
بيان 

 
 :اطذس انٕٛو االذساد انؼاو انرَٕسٙ نهشغم تٛاَا خاء فّٛ يا ٚهٙ

 

ٌّ انًكرة انرُفٛز٘ انٕؽُٙ انًدرًغ انٕٛو »  تشئاسح َٕس انذٍٚ انطثٕتٙ األيٍٛ انؼاو نالذساد انؼاو انرَٕسٙ 2017 أفشٚم 17إ

نهّشغم، ٔتؼذ ذذاسسّ نهٕػغ انؼاو ٔانٕػغ االخرًاػٙ ٔذسدٛهّ تشٔص يؤششاخ أصيح سٛاسٛح خطٛشج يغ ذظاػذ يُسٕب 

 :انرٕذُّش االخرًاػٙ ػهٗ ٔخّ انخظٕص

 

ٚؤّكذ ٔقٕفّ انًثذئٙ يغ كّم انرسّشكاخ انشؼثٛح ٔاالخرًاػٛح انسهًٛح يٍ أخم انًطانة انًششٔػح فٙ انرشغٛم ٔانرًُٛح - 

ٔٚدّذد انرسزٚش يٍ يسأنح تؼغ األؽشاف انشكٕب ػهٗ ْزِ انرسّشكاخ نغاٚح تث انفٕػٗ نظانر انشثكاخ انفاسذج ٔيشاكض 

انُفٕر انًشثْٕح أ نرظفٛح انسساتاخ انسٛاسٕٚح أٔ نخذيح أخُذاخ اَرخاتٛح اَطثؼد تاصدٔاخٛح انخطاب ٔذؼاسع انًًاسسح 

ٔٚذػٕ انسكٕيح إنٗ يسأسج خّذٚح نهًسرّدٍٛ ذفؼٙ انٗ زهٕل ػًهٛح يهًٕسح، كًا ٚذػْٕا انٗ . يغ انرظشٚساخ انًؼهُح

شح ٔػذو اَرظاس االزرداخاخ نالسرداتح انٗ  ًّ اإلسشاع تٕػغ اسرشاذٛدٛح اسرثاقٛح نهُٕٓع تاندٓاخ انًسشٔيح ٔانًٓ

 .انًطانة االخرًاػٛح زرّٗ ال ٚثقٗ دٔسْا إؽفاء انسشائق ٔذقذٚى انٕػٕد

 

ٌّ ػذو اسرقشاس انٕػغ انسٛاسٙ خاّطح يٍ شاَّ اٌ -  ُٚرقذ تشّذج ػذو انرضاو اندٓاخ انًؼُٛح ترُفٛز ٔثٛقح قشؽاج ٔٚؼرثش أ

ٚؼؼف تكّم اندٕٓد، ٔاٌ ٚضػضع انثقح تانردشتح انرَٕسٛح ٔاٌ ٚقّذو سسائم سهثٛح ٚسشص انثؼغ ػهٗ إتشاصْا نهؼظف 

ّ٘ ذّٕخّ اخرًاػٙ ٚٓذف إلٚداد زهٕل نًشاكم انثطانح ٔانرًُٛح ٌّ يالير أصيح سٛاسٛح ْٙ فٙ . تانثُاء انذًٚقشاؽٙ ٔتؤ ٔٚشٖ أ

ا ٚسرٕخة يثادساخ ذًُغ انسقٕؽ فٙ انردارتاخ ٔانرُازشاخ ًّ م ي  .ؽٕس انرَّشكُّ

 

ّ تانشكش انٗ انٓٛاكم انُقاتٛح ٔانٗ كافح انًذّسساخ ٔانًذّسسٍٛ فٙ قطاػٙ انرؼهٛى األساسٙ ٔانثإَ٘ ػهٗ انثقح انرٙ -  ٚرٕخَّ

يُسْٕا نهًكرة انرُفٛز٘ ٔػهٗ خسايح انًسؤٔنٛح انٕؽُٛح انرٙ أٔدػْٕا إٚاِ يٍ أخم إَقار انرؼهٛى ٔإطالزّ خزسٚا ٔذٕفٛش 

كّم انششٔؽ انطٛثح نُداذ أتُائُا ٔػًاٌ يسرقثم انثالد فٙ ذؼهٛى ٔؽُٙ ذقّذيٙ ذُٕٚش٘ دًٚقشاؽٙ فٙ إؽاس ٔصاسج ذسٕدْا 

انسٕكًح ٔزسٍ انرسٛٛش ٔازرشاو انًشتّٙ ٔانًُاش االخرًاػٙ انًسرقش ٔػًق األْذاف ٔخٕدج انرخطٛؾ تؼٛذا ػٍ االسذدال 

 .ٔانرٕذّش ٔانًظهسح انخاطح انرٙ سادخ ٔصاسج انرشتٛح خاطح فٙ انفرشج االخٛشج

 

ٚطانة انسكٕيح يشج أخشٖ إنٗ اذخار إخشاءاخ ػاخهح نًقأيح انرٓشٚة ٔانسّذ يٍ انرّٓشب انؼشٚثٙ ٔيساستح االزركاس - 

ٔانٕقٕف فٙ ٔخّ انًؼاستٍٛ تقٕخ انرَٕسٛاخ ٔانرَٕسٍٛٛ ٔتظّسرٓى ػثش ٔقف انرٓاب األسؼاس ٔيُغ ذشٔٚح انسهغ انًّٓشتح 

 .ٔانخطٛشج ٔاسرًشاس االسرٛشاد انؼشٕائٙ انز٘ ٚسرُضف يّذخشاخ انثالد يٍ انؼًهح انظؼثح

 

ٚطانة تانرؼدٛم ترُفٛز االذفاقٛاخ انًثشيح سٕاء يا ذؼهّق تاإلسشاع تئيؼاء انًالزق انرؼذٚهٛح انخاطح تانضٚادج فٙ االخٕس - 

فٙ انقطاع انخاص أ يا اذظم تاالذفاقٛاخ انقطاػٛح فٙ انٕظٛفح انؼًٕيٛح ٔانقطاع انؼاو أ يا ذؼهّق ترُفٛز انضٚادج فٙ األخش 

 .األدَٗ انًؼًٌٕ زفاظا ػهٗ يظذاقٛح انرفأع ٔيساًْح فٙ ذثثٛد االسرقشاس االخرًاػٙ

 

ّ٘ إطالذ نًُظٕياخ انؼًاٌ االخرًاػٙ ٔانٕظٛفح انؼًٕيٛح ٔغٛشْا ٔإطالذ انًؤّسساخ ٔانًُشآخ -  ٌّ أ ُٚثّّ إنٗ أ

انؼًٕيٛح ال ًٚكٍ أٌ ٚرّى دٌٔ اإلششاك انفؼهٙ نالذساد انؼاو انرَٕسٙ نهّشغم، ٔٚدّذد زشطّ ػهٗ إخشاء ْزِ اإلطالزاخ فٙ 

إؽاس زّق انُفار إنٗ انًؼهٕيح ٔانششاكح انفؼهٛح ؽثق يا َّض ػهّٛ انؼقذ االخرًاػٙ ٔانسفاظ ػهٗ انًكاسة ٔانؼًم ػهٗ 

 .ذطٕٚشْا ذسقٛقا ألكثش يا ًٚكٍ يٍ االَظاف ٔانًسأاج أياو انقإٌَ ٔيٍ انؼذانح االخرًاػٛح

 

اخ انؼاخهح ٔػهٗ انسكٕيح ٔػغ خطؾ ٔإٚداد آنٛاخ يٍ شؤَٓا أٌ -  ًّ ٚؼرثش خٛاس يقأيح انفساد ٔانرٓشٚة يٍ أٔكذ انًٓ

كًا . ذسقّق َرائح يهًٕسح ذسّذ يٍ ذؤثٛش ْزِ انًخاؽش ٔذؼٛذ انثقح نهرَٕسٛاخ ٔانرَٕسٍٛٛ ٔذذفؼٓى انٗ يضٚذ انؼطاء ٔانثزل

ٚذػٕ فٙ ْزا االذداِ إنٗ انرشٚث فٙ إطذاس قإٌَ انًظانسح االقرظادٚح ٔفرر يشأساخ خادج يغ خًٛغ األؽشاف ٔاندٓاخ 

. زٕنّ


