ﭼﺎپ ﻣﺠﺪد در ﺗﺎر�ـ ــﺦ  ۲۲ﻣﻪ ۲۰۱۹

ٔ
�
ﺳﻠﻄﻨی ﺗﺤﻘﯿﻖ در�ﺎرە ﺣﻤﻠﻪ بﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐﺮا�ﺴﺖﭼ�چ در
کﻤ�ﺴﯿﻮن
ﺗﺎر� ـ ـﺦ  ۱۵ﻣﺎرس  ۲۰۱۹دﺳﺘﻮر ۲۰۱۹
)(LI 2019/72
ﺗﺬﮐﺮ

ین
ﻗﻮاﻧن ﻣﺼﻮب  ۲۰۱۲ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮدە ﺷﺪەاﻧﺪ در اﯾﻦ ﭼﺎپ ﻣﺠﺪد رﺳ� آﻣﺪەاﻧﺪ.
ﺗﻐﯿ� �ای ﮐﻪ بﻪ ﻣﻮﺟﺐ ز�ﺮبﺨﺶ  ۲از بﺨﺶ  ۲ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺪو�ﻦ و ﺗﺼ��ﺐ
ی
�
ﻟ�ﺴئ از اﺻﻼﺣﺎت درج ﺷﺪە را اراﺋﻪ � دهﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ  ۴در پﺎ�ﺎن اﯾﻦ ﭼﺎپ ﻣﺠﺪد،
ٔ
ٔ
ﻋهﺪە ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر داﺧﻠﻪ �بﺎﺷﺪ.
ادارە اﻧﺠﺎم اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺮ

ٔ
�زﻣنهﺎ�ﺶ ،رﺋ�ﺲ ]ﮐﺸﻮرهﺎی[ �
ین
ین
ﻣﺸ�ک اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ،
اﻟ�ابﺖ دوم ،بﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻠ�ﻪ ﻧﯿﻮز�ﻠﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻠﻤﺮوهﺎ و
ﻣﺪاﻓﻊ دﯾﻦ:
بﻪ -

ٔ
آﺳن �ﺎﻧﮓ �
� و�ﻠ�ﺎم ﮔ�ﻠﻮ � ن
ﮔﯿ� � ن
�ﺸﺎن ﻟ�ﺎﻗﺖ:
ﻣﺤﻔﻞ
ﻣﺤ�م ،ﺷﻮاﻟ�ﻪ
ِ
ِ
ٔ
ٔ
ین
ا�ﻠن ِاﻣﺎ ِﮐ ی ن
ژ ین
ﭘ�ﺸن
ﺳﻔ�
ن ،ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژەهﺎی و�ﮋە ] Te Rūnanga o Ngāi Tahuﺷﻮرای ﻋﺎ� ﻃﺎ�ﻔﻪ ﻧﺎیﺗﺎهﻮ[ و ی
ﻧﯿﻮز�ﻠﻨﺪ در ﺷ��:

بﺎ درود!
ٔ
ٔ
�
در�ﺎرە ﺣﻤﻠﻪ بﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐﺮا�ﺴﺖﭼ�چ در ﺗﺎر� ــﺦ  ۱۵ﻣﺎرس
ﺳﻠﻄﻨی ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﺎ ،بﻪ وﺳ�ﻠﻪ اﯾﻦ کﻤ�ﺴﯿﻮنﻣﺎن ،کﻤ�ﺴﯿﻮن
 ۲۰۱۹را ا�ﺠﺎد � ﮐﻨ�ﻢ.

اﯾﻦ دﺳﺘﻮر در ﺷﻮرا ،کﻤ�ﺴﯿﻮن ﻣﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮارد ز�ﺮ �ﺸﮑ�ﻞ �دهﺪ—
ن
ﻋﻠ�ﺎﺣ�ت ﻣﻠ�ﻪ ی ن
�
اﻟ�ابﺖ دوم ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار کﻞ ﻧﯿﻮز�ﻠﻨﺪ را در ﺗﺎر� ــﺦ ۲۸
ﺣﮑﻮﻣی
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺘ�ﺎر ﺣکﻢ
)اﻟﻒ(
ا�ﺘ� � ۱۹۸۳ﺸﮑ�ﻞ دادە؛* و
�
)ب(
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺘ�ﺎر بﺨﺶ  ۶ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت ﻣﺼﻮب  ۲۰۱۳و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات آن ﻗﺎﻧﻮن؛ و
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺻ�ﻪ و بﺎ رﺿﺎ�ﺖ ﺷﻮرای اﺟﺮ یای.
)پ(
*SR 1983/225
ٔ
�
ﺳﻠﻄﻨی ﺗﺤﻘﯿﻖ در�ﺎرە ﺣﻤﻠﻪ بﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐﺮا�ﺴﺖﭼ�چ در ﺗﺎر� ــﺦ ۱۵
ﻣﻘﺪﻣﻪ :اﺻﻼح ﺷﺪە در ﺗﺎر� ــﺦ  ۲۲ﻣﻪ  ،۲۰۱۹بﻪ وﺳ�ﻠﻪ ﺑﻨﺪ  ۴کﻤ�ﺴﯿﻮن
ﻣﺎرس  ۲۰۱۹دﺳﺘﻮر اﺻﻼح .(LI 2019/105) ۲۰۱۹

۱

ﻋﻨﻮان

۲

آﻏﺎز

۳

ﺗﻔﺴ�
ی

دﺳﺘﻮر

ٔ
�
در�ﺎرە ﺣﻤﻠﻪ بﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐﺮا�ﺴﺖﭼ�چ در ﺗﺎر� ــﺦ  ۱۵ﻣﺎرس
ﺳﻠﻄﻨی ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﯾﻦ دﺳﺘﻮر  ۲۰۱۹کﻤ�ﺴﯿﻮن
� ۲۰۱۹بﺎﺷﺪ.
ٔ
روزﻧﺎﻣﻪ رﺳ� دوﻟﺖ ﻧﯿﻮز�ﻠﻨﺪ ﻗﺎبﻞ اﺟﺮا � بﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ،در روز بﻌﺪ از ﺗﺎر� ــﺦ اﻧتﺸﺎر آن در
در اﯾﻦ دﺳﺘﻮر—،
ٔ
�
ﺳﻠﻄﻨی ﺗﺤﻘﯿﻖ در�ﺎرە ﺣﻤﻠﻪ بﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐﺮا�ﺴﺖﭼ�چ در ﺗﺎر� ــﺦ ۱۵
کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ بﻪﻣﻌﻨﺎی کﻤ�ﺴﯿﻮن
ﻣﺎرس  ۲۰۱۹اﺳﺖ ﮐﻪ بﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر �ﺸﮑ�ﻞ ﺷﺪە اﺳﺖ.
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ٔ
�
ادارە اﻣﻨ�ﺖ ارﺗبﺎﻃﺎت دوﻟﺖ ،پﻠ�ﺲ
دوﻟی ذﯾ��ﻂ بﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨ�ﺖ ﻧﯿﻮز�ﻠﻨﺪ،
ﻧهﺎدهﺎی
ٔ
ﻧﯿﻮز�ﻠﻨﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت گﻤﺮک ﻧﯿﻮز�ﻠﻨﺪ ،ادارە ﻣهﺎﺟﺮت ﻧﯿﻮز�ﻠﻨﺪ و هﺮ ﻧهﺎد د�ﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﺎ�ﻒ �ﺎ ﻋﻤﻠ�ﺮد آن از
ﻧﻈﺮ کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ،بﺎ�ﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ��ا�ﻂ ﻣﺮﺟﻊ اﯾﻦ ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

۴

�
ﺳﻠﻄﻨی �ﺸﮑ�ﻞ ﺷﺪ
کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ

۵

�
ﺗﺤﻘ�� ﮐﻪ دارای اهﻤ�ﺖ ﻋﻤﻮ� اﺳﺖ
ﻣﻮﺿ�ع ﻣﻮرد

۶

اﻋﻀﺎء و رﺋ�ﺲ کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ

)(۱
)(۲

۷

ٔ
�
در�ﺎرە ﺣﻤﻠﻪ بﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐﺮا�ﺴﺖﭼ�چ در ﺗﺎر� ــﺦ  ۱۵ﻣﺎرس � ،۲۰۱۹ﺸﮑ�ﻞ ﺷﺪە
ﺳﻠﻄﻨی ﺗﺤﻘﯿﻖ،
کﻤ�ﺴﯿﻮن
اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿ�ع دارای اهﻤ�ﺖ ﻋﻤﻮ� ﮐﻪ کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋهﺪەدار ﺑﺮر� آن اﺳﺖ بﻪ ��ح ز�ﺮ �بﺎﺷﺪ -
)اﻟﻒ( ﻧهﺎدهﺎی �
دوﻟی ذﯾ��ﻂ از ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ هﺎی ﻓﺮدی ﮐﻪ در رابﻄﻪ بﺎ ﺣﻤﻠﻪ بﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﻮر و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼ� ﻟﯿﻨﻮود
در ﮐﺮا�ﺴﺖﭼ�چ در ﺗﺎر� ــﺦ  ۱۵ﻣﺎرس  ۲۰۱۹ﻣﺘهﻢ بﻪ ارﺗکﺎب بﻪ ﺟﺮم ﺷﺪە ،ﻗبﻞ از اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﭼﻪ
�دا�ﺴﺘﻪاﻧﺪ؛ و
�
)ب( ﻧهﺎدهﺎی �
اﻗﺪاﻣﺎی )ا�ﺮ اﻗﺪا� اﻧﺠﺎم ﺷﺪە( بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ اﯾﻦ آ�ﺎ� اﻧﺠﺎم دادەاﻧﺪ؛ و
دوﻟی ذﯾ��ﻂ ﭼﻪ
ﺗﺪاﺑ� د�ﮕﺮی ی ن
ﻧ� وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧهﺎدهﺎی �
ﺟﻠﻮﮔ�ی از ﺣﻤﻠﻪ اﺗﺨﺎذ
دوﻟی ذﯾ��ﻂ �ﺗﻮا�ﺴتﻨﺪ ﺑﺮای
)پ( آ�ﺎ
ی
ی
ﻛﻨﻨﺪ؛ و
ن
�
�
ن
ﭼﻨن ﺣﻤﻼی در آﯾﻨﺪە
ﺗﺪاﺑ� اﺿﺎ� د�ﮕﺮی بﺎ�ﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧهﺎدهﺎی دوﻟی ذﯾ��ﻂ ﺑﺮای
)ت( ﭼﻪ
ی
ی
ﺟﻠﻮﮔ�ی از ی
اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد.
اﻓﺮاد ز�ﺮ بﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ی ن
ﺗﻌﯿن � ﺷﻮﻧﺪ:
ٔ
آﺳن �ﺎﻧﮓ �
ِ� و�ﻠ�ﺎم ﮔ�ﻠﻮ � ن
ﮔﯿ� � ن
�ﺸﺎن ﻟ�ﺎﻗﺖ:
ﻣﺤﻔﻞ
ﻣﺤ�م ،ﺷﻮاﻟ�ﻪ
)اﻟﻒ(
ِ
ِ
ا�ﻠن ِاﻣﺎ ِﮐ ی ن
ژ ین
ن.
)ب(
ٔ
�
�
ن
ن
ﻣﺤﻔﻞ
ﮔﯿ� آﺳن �ﺎﻧﮓ ﻣﺤ�م ،ﺷﻮاﻟ�ﻪ
ﺷﺨ� ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ رﺋ�ﺲ کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻮد �ِ ،و�ﻠ�ﺎم ﮔ�ﻠﻮ �
ِ
�ﺸﺎن ﻟ�ﺎﻗﺖ اﺳﺖ.
ِ

�
ﺳﻠﻄﻨی ﺗﺤﻘﯿﻖ در�ﺎرە ﺣﻤﻠﻪ بﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐﺮا�ﺴﺖﭼ�چ در ﺗﺎر� ــﺦ  ۱۵ﻣﺎرس  ۲۰۱۹ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ
ﺑﻨﺪ  :۶در ﺗﺎر� ــﺦ  ۲۲ﻣﻪ بﺎ ﺑﻨﺪ  ۵کﻤ�ﺴﯿﻮن
ﮔﺮد�ﺪ ،دﺳﺘﻮر اﺻﻼح .(LI 2019/105) ۲۰۱۹

ن
ﺗﺎر�� ﮐﻪ کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ �ﺗﻮاﻧﺪ ��وع بﻪ ﺑﺮر� ﻣﺪارک ﮐﻨﺪ

کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ �ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮر� ﻣﺪارک را از ﺗﺎر� ــﺦ  ۱۳ﻣﻪ  ۲۰۱۹آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.

۸

��ا�ﻂ ﻣﺮﺟﻊ

۹

ٔ
ﺣﻮزە ذﯾ��ﻂ

��ا�ﻂ ﻣﺮﺟﻊ کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺿﻤ�ﻤﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪە اﺳﺖ.
ٔ
در اهﺪاف بﺨﺶ  ۴ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت ﻣﺼﻮب  ،۲۰۱۳ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر داﺧﻠﻪ ﺣﻮزە ذﯾ��ﻂ کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﻮدە و ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر اداری ﻣ��ﻮط بﻪ کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ �بﺎﺷﺪ.

ﺿﻤ�ﻤﻪ
��ا�ﻂ ﻣﺮﺟﻊ
cl 8

۱

ﭘ�ﺸیﻨﻪ

) (۱

در  ۱۵ﻣﺎرس  ،۲۰۱۹ﻓﺮدی بﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﻮر و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼ� ﻟﯿﻨﻮود در ﮐﺮا�ﺴﺖﭼ�چ ،در ﺣﺎ� ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران در
ﺣﺎل ﻋبﺎدت ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد .ﭘﻨﺠﺎە و �ﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ و ﺑ�ﺶ از  50ﻧﻔﺮ د�ﮕﺮ زﺧ� ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از
آﻧﺎن ﺟﺮاﺣﺖ ﺟﺪی داﺷتﻨﺪ� .ﮏ ﻓﺮد در رابﻄﻪ بﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺘهﻢ بﻪ ارﺗکﺎب بﻪ ﺟﺮم ﮔﺮد�ﺪە و در اﻧﺘﻈﺎر دادگﺎە
اﺳﺖ.
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)(2

ﺳﻠﻄﻨی ﻣﻨﺼﻮب ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﻧهﺎدهﺎی �
�
دوﻟی
دوﻟﺖ اﻋﻼم ﮐﺮدە اﺳﺖ ﮐﻪ �ﮏ کﻤ�ﺴﯿﻮن
ذﯾ��ﻂ از ﻓﻌﺎﻟ�ﺖهﺎی اﯾﻦ ﻓﺮد ﭘ�ﺶ از ﺣﻤﻠﻪ ،هﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام اﯾﻦ ﻧهﺎدهﺎ در ﭘﯿﻮﻧﺪ بﺎ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت )ا�ﺮ اﻗﺪا�
�
�
اﻗﺪاﻣﺎی ﮐﻪ
ﺟﻠﻮﮔ�ی از اﯾﻦ ﺣﻤﻼت اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ ،و
اﻗﺪاﻣﺎی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧهﺎدهﺎ �ﺗﻮا�ﺴتﻨﺪ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﺷﺪە(،
ی
ﭼﻨن ﺣﻤ �
ﮔ�ی از ی ن
ﻼی در آﯾﻨﺪە بﺎ�ﺪ اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧهﺎدهﺎ ﺑﺮای ﭘ�ﺶ ی
�
اﯾﻦ کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ بﺎ�ﺪ ﻓﻮرا در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮔﺰارش دهﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ ﮔﺰ �
ﻣﻌﺘ� در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ار� ﻣﺴﺘﻘﻞ و �
ٔ
داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ ﺗﺎ بﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﻮز�ﻠﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎن آن ،اﻃﻤﯿﻨﺎن دهﺪ ﮐﻪ کﻠ�ﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟهﺖ
ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻣﻨ�ﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧهﺎدهﺎی �
دوﻟی ذﯾ��ﻂ اﻧﺠﺎم �ﺷﻮد.

)(4

دوﻟﺖ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ اﻣﻮر بﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﻮز�ﻠﻨﺪ ارﺗبﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
ٔ
�
کﻠ�ﻪ ﻧهﺎدهﺎی �
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎی ﮐﻪ اﯾﻦ
دوﻟی ذﯾ��ﻂ ،ﭘﺮﺳﻨﻞ و کﺎرﻣﻨﺪان ،بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ اهﻤ�ﺖ
دوﻟﺖ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ
ٔ
کﻤ�ﺴﯿﻮن وﻇ�ﻔﻪ ﺑﺮر� و ﮔﺰارش در ﻣﻮرد آﻧهﺎ را دارد ،ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای هﻤکﺎری بﺎ اﯾﻦ کﻤ�ﺴﯿﻮن
ین
هﺎی را در�ﺎﻓﺖ ﮐﺮدە اﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ .دوﻟﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻀﻤن ی

)(3

)(5

ﺑﻨﺪ ) ۱(۱ﺿﻤ�ﻤﻪ :در ﺗﺎر� ــﺦ  ۲۲ﻣﻪ بﺎ ٔ
�
ﺳﻠﻄﻨی ﺗﺤﻘﯿﻖ در�ﺎرە ﺣﻤﻠﻪ بﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐﺮا�ﺴﺖﭼ�چ در ﺗﺎر� ــﺦ  ۱۵ﻣﺎرس
ﻣﺎدە ) ۶(۱کﻤ�ﺴﯿﻮن
 ۲۰۱۹ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ ﮔﺮد�ﺪ ،دﺳﺘﻮر اﺻﻼح .(LI 2019/105) ۲۰۱۹

2

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

�
ﻣﻮﺿ�ع اهﻤ�ﺖ ﻋﻤﻮ� ﮐﻪ اﯾﻦ کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﺮر� آن ﺷﺪە ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ز�ﺮ اﺳﺖ—
)اﻟﻒ( ﻧهﺎدهﺎی �
دوﻟی ذﯾ��ﻂ از ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ هﺎی ﻓﺮدی ﮐﻪ در رابﻄﻪ بﺎ ﺣﻤﻠﻪ بﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﻮر و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼ� ﻟﯿﻨﻮود
در ﮐﺮا�ﺴﺖﭼ�چ در ﺗﺎر� ــﺦ  ۱۵ﻣﺎرس  ۲۰۱۹ﻣﺘهﻢ بﻪ ارﺗکﺎب بﻪ ﺟﺮم ﺷﺪە ،ﻗبﻞ از اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﭼﻪ
�دا�ﺴﺘﻪاﻧﺪ؛ و
�
)ب( ﻧهﺎدهﺎی �
اﻗﺪاﻣﺎی )ا�ﺮ اﻗﺪا� اﻧﺠﺎم ﺷﺪە( بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ اﯾﻦ آ�ﺎ� اﻧﺠﺎم دادەاﻧﺪ؛ و
دوﻟی ذﯾ��ﻂ ﭼﻪ
)پ(

)ت(

۳

ﺗﺪاﺑ� د�ﮕﺮی ی ن
ﻧ� وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧهﺎدهﺎی �
ﺟﻠﻮﮔ�ی از ﺣﻤﻠﻪ اﺗﺨﺎذ
دوﻟی ذﯾ��ﻂ �ﺗﻮا�ﺴتﻨﺪ ﺑﺮای
آ�ﺎ
ی
ی
ﻛﻨﻨﺪ؛ و
ن
�
�
ﺟﻠﻮﮔ�ی از ی ن
ﺣﻤﻼی در آﯾﻨﺪە
ﭼﻨن
دوﻟی ذﯾ��ﻂ ﺑﺮای
ﺗﺪاﺑ� اﺿﺎ� د�ﮕﺮی بﺎ�ﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧهﺎدهﺎی
ﭼﻪ
ی
ی
اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد.

ٔ
ﻣﺤﺪوە ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت
کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای رﺳ�ﺪن بﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد ،بﺎ�ﺪ در ﻣﻮارد ز�ﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ -
)اﻟﻒ( ﻓﻌﺎﻟ�ﺖهﺎی ﻓﺮد ﻗبﻞ از ﺣﻤﻠﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ن
�
ﺳ�ی ﻧﻤﻮدە اﺳﺖ؛ و
) (۱اﻃﻼﻋﺎت ﻣ��ﻮط بﻪ زﻣﺎی ﮐﻪ وی در اﺳ�اﻟ�ﺎ �
) (۲ورود و اﻗﺎﻣﺖ وی در ﻧﯿﻮز�ﻠﻨﺪ؛ و
) (۳ﻣﺴﺎﻓﺮﺗهﺎی وی ،هﻢ در داﺧﻞ ﻧﯿﻮز�ﻠﻨﺪ و هﻢ در ﺳﻄﺢ ی ن
ﺑناﻟﻤﻠ�؛ و
�
) (۴ﭼﮕﻮﻧ� بﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺠﻮز اﺳﻠﺤﻪ ،اﺳﻠﺤﻪهﺎ و ﻣهﻤﺎت ﺗﻮﺳﻂ وی؛ و
ٔ
اﺳﺘﻔﺎدە او از ﺷبﮑﻪهﺎی اﺟﺘﻤﺎ� و ﺳﺎﯾﺮ رﺳﺎﻧﻪهﺎی آﻧﻼﯾﻦ؛ و
)(۵
) (۶ارﺗبﺎط وی بﺎ د�ﮕﺮان ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ در ﺧﺎرج از ﻧﯿﻮز�ﻠﻨﺪ؛ و
دوﻟی ذﯾ��ﻂ از ﻓﻌﺎﻟ�ﺖهﺎی اﯾﻦ ﻓﺮد ﭘ�ﺶ از ﺣﻤﻠﻪ ﭼﻪ اﻃﻼ �
)ب( ﻧهﺎدهﺎی �
ﻋﺎی داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧهﺎدهﺎ در ﭘﯿﻮﻧﺪ
�
بﺎ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻪ اﻗﺪا� اﻧﺠﺎم دادەاﻧﺪ )ا�ﺮ اﻗﺪا� اﻧﺠﺎم ﺷﺪە( ،و آ�ﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑ�ﺸ�ی ﺑﻮدە ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺟﻠﻮﮔ�ی از اﯾﻦ ﺣﻤﻼت اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ؛ و
ﻧهﺎدهﺎ �ﺗﻮا�ﺴتﻨﺪ ﺑﺮای
ی
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۴

)ج(

ن
دوﻟی ذﯾ��ﻂ ﺟهﺖ ﺟﻤﻊآوری و �ﺎ بﻪ �
�
اﺷ�ا�
ﻗﺎﻧﻮی ،ﺑﺮای ﻧهﺎدهﺎی
اﯾﻨﻜﻪ آ�ﺎ ﻣﻮاﻧ� ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاﻧﻊ
�
ن
ﭼﻨن اﻃﻼﻋﺎی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ؛ و
ﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ﻣ��ﻮط بﻪ ﺣﻤﻠﻪ� ،ﺎ اﻗﺪام ﻋﻤ� ﺑﺮ اﺳﺎس ی

)د(

�
اﯾﻨﮑﻪ آ�ﺎ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ �ﺎ ی ن
دوﻟی
ﺗﻌﯿن اوﻟ��ﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺿﺪ ﺗﺮور�ﺴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻧهﺎدهﺎی
ذﯾ��ﻂ ،ﻗبﻞ از ﺣﻤﻠﻪ ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

�
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎی ﮐﻪ کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ بﻪ دﻧبﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن آﻧهﺎﺳﺖ
کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ بﺎ�ﺪ �ﺎﻓﺘﻪهﺎی ﺧﻮد را در رابﻄﻪ بﺎ ﻣﻮارد ز�ﺮ ﮔﺰارش دهﺪ:
�
دوﻟئ ذﯾ��ﻂ اراﺋﻪ ﺷﺪە و �ﺎ در �
�
دﺳ�س آﻧﺎن ﺑﻮدە ﮐﻪ �ﺗﻮا�ﺴﺘﻪ و �ﺎ
اﻃﻼﻋﺎئ بﻪ ﻧهﺎدهﺎی
)اﻟﻒ( اﯾﻨﮑﻪ آ�ﺎ
�
�
ن
ﭼﻨن اﻃﻼﻋﺎئ اراﺋﻪ ﺷﺪە و �ﺎ در دﺳ�س ﺑﻮدە ،ﻧهﺎدهﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
�بﺎ�ﺴﺖ آﻧهﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،و ا�ﺮ ی
بﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت پﺎﺳﺦ دادەاﻧﺪ ،و آ�ﺎ اﯾﻦ پﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدە؛ و
دوﻟی ذﯾ��ﻂ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ آ�ﺎ هﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻗﺼﻮری در �
�
اﺷ�ا� اﻃﻼﻋﺎت ی ن
)ب( هﻤکﺎری ی ن
ﺑن
ﺑن ﻧهﺎدهﺎی
ﻧهﺎدهﺎی ذﯾ��ﻂ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ و
)پ(

)ت(

)ث(

۵
) (۱

ٔ
در�ﺎرە ﻣﻮارد ز�ﺮ ﺗﻮﺻ�ﻪهﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ:
کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ بﺎ�ﺪ
)اﻟﻒ( آ�ﺎ ﻧﻮ� از ﺑهﺒﻮد در ﮔﺮدآوری ،بﻪ �
�
دوﻟی
اﺷ�ا� ﮔﺬاری و ﺗﺠ��ﻪ و ﺗﺤﻠ�ﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻧهﺎدهﺎی

)پ(

۶

�
دوﻟی ذﯾ��ﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎی ﻻزم را رﻋﺎ�ﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ �ﺎ بﻪ هﺮ ﻧﺤﻮ د�ﮕﺮ،
اﯾﻨﮑﻪ آ�ﺎ هﺮﮐﺪام از ﻧهﺎدهﺎی
بﻄﻮر ک� �ﺎ ئ
ﺟﺰئ ﻣﻘ� ﺑﻮدﻧﺪ؛ و
ٔ
ﺗه�ﻪ �ﮏ ﮔﺰارش کﺎﻣﻞ ﻻزم بﺎﺷﺪ.
ﺟﺎیﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﻮارد د�ﮕﺮ ﻣ��ﻮط بﻪ اهﺪاف کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﺎ ی

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

)ب(

) (۲

�
�
ﺗﺮور�ﺴی و �ﺎ اوﻟ��ﺖهﺎ در ﻣﻮرد
دوﻟی ذﯾ��ﻂ بﻪ دﻟ�ﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺿﺪ
اﯾﻨﮑﻪ آ�ﺎ ﻧهﺎدهﺎی
ن
�
ﺗهﺪ�ﺪات د�ﮕﺮ ﺗﺮور�ﺴی ﻧﺘﻮا�ﺴتﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ را ﭘ�ﺶﺑﯿی �ﺎ ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر�ﺰی ﮐﻨﻨﺪ؛ و

ﺟﻠﻮﮔ�ی ﮐﻨﺪ� ،ﺎ �ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻗﺒ�ﻞ ﺣﻤﻼت در آﯾﻨﺪە
ذﯾ��ﻂ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ �ﺗﻮا�ﺴﺖ از ﺣﻤﻠﻪ
ی
�
�
ﻮﮔ�ی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑهﺒﻮدهﺎ �ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ بﻪهﻨگﺎم ﺑﻮدن ،ﮐﻔﺎ�ﺖ ،اﺛ��ﺨ� ،و هﻤﺎهﻨ� ﺑﺮای آﺷکﺎر
ﺟﻠ ی
�
�
ن
ﮐﺮدن ،اﺷ�ا� ﮔﺬاری �ﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻃﻼﻋﺎت یﺑن ﻧهﺎدهﺎی دوﻟی ذﯾ��ﻂ بﺎﺷﺪ و� بﺪﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺤﺪود
ﻧ�ﺷﻮد؛ و
�
ﺗﻐﯿ� �ای ،در ﺻﻮرت وﺟﻮد ،بﺎ�ﺪ در ﺟهﺖ ﺑهﺒﻮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪهﺎی ﻧهﺎد �
ﻋﻤﻠ�ﺎی
دوﻟی ذﯾ��ﻂ� ،ﺎ ﺷﯿﻮەهﺎی
ﭼﻪ ی
�
ن
ﭼﻨن ﺣﻤﻼی در آﯾﻨﺪە اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد؛ و
ﻣ��ﻮﻃﻪ ،ﭘ�ﺎدەﺳﺎزی ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای
ی
ﺟﻠﻮﮔ�ی از ی
ٔ
ﺗه�ﻪ �ﮏ ﮔﺰارش کﺎﻣﻞ ﻻزم بﺎﺷﺪ.
ﻣﻮارد د�ﮕﺮ ﻣ��ﻮط بﻪ اهﺪاف کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﺎ ﺟﺎ ییﮐﻪ ﺑﺮای

ﺟﻠﻮﮔ�ی از ا�ﺠﺎد ﺷﺒهﻪ ،ﺗﻮﺻ�ﻪهﺎ �ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣ��ﻮط بﻪ ﻗﺎﻧﻮن )اﻣﺎ ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣ��ﻮط بﻪ ﺳﻼحهﺎی ﮔﺮم(،
ﺑﺮای
ی
�
ن
ن
ﻋن ﺣﺎل ﺳﺎزگﺎری
ﺳ�ﺎﺳﺖﮔﺬاریهﺎ،
ﻗﻮاﻧن ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎ� ،ﺎ ﺷﯿﻮەهﺎی ﻣ��ﻮط بﻪ �ا�ﻂ ﻣﺮﺟﻊ بﺎﺷﻨﺪ ،و در ی
ی
ٔ
ٔ
بﺎ ارزﺷهﺎی پﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪە �ﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.

ٔ
ﺣ�ﻄﻪ اﺧﺘ�ﺎرات کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ

) (۱

ﮔ�ی در ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ بﺨﺶ  ۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت ﻣﺼﻮب  ،۲۰۱۳کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺧﺘ�ﺎر ﺗﺼﻤ�ﻢ ی
ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ن
ﻣﺪئ ،ﮐ�ﻔﺮی �ﺎ اﻧﻀبﺎ� هﯿﭻ ﺷﺨ� را ﻧﺪارد ،اﻣﺎ �ﺗﻮاﻧﺪ در اﻋﻤﺎل اﺧﺘ�ﺎرات و اﻧﺠﺎم وﻇﺎ�ﻒ
ﺗﻘﺼ� ﻧﻤﻮدە و �ﺎ در ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت بﻌﺪی ﺑﺮای ی ن
ﺧﻮد ،اﻗﺪام بﻪ � ن
ﺗﻌﯿن ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﺗﻮﺻ�ﻪ ﻧﻤﺎ�ﺪ.
�ﺎﻓن
ی

) (۲

کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧبﺎ�ﺪ درﻣﻮرد ﮔﻨﺎەکﺎری �ﺎ �یﮔﻨﺎ� ﺷﺨ� ﮐﻪ در رابﻄﻪ بﺎ ﺣﻤﻠﻪ بﻪ ارﺗکﺎب بﻪ ﺟﺮا�ﻢ ﻣﺘهﻢ
ﺷﺪە اﺳﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ.

) (۳

ﻧهﺎی ﮔﺰارش ﮐﻨﺪ:
کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧبﺎ�ﺪ در رابﻄﻪ بﺎ ﻣﻮارد ز�ﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﺼﻤ�ﻢ ی
ﮔ�ی� ،ﺎ بﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ �ﺎ ی
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)اﻟﻒ( اﺻﻼﺣﺎت در ﻗﺎﻧﻮن ﻣ��ﻮط بﻪ ﺳﻼحهﺎی ﮔﺮم )ز�ﺮا دوﻟﺖ بﻪ ﻃﻮر ﺟﺪا�ﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿ�ع را دﻧبﺎل � ﮐﻨﺪ(:
دوﻟی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ �
)ب( ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﻧهﺎدهﺎ �ﺎ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﺧﺎرج از بﺨﺶ �
�ﺴ�هﺎی رﺳﺎﻧﻪای:
)پ(

�
ٔ
ﭼﮕﻮﻧ� وا�نﺶ ﻧهﺎدهﺎی �
ﺣﻤﻠﻪ  ۱۵ﻣﺎرس � ،۲۰۱۹ﺲ از آﻏﺎز آن.
دوﻟی ذﯾ��ﻂ بﻪ

۷

بﮕ�د
کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ �ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت �ﺎ ﺑﺮر�هﺎ را در ﻧﻈﺮ ی

۸

کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ �ﺗﻮاﻧﺪ بﺎ ﻧهﺎدهﺎ �ﺎ اﺷﺨﺎص د�ﮕﺮ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﺪ

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

) (۱

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

) (۲

دوﻟﺖ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﻛﻪ کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺨﺺ �ﺎ اﺷﺨﺎ� را بﺎ ﺻﻼﺣ�ﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای كﻤﻚ بﻪ اﯾﻦ
کﻤ�ﺴﯿﻮن در ارﺗبﺎط ﺧﻮد بﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﻮز�ﻠﻨﺪ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ کﻤ�ﺴﯿﻮن در ﺻﻮرت ﻧ�ﺎز ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم وﻇﺎ�ﻒ ﺧﻮد بﺎ آن ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاهﺪ ﻛﺮد.

۹

ٔ
ﻧﺤﻮە اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت

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

ﭘﺮﺳﻨﻞ و کﺎرﮐﻨﺎن ﻧهﺎدهﺎی ذﯾ��ﻂ؛ و

)ب(

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

۱۰

اﺻﻮل کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ

) (۱

بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ ﻟﺰوم ﮔﺰارشد� ﻣﺆﺛﺮ درﻣﻮرد ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ��ا�ﻂ ﻣﺮﺟﻊ ،کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺄﻣﻮر�ﺖ دارد
ٔ
اﺳﺘﻔﺎدە هﺮ ﻓﺮد و
ﺟهﺖ اﻋﻤﺎل اﺧﺘ�ﺎرات و اﻧﺠﺎم وﻇﺎ�ﻒ ﺧﻮد و ﮔﺰارشد� بﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل
�ﺎ ﮔﺮو� )از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ در رابﻄﻪ بﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺘهﻢ بﻪ ارﺗکﺎب بﻪ ﺟﺮم ﮔﺮد�ﺪە( از روﻧﺪ کﺎری و �ﺎ ﮔﺰارش
ن
ﻗﺎﻧﻮی و �ﺎ هﺮﮔﻮﻧﻪ آﺳ�ﺐ بﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮ� بﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻏ�
کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺟهﺖ ﺗﺮو� ــﺞ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖهﺎی ی
�
�
ﻋﻤﻠ�ﺎی
ﻣﻮاردی ﮐﻪ کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋهﺪەدار ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد آﻧهﺎﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﻘ�ﻤﺎ ﻣ��ﻮط بﻪ ﺷﯿﻮەهﺎی
�
�
ﻧهﺎدهﺎی �
اﻣﻨﯿی اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدە و بﺎ�ﺪ در ﺟهﺖ
اﻃﻼﻋﺎی و
دوﻟی ذﯾ��ﻂ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی
�
بﺎ� بﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﻨ�ﺖ ﻋﻤﻮ� و ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﺷﺪە و از آﺳ�ﺐ بﻪ روابﻂ ی ن
ﺑناﻟﻤﻠﻞ و
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮ� ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
ﺟﻠﻮﮔ�ی ﺷﻮد.
اﺻﻞ اﻋﺘﻤﺎد در وا�ﺬاری اﻃﻼﻋﺎت بﻪ دوﻟﺖ ﻧﯿﻮز�ﻠﻨﺪ
ی

) (۳

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ بﺎ�ﺪ هﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻻزم �داﻧﺪ رازداری را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدە ،و ﺗﺤﻘﯿﻖ �ﺎ هﺮ �
بﺨ� از
ین
آن را بﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دهﺪ.
هﻤﭽﻨن اﯾﻦ کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ بﺎ�ﺪ در ﺻﻮرت �ﺸﺨ�ﺺ بﻪ ﻻزم ﺑﻮدن
ﭼﻨن ﺗﺪاﺑ�ی� ،
ین
دﺳ�� بﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪارک ،اﻇهﺎرﻧﺎﻣﻪهﺎ ،اﺣکﺎم  ،ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪهﺎی
ی
دادگﺎە ،و ه��ﺖ ﺷﺎهﺪان �ﺎ اﺷﺨﺎص د�ﮕﺮ( را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ.

)(۲

)اﻟﻒ( بﻪ ﻣﻨﻈﻮر -
�
اﻣﻨﯿی �ﺎ دﻓﺎ� ﻧﯿﻮز�ﻠﻨﺪ �ﺎ روابﻂ ی ن
ﺑن اﻟﻤﻠ� دوﻟﺖ ﻧﯿﻮز�ﻠﻨﺪ:
)(۱ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ
)(۲

)(۳
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ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪە بﻪ ﻧﯿﻮز�ﻠﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﺘﻤﺎد هﺮ ﮐﺸﻮر �ﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ین
ﺑناﻟﻤﻠ� د�ﮕﺮ:
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ه��ﺖ ﺷﺎهﺪان �ﺎ اﺷﺨﺎص د�ﮕﺮ:

)(۴
)(۵
)(۶

ﭘ�ﺸﮕ�ی ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮐﺸﻒ ﺟﺮاﺋﻢ:
ﺟﻠﻮﮔ�ی از آﺳ�ﺐ بﻪ ﺣﻔﻆ ﻗﺎﻧﻮن ،از ﺟﻤﻠﻪ
ی
ی
ٔ
ٔ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻓﺮدی:
ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﺎ�ﻤﻪ
ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﺪم آﺳ�ﺐ بﻪ دادر� ﺟﺰای ،ن
ﻣﺪی ،اﻧﻀبﺎ� �ﺎ دادر�هﺎی د�ﮕﺮ در ﺣﺎل
ی
ن
ﺣﺎ� و در آﯾﻨﺪە؛ �ﺎ

)ب( بﻪ هﺮ دﻟ�ﻞ د�ﮕﺮی ﮐﻪ کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ آن را ﻣﻨﺎﺳﺐ �داﻧﺪ.
)(۴

ﮔﺰارش کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧبﺎ�ﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس را ﻓﺎش ﮐﻨﺪ )ﺗﻌ��ﻒ ﺷﺪە در بﺨﺶ  ۲۰۲ﻗﺎﻧﻮن اﻃﻼﻋﺎت و
اﻣﻨ�ﺖ ﻣﺼﻮب .(۲۰۱۷
ﺑﻨﺪ ) ۱۰(۴ﺿﻤ�ﻤﻪ :در ﺗﺎر� ــﺦ  ۲۲ﻣﻪ بﺎ ٔ
�
ﺳﻠﻄﻨی ﺗﺤﻘﯿﻖ در�ﺎرە ﺣﻤﻠﻪ بﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐﺮا�ﺴﺖﭼ�چ در ﺗﺎر� ــﺦ  ۱۵ﻣﺎرس
ﻣﺎدە ) ۶(۲کﻤ�ﺴﯿﻮن
 ۲۰۱۹اﺻﻼح ﮔﺮد�ﺪ ،دﺳﺘﻮر اﺻﻼح .(LI 2019/105) ۲۰۱۹

۱۱

ﮔﺰارشد�

)(۱

کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ بﺎ�ﺪ ﮔﺰارش ﺧﻮد را ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ �ﺎﻓﺘﻪهﺎ و ﺗﻮﺻ�ﻪهﺎی کﻤ�ﺴﯿﻮن �بﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺗﺎر� ــﺦ ۱۰
ﮐﺘی ،بﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار کﻞ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
�
دﺳﺎﻣ�  ۲۰۱۹بﻪ ﺻﻮرت �

)(۲

ﺗﺪﺑ�ی ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻣﻨ�ﺖ ﻋﻤﻮ� ،کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ �ﺲ از
ﺗﺄﺧ� هﺮﮔﻮﻧﻪ ی
بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ ﻟﺰوم اﺗﺨﺎذ بﺪون ی
ٔ
.
ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪن ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺮر� ﻟﺰوم اراﺋﻪ ﺗﻮﺻ�ﻪهﺎی ﻣﻮﻗﺖ بﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار کﻞ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ �بﺎﺷﺪ در
ٔ
ٔ
اﺋﻪ ی ن
هﺎی ،زﻣﺎن اراﺋﻪ ﺗﻮﺻ�ﻪهﺎی ﻣﻮﻗﺖ و ﺧﻮد اﯾﻦ ﺗﻮﺻ�ﻪهﺎ در هﺮ زﻣﺎن ﻗبﻞ از
ﺻﻮرت ﻟﺰوم ار
ﭼﻨن ﺗﻮﺻ�ﻪ ی
ﻧهﺎئ کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ بﺎ�ﺪ بﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار کﻞ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
اراﺋﻪ ﮔﺰارش ی

)(۳

ﻧهﺎئ ﺧﻮد ،بﺎ�ﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آ�ﺎ ﻣﻮاردی از ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺟﻮد دارد
کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗبﻞ از اراﺋﻪ ﮔﺰارش ی
ﮐﻪ—
ٔ
)اﻟﻒ( بﺎ�ﺪ بﻪ کﻤﯿﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨ�ﺖ اﺷﺎرە ﺷﺪە در بﺨﺶ  ۱۹۲ﻗﺎﻧﻮن اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨ�ﺖ ﻣﺼﻮب ۲۰۱۷
ﮔﺰارش دادە ﺷﻮد؛ �ﺎ
�
ﻋﻤﻠ�ﺎی ﺣﺴﺎس هﺴتﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣ��ﻮط بﻪ روﺷهﺎی ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﻮﻟ�ﺪ
)ب( از ﻟﺤﺎظ
�
�
�
اﻃﻼﻋﺎت� ،ﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎی بﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ بﺎ�ﺪ بﻪ وز�ﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻧهﺎدهﺎی اﻃﻼﻋﺎئ و اﻣﻨﯿئ� ،ﺎ بﺎزرس کﻞ
اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨ�ﺖ� ،ﺎ هﺮ دو ﮔﺰارش دهﺪ؛ و

ا�ﺮ ی ن
ﭼﻨن اﺳﺖ ،کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ بﺎ�ﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن بﻪ دﻧبﺎل ﮔﺰارشد� بﺎﺷﺪ �ﺎ ﮔﺰارش بﺪهﺪ.
ٔ
اﺟﺎزە اﯾﻦ کﻤ�ﺴﯿﻮنﻣﺎن را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدە و بﺪﯾﻦ وﺳ�ﻠﻪ ﻣﻤهﻮر بﻪ ﻣهﺮ ﻧﯿﻮز�ﻠﻨﺪ در اﯾﻦ
ﺑﺮای ﺷهﺎدت بﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻣﺎ
روز  ۸آور�ﻞ  ۲۰۱۹در وﻟﯿﻨﮕﺘﻮن �ﺷﻮد.

َ
�
ن
ﻣﺤﻔﻞ
ﻋﻀﻮ
اﻋﻈﻢ
بﺎﻧﻮی
ِ
ﺷﺎهﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪ و دوﺳﺖ داﺷﺘی ﻣﺎ ﺷﺨﺺ �ﺴ�ﺎر ﻣﺤ�م بﺎﻧﻮ ﭘت� �ردی ،ﺻﺪراﻋﻈﻢ و ٔ �
ِ
�
ین
�زﻣن و کﻞ
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺎ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار کﻞ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪە کﻞ ﻗﻮا در
�ﺸﺎن
ﻣﺤﻔﻞ
ارﺷﺪ
ﻋﻀﻮ
ﻧﯿﻮز�ﻠﻨﺪ ﻣﺎ،
�ﺸﺎن ﻟ�ﺎﻗﺖ در
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
�
ﻗﻠﻤﺮو ﻧﯿﻮز�ﻠﻨﺪ.
َﭘت� �ردی،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار کﻞ.
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بﻪ دﺳﺘﻮر ﻋﺎﻟ�ﺠﻨﺎب،
آردن
ﺟﺎﺳیﻨﺪا ِ
ﻧﺨﺴﺖ وز�ﺮ.
ﻣﺼﻮب در ﺷﻮرا،
�
و�ﺴ�،
ﻣﺎ�کﻞ

�
ﻣن� ﺷﻮرای اﺟﺮ یای.
ین
ﻗﻮاﻧن ﻣﺼﻮب .۲۰۱۲
ﺻﺎدر ﺷﺪە ﺗﺤﺖ اﺧﺘ�ﺎرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺪو�ﻦ و ﺗﺼ��ﺐ
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ٔ
ن
رﺳﺎی در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳ� دوﻟﺖ ﻧﯿﻮز�ﻠﻨﺪ ۸ :آور�ﻞ ۲۰۱۹
ﺗﺎر� ــﺦ اﻃﻼع

ﺗﺬﮐﺮات ﻣ��ﻮط بﻪ ﭼﺎپهﺎی ﻣﺠﺪد

 ۱ﻋﻤﻮ�

ٔ
�
در�ﺎرە ﺣﻤﻠﻪ بﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐﺮا�ﺴﺖﭼ�چ در ﺗﺎر� ــﺦ ۱۵
ﺳﻠﻄﻨی ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﯾﻦ �ﮏ ﭼﺎپ ﻣﺠﺪد از دﺳﺘﻮر  ۲۰۱۹کﻤ�ﺴﯿﻮن
ٔ
هﻤﻪ اﺻﻼﺣﺎت در آن دﺳﺘﻮر ﺗﺎ ﺗﺎر� ــﺦ آﺧ��ﻦ اﺻﻼح آن اﺳﺖ.
ﻣﺎرس � ۲۰۱۹بﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ

�
 ۲وﺿﻌ�ﺖ ﺣﻘﻮ�

ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎپهﺎی ﻣﺠﺪد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب اﺻ� و ﺗﻤﺎم اﺻﻼﺣﺎت آن ﻣﺼ��ﻪ را ،ﺗﺎ ﺗﺎر� ــﺦ ﺗﺼ��ﺐ ،بﻪ
�
ین
ﻗﻮاﻧن ﻣﺼﻮب  ،۲۰۱۲ﻣﻘﺮر ﺷﺪە اﺳﺖ ﻛﻪ اﯾﻦ ﭼﺎپ
درﺳی ﺑ�ﺎن ﮐﻨﻨﺪ .در بﺨﺶ  ۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺪو�ﻦ و ﺗﺼ��ﺐ
ٔ
�
�
ﻣﻨت� ﺷﺪە اﺳﺖ  ،دارای وﺿﻌ�ﺖ و ارزش �ﻚ �ﺴﺨﻪ رﺳ� در بﺨﺶ  ۱۷آن
ﻣﺠﺪد ،ﻛﻪ بﻪ ﺻﻮرت اﻟ��وﻧ��
ٔ
ٔ
ٔ
�
ﺷﺪە ﻣﺴﺘﻘ�ﻢ از اﯾﻦ �ﺴﺨﻪ رﺳ� ﭼﺎپ ﻣﺠﺪد اﻟ��وﻧ�� اﻋﺘبﺎر �ﮏ �ﺴﺨﻪ رﺳ� را
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ� .ﺴﺨﻪ ﭼﺎپ
دارد.

ﺗﻐﯿ�ات و�ﺮ �
ﻗﺎﻟی
 ۳ی
ا�� و �

ﻗﺎﻟی ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻣﺠﺪد بﺎ اﺳﺘﻔﺎدە از اﺧﺘ�ﺎرات �
ﺗﻐﯿ�ات و�ﺮ �
ﻣ�وﺣﻪ در بﺨﺶهﺎی  ۲۴ﺗﺎ  ۲۶ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺪو�ﻦ و
ی
ا�� و �
ین
ین
ﻗﻮاﻧن ﻣﺼﻮب  ۲۰۱۲اﻧﺠﺎم � ﺷﻮد.
هﻤﭽﻨن بﻪ
ﺗﺼ��ﺐ
 http://www.pco.parociation.govt.nz/editorial-conventions/ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨ�ﺪ.

 ۴اﺻﻼﺣ�ﻪ هﺎی ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﭼﺎپ ﻣﺠﺪد

ٔ
�
در�ﺎرە ﺣﻤﻠﻪ بﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐﺮا�ﺴﺖﭼ�چ در ﺗﺎر� ــﺦ  ۱۵ﻣﺎرس  ۲۰۱۹دﺳﺘﻮر (LI 2019/105)۲۰۱۹
ﺳﻠﻄﻨی ﺗﺤﻘﯿﻖ
کﻤ�ﺴﯿﻮن
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