
 کمیسیون سلطنتی تحقیق در مورد حمله 
بر مساجد کرایست چرچ

کمیسیون سلطنتی چیست؟

کمیسیون سلطنتی تحقیق در مورد حمله بر 
مساجد کرایست چرچ مورخ ۱۵ مارچ ۲۰۱۹ 

)کمیسیون سلطنتی تحقیق(، توسط حاکم کل 
جاللتمآب دیم پیستی ردی با دستور شورای مورخ 

۸ اپریل ۲۰۱۹ ایجاد شد. 

کمیسیون سلطنتی بر مسائلی که منجر به وقوع 
حمله گردیده و همچنان عملکرد نهادهای دولتی 

در ارتباط با آن مسائل تحقیق میکند. هدف 
اینست که به مردم نیوزیلند، بشمول تمامی جوامع 

مسلمان اطمینان داده شود که تمامی تدابیر 
مناسب توسط نهادهای دولتی جهت تأمین امنیت 

و حفاظت از آنها اتخاذ میشود. 

کمیسیون سلطنتی بتاریخ ۱۰ سپتمبر ۲۰۱۹ گزارش 
خود را ارائه خواهد داد. 

رویکرد کمیسیون سلطنتی مبتنی بر انصاف و بی 
طرفی و احترام نسبت به تمامی کسانی که در 

نتیجه این حمله آسیب دیده اند، بخصوص قربانیان 
و فامیل های شان، جوامع مسلمان، بطور عموم 

جامعه کرایست چرچ و مردم نیوزیلند خواهد بود. 

تحقیق درباره چیست؟

کمیسیون سلطنتی ملزم است تا درباره موارد ذیل 
تحقیق نماید:

نهادهای دولتی مربوطه قبل از ۱۵ مارچ ۲۰۱۹ 	 
درباره حمله کننده چه میدانستند؟

نهادهای دولتی در روشنی این اطالعات چه 	 
اقداماتی )اگر اقداماتی انجام گرفته( را انجام 

دادند؟
آیا چیز دیگری وجود داشت که نهادهای 	 

دولتی مربوطه میتوانستند برای جلوگیری از 
حمله انجام دهند؟

چه اقدامات دیگری را باید نهادهای دولتی 	 
مربوطه جهت جلوگیری از همچون حمالت در 

آینده انجام دهند؟

من چطور میتوانم کمک کنم؟

کمیسیون سلطنتی عالقمند است تا از تمامی 
کسانی که درباره این تحقیق اطالعات دارند 

بشنود. 

ما میخواهیم درباره تجربیات افراد، جوامع و 
نهادهایی که مرتبط با شرایط متذکره است، بدانیم. 

کمیسیون سلطنتی از مأمورین و قراردادی های 
فعلی و قبلی نهادهای دولتی مربوطه دعوت 

نموده است تا اگر میتوانند به این تحقیق کمک 
نمایند با ما به تماس شوند. 



رئیس تحقیق

KNZM ،محترم سر ویلیام یونگ
رئیس تحقیق

محترم سر ویلیام قاضی ستره محکمه و رئیس پیشین محکمه استیناف 
نیوزیلند است. ایشان در تاریخ جون ۲۰۱۰ به انجام وظیفه در ستره محکمه 

منصوب شدند. 

محترم سر ویلیام در سال ۱۹۷۴ از پوهنتون کانتربری با دریافت لیسانس 
حقوق و با افتخارات درجه یک فارغ شده است. ایشان بعدا سند دکترای خود 
را در پوهنتون کمبریج تکمیل نموده و در سال ۱۹۸۸ وکیل مدافع و در سال 

۱۹۹۱ مشاوره ملکه شدند. 

محترم سر ویلیام در سال ۱۹۹۷ بعنوان قاضی محکمه عالی و بعدا محکمه 
استیناف )۲۰۰۵( و متعاقباً به ریاست محکمه استیناف )۲۰۰۶( و نهایتا ستره 

محکمه )۲۰۱۰( منصوب گردیدند. 

“رهبری این تحقیق یک افتخار است. تمامی مردم نیوزیلند حق دارند که در جوامع خود احساس امنیت کنند و مصئون 

باشند. کمیسیون سلطنتی نقش مهمی را در کمک به جلوگیری از اتفاق افتادن دوباره همچون یک تراژدی ایفا میکند.”

جکی کائین
عضو

جکیی کائین )Ngāi Tahu, Kāti Māmoe, Waitaha( از سال ۲۰۱۵ 
تا ۲۰۱۸ سفیر نیوزیلند در کشورهای شیلی، کلمبیا، پرو، اکوادور و بولیوی 

بوده است. 

ایشان از ماه فبروری امسال برای Te Rūnanga o Ngāi Tahu ایفای 
وظیفه میکرد. 

جکی حقوق و تجارت را در پوهنتون اوتاگو در نیوزیلند آموخته است. 
ایشان یک دیپلمات مسلکی بوده و وظایف متعددی را در وزارت امور 
خارجه و تجارت نیوزیلند بشمول بخش مذاکرات تجاری، بخش حقوقی 

و بخش قاره آمریکا به عهده داشته است. جکی همچنان به حیث معاون سفیر در سنگاپور و مکزیک و 
معاون کمیشنر عالی واناوتو ایفای وظیفه کرده است. 

“نیوزیلند کشوری صلح آمیز و همه پذیر است. ما باید هر آن چیزی که در توان داریم را برای تأمین امنیت سرزمین خود 

در مقابل اعمال تروریستی انجام دهیم. من افتخار میکنم که در این کار مهم سهیم هستم.”

با کمیسیون سلطنتی تماس بگیرید
www.ChristchurchRoyalCommission.nz  0800 222 987 :تلفن   info@christchurchattack.royalcommission.nz :ایمیل


