
 دستورات برای بررسی توصيه های موقتی

 

 

 3در پاسخم به اظهارات ارائه شده به جلسه دادرسی رويه ای در  .1
سپتامبر من رويه ای را معرفی نمودم که قصد داشتم برای تصميم گيری 

 نمايم.، اتخاذ راجع به اينکه آيا توصيه های موقتی را ارائه نمايم

  
اتحاديه آتش نشانان اظهار داشته است که دفتر کابينه و اداره   .2

نگتون و چلسی بايد به ليست کسانی اضافه شوند که بايد يکنزسلطنتی 
که در پاسخ به  تشريح نمايند از آنها خواسته شود تا اقداماتی را

 آتش سوزی انجام داده اند و يا توصيه می کنند که انجام شود. 

 

ديگری را از هيچکدام از ساير شرکت کنندگان اصلی بجز گروه  نظرمن  .3
11  (G11) از خانواده های داغديده، بازماندگان و ساکنين محل دريافت

از من خواسته است تا به صورت فوری در رابطه با  11نکرده ام. گروه 
ارائه توصيه های مندرج در اظهارات شان برای جلسه دادرسی مذکور 

اين دليل که در رابطه با آنها نيازی به شواهد بيشتر اقدام کنم به 
 و يا بررسی بيشتر توسط ساير جوانب وجود ندارد. 

 

اداره سلطنتی کنزينگتون و چلسی و نه دفتر کابينه  تنها من موافقم که .4
از آنها خواسته شود تا  ديکه بابايد به ليست کسانی اضافه شود 

انجام داده اند  یبه آتش سوز که در پاسختشريح نمايند را  یاقدامات
  .کنند که انجام شود یم هيتوص ايو 

 

يرم و تمايل ندارم تا توصيه هايی ذرا نمی پ 11من استدالل های گروه  .5
 را بدون شواهد و مشورت بيشتر ارائه نمايم.

  
من دستورات ذيل را  در اين زمينه در فقدان هرگونه مخالفت ديگری .6

 صادر می کنم: 

لندن، وزارت  ی، اداره آتش نشان2018اکتبر  26جمعه  (الف) تا روز
و اداره سلطنتی  شهردار ،وزارت کشور ،یمسکن، محالت و حکومت محل

اظهار نامه  کي یبه صورت رسمهر کدام  ديبا کنزينگتون و چلسی
 ،یکاف اتيو در آن با جزئ نديارائه نما قاتيتحق ميرا به ت

 یعموم یمنيبه مسائل ا یدگيرس یاتخاذ شده برا یاقدامات قبل
 نيمطرح شده است، منطق حاکم بر ا یبا آتش سوز ارتباطکه در 

دارند اتخاذ  که فعال در نظر یشتريب رياقدامات و هر گونه تداب
با شواهد مستند  دياظهار نامه با نيدهند. ا حيرا توض ندينما

که در داخل سازمان مسئول  یافراد ايفرد و  ديهمراه باشد و با
  .دينما یرا معرف دباشن یاقدامات صورت گرفته م یاصل



در  ،ی، تمام شرکت کنندگان اصل2018دسامبر  14روز جمعه  یال (ب)
 یموقت یها هيتوص یشان را برا شنهاداتيپ ديبا ،یصورت عالقمند

  .بفرستند قاتيتحق ميبه ت

در  ،ی، تمام شرکت کنندگان اصل2019 هيژانو 11تا روز جمعه  (ج)
 ميبه ت شنهاداتيپ رامونينظرات شان را پ ديبا ،یصورت عالقمند

 .بفرستند قاتيتحق

 ديبا قاتي، کارشناسان روند تحق2019 هيژانو 18جمعه  تا روز (د)
شان را  یها دگاهيو در آن د ندينما هيکوتاه را ته یگزارش ها

  .نديشده ارائه نما شنهاديپ یموقت یها هيتوص رامونيپ

 4دوشنبه  ايو  هيژانو 28که با روز دوشنبه  یهفته ا انيدر جر (ه)
برگزار خواهد شد که  یجلسه دادرس کيشود،  یآغاز م  2019  هيفور

و هر گونه شهادت  یموقت یها هيتوص رامونيها پ هيدر آن اظهار
قرار  یباشد، مورد بررس ازيتوسط کارشناسان که مورد ن یشفاه

 خواهد گرفت.
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