إعالن شرم الشيخ
ــ

نحـــن ةـــددة الـــدةل الجرمعـــف اللدولجـــعن يـــل الـــدةرة الالدنعـــف لم لـــف الجرمعـــف ا ةو ـــددعف

ةالونلةعف ةا دولدععف ملدعنف شرم الشعخ مدلهةرعف ل ر الجرمعف عةم  11عندعر  ،1111نددد

الوزالند الكدلل مدإلسوراوعدعدت الونلةعف الول وم إةرارهد يل ةلف الكةعت  11 -11عنـدعر ،1111

ةنؤكـــد عمـــ اللضـــل ةـــدلد يـــل ونلعـــف لدولجدونـــد الجرمعـــف مشـــرعد ،ةاةو ـــددعد ،ةادولدععـــد،
ةوكنةلةدعد ،ةوفجعل ةوطةعر آلعدت علمند الجرمل اللشورك يل إطـدر ددلجـف الـدةل الجرمعـف عمـ
نحة عضلن اللسو مل األيضل لشجةمند ةأدعدلند ال ددلف.

ةاو ـــد موةلةعـــدت الجلـــل الجرمـــل اللشـــورك يـــل اللدـــدلعن ا ةو ـــدد ةا دولـــدعل،

وم و ععم الو دم اللحرز مشون ا ندلدج ةالوكدلل معن ا ةو ددعدت الجرمعف ةمخد ف يل لدـد ت

المنعــف األسدســعف اإلةمعلعــف ،ةعمـ رأســهد لخطــط الــرمط المــر ةلشــرةو الــرمط الكهرمــد ل ةكمهــد
لشرةعدت طلةحف شهدت طفرة وسوحق اإلشددة ةولم ضرةرة ا سولرار يعهد ة ة لألهـدا

اللردةة لنهد .كلد وم وندةل آيدق الـرمط المحـر مـعن ممـدانند ةلـد علالمـم ذلـك لـن إضـديف لهلـف

لوجزعز الوددرة المعنعف ،ةوطةعر الوةا ل اللجمةلـدول عـن طرعـق رمـط شـمكدت اإلنورنـت الجرمعـف.

كلد وم اإلطالو عم لد وح ق لن و دم يل لسدر الونلعف يل لخوم

اللدـد ت يـل الجدعـد لـن

الــدةل الجرمعــف ةكــذلك يــل لنط ــف الودــدرة الحــرة الجرمعــف الكمــرإ ةالوحــرك نحــة إةدلــف ا وحــدد

الدلركـل الجرمـل ةلــد وـم إةـرارس لـن سعدســدت وهـد

إلـ وجزعـز ا ســواللدرات الجرمعـف اللشــوركف

ةولكعن ال طدو الخدص ةاللدولع اللدنل لن اإلسهدم مفدعمعف يل علمعف الونلعف الشدلمف.

ةعلالل األلن الغذا ل أةلةعف ة ةإ لمـدةل الجرمعـف ،ة مـد لـن الوجدلـل لجـم مفكـر ددعـد

ةرؤعف هدديـف وضـلن وح ع ـم للدولجدونـد الجرمعـف .كلـد عجـد األلـن اللـد ل الجرمـل أحـد أةلةعـدت

الجلل الجرمل يل السـنةات ال ددلـف ،خد ـف يـل دـل وـداععدت وغعـر اللنـدخ الوـل لـن شـونهد أن
وـــؤالر عمـــ اللـــةارد اللد عـــف ةأن وزعـــد لـــن نـــدرة ومـــك اللـــةارد ،لـــذا يســـة
إسوراوعدعف األلن اللد ل الجرمل يل اللنط ف الجرمعف عم اوسدعهد.

نجلـــل عمـــ ونفعـــذ

ةند ـ ار ألن اللنط ــف الجرمعــف وةادــم لخــدطر لوزاعــدة مفجــل وــدهةر الــندم المع عــف ةالك ـةارث

الطمعجع ـف ،ســعلد ةأنهــد مدوــت وحــدث مشــكل لوكــرر نوعدــف هــذس الوغع ـرات الدعةلةدعــف ةاللندخعــف
اللوزاعدة ةلد لهد لن أالر لمدشر عم األرةاح ةالمنعف الوحوعف ةسمل اللجعشـف ةالونلعـف اللسـودالف

يإننــــــد نؤكــــــد عمــــــ ونفعــــــذ "اإلســــــوراوعدعف الجرمعــــــف لمحــــــد لــــــن لخــــــدطر الكــــــةارث ،"0202
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كلـد نؤكـد عمـ اإل لوـزام مـدإلعالن ةالمعــدن الجـرمععن حــةل وغعـر اللنـدخ ةكــذلك ال ـ اررات اللو ــمف
مذلك ةنؤكد عم الوزالند مةضع خطف عرمعف لموجدلل لع ةضدعد وغعر اللندخ.

ةانطالةد لن حر ند عم ا رو دء ملجعشف اللـةاطن الجرمـل ةلسـو ممم ي ـد وـم الوشـدةر

حــةل ســمل وــذلعل الج مــدت الوــل وحــةل دةن وح عــق األهــدا

الونلةعــف لأللفعــف ةأهلعــف وطــةعر

ال ــدرات المشــرعف ةوفجعمهــد ،ةا رو ــدء مــدلوجمعم ةالمحــث الجملــل ةالو نــل ةوشــدعع ةدعــم ا موكــدر
ةولكعن اللـرأة لـن أداء دةر يجـدل ةأسدسـل يـل اللدولجـدت الجرمعـف ةالحـد لـن الف ـر ةلكديحـف

المطدلــف ،ةوــةيعر أعمــ دردــدت الرعدعــف ال ــحعف مدعومدرهــد لكةنــدت ر عســعف لوطــةر ةنهضــف
لدولجدوند يل الج ةد الل ممف.

ةووكعدا عم الوزالند مإودحف الفرص ألدم الشمدب الجرمل لولكعنهم لن اللشدركف الفدعمف

يل اللدولـع ،ةوـةيعر يـرص الجلـل لهـم ،ةاسـوكلد لملمـددرة الوـل أطم هـد

دةلف الكةعت إلنشدء

ـدحب السـلة ألعـر

ندةق لولةعل ال ـندعدت ال ـغعرة ةاللوةسـطف لم طـدو الخـدص مرأسـلدل

ةدرس  1لمعدر دة ر ،ةاةوندعد لند ملد ولالمم هذا اللمددرة لـن إضـديف ةعلـف لالةو ـددعدت الجرمعـف
ةلــد علكــن أن وســهم يعــم لــن خفــق للجــد ت الف ــر ةلســوةعدت المطدلــف ةوــةيعر يــرص الجلــل

ةمخد ــف لمشــمدب الــذعن علالمــةن نحــة  % 15لــن لدلــةو وجــداد لدولجدونــد ،يإننــد نجــرب عــن
ورحعمنــد مــإطالق ال ــندةق ةســنجلل عم ـ اللســدهلف يــل الحســدب الخــدص مــم ةالــذ ســعوةل

إداروم ال ندةق الجرمل لإلنلدء ا ةو دد ةا دولدعل.

ةادراكد ل درات لنط وند الجرمعف يل لدد ت الطدةـف ةيـ ل ـدلوهد الـنفط ةالغـدز الطمعجـل

ةلد علالمم لةةجهد الدغرايل لن أهلعف عدللعف كلجمـر دةلـل إللـداداوهد ،يـإن دةلنـد لسـولرة يـل

وطةعر سمل الوةدعـ

األلالـل لهـذس ال ـدرات ةا سـواللدر يعهـد عمـ نحـة عجكـس إسـهدم اللنط ـف

الجرمعــف الفدعــل يــل ضــلدن ألــن الطدةــف الجــدللل الــذ علكــن أن عســهم يــل وجــديل ا ةو ــدد

الجدللل لن أزلوم ال ارهنف.

ةلع لد ولمكم مجق ممدانند الجرمعف لن إلكدنعدت هد مف يل لدد ت الطدةـف ،ي ـد اوف نـد

عمـــ ضـــرةرة اســـوغالل إلكدنعـــدت ةطدةـــدت أخـــرإ ولمكهـــد ممـــدانند يـــل لدـــدل الطدةـــف الددعـــدة

ةاللودددة ةعمر طدةدت الرعـدح ةا سـوخدالدت السـملعف لمطدةـف النةةعـف ،ةكـذلك ل ـددر الطدةـف

الشلسعف الول وولوع مهد الدةل الجرمعف ،ةلد عوعحم كل ذلك لن يـرص كوسـدب و نعـدت حدعالـف
ةخمق يرص علل وحديد عم المع ـف ةونلعهـد ،عـالةة عمـ لـد ونودـم لـن طدةـف ندعفـف ةلـةارد

ددعــدة لـن اللعــدس الجذمــف وحوددهــد لنط ونــد ،إضــديف للــد وح ــم ومــك الو نعــدت لــن يــرص علــل

ددعدة.
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ةيعلد عوجمق مإةدلف ا وحدد الدلركل الجرمل ،ي د اسوجرضند دهـةد ا نوهـدء لـن إعـداد

ال ــدنةن الدلركــل الجرمــل اللةحــد ،ةالجلــل الدــدر

ســوكلدل وةحعــد دــداةل الوجريــف الدلركعــف

لمدةل الجرمعف ةمل نهدعف  ،1111ةلن الـم خطـةات ا وفـدق عمعهـد ولهعـدا لإلعـالن عـن ا وحـدد

الدلركل الجرمل عدم  ،1115ةانوهدء موح عق السةق الجرمعف اللشوركف عدم .1111

ةلةاكمــف لموطــةرات الجدللعــف يــل الوجــدةن ا ةو ــدد  ،ي ــد رحمنــد ملمــددرة المنــك الــدةلل

لمجدلم الجرمل ،ةموجزعز الوجدةن ةالونسعق معن الدةل الجرمعف ةالمنك ،ةكذلك موكالع

الوجدةن معن

اللؤسسدت اللدلعـف ةالونلةعـف الجرمعـف ةاللندلـدت الجرمعـف ذات الجالةـف لـع المنـك الـدةلل مشـون

هذس اللمددرة.

ةالح ع ــف الوــل

شــك يعهــد هــل أن الجــدلم الجرمــل دــزء

عوــوالر مــدلوطةرات الجدللعــف ســممد ةاعددمــد ،كلــد أنــم

عود ـ أز لــن الندــدم الجــدللل،

علكــن العــةم أل لدولــع أن عخطــة مخطـ

الدموـف عمـ طرعـق الونلعـف ةالوطــةر مـدةن يهـم علعـق للـد عــدةر حةلـم يـل الجـدلم ،يـال شــك أن

األزلف اللدلعف الجدللعف أدت إل وحة ت حددة يل خرعطف ا ةو دد الجـدللل ةهـة لـد حـوم عمعنـد
ونسعق سعدسدوند اللدلعف ةا ةو ـددعف ةاللشـدركف يـل الدهـةد الدةلعـف الرالعـف لضـلدن ا سـو رار

اللــدلل الجــدللل لواليــل وــداععدوهد الســممعف عم ـ اةو ــددعدوند م ــدر اإللكــدن ،كلــد نؤكــد ريضــند
لمج ةمـدت أحددعــف الددنـب اللفرةضــف عمـ مجــق الـدةل الجرمعــف للـد لهــد لـن آالــدر سـممعف عمـ
دهةد الونلعف يل ومك الدةل.

لن ندحعف أخرإ نؤكد عزلند لةا مف دهةدند لونفعـذ األهـدا

الج مدت الول وجعق وح ع هد يل لنط وند محمةل عدم .1115

الونلةعـف لأللفعـف ،ةوـذلعل

ةةد وم ا وفدق عم ةدةب وطةعر الجلل الجرمل اللشورك ةا نو دل مم إل لرحمـف منـدء

شــراكدت ددعــدة لــع لخومــ

الــدةل ةالوكــوالت الدةلعــف ةاإلةمعلعــف ةلنهــد لــع ال ــعن ،الهنــد،

العدمـدن ،وركعــد ،رةســعد ،ةالــدةل األيرع عــف ةدةل ألرعكـد الدنةمعــف ةدــزر اللحــعط الهــدد  ،ةذلــك
لموفدعل لع آالدر الجةللف لـن أدـل وجزعـز ةوطـةعر الجلـل اللشـورك لـع لخومـ

دةل الجـدلم لـن

خــالل لنوــدعدت ةمـرالو ةسعدســدت الوجــدةن لــع ومــك الــدةل ةالودلجــدت .كلــد نؤكــد عمـ الوزالنــد

موفجعـل إســوراوعدعف الشـراكف األيرع عــف الجرمعــف ةخطـف علمهــد مددنمعهـد ا ةو ــدد ةا دولــدعل،
ةكــذلك الوزالنــد مد ســولرار يــل ديــع الوجــدةن لــع دةل ألرعكــد الدنةمعــف يــل إطــدر انج ــدد ال لــف

الجرمعف لع دةل ألرعكد الدنةمعف الالدلالف يل يمراعر  1111يل معرة.

ةادراكــد لنــد موهلعــف لةا ــمف و عــعم لســعرة الجلــل الجرمــل اللشــورك ةلــد عةادههــد لــن

وحــدعدت ،ةاعلدنــد لنــد مدلــدةر الــذ و ــةم مــم ددلجــف الــدةل الجرمعــف لوح عــق الل ــدل الجرمعــف
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ةلةاكمف األحداث ةالوطةرات عم

جعد الجالةدت الدةلعف ،يإنند نؤكد عزلند عمـ ا سـولرار يـل

وطةعر ةوفجعل لندةلف الجلل الجرمل اللشـورك ةأدةاوـم الونلةعـف م ـفف خد ـف ملـد عولشـ لـع
لوطممدت اللرحمف ال ددلف ،لع الوركعز عم أهلعـف وجزعـز الوكـوالت ا ةو ـددعف الدهةعـف كركعـزة
أسدسعف لمندء يضدء اةو دد عرمل لندلو لالرو دء ملسوةإ أدا هد ةولكعنهد لـن أداء علمهـد

ةونفعذ اللشدرعع الجرمعف يل اللدد ت الونلةعف الوـل أ ـمحت وحوـل لكـدن ال ـدارة عمـ أدنـدة

الجلل الجرمل اللشورك ةوودمع لن ةمل ال لم النةععف.

كلد أنند نذكر مدلوزالند مولةعل اللشدرعع الول ةدلوهد دةلف يمسطعن لدعم

لةد ال دس

يل لةادهف اإلدراءات اإلس ار عمعف الرالعف إلـ وهةعـدهد ،ةذلـك لـن خـالل آلعـدت علـل

ال دس ةاألة

ـندةةل

 ،ةنؤكد عمـ وـةيعر سـمل الـدعم اللندسـمف الوـل ولكـن أهـل ال ـدس لـن الالمـدت

عم أراضعهم ةدعم

لةدهم يل لةادهف اللخططدت اإلس ار عمعف.

ةخودلــد ن ـرر نحــن ةــددة الــدةل الجرمعــف اللدولجــعن يــل شــرم الشــعخ مج ــد ال لــف الجرمعــف

الونلةعف ال ددلف مجد عدلعن للودمجف لد وم إنددزس لن ل ررات ةلول الكةعـت ةشـرم الشـعخ ،ةمحـث
لد عسودد لن لةضةعدت وهم الجلل ا ةو ـدد ةا دولـدعل ةالونلـة الجرمـل اللشـورك ،ةعكمـ

اللدمس ا ةو دد ةا دولدعل ةاأللدنف الجدلف لددلجف الدةل الجرمعف ملودمجف ذلك ةو دعم و ـدرعر
دةرعف مدلو دم اللحرز إل ال لم الجرمعـف .كلـد نجـرب عـن اروعدحنـد لنوـد و لنوـدعدت ردـدل األعلـدل

ةاللدولـع اللـدنل ةالشــمدب الوـل ع ـدت يــل إطـدر هـذس ال لــف ،لؤكـدعن عمـ ا ســولرار يـل دعــم

دةرهم كشركدء يل لسعرة الونلعف الجرمعف ةوةا مند لجهم للد يعم

دل دةلند ةشجةمند.

ةنوةدــم مدلشــكر إل ـ دلهةرعــف ل ــر الجرمعــف حكةلــف ةشــجمد ،ةال ـ

ــدحب الفخدلــف

الر عس لحلد حسنل لمدرك عمـ اسوضـديوم ألعلـدل ال لـف ا ةو ـددعف ةالونلةعـف ةا دولدععـف

الالدنعـــف ،ةاداروـــم الحكعلـــف لدمســـدوهد ،كلـــد نجـــرب عـــن و ـــدعرند لدهـــةد ددلجـــف الـــدةل الجرمعـــف
ةأدهزوهـد لموحضـعر ةوــةيعر عةالـل ندــدح هـذس ال لــف .ةنوطمـع دلعجــد إلـ ع ــد ةلونـد الونلةعــف

ال ددلف يل لدعنف الرعدق مدلللمكف الجرمعف السجةدعف يل عندعر .1113
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