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 ةمدقم
 

.H G|}اهرإلا موجهلا
H 15 راثأ 2019 سرام G.

H زوين اورا�توأNادنل vلا ةلئسألا بعصأ نم اضع��H ةلود يأ اههجاوت نأ نكم� 
 .قالطإلا ;ع

.�املا - ة�نطولا ان��Nه لوح ةلئسأ
H قتسملاو .�احلاوAل. 

 ة�لحملا ةرادإلاو ،ماعلا عاطقلاو ،انعمتجم جيس� لوح .انم�ق لوح

 �¥Aي نا نكم� – دلv وأ - صخش يأ دجوي ال .ة�مهألا ةغلاv ة�ملاع ا�اضق �6ثت اهنأل ة��عص ���أ ةلئسألا تحAصأ دقل
 .ملاعلا نع لزعمv ة�ئان ةرN§جك

.G اهن©ل ،ةرN§ج ;ع ةماقم ةلود ادنلNزوين دعت
H ج درجم اهنا ;ع اهل رظني ال ث�دحلا ملاعلا§Nةر.  G.

H أر{HH، ¬ماع لش، kنا 
 .ءانثلاv ريدج H|}اهرإلا موجهلا ;ع ادنلNزوين در

.G رهظ يذلا ضا�فلا فطاعتلا
H ة�نطولاو ة�لحملا ة�سا�سلا ةدا�قلا .ة�بعشلا فا�طالا فلتخم. 

.¥طاعتلا رودلا
H قلA56يلصألا ناسلاو ،يرواملا لئا.. 

 .ةملسملا ة�لاجلا اه©لتمت ��Hلا ةوقلاو ةك|�لاو ،�6ظنلا ةعطقنم ةمار©لا

.G اهتنام تمظع ��Hلا قيقحتلل ة�©لملا ةئيهلا 
H يعأµان. 

.G ةكسامتملا ة�عامتجالا ةمحللا
H قتMNوضوملا قيقحتلا رtH. 

.G ىرخأ ةموكح يأv ملع ;ع تسل
H اجتسا ملاعلاvقتل تMNط لقتسم ر�Nروفلا ;ع ءارزو داف�إ لالخ نم دقعمو ل 

.G رفسلل
H لا لوطAة�لحملا تا�لاجلا عم اهتشقانمل اهضرعو دال. 

 .اًدج ة�6بك ةلشم انيدلف ،دحلا اذه دنع عمتجملا ةكراشم تفقوت اذإ

.G ةدحاو ةوطخ وه يرازولا لصاوتلا اذه نأv اندعُو انن©ل
H ط ةلحر�Nةفداهلا ة�عمتجملا ةكراشملا نم ةل. 

kيخو تالز كانه تناAلاثملا ل�¿س ;ع .لمأ تا، Àس¿Aت vبناوجلا ضع G.
H قتMNة�©لملا ةئيهلا ر vةملؤم حورج حتف. 

�¥�قحلا راAتخالا ن©ل
H قتللMNبوتكم وه ام نوك� نل ر G.

H ن©لو ،هتاحفص G.
H ه�ف ةدراولا تا�صوتلل ة�عامجلا ان�باجتسا. 

 تطرخناو ،.56ملسملا انتاوخأو انناوخإ عم نماضتلا راهظإ ناس�إلا قوقح ةنجل تلواح ،2019 سرام 15 ذنم ،اهبناج نم
.G ة�©لملا ةئيهلا عم

H سانمAإ اًراركتو اًرارم تعدو ،ةددعتم تاÅ هنم �6يغتÆ|H وÇامتجا جامدtH أ��|. 

ا�شامت
É

.G ام لk لذÅ vإ فدهن ،ة�نوناقلا انتا�لوؤسم عم 
H قت عم بواجتلل انعسوMNقحلا �6يغتلا معدو ة�©لملا ةئيهلا ر�¥�

H 
G.
H زوينNادنل، vلا دوعولاو عم قفاوتي ام��H كتل ةلودلا اهتعطقMÊةدهاعم قيبطتو ة�لودلاو ة�نطولا ناس�إلا قوقح س 
.Ìناتياو

H.
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 .ة�مهألا غلاv اًرمأ ،ة�مالسإلا انتا�لاج ،طقف سÍل ن©لو ،ةصاخ ،تا�لاجلا Åإ بثك نع عامتسالا لظ�

 .اً�دحت لثمت اهتع�بطv ناس�إلا قوقح

vنا�حأ �6ثي دق تا�لاجلا ەذه ضع
ً

 ،ةحوتفملا ةشقانملا حورب اًمئاد ن©لو ،ةك�Mم تامهاسمÅH vدNو اهب بحرم �6غ ةلئسأ ا
 .ما��حالاو ،ةلماشلاو ،ةءانبلاو

 .ة�لاتلا رافألا ناس�إلا قوقح ةنجل اهب كراش��H Àلا حورلا ÒH ەذه
 

 
 تنا9 لوا6
�} | ناس�الا قوقح ةنجل سÍئر

H وماkاvرواملا[ واNة[ 
�} | ناس�الا قوقحل ة�دنلNزوينلا ةنجللا

H kرواملا[ اتاغنات ا�ت يوناNة[ 
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 ثح*لا فد&

 

G.
H لا عيباسألا��H قعأAقت رودص تMNقيقحتلل ة�©لملا ةئيهلا ر G.

H ارك يدجسم ;ع ة�باهرإلا تامجهلاÖش�6ش�س G.
H 15 

 لئاوعلا ءاضعأل )HRC مساv دعv ام�ف اهيلإ راشملا( ناس�إلا قوقح ةنجل تعمتسا ،)رMNقتلا( 2019 سرام Ù راذآ
 1.ماع لش¬ ة�مالسإلا ة�لاجلاو ةر.-تملا

 ەذه مهأ نمو .ةvاجإ نود ةمهملا ةلئسألا ضعv اًض�أ ك��ي رMNقتلا نأ ة�لاجلا نم اهانعمس ��Hلا ءا�شألا .56ب نم
 .دوهشلاو .56جانلاو ةر.-تملا تالئاعلا لAق نم ةموكحلا ةAساحم ÒH ةلئسألا

 ناس�إلا قوقح روظنم �6فوت لالخ نم ،ة�ساسألا ة�ضقلا ەذه ةشقانمل اًد�دج اًراطإ زجوملا ثحAلا اذه مدق�
.G دوهشلاو .56جانلاو ةر.-تملا (ألا قوقح كلذكو ،ةموكحلا ةAساحم ةلأسم لوح

H سAلا فاصتنالا ل��H لوان�ت 
 .اهل اوضرعت ��Hلا ناس�إلا قوقح تا=اهتنا لاعفو بسانم لش¬

.G هنأ ظحالن
H 2019 وينوي، vاًرارق ةدحتملا ممألل ةماعلا ة�عمجلا تردصأ ،سرام 15 تامجه نم �6صق تقو دع 

 :H;� ام ;ع ،ىرخأ رومأ .56ب نم ،د�أ

 قوقحلاv لماãلا عتمتلا قيعNو ،ة�ساسألا تاMNحلاو ناس�إلا قوقح عيمجv لماãلا عتمتلا ;ع راض �6ثأت باهرإلل
 .ة�فاقثلاو ،ة�عامتجالاو ،ة�داصتقالاو ،ة�ندملاو ة�سا�سلا

.G مهقح ما��حاو ،مهتمار©ل ما��حاو ةفأرب باهرإلا ا�احض ةلماعم بج�
H إ لوصولاÅ عتلاو ةلادعلا�Nاما��حا تاض 

k2.الما 

 ،هتاذv ة�©لملا ةئيهلا ءاش�إ نإ .ناس�إلا قوقح جهن عم نآلا ��ح ةموكحلا ةvاجتسا بناوج نم د�دعلا قفاوتت
.G اهب �وملا ة�جهنملا تاحالصإلل ةموكحلا لوبقو

H قتلاMNق نم قحاللا راذتعالاو ،رAرظنُي نأ نكم� ،ةموكحلا ل 
.G ةموكحلا تاAجاو سكعت اهنأ ;ع اهل

H ناس�إلا قوقح لاجم. 

G.
H 12 قلعتي ام�ف 3 ة�©لملا ةئيهلا تا�صوت ذ�فنتل ةممصم �6بادت نع اًض�أ ةموكحلا تنلعأ ،2021 سرام 
vدوهشلاو .56جانلاو ةر.-تملا (ألل معدلا تامدخ، vام G.

H امج �6ثأت سلجم ءاش�إ كلذtH ةروشملا م�دقتو ه�جوتل 
 .4تامدخلا معد نأش¬

.µAÌي امن�åو
H تاوطخلا ەذه ;ع ءانثلا vدنع فقوتت ال ةموكحلا تاما.��لا نأ ىري ناس�إلا قوقح سلجم نإف ،قح 

.G .دحلا اذه
H قتلا باقعأMNمساح بجاو ةموكحلا قتاع ;ع عق� ،ر G.

H ءافولا نامضل ناس�إلا قوقح لاجم vقوقح 
.G دوهشلاو .56جانلاو ةر.-تملا (ألا

H عتلا�Nإ لوصولاو ضÅ ةلادعلا.  

 

 
CD تدقع A@?لا تاعمجتلا عم يزاوتلا4 اًض0أ ثح,لا اذه دادعإ مت 1

A لاو دال,لا ءاحنأ عيمج?@A ظنت متMئر ةرادإ ل,ق نم اهمUتاهجو عمجل ءارزولا سلجمو ءارزولا س 
CD ترج A@?لا تاشقانملا bع ثح,لا اذه دمتع0 ال .ر̂_قتلل ةموكحلا ة4اجتسا لوح عمتجملا رظن

A ل ،عامتجالاfاهن gسiإ دنj قوقح ةنجل تاروصتو تادهعت 
 .ناسnإلا

2A / RES / 73/305  ، عتy_ودلا نواعتلا زjA 2 ص ، 2019 ، باهرإلا ا0احض ةدعاسمل. 
 .26و 25 ةMصوتلا 3
CD ةMلاتلا تاوطخلا ،نانش̂��ادار ا�نا̂_ب نوه ،لتيل وردنأ نوه ،�Aالعإ ناMب 4

A وكحلا لمعلا�A جانلا عم رمتسملا��D 2021 سرام 12 ،سرام 15 نم. 
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;C ناسBإلا قح نأش> ;:9يلصألا نا3سلا 1 ةد.اعملا رظن تاهجو
D فاصتنالا 

G.
H م ة�باهرإلا تامجهلا بقعأ يذلا تقولاAا)çحملا م�دقتل ة�لاجلا لوح نويلصألا ناسلا دش�حا ،ةAفطاعتلاو ة 
 .اًر.-ت ���ألا صاخشألل

.G ةمهم ةنام اهل يرواملا ةفاقث نأ ناس�إلا قوقح ةنجل ىرت
H مهأ دعت يرواملا ةفاقث .عمتجملل رمتسملا معدلا �6فوت 

 .كولسلا م�ظنتل قمعv ةخسار تاسراممو ةمظنأ رفوت ث�ح ،ادنلNزوين .56ناوق

 - ة�سÍئرلا تاسرامملاو م�هافملاو ،éHورلا ملاعلاو ة�ع�بطلا ةئåبلاو سانلا .56ب تاقالعلا ;ع ةNرواملا ةفاقثلا زكترت
 ةداعتساو لثملاv ةلماعملاو ةمغانتملا تاقالعلا ;ع ظافحلا ;ع صرحتو – ض�Nعتلاو ءازجلاو ةلادعلا موهفم لثم
 .هv لالخالا دنع نزاوتلا

.G ة�عامج ةكراشم اًض�أ بلطتي - اهنåب تاقالعلاو تاقAطلا – تاقالعلا ;ع .�6ك��لا اذه
H عم ،نزاوتلا ةداعإ ة�لمع 

.G اوكراشÖ نأ عيمجلا ;عو ،تا=اهتنالاv رثأتت اهلk ةل�بقلاو ة�6شعلاو ة(الا لv ،طقف دارفألا سÍل هنأv فا��عالا
H د�دحت 

 .نزاوتلا ةداعتسا قيقحتو ،را.�الا نع تاض�Nعتلا ةع�بط

.}واعتلا جهنلا ëHع� دق
H ناتياو ةدهاعم ;ع مئاقلاÌ.

H، فا��عا ،يرواملا تاسراممو .56ناوق ;ع دمتع� يذلاو
ً

 لضفأ ا
vتامجهلا ەذه ;ع دوهشلاو .56جانلاو ةر.-تملا (ألا ةكراشمو ة�عامجلا تاجا�تحالا. 

 ةvاجالا ;ع لوصحلا نامضو اهتجلاعمو ة�عامجلا ةلءاسملا ا�اضقv فا��عالا ;ع ةردق ���أ جهنلا اذه لثم نوك� دق
 .نNر.-تملا نزاوت ةداعتساو

 تاعمتجملاو ةوقلا تاذ تالئاعلاو ةر.-تملا تالئاعلا عم اًق�قدو اًق�ثو اًشاقن ةدهاعملا ;ع مئاقلا جهنلا بلطتåس
 .ةر.-تملا

.G .ناس�إلا قوقح ;ع مئاق جهن عم بنج Åإ اAًنج لمعNو ززعNو ملعُ� نأ نكم� اذهو
H ة�نواعت ة�لمع نوكتس ،اهرهوج، 

 .ناس�إلا قوقحل ÅHودلاو H.�طولا نوناقلاv �6ن�سÀو ،ةدهاعملا ;ع زكترت
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 ةملسملا تا5لاجلا نم ەانعمس ام

 نالا ��ح ،راصتخاv .ةكراشملاv ةرمتسم تا�لاجلا تلازام
 :H;� امv انوغلvأ دقل 5

 ر+Hقتلا جئاتن دصرب قلعتي ام=ف

 قوقح سلجم بعل� نأ بجNو .رMNقتلا تا�صوت ذ�فنت ىدم ;ع ة�جراخ ةvاقر دوجو نامv ة�مهألا نمل هنا
.G ًالقتسم اًرود ناس�إلا

H ددصلا اذه. 

.G ة�حالصالا ةلادعلا رود نأش¬ ح�ضو كانه نوك� نأ بج�
H ةموكحلا ما�ق vةر.-تملا تالئاعلا ەاجت اهتيلوؤسم 

 .دوهشلاو .56جانلاو

 مدق ;ع متي نأ بج� دوهشلاو .56جانلاو ةر.-تملا (ألا عم ةموكحلا لAق نم ةرمتسملا ةكراشملاو رواش�لا اذه
 .|��أ لش¬ ةاواسملا

 ەذه ذ�فنتل ة�لمعلا ة�نمزلا رطألا نع نكمم تقو برقأv حاصفإلاو ،ةموكحلا تا�Nلوأ ةشقانم متي نا بج�
 .تا�Nلوألا

 اهتاذ جئاتنلا6 قلعتي ام=ف

�¥طنملا ساسألا مهف تا�لاجلا ;ع بعصلا نمل هنا
H لا جئاتنلل��H س¬ كلذو ،ة�©لملا ةئيهلا اهيلا تلصوتìرماوأ ب 

 .ة�©لملا ةئيهلا قيقحت ة�لمعل ةíNلاv ةفلغملا ةع�بطلاو ،ة�ئاهنلا فقولا

.G اهد�دحت مت ��Hلا .�6حتلا هجوأ ة�مهأ نم للق� ماظنلاv أطخ دوجو مدعv حــــN-تلا نإف ،اذهب قلعتي ام�ف
H قتلاMNر. kام 

 .ة�فاk ة�موكح ةلءاسم دجوت ال هنأv عاAطنالا ëHع� هنأ

G.
H هنأ الإ ،مهم ةموكحلا راذتعا نأ .56ح G.

H لش¬ جلاع� ال هتاذ دح kتالئاعلا ەاجت ةرمتسملا اهتا�لوؤسم فا 
 .ةماع ة�مالسإلا ة�لاجلاو دوهشلاو .56جانلاو ةر.-تملا

 OPوكحلا معدلا6 قلعتي ام=ف

G.
H لا ة��فلا��H قتلا تلتMNي ،رAوكحلا معدلا نا ودïH ضفخني وأ لءاضتي راص، vصقن كانه .دادزي نأ نم ًالد G.

H ولاtH 56ب. 
امئاق لازي ال يذلا Æ|Hهنملا .�6حتلا هجوأ ىوتسمv ة�موكحلا تاهجلا

É. 

 SPامتجالا دضاعتلا6 قلعتي ام=ف

 نم ���أ نأ الإ - لماãلاv ةرجاهم اهنأ ;ع ةملسملا تا�لاجلا روصت ;ع �6بك دح Åإ ÅHاحلا ïHوكحلا جذومنلا دمتع�
.G .56ملسملا ثلث

H زوينNانه اودلو ادنل. 

.Ìناتياو ةدهاعم راطÇو ،يرواملا رظن ةهجوو ،.56يلصألا ناسلا ةكراشمو معد نإ
H، ذخؤت نا بج� ارومأ v56ع. 

.G ام�س ال ،يرهوج ساسأk راAتعالا
H نعلاو .�6يمتلل ةك��شملا براجتلا ءوض-Nة�سسؤملا ة. 

 Åا يدعاقلا ىوتسملا نم ءدv اهيلع ءاضقلا ة�ف�كو ي-نعلا .�6يمتلا ةلشم ةشقانم يرو.-لا نمل هنإف ،ÅHاتلا�و
.�wH Gظنتلا ىوتسملا

H عمتجملا. 

 
5 CD

A 10 2021 سرام. 
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A@ ناس<إلا قحو ةلءاسملا
B فاصتنإلا 

 

 اهفاWXعاو ةموكحلا راذتعا

G.
H رداصلا ماعلا اهنا�ب G.

H 8 دÖ2020 |�مس، vقتلا رودص دعMNئر تردصأ ،رÍساج ةد�سلا ءارزولا ةسåاًراذتعا نريدرأ ادن 
 .ةموكحلا نع ةvا�ن

.G "بسانتملا �6غ ص�حمتلا" نع ترذتعاو .ة�انعv راذتعالا ةغا�ص تمت
H ق نم ةملسملا تا�لاجلاAو لkتالا 

 مل" يذلا "دراوملا ;ع مئالملا �6غ .�6ك��لا" Åإ اًض�أ اهراذتعا راشأو .ة�باهرإلا سرام 15 تامجه لAق نمألاو تارباخملا
Öإ دن�سÅ ترملا باهرإلا تاد�دهتل �6ن�سم م�يقتAةط vىرخأ تا�جولويد�أ". 

kئر تركذ امÍهنأ ءارزولا ةس "G.
H إ لصوتت مل ة�©لملا ةئيهلا نأ .56حÅ د�فت جئاتن vرومالا ەذه نأ kموجهلا عنمتس تنا، 

 ."تاقافخإ كلذ نم مغرلاv ،تناk اهنأ الإ

 .رMNقتلا تا�صوت ذ�فن�ب تدهعتو ،لمع نودv فوجأ راذتعالا نإ ةلئاق تعvاتو

 .56بصعتملا طاش� ةAقارم نامضو .�6حتلا ;ع ءاضقلل ة�نمالا ةزهجألاو تاراAختسالا ةزهجأ حالصإ نامv ة�مهألا نم
.G امv( .56فرطتملاو ض�بلا

H امتجالا لصاوتلا لئاسو ;عو تن��نإلا |�ع كلذtH( بسح ة�ئاقولا تاءارجإلا ذاختاو 
 بصعتلاو ة�هار©لا تالاحل ىدصتتو ەززعتو tHامتجالا كسامتلا عجش��H Àلا تاسا�سلاو .56ناوقلا ر�Nطت نإ .ةجاحلا

 .ردقلا سفنب ة�مهألا غلاv اًرمأ نوك�س

YZع- اذام
P 9تملا تالئاعلل رارقإلا اذ_Zجانلاو ةرabZ ؟ناس2إلا قوقح روظنم نم دوهشلاو 

 Æ|Hهنم .�6يمت دوجوب ،اً�نمض ،رقأ امk .ةر.-تملا (ألا مامأ ةلوؤسم اهنأv ترقأ ةموكحلا نأ Åإ راذتعالا راشأ
 .سرام 15 تامجه لAق نمألاو تارباخملا ةزهجأ لخاد

.G اذه
H هتاذ دح Öاهتنا لش=

É
 اًض�أ ن©لو ،دوهشلاو .56جانلاو ةر.-تملا تالئاعلا دض طقف سÍل ،ناس�إلا قوقحل ا

.G ةماع ملسملا عمتجملا دض
H زوينNادنل. kام Öإ �6شÅ طش� لش¬ ةماع ملسملا عمتجملا ةكراشم نامض ة�مهأ 

.G رمتسمو
H قتلا تا�صوتل ةموكحلا ذ�فنتMNة�عامجلا مهتاجا�تحاو مهرظن تاهجو ساعنا نامضل ر G.

H جئاتنلا. 

 ،H|}اهرإلا موجهلل ةج��ن ة�ناس�إلا مهقوقحل خراص كاهتنا نم دوهشلاو نوجانلاو ةر.-تملا تالئاعلا تناع
.G تلشف ةلودلا نوك Éاد�دحتو

H اسألا قحلا ة�امحôH G.
H ةا�حلا. 

 ةلاعف فاصتنا لAس �6فوت ة�لوؤسم اهقتاع ;ع لمحت لودلا نأ ;ع ناس�إلا قوقحل مزلملا ÅHودلا نوناقلا صني
.G ه�لع صوصنم اذهو .ناس�إلا قوقح كاهتنا دنع

H ودلا دهعلا نم )3( 2 ةداملاÅH صاخلا vة�ندملا قوقحلا 
 .ة�سا�سلاو

 نم ،ÅHاتلا�و .هv ةمزلم ÒHو ة�سا�سلاو ة�ندملا قوقحلاv صاخلا ÅHودلا دهعلا ;ع ادنلNزوين ةموكح تقّدص
 قوقحل ةم�سجلا تا=اهتنالل يدصتلل ةلاعف فاصتنا لAس¬ دوهشلاو .56جانلاو ةر.-تملا تالئاعلا دNوزت اهبجاو
 .اهل اوضرعت ��Hلا ناس�إلا
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iZ ة=با9رإلا تامجهلا ا-احض قح
P فاصتنإلا  

.G مهقوقحv باهرإلا مئارج ا�احض عتمت نامض بجاو لودلا ;ع نأv ةدحتملا ممألا ترقأ
H فاصتنالا.

6
 

Àقوقحلا ەذه لمش: 

.G امv ةلادعلا Åإ لاعفلاو ÷.Gاتملا لوصولا
H كلذ: 

 ةحاتملا فاصتنالا لAس نع تامولعم ;ع لوصحلا •

.G امv ،ةلادعلا Åإ لوصولا Åإ .56عاسلا ا�احضلل ةAسانملا ةدعاسملا م�دقت  •
H ة�نوناقلا لئاسولا عيمج كلذ 

 ةAسانملا

 بسح ،تاض�Nعت ;ع لوصحلاو ر.-لا |�ج تاAلاطم م�دقتب ا�احضلا تاعومجمل حامسلل تاءارجإ ر�Nطت •
 .ءاضتقالا

.G امv ،مهب قحل يذلا ر.-لا نع يروفلاو لاعفلاو بسانملا ر.-لا |�ج
H كلذ: 

 ر.-لا |�ج تا�لمعv ةقلعتملا ةلصلا تاذ تامولعملا Åإ لوصولا •

 ا�احضلا ةدعاسمو ر.-لا |�جل H.�طو جمانرب عضو •

 لمعلل ةدوعلا لمشÊو ،H;صألا مهعضو Åإ ،نامإلا ردق ،ا�احضلا ةداعإ H.�ع� ام وهو - قوقحلا در •

 را.�ألا نع ض�Nعتلا اًض�أ ن©لو ،مهب قحل يذلا øHفنلاو يدسجلا ىذألا ;ع اذه -تق� ال - ض�Nعتلا •
 .ءا|�خلا ةدعاسم وأ ة�نوناقلا ةدعاسملا ف�لاتو ،)لامعألا وأ حا�رألا ةراسخ لثم( ةعئاضلا صرفلاو ة�داملا

 .ة�عامتجالاو ة�نوناقلا تامدخلا اًض�أ لمشÀ لv ،ة�سفنلاو ة�بطلا ة�اعرلا طقف لمشÀ ال ��Hلاو ،ل�هأتلا ةداعإ

.G تا=اهتنالا ثودح فقو Åإ فدهت ��Hلا ،ة�ق�قحتلاو ة�ئاضقلا تا�لمعلا لمشÖ يذلاو ،ءاضرالا
H قتسملاAكلذكو ،ل 

 .ة�لوؤسملاو عئاقولاv فا��عالاو ة�مسرلا راذتعالا تانا�ب

 ملظلاو تاعا..�لا لحو دصرو عنم تا�لآ زN§عت كلذكو ،اهحالصÇو .56ناوقلا ةعجارم لمشÊو ،راركتلا مدع نامض
 .tHامتجالا

.G قحلا لمش��H Àلاو ،|�جلا تا�لآو تا=اهتنالاv ةقلعتملا ةلصلا تاذ تامولعملا Åإ لوصولا
H ع لوصحلاو سامتلا; 

 .ةق�قحلا ةفرعم نم ا�احضلا نكمتي ��ح ،قوقحلا كاهتنا Åإ تدأ ��Hلا فورظلاو باAسألا لوح تامولعم

 ؟ەذ9 ناس2إلا قوقح تاoجاو ةموكحلا درو ر+Hقتلا سكع- ف=ك

 ةvاجتسالا نم بناوج ;ع يوتحتو تاAجاولا ەذه ةموكحلا ةvاجتساو رMNقتلا تا�صوت بناوج نم د�دعلا سكعت
ناس�إلا قوقح ;ع ةمئاقلا . 

 ،ة�هار©لا باطخ .56ناوق حالصÇو ،tHامتجالا كسامتلا Åإ ةفداهلا تا�صوتلا راAتعا نكم� ،لاثملا ل�¿س ;ع
 ةحلسألا ص�خرت حالصúب ةقلعتملا تا�صوتلاو ،نمألاو تاراAختسالا ماظن حالصإ Åإ فدهت ��Hلا ةد�دعلا تا�صوتلاو
.G ةموكحلا بجاو نم اًءزج ،ةNرانلا

H ما�قلل ناس�إلا قوقح لاجم vثدحلا اذه لثم راركت مدع نامضل .نكمم وه ام ل 
 .7ىرخأ ةرم

 

 
6A/RES/60/147  ساسألا ئدا,ملاMهيجوتلا ئدا,ملاو ةMقحلا نأش� ة CD

A سجلا تا�اهتنالا ا0احضل ��جلاو فاصتنالاMودلا نوناقلل ةمjA إلا قوقحلnناس 
�Dاسnإلا نوناقلل ةمMسجلا تا�اهتنالاو

A ودلاjA ، 2006 ، سداسلا لصفلا ، CD
A ]11[. 

 ەؤاشnإ مت يذلا تن@�نإلا ��ع فرطتملاو ��Aاهرإلا ىوتحملا bع ءاضقلل ةMسnرفلاو ة0دنل_زوينلا ناتموكحلا اهتقلطأ A@?لا ش��شiس�ارك ءادن ةردا,م كلذك ظحالنو 7
CD
A م لامعأو ؛تامجهلا باقعأ� .كلذ تلت A@?لا ةMلخادلا نوؤشلا ةرادإ اهتروط A@?لا ةقحاللا ةMع_̈©iلا تال0دعتلاو تن@�نإلا ��ع فMنعلا فرطتلا ةحفا
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 اًض�أ ظحالنو .راطإلا اذه عم اًض�أ ناAسان�ي ،ةموكحلل قحاللا راذتعالاو ،اهتاذv قيقحتلل ة�©لملا ةئيهلا نإف ،لثملا�و
 ةدعاسمل" قيقحتلل ة�©لملا ةئيهلل H.�يدلاو H.�ثإلا عمتجملا ةكراشمل ةvاجتسا قودنص ءاش�إ نع ةموكحلا نالعإ
 ."8ة�©لملا ةئيهلا ;ع ةموكحلا در غالvإل ةموكحلا عم ةكراشملا ;ع ة�µيدلاو ة�قرعلا تا�لقألا تاعمتجم

.G ةدوجوملا تارغثلا ةجلاعمل ةممصم ÒHو .�6بك دح Åإ ة�جهنمو ىوتسملا ة�لاع تاvاجتسالا ەذه
H لاµجيس 

.}وناقلاو tHامتجالا
H زوينل يذ�فنتلاوNلا ادنل��H عساو قاطن ;ع ةلءاسملا رهظت .تامجهلا اهتفشك. 

iZ ةموكحلا بجاو نع اذام
P ألا ەاجت ناس2إلا قوقح لاجمs تملا_Zع ةرt ؟د-دحتلا هجو 

.G رظنلا مهملا نم
H اجتسالا ەذه ءافو ىدمvلثمتملا ةموكحلا بجاوب ة G.

H نم اوناع نيذلا كئلوأل فاصتنإلا �6فوت 
 .دوهشلاو .56جانلاو ةر.-تملا تالئاعلا ÒHو ؛مهب ةصاخلا ناس�إلا قوقحل كاهتنا رطخأ

ثالث نأ Åإ ةراشإلا ردجتو
ً

 Åإ كلذ عجرNو .ةر.-تملا (ألا معدل صاخ لش¬ ةهجوم 44 ـلا تا�صوتلا نم طقف ا
 .ض�Nعتلا وأ فاصتنالا نأش¬ اًددحم اًدنب نمضتت مل ��Hلاو ،ة�©لملا ةئيهلل ةدودحملا تاصاصتخالا

 معدلاو ة�اعرلا �6فوتل ناس�إلا قوقح بجاوب اتم.��لا ناتåصوتلاف .ة�ل�هأت ةع�بط نالمحت 26و 25 ،ناتåصوتلا
 نلعملا تامدخلا م�دقتل tHامجلا �6ثأتلا ة�لمعل ةموكحلا ءاش�إ نإف ،اًقvاس انركذ امk .حالصالا .56كمتل رمتسملا

.G اهنع
H 12 2021 سرام Öم لش¬ ب�جتسAا)ç تا�صوتلا ەذهل. 

 ەذه نوكت نأ م.��عت اهنأ Åإ ة�©لملا ةئيهلا رMNقت �6شÖ .ة�حلاصتلا ةلادعلل لمتحملا مادختسالاv قلعتت 27 ة�صوتلا
 ك��ي امم ،لاحلا وه اذه نأ ددحت ال اهسفن ة�صوتلا نإف ،كلذ عمو 9.ةر.-تملا (ألاو )H|}اهرإلا( درفلا .56ب ة�لمعلا
 تف��عا ��Hلا روصقلا هجوأ ةجلاعمل ةر.-تملا (ألاو ةموكحلا .56ب ة�حالصإ ة�لمع ءارجإ ة�نامإ مامأ اًحوتفم باAلا
 .ةموكحلا اهب

 

 
CD ةMلاتلا تاوطخلا ،نانش̂��ادار ا�نا̂_ب نوه ،لتيل وردنأ نوه ،�Aالعإ ناMب 8

A وكحلا لمعلا�A جانلا عم رمتسملا��D 2021 سرام 12 ،سرام 15 نم. 
 .751 ص ،6 ةرقفلا ،4.1 لصفلا 9
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 ؟تارغثلا نيأ

 

.G ةموكحلا بجاو لماk لش¬ ة�©لملا ةئيهلا رMNقت لوان�ي ال
H 56جانلاو ةر.-تملا تالئاعلا ەاجت ناس�إلا قوقح لاجم..  

 :اهنم تارغثلا نم د�دعلا كانه

 ةلادعلا xإ لاعفلا لوصولا abZكمت

 .56جانلاو تالئاعلا ;ع رثؤت ��Hلا ة�نوناقلا تاءارجإلا نم دN§ملا كانه نوك� دق" هنأ ة�©لملا ةنجللا تكردأ
.G نوبغري نيذلا دوهشلاو

H إ قرطتلا متي مل ،كلذ عمو 10".اهيف طارخنالاÅ ةكراشملل ة�نوناقلا ةدعاسملا ةلأسم 
G.
H تا�لمعلا ەذه. 

.G قيقحتلا ەذه لمشÀو .ةر.-تملا تالئاعلا رظتµت ةدقعم ة�نوناق تاءارجإ كانه نأ حضاولا نم
H ةلمتحملا تا�فولا. 

vطألا �6بك بتكو ،ة�لوألا لحارملا تأدAلا ءاíçإ .56يعÅ لاط .56جانلاو ةر.-تملا تالئاعلاAًب .تانا�ب ;ع لوصحلا اåامن 
.G ل�ثمتلل ةحاتم ة�نوناقلا ةدعاسملا نأ ناس�إلا قوقح ةنجل كردت

H قيقحتلا ةمحم تاءارجإ vتا�فولا vنوناق بجوم 
.G معدلا Åإ ةجاح كانه نوكت نأ لمتحملا نمف ،2011 ماعل ة�نوناقلا تامدخلا

H و ،ة�نوناقلا ةدعاسملا ة�لمعÒH 
 ة�نوناقلا ةدعاسملا تامدخ نومدق� ال .56ماحملا نم د�دعلا نأ امk .ةفلم نوكت نأ نكمNو ة�طارقو��6و ةدقعم ة�لمع
 .ا�موكح ةموعدملا

.G ة�نوناقلا ةدعاسملاv قلعتت عسوأ ةلأسم اًض�أ كانه
H لا كلت ام�س ال ،تاءارجالا نم ىرخأ عاونأ عم لماعتلا��H يوطنت 

 .ة�©لملا ةئيهلا اهب تصوأ ��Hلا ة�حالصإلا ةلادعلا تاءارجا لثم ،ض�Nعتلا ة�نامإ ;ع

Öإ اذه �6شÅ إ ةجاح كانه نوكت دق هنأÅ ألل ة�نوناقلا تاجا�تحالا ة�بلتل ةصصخملا ة�نوناقلا ةدعاسملاو معدلا) 
 .دوهشلاو .56جانلاو ةر.-تملا

جتن يذلا رZ_لا Wyج  

G.
H قتلاMNإ ة�©لملا ةئيهلا تراشأ ،رÅ رظنت مل اهنأ G.

H عتلا لئاسم�Nال ەذه نأ ت|�تعا ث�ح ،ىرخألا |�جلا لاشأ وأ ض 
 .56جانلاو ةر.-تملا تالئاعلا .56ب ةç(اAملا ةشقانملل ]ا�اضقلا كلت[ ك��ن" ةلئاق ،اهتاصاصتخا عم ةلوهس¬ بسان�ت
.G ،ةموكحلاو دوهشلاو

H لا تاجاتن�سالا ءوض��H اهيلإ لصوتلا مت G.
H قتلا اذهMN11.”ر  

.¥ع� ال اذه
H اهبجاو نم ةموكحلا G.

H عت م�دقتل ناس�إلا قوقح لاجم�Nدوهشلاو .56جانلا ةر.-تملا (ألل تاض. vع ل; 
 نع رظنلا ضغv مئاق تاض�Nعتلا م�دقت بجاو .ةحوتفم ة�ضق لظت تاض�Nعتلا نأ Åإ �6شÖ وهف ،كلذ نم سكعلا
 .رMNقتلا وأ قيقحتلا

.G ��ح اًض�أ مئاق بجاولا اذهو
H م�دقت ;ع رداق �6غ وأ بغار �6غ |��ألا ر.-لا نع لوؤسملا صخشلا نوك ةلاح 

 12.هسفنب تاض�Nعتلا

kعتلا نوكت نأ بج� ام�Nسانتم تاضAقحل يذلا ر.-لا عم ة vه. G.
H ر.-لا نوك� ،ةلاحلا ەذه G.

H قاطنلا نم دح "قأ 
 .ددحملا

 

 
 .751 ص ،5 ةرقفلا ،4.1 لصفلا 10

 .752 ص ،7 ةرقفلا ،4.2 لصفلا 11

127A / RES / 60/14 ، ساسألا ئدا,ملاMهيجوتلا ئدا,ملاو ةMقحلا نأش� ة CD
A سجلا تا�اهتنالا ا0احضل ��جلاو فاصتنالاMودلا نوناقلل ةمjA إلا قوقحلnناس 

�Dاسnإلا نوناقلل ةمMسجلا تا�اهتنالاو
A ودلاjA ، 2006 ، 16 ص ، سداسلا لصفلا. 
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G.
H و.�لاNجــــ، G.

H اهرإ موجه باقعأ{|H ض�بأ ي-نع G.
H ىدوأ 2011 ماع vاش 77 ةا�حvًو.�لا نامل|�لا صصخ ،اNÆ|H أ��� 

 ،ا�احضلا تاض�Nعت ة�طغتل 2012 ماعل ةلودلا ة�نا.�6م نم )MNqHمأ رالود نويلم 33 نم ���أ( ةنورك نويلم 185 نم
 لãل "قأ دحك )MNqHمأ رالود ÅH 850.000اوح( ةنورك نويلم 4.75 غلAم د�دحت مت هل ةعvاتلا ةلادعلا ةنجل عم
 13.درف

 .56ناوق اهيدل جــــNو.�لا 14.ض�Nعتلل ة�نوناقلا تاططخملا .56ب تافالتخالا ةظحالم مهملا نم ،ةنراقملا ەذه ءارجإ دنع
.G ،مئارجلا ا�احضل ادنلNزوين نم ًالومش ���أ ض�Nعت

H زوين نأ .56حNعت ةنجل اهيدل ادنل�Nرا.�ألا تاض ACC لا��H رفوت 
.�ا��فالا ض�Nعتلا

H عت ةنجل رود ةموكحلا تظحال دقو .ر.-لا نع�Nرا.�ألا تاض G.
H عت م�دقت�Nصأ نمل تاضåاوب G.

H 
.G را.�ألا تاض�Nعت ةنجل ططخم نأ ىرن ،كلذ ;ع ةوالع 15.ة�لاحلا ةدودحملا اهتردقv رارقإلا عم ،تامجهلا

H دح 
.¥� ال هتاذ

H vلش¬ ةرو.-لا kةموكحلا بجاوب لما G.
H عتلل ناس�إلا قوقح لاجم�Nض G.

H لا ا�اضقلا عيمج ءوض��H 
.G ةAهلا ل�¿س ;ع تاعوفدم م�دقتل ةMNيدقتلا ةطلسلا اهل ةموكحلا نأ اًض�أ ظحالنو 16.أشµت

H لا فورظلا��H اهيف متي 
�Gالخأ ما.��لاv فا��عالا

H ما�قلل v17.كلذ 

 )تامدخلا م�دقتو ة�ض�Nعتلا تاعوفدملا نم ًالk لمشÀ دق ��Hلاو( ةددحم تاض�Nعت ةمزح ءاش�إ نإف ،كلذ عمو
 �6كفتلا نم دN§م Åإ جاتحت رومألا ەذه .دوهشلاو .56جانلاو ةر.-تملا تالئاعلا قوقحv ءافولا وحن ةوطخ نوك�س
 .ة�انعv ةشقانملاو

 

 ةلصلا تاذ تامولعملا xإ لوصولا

.G اهلمع ة�©لملا ةئيهلا تهنأ امدنع
H 26 اًرمأ تردصأ ،2020 |�مفون vلا تامولعملا بجح��H قيقحتلا ءانثأ اهيلع تلصح 

.G امH v|}اهرإلاv ةقلعتملا تامولعملا ضعv كلذ لمشو .18مئاد لش¬
H اقملا كلذvلا تال��H جأMN19.هعم ت kترمأ ام 

 ناkو .20اًماع 30 ةدمل ءارزولاو ماعلا عاطقلل نويذ�فنتلا ءاسؤرلا اهل اهمدق ��Hلا تاركذملاو ةلدألا ءاغلúب ة�©لملا ةئيهلا
 قئاثولا ;ع قبطني ال رمألا نإف ،كلذ عمو 21.ةíNلاv قلعتت فواخم ه�ل� ،ïHوقلا نمألا وه روكذملا ÍøHئرلا بìسلا
 22.ماعلا عاطقلا تالاkو اهب ظفتحت ��Hلا لقتسم لش¬ ةدوجوملا

 متي .ماعلا عاطقلل رNزولا وأ يذ�فنتلا سÍئرلا .56يعت نع رظنلا ضغv قبطني هنأ .�عمv ،نيدح وذ حالس رمألا |�تعNو
 23.ةقMNطلا سفنب تاركذملاو ةلدألا عيمج عم لماعتلا

 

 
�Dوناقلا دصرملا ؛سرجنوfلا ة,تكم 13

A لاعلاA victims-crime-news/article/norway-https://www.loc.gov/law/foreign- 
 .2011 ويلوي ةح4ذم دع4 دادD@�س تاض_Âعت

CD ةددحم تاض_Âعت مدقت A@?لا ةدMحولا ةلودلا جــــ_و�Dلا تسUل 14
A ع .فورظلا ەذهb سÇMرف ىدل ،لاثملا لnعت قودنص اسÂ_ض(Fonds de Garantie  

) des Victims0كم
Ð

 بلط4 مدقتلا نم ،ةMسÒجلا نع رظنلا ضغ��D، 4فوتملا ا0احضلا وأ نيدMفتسملا كلذكو ،باهرإلا ا0احض نم ��Dباصملا عيمج ن
 .ض_Âعت bع لوصحلل

says-ardern-jacinda-attack-terror-https://www.stuff.co.nz/national/politics/300252628/christchurch- رظنا 15
victims-traumatised-for-cover-acc-expand-cant-government ، -for-cac-on-misstep-https://www.newsroom.co.nz/a
victims-terror 

 .��Dيمتلا ا0اضق4 قلعتي امMف 1993 ماعل ناسnإلا قوقح نوناق بجوم4 تاض_Âعتلا ططخم bع ،لاثملا لÇMس bع ،رثؤي ال اذه 16
https://dpmc.govt.nz/publications/co-81-2- ، 2018 ويلوي CO (18) (2) ، 30 مقر ءارزولا سلجم بتكم روشÒم عجار 17

proposals-financial- implications-and-financial-authorities. 
184-inquiry/minutes/minute-the-https://christchurchattack.royalcommission.nz/about à  
 .52-47 تارقفلا رظنا 19
 .63و 62و )ب( 61 تارقفلا رظنا 20
 .58-53 تارقفلا رظنا 21
 .)أ( 61 ةرقفلا 22
 .)ب( 61 ةرقفلا 23
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 .عنملا رماوأ رادصإ لAق دوهشلا وأ .56جانلا وأ ةر.-تملا تالئاعلا عم رواشÀ كانه نك� مل هنأ ناس�إلا قوقح ةنجل كردت
.G بìسÀ دق اًماع 30 ـلا رمأ نأ مهفن نحن ،صوصخلا هجو ;عو ،ةأجافمk رماوألا تءاج كلذل

H ترالاو بضغلاAكا 
 .قيضلاو

 Åإ تدأ ��Hلا فورظلاو باAسألا لوح تامولعم ;ع لوصحلاو ÌHسلا ر.-تملا عمتجملل قح� ،باهرإلل ا�احضك
.G تامولعملا نم ا�6بك اردق رMNقتلا مدق� .ةق�قحلا ةفرعم نم اونكمتي ��ح ،تامجهلا

H نأ اًض�أ ظحالنو .ددصلا اذه 
.G لعفلاv مت دق �6ث©لا نأل اًرظن ،عنملا رماوأ لالخ نم "�6ث©لا íخن نل" هنأ Åإ تراشأ دق ة�©لملا ةنجللا

H لاجملا 
.G ةدراولا ا�اضقلل ة�ل�صفتلا ةشقانملاو ماعلا

H قتلاMN24.هسفن ر 

 ..56جانلاو ةر.-تملا تالئاعلا Åإ ةشوشم ةراشإ لسري ة�موكحلا تامولعملا ەذهل لوصولا نم عنملا رمأ نإف ،كلذ عمو
.G عمتجملا ةقث ;ع لمتحم راض �6ثأت هل ناk دقف ،ةراش�سا وأ قبسم راعشإ دوجو مدعل اًرظن

H تاءارجالا. 

 يأ نأش¬ دوهشلاو .56جانلاو ةر.-تملا تالئاعلا عم لصاوتلا ;ع ،تاض�Nعتلا ة�لمع نم ءزجك ،ةموكحلا عجش� كلذل
.G تكراش ��Hلا ة�موكحلا تالاkولا نم اهنوبلط� ة�فاضإ تامولعم

H قيقحتلا. 

 رادصإل ة�ع�íçNلا تاوطخلا ضعv بلطتي دقو عنملا رمأ ةطساوب اً�لاح اهطاقتلا مت ��Hلا تامولعملا كلذ لمشÖ دق
 .تامولعملا كلت

 

 ة5لاتلا تاوطخلا
 

.G ةدراولا تارا�خلاو رافألا حMطت نأ ح��قن
H م��حملاو ح�تفملا شاقنلل ةقرولا ەذه. 

 ًالضف ،دوهشلاو .56جانلاو ةر.-تملا تالئاعلا عم |��أ لش¬ طارخنالا ÒH ناس�إلا قوقح سلجمل ة�لاتلا تاوطخلا نوكتس
 .تا�صوتلا م�دقتو تارا�خلا د�دحتو مهرظن تاهجو ةشقانمل ،هلم=أv ملسملا عمتجملا نع

.G ةموكحلا عم طارخنالا Åإ اًض�أ Ìسµس
H ع مئاق جهن; kن�ياو ةدهاعمو ناس�إلا قوقح نم لÌ.

H، ذفنتو روطت اهنإ ث�ح 
 .دوهشلاو .56جانلاو ةر.-تملا (ألل رمتسملا معدلا
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