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 دتُاع  بٛطاص٠ ايرتب١ٝ  ايٛط١ٝٓ بٝإ إعالَٞ خاص بٓتا٥ر اال

  2014 َا17ٟبتاصٜذ
 

 ايٓكاب١ ايٛط١ٝٓ 2014َاٟ 17بزع٠ٛ صمس١ٝ  َٔ ايغٝز٠  ٚطٜض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ شاصنت  َغا٤ ّٜٛ ايغبت 

يعُاٍ ايرتب١ٝ األعٓتٝٛ  َٔ خال ٍ أَاْتٗا ايٛط١ٝٓ  يف االدتُاع ايجٓا٥ٞ  ايتٓغٝكٞ  ايتشاٚصٟ   ذبت إشضاف 

َٚغتشاص ايٛطٜض٠ املهًف بايعالقات . َعايٞ ايٛطٜض٠ حبطٛص  إطاصات ايٛطاص٠ ٜتكزَِٗ  ايغٝز ص٥ٝػ ايزٜٛإ

 َع ايٓكابات ٚبعز ايه١ًُ  ايرتسٝب١ٝ  بأعطا٤ األَا١ْ ايٛط١ٝٓ مت ايتطضم يطضح املًفات ايتاي١ٝ  

 ًَف ايعتب١ ٚايبهايٛصٜا ٚاالَتشاْات املزصع١ٝ. 

 ًَٟٛف اإلصالح ايرتب . 

 ذبطري ايزخٍٛ املزصعٞ يف ظٌ ايتٛتض  ٚايتغٝب يف ايهجري َٔ ايٛالٜات. 

  إطالع ايٛطٜض٠ ع٢ً املًفات  األعاع١ٝ ايعايك١  َٔ خالٍ ال٥ش١ َطايب َغتُز٠ َٔ اقرتاسات

 . ٚتطًعات ايكٛاعز ايعُاي١ٝ يف طبتًف األعالى ٚايضتب 

 اختالالت ايكإْٛ اشباص بعُاٍ ايرتب١ٝ .ًَف اآلًٜني يًظٚاٍ  ع٢ً اختالف ايضتب ٚاألعالى ٚ 

  ًَف اشبزَات االدتُاع١ٝ يعُاٍ ايرتب١ٝ 

 َٟصارص٠ ايعٌُ ايٓكابٞ ٚايتعغف اإلراص 

 
  ٟٛيًدضٚز َٔ ايٓهب١ ايرتب١ٜٛ  طايبت  األعٓتٝٛ َض٠ أخض٣  بطضٚص٠  تٓاٍٚ ًَف اإلصالح ايرتب

ٚفل َكاصابات  ع١ًُٝ سزٜج١ ال ربضز  عٔ را٥ض٠ ايبشٛخ ايع١ًُٝ قز تتٝح إَها١ْٝ ايتكِٜٛ ،  

نُا قزَت سًٛال ع١ًُٝ  ٚرعت  إىل عكز ْز٠ٚ  ٚط١ٝٓ دار٠  حبطٛص ايفاعًني ٚأٌٖ 

سٝح صسبت  ايغٝز٠ ايٛطٜض٠ باملكرتح  َٛد١ٗ اْتكارا يهاف١ . االختصاص قبٌٝ ْٗا١ٜ املٛعِ

 .ٌاإلدضا٤ات اييت صافكت  َضاسٌ  إصالح  َضس١ً ايتعًِٝ اإليظاَٞ

 

  ٚبشإٔ  ايعتب١  اييت أفكزت  اَتشإ شٗار٠ ايبهايٛصٜا َصزاقٝت٘ ٚقُٝت٘  نشٗار٠ ع١ًُٝ  ٚأثضت

ع٢ً ًَُح ايتدضز  أسبت األعٓتٝٛ ع٢ً ضضٚص٠  ايتدًٞ عٓٗا بصٛص٠ ْٗا١ٝ٥  ٚخباص١  يف ظٌ 

ٚيف ٖشا ايصزر أنزت ايغٝز٠ ايٛطٜض٠ بإٔ اإلصالح ايعاّ  يًُزصع١  . اعتُار املٛاضٝع االختٝاص١ٜ 

ازبظا٥ض١ٜ ايع١َُٝٛ  ايشٟ تٟٓٛ ايكٝاّ ب٘  ٜغتزعٞ  ايتدًٞ عٔ ايعتب١ ٚإعار٠ ايٓظض يف  االصتكا٤ 

اآليٞ مبضس١ً ايتعًِٝ االبتزا٥ٞ  ٚايتهفٌ بإْشػاالت  عُاٍ ايكطاع ٚاالٖتُاّ بتهٜٛٔ  األعاتش٠ 

سٝح رعت ايٛطٜض٠ ازبُٝع ع٢ً ايتعإٚ َعٗا  قصز إخضاز ..ٚاملعًُني مبا حيكل  غاٜات املزصع١

 املزصع١ ازبظا٥ض١ٜ  َٔ أطَاتٗا  

 
  بايٓغب١ يتشطري  ايزخٍٛ املزصعٞ  ايكارّ أنزت  األعٓتٝٛ بإ ع٤ٛ ايتغٝري ٚ ايالَباال٠  ٚتغٝب

فايعزٜز َٔ اهلٝانٌ مل . ايهجري َٔ َزٜضٟ ايرتب١ٝ  ال ٚئ ٜطُٔ االعتكضاص يف عبتُرب ايكارّ  

تٓذظ ٚمل تغًِ صغِ دباٚط اآلداٍ  ٚامل٦ات  َٔ املؤعغات ايرتب١ٜٛ بزٕٚ دبٗٝظ  أَا عٔ ايتاطري  

ٚيف ايشإٔ أنزت ايٛطٜض٠ بأْٗا عتتابع املًف شدصٝا ٚعٛف تتصز٣ يهٌ . فشزخ ٚال سضز 
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َكصض ٜعٝل ايزخٍٛ  املزصعٞ  نُا دزرت طًبٗا بطضٚص٠ ايتعإٚ ٚايتٓغٝل إلظباح  ايزخٍٛ 

 املزصعٞ ايكارّ      

  ٍٚسٍٛ ًَف اآلًٜني  يًظٚاٍ ايشٟ  نإ ضبٌ  صضاعات ط١ًٜٛ   قزَت ايٓكاب١ ايٛط١ٝٓ يعُا

ايرتب١ٝ  تصٛصا عًُٝا  سبٌ األط١َ   ٚفل إسصا٤ات رقٝك١، نُا رعت ْكابتٓا ايغٝز٠  ايٛطٜض٠ إىل 

ضضٚص٠ ذبٌُ املغؤٚي١ٝ  ارباس ايكضاص ات اسبامس١ يًتهفٌ بٗشٙ ايف٦ات قبٌٝ َٛعز ايزخٍٛ 

املزصعٞ  ايكارّ ،ٚيف  ْفػ املٛضٛع مت إطالع ايغٝز٠ ايٛطٜض٠ مبشانٌ ٚاْشػاالت  ايف٦ات اهلش١  

األنجض تطضصا  ٚع٢ً صأعٗا املغاعزٕٚ ايرتبٜٕٛٛ ٚ ايعُاٍ املٗٓٝني ٚ َٛظفٞ األعالى املشرتن١   

ٚصرا ع٢ً ٖشٙ االْشػاالت  أنز ت ايغٝز٠ ايٛطٜض٠ بأْٗا عتعهف ع٢ً َعازب١ نٌ ايكطاٜا ..

َشري٠ بإٔ سٌ َشانٌ عُاٍ ايكطاع ال ٜكٌ .ٚاالْشػاالت  اييت ربص اسبٝا٠ امل١ٝٓٗ يعُاٍ ايكطاع 

 ...أ١ُٖٝ عٔ بك١ٝ ايكطاٜا ازبٖٛض١ٜ إلصالح ايكطاع 

 
   ٚخبصٛص ًَف اشبز َات االدتُاع١ٝ يعُاٍ ايرتب١ٝ  رعت األعٓتٝٛ  ايغٝز٠ ايٛطٜض٠ إىل فتح

سٝح تعٗزت . ذبكٝكات َعُك١  سٍٛ ايتذاٚطات ٚ ايتالعبات  اييت تطاٍ ٖشا ملًف يف أغًب ايٛالٜات

 .ايٛطٜض٠ بإ تٛيٞ املًف  أ١ُٖٝ بايػ١ 

 
  نُا قزَت  ايٓكاب١   ًَفات  ٚقطاٜا ربص  َصارص٠ سل املُاصع١ ايٓكاب١ٝ ٚايتعغف  اإلراصٟ  يف

اعتعُاٍ ايغًط١  سٝح تعٗزت ايغٝز٠  ايٛطٜض٠  مبعازب١ املًفات ايعايك١ راع١ٝ  ايٓكاب١ 

نشضٜو ادتُاعٞ  إىل  ايتعإٚ َعٗا َٔ أدٌ أصالح أٚضاع ايكطاع ٚبشٍ دٗٛر يف عبٌٝ إْكاس 

 .املزصع١ ايع١َُٝٛ ازبظا٥ض١ٜ 

 
  ٚيف ختاّ ازبًغ١ أشارت َعايٞ  ايٛطٜض٠  باإلملاّ  ايزقٝل يهاف١ املًفات ٚايكطاٜا اييت ربص اسبٝا٠ املزصع١ٝ 

َعترب٠ إٔ ايًكا٤  األٚيٞ  مل ٜهٔ ناف يطضح مجٝع االْشػاالت  ،فكز  اقرتست  بضصب١ يكا٤ات ثٓا١ٝ٥ 

تشاٚص١ٜ  مماث١ً  قبٌٝ ايزخٍٛ املزصعٞ ايكارّ ،  ٚتعٗزت بزصاع١ َٚتابع١ نٌ ايكطاٜا ٚاالْشػاالت 

املطضٚس١ َٔ طضف ايٓكاب١ ايٛط١ٝٓ يعُاٍ ايرتب١ٝ  صبزر٠ تضسٝبٗا  مبكرتح عكز ايٓز٠ٚ ايٛط١ٝٓ إلصالح  

يف املكابٌ  أنزت   األعٓتٝٛ يًغٝز٠  ايٛطٜض٠ ..  َضس١ً ايتعًِٝ اإليظاَٞ قبٌٝ ْٗا١ٜ املٛعِ ايزصاعٞ اسبايٞ 

نُا ْاشزتٗا َٔ ادٌ  . َٔ خالٍ أَٝٓٗا ايٛطين بإٔ ايكطاع حباد١  إىل َٔ ٜصٓع ايكضاص  يف األٚقات اسبامس١ 

 .ارباس ايتزابري ايع١ًُٝ  اييت تهٕٛ ناف١ٝ  سبٌ املشانٌ ايعايك١  ٚإخضاز قطاع ايرتب١ٝ  َٔ أطَات٘ 

ٚصفعت ازبًغ١ يف ْفػ ايّٝٛ ٚايشٗض ٚايغ١ٓ بعز عاعتني  َٔ ايتشاٚص املجُض  ع٢ً أٌَ بضصب١ يكا٤ات ٚفل 

 .صٚطْا١َ َغتعذ١ً  يًتباسح سٍٛ االْشػاالت ٚاملطايب ايعُاي١ٝ 
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