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 ۲۰۱۹مه  ۲۲چاپ مجدد در تار�ــــخ 
 

در  چ�چست�در�ارٔە حمله به مساجد کرا قیتحق سلطنی�  ونیس�کم
  ۲۰۱۹دستور  ۲۰۱۹مارس  ۱۵ خ�ــــتار 

)LI 2019/72( 
 

 تذکر

ای� که به موجب ن مصوب  ۲از بخش  ۲ بخشز�ر  تغی�ی  اند. اند در این چاپ مجدد رس� آمدەمجاز شمردە شدە ۲۰۱۲قانون تدو�ن و تص��ب قواننی

 د، ل�سئ� از اصالحات درج شدە را ارائه � دهد. در پا�ان این چاپ مجد ۴تذکر 
 باشد. � داخله امور  سازمانادارٔە انجام این دستور بر عهدٔە 

ن  ابت دوم، به لطف خداوند مل�ٔه نیوز�لند و سایر قلمروها و �زمنی ن ک المنافع، ال�ی ها�ش، رئ�س [کشورهای] مش��
 مدافع دین: 

 -به 
ن �انگ  ن آسن� م، شوال�ٔه محفِل �شاِن ل�اقت: � و�ل�ام گ�لو گی��  مح��

ن  ،  ِاما  ژا�لنی ن ن  سف�ی  و  تاهو]نای طا�فهٔ  عا� [شورای Tahu iāNg o nangaūR Te و�ژۀ  هایپروژە مدیر  ِکنی  پ�شنی
 ش��:  در  د نیوز�لن

 با درود! 
مارس  ۱۵چ�چ در تار�ــــخ کرا�ستمان، کم�سیون سلطنئ� تحقیق در�ارٔە حمله به مساجد  ما، به وس�لٔه این کم�سیون

 را ا�جاد � کن�م.  ۲۰۱۹
 —دهداین دستور در شورا، کم�سیون ما را بر اساس موارد ز�ر �شک�ل �

ابت دوم که سمت فرماندار کل نیوز�لند را در تار�ــــخ  (الف) ن ت مل�ه ال�ی  ۲۸بر اساس اخت�ار حکم حکومئ� عل�اح�ن
 �شک�ل دادە؛* و ۱۹۸۳ا�ت�� 

 و مشمول مقررات آن قانون؛ و ۲۰۱۳ مصوب تحق�قات قانون ۶ بخش س اخت�ار بر اسا  (ب)
.   )پ(  بر اساس توص�ه و با رضا�ت شورای اجرایی
 SR 1983/225* 

 ۱۵ تار�ــــخ در  چ�چکرا�ست  مساجد  به حمله در�ارە تحقیق سلطنئ�  کم�سیون  ۴ بند ، به وس�لٔه ۲۰۱۹ مه ۲۲ تار�ــــخ در  شدە اصالح: مقدمه
 ). LI 2019/105( ۲۰۱۹ اصالح دستور  ۲۰۱۹ مارس 

 دستور
 عنوان  ۱

مارس  ۱۵چ�چ در تار�ــــخ کم�سیون سلطنئ� تحقیق در�ارٔە حمله به مساجد کرا�ست  ۲۰۱۹این دستور 
 باشد. � ۲۰۱۹

 آغاز  ۲
 . باشد اجرا �  قابل نیوز�لند  دولت رس� روزنامهٔ این دستور، در روز بعد از تار�ــــخ انتشار آن در 

 تفس�ی   ۳
 —در این دستور،

 ۱۵چ�چ در تار�ــــخ کم�سیون سلطنئ� تحقیق در�ارٔە حمله به مساجد کرا�ستمعنای  هب  تحقیق کم�سیون
 است که با این دستور �شک�ل شدە است.  ۲۰۱۹مارس 

http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2019/0072/latest/link.aspx?id=DLM2998524#DLM2998524
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اطالعات و امن�ت نیوز�لند، ادارٔە امن�ت ارتباطات دولت، پل�س  سازمانبه معنای  ذی��ط دولی�  نهادهای
نیوز�لند، خدمات گمرک نیوز�لند، ادارٔە مهاجرت نیوز�لند و هر نهاد د�گری است که وظا�ف �ا عمل�رد آن از 

ا�ط مرجع  ،نظر کم�سیون تحقیق  تحق�قات در نظر گرفته شود. این با�د برای تحقق ��
 کم�سیون تحقیق سلطنی� �شک�ل شد  ۴

، �شک�ل شدە ۲۰۱۹مارس  ۱۵چ�چ در تار�ــــخ در�ارٔە حمله به مساجد کرا�ست کم�سیون سلطنئ� تحقیق،
 است. 

 دارای اهم�ت عمو� است  کهمورد تحق��� موض�ع   ۵
ح ز�ر � برر� آن استدار موض�ع دارای اهم�ت عمو� که کم�سیون تحقیق عهدە  - باشد به ��

نهادهای دولئ� ذی��ط از فعال�ت های فردی که در رابطه با حمله به مسجد النور و مرکز اسال� لینوود   (الف)
متهم به ارتکاب به جرم شدە، قبل از این حمله چه  ۲۰۱۹مارس  ۱۵چ�چ در تار�ــــخ در کرا�ست

 اند؛ ودا�سته�
 اند؛ وانجام دادەآ�ا�  نهادهای دولئ� ذی��ط چه اقدامای� (ا�ر اقدا� انجام شدە) با توجه به این   (ب)
ن وجود داشته که نهادهای دولئ� ذی��ط �  (پ) ی از حمله اتخاذ آ�ا تداب�ی د�گری ن�ی توا�ستند برای جلوگ�ی

 كنند؛ و
ن حمالی� در آیندە چه تداب�ی اضا�ن د�گری با�د توسط نهادهای دولئ� ذی�   (ت) ی از چننی �ط برای جلوگ�ی

 اتخاذ شود. 

 اعضاء و رئ�س کم�سیون تحقیق  ۶
ن � شوند:   )۱(  افراد ز�ر به عنوان اعضای کم�سیون تحقیق تعینی

م، شوال�ٔه محفِل �شاِن ل�اقت:  (الف) ن �انگ مح�� ن آسن�  ِ� و�ل�ام گ�لو گی��
.   (ب) ن ن ِاما ِکنی  ژا�لنی

م، شوال�ٔه محفِل   )۲( ن �انگ مح�� ن آسن� شخ� که قرار است رئ�س کم�سیون تحقیق شود، ِ� و�ل�ام گ�لو گی��
 �شاِن ل�اقت است. 

 جا�گ��ن ۲۰۱۹ مارس ۱۵ تار�ــــخ در  چ�چکرا�ست  مساجد  به حمله در�ارە کم�سیون سلطنئ� تحقیق  ۵ بند  با  مه ۲۲ تار�ــــخ در  : ۶ بند 
 ). LI 2019/105( ۲۰۱۹ اصالح دستور  گرد�د،

وع به برر� مدارک کندتار��ن که کم�سیون تحقیق �  ۷  تواند ��
 آغاز کند.  ۲۰۱۹مه  ۱۳تواند برر� مدارک را از تار�ــــخ کم�سیون تحقیق �

ا�ط مرجع ۸ �� 
ا�ط مرجع کم�سیون تحقیق در   مشخص شدە است.  ضم�مه��

 حوزٔە ذی��ط  ۹
کم�سیون تحقیق  ذی��ط حوزۀ ، سازمان امور داخله ۲۰۱۳قانون تحق�قات مصوب  ۴ بخشدر اهداف 

 باشد. مسئول امور اداری م��وط به کم�سیون تحقیق � بودە و

 

 

 ضم�مه 
ا�ط مرجع �� 

cl 8 

 پ�شینه ۱

چ�چ، در حا� که نمازگزاران در ، فردی به مسجد النور و مرکز اسال� لینوود در کرا�ست۲۰۱۹مارس  ۱۵در  ) ۱(
نفر د�گر زخ� شدند، که تعدادی از  50بودند، حمله کرد. پنجاە و �ک نفر کشته و ب�ش از حال عبادت 

آنان جراحت جدی داشتند. �ک فرد در رابطه با حمله متهم به ارتکاب به جرم گرد�دە و در انتظار دادگاە 
 است. 

http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2019/0072/latest/link.aspx?id=LMS201400
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العات نهادهای دولئ� دولت اعالم کردە است که �ک کم�سیون سلطنئ� منصوب خواهد شد تا در مورد اط ) 2(
های این فرد پ�ش از حمله، هر گونه اقدام این نهادها در پیوند با این اطالعات (ا�ر اقدا� ذی��ط از فعال�ت

ی از این حمالت انجام دهند، و اقدامای� که انجام شدە)، اقدامای� که این نهادها � توا�ستند برای جلوگ�ی
ن حماین نهادها برای پ�ش ی از چننی  الی� در آیندە با�د انجام دهند تحقیق کند. گ�ی

این کم�سیون تحقیق با�د فورا� در مورد این موارد گزارش دهد تا دولت گزار�� مستقل و معت�� در این زمینه  ) 3(
داشته باشد تا به مردم نیوز�لند، از جمله جوامع مسلمان آن، اطمینان دهد که کل�ٔه اقدامات مناسب جهت 

 شود. امن�ت و حفاظت از آنان توسط نهادهای دولئ� ذی��ط انجام � حصول اطمینان از 

 دولت انتظار دارد که کم�سیون تحقیق در این امور با جوامع مسلمان نیوز�لند ارتباط برقرار کند.  ) 4(

این دولت انتظار دارد که کل�ٔه نهادهای دولئ� ذی��ط، پرسنل و کارمندان، با توجه به اهم�ت موضوعای� که  ) 5(
کم�سیون وظ�فٔه برر� و گزارش در مورد آنها را دارد، تمام تالش خود را برای همکاری با این کم�سیون 

ن   هایی را در�افت کردە است. تحقیق انجام دهند. دولت در این زمینه تضمنی

مارس  ۱۵چ�چ در تار�ــــخ کم�سیون سلطنئ� تحقیق در�ارە حمله به مساجد کرا�ست  ۶)۱مادٔە (مه با  ۲۲ضم�مه: در تار�ــــخ  ۱)۱( بند 
 ). LI 2019/105( ۲۰۱۹جا�گ��ن گرد�د، دستور اصالح  ۲۰۱۹

 تحق�قات و موض�ع دارای اهم�ت عمو�هدف از   2

مور برر� آن شدە شامل موارد ز�ر است
�
 —موض�ع اهم�ت عمو� که این کم�سیون تحقیق ما

نهادهای دولئ� ذی��ط از فعال�ت های فردی که در رابطه با حمله به مسجد النور و مرکز اسال� لینوود  (الف) 
به ارتکاب به جرم شدە، قبل از این حمله چه متهم  ۲۰۱۹مارس  ۱۵چ�چ در تار�ــــخ در کرا�ست

 اند؛ ودا�سته�

 اند؛ وانجام دادە آ�ا�نهادهای دولئ� ذی��ط چه اقدامای� (ا�ر اقدا� انجام شدە) با توجه به این  (ب) 

ن وجود داشته که نهادهای دولئ� ذی��ط � (پ)  ی از حمله اتخاذ آ�ا تداب�ی د�گری ن�ی توا�ستند برای جلوگ�ی
 كنند؛ و

ن حمالی� در آیندە  (ت)  ی از چننی چه تداب�ی اضا�ن د�گری با�د توسط نهادهای دولئ� ذی��ط برای جلوگ�ی
 اتخاذ شود. 

 محدؤە تحق�قات  ۳

 -برای رس�دن به مقصود خود، با�د در موارد ز�ر تحقیق کند  کم�سیون تحقیق

 های فرد قبل از حمله، از جملهفعال�ت(الف) 

ی نمودە است؛ واطالعات م��وط به زماین که وی در اس��   ) ۱(  ال�ا س��

 ورود و اقامت وی در نیوز�لند؛ و ) ۲(

ن در سطح مسافرتهای وی، هم در داخل نیوز�لند و هم   ) ۳(  المل�؛ وبنی

 بدست آوردن مجوز اسلحه، اسلحه  ) ۴(
�

 و مهمات توسط وی؛ و ها چگون�

 های آنالین؛ وهای اجتما� و سایر رسانهاستفادٔە او از شبکه  ) ۵(

 ارتباط وی با د�گران چه در داخل و چه در خارج از نیوز�لند؛ و  ) ۶(

اند، این نهادها در پیوند عای� داشتههای این فرد پ�ش از حمله چه اطال نهادهای دولئ� ذی��ط از فعال�ت  )ب(
ی بودە که این با این اطالعات چه اقدا� انجام دادە اند (ا�ر اقدا� انجام شدە)، و آ�ا اقدامات ب�ش��

ی از این حمالت انجام دهند؛ ونهادها �  توا�ستند برای جلوگ�ی

http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2019/0072/latest/link.aspx?id=LMS201401
http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2019/0072/latest/link.aspx?id=LMS201401
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، برای نهادهای دولئ�  (ج)  ا� ذی��ط جهت جمعاینكه آ�ا موان�، از جمله موانع قانوین آوری و �ا به اش��
ن اطالعای� وجود    ؛ وشتهداگذاری اطالعات م��وط به حمله، �ا اقدام عم� بر اساس چننی

ن اول��ت نامناسب برای منابع ضد ترور�سم توسط نهادهای دولئ�   (د)  اینکه آ�ا هر گونه تمرکز �ا تعینی
  ذی��ط، قبل از حمله، وجود داشته است. 

 موضوعای� که کم�سیون تحقیق به دنبال مشخص کردن آنهاست   ۴

 موارد ز�ر گزارش دهد:  رابطه با های خود را در کم�سیون تحقیق با�د �افته

س آنان بودە که � (الف)  توا�سته و �ا اینکه آ�ا اطالعای� به نهادهای دولئ� ذی��ط ارائه شدە و �ا در دس��
س بودە، نه� ن اطالعای� ارائه شدە و �ا در دس�� ادها چگونه با�ست آنها را متوجه حمله کند، و ا�ر چننی

 اند، و آ�ا این پاسخ مناسب بودە؛ وبه این اطالعات پاسخ دادە

ن نهادهای دولئ� ذی همکاری  (ب) ن  قصوری گونه��ط، از جمله اینکه آ�ا هیچبنی ا� اطالعات بنی در اش��
 نهادهای ذی��ط وجود داشته است؛ و

ها در مورد نامناسب منابع ضد ترور�سئ� و �ا اول��تاینکه آ�ا نهادهای دولئ� ذی��ط به دل�ل تمرکز  (پ) 
 ر�زی کنند؛ وبیئن �ا برای آن برنامهتهد�دات د�گر ترور�سئ� نتوا�ستند حمله را پ�ش

�ا به هر نحو د�گر،  نکردند اینکه آ�ا هرکدام از نهادهای دولئ� ذی��ط استانداردهای الزم را رعا�ت  (ت) 
 و؛ ودند بطور ک� �ا جزیئ مق� ب

 که برای ته�ٔه �ک گزارش کامل الزم باشد. جایی موارد د�گر م��وط به اهداف کم�سیون تحقیق، تا   (ث) 

 موضوعای� که کم�سیون تحقیق به دنبال توص�ه کردن در مورد آنهاست  ۵

 های مناسب را ارائه کند: کم�سیون تحقیق با�د در�ارٔە موارد ز�ر توص�ه   ) ۱(

ا� گذاری و تج��ه و تحل�ل اطالعات توسط نهادهای دولئ�   (الف) آ�ا نو� از بهبود در گردآوری، به اش��
ی کند، �ا �ذی��ط وجود دارد که � تواند از این قب�ل حمالت در آیندە توا�ست از حمله جلوگ�ی

ی کند. این بهبودها �جل  تواند شامل بهوگ�ی
�

، و هماهن� آشکار برای هنگام بودن، کفا�ت، اث��خ��
ن نهادهای دولئ� ذی��ط باشد و� بدین موارد محدود  ا� گذاری �ا تطبیق اطالعات بنی کردن، اش��

 شود؛ ون�

، در صورت وجود، با�د در جهت بهبود سامانه (ب)  ای� های عمل�ای�  ذی��ط، �ا شیوەهای نهاد دولئ� چه تغی�ی
ن حمالی� در آیندە اطمینان حاصل گردد؛ وم��وطه، پ�ادە ی از چننی   سازی شود تا برای جلوگ�ی

 برای ته�ٔه �ک گزارش کامل الزم باشد.  کهیی موارد د�گر م��وط به اهداف کم�سیون تحقیق، تا جا (پ) 

ی از ا�جاد شبهه، توص�ه ) ۲( گرم)،   هایتوانند م��وط به قانون (اما نه قانون م��وط به سالح�ها برای جلوگ�ی
، استانداردها، �ا شیوەگذاریس�است ن ن حال سازگاری ها، قواننی ا�ط مرجع باشند، و در عنی های م��وط به ��

 با ارزشهای پذیرفته شدٔە �ک جامعٔه دموکرات�ک را حفظ کنند. 

 ح�طٔه اخت�ارات کم�سیون تحقیق  ۶

ی در مورد ، کم�سیون تحقیق اخت�ار تصم�م۲۰۱۳قانون تحق�قات مصوب  ۱۱بخش  ابق با مط ) ۱( گ�ی
، ک�فری �ا انضبا� هیچ شخ� را ندارد، اما  تواند در اعمال اخت�ارات و انجام وظا�ف �مسئول�ت مدین

ن مسئول�ت توص�ه نما�د.  ن تقص�ی نمودە و �ا در مورد اقدامات بعدی برای تعینی  خود، اقدام به �افن�

متهم  ابطه با حمله به ارتکاب به جرا�مگنا� شخ� که در ر کاری �ا ی� کم�سیون تحقیق نبا�د درمورد گناە ) ۲(
 کند. شدە است، تحقیق  

ی، �ا به صورت موقت �ا نهایی گزارش کند: موارد ز�ر تحقیق، تصم�م رابطه با کم�سیون تحقیق نبا�د در  ) ۳(  گ�ی

http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2019/0072/latest/link.aspx?id=DLM1566143#DLM1566143
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 گرم (ز�را دولت به طور جدا�انه این موض�ع را دنبال � کند):   هایم��وط به سالح قانوناصالحات در  (الف)

های رسانههای خارج از بخش دولئ� فعال�ت نهادها �ا سازمان  (ب)  ای: ، مانند �س��

 وا�نش نهادهای دولئ� ذی��ط به حملٔه  (پ)
�

 ، �س از آغاز آن. ۲۰۱۹مارس  ۱۵چگون�

دتواند سایر تحق�قات �ا برر�کم�سیون تحقیق �  ۷  ها را در نظر بگ�ی

ا�ط مرجع خود تواند کم�سیون تحقیق �  برر�نت�جٔه هر تحقیق �ا  ،در مورد موضوعات مرتبط با ��
د د�گری را  ن تحق�قای� نت�جه ه ، اما اخت�ارات آن به هیچ وجه بدر نظر بگ�ی ی �ا توص�ه های چننی گ�ی

 شود. محدود ن�

 تواند با نهادها �ا اشخاص د�گر مشورت کندکم�سیون تحقیق �  ۸

�ا اشخاص تواند با نهادها کم�سیون تحقیق، در صورت فرض مف�د بودن برای انجام وظا�ف خود، � ) ۱(
 د�گر، از جمله بازرس كل اطالعات و امن�ت، مشورت كند. 

دولت انتظار دارد كه کم�سیون تحقیق شخص �ا اشخا� را با صالح�ت مناسب برای كمك به این  ) ۲(
کم�سیون در ارتباط خود با جوامع مسلمان نیوز�لند منصوب کند، و این کم�سیون در صورت ن�از برای 

 آن جوامع مشورت خواهد كرد.  انجام وظا�ف خود با 

 نحؤە انجام تحق�قات   ۹

 -از کم�سیون تحقیق انتظار � رود که در هنگام انجام تحق�قات خود شواهد موجود ز�ر را مد نظر قرار دهد 

 پرسنل و کارکنان نهادهای ذی��ط؛ و  (الف)

 سایر افراد ذی��ط، از جمله اعضای جوامع مسلمان.  (ب)

 کم�سیون تحقیقاصول    ۱۰

مرجع، کم�سیون تحقیق مأمور�ت دارد  ا�ط�� د� مؤثر درمورد موارد مندرج در این با توجه به لزوم گزارش ) ۱(
ای عمل کند که احتمال استفادٔە هر فرد و د� به گونهجهت اعمال اخت�ارات و انجام وظا�ف خود و گزارش

هم به ارتکاب به جرم گرد�دە) از روند کاری و �ا گزارش �ا گرو� (از جمله فردی که در رابطه با حمله مت
 های غ�ی قانوین و �ا هرگونه آس�ب به منافع عمو� به حداقل برسد. کم�سیون جهت ترو�ــــج فعال�ت

 م��وط به شیوەمواردی که کم�سیون تحقیق عهدە  ) ۲(
�
های عمل�ای� دار تحقیق در مورد آنهاست، مستق�ما

های اطالعای� و امنیئ� است، که محرمانه بودە و با�د در جهت نهادهای دولئ� ذی��ط، از جمله سازمان
ن  منافع عمو� محرمانه با�� بمانند تا امن�ت عمو� و قانون حفظ شدە و از آس�ب الملل و به روابط بنی

ی شود.   اصل اعتماد در وا�ذاری اطالعات به دولت نیوز�لند جلوگ�ی

داند رازداری را حفظ نمودە، و تحقیق �ا هر بخ�� از بر این اساس، کم�سیون تحقیق با�د هر جا که الزم � ) ۳(
ن این کم�سیون تحقیق با�د در صورت  به الزم بودن  ص�شخ�آن را به صورت محرمانه انجام دهد. همچننی

� به اطالعات تحقیق (شامل مدارک، اظهارنامه ی، دس�� ن تداب�ی های جلسه ها، احکام ، صورتچننی
 دادگاە، و ه��ت شاهدان �ا اشخاص د�گر) را محدود کند. 

 -به منظور (الف) 

ن المل�)۱(  دولت نیوز�لند:  حفظ منافع امنیئ� �ا دفا� نیوز�لند �ا روابط بنی

فاظت از محرمانه بودن اطالعات ارائه شدە به نیوز�لند براساس اعتماد هر کشور �ا سازمان ح  )۲(
ن   المل� د�گر: بنی

 حفاظت از ه��ت شاهدان �ا اشخاص د�گر:        )۳(
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ی از آس�ب   )۴( ی، تحقیق و کشف جرائم:  به جلوگ�ی  حفظ قانون، از جمله پ�شگ�ی

 حصول اطمینان از حفظ حقوق محا�مٔه منصفانٔه فردی:       )۵(

، انضبا� �ا دادر� )۶( ، مدین های د�گر در حال حصول اطمینان از عدم آس�ب به دادر� جزایی
 حا�ن و در آیندە؛ �ا

 داند. ناسب �به هر دل�ل د�گری که کم�سیون تحقیق آن را م  (ب)

قانون اطالعات و  ۲۰۲بخش گزارش کم�سیون تحقیق نبا�د اطالعات حساس را فاش کند (تع��ف شدە در    )۴(
 ). ۲۰۱۷امن�ت  مصوب 

مارس  ۱۵چ�چ در تار�ــــخ کم�سیون سلطنئ� تحقیق در�ارە حمله به مساجد کرا�ست  ۶)۲مادٔە (مه با  ۲۲ضم�مه: در تار�ــــخ  ۱۰)۴( بند 
 ). LI 2019/105( ۲۰۱۹اصالح گرد�د، دستور اصالح  ۲۰۱۹

 د�گزارش ۱۱

 ۱۰باشد، تا تار�ــــخ های کم�سیون �ها و توص�هکم�سیون تحقیق با�د گزارش خود را، که شامل �افته )۱(
، ب ۲۰۱۹دسام��   ه فرماندار کل ارائه کند. به صورت کتئ�

ی برای اطمینان از امن�ت عمو�، کم�سیون تحقیق �س از   )۲( با توجه به لزوم اتخاذ بدون تأخ�ی هرگونه تدب�ی
باشد. در های موقت به فرماندار کل در حداقل زمان ممکن �منصوب شدن مأمور برر� لزوم ارائٔه توص�ه

ن توص�ه ، ز صورت لزوم ارائٔه چننی ها در هر زمان قبل از های موقت و خود این توص�همان ارائٔه توص�ههایی
 ئه گردد. اارائه گزارش نهایی کم�سیون تحقیق با�د به فرماندار کل ار 

کم�سیون تحقیق قبل از ارائه گزارش نهایی خود، با�د مشخص كند كه آ�ا مواردی از تحقیق وجود دارد  )۳(
 —که

 ۲۰۱۷قانون اطالعات و امن�ت مصوب  ۱۹۲بخش  و امن�ت اشارە شدە در با�د به کمیتٔه اطالعات  (الف)
  ؛ �اادە شود دگزارش 

از لحاظ عمل�ای� حساس هستند، از جمله مواردی که م��وط به روشهای جمع آوری و تول�د  (ب)
، �ا بازرس کل باشند اطالعات، �ا منابع اطالعای�  ، که با�د به وز�ر مسئول نهادهای اطالعای� و امنیئ�

 اطالعات و امن�ت، �ا هر دو گزارش دهد؛ و

ن است، کم�سیون تحقیق با�د بر طبق   د� باشد �ا گزارش بدهد. آن به دنبال گزارشا�ر چننی

مان را صادر نمودە و بدین وس�له ممهور به مهر نیوز�لند در این برای شهادت به این مورد، ما اجازٔە این کم�سیون
 شود. در ولینگتون � ۲۰۱۹آور�ل  ۸روز 

دی، صدراعظم و  م بانو َپت� ر� بانوی� اعظِم عضو� محفِل شاهد معتمد و دوست داشتئن ما شخص �س�ار مح��
ن و کل  �شاِن ل�اقت در نیوز�لنِد ما، عضو� ارشِد محفِل �شاِن خدمِت ما، فرماندار کل و فرماندٔە کل قوا در �زمنی

 قلمرو نیوز�لند. 

دی،   َپت� ر�
 فرماندار کل. 

http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2019/0072/latest/link.aspx?id=DLM7119036#DLM7119036
http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2019/0072/latest/link.aspx?id=DLM7119036#DLM7119036
http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2019/0072/latest/link.aspx?id=DLM7119036#DLM7119036
http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2019/0072/latest/link.aspx?id=LMS201401
http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2019/0072/latest/link.aspx?id=LMS201401
http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2019/0072/latest/link.aspx?id=DLM6921216#DLM6921216
http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2019/0072/latest/link.aspx?id=DLM6921216#DLM6921216


 8از  7صفحھٴ  

 به دستور عال�جناب،

 جاسیندا آرِدن
 نخست وز�ر. 

 مصوب در شورا،

،  ما�کل و�س��
. من��    شورای اجرایی

ن مصوب  صادر شدە تحت اخت�ارات  . ۲۰۱۲قانون تدو�ن و تص��ب قواننی

  

http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2019/0072/latest/link.aspx?id=DLM2997643
http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2019/0072/latest/link.aspx?id=DLM2997643
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 ۲۰۱۹آور�ل  ۸تار�ــــخ اطالع رساین در روزنامٔه رس� دولت نیوز�لند: 

 

 

 های مجددتذکرات م��وط به چاپ
 عمو� ۱

 ۱۵چ�چ در تار�ــــخ کم�سیون سلطنئ� تحقیق در�ارٔە حمله به مساجد کرا�ست  ۲۰۱۹این �ک چاپ مجدد از دستور 
 باشد که شامل همٔه اصالحات در آن دستور تا تار�ــــخ آخ��ن اصالح آن است. � ۲۰۱۹مارس 

 وضع�ت حقو��  ۲
های مجدد قانون مصوب اص� و تمام اصالحات آن مص��ه را، تا تار�ــــخ تص��ب، به چاپفرض بر این است که 

ن مصوب   ۱۸ بخش در  درسئ� ب�ان کنند.  ، مقرر شدە است كه این چاپ ۲۰۱۲قانون تدو�ن و تص��ب قواننی
ون�� منت�� شدە است ، دارای وضع�ت و ارزش �ك �سخٔه رس� در  آن  ۱۷ بخش مجدد، كه به صورت ال���

ون��  پچا  رس�مستق�م از این �سخهٔ قانون است. �سخٔه چاپ شدٔە  را  رس�اعتبار �ک �سخه  مجدد ال���
 . دارد 

ات و�را��� و قالئ�  ۳  تغی�ی
وحه در  ات و�را��� و قالئ� برای چاپ مجدد با استفادە از اخت�ارات م�� قانون تدو�ن و   ۲۶ تا  ۲۴ هایبخشتغی�ی

ن مصوب  ن به  انجام � ۲۰۱۲تص��ب قواننی شود. همچننی
 /conventions-http://www.pco.parociation.govt.nz/editorial  .مراجعه کن�د 
 های مندرج در این چاپ مجدداصالح�ه ۴

 )LI 2019/105(۲۰۱۹ دستور  ۲۰۱۹ مارس ۱۵ تار�ــــخ در  چ�چکرا�ست  مساجد  به حمله در�ارۀ  تحقیق سلطنئ�  کم�سیون

http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2019/0072/latest/link.aspx?id=DLM2998516#DLM2998516
http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2019/0072/latest/link.aspx?id=DLM2998515#DLM2998515
http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2019/0072/latest/link.aspx?id=DLM2998515#DLM2998515
http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2019/0072/latest/link.aspx?id=DLM2998532#DLM2998532
http://www.pco.parliament.govt.nz/editorial-conventions/
http://www.pco.parliament.govt.nz/editorial-conventions/
http://www.pco.parliament.govt.nz/editorial-conventions/
http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2019/0072/latest/link.aspx?id=LMS201390
http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2019/0072/latest/link.aspx?id=LMS201390
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	(ب)  همکاری بین نهادهای دولتی ذیربط، از جمله اینکه آیا هیچگونه قصوری در اشتراک اطلاعات بین نهادهای ذیربط وجود داشته است؛ و
	(پ)  اینکه آیا نهادهای دولتی ذیربط به دلیل تمرکز نامناسب منابع ضد تروریستی و یا اولویتها در مورد تهدیدات دیگر تروریستی نتوانستند حمله را پیشبینی یا برای آن برنامهریزی کنند؛ و
	(ت)  اینکه آیا هرکدام از نهادهای دولتی ذیربط استانداردهای لازم را رعایت نکردند یا به هر نحو دیگر، بطور کلی یا جزئی مقصر بودند؛ و
	(ث)   موارد دیگر مربوط به اهداف کمیسیون تحقیق، تا جاییکه برای تهیهٔ یک گزارش کامل لازم باشد.
	۵  موضوعاتی که کمیسیون تحقیق به دنبال توصیه کردن در مورد آنهاست
	(الف)  آیا نوعی از بهبود در گردآوری، به اشتراک گذاری و تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط نهادهای دولتی ذیربط وجود دارد که میتوانست از حمله جلوگیری کند، یا میتواند از این قبیل حملات در آینده جلوگیری کند. این بهبودها میتواند شامل بههنگام بودن، کفایت، اثربخ...
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	(پ) چگونگی واکنش نهادهای دولتی ذیربط به حملهٔ ۱۵ مارس ۲۰۱۹، پس از آغاز آن.
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