
رّحذج، ًُ  سعادج األيٍٛ انعاو نألُيى ان

 ".انسّٛذ "أَطَٕٕٛ غٕذٛشٚش

رّحذج فٙ نثُاٌ، ًُ  تٕاسطح سعادج ُيًثّم األُيى ان

 اٌ كٕتٛرش".ٚانسّٛذ "

 

 ذحّٛح طّٛثح،

 

ًُشذكثح فٙ انشاتع يٍ شٓش آب يٍ انعاو انحانٙ/ عائهرٓى، أو / انزٍٚ خسشٔا أحذ أفشاد َٕٕٓٓحٍ ضحاٚا يدزسج يشفأ تٛشٔخ، ان

قش انكراب ئفقذٔا أحذ أحثا ّٕ ٓى، أٔ ٚعإٌَ يٍ إصاتاخ خسذٚح َٔفسٛح، أو أضشاس ياّدٚح، أٔ أضشاس أُخشٖ. َشفع إنٗ يقايكى انً

 انحاضش، عاسضٍٛ اٜذٙ:

 

يٍ  ضحّٛحٕٓٓحٕانٙ ( ٔقعد فاخعح يشفأ تٛشٔخ، ٔانرٙ حصذخ ٕٕٓٓعصش انشاتع يٍ شٓش آب انحانٙ ) . أ

اصًح، كًا َرح عُٓا أًٚضا خشٚح، ٔدياًسا ْائالً طأل يساحح كثٛشج يٍ انع 0ٓٓٓخهّفد أكثش يٍ خُسّٛاخ يخرهفح، ٔ

 كثٛشج عهٗ اإلقرصاد انهثُاَٙ، انز٘ ُٚعاَٙ أصالً ذحّذٚاخ يصٛشٚح. أضشاس

 

رفّدشج إنٗ يشفأ تٛشٔخ حصم عاو/ . ب ًُ يشثْٕح، / تظشٔف ُيهرثسح، ٔنغاٚاخ ٖٕٔٓثثُد ٔتانًؤّكذ أٌ إدخال انًٕاد ان

 ٔألغشاض تقٛد يدٕٓنح.
ًُ  كزنك،  سثقح تٓا، ٔنى ذُقِذو عهٗ إذالفٓا أو إعادج ذصذٚشْا.ثثُد يعشفح انُسهطاخ انهثُاَٛح ان

 

ذزل حرٗ ذاسٚخّ غايضح، ٔانُسهطاخ انهثُاَٛح عاخزج عٍ يعشفرٓا، فضالً عٍ ذخثُّطٓا فٙ إداسج ج.  إٌ أسثاب اإلَفداس نى       

 صّ.يهّف انرحقٛق تخصٕ

 

 او،سعادج األيٍٛ انع

 

ٌّ كّم يا َُطانة تّ ْٕ  ، نُضًٍ أٌ ْزِ اندشًٚح سٛرّى انرحقٛق فٛٓا تشكم شفّاف ٔيُٓٙ، عادل ٔحٛاد٘. ٔيحاكًح العدالةإ

انًسؤٔنٍٛ عُٓا ُٔيعاقثرٓى أصٕالً عهٗ أٌ ٚرُأل انرحقٛق كٛفٛح إدخال انًٕاد انًرفّدشج إنٗ يشفأ تٛشٔخ ٔأسثاب رنك، 

حصٕل اإلَفداس ٔأسثاتّ، ٔانًسؤٔنٍٛ انًثاششٍٚ عُّ  ٔكٛفٛحٔسثة تقائٓا نسد سُٕاخ كايهح فٙ انًشفأ،  ٔانًسرفٛذٍٚ يُٓا، 

ف انُسهطح حٛانّ، ٔكّم يا ُُٚٛش انشأ٘ انعاو حٕل ْزِ اندشًٚح انًّشٔعح.  ٔغٛش انًثاششٍٚ، ٔكٛفٛح ذصشُّ

ُيعظًٓا إنٗ إسرحانح انشكٌٕ إنٗ أ٘ ذحقٛق يحهّٙ ذُدشّٚ انسهطاخ انسٛاسٛح ٔانقضائٛح ٔاإلداسٚح فٙ نثُاٌ، طانًا كاٌ  إضافحً،

ا عهٗ األقّم تانرقصٛش. فضالً، عٍ ثثٕخ فشهٓا فٙ انساتق فٙ كشف انحقٛقح، كّم يّشج ذعهّق األيش تدشًٚح كثٛشج. ًً  ُيرّٓ

 

 ٔنًا كاٌ يٍ انثاتد:

 /ٙجريمة جنائية دولية/ ُٚشّكم ٕٕٓٓأٌ يا حصم فٙ انشاتع يٍ شٓش آب انحان. 

 راتعح انر ًُ ٌّ انسهطاخ انهثُاَٛح غٛش يؤّْهح ن حقٛقاخ، نثثٕخ إًْانٓا ٔذقصٛشْا ٔفسادْا، فضالً عٍ عدزْا ٔإسذثاكٓا أ

 فٙ انرعايم يع ْزِ انفاخعح.

 .ٍٛٔذحقٛقًا نهعذانح، ٔنرحقٍٛق ُيسرقّم، قادس عهٗ كشف انحقٛقح ٔيعاقثح انًسؤٔن 

 

 / منه،43وسنًدا لميثاق األُمم الُمتّحدة، السيما المادة/

اخ اٜٚهح إنٗ ذعٍٛٛ ندُح ذقّصٙ حقائق دٔنٛح يؤنّفح يٍ خثشاء دٔنٍٛٛ يٍ رٔ٘ اإلخرصاص، َطهُة يٍ سعادذكى  إذّخار اإلخشاء

ثاششج ترحقٛقاذٓا حٕل اإلَفداس انز٘ ّْز انعاصًح انهثُاَٛح تراسٚخ  ًُ رٓا اإلَرقال سشًٚعا إنٗ نثُاٌ ٔان ًّ فٙ أقشب ٔقد، ذكٌٕ يٓ

ّٙ ُْٚثُٗ عهٛٓإٕٓٓ/8/ٗ  فٙ يحاكًح انًسؤٔنٍٛ عٍ ذهك اندشًٚح. ، ٔإٚذاعكى  َرائح ذحقٛقاذٓا ك

 

 ٔذفّضهٕا تقثٕل اإلحرشاو،،،



مرجع:

انفجار المرفأ  4 آب 2020  ضة المرفقة، أطالب بتحقيق دو  انا الموقع ادناه ع هذه الع

االسم الثال 
ر ع ال ن

، مادي، او جسدي) (نف
التوقيع



مرجع:

ة سخة مخصصة إلدارة الجمع

املرقم الهاتفاالسم الثال  ك االنفجار؟العنوان ال ف أثر عل مالحظاتك
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