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مردم ما ،صندوق شهر ما

1
شرایط مرجع مشورتی

پیشینه
 15مارس در خاطرات همه ما حک شده است .یکی از دالیل اساسی تأسیس بنیاد
کرایست چرچ وا کنش در زمان وقوع فاجعه بود .هیچ کس فکر آنرا هم نمیکرد که بنیاد
به این زودی برای انجام این نقش فراخوانده شود .در طی چند ساعت پس از حمله ها،
شهردار و نخست وزیر از ما خواستند تا از طرف آنها اقدام نموده و منابع مالی را برای
قربانیان را جمع آوری کنیم .مردم ما ،صندوق شهر ما در تاریخ  16مارس راه اندازی شد.
ما تالش بسیار کردیم تا مردم سخاوتمند ،تجارتها و کشور های سراسر جهان به سادگی
بتوانند از کسانیکه در این حمالت آسیب دیده اند حمایت کنند.
بیش از  11میلیون دالر در قالب تعهدات و وجوه نقدی دریافت شد .درک این نکته
ضروری است که این وجوهات برای جبران خسارات ،غرامت و یا باز پرداخت نیستند .این
هدیه ایست که از عشق و پشتیبانی نمایندگی میکند.
بنیاد کرایست چرچ در پاسخ فوری به تیراندازی ها ،تعهدات زیر را به اهدا کنندگان و
قربانیان ما داده است:

›ارائه مشوره های در مورد بهترین نحوه توزیع وجوهات در راستای رفع نیاز های
شناسایی شده قربانیان و جوامع بزرگتر.
›حصول اطمینان از رفع نیاز های طوالنی مدت (با تاکید بر آموزش و پرورش) فرزندان
کسانی که کشته یا به شدت زخمی (با تاثیرات مدام العمر) شده اند.
›حصول اطمینان از تأمین هر گونه هزینه های توزیع که قبال توسط حکومت پوشش
داده نشده است.
›دریافت دیدگاههای جوامع مسلمانان و در نظر گرفتن آنها در تمامی توصیه ها.
یادداشت :همچنان طیف وسیعی از کارشناسان و مشاورین از آقای راف حمایت
ارزشمند نمودند تا از در نظر گرفته شدن توصیه های ویژه تخصیص اطالع رسانی و
پشتیبانی شود .برای اطالعات بیشتر به صفحه دو مراجعه کنید.
گفتگو ها برگزار شد

1.1ما به خواسته های اهدا کنندگان خود احترام میگذاریم
2.2ما بر ارائه پشتیبانی میان مدت و طوالنی برای قربانیان متمرکز خواهیم شد
3.3ما از قربانیان میخواهیم تا ما را در چگونگی استفاده ازین وجوهات برای ارائه مزایای
بهتر راهنمایی کنند.
این سند چگونگی توزیع وجوهات ،آنطوریکه توسط معتمدین بنیاد کرایست چرچ
تصویب شده ،روند تصمیم گیری ما و آنچه که ا کنون اتفاق میافتد را توضیح میدهد.
از  11میلیون دالر 2 ،میلیون دالر توزیع شده است (دو آمبوالنس برای سنت جان ،توزیع
به خویشاوندان نزدیک از طرف شهزاده الولید) ،و  9میلیون دالر باقی مانده است .از
این  9میلیون دالر ،اهدا کنندگان  1.5میلیون دالر را به صندوق آموزش 1 ،میلیون دالر
به صندوق ابراهیمی و  0.4میلیون دالر به صندوق پشتیبانی پزشکی از مجروحان وخیم
اختصاص داده شده است.

›خویشاوندان نزدیک

›زخمی شده توسط گلوله

›گروه درمانی EMDR

›جامعه گسترده مسلمانان

›مرکز نواوی

›شاهدان

›هیئت سالمت ناحیه کانتربری
›انجمن مسلمان کانتربری
›FIANZ

›وزارت کشور

›وزارت توسعه اجتماعی
›پشتیبانی از قربانیان

طرح شنود

›پلیس نیوزیلند

این مهم بود تا جامعه مسلمانان در تعیین چگونگی توزیع  6میلیون دالر باقی مانده
کمک کنند .برای تسهیل این امر ،طرح اصلی ایجاد گروه مشورتی متشکل از اعضای
جامعه برای مشوره دهی بود ،اما مشاوره ها این موضوع را روشن ساخت که جامعه
رویکردی مستقیم تر را ترجیح میدهد .راف مانجی عضو اسبق شهرداری کرایست چرچ
به عنوان مشاور مستقل بنیاد برای جمع آوری نظرات جامعه و ارائه مشوره در مورد
نحوه توزیع بودجه عمل کرد.

›مرکز مراقبت از کودک An-Mur
›مشاوران حرفه ای متخصص
›طرح زندگی 51

›بهبود کسب و کار ()MBIE

›دفتر نخست وزیر و کابینه
›دفتر مهاجرت نیوزیلند

›افراد صندوق ابراهیمی

›ازمایشگاه سالمت روان و تغذیه

›ACC

جلسات بین المللی
›بنیاد ملی زکات ،انگلستان
›بنیاد اورژانس لندن

›بنیاد کنسینگتون و چلسی

›بنیاد فوریت های ملی انگلستان

جدول زمانی

ژوئیه

اوت – نیمه اکتبر

اوایل نوامبر

نیمه نوامبر

اواخر نوامبر

اعالم مشاور مستقل و فرایند

دوره مشاوره طرح شنود

توصیه ها به معتمدین

جلسه هیئت معتمدین
برای تصمیم گیری در مورد
مراحل بعدی و اقدامات

اعالم تصمیمات
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مبانی توصیه ها
›توصیه های بیان شده در این سند در همخوانی با الزامات شرایط مرجع
طرح قرار دارد ،در نظر گرفتن نیاز های قربانیان و بازتاب بسیاری از
مکالمات برگزار شده با جامعه طی یک دوره سه ماهه.
›این توصیه ها در جلسه ویژه ای که به تاریخ  20نوامبر  2019توسط
معتمدین بنیاد کرایستچرچ برگزار شد به تصویب رسیدند .از رئیس اجرایی
نیز خواسته شد که عمل به توصیه ها را فورا آغاز کند.
›فرایند طرح تعیین نحوه توزیع و توصیه های انکشافی تکراری بود .این
بدان معنیست که جلسات بیش از یک بار با همان افراد و گروه ها برگزار
میشد (جمعا بیشتر از  160مکالمه) ،موضوعات از زوایای مختلف بررسی
میشدند ،و فرضیات و نظریه ها دائمآ مورد آزمایش و چالش قرار میگرفتند.
این رویکرد اجازه داد تا همه موضوعات مطرح گردیده و مورد بحث و
گفتگوی علنی قرار گیرند.
›همچنین روند ،اشاعه و توصیه های طرح شنود در روشنی تحقیقات بین
المللی و درس های آموخته از قبل ،منجمله آموخته هایی از توزیع وجوهات
حادثه بمبگذاری منچستر ارنا ،آتش سوزی برج گرنفل سال  2017و حمله
ون در تورنتو  2018بوده اند .1تمام تحقیقات نشان دادند که همه سازمانها
مسیری مشابه را برای شناسایی قربانیان دنبال کرده و سپس سعی کردند
تا قربانیان را با توجه به تأثیرات حادثه طبقه بندی کنند.
›تمامی تحقیقات و آموخته ها در مورد چالش ها در تعریف یا طبقه بندی
قربانیان و لزوم انعطاف پذیری با این موضوع صحبت می کنند .هدف
همیشه کمک به قربانیان به بهترین نحو و در عین حال درک اینکه هر فرد
ممکن است از طریق مختلف تحت تاثیر قرار گیرد ،میباشد .آنچه واضح بود
این است که اولویت نیاز ها با بیوه ها و فرزندان و کسانی که مجروحیت
اساسی و شدید دارند میباشد ،چرا که هر دو گروه با مسیر بهبودی دشوار
روبرو هستند.
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›پشتیبانی هدفمند کمک های مالی را برای گروههای قربانیان ذیل فراهم
می کند:
مردان و زنان بیوه با کودکان زیر  18سال در هنگام حمله هاکسانی که به شدت مجروح شده اند و به عنوان افراد دارای آسیبدیدگی طوالنی مدت و یا مشکالت مداوم شناخته می شوند
حمایت مالی برای گروه وسیعی از قربانیانی که در نتیجه حمالتهمچنان از مشکالت مالی رنج میبرند
صندوق آموزش و پرورش برای کودکان کشته شدگان و مجروحینی کهدر هنگام حمله ها زیر  18سال سن داشتند
›صندوق حمایت از جامعه ،بودجه کوتاه مدتی را برای رویداد ها و ابتکار
هایی که به توانا سازی و انسجام اجتماع کمک نموده ،در رشد جوانان
مشارکت کرده و به ایجاد اعتماد و همکاری بین سازمان ها و شبکه های
جامعه کمک کند فراهم می کند .انتظار می رود که دولت مرکزی و محلی،
همراه با سایر سازمان های مالی ،حمایت طوالنی مدت برای تمامی جامعه
فراهم کنند.
در حالی که این وجوهات به قربانیان کمک می کند تا برای آینده خود برنامه
ریزی کنند ،اما چالش ها هنوز هم وجود دارند .مهاجرت ،اشتغال ،درآمد،
مسکن و حمایت از سالمت روانی احتماال نگرانی های مبرم و دوامدار
خواهند بود.

›توزیع های عمومی شفافیت را برای اهدا کنندگان و عموم مردم فراهم
نموده و به آنها این امکان را می دهد تا ببینند که وجوهات به مکان های
درست می روند ،اما همچنان میتواند که باعث ایجاد تنش میان گروه
های مختلف دریافت کننده شود .بدین سبب ،پرداخت های ابتدایی برای
هر شخص در هر بخش بصورت عمومی خواهد بود و پشتیبانی هدفمند
خصوصی خواهد ماند .این کار تعادل ظریف میان شفافیت و حریم
خصوصی را تشخیص داده و حفظ می کند.

 1گزارش مربوط به آتش سوزی گرینفل ،منچستر ارنا ،بمبگذاری لندن ،حمله تورنتو در  www.christchurchfoundation.org/newsموجود است
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وجوهات برای توزیع
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صندوق قربانیان
 7میلیون دالر

›پشتیبانی نقدی از قربانیانی که مستقیما از حمله ها متأثر شده اند
›به پنج صندوق تقسیم شده است:

1 .1صندوق شهید  3.57میلیون دالر 70.000 :دالر برای هر یکی از خویشاوندان نزدیک
شهید (متوفی) .که در اسرع وقت توزیع میشود

2 .2صندوق مجروح شدگان با گلوله  1میلیون دالر 25.000 :دالر برای هر فرد زخمی
شده با گلوله .که در اسرع وقت توزیع میشود

3 .3صندوق حمایت از کودکان و بیوه 1.375 :میلیون دالر که توزیع میشود

4 .4صندوق حمایت پزشکی 400.000 :دالر در صورت نیاز برای کسانی که آسب
جدی دیده اند در دسترس است .توزیع ها بر اساس طبقه بندی مجروحیت صورت
می گیرد

5 .5صندوق تسهیالت 500.000 :دالر در صورت نیاز برای کسانی که در نتیجه حمله ها
بر مساجد مشکالت مالی مداوم دارند در دسترس است .توزیعات با در نظرداشت
حضور در مساجد و اثبات مشکالت مالی صورت می گیرد.

صندوق آموزش
 1.5میلیون دالر

›پشتیبانی از آموزش عالی و آموزش بعد از مدرسه
›برای کودکان شهید و مجروحینی که در هنگام حمله ها زیر  18سال سن داشتند
›اگر دیگران مایل به مشارکت باشند این صندوق برای دریافت اعانه و بورسیه های
هدفمند باز خواهد ماند

توزیعات بر اساس درخواست انجام می شود.
دانشگاه کانتربری

صندوق پشتیبانی جامعه
 500.000دالر
›برای ظرفیت سازی و تعامل در جامعه
›پشتیبانی از رشد جوانان
›پشتیبانی از بهبود و رفاه جامعه در دراز مدت
›اگر دیگران مایل به مشارکت باشند این صندوق برای دریافت وجوهات باز
خواهد ماند.
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نظرات و پیشنهادات طرح شنود
طرح شنود فرصتی برای طرح تمام موضوعاتی است که اغلب مرتبط به توزیع وجوهات
نبوده بلکه چالش های کلی درون جامعه هستند .این کار فضای امنی را برای مردم جهت
بازگو کردن نگرانیهایشان ایجاد کرده است.
از این تعامل مشخص میشود که هنوز هم کار های زیادی را برای حمایت درست ازین
جامعه باید انجام داد ،و آنها به کمک بیشتری در  ۱۲-۱۵ماه آینده به ویژه با در نظر داشت
احتمال تأثیرات منفی محاکمه در سال بعد احتیاج خواهند داشت.
همیشه باید پاسخ ها را با یک نگاه دقیق و درست مشاهده کرد :خصوصا این واقعیت
که حمله تروریستی بر یک جامعه خاص و کشتار جمعی هدفمند افراد بیگناه در یک
مکان عبادی صورت گرفته است.
همانطور که با مشکالت جدی مانند نژاد پرستی ،تبعیض و تعصب بیشتر مقابل
میشویم ،مباحث مرتبط با یکپارچگی و ادغام بیشتر به چشم می آیند .گرچه این
مشکالت چالش بر انگیز اند اما این موضوعات باید به صورت علنی و با مالحظه به
عنوان بخش از بهبود طوالنی مدت مورد بحث قرار گیرند.
برخی از بینش ها و توصیه های کلیدی در ادامه ارائه شده اند که در هر دو بخش
خصوصی و عمومی ،شخصی و داوطلبانه /جامعه ممکن است مورد مالحظه قرار
بگیرند ،زیرا ما به عنوان یک ملت در نظر داریم که چگونه می توان از بازماندگان این
حمله و جامعه بصورت عموم در آینده بهتر حمایت کنیم:
›کارمندان دارای مهارتهای فرهنگی باید در خط مقدم همه نهادها باشند .برای سالیان
متمادی از این امر در جامعه خودداری شده است .به همین لحاظ باید گویندگان
زبانهای مربوطه نه فقط در نقش یک مترجم در زمان نیاز ،بلکه به عنوان بخشی از
پاسخ گسترده تر موجود باشند.
›باید درک شود که به یک پاسخ خاص جامعه محور و متناسب نیاز است ،بویژه با
توجه به رویکرد جمعی در تصمیم گیری و ضروریات خانواده ،و آسیب پذیری شدید
این جامعه .این رویکرد جمعی همچنین باید بر سالمت روان و پشتیبانی از ضربه
روحی اعمال شود .همچون رویکرد مشخص و منظم  whānauمحور از قبل در مدل
 Whānau Oraوجود داشت.
›بسیاری از قربانیان ،جدا از غم دیدگان و مجروحان با گلوله ،اثرات مداوم آسیب
روحی را گزارش داده اند .نه تنها این به حیث یک مسئله چالش انگیز برای درمان
تشخیص داده شده است ،بلکه خطری طوالنی مدت جدی در جامعه بصورت عموم
است .برای مدیریت تأثیرات سالمت روانی این حمله ها باید روی یک رویکرد طوالنی
مدت و ساختار یافته فکر شود.
›یک رویکرد مشخص برای حمایت از درآمد ،مانند در نظر گرفتن حداقل درآمد هفتگی
به مدت  ۱۲-۲۴ماه برای قربانیان .زمانیکه تأثیرات متفاوت بسیاری در زندگی افراد
بوجود می آید ،از بین بردن استرس درآمد قسمت مهمی از فرآیند بهبود است.
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›در هنگام تعامل با چنین جامعه آسیب پذیر داشتن اطالعات دقیق مهم است .در
رویدادی مانند حمله یک تروریستی ،باید فرایند های مناسب و مشخص ایجاد
شوند .برای هر یک از قربانیان و ارتباط های خانوادگی انها باید یک پرونده ایجاد شود
و با تایید کمیساری حفظ حریم خصوصی توسط نهادهای ذیربط یا سازمان تایید
شده مانند بنیاد کرایست چرچ قابل دسترسی باشد.
›ا کنون فرصتی برای همه بخش های جامعه فراهم شده است تا با آموزش و
استخدام از این اجتماع ،تنوع و شمولیت را به طور جدی ترویج دهند .استعداد و
انرژی قابل رویت زیادی وجود دارد اما مهم است که امکان شگوفایی آن فراهم
شود .این میتواند شامل آموزش هدفمند و آموزش فشرده زبان برای پناهندگان با
استعداد و ادغام آنها در بخش دولتی باشد.

بعدا چه اتفاقی می افتد
توزیع اعانه
صندوق شهید :در حال حاضر ما اطالعات مربوط به خویشاوندان نزدیک شهید را در
اختیار داریم .توزیع اعانه صندوق شهید تا اواسط ماه دسامبر انجام خواهد شد.
صندوق مجروح با گلوله :در حال حاضر ما اطالعات مربوط به مجروحین با گلوله را در
اختیار داریم .توزیع در اسرع وقت انجام خواهد شد.
پشتیبانی و وکالت مستمر
بنیاد کرایست چرچ تصدیق می کند که راف مانجی به واسطه فعالیت های خود در طرح
شنود ،رابطه ای مطمئن و قابل اعتماد با جامعه از طرف بنیاد بر قرار کرده است .بنابر
این ما می دانیم که بنیاد کرایست چرچ یک نقش دوامدار برای حمایت و پشتیبانی از
قربانیان و جامعه بطور عموم برای آینده قابل پیش بینی وجود دارد .کار روی چگونگی
انجام این موضوع در جریان است .ما همچنین میخواهیم از راف بخاطر کار برجسته اش
تشکر کنیم.
راف مانجی
راف مانجی دو دوره عضو شورای شهرداری کرایست چرچ بوده
و به عنوان رئیس کمیته امور مالی فعالیت کرده است .وی در
حال حاضر معتمد بنیاد  AsiaNZو رئیس صندوق خیریه نهاد ملل
متحد نیوزیلند کانتربری میباشد .وی بعنوان رئیس بنیاد ارتش
داوطلبان ،نایب رئیس  Pillars Incو داوطلب در خدمات بودجه
کرایست چرچ و خدمات اسکان پناهندگان انجام وظیفه کرده است.

›انسجام اجتماعی همچنین برای بهبودی دراز مدت قربانیان و بهزیستی جامعه
بسیار مهم خواهد بود .گزارش های اخیر نشان می دهد که جوامع بیجا شده ،در
هم شکسته و ناخوش در معرض خطر پیامدهای منفی قرار دارند .پاسخ مناسب،
ترویج یک چار چوب کاری برای جامعه متمرکز بر انعطاف پذیری قوی و بهزیستی
خواهد بود.
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