
 کمیسیون سلطنتی تحقیق دربارٔه حمله 
به مساجد کرایست چرچ 

کمیسیون سلطنتی چیست؟

کمیسیون سلطنتی تحقیق دربارٔه حملٔه مارس 
۲۰۱۹ به مساجد کرایست چرچ )کمیسیون 

سلطنتی(، در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۱۹، بر اساس 
دستور شورا توسط بانوی محترم پَتسی رِدی، 

فرماندار کل تشکیل شده است.

کمیسیون سلطنتی جهت بررسی وقایع منتهی به 
حمله و عملکرد نهادهای دولتی در رابطه با آن 

وقایع تشکیل شده است. هدف از این تحقیقات 
دادن اطمینان به مردم نیوزیلند، از جمله کلیٔه 

جوامع مسلمان، است که جهت حصول اطمینان 
از امنیت و حراست از آنها کلیٔه تدابیر منطقی 

توسط نهادهای دولتی اتخاذ می گردد.

قرار است کمیسیون سلطنتی گزارش خود را تا 
تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹ ارائه کند.

رویکرد کمیسیون سلطنتی مبتنی بر انصاف و 
بی طرفی و احترام به همٔه افراد آسیب دیده در 

این حمله به ویژه قربانیان و خانواده های آنها، 
جوامع مسلمان، جامعٔه بزرگتر کرایست چرچ و 

مردم نیوزیلند خواهد بود.

تحقیقات در مورد چیست؟

کمیسیون سلطنتی موظف است در مورد موارد 
زیر تحقیق کند:

نهادهای دولتی ذیربط  قبل از ۱۵ مارس 	 
۲۰۱۹ در مورد مهاجم چه می دانستند

نهادهای دولتی ذیربط چه اقداماتی )اگر 	 
اقدامی انجام شده( با توجه به این آگاهی 

انجام داده اند
آیا تدابیر دیگری نیز وجود داشته که 	 

نهادهای دولتی ذیربط می توانستند برای 
جلوگیری از حمله اتخاذ كنند

چه تدابیر دیگری باید توسط نهادهای دولتی 	 
ذیربط برای جلوگیری از چنین حمالتی در 

آینده اتخاذ شود.

چطور می توانم کمک کنم؟

کمیسیون سلطنتی می خواهد با هر کسی که 
اطالعاتی مرتبط با این تحقیقات دارد صحبت 

کند.

ما می خواهیم با افراد، جوامع و سازمان ها در 
مورد تجربیات آنها که مربوط به شرایط مرجع 

است صحبت کنیم.

کمیسیون سلطنتی همچنین از کارمندان و 
پیمان کاران فعلی و سابق نهادهای دولتی ذیربط 
دعوت کرده است که اگر معتقدند می توانند به 

تحقیقات ما کمک کنند، با ما تماس بگیرند.



ِسر ویلیام یانگ محترم، KNZM )عضو محفل نشان لیاقت(

رئیس کمیسیون تحقیق 

ِسر ویلیام قاضی دیوان عالی کشور و رئیس سابق دادگاه تجدید نظر نیوزیلند می 

باشد. وی در ژوئن ۲۰۱۰ به عنوان یکی از قضات دیوان عالی کشور منصوب شد.

ِسر ویلیام از دانشگاه کانتربری در سال ۱۹۷۴ با مدرک حقوق و با معدل بسیار 

باال فارغ التحصیل شد. وی سپس دورٔه دکترا را در دانشگاه کمبریج به اتمام 

رساند و در سال ۱۹۸۸ وکیل دعاوی و در سال ۱۹۹۱ به عنوان وکیل ارشد مشغول 

به کار شد.

در سال ۱۹۹۷، سر ویلیام به عنوان قاضی دادگاه عالی منصوب شد و سپس به 

دادگاه تجدید نظر )۲۰۰۵(، ریاست دادگاه تجدید نظر )۲۰۰۶( و دیوان عالی 

کشور )۲۰۱۰( راه یافت.

“ریاست این کمیسیون تحقیق برای من یک افتخار است. همٔه نیوزیلندی ها حق دارند که در اجتماعات خود امنیت 

داشته و یا احساس امنیت کنند. کمیسیون سلطنتی نقش مهمی در جلوگیری از تکرارچنین فاجعه ای در اینجا دارد. ”

َجکی ِکین

عضو

َجکی کِین )Ngāi Tahu, Kāti Māmoe, Waitaha( از سال ۲۰۱۵ تا 

۲۰۱۸ سفیر نیوزلند در شیلی، کلمبیا، پرو، اکوادور و بولیوی بود.

او از فوریٔه سال جاری در Te Rūnanga o Ngāi Tahu ]شورای عالی 

طایفٔه نای تاهو[ مشغول به کار بوده است.

َجکی در رشتٔه حقوق و تجارت در دانشگاه اوتاگو در نیوزیلند  تحصیل کرده 

است. وی یک دیپلمات حرفه ای بوده و در وزارت امور خارجه و تجارت 

نیوزلند سمت های بسیاری داشته است، از جمله در بخش مذاکرات تجاری، 

بخش حقوقی و بخش آمریکا. َجکی همچنین سمت معاون سفیر سنگاپور و مکزیک و معاون کمیسر عالی در 

وانواتو را هم بر عهده داشته است.

“نیوزیلند کشوری پذیرا و صلح آمیز است. ما باید برای در امان نگهداشتن کشورخوداز اعمال تروریستی، هر 

کاری را که می توانیم انجام دهیم. من افتخار میکنم که در این کار مهم  شرکت می کنم.”

با کمیسیون سلطنتی تماس بگیرید
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