
 
 

 

 
 

 

 اإلعالن الختامي
 10، اجتربا  زراا  مان الادزأل ااء اين  يف اوو اافأل اةشاينالة يف الادزا  الاا 2102تشرين الثاين/نوفمرب   5مقدمة: يف 

 مفاجهاة يف الشارةة تعا   للجربعية العينمة يف ازماين وجارا  اافاا اميا  اة اتفز يرلاا ءلاب الااعفاينا ال ا ز الاي
احلااديو زءلااب ت ااينلأل ملم ااا اةربينانااينا اة ااتند  تس ا اا اا اة ت اا ة يف  اا ا  العااار يف اااينوجرا  اةاارت   العناا 

زاالناا اتيجيينا القينالااة للت، ياا ، الااي لااد ت عااد أل  الشاا ع ءلااب الاااعيدين الاافة، زالاادز ، ساادا ز اا  ال ييننااينا
 الاقين يف  ف  ااز ينع اامنية الفريد  ال ينئد  يف لا مدينة زالد زمن،قة.

P1: اةارت   العنا  مفاجهاة يف الشارةة تعا   الاي الااعفاينا’’ مف افع يف ختين  االجترباينع الافرااا الا ا تناينزأل 
 اءتربد الفراا  احلين رزع اوءالع التين : ، ‘‘احلديو العار يف اينوجرا 

P2:  ، حنن الفراا 

P2A: مجيااا  ملءرباااينأل العنااا  اةااارت   ااااينوجرا ، الااا ا وعااا، ااااا، ااااارا   ااا ا اوءاااالع، مجيااا  ااءرباااينأل  وااادين تذ
اوجرامية الي يهادل يف تةينا اين صاأو ملز مللثار اينناتأدا  العنا  او ادا ملز النف اع ملز يشارع يف اناتأداما ملز 

 ا ءربدا، زت فر ءن تصيناة صأو ملز مللثر ا  راا ج دية ملز مفتا ملز ملذيتا،ي تأدم

P2B: ملع النااءينا اة لحة اني الدزأل لاد تقلااع ءلاب ماداا العقافل ااخاع ، زوعارق ءان للقناين ال اينل   زتذ وداك
،ااافااا لتناااينمع العنااا  اةااارت   ااااينوجرا  ءلاااب الااااعيدين الااافة، زالااادز  زتفنااا  و،ينلاااا، الااا ا صاااينا ا اجترباااينع ت

ااين زااادل  زجعلااا اليااف  يفاار  صااعفاينا  نييننااية زلراراميااة زالتاااينلية زتقنيااة زاجتربينءيااة زفقينميااة دتلفااة، حااين رالل لربل
 جديد ، زملايينوين اع م  فلة، ءلب لفاا الشرةة زاامن يف العينمل ملمج ،

P2C:  مان ااني ملصا ينأل  زتذ وؤيد ا  لا لزلة زم ؤزليتهين يف احلفينظ ءلب ملمن اادزل ين زوشاجب اشا ا خاين
العنااا  اةااارت   ااااينوجرا  يف العاااار احلاااديو اوااارائا اةرزءاااة اةتعلقاااة اينالالاااينا اينل شااار، نااافا  ااااارا  االناااتاالأل 
اون اع ملز العرباا الق اارا، زاتهرياب اةهااينجرين، الاي يقااف  ال اينلعفع ميهاين، تفخيااين للارا ، ايننااتاالأل تاادز م ااينا 

 س ا ينة اني مليديها،ال شر االثر  شينصة يف العينمل زحتفيلهين ت

P2D: ءلاااب ملع اوتشاااينا العنااا  اةااارت   ااااينوجرا  يف اةرالاااا احل ااارية، تماااين يف صااا ا  دياااداا م اااتربر   زتذ وشااادل
لألمن العين  ملز ءن  مفينجئ لينال ،رااينا النينمجة ءن ادث مين، خيلل  ءلاب االناتقراا االجترباينءع زااللتااينلا 

للاينية ت ر، مللثر مين ت ر، حبيين  الش ينق زم اتق لها: مهاا  احينيين زال ييننع يف اجملتربعينا زاةدع ءفالب زخيربة 
 العن  زيف اآلع وف ا معر فع لالجنراا تليا ملز حينانتا ءلب اآلخرين،

  



 

 

 

P2E:  التهديااد ال اينل  ا ،افا  لل ااالمة العينماة زااماان العاين  زملي اين لل اال،ينا الفةنياة زاولليربيااة،  زتذ واداك لا ل
اةنظربااة الااي تلجاا  تس انااتأدا  ملنااينليب تتاايااد ءنفااين ملفنااين   اوررااة ا احملليااة زصاا  يناالاا ا لثلااا حتدياادا العااايناين

تنفيااا  ملوشااا،تهين ااااع اةشااارزءة، زو اااتن ر، ءلاااب حناااف خاااين ، ملءرباااينأل العنااا  الاااي ترت  هاااين اجملربفءاااينا اوجرامياااة 
اااد اعيااد يف تفااينلا ال ااينلعة يف االالااينا اينةأاادااا زااناالحة زتفريعهااين اشاا ا اااع مشاارزع، اللاا ين ي ااهربينع تس 

 العن  اةرت   اينوجرا ، 

P2F:  ملءربااااينأل العناااا  اةرت ،ااااة اينوا ااااينق، زالت،اااارا اةن،اااافا ءلااااب ءناااا ، زاوا ااااينق  زتذ واااادين اشاااا ا خااااين
اة ااتفاب ماان الف اار اايااديفلفجع، اينو ااينمة تس التحااري  اةقااافل ءلااب اات ااينق  اا ل ااءربااينأل، زوشااع تس ملع 

تعقيااد  اا ل اواارائا، يت،لااب ماان الق،ااينع ااماا، زماان جهااينا ملخاارز اءتربااينل التااادا  ااين اشاا ا معااينأل، يف  ااف  
 ان اتيجيينا اائد ، زاةثينار ، زاءتربينل هنج من   ادلة،

P2G:  ملع العن  اةرت   اينوجرا  يف العار احلديو ال يهدل نالمة اامرال زملمنها مح ب، ااا يقافل   زتذ وعت
 الن يج االجتربينءع للربدع زالدزأل زاةنينة ،ملي ين مؤن ينا الدزلة زيعفق التنربية زيدمر 

P2H:  ملع ملجهاا  توفاينذ القاينوفع زناينئر لافاا اامان الاي تفاجاا صاعفاينا اناتثنينئية ز ينئلاة يف منا   زتذ وعت  ل ل
هااااة جديااااد  زمت ينملااااة  جاااارائا العااااار احلااااديو  اااا ل زم ينمحتهااااين ءلااااب حنااااف معااااينأل، حبينجااااة تس اناااا اتيجيينا مفاج 

 د،زمت يفة م  الف   ال ينئ

P3:  مإونين، حنن الفراا ، انين  ءلب مين تقدل، 

P3A: الشاااارةع يف  ااااف  ت،اااافا العناااا  اةاااارت    للعربااااا جديااااد  زم ااااينل  اناااا اتيجيينا تس ز اااا  و ااااعب
اااااينوجرا  زارليااااينلل زاصااااتدال ادتااااا يف العقاااافل ااخااااع ، ماااان ملجااااا ل ااااني ملجهااااا  توفااااينذ القااااينوفع ماااان مناااا  

الفعينلياة، ما  مراءاين  احلينجاة تس  مان مباياد  اين زل حهاين زالتاادا ااينوجرا  اةارت   للعنا  اةعينصر  ااص ينأل
ج تلليربية زلزلية،  تءدال خ،  زةنية جديد  زم ت ر ، زملمهية تءدال هن 

P3B:  زمقاااين لألزلفياااينا  تس حبااو تم ينوياااة تءااينل  تنظااايا ملجهاااا  الشاارةة الفةنياااة ز ي لتهااين، و ااعب لااا ل
ياا   اا ل االناا اتيجيينا اوديااد  للعربااا الشاارةع، مبااين ميهااين النظاار ءنااد االلت ااين ، ماان ملجااا ت، الداخليااة ز 

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،

P3C: الافة، زخينصاة مان خاالأل لتعايا التعينزع الشرةع ءلب اة تفيني الفة، زءا   و  أل لايناز جهدوين
ت ينلأل اةعلفمينا ا ينمة اةتعلقة اينورائا، مباين يف ذلا  االناتعينوة تس مللااب ااد اينل نياة التحتياة للادءا التقا، 

القاااينوفع يف دتلااا  ملحناااين  العاااينمل، لتلااا  الاااي يقااادمهين  توفاااينذ اجهاااا  اةتااافمر  زا ااادمينا زاةيااادا/ زاالزاا
 تءاادال اتفينلااينا فنينئيااة زمتعاادل  ااةااراا، ءنااد ال اارزا ، ماان ملجااا زيف  اا ا ال اايينق، ونظاار يفاوو ااافأل. 

 ت هيا ت ينلأل معلفمينا االنتأ ينا زت ليا اجملرمني زم ينئا ملخرز متالة اينة ينءد  القينوفوية اةت ينللة،



 

 

 

P3D:   لااا زلتفلياا   زل حااا زالتااادا اااينوجرا  اةاارت   العناا  ملع ت اافع التاادااع اةتأاا   ةناا وؤلااد  اارزا
مااارت ذ  اااا ل اواااارائا ملز مالاقااااتها ملز ت ااااليربها، حتثلااااة اشاااا ا لينمااااا ة ااااينل  اقاااافق اوو ااااينع زناااال،ة 

 القينوفع، 

P3E:  مجياا  اوهااينا اةعنيااة تس النظاار يف تءاادال زتااافمع مااين يلااا  اجهااا  توفااينذ القااينوفع ماان تااادايب واادءف
ملماارال الشاارةة م،لعااني ءلااب ااز ااينع  يااو ي اافعزم ااينءد  تقنيااة، مبااين يف ذلاا  ءلااب ملصااار اة ااتفيينا، حب

زالظارزا احملليااة زت اافع اوهاافل اة  زلاة ماان ملجااا لشاا  اااينالا العنا  ال ااريعة التفااينلا زمنعهااين زتقلاايو 
 العتهين  ع مللثر اوهفل معينلية زت ها يف انين  جمتربعينا ت فع لائربين آمنة زمتينة زمقينزمة للجرائا،

P3F:   اةأتاة ملحبينفين زحتلايالا لتح اني تلااك الظارزا اةؤلياة ملع جيرا ا  ا  زاةؤن ينا وشج  اشد
تس تاينءد العن  اةرت   اينوجرا  زادزفا، زءلب زجا ا اف  زءند اوم ينع، ءا  ت انيل مؤصاراا  ا ا 
العن  زاالين ينتا زملنا يناا او اياة زحباو ال يينناينا اةثربار  الاي ر ان لقافاا الشارةة اناتأدامهين يف نايينق 

  ين، زل حهين زالتادا اينوجرا  اةرت   للعن  اةعينصر  ااص ينأل ين ةن اوهفل الي ت   

P3G:   اوهينا اةعنية، من الق،ينع اام، زمن جهينا ملخارز، ءلاب تفاياد اوهافل زالشارزع يف حنو مجي
حتاارك مجااينءع ةفاجهااة العناا  اةاارت   اااينوجرا ، يشااربا تلينمااة صاارالينا اااني ملجهااا  توفااينذ القااينوفع، ززنااينئا 

 ، زااةاااراا الفينءلاااة اةدوياااة زالدينياااة، زاجملتربعاااينا احمللياااة، زل،اااينع ااءرباااينأل التجيناياااة، زاةؤن اااينا اوءاااال
ال ااالربع زتلينمااة اي ااة مؤاتيااة وهنااين  لزاماااة  ال افيااة، نااعيين لتعايااا احلاافاا زالتفاااين ا زتصااينءة جااف ماان التعاايني 

 العن ،

P3H:   االجتربااينع الاافرااا لوو ااافأل الاا ا يقااد   الفعينليااينا القيلربااة الااي ت اانظ ا، مثااا  اا او ااينود اشاا ا تااين
تس ملجها  توفينذ القينوفع الدزلية مرصة مريد  من وفءهين وجارا  اافاا ءاينةع ءلاب ملاما  اة اتفيينا يرلاا ءلاب 
ءااار  ا ااا اا الشااارةية ا ينماااة اة ت ااا ة ءلاااب الااااعيدين الااافة، زاولليرباااع، زت اااينلأل ملم اااا اةربيناناااينا، 

 القينئا منهين وعا العينمل مللثر ملمينوين زنالمة. زتلينمة صرالينا اني الدزأل زلتني
 


