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ّاشٌطً اهعبضيج ،اهركى اهترٖدٔ 20431
اهّالٖبح اهيخددث األيرٖنٖج

ٌٖ 18بٖر 2112

بيان من بعثة صهدوق الهقد الدولي بشأن مصر
خوتٖج هيب طوتخَ اهشوطبح اهيضرٖج يً دعى ترٌبيجِب االكخضبدٔ ،كبى اهشٖد يشعّد أديد ،يدٖر إدارث اهشرق األّشط
ّآشٖب اهّشطٓ ،تزٖبرث إهٓ اهلبُرث ّٖيٕ ٌٖ 11 ّ 11بٖر  2112هعلد يٌبكشبح يع اهشوطبح اهرشيٖج ّاألطراف
اهيعٌٖج األخرّْ .كد شبرم فٕ ُذٍ االجخيبعبح اهدنخّر عتد اهشنّر شعالً ،عيٖد أعاب اهيجوس اهخٌفٖذٔ
تبهضٌدّق ّاهيدٖر اهخٌفٖذٔ اهييثل هيضر ّتوداً عرتٖج أخرّْ .فٕ خخبى اهزٖبرث أدهٓ اهشٖد يشعّد أديد تبهتٖبً
اهخبهٕ:
"أجرٌٖب يتبدثبح يتدئٖج يثيرث يع اهشوطبح اهيضرٖج دّل إينبٌٖج ّاع ترٌبيج ٖدعيَ اهضٌدّق هويشبُيج فٕ
اشخلرار االكخضبد اهيضرّٔ ،اشخعبدث اهثلجّّ ،اع األشس هخدلٖق ٌيّ يٌشئ هفرص اهعيلّ ،ايبً ديبٖج األشر
اهيعراج هوخأثر أثٌب اهفخرث االٌخلبهٖجّ .علة ُذٍ اهزٖبرث اهيتدئٖج ،شٖتدأ اهعيل اهفٌٕ فٕ األشبتٖع اهلبديج فٕ نل يً
اهلبُرث ّّاشٌطً.
"ّّٖاجَ االكخضبد اهيضرٔ ،رغى ارخنبزٍ عوٓ أشبشٖبح شوٖيج ّكّٖج ،عددا يً اهخددٖبح اهضعتج اهخٕ ٖخعًٖ يعبهجخِب
يً خالل ترٌبيج اكخضبدٔ ٖديٕ االشخلرار االكخضبدٔ اهنوٕ ِّٖٖئ اهظرّف اهيّاخٖج هخدلٖق خعبفٍ كّّٔ .خجرٔ
اهيٌبكشبح دبهٖب يع األدزاة اهخٕ ظِرح يؤخرا عوٓ اهشبدج اهشٖبشٖج دّل اهترٌبيج اهذٔ ّاعخَ اهشوطبح ّيب
ٖشيوَ يً شٖبشبح رئٖشٖجّ ،ذهم هايبً اهدضّل عوٓ خأٖٖد شٖبشٕ ّاشع اهٌطبقّ .يً شأً ذهم أً ٖشبعد فٕ اهدد
يً عدى اهٖلًٖ ّخعزٖز اهثلج فٕ ٌجبح خٌفٖذ اهترٌبيج.
"ّكد أخٖدح هٌب اهفرضج أثٌب ُذٍ اهزٖبرث أٖاب هيلبتوج أعاب اهوجٌج االكخضبدٖج اهخبتعج هدزة اهدرٖج ّاهعداهج
ّأعاب يً أدزاة أخرْ ّيً اهيجخيع اهيدٌٕ ييثال فٕ اهيجوس االشخشبرٔ هويجوس األعوٓ هولّاح اهيشودجّ .كد
ينٌخٌب ُذٍ االجخيبعبح يً اهخعرف عوٓ شرٖدج ّاشعج يً اٗرا دّل اهيّكف االكخضبدٔ ّاهشٖبشٕ اهراًُ فٕ
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يضرّ ،اهشتل اهيينٌج هيعبهجج اهخددٖبح اهخٕ خّاجَ االكخضبد .نذهم أخبدح هٌب االجخيبعبح فرضج خّاٖخ اهدّر اهذٔ
ٖينً أً ٖشبُى تَ اهضٌدّق فٕ دعى اهخدّل اهخبرٖخٕ اهجبرٔ فٕ يضر.
"ّإٌٌب ٌخطوع إهٓ يّاضوج اهدّار ّاهعيل اهّثٖق يع اهشوطبح اهيضرٖج فٕ األشبتٖع اهلبديج فٖيب ٖخص خفبضٖل اهترٌبيج
االكخضبدٔ اهيضرٔ اهذٔ ٖينً أً ٖدعيَ اهضٌدّق".

