تقرير عن الجلسات املحلية التي عقدت استجاب ًة للجنة
امللكية بشأن الهجوم اإلرهايب الذي شن عىل مساجد
كرايستشريش يف  15مارس 2019
Waiho i te toipoto, kaua i te toiroa

دعونا نقرتب من بعضنا البعض ،وال ندع املسافات تفرقنا عن بعضنا

يركز هذا املثل املاوري  whakataukiعىل أهمية البقاء عىل
اتصال والحفاظ عىل العالقات والحوار لنتمكن من امليض
قدماً معاً.



متهيد من الوزراء
Tēnā koutou
نبدأ باستحضار األحداث الرهيبة التي وقعت يف
 15مارس  2019والتي أسفرت عن مقتل 51
من النيوزيلنديني الذين تجمعوا بسلمية إلقامة الصالة .ونتذكر
عوائل الشهداء و  whānauالـ  51والناجني والذين شهدوا
أحداث الهجوم .كام نتذكر جميع الذين تأثروا بهذا العمل
اإلجرامي املروع.
أصدرت اللجنة امللكية للتحقيق يف الهجوم اإلرهايب عىل مساجد
كرايستشريش تقريرها يف  8ديسمرب  .2020وقدمت اللجنة
توصيات بلغ مجموعها  44توصية ،ووافقت الحكومة عىل
جميع التوصيات الـ  44من حيث املبدأ .ويقع اآلن عىل عاتق
الحكومة ،باالشرتاك مع الجاليات املحلية ،مسؤولية تحديد
كيفيةاتخاذ إجراءات بهذا الصدد.
ونحن ندرك أن التغيري مطلوب من أجل تحقيق النية الحقيقية
للنتائج التي توصلت إليها اللجنة امللكية يف تحقيقاتها .ونحن
ملتزمون بتعزيز التامسك االجتامعي ،وتقدير التنوع ،ودعم
الشمول ،وضامن أن تكون نيوزيلندا بلدا ً عادالً وآمناً للجميع.
ولغرض تحقيق هذه النتائج ،نحتاج إىل االستامع إىل الجاليات
التي نخدمها لفهم األمور األكرث أهمية بالنسبة لكم .يجب أن
تعكس استجابتنا احتياجاتكم وأولوياتكم.
وكجزء من هذا العمل ،عقدنا يف شهري يناير وفرباير  33جلسة
عامة  huiمع الجاليات املسلمة والطوائف الدينية والعرقية
األوسع نطاقا يف جميع أنحاء البالد  .motuوقد عقدت هذه
الجلسات  huiملساعدتنا عىل فهم الشواغل الرئيسية واألولويات
للجاليات املحلية ،وكذلك اإلجابة عىل األسئلة املتعلقة بالتقرير
وتنفيذه ،وتقديم تعليقات حول املبادرات الجارية ،ومناقشة
كيف ميكن للجاليات املحلية مواصلة املشاركة والعمل معنا يف
املستقبل.
نحن ممتنون للغاية لكل أولئك الذين شاركوا يف هذه الجلسات
وقدموا من وقتهم وبصريتهم وتعليقاتهم ومقرتحاتهم .فمن
الشجاعة أن نتحدث عن هذه املسائل الصعبة .وقد ترشفنا
باالستامع إىل أفكاركم بشأن استجابة الحكومة ،ومن دواعي
رسورنا أن نحظى بالدعم املستمر من الجاليات يف تنفيذ هذا
العمل املهم.
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تلخص هذه الوثيقة املوضوعات الرئيسية التي سمعناها يف
جميع الجلسات .وكام سوف ترون ،فقد سمعنا عن حاجة
حقيقية لالستجابة ملجموعة واسعة من القضايا التي تواجه
مجتمعاتنا العرقية والدينية املتنوعة .ولقد تناولت اللجنة
امللكية بعض هذه القضايا يف تقريرها بشكل رصيح ،وسيتم
التعامل معها مع تحركات الحكومة من خالل استجابتها .كام
سيتم التعامل مع مخاوف أخرى ،حتى لو ظهرت بشكل أقل
يف التقرير ،أو مل تظهر فيه عىل اإلطالق .ولن تقترص استجابة
الحكومة عىل التوصيات املذكورة يف التقرير .ينصب تركيزنا عىل
االستجابة ألولويات املجتمع ومعالجتها.
وخالل هذه الجلسات ،أخربنا الكثريون أنهم ممتنون ألننا أتينا
للتواصل معهم يف مدنهم ومناطقهم وقراهم .نحن ندرك مدى
أهمية أن نواصل القيام بذلك .وستظل مشاركة املجتمع املحيل
من األولويات العليا يف توجيهات استجابة الحكومة وتشكيلها
لهذه االستجابة.
نشكركم مرة أخرى عىل وقتكم وقوتكم وشجاعتكم.
Ngā mihi nui

معايل السيد أندرو ليتل
وزير التنسيق الستجابة الحكومة عىل تقرير اللجنة امللكية بشأن
الهجوم اإلرهايب عىل مساجد كرايستشريش

معايل السيدة بريانكا راداكاريشنان
وزيرة التنوع والشمول والجاليات العرقية ،ومساعد الوزير
للتنمية االجتامعية والتوظيف
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كيف تواصلنا مع الجاليات
قام معايل الوزير ليتل والوزيرة رادهاكريشنان ،إىل جانب مسؤولني من وكاالت حكومية مختلفة،
بعقد  33جلسة عامة مع الجاليات املسلمة والطوائف الدينية والعرقية األوسع نطاقاً خالل شهري
يناير وفرباير .تم إجراء هذه الجلسات  huiيف أوكالند ،وهاميلتون ،نيو بالميوث ،ونابري ،وباملرستون
نورث ،وولنغتون ،ونيلسون ،وكرايستشريش ،وآشبورتون ،ودنيدن وإنفركارجيل.
يف معظم املراكزُ ،عقدت الجلسات العامة مع الجاليات
املسلمة ،مبا يف ذلك جلسات خاصة للنساء املسلامت والشباب
املسلم ،وجلسات منفصلة عىل نطاق أوسع للمجتمعات
الدينية والعرقية .وقد تم تنظيم الجلسات بهذه الطريقة بناء
عىل املشورة التي قدمتها األرس املترضرة ملجتمع الناجني من
هجامت  15مارس إىل الحكومة بشأن أفضل السبل للتعامل
مع الجاليات املحلية.
كام ساعدت الجلسات يف تفعيل املبادئ التوجيهية الستجابة
الحكومة للجنة امللكية ،وهي:
• تتمثل رؤيتنا بتحقيق التنوع والشمول واألمان يف نيوزيلندا.
• سنكون خاضعني للمساءلة ونتطلع إىل األمام.
• سنكون سباقني يف التواصل والوصول إىل الجاليات.
• سيبقى ضحايا الهجوم وعوائلهم  whānauمركز اهتاممنا.
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خاطب السيد الوزير ليتل والسيدة الوزيرة راداكريشنان ،خالل
هذه الجلسات أكرث من  1000شخص من جميع أنحاء نيوزيلندا.
ومن ضمن هؤالء األفراد ممثلني ملنظامت املجتمع واملنظامت
الثقافية والعرقية والدينية ومنظامت الحوار بني األديان ،وحرض
آخرون بشكل مستقل كأفراد مجتمع مهتمني باألمر .وحرض
الجلسات مسؤولون من مجموعة من الوكاالت الحكومية وكذلك
من أعضاء الربملان من كال جانبيه .ويضم التقرير يف نهايته قامئة
بأعضاء الربملان والوكاالت الحكوميةالحارضة.
وبعد أن أدىل الوزراء بكلمتهم االفتتاحية ،دعوا الحارضين إىل
تبادل تجاربهم ،ومخاوفهم وأولوياتهم ،ووجهات نظرهم بشأن
ما ينبغي أن تركز عليه الحكومة ،والتغيريات التي يعتقد أعضاء
املجتمع املحيل أنها مطلوبة لتنفيذ توصيات اللجنة امللكية .بنا ًء
عىل طلب الجاليات ،تم إجراء هذه الجلسات بشكل مستقل
عملت مييل وندت بهذه الصفة للمساعدة يف تنسيق املناقشات.
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ما سمعناه :ملخص للمخاوف واألولويات املشرتكة
من خالل الجلسات ،سمعنا أن هناك رغبة حقيقية لجعل نيوزيلندا  Aotearoaتنعم باألمن
واألمان والشمولية و ترحب بتنوع الجاليات .وكان هناك اتفاق بأغلبية ساحقة عىل أنه مازال أمامنا
الكثري من العمل الذي ينبغي القيام به لضامن حدوث ذلك.
لقد سمعنا ما ييل:

يلعب قطاع التعليم دوراً هاماً للمساهمة يف تحقيق
التامسك االجتامعي يف نيوزيلندا
هناك مخاوف عميقة بشأن العنرصية والتنمر عىل أساس الدين
والتمييز يف مدارسنا.
وذكر لنا كثريون إنهم قلقون بشأن الكفاءة الثقافية للمعلمني
ومدراء املدارس ،والتي شعروا أنهم بسببها أعاقوا املدارس من
االستجابة للحوادث بشكل فعال ومناسب.
كان طلب الحصول عىل دعم وتدريب أكرب يف هذا املجال
ملعلمينا ومديرينا ومدارسنا ،أمرا ً شائعاً يف جميع الجلسات.
سمعنا أيضاً عن رغبة حقيقية يف تطوير فهم قائم عىل الثقافة
والدين من خالل دمج برامج التعليم الديني والثقايف يف املناهج
الدراسية لخلق بيئة شمولية يشعر فيها األطفال من مختلف
األعراق واملعتقدات باالنتامء ويتم تفهمهم من خاللها.

هناك مشاغل مستمرة بشأن استنتاج اللجنة امللكية
للتحقيق أنه ال يوجد شخص أو وكالة حكومية محددة
تقع عليها مسؤولية الخطأ يف حصول الهجوم اإلرهايب
عىل وجه الخصوص ،أعربت الجاليات عن قلقها البالغ فيام
يتعلق بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة امللكية بأنه قبل شهر
مايو  2018كان هناك تركيز للموارد يف غري محله عىل تهديد
اإلرهاب اإلسالمي املتطرف من قبل جهاز األمن واالستخبارات
النيوزيلندي .أرادت الجاليات فهم هذه النتيجة ،وفهم التغيريات
التي تم تنفيذها ملعالجة ذلك منذ  15مارس.
تساءل البعض عن مدى فعالية التغيري الذي ميكن أن يحدث إذا
ظلت قيادة الوكاالت كام هي.

مارس 2021

أعربت الجاليات املسلمة لنا عن استمرار عدم ثقتها يف جهاز
األمن واالستخبارات النيوزيلندي.

ال تزال سالمة الجاليات املسلمة وغريها من الطوائف
العرقية يف نيوزيلندا مصدر قلق
وأعربت الجاليات عن شعورها املستمر بعدم األمان وعدم
قدرتها عىل العيش حياة اعتيادية .ناقش العديد من أعضاء
الجاليات املسلمة بأنهم ال يزالون يشعرون بعدم األمان عند
زيارتهم املسجد ،ويعانون باستمرار من تعرضهم للعنرصية
والكراهية.
وتؤثر هذه املخاوف املتعلقة بالسالمة بشكل خاص عىل
النساء املسلامت اللوايت يرتدين الحجاب .وأبلغن عن شعورهن
بالضعف بشكل خاص بسبب إمكانية التعرف عىل معتقداتهن
بشكل واضح.
ناقش الكثريون خشيتهم من وقوع هجوم إرهايب آخر ،وسعوا
للحصول عىل تأكيد من الحكومة بأن العمل جار ملنع وقوع مثل
هذا الحدث مرة أخرى.
ويف حني أعرب البعض عن تقديرهم لإلصالحات الفورية التي
تعلقت باألسلحة النارية يف أعقاب  15مارس ،قال كثريون إنهم ال
يشعرون بأن اإلصالحات قد قطعت شوطاً كافياً.

يجب أن تكون الحكومة مسؤولة ومتجاوبة مع
الجاليات
وأعرب الكثريون عن شعورهم باإلحباط من أن التواصالت
السابقة مع الحكومة مل تسفر عن فائدة تذكر للجاليات ،وأنهم
مل يتمكنوا من رؤية ما تم عمله مبا قدموه من آراء و مقرتحات
بهذا الصدد.

• صفحة  8/4

أخربتنا الجاليات بالحاجة إىل خطط وإجراءات واضحة وقياسية،
ليتمكنوا من مساءلة الحكومة عن تطبيقها.
وكان هناك اهتامم كبري بإنشاء فريق استشاري معني بالرقابة
عىل التنفيذ ،مبا يف ذلك تحديد عضويته وكيفية تزويده باملوارد.
تحدث الكثريون عن الحاجة إىل ضامن أن تتكون هذه املجموعة
من رشائح متنوعة من الناس ،لتشمل :الشباب؛ النساء؛ أشخاص
من مناطق مختلفة؛ ومزيج من األصوات الراسخة (من املنظامت
املعروفة يف املجتمع) ،وكذلك األصوات التي ليس لها حضور
واضح.

ميكن لوسائل اإلعالم أن ترسخ األمناط السلبية تجاه
املجتمعات العرقية والدينية ،وهذا أمر ينبغي معالجتة
أعربت الجاليات عن خيبة أملها وانزعاجها من طريقة تصوير
وسائل اإلعالم للجامعات العرقية والدينية ،وال سيام املسلمني ،يف
نيوزيلندا  ،ملا له من تأثري سلبي عىل تشكيل الخطاب العام .أراد
الكثريون أن تتدخل الحكومة ،أو أن تكون هناك آليات لتمكني
محاسبة وسائل اإلعالم عىل عدم دقتها.
تحدث الكثريون عن الرغبة يف رؤية املزيد من التنوع عىل
شاشاتهم ،مشريين إىل أن الصور رضورية للقبول االجتامعي.

يتعرض الكثريون من أبناء الجالية إىل عبارات الكراهية
وجرائم الكراهية وحوادث الكراهية ،ويعد اإلصالح
الترشيعي أداة مهمة للتغيري
تحدث الكثريون عن أهمية إصالح ترشيعات عبارات الكراهية،
إذ يرون يف ذلك رضورة لزيادة الشعور باألمان.

أخربنا البعض أن عدم االعرتاف بالتجارب الحية لطالب الوظيفة،
أو متطلبات الخربة يف نيوزيلندا ،يجعل من الصعب عىل أولئك
الذين ينتمون إىل مجتمعات املهاجرين الحصول عىل عمل يف
نيوزيلندا.
تحدث الكثريون أيضاً عن العوائق التي واجهوها يف أماكن
العمل ،مبا يف ذلك إيجاد أماكن مناسبة للصالة ،أو الحصول عىل
إجازة من العمل لالحتفال باملناسبات الثقافية.
وأعرب البعض عن قلقه إزاء مواجهة املسلامت اللوايت يرتدين
الحجاب صعوبة خاصة يف الحصول عىل عمل وعن ما يواجهنه
من تحيز ومتييز يف مكان العمل.
أفاد أفراد املجتمع من ذوي األسامء العرقية أنهم أيضاً يواجهون
تحديات ترشيحهم النهايئ أثناء عملية تقديم طلبات التوظيف.
أخربنا الكثريون بقصص عن صعوبة الوصول إىل الخدمات
الحكومية أو استخدامها عندما تكون لغتهم األوىل ليست
اإلنجليزية ،واألمل الذي يسببه ذلك لهم.

يجب أن تكون أي استجابة شمولية لكافة أطياف
املجتمع ،ويجب أن تكون هذه املحادثات أوسع من
مجرد محادثات داخل املجتمعات املسلمة واملجتمعات
العرقية األخرى
تم إخبارنا بأغلبية ساحقة أن أي برنامج عمل للتامسك
االجتامعي يحتاج إىل إرشاك جميع النيوزيلنديني إلحداث تغيري
فعال ،وأن هذه ليست مجرد قضايا للمجتمعات املسلمة.

تحدثت الجاليات عن الحاجة إىل أن تكون اإلصالحات مرنة مبا
يكفي للتعامل مع عبارات الكراهية داخل املجتمع وفيام بني
املجتمعات األخرى ،ورضورة وجود تدابري مساءلة قياسية واضحة
للرشطة للتعامل مع جرائم الكراهية.

متت اإلشارة إىل أهمية تأصيل هذا العمل بشكل متكرر يف
معاهدة وايتانغي  ،Te Tiritiمبا يف ذلك ضامن مشاركة املواطنني
املاوريني  tangata whenuaالفعالة يف برنامج عمل الحكومة.

وكان هناك اعرتاف من الجاليات بأنه سيكون من املهم املوازنة
بني الترشيعات املتعلقة بعبارات الكراهية وحرية التعبري.

أشري أيضا إىل أهمية االستفادة من املعرفة بهذا العمل داخل
القطاع الخاص ،وضامن عمل القطاع الخاص يف رشاكة مع
الحكومة.

أخربنا الكثريون بشعورهم أن الرشطة ال تتخذ أي إجراء عندما
يتم رفع شكاوى تتعلق بجرائم الكراهية أو خطابات الكراهية
معهم ،مام يربز الحاجة إىل تواصل أفضل من الرشطة حول ما
يتم فعله بالشكاوى واملعلومات التي يتلقونها.
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يواجه الكثريون عوائق يف الوصول إىل الخدمات ومتييزاً
يف الحصول عىل عمل
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هناك حاجة إىل استمرار دعم األقليات يف مجال الصحة
والرفاهية مراعيني يف ذلك االعتبارات الثقافية
عىل وجه الخصوص ،تم إخبارنا بالحاجة املستمرة للدعم الشامل
املستمر للعوائل  whānauاملتأثرين بشكل مبارش وغري مبارش
وضحايا هجامت  15مارس .وتم التأكيد عىل أهمية استمرار هذا
الدعم من الحكومة.
أخربنا الكثريون أن هناك حاجة متزايدة لدعم الصحة والرفاهية
عىل نطاق أوسع لدعم املجتمع املسلم للتعامل مع تأثري صدمة
هجامت  15مارس ،وخاصة بالنسبة للشباب املسلمني .وذُكر لنا
أن هذا الدعم يجب أن يكون مراعياً للحساسية الثقافية ومناسباً
لها.

يجب أن تلتزم الخدمات العامة بالتنوع والشمول ،وأن
تضمن سامع األصوات العرقية والدينية عند وضعها
للسياسات
سمعنا أن الوزارة الجديدة للجاليات العرقية ستكون أداة
حقيقية للمجتمعات والجاليات والخدمات العامة .ومع ذلك،
أخربنا الكثريون أنه يجب القيام بالعمل لضامن أن يكون هذا
أكرث من مجرد تغيري االسم ،مبا يف ذلك ضامن تزويد الوزارة
باملوارد املناسبة.
تحدث الكثريون عن الحاجة إىل أن يكون للوزارة الجديدة
صالت عميقة باملناطق وأن يكون لها مكانة يف الخدمات العامة
إلحداث تغيري يف السياسات عرب الوكاالت الحكومية ذات الصلة
وبرامج العمل الرئيسية.

وبشكل مامثل ،تحدث الكثريون عن األثر الرتاكمي لحوادث
الكراهية والتمييز والتحيز ،ومدى تأثريها السلبي املستمر عىل
املجتمعات ،مام أدى إىل زيادة الحاجة إىل خدمات دعم صحة
نفسية مناسبة للثقافة.

وسيبقى التنوع داخل الخدمات العامة ،وال سيام داخل القيادة
العليا ،ميثل محل اهتامم للمجتمعات .وقد أُبلغنا بالحاجة إىل
ضامن تدريب الكفاءات الثقافية من قبل القادة الحاليني.

تحتاج الحكومة إىل العمل بالرشاكة مع منظامت
املجتمع إلحداث تغيري حقيقي

وقد أعربت املجتمعات عن رغبتها يف تفهم كيفية متكن األصوات
واآلراء العرقية والدينية يف إمكانية التأثري ،أو التأثري فعالً ،يف
وضع السياسات.

لقد سمعنا عن رغبة الحكومة يف توفري املوارد للجاليات (من
خالل التمويل واملعلومات والوقت) ليستطيعوا املشاركة بشكل
فعال مع الحكومة ويشعرون بالتمكني للقيام بذلك.
ذكر لنا الكثريون أن الحكومة بحاجة إىل االنخراط يف نهج تعاوين
ومشاركة الجاليات يف تصميم السياسات والربامج حيثام كان ذلك
مناسباً.
لقد استمعنا إىل العديد من الطلبات التي تدعو الحكومة
الستخدام املبادرات الشعبية القامئة والربامج التي تضعها
املجتمعات ومتويلها ودعمها (حيثام أمكن ذلك) لإلشادة
بالعمل الجوهري الجاري بالفعل يف هذا املجال يف العديد من
املجتمعات.

قيل لنا أن برنامج الدراسات العليا كان بداية جيدة ،ولكن هذا
يحتاج إىل أكرث من مجرد تغيري رمزي ،ويجب عىل الخريجني
الذهاب إىل مكان ميكنهم فيه التفوق والشعور باالندماج.
رأى الكثريون أن حرص القيادة عىل أن تعكس التنوع داخل
املجتمعات العرقية هي فرصة تضمن حصول ذلك.
سمعنا أن الوزارة الجديدة تحتاج إىل أن تعكس بشكل رصيح
احتياجات املجتمعات الدينية.

وقد أخربنا الكثريون داخل الجاليات املسلمة برضورة احرتام
االختالفات داخل املجتمعات نفسها ،حيث أن أولئك الذين
ميارسون اإلسالم متنوعون يف ثقافاتهم ،وأن لكل جامعة
احتياجاتها الخاصة بها.
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الخطوات التالية :استخدام مالحظات وآراء املجتمع لتوجيه
استجابة الحكومة
هذه مجرد بداية للحوار.
تدرك الحكومة أن هناك حاجة اآلن للتحول من االستامع
للجاليات إىل خطوة اتخاذ إجراءات ملعالجة املخاوف التي
سمعناها .ومع ذلك ،من املهم مالحظة أنه يف حني أن بعض
توصيات التقرير ميكن تنفيذها برسعة ،فإن البعض اآلخر
سيأخذوقتاً لتحقيق ذلك.
تعتزم الحكومة ضامن شفافية تقدمها نحو تنفيذ التوصيات،
وأنها يف تواصل مستمر مع الجاليات بشأن ما يحصل ،وكيفية
استامعها للتعليقات واآلراء التي تتلقاها واستجابتها لها.
الخطوات التالية هي:
• يتم تجميع كل املالحظات واآلراء املكتوبة املقدمة
يف الجلسات  huiويف األسابيع التي تيل ذلك .سيتم
استخدام هذا أيضاً إلبالغ الخطوات التالية .سيتم
نرش تقرير حول ما جمعناه من التعليقات املكتوبة
عىل املوقع اإللكرتوين لرئاسة الوزراء .DPMC
• سيصدر قريباً إعالن عن الخطوة التالية يف عملية إنشاء
الفريق االستشاري ملراقبة التنفيذ.
• هذه الجلسات هي ليست سوى بداية للحوار بني الحكومة
واملجتمعات .وسيستمر العمل مع تلك املجتمعات التي مل
تسترشها الحكومة رسمياً لحد اآلن ،مع تقدم العمل .وسيتم
توفري املزيد من التفاصيل قريباً عىل املوقع اإللكرتوين لرئاسة
الوزراء .DPMC
• وتعتزم الحكومة العودة إىل الجاليات يف منتصف العام
ملناقشة التقدم املحرز ومواصلة الحوار بشأن االستجابة.
• سيتم بانتظام تحديث موقع رئاسة الوزراء  DPMCاإللكرتوين
مبعلومات حول املشاركات القادمة واملبادرات الحكومية
الجارية ملعالجة املخاوف التي تم تسليط الضوء عليها يف
الجلسات .hui
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كيف ميكنك االستمرار يف املشاركة؟
ستظل هناك فرص للمساعدة يف تشكيل استجابة الحكومة،
وسيتم توفري مزيد من املعلومات بهذا الشأن قريباً عىل املوقع
اإللكرتوين لرئاسة الوزراء  .DPMCيف الوقت الحايل ،يرجى
االستمرار يف إرسال مالحظاتكم وآرائكم لنا ،والتي ستُستخدم
جميعها لتوجيه تخطيط استجابة الحكومة.
ميكنك االتصال بنا عرب الربيد اإللكرتوين rcoi@dpmc.govt.nz

وأيضا ،سيتم تحديث موقع رئاسة الوزراء
 DPMC dpmc.govt.nzبانتظام حول املشاركات واملبادرات
القادمة.
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قامئة مبن حرض الجلسات hui؟
أعضاء الربملان الحارضون

الوكاالت الحكومية الحارضة

إبراهيم عمر (جميع الجلسات)

مكتب رئيسة الوزراء ومجلس الوزراء

معايل النائب ستيوارت ناش ( 14فرباير ،نابري)

الرشطة النيوزيلندية

الدكتورة ليز كريج ( 21فرباير ،إنفريكارجيل)

مكتب الجاليات العرقية

آنا لورك ( 14فرباير ،نابيري)

جهاز األمن واالستخبارات النيوزيلندي

بيني سيموندز ( 21فرباير ،إنفريكارجيل)

وزارة األعامل واالبتكار والتوظيف (دائرة الهجرة النيوزيلندية)

ناييس تشني( 13فرباير ،أوكالند)

وزارة التنمية االجتامعية

راشيل بروكينغ ( 20فرباير ،دنيدن)

وزارة الرتبية والتعليم

هيلني وايت ( 13 ،7فرباير ،أوكالند)
إنغريد لريي ( 20فرباير ،دنيدن)
فانويش والرتز ( 13فرباير ،أوكالند)
معايل النائب مايكل وودهاوس ( 20فرباير ،دنيدن)

نشطاء  /وكاالت مستقلة
مييل ويندت منسق مستقل
لجنة حقوق اإلنسان

ميليسا يل ( 13 ،7فرباير ،أوكالند)
جو لوكستون ( 19فرباير ،أشبورتون)
الدكتور غوراف شارما ( 13فرباير ،هاميلتون)
راشيل بوياك ( 18فرباير ،نيلسون)
ديفيد بينيت ( 13 ،12فرباير ،هاميلتون)
تانجي أوتيكري( 10 ،9فرباير ،باملرستون نورث)
معايل النائب سيمون بريدجز( 1فرباير ،ولنغتون 10 ،فرباير،
باملرستون نورث)
السيد الوزير مايكل وود ( 13 ،7فرباير ،أوكالند)
السيد الوزير فيل تويفورد ( 7فرباير ،أوكالند)
جريج أوكونور ( 31يناير ،ولنغتون)
جيني أندرسن ( 31يناير ،ولنغتون)
نيكوال ويليس ( 31يناير ،ولنغتون)
كريس بيشوب ( 31يناير ،ولنغتون)
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