .المتضررين يتعلق فيما سيما ال ،الظالم
لتعيين المعايير تلك في خرج قد ،االتحادية وزير إلى طلب تقديم الصدد
 .ال جدا وشفافة جدا واضحة ليست الشعب ثقة والثقة محامين
:االستعالم على اإلجابة وجيزة فترة من أقتبس
بالثقة الجدارة ھي ومقربين )الداخل في( الثقة المحامين من المطلوبة والمؤھالت"
".المحلية الظروف واإللمام اللغوية والمھارات ،والبحث مراجعة على والقدرة والكفاءة
ومن .التفصيلب وصفھا الوارد غير التقنية المھارات الطالع لسوء تعرضت
.الناس ثقة مؤھالت على نفسه الشيء وينطبق ،لالھتمام المثير
فيھا يكون التي الحاالت تلك في ذلك يسبب أن االعتبار في وضعنا إذا
في الدخول ،مشاكل في داخل النمساويين على والحصول األجنبية النمساويين
الناس ھؤالء على بيرالك االعتماد بحاجة الواقع في ھو ثالثة أطراف ودعم مشاكل
الشفافية أھمية أكثر يكون أنوإھمال وليس جادة كانت ،المحامين والثقة الثقة
في زلت ما ) -خاتمة  Rädler:النائب( .أھمية أكثر سيكون الذي القانوني واليقين
ومضات إذا .التذكير على جزيال شكرا .العزيز زميلي ،أعتقد كما ،المحدد الوقت
.لك شكرا .أخرى مرة تذكرن أن يمكنك ،ضوء
والناس الثقة المحامين ترتيب عملية أن ھو أن أوضح أن وأفضل ،رأينا في مھم ھو ما
الشفافية من المزيد ألن ،التطبيق في مماثلةمھام على ھم الذين والناس الثقة
مع اتصال على الناس ھؤالء على يعتمدون الذين األشخاص مصالح األمر يتعلق
.الخارج في الشؤون مع التعامل في وأيضا اويةالنمس البعثات
،مماثلة ادعاءات مشاكل من تعاني عندما ،المستقبل في أنه ونتوقع نأمل ،ولذلك
تنتھج  -ممكنا ھذا كان إذا ،أسرع ربما أو  -المعدل وبنفس نفس دقة مع الخارجية وزارة
حتى أو ،التبعيات لتجنب وذلك ،تماما عليھا القضاء يمكن لذلك ،االتھامات ھذه مثل
شكرا . -التبعيات ھذه على للناس يمكن صحيح غير بشكل االستفادة إلى يؤدي
).الخضر من تصفيق( .لك
15:28
.فضلك من  Scheibner. -نائب السيد :التالي المتكلم :برامر باربرا الرئيس
15:28
تالسيدا !االتحادي الوزير ،الرئيسة سيدتي  Scheibner (AAF):ھربرت MEP
من نحن الذي االتجاه في أعتقد ،إذن ،معنى تحقيق ھو االجتماع كان اذا !والسادة
الوظيفي األداء في وخاصة والبعثات الخارجية وزارة أن إلى يشير أخرى مرة جانبنا
األفضل تمثل أن يجب النمساوية المواطنين قلق عن األول المقام في وھي ،المھمة أو
ليس ما شيئا بأن شكوك أي واجھت إذا بسرعة تجيبوتس ومرنة واضحة ،البالد في
.واضحا يكون أن وينبغي .صحيحا
إلى أي مدى ھذا قد حدث في ھذه الحالة أم ال ،يمكنني بصدق أن يكون أيضا نتيجة لتفسيرات ال كثير من
المتكلمين اختيار مائة في المائة ،وذلك ألن للوھلة األولى يبدو لي أن االجابة ليكون في النظام وليس ھناك
ما يدعو إلى الشك في أن جميع ھو القيام به.

ولكن لديك للتحقق مرة أخرى ومرة أخرى وأنه ھو أيضا مفيدة للغاية إذا كنت شككت فيه .ومعقد أيضا،
كما رأينا أيضا في بدء النواب ھويبنر السيد بالفعل.
في وربما ،البلد في الظروف يعرفون ال الذين ألولئك أسماء بعض أيضا ھناك
العربية اإلمارات دولة في "القانوني المستشار" ألن ،مضللة األحيان بعض
يحق ال فقط ألنه ،محام نعنيه ما مع تفعل أن اإلطالق على لديھا ليس المتحدة
لديك كان بالطبعو  .ألداء ھنا نفھمه كما ،القانوني والتمثيل ،المكاتب أو للمحاكم
ھؤالء من الكثير وتوفير تقديمل ايةللغ حذرين أيضا البلدان ھذه في
بعض ألداء العالمية للشركات أيضا ولكن ،السفارات في خاصة ،المستشارين
ألغراضھم فقط تعاطي لكن قادرة غير عام بشكل ھي والتي ،جعلھاو األنشطة
.الحقو اليقظة الضروري من ،الخلفية ھذه وإزاء .الخاصة
 الطلب تعترف ال أن وأعتقد ،ذلك يطلب ال  -بالذات الحالة ھذه في ،قلت كما ،ولكنمن السلوك سوء مسح أن أستطيع اآلن ولكن ،أخرى مرة مناقشة يمكنك أنه جيد المر انه
 AAF).من تصفيق( .الواقع من المستمدة اإلجابة يتم ولم المناقشة
15:30
.برامر باربرا الرئيس :ألحد  Wordإلى التقارير وتفيد
.النقاش إغالق يتم

