ضمیمه یک :مطالب مطرح شده ایدادخوایه ها

۱

1

مطلب

خالصه ایمطلب

گروه پیشنهاد شده

ایبازجوی
اهمیت
ی

همه دادخوایه هایدریافت شده ی
بگید .عوامل تاکید کنندهشامل :حمالت در
مبن بر این است که باید یک
بازجوی عمویم صورت ر
ی
ٌ
ر
توانای شکت در پروسه  RCOIرا نداشتند RCOI ،رصفا اقدامات
جنای وجود نداشته ،فامیل ها
ی
نیوزلند یی سابقه بوده ،هیچ بازرسیای ی
ی
ی
عفوی یا محروم شده است و این آخرین دادخوایه
گیی میکنند ،بسیاری از شواهد  RCOIنابود ،ضد
سکتور های بخش
دولن را یی ر
عامه است  .دادخوایه های مختلف تاکید میکنند که آنها نیم پذیرند که  RCOIبه صورت رضایت بخش همه قضایا را یا پوشش داده یا
ٌ
جوابگوی مورد انتظار رشکت کرده است ،که خود گزارش  RCOIبرای قربانیان
در سطح کامال دقیق برای دریافت پاسخ های مشخص و
ی
ی
ی
ی
دشوار است (( RCOIبه علت زبای ،حمایت مسلیک و دیگرمشکالت دسییس) و اینکه آنها پیشنهادات بیشیی را برای مهار حمالت
ی
مشکالی که قربانیان و فامیل هایشان در پروسه های قبیل
آیندهمورد نیاز یم دانند .همچنان یک موضوع ای بدون نقصموجود بود که
ی
ی
پروسهدقیقنیوبخش نیاز است.
یک
ناتوای در آنها به وجود آورده ،و حاال به
داشته اند ،احساس ناشنیدهگ و
ر
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۲

تروریست
چگونهنهادینهشد و
چگونه در آینده میتواناز
جلوگیی کرد؟
آن
ر

۳

در باره شگذشت سفر
تروریست چه ر ی
های
چی ی
شناخته شده و آیا
شواهدی ی
مبن بر تعلیم او
در خارج از کشور وجود
دارد؟

توسط تعدادی از احزاب برجسته شد .سواالت اختصایص پرسیده شده شامل :
•

نظریات نژادپرستانه ای او در طفولیت چه وقت و چطور شکل گرفت؟

•

چرا نظریات نژادپرستانه او قطع نشد؟

•

چرا فعالیت آنالین و دستگاه های او تا حد زیادی بازجوی نشده ی
باق مانده است؟
ی

•

ی
ی
جوای او را به این جهت سوق داد؟
نوجوای و
تاثی یای در
چه ر

•

اییا تا این حد وسعت بخشید؟
های دست زد که بنیادگر ر
او به چه فعالیت ی

•

جلوگیی از وقوع وفیاترویداد مشابه در آینده چه پیشنهادات صورت گرفته میتواند؟
برای
ر

•

های مداخله از دست رفته بود؟
آیا فرصت ی

•

مسی افراط گر یای و نفرت را یم توان از این به بعد قطع کرد؟
چگونه ر

•

ی
ی
دسییس و ی
در رابطه به ی
اقدامای را میشود انجام
قانوی یا دیگر
کنیول وب سایت ها و بازی های آنالین چه اقدامات معمویل،
ی
غی انسای و خشونت یم شود؟
داد که باعث تحریک ر

خارج از ساحهتحقیق
(برریس شده توسط
.)RCOI

ی
دولن
های اجتمایع و آنالین و اینکه آیا سازمان های
نگر یای های مطرح
شده حایک از این بود که RCOIاستفاده ای تروریستها از یرسانه ی
ی
شناسای نتوانستند .
یم توانستند با دقت کاق منابع روی افراط گر یای آنالین ،این حمله را به قدر کاق
ی
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میگید شامل این است که چرا تاریخچه سفر هنگام
این موضوع از سوی تعدادی از احزاب مطرح شد .پرسش هایمشخص که صورت
ر
داخل شدن او به نیوزلند ربیق هایرسخ را نشان نداد و آیا ممکن است در ربیون مرز از کشور تعلیم دیده و کشته شده باشد (همان طور
که خواهر اشاره که او به افغانستان سفر کرده است) .تعدادی از دادخوایه ها ،با نگر یای به تجربه یا مهارت آشکار تروریست در استفاده
از اسلحه و تاکتیک های نظایم در طول حمله یاد میکنند .

خارج از ساحهتحقیق
(برریس شده توسط
.)RCOI
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۴

آیا ربیق های شخ توسط
استخبارات/پولیس ال
درک شده است؟

پیگیی "بری هری تاری "توسط شویس های
ردیای یا ر
مسایل مشخص طرح شده عبارتند از :عدم ی
استخبار یای – IP122.61.118.145و همچنان مسایل مربوط به اسلحه در زیر .

خارج از ساحه تحقیق
(برریس شده توسط
.)RCOI

۵

آیا ناقص بودن رژیم جواز
اسلحه در وفیات نقش
داشته است؟

توسط احزاب مختلف که با یافته های RCOIمخالف هستند مطرح شده است که نیم تواند ر ی
تعیی کند که آیا مسایل مربوط به پروسه
خی .
اسلحه گرم باعث حمله یم شود یا ر

خارج از ساحهتحقیق
(برریس شده توسط
.)RCOI

۶

چرا از خرید اسلحه و
مهمات هیچ گزارش نشده
است؟

ردیای و نقشه برداری از خریدهای مهم ،به گونه مثال ،مهمات
توانای پولیس برای
خانواده ها در مورد عدم گزارش در باره خرید مهمات و
ی
ی
پرقدرت ابراز نگر یای کرده اند .

خارج از ساحهتحقیق
(برریس شده توسط
.)RCOI

۷

قانون عضویت ای باشگاه
اسلحه .

ر
ورزیس رتیاندازی اوتاگو و باشگاه تفنگ بروس درباره تروریست
تعدادی از فامیل ها خاطر نشان کردند که اعضای باشگاه تفنگ و تفگنچه
و اینکه آیا باید گزارش اجباری وجود داشته باشدیا نه ابراز نگر یای کرده اند .

خارج از ساحهتحقیق
(برریس شده توسط
.)RCOI

۸

چرا شفاخانه زخم ر
نایس از
اسلحهای تروریست در
جوالی  ۲۰۱۸را گزارش
نکرد؟

مانند باال .

خارج از ساحهتحقیق
(برریس شده توسط
.)RCOI

ٌ
آیا مالکان امالک اجبارا
باید الزامات گز ر
اریس داشته
باشند؟

ی
تصادق
تعدادی از فامیل ها نگران این هستند که مالک خانه ای تروریست خسارت وارده به اموال کر یای تروریست را که در نتیجه شلیک
یک اسلحه است گزارش نیم دهد .

خارج از ساحهتحقیق
(برریس شده توسط
.)RCOI

۹
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۱۰

چرا مصاحبه ای RCOI
تروریستیای 30سال
ی
شکوب شد؟

ی
ناتوای در ی
ی
یی
دانسی اینکه آیا کالبد شناس
دسییس به اطالعات شکوب شده و
نارضاین فامیل ها در رابطه به
دادخوایه های مختلف از
آن ها را دیده است ،یاد یم کنند .

خارج از ساحهتحقیق
(بدون قضاوت برای
بازجوی در مورد این
ی
موضوع).

۱۱

تروریست از شخص
دیگری که در ۱۵مارچ
 ۲۰۱۹ی
حارص بودکمک
مستقیم دریافت میکرد؟

ی
ی
های وجود دارد که فیلم GoProنشان
یک تعداد احزاب ادعا کرده اند که شلیک کننده یادستیار ای دیگری رنی حضور دشت .نگرای ی
دسن از کنار موتر تروریست عبور یم کند و پس از آن لحظه بود که تروریست حرکت کرد .ادعاهای رنیی
ی
ری
دوربی
دهنده اینست که کیس با
ی
ی
ر
وجود دارد کهسایر شاهدانباور دارند که حداقل یک نفر دیگر رنی در خارج از مسجد النور با لباس سیاه بر تن بدون هیچ شح موجود
ادعاهای
بوده است .شاهدی وجود دارد که باور دارد این شخص (بجز ترورویست) به سمت راست مسجد النور رتیاندازی کرده است .
ی
وجود دارد که تعدادی از شاهدان در مسجد النور یم گویند شنیده اند که تروریست با کیس صحبت یم کند و در صورت رسیدن پولیس
میخواهد هشدار داده شود .سایر دادخوایه هاخواستار این تحقیق است که آیا تحلییل از ضبط صدای از داخل موتر تروریست در
ی
حالیکه او به سمت مرکز اسالیم Linwoodدر حال رانندگ بود وجود داشته است تا مشخص شود که او با چه کیس گفتگوی دو طرفه
داشته است یا نه؟

پیشنهاد یم شود با
درخواست اطالعات به
ی
این موضوع رسیدگ
شود.

۱۲

پولیسنخست از دست
یی
داشی  ۹نفر متهم دیگر
خی داد.
ی

بعضیدادخوایه ها ی
مبن براینست که آیا این نشان دهنده چندین شلیک کننده است یا نه.

پیشنهاد یم شود با
درخواست اطالعات به
ی
این موضوع رسیدگ
شود.

۱۳

آیا نشان انگشت یا DNA
از تمام اسلحه ها در محل
رویداد گرفته شده است؟

ی
شناسای کند.
برخ دادخوایه هاباورمندند که این یم تواند همکاران را
ی

پیشنهاد یم شود با
درخواست اطالعات به
ی
این موضوع رسیدگ
شود.
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۱۴

آیا تروریست پس از حمله
مکان ی
مخف در حالت
آماده باش داشت؟

ی
ی
شناسای همکاران باشد.
دادخواهیمبن بر اینست که این میتواند رایه برای
برخ از
ی

۱۵

غی
آیا تروریست حمایت ر
مستقیمآنالین همکاران را
به همراه داشت؟

ی
قانوی ،هارد دیسک کمپیوتر تروریست است –محل نگهداری آن باید برریس شود .دادخوایه دیگر پیشنهاد یم شود با
یک منبع ای مدارک مهم از نظر
ی
احتمال "خطای تایید "را در رده بندی او به عنوان یک هیپیشه تنها در مراحل نخست مطرح ساختند و اشاره کردند که بیانیه او الفاظ درخواست اطالعات به
ی
ی
شوخ های متعدد است .آیا گزارش از routerاو در مورد جستجو و مرورهای او این موضوع رسیدگ
شدید در مورد استفاده وب سایت های راست-گرا و
شود.
پیگیی یم شد؟
برریس شد؟ آیا تمام اطالعات افرادی که با آنها در ارتباط بود ر

پیشنهاد یم شود با
درخواست اطالعات به
ی
این موضوع رسیدگ
شود.

۱۶

آیا رفیق همبازی او
در رپیایش اسلحه کمک
کرد؟

بازجوی شده است.
خانواده ها آگایه ندارند که این موضوع
ی

پیشنهاد یم شود با
درخواست اطالعات به
ی
این موضوع رسیدگ
شود.

۱۷

بازجوی کنید که تروریست
ی
ی
هنگام آمادگ برای حمله از
ی
اسیوئیدها استفاده کرده
است .

ی
ی
شناسای همکاران باشد.
دادخواهیمبن بر اینست که این میتواند رایه برای
برخ از
ی

پیشنهاد یم شود با
درخواست اطالعات به
ی
این موضوع رسیدگ
شود.

۱۸

جستجو کنید که
تروریست در راه بازگشت
از کریست چرچ به
دوندین ،پس از آخرین
ماموریت نظربندی مسجد
النور ،کجا توقف کرد.

ی
بعض از دادخوایه هاپرس و جو میکنند که آیا ییک از همکاران برای تروریست جای بودوباش فراهم کرده است و آیا احتمال وجود دارد
که آنها در حمله دست داشته باشند یا نه.

پیشنهاد یم شود با
درخواست اطالعات به
ی
این موضوع رسیدگ
شود.
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۱۹

در مورد هریک از حرکات
ی
اطالعای وجود
شهید چه
دارد و آیا احتمال وجود
داشت که کدام جسد ای
را با تداوی صیح شی ع تر
نجات داد؟

توسط تعدادی از احزاب همراه باپیشنهاد نظر متحصصان در مورد علت مرگ برجسته سازی شد .نگر یای وجود دارد که اطالعات فعیل
بیش از حد ُکیل یا جزئیات آن ی
کاق نیست .دادخوایه ها همچنان پیشنهاد میکنند که نیاز است در مورد لحظات قبل ،جریان و پس از
بازجوی شود ،از جمله (الف) سفر آنها به مسجد( ،ب) حرکت آنها در مسجد( ،ج) آنها با چه
حمله برای هر یک از فرد شهید و آسیب
ی
ٌ
ی
کسای بودند( ،د) تحرکات آنها در /اطراف مسجد( ،ه) علت میکانیسم فوری مرگ ،و (و) دقیقا چه وقت و در کجا ُمرده اند (تا اندازه
بازجوی وجود داشته باشد) .
که امکان این
ی

این موضوع در
حوزهبازجوی است.
ی

۲۰

آیا ر ی
اولی امدادگران به قدر
ی
کاق ازهردو لحاظ آموزش
و منابع مجهز بودند؟

توسط تعدادی از احزاب برجسته شد .نگر یای های مطرح شد که در  ۱۵مارچ  ۲۰۱۹هیچ برریس عمویم در مورد شیوه واکنش تمایم ر ی
اولی
ی
امدادگرانمربوطه ،ی
یعن پولیس ،خدمات امبوالنس ،و شفاخانه کریست چرچ انجام نشده است .فامیل ها ماهیت روی داد خارق العاده را
ی
ری
خستیک ناپذیر که ر ی
تجهی
اولی امدادگران انجام یم دهند سپاسگزار هستند .اگرچه ،آنها همچنان نگران عدم
درک یم کنند و از تالش های
ری
اولی امدادگران هستند ،چه از طریق پیکش "مواد "یا آموزش (از جمله آموزش با سایر امدادگران) ،برای مقابله با آنچه اتفاق افتاده
است .سواالت اختصایص شامل :

این موضوع در
حوزهبازجوی است.
ی

۲۱

چرا پولیس ر ی
تیتر نرسید؟
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•

ی
آیا اعضای پولیس, ،کندک مجرمان مسلح ( )AOSوگروه تاکتیک ویژه ()STGبودند که "به مجروحان رسیدگ کردند،
ی
بیشی از محل خارج کردند".
ارجحیتدادند .آن افراد و در اشع وقت آنها را برای مراقبت های

•

ی
آیا اعضای AOSو STGکه "به زخمیان رسیدگ کردند ،آن افراد را ارجحیت دادند و بمحص رسیدن وقت مناسب آنها را برای
بیشی از محل خارج کردند" ، ،و آیا ی
ی
ی
بازبین شواهد توضیح داده شد
داکیان AOSیا STGهمان طور که در
مراقبت های
بودند؟

•

ی
ی
بیشی
آیا اعضای STGکه "به زخمیان رسیدگ کردند ،آن افراد را ارجحیت دادند و در اشع وقت آنها را برای مراقبت های
ی
ی
ی
پذیرفی انجام آموزش مجدد ساالنه؛ و  ۴۰ساعت آموزش رانندگ را با
خارج کردند "تقدیرنامه ساالنه برحال؛
رانندگانامبوالنس با شتفیکت آمبوالنس سنت جان داشتند؟

•

داکیان AOSبه همان سطح ی
دلیل اینکه ی
داکیان STGآموزش نیم بینند چیست؟ آیا آنها باید اینقدر آموزش ببینند؟

•

ی
آیا  ۴۰ساعت آموزش رانندگ برای STGبا رانندگان امبوالنس سنت جان باید به جای "سوء قصد "اجباری باشد؟

ی
تروریسن رأس ساعت  ۳۲:۱بعد از ظهر را به مقامات مطرح یم کند .
دادخوایه ها موضوع ارسال شدبیانیه ای

این موضوع در
حوزهبازجوی است.
ی

ضمیمه یک :مطالب مطرح شده ایدادخوایه ها
۲۲

چگونه تروریست بدون
دخالت پولیس خارج شد،
سالح خود را دوباره پر کرد
و دوباره وارد مسجد النور
شد؟

ی
برخ از فامیل ها نگران هستند که تروریست حمله خود را آغاز کرد و وقت داشت ربیون برود ،اسلحه خود را دوباره پر کند و دوباره وارد
مسجد النور شود .آنها همچنان نگر یای های را در مورد اینکه چگونه تروریست در مورد زمان بندی و عدم واکنش پولیس آنقدر مطمیی
ی
ی
بود که از ربیون ی ی
بیشی تردید نداشت ،ابراز یم کنند .
رفی ،پرکای دوباره و بازگشت برای شلیک به افراد

این موضوع در
حوزهبازجوی است.
ی

۲۳

چه ر ی
تاخی در
چیی باعث ر
خدماتصیح شد؟

تاخی در رسیدن آمبوالنس ها به صحنه و پیشکش تداویصیح یم شود .
دادخوایه های مختلف باعث ر

این موضوع در
حوزهبازجوی است.
ی

۲۴

چرا امدادگران اولیه از
غی
داخل شدن مجدد ر
نظامیان به مسجد برای
جلوگیی
تقدیم کمک
ر
کردند؟

توسط احزاب مختلف برجسته شده است .نگر یای در مورد تاخی در داخل شدن به مسجد النور وجود دارد ،ی
زمای که بازماندگان /
ر
شاهدان به پولیس گفته بودند که تروریست خارج شده است .مردم در تالش بودند تا برای نجات جان افرادی که مورد اصابت گلوله قرار
جلوگیی کرد.
گرفتند به داخل مسجد برگردند اما پولیس از داخل شدن آنها
ر

این موضوع در
حوزهبازجوی است.
ی

۲۵

آیا پولیس از داخل شدن
امبوالنس به مسجد النور
جلوگیی کرد و اگر اینطور
ر
است چرا؟

ی
برخ از فامیل ها همچنان نگران هستند که پولیس کارکنان آمبوالنس (و سایرین) را از ی ی
رفی به مسجد النور برای تقدیم کمک های اولیه
ی
ی
اولی امدادگران صیح قرار داده شده توسط پولیس وجود دارد که احتمال
"باز داشته "اند .برخ از آنها پرسیده اند که آیا موانیع صد راه ر
رود تا رثیات ناخوشایند بر نتایج حیات عده ای از قربانیان داشته باشد.

این موضوع در
حوزهبازجوی است.
ی
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ضمیمه یک :مطالب مطرح شده ایدادخوایه ها
۲۶

چه کیس مجروحان و
متوفیان را ارجحیت
دادندو چگونه این کار
انجام شد؟

۲۷

آیا مدارگ از کمک به
مجروحان توسط گلوله در
صحنه که سالم استند
وجود دارد؟
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مطلببیان شده توسط عده ای زیادی از فامیل ها .سواالت مربوط به این مطلب عبارتند از:
•

چگونه ر ی
اولی امدادگران تشخیص دادند که فرد در هر صورت زنده نیست؟

•

چه کیس ر ی
تعیی کرد که آیا کیس زنده است و به شفاخانه منتقل شود؟

•

ٌ
ی
شهیدای که بعدا مشخص شد در محل فوت کرده اند ،در واقعیت
چه مراحلصورت گرفت تا اطمینان حاصل شود که آن
ٌ
هنوز زنده نیستند و احتماال یم توانستند کمک های اضطراری دریافت کنند؟

•

نگیند؟
آیا ممکن است قربانیان زنده با مرده اشتباه گرفته شوند و به این دلیل تحت درمان صیح قرار ر

•

ی
ی
کسای که عملکرد و حرکت اعضای بدن داشتند اما نتوانستند
کسای که زنده بودند و یم توانستند زنده بمانند و
آیا در مورد
گیی شد؟ اگر اینطور است ،چگونه؟
زنده بمانند ،تصمیم ر

•

ی
قربانیای وجود داشت که نشانه های حیات از خود نشان دادند اما در صحنه رها شدند زیرا ر ی
انارزیای کردند که
اولی امدادگر
آیا
ی
نیم توان آنها را نجات داد؟

•

هر یک از متوفیان چه وقت و توسط گ ها معاینه شدند؟

•

ی
ی
سوابف از ارزیای های این ارجحیت ها وجود دارد؟ اگر شده نمیتوانست /آیا باید ر ی
سوابف نگهداری یمشد؟
چنی
آیا
ی

•

سیستمیگرفی و جمع آوری قربانیان یا هرگونه سیستم کار ی
یی
مشیک دیگری برای خروج قربانیان از مسجد برای تداوی
آیا کدام
وجود داشت؟

•

داکیان مرکز صیح محیل در ارجحیت در مرکز اسالیم  Linwoodی
آیا ی
اشیاک داشتند؟

•

ی
عملیای واکنش پولیس و امدادگران امبوالنس و هر یک از خدمات ارایه دهنده کمک های اولیه چه بود؟
واکنش

این موضوع در
حوزهبازجوی است.
ی

پیشنهاد یم شود با
درخواست اطالعات به
ی
این موضوع رسیدگ
شود.

ضمیمه یک :مطالب مطرح شده ایدادخوایه ها
ردیای وقت شناس که در گزارش رسیم
ادیوی و تکنالوژی
ی
فامیل های مختلف یم خواهند بدانند که آیا مشکالت مربوط به توافقنامه ر ی
ی
خی  .ر ی
همی سواالت در مورد پروسه ارجحیت دادنخدمات
پولیس
شناسای شده است ،به کدام نوع در تلفات جای نقش داشته است یا ر
ی
آمبوالنس ر ی
نی صدق یم کند.

این موضوع در
حوزهبازجوی است.
ی

این موضوع در
حوزهبازجوی است.
ی

این موضوع در
حوزهبازجوی است.
ی

۲۸

ادیوی به
آیا مشکالت ر ی
نوع باعث تلفات ی
جای
شده است؟

۲۹

آیا در قسمتارجحیت
دادن/کمک صیح نظارت
دقیق وجود داشت؟

ی
سوابف ازاینکه چه کیس کدام افراد را ارجحیت داده و زخمیان مختلف گلوله توسط مردم منتقل شده اند
نگر یای های مطرح شده که هیچ
و یا خودشان به شفاخانه راه یافتند وجود ندارد .

۳۰

ر
منترس شدن
آیا هنگام
های رتیاندازی در
گزارش ی
مسجد النور پولیس باید
تییم را در مرکز اسالیم
Linwoodمستقر یم
کرد؟

ی
برخ از فامیل ها نگران هستند که پولیس پس از اطالع از رتیاندازی در مسجد النور ،تییم را به مرکز اسالیم Linwoodنفرستاده است .
عده ای پرسیده اند چرا سایرمناطق اسالیم در شهر امن نشده اند؟

۳۱

آیا CCTVترافییک یم
دستگیی
توانست به
ر
تروریست قبل از رسیدن
به مرکز اسالیم Linwood
کمک کند؟

۳۲

آیا ر ی
اولی امدادگران پولیس
در برخورد با ی
برخ از
بازماندان برخود متقابل یا
تهاجیم داشتند؟
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ی
مسایل مربوط به پخش فیلم های CCTVکه وقایع آن روز را ثبت یم کرد ،از جمله رانندگ تروریست از مسجد النور به مرکز اسالیم
 ،Linwodو اینکه آیا هیچ یک از این CCTVهاCCTV ،تحت ی
کنیول پولیس بوده یا نه ،مطرح شد .اگر اینطور است ،در واکنش به
ی
شعت و رانندگ نا منظم تروریست چه اقدایم صورت گرفت؟

نگر یای های مطرح شد که ی
برخ از بازماندگان رفتار تهاجیم پولیس را در  ۱۵مارچ  ۲۰۱۹نسبت به افراد مورد اصابت گلوله گزارش کرده
ی
اند ،و اظهار داشتند" :از بازماندگان فهمیده شد که تروریست تنها کیس نبوده است که اسحله را به سمت افراد مورد اصابت گلوله نشانه
ی
اضاق برآمده از ر ی
رفتارهای را که به هر یک از متوفیان کمک یم کند ،مطرح یم
چنی
گرفته است .این سواالت درباره یرصبه روخ و شوک
ی
کند".

پیشنهاد یم شود با
درخواست اطالعات به
ی
این موضوع رسیدگ
شود.

خارج از ساحهتحقیق
(بدون قضاوت برای
بازجوی در مورد این
ی
موضوع).

ضمیمه یک :مطالب مطرح شده ایدادخوایه ها
۳۳

آیا پولیس به تروریست
"اجازه "داده که فرار کند.

۳۴

آیا پولیس یم توانست
تروریست را در راه مرکز
اسالیم Linwoodمتوقف
کند؟

یک گاه رویداد تاکید یم کند که او متوجه شده است که پولیس همزمان با تروریست در آنجا حضور دارد و آنها به او اجازه خروج داده
اند .

ی
انندگ در مسی اشتباه ی
اییوریست را
غیمجاز و ر
دادخوایه
ر
هامیسانند که پولیس با وجود رتیاندازی به مردم در هنگام خروج ،شعت ر
ر
متوقف نکرد .

پیشنهاد یم شود با
درخواست اطالعات به
ی
این موضوع رسیدگ
شود.
پیشنهاد یم شود با
درخواست اطالعات به
ی
این موضوع رسیدگ
شود.

۳۵

آیا تراکم زیاد در خط
اضطراری  ۱۱۱باعث از
دست ی ی
رفی تماس های
اولیه از مرکز اسالیم
Linwoodشده است؟

دادخوایه ها نشان یم دهد که تماس اولیه  ۱۱۱از مرکز اسالیم  Linwoodی
زمای که برای ر ی
اولی بار شلیک شد ،برقرار شد اما به مدت ۶
ی
ظرفین از لحاظ
دقیقه در حالت تعلیق بود .سواالت اختصایص عبارتند از :آیا همه تماس ها با پولیس برقرار شده است ،پولیس چه
ی
ی
رنیوی ر
پشتیبای برای تقویت ارتباط و هماهیک تماس  ۱۱۱در حادثه رتیاندازی جمیع وجود
پاسخگوی به آنها دارد ،آیا سیستم
برسی برای
ی
می در مسجد کمک یم کند؟
دارد ،و تراکم در منطقه وجود دارد .خط  ۱۱۱به مرگ و ر

پیشنهاد یم شود با
درخواست اطالعات به
ی
این موضوع رسیدگ
شود.

۳۶

چه ی
زمای و چگونه
شفاخانه کریست چرچ از
این حمله مطلع شد؟

دادخوایه ها یم پرسند که آیا درست است که ر ی
اولی اطالعات شفاخانه کریست چرچ از رتیاندازی ها این بود که دو مرد با پای پیاده از
مسجد النور داخل شدند؟ اگر بله چرا زودتر به شفاخانه اطالع داده نشد؟ به ویدیوی داخل شدن دو مرد مراجعه کنید .

پیشنهاد یم شود با
درخواست اطالعات به
ی
این موضوع رسیدگ
شود.
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ضمیمه یک :مطالب مطرح شده ایدادخوایه ها
۳۷

ی
مشکالی در رابطه با
آیا
نقش و پروسه های
شفاخانه کریست چرچ
بعد از حمله /در جریان
واکنش فوری وجود
داشت؟

۳۸

آیا  ،CDHBپالییس های
اضطراری را بطور مناسب
فعال و استفاده کرده
است؟

سواالت اختصایص شامل :
•

ی
ی
اطالعای ر ی
همرسای شد؟
بی  ،CDHBپولیس و خدمات امبوالنس
پس از آگیه از رتیاندازی چه

•

گیی درباره مرگ یا تالش برای نجات جان ارتبایط با شفاخانه کریست چرچ وجود
از نظر معیارها /آزمایشات برای تصمیم ر
داشت؟

•

آیا کدام شفاخانه برای نجات جان افراد در مسجد خدمات انجام داد؟

•

ی
اتفاق افتاد؟ آیا مردم یم فهمیدند که چه میکنند؟ آیا یم شد جان ها را نجات داد؟
آن روز چه

•

ی
سواالی را در مورد طرز برخورد با شهیدان ایجاد کند؟
آیا کمبود در تداوی بازماندگان وجود داشت که

پیشنهاد یم شود با
درخواست اطالعات به
ی
این موضوع رسیدگ
شود.

سواالت اختصایص شامل :
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•

کونتیی DHB 2017دارد؟ آیا این نهایت کوشش از یک
طرح حادثه بزرگ چیست؟ چه ارتبایط با پالن حالت اضطرارصحت
ی
ٌ
قبال در مورد ر ی
های انجام شده بود؟
طرح
چنی
کنان
کار
گیی شد و توسط گ؟ چه نوع آموزش
دیدگاه مستقل است؟ آیا یی ر
ی
چند بار؟ در چه سطوح از کارکنان؟

•

آیا  ،CDHBیک یا همه موارد زیر را در  ۲۵مارچ  ۲۰۱۹تنظیم یا استفاده کرده است؟
o

ی
عملیای به یک حادثه در آن ی
کنیول و پیشکش
EOC:مرکز عملیات اضطراری .یک مرکز ایجاد شده که واکنش
میشود .

o

ی
جای که در آن واکنش به هر رشایط اضطراری هماهنگ یم شود،
مرکز هماهنیک اضطراری :یک مرکز ایجاد شده؛ ی
و EOCرا اداره یم کند .

o

ی
سیستم مدیریت هماهنیک حوادث .تشکیالت از مدیریت سیستماتیک حوادث اضطراری که به چندین سازمان یا
گی در رشایط اضطراری اجازه یم دهد با هم کار کنند.
واحدهای در ر

•

اگر کدام یک از موارد فوق تنظیم شده یا استفاده شده است ،چگونه کار یم کند؟

•

آیا مراکز مختلف ایجاد شده و سیستم ها و طرح های مختلف در تالش الزم برای ایجاد نظم در هرج و مرج به اجرا درآمدند؟

پیشنهاد یم شود با
درخواست اطالعات به
ی
این موضوع رسیدگ
شود.

ضمیمه یک :مطالب مطرح شده ایدادخوایه ها
۳۹

ی
هماهنیک
اضطراری

ای

خدمات

ی
ی
ی
خی .
دادخوایه ها این سوال را مطرح یم کنند که آیا آمادگ برای پاسخ به یک حمله
تروریسن و هماهنیک خدمات اضطراری وجود دارد یا ر
سواالت اختصایص شامل :
•

ی
ی
های تنظیم شد؟
آیا کدام آمادگ برای پاسخ به یک حمله تروریسن وجود داشت و آیا پالییس ها سیستم ها و شیوه ی
o

•

اطاعات از این پالییس ها ،سیستم ها و تمرینات چگونه بود؟

•

توافق نامه هایتشکیالت میل اسالیم یا مسجد محیل چه بود؟
o

۴۰

اختالفات هنگامفوت و
ارتباطات تلفون همراه
مطرح شده است؟

آیا این پالییس ها شامل برنامه ریزی و تمرینات ی
مشیک یم شد؟

ی
امنین توسط ی
ی
دفیهای نمایندگ به مساجد توصیه شده بود که خطرات آن ها را در سال
چه نوع سیستم های
های گذشته افزایش یم داد؟

•

ی
آموزش،آمادگ ،ای خط ر
توانای امدادگران برای نجات جان افراد
میس ،یا عدم اطاعت با پالییس ها و سیستم ها ،بر
آیا فقدان
ی
ی
تاثی گذاشته است یا به هر طریق دیگری در ر ی
تاثی داشته است؟
میان تلفات جای که رخ داده است ،ر
ر

•

آیا CDHBاصویل برای موارد زیر دارد:
o

ی
هماهنیک شفاخانه ها ،کفایت و اطاعت آنها در برنامه ریزی ،آماده سازی ،پالییس ها ،سیستم ها و شیوه های
مربوطه.

o

ی
ی
هماهنیک ر ی
ارتباط ر ی
بی خدمات اضطراری مربوط و با خدمات ملیک.
سازمای و
بی

o

ی
هماهنیک ی
کاق از منابع.
استفاده و

o

تاثی همه موارد فوق بر آماده سازی و اجرای واکنش اضطراری.
ر

طرفی از اظهار نظر در برریس اجمایل شواهد عمویم در بند  ۴.۸ر ی
ی
ری
ایص نبودند که بیان کند:
برخ از
"تحقیقات پولیس نشان داده است که این موضوع با یک ناهنجاری در تلفون همراه و/یا اتصال در روز توضیح داده شده است ".
ی
برخ دیگر از قربانیان قبل از مرگ توانستند با فامیل های خود ارتباط برقرار کنند .
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پیشنهاد یم شود با
درخواست اطالعات به
ی
این موضوع رسیدگ
شود.

پیشنهاد یم شود با
درخواست اطالعات به
ی
این موضوع رسیدگ
شود.

ضمیمه یک :مطالب مطرح شده ایدادخوایه ها
۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

۴۶
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ی
ناهماهنیک در جدول ی
زمای
رتیاندازی

همه فامیل ها از اطالعات
مانند گزارش پس از مرگ
خی بودند :آنها
 DVIیی ی
نیم دانستند این وجود
دارد و یم توانند ی
اییا
بخواهند .
فامیل ها درخواست
ی
اطالعای داده اند که رد
شده یا پاسخ داده نشده
است .

ی
بازبین شواهد عمویم ر ی
اولی شلیک را در ساعات  ۴۰:۱بعد از ظهر ثبت یم کند در حایل
تعدادی از دادخوایه ها خاطر نشان یم کنند که
ی
ی
که گزارش رفع اختالتاز ر ی
های را در مورد
اولی شلیک ها را در ساعت  ۴۵:۱بعد از ظهر ثبت یم کند .سایر دادخوایه ها رنی نگرای ی
تناقضات دیگری که به افراد مربوط یم شود ،افزایش یم دهد .

پیشنهاد یم شود با
درخواست اطالعات به
ی
این موضوع رسیدگ
شود.
-

آیا میتوان پروسه های
پخش اطالعات را بهبود
بخشید؟

ی
مشکالی که برای به دست آوردن اطالعات از مکتب هگیل و شفاخانه کریست چرچ در مورد عزیزان از دست رفته
تعدادی از فامیل ها به
دریافت کردند ،اشاره کرده اند .

چرا به فامیل ها اجازه
ی
دسییس بدون نظارت به
اجساد عزیران شان داده
نشد؟

دادخوایه ها نشان یم دهد که برای فامیل ها ناراحت کننده بود .

آیا قبل از انجام تحقیقات
وثیقه پس از مرگ باید با
فامیل ها مشورت یم شد؟
و آیا رویه های ی
کاق با
پولیس NZ ،SJAو
شفاخانه کریست چرچ
ی
آسای تداویمناسب
برای
ی
فرهنیک با اجساد شهید
انجام شده است؟

پیشنهاد یم شود با
درخواست اطالعات به
ی
این موضوع رسیدگ
شود.

پیشنهاد یم شود با
درخواست اطالعات به
ی
این موضوع رسیدگ
شود.
خارج از ساحهتحقیق
(بدون قضاوت برای
بازجوی در مورد این
ی
موضوع).
خارج از ساحهتحقیق
(بدون قضاوت برای
بازجوی در مورد این
ی
موضوع).

تغیی کند و/یا در چارچوب اعتقادات مسلمان باید مشورت صورت
احزاب قانون را در این زمینه درک یم کنند ،اما
فکر یم کنند که باید ر
ی
ی
ی
متوق
بیشیی مورد نیاز است ،برای مثال اطمینان از اینکه هیچ زن با بدن مردان
یم گرفت .آنها همچنانباور دارند که مهارت فرهنیک
اییح که در دادخوایه ها مطرح شد این بود که بدن زنان فقط باید توسط زنان شسته و دست به دست
گید .نگر یای های ر ی
تماس نیم ر
ی
شود و بدون مردان فقط باید توسط مردان شسته شود .چشم ها و االشه ر ی
پایی قربای باید بسته شود و بدن با یک مالفح سفید
پوشانیده شود .

خارج از ساحه تحقیق
(هیچ قضاوت برای
بازجوی در مورد این
ی
موضوع وجود ندارد).

ضمیمه یک :مطالب مطرح شده ایدادخوایه ها
۴۷

ی
فرهنیک
واکنش
ی
شکاق
بازجوییکالبد

و

ی
ی
های از سوی فامیل ها در مورد آگایه مامور برریس اجساد از رفع نیازهای فرهنیک و معنوی مطرح شده است .این شامل امالی
نگرای ی
ی
صحیح نام متوق و مسجد است.

خارج از ساحه تحقیق
(هیچ قضاوت برای
بازجوی در مورد این
ی
موضوع وجود ندارد).

۴۸

حفاظت از مساجد و
مراکز اسالیم

ی
مذهن
دریافن این موضوع را نشان یم دهد که آیا در زمینه افزایش خرابکاری های مشتق شده از نفرت برضد دار یای های
دادخوایه های
ی
ی
ی
ی
در نیوزلند ،دولت باید برای امنیت بهی آمادگ میگرفت .سایر دادخوایه ها خاطر نشان کردند که RCOIجزئیای را در مورد تعداد
گزارش های مشکوک در سال های قبل از حمالت روشن نکرد تا احساس اضطرار در مورد مصونیت در مساجد ایجاد کند .درخواست از
ی
بیشی قرار نگرفتند .
بازجوی اینکه چرا مساجد تحت حفاظت
مامور برریس اجساد برای
ی

خارج از ساحهتحقیق
(برریس شده توسط
.)RCOI

۴۹

ردیای
کمبود ظرفیت در ی
تروریست های منفرد .

ی
ی
شناسای
های برای
ی
موارد ارسایل دریافت شده درخواست یمکنند که پزشیک قانوی برریس کند که آیا NZSISاسیاتژیها یا صالحیت ی
خی.
بازیگران تنها دارد یا ر

خارج از ساحهتحقیق
(برریس شده توسط
.)RCOI

50

تعصب نهادی علیه
مسلمانان

سوگیی نهادی علیه مسلمانان ر
نایس از اسالم هرایس بود.از
پیگیی افراط گر یای جناح راست در نتیجه
ر
این موضوع مطرح شد که عدم ر
ی
ی
خی.
قانوی درخواست کنید که آیا
پزشک
سوگیی سازمای علیه مسلمانان به عنوان یک عامل اسنادی وجود داشته است یا ر
ر

خارج از ساحهتحقیق
(برریس شده توسط
.)RCOI

۵۱

تعهدات فامیل تروریست

ی
ی
دولن را از نگر یای هایشان در مورد دیدگاه
اخالق فامیل تروریست صحبت کرده اند تا سکتور های
تعدادی از فامیل ها درباره مسئولیت
ی
های سیایس او و کوتایه شان در اقدام فوری با ارسال پیامک تروریسن در  ۱۵مارچ  ۲۰۱۹آگاه کنند.

خارج از ساحهتحقیق
(بدون قضاوت برای
بازجوی در مورد این
ی
موضوع).

۵۲

نظریات شهید

عکس العمالستخباراتنیوزلند چه بود؟ آیا بر تروریست های اسالیم تمرکز بیش از حد صورت گرفته بود ،روی هم رفتهکدام مانیع برای
داخل شدن این تروریست به کشور برای آماده سازی و انجام کاری که انجام داد وجود نداشت؟

خارج از ساحهتحقیق
(برریس شده توسط
.)RCOI
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ضمیمه یک :مطالب مطرح شده ایدادخوایه ها
۵۳

۵۴

ی
پروسه رسیدگ به شکایات

ی
شکایای به پولیس در مورد رفتار با مسلمانان در NZوجود داشته است –که جدی گرفته نشده است .یک حادثه در مربوطات مرکز
غی مسلح است.
اسالیم Linwoodرخ داد ،پولیس وعده یم دهد که مسلح باشد و یک هفته بعد پولیس هنوز ر

خارج از ساحهتحقیق
(هیچ مدرگ بر وقوع
رویداد مرکز اسالیم
Linwoodقبل از 15
مارچ  ۲۰۱۹وجود
ندارد).

تاخی در
علل شدرگم  /ر
ارتباط با فامیل ها پس از
حمالت چه بود و چگونه
یم توان ارتباط را پس از
حوادث تلفات جمیع
بهبود بخشید؟

تاخی در دریافت اطالعات یا ارایه اطالعات نادرست باعث نار ی
احن قابل توجیه شده و منجر به این شده
دادخوایه ها اشاره کرده اند که ر
شناسای عزیزان خود به تماشای فیلم GoProاز رتیاندازی رجوع کنند .سواالت اختصایص شامل:
است که فامیل ها برای
ی

خارج از ساحهتحقیق
(بدون قضاوت برای
بازجوی در مورد این
ی
موضوع).

•

•
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گیی پولیس باز ی
بین صورت گرفت؟
آیا در پروسه مصاحبه و بیانیه ر
o

ی
چگونه یم توان این پروسه ها را بطور جامع تر ،ر ی
بیشی و با کیفیت باالتر
تیتر و موثرتر به منظور دریافت اطالعات
ی
بیشیی تکمیل کرد؟
از افراد

o

بیشیی را در مراحل اولیه و ی
ی
زمای که مسایل تازه بودند ،به دست
آیا پروسه های مصاحبه یم توانستند اطالعات
آوردند ،نه اینکه جزئیات مهیم را که ماه ها یا سال ها بعد ظاهر یم شوند ،مانند گفتگوهای دوبار ر ی
بی قربانیان،
بگیند؟
نادیده ر

یای ها را به منظور بازسازی و رشح آنچه بر فامیل ها گذشت به شکل جامع تری
چگونه یم توان پیوندها ،برداشت ها و ارز ی
انجام داد؟

ضمیمه یک :مطالب مطرح شده ایدادخوایه ها
۵۵

آیا باز ی
بین های داخیل در
مورد واکنش به این حمله
وجود داشته است یا نه.

۵۶

نقص اسناد

ی
ی
هماهنیک ر ی
سازمای و
بی
دادخوایه ها پرسیده اند که آیا  ،CDHBپولیس و آمبوالنس سنت جونز روش های خود را پس از حمله ،از جمله
تغیی یای ایجاد شده است ،برریس کرده اند یا نه .سواالت اختصایص شامل:
خطوط ارتبایط ،و چه ر
•

ی
فرصن برای آگایه متقابلهماهنگ شده از حضور انواع خدمات اضطراری در آن روز وجود داشت که یم توانستند واکنش
آیا
را هماهنگ کنند؟

•

توانای یگدیگر برا ی واکنش در صورت
چگونه طیف کامل خدمات در هر یک از این مناطق اضظراری یم توانند از موقعیت و
ی
نیاز آگاه باشند؟

•

ی
رسای مناسب از سوی سازمان های
قضای یم تواند در صورت اطالع
آیا یک مرکز فرماندیه عملیات محیل مانند حوزه
ی
ی
مربوط ،در حفظ تقویم همه رویدادها و خدمات اضطراری در ساحه نقش داشته و در صورت نیاز به هماهنیک این خدمات
کمک کند؟
o

•

ی
آیا ر ی
چنی مرکز فرماندیه ارتبایط یم توانست نقش کلیدی در هماهنیک عمویم داشته باشد؟

آیا شناسای ی
شناسای افرسان سوگند خورده بودند را
بعض خدمات اضظراری یم تواست مشکل پولیس را که یرصورت به
ی
ی
کاهش دهد؟
o

ی
آیا ر ی
شناسای افرسان دیگر ،بلکه همچنان
شناسای یم تواند به مخمصه نه تنها پولیس را در
چنی هماهنیک و بهبود
ی
ی
شناسای پولیس و امدادگران اضطراری کمک کند؟
قربانیان را قادر به
ی

ی
مشیک المنافع وجود دارد یا نه ،و اشار برترتیب فهرست جدیدی از
ییک از دادخواهان مطرح کرد که آیا فهرست قطیع از طرف های
ٌ
ی
ی
های را در مورد اینکه چه کیس به عنوان قربای رفتار یم شود ،بوجود آورد .
آنهای کرد که قبال ساخته میشد .این دادخوایه نگرای ی
ی
ی
ی
های در مورد پروسه وفات نامه و چگونیک حل و فصل جزئیات این مدارک مطرح شد .نگر یای های مشابیه در مورد
همچنان نگرای ی
ی
استفاده مدارکDVIبمیان آمد .بطور کیل ،دادخواهخاطرنشان ساخت که اطالعای که قربانیان دریافت کرده اند ،مانند برریس های
ر ٌ
اکیا به نیازهای آنها صدق کند .
اجمایل شواهد ،باید
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پیشنهاد یم شود با
درخواست اطالعات به
ی
این موضوع رسیدگ
شود.

خارج از ساحهتحقیق
(بدون قضاوت برای
بازجوی در مورد این
ی
موضوع).

