
 المفوضية الملكية المهتمة بالتحقيق 
في الهجوم على مساجد كرايستشيرش

ما هي المفوضية الملكية؟

المفوضية الملكية المهتمة بالتحقيق في الهجوم على 

مساجد كرايستشيرش في مارس 2019 هي المفوضية 

الملكية التي تأسست بموجب مرسوم ملكي في 8 

أبريل 2019، ترأسه سعادة السيدة باتسي ريدي 

الحاكم العام )ممثلة الملكة في نيوزيلندا(.

وتهتم المفوضية الملكية بالتحقيق في األحداث 

التي أدت إلى الهجوم وكذلك في أداء هيئات القطاع 

الحكومي فيما يتعلق بتلك األحداث. والغرض من 

ذلك هو طمأنة الشعب النيوزيلندي، بما في ذلك 

جميع المجتمعات اإلسالمية، بأن جميع هيئات القطاع 

الحكومي تتخذ كل التدابير الالزمة لضمان السالمة 

والحماية للجميع.

يجب على المفوضية الملكية أن تقدم تقريرها بحلول 

10 ديسمبر 2019.

يعتمد نهج المفوضية الملكية على العدالة والنزاهة 

واحترام جميع المتضررين من الهجوم، وبشكل خاص 

الضحايا وأسرهم، والمجتمعات اإلسالمية، و على نطاق 

أوسع كل مجتمع كرايستتشيرش، وشعب نيوزيلندا.

حول ماذا يدور التحقيق؟

مطلوب من المفوضية الملكية إيحاد معلومات عن:

ماهية المعلومات التي كانت هيئات القطاع 	 

الحكومي المعنية تعرفها عن الشخص الذي قام 

بالهجوم، قبل 15 مارس 2019

ما الذي قامت به )إن وجد( هيئات القطاع 	 

الحكومي المعنية على ضوء معرفتها بذلك؛ و

ما إذا كانت هناك أية تدابير إضافية كان ينبغي 	 

على هيئات القطاع الحكومي المعنية اتخاذها 

لمنع هذا الهجوم

ما هي التدابير اإلضافية التي ينبغي أن تتخذها 	 

هيئات القطاع الحكومي المعنية لمنع مثل هذه 

الهجمات في المستقبل.

كيف يمكنني أن أقدم المساعدة؟

تود المفوضية الملكية السماع من أي شخص لديه أية 

معلومات ذات صلة بمسار تحقيقاتها.

نود أن نسمع من األفراد والمجتمعات والمؤسسات 

حول تجاربهم المتعلقة بالشروط والضوابط المرجعية.

وكانت المفوضية الملكية قد دعت أيضاً الموظفين 

الحاليين والسابقين والمتعاقدين من هيئات القطاع 

الحكومي ذات الصلة للتواصل معنا إذا كانوا يعتقدون 

أنهم يستطيعون المساعدة في تحقيقاتنا.



الموقر السير وليام يونغ، الحاصل على وسام فرسان االستحقاق النيوزيلندي – 

رئيس مجلس تحقيق المفوضية الملكية

السير وليام هو قاضي في المحكمة العليا، ورئيس سابق لمحكمة االستئناف 

النيوزيلندية. تم تعيينه في المحكمة العليا في يونيو 2010.

تخرج السيد وليام من جامعة كانتربري في عام 1974 مع ليسانس الحقوق بمرتبة 

الشرف األولى. ثم أكمل درجة الدكتوراه في جامعة كامبريدج ليصبح محامياً في عام 

1988 ومستشاراً للملكة في عام 1991.

في عام 1997، تم تعيين السير وليام قاضيا في المحكمة العليا، تم ترفيعه إلى محكمة 

االستئناف )2005(، ثم إلى رئاسة محكمة االستئناف )2006( والمحكمة العليا )2010(.

“إنه لشرف لي أن أقود هذا التحقيق. يحق لجميع النيوزيلنديين أن يشعروا ويعيشوا 

آمنين في مجتمعاتهم. تضطلع المفوضية الملكية بدور مهم في المساعدة على منع 

حدوث مثل هذه المأساة هنا مرة أخرى.”

جاكي كين

عضو لجنة

 كانت جاكي كين نغوي تاهو ، كاتي ماموي ، وايتهاها 

)Ngāi Tahu, Kāti Māmoe, Waitaha( سفيرة نيوزيلندا لدى تشيلي 

وكولومبيا وبيرو واإلكوادور وبوليفيا، من 2015 إلى 2018.

 وهي تعمل منذ فبراير هذا العام في مجلس الماوري لنغاي تاهو 

)Ngāi Tahu, Kāti Māmoe, Waitaha(

درست جاكي القانون والتجارة في جامعة اوتاغو في نيوزيلندا. كانت دبلوماسية 

مهنية وشغلت عددا من المناصب في وزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية بما 

 في ذلك قسم المفاوضات التجارية، والقسم القانوني وشعبة األمريكتين. شغلت 

جاكي أيضاً منصب نائب السفير في سنغافورة والمكسيك ونائب المفوض السامي لدى فانواتو.

 “نيوزيلندا بلد مسالم ومرحب. يجب أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على شواطئنا آمنة من أعمال اإلرهاب.

 أنا فخورة بالمساهمة في مثل هذا العمل الهام.”

لالتصال بـ المفوضية الملكية
 E:  info@christchurchattack.royalcommission.nz    PH 0800 222 987  www.ChristchurchRoyalCommission.nz


