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کند. هدف   یکار م 1993شد و تحت قانون حقوق بشر  سی تاس 1977در سال  لندی وز یحقوق بشر ن  ونیس یکم

و  منآزاد ، عادل ، ا لند یوز ین یاست. ما برا وزلندی ن Aotearoa از حقوق بشر همه مردم در ت یو حما  ما ارتقا

 .محترم است و کرامت و حقوق بشر  مندآن ارزش یکه تنوع برا  یی، جا می کن یکار م منصف

  :www.hrc.co.nzبرای اطلاعات بیشتر به سایت ما مراجعه کنید:

. 

گزارش   بازتاب(. 2021کمیسیون حقوق بشر نیوزلند ) منبع:
  مسجدین  به یستی در مورد حمالت ترور یسلطنت قاتی تحق  ونیسی کم 

خانواده های   یحقوق بشر : 2019مارچ   15 در ستچرچ ی کر

و  تحت تاثیرقرار گرفته، بازماندگان و شاهدان  

پاسخگویی و جبران خسارت پس از گزارش. ولینگنتون:  

 نیوزلند 

 

 

 کپی رایت 

 ( است.HRCحقوق بشر ) ونیس یکم  هینشر  نیصاحب حق چاپ ا 

 HRC  دهد ،   یم  یرا بدون اطلاع قبل هینشر  نیااستفاده از موضوع اجازه

به عنوان منبع   HRC شود و   استفادهمنصفانه  مطالب بطور نکهیمشروط بر ا

 .شناخته شود 

 ریآدرس ز به  HRC به دیگزارش با نیدر مورد ا  ت اطلاعات سدرخواهرگونه 

 :ارسال شود 
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  وتعاطفهم  وتراحمهم  توادهم في  المؤمنین مثل:  وسلم  علیه  هللا  صلى  الل رسول قال   

والحمى.  بالسهر  الجسد  سائل  له  تداعى عضو  منه  اشتكى إذا  الجسد  كمثل  

 

منان در رابطه با عشق متقابل ، محبت و احساسات وم هیتشب 

درد داشته باشد  در بدن  یاندام هر ی بدن است. زمان ک یمشابه  

 .کند ی، کل بدن درد م

 
لی هللا علیه و سلمحضرت محمد ص  

 

 

 
 

Tuhia ki te rangi 

Tuhia ki te whenua 

Tuhia kit e ngakau tangata 

Ko te mea nui 

Ko te aroha 

Tihei Mauri Ora 

 

دیس یآن را در آسمان بنو   

دیس یبنو  نیآن را در زم    

د یس یرا در قلب مردم بنو  آن  

عشق است  زیچ نیبزرگتر    

هست  ی زندگ نیبب
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 مقدمه 
نیوزلند را با سختترین سوالهایی که یک کشور میتواند مواجه شود،   2019مارچ  15حمله تروریستی در 

 مواجه کرد.

 ینده. آگذشته، حال و  –سوالهایی درباره هویت ملی  

 درباره ارزشهای ما

 ما. داریدرباره اساس جامعه ما، خدمات عمومی و حکومت

 است.  مطرح کردهمهم جهانی را عمیق سوالها بی نهایت سختتر شده است به این دلیل که مسایل  

 هیچ شخصی، و هیچ کشوری، در حقیقت یک جزیره نیست.  

نیست. به نظر من، در کل، پاسخ نیوزلند به  این چنینآیوتاروا یک دولت جزیزه  ای است ، اما در جهان مدرن، 

 حمله تروریستی قابل تقدیر است. 

 .جوامعتمام عشق در بین عمومی فوران 

 رهبران سیاسی محلی و ملی.

 .  tangata whenua و mana whenua  ی نقش همدل

 خارق العاده مردم مسلمان ما.کرامت، رحمت و قدرت 

 ه در مقابل چشمان ما قد کشید/رشد کرد.ککمیسیون تحقیقاتی سلطنتی 

 همبستگی اجتماعی در گزارش تحقیقاتی متکی به خود.بی نظیر حجم 

 

  دهیچیو پ ی گزارش مستقل طولان کیبه توانسته باشداطلاع هستم که  ی در جهان ب یگر یدولت دوجود من از 

 ،  پاسخ داده باشد.گفتگو با جوامع یطول و عرض کشور برا بهوزرا با اعزام سریع 

 متوقف شود ما مشکل بسیار بزرگی خواهیم داشت  مشارکت با مردم در همین جا اگر 

تماس وزرا با مردم فقط یک قدم در راه طویل مشارکت معنی دار با قول داده شده که اما به ما  

 مردم است.

کمیسیون  راپور جنبه های اقدامات اشتباه و نومیدی در گذشته اتفاق افتاده است. به طور مثال بعضی از 

 تحقیقاتی سلطنتی باعث ناراحتی شدید شده است. 

 هیما به توص ی ، بلکه پاسخ جمع ستیگزارش ، آنچه در صفحات آن نوشته شده ن ی اما آزمون واقع

 .مندرج در آن خواهد بود یها

با خواهران و برادران   ی مبستگه تلاش کرده است تاحقوق بشر  ونیس ی، کم 2019مارس   15به نوبه خود ، از 

 ریی، و بارها خواستار تغ کرده استرایزنی  ی سلطنت ونیس ینوبت با کم نی، در چند را نشان دهدما مسلمان 

 .استشده  ی اجتماع  شتریب مشارکت و  اتیکستمیس 

 

گزارش   تطبیق   یتا تمام تلاش خود را برا  هدف داریم تا خود ، ما   یقانون یها ت یمسئول یدر راستا

حقوق   یالملل نیو ب یمل ی، مطابق با وعده ها Aotearoa در یواقع  رات ییتغ شبردیو پ  یسلطنت  ونیس یکم

.میانجام ده  Te Tiriti o Waitangi بشر کشور و



2  

حیاتی باقی  ، اما نه تنها ، جوامع مسلمان ما همچنان ژهی، به و  مختلف به جوامع قیگوش دادن دق

 .خواهد ماند

 ت دشوار.  اس ی ، حقوق بشر چالش تی از نظر ماه

، اما  بوجود میاوردرا  ندیناخوشا یناخواسته و مشارکتها والاتس )یعنی حقوق بشر( اوقات آنها   یبعض

 .و محترمانه ریآزاد ، سازنده ، فراگ هیروحبا به هدف ایجاد گفتگو ها   شهیهم

 .گذارد ی را به اشتراک م  ری ز  یحقوق بشر بازتاب ها ونیس یکم با این روحیه

 
 

 
 پل هانت 

 Te Amokapua | ِرییس کمیسیون حقوق بشر

 Te Kahui Tika Tangata | کمیسون حقوق بشر نیوزلند
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   گزارش هدف این 

 
ها هفته  کم  یدر  گزارش  انتشار  از  ترور   ی سلطنت  قاتیتحق  ونیس یپس  حملات  مورد   مسجدین  به  ی ستیدر 

ز (اشود  ی م   دهینام  HRC پس به عنوان  نیاز ا) که   حقوق بشر  ونیس ی)گزارش( ، کم  2019مارس    15در    ستچرچیکر 

 1.شنیده هایی داشت مسلمانان  بزرگتر و جامعه دهید  بیآس خانواده های  یاعضا

  ی پاسخ م  ی ب زیالات مهم را ن وااز س  ی است که گزارش برخ نیا میا دهیشن  عمومکه از  یاز جمله موارد

، بازماندگان و    دهید بیافراد آس  بهدولت  یی الات مربوط به پاسخگو سو  موارد نیا نیگذارد. مهمتر 

 .شاهدان است

حقوق بشر در مورد   دگاهیدبا ارایه  مشکل اساسیاین ث درباره حچهارچوب جدیدی را برای بمقاله کوتاه  نیا

برای دستیابی به  ، بازماندگان و شاهدان   دهید ب ی حقوق افراد آس  نیدولت ، و همچن یی پاسخگو  تیمسئول

   و ارایه راه حل برای تخلفات صورت گرفته پردازند ی وق بشر م ثر به حقوکه به طور مناسب و م  یی درمان ها

 را معرفی میکند. 

سازمان ملل متحد  ی مارس ، مجمع عموم   15پس از حملات  ی ، اندک 2019که در ژوئن  یاداوری میکنیم 

 :شناخت تیرا به رسم ، مورد ذیلگریاز جمله موارد د ،کرد که بیرا تصو  یقطعنامه ا

 یدارد و مانع بهره مند یاساس یها  یحقوق بشر و آزاد هیکامل از کل یبر بهره مند ی اثرات مخرب سمیترور 

 میشود. ی و فرهنگ ی ، اجتماع  ی، اقتصاد ی ، مدن  یاسیکامل از حقوق س 

به عدالت و جبران   یرفتار شود و حق دسترس شان  تیثیو احترام به ح یبا دلسوز  دیبا سمیترور  انیبا قربان

 2خسارت آنها کاملاً محترم باشد .

به   ی سلطنت  ونیس یکم  س یتأس .  حقوق بشر سازگار استرویه  واکنش دولت تا به امروز با    یاز جنبه ها   یار یبس 

بعد از واقعه  دولت    ی در گزارش و عذرخواه   هاد شدهنپیش   ی ستمیس   ایجاد اصلاحات دولت از    رشی، پذذات خود

 .حقوق بشر دولت باشد فیظاو انعکاستواند  ی م 

در  3 ی سلطنت ونیس یکم  یها هیتوص یاجرا یشده برا  ی راحاقدامات ط  نی، دولت همچن 2021مارس   12در 

  جادی، بازماندگان و شاهدان را اعلام کرد ، از جمله ا دهید بی آس  خانواده های   یبرا ی بانیمورد خدمات پشت

 4خدمات.  ی بانیو مشاوره در مورد پشت یی راهنما یبرا ی جمع ریتأث ئتیه کی

به  تعهدات دولت حقوق بشر  از نظر کمیسیون ، اما شودتمجید  درحالیکه این اقدامات باید به شکل درست 

را  خود حقوق بشر  دارد تا با اطمینان وظایف  ی اساس  فهیشوند. پس از گزارش ، دولت وظ  ی نم ختماینجا 

به   یجبران خسارت و دسترس برای دستیابی به ، بازماندگان و شاهدان گان ده ید بیحقوق آس  نیتأم  یبرا

 عدالت اجرا کند.

 

 

 

 

 

سازماندهی شده تا بتواند نظرات جامعه را در   DPMCو توسط برگزار شده آماده شده که در سراسر کشور  Huiبه موازات   نیهمچن گزارش نیا 1

نمیباشد بلکه گزارش بر مبنای انعکاس و فعالیت های کمیسیون حقوق   Huiبر مبنای بحث های  گزارش نی اپاسخ دولت به گزارش جمع آوری کند. 

 بشر میباشد. 

2  A/RES/73/305   ،2، صفحه  2019افزایش همکاری بین المللی برای کمک به قربانیان تروریسم 

 . 26و  25پیشنهادات  3

2021هم مارچ  12، 15دولت با بازماندگان مارچ بعدی در کار بی وقفه  قدمهای دهاکریشنان، پریانکا را محترمه اندرو لیتول،  محترم بیانیه خبری،  4
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 درمان  یدر مورد حقوق بشر برا Te Tiriti / tangata اندازچشم 

  manaakitanga اجرای یدر سراسر اجتماع برا tangata whenua،  ی ستی بلافاصله پس از حملات ترور 

 .تجمع کرد دگانید بیآس  یبرا

HRC باور است که نیبر ا tikanga Maori  برخوردار   ی مهم  تیمداوم از جامعه از اهم ی بانیپشت نیدر تأم

شده   هیتعب قایعم ی ها و روش ها  ستمیاست که س  Aotearoa نیقوان نیاولبه عنوان  یمائور  کانگایاست. ت

 .کند یرفتار را فراهم م  میتنظ  یبرا

 و utu   ،muru مانند - یدیکل یو روشها می، مفاه یمعنو یایو دن ی عیطب ط یمردم ، مح نیاساس روابط ب

ea -  تعادل در صورت بر هم خوردن آنها سروکار دارند یمتقابل و برقرار  و ایجاد هماهنگی با حفظ روابط. 

در روند تعادل   ی مستلزم مشارکت جمع نیهمچن - whanaungatanga و whakapapa - بر روابط  دیتأک نیا

همه  ، و  رندیگ ی تخلفات قرار م  ریتحت تأث خانواده، قوم و قبیله نیز نه تنها افراد ، بلکه  نکهیا صیاست ، تشخ

آنها نقش داشته  احیای دو باره عزت و وقار  به  ی ابیغرامت ها و دست تیماه نییدر تع دیبا نیهمچنشان 

 باشند

  ی استفاده م  Te Ao Māori یها  وهیو ش  نیکه از قوان Te Tiriti o Waitangi بر  ی مبتن ی مشارکت کردیرو  کی  

حملات را بهتر   نی ، بازماندگان و شاهدان ا دهید بیآس  خانواده هایو مشارکت  ی جمع یازهایتواند ن ی کند ، م 

 .دهد صیتشخ

و برطرف کند و  معرفی را  ی جمع یر یپذ تیممکن است بهتر بتواند مسائل مسئول یکردیرو  نیچن

 .را نگهداری و احیا نماید  دهید  بی آس افراد  عزت و وقار حاصل کند که پاسخ ها  نانیاطم

و جوامع   خانواده ها ، تحت تاثیر قرار گرفته با افراد  انهمحتاط و  قیبه بحث دق ازین Tiriti بر ی روش مبتن

 .دارد دهید بیآس 

 

در اصل  کار کند.مان با موازینه حقوق بشر ز این روش میتواند با اطلاع رسانی و تقویت کردن و کار کردن هم

حقوق بشر اطلاع  یالملل نیو ب  یمل نیبنا شده و توسط قوان Te Tiriti مشترک است ، که در  ندیفرا ک ی نی، ا

.شود  یم یرسان 
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 م یا دهیآنچه از جوامع مسلمان شن 

 
 :، آنها به ما اطلاع داده اند 5تعاملات جامعه ما ادامه دارد. به طور خلاصه ، تاکنون  

 حاصل از گزارش  جینتانظارت بر 

 .داشته باشد نه یزم  نیدر ا ی نقش مستقل دیبا HRC .مهم است اریگزارش بس  یبر اجرا ی نظارت خارج

، بازماندگان و شاهدان   دهید بی آس  خانواده های از دولت به  یی در ارائه پاسخگو  ی میدر مورد نقش عدالت ترم 

 .روشن شود دیبا

 ، بازماندگان  دهید بیافراد آس مشاوره و تعامل مداوم دولت با 

 .برگزار شوند یتر  یبر اساس مساو دیشاهدان با و

باید در  ین حال زمان مورد نظرگرفته برای اجراع اولویت های دولت باید با عموم مورد بحث و گفتگو بگیرد، در 

 اسرع وقع اطلاع رسانی شود. 

 

 ج یدر مورد خود نتا 

بوده است که درک   ی معن نیبه ا ی سلطنت ونیس یکم قیوند تحقو بسته بودن ر  محرمیت  یی دستورات نها

 .جوامع دشوار است یآن برا  یها افتهیکامل منطق 

دهد که در گزارش   ی را نشان م  ی ستمیس  یها یر یسوگ یی ربنایز  یی خطا چیه افتنیموضوع ،  نیمرتبط با ا

 .دولت وجود ندارد ی کاف یی شود که پاسخگو  ی م  جادیتصور ا نیا نیشده است. همچن یی شناسا

را   دولت مداوم  یتهایمسئولاین عذر خواهی  تنهایی  دولت مهم است ، اما به  ی که عذرخواه ی در حال

 ی نمدرست مسلمانان پاسخ گسترده و جامعه   ان ، بازماندگان و شاهد دهید  بیآس   خانواده های در قبال 

 .دهد

 دولت  تیدر مورد حما

عدم  است.  افتهیکاهش  میشود، احساس  شیافزا یبه جاحمایت دولت گزارش ، یه اپس از ار  یدر دوره ا

 .مشهود میباشد چنان بر جا هستندکه هم  ی ستمیتعصبات س  ارگانهای دولتی در مورد سطح اگاهی 

 ی در مورد مسئله انسجام اجتماع 

در صورتیکه   – تلقی میشوند عمدتاً جوامع مسلمان به عنوان كاملا مهاجراینست که  دولت  ی مدل فعل

 .متولد شده اندنیوزلند در  لندیوز ین مقیمسوم مسلمانان  ك یاز  شیب

است ، به   یضرور  Tiriti o Waitangi و چارچوب tangata whenua  ،teo Ao Māori و مشارکت تیحما

 .ینهاد ی و نژادپرست ضیبا توجه به تجارب مشترک تبع ژهیو 

 .است ی جامعه ضرور  ستمیو چه در سطح س  هیچه در سطح پا ضیبردن تبع نیو از ببه پرداختن 

 

 

 

 

 
2021مارچ  10همانطور که در  5
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 درمان یو حق انسان برا یر یپذ  تیمسئول 

 
 دولت  دییو تأ ی عذرخواه

آردن به  ندایجاس   همحترم  رینخست وز  ،، پس از انتشار گزارش 2020دسامبر  8 خیخود در تار  ی عموم  هیانیدر ب

 .کرد ی از دولت عذرخواه  ی ندگینما

او به خاطر "بررسی  نامناسب " نماینده های امنیتی و اطلاعات از شده بود.  جمله بندی با دقت  ی عذرخواه

به "تمرکز   نیهمچن یو  ی کرد. در عذرخواه ی عذرخواه مارس ، 15 ی ستیقبل از حملات ترور  جوامع مسلمان 

  یدئولوژیا ریبا سا تبط مر  سمیترور  داتیآگاهانه تهد ی ابینامناسب منابع" اشاره شده است که "براساس ارز 

 ".ه استها نبود

باز یابی کند که این موارد   نتوانست  ی سلطنت  ونیس یكه كم ی اظهار داشت: "در حال نیهمچن رینخست وز 

 ".با وجود آن این موارد ناکامی های )دولت( تلقی میشوندمیتوانست حمله را متوقف نماید، ولی 

گزارش    یها هیتوص یاست و متعهد به اجرا بی فایدهبدون اقدام  ی در ادامه اظهار داشت که عذرخواه یو

 .است

  یها تیاز نظارت بر فعال نانیو اطم یر یبردن سوگ نیاز ب یبرا ی تیو امن ی اصلاح خدمات اطلاعات 

در   رانهیشگی( و اقدامات پی اجتماع  یو در رسانه ها نیپوست )از جمله آنلا دیسف یطلب و افراط گرا یبرتر 

و   بلیغرا ت ی اجتماع که انسجام  هایی  استیو س  نیقوان نی. تدو داشت اهمیت حیاتی خواهند صورت لزوم 

 .خواهد بود ی اتیپاسخ دهد ، به همان اندازه ح تعصبکند و به موارد نفرت و  تیتقو 

 ، بازماندگان و شاهدان از نظر حقوق بشر به چه معناست؟ دهید بیآس  خانواده های  یبرا قیتصد این

پاسخگو است.    دهید بی آس  یکرده است که در برابر خانواده ها قینشان داد که دولت تصد ی عذرخواه

  یمارس در سازمان ها 15قبل از حملات  ی ستمیس  ضیداد که تبع صیتشخ ی به طور ضمن نیهمچن

 .وجود داشته است ی تیو امن ی اطلاعات

کل  ، بازماندگان و شاهدان ، بلکه  دهید بیآس  خانوادههاینه تنها  هیخود ، نقض حقوق بشر عل ی، به خود نیا

  یجامعه مسلمانان در اجراحضور فعالانه  تیاهم انگریب نیامر همچن نیاست. ا لندیوز یجامعه مسلمان در ن

منعکس شده  جیآنها در نتا ی جمع یازها یو ن دگاههایشود که د اصلح نانیاطممیباشد تا  گزارش یها هیتوص

 .است

رنج  شخصی خودحقوق بشر  دیاز نقض شد ی ستیحمله ترور  جهی، بازماندگان و شاهدان در نت دهید بیافراد آس 

 .محافظت کنداین اشخاص  ی زندگ یکه دولت نتوانست از حق اساس به دلیل اینکه ژهیبردند ، به و 

  فهیکرده است که در صورت نقض حقوق بشر ، کشورها وظ  ی نیب شیحقوق بشر پ ی الملل نیب قوانین 

و  ی حقوق مدن ی الملل نیب ثاقی( م 3)  2در ماده  نی مناسب ارائه دهند. ا ی درمان یدارند روش ها 

 .آمده است (ICCPR) یاسیس 

به  ی دگیرس  یدارد برا فهینهاد وظ  نیا بیترت نیکرده و به آن ملزم است. بد بیرا تصو  ICCPR لندیوز یدولت ن

 .، بازماندگان و شاهدان کمک کند ها دهید ب ینقض حقوق بشر که تجربه کرده اند ، به آس  دیموارد شد

 ی ستیحملات ترور  انیقربان یبرا غرامت
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.6 

  انیحاصل كنند كه قربان نانیداده است كه كشورها موظفند اطم  صیسازمان ملل متحد )سازمان ملل( تشخ

 .برخوردار شوند ی از حقوق درمان سمیترور  اتیجنا

 این حقوق شامل: 

 دسترسی مساوی و موثر به عدالت شامل:  

   موجوداطلاعات درباره جبران خسارت  •

 هی به عدالت هستند ، از جمله کل یکه خواهان دسترس یانیارائه کمک مناسب به قربان •

 مناسب   یقانون یروشها

جبران خسارت   یخود را برا یدهد ادعاها یاجازه م یقربان یکه به گروه ها ییها هی توسعه رو  •

 .متناسب را حاصل نمایندو جبران خسارت  ارائه دهند 

 :متحمل شده از جمله بیآس  یبرا عیثر و سر  ن کافی و موجبرا

 جبران خسارت  یندهایبه اطلاعات مربوط به فرآ  یدسترس •

 

 انیجبران خسارت و کمک به قربان   یبرا یبرنامه مل  ک ی جادیا •

  ت ی، تا آنجا که ممکن است ، به وضع انیبازگرداندن قربان  یبه معنا -جبران خسارت  •

 آنها ، و شامل بازگرداندن شغل است  یاصل

جبران   یبرا نی، بلکه همچن  ست ی ن  یو روح یجسم یها ب ی آس یفقط برا  نیا  -غرامت  •

 نهیتجارت( و هز   ایاز دست رفته )مانند از دست دادن درآمد  یو فرصت ها  یخسارات ماد

 .است  یتخصص   ای یکمک حقوق یها

  یم   زین  ی و اجتماع   ی ، بلکه خدمات حقوق  سیروانشناو    ی پزشک  ی، که نه تنها شامل مراقبت ها  یتوانبخش

 .باشد

 نی، و همچن  ندهیاز وقوع تخلفات در آ  یر ی، با هدف جلوگ  ی قاتیو تحق  یی قضا  یندهای، شامل فرا  یتمندیرضا

 .است  تیها و مسئول تیواقع دیی، تأ ی عذرخواه ی اظهارات رسم

، نظارت و  یر یشگیپ یکارهاهساز  جیترو  نیو همچن نیو اصلاح قوان یضمانت عدم تکرار ، که شامل بازنگر 

 .است ی و تعارضات اجتماع  ی عدالت ی حل ب

جبران خسارت ، که شامل حق جستجو و به دست   یکارها هبه اطلاعات مربوط به تخلفات و ساز  یدسترس

را   قتیحق انی، تا قربان  شده اند  است که منجر به نقض حقوق  ی ط یدر مورد علل و شرا ی آوردن اطلاعات

 .اموزندیب

 کند؟  ی حقوق بشر را منعکس م  فیوظا نیگزارش و پاسخ دولت چگونه ا 

جنبه  یاست و حاو فیوظا  نیگزارش و پاسخ دولت منعکس کننده ا یها هیتوص یبه هااز جن یار یبس 

 .بر حقوق بشر است ی از پاسخ مبتن یی ها

از  یار ی، بس  ی گفتار نفرت نیو اصلاح قوان ی انسجام اجتماع  گسترش با هدف یی ها هیبه عنوان مثال ، توص

توان  ی اصلاح مجوز سلاح گرم را م  یبرا یی ها هیو توص ی ت یو امن ی اطلاعات ستمی ها با هدف اصلاح س  هیتوص

دانست در جهت انجام هر آنچه ممکن است تا اطمینان حاصل شود که این  حقوق بشر دولت  ایفاز وظ  یبخش

 .  7رویداد هرگز اتفاق نیفتد

 

6 A/RES/60/147,  اصول و رهنمودها ی اساسی در مورد حق جبران و جبران خسارت برای قربانیان نقض فاحش حقوق بین الملل حقوق بشر و

، فصل ششم ، در 2006،  یالملل نیحقوق بشردوستانه ب یجد ینقض ها   [11]. 
ما همچنین به ابتکار دعوت کر یستچرچ دولت نیوز یلند و فرانسه برای از بین بردن محتوای ترور یستی  و افراطی آنلای ن که در پی حملات ایجاد   7

 جادیپس از آن ا هکه توسط وزارت امور داخل   یبعد یاصلاحات قانونو   نیکار آنلا زیخشونت آم ییمقابله با افراط گرا. و میکن یشده بود ، توجه م

 ..شد
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. ما  رندیگ ی چارچوب قرار م  نیدر ا زیدولت ن یبعد ی و عذرخواه ی سلطنت قیتحق ونیس ی، کم بیترت نیبه هم

 یبرا جوامع مذهبی  در قبال اقوام و  یی صندوق پاسخگو  ی سلطنت ونیدولت درباره كمس  هیبه اعلام  نیهمچن

 8. میدار  وجه" تی سلطنت ونیپاسخ دولت به كمس  یادآور ی یبرا تیاقل ی و مذهب تی"كمك به جوامع اقل

 ی موجود در ساختار اجتماع  یها خلا جبران  یاست. آنها برا ی ستمیسطح بالا و س در   یادیپاسخ ها تا حد ز  نیا

  اسیرا در مق یی شده اند. آنها پاسخگو  ی حملات آشکار کرده اند ، طراح نیکه ا لندیوز ین یی و اجرا ی ، حقوق

 .دهند ی گسترده نشان م 

 ؟ دهید بیآس  یخانواده هادر قبال بویژه حقوق بشر دولت  فهیوظ چگونگی 

مهم است که در نظر گرفته شود که این پاسخ ها تا چه حد به انجام وظیفه دولت در غرامت دادن به افرادی  

برای خانواده های اسیب دیده،  یعنی ، کمک کرده است : شکل نقض حقوق بشر رنج برده اند سختترینکه از 

 بازماندگان و شاهدان. 

توصیه بطور مشخص درباره حمایت از خانواده های اسیب دیده    44توصیه از  3قابل ذکر است که تنها 

در مورد   یاست که شامل موارد خاص ی سلطنت ونیس یکم صلاحیت تفویضی  تیمحدود لیبه دل نیا. میباشد

 .نمیباشدجبران خسارت  ایجبران 

بمنظور ارایه مراقبت و  حقوق بشر را  فهیدارند. آنها وظ   یتوانبخش تی، ماه 26و  25ها ،   هیدو مورد از توص

تشکیلات دولتی از  . همانطور که قبلاً اشاره شد، شودفراهم  جبرانبر عهده دارند تا امکان پشتیبانی مداوم 

 ، مستقیما به این توصیه ها پاسخ میدهد.2021مارچ   12روند تاثیر جمعی برای ارایه خدمات در تاریخ 

 ی نشان م  ی سلطنت ونیس یگزارش کماست. کننده اره استفاده احتمالی از عدالت تجدید درب 27 هیتوص

اگرچه این  . 9باشد دهید بی آس  ی( و خانواده هاست یفرد )ترور  نیروند ب ن یا این توصیه دربارهدهد که 

ند به دلیل اینکه این توصیه احتمال رومشخص نمیکند که این منظور توصیه است،  خود توصیه به تنهایی 

،  به منظور رسیدگی به ناکامی هاییکه دولت پذیرفته است جبران بین دولت و خانواده های اسیب دیده را 

 باز گذاشته است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2021هم مارچ  12، 15دولت با بازماندگان مارچ دهاکریشنان، قدمات بعدی در کار بی وقفه  پریانکا را  محترمهاندرو لیتول،  محترمبیانیه خبری،  8  

751  ، صفحه6پاراگراف  4.1بخش  9    
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 کجاست؟ شکاف ها 

 
در قبال خانواده های اسیب دیده و   حقوق بشر دولت وظایف به طور کامل به  ی سلطنت ونیس یگزارش کم

 . شکافهای زیادی وجود دارد که شامل: پردازد ی نمبازماندگان 

 دسترسی موثر به عدالت فراهم کردن

وجود داشته باشد که  یگر ید ی قانون روند هایکه "ممکن است ه است داد صیتشخ ی سلطنت ونیس یکم

به   ،. اگرچه10داشته باشند"به آنها تمایل به اشتغال ، بازماندگان و شاهدان  خانواده های اسیب دیده

 نشده است.  پرداخته اشتغال به این روند  کمک حقوقی برای مشکل 

  نهایقرار دارد. ا ده ید بی آس  یخانواده ها یرو  شیوجود دارد که پ یا دهیچیپ  حقوقی   یروندهابه وضوح 

نامه  پزشکی قانونی  سیآغاز شده است ، و رئ ی مراحل مقدمات قانونی میباشد. پزشک تحقیق احتمال  شامل

  ی م  HRC که ی در حال فرستاده و درخواست اظهار نظر کرده است.و بازماندگان  دهید بیرا به افراد آس  یا

در   2011 ی تحت قانون خدمات حقوق پزشکی قانونی   در دادگاه شرکت یبرا  ی حقوق مالی  فهمد که کمک

احتمال نیاز به کمک برای روند دسترسی  به کمک مالی ، که پیچیده و بوروکراتیک هست، وجود  دسترس است ، 

 .دهند ی ارائه نم ی حقوقمالی وکلا خدمات کمک  تعداد زیادی از ، نیهمچن دارد.

به ویژه روندهایی در اشتغال با روندهای دیگر وجود دارد، حقوقی  همچنین سوال گسترده تری از کمک مالی 

 . شده است هیتوص ی سلطنت ونیس یتوسط کمبا احتمال جبران خسارت، اعم از روند عدالت ترمیمی که 

به منظور برطرف کردن نیازهای قانونی   منحصر به فردحقوقی  حمایت و کمک دهد که  ی نشان م  نیا

 . خانواده های اسیب دیده، بازماندگان و شاهدان، ممکن است مورد نیاز باشد

 جبران خسارت وارده

اشکال جبران   ریسا ایخاطرنشان کرد که سوالات مربوط به جبران خسارت   ی سلطنت ونیس یگزارش ، کم نیدر ا

صلاحیت های تفویضی   طهیدر ح ی موارد به راحت نیکه ا  به این دلیل، ه استخسارت را در نظر نگرفت

خانواده های اسیب دیده،   نیب میبحث مستق یمسائل[ را برا نی"ما ]اا این توضیح که گنجد ، ب ی نم کمیسیون

 . 11 میگذار  ی م با توجه به نتایج حاصل از این گزارش،  بازماندگان و شاهدان و دولت 

  ،بازماندگان و شاهدانخانواده های اسیب دیده، جبران خسارات  یدولت را برا یحقوق بشر  فهیامر وظ  نیا

  فهیموضوع باز است. وظ  کی دهد که جبران خسارت همچنان  ی نشان م   نیکند. برعکس ، ا ی سلب نم

 .گزارش وجود دارد ای قیپرداخت غرامت بدون توجه به تحق

قادر به  ای ستین لی است ، ما بیآس  نیکه مسئول ا  یکه شخص ی ط یدر شرا نیهمچن جبران خسارت فهیوظ 

 . 12هم وجود دارد  ،ستیجبران خسارت ن

  فیط  یانتها نیدتر یشدکه در این مورد خسارت وارد شده، متناسب با خسارت وارده باشند.  دیبا زیغرامت ها ن

 .است

کشته بهمراه داشت،   77، که 2011در سال  پوست برتری طلب سفیدتوسط یک در نروژ، در پی حمله تروریستی 

بمنظور غرامت   2012ار امریکا( در بودجه سال میلیون دل 33میلیون کرون ) بیش از  185پارلمان نروژ بیشتر از 

 قربانیان کنار گذاشت. 
 

  صفحه  751 بخش 4.1 پاراگراف 5  10
 بخش 4.2 پاراگراف 7 صفحه  752  11

12 A/RES/60/147,   اصول و دستورالعمل های اساسی در مورد حق جبران و جبران خسارت برای قربانیان نقض فاحش حقوق بین الملل حقوق بشر

16در  ، فصل ششم 2006،  یالملل نیحقوق بشردوستانه ب یو نقض جد ,  
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دلار امریکا (  برای هر شخص تعیین   850000میلیون کرون )تقریبا  4.75کمیته عدالت خواهی پارلمان مبلغ 

 .13کرد

  نینروژ قوان 14جبران خسارت مهم است.  ی قانون یطرح ها نی، توجه به تفاوت ب سهیمقا نیهنگام انجام ا

 یدارا وزلندیکه ن ی جرم در نظر گرفته است ، در حال انیقربان یبرا لندیوز یجبران خسارت نسبت به ن برتر جامع

ACC آن ،   ی علف یها  تیمحدود دییکند. دولت ضمن تأ ی م  نیفرض جبران خسارت را تأم  شیاست که به طور پ

اضافه بر   15.اند ، متذکر شده است دهید بیحملات آس  نیکه در ا ی کسان یغرامت برا نیرا در تأم  ACC نقش

به خودی خود  لزوما قادر به رضایت کامل وظیفه حقوق بشر دولت به   ACCاین، ما معتقد هستیم که طرح 

ه  که دولت قادر ب معتقدیم . ما همچنین 16منظور جبران خسارت با توجه به محدودیت های فعلی ، نمیباشد

 .  17ایجاب میکنددر شرایطی که تعهدات اخلاقی  است کمک های مالی بلاعوض پرداخت

 

و ارائه خدمات  ی جبران یته خاص جبران خسارت )که ممکن است شامل پرداخت هابس  کی جادیوجود ، ا نیبا ا

به   ازیموارد ن نی، بازماندگان و شاهدان است. ا دهید بیآس  خانواده های در جهت احقاق حقوق  ی باشد( گام 

 .دارد شتریب محتاطانه تفکر و بحث

 به اطلاعات مربوطه یدسترس 

 ی اطلاعات ی دائم محرمیت رساند ، دستور  انیبه پا 2020نوامبر  26کار خود را در   ی سلطنت ونیس یکه کم ی هنگام 

، از   ستیدر مورد ترور  یشامل اطلاعات خاص نیا  18خود به دست آورده بود صادر کرد.  قیتحق ی را که در ط 

 . 19انجام شده بود یبود که با و یی جمله مصاحبه ها

و  عامه بخش  یی اجرا رانیاز طرف مد ی و مدارک ارسال شواهد دستور داد که  نیهمچن ی سلطنت ونیس یکم

بود و به دنبال آن مسائل   ی مل تیذکر شده امن ی اصل  لیدل.20 شود محرم نگهداشتهسال  30به مدت  رانیوز 

  ی در مورد اسناد موجود مستقل در دست اژانسهادستور   نی.اما ا21محرمانه بودن اطلاعات میباشد مربوط به

 . 22اعمال نمیشودبخش عامه 

،   ریوز  ای عامه بخش  یی اجرا ریمد نییمعنا که صرف نظر از تع نیپرده است به ا ی ب یدستور ابزار  نیا

 .23 شود ی رفتار م  کسانیمدارک آنها اسناد و تمام با شود.  ی اعمال م 

 

 

 

 
 

 -https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/norway-crime-victims - کتابخانه کنگره؛ نظارت حقوقی جهان ی 13

compensation-to-be-increased-after-july-2011-massacre/. 
 Fonds de)  نروژ تنها کشور ی نیست که در این شرایط خسارت خاصی را ارائه م ی دهد. به عنوان مثال ، فرانسه یک صندوق جبران خسارت14

Garantie des Victims) تی، صرف نظر از مل یمتوف  انیقربان ای نفعانیذ نیو همچن سمیترور  انیقربان  دگانید  بیدارد که به همه آس  ،

دهد  یرا م متغرا یامکان تقاضا . 
-https://www.stuff.co.nz/national/politics/300252628/christchurch-terror-attack-jacinda-ardern-says مراجعه کنید 15

government-cant- expand-acc-cover-for-traumatised-victims; https://www.newsroom.co.nz/a-misstep-on-acc-for-terror-

victims. 

 .برای مثال ، بر طرح خسارت تحت قانون حقوق بشر 1993  در مورد ادعاهای  تبعیض تأثیر نمی گذارد  16

-July 2018, https://dpmc.govt.nz/publications/co-18-2 30 ,(2)(18) ب ه دفتر بخشنامه دفتر کابینه مراجعه کنید 17

proposals-financial- implications-and-financial-authorities. 
18 https://christchurchattack.royalcommission.nz/about-the-inquiry/minutes/minute-4/. 
 .52-47 به این پاراگراف ها مراجعه کنید  19
 .62 and 63 ,(b)61 به این پاراگراف ها مراجعه کنید 20
 .58-53 به این پاراگراف ها مراجعه کنید 21
 .(a)61 پاراگراف  22
 .(b)61 پاراگراف  23

http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/norway-crime-victims-
https://www.stuff.co.nz/national/politics/300252628/christchurch-terror-attack-jacinda-ardern-says-government-cant-expand-acc-cover-for-traumatised-victims
https://www.stuff.co.nz/national/politics/300252628/christchurch-terror-attack-jacinda-ardern-says-government-cant-expand-acc-cover-for-traumatised-victims
https://www.stuff.co.nz/national/politics/300252628/christchurch-terror-attack-jacinda-ardern-says-government-cant-expand-acc-cover-for-traumatised-victims
http://www.newsroom.co.nz/a-misstep-on-acc-for-terror-victims
http://www.newsroom.co.nz/a-misstep-on-acc-for-terror-victims
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HRC  دهید بیآس  خانواده های  با  ی مشورت چیه  محرمیت  یقبل از صدور دستورها آگاهی دارد که   ،

 نیکه ا میفهم ی ، ما م  ژهیکننده بود و به و  ریغافلگ  حکم نیابنابراین شاهدان انجام نشده است.  ایبازماندگان 

 .شده است ی شانیو پر  ی ، سردرگم تیساله باعث عصبان 30دستور 

در  حملات  نیمنجر به اعلت  و  دلیلدرباره  ی حق دارد اطلاعات دهید بی، جامعه آس  سمیترور  انیبه عنوان قربان

ارائه  نهیزم  نیاز اطلاعات را در ا ی گزارش ، مقدار قابل توجه  دست داشته باشد تا حقیقت بر آنها آشکار شود.

  یزهای"چ احکام محرمیت با  اعلام کرده است که ی سلطنت ونیس یکه کم میشو  ی م  ادآوری نیدهد. ما همچن ی م 

بوده است و بحث مفصل   ی قبلاً در حوزه عموم این اطلاعات  نکهیاز دست نخواهد رفت" ، با توجه به ا یادیز 

 . 24تاس  موجود  مسائل در خود گزارش

ا دستور    نیبا   ، دولت    محرمیت  حال  دیدهاطلاعات  اسیب  های  خانواده  به  را  متفاوتی  و   پیامهای 

بر اعتماد جامعه   ی بالقوه مخرب  ریمشاوره ، تأث  ای  ی کند. با توجه به عدم اطلاع قبل  ی بازماندگان ارسال م 

 .به روند کار داشته است

  ده ید  بیآس   خانواده هایتا با    م یكن  ی م   قیاز روند جبران خسارت ، دولت را تشو   یما به عنوان بخش  نیبنابرا

بازماندگان و شاهدان   ب  درباره،  از    شتریهرگونه اطلاعات  مشاركت    قیكه در تحق  ی دولت  یسازمان هاكه 

 .ارتباط داشته باشندداشتند ، 

 باشد که نیاز به برخی مراحل محرمیت  ضبط شده کنونی توسط حکم  ممکن است شامل اطلاعات نیا

 اطلاعات باشد. این به منظور پخش  قانونگذاری

 قدمهای بعدی

 
 گذاشتیم.  زیم  یبحث آزاد و محترمانه رو برایگزارش را  نیموجود در ا یها نهیو گز بازتابها ما 

 جامعه نی، بازماندگان و شاهدان و همچن دهید بی آس  خانوادهای با  شتریتعامل ب HRC یبعد یگام ها

 .ها خواهد بود هیها و ارائه توص نهیگز  یی آنها ، شناسا یها  دگاهیبحث در مورد د یبرا انمسلمان گسترده تر

روند حمایت دایمی برای خانواده های   ایجاد و اجرای  دراستیم دولت و همکاری با تعامل ما همچنین به دنبال 

 .  باشد Te Tiritiروندی که بر مبنای حقوق بشر و ، آسیب دیده، بازماندگان و شاهدان
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