اإلعالن الختامي

مقدمة :يف  5تشرين الثاين/نوفمرب  ،2102اجتربا زراا مان الادزأل ااء اين يف اوو اافأل اةشاينالة يف الادزا ال ا
للجربعية العينمة يف ازماين وجارا اافاا اميا اة اتفز يرلاا ءلاب الااعفاينا ال ا ز الاي تعا الشارةة يف مفاجهاة
العنا اةارت ااينوجرا يف العااار احلااديو زءلااب ت اينلأل ملم ااا اةربيناناينا اة ااتند تس ا ا اا اة ت ا ة يف ا ا
الشا ع ءلااب الاااعيدين الاافة ،زالاادز  ،ساادا ز ا ال يينناينا زاالنا اتيجيينا القينالااة للت ،يا  ،الااي لااد تعاادأل
الاقين يف ف ااز ينع اامنية الفريد ال ينئد يف لا مدينة زالد زمن،قة.
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 :P1يف ختين االجترباينع الافرااا الا ا تناينزأل مف افع ’’الااعفاينا الاي تعا
اينوجرا يف العار احلديو‘‘ ،اءتربد الفراا احلين رزع اوءالع التين :

الشارةة يف مفاجهاة العنا اةارت

 :P2حنن الفراا ،
ا ا اوء ااالع ،مجي ا ااءرب ااينأل
 :P2Aتذ و اادين مجي ا ملءرب اينأل العن ا اة ارت ا ااينوجرا  ،ال ا ا وع اا ،ا ااا ،ااا ارا
اوجرامية الي يهادل يف تةينا اين صاأو ملز مللثار اينناتأدا العنا او ادا ملز النف اع ملز يشارع يف اناتأداما ملز
ي تأدما ءربدا ،زت فر ءن تصيناة صأو ملز مللثر ا راا ج دية ملز مفتا ملز ملذيتا،
 :P2Bزتذ وداك ملع النااءينا اة لحة اني الدزأل لاد تقلااع ءلاب ماداا العقافل ااخاع  ،زوعارق ءان للقناين ال اينل
لتنااينمع العن ا اة ارت اااينوجرا ءلااب الاااعيدين الاافة ،زالاادز زتفن ا و،ينلااا ،ال ا ا ص اينا ا اجتربااينع ت،اافااا
لربااين زاا لد زجعلااا اليااف يفاار صااعفاينا
نييننااية زلراراميااة زالتاااينلية زتقنيااة زاجتربينءيااة زفقينميااة دتلفااة ،حااين رالل ل
جديد  ،زملايينوين اع م فلة ،ءلب لفاا الشرةة زاامن يف العينمل ملمج ،
 :P2Cزتذ وؤيد ا لا لزلة زم ؤزليتهين يف احلفينظ ءلب ملمن اادزل ين زوشاجب اشا ا خاين مان ااني ملصا ينأل
العن ا اة ارت ا ااينوجرا يف العا اار احل ااديو او ارائا اةرزء ااة اةتعلق ااة اينالال اينا اينل ش اار ،ن افا ااا ارا االن ااتاالأل
اون اع ملز العرباا الق اارا ،زاتهرياب اةهااينجرين ،الاي يقااف ال اينلعفع ميهاين ،تفخيااين للارا  ،ايننااتاالأل تاادز م ااينا
ال شر االثر شينصة يف العينمل زحتفيلهين تس ا ينة اني مليديها،
 :P2Dزتذ وشاادل ءلااب ملع اوتشااينا العن ا اة ارت اااينوجرا يف اةرالااا احل ارية ،تمااين يف ص ا ا ديااداا م ااتربر
لألمن العين ملز ءن مفينجئ لينال ،رااينا النينمجة ءن ادث مين ،خيل ءلاب االناتقراا االجترباينءع زااللتااينلا
زال ييننع يف اجملتربعينا زاةدع ءفالب زخيربة للاينية ت ر ،مللثر مين ت ر ،حبيين الش ينق زم اتق لها :مهاا احينيين
العن زيف اآلع وف ا معر فع لالجنراا تليا ملز حينانتا ءلب اآلخرين،

 :P2Eزتذ واداك لا ل التهديااد ال اينل ا ،افا لل ااالمة العينماة زااماان العاين زملي اين لل اال،ينا الفةنياة زاولليربيااة،
ال ا ا لثلااا حتدياادا العااايناينا احملليااة زص ا ينا اوررااة اةنظربااة الااي تلج ا تس انااتأدا ملنااينليب تتاايااد ءنفااين ملفنااين
تنفي ا ملوش اا،تهين ا ااع اةش اارزءة ،زو ااتن ر ،ءل ااب حن ااف خ ااين  ،ملءرب اينأل العن ا ال ااي ترت ه ااين اجملربفء ااينا اوجرامي ااة
ال ااينلعة يف االال اينا اينةأاادااا زااناالحة زتفريعهااين اش ا ا اااع مشاارزع ،الل ا ين ي ااهربينع تس اااد اعيااد يف تفااينلا
العن اةرت اينوجرا ،
 :P2Fزتذ و اادين اشا ا ا خا اين ملءربا اينأل العنا ا اةرت  ،ااة اينوا ااينق ،زالت ،اارا اةن ،اافا ءل ااب ءنا ا  ،زاوا ااينق
اة ااتفاب ماان الف اار اايااديفلفجع ،اينو ااينمة تس التح اري اةقااافل ءلااب اات ااينق ا ل ااءربااينأل ،زوشااع تس ملع
التااادا ااين اش ا ا معااينأل ،يف ااف تعقيااد ا ل او ارائا ،يت،لااب ماان الق،ااينع ااماا ،زماان جهااينا ملخاارز اءتربااينل
ان اتيجيينا اائد  ،زاةثينار  ،زاءتربينل هنج من ادلة،
 :P2Gزتذ وعت ملع العن اةرت اينوجرا يف العار احلديو ال يهدل نالمة اامرال زملمنها مح ب ،ااا يق لاف
ملي ين مؤن ينا الدزلة زيعفق التنربية زيدمر الن يج االجتربينءع للربدع زالدزأل زاةنينة ،
 :P2Hزتذ وعت ل ل ملع ملجهاا توفاينذ القاينوفع زناينئر لافاا اامان الاي تفاجاا صاعفاينا اناتثنينئية ز ينئلاة يف منا
جا ارائا العا اار احل ااديو ا ا ل زم ينمحته ااين ءل ااب حن ااف مع ااينأل ،حبينج ااة تس انا ا اتيجيينا مفاجه ااة جدي ااد زمت ينمل ااة
زمت يفة م الف ال ينئد،
 :P3مإونين ،حنن الفراا  ،انين ءلب مين تقدل ،
 :P3Aو ااعب تس ز ا ا انا ا اتيجيينا زم ااينل جدي ااد للعرب ااا الش اارةع يف ااف ت ،اافا العنا ا اةا ارت
ا ااينوجرا زارلي ااينلل زاص ااتدال ادت ااا يف العق اافل ااخ ااع  ،م اان ملج ااا ل ااني ملجه ااا توف ااينذ الق ااينوفع م اان منا ا
ااص ينأل اةعينصر للعنا اةارت ااينوجرا زل حهاين زالتاادا اين مباياد مان الفعينلياة ،ما مراءاين احلينجاة تس
تءدال خ ،زةنية جديد زم ت ر  ،زملمهية تءدال هنج تلليربية زلزلية،
 :P3Bو ااعب ل ا ل تس حبااو تم ينويااة تءااينل تنظاايا ملجهااا الشاارةة الفةنيااة ز ي لتهااين ،زمقااين لألزلفيااينا
الداخليااة زءنااد االلت ااين  ،ماان ملجااا ت ،ي ا ا ل االن ا اتيجيينا اوديااد للعربااا الشاارةع ،مبااين ميهااين النظاار
اش ا خين يف اناتحداث ملناينليب م ت ار زمت ينملاة مثاا توشاين لافاا للتحارك ال اري ززااداا صارةة
متأااة زآليينا تن ي م ملجها توفينذ القينوفع،
 :P3Cو أل لايناز جهدوين لتعايا التعينزع الشرةع ءلب اة تفيني الفة ،زءا الافة ،زخينصاة مان خاالأل
ت ينلأل اةعلفمينا ا ينمة اةتعلقة اينورائا ،مباين يف ذلا االناتعينوة تس مللااب ااد اينل نياة التحتياة للادءا التقا،
زاةياادا /زاالزاا زا اادمينا اةت اافمر اجهااا توفااينذ القااينوفع يف دتل ا ملحن ااين العااينمل ،لتل ا ال ااي يقاادمهين
اوو ااافأل .زيف ا ا ال اايينق ،ونظاار يف تءاادال اتفينلااينا فنينئيااة زمتعاادل ااة اراا ،ءنااد ال اارزا  ،ماان ملجااا
ت هيا ت ينلأل معلفمينا االنتأ ينا زت ليا اجملرمني زم ينئا ملخرز متالة اينة ينءد القينوفوية اةت ينللة،

 :P3Dوؤلااد اارزا ملع ت اافع التاادااع اةتأا ةنا العنا اةارت اااينوجرا زل حااا زالتااادا لااا زلتفليا
ما ارت ذ ا ا ل اوا ارائا ملز مالاق ااتها ملز ت االيربها ،حتثل ااة اشا ا ا لينم ااا ة ااينل اق اافق اوو ااينع زن اال،ة
القينوفع،
 :P3Eواادءف مجي ا اوهااينا اةعنيااة تس النظاار يف تءاادال زتاافمع م اين يلااا اجهااا توفااينذ القااينوفع ماان تاادايب
زم ااينءد تقنيااة ،مبااين يف ذل ا ءلااب ملصااار اة ااتفيينا ،حبيااو ي اافع ملم ارال الشاارةة م،لعااني ءلااب ااز ااينع
زالظارزا احملليااة زت اافع اوهاافل اة زلاة ماان ملجااا لشا اااينالا العنا ال اريعة التفااينلا زمنعهاين زتقلاايو
العتهين ع مللثر اوهفل معينلية زت ها يف انين جمتربعينا ت فع لائربين آمنة زمتينة زمقينزمة للجرائا،
 :P3Fوشج اشد ملع جيرا ا ا زاةؤن ينا اةأتاة ملحبينفين زحتلايالا لتح اني تلااك الظارزا اةؤلياة
تس تاينءد العن اةرت اينوجرا زادزفا ،زءلب زجا ا اف زءند اوم ينع ،ءا ت لاني مؤصاراا ا ا
العن زاالين ينتا زملنا يناا او اياة زحباو ال يينناينا اةثربار الاي ر ان لقافاا الشارةة اناتأدامهين يف نايينق
اوهفل الي ت ين ةن ااص ينأل اةعينصر للعن اةرت اينوجرا زل حهين زالتادا ين،
 :P3Gحنو مجي اوهينا اةعنية ،من الق،ينع اام ،زمن جهينا ملخارز ،ءلاب تفاياد اوهافل زالشارزع يف
حتاارك مجااينءع ةفاجهااة العنا اة ارت اااينوجرا  ،يشااربا تلينمااة ص ارالينا اااني ملجهااا توفااينذ القااينوفع ،ززنااينئا
اوءااال  ،زااة اراا الفينءلااة اةدويااة زالدينيااة ،زاجملتربعااينا احملليااة ،زل ،ااينع ااءربااينأل التجينايااة ،زاةؤن ااينا
ال افيااة ،نااعيين لتعايااا احل افاا زالتفااين ا زتصااينءة جااف ماان التعاايني ال االربع زتلينمااة اي ااة مؤاتيااة وهنااين لزامااة
العن ،
 :P3Hو اينود اشا ا تاين الفعينليااينا القيلربااة الااي تاانظا ،مثااا ا ا االجتربااينع الاافرااا لوو ااافأل الا ا يقااد
تس ملجها توفينذ القينوفع الدزلية مرصة مريد من وفءهين وجارا اافاا ءاينةع ءلاب ملاما اة اتفيينا يرلاا ءلاب
ءاار ا ا اا الشاارةية ا ينمااة اة ت ا ة ءلااب الاااعيدين ال اافة ،زاولليربااع ،زت ااينلأل ملم ااا اةربينانااينا،
زتلينمة صرالينا اني الدزأل زلتني القينئا منهين وعا العينمل مللثر ملمينوين زنالمة.

