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موط�نك  هذا 
عور ال�ش ي  �ي�ن�ب�ن واكن    

�يه. �ن �بالأمان   

ن و�ن ي �ج �نا�نة رو�ج  ال�ن
ن

اإهداء الرمس وال�نص م�
ي وكرمها �نا�نة رو�ج ها ملوه�جة ال�ن د�ي  �جالغ �ق�ق

ن
�نة امللك�ية ع� و�قعرب الل�ج
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د�يرها  ن �ق�ق
�نة الملك�ية ع� �قعرب الل�ج

لب  �ي �ق اءوا �ن  �ج
ن

هداء الـ51 والذ�ي� لل�ش
ر�ي�ناه. �يق الذي أ�ج ال�ق��ق

هداء الـ51  صص ال�ش �ي أن �قظل �ق و�ن�أمل �ن
ادمة. �يال ال�ق ��ية وملهمة ل�نا وللأ�ج

 
ن

ا ع� �نة الملك�ية أ�يصن كما �قعرب الل�ج
 

ن
�ي� ن ال�نا�ج

د�يرها للعدد الك�ج�ير م� �ق�ق
هود. وال�ش

 
ن

�ي� هداء وال�نا�ج رها�ج�ي وعا�أل�قهم �ج��ياة و�ن�قم�ن� أن �ق�نعم عا�ألت ال�ش هود ال�ادث الإ وسش
آم�نة.

د�ير �ق�ق

Kia whakatōmuri te  
haere whakamua

�جل وع�ي�ناي ل �ق�جر�ان  ل� الم��ق�ق أ�نظر اإ
�ي الما�ن

 
ن

م� اق الرن ن آ�ن
ر �ي�ق�دث هذا “الم�شل” ع� �ي وال�ا�ن ل� الما�ن ��يث �يُ�نظر اإ

�ي هذا  لة، و�ن �جل كو�دة م�قدا�ن والم��ق�ق
�ي واإ�نما  ر الما�ن م�ن�ي ل �يُه�ج �جل.ال�قصور الرن ل� الم��ق�ق �يُ�مل اإ

2
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اسم �قاح �ق ع�جد ال�ن ادر علم�ي ع�جد ال�ق

�ن�ي  م�مد ع�بد العن
ن

مال الد�ي� أ�مد �ج عل�ي م�مود المد�ن�ي
اسم حم�يد د �ق دك�قور أم�ج ا أ�ن��ي اكر�ي�جالكولم عل�ي�با�ن
وهرا عارف م�مد عل�ي �ن رف عل�ي رزاق أسش

ب رف المرس�ي راعن أسش عطا م�مد عطا الع�يان

رهاج أح��ن �ن �ن
لم ح��ي عن

رف عل�ي �ي أسش �ا�ج �ي �ي مط�يع الله صا�ن �ا�ج

�ي م�مد داوود �ن�ب�ي �ا�ج ار وحن ر حن �ي م��جوب الله ال�ن �ا�ج
� ة الحاج مصط�ن �مرن الدك�قور هارون محمود

���ن� أحمد  �ازم العمري
ن

���ي�
� ل�يل مصط�ن  م�مد �ن

ن
���ي� سماع�يل �ن�يد اإ �ج

اكمل )م�مد اكمل( اكمل درو�يش كرم �ب�ي�ب�ي
� الد الحاج مصط�ن �ن ل�يل�يك ع�جد الحم�يد

ل�ي�ندا سوزان ارم��قرو�ن�ج ّمل حق دك�قور م�ج

�ن
م�مد م�عد محمد ح��ي ان م�مد عمران حن

اروق م�مد عمر �ن  م�مد الحر�ب�ي
ن

م���
م�ن�ير سل�يمان �براه�يم  اإ

ن
م�اعد الد�ي�

دك�قور م�مد ع�جد الصمد �ن محمد �قرمذي
م�مد �ازق �ب

ه�يد م�مد سه�يل سش ا ان رصن م�مد ز�ي�ش
ال�ي سل�يمان �با�قل موس� �ن د �نع�يم راسش

اسامه عد�نان �يوسف ا�بوكو�يك ادر �ير �ق عرن
ورى رامرن عارف �جهاي �ن س�يد أ�مد م�يل�ن�ي

�ي�ن موس� �نور اول�ي سش س�يد أر�يب أحمد

اهان داد عل�ي س�يد �ج طل�ة �نع�يم
د عمر طارق راسش زكر�يا �بو�يا

زكر�يا �قو�يان

3
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استلهمنا شعارنا هذا من اكلورو 
رمز نيوزيلندا اخلالد

ا لل�لم وال�ك�ي�نة  ر رمرنً س الم�ن�ق�ش �يع�ق�جر ال�ر�ن
ا�ج�ي والص�وة، و�يع�ق�جر  �ي�ج �ير الإ  وال�نمو وال�قعن

ن
مع�ن� ال�لم هذا أ�د مورو�شات الد�ي�

ا. الإسلم�ي أ�يصنً
ا والر�لة ال�ق�ي  ن ال�قو�نعن

 الك م�
ن

ار�نا �ج�ي� د �ق �قمع أك�شر و�ق ن ل�ي�نعموا �جم�ج
م�يع.�ق�ن�قظر ال�ن�يوز�يل�ند�ي�ي�  لل�ج

ن
� أما�نا و�ا�ن

موعات ال��جع  �ير �قصم�يم الكورو ذو الم�ج و�ي�ش
ق  س الظاهر أن 15 مارس 2019 �يوا�ن  ال�ر�ن

ن
م�

 
ن

ب 1440، وهو ال�يوم ال�ا�جع م� ر�يا 7 ر�ج ه�ج
ري ال�ا�جع هر اله�ج ال�ش

ROYAL COMMISSION OF INQUIRY 
INTO THE TERRORIST ATTACK 
ON CHRISTCHURCH MOSQUES 
ON 15 MARCH 2019

TE KŌMIHANA UIUI A TE WHAKAEKE 
KAIWHAKATUMA I NGĀ WHARE 
KŌRANA O ŌTAUTAHI I TE 
15 O POUTŪ-TE-RANGI 2019 
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دمة م�ق

.téná koutou السالم عل�يكم و
ع  رها�ج�ي الذي و�ق وم الإ هود اله�ج  ول�ش

ن
�ي� ه�يد ولل�نا�ج د�ير�نا لل 51 سش ن �ق�ق

عراب ع� ر�ير �جالإ �ن��قهل ال�ق�ق  ]1[

ل� الأ�جد، و�نؤكد  �يرت ��يا�قهم اإ ن �قعن
د�ير�نا لعا�أل�قهم الذ�ي� ن �ق�ق

�ي 15  مارس 2019، كما �نعرب ع� �ن
�ي سلم�ية  معوا �ن  هم مواط�نون �ن�يوز�يل�ند�يون �ق�ج

ن
د�ي� �ي الم��ج وم �ن وا لله�ج ن �قعر�ن

عل� أن الذ�ي�
، و�قع�ق�جر هذه الأعمال  ن

ر�ي� �قل 40 آ�ن �ي �ق روع �ن ص وال�ش �ن �قل 51 سش ام �ج�ق رها�ج�ي �ق لأداء الصلة، الإ
�ير م�جررة. ة وعن �ية مؤس�ن الو��ش

اعة  كرة رهاب الإسلم �جهدف اإسش  �ج�ن
ن

 المصا�ج�ي�
ن

اص ال�يم�ي�ن�ي� �ن رها�ج�ي أ�د الأسش وم الإ ذ اله�ج �ن�ن  ]2[

�ي  �يق ذلك ��يث �قو�د ال�ن�يوز�يل�ند�يون �ن �ي �ق��ق ل �ن �ش ل �ن�يوزل�ندا، ولك�نه �ن ر دا�ن � وال�ق�نا�ن و�ن ال�ن
د الع�نصر�ية  ن و�ق�د�شوا �ن

رر�ي� وم �ول هؤلء الم�قصن �جت اله�ج هور ال�ق�ي ع�ق الأ�يام والأسا�ج�يع وال�ش
ماع�ية  �قركة وال��ياة ال�ج �يم الم�ش هدت �ن�يوزل�ندا اإ�يما�نا وط�ن�يًا �جال�ق دد، كما سش �ي �ن�يوز�يل�ندا.وال�قطرف والع�نف الم�ق�ش �يمة ال��ياة �ن وما �قع�ن�يه �ق

طورة �دوث  ل�يل �ن �يام �جه ل�ق�ق �ي ال�ق ة ال�دث وأس�جا�جه وما �ي�ن�جعن �ي�ق ]3[ اكن ل�جد أن �قعرف المد�ي�نة ��ق

�نا أن �نكون  ر�ن �يق الملك�ية هذه وال�ق�ي �ي�ش �نة ال�ق��ق لكت ل�ج ن �شم �ق�ش
�جل�ية، وم� مات م��ق�ق ه�ج

اءها. أعصن
لب هذا  �ي �ق رها�ج�ي وعا�أل�قهم �ن وم الإ هود اله�ج  وسش

ن
�ي� �ا�يا هذا ال�ادث وعا�أل�قهم وال�نا�ج �ق�ي �ن ]4[ و�ي�أ

ارا�قهم. ارك�قهم �ج�أسلوب �يراع�ي �صن ل�يهم وم�ش د �ر��نا عل� الس�قماع اإ ر�يه، و�ق �يق الذي �ن�ج ال�ق��ق
 �جالغ 

ن
د أعرب هؤلء ع� �ي م�نازلهم، و�ق �جاًل كر�يًما �ن �جلو�نا اس�ق�ق  اس�ق�ق

ن
عر �جالم�ق�نان لهؤلء الذ�ي� ]5[ �ن�ش

 
ن

ل الروا�جط �ج�ي� صن ود أ�ن  ��جهم ل�ن�يوز�يل�ندا و�قم�ن�يا�قهم �جو�ج
ن

ل ع� صن  ال�ادث، �ن
ن

ن والأس� ع� ال�رن
 

ن
ادر�ي� الون �ق �يرت ��يا�قهم �جالاكمل ل�يرن ن �قعن

اص الذ�ي� �ن �قمع ال�ن�يوز�يل�ندي �جالاكمل، هؤلء الأسش الم�ج
�جل �ن�يوز�يل�ندا.  �جم��ق�ق

ن
ا�أل�ي� �جل وم�ق�ن ل� الم��ق�ق عل� ال�نظر اإ
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Hon Sir William Young KNZM  Jacqui Caine
Chair Member

، وطر��نا أس�ألة �ع�جة  رها�ج�ي وم الإ ذ هذا اله�ج طط و�ن�ن ص الذي �ن �ن ة ��ياة ال�ش د �ج��ش�نا �جد�ق ]6[ ل�ق

 
ن

ن ال�ن�يوز�يل�ي�ند�ي�ي�
 اك�نت مهم�قهم �ما�ية المواط�ن�ي�

ن
ا�ة هؤلء الذ�ي� طاع العام و�ن ة ال�ق هرن عل� أ�ج

مات.  �دوث م�شل هذه اله�ج
ن

م�
 

ن
�أن م�ا�أل �قراو�ت ما �ج�ي�  �ج�ش

ن
 والدول�ي�ي�

ن
�جراء ال�ن�يوز�يل�ي�ند�ي�ي�  ال�ن

ن
موعة ك�ج�يرة م� �ي�نا مع م�ج ]7[ ال�ق�ق

ا�جلت مع عدة  ر�ي�نا م�ق د أ�ج ، و�ق �قماع�ي �جارا�ق�ية و�ول ال� ال�قماسك ال�ج مع المعلومات الس�ق�ن �ج
ع�قها،  ل�ي�نا �جالرسا�أل المك�قو�جة ال�ق�ي �ق��قوي عل� أدلة �قمت مرا�ج اص وأرسلوا اإ �ن  الأسش

ن
وع.م�أات م� �أن هذا المو�ن ص م�اهمات �ج�ش �ن  1100 سش

ن
دم أك�شر م� و�ق

ة  عر�نا �ج�ن�ية �اد�ق د سش ة، ول�ق �ق�ة و�اد�ق اركة م�ن�ن اركوا مع�نا م�ش  سش
ن

م�يع الذ�ي� كر�نا ل�ج  سش
ن

]8[ و�نعرب ع�

�جل، و�ي�نط�جق ذلك  �ي الم��ق�ق م�يع مواط�ن�ي �ن�يوز�يل�ندا �ن �يق لمصل�ة �ج لصة لدعم هذا ال�ق��ق وم�ن
ال�ية الإسلم�ية ال�ق�ي ساهمت رؤ�ي�قهم م�اهمة ك�ج�يرة  ع�ي لل�ج ر�يق المر�ج ا�ة عل� ال�ن ة �ن �جص�ن

 Navigate Your ماعة ال�ية ول�ج كر�نا لهذه ال�ج  سش
ن

ر�ير�نا. و�جالم�شل، �نعرب ع� ل�يه �ق�ق �يما ا�ن�قه� اإ �ن
هود   وال�ش

ن
�ي� هداء الـ51 ولل�نا�ج �ي الو�ول لعا�ألت ال�ش Way Trust وللمؤس�ات ال�ق�ي ساعد�ق�نا �ن

وعا�أل�قهم.
�ي أس�قرال�يا وال�نرو�ي�ج والمملكة  ن �ن

�جارات والأم� ة الس�ق�ن هرن  وم�ؤول�ي أ�ج
ن

�جراء الدول�ي�ي� كر ال�ن ]9[ �ن�ش

�جة عال�ية، كما  عة �جرعن �جرة ال�نا�ن ت وال�ن  م�ن�و�نا الو�ق
ن

الم�ق�دة والول�يات الم�ق�دة الأمر�يك�ية الذ�ي�
ون مك�نون ال�ا�أرن عل�  رطة المد�ي�نة وال��يد �ج وض سش ان-هاو م�ن اص لل��يد هو�ج كر �ن دم �ج�ش ة �ن�ق�ق لة �جالعن �جرة ورؤ�ية م��ق�ق دما �ن ن �ق

دمة الملكة الذ�ي� ان �ن اق ال�ن�يوز�يل�ندي و�ن�ي�ش وسام الس�ق��ق
ر�ير. ر�ي�ناه ولهذا ال�ق�ق �يق الذي أ�ج الأهم�ية لل�ق��ق

دمت  �نة الملك�ية ال�ق�ي �ق ار الم�اعد والل�ج ما�نة العامة والم��ق�ش د�ير�نا للأ ن �ق�ق
�قاًما، �نعرب ع� ]10[ �ن

�يق. �ي ال�ق��ق مان ا�ق�جاع ال�نه�ج الص��ي� �ن �جرات عمل�ية لصن هات �نظر م�ق�نوعة ومهارات و�ن و�ج
صلة واسعة ال�نطاق، وال�ق�ي �قعد �جم�شا�جة ع�نا�ر ال�ج�ناء  ر�ير ال�قو��يات الم�ن �ي هذا ال�ق�ق ]11[ ذكر�نا �ن

�قمع �ن�يوز�يل�ي�ندي أك�شر آم�نا و�قماساًك. لم�ج
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مح�قو�يات

2 د�ير     �ق�ق
7 دمة       م�ق
10 ــــامل       ص سش ملحن
19 معة       المحب ال�ن�قا�أ�ج 
21 ص ال�قوص�يات       ملحن
35 �قام�ية      مالحظة حن
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ــــامل ص سش ملحن

ك�يل [ 1] ن �ق�ش
�ي 15 مارس 2019 ع� ع �ن ع الذي و�ق وم ال�ج�ش  اله�ج

ن
رة أ�يام م� د أعل�نت ال�كومة �جعد مرور ع�ش �أن العام و�ق ص ال�ش طر ما �ي�ن �ي أ�ن �يق �ن لك عام لل�ق��ق صصة �ج�ش �يق الملك�ية والم�ن �نة ال�ق��ق ل�ج

ر�ير �جمل�ج�ات ال�ادث. ع �ق�ق لكت ل�ج�ث ما �دث وو�ن �ق�ش
ن �ج�قهمة [ 2]

 م�نذ ذلك ال��ي�
ن

ص �يدع� �جر�ي�ن�قون هار�ي�ون �قارا�نت الذي أد�ي� �ن رها�ج�ي سش وم الإ ذ اله�ج �ن�ن
 مدى 

ن
� و�جة ال��ج �ي �ال�يا ع�ق صن  وهو �ي�ق

ن
ر�ي� �قل 40 آ�ن  م�اولة �ق

ن
ل ع� صن ص، �ن �ن �قل 51 سش رهاب و�ق الإ

 
ن

ص” ول� �ن ر�ير�نا “�جال�ش لل �ق�ق �ي �ن ل�يه �ن �ير اإ ة عامة �ن�ش روط، و�جص�ن راج الم�ش �ن ال��ياة �جدون اإماك�ن�ية الإ
رى. �يُذكر اسمه مرة أ�ن

عال [ 3] �نا �ج�ج�ث �شلث م�ا�أل أساس�ية- أ�ن د ُك�ن �ق ع�قه ال�كومة، �ن ع�ي الذي و�ن طار المر�ج ا�نها أن �قم�نع �قكرار هذه و�ج�ناًء عل� الإ  سش
ن

�يرات م� طاع العام ذات الصلة وأي �قعن ة ال�ق هرن راءات أ�ج ص، اإ�ج �ن ال�ش
ل�  ا اإ ع�نا أ�يصن صل للأدلة، ود�ن �نا�أ�ي وم�ن �ص �ج �جل، و�قطلب ذلك �ن �ي الم��ق�ق رها�ج�ية �ن مات الإ اله�ج

�أت ل�ما�ية ور�جط مواط�ن�ي �ن�يوز�يل�ندا. �أن الأ�نظمة والمؤس�ات ال�ق�ي ا�ن�ش ك�ير موسع �ج�ش �ق�ن
�نا عل�:[ 4] لله أن �ن�ج�ن�ي �ن�قا�أ�ج  �ن

ن
ع�ي الذي �نعمل م� طار المر�ج م الإ �ي��قلرن

طاع العام ذات الصلة  ة ال�ق هرن لف ذلك لأ�ج دمة أو أ�ق�ي�ت �ج�ن دت أي معلومات م�ق هل �قوا�ج )أ ( 
دمت هذه  �ي �ال �قُ ، و�ن رها�ج�ي وم الإ  هذا اله�ج

ن
�ي أن �ق�ذرهم م� �نها أن أو �ي�ن�جعن �أ  سش

ن
واكن م�

ة لأي م�نها وهل اك�نت هذه  هرن ا�جة الأ�ج ر ك�يف اك�نت اس�ق�ج �ن لك او �ج�آ المعلومات أو أ�ق�ي�ت �ج�ش
ا�جة م�ناس�جة أم ل، الس�ق�ج

اركة  �ي م�ش صور �ن �يما اذا �دث أي �ق ن �ن
م� طاع العام ذات الصلة و�قصن ة ال�ق هرن  أ�ج

ن
اعل �ج�ي� )ب ( ال�ق�ن

 عدمه،
ن

ة المع�ن�ية م� هرن  الأ�ج
ن

المعلومات �ج�ي�
ع  رها�ج�ي أو الس�قعداد له �ير�ج وم الإ ع اله�ج �ي �قو�ق طاع العام المع�ن�ية �ن ة ال�ق هرن ل أ�ج �ش ما اإذا اكن �ن )ج( 

ع الأولو�ية ل�قهد�يدات  رهاب أو و�ن �ة الإ صصة لماك�ن �ير م�ناسب للموارد الم�ن �يه عن ل� �قو�ج اإ
رى أم ل، رها�ج�ية أ�ن اإ

�ي �قل�ج�ية المعا�ي�ير المطلو�جة أم �دث ذلك عل�  لت �ن �ش د �ن طاع العام �ق ة ال�ق هرن ما اإذا اك�نت أ�ج )د( 
�أ�يا، و رن ل ك�يا أم �ج �ش ط�أ سواء اكن هذا ال�ن س�ج�يل ال�ن

د�يم  رورة الذي �ي�م� �ج�ق�ق � الصن �قصن �يق ��ب م�ق رى �ق�قعلق �جهدف ال�ق��ق أي م�ا�أل أ�ن )ه( 
ر�ير اكمل. �ق�ق

ة [ 5] هرن �أن ما اإذا اك�نت أ�ج ام الأول �ج�ش �ي الم�ق دمة �ن ادات الم�ق رسش ا للإ �ق �ي الأس�ألة الر�جعة الأول� و�ن �نظر�نا �ن
. رها�ج�ي وم الإ �أن ما �ي�قعلق �جاله�ج لت �ج�ش �ش د �ن طاع العام �ق ال�ق

�جل�ية.[ 6] ع �قو��يات م��ق�ق ا و�ن طلب م�نا أ�يصن
�يق، [ 7] لب هذا ال�ق��ق �ي �ق رها�ج�ي وعا�أل�قهم �ن وم الإ هود اله�ج  وسش

ن
�ي� هداء ال 51 وال�نا�ج ع عا�ألت ال�ش �نصن

�يار  ل أ�نه اكن ال�ن وع اإ ع�ي المو�ن طار المر�ج ال�يات الإسلم�ية �يعد اس�ق�ش�ناًء للإ واكن ال�قوا�ل مع ال�ج
�يمة. هات �نظر �ق لله عل� و�ج  �ن

ن
د �صل�نا م� الأم�شل، و�ق
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[8 ] 
ن

ن �ق�د�شوا ع�
رها�ج�ي وعا�أل�قهم الذ�ي� وم الإ هود اله�ج  وسش

ن
�ي� هداء الـ 51 وال�نا�ج د اس�قمع�نا لعا�ألت ال�ش و�ق

 ، هو�نها لل�صول عل� الدعم ال�كوم�ي �ي ذلك الصعو�جات ال�ق�ي �يوا�ج وم �جما �ن الآ�شار الم��قمرة لله�ج
ههم مع  �أن الإ��جاطات ال�ق�ي �قوا�ج ال�يات الم�لمة علم�نا �ج�ش �ي ال�ج راط الأوسع �ن لل ال�ن�ن  �ن

ن
وم�

 الع�نصر�ية وال�قم�ي�يرن 
ن

ال�ية الم�لمة �جصرا�ة ع� طاع العام وال�ق�ي �قعود ل��نوات عد�يدة، و�ق�د�شت ال�ج ال�ق
 

ن
�ي�  أن �يص�ج�وا م��قهد�ن

ن
هم م� او�ن  م�ن

ن
ل ع� صن ، �ن ن

رها�ج�ي� �ق�جاه �جهم أو معامل�قهم اكإ ارب السش و�ق�ج
رهاب. را�أم ال�قعصب والإ طا�جات الكراه�ية و�ج �ج��جب �ن

�قماع�ي [ 9] ن ال�قماسك ال�ج
در أك�جر م� �يق �ق �ي �ق��ق �ج�قها �ن ن رعن

ال�يات ال�ق�ي �ق�اور�نا معها ع� ع�جرت ال�ج
عور  اص عل� ال�ش �ن م�يع الأسش ة لم�اعدة �ج �قمع�ية و�ش�ي�ق لق روا�جط م�ج �ي �ن ن أم�ن�ي�قهم �ن

�جرو�نا ع� وأ�ن
 سعادة 

ن
م� رة �ق�قصن ع م�جاسش �يق م�نا�ن ل� �ق��ق �قماع�ي اإ �جالأمان وال�قر�اب، ��يث �يؤدي ال�قماسك ال�ج

ا وعل� �ع�يد هام أن  صد �جها أ�يصن �ية أك�جر، و�ي�ق �ن�قا�ج ارك�ية �ق�قم�يرن �جاإ اص وممارسة ��ياة م�شمرة و�ق�ش �ن الأسش
رهاب. ة وعل� رأسها الإ ا لل�ن�راف �ن�و ال�قطرف وال�لوك�يات الع�ن�ي�ن ل �قعر�ن اص أ�ق �ن �يكون الأسش

�ي�نا [ 10] د �قل�ق صة سلح �ناري، و�ق ص عل� ر�ن �ن �ية �صول هذا ال�ش وي �ول ك�ي�ن لق عام و�ق �ي�ود �ق
�يص  د�يد عل� عمل�ية �قر�ن �قرح ال�ق�ش  أ��اب الأسل�ة ال�نار�ية �ق�ق

ن
 الطل�جات م�

ن
موعة ك�ج�يرة م� م�ج

ا�نب  ل� �ج مة، اإ �ن �يرة الصن ات الأسل�ة والذ�ن �ق راءات �ق�هل �ق�ق�جع ��ن د�يم اإ�ج الأسل�ة ال�نار�ية و�ق�ق
عر الك�ش�يرون أن �ظر الأسل�ة ال�نصف آل�ية ذات ال�نمط  ار�ير �ق�قعلق �جال�لوك، وسش د�يم �ق�ق �قعهدات �ج�ق�ق

ال �ق���ي�نات عل�  �يل اإد�ن صن ن �ق�ن
 ع�

ن
روري معر�ج�ي� �ير �ن لك عن ر ملك الأسل�ة �ج�ش د أ�ن الع�كري �ق

 ذلك.
ن

�يص �جدل م� �نظام ال�قر�ن
[11 ] 

ن
ذه م� ص ما �ن�ن �ي�قه و�جالأ�ن ل�ن ة �ول ��يا�قه و�ن رها�ج�ي �جعد ال�ق�ر�يات المك�ش�ن ء 4: �قم �ق�د�يد الإ رن ال�ج

راءة ع�نه ولك�ن�نا  اص عدم ال�ق �ن �يل �جعض الأسش صن هم �ق�ن ، و�ن�ق�ن رها�ج�ي وم الإ ط�يط واس�قعداد لله�ج �ق�ن
ة وس�جب  �ش�يرات ال�ق�ي كو�نت آراءه الم�قطر�ن ر�ير �ول ال�ق�أ د�يم �ق�ق ن �ق�ق

م� �ج�نا الذي �ي�قصن مون �جوا�ج طاع العام.مل�قرن ت ا�ن�ق�جاه واكلت ال�ق رها�ج�ي وك�يف اس�قطاع عدم ل�ن وم الإ �يذ اله�ج �ق�ياره �ن�يوز�يل�ندا ل�ق�ن�ن ا�ن
�ي مارس 2019، واكن �يُظهر [ 12]  العمر 28 عاًما �ن

ن
رة و�جلغ م� رها�ج�ي هو ذكر أس�قرال�ي أ�ج�يض ال�ج�ش ص الإ �ن ال�ش

ا   اس�ق�ياؤه وأ��ج� م�قطر�نً
ن

ت م� �ج د أ�ج �جرا�قه ال��يا�ق�ية �ق ر س�نه، و�ي�جدو أن �ن سلواك ع�نصر�يا م�نذ �عن
�ي  اص الذي �يع�ق�جرهم مصدر �قهد�يد، و�ق�ول �ن �ن ة �ق�قعلق �جالأسش هات �نظر �يم�ي�نة م�قطر�ن  �جو�ج

ن
�يؤم�

ل� ا�ن�قهاج الع�نف. ال�نها�ية اإ
هو �ي�ق له الع�يش [ 13] �طس 2017، و�جاع�ق�جاره مواط�نًا اس�قرال�يا �ن �ي 17 أعن ل� �ن�يوز�يل�ندا �ن ص اإ �ن و�ل ال�ش

ت كرس ��يا�قه �قكر�يً�ا  ل� د�ن�يدن وم�نذ ذلك الو�ق ل اإ ب و�ولة ا�ن�ق�ق لل أ�يام ع�ق �ي �ن�يوز�يل�ندا، و�ن �ن
�جل  لك�قرو�ن�ية �ق دامه للم�نصات الإ د �قا�جع�نا اس�ق�ن ، و�ق رها�ج�ي وم الإ ط�يط والس�قعداد لله�ج اكمًل لل�ق�ن

 �جعد ذلك 
ن

�يص ال�لح وك�يف �قمك� �ية �صوله عل� �قر�ن �ي ك�ي�ن �نا �ن �ق ، و��ق رها�ج�ي وم الإ رها�ج�ي وأ�ش�ناء اله�ج وم الإ �يذ اله�ج �ية �قدر�ي�جه ل�ق�ن�ن ، و�ق�ق�جع�نا ك�ي�ن ا�نو�ن�ي لك �ق �يرة �ج�ش  ال�صول عل� الأسل�ة والذ�ن
ن

م�
مه  �يادة ��ج �ية و�ق�ناول ال��ق�يرو�يدات لرن �ي �الة ر�يا�ن ن �ن

�جر�قه �جالأسل�ة ال�نار�ية وال�قمر�ي� �دي.�ج�قطو�ير �ن ال�ج
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 هذا الم�نطلق [ 14]
ن

لك ك�ج�ير، وم� �قماع�ية �ج�ش ف ال�ج �نب الموا�ق  واكن �ي�ق�ج
ن

ر�ج�ي� اء م�ق ص أ�د�ق �ن  لل�ش
ن

لم �يك�
ومه  ط�يطه له�ج لل اس�قعداده و�ق�ن ر. و�ن ق لل��ن ل ماد�يًا وعاسش �قماع�يًا، كما اكن م��ق�ق ل ا�ج اكن م�نعرن

ل�يه  ت اإ ة ل �قل�ن �يد وال�قصرف �جطر�ي�ق لك �ج رها�ج�ي اكن م�نظما وع�ن�يًدا، ��يث اس�قطاع الظهور �ج�ش الإ
�ي  �ي ذكر أس�جاب ذلك �ن د �قوسع�نا �ن  أن �يم�شل �قهد�يدا، و�ق

ن
ص �يمك� �ن ال�ن�ق�جاه، ولم �ي�قم �ق�د�يده ك�ش

ر�ير. ال�ق�ق
رًدا.[ 15] ومه م�ن�ن ذ ه�ج ص �ن�ن �ن �ق�ناع �قام �ج�أن ال�ش  عل� ا�ق

ن
، �ن�� رها�ج�ي ء 4: الإ رن �ي ال�ج ص�يل �ن وكما ذكر�نا �ق�ن

�يص الأسل�ة ال�نار�ية.[ 16] ء 5: �قر�ن رن �ي ال�ج ن ك�شب �ن
�ص�نا الأسل�ة ال�نار�ية ع� �ق�ن

دمه لل�صول [ 17] ل أن الطلب الذي �ق ل �ن�يوز�يل�ندا، اإ ص دا�ن �ن ر�ي�جا لل�ش ود أي �قار�ي�ن �ق�ق م عدم و�ج �جرعن
�قه  �قار أ�ن د ا�ن  و�وله المد�ي�نة، واكن �ق

ن
هر م� لل �شل�شة أسش ة �ن �ق و�جل �جالموا�ن د �ق �يص سلح �ق عل� �قر�ن

�ي  �يص طل�جوا اس�ق�جدالها، و�ن  م�ن� ال�قر�ن
ن

 الم�ؤولون ع�
ن

�ي اس�قرال�يا، ولك� ت �ن لل�كم عل�يه لأ�نها عاسش
ص  �ن ا�أه” وذكرو أ�نه سش و “�ج�أ�د�ق ص �جالغ ووالده( و��ن �ن  )سش

ن
ن �ن�يوز�يل�ي�ند�ي�ي�

�ن�قر�نت مع ال�نها�ية سا�نده م�كم�ي� د لعب ع�جر الإ ل�يه “�جصد�يق اللع�جة” �ق �ير اإ ص ال�جالغ )الذي �ن�ش �ن “�ال� ول�أق”. اكن ال�ش
ر  لل الع�ش ارب 21 �يوم �ن ل لما �ي�ق ص�يا اإ �ن �ي �جه سش ر س�نوات لك�نه لم �يل�ق�ق  ع�ش

ن
�يد ع� ص لمدة �قرن �ن ال�ش

لل أر�جع س�نوات،  �ي �ن ص �ن �ن  س�جعة أ�يام مع ال�ش
ن

�يد ع� � والد �د�يق اللع�جة ما ل �يرن صن طًعا.س�نوات، و�ق ص م�ق�ق �ن اؤه مع ال�ش صن ت الذي �قم �ق  اكن الو�ق
ن

�ي ك�قا ال�ال�ق�ي� و�ن
ل� كون �د�يق [ 18] �يد اإ ه اه�قمام �ج �يص ال�لح ال�ناري، لم �يو�ج لل عمل�ية طلب �قر�ن ل� أ�نه �ن  ا�ن�قه�ي�نا اإ

ن
�نا ماذا اكن �يمك� �ش  أم ل، و�نا�ق

ن
�ية ل�يص�ج�وا �اكما م�ناس�ج�ي� ة اك�ن ص معر�ن �ن ون ال�ش اللع�جة ووالدة �يعر�ن

�قلف. لك م�ن �ي �ال ال�قعامل معه �ج�ش ت أو ر�جما �ن �ي هذا الو�ق ض الطلب �ن �ي �ال ر�ن أن �ي�دث �ن
�يص الأسل�ة ال�نار�ية لم �قل�ج�ي المعا�ي�ير المطلو�جة، [ 19] رطة �ن�يوز�يل�ندا ل�نظام �قر�ن ل� أن اإدارة سش ُلص�نا اإ �ن

�أن ال�قعامل مع  �ير الاكمل �ج�ش �يه عن ن وال�قو�ج
�ي� �ن �يه و�قدر�يب الموطن لة �قو�ج ل� �ق �ي ذلك اإ ع ال��جب �ن و�ير�ج

ص�يًا. �ن  سش
ن

 المع�ي�ن�ي�
ن

ا�جلة الم�كم�ي� �ي �ال �قعذر م�ق الطل�جات �ن
�ي س�ياق عمل�نا [ 20] ل �ن ر�يع الأسل�ة ال�نار�ية ل �قد�ن  ان ال�قعد�يلت عل� �ق�ش

ن
م م� د�ير �جالذكر ا�نه و�جالرعن و�جال�ج

�جل  ن �ق
د �قم ال�قلعب �جه م� لله و�ق ًوا وسهل اس�قعن د�ناه ر�ن ا�نون الأسل�ة ال�نصف آل�ية، وو�ج �نا �ق �ش د �نا�ق �ق �ن

�ي  �قك �ن د�يدة ال�ن دام الأسل�ة سش طورة اإماك�ن�ية اس�ق�ن  الم�ناس�جات، أدرك�نا �ن
ن

لل العد�يد م� ص. و�ن �ن ال�ش
�ي أسلو  ذ �ن رها�ج�ي الذي �ن�ن وم الإ ب اله�ج ل �ن�يوز�يل�ندا، ��يث �در �ق�ذ�يًرا ع�ق رها�ج�ية دا�ن مات اإ ه�ج

�ية �نصف آل�ية. �يه �ج�ند�ق دمت �ن �ي ال�نرو�ي�ج عام 2011 والذي اس�ق�ن �يرة �يو�قو�يا �ن رن و�ج
�ي [ 21] رها�ج�ي �ن وم الإ �جل اله�ج ص �ق �ن �أن ال�ش طاع العام �ج�ش ة ال�ق هرن ه أ�ج ص�يل عما اك�نت �قعر�ن �نا �جال�ق�ن �ق �ق��ق

صلة ل217  ه�نا أس�ألة م�ن ، وو�ج رها�ج�ي �أن الإ طاع العام �ج�ش ة ال�ق هرن رت لأ�ج ء 6: المعلومات ال�ق�ي �قوا�ن رن ال�ج
ص  �ن د�نا أن ه�ناك 10 واكلت اك�نت �قملك معلومات �ق�قعلق �جال�ش طاع العام الأوسع وو�ج �ي ال�ق واكلة �ن

�ناع�ق�نا. ق �ق و�ن
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ل�يك�قرو�ن�ية أرسلها [ 22] �ي رسالة اإ رها�ج�ي �قم�شلت �ن وم الإ ل� اله�ج رة اإ المعلومة الو��يدة ال�ق�ي أ��يلت م�جاسش
 �جدا�ية 

ن
ا�أق م� �جل �شمان د�ق ( �ق ن

�ي�ي� راد الص��ن علم والأ�ن  والإ
ن

دمة ال�جرلما�ن�ية )وال��ياس�ي�ي� ص لل�ن �ن ال�ش
�ي  �ة �ن ع( مو�ن ة �جالمو�ق وم )الم�قعل�ق  اله�ج

ن
، ��يث اك�نت المعلومات الأساس�ية ع� رها�ج�ي وم الإ اله�ج

دمة ال�جرلما�ن�ية  ت ال�ن ر�ق د اس�قعن لك�قرو�ن�ية، و�ق ة ومر�ق�جطة �جالرسالة الإ �ة مل��ق  74 ��ن
ن

�ج�يان مكون م�
�ي  رطة �ن�يوز�يل�ندا، و�ن ا��يل ل�ش ل ال�ق�ن  ال�ج�يان �شم �ن�ق

ن
 م�

ن
� راء�قها وال�ق�ي�ق �ق� الرسالة و�ق ا�أق ل�ن ع د�ق �جصن

ء 6: ما الذي اك�نت �قعلمه  رن �ي ال�ج ص�يل �ن �ي ذلك �ق�ن �نا �ن صن د أ�ن ، و�ق رها�ج�ي وم الإ ون ذلك �جدأ اله�ج صن عن
راءات  دمة ال�جرلما�ن�ية ا�ق�جعت الإ�ج �ناعة �ج�أن ال�ن  عل� �ق

ن
رها�ج�ي و�ن�� �أن الإ طاع العام �ج�ش ة ال�ق هرن أ�ج

ب. ت كما �ي�ج الص��ي�ة و�قصر�ن
[23 ] 

ن
ادة م� ة عل� �نطاق ك�ج�ير، ومع الس�ق�ن ص مل�وطن �ن  ال�ش

ن
ة ع� رى المعرو�ن  المعلومات الأ�ن

ن
لم �قك�

�ير  وم، عن ص واس�قعداده لله�ج �ن ط�يط ال�ش ا �ج�ق�ن ها اكن م�قعل�قً  أن �نرى أن �جعصن
ن

ة �يمك� ار�ج�نا ال�ا�ج�ق �ق�ج
ا�نب   لأي �ج

ن
�أة، ولم �يك� رن وم ��يث أن هذه المعلومة اك�نت م�ق�ج ت اله�ج اهرا و�ق  طن

ن
أن ذلك لم �يك�

طاع  ة ال�ق هرن �يك، ��يث أن أ�ج رها�ج�ي وسش وم اإ طاع العام لأي ه�ج ة ال�ق هرن وا�نب المعلومة أن �ي�ن�جه أ�ج  �ج
ن

م�
لت الط�ج�ية  مع معلومات �ق�قعلق �جال��ج �أ ل�ج رهاب لم �ق�ن�ش هود م�ار�جة الإ �ي �ج رطة �ن العام الم�ن�ن

رت  ء 6: المعلومات ال�ق�ي �قوا�ن رن �ي ال�ج لة �ن �نا هذه الم��أ �ش د �نا�ق �يص الأسل�ة ال�نار�ية، و�ق لت �قر�ن وس�ج
. رها�ج�ي �أن الإ طاع العام �ج�ش ة ال�ق هرن لأ�ج

[24 ] 
ن

، ��يث م�
ن

رها�ج�ي� لة الإ ف وعر�ق �نا �ق�د�يات ك�ش �ش رها�ج�ي م��قمل، �نا�ق  اإ
ن

ف ع� ء 7: الك�ش رن �ي ال�ج �ن
رها�ج�ية  مات الإ اف اله�ج ف واإ�ي�ق ا�نون ك�ش رض ال�ق ن و�ن

ة الأم� هرن �جارا�ق�ية وأ�ج هات الس�ق�ن الصعب عل� ال�ج
رها�ج�ية  مات الإ  اله�ج

ن
لة العد�يد م�  عر�ق

ن
عل م�  ذلك، �قمك�نوا �جال�ن

ن
م م� اعل وا�د، و�جالرعن الم�ن�و�جة ل�ن

�ق�جار  ري دراس�قها لل�ن ص ك�الة �ق�ج �ن ء ال�ش رن �ي هذا ال�ج دم�نا �ن اعل وا�د، واس�ق�ن الم��قملة الم�ن�و�جة ل�ن
رهاب. �ة الإ �ي ماك�ن ن ك�شب �ن

ل لل�نظر ع� �جل أن �ن�ن�ق�ق ��ير �جعض الم�ا�أل �ق و�ق�ن
ء 8: [ 25] رن �ي ال�ج وم�ي الأوسع( �ن  ال�ق

ن
ن �نظام الأم�

رعا م� لك �ن رهاب )ال�ق�ي �ق�ش �ة الإ هود ماك�ن ت �ج اس�قُعر�ن
رهاب  �ة الإ �ي ماك�ن رطة �ن طاع العام الم�ن�ن ة ال�ق هرن هود أ�ج  �ج

ن
م� رهاب. �ق�قصن �ة الإ هود ماك�ن �ي�يم �ج �ق�ق

 ال�قصالت ال�كوم�ية ومصل�ة 
ن

لس الوزراء ومك�قب أم�  الوط�ن�ي ال�قا�جع لر�أ�يس الوزراء وم�ج
ن

ر�يق الأم� �ن
�جارات الأم�ن�ية  �يرا دا�أرة الس�ق�ن رطة �ن�يوز�يل�ندا وأ�ن مارك �ن�يوز�يل�ندا وسش رة �ج�ن�يوز�يل�ندا ومصل�ة �ج اله�ج

ال�ن�يوز�يل�ند�ية.
ع [ 26] ن �قو�ق

طاع العام ع� ة ال�ق هرن رن أ�ج رهاب �ق�قعلق أهم الأس�ألة ال�ق�ي ُطلب م�نا ال�ؤال عل�يها ه�ي أس�جاب ع�ج �ة الإ �يد لموارد ماك�ن �ير ال�ج �يه عن ع ذلك لل�قو�ج رها�ج�ية أو الس�قعداد لها وهل �ير�ج مات الإ اله�ج
ا�جة ولك�ن�نا �اول�نا ال�صول   هذا ال�ؤال سهل ال�ج

ن
رى، ولم �يك� رها�ج�ية أ�ن ع أولو�ية ل�قهد�يدات اإ أو لو�ن

لك عمل�ي وم�نظم. ا�جة عل�يه �ج�ش �ج عل� الإ
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�جول [ 27] ن �ق�قم�قع �ج�ق
ة الأم� هرن �جارا�ق�ية وأ�ج ارة ال�يه، وهو ان الواكلت الس�ق�ن ب السش وع �ي�ج �ي وه�ناك مو�ن اركة �ن طاع العام الم�ش ة ال�ق هرن اإن أ�ج رى �ج��شها �ن رى �ج ل�يل �ن��ج�يا، ولذلك ولأس�جاب أ�ن �قماع�ي �ق ا�ج

ن ال�ناس، ��يث أن 
ده الك�ش�ير م� ل ك�ش�يرا مما �يع�ق�ق درة م�دودة أ�ق رهاب �ق�قم�قع �ج�ق �ة الإ هود ماك�ن �ج

ل  عب ال�ن�يوز�يل�ندي ما ه�ي اإ �جة ال�ش �ي مرا�ق ة الأم�ن�ية �ن هرن �جارا�ق�ية والأ�ج راط الواكلت الس�ق�ن كرة ا�ن�ن �ن
�ي مر�لة  ة الأم�ن�ية �ن هرن �جارا�ق�ية والأ�ج  اك�نت الواكلت الس�ق�ن

ن
ل� عام 2014 ��ي� ل�ن�نظر اإ م�ض أسطورة، �ن

وم   �دوث اله�ج
ن

اإن ممارسة اإعادة ال�ج�ناء لم �ق�جدأ ��ق� م�ن�قصف عام 2016 ولم �ي�ن�قه�ي ��ي� عف، �ن �ن
رها�ج�ي عام 2019. الإ

ت اكن �قرك�يرن [ 28] لل هذا الو�ق  2016 و15 مارس 2019، و�ن
ن

�قرة �ج�ي� ام الأول عل� ال�ن �ي الم�ق �ي�يم�نا �ن �ي ركرن �ق�ق ة ال�قهد�يد ال�ال�ي الم�قم�شل �ن هرن رهاب الر�أ�ي��ي ول�يس المطلق عل� ما �قع�ق�جره الأ�ج �ة الإ موارد ماك�ن
ة  رهاب �قا�جعت الأدلة الم�قعل�ق �ة الإ ة ماك�ن هرن ل� ان أ�ج ارة اإ سش در الإ دد، و�ق�ج رهاب الإسلم�ي الم�ق�ش الإ

رهاب الإسلم�ي  ن ال�قرك�يرن عل� �قهد�يد الإ
ن �شم لم �يك�

رهاب ال�يم�ي�ن�ي الم�قطرف الم��قمل، وم� �جالإ
هورها. رى ع�ند طن صاًء للأدلة الأ�ن �ق الم�قطرف اإ

هم( [ 29] ع�ية )�ق�ن  �ورة مر�ج
ن

�جارات الأم�ن�ية ال�ن�يوز�يل�ند�ية أن �قكو�ي� �ي عام 2016، ذكرت دا�أرة الس�ق�ن �ن
ل اإذا اكن لد�يهم  �ير أ�نه ل �يل�ق هذا الهدف اإ ا، عن �أة اكن �يعد هد�نً رى ال�ناسش رها�ج�ية الأ�ن روعات الذي ركرن عل� �قطو�ير لل�قهد�يدات الإ �ي ما�يو 2018�ج�أ�د الم�ش را �ن د �جدأ هذا العمل مؤ�ن درة عل� ذلك، و�ق ال�ق

�جارات الأم�ن�ية  ت، اكن اإدراك دا�أرة الس�ق�ن �ي ذلك الو�ق �ي �ن�يوز�يل�ندا. و�ن ن لل�قطرف ال�يم�ي�ن�ي �ن
هم مع�ي� �ن

 
ن

كرة ��ي� د اك�قمل عل� هذه ال�ن  العمل �ق
ن

كرة ال�قطرف ال�يم�ي�ن�ي ولم �يك� .ال�ن�يوز�يل�ي�ند�ية م�دودا ل�ن رها�ج�ي وم الإ وع اله�ج و�ق
�ي [ 30] �ي�يم اس�قرا�ق�ي�ج �يذ �ق�ق ن �ق�ن�ن

ت ع� �ن رطة ال�ن�يوز�يل�ند�ية وم�نذ 2015 �قو�ق �جارات ال�ش �قدهور عمل اس�ق�ن
رهاب. ل�قهد�يد الإ

رهاب الإسلم�ي [ 31] رهاب �ن�و الإ �ة الإ صصة لماك�ن �ير م�ناسب للموارد الم�ن �يه عن ود �قو�ج ل� و�ج هد.ا�ن�قه�ي�نا اإ  ال�ج
ن

�يد م� �ي� الأس�جاب وراء ذلك �قطلب المرن ن �قو�ن
الم�قطرف ولك�

ه�ي [ 32] رهاب الإسلم�ي الم�قطرف �ن رهاب �ن�و الإ �ة الإ �يه موارد ماك�ن لم �ي�نصب اه�قمام�نا عل� �قو�ج
�ي�يمات أساس�ية  ر �ق�ق لة. أول، لم �ق�قوا�ن  لهذه الم��أ

ن
ا�ن�ج�ي� د �ج  �يو�ج

ن
�جالأ�رى أ�د العمل�يات ولك�

رهاب عل�  �ة الإ �يه موارد ماك�ن ن �شم لم �يع�قمد �قو�ج
رى الم��قملة، وم� رها�ج�ية الأ�ن  لل�قهد�يدات الإ

ن
�ي العمل، وم� رار م�دد عل� م��قوى الم�نظومة لل�جدء �ن ر �ق ارن. �شا�ن�يًا، لم �ي�قوا�ن طر الم�ق �ق�ل�يل ال�ن

ود �قهد�يدات  �أن الع�قراف �جو�ج طاع العام المع�ن�ية �ج�ش ة ال�ق هرن م�يع أ�ج ذ�قه �ج رار الذي ا�ق�ن صد ال�ق ذلك، �ن�ق
�قصرا. ر�ا م�ن ا سش �يدا، و�ي�قطلب ذلك أ�يصن  مدركة اإدرااك �ج

ن
رى م��قملة لم �قك� رها�ج�ية أ�ن اإ



15

ل� ال�قهد�يد ال�ال�ي [ 33] ��ي�ة اإ رهاب ال�ش �ة الإ �يه موارد ماك�ن �جارات الأم�ن�ية �قو�ج ررت دا�أرة الس�ق�ن  �ق
درة  ن �ق�قم�قع �ج�ق

ل� أ�نه ��ق� م�ن�قصف 2018 لم �قك� �أ�يا اإ رن ع ذلك �ج ، و�ير�ج رهاب ال�قطرف الإسلم�ي لإ
ت،  س الو�ق �ي �ن�ن رى �ن �ية لل�قعامل مع ال�قهد�يد و�ق�د�يد أساس�يات العمل عل� ال�قهد�يدات الأ�ن اك�ن
�أن  اش م�دد �ج�ش �ي �ن�ق رهاب �ن �ة الإ هود ماك�ن �ي �ج رطة �ن طاع العام الم�ن�ن ة ال�ق هرن ارك أ�ج ولم �ق�ش

رارا م�ددا عل�  ر �ق د�يدة، ولذا لم �ي�قوا�ن اطر ال�ش �ي ذلك الم�ن ه والآ�شار الم�قر�ق�جة عل�يه �جما �ن هذا ال�قو�ج
�ير م�ناسب.  ال�جدء عل� أساسه وهو ما �نراه عن

ن
م��قوى الم�نظومة �يمك�

رهاب الإسلم�ي الم�قطرف ل�يس س�ج�جًا [ 34] �يه الموارد �ن�و �قهد�يد الإ د�نا أن �قو�ج ، و�ج�ناًء عل� ال�ق�وط الأم�ن�ي �ج�ناًء عل� لك ما س�جق، و�ج رها�ج�ي وم الإ �يذ اله�ج ط�يطه ل�ق�ن�ن ص و�ق�ن �ن ف اس�قعداد ال�ش �ي عدم ك�ش �ن
�ة  هود ماك�ن للها �ج  �ن

ن
ر�يع�ي ال�ق�ي �قعمل م� �يص ال�ق�ش ص و�ج�ي�أة ال�قر�ن �ن العمل�ي الذي اع�قمده ال�ش

ف  �ية لك�ش رهاب لم �ق�قاح وس�يلة م�نط�ق �ة الإ ة ماك�ن هرن درة أ�ج رهاب والإماك�ن�يات الم�دودة و�ق الإ
رى  �ناها لل�قو والم�ا�أل الأ�ن �ش اوف ال�ق�ي �نا�ق م الم�ن ة، و�جرعن  طر�يق الصد�ن

ن
ل ع� رها�ج�ي اإ وم الإ اله�ج

ف  ة أن عدم ك�ش �ي�ق رهاب و��ق �ة الإ هود ماك�ن �ي�يم �ج ء 8: �ق�ق رن �ي ال�ج ت �ن �ش ة �جال�نظام ال�ق�ي �نو�ق الم�قعل�ق
�جارات. ل الس�ق�ن �ش ل� �ن ع اإ ص ل �ير�ج �ن ال�ش

�قماع�ي والإماك�ن�ية [ 35] �جول ال�ج عل م�دود�ية ال�ق رهاب، وذكر�نا �جال�ن �ة الإ هود ماك�ن لك أوسع �ج �ج��ش�نا �ج�ش
رهاب  �ة الإ  وماك�ن

ن
�جارات والأم� وعات الس�ق�ن �ي أ��ج�ت مو�ن د الما�ن درة، و�ج�لول م�ن�قصف الع�ق وال�ق

�ق�قة  طاع العام اك�نت م�ن �يادة ال�ق م�ممة س�ياس�يا وعل�ن�يًا، وأ�ق�ي�ت �جعض الملك�ية ال��ياس�ية ��يث أن �ق
رهاب ال�ق�ي اك�نت  �ة الإ هود ماك�ن �ي �ج طاع العام �ن ة ال�ق هرن راط أ�ج ي مع ا�ن�ن لل �نظام ل مركرن  �ن

ن
م�

�ير م�كم. �قط�جق �ج�ق�ن��يق عن
�ي م�ن�قصف عام 2016، [ 36] ن �ن

�جارات والأم� ة الس�ق�ن هرن درة واإماك�ن�ية أ�ج �نا، �جدأت اإعادة �ج�ناء �ق �ش وكما �نا�ق
�ي�ير  ة ل�قعن �يد. و�جالم�شل، �قظهر ال�ا�ج �يق المرن ل� �ق��ق د�يدة اإ ة سش ال ال�ا�ج دم ل�قرن م �دوث �ق�ق و�جرعن

هود  ا أك�شر �ق�نظ�يما ل�ج ر ذلك م�نه�جً ، و�يو�ن �جارات أم�ن�ي وط�ن�ي هاز اس�ق�ن ك�يل �ج �ي ذلك �ق�ش �نظام�ي �جما �ن
 

ن
ار وط�ن�ي للأم� د�يدة كم��ق�ش �يذي للواكلة ال�ج رهاب وال�قطرف الع�ن�يف، و�يعمل المد�ير ال�ق�ن�ن �ة الإ ماك�ن

�جارات،   والس�ق�ن
ن

رد عل� م�ا�أل الأم� ل�ية ال�قرك�يرن الم�ن�ن صن هاز عل� أ�ن �جارات ومع �صول ال�ج والس�ق�ن
ًل  صن رهاب، �ن �ة الإ �ية ماك�ن املة كما �يطور اس�قرا�ق�ي�ج �ية سش ورة س�ياس�ية واس�قرا�ق�ي�ج ر ذلك م�ش و�يو�ن

�ي�يم  هاز م�ؤول�ية �قطو�ير �ق�ق ر�يعات الأم�ن�ية الوط�ن�ية ذات الصلة، وسوف �ي�ق�مل ال�ج  اإدارة ال�ق�ش
ن

ع�
�جة  ن �ق�مل م�ؤول�ية �قصم�يم اإطار اإدارة الأداء ومرا�ق

ل ع� صن ق، �ن �جارات المدعومة �جم�� الأ�ن الس�ق�ن
ا�جل له.  دم الم�ق ال�ق�ق

�ي�ير عل� �نطاق ال�نظام [ 37] ه �قو��يا�ق�نا الأساس�ية لل�قعن رهاب �ق�ق�ج �ة الإ هود ماك�ن �نه �ج�ي�نما �نركرن عل� �ج ر �ج�أ �ن�ق
�ة  طاع م�ؤول�يات ماك�ن اس�ق�ق �جارا�ق�ية، �ن ا�يا الس�ق�ن صن �ية وال�ق ار�ج م�يع ال�قهد�يدات ال�ن والذي �ير�ق�جط �ج�ج

�ير عمل�ية. لة عن رهاب م��أ الإ
ء 10: ال�قو��يات.[ 38] رن �ي ال�ج صلة �ن رى م�ن ذكرت هذه ال�قو��ية و�قو��يات أ�ن
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درات [ 39] �يرن ال�ق رهاب و�قعرن �ة الإ هود ماك�ن  �ج
ن

ل� �ق���ي� سوف �يؤدي ال�قط�ج�يق الاكمل لل�قو��يات اإ
اركة عامة وس�ياس�ية  اش وم�ش ع أن �نرى �ن�ق �ي�يًدا، و�ن�قو�ق ل �ق�ق ر�يع�ي أ�ق  اإطار عمل �ق�ش

ن
ل ع� صن والإماك�ن�يات، �ن

�ي  ب �ن ، و�نرعن �قماع�ي �جول ا�ج ن �شم �ق
ع�ج�ية أك�جر وم� ة سش ل� �ش�ق وى، مما �يؤدي اإ �جة أ�ق ا�نب مرا�ق ل� �ج أك�جر اإ

�يذ ذلك. ر �قو��يا�ق�نا آل�يات ل�ق�ن�ن رهاب، و�قو�ن �ة للإ ة �ق�قعلق �ج�قط�ج�يع ماك�ن �ش راء م�نا�ق اإ�ج
ة ��ق� الآن له �قداع�يا�قه.[ 40] �ش �ياب هذه الم�نا�ق عن
هة [ 41] رهاب المو�ج �ة الإ �ية ماك�ن �ي �قط�ج�يق اس�قرا�ق�ي�ج �جة ال�جدء �ن ت ال�كومات الم�قعا�ق �ي م�نذ 2015، عار�ن ن �ن

ال�يات الإسلم�ية �جصورة أك�شر، ولك� �نب و�م ال�ج ل� �ق�ج ع أ�د أس�جاب ذلك اإ مهور، و�ير�ج لل�ج
ل �قظل �ام�قًا” اكن  �ي�أا �ن عار “اإذا رأ�يت سش دام سش عب واس�ق�ن �ية مع ال�ش اركة هذه الس�قرا�ق�ي�ج �ال م�ش
ادة  ص، ومع الس�ق�ن �ن ط�يط واس�قعداد ال�ش  ملم� �ق�ن

ن
رهاب ع� �ة الإ ة ماك�ن هرن  اإ�جلغ أ�ج

ن
 الممك�

ن
م�

 
ن

ل ع� صن . �ن رها�ج�ي وم الإ لة اله�ج ل لعر�ق صن ر�ة أ�ن ر �ن �جلغ اكن س�يو�ن اإن هذا الإ ة �ن ار�ج�نا ال�ا�ج�ق ن �ق�ج
م�

مهور  هة لل�ج رهاب المو�ج �ة الإ �ية ماك�ن د�يدة عل� اس�قرا�ق�ي�ج ال س�ياسات �ج � اإد�ن  المر�ج
ن

ذلك م�
 

ن
مات، واكن �يمك� ن ال�قعرض لله�ج

د�مة أك�شر أما�نا و�ما�ية الأهداف الم��قملة م�  المرن
ن

عل الأماك� ل�ج
�ي 15 مارس 2019.  د الأرواح ال�ق�ي �د�شت �ن �ق ل�يل �الت �ن لل �قط�ج�يق م�شل هذه ال��ياسات �ق�ق  �ن

ن
م�

ا�نون  �ي ال�ق ود �ن ن ال�ق�اهل المو�ج
رها�ج�ي م� ادة الإ طورة اس�ق�ن اف الم�جكر ل�ن �ي �ال الك�ق�ش و�جالم�شل، �ن

�ي  ع �ن رها�ج�ي الذي و�ق وم الإ  ل�ي�دث هذا اله�ج
ن

�أن الأسل�ة ال�نار�ية ال�نصف آل�ية لم �يك� 15 مارس 2019.ال�ن�يوز�يل�ندي �ج�ش

�قماع�ي [ 42] ل� ال�قماسك ال�ج �ية الو�ول اإ ب �ج��شها �جك�ي�ن �قام�ية للم�ا�أل ال�ق�ي �ي�ج موعة ال�ن �قمع ال�ن�يوز�يل�ندي.�ق�قعلق الم�ج �ي الم�ج وال�ندماج وال�ق�نوع �ن
دم [ 43]  ومع �ق�ق

ن
طة عمل�نا الر�أ�ي��ية، ولك�  �ن

ن
م� �قماع�ي وال�ندماج وال�ق�نوع �ن ن ال�قماسك ال�ج

لم �يك�
ع  ت الو�ن �ا أن هذه الأمور اس�ق��ق ال�يات أ��ج� وا�ن راط�نا �جعمق مع ال�ج ر�يه وا�ن�ن �يق الذي �ن�ج �يض ال�ق��ق �قمعات. وعل� ال�ن�ق راد والم�ج وا�أد للأ�ن  ال�ن

ن
�قماع�ي له العد�يد م� ال�قماسك ال�ج �ي الع�ق�جار، �ن �ن

�ية  ا�ن �قماع�ية أو ال�ش�ق ات ال��ياس�ية أو ال�ج �قل�ن طب �ول ال�ن �قمعات ال�ق�ي �ق��ق�ق اإن الم�ج  ذلك، �ن
ن

م�
�يات  لك أك�جر ل�نمو وازدهار الأ�يدولو�ج �ية أو الد�ي�ن�ية سوف �ق�قعرض �ج�ش �قصاد�ية أو العر�ق هة أو ال�ج�ي�أ�ية أو ال�ق �ي م�نع أو موا�ج �قمع�ي وا�ندماج و�ق�نوع أن �ق�اهم �ن ن �قماسك م�ج

هود �قكو�ي�  ل�ج
ن

ة، و�يمك� الم�قطر�ن
 ال�مات 

ن
�جول ال�ق�نوع م� مول و�ق �قمع �جال�قماسك وال�ش اإن ا�قصاف الم�ج  ذلك، �ن

ن
ل ع� صن �ي �د ذا�قها.ال�قطرف. �ن ا�ج�ية �ن �ي�ج الإ

�قمع المد�ن�ي [ 44] اص والم�ج طاع ال�ن طاع العام وال�كومة الم�ل�ية وال�ق ة ال�ق هرن �ية دعم أ�ج �ج��ش�نا ك�ي�ن
موعات  ككة وم��جطة للم�ج طاع العام م�ن هود ال�ق �قمع أك�شر �قماساًك، اك�نت �ج لق م�ج ال�يات ل�ن وال�ج
ا،  �يا�جًا مل�وطنً �قمع�ي عن اش العام �ول ال�قماسك الم�ج اب ال�ن�ق اركت معهم، وعن �قمع�ية ال�ق�ي �ق�ش الم�ج

ء 10: ال�قو��يات. رن �ي ال�ج اكر �ن د ذكر�نا �جعض الأ�ن �ي و�ق �ي�ير م�نه�ج ل� �قعن ة اإ �قم �جال�ا�ج رى �ن�ن ومرة أ�ن
رهاب و�نظام [ 45] �ة الإ هود ماك�ن وا�نب ر�أ�ي��ية �ق�قعلق �ج�ج مس �ج مل �ن ر�ير 44 �قو��ية �ق�ش م هذا ال�ق�ق �يصن

ل�  رها�ج�ية اإ مات الإ  اله�ج
ن

 م�
ن

رر�ي� ات الم��قمرة لهؤلء الم�قصن �يص الأسل�ة ال�نار�ية وال��ق�يا�ج �قر�ن
�ي  ص�يًل �ن د ذكر ذلك �ق�ن ا�يد و�قط�ج�يق �قو��يا�ق�نا، و�ق ن لل�ق�نوع ال�اك�ن�ي الم�قرن

ا�جة ال�ن�يوز�يل�ي�ند�ي�ي� ا�نب اس�ق�ج �ج
ء 10: ال�قو��يات. رن ال�ج
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ل� [ 46] ة اإ  أهمها ال�ا�ج
ن

ع �قو��يا�ق�نا، وم� لها ع�ند و�ن د �جعض ال�نظر�يات الم�قكررة ال�ق�ي أطلت �ج�ش�ق �قو�ج
طاع العام  اطات ال�ق �يق �ج��ش�نا �ن�ش لل ال�ق��ق �قو�ة. و�ن ة م�ن �ش �قها م�نا�ق �ش ا�أكة وم�نا�ق ا�يا ال�ش صن هة ال�ق موا�ج

�جول  �قماع�ي و�ق رهاب وال�قماسك ال�ج �ة الإ هود ماك�ن �يص الأسل�ة ال�نار�ية و�ج م�نة �نظام �قر�ن الم�قصن
ة العل�ن�ية. �ش �ياب الم�نا�ق ال�ق�نوع، و�ي�قم�يرن لك م�نها �جملك�ية س�ياسة م�دودة وعن

طورة [ 47] ت �ن �ن ود واك�ق�ش د�ير لع�ق ا�جة الم�ق�اهلة عل� الأسل�ة ال�نصف آل�ية �ق�ظ� �جال�ق�ق اك�نت الر�ق
ة   ال�لطة �ج��جب المعار�ن

ن
دد ك�ج�ير م�  ه�ناك �ق�ش

ن
 لم �يك�

ن
رها�ج�ي م�نها م�نذ عام 2011، ولك� ادة الإ اس�ق�ن

 ملك الأسل�ة ال�نار�ية.
ن

و�ية م� ال�ق
�جارات [ 48] ة الس�ق�ن هرن �ي أ�ج ة العامة �ن اض م��قو�يات ال�ش�ق �ن علم�ي وا�ن�ن دل الإ  ال�ج

ن
 أن �ن��ق�ن�ق�ج م�

ن
و�يمك�

�يما  اركة العامة �ن ن �ق�د�يات الم�ش
�نب ال��ياس�ي�ي� ا�نون ك�يف �ي�ق�ج رض ال�ق ة �ن هرن راءات أ�ج ن واإ�ج

والأم�
رهاب. �ة الإ �ي�قعلق �جماك�ن

ل�يها، [ 49] م�يًعا اإ  الأهداف ال�ق�ي �ن�قطلع �ج
ن

كرة ال�ق�نوع م� �جول �ن �قماع�ي وا�ندماج و�ق و�نرى أن �ج�ناء �قماسك ا�ج
م أمور م�شل الص�ة  ا�يد �ق�قعاطن د �قو�قر م�قرن �ي ��يث �ي�قوا�ج �يد 19- و�ج�ي�أة ال�قعا�ن ا�جة لكو�ن �ي الس�ق�ج �ن �ن

ة،  ك�شر �ا�ج ا�نب المواط�نون الأ ل� �ج �قصادي وعدم الم�اواة الم��قملة اإ ل�ية والإدمان وال�نكماش ال�ق الع�ق
در�ق�نا عل�  �قماع�ية و�ق �يرن �ج�ن�ي�ق�نا ال�ج ر�ة ل�ج�ناء و�قعرن ال ه�ناك �ن ل� الأمام ل �قرن و��يث �ق�قطلع الدولة اإ

د  �ي اله�يلك الأساس�ي المادي للدولة، و�قو�ج �يها �ن ة ال�ق�ي �ن��ق�شمر �ن س الطر�ي�ق �قماع�ي �ج�ن�ن �ية ال�قك�يف ال�ج �قماع�ي وك�ي�ن ن ال�قماسك ال�ج
ذها ال�كومة ل�ق���ي� راءات ال�ق�ي �ق�ق�ن  الإ�ج

ن
�يد م� و�ية للمرن ع �ق دوا�ن

�جل ال�ق�نوع. �ق�ق
هة [ 50] روري موا�ج  الصن

ن
م ذلك م� ن �قكون سهلة، �جرعن

�ي هذه الم�ا�أل ل� اركة ال��ياس�ية �ن �ندرك أن الم�ش
عل �ن�قا�أ�ج عدم دعم  �نا �جال�ن �ش د �نا�ق �نها، و�ق �أ �قوح �ج�ش راء �وار عام وم�ن الم�ا�أل الم��قعص�ية واإ�ج

ة عل�  ا�جة اله�ش د�يد عل� الر�ق رهاب وعدم ا�قا��قه لعامة ال�ناس وعدم ال�ق�ش �ة الإ �ية ماك�ن اس�قرا�ق�ي�ج
 

ن
 وال��ياس�ي�ي�

ن
�قمع والم�ؤول�ي� راد الم�ج ر�ير�نا أ�ن ع �ق�ق �ج ، و�ن�أمل أن �ي�ش رها�ج�ي وم الإ �جل اله�ج الأسل�ة �ق

�ي  م�يع لأدوارهم وم�ؤول�يا�قهم �ن هم ال�ج للها �ن  �ن
ن

�ق� م� ة �ر�ي�ة �ي�ق�أ �ش �ي م�نا�ق راط �ن عل� ال�ن�ن
ة ما �ي�قعلق �جك�يان  �ش ن و�قماسك �ن�يوز�يل�ندا، و�نل�ظ ال�جاعث عل� م�نا�ق

ظة عل� سلمة وأم� الم�ا�ن
ل�يها. �ن�يوز�يل�ندا ال�ق�ي �نطم� اإ

ل أ�نظمة [ 51] صن رهاب وال�قطرف الع�ن�يف، و��ق� مع أ�ن  الإ
ن

ن �قكون أ�جدا �ن�يوز�يل�ندا م�ص�نة م�
�قاًما، ل� �ن

 ه�ناك الك�ش�ير 
ن

�ي �ن�يوز�يل�ندا، ولك� �جل�ي �ن رها�ج�ي م��ق�ق وم اإ �يذ ه�ج ودة ل�ق�ن�ن ر�ة مو�ج العالم �قظل ال�ن
م�يع  ال�ج ، �ن ن

�قاح مع المواط�ن�ي� �ية وال�ن�ن ا�ن �ن عله ال�كومة �ق�جدأ �جم�ن� �قعهدات أك�جر �جال�ش  أن �ق�ن
ن

�يمك�
�قمع لصال�  ها كم�ج �يرن �ي �قعرن ب �ن اركها و�نرعن �يم ال�ق�ي �ن�ق�ش �أن ال�ق �قرك �ج�ش اق م�ش �ي �ج�ناء ا�ق�ن عل�يه دور �ن

�جل�ية. �يال الم��ق�ق الأ�ج
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معة  ال�ن�قا�أ�ج المحب

�نا عل�:[ 1] لله أن �ن�ج�ن�ي �ن�قا�أ�ج  �ن
ن

ع�ي الذي �نعمل م� طار المر�ج م الإ �ي��قلرن
طاع العام ذات الصلة  ة ال�ق هرن لف ذلك لأ�ج دمة أو أ�ق�ي�ت �ج�ن دت أي معلومات م�ق هل �قوا�ج )أ( 

�ي �ال  ، و�ن رها�ج�ي وم الإ  هذا اله�ج
ن

�ي أن �ق�ذرهم م� �نها أن �ق�ذرهم أو �ي�ن�جعن �أ  سش
ن

واكن م�
ة لأي م�نها وهل  هرن ا�جة الأ�ج ر ك�يف اك�نت اس�ق�ج لك آ�ن دمت هذه المعلومات أو أ�ق�ي�ت �ج�ش �قُ

ا�جة م�ناس�جة أم ل، اك�نت هذه الس�ق�ج
اركة  �ي م�ش صور �ن �يها �دوث أي �ق طاع العام ذات الصلة �جما �ن ة ال�ق هرن  أ�ج

ن
اعل �ج�ي� ال�ق�ن )ب( 

 عدمه،
ن

ة المع�ن�ية م� هرن  الأ�ج
ن

المعلومات �ج�ي�
ع  رها�ج�ي أو الس�قعداد له �ير�ج وم الإ ع اله�ج ن �قو�ق

طاع العام المع�ن�ية ع� ة ال�ق هرن رن أ�ج )ج( ما اإذا اكن ع�ج
ع الأولو�ية ل�قهد�يدات  رهاب أو و�ن �ة الإ صصة لماك�ن �ير م�ناسب للموارد الم�ن �يه عن ل� �قو�ج اإ

رى، رها�ج�ية أ�ن اإ
�ي �قل�ج�ية المعا�ي�ير المطلو�جة أم �دث ذلك عل�  لت �ن �ش د �ن طاع العام �ق ة ال�ق هرن ما اإذا اك�نت أ�ج )د( 

�أ�يا، و رن ل ك�يا أم �ج �ش ط�أ سواء اكن هذا ال�ن س�ج�يل ال�ن
د�يم  رورة الذي �يؤدي ال� �ق�ق � الصن �قصن �يق ��ب م�ق رى �ق�قعلق �جهدف ال�ق��ق أي م�ا�أل أ�ن )ه( 

ر�ير اكمل. �ق�ق

رها�ب�ي ن الإ �أ طاع العام �ب�ش ة ال�ق هرن رت لأحب المعلومات ال�ق�ي �قوا�ن

�نا.[ 2] رها�ج�ي �ددت الدل�يل والم�نطق الذي �ج�ن�يت عل�يه �ن�قا�أ�ج  الإ
ن

طاع العام ع� ة ال�ق هرن ه أ�ج ء 6: ما �قعر�ن رن ال�ج
طط له واس�قعد [ 3] ق ما �ن اص و�ن �ن  أ�د الأسش

ن
ذ م� وم الذي �ن�ن صد �جه اله�ج ” �ي�ق رها�ج�ي وم الإ “اله�ج

. �ي لل العام الما�ن �يذه �ن ل�ق�ن�ن
د�نا أن:[ 4] وحب

�ي أن  ن أو �ي�ن�جعن
ص �يمك� �ن  ال�ش

ن
�ي �ن�يوز�يل�ندا أي معلومات ع� طاع العام �ن ة ال�ق هرن لم �ي�قاح لأ�ج )أ( 

ل�يك�قرو�ن�ية أرسلها  لل رسالة اإ  �ن
ن

ل م� �جل 15 مارس 2019 اإ رها�ج�ي �ق وم الإ  اله�ج
ن

�ق�ذرهم م�
دمة ال�جرلمان. ص ل�ن �ن ال�ش

ل الظروف  �ي طن لل المدة ال�ق�ي أ�ق�ي�ت لها �ن ا م�ناس�جًا �ن دمات ال�جرلما�ن�ية �قصر�نً ت ال�ن �قصر�ن )ب( 
رة، وم م�جاسش �جل اله�ج لك�قرو�ن�ية ال�ق�ي أرسلت �ق رًدا عل� الرسالة الإ

طاع العام ذات �لة اكن  ة ال�ق هرن  أ�ج
ن

لف ذلك لأي م� رى أو �ق�قاح �ج�ن دم معلومات أ�ن لم �ق�ق )ج( 
، و رها�ج�ي وم الإ  اله�ج

ن
�نها �ق�ذ�يرهم م� �أ  سش

ن
�ي أن �يكون م� �نها أو �ي�ن�جعن �أ  سش

ن
م�

طاع العام المع�ن�ية. ة ال�ق هرن  أ�ج
ن

اركة المعلومات �ج�ي� �ي م�ش صور �ن د �ق ل �يو�ج )د( 
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رهاب حة الإ هود ماك�ن �ي�يم حب �ق�ق

�نا.[ 5] رهاب �ددت الدل�يل والم�نطق الذي �ج�ن�يت عل�يه �ن�قا�أ�ج �ة الإ هود ماك�ن �ي�يم �ج ء 8: �ق�ق رن ال�ج
�جل �جدء [ 6] رهاب ال�قطرف الإسلم�ي �ق رهاب �ن�و �قهد�يد اإ �ة الإ �يه موارد ماك�ن ل� أن �قو�ج لص�نا اإ �ن

 م�ناس�جًا لأ�نه:
ن

�جارات الأم�ن�ية ال�ن�يوز�يل�ند�ية عام 2018 لم �يك� روع الأساس�ي لدوا�أر الس�ق�ن الم�ش
رى، و �يات الأ�ن �يدولو�ج رها�ج�ية المصا��جة للأ �ي�يم معلوم لل�قهد�يدات الإ أ(  لم �يع�قمد عل� �ق�ق

�ي  �ي�يم �ي�ن�جعن �ياب م�شل هذا ال�ق�ق م عن وذ عل� �نطاق م�نظومة واسعة و�جرعن �ن رار م�أ ن �ق
ب(  لم �ي�ن�ق�ج ع�

رهاب ال�قطرف  �قصر عل� �قهد�يد اإ رهاب �جصورة �قاكد �ق�ق �ة الإ ص�يص موارد ماك�ن اس�قمرار �ق�ن
. الإسلم�ي

د�نا أن:[ 7] وحب
ف  �ي عدم ك�ش رهاب ال�قطرف الإسلم�ي لم �ي�اهم �ن اه اإ �ير الم�ناسب للموارد �ق�ج �يه عن ال�قو�ج أ( 

ة  هرن ل أ�ج �ش ، ولهذا ال��جب، لم �ق�ن رها�ج�ي ومه الإ �يذ ه�ج ص واس�قعداده ل�ق�ن�ن �ن ط�يط ال�ش �ق�ن
�ير م�ناسب  �يه عن وم �ج��جب �قو�ج ع اله�ج �ي �قو�ق رهاب �ن �ة الإ �ي ماك�ن رطة �ن طاع العام الم�ن�ن ال�ق

رهاب. �ة الإ لموارد ماك�ن
�ي �قل�ج�ية المعا�ي�ير المطلو�جة أو  رهاب �ن �ة الإ �ي ماك�ن رطة �ن طاع العام الم�ن�ن ة ال�ق هرن ل أ�ج �ش لم �ق�ن ب( 
. رها�ج�ي ومه الإ �يذ ه�ج ط�يطه ل�ق�ن�ن ص و�ق�ن �ن  اس�قعداد ال�ش

ن
ف ع� �ي الك�ش لف ذلك �ن صرت �ج�ن �ق

�يص الأسلحة ال�نار�ية  �قرحن

�نا.[ 8] �يص الأسل�ة ال�نار�ية �ي�دد الدل�يل والم�نطق الذي �ج�ن�يت عل�يه �ن�قا�أ�ج ء 5: �قر�ن رن ال�ج
د�نا أن:[ 9] وحب

�يص الأسل�ة  �ي اإدارة �نظام �قر�ن �ي �قل�ج�ية المعا�ي�ير المطلو�جة �ن لت �ن �ش د �ن رطة ال�ن�يوز�يل�ند�ية �ق ال�ش أ( 
 : �يما �يل�ي �ن

i ) يص الأسل�ة ال�نار�ية� �يق ل�قر�ن �يق الر�أ�ي��ي ودل�يل ال�قد�ق دم دل�يل ال�قد�ق الأسل�ة ال�يدو�ية، لم �ي�ق
 �كم 

ن
دم الطلب أن �يع�ي�  لم�ق

ن
 ل �يمك�

ن
�أن اإعداد الطل�جات ��ي� �يها م�قماساك وم�قاكمل �ج�ش �قو�ج

ص�يًا، �ن ا�جل�قه سش  م�ق
ن

ر�يب �ن��ج�يا �يمك� �ق
ii ) �يص الأسل�ة ال�نار�ية عل� �ي �قر�ن �ن مان �صول موطن رطة �ن�يوز�يل�ندا �قر�ق�ي�جات لصن ع سش لم �قصن

عات م�ن�قظمة لأدا�أهم، و �ي ومرا�ج �قدر�يب م�نه�ج
iii ) رطة ال�ن�يوز�يل�ي�ند�ية ا�ن�ق�جاها ص لم �ق�ن�ق�جه ال�ش �ن �يص الأسل�ة ال�نار�ية لل�ش  ال�كم عل�يه.ع�ند ال�قعامل مع طلب �قر�ن

ن
لك �يمك�نهم م� ص �ج�ش �ن ة �د�يق اللع�جة ووالده لل�ش ا�ية معر�ن �يا لمدى ك�ن اك�ن
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[1 ]: لله اإل� اإ�دار أي �قو��يات �نراها م�ناس�جة �ج�ناء عل� ما �يل�ي  �ن
ن

ع�ي الذي �نعمل م� طار المر�ج ه�نا الإ �يو�ج
طاع  ة ال�ق هرن �جل أ�ج ن �ق

ارك�قها و�ق�ل�يلها م� مع المعلومات وم�ش �ي �ج ن �ن
ر أي �ق��� مدى �قوا�ن أ( 

�جل �جما  �ي الم��ق�ق د �يم�نعه �ن رها�ج�ي أو �ق وم الإ �نه أن �يم�نع اله�ج �أ  سش
ن

]العام[ المع�ن�ية اكن م�
ف المعلومات  اعل�ية و�ق�ن��يق ك�ش اءة وال�ن م�ن�ي والك�ن طار الرن �قصر عل� الإ  ول �ي�ق

ن
م� طاع ]العام[ ذات الصلة، و�ي�قصن ة ال�ق هرن  أ�ج

ن
ق �ج�ي� ارك�قها أو ال�قوا�ن وم�ش

طاع ]العام[ أو  ة ال�ق هرن ن أ�نظمة أ�ج
دت- ل�ق���ي� ها -اإن و�ج �ي �قط�ج�ي�ق �ي�يرات ال�ق�ي �ي�ن�جعن ال�قعن ب( 

�جل، و �ي الم��ق�ق رها�ج�ية �ن مات الإ مان م�نع هذه اله�ج الممارسات المه�ن�ية لصن
ر�ير اكمل. د�يم �ق�ق روري ل�ق�ق ل� ال�د الصن ة �جما س�جق اإ أي م�ا�أل م�قعل�ق ج(  

وا�نب ال�قال�ية:[ 2] ء 10: �ق�قعلق ال�قو��يات �جال�ج رن �ي ال�ج ُذكرت �قو��يا�ق�نا �ن
رهاب ال�ن�يوز�يل�ند�ية، �ة الإ هود ماك�ن  �ج

ن
�ق���ي� أ( 

�يص الأسل�ة ال�نار�ية ال�ن�يوز�يل�ند�ية. ن �نظام �قر�ن
�ق���ي� ب( 

�ي  دوا �ن ن �قوا�ج
هود الذ�ي�  وال�ش

ن
�ي� ررة وال�نا�ج �ي الم��قمرة للعا�ألت الم�قصن ات ال�قعا�ن دعم ا��ق�يا�ج ج( 

�ي 15 مارس 2019 عت �ن رها�ج�ية ال�ق�ي و�ق مات الإ اله�ج
هده. ا�يد الذي �ن�ش ا�جة �ن�يوز�يل�ندا لل�ق�نوع ال�اك�ن�ي الم�قرن  اس�ق�ج

ن
�ق���ي� د( 

�قط�ج�يق ال�قو��يات. ه( 

ق أر�جع �نظر�يات:[ 3] �نظمت ال�قو��يات و�ن
هود [ 4] اعلة وم�ؤولة ل�ج دم رؤ�ية �ن �نه أن �ي�ق �أ  سش

ن
ه م� و�ية ذات �قو�ج �يادة �كوم�ية �ق اد �ق روري اإ�ي�ج  الصن

ن
م�

�يدا أ�ش�ناء ال�قدهور والس�قعداد   اإدراك الأدوار والم�ؤول�يات اإدرااًك �ج
ن

م� رهاب مما �يصن �ة الإ ماك�ن
�يه الم�ناسب  ن ال�قو�ج

ل ع� صن ل�يم�ية والم�ل�ية، �ن �ق وم�ية والإ �ي عل� الم��قو�يات ال�ق ا�جة وال�قعا�ن والس�ق�ج
للموارد.

�أن [ 5] طاع العام( �ج�ش ا�ة ال�ق ه �ق�ق�ج�ناه �ن�يوز�يل�ندا )و�ن و�ية و�قو�ج �يادة �كوم�ية �ق اد �ق ا اإ�ي�ج روري أ�يصن  الصن
ن

 م�
�قمع�ي الذي  ع�يل ال�ق�ول الم�ج ل �ن�يوز�يل�ندا و�ق�ن ا�يد دا�ن ا�جة وال�قك�يف مع ال�ق�نوع ال�اك�ن�ي الم�قرن الس�ق�ج

م�يع.  لل�ج
ن

�  و�ا�ن
ن

�قمع �ن�يوز�يل�ندي آم� �يق م�ج  عل� �ق��ق
ن

م� سوف �ي�اعد ع�جر الرن
�يذ س�ياسات و�جرام�ج [ 6] �ي �قصم�يم و�ق�ن�ن رار سوف �ي�اعد �ن اركة وم�ؤولة و�ا�نعة �ق ود �كومة م�ش و�ج

طاع  �ي �ن�يوز�يل�ندا، و�ي��قاج ال�ق ا�يد �ن طاع العام �جما �يل�ج�ي م�قطل�جات ال�ق�نوع ال�اك�ن�ي الم�قرن دمات ال�ق و�ن
ال�يات،  اعله مع ال�ج �ية �ق�ن �ي�ير ك�ي�ن ل� �قعن رهاب( اإ هود م�ار�جة الإ ة �ج�ج ة الملك�ن هرن ا�ة الأ�ج العام )و�ن

رارات  ل� �ق ال�يات و�ق�و�يلها اإ لت ال�ج د�ير مدا�ن طاع العام ان �ق�ق�ول �ن�و �ق�ق ل�ية ال�ق ب عل� ع�ق و�ي�ج

ص ال�قوص�يات ملحن
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ة. ات م�قعم�ق �ش �ي م�نا�ق اركة �ن  الم�ش
ن

ل ع� صن �ية، �ن ا�ن �ن و�ق�ج�ن�ي س�ياسة ال�ش
م�يع [ 7] �نة لل�ج عل �ن�يوز�يل�ندا آم�نة و�ا�ن �ي �ج �قمع أن �يلعب دوره �ن راد الم�ج ن أ�ن

رد م� عل� لك �ن
ب  ها وما الذي �ي�ج �ية ار�ق�جاطها مع �جعصن  ماه�ية هذه الأدوار وك�ي�ن

ن
�قرك ع� هم م�ش د �ن  ل �يو�ج

ن
ولك�

دة.  الأمور المع�ق
ن

وح الأدوار والم�ؤول�يات م� ال و�ن ل�يرن �يق هذه الأدوار �ن �يذه ل�ق��ق �ق�ن�ن
م�يع، [ 8] �نة لل�ج عل �ن�يوز�يل�ندا آم�نة و�ا�ن �ي �ج �قمع لدوره �ن راد الم�ج ن أ�ن

رد م� مان اإدراك لك �ن ولصن
هود  �ي�يم �ج ن �ق�ق

م� رهاب( أن �قصن �ة الإ هود ماك�ن ة �ج�ج طاع العام الملك�ن ة ال�ق هرن عل� ال�كومة )وأ�ج
ة  �يرن ال�ش�ق  �يه�قمون �ج�ما�ي�قها وأم�نها، ��يث أن �قعرن

ن
�جل م� ن �ق

�ي �ن�يوز�يل�ندا م� رهاب �ن �ة الإ ماك�ن
�ي  ن �شم �ي�ن�جعن

ت وم� رق �جعض الو�ق ل �ن�يوز�يل�ندا سوف �ق��قعن رهاب دا�ن �ة الإ هود ماك�ن �ي �ج العامة �ن
ب عل� ال�كومة اإدراك   ذلك �ي�ج

ن
ل ع� صن ور. �ن ة عل� ال�ن لق �قلك ال�ش�ق راءات �ن �ي اإ�ج ال�جدء �ن

ا�ج�يات كون  ادها اإ�ي�ج �قمع و�قدعم رسالة �شا�ج�قة م�ن �ي ل�ن�يوز�يل�ندا كم�ج را�ن �ي�ير الد�يموعن صود �جال�قعن الم�ق
م�يع.  لل�ج

ن
� �قمع م�ق�نوع و�ا�ن الم�ج

صد [ 9] �يق هذا الهدف، و�ي�ق  وال��ياسات الم�ناس�جة ل�ق��ق
ن

وا�ن�ي� ودعًما لما ذكر، �ق��قاج �ن�يوز�يل�ندا لل�ق
رهاب  اء عل� الإ صن ا�نون ال�ق �جارات لعام 2007 و�ق  والس�ق�ن

ن
ا�نون الأم� ن �ق

مان ملءمة الك م� �جذلك �ن
د  لق م�نه�ج عمل �ن را�أم الكراه�ية و�ن ات �ج ال�ن رض، وال�نص عل� م�ن �يق هذا العن لعام 2020 ل�ق��ق

د�ير �جالذكر   ال�ج
ن

لك أوسع، وم� را�أم الكراه�ية �ج�ش �يل �ج �يرن �ق��ج ا�نب �قعرن ل� �ج طا�جات الكراه�ية، اإ �ن
�يص الأسل�ة ال�نار�ية.  اإدار�قها ل�نظام �قر�ن

ن
رطة ال�ن�يوز�يل�ند�ية ل�ق���ي� ة ال�ش ا �ا�ج أ�يصن
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ل �ن�يوز�يل�ندا رهاب داحن حة الإ هود ماك�ن �ن حب
�قوص�يات ل�قح��ي

�نوص�ي الحكومة �بـِ :

رهاب.[ 1] �ة الإ هود ماك�ن مان �ق�مل الوز�ير لم�ؤول�ي�قه وم�اءل�قه �ول أداء و�ق�ن��يق �ج صن

ر�يع�يًا [ 2] وض �ق�ش �يد و�يُ�ن دم له الدعم ال�ج  �ج��يث �ي�ق
ن

�جارات والأم� د�يد للس�ق�ن هاز وط�ن�ي �ج اء �ج �ن�ش اإ
:
ن

م� �جارا�ق�ية والأم�ن�ية و�ي�قصن �ية الس�ق�ن �يادة الس�قرا�ق�ي�ج ل�ق�مل م�ؤول�ية مهام ال�ق
 

ن
لس الأم� �جارا�ق�ي لر�أ�يس الوزراء و�ي�قرأس م�ج ار أم�ن�ي واس�ق�ن �يذي �يعمل كم��ق�ش مد�ير �ق�ن�ن )أ( 

د�يد الم��قمل )ال�قو��ية 3(، هاز ال�كوم�ي ال�ج �جارات أو ال�ج والس�ق�ن
�ية، �جارات الس�قرا�ق�ي�ج  والس�ق�ن

ن
م�يع م�ا�أل الأم� طاع ل�ج ا�أد لل�ق العمل كم�ن�ق و�ق )ب( 

�ة ال�قطرف الع�ن�يف )ال�قو��ية 4(،  ماك�ن
ن

م� رهاب وال�ق�ي �ق�قصن �ة الإ �ية ماك�ن �قطو�ير اس�قرا�ق�ي�ج )ج( 
 م�ا�أل 

ن
�ية للوز�ير )الوزراء( الم�ؤولون ع� د�يم ال�قو��يات ال��ياس�ية الس�قرا�ق�ي�ج �ق�ق )د( 

،
ن

�جارات والأم� الس�ق�ن
،
ن

�ي� �جراء م�قم�يرن  �ن
ن

ق مدعوم م� �جارا�ق�ي وم�� ال�ن �ي�يم اس�ق�ن �ق�ق )ه( 
اص  طاع ال�ن �قمع المد�ن�ي وال�كومة الم�ل�ية وال�ق ال�يات والم�ج راط مع ال�ج �يع ال�ن�ن �ج �ق�ش )و( 

�ية،  الس�قرا�ق�ي�ج
ن

�جارات والأم� �أن م�ا�أل الس�ق�ن �ج�ش
�ن�ان الم�ل�ية والدول�ية ال�ق�ي  وق الإ امات ��ق رهاب مع ال�قرن �ة الإ هود ماك�ن مان �قطا�جق �ج �ن )ز( 

عت عل�يها �ن�يوز�يل�ندا، و�ق
 ، ل�يم�ي �ق �يرن ه�يالك اإدارة الطوارئ عل� الم��قوى الم�ل�ي والإ �قعرن )ح( 

�نه، و �أ ار�ير �ج�ش د�يم �ق�ق �جة أداء ال�نظام و�ق�ق مرا�ق )ط( 
رهاب )ال�قو��ية 1(. �ة الإ هود ماك�ن  أداء �ج

ن
م�اءلة الوز�ير ع� )ي( 



24

اء [ 3] �ي ذلك اإ�ن�ش �جارات �جما �ن  والس�ق�ن
ن

ل�يات ال�جد�يلة ذات الطا�جع ال�قطوع�ي له�ي�أة الأم� �بحث الآ
 

ن
 �ج�ي�

ن
دمة العامة ل��نة 2020 وم� ا�نون ال�ن دارات كما �نص عل�يه �ق  الإ

ن
�قركة �ج�ي� �يذ�ية م�ش �نصو�ه:ه�ي�أة �ق�ن�ن

i ) طاع العام ال�ق�ي �ق�قعامل مع الم�ا�أل ة ال�ق هرن ا�ن�ية أ�ج ع م�يرن ط�يط العمل وو�ن �جارا�ق�ية والأم�ن�ية،�ق�ن��يق و�ق�ن الس�ق�ن
ii ) اطر �ي ذلك الم�ن وم�ية �جما �ن �نة ال�ق �ية والل�ج ار�ج ات ال�ن لس العل�ق ار�ير ر�جع س�نو�ية لم�ج ع �ق�ق ر�ن

�أة. وال�قهد�يدات ال�ال�ية وال�ناسش
iii ):رهاب �ة الإ هود ماك�ن �يما �ي�قعلق �ج�ج �ن

ف 	  �ية ال�قعامل مع ال�قطرف وم�نع وك�ش �أن اس�قرا�ق�ي�ج لس �ج�ش د�يم �قو��يات للم�ج أول: �ق�ق
ة الوط�ن�ية  هرن رهاب ال�ق�ي أعد�قها الأ�ج �أة لل�قطرف الع�ن�يف والإ �جارا�ق�ية والأم�ن�ية )ال�قو��ية 4(، وال�قهد�يدات ال�ال�ية وال�ناسش الس�ق�ن

ف 	  �ية ال�قعامل مع ال�قطرف وم�نع وك�ش اطات �قط�ج�يق اس�قرا�ق�ي�ج �يذ �ن�ش مان �ق�ن�ن �ج�قها.�شا�ن�يًا: �ن ها ومرا�ق رهاب و�ق�ن��ي�ق �أة لل�قطرف الع�ن�يف والإ ال�قهد�يدات ال�ال�ية وال�ناسش

ف ال�قهد�يدات [ 4] هة عامة �ق�قعامل مع ال�قطرف و�قم�نع و�قك�ش �ية موا�ج �قطو�ير و�قط�ب�يق اس�قرا�ق�ي�ج
: رهاب ال�ق�ي �أة لل�قطرف الع�ن�يف والإ ال�ال�ية وال�ناسش

ن )ال�قو��ية 2(،
�جارات والأم� د�يد للس�ق�ن هاز الوط�ن�ي ال�ج �ي�ق�مل م�ؤول�ي�قها ال�ج )أ( 

اص، طاع ال�ن �قمع المد�ن�ي وال�كومة الم�ل�ية وال�ق ال�يات والم�ج ُطورت �جال�قعاون مع ال�ج )ب( 
راءات الأداء،  اإ�ج

ن
ل ع� صن رات �قطورها، �ن ها ومؤسش هها وأهدا�ن �ية و�قو�ج رض الس�قرا�ق�ي�ج �ق�دد عن )ج( 

ا�جة  ل�يص والس�قعداد والس�ق�ج لل ال�ق�ق  �ن
ن

رهاب م� �ة الإ هود ماك�ن �ق�دد أولو�يات �ج )د( 
، �ي وال�قعا�ن

�قمع المد�ن�ي وال�كومة  ال�يات والم�ج طاع العام وال�ج هرن ال�ق �ق�دد أدوار وم�ؤول�يات أ�ج )ه( 
ل�يص والس�قعداد  لل ال�ق�ق  �ن

ن
�ية م� اص ل�قط�ج�يق الس�قرا�ق�ي�ج طاع ال�ن الم�ل�ية وال�ق

، �ي ا�جة وال�قعا�ن والس�ق�ج
راف الوز�ير الم�ؤول )ال�قو��ية 1(، و سش �قكون �جـ�أ )و( 

ال�يات  طاع العام وال�ج ة ال�ق هرن رها �جال�قعاون مع أ�ج ن �ن�ش
لل �شلث س�نوات م� ع �ن �قرا�ج )ز( 

�ة  ار�ية لماك�ن موعة الس�ق�ش اص والم�ج طاع ال�ن �قمع المد�ن�ي وال�كومة الم�ل�ية وال�ق والم�ج
م 7(. رهاب )ال�قو��ية ر�ق الإ

د�يم معلومات [ 5] �جارا�ق�ية والأم�ن�ية �ج�ق�ق ة الس�ق�ن هرن ام الأ�ج لرن ا�نون المال�ي العام ل��نة 1989 لإ �قعد�يل ال�ق
ع العام. �جل المرا�ج ن �ق

عة الأداء م� وعا لمرا�ج الأداء ال�ق�ي �قم�شل مو�ن
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�ة [ 6] د�يم رؤ�ية �جرلما�ن�ية وا�ن ن �ق�ق
 م�

ن
 ال�جرلما�ن�ية ��ق� �ق�قمك�

ن
�جارات والأم� �نة الس�ق�ن �يرن دور ل�ج �قعرن

ع الأولو�يات  رهاب وو�ن �ة الإ هود ماك�ن �ي ذلك �ج  الوط�ن�ي �جما �ن
ن

هاز الأم� �أن �ج ل �ج�ش صن لك أ�ن �ج�ش
راء. �يذ هذا الإ�ج م ل�ق�ن�ن د �يلرن  �يمك�نهم ال�قعامل مع المعلومات ال��اسة �جما �ق

ن
راد الذ�ي� والأ�ن

اء [ 7] �ن�ش ن )ال�قو��ية 2( لإ
�جارات والأم� د�يد للس�ق�ن هاز الوط�ن�ي ال�ج �يذي لل�ج �يه المد�ير ال�ق�ن�ن �قوحب

رهاب: �ة الإ ار�ية �ق�قعلق �جماك�ن موعة اس�ق�ش م�ج
 الوط�ن�ي وه�ي�أة 

ن
�جارات والأم� هاز الس�ق�ن ورة ل�ج د�يم الم�ش ن �ق�ق

�قكون م�ؤولة ع� )أ( 
 �ي�ل م�لها )ال�قو��ية 2 و 3(، و

ن
 أو م�

ن
�جارات والأم� الس�ق�ن

�ي اس�ق�دا�شها. �ير �ن �ن ن �قط�ج�يق ذلك و�جدون �ق�أ
در ما أمك� ر�يع�يا �ج�ق العمل عل� اس�ق�دا�شها �ق�ش )ب( 

د�يم [ 8] د�يد )ال�قو��ية 2( ل�ق�ق  الوط�ن�ي ال�ج
ن

�جارات والأم� هاز الس�ق�ن �يذي ل�ج �يه المد�ير ال�ق�ن�ن �قوحب
ار�ير ال��نو�ية �جال�قهد�يدات  ع ال�ق�ق �ي و�ن �جارات الوط�ن�ية و�ن  والس�ق�ن

ن
�أن أولو�يات الأم� ورة �ج�ش الم�ش

�ة  �أن ماك�ن �ي �ج�ش ار�ية العام الما�ن موعة الس�ق�ش دم�قها الم�ج ص لل�قو��ية ال�ق�ي �ق ا�جة لل�قو��ية.)ال�قو��ية 17(، ومل�ن راءات ال�ق�ي ا�ق�جعت اس�ق�ج رهاب )ال�قو��ية 7( والإ�ج الإ

د�يد )ال�قو��ية 2( ومر�ل�يا عل� �ع�يد اإدارة ر�أ�يس [ 9]  الوط�ن�ي ال�ج
ن

�جارات والأم� هاز الس�ق�ن �يه �ج �قوحب
:
ن

م� اركة المعلومات �جما �ي�قصن  وم�ش
ن

�جارات والأم�  أداء الس�ق�ن
ن

لس ل�ق���ي� الوزراء والم�ج
طاع العام ذات  ة ال�ق هرن ة” ع�جر أ�ج ة للمعر�ن �ي الم�نه�ج وا�ق�جاع م�جدأ “ال�ا�ج �ي�ير �ن �ق�ج�ن�ي �قعن )أ( 

دار�ية للطوارئ  �ي ذلك اله�يالك الإ اص لل�كومة الم�ل�ية �جما �ن �يه اه�قمام �ن الصلة مع �قو�ج
�ي�يد  رد �ق�ق اركة المعلومات ول�يس م�ج مان اإ�قا�ة م�ش ل�يم�ي لصن �ق عل� الم��قوى الم�ل�ي والإ

المعلومات، و
عة 2018  �ي مرا�ج  اإ�دار ال�قو��يات �ن

ن
هر م� ون س�قة أسش صن �ي عن راف عل� ال�قط�ج�يق �ن سش الإ )ب( 

ن ال�ن�يوز�يل�ندي:
ل�نظام �قص�ن�يف الأم�

i ) أول( �قوس�يع م�جادئ �نظام ال�قص�ن�يف ل�ق�نص عل� عدم اس�قمرار �قص�ن�يف المعلومات(
ل، ك، �جل �قص�نف المعلومات عل� الم��قوى الأ�ق ود سش �ير م�م� ع�ند و�ج ل عن لأ�ج

ii )،طاع العام و�قطو�ير ال�قدر�يب ة ال�ق هرن �يه أ�ج �يرن �قو�ج عة و�قعرن )�شا�ن�يًا( مرا�ج
iii )ية، و� لت ال�قار�ي�ن �ي لل��ج وع ل�قص�ن�يف م�نه�ج )�شال�شًا( �ق�ج�ن�ي م�نه�ج م�ج�ن�ي عل� �نوع المو�ن
iv ).رات لعمل وأداء �نظام ال�قص�ن�يف )را�جًعا( �قطو�ير مؤسش

ة [ 10] هرن ام أ�ج لرن رة واإ ات ال�قعامل الم�جاسش ا�ق �أن ا�ق�ن  لعام 2007 �ج�ش
ن

�جارات والأم� ا�نون الس�ق�ن �قعد�يل �ق
د�يم  لس �ج�ق�ق د�يدة ومر�ل�يا عل� �ع�يد اإدارة ر�أ�يس الوزراء والم�ج  الوط�ن�ي ال�ج

ن
�جارات والأم� الس�ق�ن

ها. ات و�قط�ج�ي�ق ا�ق ع ال�ق�ن �أن و�ن رهاب �ج�ش �ة الإ هود ماك�ن  �ج
ن

ار�ير دور�ية للوز�ير الم�ؤول ع� �ق�ق
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ر [ 11] رهاب ل�ج�ث �قوا�ن �ة الإ هود ماك�ن ة �ج�ج طاع العام الملك�ن ة ال�ق هرن �يذي لأ�ج �يه المد�ير ال�ق�ن�ن �قوحب
 

ن
�ي� �ن مان أن هؤلء الموطن  عدمه و�ن

ن
 عل� �قصر�ي� أم�ن� م�

ن
 ال�ا�ل�ي�

ن
�ي� �ن  الموطن

ن
عدد اكف م�

ن �شم �قكون 
�يا وم� �آت والمعلومات وأ�نظمة ال�قك�نولو�ج دارة الم�ن�ش دوات و�ول م�ناس�جة لإ ة.�ي�قم�قعون �ج�أ عة المواد ذات الصلة ع�ند ال�ا�ج درة عل� مرا�ج لد�يهم ال�ق

مان [ 12] �جلغ �ج�أ  الإ
ن

ماه�ير م�  ال�ج
ن

�نها أن �قمك� �أ  سش
ن

ار�ير سهلة الو�ول م� �يرن أ�نظمة �ق�ق �قطو�ير و�قعرن
ل ال�كومة. ردة دا�ن طة �قوا�ل م�ن�ن  طر�يق �ن�ق

ن
 ال�لوك�يات أو ال�وادث ذات الصلة ع�

ن
وسهولة ع�

ماه�ير ال�لوك�يات الم�ددة ال�ق�ي �قظهر اإماك�ن�ية [ 13] رح لل�ج طورة �ق�ش رات وعوامل �ن ر مؤسش �قطو�ير و�ن�ش
ع مع �قطور  دات الو�ن رهاب واطلعهم دور�يا �جم��ق�ج �ي �قطرف ع�ن�يف أو اإ ص �ن �ن �قورط ال�ش

هد. الم�ش

راءات م�نع ال�قطرف [ 14] لة �ول أس�جاب واإ�ج اء �جر�نام�ج ل�قمو�يل الأ�ج�اث ال�ن�يوزل�ند�ية الم��ق�ق �ن�ش اإ
�ي اإطار ال�نصوص ال�قال�ية: رهاب �ن الع�ن�يف والإ

صصات �ق��قمر ل��نوات  د�يد م�ن  الوط�ن�ي ال�ج
ن

�جارات والأم� هاز الس�ق�ن ب م�ن� �ج �ي�ج )أ( 
ل�قمو�يل الأ�ج�اث،

�جل  ن �ق
�ق�يارهم م� ن �ي�قم ا�ن

 والذ�ي�
ن

�يد�ي� �ق�يار �ق�د�يد أولو�يات الأ�ج�اث وم�ن� الم��ق�ن ب ا�ن �ي�ج )ب( 
د�يد )ال�قو��ية 2(   الوط�ن�ي ال�ج

ن
�جارات والأم� هاز الس�ق�ن  ل�ج

ن
ن �قا�جع�ي�

 الم�ؤول�ي�
ن

�نة م� ل�ج
موعة  رهاب )ال�قو��ية 7( و�قكون للم�ج �ة الإ ار�ية لماك�ن موعة الس�ق�ش  الم�ج

ن
 ع�

ن
ومم�شل�ي�

�ق�يار، و ر�يق ال�ن ل �ن ل�ج�ية دا�ن ار�ية مم�شلة للأعن الس�ق�ش
�أن  د�يم �ن�قا�أ�ج أ�ج�ا�شهم س�نو�يا �ج�ش ر و�ق�ق  الم�ن� عل� �ن�ش

ن
 م�

ن
�يد�ي� �يع الم��ق�ن �ج ب �ق�ش �ي�ج )ج ( 

�أة لل�قطرف  ف ال�قهد�يدات ال�ال�ية وال�ناسش ة �جال�قطرف وم�نع وك�ش وعات الم�قعل�ق المو�ن
رهاب وال�قعامل معها )ال�قو��ية 16(. الع�ن�يف والإ
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�أة لل�قطرف [ 15] ف ال�قهد�يدات ال�ال�ية وال�ناسش هم العام لل�قطرف وم�نع وك�ش  ال�ن
ن

رص ل�ق���ي� لق �ن حن
�جارات   وز�ير الس�ق�ن

ن
�يادة م�جد�أ�ية م� ل �ن�يوز�يل�ندا �ق�ت �ق رهاب وال�قعامل معها دا�ن الع�ن�يف والإ

ة عل�ن�ية ومم�قدة �ول: �ش  م�نا�ق
ن

م�  الوط�ن�ي و�جما �ي�قصن
ن

والأم�
اطر وال�قهد�يدات  �ي ذلك الم�ن ل �ن�يوز�يل�ندا �جما �ن رهاب دا�ن �ة الإ هود ماك�ن ط�ج�يعة �ج )أ( 

ن ال�قهد�يدات 
 م�

ن
ن ال�ن�يوزل�ند�ي�ي�

طاع العام ل�ما�ية المواط�ن�ي� ة ال�ق هرن راءات أ�ج ال�ال�ية واإ�ج
رهاب، طورة الإ و�ن

�قمع  ال�يات والم�ج رهاب وأدوارهم واإدراك أن ال�ج �ة الإ هود ماك�ن �يذ �ج ن ل�ق�ن�ن
ول�ي� الم�ن )ب( 

�ة  هود ماك�ن �ي �ج م�يعهم �يلع�جون دوًرا �ن اص �ج طاع ال�ن المد�ن�ي وال�كومة الم�ل�ية وال�ق
�قصر عل� كو�نهم مصادر هامة للمعلومات،  ول �ي�ق

ن
م� رهاب �جما �ي�قصن الإ

�جول  هم ال�ق ال�يات ول�ن راد وال�ج راد وسلمة الأ�ن صو��ية الأ�ن  �ن
ن

�يرن ال�قوازن �ج�ي� ل� �قعرن ة اإ ال�ا�ج )ح( 
�ة ال�قطرف  طة ماك�ن رهاب وأ�ن�ش �ة الإ �ي ماك�ن طاع العام �ن ة ال�ق هرن اركة أ�ج �قماع�ي لم�ش ال�ج

الع�ن�يف،
د �ي�جدو  ة �ق ل�ق ا�جة ع�ند مل�ظة سلوك�يات وأ�داث م�ق �ية الس�ق�ج ماه�ير لإدراك ك�ي�ن دعم ال�ج )د( 

رهاب، و �ي �قطرف ع�ن�يف واإ ص �ن �ن للها اإماك�ن�ية �قورط ال�ش  �ن
ن

م�
عال. �قمع ال�ن �ي الم�ج �قماع�ي وال�ق�نوع �ن �قماع�ي والدم�ج ال�ج �ية م�اهمة ال�قماسك ال�ج ك�ي�ن )ه ( 

ة [ 16] ا�ن د�يدة )ال�قو��ية 2( لس�قصن  الوط�ن�ي ال�ج
ن

�جارات والأم� �يذي لواكلة الس�ق�ن �يه المد�ير ال�ق�ن�ن �قوحب
اص  طاع ال�ن �قمع المد�ن�ي وال�ق ال�يات والم�ج �ية وال�ج مع اله�ي�أات ال�كوم�ية المركرن مؤ�قمر س�نوي ل�ج

�ة ال�قطرف الع�ن�يف  اركة رؤ�ية ماك�ن ات وم�ش رص ل�ج�ناء عل�ق لق ال�ن ن )ال�قو��ية 14( ل�ن
وال�جا��ش�ي�
رهاب. والإ
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ر�يع �جـِ:[ 17] ام ال�ق�ش لرن اإ
�ي لك دورة �جرلما�ن�ية أولو�يات  ر �ن  الوط�ن�ي �جال�ن�ش

ن
�جارات والأم� �يام وز�ير الس�ق�ن �ج�ق )أ( 

 ال�جرلما�ن�ية لدراس�قها،
ن

�جارات والأم� �نة الس�ق�ن ل� ل�ج  الوط�ن�ي واإ�ال�قهم اإ
ن

�جارات والأم� الس�ق�ن
ر�ير ال�قهد�يدات ال��نوي، و ر الوز�ير الم�ؤول ل�ق�ق �ن�ش )ب( 

�ي الطل�جات عل� أولو�يات  س�قلم وال�نظر �ن  ال�جرلما�ن�ية �ج�أ
ن

�جارات والأم� �نة الس�ق�ن وم ل�ج �ق�ق )ج( 
ر�ير ال�قهد�يدات ال��نوي ودراس�قهم.  الوط�ن�ي و�ق�ق

ن
�جارات والأم� الس�ق�ن

مع [ 18] ا�نون �ق �ي ذلك �ق رهاب )�جما �ن �ة الإ هود ماك�ن ر�يعات ذات الصلة �ج�ج م�يع ال�ق�ش عة �ج مراحب
ة  هرن  أ�ج

ن
مان ملءم�قه و�قمك�ي�  ل��نة 2017( ولصن

ن
�جارات والأم� ا�نون الس�ق�ن رهاب ل��نة 2002 و�ق الإ

مع  ا�نون �ق �ي �ق ة �ن رهاب ال�ال�ن را�أم الإ �ي �ج اعل�ية و�ق�د�يد أولو�ية ال�نظر �ن  العمل �ج�ن
ن

طاع العام م� ال�ق
�أن   �ج�ش

ن
�جارات والأم� ا�نون الس�ق�ن ن �ق

لة ل�ن�قا�أ�ج المادة 19 م� عة العا�ج  المرا�ج
ن

ل ع� صن رهاب، �ن الإ
ل� و�قط�ج�يق معاهدة �جودا�ج�ت. مام اإ اف الهدف وال�نصن اك�ق�ش
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�ي �ن�يوز�يل�ندا �يص الأسلحة �ن �ن �نظام �قرحن
�قوص�يات ل�قح��ي

�نوص�ي الحكومة �بـِ:

�ي� ال��ياسات والمعا�ي�ير المه�ن�ية [ 19] ر( ل�قو�ن رطة ال�ن�يوز�يل�ند�ية )أو أي ك�يان مع�ن�ي آ�ن �يه ال�ش �قوحب
ا�نون. مة مع ال�ق علها م�ن��ج �يص الأسل�ة ال�نار�ية و�ج ة �ج�نظام �قر�ن �يهات الم�قعل�ق وال�قو�ج

د�يم �نظام الك�قرو�ن�ي لل�قعامل مع طل�جات [ 20] ر( �ج�ق�ق رطة ال�ن�يوزل�ند�ية )أو أي ك�يان مع�ن�ي آ�ن �يه ال�ش �قوحب
�يص الأسل�ة ال�نار�ية. �قر�ن

�يص الأسل�ة [ 21] و �قر�ن �ن مان �صول موطن ر( لصن رطة ال�ن�يوزل�ند�ية )أو أي ك�يان مع�ن�ي آ�ن �يه ال�ش �قوحب
ودة عملهم. عات دور�ية ل�ج ال�نار�ية عل� �قدر�يب دوري و�ق�ج�ن�ي مرا�ج

رات أداء �قركرن عل� ال�قط�ج�يق [ 22] د�يم مؤسش ر( ل�ق�ق رطة ال�ن�يوزل�ند�ية )أو أي ك�يان مع�ن�ي آ�ن �يه ال�ش �قوحب
: رات الأساس�ية ما �يل�ي  المؤسش

ن
م� �ي أن �ق�قصن �يص الأسل�ة ال�نار�ية و�ي�ن�جعن عال ل�نظام �قر�ن ال�ن

مان �قل�ج�ية المعا�ي�ير الوط�ن�ية، و �يص الأسل�ة ال�نار�ية لصن و �قر�ن �ن �جة دور�ية لأداء موطن مرا�ق )أ( 
ار�ير  لل �ق�ق  �ن

ن
�ي�يمه م� ن �ق�ق

�يص الأسل�ة ال�نار�ية )�يمك� �ي �نظام �قر�ن ماه�ير �ن ة ال�ج ز�يادة �ش�ق )ب( 
ا�جهة(. ل�يات الم�ش رطة أو الآ  ال�ش

ن
 ع�

ن
ن ال�ن�يوزل�ند�ي�ي�

� المواط�ن�ي� صاء ر�ن اس�ق�ق

�ي �ال اكن [ 23] ن �ن
د�يد�ق�ي�  �ج

ن
ر( لطلب عمل�ي�ق�ي� رطة ال�ن�يوزل�ند�ية )أو أي ك�يان مع�ن�ي آ�ن �يه ال�ش �قوحب

ة للطلب: ر س�نوات ال�ا�ج�ق لل الع�ش �قرات طو�يلة �ن ارج �ن�يوز�يل�ندا ل�ن ام �ن دم الطلب الذي أ�ق م�ق
رط�ية الصادرة  �و�ات ال�ش �نا�أ�ي أو ال�ن ل ال�ج �و�ات ال��ج د�يم �ن دم�ي الطل�جات �ق�ق عل� م�ق )أ( 

ا، و �يها سا�ج�قً اموا �ن  ال�جلدان ال�ق�ي أ�ق
ن

ع�
راد  ا�جلة أ�ن �ي اإ�دار الأسل�ة ال�نار�ية م�ق ق �ن ن ال�ق��ق

 ع�
ن

�جاط الم�ؤول�ي� �ي عل� الصن �ي�ن�جعن )ب( 
رى  �ي ال�جلدان الأ�ن دم الطلب �ن ر�ي�جة �جم�ق ة �ق ن �قر�جطهم عل�ق

ر�ي� راد آ�ن العا�ألة أو أي أ�ن
دم  ة وط�يدة �جم�ق اص عل� عل�ق �ن ارب أو أسش د أ�ق �ي �ال ل �يو�ج �يا �ن دام ال�قك�نولو�ج �جاس�ق�ن

ل �ن�يوز�يل�ندا. الطلب دا�ن

�جل [ 24] ن �ق
 الأسل�ة ال�نار�ية م�

ن
ة ع� �أن أي اإ�ا�جات �نا�ق�ج رطة �ن�يوز�يل�ندا �ج�ش ام�ي ل�ش لرن د�يم �جلغ اإ �ق�ق

. ال الص��ي �ي الم�ج ن �ن
صص�ي� م�ق�ن
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ررة �ي الم��قمرة للعا�أالت الم�قصن ات ال�قعا�ن  �قوص�يات لدعم اح�ق�ياحب
وم هود الهحب �ن وسش

�ي  وال�ناحب

�نوص�ي الحكومة �بـِ :

رطة [ 25] �ي ذلك سش طاع العام المع�ن�ية �جما �ن ة ال�ق هرن �قماع�ية للعمل مع أ�ج �يه وزارة ال�ق�نم�ية ال�ج �قو�ج
�ير ال�كوم�ية  رة والم�نظمات عن ات ال�وادث ووزارة العدل وم�نظمة اله�ج �ن�يوز�يل�ندا وا�ق�اد �قعو�يصن

 
ن

�ي� ررة وال�نا�ج �ي الم��قمر للعا�ألت الم�قصن �ي �ن�يوز�يل�ندا ل�ق�ه�يل س�جل الو�ول لدعم ال�قعا�ن �ن
طة �قوا�ل م��قمرة  ص�يص �ن�ق �ي ذلك �ق�ن �ي 15 مارس 2019 �جما �ن ع �ن وم الذي و�ق هود اله�ج وسش

دم  طاع العام الم�ق ة ال�ق هرن م�يع دعم أ�ج ل �ج للها �ن�ق  �ن
ن

 م�
ن

اهد �يمك� �ي وسش ردة للك عا�ألة و�نا�ج لهم.م�ن�ن

�نها [ 26] �أ  سش
ن

رى ذات �لة م� ة أو أي آل�ية أ�ن ماع�ي ل�ج�ث الآ�شار ال�نا�ق�ج لس �ج �جكة أو م�ج اء سش �ج�ث اإ�ن�ش
هود   وال�ش

ن
�ي� ررة وال�نا�ج �ير ال�كوم�ية والعا�ألت الم�قصن طاع العام والم�نظمات عن ة ال�ق هرن  أ�ج

ن
أن �قمك�

ررة  دمات دعم م��قمرة للعا�ألت الم�قصن د�يم �ن ة عل� �جر�نام�ج عمل م�دد ل�ق�ق �ق  الموا�ن
ن

م�
. رها�ج�ي وم الإ هود اله�ج  وسش

ن
�ي� وال�نا�ج

ة مع العا�ألت [ 27] �ش طاع العام للم�نا�ق ة ال�ق هرن لس �جال�قعاون مع أ�ج �يه اإدارة ر�أ�يس الوزراء والم�ج �قو�ج
�أن عمل�يات العدالة  �ي 15 مارس 2019 �ج�ش ع �ن رها�ج�ي الذي و�ق وم الإ هود اله�ج  وسش

ن
�ي� ررة وال�نا�ج الم�قصن

�ية �قصم�يم و�قمو�يل هذه العمل�يات. د �قكون مطلو�جة وك�ي�ن دت- ال�ق�ي �ق ال�قصال��ية -اإن و�ج
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�ن لل�ق�نوع
ا�بة ال�ن�يوز�يل�ند�ي�ي �قماع�ي واس�قحب �ن ال�قماسك الحب

 �قوص�يات ل�قح��ي
ا�يد ال�اك�ن�ي الم�قرن

�نوص�ي الحكومة �بـِ :

�قماع�ية �ي�ق�ملون الم�ؤول�ية [ 28] �قماع�ية والعمالة ووزارة ال�ق�نم�ية ال�ج عالن أن وز�ير ال�ق�نم�ية ال�ج اإ
�ي ذلك ال�قماسك  �قماع�ي �جما �ن �أن �ق�ن��يق م�نه�ج �كوم�ي م�قاكمل ل�ج�ناء �قماسك ا�ج والم�اءلة �ج�ش

. �قمع�ي الم�ج

�قمع المد�ن�ي وال�كومة الم�ل�ية [ 29] ال�يات والم�ج ة ال�ج �ش �قماع�ية لم�نا�ق �يه وز�ير ال�ق�نم�ية ال�ج �قوحب
�قمع�ي  �ية ال�قماسك الم�ج اص وال�قعاون معهم عل� �قطو�ير �نطاق عمل اس�قرا�ق�ي�ج طاع ال�ن وال�ق

�ي�يم ال�نظام. �جة و�ق�ق ومرا�ق

اء [ 30] ات واإ�ن�ش ا�ن �ية و�ق�نوع ال�ش�ق ال�يات العر�ق هاز الذي �يركرن عل� ال�ج �يارات ال�كومة لل�ج �بحث آل�ية �ن
�ية  ال�يات العر�ق  مك�قب ال�ج

ن
عة م�  المهام ال�ال�ية الم�قو�ق

ن
م� �نه أن �ي�قصن �أ  سش

ن
ك�يان مؤس��ي م�

ن ال�قرك�يرن عل� المهام ال�قال�ية وأداءها:
د�يدة الم�ؤولة م� طاع العام ال�ج ة ال�ق هرن  أ�ج

ن
و�يمك�

�أن الأولو�يات وال�ق�د�يات ال�ق�ي �قؤ�شر  طاع العام �ج�ش ة ال�ق هرن د�يم ال�نص�ي�ة لل�كومة وأ�ج �ق�ق أ( 
�ية، �قمعات العر�ق اه�ية الم�ج عل� ر�ن

اه�ية  ن ر�ن
طاع العام ل�ق���ي� هود ال�ق �ي�يم �ج �جة و�ق�ق دام ال�ج�يا�نات ل�ق�ل�يل ومرا�ق م�يع واس�ق�ن �ق�ج ب( 

�نها، �أ �ية �ق�د�يد الأولو�يات �ج�ش هود وك�ي�ن �ية وماه�ية هذه ال�ج �قمعات العر�ق الم�ج
اعل�ية ال��ياسات ال�كوم�ية  رات أداء �ق�ج�ث أ�شر و�ن  مؤسش

ن
م� �ي�يم �ي�قصن �قطو�ير �نطاق عمل لل�ق�ق ت( 

�ية. �قمعات العر�ق اه�ية الم�ج وال�جرام�ج عل� لر�ن

ة( لل�قماسك [ 31] رات م�ناس�جة )م�شل اإطار عمل لمعا�ي�ير المع�ي�ش راءات ومؤسش ع أولو�يات �قطو�ير اإ�ج وصن
. �قمع�ي �ي ذلك الدم�ج الم�ج �قماع�ي �جما �ن ال�ج

�ية [ 32] ا�ن صا�أص ال�اك�ن�ية ال�ش�ق �أن ال�ن مع ال�ج�يا�نات �ج�ش طاع العام �ج�ق�د�يد أولو�ية �ج ة ال�ق هرن ام أ�ج لرن اإ
ل �ن�يوز�يل�ندا  �قمع�ي الم�ق�ارع دا�ن �ير الم�ج د�يم �ن�قا�أ�ج ال�قعن �ية والد�ي�ن�ية لدعم �ق�ل�يل و�ق�ق والعر�ق

�ي�يم ال��ياسة. �يرن �ق�ق ل و�قعرن صن لق س�ياسة أ�ن و�ن

رهاب لس�قمرار [ 33] �ة الإ هود ماك�ن  �ج�ج
ن

�ي� طاع العام الملك�ن ة ال�ق هرن  لأ�ج
ن

�يذ�ي� ن ال�ق�ن�ن
�يه المد�ير�ي� �قوحب

دوار  �ي ذلك ما �ي�قعلق �ج�أ لك مل�وظ �جما �ن ا�يد �ج�ش وى العاملة الم�قرن هود عل� �ق�نوع ال�ق �قرك�يرن ال�ج
رهاب )ال�قو��ية 7( �ة الإ ار�ية لماك�ن موعة الس�ق�ش اور مع الم�ج �يادة وال�ق�ش ال�ق
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ر�ير س�نوي:[ 34] ر �ق�ق دمة العامة عل� �ن�ش وض ال�ن �يع م�ن حب �ق�ش
�ي ذلك �ق�د�يد  امات �جا�جا �جو�نامو �جما �ن �أن ال�قرن طاع العام �ج�ش دم ال�ق ن �ق�ق

املة ع� دم رؤ�ية سش �ي�ق )أ( 
ة   والرؤى �جالعن

ن
ا�جلة لل�ق���ي� الت ال�ق طاع العام والم�ج ة ال�ق هرن �يد لأ�ج الت الأداء ال�ج م�ج

هود، و �يه ال�ج ن �قو�ج
�أن أماك� ة �ج�ش هرن م�يع الأ�ج الأهم�ية ع�جر �ج

�يذ  ة �ج�ق�ن�ن طاع العام الملك�ن ة ال�ق هرن �قه أ�ج �ق دم الذي ��ق �أن ال�ق�ق ار�ير �ج�ش ع �ق�ق �ق�د�يد أولو�ية و�ن )ب( 
رهاب. �ة الإ هود ماك�ن �ج

ا�يد [ 35] وى العاملة الم�قرن هود عل� �ق�نوع ال�ق دمة العامة عل� اس�قمرار �قرك�يرن ال�ج وض ال�ن �يع م�ن حب �ق�ش
دمة العامة عل�  �ي ال�ن �ياد�ية �ن ذب المواهب الم�ق�نوعة للأدوار ال�ق ا�نب �ج ل� �ج لك مل�وظ اإ �ج�ش

الم��قوى الأول وال�شا�ن�ي وال�شالث.

هم وم�ؤول�يا�قهم واإدراك [ 36] و�ق �جاب �ن�يوز�يل�ندا ل�قعلم أدوارهم و��ق رص الم�قا�ة ل�ش �ي ال�ن الس�ق�شمار �ن
ات وم�و الأم�ية المد�ن�ية  ل�ن م�يع و�ق�و�ية ال�ن مول ال�ج كرة سش �ي والد�ي�ن�ي و�ن �يمة ال�ق�نوع العر�ق �ق

. وال�ق�نظ�يم الذا�ق�ي

�قماع�ية [ 37] راء �وارات عامة دور�ية �ق�ت رعا�ية الوز�ير الم�ؤول - وز�ير ال�ق�نم�ية ال�ج رص لإ�ج لق �ن حن
�أن: هم �ج�ش  ال�ن

ن
اكر و�ق���ي� اركة الأ�ن  لم�ش

ن
م�يع المواط�ن�ي� والعمالة - ل�ج

ق  مع�ية اللزمة ل�ق��ق هود ال�ج م�يع وال�ج مول ال�ج �ي ذلك سش �قماع�ي �جما �ن ال�قماسك ال�ج أ( 
ال�قماسك، و

 الأداء.
ن

�قمع �ي�ق�م �ج��� �ي �ج�ناء م�ج �ي والد�ي�ن�ي �ن �ي والعر�ق ا�ن �يمة م�اهمة ال�ق�نوع ال�ش�ق �ق ب( 

 مع [ 38]
ن

�قو�ة للمواط�ن�ي� اركة م�ن ق مع �قعهدات م�ش اركة �ق�قوا�ن طاع العام �جم�ش �قمعات ال�ق ام م�ج لرن اإ
ص: ال�كومة و�جالأ�ن

رار  �قمع�ية عل� ��نع �ق اركة الم�ج �ش�ير الم�ش ة �ق�أ �أن در�ج �ة �ج�ش ة �ج�أن �قكون وا�ن هرن ام الأ�ج لرن اإ أ( 
اركة عل� ال�ق�اد الدول�ي  �يها الم�ش ع �ن �قمعات ال�ق�ي �ق�ق ل� الم�ج ارة اإ سش مصا�ب وذلك �جالإ

اركة العامة، و اركة العامة �نطاق الم�ش للم�ش
اركة” �جما �ي�قلءم مع ال�ق�اد  ة عل� �ق�ج�ن�ي م��قو�يات أك�شر “ �قعاو�نا وم�ش هرن �يع الأ�ج �ج �ق�ش ب( 

اركة العامة. اركة العامة �نطاق الم�ش الدول�ي للم�ش
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[39 ]: �ي ع الكراه�ية �ن را�أم �جدا�ن عل ال�ج ر�يع ل�ج �قعد�يل ال�ق�ش
ات  ال�ن ا�أمة وم�ن را�أم ال�ق ق مع ال�ج ات ل��نة 1981 والذي �ي�قوا�ن ال�ن ص الم�ن ا�نون مل�ن �ق أ( 

رر الم�قعمد وال�قرو�يع، و ة أو الع�قداء أو الصن ال�لوك أو اللعن
ا�أمة عل� الع�قداء ال�ال�ية،  را�أم ال�ق ق مع ال�ج را�أم ل��نة 1961 والذي �ي�قوا�ن ا�نون ال�ج �ق ب( 

.
ن

رر الم�قعمد�ي� وال�رق والصن

را�أم ل��نة [ 40] ا�نون ال�ج ال �نصوص عل� �ق �ن�ان ل��نة 1993 واإد�ن وق الإ ا�نون ��ق ن �ق
اء المادة 131 م� لعن اإ

لل ال�قهد�يد أو ال�قصالت   �ن
ن

�شارة وم� صد الإ �ي أو د�ي�ن�ي �ج�ق را�أم ال�ق�ي �ق�ش�ير �ق�نا�ر عر�ق �أن ال�ج 1961 �ج�ش
ب ��يا�ن�قه.  ال�ن�قماء الد�ي�ن�ي الوا�ج

ن
م� الم��ي�أة والمه�ي�نة ال�ق�ي �ق�قصن

عل�نات [ 41] �يد�يو والإ لم ال�ن لم وأ�ن ا�نون �قص�ن�يف الأ�ن ن �ق
�ي ال�ج�ند 3 م� وض” �ن �قعد�يل �قعر�يف كمة “مر�ن

 ال��يادة الع�نصر�ية والكراه�ية الع�نصر�ية وال�قم�ي�يرن الع�نصري.
ن

م�ي� لعام 1993 ل�قصن

لك [ 42] رام�ي لل�قو�ل �ج�ش �أن ال�لوك الإ�ج اكوى �ج�ش �يل ال�ش عة طرق �ق��ج رطة �ن�يوز�يل�ندا لمرا�ج �يه سش �قوحب
و الصف الأول: �ن ن �قدر�يب موطن

ل ع� صن ة للع�قداء، �ن رن ع الكراه�ية الم��ن ل� دوا�ن �ي اإ م�نه�ج
را�أم الكراه�ية الم��قملة ع�ند اإدراك أن  ن �شم �ق�د�يد �ج

رات ال�ق��يرن وم� �ق�د�يد مؤسش أ( 
ع الكراه�ية، الع�قداء �ي�دث �جدا�ن

�يل م�ق� �يص�نف   عل� �ق��ج
ن

ادر�ي� علهم �ق هود مما �ي�ج �ا�يا وال�ش دراسة ا�نط�جاعات الصن ب( 
ع الكراه�ية. ع �جدا�ن �نه و�ق الع�قداء �ج�أ

 
ن

�ير لل�ج�ند 9 )1( )د( م� دام الأ�ن لك الذي �ي�هل الس�ق�ن ع الكراه�ية �قلك �جال�ش �يل دوا�ن �ق��ج )ج( 
و�جات ل��نة 2002. ا�نون الع�ق �ق
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�قوص�يات لل�قط�ب�يق

�نوص�ي الحكومة �بـِ:

ا�جة ل�قط�ج�يق ال�قو��يات الصادرة [ 43] �يادة و�ق�ن��يق الس�ق�ج مان م�ن� الوز�ير الم�ؤول�ية وم�اءل�قه ل�ق صن
ع�نا واإعلن �ق�نص�ي�جه.

ا�جة ال�قط�ج�يق:[ 44] اري لر�ق ر�يق اس�ق�ش اء �ن �ن�ش اإ
اص  طاع ال�ن �قمع المد�ن�ي وال�كومة الم�ل�ية وال�ق ال�يات والم�ج  ال�ج

ن
 ع�

ن
 مم�شل�ي�

ن
م� �ي�قصن أ( 

ال�ية الإسلم�ية، ع�ية ال�ج ر�يق مر�ج هود و�ن  وال�ش
ن

�ي� ررة وال�نا�ج والعا�ألت الم�قصن
طة �قط�ج�يق  �أن �قصم�يم �ن ن )ال�قو��يات 1 و43( �ج�ش

د�يم ال�قو��ية للوزراء الم�ؤول�ي� �ق�ق ب( 
�يذها، و ال�كومة و�جدء �ق�ن�ن

�ية. ا�ن �ن �يرن ال�ش ر �قو��ي�قها ل�قعرن �ن�ش ت( 
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�قام�ية مالحظة حن

ع [ 1] رها�ج�ي الذي و�ق وم الإ ت اله�ج �قرة ال�ق�ي س�ج�ق �ي ال�ن �أن ما �دث �ن ل �ج�ش ر�ير سرًدا م��ق�ق دم هذا ال�ق�ق �ي�ق
عله �ال�يا  ب �ن وم وما الذي �ي�ج ف هذا اله�ج د- لو�ق عله-اإن و�ج ن �ن

�ي 15 مارس 2019، وما اكن �يمك� �ن
.
ن

ن ال�ن�يوز�يل�ند�ي�ي�
ة �ما�ية المواط�ن�ي�  در�ج

ن
ل�ق���

كر [ 2] �ق�ي الم�ؤول�ية لل�ق�ن �ي 15 مارس 2019 �ق�أ ع �ن رها�ج�ي الذي و�ق وم الإ  الأ�داث الره�ي�جة لله�ج
ن

�جع�يدا ع�
وال�قعلم.

[3 ] 
ن

 الوط�ن�ي ل�يس م�
ن

اإن الأم�  ذلك، �ن
ن

م م� ع�جها. �جالرعن  سش
ن

م�ي� ب الأول عل� ال�كومة �ق�أ �يظل الوا�ج
طاع العام  ة ال�ق هرن  أ�ج

ن
 العد�يد م�

ن
ردها، ولك� ا�نون �جم�ن اذ ال�ق �ن�ن ن واإ

�جارات والأم� ة الس�ق�ن هرن �قصاص أ�ج ا�ن
ال�يات   ال�ج

ن
 دور الك م�

ن
ل أهم�ية ع� �ير أن ذلك ل �ي�ق �أن، عن �ي هذا ال�ش �ي أن �قؤد�يه �ن عل�يها دور �ي�ن�جعن

اص، و�يلعب المواط�نون ال�ن�يوز�يل�ند�يون دورا ��يو�يا  طاع ال�ن �قمع المد�ن�ي وال�كومة الم�ل�ية وال�ق والم�ج
ب عل�يهم  الكت وما �ي�ج هم �جالم�ش ب اإ�جلعن ع�يل هذا الدور �ي�ج رهاب وال�قطرف، ول�ق�ن هة الإ �ي موا�ج �ن

عله للم�اعدة. �ن
ا�ية [ 4] �نها سر�ية للعن ا �ج�أ ت سا�ج�ق  المواد ال�ق�ي ��ن�ن

ن
ر�ير�نا كًما ها�أل م� �ي �ق�ق �نا �ن �ق مع مراعاة ما س�جق، أر�ن

ل �ن�يوز�يل�ندا  رهاب دا�ن �ة الإ هود ماك�ن �ية عمل �ج وء عل� ك�ي�ن عل�نا ذلك ل�ق�ل�يط الصن د �ن أو سر�ية، و�ق
ا��يل، و�نرى  ة ال�ق�ن �يها ملما �جاك�ن م�يع �ن �جل�ية �يكون ال�ج ة م��ق�ق �ش راء م�نا�ق ، و�ي�ق�ي� ذلك اإ�ج عل�ي لك �ن �ج�ش

رهاب. �ة الإ هود ماك�ن ع�يل �ج ن �شم، �ق�ن
�قماع�ي وم� �جول ال�ج ة الم�شمرة أساس�ية لل�ق �ش هذه الم�نا�ق

د أ�شر الو�جاء عل� [ 5] �يروس كورو�نا، و�ق ود �ن ل و�ج �ي طن ار�ير �ن د�يم ال�ق�ق �ندرك أ�نا أ�نه�ي�نا �ق�ل�يل الأ�داث و�ق�ق
�قماع�ية،  اد �ج�ن�ية �ق��ق�ية ا�ج �قمع�ي واإ�ي�ج �يق ال�قك�يف الم�ج ل� �ق��ق ة اإ ل� ال�ا�ج �قمعات و�ن�جه اإ م�يع الم�ج �ج

�أن المصل�ة العامة الأوسع. �قمع �ج�ش ماع�ي للم�ج �ي �ال العمل ال�ج ه �ن �ي�ق ن �ق��ق
ا ما �يمك� �ر أ�يصن و�ق�ن

، و�ج�ي�نما �يع�ق�جر ال�قماسك [ 6] ن
�جل�ية لل�ن�يوز�يل�ند�ي�ي� اه�ية الم��ق�ق �قماع�ي للر�ن �نؤكد عل� أهم�ية ال�قماسك ال�ج

�ير  ل أ�ن�نا �ن�ش رى اإ  ال�جلدان الأ�ن
ن

�ي العد�يد م� �يره �ن  عن
ن

ار�ن�قا م� �ي �ن�يوز�يل�ندا أعل� �جك�ش�ير م�ق �قمع�ي �ن الم�ج
 المهام 

ن
ه �يع�ق�جر م� �يرن �قماع�ي و�قعرن اظ عل� ال�قماسك ال�ج اإن ال��ن ص�ير، ولذا �ن رات ال�ق�ق ل� �جعض مؤسش اإ

�ي  لل �قو��يا�ق�نا آل�ية �ي�ن�جعن  �ن
ن

دم�نا م� د �ق رادة عل� ذلك، و�ق ود الإ �ي و�ج ال��يو�ية لل�كومة، و�ن�شق �ن
ع�يل ذلك. ادة م�نها ل�ق�ن الس�ق�ن

الكت [ 7]  ال�كومة �ق�ناول الم�ش
ن

ل� ال�ق�دي و�نطلب م� ر�نا اإ �يرات سهلة ولك�ن�نا أسش ن �قكون هذه ال�قعن
ل�

والعمل عل� �لها. 
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