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ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺗﺣﻘﯾﻖ در ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﺑر
ﻣﺳﺎﺟد ﮐراﯾﺳت ﭼرچ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۵ﻣﺎرچ  ۲۰۱۹ﻓرﻣﺎن ۲۰۱۹
اﻟﯾزاﺑت دوم ،ﺑﺎ ﻟطف ﺧدای ﻣﻠﮑﮫ ﻧﯾوزﯾﻠﻧد و ﺳﺎﯾر ﻗﻠﻣروھﺎ و ﻣﻣﺎﻟﮏ او ،ﺣﺎﮐم ﻣﺷﺗرک اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ،ﺣﺎﻣﯽ ارﮐﺎن دﯾن:
ﺑﮫ ـــــ
ﻣﺣﺗرم ﺳر وﯾﻠﯾﺎم ﮔﯾﻠو ﮔﯾﺑز آﺳﺗن ﯾوﻧﮓ:KNZM ،
ﻣﺣﺗرﻣﺎ!
ﻣﺎ ،ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺎن ،ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺗﺣﻘﯾﻖ درﺑﺎره ﺣﻣﻠﮫ ﺑر ﻣﺳﺎﺟد ﮐراﯾﺳت ﭼرچ را در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۵ﻣﺎرچ ۲۰۱۹
ﺗﺎﺳﯾس ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم.
اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ھﯾﺋت ﻣﺷﺎورﯾن ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺟﮭت ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺎ ﺑر اﯾن ﻣﺑﺎﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﺷده__
)أ(

ﺑراﺳﺎس اﺧﺗﯾﺎرات ﻣﺣوﻟﮫ از طرﯾﻖ ﻓرﻣﺎن ﺳﻠطﻧﺗﯽ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫ اﻟﯾزاﺑت دوم ﺟﮭت ﺗﺷﮑﯾل دﻓﺗر واﻟﯽ
ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﯾوزﯾﻠﻧد ﻣورخ  ۲۸اﮐﺗوﺑر ۱۹۸۳؛ * و

)ب(

ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﺻﻼﺣﯾت ﺑﺧش  ۶ﻗﺎﻧون ﺗﺣﻘﯾﻖ  ۲۰۱۳و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﺣﮑﺎم آن ﻗﺎﻧون؛ و

)ت(

و ﺑﺎ ﻣﺷورت و ﺗواﻓﻖ ﺷورای اﺟراﯾﯽ ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت.
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ﻓرﻣﺎن
.1

.2
.3

ﻋﻧوان
اﯾن ﺣﮑم ،ﻓرﻣﺎن  ۲۰۱۹ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺳﻠطﻧﺗﯽ درﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﺑر ﻣﺳﺎﺟد ﮐراﯾﺳت ﭼرچ در ﺗﺎرﯾﺦ
 ۱۵ﻣﺎرچ  ۲۰۱۹اﺳت.
ﺗﻧﻔﯾذ
اﯾن ﻓرﻣﺎن ﯾﮏ روز ﺑﻌد از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر آن در ﺟرﯾده رﺳﻣﯽ ﻗﺎﺑل اﺟرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺗﻌرﯾف ]اﺻطﻼﺣﺎت[
در اﯾن ﻓرﻣﺎن- ،
ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺳﻠطﻧﺗﯽ درﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﺑر ﻣﺳﺎﺟد ﮐراﯾﺳت ﭼرچ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۵ﻣﺎرچ  ۲۰۱۹ﮐﮫ
ﺗوﺳط اﯾن ﻓرﻣﺎن اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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ارﮔﺎﻧﮭﺎی ذﯾرﺑط دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧدﻣﺎت اﺳﺗﺧﺑﺎرات اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻧﯾوزﯾﻠﻧد ،دﻓﺗر اﻣﻧﯾﺗﯽ ارﺗﺑﺎطﺎت دوﻟﺗﯽ ،ﭘوﻟﯾس
ﻧﯾوزﯾﻠﻧد ،ﺧدﻣﺎت ﮔﻣرﮐﯽ ﻧﯾوزﯾﻠﻧد ،رﯾﺎﺳت ﻣﮭﺎﺟرت ﻧﯾوزﯾﻠﻧد و دﯾﮕر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻗداﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
آﻧﮭﺎ ،از ﻧﮕﺎه ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھدف ﺑرآورده ﻧﻣودن ﺷراﯾط ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻠﺣوظ ﺷود.
.4

ﺗﺎﺳﯾس ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺳﻠطﻧﺗﯽ
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺳﻠطﻧﺗﯽ درﺑﺎره ﺣﻣﻠﮫ ﺑر ﻣﺳﺎﺟد ﮐراﯾﺳت ﭼرچ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۵ﻣﺎرچ  ۲۰۱۹اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت.

.5

ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ اھﻣﯾت ﻋﺎﻣﮫ داﺷﺗﮫ و ﺑﺎﯾد ﻣورد ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد
ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ اھﻣﯾت ﻋﺎﻣﮫ داﺷﺗﮫ و اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﭘردازد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از –
أ(

آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ارﮔﺎﻧﮭﺎی ذﯾرﺑط دوﻟﺗﯽ در ﻣورد ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻓرد ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺟراﯾم ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ  ۱۵ﻣﺎرچ  ۲۰۱۹ﺑر
ﻣﺳﺟد اﻟﻧور و ﻣرﮐز اﺳﻼﻣﯽ ﻟﯾﻧوود در ﮐراﯾﺳت ﭼرچ و ﻗﺑل از آن ﺣﻣﻠﮫ ،ﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد؛ و

ب(

ﭼﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ را )از ھر ﻧوع( ارﮔﺎﻧﮭﺎی ذﯾرﺑط دوﻟﺗﯽ در روﺷﻧﯽ آن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺧذ ﻧﻣودﻧد ،و

ت(

اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ اﻗدام دﯾﮕری وﺟود داﺷت ﮐﮫ ارﮔﺎﻧﮭﺎی ذﯾرﺑط دوﻟﺗﯽ ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری از ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﻧد اﺗﺧﺎذ ﻧﻣﺎﯾﻧد؛
و

ث(

ارﮔﺎﻧﮭﺎی ذﯾرﺑط دوﻟﺗﯽ ﭼﮫ ﺗداﺑﯾر دﯾﮕری را ﺑﺎﯾد ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری از ھﻣﭼون ﺣﻣﻼت در آﯾﻧده اﺗﺧﺎذ ﻧﻣﺎﯾﻧد.

.6

ﻋﺿو ﺗﺣﻘﯾﻖ
ﻣﺣﺗرم ﺳر وﯾﻠﯾﺎم ﮔﯾﻠو ﮔﯾﺑز آﺳﺗن ﯾوﻧﮓ ،KNZM ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺿو ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت.

.7

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻣﻼﺣظﮫ ﺷواھد ﺗﺣﻘﯾﻖ
اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻣﮑن از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳ﻣﯽ  ۲۰۱۹ﺑررﺳﯽ ﺷواھد را آﻏﺎز ﻧﻣﺎﯾد.

.8

ﺷراﯾط ﺗﺣﻘﯾﻖ
ﺷراﯾط ﺗﺣﻘﯾﻖ در ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ ﺗرﺗﯾب ﺷده اﺳت.

.9

ارﮔﺎن ذﯾرﺑط
ﺑرﺣﺳب اﻟزاﻣﺎت ﺑﺧش  ۴ﻗﺎﻧون ﺗﺣﻘﯾﻖ  ،۲۰۱۳وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ارﮔﺎن ذﯾرﺑط ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﻣﺳﺋول ﻣﺳﺎﯾل اداری ﻣرﺗﺑط
ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ

ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ ﺷراﯾط
ﺗﺣﻘﯾﻖ
cl 8
.1
)(1

ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ
ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۵ﻣﺎرچ  ،۲۰۱۹ﺑر اﺛر ﺣﻣﻠﮫ ﯾﮏ ﺷﺧص ﺑﺎﻻی ﻣﺳﺟد اﻟﻧور و ﻣرﮐز اﺳﻼﻣﯽ ﻟﯾﻧوود درﮐراﯾﺳت ﭼرچ
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺷﻐول ﻋﺑﺎدت ﺑودﻧد ۵۰ ،ﻧﻔر ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد و ﺑﯾﺷﺗر از  ۵۰ﻧﻔر دﯾﮕر ﻣﺟروح ﮔردﯾدﻧد ﮐﮫ
ﺣﺎل ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺟروﺣﯾن وﺧﯾم ﺑود .ﯾﮏ ﺷﺧص در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺟراﯾم اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﻣﺗﮭم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و در اﻧﺗظﺎر ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ
اﺳت.

)(2

دوﻟت اﻋﻼم ﻧﻣود ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ در راﺑطﮫ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ارﮔﺎﻧﮭﺎی ذﯾرﺑط دوﻟﺗﯽ درﺑﺎره
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی اﯾن ﻓرد ﻗﺑل از ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد و آن ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ،از ھر ﻗﺑﯾل ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻧﺟﺎم دادﻧد ،آﻧﭼﮫ
ارﮔﺎﻧﮭﺎی ذﯾرﺑط دوﻟﺗﯽ ﺟﮭت ﭘﯾﺷﮕﯾری ازﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد اﻧﺟﺎم دھﻧد ،و ﺗداﺑﯾری ﮐﮫ اﯾن ارﮔﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺟﮭت
ﺟﻠوﮔﯾری ازﯾن دﺳت ﺣﻣﻼت در آﯾﻧده ﺑﺎﯾد اﺗﺧﺎذ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾد.

)(3

ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑﺎﯾد در اﺳرع وﻗت در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﯾل ﮔزارش ﺑدھد ﺗﺎ دوﻟت ﯾﮏ ﮔزارش ﻣﺳﺗﻘل و ﻣﻌﺗﺑر در اﯾن
راﺑطﮫ در دﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣردم ﻧﯾوزﯾﻠﻧد ،ﺑﺷﻣول ﺟواﻣﻊ ﻣﺳﻠﻣﺎن ،از اﺗﺧﺎذ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗداﺑﯾر ﻣﻧﺎﺳب ﺗوﺳط
ارﮔﺎﻧﮭﺎی ذﯾرﺑط دوﻟﺗﯽ ﺟﮭت ﺗﺄﻣﯾن اﻣﻧﯾت و ﺣﻔﺎظت از آﻧﮭﺎ ،اطﻣﯾﻧﺎن ﺑدھد.

)(4

دوﻟت از ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺗوﻗﻊ دارد ﺗﺎ درﺑﺎره اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﯾوزﯾﻠﻧد ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﻧﻣﺎﯾد.

)(5

دوﻟت اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣوده اﺳت و ﻣﺗوﻗﻊ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ارﮔﺎﻧﮭﺎی ذﯾرﺑط دوﻟﺗﯽ ،اﻓﺳران و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺣداﮐﺛر ﺗﻼش
ﺧود را ﺟﮭت ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت اھﻣﯾت ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﮔزارش درﺑﺎره آﻧﮭﺎ ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ
ﺷده اﻧد ،ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧواھﻧد ﺑﺳت.

.2

ھدف ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ اھﻣﯾت ﻋﺎﻣﮫ دارﻧد
ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ اھﻣﯾت ﻋﺎﻣﮫ داﺷﺗﮫ و ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ دﺳﺗور ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ آﻧﮭﺎ دارﻧد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از –
آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ارﮔﺎﻧﮭﺎی ذﯾرﺑط دوﻟﺗﯽ در ﻣورد ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻓرد ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺟراﯾم ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ  ۱۵ﻣﺎرچ  ۲۰۱۹ﺑر
أ(
ﻣﺳﺟد اﻟﻧور و ﻣرﮐز اﺳﻼﻣﯽ ﻟﯾﻧوود در ﮐراﯾﺳت ﭼرچ و ﻗﺑل از ان ﺣﻣﻠﮫ ،ﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد؛ و
ب( ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻗداﻣﺎﺗﯽ )از ھرﻧوع( را ﮐﮫ ارﮔﺎﻧﮭﺎی ذﯾرﺑط دوﻟﺗﯽ در روﺷﻧﯽ آن ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺧذ ﻧﻣودﻧد ،و
ت( اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺗداﺑﯾر دﯾﮕری وﺟود داﺷت ﮐﮫ ارﮔﺎﻧﮭﺎی ذﯾرﺑط دوﻟﺗﯽ ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری از ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد اﺗﺧﺎذ
ﻧﻣﺎﯾﻧد؛ و
ث( ارﮔﺎﻧﮭﺎی ذﯾرﺑط دوﻟﺗﯽ ﭼﮫ ﺗداﺑﯾر دﯾﮕری را ﺑﺎﯾد ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری از ھﻣﭼون ﺣﻣﻼت در آﯾﻧده اﺗﺧﺎذ ﻧﻣﺎﯾﻧد.

.3

ﺣوزه ﺗﺣﻘﯾﻖ
ﺟﮭت دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن ھدف ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺎﺋل ذﯾل را ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار ﺑدھد –
وﯾﻠﯾﻧﮕﺗون ،ﻧﯾوزﯾﻠﻧد
ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ﺗﺣت ﺻﻼﺣﯾت دوﻟت ﻧﯾوزﯾﻠﻧد ـــ ۲۰۱۹

ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ

)أ(

.4
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ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی اﯾن ﺷﺧص ﻗﺑل از ﺣﻣﻠﮫ ،ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر اﺳت –
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ دوران اﻗﺎﻣت او در اﺳﺗراﻟﯾﺎ؛ و
.i
ورود و ﺳﮑوﻧت او در ﻧﯾوزﯾﻠﻧد؛ و
.ii
ﺳﻔر او در داﺧل ﻧﯾوزﯾﻠﻧد ،و ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ؛ و
.iii
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﺳب ﺟواز ﺗﻔﻧﮓ ،اﺳﻠﺣﮫ ھﺎ ،و ﻣﮭﻣﺎت؛ و
.iv
ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺳﺗﻔﺎده او از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و دﯾﮕر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی آﻧﻼﯾن؛ و
.v
ارﺗﺑﺎطﺎت او ﺑﺎ دﯾﮕران ،ﭼﮫ در داﺧل ﻧﯾوزﯾﻠﻧد و ﯾﺎ ﺧﺎرج؛ و
.vi

)ب(

آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ارﮔﺎﻧﮭﺎی ذﯾرﺑط دوﻟﺗﯽ در ﻣورد اﯾن ﻓرد و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی او ﻗﺑل از ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد و ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻗداﻣﺎت
)از ھرﻧوع( آﻧﮭﺎ در روﺷﻧﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدﺳت آﻣده ،و اﯾﻧﮑﮫ اﯾﺎ اﻗداﻣﺎت دﯾﮕری ﮐﮫ ارﮔﺎﻧﮭﺎی ذﯾرﺑط دوﻟﺗﯽ ﺟﮭت
ﭘﯾﺷﮕﯾری ازﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد اﻧﺟﺎم دھﻧد ،وﺟود دارد؛ و

)ت(

آﯾﺎ ﮐدام ﻣواﻧﻌﯽ ﺑر ﺳر راه ارﮔﺎﻧﮭﺎی ذﯾرﺑط دوﻟﺗﯽ ﺟﮭت ﺟﻣﻊ آوری و ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزی ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ،
ﯾﺎ اﻗدام ﺑﺎ داﺷﺗن ھﻣﭼو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﻣواﻧﻊ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،وﺟود داﺷت؛ و

)ث(

آﯾﺎ ﻗﺑل از ﺣﻣﻠﮫ ،ﺗﻣرﮐز ﯾﺎ اوﻟوﯾت ﺑﻧدی ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺿد ﺗرورﯾﺳم ﺗوﺳط ارﮔﺎﻧﮭﺎی ذﯾرﺑط دوﻟﺗﯽ وﺟود
داﺷت.

ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﻣورد ﻧظر ﺗﺣﻘﯾﻖ
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑﺎﯾد ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺧود را در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت ذﯾل ﮔزارش ﺑدھد:
)أ(

آﯾﺎ ﺑﮫ ارﮔﺎﻧﮭﺎی ذﯾرﺑط دوﻟﺗﯽ ﮐدام ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت آﻧﮭﺎ را ازﯾن ﺣﻣﻠﮫ آﮔﺎه ﺳﺎزد ،اراﺋﮫ ﺷده ﺑود ﯾﺎ
ﻣوﺟود ﺑود .و اﮔر ھﻣﭼون ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اراﺋﮫ ﺷده و ﯾﺎ ﻣوﺟود ﺑود ،ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﻣﺳﺋول ﺑﮫ
ھﻣﭼون ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭼﮫ ﺑوده ،و آﯾﺎ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل آﻧﮭﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﺑوده؛ و

)ب(

ﺗﻌﺎﻣل ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯾن ارﮔﺎﻧﮭﺎی ذﯾرﺑط دوﻟﺗﯽ ،ﺑﺷﻣول اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزی ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﯾﺎن ارﮔﺎﻧﮭﺎی
ذﯾرﺑط وﺟود داﺷت؛ و

)ت(

آﯾﺎ ارﮔﺎﻧﮭﺎی ذﯾرﺑط دوﻟﺗﯽ ﺑﺧﺎطر ﺗﻣرﮐز ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺿد ﺗرورﯾﺳم ﯾﺎ اوﻟوﯾت ﺳﺎزی دﯾﮕر ﺗﮭدﯾدھﺎی
ﺗرورﯾﺳﺗﯽ در ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﭘﻼن ﺣﻣﻠﮫ ﻧﺎﮐﺎم ﺷدﻧد؛ و

)ث(

آﯾﺎ ارﮔﺎﻧﮭﺎی ذﯾرﺑط دوﻟﺗﯽ در ﺗطﺑﯾﻖ اﺳﺗﻧدردھﺎی اﻟزاﻣﯽ ،ﭼﮫ ﺑﺻورت ﮐﻠﯽ و ﯾﺎ ﺟزﺋﯽ ﻧﺎﮐﺎم ﺷدﻧد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ
ﺗﻘﺻﯾر داﺷﺗﻧد؛ و

)ج(

ھر ﻣوﺿوع دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ھدف اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑﺎﺷد ،ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﯾﮏ ﮔزارش ﮐﺎﻣل ﮔردد.
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.5

ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣورد ﻧظر ﺗﺣﻘﯾﻖ

)(1

اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑﺎﯾد ھر ﺗوﺻﯾﮫ ای را ﮐﮫ ﺑرای ﻣوﺿوﻋﺎت ذﯾل ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧد:

ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ

)أ(

آﯾﺎ در روش ھﺎی ﺟﻣﻊ آوری ،ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزی و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗوﺳط ارﮔﺎﻧﮭﺎی ذﯾرﺑط دوﻟﺗﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﯽ ﮐﮫ
ﻣﯾﺗواﻧﺳت ازﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﯾﺎ وﻗوع ھﻣﭼون ﺣﻣﻼت در آﯾﻧده ﭘﯾﺷﮕﯾری ﮐﻧد ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ اﻣﺎ ﻧﮫ ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻣوارد ﺑﻣوﻗﻊ
ﺑودن ،ﮐﺎﻓﯽ ﺑودن ،ﻣؤﺛرﯾت و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ در اﻧﺗﺷﺎر ،ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزی ﯾﺎ ﺗطﺎﺑﻖ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾن ارﮔﺎﻧﮭﺎی ذﯾرﺑط
دوﻟﺗﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت؛ و

)ب(

ﭼﮫ ﻧوع ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺟﮭت ﺗﻘوﯾت ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ ﯾﺎ روش ھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ارﮔﺎﻧﮭﺎی ذﯾرﺑط دوﻟﺗﯽ ﺑرای ﺗﺿﻣﯾن
ﺟﻠوﮔﯾری از ھﻣﭼون ﺣﻣﻼت در آﯾﻧده ﺑﺎﯾد ﺻورت ﺑﮕﯾرﻧد؛ و

)ت(

ﺳﺎﯾر ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣوارد ﻓوق ،ﺿرورﺗﺎ ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﯾﮏ ﮔزارش ﮐﺎﻣل ﮔردد.

)(2

ﺟﮭت اﺟﺗﻧﺎب از ﺗردﯾد ،اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ ﻣﻣﮑن ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن )اﻣﺎ ﻧﮫ ﻗﺎﻧون ﺳﻼح ﮔرم( ،ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ،ﻗواﻋد ،ﻣﻌﯾﺎرھﺎ ،ﯾﺎ
ﻋرف ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺷراﯾط ﺗﺣﻘﯾﻖ ،و در ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ارزﺷﮭﺎی ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺑﺎﺷﻧد.

.6

ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎی ﺣوزه ﻗدرت ﺗﺣﻘﯾﻖ

)(1

در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﺑﺧش  ۱۱ﻗﺎﻧون ﺗﺣﻘﯾﻖ  ،۲۰۱۳ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ ھﯾﭻ ﻗدرﺗﯽ ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣدﻧﯽ ،ﺟزاﯾﯽ ﯾﺎ اﻧﺿﺑﺎطﯽ
ھﯾﭻ ﻓردی ﻧدارد ،اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺣﯾن اﺳﺗﻔﺎده از ﺻﻼﺣﯾت و اﺟرای وظﺎﯾف ﺧود ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎﯾﯽ دﺳت ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر
ﺑﮫ ﻣﻘﺻر ﺷﻧﺎﺧﺗن ﯾﺎ اراﺋﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎﯾﯽ ﺟﮭت اﺗﺧﺎذ ﻗدم ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﺟﮭت ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮔردد.

)(2

اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﺑﺎﯾد درﺑﺎره ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﯾﺎ ﺑﯽ ﮔﻧﺎھﯽ ھر ﻓردی ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﺗﮭم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﯾﺎ ﺧواھد ﺷد،
اﺳﺗﻧطﺎق ﮐﻧد.

)(3

اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﺑﺎﯾد راﺟﻊ ﺑﮫ ﺗﻌﯾﯾن ،ﯾﺎ ﮔزارش در ﺧﻼل ﯾﺎ در اﺧﯾر ھرﯾﮏ از ﻣوﺿوﻋﺎت زﯾر اﺳﺗﻧطﺎق ﻧﻣﺎﯾد:

.7

)أ(

اﺻﻼﺣﯾﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﻠﺣﮫ )ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ طور ﺟداﮔﺎﻧﮫ اﯾن ﻣوﺿوع را ﺗﻌﻘﯾب ﻣﯽ ﮐﻧد(:

)ب(

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﺷﺧﺎص ﯾﺎ ﻣوﺳﺳﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺎرج از ﺑﺧش دوﻟﺗﯽ ،ﻣﺎﻧﻧد اﺳﺗﯾﺷن ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای:

)ت(

اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﺳﮑﺗور دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﻣﻠﮫ  ۱۵ﻣﺎرچ  ،۲۰۱۹ھﻧﮕﺎم ﺷروع آن ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻧﺷﺎن دادﻧد.

ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﺎﻣل ﺳﺎﯾر ﺗﻔﺗﯾش ھﺎ ﯾﺎ ﺑررﺳﯽ ھﺎ ﺷود
اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺗﯾﺟﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻔﺗﯾش ﯾﺎ ﺑررﺳﯽ ﺳﺎﯾر ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷراﯾط ﺗﺣﻘﯾﻖ را ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار
دھد ،اﻣﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻣﻘﯾد ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﯾﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﭼﻧﯾن ﺗﻔﺗﯾﺷﯽ ﻧﯾﺳت.

ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ
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.8

ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ اﻓراد دﯾﮕر ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﺷوره ﻧﻣﺎﯾد

)(1

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺷوره ﺑرای اﺟرای وظﺎﯾف ﺗﺣﻘﯾﻖ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ﻓرض ﺷود ،اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﺳﺎﯾر اﻓراد ﺣﻘﯾﻘﯽ
ﯾﺎ ﺣﻘوﻗﯽ ،ﺑﺷﻣول ﺳرﻣﻔﺗش ﮐﺷف و اﻣﻧﯾت ،ﻣﺷوره ﻧﻣﺎﯾد.

)(2

دوﻟت ﺗوﻗﻊ دارد ﮐﮫ اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻖ ،در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺧود ﺑﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻧﯾوزﻟﻧد ﯾﮏ ﻓرد ﯾﺎ اﻓراد ﻣﺳﻠﮑﯽ ﻣﻧﺎﺳب را
ﺑرای ﻣﺳﺎﻋدت در اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﮐرد ،و اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻧﺟﺎم ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﺧودش در زﻣﺎن
ﻣورد ﺿرورت ﺑﺎ اﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺷوره ﺧواھد ﮐرد.

.9

ﻣدﯾرﯾت ﺗﺣﻘﯾﻖ
ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺟرای ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺧود ،از اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﺷواھد زﯾر را در ﻧظر ﺑﮕﯾرد ـــــ
)أ(

ﻣﺎﻣورﯾن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﻣرﺗﺑط؛ و

)ب(

ﺳﺎﯾر اﻓراد ﻣرﺗﺑط را ،ﺑﺷﻣول اﻋﺿﺎی ﺟواﻣﻊ ﻣﺳﻠﻣﺎن.

.10

اﺻول ﺗﺣﻘﯾﻖ

)(1

ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺿرورت ﮔزارش دھﯽ ﻣوﺛر درﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﻧدرج در ﺷراﯾط ﺗﺣﻘﯾﻖ ،اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﮑﻠف اﺳت ﺗﺎ ﻗدرت
و وظﺎﯾف ﺧود را طوری اﻋﻣﺎل و اﺟرا ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﮔزارش و ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﺧود را ،ﯾﺎ ھرﺑﺧﺷﯽ از آن را ﮐﮫ ﺑﺎﻋث
اﻧﮑﺷﺎف ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷده ،ﯾﺎ ﺑﮫ طرﯾﻖ دﯾﮕری ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺧﺳﺎرت وارد ﻣﯽ ﺷود و ﺗوﺳط ﺷﺧص ﯾﺎ
ﮔروپ )ﺑﺷﻣول ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺟراﯾم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت( اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود را ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن
ﮐﺎھش دھد.

)(2

ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ از ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻖ اﺳت و ﺿرورت ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم دارد ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی وظﯾﻔوی
ارﮔﺎﻧﮭﺎی ذﯾرﺑط دوﻟﺗﯽ ،ﺑﺷﻣول ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﮐﺷﻔﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ اﺳت ،ﺗﺎ در ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣوﻣﯽ و ﺑﻣﻧظور ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت
ﻋﻣوﻣﯽ ﺣﺗﻣﺎ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد ،و از وارد ﮐردن ﻟطﻣﮫ ﺑﮫ رواﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ دوﻟت ﻧﯾوزﻟﻧد ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود و ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺑر اﺳﺎس اﻋﺗﻣﺎد و ﺣﻔظ ﻗﺎﻧون ﺑﮫ دوﻟت ﻧﯾوزﻟﻧد ﺳﭘرده ﺷود.

)(3

ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ،در ھرﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺿرورت ﺑرای ﺣﻔظ ﭼﻧﯾن ﻣﺣرﻣﺎﻧﮕﯽ وﺟود دارد اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑﺎﯾد آﻧرا ﺣﻔظ ﻧﻣوده و از ﺗﺣﻘﯾﻖ ﯾﺎ
ھر ﻗﺳﻣﺗﯽ از آن ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣﺎﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت )ﺑﺷﻣول ﺷواھد ،اظﮭﺎرات،
اﺣﮑﺎم ،اﺳﺗﻣﺎع ﻣﺳﺗﻧدات ،و ھوﯾت ﺷﺎھدان ﯾﺎ دﯾﮕر اﺷﺧﺎص( اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺣدود ﺑﺎﺷد و ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎﺗﯽ ـــ
)أ( ﺑرای اھداف ﻣوارد زﯾر ﺿروری ﺑﻧظر ﺑرﺳد ــــ
)(i

ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﯾﺎ دﻓﺎﻋﯽ ﻧﯾوزﻟﻧد ﯾﺎ رواﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ دوﻟت ﻧﯾوزﻟﻧد:

)(ii

ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑودن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷده ﺑﮫ ﻧﯾوزﻟﻧد ﺑر اﺳﺎس اﻋﺗﺑﺎری ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐﺷور ﯾﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ دﯾﮕر ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت:

)(iii

ﺣﻔﺎظت از ھوﯾت ﺷﺎھدان ﯾﺎ دﯾﮕر اﻓراد:

)(iv

ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﻌرض ﺑﮫ ﺣﻔظ ﻗﺎﻧون ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﭘﯾﺷﮕﯾری ،ﺗﺣﻘﯾﻖ ،و ﮐﺷف ﺟراﯾم:
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)(v

ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻧﮑﮫ ﺣﻘوق ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻓرد ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﺷود:

)(vi

ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻧﮑﮫ اﺻول اﺟراآت ﺟزاﯾﯽ ،ﻣدﻧﯽ ،دﺳﯾﭘﻠﯾﻧﯽ و ﺳﺎﯾر اﺻول ﻧﻘض ﻧﺷده اﻧد؛ ﯾﺎ

)ب( ﺑرای ھر دﻟﯾل دﯾﮕری ﮐﮫ اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻖ در ﻣورد آن ﻣﻧﺎﺳب اﺳت
)(4

ﮔزارش اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﺑﺎﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺳﺎس را اﻓﺷﺎ ﻧﻣﺎﯾد )طورﯾﮑﮫ در ﺑﺧش  202ﻓﻘره ھﺎی ) (1و ) ،(b) ،(a) (2ﯾﺎ )(c
ﻗﺎﻧون ﮐﺷف و اﻣﻧﯾت  2017ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت(

.11

ﮔزارش ﻧوﯾﺳﯽ

)(1

اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑﺎﯾد ﮔزارش ﺧود را ،اﻋم از ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ ،ﻗﺑل از  10دﺳﻣﺑر  2019ﺑﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ،ﺑﮫ ﺣﺎﮐم ﮐل
اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد.

)(2

ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻟزاﻣﯽ ﺑودن ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ھر اﻗداﻣﯽ ﺑرای ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑدون ﺗﺎﺧﯾر اﻧﺟﺎم ﺷود ،اﯾن
ﺗﺣﻘﯾﻖ ﭘس از ﺗﻌﯾﯾن ،ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﺟل ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑﺎﯾد ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣوﻗﺗﯽ را ﺑﮫ ﺣﺎﮐم ﮐل
اراﺋﮫ دھد ،و اﮔر ﭼﻧﯾن اﺳت ،ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣوﻗﺗﯽ ﺻورت ﮔﯾرد ،و اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ در ھر
ﻓرﺻﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺑل از اراﺋﮫ ﮔزارش ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﮐم ﮐل اراﺋﮫ ﺷود.

)(3

ﻗﺑل از اراﺋﮫ ﮔزارش ﻧﮭﺎﯾﯽ ،اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﮐدام ﻣوﺿوﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻖ وﺟود دارد ــــ
)أ(

ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﺧش  192ﻗﺎﻧون ﮐﺷف و اﻣﻧﯾت  ،2017از ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺷﻔﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ درﺧواﺳت ﺷود؛ ﯾﺎ

)ب(

ﮐﮫ از ﻟﺣﺎظ اوﭘراﺳﯾوﻧﯽ ﺣﺳﺎس ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺛﻼ ھر ﻣوﺿوﻋﯽ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﻣﻊ آوری و ﻣﯾﺗودھﺎی ﺗوﻟﯾد
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ اﺳت ،ﮐﮫ ﺿرورت ﺑﮫ ﮔزارش دھﯽ ﺑﮫ وزﯾر ﻣﺳﺋول ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﮐﺷﻔﯽ ،ﯾﺎ
ﺳرﻣﻔﺗش اﻋﻼء ﮐﺷف و اﻣﻧﯾت ﯾﺎ ھردو ارﮔﺎن را دارد؛ و

اﮔر ﭼﻧﯾن اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺧواھﺎن آن ﮔزارش ﯾﺎ ﮔزارش ﻣرﺑوطﮫ ﺑﺎﺷد.

ﺑرای ﺗﺎﯾﯾد ﻣراﺗب ﻓوق ،ﻣﺎ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺧود را ﻣوظف ﮐردﯾم و ﺳﯾل ﻧﯾوزﻟﻧد ) (Seal of New Zealandﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ در ھﺷﺗﻣﯾن
روز اﭘرﯾل  2019ﺑﮫ وﯾﻠﯾﻧﮕﺗون ) (Wellingtonﻣﻠﺣﻖ ﺷود.
ﺷﺎھد ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد و ﻧﮭﺎﯾت ﻣﺣﺑوب ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺣﻖ ،ﻣﺣﺗرﻣﮫ ﺧﺎﻧم ﭘﯾﺳﺗﯽ ردی ،ﺧﺎﻧم ﻻﯾﻖ ،ھﻣراه ﻣدﯾر ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺻدراﻋظم
ﻧﯾوزﻟﻧد ،ھﻣراه اول ﻓرﻣﺎن ﺧدﻣﺎت ،ﺣﺎﮐم ﮐل و ﻗوﻣﻧدان ارﺷد ﻣﺎ در ﻗﻠﻣرو ﻧﯾوزﻟﻧد.
ﭘﯾﺳﺗﯽ ردی،
ﺣﺎﮐم ﮐل
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ﺑﮫ اﻣر اﻋﻠﯾﺣﺿرت

ﺟﺎﺳﯾﻧدا آردرن
ﻧﺧﺳت وزﯾر.

ﺗﺎﯾﯾد ﺷده در ﮐﻧﺳول،

ﻣﺎﯾﮑل وﺑﺳﺗر
ﻣدﯾر اﺟراﯾﯽ ﮐﻧﺳول.
ﺻﺎدر ﺷده ﺗﺣت ﻣﺟوز ﻗﺎﻧون ﻣﺻوب .2012
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺷﺎر در ﺟرﯾده رﺳﻣﯽ 8:اﭘرﯾل .2019
اﯾن ﻗرﻣﺎن ﺗوﺳط وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﺻﺎدر ﮔردﯾد.
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وﯾﻠﯾﻧﮕﺗون ،ﻧﯾوزﯾﻠﻧد
ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ﺗﺣت ﺻﻼﺣﯾت دوﻟت ﻧﯾوزﯾﻠﻧد ـــ ۲۰۱۹

