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 إعالن دولة الصين اإلتحادية الجديدة

 2020يونيو،  4

مة ِّ
 مقد 

! من أجل تحقيق سيادة القانون  
ً
إن حركة املبلغين عن املخالفات هي التي جمعتنا معا

أنشأنا منظمة الهيمااليا والديمقراطية والحرية في دولة الصين اإلتحادية الجديدة 

، حيث خالل الثالث سنوات املاضية كشفت حركة املبلغين عن  (1)اإلشرافية

عن عدم شرعية   -والسيد ستيفن كيفين بانون  قوهبقيادة السيد مايلز -املخالفات 

وطبيعته الشريرة وأعماله التضليلية، ومنظمة  )CCP ((2)الحزب الشيوعي الصيني 

الهيمااليا اإلشرافية هي منظمة طوعية غير حكومية ليس لها أي انتماء سياس ي من أي 

إلى جانب مؤسسة سيادة   (3)نوع، ويعترف بها املجتمع الدولي ويحميها القانون الدولي 

بين دولة الصين القانون وجمعية سيادة القانون، وستكون بمثابة جسر لالتصاالت 

واملجتمعات الدولية في مجاالت التعاون والدفاع عن حرية  ( 4)اإلتحادية الجديدة 

األفراد وحماية أمن األصول على أساس التنمية املشتركة واالحترام املتبادل بين األفراد  

 في العالم أجمع. 
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 مهمتنا إلسقاط الحزب الشيوعي الصيني

منظمة إرهابية تمولها األممية الشيوعية التي دمرت  الحزب الشيوعي الصيني هو 

الحكومة الصينية الشرعية في املاض ي، ولقد تسبب الحكم الشمولي في الصين في  

فظائع مروعة ضد اإلنسانية، فقد تجاهل تماًما حقوق اإلنسان، ودمر اإلنسانية، 

ان االتفاقيات  وسحق الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، وانتهك سيادة القانون، وأه

القانونية، وتسبب في إراقة دماء كبيرة في هونج كونج، وكان مصدر الفساد في جميع  

أنحاء العالم، وفي اآلونة األخيرة شن هجوًما بيولوجًيا على البلدان الحرة في العالم  

( الذي يشكل تهديًدا خطيًرا على  19-بفيروس الحزب الشيوعي الصيني )فيروس كوفيد

ميع البشر، إن الجرائم التي ارتكبها كانت بشعة للغاية بحيث ال يمكن صحة وبقاء ج

 التسامح فيها! 

إن القضاء على الحزب الشيوعي الصيني أمر ضروري لكسر أغالل العبودية املفروضة  

على الشعب الصيني وإحالل السالم أيًضا في العالم، وستكون دولة الصين اإلتحادية 

قادرة على تلبية احتياجات كافة  -الشيوعي الصينيكدولة بدون الحزب  -الجديدة 

 عن ضمان ازدهار العالم.
ً
 الشعب الصيني، فضال
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 رؤية دولة الصين اإلتحادية الجديدة 

ُيقترح أن تضع دولة الصين اإلتحادية الجديدة دستوًرا يستند إلى األنظمة  

الديمقراطية والقانونية في الغرب، وأي قوانين دولية ذات صلة، ويجب وضع هذا 

الدستور تحت إشراف املؤسسات الدولية ومنظمة الهيمااليا اإلشرافية، وسيتم  

لكل شخص" والفصل بين السلطة  تأسيس الهيئات الحكومية وفًقا ملبدأ "صوت واحد  

 التنفيذية والهيئات التشريعية 

، ويجب إقامة نظام انتخابي ومحاسبة لضمان كفاءة الجوانب  (5)واألنظمة القضائية  

 التنفيذية لتجنب الفوض ى والكوارث االجتماعية الكبيرة الناجمة عن حكم اإلنسان. 

 أشكال الحماية التالية: (6)سيتضمن الدستور الجديد 

حقوق اإلنسان وسيادة القانون وحرية الدين وحرية التعبير وحقوق امللكية  .1

 الخاصة، وهذه الحقوق مقدسة وال يجوز انتهاكها.
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سعي دولة الصين اإلتحادية الجديدة إلى تعزيز العالقات السلمية الدائمة  .2

 والسعي لتحقيق تنمية مشتركة مع الشعوب في جميع أنحاء العالم. 

ن تشريعات تضمن الفرص التعليمية، ومعاشات التقاعد، والرعاية يجب س .3

   —الصحية  
ً
 حيويا

ً
وهي احتياجات أساسية لرفاهية الشعب، كما يلعب التعليم دورا

في تقدم أي بلد؛ لذا يجب أن نسعى جاهدين إلى: توسيع االستثمار في منظومة التعليم 

واحترام املعلمين على جميع العامة، واستخالص دروس وممارسات قيمة من الغرب، 

ا وغير تمييزي.  املستويات، وضمان أن يكون التعليم إلزاميًّ

إجراءات الحماية للبيئات الطبيعية وموائل الحيوانات، بحيث يمكن أن تسير   .4

 الحياة في تناغم. 

يجب  —فيما يتعلق بالعالقات مع هونج كونج وماكاو والتبت ومناطق أخرى  .5

إلتحادية الجديدة إصدار مرسوم خاص بالحكم الذاتي في أقرب  على دولة الصين ا

ق القوانين بصرامة، وينبغي أن تظل تايوان في وضعها الحالي،   ِّ
طب 

ُ
وقت ممكن، وأن ت

وأن تتمتع بتجارة موسعة وتنمية مطردة، مع تحقيق الرخاء املشترك مع دولة الصين  

 اإلتحادية الجديدة ومناطق أخرى.

جميع األصول التي نهبها الفاسدون داخل الحزب الشيوعي  مصادرة واسترداد .6

 (7)الصيني، وإعادة الثروات للشعب الصيني.

  



6 

 

منح العفو لجميع السجناء بعد إقامة دولة الصين اإلتحادية الجديدة،  .7

 باستثناء املجرمين الذين ارتكبوا جرائم قتل أو جرائم ضد اإلنسانية.

 مهمة

 الهيمااليا اإلشرافية منظمة 

في وقت اإلعالن عن إقامة دولة الصين اإلتحادية الجديدة تتعهد منظمة الهيمااليا 

ا بما يلي: في ضوء حقيقة أن الحزب الشيوعي الصيني ال يزال يتمتع  اإلشرافية رسميًّ

بسلطة الدولة ملمارسة مختلف أساليب السيطرة الشديدة على الشعب، فستقوم  

يا اإلشرافية بجميع االستعدادات لتشكيل دولة الصين اإلتحادية منظمة الهيماال 

الجديدة من خالل جهود التوعية، وستقوم باالتصال بفعالية مع مختلف البلدان 

واألحزاب السياسية والجمعيات واألصدقاء على الصعيد الدولي الذين يدعمون إقامة 

بين الحكومة املؤقتة، دولة الصين اإلتحادية الجديدة وتنسيق العالقات فيما 

وستقوم بالتوجيه واملساعدة على إعداد الحكومة الجديدة، كما تضمن التقدم 

 السلس والفعال واملطرد لالستعداد إلقامة دولة الصين اإلتحادية الجديدة.
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ستتعاون منظمة الهيمااليا اإلشرافية مع املنظمات اإلشرافية الدولية لإلشراف على  

لدولة الصين اإلتحادية الجديدة وفًقا للقانون، وتمتثل منظمة الجوانب التنفيذية 

الهيمااليا اإلشرافية لكٍل من القانون الدولي والقوانين التي وضعتها دولة الصين 

اإلتحادية الجديدة، كما تقبل اإلشراف الصارم من املؤسسات القانونية الدولية ذات 

 الصلة.

 

 

 والقائمة على صياغته الجهات الراعية لإلعالن 

 الشركاء العامليون املؤيدون لحركة املبلغين عن املخالفات

 منظمة الهيمااليا اإلشرافية

 السيد. كايل باس --رئيس مؤسسة سيادة القانون 

 السيد. ستيفن كيفين بانون  —رئيس جمعية سيادة القانون 

 زعيم حركة املبلغين عن املخالفات ومؤسس 

 وجمعية سيادة القانون مؤسسة سيادة القانون 

 ( مايلز قوه) قوهالسيد. مايلز 

 

 2020يونيو،  4
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 )املالحظات والوثائق ذات الصلة( امللحق

 منظمة الهيمااليا اإلشرافية  (1)

تدافع املبادئ التأسيسية ملنظمة الهيمااليا اإلشرافية عن األمن والثروات والحرية 

الدولي، والحفاظ على مستقبل الشعب الصيني، والكرامة للشعب الصيني مع املجتمع  

واملساهمة في سالم دولة الصين اإلتحادية الجديدة والعالم في األلفية القادمة، حيث 

 إن"هيمااليا" تعني الديمقراطية وسيادة القانون والحرية.

تأسست منظمة الهيمااليا اإلشرافية استناًدا إلى نفس األساس الذي تأسست عليه 

دة القانون وجمعية سيادة القانون، وهي منظمة غير حكومية ذات قوة  مؤسسة سيا

وشرعية، وتتألف من موظفين معينين، وهي محمية بموجب القانون الدولي، وستعمل 

بدون  -دائًما كطرف ثالث لبناء منصة وجسر بين دولة الصين اإلتحادية الجديدة 

واالنفتاح والشفافية  والعالم لتحقيق السالم الدائم -الحزب الشيوعي الصيني

واالمتثال للقواعد امللزمة للقانون والتعاون املفتوح، كما ستعمل بشكل وثيق مع 

الدول األخرى على تطوير نظام بيئي يشمل القانون ووسائل اإلعالم والثقافة 

والتمويل، وستعمل أيًضا على استكشاف تقنيات اإلنترنت املتقدمة لزيادة الشفافية  

 مقراطي وتقليل التكاليف السياسية واالقتصادية املرتبطة بعملياته.في النظام الدي
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  - باعتبارها منظمة غير ربحية مقرها في الخارج -ستكون منظمة الهيمااليا اإلشرافية 

ُملَزمة باللوائح الصارمة التي صدقت عليها الواليات املتحدة وحكومة دولة الصين 

يتم وضع آليات جزائية لضمان اإلشراف اإلتحادية الجديدة عند انتخابها، حيث س

طويل األمد والفعال والشفاف والعادل على الديمقراطية والحرية وسيادة القانون في  

دولة الصين اإلتحادية الجديدة، وسيخضع الذين ينتمون إلى منظمة الهيمااليا 

ا اإلشرافية وينتهكون البنود املذكورة أعاله للعقوبات األكثر صرامة التي تفرضه

الحكومة الصينية الجديدة وحكومة الواليات املتحدة ومنظمة الهيمااليا اإلشرافية، 

 وغيرها من املنظمات الرقابية وفًقا للقانون. 

واملعروفة أيًضا باسم مذبحة ساحة تيانانمن هي الحركة  -إن حادثة الرابع من يونيو 

ا في تاري
ً
خ الصين الحديث؛ لذا الديمقراطية والطالبية األكثر أهمية واألوسع نطاق

للتصريح   -هذا التاريخ الخاص-اختارت منظمة الهيمااليا اإلشرافية الرابع من يونيو 

 الرسمي عن إعالن دولة الصين اإلتحادية الجديدة! 
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 الطبيعة الشريرة للحزب الشيوعي الصيني  (2)

بدأ  1949منذ أن أصبح الحزب الشيوعي الصيني السلطة الحاكمة في الصين في عام 

العديد من الحمالت السياسية الوحشية: اإلصالح الزراعي، وقمع الثورة املضادة،  

والقفزة العظيمة لألمام، والثورة الثقافية، وسياسة الطفل الواحد، وما إلى ذلك، وقد  

 مئات املاليين من الشعب قبل األوان، واألكثر من ذلك أنها دمرت آالف  
ً
مات إجماال

خالقية للتقاليد الصينية، كما دمرت الطبقات العليا في الصين السنين من الثقافة األ 

 واألسس االجتماعية للنخب.

خدع نظام الحزب الشيوعي الصيني   1989بعد مذبحة ساحة تيانانمن في عام 

الواليات املتحدة والدول الغربية األخرى، وقد اكتسب في نهاية املطاف ثقة تلك الدول 

، كما عمل على تكوين كميات هائلة من (WTO)العاملية  لالنضمام إلى منظمة التجارة

الثروات من خالل بيع واستغالل القوى العاملة الرخيصة للشعب الصيني؛ مما تسبب 

في تلوث شديد لألراض ي واألنهار والبحيرات وتدميرها، ومع ذلك لم يفشل الحزب 

ستمرار وبال  با-الشيوعي الصيني في تقاسم ثرواته مع شعبه فحسب، بل كان يسرق 

األصول والثروات الوطنية لتحويلها إلى حسابات خارجية لعدد ال يحص ى من  -ضمير

 أبنائه غير الشرعيين وعشيقاته ووكالئه.
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في تحٍد لسيادة القانون والعدالة كان الحزب الشيوعي الصيني يدير دولة باطلة، ودولة 

الحزب الشيوعي الصيني بنهب مافيا، ودولة بوليسية، ودولة فاسدة، فقد قام 

ممتلكات أصحاب املشاريع الخاصة ومصادرتها بشكل متعمد وغير قانوني، كما تسبب 

في إدانات خاطئة ال تعد وال تحص ى مثل نيا شوبين؛ كما قوضوا التزامهم تجاه هونج 

عاًما "دولة واحدة ونظامان"، وقمعوا وعذبوا وقتلوا مواطني هونج كونج    50كونج ملدة  

ذين كانوا يدافعون عن الحرية والديمقراطية، إنه يكثف أذرعه ويهدد البلدان ال

املجاورة ويستعرض قوته، إضافة إلى ذلك لجأ إلى استخدام الحروب غير املقيدة عن  

طريق تطوير هذا الفيروس القاتل كسالح بيولوجي، والتستر على الحقيقة، ونشر 

اء العالم، مما تسبب في إصابة ماليين دولة في جميع أنح 180الفيروس في أكثر من 

 األفراد بالعدوى، كما أن مئات اآلالف من األرواح قد أزهقت.

 مؤسسة سيادة القانون وجمعية سيادة القانون  ( 3)

على غرار العديد من املؤسسات الخيرية األخرى، فإن مؤسسة سيادة القانون   

ح تم تأسيسهما لالمتثال  وجمعية سيادة القانون هما مؤسستان ال تستهدفان الرب

(، وبما أن املقر في والية 4)ج() 501§( و 3)ج() 501§لقانون اإليرادات الداخلية 

 نيويورك، فيضطلع مكتب املدعي العام لوالية نيويورك بمهام اإلشراف.

الرؤية: للتأكيد على أن الشعب الصيني يعيش في دولة الصين اإلتحادية الجديدة تحت 

إن الحرية الدينية وحرية التعبير واملمتلكات الخاصة محمية بشكل سيادة القانون، ف

 دائم بموجب القانون.
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املهام: كشف أوجه الفساد واملمارسات غير القانونية في األنظمة السياسية والقانونية 

والتجارية واملالية في الصين في ظل حكم الحزب الشيوعي. اإلشراف على جميع أنواع 

 ونية التي قد تحدث في كومنولث الصين الجديدة وكشفها.األنشطة غير القان

القيم األساسية: ممارسة املعايير األخالقية العالية للنزاهة واملساءلة. تحقيق العدالة 

بين الشعب في دولة الصين اإلتحادية الجديدة. حماية األفراد الذين وقعوا ضحايا في  

 أولئك الذين تم 
ً
معاقبتهم بسبب املجاهرة ضد الظلم. الصين ومساعدتهم، وخاصة

الدفاع عن حرية التعبير والصحافة والتجمع والدين. حماية امللكية الخاصة وتعزيز  

 الرقابة العامة على األنشطة الحكومية.

 

( الدستور 6( الحكومة الجديدة )5دولة الصين اإلتحادية الجديدة ) (4)

 الجديد 

رافية ستكون دولة الصين اإلتحادية تحت إشراف ودعوة منظمة الهيمااليا اإلش

الجديدة أرًضا بدون الحزب الشيوعي الصيني، وسينتخب الشعب الصيني سلطاته 

 الحاكمة من خالل نظام "شخص واحد، صوت واحد".
 

بل جميع املواطنين الصينيين من خالل   .1 يتم انتخاب الحكومة الجديدة من قِّ

نظام "شخص واحد، صوت واحد"، ويحق لجميع املواطنين تشكيل أحزاب سياسية 

للمشاركة في االنتخابات، ويجب دعم أي حزب سياس ي بما ال يقل عن ثلث األصوات 

 للمشاركة في االنتخابات على امل 
ً
ستوى الوطني، ويستند الشرعية ليكون مؤهال

الدستور الجديد ومجموعة القوانين الجديدة إلى القوانين الغربية بما في ذلك 

"القانون العام" البريطاني و"قانون السوابق القضائية" في الواليات املتحدة، وسيتم 

التصويت عليها عن طريق االستفتاء، ويحدد الدستور والقانون حقوق الحكومة 

ا مع حماية حقوق املواطنين ومصالحهم في نفس الوقت، وتقبل  ووظائفها ويقيده
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الحكومة الجديدة اإلشراف املشترك على مواطنيها، منظمة الهيمااليا اإلشرافية 

 واملؤسسات الدولية الشرعية. 

تشكيل حكومة حديثة مع الفصل بين السلطات، حيث يتم الفصل بين  .2

نظمة القضائية لضمان الضوابط  السلطة التنفيذية والهيئات التشريعية واأل 

والتوازنات، ويتم انتخاب الحكومة من خالل نظام "شخص واحد، صوت واحد"، 

بل أي حزب سياس ي أو زعيم من  ويجب خلو االنتخابات من السيطرة أو التالعب من قِّ

الجماعات أصحاب املصالح، ويجب أن تكون السياسة املالية للحكومة منفتحة 

وخاضعة لإلشراف، كما يجب أن يكون اإلفصاح املالي من وشفافة أمام العامة 

. .
ً
 املسؤولين الحكوميين إلزاميا

تقديم التعويضات، وذلك من خالل إجراء تحقيقات شاملة في القضايا الظاملة  .3

والباطلة والتعسفية أثناء الثورة الثقافية، ومذبحة ساحة تيانانمن، والفساد أثناء 

ك جميع الحركات السياسية األخرى، وتكون التعويضات  حركة مكافحة الفساد، وكذل

للضحايا بموجب القانون، إضافة إلى إعادة األصول الشخصية وأصول الشركات التي 

بموجب القانون الدولي واملمارسات -تم مصادرتها بشكل غير قانوني، وُيمنح العفو 

ثناء أولئك  ألعضاء الحزب الشيوعي الصيني وغيرهم من السجناء )باست -الدولية

 عن إعداد  
ً
الذين ُوجهت إليهم اتهامات بجرائم إعدام وجرائم ضد اإلنسانية(، فضال

املحاكمات للفاسدين، وكذلك استرجاع األصول واستردادها والتي تم االستيالء عليها  

أو نقلها إلى جميع القادة السابقين للحزب الشيوعي الصيني ووكالئهم وإعادتها إلى  

 الدولة وشعبها.
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- على غرار النظام اإلتحادي للواليات املتحدة، حيث تتمتع الحكومة اإلتحادية   .4

بالحكم الذاتي الكامل، وفي   -لتي تتولى سيادة الواليات وجميع الواليات الفرديةا

الحكومة الجديدة تتمتع هونج كونج وماكاو والتبت بالحكم الذاتي الرسمي واملستقل  

حين تتمتع تايوان باستمرار وضعها ونظامها السياس ي   في ظل الحكومة اإلتحادية، في

الحاليين، ومن أجل مواصلة التعلم من الحكم البريطانى فى هونج كونج قبل عام  

، ستقوم الصين بتبني جوانب البيئات االجتماعية املفتوحة والحرة ونظم 1997

فة اإلدارة االجتماعية، وستتمكن هونج كونج وماكاو والتبت من التمتع بكا 

االختصاصات الحكومية باستثناء الدفاع الوطني، وعلى أساس عدم تغيير الوضع  

الراهن فيما يتعلق بتايوان، ستصوت الحكومة الجديدة املستقبلية والشعب على  

جانبي مضيق تايوان مًعا التخاذ القرار، وذلك للتأكيد على أن شعب هونج كونج يدير 

يوان يدير تايوان وينظمها، وشعب التبت هونج كونج وينظمها، في حين أن شعب تا

يدير التبت، وينبغي أن تكون سلطات وصالحيات تلك املناطق املستقلة املتمتعة  

بالحكم الذاتي تحت اإلشراف املشترك من جانب شعوبها، والحكومة اإلتحادية  

الجديدة، ومنظمة الهيمااليا اإلشرافية، واملنظمات واملؤسسات الدولية الشرعية، 

 ك بهدف تجنب جنراالت الحرب واالنشقاقيين املتطرفين املحتملين.وذل
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التوقيع على "معاهدة سالم ألف سنة" مع دول حول العالم على أساس مبادئ  .5

مماثلة ومتبادلة ودائمة وقابلة للقياس، ويتعين على اإلدارة الجديدة إنشاء منظمة 

 مع البلدان املتحضرة للسالم الدائم والتعايش ولجان الشركات الدولية امل
ً
لزمة قانونا

في العالم برئاسة الواليات املتحدة، ويتم تأكيد الحقوق القانونية للجنة بموجب 

دستور الدول، تباًعا، الذي يسمح للجنة بسلطة اإلشراف على اإلدارة الجديدة للصين  

ومعاقبتها، يجب أن تشمل معاهدة السالم الدائم عناصر االقتصاد والتمويل 

 لتكنولوجيا والثقافة والتعليم وامللكية الفكرية والتبادلية في السوق وتعبئة املوارد.وا
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تتمسك الحكومة الجديدة بروح االنفتاح والتنوع، كما تتبنى التعاون الدولي  .6

وتشجعه، وبخصوص األمن القومي والسيادة فهما استثنائيان، وستكون الصين  

في ظل مبدأ -الم وستجري عمليات التبادل معه  الجديدة منفتحة بشكل دائم على الع

في مجاالت إدارة الهياكل الحكومية والعادات والتعليم والثقافة  -املساواة والحرية

والرياضة واإلعالم، وبغض النظر عن العرق ونوع الجنس والسن والجنسية 

واملعتقدات، ستحظى املواهب بفرص عمل متساوية ويمكنها التنقل بحرية عبر 

 دود الوطنية لتحقيق تنمية متبادلة ومفيدة مع العالم.الح

تنفيذ سياسة الدفاع الوطني املوجهة للدفاع عن النفس، والبد وأن يكون  .7

ا للسرية 
ً
 على العالم ما لم ُيعد ذلك خرق

ً
 تماما

ً
 وشفافا

ً
الدفاع الوطني الصيني منفتحا

السالم بين الصين   العليا لألمن القومي، وأن يصبح قوة حراسة عسكرية أللفية

على إنشاء آلية   -بقيادة الواليات املتحدة-والعالم، ويجب العمل مع معظم دول العالم  

دفاع سلمية دائمة ال تضر بأحد، وإقامة ثقة متبادلة طويلة األمد وإشراف متبادل،  

 عن أي أحزاب سياسية وسياسات، وأن يتعهد 
ً
كما يجب أن يكون الجيش مستقال

دستور والدولة، ويحقق تأميم النظام العسكري، وكذلك استبدال بالوالء فقط لل

النظام العسكري اإللزامي الحالي بنظام جنود محترف، وال يجوز بأي حال من األحوال  

السماح للجيش باملشاركة في السياسة أو انشقاق جنراالت الحرب أو قمع املدنيين  

وسيتم معاملة جميع املخالفين    ألسباب مثل األحكام العرفية أو السيطرة على العنف،

على أنهم متمردون عسكريون وأعداء للعامة في البالد، وسُيحرم املشاركون من جميع 

الحقوق االقتصادية والسياسية واالجتماعية، ويمكن للحكومة اإلتحادية 

 والحكومات املحلية تنفيذ ضربات عسكرية ضد الجنراالت املتمردين دون تفويض.
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النظام االشتراكي وامللكية العامة لالقتصاد بشكل دائم، وكذلك  القضاء على .8

حماية حقوق ومصالح الشعب كما ينص القانون، بما في ذلك حقوق امللكية الدائمة 

 وامللكية على العقارات واألراض ي، وحرمة امللكية الخاصة. 

حماية حرية الدين للمواطنين، وسن التشريعات واللوائح بشأن ممارسة   .9

ين، والوعظ الديني، والفصل بين الكنيسة والدولة، كما يحظر إساءة استخدام  الد

 الدين كوسيلة لخدمة الدولة، أو التورط في شؤون احتيالية بغرض اكتساب الثروة.

سن تشريعات تضمن حقوق املواطنين في حرية التعبير والتجمع وتكوين  .10

( في إطار زمني hukouيشية )الجمعيات والهجرة، وإزالة نظام تسجيل األسر املع

حرية  وكفالة ة على مواقع اإلنترنتالعظيم ان الحجبمحدد، وكذلك اإلطاحة بجدر 

 املعلومات للمواطنين. 

  



18 

 

سن قوانين لحماية حرية الصحافة، ويجب أال تخضع وسائل اإلعالم للتدخل  .11

التشريع واإلدارة  السياس ي والرقابة، حيث يجب أن تكون "سلطة رابعة" مستقلة عن 

ونظام العدالة، ويجب حماية سلطتها وحريتها في نشر الحقيقة واإلشراف على  

 أن يكون هناك تشريع 
ً
الحكومة على النحو الذي ينص عليه القانون، ويجب أيضا

 يحظر املعلومات املضللة أو امللفقة التي تشاركها وسائل اإلعالم.

د والطبيعة وموائلها، ويجب وضع تشريعات  تشجيع التعايش املتناغم بين األفرا .12

لحماية البيئة من أجل مكافحة التلوث واستعادة النظم البيئية الطبيعية، وبصرف  

النظر عن املمارسات الدينية والعادات العرقية يجب أن يحظر التشريع استهالك 

رود الحيوانات املحمية والحيوانات املحببة إلى اإلنسان، مثل القطط والكالب والق

 وبعض الحيوانات األخرى.

متابعة التعليم هو أساس بناء الدولة من خالل إلهام حكمة الناس، وإحداث  .13

 تحول في املجتمع وتعزيز الحضارة، واحترام املعلمين والتقاليد واحتضان املستقبل. 

 عن السياسة ويحترم القانون أثناء تطويره، ومن 
ً
ويجب أن يكون التعليم مستقال

تعلم من نموذج التعليم املتقدم الغربي واستخدام الوسائل العلمية خالل ال

والتكنولوجية الحديثة يمكننا تحقيق استثمارات متنوعة في التعليم وتكافؤ الفرص 

والتركيز على املمارسة والجمهور واملجانية والتنمية الفردية، وسنحمي استقاللية  

 ية والثقافية.اإلبداع وحرية التعبير وشمولية األوساط الفكر 

  



19 

 

، وتطوير نظام رياض ي   .14
ً
إلغاء النظام الرياض ي اململوك للدولة واملتأثر سياسيا

جديد يحترم اإلنسانية، ويشجع الحالة البدنية الصحية، ويلهم الشخصية الفردية  

املستقلة، والتأكيد على إعطاء الطالب الوقت الكافي للرياضة، من أجل بناء أساس 

 املتنوع، والعقل العازم والتنمية الشاملة. مادي متين للذكاء

وضع تشريعات لبناء نظام اجتماعي صحي وآمن يحمي الفئات الضعيفة  .15

واألقليات، بما في ذلك سالمة ورفاهية األطفال والنساء، وذلك استناًدا إلى سيادة  

سة  القانون التي تعترف بها الوكاالت التعاونية الدولية، كما يجب القضاء على سيا

 عن  
ً
الطفل الواحد، وسن تشريعات تعاقب بشدة االتجار بالنساء واألطفال، فضال

العنف املنزلي، وضمان أن توفر الدولة للمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة واملحاربين  

 القدماء وأسرهم التأمين والرعاية الطبية واالجتماعية. 

طبي األساس ي لجميع  إنشاء نظام صندوق تأمين طبي إتحادي يوفر التأمين ال .16

 - على نفقتهم الخاصة -املواطنين، وللمواطنين حرية اختيار خدمات طبية إضافية 

 خارج حزمة العالج الطبي األساس ي.
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سن تشريع ملكافحة األنشطة االحتيالية من أي نوع، ويجب إعطاء مكافحة  .17

، وينبغي املعاقبة األنشطة االحتيالية واملضللة أولوية في الدستور والقوانين الجديدة 

بشدة ألي أعمال احتيالية كوسيلة للقضاء على اإلرث الشرير من مبدأ الحزب 

الشيوعي الصيني في الحكم بالتزييف، ويحظر أي نشاط احتيالي في وسائل اإلعالم  

واملنتجات التجارية واألكاديمية، كما يجب أيًضا منع الدعاية القائمة على 

 األيديولوجية الزائفة.

تشجيع االبتكار العلمي والتكنولوجي، وتشجيع األفراد والشركات والجامعات   .18

ومؤسسات البحث على زيادة االستثمار في االبتكار التكنولوجي، كما ينبغي للدولة أن 

تضع قوانين تنظم بصرامة حماية البراءات وامللكية الفكرية، بينما تعاقب القرصنة 

 وسرقة امللكية الفكرية.

 

 اد األصول املنهوبة من الحزب الشيوعي الصينياسترد (7)

د الفصل الخامس )استرداد األصول( املواد  ِّ
من اتفاقية األمم املتحدة  59-51يحد 

( استرداد األصول على أنها "املبادئ األساسية" لالتفاقية،  UNCACملكافحة الفساد )

املدني والجنائي  وستضع األحكام الخاصة باسترداد األصول إطاًرا في كٍل من القانون 

لتتبع إعادة األموال التي تم الحصول عليها من خالل أنشطة فاسدة وتجميدها  

األموال املستردة   -املقدمة للطلب-ومصادرتها، وفي معظم الحاالت ستتلقى الدولة 

 إلى  
ً
طاملا يمكنها إثبات ملكيتها لها، وفي بعض الحاالت يمكن إعادة األموال مباشرة

 .الضحايا األفراد
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وإذا لم تكن هناك ترتيبات أخرى، يجوز للدولة الطرف أن تستخدم االتفاقية نفسها 

( )أ( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 1) 54كأساس قانوني، وتنص املادة 

 على أن كل 

 دولة طرف )ينبغي(………عليها اتخاذ التدابير الالزمة

الصادر عن محكمة بلد آخر، وفي الواقع تنص للسماح لسلطتها بتنفيذ أمر املصادرة  

( )أ( من اتفاقية مكافحة الفساد أيًضا على جواز تجميد األصول أو  2) 54املادة 

 مصادرتها مؤقًتا إذا توفرت أدلة جوهرية على اتخاذ هذا اإلجراء قبل تلقي طلب رسمي.

 

 مالحظات: 

 التفسير النهائي لهذا اإلعالن.تحتفظ منظمة الهيمااليا اإلشرافية بالحق في  .1

تستند جميع التفسيرات إلى النسخة الصينية من اإلعالن، بينما ستكون   .2

 النسخة اإلنجليزية بمثابة مرجع فقط.
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 علم دولة الصين اإلتحادية الجديدة 

 49علم النجوم الكونية الـ   ُيعرف أيًضا باسم: .1

 علم نجم الهيمااليا  ُيعرف أيًضا باسم: .2

 3:2 النسبة:

 اللون: أزرق بلون املحيط، وذهبي بلون الشمس

 2020مايو  26تم تدشين العلم الوطني لدولة الصين اإلتحادية الجديدة في 

 2020يونيو  4ظهر العلم ألول مرة رسمًيا في 

نجمة ذهبية للهيمااليا محاطة بأشكال بيضاوية  49الشكل: علم مستطيل أزرق به 

 )وسط(. 中مزدوجة على شكل أحرف صينية، 
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 مكونات العنصر:

   
 حرف صيني: 

(Zhong يعني وسط ) 

 الهيمااليا النجم الكوني

   
علم دولة الصين  سلسلة نجوم  نجم اإليمان 

 اإلتحادية الجديدة 

 

 دولة الصين اإلتحادية الجديدة علم 

 املعنى: رسالة السماء 

، الذي يتصل من "Zhong 中مثل الحرف الصيني " 49تتشكل النجوم الكونية الـ 

الداخل والخارج، ويتدفق بحرية ويعكس تخطيط بعضه البعض، إلظهار التوازن بين 

ة فضائية "يين ويانغ" من خالل التفاعل بين السماء واألرض، تشكل هذه مًعا مساح

متناظرة ومستقرة للطاقة الكونية، ويمثل كل نجم رمز للحياة، والذي يمثل حقوق 

اإلنسان واملساواة بين جميع الكائنات، وتعني قوة النجوم مًعا الوحدة وااللتزام برسالة 

 السماء املقدسة،
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  قلب النجم، األبدية امليمونة: يعبد شعب دولة الصين اإلتحادية الجديدة السماء 

واألرض وجميع اآللهة؛ مع اإليمان املشترك باعتباره جوهر: الحرية والديمقراطية 

وسيادة القانون، واحترام كبار السن والشباب، واحترام املرأة؛ سنحشد الشعب  

لدعم الطريق الصحيح وجمع العالم وجميع البلدان مًعا لإلسهام في السالم  

 
ً
ا جديًدا من العدل والعدالة والحضارة  والصداقة لألجيال القادمة، مًعا سنخلق عامل

 الدائمة، ونجعل الكون مكاًنا مجيًدا لجميع اآللهة واإللهات.

يمثل لون الشمس الذهبي النزاهة السياسية، وهو رمز للثروة والسالم وعقل الشعب  

والحقوق والنفيس والبهجة. ويمثل لون البحر األزرق أصول الحياة، وهو رمز للخلود، 

والطبيعة، والغموض، والرومانسية، واألحالم، كما أن املاء وضوء الشمس واالتساع،  

يلدان الحياة، ويمثل اللون األزرق يين واللون الذهبي يانغ، حيث إن يين ويانغ هما 

أداتان تمثالن كل ش يء، فاملاليين من املواد تشكل مئات اآلالف من العوالم؛ رمز الروح  

  نهاية.القدس ملجد الهيماليا، وسيكون بال
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 مايلز قوهاملباركة من السيد. 

 من أجل تدشين علم دولة الصين اإلتحادية الجديدة.  مايلز قوهصلى السيد.  

مليار صيني! الحمد هلل على إعطائنا سالًحا مقدًسا وقوًيا ساعدنا   1.4أصلي من أجل 

 جديًدا في تاريخنا، إضافة إلى إسقاط الحزب الشيوعي 
ً
الصيني على فتح فصال

واستعادة شجاعة الشعب الصيني وإيجاد حكمتنا العظيمة، وتحت القبة سيدمر 

د الشعب الصيني  49سحر النجوم الكونية الـ 
َ
كل قوى الشر! فلنعمل جميًعا لكي ُيول

 من جديد مرة أخرى!

 صباًحا،  2:46في منزله بنيويورك في الساعة  مايلز قوهكان السيد   — —

 2020و ماي 26توقيت نيويورك، 

 قائمة أسماء مصممي املخطط 

املخطط العام:  مايلز قوهاملدير وكبير املستشارين املبدعين: السيد. 

Weizisunaiqige Wenxi )رفيق السالح من حركة املبلغين عن املخالفات( 

 )رفيق السالح من حركة املبلغين عن املخالفات( CCgerPكبير املصممين: 

سيباو )رفيق السالح من حركة املبلغين عن نائب كبير املصممين: ون فانغ 

 املخالفات( 

 املنسق العام: السيدة. ل. توك )رفيق السالح من حركة املبلغين عن املخالفات( 

 ,X-MEN, Mingyueqingfeng, Wenhua, Wenxiاملصممون املساعدون: 

Cunzaizhuyikafeiting, Wensibudong, Wenchengcheng, Amber 


