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 مقدمه
آمبودزمانی در راستای دو همایش قبلی که  در   نهادهای نقش المللیهمایش بین ومینس

عنوان تداوم و با همکاری دفتر توسع  ملل متحد برگزارشده بود، ب  3102و  3102های سال

اههدا    گرفت. ریزی قرارالمللی از سوی آمبودزمان ترکی  موردتوج  و برنام رویدادهای بین

هها و فراگیهری   برای بحث و بررسی درخصوص بهتهرین رویه    بستریاد غایی همایش، ایج

هها بهرای اقهداماؤ مهو ر و کارآمهد نهادههای آمبودزمهانی در راسهتای اسهتانداردهای          آموزه

 المللی و تجربیاؤ اروپا است.بین

 ترکی  عبارؤ بودند از؛ المللیاهدا  ویژه همایش بین

رای ارتقها و ممایهت از مقهو     ها در ترکی  به مساعدؤ درخصوص اصالح روی  .0

 المللی؛بین تجارببشر ازطریق دانش و 

متقابل میان کشورهای مختلف  هایتجرب ایجاد شرایطی برای تبادل دانش و  .3

ی اقداماؤ مهو ر نهادههای   ها را درزمین ها و فراگیری آموزهک  بهترین روی 

ورد آمبودزمانی ب  بحهث و بررسهی خواهنهد گتاشهت و عناصهر اصهلی را مه       

 بازشناسی قرار خواهند داد؛

هههایی بههرای اقههداماؤ مههو ر آمبودزمههان در ترکیهه  در راسههتای  ارائهه  توصههی  .2

 المللی.استانداردهای بین

 کنندگان در همایش عبارؤ بودند از:شرکت

 اعضا اتحادی  اروپا و کشورهای داوطلب() های اروپاییآمبودزمان 

   ههای اروپهایی، مدیترانه  و    ههای آمبودزمهانی شهامل شهبک     نمایندگان شهبک

 المللی آمبودزمانیهای بینشبک 

 المللی شامل دفتر کمیسهاریای عهالی مقهو  بشهر و شهورای      های بینسازمان

 اروپایی اتحادی  اروپا

 های ملی مقو  بشری در ترکیه  )پارلمهان، وزارؤ دادگسهتری،    ارکان دستگاه
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 موسس  ملی مقو  بشر(

 ر ترکی رییس و نمایندگان سطوح عالی د 

 های جوامع مدنیسازمان 

 های مقیم سیاسی ترکی نمایندگی 

رییس سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسهالمی ایهران به  دعهوؤ رسهمی ریاسهت       

المللهی  آمبودزمان جمهوری ترکی  آقای مهمت نیهاؤ عمر اوغلهو در سهومین همهایش بهین    

سهتتامبر   01لغایهت   02)0292شهریور  32لغایت  32نقش نهادهای آمبودزمانی ک  از تاریخ 

شهد، شهرکت نمهود. ایهن نشسهت بها مضهور رمسها و نماینهدگان           (، در آنکارا برگهزار 3102

کشور در شهر آنکارا برگزار شد. آقای عمر اغلو رییس آمبودزمهان جمههوری    32آمبودزمانی 

ترکی  در متن دعوؤ از آقای ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشهت که    

رود این همایش ارتقای همکهاری میهان نهادههای آمبودزمهانی را فهراهم آورد. او      ظار میانت

ای خواند ک  باهد  تقویهت ررفیهت آمبودزمهان ترکیه  و بها      برگزاری این همایش را پروژه

 و با همکاری برنام  توسع  ملل متحهد  المللیهای مالی آژانس همکاری و توسع  بینممایت

سها و  مود. در این نشسهت عهالوه بهر ایهران، نهادههای آمبودزمهانی، ر      شدر ترکی  برگزار می

نمایندگان نهادهای نظارؤ و بازرسی کشورهای اردن، اسلوونی، اوکراین، ایرلند، آذربایجهان،  

آلبانی، بوسنی و هرزگوین، پاکستان، روسی ، رومهانی، سهودان، سهوئد، فنالنهد، قرقیزسهتان،      

نگهرو،  لیتوانی، مالت، مراکش، مقدونی ، مولهداوی، مونته   کرواسی، کوزوو، گرجستان، التویا، 

 مضور داشتند. (عنوان میزبانب )نیجر، یونان و ترکی  

 جلساؤ اصلی این همایش ب  موضوعاؤ زیر اختصاص داشت:

در ایهن جلسه  موضهوعاؤ؛ آمبودزمهان و     ) پهتیر های آسیبآمبودزمان و مقو  گروه .0

آمبودزمههان و مقههو  افههراد دارای  ،مقههو  زنههان، آمبودزمههان و مقههو  کودکههان 

 (.های جسمی، محور اصلی سخنرانان بوده و موردبحث و بررسی قرار گرفتناتوانی

های مقو  بشر ملی و نقش تجربیهاؤ کشهوری در مهوزه    ساختارهای سیستم .3



  0  مقدمه

نهادهای آمبودزمانی مختلف )در جلس  دوم موضوع کشورهایی که  بهیش از   

ای چندگان  مقو  بشری دارنهد، کشهورهایی   نهاد آمبودزمانی یا ساختارهیک

ک  نهادهای مختلف آمبودزمانی و نیز الزاماؤ نهادهای مقو  بشری دارند و 

هماهنگی میان نهادههای متعهدد مقهو  بشهری و آمبودزمهان موردبحهث و       

 بررسی قرار گرفت(.

هها )در جلسه  سهوم ایهن     دایره صالمیت مقاماؤ آمبودزمانی و پیگیری توصی  .2

وعاتی همچون مقو  آمبودزمان برای ارجاع پرونده ب  دادگاه یا نشست موض

ههای  مداخل  در یهک پرونهده، روابها بها پارلمهان و پیگیهری مهو ر توصهی         

آمبودزمانی پارلمان، قدرؤ تحقیق و پیگرد بدون اطالع قبلی و روابها میهان   

 آمبودزمان و قوه قضایی  بحث و بررسی گردید(.

و  شههدهههایی طرامههی از موضههوعاؤ مههتکور، پنههلبههرای بررسههی و بحههث در هریههک 

های خود را متناسب با موضوع جلسهاؤ ارائه    کنندگان براساس اعالم قبلی سخنرانیشرکت

کردند. در افتتامی  این نشست رجب طیب اردوغان ب  ایراد سخنرانی پرداخت؛ عهالوه بهر او   

شور سهوئد در آنکهارا،   عصمت ایلماز رییس مجلس عالی ملی ترکی ، الرس واهلوند، سفیر ک

کمال مالهورتا، نمایندگی مقیم دفتر برنام  توسع  ملل متحد در ترکی  و آقای مهمت نیههاؤ  

عمر اغلو رییس آمبودزمان جمهوری ترکی  در مراسم افتتامی  ب  ایهراد سهخنرانی پرداختنهد.    

شست ذکر است ک  قاضی سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور در جلس  سوم این نشایان

جایگاه و نقش سازمان بازرسی کهل کشهور در نظهام اداری جمههوری     »سخنرانی با موضوع 

 ایراد نمودند.« اسالمی ایران

 های سالمت اداریمرکز مطالعات و پژوهش 

 و مبارزه با فساد 



 



 

 افتتاحیه روز هایسخنرانی

 روز اول

 (6012سپتامبر  12شهریور ) 62

 سخنرانان مراسم افتتاحیه:

 عمر اوغلونیهات 

 هوتراکمال مال

 واهلوندالرس 

 عصمت یلماز

 طیب اردوغان رجب



 



 

 (آمبودزمان ترکی  رییس) نیهات عمر اوغلو

 
 محترم، جمهوررییس

 میهمانان ارجمند،

و  اجتمهاعی  آرامهش  علیه  ، اجازه دهید تا ممالؤ تروریسهتی را که    مقبل از آغاز سخنان

محکوم کنم و مراتب تسهلیت   گیردمیصورؤ  ی برادری و سلب مق میاؤ از شهروندان ترک

و بهرای بازمانهدگان و   اعهالم نمهایم    هها آن ههای خانوادهنون و مجری قا مأمورانخود را ب  

 .شت  باشممجرومین این موادث آرزوی بهبودی و سالمتی دا

 مهورد  درکه  از سهوی ترکیه      ایالعهاده فو  هایتالشب   شما را، بار دیگر توج  عالوه ب 

ان سوری ک  طی بیش از چهار سال گتشت  مجبهور  نفر از پناه جوی هامیلیونتراژدی  فصلومل

ب  اروپها در دسهتور کهار جههانی      هاآنب  خاطر سیل مهاجرؤ  اخیراًب  ترک وطن خود شدند و 

 اقدامی در این زمین  انجام دهد. خواهممی المللیبینز جامع  جلب نمایم و ا قرارگرفت 

 یدرزمینه  مههم   ههای قهدم ک  یکهی از   3101ندوم قانون اساسی سال در چارچوب رفرا

نهاد آمبودزمانی را  تأسیسامکان  جمهوررییس جنابعالی ،یک بوددموکراتفرایند اصالماؤ 
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ایشان برخوردار  دریغبی هایممایتاز  تأسیسساختار قانونی فراهم نمود و از زمان  عنوانب 

آمبودزمهان را مفتخهر    المللهی بهین  همهایش را از ایشان ک   تشکر صمیمان  خود روازاین .بود

 .کنممیکردند اعالم 

ترکی  ک  در این  مجلس رییس، مایلم از طر  سازمان خود و از طر  خودم ب  عالوه ب 

 32از  همکارانمهان و  مجلهس ، اعضهای  سا و اعضای دیوان عالیرم مراسم همراه ما هستند،

 بگویم. آمدخوشاؤ و هم  میهمانان کشور، آقایان سفرا، اصحاب مطبوع

را همهایش   قائهل اسهت،   المللیبین هایهمکاریدر راستای اهمیتی ک  سازمان ما برای 

قبلی است. از میزبهانی سهومین    هاینمون از متفاوؤ امسال  همایشو  ایمکرده دهیسازمان

 .خرسندم از کشورهای مختلف المللیبینو میهمانان  المللیبین همایش

مهد آناتولی، خود را از میزبانی همکارانی از اروپا، آسیا، آفریقا در  خرسندیر دیگر مایلم با

 کنم. اعالم هاتمدن

نهاد آمبودزمانی ترکی ، این نهاد اختیار دارد  صالمیتدر چارچوب  دانیدمیک   طورهمان

 هها را تهار آن دهد و شکایاؤ مرتبا بها اقهداماؤ و طهرز رف    ارائ پیشنهادهایی ب  قوه مجری  

 نماید. رسیدگیبررسی و 

فهم قانونی از مقو  بشر بها   اساس برب  بعد،  3102مارس  39تمامی شکایاؤ واصل  از 

است تا اختالفاؤ موجود بین افراد و دولهت   بر اینسعی  رسیدگی است و مال دردقت تمام 

نقهش   مها  مان، سهاز گهاه نظهر از این  شود. وفصلملو توافق عمومی  گریمیانجی طریق از

 .کندمی بنیادی ایفا هایآزادیمهمی در ممایت و توسع  مقو  و 

 ،جمهوررییس جنابعالی

سازمان ما، جایگزینی برای ابزارهای قضهایی و مسابرسهی اداری به  وجهود      هایفعالیت

مورد رسهیدگی   0انصا اصل  اساس برمقوقی بلک   نظر از تنهان . شکایاؤ دریافتی آوردنمی

انصها   جنبه    ازاز این زاوی  دید، سازمان ما تنها سازمانی است ک  ب  بررسی . گیردمیقرار 

                                                            
1. principle of fairness 
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ف دادیم که   لراؤ قانونی مختردر مق تجدیدنظر یدرباره. برای مثال، پیشنهادهایی پردازدمی

 با اصل انصا  منطبق نبود.

و براین  شکایت دریافت مورد 01222، 3102 اوؤ 20از زمان آغاز ب  دریافت شکایاؤ تا 

 هر پیشنهادهاشد و تبعیت از این  ارائ این شکایاؤ  مورد در آنپیشنهاد یا شبی   329اساس 

 افزایش است. مال در سال

 .رسندمیو مداکثر رر  شش ماه، شکایاؤ ب  سرانجام  کندمی فعالیت سرعتباسازمان ما 

 پرونهده،  112ماصهل از شهکایاؤ و    رأی 02920ماضر روی  مال دربرای مثال سازمان 

 .کنیممی عملسریع  واقعاً. از این دیدگاه، ما کندمی کار

مهد   تهرین عهالی سهازمان به     پیشنهادهایما، رساندن سطح تبعیت از  ترجیحاؤیکی از 

 ممکن است.

و اقداماؤ آمبودزمان ترکیه    پیشنهادهااز  پیروی یدربارهمهمی  هایقدماز طرفی دیگر 

 ت.اس شدهبرداشت  3102طی سال 

در کمیت  تلفیهق متشهکل از اعضهای    ما  3102 گزارش ساالن  ک  در جریان یطی مبامث

وجهود داشهت مقهرر     کمیت  مقو  بشر وابست  ب  مجلس ملی کبیر ترکی  و کمیت  شهکایاؤ 

 دهند. ارائ سازمان را  پیشنهادهایگردید تا اداراؤ دولتی دالیل عدم تبعیت از 

و عملیهاتی شهدن    تأسیسجلس ترکی  ک  از زمان م رییسمایلم از آقای جمیل چیچک، 

 تشکر نمایم. نداره پشتیبان آن بودونهاد آمبودزمانی ترکی  هم

کیه   رنهادهای دولتی نسبت ب  آمبودزمهان ت  نگرشبدون شک، این وضعیت باعث تغییر 

ایهن   خواههد بهود و  تحول مهمی  پیشنهادهای آینده مای اجرا مورد در مسأل این  و شودمی

 وم داشت  باشد.اباید تدروی  

 محترم، جمهوررییس

دسترسهی سهریع به      سهازی فراهمفرهنگ مقوقی و  خلقسازمان ما، فراگیر  کاریاصل

برابهر و   شههروندان  عنهوان به  مها، افهراد    پیشنهادهایو  هافعالیتدر چارچوب  عدالت است.
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 صهورؤ  دراصل این  براساس، برجست  خواهند شد ،خوب مکمرانیمطابق با اصل  ،بااهمیت

و مکومهت   کننهده مکومهت تقسیم صر  افهراد به     جایب یی گوپاسخشفافیت و  مشارکت،

ایهن   بهر  تأکیهد بنابراین  ؛شوندمیتبدیل  اننفعذیدر جریان مدیریت دولتی ب   هاآنشونده، 

-را دربرمی اننفعذیخود هم  ایفای ورایف ک  سازمان ما در جریان  خیلی مهم استنکت  

 گیرد.

جامع   هایسازمانبیشتر با  هایهمکاریکنم ک  ما خواهان  رازه بدهید در این مراسم تکرااج

 نماییم. وفصلمل مو ریمشکالؤ شهروندان را ب  شکل  مبتوانی ک نحویب  هستیم مدنی

آمبودزمهانی و   ههای سهازمان باور دارم ک  باید جریان اطالعاؤ و همکهاری پایهدار بهین    

از جههان صهورؤ    ههایی بخهش ک  این امهر در   همچنان) .ایجاد شود دنهامردم هایسازمان

و اقداماؤ آمبودزمان ترکی  توسا اتحادیه  اروپها و نیهز سهازمان و      هافعالیت. (پتیرفت  است

 .گیردمیمنظم مورد ارزیابی قرار  هایگزارش ازطریقو  شودمیرصد  المللیبیننهادهای 

آمبودزمهان   تأسهیس  جریهان در  گرفته   صورؤتالش  دهدمینشان  هاییدلگرمیچنین 

 است. قرارگرفت  المللیبین هایسازمان موردتوج ترکی  و در دوره بعدی 

گردیهد که     عنهوان و  تأکیهد اتحادیه  اروپها،    3102همچنین در گزارش پیشهرفت سهال   

تقویهت   ازطریهق و  مقهو  بشهر اروپهایی بهوده اسهت      گهروه  آرایپیشنهادهای ما مطابق با 

 32اقداماؤ ترکی  در ارتباط با فصل مشارکت در متاکراؤ پیرامون  دخود، درصد یهافعالیت

و انتقال  هایمانفعالیتکارایی بیشتر در  منظورب همچنین  .هستیماز مقو  قضایی و اساسی 

 مهال  درمتنوعی  المللیبین هایپروژهماضر  مال درب  ترکی ،  المللیبین هایروشبهترین 

 اجراست.

 ،جمهوررییس بجناعالی

مالی  تأمینسوئد  المللبینآمبودزمان، توسا نهاد توسع  همکاری  المللیبینسومین همایش 

شده  دهیسازمان «آمبودزمانی هایسازمانبرنام  تقویت ررفیت نهادی »و در چارچوب  شودمی

 .کنیممیاست ک  در این زمین  با برنام  توسع  سازمان ملل ترکی  همکاری 
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، نماینهده  0مهالهوترا از آقهای   خهواهم مهی تقویت ررفیت موجود سازمان خود،  ی زمین در

 ایپهروژه و پشتیبانی از  همکاری نزدیک خاطر ب  3واهلوندو جناب الرس  مقیم سازمان ملل

 نمایم. تشکرشروع گردید  می ک  در ماه

ک  در آن  هایروژهپ ازطریقرا  المللیبین آمبودزمانی نهادهای یدربارهآگاهی  باور دارم،

 خواهند شد. وفصلملموضوعاؤ بسیاری و داد  خواهیمافزایشمشارکت داریم 

ب   جمهوررییسآقای  از مو سازمان دعرایضم تشکر صمیمان  خود را از طر  خو ندر پایا

 عمهل  به  سهازمان   تأسیسطی س  سال از زمان در  ایشانک   راهگشایی هایممایتخاطر 

 ههای ممایهت  خهاطر  به   کننهدگان مشهارکت و از همه  سهخنرانان و   ایم نممی اعالم آوردند

 .کنممیارزشمندشان تشکر 

 .کنممیکشور ابراز  32دیگر خرسندی خود را بابت میزبانی همکارانی از  بار

                                                            
1, Malhotra 

2. Lars Wahlund 



 



 

 نماینده مقیم برنام  توسع  سازمان ملل در ترکی () هوترالکمال ما

 

 محترم جمهوری ترکی ، جمهوررییس

   ترم مجلس ملی کبیر ترکی ،مح رییس

 ،جنابانعالی

 میهمانان ارجمند،

از برنامه    ب  نماینهدگی  این نکت  آغاز کنم ک  سخنرانی من بابیاناجازه بدهید سخنم را 

. امتیاز بزرگهی اسهت  آمبودزمانی،  نهادهای المللیبینتوسع  سازمان ملل در سومین همایش 

افهزایش   مال در المللیبینیوست  در سطح ملی و پ هاآنشناخت از  ک  آمبودزمانینهادهای 

مهمی برای ارتقای مکمرانی خهوب در خهدماؤ دولتهی و ارتقها و ممایهت از       سازوکاراست، 

 .دندهمیک  هست  اصلی وریف  سازمان ملل را تشکیل  باشندمیمقو  بشر 

 یمینه  درزیکی از نهادهای ملی کلیهدی   عنوانب نهادهای آمبودزمانی در سراسر جهان 
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 اساسهاً و  اندایجادشده برای ارتقا و ممایت از مقو  بشر عموماًو  کنندمیمقو  بشر فعالیت 

ارتقای مکمرانی خوب در مدیریت دولتی تمرکز ندارد. همچنین نقش مهم نهادهای  فقا بر

مجمع عمهومی سهازمان ملهل مهورد      029/22با قطعنام  شماره  هادولتآمبودزمان در نظام 

ههای  ، ایجهاد یها تقویهت آمبودزمهان    کردمیار گرفت ک  کشورهای عضو را تشویق قر تأکید

 سهازوکارهای قرار دهند و  مدنظرمستقل و خودگردان و یا دیگر نهادهای ملی مقو  بشر را 

و  دسهتاوردها ، تقویهت  هها آنهماهنگی اقداماؤ  منظورب را  نهادهامناسب همکاری بین این 

اسهتانداردی بهرای نهادههای ملهی که        لمهد  چگرچ  ههی ند. تبادل تجربیاؤ را توسع  بخش

وجود ندارد اما عناصهر مشهترکی بهرای تضهمین کهارایی       کنندمیمقو  بشر کار  یدرزمین 

 هایگروه ویژهب افراد  نیازهاییی آمبودزمان ب  گوپاسخچنین نهادهایی وجود دارد ک  شامل 

اصوول  بسهیاری از ایهن عناصهر در    سهت.  و پناهندگان ا نزنان، کودکان، معلوال پتیرآسیب

. ایهن  شهود مهی مربهوط   نهادهها این  تأسیسب  چارچوب قانونی  عمدتاًوجود دارد و  پاریس

 چنهد نههادی  ] دوماصول منوط ب  این نیست ک  نهاد مقو  بشری وجود داشت  باشد. مهورد  

ول یها  امها برخهی اصه    ؛و  بشری اسهت ق[ در ترکی  مصدا  دارد ک  دارای چند نهاد مبودن

 0دسترسی، باز بهودن  قابلیت مشروعیت عمومی، مثالًب  انتخاب مدل نهادی  کامالً هاویژگی

و اهمیت ارتباط با جامع  مدنی، اعتماد، اعتبهار، رهبهری، انطبها ، نظهارؤ و فعالیهت       و تنوع

 .ارتباط دارد مقو  بشری هایسوءاستفاده خصوص در مندنظام

 میهمانان محترم،

، نهاد است ایجداگان نهادهای ملی مقو  بشری  دارای گرچ  این کشور ترکی ، مورد در

و موضوعاؤ مقو  بشهری نیهز    مسائلب   تواندمیآمبودزمان دارای جایگاهی شده است ک  

در  را ترکی  چندین نهاد مقو  بشهری جدیهد   ک ایندر این مرمل  با توج  ب   رسیدگی کند.

متمرکز بود که  چگونه  ایهن نظهام      مسأل ید روی این کوتاه ایجاد کرده است، با زمانیمدؤ

یهک عنصهر تغییهر،     عنهوان ب . کندورایف اجتناب  کاریدوبارهعمل نموده و از  مو رترجدید 

                                                            
1. openness 
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خهود   ههای فعالیتبرنام  توسع  سازمان ملل خواهان قرار دادن انسان و مقو  بشر در مرکز 

ایهن معنها و در پرتهو    در . اسهت ود یم توسهع  بشهری خه   ابخشی از رهیافت و پهاراد  عنوانب 

و اصول پاریس، ما خواهان تقویت نهادهای ملهی   المللیبیندر اسناد  ذکرشده استانداردهای

برای ممایت از مقو  بشر ملی عمهل   سازوکاری عنوانب هستیم تا  هاآنو افزایش ررفیت 

فراینهد   محکمهی بهر  توسع  سازمان ملل تعهد نیست ک  برنام   انگیزشگفتبنابراین  ؛نمایند

 اصالماؤ در این موزه اساسی دارد.

و از  هسهتید از هم  شهما که  امهروز در اینجها ماضهر       خواهممیدر پایان عرایضم اجازه 

 ههای تهالش  خهاطر  به   هدند اما در جمهع مضهور ندارنهد   عک  ب  این موضوع مت کسانیهم 

تشکر نمایم. همچنهین  روی مقو  بشر ترکی  پیش هایچالشدر پرداختن ب   هاآنمشترک 

تعهد ایشهان   خاطر ب آمبودزمان ترکی   رییسقدردانی خود را از نهاد آمبودزمان و  خواهممی

ک  نهاد آمبودزمان ترکی  در این مدؤ خیلهی کوتهاه    ب  گفتمان مقو  بشر ترکی  و توفیقاتی

 ب  دست آورده اعالم نمایم. متشکرم. تأسیساز زمان 



 



 

 (ئدسفیر سو) واهلوندالرس 

 

 ،جمهوررییسآقای 

 ،مجلس رییس

 میهمانان محترم،

 ،هاخانمآقایان و 

سهوئد به  نههاد     دانیهد مهی که    طورهمانبرای من مضور در اینجا، افتخار بزرگی است. 

اسهت  سهوئدی   ین اصطالحیکی از چند «آمبودزمان». کلم  کندمیبسیار افتخار آمبودزمان 

اکتبهر   32 درآمبودزمهان در سهوئد    تأسهیس ن فرمان اولی .است دیگر شده هایزبانک  وارد 

از  ایپهاره  دلیهل  به  پادشهاه وقهت مها، چهارلز دوازدههم       که  هنگامی .صادر شد 0102سال 

و عثمانی فرار کرد و میهمان سلطان ادیرن  شد  امتراتوریمشکالتی ک  با روسی  داشتیم ب  

ک  در  شدیما دارای آمبودزمانی . از آن زمان مکردتوسا اسب ب  سوئد ارسال  خود رافرمان 

ما از نهاد  پشتیبانی ک ایناست بر  تأکیدیاست. مضور من در اینجا  یافت توسع  هاسالطی 
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 برای افزایش آگهاهی  هاتالشبخشی از  اجالسآمبودزمانی ترکی  ادام  خواهد داشت و این 

 ،در پیش داریم را نیطوال ینهاد آمبودزمان است. واضح است ک  مسیر مورد درمردم ترکی  

 یپهروژه ایهن   روازایهن  ،رر  یک روز ساخت  نشد، استانبول در یک روز ساخت  نشهد  در رم

 ابه ب  شما کمک خهواهیم کهرد. ایهده آمبودزمهان      مقدور باشدک  است اما تا جایی بلندمدتی

 االریسه دیوانشهروندان و تبعیت  برابر دریی دولت گوپاسخدر ارتباط است و  ساالریدیوان

دولهت سهوئد    دهممی. برای شما آرزوی موفقیت دارم و اطمینان کندمیاز قوانین را تضمین 

 خواهد کرد. از توج  شما ممنونم. ارائ هر کمکی ک  از دستش برآید 



 

 (مجلس ملی کبیر ترکی  رییس) یلمازعصمت 

 

 ،جمهوررییسآقای 

 ارجمند،میهمانان 

 .گویممی آمدخوشب  هم  شما 

آمبودزمانی پر مر بوده و نتایج مورد انتظهار   نهادهای المللیبینوارم سومین همایش امید

از  ویهژه به   نمودنهد  پهتیر امکانک  این مراسم را  کسانیهم را ب  بار آورد. در اینجا مایلم از 

 آمبودزمان ترکی  تشکر نمایم. رییس، وآقای نیهاؤ عمراوغل

بهوده و   برانگیهز چالشانجام کار خوب  است اما آسانیصدم  زدن، تخریب و بدگویی کار 

چنین رویهداد   دهیسازمانن، صر  وقت، کار سخت و دقت زیاد است؛ امستلزم زممت فراو

نیز کار رامتی نیست. متی تحسین نیز مبتنی بر شایستگی است. کسانی ک  برای  المللیبین

. بار دیگر از اندتحسینار سزاو کنندمیو خدمت  کشندمی، زممت دهندمیمردم کاری انجام 

 .کنممیممایت کردند تشکر  مراسمک  از این  کسانیهم 
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 ،جمهوررییسآقای 

 میهمانان ارجمند،

ن ریش  سوئدی ابیان نمودند کلم  آمبودزم وضوحب ، سفیر سوئد جنابعالیک   طورهمان

 است. 0«میانجی» یدارد ک  ب  معنا

 .«دهدمیب  مردم گوش  ک » ب  معنای کسی است دیگرعبارؤب 

 اختیهار  شههروندان  ب  نمایندگی از طر است ک   هاییسازماناین کلم  نارر ب  افراد یا 

اعتهرا    مجلهس نماینهدگان منتخهب    غیرقهانونی سران  و رفتارهای دب  اقداماؤ خودارد تا 

 .نماید

 .استلتی قانون اساسی و قوانین ترکی  ب  معنای بازرس بخش دو براساس آمبودزمانکلم  

کسی است که  به  نفهع مهردم و نه        آمبودزمانجناب سفیر ارهار داشتند ک   طورهمان

 .شودمیدولت وارد عمل 

در فرهنگ ما محسهوب   ایبیگان گرچ  کلم  آمبودزمان در قوانین ما تازگی دارد اما واژه 

 ب  شهروندان هم وریف  رهبران است و هم سیاستمداران. فرادادنگوش  .شودنمی

در قانون اساسی سوئد ب  سهازمان نههادی بهدل     0019در سال  ک  آمبودزمانینهادهای 

وارد شدن چنین نههادی به  عرصه  زنهدگی در      کشور جهان وجود دارد. 021اکنون در  ،شد

 3112در سهال   قهانون نههاد آمبودزمهان ترکیه      بعد از اینک  ترکی  زمان زیادی طول کشید.

ابطال ب  دادگهاه قهانون اساسهی     براییب شد این قانون توسا مجلس ملی کبیر ترکی  تصو

 عدم مطابقت با قانون اساسی ملغی و ابطال گردید. دلیل ب  3119ارسال و در سال 

 یدربهاره  3101 سهتتامبر سهال   03 پرسهی همه   ازطریهق نهاد آمبودزمان ترکی   تأسیس

تهاریخ بهر    بعهدازاین بنابراین، نهاد آمبودزمهان ترکیه     ؛گشتممکن  یاصالماؤ قانون اساس

 شد. تأسیس سازمان بازرسی عمومی پیرامون 2230مبنای قانون شماره 

است که  به  مجلهس     دارای بودج  اختصاصی نهاد آمبودزمان ترکی  یک سازمان دولتی

                                                            
1. mediator 
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 .دهدمیملی کبیر ترکی  گزارش 

شهکایاؤ، بررسهی و تحقیهق     یدربهاره  کارآمهد مسهتقل و   سازوکارهد  این نهاد ایجاد 

همه  اقهداماؤ،    یدربهاره پیشهنهاد   ارائه  قانونی و منصفان  بودن خدماؤ عمهومی،   یارهدرب

 .استفهمی از عدالت بر مبنای مقو  بشر  نظر از هاروی خدماؤ و 

فرد یا سهازمانی اسهت که      آمبودزمانقاضی نیست.  آمبودزماناستنباط نمود ک   توانمی

شهروندان  هایآزادیرصددِ پاسداری از مقو  و   و شهروندان قرار دارد و دقضاییبین قوه ما

 .است مدیریت سوءمرتبا با  هایعدالتیبیو ممانعت از 

شهروع   3102مارس  03طی مدؤ کوتاهی، آمبودزمان تشکیالؤ خود را نهایی نمود و از 

 ب  دریافت شکایاؤ کرد.

 ،جمهوررییسآقای 

 میهمانان ارجمند،

. ههد  ایهن اسهت که      اصهالح اسهت   ی بهر نمبتکی  نهاد آمبودزمان در تر تأسیسبنیان 

خدماؤ عمومی  یدربارهم شود، شکایاؤ مرد ارائ این نهاد، خدماؤ بهتری ب  مردم  ازطریق

همگانی مقاماؤ دولتی شاغل در خدماؤ بخش عمهومی   دهیخدماؤکاهش یابد و فرهنگ 

 یی توسع  یابد.گوپاسخصداقت، شفافیت و  در چارچوب

طی ده  گتشت ، اصالماؤ مهمی در بخش دولتهی ترکیه  به  اجهرا      انیددمی ک  طورهمان

 –تها اطمینهان ماصهل شهود، روابها دولهت        اتخاذشهده . ترتیباؤ قانونی بسهیاری  است درآمده

 .گردداساسی شهروندان تضمین  هایآزادیو مقو  و  جریان یابدشهروندان بر مبنای عدالت 

ب  نهادی مبتنهی بهر    0«آمران »افت مکمرانی نهاد آمبودزمان نشانگر گتار از رهی تأسیس

 .است خدماؤ ارائ 

در  کارآمهد شهکایتی مسهتقل و    سهازوکار ایجهاد   منظهور ب ک  چنین سازمانی  واقعیتاین 

                                                            
1. ordering 
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است که  در دولهت و مکومهت     نفسیاعتمادب  دهندهنشان، شدهتأسیسبخش دولتی ترکی  

 فلسف  زیر است: کنندهمنعکسوجود دارد. همچنین 

را  هها آنطوری زندگی کنند ک  دولت امکان بقا داشت  باشهد و   تا نماید توانمندم را مرد»

 .«باشد رمامفمکطوری شاد نماید ک  دولت برای همیش  

و  0آمبودزمههان، تصههویب مقههرراؤ مقههو  داخلههی اتحادیهه  اروپهها     تأسههیساز زمههان 

 .دهدمی توسا ترکی  بنیان کار این نهاد را تشکیل المللیبین هایکنوانسیون

هزار شکایت دریافت نموده  00، نزدیک 3102در مارس  تأسیسنهاد آمبودزمان از زمان 

این باورم ک  نهاد آمبودزمان ترکی  به    . براست  قضاییمجم کار قوه کاهش این امر بیانگر 

که  در   یجدیهد  هایروشو  هاراه ارائ  ازطریقمشارکت در توسع  فرهنگ خدماؤ عمومی 

 قرار گیرد ادام  خواهد داد. مدنظراید بمل مشکالؤ 

 ،جمهوررییسآقای 

 میهمانان ارجمند،

 در راسهتای مهمهی   اقدامشرقی و غربی  هایفرهنگمحصول مشترک  عنوانب آمبودزمان 

هماهنگی با مقرراؤ مقو  داخلی اتحادی  اروپا و ایجهاد خهدماؤ عمهومیه شههروند محهور در      

برای زندگی در صهلح و آرامهش و بهرادری، ترتیبهاؤ     شکی نیست ک   .شودمیمحسوب ترکی  

و کیفیت زنهدگی خهود را توسهع      دموکراسیگتاشت  شود تا بتوانیم  اجراقانونی بسیاری باید ب  

طهی دوره بعهدی    ،هها ایهن بخشیده و ب  تخلفاؤ موجود در مدیریت دولتی پایان دههیم. همه    

یی که  مها را توانمنهد    یهن ابزارهها  مقتضی قابل تحقق خواهد بهود. یکهی از ا   در شرایا مجلس

 اساسی را تضمین خواهد کرد. هایآزادیک  مقو  و  قانون اساسی جدیدی است سازدمی

 دهیسازمانآمبودزمان ترکی  ب  خاطر  رییسسخنانم از آقای نیهاؤ عمراوغلو،  در پایان

ی کسانی ک  ایشان و تمام گروهنهادهای آمبودزمانی و از اعضای  المللیبینسومین همایش 

                                                            
1. acquis communautaire 
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 .کنممیو در این همایش مضور دارند تشکر  کنندمیمساعدؤ 

این مراسهم راه را بهرای رسهیدن به       امیدوارمو  کنممیمراسم پرباری را برای شما آرزو 

 هموار کند. مو رنتایج 



 



 

 (ترکی  جمهوررییس) رجب طیب اردوغان

 
 و داخلی، المللیبینمیهمانان ارجمند 

 ،اهخانمآقایان و 

ومین همهایش  سه و امیهدوارم   گویممی آمدخوشبا سالم و با امترام فراوان ب  هم  شما 

 با موفقیت برگزار شود. نهادهایی آمبودزمانی المللیبین

چنهین   دههی سازمانبرای  هاآناز آمبودزمان ترکی  و همکاران  خواهممیدر مضور شما 

 تشکر نمایم. شودمیمنظم برگزار  طورب  هرسالرویداد مهمی ک  

ارجمنهد از کشهور ترکیه  و دیگهر      کننهدگان شهرکت همچنین پیشاپیش تشکر خهود را از  

 نمایم.می اعالم ارزشمندشان هایممایتهای مختلف ب  خاطر رکشو

 آغاز به  کهار کهرده   ما  در کشور ینظام آمبودزمانسال است ک   2 دانیدمیک   طورهمان

در راستای بازبینی، تقویهت و توسهع  ایهن     رفت گصورؤ هایتالشتمامی  شخصاًاست. من 

 .کنممیمهم ارزیابی  بین شهروندان و دولت است مهمینهاد ک  پل جدید و 

 .است هزار شکایت 00یعنی نزدیک  توج قابلرقم  3102 سال تعداد شکایاؤ واصل  نیز از
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 20یعنی  وج تقابل یمدیریت دولتی از پیشنهادهای نهاد آمبودزمان ترکی  ب  عدد تبعیت

 .رسیده است درصد

کهانونی در خهدمت مهل مشهکالؤ      عنهوان به  ما انتظار داریم نههاد آمبودزمهانی ترکیه     

 شهروندان عمل نماید.

اداری به  ذههن    یهها چهالش یها   عهدالتی بهی بهرای   ملراهاولین مکانی ک  برای یافتن 

یهان گردیهد همه     ب وضهوح به  ک   طورهمانباید همین نهاد باشد.  کندمیشهروندان خطور 

 دولتی مربوط باید در اجهرای پیشهنهادی سهازمان بهر مبنهای عهدالت و اصهول        هایسازمان

صورؤ اسهت که  ایهن نههاد ههد  از       سطح برسند. تنها در این نماکمیت قانون ب  باالتری

 خود را محقق خواهد ساخت. تأسیس

امکان زنهدگی  » است بناشده 0علی بیبر مبنای گفت  شیخ اد ما سنت دولتی و مکمرانی

کهل   بهرای ک  سرمشهقی   «دولت بتواند مکمرانی کند ک طوریب  کنرا فراهم مردم کردن 

 .استدنیا 

شهیوه جدیهد از فههم     دهنهده نشهان نهادهای آمبودزمان تبلور واقعی این سهنت اسهت و   

بار دیگر  امکرده  تاکنون چندین بار تکرار ک طورهمانمکمرانی است ک  محقق شده است. 

و یا  تازه ب  آن پی برده باشیمنهاد آمبودزمان چیزی نیست ک  ما  مفهوم کنممیجا تکرار این

همچنین باید این واقعیت را ا باؤ کنیم. وارد ترکی  شده باشد.  از جاهای دیگر اقتباس هرااز 

 سهازوکارهای عثمهانی و سهلجوقی،    هایدولت. در گیردمی نشأؤاصل این روی  از تاریخ ما 

ایجاد شد. این واقعیت ک  چنین  شهروندانبرای گوش دادن ب  شکایاؤ و مطالباؤ بسیاری 

 واسط ب  مکمروایی داشتنددر جغرافیای وسیعی  متمادی هایقرن در تباریترک هایدولت

، . ب  همین ترتیببرقرار کرده بودندهمین روابا سالم و مستحکمی بود ک  با شهروندانشان 

درسهت   .دههد مهی اد و شفقت، بنیان رابط  دولت و افراد را تشهکیل  مقو  افر راسخ بر تأکید

بهر مبنهای    در دیگهر کشهورها  ، نهاد آمبودزمان نیز نهادی است ک  وقفی بنیادهایبقی  مثل 

                                                            
1. Sheik Edebali 
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 تاریخ ما ایجاد شد و ب  سرمشق جهانی تبدیل گشت. برگرفت  از هایروی 

 .ایمکردهنهادین   طوالنی بار دیگر ما این مفهوم را زمانمدؤبعد از گتشت 

 یاری رساندند تشکر نمایم. روند و ملتم از تمامی کسانی ک  ب  این کشورمایلم از طر  

 میهمانان ارجمند،

کراسهی و  ودم ازجمله   هها زمینه  مهمی در همه    هایپیشرفت 3112ترکی  از آغاز سال 

بسهیاری به     قانون اساسی هایاصالمی در این چارچوب  ،اساسی داشت  هایآزادیمقو  و 

ما  ازنظراست.  قرارگرفت  موردبازنگریاست. قوانین پای  از ابتدا تا انتها  شدهگتاشت  مورداجرا

عملکهرد صهحیح    از اینشهان  بین دولت و شهروندان  ایتودهو  کارآمدروابا متعدد، متنوع، 

 مسهتقیماً  انندتومیشهروندان  هاآن ازطریقوجود دارد ک   هاییکانالو  ابزارهااست. امروزه 

و بسهیاری از   هها شههرداری ، هها وزارتخان دفتر من،  ازطریقمطالباؤ خود را عرض  نمایند و 

مهق  قهانون   یپایه  مقهوقی بهر    بنیهان . شوندؤ عمومی دیگر خواهان مل مشکل خود اادار

پیگیهری مطالبهاؤ    اختیهار از  مجلساعضای  خصوصب است.  بناشدهدسترسی ب  اطالعاؤ 

را دارنهد که  ایهن مراکهز      وزیهری نخستمراکز ارتباطی دفتر من و دفتر  ریقازطشهروندان 

 .کننهد مهی عمهل   هها آنمیهانجی بهین شههروندان و دولهت و پیگیهری درخواسهت        عنوانب 

و دفاتر کدخدایان محلهی نیهز به      مستقرشدهنیز  روستاهاارتباطی در  هایکانال، مالدرعین

 ههای سهازمان  ازطریهق مطالباؤ شههروندان   رونازای. باشندمیدفتر ریاست جمهوری وصل 

 .گیردمیمختلف مورد پیگیری قرار 

 .است جلوروب  هایقدمراه با تخصص و منهاد آمبودزمان ترکی  دارای ساختار مستقل ه

 نتیجه   عنوانب ب  همین منوال، مق مراجع  مردم ب  دادگاه قانون اساسی جایگاه خود را 

 است. پیداکردهدر سیستم قضایی  مطالب  مقو  افرادبرای  گرفت صورؤ هایتالش

 درترکیه   . اسهت در راستای این ههد    گیردمیاصالماتی ک  در قوانین اساسی صورؤ 

 یدربهاره  که   و توسهع  مبهادرؤ نمهوده    دموکراسهی  یدرزمینه  ب  تغییهراؤ تهاریخی    مالی

تخهاذ کهرده اسهت.    اصول انسهانی ا  برپای  و جهانی نیز موضع مصممی ایمنطق  هایچالش
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را  ههایی قهدم  راسهتا  این درشکوفاتر، ب  این اقداماؤ نیازمندیم و  دموکراسیتحقق  منظورب 

 است. ایندال بر  جویانپناه مسأل ادام  نیز خواهیم داد. رهیافت ما نسبت ب   و ایمبرداشت 

را  جهو هپنها هزار  211 ب  نزدیک کشور عضو اتحادی  اروپا درخواست پناهندگی 30 امروز

 رسهیدند  هاآن هایدروازهب  پشت  جویانپناه ک  انددادهمثبت را هنگامی  پاسخ یا اندپتیرفت 

میزبان بیش از دو میلیون آواره از کشور عرا  و  3100ترکی  از سال است ک  ی درمالو این 

بارزه کرده با تروریسم نیز م جویانپناه هایچالشترکی  افزون بر  عالوهب سوری  بوده است. 

را در پیش گرفتیم، مرزهای خهود را نبسهتیم و غهر  شهدن      «درهای باز»است. ما سیاست 

به  سهمت    جویهانی پنهاه آمدن  دانیممی. تماشا نکردیم را در دریای مدیتران  و اژه جویانپناه

برای نجهاؤ جانشهان و    هاآن .کنندنمیو تهدیدی را متوج  ما  نبوده یمرزهای ما، دلبخواه

 هها آنبرخی از  کنیممی نگاه ، وقتی ب  کشورهای غربیمالبااین. اندآمدهب  اینجا  شاندهآین

اجهازه ورود   زننهد مهی مسیحی ما آسیب  هایریش ک  ب   جویانیپناهجریان  ما ب » گویندمی

 نگرشهی چنهین   .«کنیممیو بقی  را اخراج  پتیریممیمسیحی را  جویانپناهنخواهیم داد تنها 

 .نیست پتیرشقابل شوندمیپدیده جهانی تلقی  متاهب،هم   ر ما ک عصدر 

و  کهاری نهداریم و نخهواهیم داشهت     هاآن متاهبب   ،نگریممی یما انسان را ب  دیده انسان

 .کنیممیهمواره درهای خود را ب  روی ایشان باز  اندشدهواقعمورد ستم و  بوده قربانیچون 

 متأسهفان  روی دادن اسهت.   مهال  در مسجداالقصهی اتی در چ  اتفاق بینیدمیشما اکنون 

اسالم، مسیحیت  گان س ادیان  ازنظرک   مسجداالقصیاقداماؤ سربازان و پلیس اسرائیل در 

، شهکنند مهی درها را  هاآن نیست. قبولقابل عنوانهیچب  شودمیو یهودی مقدس محسوب 

؛ هم  این اقداماؤ شکنندمیرا  هاپنجره و سوزانندمیو  اندازندمیمقدس را زمین  هایکتاب

و امهداث  مهتاهب مختلهف را    هایعبادتگاهترکی  است ک   مالی در ، ایناست قبولغیرقابل

و مهن نگهرانم که      کنهد میما را آزرده  هاییپدیده، برخورد قهری با چنین کندمیامیا متی 

 چنین مواد ی باعث برخی اتفاقاؤ ناگوار در سطح جهانی گردد.

مها در   ن. دوستانمایمبرجست را  جویانپناهاهمیت موضوع  بینممی، الزم پیش از هر چیز
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 هها آن شهود نمیشما منتهی  مرزهایب   جویانپناهمقصد نهایی  :اروپا باید مطمئن باشند ک 

در شرایطی است که  امکهان    هاآنخواهان بازگشت ب  کشورشان هستند اما سرزمین اصلی 

و کشهیدن   خاردارسیمپناهندگان با انسداد مرزها، تعبی   مسأل ندارد. مل  زندگی در آن وجود

به    هها آنمناقشاؤ در زادگهاه   ترسریعنهایی این است ک  هرچ   ملراه .شودنمیدیوار مل 

در ایهن  گهوش دههد.    هاآنمردم و مطالباؤ  یپایان برسد و دولت را تشویق نمود تا ب  صدا

مرزهای ما و مرزههای کشهورهای اروپهایی     ک  ب  سوی بینندنمیصورؤ این مردمان دلیلی 

بدون در نظر گهرفتن دلیهل اصهلی     یمناسب ملراههرگون   ارائ نیز و هر اقدامی روان  شوند. 

جدیهد که  وجهدان بشهریت را آزار      ههای صهحن  از ایجهاد  نخواهد توانست  جویانپناه مسأل 

 .کند جلوگیری دهدمی

شهاهد اجسهاد کودکهان، زنهان و      تهوانیم نمهی ما دیگر  امشدهمتتکر  پیشترک   طورهمان

 شانزندگی و کنندمیمرکت  دریا مردانی باشیم ک  در سوامل دریای مدیتران  و اژه با امواج

 .دهندمیسفر از روی ناامیدی از دست  دلیل ب را 

 اتفها  مسهتقل از مهوادث    کشورهای غربی باید بدانند ک  آرامش و رفهاه شهروندانشهان  

کوششی بهرای شهنیدن    نوع هردر این منطق  و بقی  نقاط جهان نیست. کسانی ک  از  افتاده

انسهان که     هامیلیونب   توانندنمیمردمان خود فروگتار نیستند  مبتالب روزان  و  هایچالش

در غیهر ایهن صهورؤ به      پشت کنند و نباید ههم بکننهد.    اندیشندمیفقا و فقا ب  بقا خود 

 .اندکردهاتحادی  اروپا خیانت  موسسک  کشورهای غربی ب  ارکان معنای آن است 

قومیهت، ایمهان،    از نظرصر  آیندمیمرزهای ما  سویب ک   کسانیهم آغوش ما برای 

این کار ما  امکاناؤ در تنگنا خواهیم بود. ازنظرک   هرچند ،استباز  خصوصیاتشانمتهب یا 

  ب  خهاطر وریفه  انسهانی، اخالقهی، تهاریخی و      نیست بلک خاصی ب  خاطر نگرانی از منافع

 آن ادام  خواهیم داد. انجام و ب  دهیممیوجدانی است ک  انجام 

هتک مرمهت اسهرائیل علیه  قبله  اول مسهلمانان،       ک  تکرار کنم در اینجا، اجازه بدهید

ایهن   .کهنم مهی محکهوم   شهدؤ ب را  گرفت صورؤ هایگریومشیمسجداالقصی مقدس و 
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 شهود میادیان مختلف انجام  مومنان علی دیگری  درجاهایدر اورشلیم بلک   تنهان ممالؤ 

 .اندازدمیب  خطر  را ک  صلح و تسامح شودمیب  پیامدهایی منجر  امتماالًو 

در  خهواهم می کنندمیاز هم  کشورهای ک  از رویکرد دولت اسرائیل ممایت و پشتیبانی 

آن را در  و کنهد میموضوع را دنبال این رکی  از نزدیک بل تاریخ مسئوالن  عمل نمایند. تامق

تلفنهی بها    ههای صهحبت خواهد نمود. من ب   اتخاذ و موضع مقتضی، دهدمیقرار  دستور کار

دیتلماسهی تلفنهی از    ازطریقو  دهممیادام   اندمساسرهبران جهان ک  ب  این موضوعاؤ 

 .گیردتا اقداماؤ مشترکی انجام  خواهممی هاآن

 مانان ارجمند،میه

و مخو  تروریسم را از نزدیک مهس کهرده    آلودخونترکی  همواره در طول تاریخ چهره 

از مهردم خهود را از دسهت     نفهر  هزار هادهاست. در تاریخ مبارزه با تروریسم، هزاران شهید و 

ل هسهتیم. از سها   روروبه  دادیم. امروز ما با موج جدیدی از تروریسم و صدماؤ ناشهی از آن  

 مهال درعینراه برای تروریسم بوده  کننده همواریکی از اهدا  اصلی ما نابودی علله  3112

 است. گرفت  صورؤو توسع   دموکراسی در راستای یهایتالش

 ؛متمرکهز بهوده اسهت    هها بهاتال  تالش ما بر خشکاندن ، هاپش زممت مبارزه با  جایب 

به  ایهن    .ایهم زدهدستسازی  موکراسیدتوسع  و  در مسیر ایگستردهبنابراین ب  اصالماؤ 

که  در راسهتای    هاییتالشداشت  است.  سازیعادی درراه توجهیقابلمعنا، ترکی  پیشرفت 

 یک صورؤ گرفت ومدؤ ملی و برابری را تداوم بخشیده است.دموکراتگشایش 

شدیم،  ترنزدیک مسأل هرچ  ب  مل  مالبااینرا آغاز کردیم.  «وفصلملفرایند »ستس 

و  هها شهیوه بها انهواع    افراد بیشتری را مشاهده کردیم ک  از ایهن وضهعیت نارامهت بودنهد و    

تهداوم یابهد.    هها ریهزی خهون و  پیهداکرده  ادام مختلف سعی کردند تا این بحران  شگردهای

شهده و به  یکهی از     نائهل به  آرامهش    وفصهل مهل فراینهد   ازطریهق ترکی   دیدندمی چراک 

را  مسهأل  است. کسانی ک  ایهن   شدهتبدیلترین کشورهای جهان و قدرتمند ترینامترامقابل

 ب  فکر تقسیم کشور و برهم زدن آرامش افتادند. ندمشاهده کرد
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و اقهداماؤ   هها تروریسهت چ  کسهانی بهرای   را مطرح نمایم:  سوالی خواهممی هم اکنون

. شهود مهی ام انج هاییممایتاز داخل و از خارج باالخره تروریستی تسلیحاؤ فراهم کردند؟ 

 بیگانگهان  هها آن ،نیسهتند  ایترکی  کنندگانممایتب  شما اطمینان بدهم ک  این  خواهممی

به    3102از سهال   دانهیم می خوبیب  کشور و ملت را از هم جدا نمایند. خواهندمیهستند و 

از اتفاقاؤ مسهتقل   یکهیچ -خیلی نزدیک شده بودیم  ملراهیعنی سالی ک  ب   -طر این

 ههای ممایهت و مهالی مهمهی به  چنهین      ایرسان  هایکمک متأسفان . اندهنبودهمدیگر  از

این، سعی کردیم امیدوار و صبور باشیم و ب  مبارزه ادام  دهیم.  رغمب . شودمی اعطاخارجی 

 نمهایی  سیاه برایو غیراخالقی  رممان بی، آمیزتحریکاقداماؤ  انواع ب در مقابل کسانی ک  

. از مهاه  ایمنمودهب  همراه مردم خود از قدرؤ اراده خود پاسداری  ،  متوسل شدندآینده ترکی

آغهاز نمهود    مجدداً، ممالؤ خود را طلبجداییسازمان تروریستی  ک  زمانیجوالی یعنی از 

 دل ما را ب  درد آورده است. ،مجری قانون مأمورانشهادؤ هر شهروند یا 

ب  نحو امسهن   راملت خود  برابر درخود  هایولیتمسئتا  کندمیاین وضعیت ما را ملزم 

سیاسهتمداران،   اصهطالح به  . جمعی از سلیم رفتار کنیم و خونسرد باشیم باعقل، دهیمانجام 

که  از   نههاد مهردم  ههای سهازمان  اصهطالح ب یا جمعی از  نگارانروزنام  اصطالحب جمعی از 

تنها  .بیندازندب  جان هم  امردم ر دخواهنمی ،نیستند سارهمسویی با سازمان تروریستی شرم

 یها  هها روزنام  برای شدهانتخاب، تیترهای شدهخوانده هایبیانی ، گرفت صورؤهد  هاقداماؤ 

زمین  را برای منازعه  در جامعه     ک  است این جمعی هایرسان مداوم  کاریدست، هاستون

 ترکی  فراهم کنند.

 نیهز  را المللهی بهین مردم خود بلک  جامع   تنهان در این همایش مهم  خواهممیبار دیگر 

 ملت چ  سودی عاید شما خواهد کرد؟تقسیم ترکی  و جدا کردن این مورد خطاب قرار دهم: 

پنهاه  صلح در منطق  است. دری است ک  مظلومان و ستم دیدگان ب  آن  کنندهتضمینترکی  

این ملهت   چراک یهوده خواهد بود هر نوع اقدامی ک  انجام دهید ب اما مطمئن باشید ؛برندمی

 پیروز خواهد شد. میراث نشأؤ گرفت  از تاریخ آن،در این مبارزه با توسل ب  قدرؤ و 
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 زمانمدؤدر  گیردمیمختلف کشورمان صورؤ  هایبخشی ک  در عهد  اقداماؤ متنو

د، و عصبانیت درونی خهو  اندوه رغمب . ملت ما شودمیکوتاهی از سوی مردم تشخیص داده 

در مضور شما از هریک از مهردم   خواهممی. شناسندمی خوبیب جریان را  مال در هایبازی

خونسردی خود را مفه  کردنهد صهمیمان      کنندگانتحریک هاینیرنگکشورم ک  در مقابل 

 تشکر نمایم.

کثیهف خهود را در    یسهناریو  خواهنهد مهی ، اعضهای سهازمان تروریسهتی نیهز     بهین دراین

 مهال  دردر میان مهردم،   بانفوذ هاتروریستشور ب  مرمل  اجرا درآورند. مختلف ک هایبخش

 .هستند ک  در آن دولت، دشمن شهروندان است تصویریتالش برای ترسیم 

 دوستان ارجمند،

را ب   مسأل مامیان جدی در کشورهای غربی دارند. ما این  هاتروریستبدون تردید، این 

 مسهأل  مایلم تکرار کنم ک  این  متفاوؤ است. هاآنغ  اما دغد دهیممیدوستان غربی تتکر 

ایهن   منشهأ  هسهتند کسانی ک  دارای مسئولیت آمبودزمانی  ویژهب مهم است، دوستان غربی 

. نماییهد را مشهاهده   هها این مطلع باشید و هاواقعیتاز شما  الزم است .را بررسی کنند مسأل 

 دموکراسهی شود. برعکس، کشوری است ک   ترکی  کشوری نیست ک  با رژیم اقتدارگرا اداره

 بهازور در این کشور شهروندانی هستند ک   بدانید خواهممیهمچنین  ،را هضم و جتب کرده

 دادن هستند. رأیاسلح  مجبور ب  

 هها آن ههای گزارشپا ب  ترکی  سفر کنند اعضای سازمان امنیت و همکاری ارو ک  زمانی

 ههایی گهزارش با تهیه    نخواهند توانستهرگز  هاآن. رددگتهی   هاواقعیتاین بر مبنای باید 

 هها آنجلوگیری نماینهد. از  یک ما را دموکراتابتکاراؤ  از گیردمیک  چنین وضعیتی را نادیده 

 در این مورد مطمئن باشند. خواهممی

و فانی هستند اما این کشهور و   روندمیو  آیندمیافراد خیلی مشهود است ک   مسأل این 

د بود. ترکی  و دولت و ملتش در طی مسیر خود از گتشت  ب  آینهده همهواره   نقی خواهملت با

علی  کشور و ملت  ستکسانی ک  دیروز در اقداماتی پَ بوده است. قدم ابتمرکت و  مال در
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را ادامه    هها آن. کسانی ک  امروز کارهای مشهاب   اندرفت خود مشارکت داشتند برای همیش  

 ملت ما در این مورد مطمئن باشد.گرفتار خواهند شد.  هاآنمشاب  ب  سرنوشت  دندهمی

، دولت دیگهر جهایگزین دولهت فعلهی     شودمیروزی مسئولیت رجب طیب اردوغان تمام 

 باقی خواهدخواهد شد اما صدماتی ک  سازمان تروریستی برای این کشور و ملت ب  بار آورد 

و بقای دائمی کشهور و ملهت یهک    است  مسأل بود. رقابت سیاسی و خصومت شخصی یک 

تهاریخ و   برابهر  دریی گهو پاسخکنند از  مخلوط باهمرا  مسأل دیگر. کسانی ک  این دو  مسأل 

 نخواهند داشت. رهاییاین ملت 

 داریمایماناما با قلبی سرشار از اطمینان  کنیممیرا طی  برانگیزیچالش، ما روزهای  بل

شهد و   خواههد  نائهل  3132ت خدا، ترکی  ب  اههدا   ب  خواس ک  آینده ترکی  درخشان است.

 خود را شروع خواهد نمود. 3110 و 3122 اندازچشمو اجرای  کندنمیبسنده  هم فقا ب  این

ایشهان و کسهانی که      گروهاز آمبودزمان ارجمند و از  خواهممی همراه با این امساساؤ،

 ارائه  ش از تمامی میهمانانی ک  بها  تشکر نمایم. پیشاپی کنندمیرا برگزار  دوروزهاین مراسم 

. کهنم مهی ارزشمند خود در این مراسم مشهارکت خواهنهد کهرد تشهکر      هایدیدگاهو  هاایده

 تبریکاؤ قلبی من را پتیرا باشید.

 .شودواقع  مراسم مفید مامیدوار
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 پذیرهای آسیبآمبودزمان و حقوق گروه
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 دانشکده مقو  دانشگاه موالنا( رییسجلس  /  رییس) 7پروفسور زهرا ادیاکماز

 
 ارجمند، المللیبینمیهمانان 

 محترم، کنندگانشرکت

 مضار محترم،

به    که   آمبودزمهانی نهادههای   المللهی بهین ، بابت مضورتان در سومین همایش بار دیگر

 که  ایهن خرسندم از  بسیار. گویممی آمدخوش شودمیزبانی نهاد آمبودزمانی ترکی  برگزار می

آن  هایمزیت بینمنمیآمبودزمان در ترکی ، لزومی  یدرزمین  وقف بیسال تالش  00بعد از 

 فعالیت است. مال دربا برنام  کاری فشرده  واقعاًو  شدهتأسیساین نهاد  چراک را بازگو کنم 

و در بخهش   کنهیم میفنون مقوقی بررسی  نظراز  را پتیرآسیب هایگروهاین نشست در 

 خواهیم پرداخت. نظرتبادلب   وگوگفت

 دربهاره  میزگهرد اعضهای   «پهتیر آسیب هایگروهآمبودزمان و »عنوان  بادر اولین نشست 

 و همچنین مبارزه با تبعیض توضیحاتی خواهند داد. نمقو  زنان، مقو  معلوال

                                                            
1. Zehra Odyakmaz 
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نیهز در  معلهوالن  . مقهو   شودمی 0تعبیر هاآنمقو  زنان همانند مقو  انسانی  از مروزها

برابر و اعمال  هایفرصتمبارزه با تبعیض، عدم اعطای  .شودمیچارچوب مقو  بشر مطرح 

. به   شهود مهی بلک  یک نگرش و رفتار نیهز محسهوب   است نقض مقو  بشر  تنهان تبعیض 

را بهرای تضهمین    ههایی سازمانعضو اتحادی  اروپا  هایدولتهمین دلیل است ک  خیلی از 

 .اندکرده تأسیسبرابر  هایفرصت

و بسهیاری از   قیدشهده شورای اروپها   هایدستورالعملبرخی از اقداماؤ ناقض برابری در 

 است. شدهمشخص گرفت صورؤدر شکایاؤ  هاآن

 ههای جهوک هراسهی،   نهژاد، رنهگ، مهتهب، باورهها، بیگانه       براساسبرای مثال تبعیض 

عمهومی را   ههای مکانقومی ب   هایگروهمنزلت انسانی، جلوگیری از دسترسی  تحقیرکننده

 ملموس ذکر کرد. هاینمون از  توانمی

زنان مت  انواع تبعیض علی   یدربارهب  عضویت کنوانسیون سازمان ملل  0902ترکی  در سال 

 مربوط ب  آن را ب  انجام رسانده است. نونتعهداؤ قانون اساسی و قا سرعتب درآمد و 

این کنوانسیون، یک پروتکل الحاقی به  وجهود آمهده اسهت. ترکیه  از معهدود        براساس 

این پروتکل ب  افهراد یها   . قرارداد تأییداین پروتکل را مورد  ،کشورهایی بود ک  در اولین موج

کنوانسهیون پایبنهد    امساس کنند دولت ب  مفهاد  ک درصورتی دهدمیعضو امکان  هایگروه

 نیست، با تنظیم شکایاتی ب  کمیت  این کنوانسیون شکایت نمایند.

همچنین ترکیه  در سهال   تصویب کرد.  معلولافراد  یدربارهقانونی  3112ترکی  در سال 

کمیت  مقو  بشر مجلهس  گزارش پیوست.  معلولمقو  افراد ب  عضویت کنوانسیون  3119

، شامل موضوعاتی است که   3102در سال  نسی مقو  معلوالبرر یدرباره ملی کبیر ترکی 

ورههایف آمبودزمههان قههرار دارد. در ترکیهه  سههازمانی بههرای   یزیرمجموعهه  در هههاآناکثههر 

تخطهی از فرصهت برابهر وریفه       یدربهاره برابر وجود ندارد، بنهابراین، تحقیهق    هایفرصت

 آمبودزمان است.

                                                            
1. express 
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ضهرورؤ   کنهیم مهی صحبت  پتیرآسیب هایهگرومقو   مورد در ک هنگامیبر این باورم 

 ورایف آمبودزمان وجود دارد. ترشفا مضاعفی برای توضیح 

تشهویق به  افهزایش     ازطریهق این است ک  نهاد آمبودزمان باید  مسأل  ترینمهماولین و 

مردمی از این نهاد باعث شود ک  قربانیان زیادی امساس رضایتمندی داشهت    هایدرخواست

 مهال درعهین قهرار گیهرد    تأکیهد خدماؤ عمهومی مهورد    ارائ الزم است منظور، باشند. بدین 

ههد  قهانون   بیان  0در ماده  شناسایی شود. نهاد آمبودزمانورایف  عنوانب  زیرموضوعاؤ 

 است. شده استفاده «خدماؤ عمومی ارائ »، عبارؤ نهاد آمبودزمان ترکی 

نههاد  »اسهت، عبهارؤ    شهده  تعریهف اره واژه اد که  درمهالی  «تعاریف»مربوط ب   2در ماده 

است. گرچ  موضوعاؤ خاصی خارج  شده بیاننیز  «دهدمی ارائ خصوصی ک  خدماؤ عمومی 

 ، هر سازمان دولتی، مشمول بازرسی این نهاد قرار دارد.گیردمیاز ورایف آمبودزمان جای 

رد اعمال و کردارهای افراد و گزارش ساالن  آمبودزمان استنباط ک پیشنهادهااز  توانمیهمچنان ک  

 .شودمی تلقی 0بخشی از موزه عمومی و مقو  خصوصی عمومی عنوانب مشمول مقو  خصوصی 

انطبا  بها قهانون    نظرازنقط  تنهان را  هادرخواستنهاد آمبودزمان ترکی ،  قانون براساس

ت اتفاقهاؤ  انصا ، اصلی است که  درصهدد اسه    .خواهد کردنیز بررسی  3انصا  نظراز بلک  

 ارائه  انصا  ب  معنای  قواعد مقوقی مدون را از بین ببرد. گیران سختناگوار ناشی از اجرای 

عدالتی است ک  با دلسوزی، آگاهی و بخشش تلطیف شهده اسهت. انصها  یکهی از اصهول      

مشهروط به  شهکایاؤ را     آمبودزمهان اختالفهاؤ   ازآنجاکه  . اسهت نانوشهت    یهمشترک مقهوق 

سهایر   بها دارای کهارکرد متفهاوتی    دههد مهی قرار  مدنظراصل انصا  را  و کندمی وفصلمل

موضوعاتی نظیر مقو  زنان،  مورد درنقش و ورایف نهاد آمبودزمان نهادهای قضایی است. 

موضهوع شهکایاؤ را    و مبارزه با تبعیض اهمیت زیادی دارد، ایهن نههاد بایهد    نمقو  معلوال

چنههین  می تفسهیر نمایههد. در مرملهه  دوم، توزیههع خههدماؤ عمههو تهر وسههیعجهدای از مفهههوم  

 قرار دهند. موردبررسیاتفاقاؤ را در راستای مفهوم انصا   باید هاییسازمان

                                                            
1. public private law 

2. fairness 



 



 

 آمبودزمان کشور یونان() 7خانم کالیوپ اسپانو

 المللهی بهین قبل از هر چیز مایلم از شما بابت دعوؤ برای سخنرانی در سومین همهایش  

 ترکی پیش اینجا بودم و تحوالؤ اتفا  افتاده در آمبودزمان آمبودزمان تشکر نمایم. دو سال 

 .کنممیدنبال بیشتر و از منظر یک همکار  عالق  بارا 

 کهار چه  زنان است، آمبودزمان برای مبهارزه بها تبعهیض جنسهیتی       موضوع اول ما مقو

و برای های متنوع، محک بزرگی برای جامع  درزمین انجام دهد. هم  انواع تبعیض  تواندمی

 مواقهع در برخهی  بنابراین مشکل اصلی این است ک  قواعهد مقهوقی    ؛فرهنگ مقوقی است

 مسهأل  جلهوتر باشهد و همهین     هها کلیش ، هاداوریپیشاجتماعی،  هایادراک از ممکن است

 .تلقی شودب  یک مانع و مزامم واقعی در امترام ب  مقو  زنان  تواندمی

، نابرابری جنسهیتی  هاکلیش این واقعیت است ک  تبعیض جنسیتی مشکل اصلی  مورد در

، هرگون  ابتکار قانونی اگر ب  یک تفاوؤ طبیعی شکل داده است. در این چارچوب عنوانب را 

از دست مها   کاریچ اما  ؛در جامع  توج  نکند ناکافی خواهد بود هاتبعیضاین  دالیل واقعیه

ری جنسیتی در خدماؤ دولتی، بخش مهمی از موارد تخلف از براب یدرباره؟ تحقیق آیدبرمی

همتوشهانی   باهمسیاسی  هایزمین کار آمبودزمان یونان است اما این وضعیت در بسیاری از 

مالیاؤ، استخدام هم در بخش دولتهی  های درزمین مواردی از تبعیض را  توانیدمیشما  دارند.

 تعدد دیگر را مشاهده کنید.و هم فراتر از آن، امنیت اجتماعی، روابا کاری و موارد م

از بهدو امهر   بهوده و  آمبودزمهان   عنوانب بخشی از ورایف آمبودزمان یونان  مسأل همین 

قهوانین اروپها و یونهان،     3112امها از سهال    ؛ورایف نهادهای مقو  بشری تلقی شده اسهت 

رتقها  آمبودزمان یونان را ب  فراتر از قانون اساسی و فراتر از اصهول عمهومی مقهو  بشهری ا    

در سهطح   دادهرویتحوالؤ  دنبال ب در سطح ملی  گتاریقانوناین امر بخش مهمه . اندداده

 ههای دستورالعمل براساسکرده بود.  تروسیعاتحادی  اروپا بود ک  موزه مداخل  آمبودزمان را 

                                                            
1. Calliope Spanou 
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مستقلی را برای مساعدؤ ب   نهاداین موضوع، هر دولت عضو باید  خصوص دراتحادی  اروپا 

کهاربرد یها عهدم کهاربرد اصهل رفتارههای برابهر و انتشهار          یدرباره، تحقیق انیان تبعیضقرب

، روازایهن . دنه تعیهین نمای  بهرای از بهین بهردن تبعهیض     یتدابیر پیشنهادماوی  هاییگزارش

 رفتارههای ب  ارتقای اصهل   تنهان ک   شدهتبدیل 0برای برابری آمبودزمان یونان ب  یک نهاد

تی مشغول است بلک  نهادی است ک  بر اجرای رفتار برابر در موضهوعاؤ  برابر در بخش دول

 .کندمینظارؤ  هم و خدماؤ کاالها تأمیندر استخدام و  کاری

 ههای شهیوه موزه صالمیت آمبودزمان را ب   ،وریف  مرتبا با برابری جنسیتی ناکنون ای

، آیهد مهی نسیتی پیش تبعیض ج مسأل  ک هنگامینموده است. قبل از هم ،  تروسیعمختلف 

خهارج از چهارچوب صهالمیت     معمهوالً شکایاؤ مرتبا با خدماؤ اجتمهاعی را که     توانیممی

دولتهی اسهت   خدماؤ درون در  دولتیروابا خدماؤ  م. منظورنماییمآمبودزمان است بررسی 

را  مهوزه مداخله  آمبودزمهان   شغل، ارتقا و موضوعاؤ دیگهری باشهد. ایهن امهر      تواندمی ک 

موضهوعاؤ اسهتخدام را بها همکهاری اداره کهل       ویژهب خصوصی  هایبخشاد تا گسترش د

محاکم  دادگهاه گسهترش    بازرسی نیز شامل شود. ستس امکان میانجیگری خود را تا اولین

 که  ایهن آخهر   و ؛آمبودزمان تا قبل از مراجع  فرد ب  دادگاه امکان مداخل  دارد ک درمالیداد 

 ؛کنهد مهی برابر و اتخاذ اقهداماؤ پیشهگیران  ایفهای نقهش      ایهفرصتآمبودزمان در ارتقای 

 .شودمیبنابراین در ارتباط با مداخل  آمبودزمان دگرگونی مهمی محسوب 

موارد زیر را  ،آیدمیصحبت از برابری جنسیتی ب  میان  ک هنگامی ویژهب ماضر  مال در

 غیرمسهتقیم سهتقیم و  ، تبعهیض م خوداشهتغالی ، ایمرفه  استخدام، آمهوزش   :شودمیشامل 

قاعده عمومی برای هم  یکسان اسهت امها در عمهل     ک تبعیض مستقیم وجود دارد  درجایی

 .کندمیزنان ایجاد  علی تبعیضی 

برابری جنسیتی  چراک  شودمیهمچنین موضوعاؤ بسیاری ب  وضعیت خانوادگی مربوط 

بارداری مادران و غیره  والدین، موضوعاؤ ازجمل ب  وضعیت خانوادگی هم  اعضای خانواده 

                                                            
1. equality body 
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 سروکار دارد.

اگر در اینجها دلیهل    دعا کند چیزی اتفا  افتاده است.نیست ک  ا البت  این فقا بدان معنا

کافی برای شروع تحقیق وجود داشت  باشد در این صورؤ طر  دیگر باید فقدان تبعهیض را  

همچنهین آمبودزمهان   . دارد ابت کند. این ابزار بسیار قدرتمندی است هرچند ک  مشهکالتی  

 از آن در دادگاه را توضیح دهد. استفادهباید نحوه کار با این ابزار ابتکاری جدید و نیز نحوه 

بهرای  خهوب  و انهواع مداخله    خهوب  ، انهواع شهکایاؤ   بندیطبق  ینوع خواهممیاکنون 

ین طبقه  از  گسترده داشت  باشیم. اول طبق س  توانیممی کنممیدهم. فکر  ارائ آمبودزمان را 

قهوانین   بااین طبق   درواقع .شودمیرفتار برابر مربوط یک موضوع مهم ب   عنوانب شکایاؤ 

تبعیض بودن آن را تشهخیص   ک اینبدون  اندتبعیض مرتبا است ک  دربرگیرندهو مقرراتی 

 .شودمیعمومی مربوط  ستهردهیم. از دیدگاه من این نوع تبعیض ب  

این طبق  به  رفتهار   . شودمیاجتماعی مربوط ستهر ب    ومین طبقبگوییم ک  د توانیممی

در محهل کهار یها    مقهو   موضوع اجرای اصول اساسی و به  نقهض امتمهالی     عنوانب برابر 

 .شودمیخانوادگی و غیره مربوط  هایمسئولیتگسترش مقو  برای مثال تسهیم 

 مهق به  و  انهد ارتبهاط  عمومی در ستهرسومین گروه از شکایاؤ شامل مال کسانی ک  با 

آن اصلی که  بها    مسأل . رفتار برابر موضوع امترام است و شودمیفردی مربوط  0درستکاری

 هستیم آزار جنسی است. روروب 

را داشتیم. من ب  برخی از موارد از گروه اول اشاره خهواهم   یموارد هاموزهدر تمامی این 

و نیاز ب  تغییر دارند، این قواعد  اندمقرراؤ قواعد و برآیندی است ک  رر بر مشکالتاکرد ک  ن

، ممانعت از مشارکت زنان . یکی از موردهای مشخصباشندمی هاکلیش و مقرراؤ مبتنی بر 

دلیل این نقاشی و جوشکاری بود.  ،مشاغل خاص نظیر نجاری ایمرف آموزش  هایدورهدر 

شهغلی   هایدوره گتراندنو  دان مر قدرؤ بدنی داشتن ک  کنندمیذکر  امر را وجود مقرراتی

را بهرای مهردان در نظهر     ههایی سههمی  برای ایهن مشهاغل خهاص     روازاین دانندمیرا الزم 

                                                            
1. integrity 
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همیش  راه خود را  هاکلیش ک   بینیدمی. شما شودمیمنجر ب  مت  زنان  عمالًک   گیرندمی

نهدارد بلکه    همیشه  ایهن توضهیح مطلهق وجهود       اما نکت  جالب این است ک  ؛کنندمیپیدا 

. برای مثال در دیگهر مهوارد اسهتخدام در    رودمی کارب مقداری کلیش  و مقداری فرصت هم 

به  زنهان    پسهت  2تنهها   ،پسهت  020بهرای راننهده وسهیل  نقلیه  از      ویژهب  نشانیآتشاداره 

 نشهانان آتشاین بود ک  در برخی موارد رانندگان باید ب   شدهعنوان دلیلاختصاص داشت و 

این است پس چهرا فقها    دلیلش، اگر قدرؤ بدنی برخوردار باشندباید از  روازایننماید کمک 

دو مهورد،   ههر . در نبود ایکنندهقانع استداللل برای س  نفر این دلی استخدام شوند. نفرس  

 آمبودزمان مداخل  کرد و مقرراؤ تغییر یافت.

 شهود مهی سهربازی ذکهر    انجهام خهدمت   ،اسهتخدام  شهرط پهیش  عنوانب در دیگر موارد، 

مردان بنها به  تعریهف دارای    و ن  زنان. اجباری است مردان  برای خدمت سربازی ک درمالی

زنان این امتیهازاؤ را   ک درمالی اندسربازیانجام خدمت  دلیل ب نظامی امتیازاؤ  از شماری

 هها شهرط پیشاین  چراک  شودمیمحسوب  هاآن علی تبعیضی  ،بنابراین این امتیازاؤ ؛ندارند

 .نیست قبولقابل هاآنبرای 

اسهت  مربهوط   مشترک ورزشیمشترک یا عملکرد قد اندازه های ددیگر موارد ب  استاندار

تجربه  مشهترک و علهم     ک درمالی شوندمیاین موارد برای استخدام ضروری محسوب  ک 

اسهت   قیمغیرمستاین موارد تبعیض  . ابت کرده است ک  سطوح موفقیت مختلفی وجود دارد

 هها زندرصهد از   91 ک درمالیاز الزاماؤ قد مشترک برخوردارند  هازن کندمیفر   چراک 

و در عمهل   شهوند مهی شغلی کنار گتاشت   هایفرصتاز  ب  خاطر همین الزاماؤ قد مشترک

 شاهد تبعیض هستیم.

 ی ومهادر دوره  در اغلب است ک  امترامیقابلشامل برابری  واجتماعی  ستهرگروه دوم 

شاهد شکایاتی از طهر   م، بگوی توانممی. گیردمیقرار  موردبررسیهر چیز مرتبا با خانواده 

مرخصهی   مهورد  درده ااز منزلت برابر در چهارچوب خهانو   مندیبهرهمردان بودیم ک  خواهان 

بیشهتری دارد ایهن اسهت که  در      رواج اما آنچه   ؛استحقاقی و مرخصی والدین و غیره بودند
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. قوانین یونان و اتحادی  اروپا از پتیرندآسیباخراج از کار بسیار  مورد درری، زنان دوران باردا

به    .آورنهد مهی  عمل ب از بارداری خود ممایت  هاآنعدم اطالع  صورؤ درزنان باردار متی 

در این دوران، باید ب  کار بازگردنهد و بخهش خصوصهی     هاآناخراج  صورؤ درهمین دلیل، 

 .استالبت  قدم بعدی مراجع  ب  دادگاه  جریم  خواهد شد ومجبور ب  پرداخت 

 محضب زنان . ایمبوده هازنتحقیرآمیز بخشی از کارفرمایان علی   رفتارهایما شاهد  باغل

و متهی بهرای    کننهد مهی  گیرانه  سختباردارند کارفرمایان شروع ب  رفتار  کنندمیاعالم  ک این

در تمهامی ایهن مهوارد    . کننهد میمحول  هاآنف سختی را ب  ، ورایاستعفاب   هاآن نوادار نمود

. کنهد مهی و تمامی شکایاؤ و مراجعاؤ ب  اداره بازرسی کار را تعقیب  کندمیآمبودزمان مداخل  

در بیشهتر مهوارد بعهد از    آمبودزمان مسئولیت نهایی تهی  گزارش در این موارد را بر عهده دارد. 

و مستخدم در چارچوب اداره بازرسی کار، کارفرما از اخهراج   با مضور کارفرما ایجلس برگزاری 

البته ،   ک  کارفرما بر اخراج اصرار داشت  باشد. شودمیمواردی پیدا  ندرؤب و  کندمی نظرصر 

امها   مختلفهی وجهود دارد   ههای بهانه  و  شکالؤ مالی را بهان  کند، شهگردها م تواندمیکارفرما 

مشکالؤ مالی و امکان ممایت  مورد درادعای کارفرما  اعتباریبیاعتبار یا  یدربارهآمبودزمان 

 انیسهی اخهراج کسه   رو نیهز به  بر   پهردازد مهی ب  تحقیهق   پتیرآسیبوی از زنان در این دوران 

 است. گرفت  صورؤدر دوران بارداری  دقیقاً هاآنک  اخراج  پردازدمی

  آخرین مورد یعنهی آزار جنسهی   اما ب ؛شودمیاجتماعی مربوط  ستهراین نوع از موارد ب  

به  مهوزه خصوصهی و روابها      چراکه  مهورد اسهت    ترینمشکلگفت  توانمی ک  رسیممی

کهار بسهیار    ،ا بهاؤ ادعها   بهرای مدرک کافی  یارائ  بعضی مواقعمتی  خصوصی اشاره دارد.

 کنهیم مهی مدارک را با فهر  امتمهال تبعهیض آغهاز      آوریجمع ک هنگامیسختی است اما 

ل از مراجعه  به    را برای کارفرما قب مجازاتی توانیممیب  تحقیق بتردازیم و  مو رتر نیمتوامی

 باعث مسأل اما ماهیت این  ؛قدم بعدی است معموالًبگیریم، مراجع  ب  دادگاه  نظردادگاه در 

، در مقابل طر یکهیچ شاهدی وجود ندارد و مر   بعضاً چراک  شودمیشدن آن  ترمشکل

 مسهأل  بخش ایهن   ترینمساس بگویم ک  توانممیبنابراین  ؛گیردمیگر قرار مر  طر  دی
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 همین است.

که    رسهانم مهی از وقتم و با گفتن این نکت ، مرفم را ب  پایان  مو رمن با امید ب  استفاده 

 تهرین اصهلی اسهت.   مندنظاماین موزه از صالمیت آمبودزمان مستلزم توج  خاص و نظارؤ 

ابزارههای مقهوقی را    تهدریجاً مها   .گیردمی نشاؤ هاکلیش و از  داوریشپیمشکل از جامع ، 

به  اههدا     نیهل  بهرای جدید  گتاریقانوناریم و امیدو بخشیممیبرای مواجه  با آن توسع  

 .کنممی. خیلی تشکر باشدکافی برخوردار  ریزبینیدقت و خود از 



 

 آمبودزمان لتونی() جانسونجوریس 

 
مقهوقی یها اختیهاراؤ     بنیادههای خیلی کوتاه ب  برخی از عناصهر  و  مکنمیتشکر  رییساز 

خهود و همچنهین به      ههای فعالیهت ستس ب  برخی از عناصر  کنممیآمبودزمان لتونی اشاره 

مبنهای مقهوقی آمبودزمهان بها تصهویب قهانون        برخی از عناصر عملی اشاره خواهم داشهت. 

تنها نهاد ملی مقو  بشهری و   عنوانب  ک هنگامیب  وجود آمد  3111ژوئن  0آمبودزمان در 

ل ما هم مانند بسهیاری  در عمگردید.  تأسیسهمچنین نهاد بازرسی و نهاد برابری در لتونی 

اختیهاراؤ   یدربارهدیگری هستیم ک  چنین وضعیتی دارند. اگر بخواهیم کمی  از کشورهای

، از دهدمیون انجام صحبت کنیم، آمبودزمان نهادی است ک  ورایف خود را در چارچوب قان

باشهد و   متهأ ر از جهایی   تواندنمی، در انجام ورایف خود شودمیتونی انتخاب ل مجلسطر  

 سال است. 2نیز دوره تصدی آن 

تنها  توانممیاستقالل آمبودزمان صحبت کنیم  هایضمانت یدربارهاگر بخواهیم اندکی 

اسهت. به     دورمانهده سیاسی به    تأ یراز  آمبودزمان ک  کنماشارهنمون   عنوانب مورد  ب  چند

قابهل مجهازاؤ اسهت، از پیگردههای کیفهری       مجلسلحاظ اداری آمبودزمان تنها با موافقت 

 ترمهمنکت   یکی باشد و مجلسبا دوره زمامداری  تواندنمیمصون است و مدؤ تصدی آن 
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ی نهامزدی ادامه    بهرا  نویسهی ناممتفاوؤ  هایروی  یدربارهماضر مبامث ما  مال در ک این

مهتاکره اسهت و    مال در مجلسپیشنهاد ما توسا پنج نفر از نمایندگان  ماضر مال در دارد.

 دادگاه قانون اساسی نیز وارد این متاکراؤ شود. رییسامتمال دارد 

در جمههوری   3101از سهال   نمقو  معلهوال  یدربارهکنوانسیون سازمان ملل ، چنینهم

تصویب شد و طبق قوانین  3101در سال نیز  نن مقو  معلوالقانو .است لتونی اجرایی شده

ل وسهئ مهای مختلفهی  مسئولیت اجرای کنوانسیون را بر عهده دارد و آمبودزمان ،وزارؤ رفاه

 کنیهد مهی آماری را مشاهده  هایدادهدر اینجا شما برخی  .هستندنظارؤ بر نحوه اجرای آن 

کرده  بندیطبق مختلفی  هایگروهب   0ولیتسطح قوانین مسئ براساسک  معلوالن لتونی را 

 .دهدمیدرصد از کل جمعیت را تشکیل  9معلوالن  درمجموعاست. 

ناکهافی بهودن    اوالًراسهتی آزمهایی،    هایروی اداره آمبودزمان و نتیج   هایدادهبرخی از 

به   معلهوالن  ، میهزان مقهو    دههد مهی را نشهان   نمیزان مقو  و مزایای اجتماعی معلهوال 

فهردی   طول خهدمت  ک درصورتیدارد.  بستگی اجتماعی و طول خدمت تأمین هایاختیپرد

یورو  012تا  22ک  از  گرددمیناکافی باشد مداقل مقو  و مزایای اجتماعی ب  وی پرداخت 

ایهن زمینه     مشکل اصهلی در  فنی اشاره دارد ک  هایکمکب   ک این . دومشودمیرا شامل 

نگرش نهابرابر به    و تبعیض در محیا کار است.  فنی هایمککبرابری و در دسترس بودن 

 افراد معلول موضوع داغی در لتونی است.

فههم نگهرش    منظهور به  ، ما ب  پیمایش اجتماعی 3102افزون بر اعمال نظارؤ در سال 

 .کهردیم مبادرؤ نسبت ب  خود در جامع   افراد معلولامساس جامع  نسبت ب  افراد معلول و 

 هاآنرا برای انجام دادن افراد معلول و بهبود زندگی  یهایفعالیتخواستیم تا  هاشهرداریاز 

ب  شما  شدهدارک دیده ترا ک  توسا شهرداری  یتعریف نماید. کمی بعد برخی اقداماؤ خوب

 نشان خواهم داد.

در  تواننهد مهی شما افهراد معلهول    نظر ب مطرح شد ک  آیا  سوالاین ی پیمایش تحقیق در

                                                            
1. laws of liability 
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 ،به  نهوع اخهتالل کهارکردی     بنامی مشارکت کامل داشت  باشند؟ نتیج  پیمایش عرص  عمو

در جامعه  چنهدان مهورد اسهتقبال قهرار       اجتمهاعی  -روانهی متفاوؤ بود. افراد دارای نهاتوانی  

پهدر یها مهادر     خواهندمیک  نظرتان راجع ب  افراد معلولی ک   سوالاین  یدرباره. گیرندنمی

تصمیم ب  پدر و مهادر شهدن    صورؤ در اجتماعی -معلولیت روانی شوند چیست؟ افراد دارای

 .شودنمی روروب با استقبال جامع  

 ههای بچه  معلول با  هایبچ  خواهیدمیپرسیدیم این است ک  آیا  بخشک  در این  سوالی

از افهراد دارای معلولیهت بینهایی، شهنوایی و مرکتهی صهحبت        که  هنگامیشما تحصیل کنند؟ 

وقتی جامعه    .گیرندمیاز جامع  مقو  افراد معلول در جامع  را یکسان در نظر  بخشی کنیممی

که    بینیهد میدر اینجا شما  ،اجتماعی دارد -نسبت ب  افراد دارای معلولیت روانی تریمنفینگاه 

، ایهن  دنشهو نمهی  روروب اجتماعی با استقبال چندانی در جامع   –کودکان دارای معلولیت روانی 

 ههای معلولیهت کودکهان بها    یدربهاره است. وقتی ما با ارقام یا آمهاری   لتونیعی در وضعیت واق

در وضهعیت خهاص،    کنیدمیآیا فکر  .شودمیوضعیت متفاوؤ  وقتآن شویممی روروب دیگری 

از تبعیض مثبت برخوردار باشند؟ که    اصطالحب افراد معلول باید از مقو  و مزایای بیشتری یا 

افهراد   علیه   تبعهیض . دانستندمیممایت بیشتر از معلوالن را ضروری  ندگاندهپاسخدرصد  02

 19 تقریبهاً ک  اکثریهت جامعه  و    دهدمی؟ بررسی مشاب  نشان کنیدمیمعلول را چگون  ارزیابی 

فرد معلولی همکار یها   ک وقتیآیا  .معلوالن مخالف هستند  با تبعیض علی دهندگانپاسخدرصد 

امسهاس ناخوشهایندی    دهنهدگان پاسهخ خیلی از  ؟کنیدمیرامتی  همکالسی شماست امساس

شهما   ینهارامت  باعثوجود زبان اشاره در تلویزیون  نظرتان ب نسبت ب  همکاران معلول داشتند. 

نهدارد.   هها آنبهرای   ک  زبهان اشهاره ههیچ دردسهری     دجواب دادن دهندگانپاسخاکثر  ؟شودمی

 پرسیدیم. مسائلاین  یدربارهمشابهی را از معلوالن  سواالؤ

پهروژه  پتیرترین شههر اسهت که  در    شهر اروپایی دارای دسترس 02 بین درکشور لتونی 

، دههد میبرای مسابق  شطرنج در فضای باز ترتیب  یکنندگان میزهای برای مطالع  کتابخان 

 ههای پهارک خهارج از   ههای دانشهگاه ، از تحصهیل در  کندمیتنیس برای افراد معلول فراهم 
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 ههای پهروژه ، در چارچوب رقابت کارآفرینهان جهوان از   آوردمی عمل ب ممایت مالی شهری 

مراسهم خیریه    اسهتخدام در شههرداری محلهی،    ههای  در زمین  و کندمیممایت  وکارکسب

 بخشهی توانسالمتی و  اقداماؤخیرخواهان  برای کمک ب   هایکمک آوریجمع، کریسمس

افهراد معلهول،    ههای درخواسهت  براسهاس ن  سهاال  پهتیری دسهترس  بهبهود کودکان معلهول،  

، سهرباز ، اسهتخر شهنای   ایمرفه  اسهاتید   ازطریهق مهداوم   هایآموزشورزشی،  هایفعالیت

درصهد تخفیهف بهرای خهدماؤ      21ساالن  برای معلهوالن،   هایمسافرؤورزشی،  هایبازی

 ههای آمهوزش بهرای   ازجمله   بخشهی تهوان  ههای دورهاجتماعی، پرداخت مقو  پایه  بهرای   

نتایج نظهارؤ مها در اوایهل امسهال، یعنهی       یدربارهاطالعاؤ بیشتر  فعالیت دارد. موردعالق 

 ساالن  آمبودزمان در دسترس خواهد بود. خیلی ممنون از توج  شما. اجالسزمان برگزاری 
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 نی(وآمبودزمان اسلو مقامقائم) 7جرنی روسک

 نشست، رییساز 

 از آمبودزمان،

 .کنممی از میهمانان ارجمند تشکر

ست ک  در کشور ترکیه  و همچنهین   ااولین بار  این .متشکرم دعوتتان خاطر ب همچنین 

نههاد   صورؤ خالصه ، ب بنابراین در بخش اول سعی خواهم کرد  ،در این سمینار مضور دارم

در قالهب   یههای پرونهده آمبودزمان اسلوونی را معرفی نمایم و در بخش دوم ب  نحوه بررسی 

 ان خواهم پرداخت.اداره آمبودزم

بنابراین  ،و قبل از آن در نهاد ملی مقو  بشر بودم کارکردمسال  31من برای آمبودزمان 

قبهل از   سهال کهاری   آخهرین  امتمهاالً و امسهال   سهابق  فعالیهت دارم  سال  32در این موزه 

 0990نهاد آمبودزمان در قانون اساسی سال  عر  کنم ک  خیلی مختصربازنشستگی است. 

از قانون اساسهی، قهانون آمبودزمهان در سهال      ایماده براساسبود و  قرارگرفت  یرشموردپت

 خهود  کهار  رسماً ،معاونان در مجلس ملی ب  تصویب رسید. بعد از انتخاب آمبودزمان و 0992

قانون اساسهی، اختیهاراؤ مها تنهها در ارتبهاط بها        موجبب  آغاز کردیم. 0992انوی  ژ 0را در 

خیلی خاص قهانون آمبودزمهان اشهاره     هایویژگیاز  ییکب  من تنها  نهادهای دولتی است.

قوانین  مطابق با مواد قانون اساسی و عمل ب ملزم  آمبودزمان تنها داردمیک  ارهار  کنممی

مبنهای قهانونی    عمهدتاً قوانین خاصهی  . هاستآزادیماکم بر مقو  بشر و  المللیبین مقو 

و مها ایهن امهر را در ایهن روزهها که  بحهران         کننهد نمیر آمبودزمان را ذک هایفعالیتبرای 

در کشور ما قوانین برای مواجهه  بها    ک اینبرای  مهاجرؤ جریان دارد استفاده خواهیم کرد.

و مقهو    المللهی بینمعاهداؤ مقوقی تنها ب   روازاینداده نشده  انطبا  مال ماضروضعیت 

 قانون اساسی استناد خواهیم کرد.

                                                            
1. JERNEJ ROVŠEK 
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ممکهن اسهت به  اصهول عهدالت و       گیهرد میقانون صورؤ  براساسا ک  در مداخالؤ م

برخهی   تهوانیم مهی بر این مبنها،   .دهیممیو این کار را اغلب انجام  کنیماشارهمدیریت خوب 

دههیم و فکهر    ارائه  باشد  نشدهبینیپیشدر قوانین  ک درصورتیاستثنایی  هاییملراهاوقاؤ 

 قهانون  براسهاس همچنهین   تبعهیض اهمیهت دارد.   ههای پرونهده  یدرباره مسأل  نای کنممی

مطابقهت بها قهانون اساسهی یها       (دیهده زیانشخص  با موافقت)صالمیت آمبودزمان  اساسی،

در ههر دو  دهد. میقرار  موردبررسیقانونی بودن مقرراؤ و یا شکایاؤ قانون اساسی افراد را 

منهافع قهانونی،   ا بهاؤ   برای چراک  کندمینونی متقاضی ممایت مورد آمبودزمان از موضع قا

 دررا فقها   هاگزین شخصی هستیم. ما هر دو این  هایپروندهنیازمند ا باؤ منافع قانونی در 

قانونی اضافی برای  هایملراهکاربرد تا  دهیممیقرار  استفاده موردمستند  هایپرونده مورد

بنهابراین مها در    ؛نهاب شهود  اجت اندکردهمعمولی شکایت را طی  هایراههم   قبالًکسانی ک  

تنهها یهک    خهواهم مهی . کنیممیاستثنایی ب  دادگاه قانون اساسی مراجع   هایپروندهبرخی 

چهار سال پیش ب  وجود آمد. دولت ما قانونی را تصویب کهرد   ک  کنمدعوای مقوقی را ذکر 

گی مقهو  بازنشسهت   عمدتاًک  مقو  مستمری طبقاؤ خاصی از بازنشستگان را کاهش داد. 

ب  دادگاه قانون اساسهی شهکایت کهردیم و    قانون  راجع ب  اینافراد نظامی کاهش یافت. ما 

موفق شدیم. دولت مجبور ب  تغییر این قانون شد و بدین ترتیب مقهو  بازنشسهتگی مهدود    

 بود از نو برقرار شد. یافت کاهشاین قانون  براساسهزار نفر از بازنشستگان ک   11

 تقدیم مجلسب   هاییعملابتکار  ب  مقاماؤ دولتی، پیشنهادهایی ئ ارا همچنین در کنار

نمهایم و   ارائه  خودمان  یروی  یدربارهخیلی مختصر توضیحاتی  خواهممیاکنون . کنیممی

ک  نحوه بررسی گزارش ساالن  ما در مجلس ملهی نمونه  خهوبی خواههد بهود.       کنممیفکر 

نحوه استفاده از گهزارش سهاالن  مها را در     تا اعضای مجلس کشدمیزیادی طول  هایسال

یعنی ما در گهزارش سهاالن     ؛ن متوج  بشونداز آ تأ یرپتیریخود و نحوه  مندیبهرهراستای 

گهزارش سهاالن  مها     که  هنگامیو  دهیممی ارائ را  پیشنهادهاییخود برای نهادهای دولتی 

 ؛استما  یگزارش ساالن  یارهدربگزارش خود  ارائ دولت ملزم ب   گیردمیقرار  موردبررسی
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و همچنهین   دهنهد مهی گهزارش سهاالن  مها جهواب      ههای فصهل  از هریکب   هاآنبنابراین، 

 نهادههای سهال گتشهت  مها از سهوی      پیشنهادهایاجرایی شدن  ینحوه یدرباره اندمورف

بررسهی اسهت،    مال درگزارش ساالن  ما  ک هنگامیبنابراین سال بعد  ؛دولتی گزارش دهند

 معموالً. کنندمینحوه اجرای پیشنهادهای سال گتشت  را تهی   یدربارهگزارش دولتی  هاآن

 روزهاسهت و طی ایهن   کشدمیساعت طول  1تا  2 عمومیبررسی گزارش ساالن  در جلس  

 ساالن  مهداقل  .کندمیرا آغاز  3102در مجلس ملی ما بررسی گزارش ساالن   ایکمیت  ک 

نفر هستیم و اگر تعداد شکایاؤ را بها   22. ما استمورد  2211 کنیمیمشکایاتی ک  دریافت 

 01تها   02 جمعیهت، هزار نفر از  01اسلوونی مقایس  کنید ب  ازای هر  دومیلیونیکل جمعیت 

 این عدد در قیاس با اعداد کشور شما عدد خیلی باالیی است. و ؛کنیممیشکایت دریافت 

شهکایاؤ و مهوارد تبعهیض در اداره آمبودزمهان را     در بخش دوم سخنانم نحوه رسیدگی به   

مهوزه خاصهی از   در  مسهأل  توضیح خواهم داد. ما این موارد را از ابتدا بررسی کهردیم امها ایهن    

طهی دومهین    3112خاصهی در سهال    بنهدی طبقه  موزه  عنوانب نبود. ما تبعیض را  بندیطبق 

مهورد شهکایت    201 دقیقاًگتشت  اجالس آمبودزمان مطرح کردیم و در این موزه طی ده سال 

 322بیشهترین سههم    بهین  ایهن  در. شودمیکایاؤ را شامل درصد کل ش 2ک   نمودیمدریافت 

نیز بیشترین موارد مرتبا بها   هاایندر بین  و ؛ملی و قومی است هایاقلیتمورد متعلق ب  موزه 

مهورد   22با تبعیض  در جمهوری اسلوونی است. دیگر شکایاؤ مرتبا انیاییوضعیت اقلیت روم

دو سال . شودمیمورد در موزه فرصت برابر و برابری جنسیتی را شامل  21استخدام و  در موزه

 براسهاس دو موزه جدید در چارچوب تبعیض تشکیل دادیم یعنهی تبعهیض    3102پیش در سال 

ما  بندیطبق ک  معلولیت نیازمند موزه خاصی در  دهدمیاین نشان  جنسی و معلولیت. گرایش

 رهنمودههای  براساسدارد،  سروکار. آمبودزمان در اسلوونی تنها نهادی نیست ک  با تبعیض بود

ملهزم   هها دولهت مقو  بشر و افراد معلول،  یدربارهسازمان ملل  کنوانسیون نیزاتحادی  اروپا و 

 3102در سهال  فساد تشکیل دهند.  هایپروندههستند نهادهای مستقل خاصی را برای بررسی 

 شهود مهی ک  در اسلوونی قانون رفتار برابر نیز نامیده  –اسلوونی قانون خاص مبارزه با فساد  در
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و فعالیهت خهود را در    کنهد مهی از اصل برابری ممایهت   هانهاد خاصی را ایجاد کرد، این نهاد –

از مهق اعمهال مجهازاؤ     مستقالًاما اختیاراتش محدود است و  گتاردمیموزه خصوصی ب  اجرا 

پرونهده   توانهد میبعد از تحقیقاؤ  وکیل ما در چارچوب این قانون، نظاممطابق ار نیست. برخورد

امها ایهن    ؛اعمال مجازاؤ برخوردار اسهت مق را ب  نهاد بازرسی ملی مربوط  ارجاع نماید ک  از 

از اسهتقالل ناکهافی    اوالًنبوده و ما در گزارش ساالن  خود  آمیزموفقیتخیلی در اسلوونی  نظام

ممایت قانونی در مبهارزه بها فسهاد ضهعیف اسهت       طورکلیب   انیاًانتقاد کردیم و ها ممایت این

 .باشدمیامتمال مجازاؤ شدن متخلفان خیلی پایین  ک چون

 بها مطهابق  جهامع مبهارزه بها فسهاد      نههاد یکاین اصول، آمبودزمان در اسلوونی ن   براساس

 مها  .یهک درجه  نه  نههاد ملهی مقهو  بشهر       و شودمیاتحادی  اروپا محسوب  هایدستورالعمل

تمهامی   خهواهیم مهی داریهم و   ههایی شرط چراک تبدیل بشویم  یکدرج  نهادیکنخواستیم ب  

 منهد نظهام  طهور به  یعنی ما  ؛انجام دهیم داندمیاصول پاریس ضروری  ک چنانآنرا  ورایفمان

قوانین و مقهرراؤ را   مندامنظ طورب ، کنیمنمیوضعیت نقض انواع مختلف مقو  بشر را تعقیب 

اما چنانچ  دولهت   ؛دهیمنمیآموزشی و ترویجی انجام  هایفعالیتو همچنین  کنیمنمیبررسی 

نمایهد،   تهأمین اصهول پهاریس را    بامطابق شرایا ما را فراهم کند و منابع مادی و انسانی الزم 

ای مقهو  بشهر و نههاد    بهر  ایویهژه مرکهز   تأسیسما آماده  .راداریمانجام چنین کاری  آمادگی

داشهتیم و در ایهن سهمینار     بازدیهدی مشورتی هستیم، سال پهیش از نههاد آمبودزمهان فنالنهد     

خواهد شد. ب  نهاد آمبودزمان فنالنهد عالقه  زیهادی داریهم و      ارائ  خصوص اینتوضیحاتی در 

تی این مرکز ویژه مقهو  بشهر و نههاد مشهور     ک وقتی- نهاد ملی مقو  بشر عنوانب  ماضریم

 تأسهیس ائتال ، طرمی برای  نام موافقت براساساین نقش را بر عهده بگیریم.  -شود تأسیس

هستیم. تاکنون ههیچ قهانونی در ایهن     ینهاد ملی ویژه مقو  بشر وجود دارد و ما منتظر اتفاقات

و همچنین تاکنون آمادگی پتیرش نقش نهاد مبهارزه بها فسهاد را نداشهتیم      زمین  تصویب نشده

 قهبالً  ک  طورهمانیعنی  ؛این امر ماهیت نهاد آمبودزمان را تغییر خواهد داد کردیممیکر ف زیرا

وقتی ما مهوارد تبعهیض را در   ما تنها در ارتباط با بخش دولتی است.  هایصالمیتمتتکر شدم 
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دالیل قهانون   یمسأل صورؤ اینورود ب  بخش خصوصی است و در منزل ب دست بگیریم این 

مقو  بشری عالی نهاد  ،ی چنین اختیاری پیش خواهد آمد، بنابراین آمبودزمان دیگربرا یاساس

مسهتحق ممایهت قضهایی     هها آنباشد؛ زیرا اگر وارد بخش خصوصی شویم  تواندنمیدر کشور 

 تهرین عهالی  عنهوان ب و اگر تصمیماؤ آمبودزمان نیازمند ممایت قضایی باشد دیگر  خواهند بود

که  ایهن تغییهراؤ ماهیهت نههاد       کهنم مهی پس فکر  وب نخواهد شد.مرجع در این موزه محس

آمبودزمان به  یهک    ک درصورتیو با اتکا ب  دانش خود بر این باورم  دهدمیآمبودزمان را تغییر 

 خواهد بود. روروب نهادی برای برابری تبدیل شود با موفقیت خیلی اندک 

که  دولهت    اسهت  ایهن  سهازم  آگهاه  ،خودکشور از آخرین اطالعاؤ در  شمارا اگر بخواهم

آمبودزمان برای ب  عهده گرفتن نقش نهادی بهرای برابهری    توانمندسازیپیشنهاد مربوط ب  

دادنهد و نیهز پیشهنهاد     ارائه  را پس گرفت و پیشنهاد اصالماتی در قانون مبارزه بها فسهاد را   

 تبعیض توسا وکالی مستقل را مطرح خواهند کرد. هایپروندهبررسی 

ک  ما آمادگی ایفای نقهش نههاد ملهی مقهو       رسانممیب  پایان  طوراینرا  نمسخناپس 

شهما تشهکر   از توجه   هستم  سواالؤ. آماده پاسخ ب  را داریمبشر اما ن  نهادی برای برابری 

 .کنممی



 

 جلسه اول –پرسش و پاسخ 

 آمبودزمان ترکی ()نیهات عمر اوغلو  پرسش:

و همچنهین از خهانم    هایشهان صهحبت به  خهاطر   جلسه  و از سهخنرانان    رییسمایلم از 

 تشکر کنم. جامعشان هایصحبتپروفسور ب  خاطر 

مقو  زنان یا شهکایت   یدرباره سهم شکایاؤ پرسش اول،دارم.  سوالاز خانم استانو دو 

ما در ترکی  فقا یک آمبودزمان داریهم   متأسفان  علی  زنان در آمبودزمان یونان چقدر است؟

. در قیاس با سایر شکایاؤ این شهکایاؤ زیهاد   کندمیو کودکان رسیدگی  ک  ب  مقو  زنان

. به  همهین   کنندمیآمبودزمان ترکی  امتناع  ب شکایت  ارائ چرا زنان ما از  دانمنمینیستند. 

 خاطر برای من جالب است بدانم این نسبت در کشور شما چگون  است.

آیها شهما    شودمیی ک  ب  آمبودزمان در ارتباط با آزار جنسی، مطابق شکایت ،پرسش دوم

، آیا شهما  دهیدمیرا ب  مراجع اعمال قانون برای تحقیقاؤ جنایی ارجاع  هایپروندهاین نوع 

و از سهازمان   کنیهد مهی یا هماننهد میهانجی عمهل     کنیدمیرا پیگیری  مسأل مرمل   بعدازاین

 مربوط  انتظار دارید مکم یا تصمیمی صادر کند؟

 .کنممیتشکر 

 آمبودزمان یونان() اسپانوکالیوپ اسخ: پ
راجع ب  خشونت عر  کنم ک  آمبودزمان یونان صهالمیتی در ایهن مهورد نهدارد و      ابتدا

برابهری جنسهیتی یهک دبیرخانه       یدربهاره و  دهندمینهادهای دیگری این وریف  را انجام 

 تهوانم نمهی راین عمومی وجود دارد. ما اختیاری برای مداخل  در این موضهوعاؤ نهداریم بنهاب   
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مشکل عمومی تردید در پا پیش  مورد دراما  ؛ارائ  دهمتعداد شکایاؤ ب  شما  یدربارهرقمی 

ایهن   مسهأل   آزار جنسی باشد یدربارهاین شکایت  ک  زمانی ویژهب شکایاؤ  ارائ گتاشتن و 

ر قهرا  یدر معر  رسوایی بیشترکنند، شکایت  ک درصورتی کنندمیاست ک  زنان امساس 

 تواننهد نمینهادهای دولتی  متأسفان بر این اساس . استمانع جدی  یکاینخواهند داشت و 

در جامعه  مهدرن    دهنهد که  ایهن معضهل     و نشهان  مداخل  نماینهد کل برای مل مشمداقل 

 .نخواهد بود تحملقابل

ر ، آمبودزمان یونان در موضوعاؤ آزار دآزار جنسی هایپرونده در ارتباط با ماضر مال در

بخواهند ب   کنندگانشکایتمتی اگر  .مداخل  کند تواندمی محل کار تا اولین محاکم  دادگاه

چه    هها پرونهده در این نوع  ملراهاما  ؛پیدا کنیم ملراه کنیممیدادگاه بروند همچنان سعی 

از طر  دیگر عهترخواهی کنهد و    طر یکاین باشد ک   تواندمیمل  راهیکباشد؟  تواندمی

مل دیگر این است که  اگهر    راهیک .یابدمیازش برسند ک  در این مالت قضی  خاتم  ب  س

 دههد تها   ب  اداره کل بازرسی کار پیشنهاد تواندمیشواهد کافی وجود داشت  باشد آمبودزمان 

 مدودی تااین موضوع آمبودزمان صالمیت اعمال مجازاؤ ندارد.  چراک اعمال نماید جریم  

محاکم هستند، بعضهی   ،هانگرانیاز سوی همکارانمان است. دیگر  دهذکرششبی  موضوعاؤ 

، شهاهد کشهیده شهدن ایهن     ملراهما برای یافتن نوعی  هایتالشمداخل  و  رغمب  هاوقت

ک  شواهد کافی وجود نهدارد در ایهن    شودمیمشکل زمانی پیدا ب  محاکم هستیم.  هاپرونده

فراتر  ،دادگاهی زیادی هایپروندهرد ک  درنتیج  قرار گی مدنظرصورؤ باید اقداماؤ دیگری 

مشهکلی بودنهد.    ههای پروندهداشتیم و  یهایپروندهاز موضوع اصلی آزار وجود دارد. ما چنین 

این امساس را نداشت  باشند  ،کنندمی زم است خیلی موارب باشیم زنانی ک  ب  ما مراجع ال

ین اتفا  افتاده ک  برخهی زنهان امسهاس    . ااست ملقابل چیزهم آسان است و  چیزهم ک  

و درنتیج  ب  شهیوه خیلهی تههاجمی پرونهده      «کندمیآمبودزمان از من پشتیانی » کردندمی

اما پیهدا کهردن تهوازن درسهت بهین       ؛گرفتندمیو نتیج  عکس  کردندمیخودشان را مطرح 

شهدن اوضهاع،   جلهوگیری از بهدتر    مالدرعینو  مسأل ، پشتیبانی و تالش برای مل مداخل 
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 بسیار رریف است.اغلب ب  شما بگویم ک  این توازن  توانمیبسیار مساسی است.  مسأل 

 )آمبودزمان سودان(احمد تیقانی پرسش: 
آمبودزمان یونان  دیگر از یهاسوالاز آمبودزمان ترکی  و اولم  سوالم ،دارم سوالس  من 

 دانیممیتبعیض علی  زنان است،  یبارهدر سوالماولین  آمبودزمان اسلوونی است. مقامقائمو 

اسهت، همچنهین    را تصهویب کهرده   زنهان  علیه   تبعهیض  هرگونه   کنوانسیون رفعک  ترکی  

 اسهالمی  غیرخاص در ترکی  کاربرد دارد از بنیان  هایموزهک  در برخی از قوانینی  دانیممی

 مورد درهای متهبی ما سازگاری این کنوانسیون با باور مورد درما در سودان . شودمیناشی 

در کشهورهای دارای باورههای    مسأل . این داریممشکل، ازدواج و طال  0ارث، مق جانشینی

بهین کنوانسهیون و باورههای مهتهبی      تواننهد نمهی  هاآنبسیار رریفی است.  مسأل  ،اسالمی

 سازگاری ایجاد نمایند.

من با  ،یشان خانم هستندیونان است هرچند ک  ا بازرس مرد[] آمبودزمناز  سوالمدومین 

است چهون   آمیزتبعیض خودخودیب  «آمبودزمن»زیرا  مخالفم]بازرس مرد[ آمبودزمن کلم  

 طهور همانمسئولیت ا باؤ است.  مورد در سوالم ما هم بازرس مرد داریم و هم بازرس خانم.

 نفس فین و ای استتغییر  مال درمسئولیت ا باؤ دعوا  ،خاص هایپروندهشما گفتید در  ک 

اگهر چنهین    .نهامیم مهی دالن  اک مقو  بشری است ک  ما محاکم  عاب  معنای تخلف از ادر

کاری انجام دهید در آن صورؤ شما از ادراک دیگری از مقو  بشر ک  ما محاکم  عادالنه   

 مسهأل  شامل بررسی قهانونی گهردد. ایهن     تواندمیانجام این تبعیض تخلف کردید.  نامیممی

مبنا ک  این تبعیض باعث نقض یکی از اصهول  بر این الشی در مقابل دادگاه باشد چ تواندمی

 .شودمیمقو  بشری یعنی محاکم  عادالن  

 نهوعی به  از آمبودزمان اسلوونی است. خیلی خوشحالم ک  قوانین اسلوونی  سوالمسومین 

 سهوال . سهت ادیگرم مربوط ب  تبعهیض   هایسوالشبی  قوانین ما هستند،  ،تحقیقاؤ بابدر 

باید جبهران شهود،    موردنظرآن خسارؤ شخص  موجبب خاصی ک   هایپروندهدر  این است

                                                            
1. succession 
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و  آیهد مهی نزد شهما   خواهیعدالتمجبور ب  پرداخت غرامت ب  ایشان هستید. یک نفر برای 

ک  خسارؤ این شهخص بایهد جبهران شهود و از      بریدمیو پی  کنیدمیرا بررسی  مسأل شما 

و  دهیهد میانجام  کارچ  اهپروندهاین  مورد دربدانم  خواهممیت نماید. جهتی غرامت دریاف

 .کنیدمیبرای شاکیان چگون  رفتار  هاخسارؤو جبران  هاغرامتبا تصمیماؤ مرتبا با 

 خیلی متشکرم.

 آمبودزمان اسلوونی( مقامقائم)جرنی روسک پاسخ: 

که  متهتکر شهدم     ورطه همهان مشهکل اسهت.    یکاینبلی خیلی مختصر عر  کنم ک  

تها   اختیهار داریهم  قهوانین خهود    براساسصالمیت ما تنها در ارتباط با بخش دولتی است. ما 

 غالبهاً دههیم. ایهن کهار را     ارائه  پیشنهاد پرداخت غرامت ب  افراد از سوی نهادهای دولتی را 

به   با نقض مقو  بشهر باشهد.   یا مرتبا ک  دلیل روشنی وجود داشت   دهیممیانجام زمانی 

داشهتیم.   ههایی موفقیهت موفق بودیم لیکن در دفعهاؤ معهدودی    ندرؤب همین خاطر خیلی 

 . خیلی متشکرم.کنندمیافراد ب  دادگاه مراجع   معموالً

 )آمبودزمان یونان( کالیوپ اسپانوپاسخ: 
خاصی وجود این ابزار مقوقی جدید بهرای تغییهر    مواردمتشکرم. واقعیت این است ک  در 

 یهک ایهن اعتبهاری نهدارد.    0ابصهح استباؤ ب  معنای این نیست ک  دیگر اصل مسئولیت ا 

که  به  مشهکالؤ     کارکردهای این اصل در موارد خاصی بنا ب  دالیلی است استثنا است ک 

این ابزار مقوقی برای دیگر انواع تبعیض و  معموالً چون. شودمیخاص ب  وجود آمده مربوط 

کسهانی   مهورد  در. همچنهین  گیهرد میقرار  مورداستفاده همچنین برای اتفاقاؤ در محل کار

 طهور همان. دهندمیبخش را تشکیل  ترینضعیفک  مورد تبعیض واقع شدند و  دارد کاربرد

مفارت از مقهو  خهود تردیهد دارنهد. در      منظورب از اقام  دعوا  هاآنپیش گفتم  یک  دقایق

که    طهور همهان را تقویهت نمایهد امها     اهآنتا مواضع  کندمیچنین مواردی این ابزار تالش 

                                                            
1. principle of the presumption 



 المللی نهادهای آمبودزمانیسومین همایش بین  44

 

این ب  معنهای ایهن نیسهت که       استفاده از این ابزار کار بسیار سختی است. اشاره شد پیشتر

داده باشیم، در اینجا باید شواهد کافی  را تعریف، ما و یا دادگاه مسئولیت ا باؤ تغییر برمسب

 مسهأل  البت  در پایان،  و ؛کند را ا باؤ وجود داشت  باشد تا از طر  دیگر بخواهیم عکس آن

این است ک  دادگاه چگون  شواهد دو طر  را ارزیابی خواههد کهرد. کهاری که  آمبودزمهان      

 تهوانیم مهی این است ک  ب  مقیقت ماجرا پی ببهرد بهرای رسهیدن به  ایهن مقصهود        کندمی

 غیرممکنر اگبهره ببریم.  هاواقعیتو یا از سوگند برای فهم  کردهارهاراؤ شهود را بررسی 

و قدم بعدی مراجع  ب  دادگاه است که  از   «است غیرممکن» گوییممیباشد در این صورؤ 

مهوارد ایهن    دشهوارترین بدهید ب   هاما اجاز ؛برخوردار است تریافزون هایتواناییاختیارؤ و 

 نظیر اخراج از کهار به    ترمعمولیب  موارد معمولی و موارد  بلک قوقی مشکل نتردازیم، فن م

 باشهد  الزم یکهار ر از کار اخراج شود ه بارداری دلیل ب  خانمیاگر  .اشاره کنیمدالیل مالی 

انجام شود. اگر کارفرما ادعا کند اخراج بنا به  دالیهل مهالی     ممایت و غیرهدر ارتباط با باید 

چ  چیزی اتفا  افتاد  در دفتر مساب شرکت ک اینباید ادعای خود را ا باؤ کند. فهم  ،بوده

خواههد بهود.    تررامتاستفاده از این ابزار خیلی  روازاینب  شخص اخراج شده ارتباطی ندارد. 

 عمهدتاً  چهون  ب  موزه خصوصی اشاره دارد و مسأل ماهیت این  خاطر ب آزار جنسی  مورد در

مشکل مضاعف با  شودنمیو افشا  ماندمیمحرمان  باقی  افتدمیاتفا   موزه خصوصی آنچ 

وجود چنین فنی ب  معنای این نیست ک  ب  نحوی استفاده شود  درهرصورؤتیم. هس روروب 

 ک  طرفین امکان دفاع از خود را نداشت  باشند. با تشکر.

 :نشست رییس

 علیه   تبعیض هرگون  کنوانسیون رفع یدربارهچند جمل  کوتاه  خواهممیهید اگر اجازه د

 زنان بیان کنم.

باورم که    نای اما جمهوری ترکی  کشور سکوالر است. بر اندمسلماناکثریت مردم ترکی  

ک  بها همه     قرار گیرددین مشخصی داشت  باشد و باید در موقعیتی  تواندنمیدولت سکوالر 

عضویت ما در این کنوانسیون در افراد فارغ از باورهای متهبی ب  شکل مساوی رفتار نماید. 
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برخی مهواد ایهن کنوانسهیون از مهق      مورد درراستای نقض باورهای دینی ما نیست هرچند 

 شرط نیز برخورداریم.

. «موضوع برابری اصالح کنیهد  مورد درقانون اساسی را » گویدمیبرای مثال کنوانسیون 

که    طهور همهان مثبتی را در قانون اساسی ترکی  گنجانهدیم.   هایتبعیضب  همین خاطر ما 

در معهر    قشهرهای بهرای   امتیازهاییو  هافرصتتبعیض مثبت ب  معنای تدارک  دانیدمی

 بتوانند در موقعیت برابری قرار گیرند. هاآنبری است تا انابر

دولت برای کمک ب  پدرانی که  دختهران خهود را به       انجام دادیم؟ کارچ برای نمون  ما 

 نمود. هاآنشروع ب  پرداخت مبلغ خاصی ب   فرستادندنمیمدرس  

ممنوعیهت  »به    که   کهنم  ذکهر  را از همین کنوانسهیون  اینمون  دهید تا بار دیگر اجازه

در کتب درسی مدارس ابتدایی ک  باعث برانگیختن تبعیض یا  هاعکساستفاده از تصاویر یا 

 مربوط است. «شودمیایجاد تبعیض در ذهن 

 داننهد مهی ابتدایی کارهایی ک  پدر یها مهادر بایهد انجهام      هایکتابک  در  آورممیب  یاد 

غول مادر مشه  ک درمالیو در کنارش چراغی قرار داشت  خواندمیپدر روزنام   مشخص بود.

 هها بچه  این تصاویر برای ما معمولی بود اما چون در ذههن   زخان  بود.و کار در آشت اتوکشی

، کنوانسیون خواهان مت  این تصاویر است. ما هم این خواست  شودمیباعث ایجاد تبعیض 

 را انجام دادیم.

 چیزی برخال  باورهای دینی انجام ندادیم. مکنمیفکر 

 یعقوب دمیرجی: پرسش

 سهوالی آمبودزمهان اسهلوونی    مقامقائمقاضی بازرسی وزارؤ دادگستری ترکی  هستم. از 

 قهانونی  ههای روشبعد از طی هم  ما همانند یک طریق  قانونی جبرانی داشتم؛ گفتید ک  ش

 آورالهزام قهوه مجریه     نظراز روش جبرانی  آیا این. کنیدمیعمل  ،مراجعاؤ شخصی ازجمل 

است یا نظری دارای ماهیت مشورتی است؟ آیا کنترل و مسابرسی نهادهای دولتی و کنترل 

 با قوانین، ماهیت مشورتی دارد؟ هاآنانطبا  
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 متشکرم.

 آمبودزمان اسلوونی( مقامقائم)جرنی روسک پاسخ: 

 عنهوان به   تهوانیم مهی ورود کنیم و همچنهین  ب  هر نهاد دولتی  توانیممیطبق قانون  بل 

در ارتباط با کنوانسیون منع شکنج  عمل کنیم و در چهارچوب ایهن    یملی پیشگیر سازوکار

ن و غیههره و یهها منداداری از سههالهههخصوصههی، مراکههز نگ نهادهههایبهه   تههوانیممههینقههش 

 نونقها اما مق دادخهواهی در کشهور مقهی مطهابق بها       ؛خصوصی ورود کنیم هایبیمارستان

توسا  تا این مق هرچ  بیشتر کنیممیدر گزارش ساالن  خود تالش  هرسالاساسی است و 

دادخواسهتی و   ب  هر خواهیممیشود زیرا امروزه ما تنها نهادی هستیم ک   دهیسامانقانون 

 زنندمی سربازمواقع نهادهای دولتی از جواب دادن  برخیجواب داده شود، زیرا  اینام ب  هر 

قانون اساسی یا مقو  بشر در کشور   متی اگر ریش  در مقو شودنمیمق ساماندهی این  و

 ما داشت  باشد.

 :نشست رییس

اگهر   باشهد.  کارآمهد و  مهو ر ک  نهاد آمبودزمان چگون  بایهد   بریممیپی  هامثالما با این 

 و چند پیشنهاد هم مطرح نمایم. کنم بندیجمعاجازه بدهید خیلی مختصر مبامث را 

که  برخهی    اعتقهاددارم داشهت  باشهیم    مو رتریگر ما از آمبودزمان انتظار بازرسی خیلی ا

 تغییراؤ باید در آمبودزمان ترکی  صورؤ پتیرد.

 .است 01ماده  2پاراگرا   یدربارهاولین پیشنهاد 

 حقوووع عمووومیِ هووایراهاسههتفاده از  ایههن پههاراگرا  بههرای مراجعهه  بهه  آمبودزمههان،

در  شهده تعریهف  مراجعه اداری هایرویهعدالت اداری یا  هایروی نون قادر  شدهبینیپیش

و  را طهوالنی نمهوده   وفصهل مهل مقو  خصوصی را اجباری کرده اسهت. ایهن قاعهده فراینهد     

هرچنهد   هسهتند رضایت بخشی  نحوب   آمبودزماندولتی مجبور ب  اجرای پیشنهاد  هایسازمان

از چنین پیشهنهادی تبعیهت    رودمید. از اداره انتظار مطالباؤ شهروندی را رد کرده باش قبالًک  
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 نماید.

 انطبها   رقهم در ابتدای جلس  صبح امروز، آقای نیهاؤ عمر اوغلو گفتند ک  در نظر دارند 

اگر مقرراؤ فرایند مراجع  اجباری بخشند.  مان را ارتقای آمبودزهانهادهای دولتی از پیشنهاد

نهادهای  کنممیاز بین برود امساس  –صحبت کنم  آن یدرباره امنمودهک  خیلی تالش –

 دولتی تبعیت بسیار زیادی از پیشنهادها خواهند کرد.

 (آمبودزمان ترکی  رییس) اوغلونیهات عمر  پاسخ:
 .رییس خانمتکمیل کنم  شمارا هایگفت آمبودزمان سودان جواب دهم ب  عبارتی  سوالمایلم ب  

و متاهب ب  دیده برابر  هافرق سکوالر ب  هم  باورها، جمهوری  عنوانب بدون شک، ترکی  

گرچه  کشهور   . دهنهد مهی دیگر اکثریت جمعیت را مسلمانان تشهکیل   طر  ازاما  ؛کندمینگاه 

آزادی مهتهب و   اکثریت مسلمان در چارچوب یخواست ، شودمیقوانین سکوالر اداره  براساس

 پس از پی بردن ب  این نکت  که   کنممیافت شکایاتی را دری ک  زمانییا  شودمیمحقق  عقیده

 .کنیممیپیشنهاد  ارائ مبادرؤ ب   دادهرخجریانی برخال  آزادی متهب و عقیده 

 مسهأل  بود. این  «هاخانمپوشش سر  یدرباره رأی» هااینیکی از  دانیدمیک   طورهمان

در بخش دولتی فعالیت  توانستندنمیمحجب   هایخانمبود و  برانگیزبحثیکی از موضوعاؤ 

در دانشگاه مضور پیدا کنند. س  سهال پهیش    توانستندنمیسی سال  تقریباًنمایند و ب  مدؤ 

ی که  در  موضهوع  یدربهاره ما شکایاتی را در این مورد دریافت کردیم.  3102یعنی در سال 

 غهو خواههان ل کردیم و  ارائ  وزیرینخستپیشنهادی ب   ،نامیده «پوشش سر» افکار عمومی

ما اشاره کردیم ک  این امهر بهرخال    شدیم  «عدم استفاده از پوشش سر»مقرراؤ مربوط ب  

به  آرای تصهمیماؤ دادگهاه مقهو  بشهر اروپهایی و        ویهژه به   ،اسهت  عقیدهآزادی متهب و 

 بود. اقداممانو دولت نیز از آن تبعیت کرد. این اولین  قراردادیماروپا را مدنظر  هایدادگاه

دروس مربهوط به     ارائه  مها قهانون اساسهی،    ک  ما دولت سکوالری هستیم ا هرچند  انیاً

 م قانون اساسی است.االز یکایندر مدارس را مقرر نموده و  «متهب و فرهنگ اخالقی»

ترکی  دولت سکوالری دارد، قوانین و دولت ترکی ، تمهیداتی را بر مبنهای آزادی   ک آن با



 المللی نهادهای آمبودزمانیسومین همایش بین  19

 

جمعیهت کشهور را    بیشهتر ایهد اکثریهت مسهلمانی که      امترام ب  عق منظورب متهب و عقیده 

 در نظر گرفت  است. دهندمیتشکیل 

 نشست: رییس

قهانون   32ب  مهاده   غلو او آقای عمرب  موضوع بسیار جالبی اشاره کردید.  کنممیتشکر 

مواج  شده است. شما این امکان را ب   سوءبرداشتاساسی اشاره کردند ک  از طر  برخی با 

 دهم. ارائ آن توضیحی  یدرباره من دادید تا

مربوط ب  متهب و فرهنهگ اخالقهی اجبهاری اسهت امها       هایکالس» گویدمی 32ماده 

اجباری اطالعاؤ  هایکالس. در اینجا نیاز ب  تفکیک داریم، «آموزش متهبی اختیاری است

جههان   در سراسر مورداستفادههم  متاهب و اخال  همگانی یا قواعد اخالقیه  یدربارهکلی 

آموزش متهبی است ک  اختیاری اجباری است، مرمل  بعدی  هاکالس. این دهدمیب  دست 

در ایهن   توانهد مهی  والدینشهان ب  تصهمیم   سال باشد بست  00زیر  آموزیدانش. اگر باشدمی

سال سن داشت  باشد  00از  تربزرگ آموزیدانششرکت کند و یا شرکت نکند. اگر  هاکالس

و یا نداشت  باشد. در ایهن مرمله ، دانهش آمهوزان      مضورداشت  هاکالساین مختار است در 

نیز اختیهار دارد   غیرمسلمان آموزدانشو  بینندمیمطابق با باورهای متهبی خودشان آموزش 

 مربوط ب  باورهای خود شرکت نماید. هایکالسدر 

 را ترتیب داده و توضیح دادم. یمقرراؤ خیلی خوب 32معتقدم ماده 

 2ر اجازه دهید پیشنهادی را در ارتباط با قانون آمبودزمان با شما در میان بگتارم. بنهد  اگ

  مشمول بررسهی  قضاییرسیدگی در دادگاه یا قوه  مال دراختالفاؤ » داردمیمقرر  01ماده 

 .«نخواهد بود

. برخال  دادرسی اداری، استآمبودزمان جایگزین دادرسی اداری نیست بلک  مکمل آن 

بلکه  شهکایاؤ را بهر     کنهد مهی اختالفاؤ را ب  معنای محدود کلم  بررسی  تنهان دزمان آمبو

. یکهی از ورهایف   دههد مهی قهرار   موردبررسهی مبنای مقو  بشر، انصا ، قهانون و برابهری   

 .استآمبودزمان کنترل تبعیت نهادهای دولتی از قانون 
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متنوع و  هایشیوهبردن  ارک ب امکان مداخل  دو سازمان متفاوؤ در مبادرؤ ب  تحقیق و 

. نیسهت  یکدیگر هایفعالیتدر  هاآننتایج متفاوؤ ب  معنای موازی کاری و مداخل   مصول

جریهان اسهت، پایهان بررسهی و تحقیقهاؤ آمبودزمهان        مهال  درپرونده در دادگاه  ک درمالی

اردی، . در چنهین مهو  برسهد به  پایهان    موردبحثدعوای  ب  نتیج  مثبتی بیانجامد و تواندمی

امهر   دادگاه باشد این رأیمتفاوؤ از  ،. اگر نتیج  بررسی سازمانشودمیپرونده کنار گتاشت  

 ،عالوهب . کندمی  صادر قضایینهایی را قوه  رأی چراک  ب  معنای دخالت در دادرسی نیست،

به   نباشد یا محهاکم آن را   رفعقابل قضایی ازطریقوجود داشت  باشد ک   هاییعدالتیبیاگر 

باشهند، در ایهن صهورؤ بررسهی و تحقیهق       کهرده  رداین دلیل ک  مق با نهاد دولتی اسهت  

 عهدالتی بهی اداره را به  جبهران ههر     توانهد میآمبودزمان . واقع شودمفید  تواندمیآمبودزمان 

 طبیعتهاً از سوی آمبودزمان منطبق با قانون خواهد بود  شدهارائ  ملراه ازآنجاک متقاعد کند. 

 .دادگاه باشد رأی بادر تعار   اندتونمی

دادگاه  رأی و یا متعاقبب  دادگاه و آمبودزمان مراجع   زمانهم تواندمی دیدهبزه درنتیج 

 ب  آمبودزمان مراجع  کند.

به  دادگهاه    کنهیم مهی ، تقاضا دولتی از پیشنهاد آمبودزمان تبعیت ننمایند هایسازماناگر 

نون آمبودزمان صورؤ پتیرد. آیا با من موافق هستید؟ اگر در قا نیز شود و اصالماتیمراجع  

 موافق هستید ممایت شما را خواستاریم.

لحظهاؤ پهیش ارههار     که   طهور همهان . کنممیمیل از این پیشنهاد ممایت  باکمالمن 

صهر   زمهان  سال برای تصویب چنین قانونی برای آمبودزمان و کارکرد بهتر آن  00داشتم، 

 ک  ب  این کار ادام  خواهم داد. دهممیما اطمینان خاطر نمودم. دوباره ب  ش
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های ملی حقوق بشر و نقش ساختار نظام

 آمبودزمان: مطالعه موردی کشورهای مختلف

 رییس نشست:

 رئوف انگین سویسال

 سخنرانان:

 عبدالعزیز بن ذکور

 لورا ویدویچ

سیرپا روشیو



 

 



 

 اتحادی  اروپا / سفیر ترکی  در اتحادی  اروپا(مشاور وزارؤ امور ) السرئوف انگین سوی

 

موضهوعاؤ روزمهره به      کنهیم مهی وقتی از مفهوم میانجی و نهادهای میهانجی صهحبت   

 ههای سهازمان وقتی به   . کنیمنمیفکر  هاآنتاریخی  هایزمین ب   و شودمیمتبادر  ذهنمان

منظهورم یهک سهازمان     – 0والیهت  مثهال عنهوان ب  کنیممیمختلف نگاه  هایبا ناممختلف 

ک   بینیممی -دهدمیگزارش پادشاهی  ب  0922است ک  از سال  ایدهندهمیانجی گزارش 

را ب  آقای عبدالعزیز بهن  تریبون اکنون  است. بوده هاییدیدگاه صامبمراکش در این زمین  

 گوش خواهیم داد.با دقت فراوان و ب  سخنان ایشان  کنیممیذکور واگتار 

 )آمبودزمان مراکش( ن ذکورعبدالعزیز ب

 

مترجم عربی نداریم. همچنین انگلیسی ههم   متأسفان خیلی مایلم عربی صحبت کنم اما 

فرانسهوی صهحبت خهواهم     روازاینخیلی خوب نیست.  امانگلیسیصحبت کنم اما  توانممی

 .خواهممیست. خیلی معترؤ ا کرد ک  بعد از عربی زبان دوم ما

 ،رییسآقای 

 همکاران،

 رای ارجمند،سف

 و آقایان، هاخانم

از  خواهممی ،پیشنهادشدهموضوع  یدربارهقبل از ایراد سخنرانی برای این جمع محترم، 

 دههی سازمانترکی  و همچنین دیگر مقاماتی ک  این مراسم مهم را  جمهوررییس جنابعالی

خوشهحالم از  و  از ما برای شرکت در ایهن مراسهم تشهکر نمهایم     دعوتشانو ب  خاطر  دکردن

                                                            
1. vilayet 
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در کشوری هستم که    ک اینجزء سخنرانان این جلس  هستم. همچنین خوشحالم از  ک این

بسهیاری از کشهورهای    بخشالهام بعداًایده تشکیل آمبودزمان در کشورهای شمال اروپا ک  

مختلف بود، اولین بار دو قرن پیش در مین مضور پادشاه سوئد در این کشور صورؤ گرفهت  

اختالفاؤ بین افراد تابع  وفصلملمختص  دولتیه نهادیکوجود شان از مشاهده ایجایی ک  

 .گرفتقرار  تأ یرتحت  عثمانی و مقاماؤ آن امتراتوری

خصوصیاؤ  شخصی و یک تصویر ملموس از 0دلیلدارم تا یک  مأموریتدر این نشست 

مقهو  بشهر را در   و ممایهت از   نهاد دیگری ک  وریف  ارتقها  زمانهمنهاد میانجی اداری و 

این وریف ، روابا متقابل این دو نهاد را طهی   کنممینمایم. فکر  ارائ کشور ما بر عهده دارد 

رد. که مربوط به  خودشهان را آشهکار خواههد      هایموزهدر  هاآنسالیان متمادی و مداخالؤ 

ایهن   وضعیتی ک خواهم کرد، مرمل  اول ب  توصیفِ  بدین منظور در س  مرمل  متوالی اقدام

اختصهاص دارد.   هاآنو ب  تاریخچ   دهدمیموازی انجام  طورب خود را  مأموریتدو سازمان 

خواههد   آمبودزمهان( ) میهانجی نهاد ملی خصوصیاؤ کارکردهای  بر در مرمل  دوم تمرکزمان

مختصهر به     طورب  آمدهدستب نتایج  3سیر کلیاتف ازطریقرمل  آخرین م سومین و بود و در

 خواهیم پرداخت. شودمی بخشرضایت  مانع از تحقق عملکرد مشکالتی ک

. مهراکش در  کهنم مهی سخنم را با تشریح برخی از ابعاد وضعیت ماکم بر مهراکش آغهاز   

بهر   رسهماً در کنهار ههم وجهود دارنهد. قهانون اساسهی       کشورهایی است ک  دو نههاد   یزمره

 ؛ز مقهو  اختصهاص دارنهد   موجودیت دو نهاد مشورتی مکمل تصریح کرده ک  ب  پاسداری ا

 که  هسهتند  مسئول ممایهت از مقهوقی    طر ازیکهستیم ک   روروب بنابراین با دو نهادی 

طیهف   سهان بهدین و  اسهت  شههروندان  فیزیکهی  تمامیتمربوط ب  شرافت انسانی، اخال  و 

اجرایی است که   نهادهای  دارای ارتباطاؤ روزان  بادیگر  و از طر  شودمیوسیعی را شامل 

از س  قدرؤ سهنتی مسهتقل   گیرد. این دو نهاد  دربرمیمحدودی را  مداخل  یموزه براینبنا

                                                            
1. testimony 

2. general comments 
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اجتناب از هر نوع  منظورب از استقالل واقعی برخوردارند و  هاییقدرؤبوده و نسبت ب  چنین 

توسها   مسهتقیماً سای دو نهاد ماست، ر بارزیان هاآننفوذ خارجی یا فشار ک  برای استقالل 

 .شوندمیدولتی منصوب مرجع عالی 

ک  در ایجاد این نهادها دخیل بهوده تها مهدودی متفهاوؤ اسهت در مقیقهت        هاییانگیزه

ناموفق  هایروی گشودن صفح  جدیدی در مقابل  منظورب و  بوده دخیلسیاسی  هایانگیزه

در اواخر قرن گتشت ، شورای مشهورتی و پهنج سهال بعهد شهورای ملهی       بشر شورای مقو  

در آغهاز بها ویژگهی اداری     آمبودزمهان( ) میهانجی باعث شد تا نهاد  آنچ  درواقع تشکیل شد.

تشکیل شود این بود ک  با دقت از شهروندان در مقابل تصهمیماؤ اداری و اعمهالی که  به      

مداخل  نهاد میهانجی  از هم ،  ترمهممحافظت کند.  زندمیمقو  و منافع مشروع افراد لطم  

نمودن تصمیماؤ خهود و   آورالزام یدرزمین ری موفق بوده اما هنوز ادا هایدادگاهدر کارکرد 

قوانین سرکوبگر ناموفق است. نباید ادعا نمود ک  ایهن رویه  جهایگزینی     یدرزمین همچنین 

مربوط ب  ساختار سهازمانی ههر    هایتفاوؤعالوه بر مواردی ک  است.  بودهبرای دادگستری 

میانجی در قالب فردی و نههادی بهدون داشهتن هرگونه      دو نهاد مشورتی را ب  همراه دارد، 

شهورای ملهی مقهو  بشهر      که  درمالی شودمیمشورتی ب  شکل شورا یا مجمع راهر  شأن

 .است گراکثرؤشورایی آزاد و دارای شخصیت  منطقاًک  از نام آن پیداست  طورهمان

 .کنهد مهی  ر تمامی جلساؤ شورا شرکتد منصب خود ب  لحاظمیانجی پادشاهی مراکش 

در مهوزه وسهیع مقهو      ضهرورتاً  ک اینبدون  ،همتوشانی دارند باهمهر دو نهاد  هایویژگی

ورهایف   انهد شهده تفکیکاز هم  ک درمالیدیگر باشند. میانجی و شورای ملی یکبشر مزامم 

انجهام   اجتناب از هرگون  مداخل  بالقوه یا همتوشانی منظورب خود را ب  شیوه منظم و شفا  

متعلق به  هریهک از دو    هایپروندهامتمال ارسال متقابل  دلیل ب . همکاری دائمی دهندمی

و مسهاعدؤ آن به     المللیبیناقداماؤ میانجی پادشاهی در عرص   ازطریقاست. نهاد برقرار 

 شناسهایی و  تها زمینه    کوشهد مهی ، این نهاد فعاالنه   مختلف ایمنطق  المللیبین هایشبک 
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نهادهای ملی مقهو  بشهری توسها     دیگر 0همانند را جست  این نهادتصدیق رسمی نقش بر

مهم  هایقطعنام شورای مقو  سازمان ملل در ژنو را فراهم کند. مراکش پشتیبان تصویب 

 .بود خواست  مامی ایناز سوی مجمع عمومی بود ک  

بها   ویهژه به  و در سای  روابها خاصهی که  بها کشهورهای مختلهف        المللیبین یدرزمین 

آگهاهی   شهده گرفته  از وجود الگوهای مختلف ب  کهار   داریمشورهای دارای روابا دوستان  ک

که  دارای   انددادهملی مقو  بشری تشکیل  گروهمشورتی یا  نهادیک. برخی خواهیم داشت

 شهده دادهدارای ورایف خاص هستند. در این وضعیت بخش اختصهاص  تخصصی  وامدهای

 باههد   ههایی تهالش مستلزم انجهام  ک   جاییاچیز است نب  میانجی اداری کالسیک خیلی 

با توجه  به  ابعهاد    برعکس،  کامالً. برخی است گریمیانجیدقیق و متناسب  هایافقایجاد 

تشهکیل   . از ایهن منظهر،  انهد کهرده  تأسیسمتمایز و خاص مقو  بشر ساختارهای زیادی را 

در بین دیوان سنتی اسهالمی   متنوعی و دارای عناوین گرفت  صورؤمستقلی  طورب میانجی 

. موضوع وکالت مردم یا مدافع یا به   شودمی خلااداری  یهادادگاهبا  بعضاًاست و  المدملیم

در کشورهای دیگر در انتخاب یهک نهوع    متأسفان مدافع مقو  یا آمبودزمان  تردقیقعبارؤ 

مها همچنهین    اسهت.  بهوده مواجه    تأخیربا  استآن سیاسی  ترینعمدهب  دالیلی ک   فرمول

وضعیت برخی محهرومین   یدربارهنگرانی فزاینده افکار عمومی  دلیل ب تمامی مالمظاؤ را 

. در کنهار  دههیم مهی قرار  مدنظرطبقاؤ اجتماعی در برخی کشورها  شدگانراندهو ب  ماشی  

ی دیگهری  یون شورای مقو  بشر، نهادهها و کمیس میانجی نقش آمبودزمان دارای نهادهای

 اخیهراً که    هرچند دارندعهدهریف  ممایت از مقو  کودکان و افراد معلول را بر هستند ک  و

 منظهور ب زیر یک سازمان اصلی  نهادهاک  هم  این  مشاهده شدهتمایلی ب  سمت این ایده 

 هایانگیزهب  دالیل  مدؤمیانممکن است در تحول د. این ندفاع از مقو  بشر یکتارچ  شو

مهدیریت بودجه  و    مهورد  درمشکالتی  این میاناما در  ،محقق شود هنشداعالمیا  شدهاعالم

                                                            
0. ex officio  واژه التین و منظور آن است ک  مقام یا عضویت کسی در یک دفتر یا ارگان بر اساس مقام

 و منزلت این شخص در دفتر دیگری باشد. م
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 آن وجود دارد. کنندگاناداره

بها   ممایت از مقو  بشردغدغ   مورد درسازمان ملل  کنوانسیون براساسخالص   طورب 

 ههای شهبک  داوطلبانه  از سهوی    تهالش  واسط ب آن و نیز  هایویژگیامتیازاؤ و عنایت ب  

اطمینهان   ،فاقد ایهن نهادهها هسهتند   ک   یکشورهای مندسازیبهرهبرای  ایق منط المللیبین

فراگیر در عرص  سیاسی  مولف یک  عنوانب نظام نهاد میانجی  مدؤکوتاهدیر یا زود در  دارم

انتظهاراؤ افکهار عمهومی در همه  کشهورها و در کشهورهای        برابر درواکنش بهتر  منظورب 

ام چنین کاری ما قهادر خهواهیم بهود به  مطالبهاؤ مهردم در       . با انجیابدمیمختلف گسترش 

 پاسخ دهیم. هرجایی

خش دوم سخنرانی خود را آغاز کنم ک  ب  معرفی نهاد میهانجی  ب خواهممی اجازهاکنون 

 مهورد  دربروشوری ماوی اطالعاتی  خصوصاینکشور پادشاهی مراکش اختصاص دارد. در 

ابتکهاراتی که  عملکهرد آن را     مخصوصهاً آن  یهها ویژگهی نهاد میانجی پادشاهی مراکش و 

ابداع  ،توزیع ب  دبیرخان  تحویل دادم. نهاد ما در شکل مدرن کنونی آن برای سازدمیمتمایز 

، جایگزین نهاد دیگری شد ک  از سهال  3100در مارس  تأسیساز زمان جدیدی است.  نسبتاً

که  بهرای    متهوالی سهاختارهای  . این دیوان المدملیم بهود که  بعهد از    کردمیفعالیت  3110

آمدند پا ب  عرص  نههاد. ریشه  چنهین     وجود ب رسیدگی ب  شکایاؤ مردم از نهادهای دولتی 

امها چهرا عنهاوین ایهن      گرددبرمیقدیم در کشور ما و جامع  اسالمی  هایزماننهادهایی ب  

 کننهده مهنعکس  که  ایهن  تاجدیدی است  گتاریناماین امر  اساساً؟ شوندمینهاد دچار تغییر 

دسهتاوردهای   ویژهب و  گریمیانجی یدرزمین  المللیبیندر سطح  آمدهدستب دستاوردهای 

 و مقو  بشر باشد. دموکراسیکشورها در موزه  ترینیافت توسع 

پوشهش دادن اداراؤ دولتهی غیهر سهنتی و نهادههای دولتهی        منظهور ب موزه مداخل  آن 

دارای شخصیت اقتصهادی   دولتیشب از نهادهای  ایگستردهشد ک  شامل بخش  ترگسترده

در معهر  شهکایت    بعضهاً ، این نهادها در معهر  کنتهرل مهالی دولتهی هسهتند و      شودمی

 مهال بهااین توسها اشهخاص  الهث قهرار دارنهد.       هاآنخدماؤ بازرگانی  یدربارهشهروندان 
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وسها کارکنهان   که  ت  کنهد مهی هزار شهکایت دریافهت    01متوسا ساالن   طورب ان آمبودزم

. در متن جدیهد بهر امکهان    گیردمیبرخوردار از چندین تخصص گوناگون مورد رسیدگی قرار 

اطالع ماصل شود کهارکرد   ک  زمانیاست،  شدهتصریح هاپرونده مندنظامبررسی مستقیم و 

 که  ایهن نامناسب اداری موجب ایجاد خسارؤ ب  افراد مطابق با مقو  خصوصی گردیده یها  

جبهران مقهو    مطالب  ضهررهای ناشهی از اشهتباهاؤ و یها      برایل ب  آمبودزمان وی از توس

 ارجهاع و نهادههای دیگهر مجهاز به       مجلهس ناتوان است. افزون بر آن، اعضای  شدهپایمال

مختلهف   اننفعذیهمکاری خوبی را بین  غیرمستقیماین ارجاع شکایاؤ عموم مردم هستند. 

 تشکیل داده است.

طق ا، دغدغه  نزدیکهی شههروندان در منه    ایمنطق  دهیسازمان ک  رودمیانتظار چنین 

به  دفتهر اصهلی را برطهر       هها آنرا در نظر بگیرد تا مشکالؤ ناشی از دسترسی  مسکونی

یهک نماینهدگی محلهی داریهم و در      اضاف ب  ایمنطق میانجی  رماضر چها درمالنماید. ما 

در  ویهژه به  دیگهری   ههای نمایندگی یستأسنیز  دیگر و هایمیانجی مدؤمیانو  مدؤکوتاه

 ریهیس را به    ایویهژه  هایگزارش توانیممیاست. ما  شدهطرامی نوامی جمعیتی ترینمهم

در خدماؤ عمومی و نیز اختالفاؤ موجود در  شدهشناساییمکومت بفرستیم و نواقص پایدار 

مها خواههان   رش دههیم.  از خدماؤ عمومی را گزا کنندگاناستفادهدر ارتباط با  مأمورانرفتار 

تسهیل در رسیدگی  و نیز گیرندهتصمیم هایسازمانارتباط بهتر مخاطبان دائمی مسئوالن و 

 هستیم. شدهارائ ب  شکایاؤ  بخشرضایت

 روروب با اعترا  شهروندان  عمدتاًنیم  دائمی در اداراتی ک   هایکمیت ب  همین ترتیب 

دارای ماهیت مساس و پیچیهده و   هایپرونده ترسریعتا هرچ  گردیده است  تأسیسهستند 

از طبقاؤ خاصی از افهراد  تا  دهدمینمایند. قانون ب  ما اجازه  وفصلملمعو  را  هایپرونده

از  هها آن منهدی بههره زنان مطلق  بهرای   ،مانند زنان بیوه، یتیمان پتیرآسیب هایوضعیتدر 

 به  پادشاهی مهراکش ممایهت بیشهتری     رداصالمیت هایدادگاه برابر درقانونی  هایکمک

و سرعت عمل نیهز   کارآمدی. این نهاد در نظر دارد س  نمایندگی ملی ویژه ک  از آوریمعمل
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 ههای رویه   سهازی سادهب  اطالعاؤ دولتی، نظارؤ بر  یتسهیل دسترس برای باشدبرخوردار 

اداراؤ  علیه   هها دادگهاه و نظارؤ بر اجرای تصهمیماؤ   خدماؤ عمومیدولتی و دسترسی ب  

 تشکیل دهد.

و  کنهیم اشارهدارد  توجهیقابلب  یکی از خصوصیاؤ آمبودزمان ک  اهمیت باید در اینجا 

توضیحی خطاب  هاینام انتظار نامحدود برای دریافت جواب  جایب آن امکان ادام  فعالیت 

م بهدون  ولهز  درصهورؤ و  مبادرؤ ب  تحقیق نماید تواندمی آمبودزمان یعنی ؛استب  مدیران 

از مقاماؤ مربوط اسنادی را درخواسهت نمایهد. همچنهین     تواندمیانتظار برای دریافت پاسخ 

دولهت   ریهیس به    ایویهژه این امکان برای آمبودزمان وجهود دارد که  بهر مبنهای شهرایا      

 ارائه   مجلهس در برای طرح آن را برای توسع  قانون و تهی  اصالماؤ قانونی  پیشنهادهایی

و  هها فعالیهت  خصهوص  درگهزارش سهاالن  مفصهل     ارائه  مان همچنین مسئول دهد. آمبودز

 ایخالص و  شودمیاین گزارش در روزنام  رسمی منتشر . استدستاوردهای خود ب  پادشاه 

 .گرددمی ارائ  مجلساز آن در جلس  عمومی 

تهای  هم نهادههای بها   دوجانبه   ههای نامه  موافقتتعدادی  ،در موزه همکاری و مشارکت

مقهیم خهارج و اتبهاع     وطنهان ههم معاضهدؤ قضهایی دوجانبه  بهرای      تهأمین  باهد رجی خا

ما این همکاری را به  سهطح   . ایمکردهکشورهای دوست ک  در کنار ما ساکن هستند منعقد 

 ایمدیترانه  بیانی  مسن نیت در چارچوب انجمن آمبودزمان  غیررسمیو در شکل  ایمنطق 

. کنهیم میتالش  المللیبینراستای پتیرش آن در سطح  در ماضر ک درمالی. ایمدادهتوسع  

گهروه   پیهدایش ما این امکان را فراهم آورده تها نقهش بسهیار فعهالی در      المللیبینهمکاری 

اکنون بعد از سه  دوره پیهاپی ریاسهت انجمهن، ریاسهت      انجمن موزه مدیتران  داشت  باشیم. 

یهافتن   بهرای مبادرؤ ب  مطالعه  تطبیقهی    در این چارچوب ماداریم.  عهده برافتخاری آن را 

 نمودیم ک  با استقبال گرم همکارانمان مواج  شد. قبولقابلو  گرایان واقع هایملراه
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 ،جمهوررییسآقای 

 همکاران محترم،

 و آقایان، هاخانم

کهرده باشهم. اگهر     ارائ و از تشکیالؤ و نقش آن  کشور خودنمایی کلی از نهاد  مامیدوار

. خیلی کوتاه ایراد نمایم ی تجرب  ما است،ک  درباره ید مایلم بخش سوم عرایضم رااجازه ده

نهاد خود را با شهما به  اشهتراک بگهتارم. مهن از       هایتجرب و  نظر طانق خواهممیدر اینجا 

مههم در   ههای فعالیهت بخهش مهمهی از    وضوحب دارم ک   عهده برریاست نهادی را  ک این

امسهاس غهرور    کنهد مهی نهادهای میانجی و آمبودزمهان ایفها    هم  هایصالمیتچارچوب 

تشکیل منبع مهمی از پیشنهادهای همکاری بین ساکنین کشور در اصل ما درصدد  .کنممی

 مدیریت دولتی هستیم. بامتعدد  هایشرکتاعم از داخلی و خارجی و 

ی هماننهد آرا  گیهری تصهمیم داشهتن اختیهار    ،0امر قضهاوؤ شهده   صالمیتدر چارچوب 

 منظورب را  هادیدگاهدغدغ  مداوم ما این است ک   .موفقیتی ب  دست نیامداداری  هایدادگاه

مداقل ب  لحاظ  ترجیحاً ک درمالیرسیدن ب  بهترین ترتیباؤ ممکن با یکدیگر منطبق کنیم 

ست ممایت کنیم برای روروب شده  دهیسازمان خوبیب نظری از طر  ضعیف ک  با ساختار 

مقتضی از ابزار مقوقی و نظارتی قدرتمنهدی برخهوردار    هایزماندومی در بسیاری از  ک این

قهدرؤ  ماضهر از   درمال متأسفان داریم ک   کنندهمجاب ابزارهایبدین منظور تعدادی  است.

اقداماؤ مشهترک مها    کیفی وسطح رضایت کمی  ک درمالینیستند  برخوردار متقاعدکنندگی

پیشنهاد یا  ازطریقیا تعلل،  تأخیر درصورؤز نیازمند این هستیم ک  است اما هنو امترامقابل

اجهازه بدهیهد تها پرانتهزی را     مل عینی، تصویری از آن را ب  نمایش بگتاریم.  راهیکتوصی  

موجود بین پیشنهاد و توصهی  که  در متهون مهاکم بهر مهداخالؤ        هایتفاوؤبرای توضیح 

 یکاست اما در پیشنهاد  کردن ارهارصی  ب  معنای من تو نظر ب . ، بازکنمهستند کنندهگیج

آمبودزمهان   طرفهی بهی دوستان  و ب  معنهای   وبیشکمپیشنهاد ب  نحوی ملی وجود دارد. راه

                                                            
1. res judicata 
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 .کندمیرد آن را اعطا پتیرش یا اختیار دستگاه اداری  ب  است و

 ازطریهق  انهد تومیاست اما آمبودزمان  آورالزامپیشنهاد هرچند ک  دارای ماهیت  مورد در

آورد بنهابراین   عمهل  به   تچنین پیشهنهادی، از نگهرش خهود ممایه     ب  اجرای تشویق اداره

پیشهنهاد بهرای مهوارد عمهده و      عمومهاً اسهت.   تهر کننهده قهانع  ،پیشنهاد از توصهی   وضوحب 

خهود   هایروی ک  میانجی از اداره درخواست کند تا  شودمیکاربرد دارد و باعث  تکرارشونده

 .مجدد قرار دهد موردبررسیرا  شروعیت تصمیماؤ خودم یا متی

مها  . رسهد مهی  نظر ب ک  ذکر آن در اینجا با آوردن مثالی مفید  وجود داردویژگی دیگری 

از تعداد تصمیماتی اسهت   ترمهم هاآنتعداد  معموالًک   کنیممیتصمیماتی صحبت  یدرباره

را  ایپرونهده  گیردمیتصمیم  ک نگامیه ویژهب  شودمیک  ب  تشکیالؤ داخلی نهاد مربوط 

بهرای سهازمان    که  هنگامیخارج از صالمیت خود قرار دارد مختوم  نماید یا  ک این دلیل ب 

عنهوان   قهبالً که    طهور همان استدالل محکمی را مطرح نکند. ک اینباشد یا  توجی غیرقابل

و شهکوائی  دریافهت   نمودم نهاد میانجی کشور پادشاهی مهراکش سهاالن  ههزاران شهکایت     

. تعداد گیرندمیخاصی قرار  بندیطبق بنا ب  دالیلی ک  ذکر کردم در  هاآنک  بیشتر  کندمی

افزایش است و در برخی موضوعاؤ متعدد ب  بیش از صد مورد  درمال سالب سال پیشنهادها

اداره به   نیست بلکه  متقاعهد کهردن     پیشنهادهااهمیت زیادی دارد تعداد این  آنچ . رسدمی

 بخهش رضهایت یهک مصهالح     مهورد  دراجمهاع   لمهداق است.  ملیراهچنین  منصفان  بودن

 تهأمین و از طر  دیگهر شهامل    شودمی ادعاهای مقوقی شهروندان تأمینمل شا طر ازیک

نگر رسهیدن به  نتیجه  اسهت که  از راه      اپیشهنهاد نمایه  . استاقتدار و اعتبار اقداماؤ اداری 

و تفسیر قهوانین   هادادهبررسی دقیق  ازطریقاست. همچنین  شدهصلمانهاد  وتحلیلتجزی 

که  در   ایعمهده  پیشهنهادهای . در مهراکش  شهود مهی قانونی جاری ماصل  هایصالمیتو 

. شودمیتصمیماؤ اداری  اعتباریبیقضایی  تأ یراؤاست مربوط ب   شدهارائ اخیر  هایسال

به  اعتبهار امهر     اتکها کنار شده و اجرای مکم با این امر برای مثال ب  اعاده مقو  مقاماؤ بر

 دارد.اشاره قضاوؤ شده 
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که  بهدون    شهود مهی ب  سلب مالکیت برای اهدا  عمومی مربوط  غالباً ،این موارد مکرر

موضهوع مههم دیگهر قراردادههای     . شودنمیپرداخت خسارؤ کافی و در زمان معقول انجام 

تعهداؤ مطابق با شهرایا قهراردادی   یش  هم. استخاص  هایروی  براساسعمومی با دولت 

ک  در شرایا ارتکاب قصور از  است موضوع دیگری ،رهنمود ارائ . شودنمیصادقان  مراعاؤ 

و  تأخیرهها شود. دولت همچنین مسئولیت  ارائ طر  دولت و در زمان مسئول بودن آن باید 

در عمهل   مسهأل  را بایهد متحمهل شهود. ایهن      هاییوضعیتچنین  پیامدهایو  استتعهداؤ 

 .است یموضوع بسیار وسیع و جامع

 ب  سخنان من گوش کردید. ک اینممنون از 



 

 آمبودزمان کرواسی() ویدویچلورا 

 
ایهن همهایش خیلهی     دهندگانسازمانخصوص مایلم از  و ب کنممیاز مدیر جلس  تشکر 

ور دارم و تجهارب  اینجا مض ک ایناز مفتخرم  بسیاردعوؤ از من تشکر نمایم.  خاطر ب مهم 

سهنتی   طهور به  گردیهد و   تأسیساداره آمبودزمان  عنوانب  اصل درکشور و اداره خود را ک  

اداره مسئول رسیدگی ب  تخلفاؤ قانونی یا نقض مقهو  قهانونی از سهوی مقامهاؤ      عنوانب 

 ههای آمبودزمهان  هها سهال . البت  در طول گتارممی، با شما ب  اشتراک شودمیدولتی شناخت  

ک  در روز گتشت  الگویی از طهر  کشهور لتهونی مطهرح      طورهمانآمده و  وجودب مختلفی 

وریف  مههم   ک  دارایاز اداره آمبودزمان و نهاد ملی مقو  بشر  تنهان گردید، کشور من نیز 

ملهی   سهازوکار ی و برابهر برای ی بلک  از نهاد بردمیبهره  ارتقا و ممایت از مقو  بشر است

چندین وریف  داریم که  مجبهور به  انجهام آن      هرروزبنابراین  ؛استبرخوردار  پیشگیری نیز

 هستیم.

 اسهتانداردهای آمبودزمهانی را به  اجهرای     نهادهای ،قطعنام  مجمع عمومی سازمان ملل

البته    و ؛کندمیملی ممایت از مقو  بشر تشویق  سازوکار عنوانب  وریف انجامو  المللیبین

مقو  بشر را برای ما ب  ارمغان آورد ک  در نوع تشهکیل خهود بسهیار     نهاد ملی مسأل همین 



 المللی نهادهای آمبودزمانیسومین همایش بین  84

 

ودزمهان  آمب ماننهد داشت. نهاد ملهی مقهو  بشهر     نیز هاییتفاوؤشبی  ب  آمبودزمان بود اما 

است، همانند آمبودزمهان در   شدهتأسیستوسا دولت  اصوالًبخشی از دستگاه دولتی است و 

ب  همهین    قرار ندارد. قضاییمستقیم دولت یا قوه ست و زیر ماکمیت گوپاسخ مجلسمقابل 

ؤ آمبودزمان، نقش نهاد ملی مقو  بشر چ  از نوع الف یا ب آن را ایفا اخاطر بسیاری از ادار

تفاوؤ بین آمبودزمان و نهاد ملی مقو  بشهر ایهن واقعیهت اسهت که        ترینبزرگ. کنندمی

که    دارنهد عههده ز مقو  بشر را بهر  ی ملی مقو  بشر وریف  سنگین ارتقا و ممایت اهانهاد

امتمالی ناشی از سوء  هایپرونده یدربارهاز نظارؤ بر مکمرانی خوب و تحقیق  ترسادهالبت  

بنابراین نهاد ملی مقو  بشهر در میسهری متفهاوؤ از کهارکرد آمبودزمهانی       ؛نیستمدیریت 

بشهر به  مهداقل     البت  بهرای تبهدیل یهک اداره به  نههاد ملهی مقهو        . کندمی وریف انجام

بسهیاری از   مطمئنهاً و  شهوند مهی اصول پاریس شناخت   عنوانب  هاایننیاز است.  استانداردها

ب  جایگاه نهاد ملی مقو  بشر و کسهب   شدنتبدیل برای .یی داریدآشنا هاآنبا  قبلشما از 

 مختصهر سهوی نههاد بهرآورده شهود. خیلهی        باید ازموفقیت، شش معیار عمده وجود دارد ک

توضیح خواهم داد. ورایف و صهالمیت به  معنهای ایهن اسهت که         هاآنبرخی از  یدرباره

این ورایف باید برگرفت  از اسهناد   برخوردار باشد. ایگستردهتا مد ممکن از ورایف  نهادیک

خاصی اعمال شود و این بدین  هایمحدودیتالبت  باید مرتبا با مقو  بشر باشد.  المللیبین

 قرار دهد. مدنظررا  المللیبینهر نهادی هم  مقو  بشر مندرج در اسناد  معنا نیست ک 

مقو  کودکان، مقو  افراد معلهول، برابهری جنسهیتی و     یبرای مثال اداره من در موزه

آمبودزمهانی   نهادههای در کرواسهی   چراکه  بر عهده نهدارد   ایوریف  گرایانجنسهممقو  

در چهارچوب  ترجیحهاً  . البت  ورهایف بایهد   وجود داردمقوقی  هایگروهبرای این  ایجداگان 

 خهود را آغهاز نمایهد.    ههای فعالیهت ری اگهت قهانون  ازطریهق قانون اساسی بیان شود و ستس 

دقیق دولت برخوردار باشند بلک  بایهد   وارسیاز توانایی  باید تنهان ملی مقو  بشر  نهادهای

 وریفه  انجهام شباهت بسیاری به    سأل مو من مطمئن هستم ک  این  کنند نقدبتوانند آن را 

 روزمره آمبودزمانی ما دارد.

قهانون اساسهی که  بسهیار شهبی  به  کهارکرد         ازطریهق  و یا با وضع قانوناستقالل باید 
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آمبودزمانی است تضمین شود. این بدین معناست که  از فعالیهت قهانونی و اسهتقالل مهالی      

و در چهارچوب قهانون    گیرانه  سهخت  واقعهاً  انتصاب و انفصال باید هایروی و  بودهبرخوردار 

 صورؤ گیرد و چارچوب ورایف و اختیاراؤ با باتی داشت  باشد.

به  معنهای ایهن اسهت که  اداراؤ دارای       مو رعضویت و همکاری  ازطریق گراییکثرؤ

 ویهژه به  مختلهف در جامعه     ههای گروهباید همکاری پایداری بین و  کارکنان متنوعی باشند

تحقیقاتی  هایطرح مسأل  ک هنگامیبرقرار شود.  پتیرآسیبو  شدهراندهاشی  ب  م هایگروه

انتخاب آزادان  موضهوعاؤ   کنندهفراهمموضوعی خاص در میان باشد، این امر  هایاولویتیا 

 .هاستاولویتو 

هسهتیم و مطمهئن    روروبه  موضوعاتی است که  بها آن    ترینسختمنابع کافی از  تأمین

. تضمین اعطای بودجه  کهافی، نیازمنهد مهتاکراؤ     نظریدهمبا من  بارهایندرهستم ک  شما 

 است. مجلسیمتفاوؤ دولتی و  ساختارهایسخت با 

و عمهل به  ایهن     انهد شهده  بنهدی  فهرست ،نهاد ملی مقو  بشر هایمسئولیتهمچنین 

از  هها مسهئولیت بنابراین ایهن   ؛استمستلزم نظارؤ بر وضعیت نقض مقو  بشر  هامسئولیت

فراتهر   کنندمیناشی از سوء مدیریت و نقض مقو  شهروندانی ک  ب  ما شکایت  هایپرونده

 این مقو  از سوی مقاماؤ دولتی نقض گردیده است. شودمیچون امساس  رودمی

دولتی و وریفه    هایسازمانالزم است تا از مجم کاری سنگین ک  از ارتباط با  عالوهب 

 سهازی هماهنهگ مشهو    این مجهم کهاری   خن ب  میان آورم.س شودمیما ناشی  المللیبین

 مسأل این است.  المللیبینو نیز مشو  تصویب اسناد  المللیبین استانداردهایقوانین ملی با 

 سازوکارهاسهت مقهو  بشهری و دیگهر     نهادههای مسهتقل به     ههای گزارش ارائ ب  معنای 

ارزه با شکنج  و میثا  مقهو   کنوانسیون مب همچنان ک  سال گتشت  گزارش مستقلی را ب 

 داریهم  عهدهبنابراین مجم کاری ک  برای تحقق این وریف  بر  ؛کردیم ارائ مدنی و سیاسی 

 تداوم است. درمال المللیبینمقو  بشر  نهادهایبسیار سنگین است. البت  همکاری با 

بشر است  مقو  یدرزمین  رسانیاطالعما آموزش و  هایمسئولیتیکی از  ک اینافزون 

اداره مهداقل قبهل از اعطهای     چراکه   داردک  تا مدودی با کارکرد آمبودزمانی سنتی تفاوؤ 
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ملی مقو  بشری این وریف  را بر عهده نداشهت. البته  بهرای مصهول به        نهادهایجایگاه 

نداشهت    اشمالینهادی ک  هیچ کنترل بر منابع داشتن استقالل مالی میاتی است.  ،موفقیت

ورایف خود را ب  نحهو صهحیح انجهام دههد و اسهتقالل داشهت  باشهد،         تواندنمی واقعاًباشد 

ملهی   نهادههای  که   طورهمانف سازمان بسیار میاتی است. استقالل برای انجام هم  ورای

از  هها آنی مستقالن از عملکرد  باید راستیب  ،شوندمی تأسیس هادولتمقو  بشری توسا 

 دولت اطمینان ماصل شود.

باید بگهویم نههاد آمبودزمهان     کرواسی صحبت کنیم مورد در تردقیقخواهیم خیلی اگر ب

نههاد آمبودزمهان سهنتی     عنهوان ب در عمل  ومدل دانمارک  براساس 0993کرواسی در سال 

ناشی از سوء مدیریت یا نقض مقو  توسها مقامهاؤ دولتهی     هایپروندهشد ک  ب   تأسیس

 ایرسهان  کرد و مضور  وریف انجام آفرینیجنجالبدون ، هاسال. اداره برای کندمیرسیدگی 

که  از   ندشهد مهی از وکالیهی تشهکیل    منحصهراً صهفری داشهت. کارکنهان     تقریباً محدود و

آمده بودند و از کارشناسان خبره در این موزه بودند و ب  شکایاؤ دریافهت شهده    هاوزارتخان 

ما ب  نهاد ملهی   شدنتبدیلنکردند بعد از اما بعدها شکایاؤ زیادی را دریافت  ؛دادندمیپاسخ 

 شروع ب  دریافت شکایاؤ نمودیم. ،مقو  بشر

 المللهی بهین  یهها آزادیمقو  بشر و  یدرباره گرفت صورؤقانونی یراؤ ییکی از تغ قبالً

 ارائه  کرواسی را ذکر کردیم و در کنار آن ب  اختیهارؤ آمبودزمهانی کالسهیک در     موردقبول

و نیز ب  استقالل آن اشاره داشتیم. این سه  عنصهر    هاگزارشظراؤ و پیشنهادهای خاص، ن

سازمان من امکان این را فراهم کرد تا خواستار ب  دست آوردن جایگاه نهاد ملی مقو   رایب

 مجهدداً اعتبار آن  3102 گردید و در سال جایگاه الف اعطا 3110در سال  روازاینبشر باشد. 

 مون گسترش رسالت ارتقای مقو  بشرپیرا 3110از سال  شده ارایاصلی  پیشنهادشد.  تأیید

آمبودزمهانی همکهاری    نهادههای ک  گفتم بها دیگهر    طورهمانک  اهمیت زیادی دارد.  است

آمبودزمانی برای کودکان و افهراد معلهول و بهرای برابهری جنسهیتی      درمال ماضر داشتیم و 

که    و ستس اصالماؤ قانون اساسهی  ای منطقمالی کافی، افتتاح اداراؤ  تأمینداریم. البت  

باعث گردیهد تها مسهئولیت خطیهری در ارتقهای       ،برای ما امکان تغییر قوانین را فراهم نمود
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آن  یدربهاره و امکان دسترسهی که  امهروز     ایمنطق ؤ امقو  بشر داشت  باشیم. افتتاح ادار

گتشهت  دو اداره  ما سهال   پیشنهاد شد. 3102و هم در سال  3110بحث کردیم هم در سال 

در را  ایمنطقه  سهومین اداره   زودیبه  را افتتاح کردیم و خیلی مفتخرم ک  بگویم  ایمنطق 

 .افتتاح خواهیم کرد 0دومین شهر بزرگ کرواسی یعنی شهر استلیت

 زیرااست  شدهنهادین آمبودزمانی برقرار بوده و متی  نهادهایهمچنین همکاری با دیگر 

ماضهر   درمالک   هرچند نماییمهمکاری امضا  یدربارهرسمی  نام تموافقما تصمیم داریم 

اما برای اطمینان از تحقق چنهین پیشهنهادی به  امضهای ایهن       بینیمنمیلزومی ب  این کار 

 اقدام نمودیم.همکاری  نام موافقت

 گزارشهی که  قهبالً    ارائه   ازطریهق  تنهان  ما با نظام مقو  بشر سازمان ملل مو رتعامل 

 ،متهی تعهامالؤ روزمهره مها     بلک  در ایهن مهورد   شودمیآن صحبت کردیم ماصل  یدرباره

 بوده است. مو رو غیره  هادادهبسیار،  هایپرسشنام 

 در ترکیب کارکنهان  تنهان قومی  هایاقلیتدر ارتباط با  خصوصب  گراییکثرؤتضمین 

دو نفر به  نماینهدگانی از   )ر، شورای آمبودزمانی مرکب از هشت نف تأسیسبلک  با  هویداست

 ههای سهازمان  تهر دقیهق نمایندگانی از جامع  مدنی یا ب  عبارؤ  جامع  دانشگاهی، دو نفر ب 

و دو نفهر نیهز وابسهت  به       نگهاران روزنامه  عضو انجمهن   نگارانروزنام ، دو نفر از غیردولتی

مختلهف   ههای سهازمان محقق گردید. همچنین همکاری بسیار خهوبی بها    (قومی هایاقلیت

به  مها کمهک     واقعاًک   ایمکردهبرقرار  ایمنطق محلی و  غیردولتی هایسازمانبا  خصوصاً

 .کنندمی گراییکثرؤزیادی در تضمین 

دریافهت کهردیم در راسهتای ممایهت از اصهالح       3102یکی از پیشنهادهایی ک  در سال 

ر سال گتشت  پیشنهادی را بود. د مجلسدر  ایجلس قوانین و نیز تشویق موافقت با تشکیل 

 نمودیم. مجلستقدیم  خصوص اینبرای تغییر قوانین در 

داشتن بودج  کهافی اهمیهت   دریافت کردیم  3ک  ما از آی. سی. سیپیشنهادی  براساس

                                                            
1. Split 

2. ICC 
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خیلهی جهدی بهرای افهزایش بودجه  داشهت         ایمتاکره دهدمیما امکان  زیرا ب زیادی دارد 

 هانام ، اسناد، هایادداشتاست ک  در هم   پیشنهادهاییز بخشی ا مسأل بنابراین این  ؛باشیم

بهها  هههاسههالدر طههول مسههأل  بودجهه   افههزایش بودجهه  قههرار داشههت. مههاوی هههایایمیههلو 

افزایش مشخصی داشت  اما مشهود نبوده زیرا هنوز رقم  نهایتاًهمراه بوده ک   فرازوفرودهایی

تها بها اسهتخدام کارکنهان      سازدمیادر همین افزایش ما را ق .شودمیخیلی کوچکی را شامل 

باشهیم. کهل    روی عملکرد بهتری داشت در سال جاری در انجام بهتر موضوعاؤ پیشبیشتر 

. مطمئنم این بودج  در قیاس با بودج  برخی از است میلیون یورو 2/0بودج  ما برای امسال 

 یدربهاره ر اسهت.  میلیهون نفه   چههار  اداراؤ شما بسیار پایین است اما جمعیت کرواسی فقا

بودج  ممایت خهواهم   فراواناز افزایش مطمئن نیستم اما  هانسبتاین  ارتباطیبیارتباط یا 

 کرد.

باعث شده تا اداره ما  مسأل ورایف است و همین  ترینمهمممایت از مقو  بشر یکی از 

ر داشهت   ماضه  مال درچ   نهاد ملی مقو  بشر بود و ک  زمانی درچ   متفاوتی کامالًتجرب  

 یههای نشستبرگزاری میزگردها،  ازطریقما اما ممایت از مقو  بشر ب  چ  معناست؟  ؛باشد

چاپی، الکترونیکی  هایرسان چ  در  ایرسان مختلف، مضور  اننفعذیبا  هاینشستمتنوع، 

 درخصهوص اجتمهاعی امهروزی مبهادرؤ به  آگهاهی بخشهی عمهومی         ههای رسان و چ  در 

 .ایمردهکموضوعاؤ مقو  بشری 

زیهادی   پرسهنلی  ههای مهارؤنیازمند  اشاره گردید ب  آنک  چندین بار  0دسترسیقابلیت 

پناهندگان شهروع   ک زمانیبگویم ک  همین امروز یکی از کارکنان ما از  توانممیاست لیکن 

ب  عبور از کرواسی در سر راه خود به  سهمت اروپهای غربهی نمودنهد در مهرز صربسهتان و        

این افهراد به  ایهن     چراک  داریم جویانپناهاست. ما دو مشاور در مراکز برای  کرواسی مستقر

فهراهم شهود. مها همچنهین      هاآنمراکز منتقل خواهند شد تا سرپناه و کمک ضروری برای 

 وکرواسی بازدید کهردیم   هایزندانملی پیشگیری هستیم. از یکی از  سازوکارامروزه دارای 

                                                            
0. Outreach ارائ  خدماؤ خارج از محل و در مکانی ک  مورد درخواست یا نیاز است. م یعنی 
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ایهن اقهداماؤ مسهتلزم     .شهود مهی اداره  المللهی بهین  اردهایاسهتاند مطابق بها   دیممطمئن ش

تها مهد ممکهن در بهین مهردم       کنهیم میبسیار است اما سعی  هایمهارؤ، بودج  و هاتالش

 ههای مههارؤ و  کنهد مهی زیادی را ایجاد  هایچالش مسأل  نباشیم. البت  ک  ای مضورداشت 

 یا کارکنان دارای مهارؤ در ن جدیدتنها ب  معنای این نیست ک  ما مجبوریم کارکنا پرسنلی

در مقابهل   نهوعی به  این معنا نیز هست که  مشهاوران قبلهی     ب بلک  را اجیر کنیم  زمین  این

فکهری و   ههای روشما مجبوریم از  رواین از ،دادندمیکاری جدید مقاومت نشان  هایروش

البت  این امر یم. باش تر پتیردسترساطمینان ماصل کنیم طوری ک  برای مردم جدید کاری 

 تهرین عهالی و ب   باشیم. ما مجبوریم خیلی شفا  است کرده پتیرآسیباست و ما را  برزمان

اما هنوز  ؛خاص خود را دارد هایچالشنیز خطراؤ و  مسأل اما این  بمانیموفادار  استانداردها

ورتهر از  افهرادی که  خیلهی د    پتیرترینآسیبب   این است ک  چگون  دپرسشی ک  وجود دار

، دسترسی داشت  باشیم کنندمیزندگی  دورافتاده روستاهایقرار دارند یا در  ایمنطق اداراؤ 

 .باشیم باخبر مشکالتشانتا از موقعیت و شویم نزدیک  هاآنیا متی ب  

 ههای چهالش  راسهتی به   ،باشهد مینهاد ملی مقو  بشر نیز  ر مقیقتد ک زماناداره آمبود

 ههای چهالش وضهعیت و   دارداست ک  سهعی   هشت پاییهمچون  و دکنمی تجرب زیادی را 

ایجهاد سهازگاری بهین رسهیدگی به        مورد رسیدگی قرار دهد. زمانیکبسیار متفاوتی را در 

ناشی از سوء مدیریت سنتی با رویکرد مبتنی بر مقو  بشر، کار سختی است. در  هایپرونده

آیا ما باید پرونده افهرادی که  مقهو       کاینزیادی مطرح است.  سواالؤاداره بین خودمان 

 نهادههای شهامل   مسأل این  ک اینتوسا مقاماؤ دولتی نقض شده را بررسی کنیم یا  هاآن

 مسهأل  تبعیض تحقیق نکنهیم امها وقتهی     یدرباره؟ ما تصمیم گرفتیم شودمیخصوصی نیز 

 مسهئول ارجهاع   نهادههای نقض مقو  بشر توسا بخش خصوصی مطهرح باشهد به  دیگهر     

اگهر بهرای    کنهیم میبر وضعیت نیز نظارؤ داریم. شکایاتی ک  دریافت  باوجوداین. دهیممی

گهزارش   مجلسب   نهایتاًو  دهیممیقرار  موردبررسیباشد  مثال علی  نهاد خصوصی خاصی

 .کنیممی
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 3103بنابراین در سال جاری و گتشت  تعهداد شهکایاؤ در کرواسهی در قیهاس بها سهال       

درصهد بهود؛ که  رقهم      22داشت  است، میزان افزایش در سال گتشهت   درصدی  21افزایش 

ک  گفتم مها   طورهمانزیاد نیست اما  هاپرونده. واقفم ک  تعداد کل شودمیباالیی محسوب 

و نه  کهاهش آن    هها پرونهده کوچکی هستیم و هد  من افزایش بیشتر و بیشتر  نسبتاًکشور 

و امیدوارم این تعداد در انتههای   کارکردیموع ب  نفر کارمند شر 21ما در سال جاری با است. 

که  شهامل سهوء مهدیریت،      اندفعالیتنفر برسد. این افراد در پنج بخش مشغول  20سال ب  

که  اشهاره    طهور همهان آمبودزمانی کالسیک و همچنین ورایف ممایت از مقو  بشر است. 

اورد ما مربهوط به  اداراؤ   بیشترین دست کنممیمیلیون یورو است. فکر  2/0داشتم بودج  ما 

داشهت    سهوالی آوردیم. در ادام  اگهر   دستب یک و نیم سال گتشت   ک  طی باشد ایمنطق 

 باشید جواب خواهم داد. خیلی ممنون.

 نشست: رییس

 یدربهاره هم  کلماؤ کلیدی ک  در ذهن من بهود و   یدرباره عمالًک  شما  کنممیفکر 

و  3«شهناخت  شهدن  »، 0«قابلیهت دسترسهی  »د مثهل  بحث خواهیم کهرد اشهاره کردیه    هاآن

ممکهن اسهت    که  ایهن من ما نیاز ب  تفکر داریهم بهرای    نظر ب  .«دسترسی ب  منابع کافی»

 درزمانیامروزی است: چطور  باؤ صالمیت را  هایچالشک  از  شت  باشدوجود دا اتیتناقض

 هایتهان صهحبت ر شهما د  .نمهاییم ست تضهمین  روروب دولت با موضوعاؤ مختلف فوری  ک 

در مهرز صربسهتان و کرواسهی     هها چهالش اشاره کردید ک  کارکنان شما برای مقابل  با ایهن  

بررسی کنهیم   را در درون اتحادی  اروپا مسأل خواهد بود این  بجال مخصوصاًمستقر هستند. 

وب بلکه  در چهارچ   المللیبیندر چارچوب  تنهان را  مو رچندجانب  گرایی  تواندمیک  چگون  

 تضمین نماید. ایمنطق 

                                                            
1. outreach 

2. visibility 



 

 )مدیر مرکز مقو  بشر فنالند( 7سیرپا راشیو

 
. مهن بهازرس نیسهتم    کنممیمن هم ب  سهم خود از سازمان دهندگان این مراسم تشکر 

مراسهمی   یزمهان ههم ب  خهاطر   3. بازرس پتری جاسکالنینکنممیاما با اداره آمبودزمان کار 

باشهد. مهن خیلهی     مضورداشهت  بالتیهک نتوانسهت    –یاسکاندیناودیگر در آمبودزمان موزه 

 خیلی کهم اتفها    معموالًخوشحالم ک  فرصت مضور در نشست آمبودزمانی را پیدا کردم ک  

 .افتدمی

سخنران پیشین، آمبودزمان کرواسی از تحوالؤ آمبودزمان صحبت کرد ک  بسهیار شهبی    

کمهی بها آن    ،ورهایف  سهاختاربندی  ما در ملراهک   هرچندب  اتفاقاؤ آمبودزمان فنالند بود 

م به   انتهو مهی  تهر سهریع چهون خیلهی    مهن را رامهت کردیهد    شما کار درواقعمتفاوؤ است. 

الزم بود تها   صورؤاینصحبت کنم در غیر  هاآن یدربارهک  قرار بود  کنماشارهموضوعاتی 

ی شهبی   داشت  باشم ک  خیل هاچالشاصول پاریس، تفکراؤ و  یدربارهتکراری  هایصحبت

                                                            
1. Sirpa rautio 

2. Petri jääskeläinen 
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ما یک  درهرمال. کردمی ارائ ، ساختار متفاوتی را ملراه یدرباره مدودی تاب  هم بودند اما 

 مهال  درماضهر توسها دیگهر کشهورهای اسهکاندیناوی       مهال  درمدل فنالندی داریم که   

آمبودزمان و نهاد ملی مقو  بشر خود را با ب  نحو مشاب  و با منابع  نروژ است. بردارینسخ 

سوئد را نیز اضاف  کنم که  تفکهر مشهابهی دارد.     توانممی .زیادی تجدید ساختار نمود بسیار

آمبودزمان اسلوونی شهنیدم که  تفکهراؤ مشهابهی      مقامقائمهمچنین از عضو میزگرد قبلی، 

مهن   ازنظرشده ک  علت این امر  بردارینسخ  بنابراین این مدل از بسیاری از جهاؤ ؛داشت

ک  بایهد   هست نیز تشخیص این نکت  بلک  خوب است خیلی آمبودزمانی ؤاوجود ادار تنهان 

بنابراین ب  سراغ اصول پاریس نخواهم رفت  ؛در موزه ممایت اقداماؤ بیشتری صورؤ گیرد

آخهرین   خواهممی ، توضیح دادید.داردمیم الزا این اصول آنچ  یدرباره خوبیب شما  چراک 

ملی مقو  بشری وجهود   نهادهایمدلی برای  ک این تیر در ترکش خود را شلیک کنم و آن

ی و اشهکال مختلفه   هها مدلشود و ب  همین خاطر  تقویت محلی هایزمین الزم است  ندارد.

 است. موردپتیرشد و روجود دا

این توصیف بسیار ساده نهاد ملی مقو  بشر فنالند است. ما همچنین خوشهحال بهودیم   

بسهیار زیهاد به  دسهت آوردیهم. مها        ههای توصهی  بدون  ک  در دسامبر گتشت  جایگاه الف را

برای ورایف جدیهد خواسهتار    مخصوصاًمنابع بیشتری را  هاآنهمچنین خوشحال بودیم ک  

هیچ درخواست برای انجهام کهاری    اساساًکردیم  مجدد اعتباردرخواست  ک هنگامیبودند اما 

ب  همین دلیل مرکهز   باشد. خیلی سخت برای ما در طی پنج سال وجود نداشت ک  انجام آن

 است ک  بنیان دولتی دارد. بناشده مجلسیبر مبنای آمبودزمان  0گراکثرؤ و نهاد بشر مقو 

. مها در سهال   گهترد مهی آن  تأسیساست و س  و نیم سال از  یمرکز مقو  بشر نهاد جدید

 داریهم. قهرار   تشروع ب  فعالیت کردیم. من اولین مدیر هستم و هنوز در مسیر پیشرف 3103

از  کمتهر  منهابع مها خیلهی    که  چهون کهاری هسهتیم    ههای شیوهیافتن بهترین  مال درهنوز 

کنیم و ورایف را  بندیاولویت دهیممیاصلی ما است. ما باید آنچ  را ک  انجام  پیشنهادهای

و امیدواریم ایهن اقهداماؤ    شروع کنیمترتیب انجام دهیم. ب  همین خاطر باید اقداماتی را   ب

                                                            
1. pluralistic body 
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کردیم تا از انجهام همه  ورهایف     آغازمتفاوتی را  نسبتاً هایفعالیت. ستس داشت  باشد تداوم

قانونی اطمینان ماصل کنیم. ما به  لحهاظ کهارکردی مسهتقل هسهتیم و به  همهین دلیهل         

وابسهت   انجام دههیم امها به  لحهاظ اداری به  آن       کاریچ ب  ما بگوید  تواندنمیآمبودزمان 

برای موضهوعاؤ   عمدتاً، گروه مدیریت آمبودزمان کنیممیفعالیت هستیم یعنی در یک اداره 

به    مشهترک که  آن را   هرچند داریم رااما ما بودج  جداگان  خود  ؛اداری ب  وجود آمده است

امها   ؛میلیهون یهورو بودجه  دارد    2 تقریبهاً نهاد ملی مقو  بشر فنالند  .دهیممی ارائ  مجلس

مرکهز   متعلهق به   درصهد آن   01دارد و تنهها   تصاصاخقسمت عمده این پول ب  آمبودزمان 

اولین مشکل کوچکی ک  وجود دارد این است که  شهاید ایهن     کنممی، فکر استمقو  بشر 

بها آمبودزمهان    اینامه  موافقهت و  ایمآوردهاما ما منابع بیشتری را  ؛درست نباشد دقیقاًتعادل 

 بینهی پهیش بنابراین مها بها    ؛اریمدیگر دیکان کارشناس و تخصص مبنی بر استفاده متقابل از

ب  منابع بیشتری دسترسی داشت  باشهیم،   توانیمنمیدر این شرایا مالی بسیار سخت  ک این

 را ب  مداکثر برسانیم. افزاییهمسعی کردیم 

ماضهر   مهال  درمقهو  بشهری داریهم و     0نماینهدگی  هیهأؤ ما گفتم  قبالًک   طورهمان

 گهرا کثهرؤ  قطعهاً ره آمبودزمهان  خود صهحبت کهنم. ادا   یگراکثرؤنهاد  یدرباره خواهممی

ضهرورؤ دارد تها    کهامالً فنالندی است و لتا  دانانمقو . آمبودزمان شامل گروهی از نیست

نیهز هسهت.    کنندههماهنگنهاد  آمبودزمان، ، همچنیناز این گروه ارائ  دهیمتصویر بهتری 

تنها ب  ممایت و نظهارؤ کلهی    رونازای. کندنمیمرکز مقو  بشر ب  هم  شکایاؤ رسیدگی 

 .باشهد مهی رسیدگی ب  شهکایاؤ کهار سهختی     چونو این برای ما خوشایند است  پردازیممی

بازرسهی   011بهیش از   هرسهال و  کنهد مهی هزار شکایت دریافت  2 تقریباً هرسالآمبودزمان 

ین در کنهار  همچن هاآنرو ب  افزایش است.  ،ورایف جدید درنتیج و این روند  دهدمیانجام 

دارنهد.   هازندانبازرسی و  نهادهایزیادی از  بازدیدهایهنوز  ،خدماؤ در خارج از محل ارائ 

را مشهخص کهردیم و جلسهاتی داشهتیم امها       کهار  دسهتور ما نمایندگی مقو  بشر داریم. ما 

تغییر، پیهدا   مال درسوای اطالعاؤ  ک  شاید تاکنون موفقیت چشمگیری نداشتیم. پتیرممی

                                                            
1. delegation 
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یی گهو پاسهخ  سهازوکار کار سختی است. همچنین یهک   مسأل برای این  معنادارنقش کردن 

طرح عملیاتی ما را ساالن  تصویب و گهزارش سهاالن  را    هاآن، شودمیبرای مرکز محسوب 

 یهیهأت یها   مدیرههیأؤاما  ؛یی وابست  ب  مرکز استگوپاسخ سازوکار نوعیب و  کنندمی تأیید

 مهورد  دردر انجام ورایف روزان  ما دخالت کند، بیشهتر   تواندنمیاین از نوع دیگر نیست بنابر

، غیردولتهی چهل عضو، نهادههای  . کندمیکلی ایفای نقش  هایمشیخا هایاولویتتعیین 

نمایندگی هستند بنابراین تالش گردیهد   هیأؤی اداری سابق از اعضای هادانشگاهیان، نهاد

زمینه ، همهاهنگی برقهرار شهود چهون افهزون بهر        بین بازیگران مختلف در ایهن   مدودیتا 

 نهادههای شهبی  به  آمبودزمهان،     قضهاؤ صهالح  ی دفهاتر  اآمبودزمان و مرکز مقو  بشر، دار

و آمبودزمهان کودکهان    اطالعهاؤ تخصصی، نهادهایی بهرای برابهری، نهادههای ممایهت از     

امها فکهر   میلیهون زیهاد اسهت     2هستیم. این تعداد برای کشوری با جمعیتی کمهی بهیش از   

 موفق است. کاری موازیک  شبک  خوبی داریم ک  در برآوردن اهدا  و اجتناب از  کنممی

صحبت کنم. بعد از  مجلسآمبودزمان  یدربارهکمی  خواهممیب  خاطر ماهیت این مراسم 

تها متهتکر بشهوم که  مها دومهین        بیهنم مهی سفیر سوئد در مراسم افتتامیه ، الزم   هایصحبت

تشکیل دادیم. در ماه فوری  مراسم باشکوهی را ب  مناسهبت   0909را در سال  آمبودزمان جهان

آمبودزمان برگزار کردیم. این مراسم زمان مناسبی برای انعکاس  تأسیسرد نود و پنجمین سالگ

 و عی بوده استتوافق جم بر آرام و مبتنی نسبتاًتاریخ آمبودزمان بود. هرچند ک  فنالند کشوری 

بعهد از   هرمهال به  امها  در امهان بهوده،    هاجنگ ازجمل از مشکالؤ بسیار  بارها اداره آمبودزمان

متی در شرایا سهخت  این نهاد  گویندمیمورخین گردید.  تأسیسداخلی  هایجنگاستقالل و 

. و معتبهری بهوده اسهت    اعتمادقابلنماید و نهاد  وریف انجام هاسالتوانست  ب  نحو قابل قبولی 

 ،گیهرد مهی ؤ أیت مقو  بشری بسیار مستحکمی ک  از قانون اساسهی نشه  آمبودزمان از صالم

ایهن اداره، یهک اداره آمبودزمهان     شهود مهی گفته    که  اینبنابراین آمبودزمان از  برخوردار است

. از سهال  کنهد می، امساس غرور کندمیمعمولی نیست ک  فقا بر ابعاد مقوقی و اداری نظارؤ 

اداره آمبودزمهان  ب  همین دلیهل   و ؛ایمشدهمقو  اساسی  مقو  بشر و هایفعالیتوارد  0992

گفهتم آمبودزمهان    قهبالً که    طهور همهان  .شهود میبنیان طبیعی نهاد مقو  بشر تلقی  عنوانب 
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خود را در رسهیدگی به  موضهوعاؤ     اؤابتکار هاآن. کندمیهزار شکایت رسیدگی  2ب   هرسال

و یها   هها رسان عملکرد  نتیج لب این ابتکاراؤ یا و اغ انددادهجالب افزایش  یب  نحو ترگسترده

و امسهاس   کننهد مهی ب  موضوعاؤ مختلفهی برخهورد    هابازرسیدر  مثالًبوده است.  هابازرسی

 .شودمیو همین امر منجر ب  ابتکاراتی  است ایگستردهاین موضوعاؤ نیازمند بررسی  کنندمی

و  گهتاری قهانون موضهوعاؤ   مورد دران از سوی دولت ب  آمبودزم هاییمشورؤهمچنین اغلب 

 .شودمی ارائ مختلف  هایکارگروه

 91. نزدیهک  اسهت  هها قبول پیشنهاددر فنالند نرخ باالی  بسیار مهم هایویژگییکی از 

که    هسهتند  تکرارشوندهمشکالؤ  این پیشنهادها شامل .شودمیاجرایی  پیشنهادهادرصد از 

که    انهد سهاالن  تبدیل به  مشهکالؤ    درصددلی است و بع ماامن یانیازمند تغییراؤ ساختاری 

یی هاپیشهنهاد  از مسئوالن همیش ، تبعیتنرخ باالی  کناردر اما  ؛نشده است وفصلملهنوز 

 ناخشنودند. ندارند ک  توانایی اجرای آن را

مق مطلق دسترسی به  اطالعهاؤ اسهت.     کنماشاره ب  آن ویژگی مهم دیگری ک  مایلم

ارد و ن  اطالعاؤ دولتی دسترسی دارد. مرکز مقو  بشر ن  چنین مقهی د آمبودزمان ب  هرگو

 ایپرونهده وریف  بررسهی   و دهیمنمیرا انجام  ین  نیازی ب  آن دارد چون ما چنین تحقیقات

اطالعاؤ  مثالعنوانب همچنین  است. ترعمومینداریم. وریف  ما بیشتر در سطوح سیاسی و 

سازمان سیا در فرودگاه هلسینکی اخت کردیم.  پروازهایمال بررسی امت برای ایمان غیرمحر

دریافهت کنهد. ایهن ویژگهی      توانهد مهی اطالعاتی را  هرگون آمبودزمان از هر دستگاه امنیتی 

بدون وقف  ب  اطالعهاؤ دسترسهی    توانندمی هاآن واست  شدهواقع مو رک   باشدمی دیگری

 داشت  باشند.

ساعت  صورؤ گیرد  2-1 هایبحث کنمنمیو فکر  هددمیگزارش  مجلسآمبودزمان ب  

فرصهتی اسهت بهرای     دهیگزارش نیمچنین چیزی در فرهنگ ما وجود ندارد اما ه ک چون

زمهانی   مسهأل  ایهن   قرار دهنهد.  مدنظرمالمظاتی را را بترسند و  سواالتیتا  مجلساعضای 

 که  ازآنجهایی ت  باشهد و  ک  انتقادی نسبت ب  کهارکرد آمبودزمهان وجهود داشه     افتدمیاتفا  

آمبودزمان ورایفی در موزه مقو  بنیادی و مقو  بشر دارد چنین انتقادی نشان  خوبی است 
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 .اندبوده کوشسخت هاموزهدر این  ک اینمبنی بر 

اضاف  شدن  مال درک  در کرواسی و بسیاری از جاهای دیگر ورایف جدیدی  طورهمان

از سه  سهال    ملی پیشگیری و مرکهز مقهو  بشهر    سازوکاربنابراین آمبودزمان فنالند،  است

مالمظ  کردیم اولین  قبالًک   طورهمانبودند و  ورایفشانشاهد افزایش در  نوعیب گتشت  

ک  مسئولیت کنوانسیون مقو  افهراد معلهول را    است نهاد ملی مقو  بشر ب مربوط  ،تکلیف

تکلیف مشهترک مها    ک  شدهمشخصتی نظار سازوکاردو نوع  ،آن 22ماده در  .دارد عهده بر

 داریم. باهمخواهد بود و این اولین تکلیفی است ک  ما در سطح قانونی 

ب   مسائلسال گتشت  ما راهبرد مشترکی را توسع  بخشیدیم تا مطمئن شویم نگاه ما ب  

اجرای مقو  بشر و نیز ماکمیت  یدرزمین  ک شیوه راهبردی است ما یک هد  کلی داریم 

 نمهودار  خهواهم مهی سهریع   خیلهی . ایهم کهرده را هماهنگ  هایمانفعالیتمفید است و  قانون

اقهداماؤ مشهترک مها اسهت.      ازجمله   بینیدمیآنچ  در وسا نمودار  .کوچکی را نشان بدهم

ما . شودمیمربوط  گتاریقانون فرایندهایاغلب ب   هادیدگاهو  هابیانی برای مثال ابتکاراؤ، 

در عرصه    مخصوصهاً متفهاوتی   نسهبتاً ی هستیم اما شاید با مخاطبهان  همکار مال درهر دو 

ک  مها به  آمهوزش، کهارآموزی و مطالعهاؤ       بینیدمیسروکار داریم. همچنین شما  المللیبین

دیگری وجهود   مسائلمشغول است.  هابازرسیمبادرؤ داریم و آمبودزمان تنها ب  شکایاؤ و 

هستیم و هیچ کهاری را بهدون    ف روزان  و هفتگیدارد ک  نیازمند هماهنگی در اجرای ورای

همچنین این هماهنگی . کنیمنمیطر  مقابل آن را انجام داده یا ن  شروع  ک اینآگاهی از 

 ،بنهابراین ایهن همهاهنگی    ؛افتهد مهی ما زمین  همکاری کمتری هم داریم اتفا   ک زمانی در

 .زدسامیرا شفا   مو رچگونگی انجام ورایف مشترک ب  شیوه 

عملکرد مرکز مقو  بشر بحث کنم. در اینجا ورایفی را فهرسهت   یدربارهکمی  خواهممی

ممایت و نظارؤ عمهومی   یدربارههم  این ورایف . شودمیاز قانون ناشی  مستقیماًک   امکرده

که    طهور هماناروپایی است ک  در قوانین ما اهمیت خاصی دارد.  المللیبینو ستس همکاری 

 سهاختارهای اطالعاؤ بهرای   تهی روزان  طور ب  تقریباً توضیح دادند خوبیب کرواسی  آمبودزمان
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کارههای زیهادی    عمهالً نهاد مقو  بنیادی وجهود دارد.   بعضاًشورای اروپا و  بعضاًسازمان ملل، 

 .دهیمنمیهستیم و ب  هر چیزی جواب  گیرسختما وجود دارد و 

که  اولهین مطالعه  گسهترده مها       بایهد گفهت   کنیماشارهعینی  هاینمون اگر بخواهیم ب  

اما این ب  معنهای   ؛کندمیافتخار آموزشی خود  نظامب . فنالند ه استمقو  بشر بود یدرباره

به  همهین دلیهل     برای مقو  بشهر داشهت  باشهیم.    نقصیبیاین نیست ک  ما نظام آموزشی 

. ایهن مطالعهاؤ بهر همه      دب  طول انجامیانجام دهیم ک  یک سال  ایمطالع مجبور شدیم 

آموزشی داوطلبانه    هافعالیتتا سطح دانشگاهی و نیز برخی  دبستانیپیشسطوح آموزشی از 

زیادی وجهود   هایفعالیتگفت ک   توانمیکل  طورب متمرکز است.  ایمرف  هایآموزشو 

مقامهاؤ   و نه   غیردولتهی  ههای سازمانتوسا  هافعالیتاین نبودند.  مندنظامداشت ک  البت  

بنابراین گزارشی را منتشر کردیم که  نسهخ  انگلیسهی آن به  همهراه       ؛شده بودانجام دولتی

که  بگهویم برخهی     مخیلهی خوشهحال  اسهت.   دسترسهی قابلدر درگاه الکترونیکی  پیشنهادها

زبهان   کنهیم مهی و تهالش   شهده ماصلدر سطح برنام  درسی مدارس  مخصوصاً هاپیشرفت

اجراسهت و مها به      مال دروارد برنام  تحصیلی کنیم. این برنام   بیشترمقو  بشر را هرچ  

 0پودمهانی  سازدمیمرکت هستیم ک  ما را قادر  مال در ،محتویاؤ ترمحسوسسمت توسع  

 دارعههده  ایهن اسهت که    قرار دهیم  مدنظرک  باید  ایمسأل عرض  کنیم.  مندانعالق را ب  

آموزش قضاؤ، آموزش پلهیس   روازاینن است. اموری نباشیم ک  خود دولت مسئول انجام آ

 .دهیممیاز تعهداؤ دولت است ن  ما، ما امور تکمیلی را انجام 

، روش هامهارؤآمبودزمان کرواسی باید عر  کنم ک  منظور از  هایصحبتدر تکمیل 

مختلفی است ک  ما را از ورایف آمبودزمان سنتی یها رسهیدگی به      هایمهارؤانجام کار و 

آموزش و کارآموزی خهوب   ارائ یکی از کارهای خیلی مشکل نحوه . کندمیؤ متمایز شکایا

از  یکهی ایهن ، است دانانمقو  عهده بر عمدتاًاین وریف   کنیممیب  نحو صحیح است، فکر 

 فقها نه  همکهاری بها نهادههای مطالعهاتی و      ازطریهق  کنهیم میاست ک  سعی  هاییچالش

                                                            
1. modules 
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فکر  هستیم. ایرشت نیازمند رهیافت چند  بیندراینو البت   ب  مل آن اقدام کنیم دانانمقو 

آگهاهی بخشهی کهاربرد دارد. مها      برایاطالعاؤ  یارائ  یدرزمین ک  شرایا مشاب   کنممی

اطالعاؤ ب  شیوه قانونی هستیم اما نحوه انتقال مطلب  ارائ و  دانانمقو خواهان استفاده از 

 هاییملراهبگویم  خواهمنمیمن چالش بزرگی است.  ،مخاطبان وسیعو چگونگی ارتباط با 

ببهریم،   کارب  ترسادهمختلفی را برای برقراری ارتباط با زبان  هایشیوهسعی داریم  داریم اما

نحوه نگارش ب  زبان سهاده آمهوزش دادیهم تها      یدربارههمین هفت  تمامی کارکنان اداره را 

زبهانی   ههای نسهخ  ن را داشت  باشهند. البته  مها    امور، توان درک آ سازیساده ازطریقمردم 

استفاده  بوکفیسعمومی و  هایرسان الزم است. همچنین از  هاآنمختلفی داریم ک  هم  

 .دهندمیک  ررفیت نامحدودی را در اختیار قرار  کنیممی

 نیهز  0ورهایف موضهوعی   مهورد  درهمچنهین  بحث کردم. قبالً  جدیدمانتکالیف  مورد در

بررسی موضوعاؤ و افهزایش   منظورب  محدودی نسبتاًم. این وریف  را با منابع کردی صحبت

 المللهی بهین هنجارههای  از  نهوعی به  توجه    دههیم میآنچ  ما انجام  .دهیممیانجام  آگاهی

و بهدین   دههد مهی موضوعی را در کنار هم قرار  هایپرونده ،. سیستم داخلیاست ایمقایس 

بهرای   و کارآموزیبرای  ،برای آموزش ازجمل  ای اهدا  مختلفیبر هاآناز  توانیممیترتیب 

مها بهوده اسهت. پیرامهون      موردتوجه   سهالمندان نیهز  اطالعاؤ استفاده کنیم. مقهو    تأمین

و  ، بهبهود و ب  همهین ترتیهب افهراد معلهول در فنالنهد      این افرادچگونگی مراقبت صحیح از 

 اضاف  شدن است. مال درپیشرفت زیادی اتفا  افتاده و این فهرست 

اسهت. مها    «همکهاری » ،اگر بخواهم مرکز مقو  بشر را با یک کلم  توصیف کنم آن کلم 

ههم هسهت    کننهده سرگرماما  ،گیردمیو این کار کردن وقت زیادی را  کنیممیکار  هرکسیبا 

در هفته    که  چنهان  شهویم میو با عقاید مختلف آشنا  کنیممیمختلفی دیدار  هایگروهچون با 

مقهو  بشهری و مقهو      مسهائل ب   نوعیب ب  مدؤ دو روز همراه با هم  محققانی ک   شت گت

 انهدازی راهرا  ایشبک اقامت داشتیم.  یکی از مناطق فنالند[] الپلنددر  هستند مندعالق بنیادی 

                                                            
1. thematic work 
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 دسترسهی قابلدر فنالند برای مرکز  گرفت  صورؤتا مطمئن شویم هم  تحقیقاؤ  کردخواهیم 

مجهم بزرگهی از اطالعهاؤ     مسهأل    عمومی شدن آن کمک خواهیم کرد و البت  این باشد ما ب

 .دهدمیدر اختیار ما قرار  آن رارخدادها و نحوه اجرایی شدن  یدرباره

اروپها صهحبت کهنم امها چیهز زیهادی        المللهی بهین همکهاری   یدربهاره  خواهممی نهایتاً

ما همکاری بسیار خوبی با شهبک    .ایمنمآمبودزمان کرواسی گفت اضاف   آنچ ب   خواهمنمی

شهدن اسهت.    تهر محکم مال دراین همکاری  بینممیاروپایی داریم و خیلی خوشحالم وقتی 

دسهتاوردهای  مال اما در عین  شد باعث افزایش تکالیف ما خواهد این همکاری کنممیفکر 

تیم که  مرکهز   زیادی از همکاران دانمهارکی آمهوخ   هایدرس. ما کندمیزیادی را نصیب ما 

جهت سریع در  تغییر توانیممیآموختیم، ما  هاآلمانرا از  هاییدرسمقو  بشر بزرگی دارند. 

 درچطور از پهس موضهوعاؤ جدیهد     هاآن بینیممی ک هنگامیح مختلفی داشت  باشیم وسط

 .جالب ک  سودمند نیز هست تنهان . این امر اندبرآمده رهور مانند تجارؤ و مقو  بشر مال



 



 

 جلسه دوم –پرسش و پاسخ 

 نشست رییسپرسش: 
 نظهر تبهادل  معهر   در را آن تا دارم تمایل البت  و سوال دارم نکت ، چند س  یدرباره نم

 یهادی کهرده   0ههامربرگ  تومهاس  آقای از مایلم خصوصب  دارم؛ دیدگاه چند فقا. دهم قرار

 .کردیممی کار پاییارو شورای در یکدیگر با ما بودم، سفیر من ک  زمانی. باشم

 و اتخهاذ  که   گفهت  بهار یهک  او. بود اروپا شورای در بشر مقو  کمیسر هامربرگ توماس

 ملهی  و محلهی  سطح دو در باید هاآن. نیست کافی المللیبین و اروپایی استانداردهای تنظیم

 بایهد  ملهی  و محلهی  ههای دولهت  موضوع، این از اطمینان برای بنابراین ؛شوند گرفت  کار ب 

 ایجهاد  را مشهاب   ههای سهازوکار  دیگر یا آمبودزمانی یا بشری مقو  مستقل نظارتی نهادیک

 متفهاوؤ  درسهتکاری  و اخالقهی  هایدرزمین  یکدیگر با مالک و معیار کشورها کنند؛ چراک 

 .شود شمرده محترم باید ک  است

ای از جیهره زن عضهو  که   فهردی  عنوانب  و ایمبوده اینجا در مختلفی هایتجرب  شاهد ما

 را دیدگاهی خوبیب  توانممی من. کنم منعکس را دیدگاه این توانممی است، عمومی خدماؤ

صهداقت   به   گتاشهتن  امتهرام  اینجها  در. کنم درک داشت تأکید آن بر هامربرگ توماس ک 

 جانهب  از نظهری  این بنابراین، ؛است مهم داشتند خود دستان در را قدرتی چنین هایی ک آن

 .بیان آن اهمیت داشت ک  بود من

 مهن : بترسم سوال یک شما از خواهممی من سیرپا، آقای. است زیر شرح ب  من دوم نظر

ام. به  هنگهام   کهرده  زنهدگی  متحهد  ملهل  سازمان ویژه نماینده عنوانب  ایران و پاکستان در

                                                            
1. Thomas Hammerberg 
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 اطرخه  به   باید بنابراین و شویدمی مواج  مختلفی شما با ساختارهای دموکراسی، از صحبت

 وسهفید سهیاه  یک فرآینهد  و افتداتفا  می جامع  درون در دموکراسی توسع : ک  باشید داشت 

 در. هستید سوال من شما مخاطب اولین .شود هادولت ب  محدود نباید همایش این و نیست

 ب  جالبی ب  همراه راسل میرهد استادیار دانشگاه دارتموث کتاب 0گگر بنجامین 3103 سال

 است. کرده منتشر را «ساختار یک عنوانب  بشر مقو » نام

 آیا: است در پاسخ ب  این پرسش نهفت  بشر مقو  با سنت چالش ک  کندبیان می میرهد

 باید محلی موضوع هر زیرا است، هردو از مخلوطی درواقع محلی؟ یا و است جهانی موضوع

توانهد  مهی  متهی  بشهر  مقهو   اصهل، مرکهز   در. باشهد  داشت  هم باشد و عمومیت تأیید مورد

 یهک  عنوانب  را موضوع این است ممکن متی شما. بنویسد رسال  یک این موضوع یدرباره

 ازنظهر  ویهژه ب  مورد این در را شما نظر اختصارب  خواهممی من. بگیرید نظر در داخلی پروژه

 گونه  چ انسهانی،  کرامهت  منظر از ک  است من این منظور. بدانم غرب و اروپا اخالقی قواعد

 دو ایهن  بین چگون  ک  کنید بیان شما اگر کنممی قدردانی شما از عمیقاً من ؟بینیدمی را این

 کنید؟می برقرار تعادل

 (فنالند بشر، مقو  مرکز مدیر) یوشرو سیرپاپاسخ: 
 نهایت مهمهی را مطهرح کردیهد. ایهن    مال بیکنم شما سوال آسان و درعینمن فکر می

 مطمهئن  مهن . اسهت  بوده موردبحث فنالند در اخیر هایماه و هاهفت  در ک  است موضوعی

 شهما  .اسهت  شهده  برانگیهز بحث بسیار ماضر مال در هم اروپا در موضوعی چنین ک  هستم

 دفهاع  است راستین بشر مقو  کنندمی فکر ک  ازآنچ  شو  و شور با ک  بینیدمی را افرادی

 ارتباط برقراری برای. است مهاجر دگانپناهن بحث محور مول بیشتر موضوع این و کنندمی

 دارد وجود ایتالش فزاینده بشر مقو  از تریوسیع درک آوردن وجود ب  و مسائل این میان

 یهادگیری،  برای ما ک  کنممی فکر من اما ؛ندارد هم برای آن وجود آسانی پاسخ هیچ البت  و

 .کنیم درک ار مردم با ارتباط برقراری هایراه تا داریم سنگینی وریف 

                                                            
1. Benjamin Gregg 
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 همه   که   باشهید  داشهت   انتظهار  سهالمندان  و کودکهان  و عهادی  مردم از توانیدنمی شما

 در خههود، ایمرفهه  زنههدگی در هههم مههن. بداننههد جزئیههاؤ بهها را هنجارههها و هههاکنوانسههیون

 گاهی و محلی بسیار هاییمکان در اوقاؤ گاهی. امبوده کار ب  مشغول مختلفی هایموقعیت

 فکر هاارزش ب  و امکارکرده هاآن با بشر مقو  در مختلفی هایروش با رکزیم در دفتر نیز

 فکهر  زمهان ههم  و باشد محترم باید ک  چیزی کردید، صحبت انسانی کرامت از شما. کنممی

 که   است اصولی باشیم؛ داشت  آن مشارکت ضروری اصول شناسایی در تا ستا نیاز کنممی

 ب  تبعیضی مالتی چنین در کنمنمی فکر من درنهایت و شودب انسانی جامع  افراد هم  شامل

 و اصهول  به   توانیهد مهی  همچنین شما کنممی فکر من هاجهت برخی از بنابراین، ؛آید وجود

 نیز نگهاهی  3102 ستتامبر 01-02 تاریخ در آنکارا المللیبین همایش در قیدشده هایارزش

 ،نداریهد  توافهق  دیگهران  بها  لزومهاً  شهما   که  زمهانی  متی دادن گوش و امترام ؛باشید داشت 

 و بهدهم  توانسهتم می است ک  پاسخی بهترین این کوتاه مدؤ این در .است مهم و ضروری

 آقهای  بها  کهردن  کهار  از مهن . امکهرده  تجربه   شخصاً نیز من ک  است بوده چیزهایی هااین

 در انگیهزی گفتشه  توانهایی  او ام.بهرده  لتؤ اروپا شورای در سال 2 مدؤ طول هامربرگ در

 ک  دیدم را مردمی من. کند صحبت مردم با چگون  دانستمی داشت و واقعاً ارتباط برقراری

 .کردمردم صحبت می قلب با او زیرا کردندمی گری  سخنرانی او هنگام

 نشست رییسپرسش: 
 مها . گرفت قرار موردبحث کم خیلی اینجا در اخال . دارم سوال یک من ،0زکور بن آقای

 در عهالوه به  . دارد وجهود  اخهال   کمیت  یک ترکی  مثل کشورها از بسیاری در ک  دانیممی

 شهما  تجرب  براساس و هم وابست  است ب  چیزهم . است نشده صحبتهم ییگوپاسخ مورد

 ایهن  در مهراکش  که   گفتیهد  شما ای،مدیتران  انجمن چارچوب در و پادشاهی کشور یک در

 فردمنحصرب  و متفاوؤ ساختارهای یا هاسنت ب  توج  با راکشم پیام. است قرارگرفت  مسیر

 این فرستاد؟ توانبهتری می ب  چ  شکل را پیام این هایی،چالش چنین با مواج  چیست؟ در

                                                            
1. Benzakour 
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 فکهر  بهرای  خهوبی  ایهده  توانهد می بترورانید، را آن بتوانید شما اگر اما است، عمیق موضوعی

 .باشد در این مورد کردن

 زکور بن زیزعبدالعپاسخ: 
 که   بگهویم  بایهد  ساده خیلی اما بدهم؛ شما سوال ب  را پاسخ مناسبی کنممی تالش من

 مقهو   ههیچ  باشهد؛  نداشهت   وجهود  اخالقی ارزش هیچ اگر. ستا من شخصی نظر فقا این

 عمهل  مها  ک  روشی هر ب  چون است، ایساده موضوع این. داشت نخواهد وجود هم بشری

 خهود  ذاؤ در آن ضهرورؤ  که   اسهت  نیهازی  این ،زمانهم داریم. نیاز درست عمل ب کنیم، 

در مراکش مها به     .کنیم رعایت مقو  دیگر مانند را بشر مقو  باید ما بنابراین ؛است نهفت 

اخهال  اسهت و شهامل     مهورد  درایم و اینک در دست من بروشهوری  این موضوع فکر کرده

 که  ایهن د مسهئول، بایهد داشهت  باشهند و     رفتارها و رویکردی است ک  در برخی از موارد افرا

 01بیهنم. مها   چگون  باید با یکدیگر کارکنیم. من از دو منظر انگلیسی و فرانسوی آن را مهی 

اصلی هستند ک  من باید دوباره ب   01ها بنابراین، این ؛ها متکی هستیمداریم ک  ب  آناصل

ها را ک کد رفتاری داشت  باشد. ما آنعنوان یک واسط ، باید یکنم. آمبودزمان ب ها اشارهآن

دههیم و بهرای   المللی مطابقهت  را با قوانین بینها ایم آنایم و سعی کردهماده ب  ماده نوشت 

نهاد میانجی و واسط  عنوان یکهمین مخاطبان باید این آگاهی را داشت  باشند ک  ما هم ب 

ههای  تا الگویی را برای اداراؤ و سازمانکنیم و ما نیاز داریم عنوان مدیران عمل میو هم ب 

آن عمل کنند؛ زیرا اگهر شهما مکمرانهی خهوبی نداشهت        براساسها دهیم ک  آن ارائ محلی 

گهتارد  کس ب  شما امترام نمیهای شما تکی  کند، هیچتواند ب  تصمیمکس نمیباشید، هیچ

هها زنهدگی کنهیم و    لعملبرخی از دسهتورا  براساسک   یک مقیقت است. ما نیاز داریمو این

 ها دسترسی داشت  باشند.مردم هم باید ب  این دستورالعمل

 نشست رییس
مقهو  بشهر    یزنم کسی ک  درزمینه  خیلی ممنونم جناب آقای بن زکور. من مدس می
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-فلسف  امروز، این موضوع به   براساسکند، پیرو مکتب فرانکفورؤ است. درواقع مطالع  می

را  مسأل اهمیت ندانست  است و ما شاید باید این تی هگل آن را کمصورتی تفسیر شده ک  م

 مورد مالمظ  قرار دهیم.

های جدید تطبیهق دهنهد،   نهادها باید خودشان را با برخی موضوع ب  نظر منپرسش: 

تثبیهت برخهی از ایهن     مهورد  درکننهد.  مقو  بشر فعالیت مهی  یهایی ک  درزمین ویژه آنب 

 ید؟کنچ  فکر می مسائل

 (آمبودزمان کرواسی) 7لورا ویدو ویچپاسخ: 
آید این است ک  شاید این تثبیت نباید ب  هر قیمتی ممنونم، اولین چیزی ک  ب  ذهنم می

کنم ک  ما باید از تغییهر اسهتقبال کنهیم. تضهمین     باشد. تغییر چیز خوبی است و من فکر می

 ؛مدیریتی است مسأل ت، بلک  یک مقو  بشر نیس مسأل  نظرم ب ها کردن  باؤ دستورالعمل

خوبی و درست بنا کنیم و بعد اگر الزم البت  ب  معنای این است ک  پای  و اساس امور را ب  و

بنابراین من تمایهل دارم بگهویم    ؛ها را با توج  ب  وضعیت جامع  تغییر دهیمبود دستورالعمل

در طول زمان دارای  مسائلاست، ها الزم ریزی درست ک  برای تعیین اولویتپای  ک  با یک

تهر از  چیهز مههم  توانم بگویم امروز در سازمان ما هیچک  مینحویارزش متفاوتی هستند؛ ب 

 شود نیسهت و روز بیشتر هم میها روزب آیند و تعداد آنپناهندگانی ک  ب  کرواسی می مسأل 

 فرصت هاآن ب  و دارند رؤمها ک  است باانگیزه کارمندانی داشت نظر در باید آنچ  نظرم ب 

 بها  مرزههای  در امهروز  که   گفهتم  مشهاورم  همکاران از یکی ب  من. است شدهداده یادگیری

. بهرود  آنجها  ب  ک  گفتم او زدم و ب  تلفن یکی از کارشناسانم ب  ک  نبودم من این صربستان

 کلیمشه  باشهم،  اینجها  بایهد  که   کهنم مهی  فکهر  من» گفت و زد زنگ من ب  ک  بود او این

است و ما  خوبی چیز تغییر کنممی فکر من بنابراین «باشی موفق» گفتم هم من و «نیست؟

 دارد.می نگ  روزب  افتد،می اتفا  شهروندان برای و جامع  در آنچ  با رابط  در را

                                                            
1. Lora Vidovic 
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 رومانی آمبودزمانپرسش: 
 نههاد  یهک  فقا . ماسوالی دارم زکور بن آقای از من. هستم رومانی آمبودزمان عضو من

 بشهر  مقهو   یدرزمین  ک  داریم مراکزی اما ؛کندمی کار آمبودزمانی نهاد عنوانب  ک  داریم

 ایهن  در ولی کنیم توج  هاآن ب  مجبوریم ک  باشیم داشت  مسائلی است ممکن. کنندمی کار

 هاآن از یکی ک  کردید صحبت نهادی دو مورد در نیستیم. شما صالحذی نهاد تنها ما زمین 

 مایلم کند. منمی فعالیت واقعی شرایا روی بر ویژه طورب  دیگری و است سنتی آمبودزمان

 نههادی  دو یک موضوع وامد ک  مربوط ب  هر مورد درزکور  بن آقای بترسم شما از را سوالم

 که   دارد وجهود  ملهی شده، آیا راه ارائ  متفاوتی تفاسیر هاآن مورد در وشود میبردید  نام ک 

 چیست؟ ملراه مالت این در باشید؟ رسیده آن ب  شما

 (ترکی  آمبودزمان کارشناس) 7اونن کمال حمید
 آخهرین  ب  اشاره با. است انصا  و عدالت براساس ما نهاد استقرار شد بیان ک  طورهمان

 بهاالیی  سهطح  داشتن: دارم سوال یک من مقوقدانان، یدرباره رتیو آقای سخنرانی از بخش

 مهن  و دارد معهایبی  و مزایها  آمبودزمهان  در بشهر  مقو  یدرزمین  کارشناسان و کارمندان از

 کارشناسهان  دیگهر  یها  رتیهو  آقهای . کردید بیان را آن معایب از بعضی شما ک  زنممی مدس

 کنند؟ تحلیل را موضوع این توانندمی آمبودزمان

 (مراکش آمبودزمان) زکور بن عبدالعزیزپاسخ: 
باشهد؛   نداشهت   وجهود  تضادی است ممکن و نباشد مطرح صالمیت موضوع است ممکن

 و نههاد  دو این قانونی وضعیت ک  بینیدمی کنیدمی نگاه قانونی متون ب  شما ک  زمانی چون

. اسهت  عمهومی  بشهر  مقو  ک  گفتم شما ب  من .است شدهتعریف روشنیب  هاآن صالمیت

 عمهل  میانجی یک عنوانب  ما دموار مدیریت مورد در. است بشری مقو  ملی نهاد یکاین

موسسه    ازطریق هاشکایت همچنین رسد ومی ما دست ب  شکایت صدها یا هاده و کنیممی

                                                            
1. Hamdi Kemal Önen 
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 از برخهی . اسهت  گرایان زیستهم رابط  یک دارای ک  رسدمی ما دست ب  0ملی مقو  بشر

 یهک  در مها  بنهابراین  ؛فرستیممی موسس  ملی مقو  بشر ب  فقا یا و دیگر نهاد ب  را موارد

موسسه    به   را آن بگیهریم  تصمیم نتوانستیم واقعاً موردی در اگر و هستیم متقابل همکاری

 امهور  جریهان  تسههیل  خاطر ب  فقا را نهاد دو بین همکاری فرستیم. ماملی مقو  بشر می

 را مهوردی  هنهوز  کنیم،می کار واسط  عنوانک  ب  سالی 02 در طی ما دهیم؛ چونمی انجام

 موضهوع  اگهر  امها  ؛باشهد  شهده  مشهکل  یک ب  تبدیل صالمیت موضوع، آن در ک  یماندیده

 بها  کهامالً  مها . رسهید  خهواهیم  نههاد  دو در آن، مورد در ملیراه ب  ما باشد، مطرح صالمیت

زمهان  ههم کنیم و می کار یکدیگر با اما هستیم، متمایز نهاد دو ما. کنیممی همکاری یکدیگر

 دو ههر  در جداگانه   صورؤب  ضرورؤ صورؤ در ک  هستیم تیموضوعا روی کار بر مال در

 مها  اینجا در .دارد جریان خوبیب  مالت این در هم اطالعاؤ و گیردمی قرار موردبررسی نهاد

 .کنیمنمی کار واسط  نهادیک عنوانب  تنها

 ضهرورؤ  مداخله   که   ایزمینه   ههر  در پتیرفتیم و را میانجی اصطالح ما مارس 01 در

 شهکایتی  بشهر  مقهو   نقهض  مهورد  در گروهی یا فرد اگر. ایمکرده مداخل  ما است ردهپیداک

 هها آن بنهابراین  کنند؛ استفاده نقض این برابر در روشی هر از است ممکن هاآن است، داشت 

 قهبالً  بهاهم  فعلهی  آمبودزمهان  و مهن  زیهرا  اسهت،  دیگهر  موضهوعی  این اما ؛اندکرده مداخل 

 بها  ایجویانه  مسهالمت  صهورؤ به   مها  و اسهت  آمبودزمان نهاد وردم در صحبت .ایمکارکرده

 نیهز  صالمیتی و منافع تضاد هیچ. ندارد وجود مشکلی هیچ بنابراین داریم، همکاری یکدیگر

 باشهیم،  داشهت   یکدیگر با ها مبامثیپیشنهاد و هاتوصی  مورد در است ممکن ندارد. ما وجود

 .شویممی ملیراه کردن پیدا ب  موفق همیش  اما

 (آمبودزمان کرواسی)لورا ویدو ویچ 
 تقریبهاً  که   بگهویم  توانممی هستند، وکیل من اداره در شاغل کارکنان اکثریت. متشکرم

 دیگری هایتخصص فهرست این ب  سرعتب  کردم سعی من. هستند وکیل هاآن از دوسوم

                                                            
1. National Human Rights Institution 
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 مهددکار  زبهان،  تاداناسه  ،شهناس انسهان  شناسان،روان شناس،جامع  هم اضاف  کنم؛ مثل را

 امها  ؛امکهرده  فرامهوش  ماضهر  مال در من ک  دیگر برخی امتماالً و نگارروزنام  و اجتماعی

 قضهاوؤ  کهار  سهازی پیهاده  و تحلیهل  دنبهال  ب  هاآن خودشان، هم  تخصص ب  توج  بدون

 شت دا وکالیی کنیممی سعی ما معنا این در .هستند اروپا بشر مقو  دادگاه در خود مربوط ب 

 متخصصهین  و باشهند  داشهت   پهتیری انعطا  بیشتر دیگرعبارؤب  یا باشند مساس ک  باشیم

 خهود  روزانه   کارههای  در را هها آن و فرابگیرنهد  مقو  مورد در چیزهایی نیز دیگر هایرشت 

 خیلهی  دیگهر  طهر   از امها  است؛ مهم بسیار ما سس مو در مقو  مرف  بنابراین ؛کارگیرندب 

-موضوع در ما ب  بتوانند ک  باشیم داشت  هم پتیرتریانعطا  هایتخصص ما ک  است مهم

 .کنند کمک هستند مقوقی صرفاً ک  هایی

 (مدیر مرکز مقو  بشر فنالند)و شیسیرپا رو
 هها آن. هسهتند  خهوب  مها بسهیار   وکهالی  ک این جز کنم اضاف  ک  ندارم زیادی چیز من

 آن جزئیهاؤ  با داخلی مقو  مورد در را چیزهم  ینبنابرا باشند، داخلی وکالی تا دارند تمایل

 کهنم مهی  فکهر  من اما است؛ مهم بسیار موضوع این. کنند کار چگون  ک  دانندمی و دانندمی

 در بگیرند. من یاد را جدیدی هایمهارؤ توانندمی وکال. هستند موردنیاز هم هامهارؤ دیگر

 به   خهود  بازرسهی  انجهام  در بازرس یک ک  هستم مطمئن اما ایستم؛نمی معلم یک جایگاه

 درک از مداقلی بشر مقو  برای ک  موافقم همچنان من اما ؛دارد نیاز های مختلفیتخصص

 .شود داده آموزش باید قانونی هایپای 

 نهاد آمبودزمان مالت
 گرفته   تصهمیم  دولهت  زیهرا  است، قرارگرفت  موردبحث شدؤب  مسائل این ما، کشور در

 .کنهد  تأسهیس  را نهاد این بشر، مقو  ملی موسس  ایجاد برای ما تالش سال 2 از بعد است

 و امکهرده  ارائه   ماندرگاه اینترنتی در را آن از سندی درواقع من و کنیممی مالمظ  ما آنچ 

 ملهی  مرکهز  میهان  واقعهی  تضاد یک معتقدم ک  است این باشد جالب شما برای است ممکن

 به   بایهد  ک  چیزی بیشترین کنممی فکر بنابراین ندارد و وجود آمبودزمان یک و بشر مقو 
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 و بشهر  مقهو   که   ایمداده پیشنهاد ما. است بشر مقو  ملی مرکز یک ایجاد شود توج  آن

باشهد   هاییصالمیت دارای اغلب تواندمی ک  باشد ممایتی نهادیک باید مساواؤ کمیسیون

 کشورمان در ما ک  است این نظورمم. دهندمی پوشش را بشری مقو  مختلف هایجنب  ک 

 کمیسهیون  یهک  ویهک کمیسهیون مفارهت از اطالعهاؤ      .داریهم  کودکان برای کمیسیونی

 چنهین  .انهد شهده  نهادسازی و شدهتعریف خوبیب  هاصالمیت بنابراین و داریم ویژه نیازهای

 جهود و قوی بشری مقو  کمیسیون یک ک  جایی است، افتاده اتفا  نیز انگلستان در چیزی

 متشکرم. گیرد قرار موردتوج  باید ک  است چیزهایی هااین کنممی فکر من و دارد

 نشست رییسبندی جمع
 یعنهی  آن کلیهدی  کلمه   س  و 3109 سال تا را اروپایی آمبودزمان استراتژی خودم با من

 بشهری  مقهو   مختلهف  نهادهای با ما ک  زمانی دارم و همراه ب  را ا ربخشی و ارتباط تأ یر،

 در ما است، زیرا نزدیک شما نظراؤ ب  نیز اروپا اتحادی  امور وزارؤ نظر معاون کنیم،می کار

 اقدام گروه یک ب  ک  هستیم اصالمی نظارتی گروه یک پیوستن از روندی ب  دستیابی مال

 سهاختارهای  همه   بها  که   هستیم تالش در ما. است شکل یافت  تغییر ،اصالماؤ یدرزمین 

 و همسهایگان  و اروپها  امهروز  آنچ  .شویم مطمئن افزاهم همکاری یک م و ازکارکنی مستقل

 قانون غایی، هد  چون مفاهیمی مورد در بازاندیشی د،ندار نیاز آن ب  المللیبین جامع  تمام

 اصهل  به   متمم، کمک اصل شویم مطمئن توانیممی ما ک  است جاییاین و ؛است اخال  و

 از بسهیاری  در .اسهت  نزدیهک  داشهت  بیهان  صهبح  امروز ام جمهوررییس آنچ  و شهروندی

 و دارد وجهود  شههروندان  و هها دولهت  میهان  تعهاملی  چنین آناتولی سرزمین در ما هایسنت

 نشسهت  ایهن  ریهیس  عنهوان به   ک  خوشحالم بسیار من .است اخالقی اساسی مسیر یکاین

 آنچه   شهما،  تجهارب  خاطر  ب دهیم. ادام  تعامالتمان ب  بتوانیم ک  امیدوارم و شدم انتخاب

 است. ارزشمند بسیار روداریم، پیش ک  مسیری و ترکی  ما، برای ایدگفت  شما
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 (مجلس اوکراین) 7لوتکوفسکا والریا

 مهن  از که   دعهوتی  برای ترکی  آمبودزمان رییس از کنممی تشکر ابتدا، ممنونم و شما از

 سیستم فرآیند در آمبودزمان دستورالعمل من، موضوع .اندداشت  همایش این در شرکت برای

 در عدالت ما، اساسی قانون مطابق زیرا است، جالب بسیار موضوع این .است اوکراین قضایی

 امهور  این اجرای و دادگاه امور نمایندگی. شود اعمال دادگاه توسا خاص طورب  باید اوکراین

ای ممنوع اسهت. قضهاؤ   تأ یرگتاری بر قضاؤ ب  هر شیوه .است نشده داده اجازه دیگران ب 

ای ابتهدا در آمبودزمهان بهاز    بق قوانین اوکراین اگر پرونهده مطابق قانون مستقل هستند. مطا

شدن در آمبودزمان در دادگاه  ارائ پیگیری کند، ولی اگر قبل از را ها شود، آمبودزمان باید آن

 که   سهوالی  بنهابراین  ؛شده باشد، آمبودزمان دیگر صالمیت رسهیدگی به  آن را نهدارد   مطرح

 باشهد،  مهو ر  قضایی فرآیند مسأل  در تواندمی گون چ آمبودزمان ک  است این شودمی مطرح

 .کنیممی دریافت بسیار را بشر مقو  نقض ب  مربوط مسائل چراک 

 فرآینهد  و دادگهاه  فرآینهد  بها  رابطه   در را مشهابهی کار وساز ما قانون، مطابق چیز هر از قبل

 هها دادگهاه  داسهتفاده مور اسهت  ممکن داریم ک  اوکراین آمبودزمان قانون براساس اداری دادگاه

 آمبودزمهان  .گیهرد  قهرار  ملهی  یها  جمعهی  منافع یا افراد منافع و آزادی مقو ، از محافظت برای

 ایهن  آوریجمهع  و تهی  از را افراد و کند فراهم دادگاه برای را الزم مستنداؤ و مدارک تواندمی

 از محافظهت  بهرای  است ممکن افراد عمومی، قوانین با مطابق .کند نیازبی دادگاه برای مدارک

 ایهن  کنهار  در .کنند مطرح اداری هایدادگاه یا آمبودزمان در را خود شکایت خود منافع و مقو 

 بهدون . دهنهد  قرار کمیسیونرها اختیار در را هاآن معتبر کتی یا اصلی مدارک باید افراد موضوع،

 خهود  شهکایت  ک  فردی .داشت نخواهد را مربوط دادگاه در مضور اجازه کمیسیونر مدارک، این

 و کنهد  معرفهی  را خهودش  واقعهی  و کامهل  طورب  باید کند،می مطرح اوکراین آمبودزمان در را

 فهرد  کنهد می  ابت ک  باشد اوضاعی وخامت دهندهنشان و دقیق کامالً کندمی ارائ  ک  مدارکی

                                                            
1. Valerya Lutkovska 
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 ک  است مدارکی نچنی بررسی و مالمظ  از بعد. نیست دادگاه در خود از دفاع ب  قادر تنهاییب 

 یها  کنهد  مطهرح  دادگهاه  در را مورد این تواندمی موردنظر فرد آیا ک  گیردمی تصمیم آمبودزمان

 موضوع کودک، یک والدین میان دادگاه در اکنون مثال برای اگر. است کلی قانون این اما ؛خیر

 از اعدفه  مسهئول  کسهی  چه   باشد، مطرح کودک آن کردن زندگی مکان ب  مربوط ایمشاجره

 کسی چ  باشد، نداشت  وجود موضوع این برای اختصاصی نهادیک اگر است؟ کودک آن مقو 

 ویهژه  اجتمهاعی  عادی، خهدماؤ  شرایا در دارد؟ عهده بر را کودک آن مقو  از دفاع نمایندگی

 هسهتند  اشخاصهی  هااین اما ؛بگیرند عهده بر را کودک منافع نمایندگی توانندمی کودکان برای

 چنهین  در. اسهت  منهافع  نماینهده  بهدون  کهودک  بنابراین ؛هستند موضوع در درگیر شانخود ک 

 وارد کهودک  نفع ب  و دادگاه روند در تواندمی آمبودزمان ا باؤ، برای مدرکی هیچ بدون مواردی

 .بگیرد عهده بر را او منافع از نمایندگی و شود

 مشهارکت  امکان اوکراین گاهداد. است قضایی فرآیند در آمبودزمان دخالت موضوع مهم،

 نخواههد  بشر مقو  گروه شرایطی چنین در .دهدنمی را قضایی رسیدگی روند در آمبودزمان

 در و دههد  انجهام  قضهایی  رسهیدگی  فرآینهد  در کننهدگان شهرکت  از را قهانونی  دفاع توانست

 مطهابق  .باشد داشت  دخالتی دادگاه در قضایی رسیدگی مرمل  در یا دادگاه از پیش تحقیقاؤ

 دادرسی گرفتن نظر در و دادگاه در مضور مق تنها بازرس شد، ذکر باال در ک  قانونی مفاد با

 بهر دادگهاه را   توسها  دادخهواهی  آیین مقو  با انطبا  و وضعیت بر نظارؤ منظورب  کیفری

 شهاهدان  و قربانیان فرد، مق از دفاع اوکراین هایدادگاه کیفری روی  ب  توج  دارد. با عهده

 وجهود  ایویژه نهاد ما، قانون براساس اما شود؛می انجام هاآن وکیل توسا انحصاری طورب 

. دههد  قهرار  نظهارؤ  انضباطی خودش مورد هایمسئولیت ازطریق را قاضی تواندمی ک  دارد

 مهورد  در قهانون  بها  مطهابق  گهروه  ایهن  در .است قضایی صالمیت باالترین دارای گروه این

 شهاهد  را بغرنجی وضعیت اگر و دارم مضور آمبودزمان نماینده عنوانب  من ،قضاؤ وضعیت

 به   دادگهاه  برگهزاری  رونهد  مهورد  در را خود نگرانی ک  دارد وجود من برای امکان این باشم

 .باشد ا باؤقابل و مستند و باید باشد اساسبی نباید من درخواست این. دهم ارائ  گروه فو 



 111 های روز دوم سخنرانی

 توانممی است دادگاه جریان در ماضر مال در ک  آمبودزمان ضوع و بازرس عنوانب  من تنها

 نقهض  از را ههایی نشان  اگر بنابراین ؛باشم داشت  دادگاه برگزاری مورد در را ادعاهایی چنین

 ههد ، نظهارؤ   .دهم ارائ  گروه ب  را آن توانممی کردم مشاهده کیفری دادرسی در فرد مق

 دیگهری  وضعیت .نشود ضایع افراد مقو  قضایی رآیندف جریان در ک این و است موقعیت بر

 در بشهر  مقهو   نقض از هاییگزارش ک  است زمانی شویم، روروب  آن با ما است ممکن ک 

 مراتهب سلسهل   مهورد  در گهزارش  اگهر  مثهال عنوانرسد. ب می ما دست ب  دادگاه یک جریان

 دادگهاه  قهانونی  دیهدگاه  مها  و شهود  قلمهداد  بشر مقو  نقض تواندمی باشد، کیفری دادرسی

 قضاوؤ توانمنمی من وضعیتی چنین در .دانیممی خوبیب  مورد این در را بشر مقو  اروپایی

 مهن . باشهم  داشهت   دارد عههده  بهر  را عدالت اجرای وریف  کسی چ  ک این مورد در درستی

 در توانهد مهی  ردمهو  ایهن  ک این ازجمل  و دهم ارائ  را هاییتوصی  دادگاه ریاست ب  توانممی

 اروپا بشر مقو  دادگاه امکام اجرای ما قوانین مطابق .شود مطرح اروپایی بشر مقو  دادگاه

 ؛دههد می تشکیل را ما هایاقدام از بخشی ما، کیفری دادگاه قانونی هایروی  با انطبا  در و

 یهک  در خهاص  مهورد  یهک  در و دههم  گزارش متکور دادگاه رییس ب  توانممی من بنابراین

 بشهر  مقهو   دادگهاه  ب  هانشان  این شود، مشاهده بشر مقو  نقض از هایینشان  اگر دادگاه

 من .کندمی تضمین را آزاد محاکم  یک در مضور برای فرد مق این و شودمی ارائ  اروپایی

 چنهین  دریافهت  از پهس  و اسهت  شهده مهو ری انجهام   بسهیار  ههای اقدام واقعاً ک  بگویم باید

 ایهن  داشهت  نظهر  در باید ک  اینکت  اما ؛است شدهانجام زودتر قضایی آیندهایفر ایتوصی 

 درخواسهتی  تنهها  نیسهت و  قضهایی  اداری امهور  در دخالت معنای ب  ایروی  چنین ک  است

 موضوع، این کنممی فکر من بنابراین، ؛شودمی محسوب بشر مقو  اروپایی دادگاه از قانونی

 بایهد  مهن . اسهت  قضهایی  سیستم اداری امور در دخالت ن  و اوکراین اساسی قانون نقض ن 

 21 مهدود  شامل ک  است کار انجام روش مراتبسلسل  ب  مربوط ایبرنام  چنین ک  بگویم

 قضایی  قوه در دستگاهی مشکل یکاین. شودمی مطرح دادگاه در ک  مواردی است درصد از

 مفیهد  و مهو ر  بسهیار  شدهفرستاده دزمانآمبو دفتر از ک  پیشنهادهایی چنین و است اوکراین
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 .متشکرم. است بوده

 نشست رییس
 توانمندسهازی  بهرای  که   پهردازد مهی  ههایی موضوع ب  ک  ازآنجاست نشست این اهمیت

 بسهیار  استقاللشان دادن نشان برای و اختیاراتشان و قدرؤ اعمال برای آمبودزمانی نهادهای

 از قبهل  را موضهوعی  شهدن به    وارد مهق  انآمبودزمه  یهک  آیا ک  موضوع این .هستند مهم

 از بسهیاری  مسهلم  طهور به   و اسهت  مهمهی  بسهیار  دارد یها خیهر، موضهوع    دادگهاه  برگزاری

 ایاجازه این .اندنداده را ایاجازه چنین ترباسابق  هایدموکراسی در ترقدیمی هایآمبودزمان

 ویهژه به  . اسهت  اهدهمشه قابهل  جدیهدتر  ههای دموکراسی در بیشتر کنممی فکر من ک  است

 از تها  انهد بهوده  تهالش  و در انهد شهده  رهها  کمونیسهتی  ههای رژیم از تازگیب  ک  کشورهایی

 تقویهت  وسهیل  اسهت، به    داشهت   وجهود  درگتشهت   ک  قضایی سیستم در سیاسی نفوذاعمال

 هها دادگهاه  بهر  بیشتری نظارؤ بتوانند تا کنند جلوگیری مستقل نهادهای ررفیت و استقالل

. اسهت  مههم  بسیار دادگاه از قبل مداخل  موضوع بنابراین ؛داشت  باشند بشر مقو  ین درزمی

 مهدؤ  در من مثال برای. دارید مدنظر را عملی آزادی نوع چ  شما ک  بدانیم ک  دارد اهمیت

 دادگاه از قبل را ایمداخل  امکان چنین 3103 سال تا اروپایی آمبودزمان در خدمتم سال 01

 کهردن  کنیم ن  آغاز کردن موضهوع. آغهاز  دخالت صحبت می یدربارهام و ما نکرده مالمظ 

 بهرای  دادگهاه  از قبل کردن مداخل  اما ؛است تریسخت بسیار موضوع دادگاه از قبل موضوع

 اروپایی ایهن  مقو  نظامدر  بنابراین ؛شد داده اروپایی آمبودزمان ب  3102 سال در بار اولین

 .است توسع درمال هنوز ک  شودمی محسوب جدید کامالً یپدیده یک ویژه مق



 

 (آمبودزمان ایرلند) 7پیتر تیندال

 
 و اینجها  در میزبانمهان  از تشهکر  بها  را سهخنانم  مهایلم  وممنهونم   فوروس نیکی آقای از

 در تا شدهخواست  من از .کنم شروع ایالعادهفو  سمینار چنین دهیسازمان برای همکارانش

 محهوری  بسهیار  رابطه   این .کنم صحبت مجلس و آمبودزمان بین رابط  مهم موضوع مورد

 باشد، برای جریان در مو ری غیر طورب  یا و شود مشکل دچار رابط  این ک هنگامی و است

 قضهایی  ههای صهالمیت  یدرزمینه   اجرایی هایدستگاه مقاومت با است مشکل آمبودزمان

 اغلهب  المللهی آمبودزمان بین از ک  وجود دارد نیز مختصر سابق  یک .شود روروب  آمبودزمان

 مها  کنهد.  دخالهت  دارد، وجهود  مجلس و آمبودزمان بین مشکالتی ک هنگامی تا شدهخواست 

                                                            
1. Peter Tyndall 



 المللی نهادهای آمبودزمانیسومین همایش بین  109

 

 وپهرورش آمهوزش  یزمینه   در آمبودزمهان  گزارش ک جاییایم؛ داشت  اسلواکی در را مسائلی

 واضهح  صهورتی به   بنابراین ،شد رد وگردید  مجلس ب  ساالن  گزارش یک ب  منجر کودکان

 عنهوان آمبودزمهان  ب  ما از یکهیچ اگر و باشد داشت  وجود روابا در هاییتنش است ممکن

 مها  آنچ  از هامکومت ک  داشت خواهد وجود هاییندهد، زمان انجام درستیب  را اشوریف 

 عنهوان ب  مجلس با روابا ک  است معنی بدان این و بود نخواهند خوشحال بگوییم مجبوریم

 اسهتقالل  اهمیهت  یدربهاره  همکهاران  از بسهیاری  از ما .یابدمی اهمیت بسیار دولت مخالف

 در آمبودزمهان  مهدرن  نهاد دانیم ک می و سوئد در هایشریش  یدرباره ایم،شنیده آمبودزمان

 بیشهتر  در تقریباً مدل این .شد منصوب مجلس وسیل وقت بلک  ب  وسیل  مکومتب  ن  سوئد

 که   هسهتند  مجلسهی  ههای آمبودزمهان  به   معرو  ک  است قرارگرفت  عمل مورد دنیا قاطن

 مههم  برای جامع  ویژهب  استقالل، .مکومت ب  ن  و دهندمی مجلس ب  را خود یهاگزارش

 خهواهیم می و هستیم طرفیبی داورهای ما ک  کنند باور دارند نیاز جامع  اعضای زیرا است،

بنابراین  و کنیم بررسی باشیم دولت اداری دستگاه از بخشی خودمان  کاین بدون را مواردی

 از بخشهی  عنهوان به   توانهد می آمبودزمان نهاد .قرار نداریم شهروندان فردی منافع در مقابل

 نهادههای  که   داریهم  وریفه   مها . شهود  محسوب دموکراتیک ییگوپاسخ و پتیریمسئولیت

 رود،نمی پیش باید ک  طورآن مسائل ک هنگامی و دهیم قرار موردبررسی را عمومی خدماؤ

 .دهیم گزارش مجلس ب  عملکردشان مورد در

 مها  به   که   مهمهی  هایویژگی از برخی ب  توانیممجلس، می با رابط  اهمیت ب  توج  با

 را خهود  ههای گهزارش  ها بایدآمبودزمان. کنیم فکر دهدمی را ممکن نهادی وضعیت بهترین

 در نیهز  ایویهژه  ههای گهزارش  توانندمی همچنین اما دهند، ارائ  مجلس ب  ساالن  صورؤب 

 گهو پاسخ برای مجلس توانایی .نمایند ارائ  هاب  آن اجرایی هایدستگاه هایتصمیم با ارتباط

 نیسهتند بسهیار   آورالهزام  آمبودزمهان  ههای توصی  ک  درجایی اجرایی، هایدستگاه داشتننگ 

-سهاز  بهترین باید باشد و مجلس در گیریرأی توسا باید زمانآمبود انتصاب. است ضروری

 که   شوندمی انتخاب نمایندگانی توسا هاآن .شود گرفت  کار ب  کاندیداها انتخاب برای کارو
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 ههایی نمون  شاهد گاهی ما .دولت از ن  کنندمی ممایت مجلس از و نیستند دولت از عضوی

 و شهوند مهی  ممایهت  مسهتقل  نظهارتی  نهادهای یل وسب  ک  هستیم استخدام فرآیندهای از

 شود.خیر بررسی می یا است مناسب آمبودزمان در خدمت برای فرد این ک این

 به  امنیهت آمبودزمهان    گهتاری سرمای  ک این ایمشنیده اشدرباره ما ک  دیگری موضوع

 نه   و دشهو مهی  فهراهم  مجلهس  وسیل ب  گتاریسرمای  مالت این بهترین در کند.می کمک

 منصهوب  مجلهس  تصهویب  و توصهی   بها  جمههور ریهیس  وسیل ب  آمبودزمان ایرلند در .دولت

 از قبهل  خهود،  کمیته ،  این ک  گیردمی قرار ایکمیت  مالمظ  مورد انتصابی چنین شود ومی

 توانهد می ایرلند آمبودزمان قانون، براساس .اندشدهمنصوب مجلس توسا آمبودزمان انتصاب

 رفتهاری  سهو  که  آن مگهر  شود، برکنار خدمت از تواندنمی اما شود عزل مهورجرییس توسا

 شهود مهی  عملی زمانی تنها برکناری این شود. ناپتیریجبران صدم  موجب ک  شود مشاهده

 .کنند تصویب را آن دو هر مجلسین ک 

 هادار استقالل تضمین در و دارد عمومیت قضایی هایدستگاه از بسیاری در موضوع این 

 ورهایفش مسهتقل   اجهرای  در آمبودزمان ک  گویدمی ایرلند در قانون ک ازآنجایی .است مو ر

 ممکهن  گهاهی  .بهدهم  عملکردم از مجلسین ب  ساالن  گزارش یک مجبورم من بود، خواهد

 .شهود  منتشهر  مجلهس  گهزارش  از قبل نیز دیگری هایگزارش یا نظارتی هایگزارش است

در برخهی ورهایف    بهازنگری  بهرای  پیشهنهادهایی  ،بازرسهی  یک لدنبا ب این، اگر  بر عالوه

 به   را آن ویژه گزارش یک در توانممی نباشد، کنندهقانع هاپاسخ و دهم ارائ  اجرایی دستگاه

 ویژه گزارش یک من اگر ک  نکرده مشخص آمبودزمان قانون هرچند. برسانم مجلس اطالع

 در مها  که   است مهم خیلی این موضوع و دهد انجام تواندمی اقدامی چ  دهم، مجلس ارائ 

 دیگری با آن مواج  هستیم. جاهای و ایرلند

 ههزار  91 از بهیش  به   و بهوده  فعالیهت  مهال  در 0902 سهال  از ایرلند در آمبودزمان اداره

 قهرار  ضروری مالی موردممایت آمبودزمان زمان آن در .است کرده رسیدگی تاکنون شکایت

 مجموعه   از گهزارش  چههار  تنهها  عبهارتی  به  . کند ارائ  گزارش چهار فقا ساالن  تا گرفت
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 عمل ب  خاطر قضایی دستگاه ب  اجرایی دستگاه ک  شدمی هاییموقعیت ب  منجر هاگزارش

 توسها  کنهد مهی  پیشهنهاد  آمبودزمهان  آنچه   معمهوالً  .شهد مهی  معرفی پیشنهادها ب  نکردن

 درنهایهت  ک  ندارند تمایل دولت زرایو چراک  گیرد،می قرار عمل مورد اجرایی هایدستگاه

 .گیرند قرار بازخواست مورد مجلس توسا

 از انهدکی  فقا و کنم ها صحبتگزارش آن هم  جزییاؤ یدرباره خواهمنمی من اکنون

 سیسهتم  در .اسهت  دهنهدگان مالیهاؤ  خسارؤ جبران مورد در هاآن از یکی گویم.میرا  هاآن

 شهود،  دهنهدگان مالیاؤ از بیشتر پول اخت باعث ک  بگیرد ؤصور اشتباهی اگر ایرلند، مالیاتی

 شد،می برگردانده باید ازآنچ  بخشی خاص، مورد این در اما ؛شود برگردانده اضاف  مقدار باید

 ما البت  و باشند آشنا مالیاتی هایرژیم این با است ممکن شما از بسیاری .است شدهپرداخت

 که   کهرد نمی فکر آمبودزمان ک  است این واقعیت .اریمد مالیاؤ برای بخشی آمبودزمان در

 آن ههم  مجلهس  رفت، مجلس ب  موضوع این ک هنگامی و باشد شده عادالن مطرح موضوع

 از یکهی  ایهن  بنهابراین  ؛گرفتنهد  پهس  را هایشانپول دهندگانمالیاؤ و دانست غیرعادالن  را

 نیکهی  آقهای  جانشهین  همچنین .بودیم شاهد را بخشی رضایت نتایج آن در ک  بود مواردی

 ک  طرمی یدرباره دادند ارائ  را گزارشی اروپایی آمبودزمان در 0فوروس، خانم امیلی اوریلی

. دادنهد مهی  دسهت  از را جانشهان  دریا در ک  بود کسانی بازماندگان ب  پرداختن غرامت برای

 خهانم  .بهرد  رهبهه  طرح این از خانواده یک شد فقا غر  ماهیگیری قایق یک ک  یدرمورد

 که  آن از قبهل  نیهز  وقهت  دولت و است اشتباه این گفتمی ک  دادند ارائ  را گزارشی اوریلی

 .قراردادند اقدام و موردبررسی را موضوع گیرد قرار موردبحث مجلس در موضوع

 صورؤب  هارسان  و آمد وجودب  مورد این در گسترده عمومی اعترا  یک این بر عالوه

 در که   شد انجام سیاسی ایزمین  با شفاهی پیمایش یک .دادند پوشش آغاز از ار آن وسیعی

 در تلهخ  خیلهی  بحهث  یهک  به  . گرفت انجام مخالفانش و دولت یعنی مجزا کامالً بخش دو

 کمیت ، تأییهد  ب  از ارجاعپس متی اما ؛شد ارجاع کمیت  ب  گزارش نهایتاً و شد منجر مجلس

                                                            
1. Emily O’Reilly 
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 .است ماندهباقی تأیید منتظر امروز تا گزارش و نشد

 ایهن  دو ههر  هسهتند.  مههم  کنممی فکر من ک  دادند ارائ  دیگر گزارش دو اوریلی خانم

 مرکتی هایمحدودیت دارای افراد برای تسهیالتی را ک  بودند هاییطرح مورد در هاگزارش

 دسترسهی  موتهوری  ونقلممل ب  توانندکردند و لتا این افراد میفراهم می فیزیکی و ناتوانی

 خهوبی به   اورولهی  خهانم . بودند روزه 22 زمانی مهلت دارای هاطرح این دو هر .باشند داشت 

 زیهرا  نکهرد،  اجهرا  را هها طهرح  وجوداین با دولت .کردند هاطرح این مشمول نیز را سالمندان

 که   بهود  ایهن  افتهاد  اتفا  آنچ  درواقع و بود نیز مسن افراد شامل هاطرح این اجرای هزین 

 جدیهد  دولهت  که   زمانی اما ؛نبرد ایبهره آن از کسهیچ و کردند نشینیعقب طرح از هاآن

 که   بهرود  مجلس ویژه کمیت  ب  باید آمبودزمان هایگزارش ک  گرفت تصمیم کارآمد، روی

 ههای گهزارش  پیشهنهادهای  اجهرای  عهدم  یدرزمینه   دولهت  داشتننگ  گوپاسخ اشوریف 

 فراخوانده مجلس کمیت  ب  کنندرد  را هاتوصی  اجرای وزرا ک  اگر بنابراین ؛است آمبودزمان

 بهرای  پارلمانی دموکراسی در تضمینی هیچ .باشند گوپاسخ هایشاناقدام مورد در تا شوندمی

 معنهی  بهدان  این اما ندارد؛ وجود آمبودزمان هایتوصی  نشدن اجرا صورؤ در نهایی تصمیم

 بهاالی  سطوح یا و مجلس ترعمیق و بیشتر هایبررسی وردم یا و نشود اجرا دیگر ک  نیست

 شهده گرفته   کارب  آمبودزمان پیشنهادهای هم  تقریباً ایرلند مورد در البت  .نگیرد قرار جامع 

 آن از یکهی  کهنم می فکر من و ماندهباقی ک  دارد وجود برجست  واقعاً توصی  یک تنها .است

 که   است دریایی باختگانجان موضوع آن و نشود فصلومل هرگز امتماالً ک  باشد مواردی

 را آمبودزمهان  ک  کنیممی استفاده سازوکاری از ما نتیج ، عنوانب  اکنون اما ؛شد مطرح قبالً

 موضهوعی  مهورد  در بخهواهم  اگهر  و باشهد  داشت  دسترسی مجلس کمیت  ب  تا سازدمی قادر

 و ؛بهدهم  ترتیهب  را مالقهاتی  و شهم با داشهت   کمیته   در را جایگهاهی  توانممی کنم صحبت

 داریهم،  عمهومی  خهدماؤ  و دولت داشتننگ  گوپاسخ برای مو ر سازوکار یک ما ک ازآنجایی

 بهرای  بتوانهد  کهنم مهی  فکهر  من و شودمی دیده هادموکراسی دیگر برای مدل یک عنوانب 

 .باشد مو ر ،گیرد قرار مورداجرا آمبودزمان پیشنهادهای ک این از اطمینان
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 نشست رییس
 بها  آمبودزمهان  روابها  موضهوع . کهنم  مطهرح  بهاره دراین را نظری دوباره خواهممی اجازه

 تنهها  مجلهس  که   دلیل این ب  است؛ مهم آمبودزمان صالمیت و اقتدار برای مسلماً مجلس

 گهو پاسهخ  بهرای  آمبودزمهان  متحهد  بهالقوه  صورؤب  دموکراتیک سیستم در ک  است نهادی

 ایهن نههاد آن   سیاسی و مقوقی اساسی، قانون شود و اختیاراؤمی محسوب دولت داشتننگ 

 رابطه   یهک  ارتبهاطی،  چنهین  بنهابراین  ؛کندمی آمبودزمان پیشنهادهای از ممایت ب  قادر را

 وجهود  رابط  این در ایرلند در درگتشت  ک  مشکالتی ب  پیتر است و مهم و رریف العادهفو 

 سنت یک دارای ک  کشورهایی از بسیاری در ک  است عیموضو این .کرد اشاره است داشت 

 عضهو  تینهدال  پیتهر  آقهای  ک این از قبل شود.می مشاهده نیز هستند قانون ماکمیت از قوی

 سیسهتم  چهارچوب  در بنهابراین  و داشهتند  مضهور  ولهز  آمبودزمان در باشند، ایرلند آمبودزمان

 آمبودزمهان  سهابق  ریهیس  قضهایی،  سیسهتم  آن در .کردندمی عمل بریتانیا قضایی -سیاسی

 و داشهت  ایبیمه   خدماؤ یدرزمین  دولت با را جدی هایدرگیری آبراهام، آن خانم بریتانیا

 از بسهیاری  شهدن  متضهرر  اشنتیجه   که   نشهد  اجهرا  دولهت  توسها  خوبیب  او هایتوصی 

 .است ممه آمبودزمان و اصلی متحد یک عنوانب  مجلس بین روابا بنابراین ؛بود شهروندان

 نیسهت،  او کاری موزه و پیتر مقال  با مرتبا تنها یادشده مسأل  ک  معناست بدان این لتا

 چگونه   مجلهس  بها  ارتبهاطش  و آمبودزمهان  نقش ک  کندمی مطرح را مهم سوال این بلک 

 کنتهرل  اعمهال  اختیهار  آمبودزمهان  اروپها،  اتحادی  عضو کشورهای بیشتر در .شودمی تعریف

 هرچنهد  اسهت؛  شدهداده ویژه مق این صرامتاً اروپا اتحادی  مقوقی نظام در .ندارد را مجلس

 ب  را بیشتری مشکالؤ کند، مل را مشکلی ک آن از بیشتر مق این ک  است این من تجرب 

 که  این امتمال کنید،می کنترل را متحد این شما وقتی ک  دلیل این ب  آورد؛ دقیقاًمی وجود

 و دارد وجهود  دههد  نشهان  مختلف هایشیوه ب  را خود ناخشنودی و شود ناخرسند متحد این

 اشهاره  آن ب  اینجا در من آنچ  بنابراین ؛شودمی مشکالتی آمدن وجود ب  باعث موضوع این

 به   مجلهس  کنترل مق دادن اگرچ  ک  است اروپا اتحادی  در خودم تجرب  براساس کنممی
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 نیهز  را مهمهی  مشهکالؤ  بهالقوه  صهورؤ به   اما آید،می دموکراتیک بسیار نظر ب  آمبودزمان

 بسهیار  بایهد  مجلهس  بها  روابها  اسهت که    خاطر این ب  دقیقاً .باشد داشت  دنبال ب  تواندمی

 نشهدن  واقهع  موردقبول ب  پیتر اشاره درمورد دیدگاهم آخرین .باشد موردممایت و مستحکم

 خصهوص  در ایمقایسه   دیهدگاه  یک ارائ  و ایرلند مجلس وسیل ب  های ویژهگزارش برخی

 مجلهس  به   را ویژه گزارش یک ارسال مق اروپایی آمبودزمان آیا ک این اروپاست و مجلس

 ههزار  پنج الی چهار مدود در اروپا مجلس ب  شدهارائ  هایشکایت متوسا تعداد .دارد یا خیر

 ت داشه  وجود ویژه گزارش 32 الی 33 مدود در گتشت  سال 30 طول در .است سال مورد در

 اروپایی اتحادی  هایمقام موردقبول یکی جزب  هاآن همگی اروپا، مجلس دخالت با ک  است

 بسیار موضوع یک گفت پیتر ک  طورهمان نشد، واقع موردقبول ک  مورد یکآن .گرفت قرار

 یهک . کشهید مهی  چهالش  به   را اروپهایی  فسهاد  ضد دفتر سیاسی قدرؤ ک  بود برانگیزبحث

 آلمهانی  روابها  تمهام  از اشتباهب  نظرم ب  کردمی پیگیری را موضوع این  ک آلمانی دادستان

 مطهرح  اروپها  مجلس در گیریتصمیم برای موضوع این تا کرد استفاده اروپا مجلس در خود

 .بود مورد تنها این خوشبختان  کنممی گمان و نشود



 



 

 (انسازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسالمی ایر رییس)سراج  قاضی ناصر

 
 اهلل الرممن الرمیمبسم

 ها و آقایانجنابان، خانم، عالیرییس جناب

ک  در جمهع  پس از ممد خداوند توانا و تشکر از فرصت ایجادشده، بسیار خوشحالم از این

جایگاه قهانونی و نقهش سهازمان بازرسهی کهل کشهور        ،و در این فرصت امشما مضور یافت 

ی کشور متبوعم را برای انتقهال تجهارب و آشهنایی بها     جمهوری اسالمی ایران در نظام ادار

رسهانم که  نظهام    مقدمتاً به  استحضهارتان مهی    کنم.مدود ورایف و اختیاراؤ آن مطرح می

-هجری شمسهی پایه    0210نظارؤ و بازرسی در ایران پس از انقالب مشروطیت و از سال 

مملکتی را تصویب  ی تفتیش هیأؤگتاری شده است. در این سال مجلس شورای ملی وقت؛ 

ب  تفتیش کل مملکتی تبدیل شهد. بعهد از مهدتی اداره کهل بازرسهی       0202نمود و در سال 

-کشور زیر نظر وزیر دادگستری ایجاد شد. وی ب  بازرسی نظام اداری و قضایی مبادرؤ می

عالی نظارؤ شکل گرفهت. در   هیأؤعالوه بر اداره کل بازرسی کشور؛  0222نمود. در سال 
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بها وقهوع انقهالب اسهالمی در سهال       بازرسی شاهنشاهی جایگزین این نهاد شد. 0221سال 

میالدی(، سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسالمی ایهران   0919) هجری شمسی 0221

های مشاب  قبلی منحهل شهدند. بها    مصوباؤ شورای عالی انقالب سازمان براساستأسیس و 

اسالمی، تشکیل سازمان بازرسی کل کشهور   تصویب قانون اساسی ایران بر مبنای جمهوری

 قانون اساسی تثبیت شد. 012نهاد پایدار در اصل عنوان یکب 

جایگاه قانونی سازمان بازرسی کل  کشلور در حقلوو موهلوعه     

 جمهوری اسالمی ایران:

 شده است:قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصریح 012در اصل 

ب  مسن جریان امور و اجرای صحیح قهوانین در   قضائی  نسبت مق نظارؤ قوه براساس)

  قوه قضایی رییسنظر  زیر« سازمان بازرسی کل کشور»سازمانی ب  نام  ،های اداریدستگاه

ایهن  کند( بر پایه   ف این سازمان را قانون تعیین میگردد. مدود اختیاراؤ و وراییل میتشک

مجلهس شهورای اسهالمی     هجری شمسی ب  تصویب 0221قانون، تشکیل سازمان در سال 

رسید و از همان سال این سازمان به  فعالیهت خهود ادامه  داد. قهانون مزبهور بها تغییهراؤ و         

هجهری شمسهی بها     0292مواج  شد. این قانون در سال  0201 -0212اصالماتی در سال 

 آخرین اصالماؤ تصویب گردید.

 قدر، مضار محترم؛میهمانان عالی

اقداماؤ بازدارنده و پیشهگیران    –ی و مف  مقو  شهروندیدر ادام  ب  ورایف آمبودزمان

به  اختیهاراؤ ویهژه     پردازم ومف  مقو  عمومی و برخورد با مفاسد اقتصادی و اداری می –

هها و  نم و در خاتم  ورایف و اختیهاراؤ سهازمان و نیهز ورهایف دسهتگاه     کقضایی اشاره می

 .نمایمعنوان مخاطب این سازمان را تشریح میب  مسئولین
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 وظایف سازمان بازرسی ک  کشور جمهوری اسالمی ایران

 نقش آمبودزمانی و حفظ حقوو شهروندی

نمایند و های دولتی و شهروندان را ایفا میها نقش واسط  بین دستگاههمواره آمبودزمان

عالوه بر رسیدگی ب  تظلماؤ و شکایاؤ افراد؛ در مواردی هم ب  مقابل  بها فسهاد اداری نیهز    

موجب قانون بر عهده این سازمان قرارگرفت  رسهیدگی به    پردازند. یکی از ورایفی ک  ب یم

ی و عمومی از قانون یهای اجراؤ مردمی است. رسیدگی ب  تخطی دستگاهاشکایاؤ و اعالم

و یا شکایاؤ از تصمیماؤ و مصوباؤ دولتی وریف  این سازمان است. وریف  اصلی سهازمان  

امور و اجرای صحیح قوانین است. با اعالم تخلهف از قهانون توسها    نظارؤ بر مسن جریان 

ماضهر بیشهتر    مهال  درکه    -ول شکایت به  ایهن سهازمان،    محض وصمسوولین مربوط، ب 

شود ه موضوع شکایت ب  بخش تخصصی مربوط ارجهاع   اداری انجام می اتوماسیون ازطریق

زمان باشد، موردبررسهی قهرار   شود. چنانچ  رسیدگی ب  این موضوع در صالمیت ساداده می

-گیرد. ستس با تشکیل پرونده و امراز تخلف؛ برای اقدام مقتضی ب  مبادی و مراجع ذیمی

ههای دولهت و   نامه  ها و تصویبنام همچنین کلی  شکایاؤ از آیین گردد.صالح منعکس می

یرد. ایهن امهر   گهای مغایر با قوانین نیز از سوی این سازمان مورد رسیدگی قرار میبخشنام 

عنوان بخشی از قوه قضائی  ک  برای ابطال ب  دیوان عدالت اداری ه ب   پس از تأیید مغایرؤ،

دار اسهت و  رسیدگی ب  شکایاؤ و اعتراضاؤ اشخاص مقیقی و مقوقی غیردولتهی را عههده  

 گردد.گرفت  ه ارسال میقانون اساسی شکل 012طبق اصل 

 نقش پیشگیرانه و بازدارنده
های مستمر، ای از فعالیت( قانون تشکیل سازمان، نظارؤ و بازرسی مجموع 0ب ماده )موجب 

آوری اطالعاؤ الزم در مرامله مین و منظور جمعو بازرسی ب  دار است. این نظارؤمنظم و هد 

ها و تطبیق عملکرد بها اههدا  و   وتحلیل آنهای مشمول بازرسی و تجزی بعد از اقداماؤ دستگاه

 گیرد.قانونی و ارائ  پیشنهادی مناسب برای مسن جریان امور انجام میتکالیف 
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رونهد   چنانچ  در بررسی عملکرد یا تصمیماؤ قبل از اقدام؛ بیم تخلف یا ایجاد مشکل در

ای مهم امساس شود، گزارش هشداری برای مقاماؤ و مسئولین مربوط طبق اجرا و مخاطره

شهده  شود. در این بنهد از قهانون تصهریح   ن ارسال می( قانون تشکیل سازما00بند )ج( ماده )

های نظارتی هشداردهنده ب  هنگام؛ ب  مقاماؤ مسئول جهت پیشگیری گزارش ارائ » ،است

 «رم، تخلف و سوء جریاناؤ امتمالیاز وقوع ج

 العادههای فووای و بازرسیبازرسی برنامه

العهاده  های فو ای و بازرسیسی برنام ( قانون، سازمان وریف  و اختیار بازر3موجب ماده )ب 

هها،  هها شهامل کلیه  وزارتخانه     دار است. این دسهتگاه های اداری و عمومی را عهدهدر دستگاه

ههای عمهومی اسهت. منظهور از     های دولتی، وابست  و تابع دولت و دسهتگاه موسساؤ و شرکت

ستند که  در  تصدی ه ف عمومی و اعمال ماکمیت ویهای غیردولتی واجد وراعمومی سازمان

المنفعه  عمهومی که  وریفه      ها( و موسسهاؤ عهام  اند؛ )مثل شهرداریشدهقانون مربوط امصا 

 دار هستند؛ )مانند تأمین اجتماعی(رسانی، بهزیستی و ممایت مردم را عهدهکمک

ها ب  موارد تخلف یا جرم یا سوء جریهانی برخهورد شهود، گهزارش آن     چنانچ  در بازرسی

شهود و تها مصهول    نعکس مهی ی یا اداری مه قانون؛ ب  مراجع قضای« (3ه )د( ماد»)طبق بند 

 گردد.ی پیگیری مینتیج  نهای

در این مقام سازمان و برخی عوامل آن از منظر مدافع مقو  عمومی از ررفیهت قضهایی   

 بندی هستند. بازرسان کل،های بازرسی، بازرسان دارای درج . در ردهباشندمیویژه برخوردار 

 هایی از این وریف  را بهر بخش ،ی دارای ابالغ خاصویژه بازرسان قضایقضایی و ب بازرسان 

 دارند.عهده
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ساختار تشکیالتی سازمان بازرسی ک  کشور جمهلوری اسلالمی   

 ایران در بعد نظارت و بازرسی
 ها و آقایانجنابان؛ خانمعالی

 ظارؤ و بازرسی را مطرح نمایم.خواهم مختصری از تشکیالؤ سازمان در بعد ناجازه می

 ( معاونت عملیاتی تخصصی ب  شرح زیر است؛2این سازمان دارای )

 بنائی معاونت نظارؤ و بازرسی امور اقتصادی و زیر 

  معاونت نظارؤ و بازرسی امور تولید و توسع 

 ییمعاونت نظارؤ و بازرسی امور سیاسی و قضا 

 اعیمعاونت نظارؤ و بازرسی امور فرهنگی و اجتم 

ربا و موضوعاؤ اساسی؛ چههار  های ذیها و دستگاهدر هر معاونت متناسب با وزارتخان 

اداره کل تخصصی وجود دارد ک  هر اداره کل از یک بهازرس کهل، سربازرسهان و بازرسهان     

شده است. این اداراؤ کل وریف  و اختیار خهاص بازرسهی در مهوزه مربوطه  را     الزم تشکیل

شهده  ها نیز تشکیلها؛ اداراؤ کل نظارؤ و بازرسی استانر این معاونتدهند. متنارانجام می

است. اداراؤ کل استانی دارای بازرس کهل و بازرسهان مربهوط اسهت. اداراؤ کهل اسهتانی       

کنند و توسها سهازمان مرکهزی که  در     استان فعالیت می 20سازمان بازرسی کل کشور، در 

شوند. چنانچ  بازرسان در ه است، راهبری میشدتهران پایتخت جمهوری اسالمی ایران واقع

م برخهورد نماینهد   یبرخورد با مسائل مالی ب  سوء جریاناؤ و تخلفاؤ اداری و انتظامی و جهرا 

نمایند. این امر مستلزم تحقیهق و بررسهی، کسهب اطالعهاؤ، اخهت      گزارش الزم را تهی  می

راهکهار اسهت. در   نهاد و مدارک و اسناد، تحصهیل اطالعهاؤ، اسهتنتاج و ارائه  نظهر و پیشه      

صورؤ علمی و ورایف و کیفیت تحقیق و بررسی؛ ب  نام  اجرائی قانون سازمان تکالیفینآی

ی بسهیار  ست. در همین موارد نقش بازرس قضایو روشن برای کارکنان سازمان تبیین شده ا

  از ی کیی دارای پای  قضای دو دست  هستند؛ بازرس قضاییقضا مائز اهمیت است. بازرسان

قهوه   ریهیس ک  از طر   ی دارای ابالغ خاصیی نباید کمتر باشد و بازرس قضایقضا 0رتب  
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ی  ب  این منظور مکم و ابالغ دارند. در هم  مهوارد اعهالم تخلهف و جهرم که  توسها       یقضا

ی برسد. این بازرسان عالوه یید بازرس قضاگردد، باید ب  تأیی گزارش مییقضا بازرسان غیر

رامل تحقیهق و کسهب مهدارک؛ به  تفههیم اتههام و اخهت دفهاع از متهمهین          بر نظارؤ بر م

 شود.ی آن گزارش ارسال مییید نهادازند. ستس با تکمیل پرونده و تأیپرمی

 ی دارای ابالغ خاصینقش بازرسان قضا
آوری دالیهل، تفههیم اتههام و    ی و جمعیی عالوه بر وریف  تحقیق و بازجویبازرسان قضا

مأمورین دولت نسبت ب  مهردم و دولهت که      م در محدوده تقصیراؤید جرااخت دفاع در موار

تهدلیس و تبهانی    –ارتشاء  –تصر  غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی  –شامل اختالس 

نفوذ و اعمال غر  نسبت ب  اشخاص و امثال آن اسهت، اقهدام   اعمال –در معامالؤ دولتی 

اسهناد و مهدارک و آ هار جهرم را بدهنهد؛       ییا امحها کنند. چنانچ  بیم تبانی یا فرار متهم می

ین دادرسی کیفری؛ اقدام کنند. یتوانند نسبت ب  صدور قرار تأمینی مناسب مطابق قانون آمی

 .نمایندتوانند قرار بازداشت موقت متهم با موافقت دادستان مربوط را صادر متی می

مان بازرسی کل کشور جمههوری  نقش مبارزه با فساد اداری و اقتصادی ساز ،در این مقام

 توج  است.نیز قابل اسالمی ایران

 ها و همانت اجرای پیشنهادهای گزارشیتأیید نها
ههای  هها، گهزارش  ها، دفتر تنقیح و بررسی گزارشها و ارائ  گزارشپس از انجام بازرسی

زم به  مراجهع   ها باید با اتقهان و اسهتحکام ال  نماید. گزارشی و تأیید میکنترل نهای مزبور را

ها؛ کند. در گزارشو ارسال می ها را امضاآن مقام مجاز؛ گزارش زاپس مربوط منعکس شود.

اصالح ساختار و رفتار و رعایت قانون و مقرراؤ  –پیشنهادهای قانونی نظیر اصالح عملکرد 

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور جمههوری اسهالمی    01ماده  براساسشود. داده می

ی برای انجام پیشهنهادهای  رف هستند رر  ده روز عملیاؤ اجرایان؛ مقاماؤ مسئول موایر

مفاد جریان کار را مرتب ب  اطالع سازمان  مندرج در گزارش را شروع کنند. این مقاماؤ باید
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 ی پیگیر موضوع باشد.و سازمان نیز تا مصول نتیج  نهای برسانند

ا برای جلوگیری از وقوع جهرم، تکهرار تخلهف یها     برابر تبصره همین ماده؛ چنانچ  پیشنهاده

ها موجب انجام عمل غیرقانونی شود، مسهئول مسهتنکف بها    سوء جریان باشد و عدم اجرای آن

خصهوص مجهازاؤ    ( در0ماده ) شود.( قانون محکوم می0رسیدگی در دادگاه ب  مجازاؤ ماده )

 عزامی از سازمان خودداری نمایند.اسناد و مدارک موردنیاز ب  بازرس ا ارائ کسانی است ک  از 

 های سازمانربط و مخاطبین گزارشهای ذیوظایف دستگاه

های بازرسی شونده از میث ارائ  مدارک فی ک  در مواد قبلی برای دستگاهیعالوه بر ورا

شهد، رسهیدگی به  تخلفهاؤ اداری،     بیهان  و مستنداؤ الزم و همکاری برای انجام بازرسهی  

تناسب مربوط ب  هایهیأؤشده در ها تهی زارش علی  آنمسئولین ک  گانتظامی و انضباطی 

هها در  اعالمهی منهدرج در گهزارش    میجهرا گیرد. رسیدگی به   بوط صورؤ میهای مرمحیا

( قهانون تشهکیل سهازمان    2شود. این مراجع طبق ماده )ی انجام مییدادسراها و محاکم قضا

ارسال گزارش به  موضهوع رسهیدگی نماینهد. اگهر       ماه از 2العاده و رر  طور فو باید ب می

بیش از مدؤ معین زمان نیاز داشت  باشند مراجع مزبور بایهد دالیهل آن را در پرونهده درج و    

( قانون سهازمان؛ مهق تجدیهدنظرخواهی از    2موجب تبصره ماده )همچنین ب  تصریح نمایند.

ای سازمان منظور گردیهده اسهت.   ویژه در دادسراها و محاکم برصادره در این مراجع ب  یآرا

توان گفت از اختیاراؤ دادستان ک  در موارد برائهت یها عهدم    این مق مطلق است و متی می

ها را دارد، فراتر است. رسیدگی تناسب مجازاؤ با جرم مق تجدیدنظرخواهی از امکام دادگاه

سهازمان ههم در   های گزارش مورد درواهی از قرارها و امکام صادره ب  اعترا  تجدیدنظرخ

 هم  مراجع مزبور خارج از نوبت است.

 ها و آقایان؛خانم

در خاتم  باید ب  استحضار برسانم؛ در این فرصت کوتاه امکهان تشهریح بیشهتر موضهوع     

ی آن آمده را نام  اجرایینینچ  در تبیین مطالب قانون و اجرایی شدن آن در آوجود نداشت. آ
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شد و شما با سهازمان  همین مد مورداستفاده شما قرارگرفت  بااختصار گفتم. امیدوارم ک  تا ب 

 با ستاس از صبر و موصل  مضار محترم آشنا شده باشید. جانباینتحت تصدی 

 نشست رییس
 بها  ما آشنایی باعث ک  هاییموضوع و هانکت  برای سراج قاضی جناب از ک  خواهممی من

 مها  برای سخنرانی موضوع .نمایم تشکر شد رسیباز موضوع با مرتبا مقوقی و قانونی کاروساز

 کهنم،  صهحبت  آن مورد در را ایچندکلم  مایلم من ک  است مطلبی و است اهمیت مائز بسیار

 نداشت  قدرتی چنین ک زمانیآمبود .دارد آمبودزمان یک قدرؤ برای ایالعادهفو  اهمیت چراک 

 بنهابراین  ؛اسهت  مواجه   خهودش  قدرؤ لاعما با ارتباط در زیادی هایمحدودیت با اغلب باشد

. باشهیم  آمبودزمهان  قهانونی  کهار وسهاز  در قدرتی چنین تضمین ب  قادر ک  است ضروری بسیار

 خهوب  خیلی من .آوردمی فراهم تحقیق برای را الزم جایگاه سازمانی قدرؤ چنین امری درواقع

 ریهیس  بها  زمینه   ایهن  دربهود،   قرارگرفته   موردبحهث  ترکیه   قانون ک هنگامی آورممی یاد ب 

 یهاد  به   که   اسهت  مههم  موضهوع  ایهن  و کردم مطرح را هاییبحث عمر اوقلو آقای آمبودزمان

 خهودش  ورهایف  ب  تواندمی بهتری نحو ب  نهاد این آمبودزمان، ب  قدرؤ این اعطای با بیاوریم

 تقویهت  قهانون  ماکمیهت  قضهایی  جنبه   بنهابراین  و کند عمل هادادگاه در شاکی یک عنوانب 

 در موضهوع  ایهن  شهدن  گنجانده و شدنمطرح از من ک  است دلیل این ب  بنابراین ؛شد خواهد

 .کنممی تشکر آن کردن مطرح برای سراج آقای از و شدم خرسند بسیار برنام 
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 (دانشکده مقو ، دانشگاه استانبول) 1پرفسور آیدین گوالن
پهیش از بسهیاری از مهمانهان و     از شما بسیار ممنونم. بسهیار مفتخهرم که     رییسجناب 

 کنم.ها و شوراهای دولتی سخنرانی میهای ملی، اعضای دانشگاهآمبودزمان

تخصصی من آمبودزمان و روابا با سیستم اداری عمومی هست. مهن مهایلم دو    یموزه

موضهوع   [واژه شناسهی ] جنب  را در اینجا مطرح کنم. ب  ایهن منظهور ابتهدا به  ترمینولهوژی     

دیوان محاسهباؤ عمهومی    - «مسابرسی بخش عمومی». اگرچ  آمبودزمان ترکی  پردازممی

نرفته  اسهت. اگرچه  ایهن اصهطالح       کهار ب شود؛ اصطالح مسابرسی در قانون نامیده می –

سهایت و ههم در   دهد تا اصطالح آمبودزمان را ههم در وب ، این سازمان ترجیح میکاررفت ب 

 ببرد. کارب های خود اعالمی 

وسهیل  قهانون   ههای دولتهی به    مثال در قانون اساسی ما کنترل عملکرد سهازمان نوانعب 

بنابراین  ؛شده استبینیپیشنهاد پیش ارائ شود. در قانون وریف  بازرسی، بررسی و تنظیم می

بنابراین درست اسهت   ؛کنمای اشارهجدای از این وضعیت قانونی در کشور، من مایلم ب  نکت 

وابا بین مدیریت عمومی و آمبودزمان داشت  باشیم. مهایلم به  ایهن واقعیهت     ک  تعریفی از ر

کنم ک  کشورهایی که  نهادههای آمبودزمهانی خهود را زودتهر از دیگهر کشهورها آغهاز         اشاره

 بازرسی ندارند. مسائل مورد دراند، بحث چندان داغی کرده

داده  ارائه  آمبودزمان ترکیه   هایی ک  هایی از توصی من ابعاد این روابا را با آوردن مثال

کنم. اجازه بدهید نقاط نظر خود را بیان کهرده و مهایلم ارزیهابی شهمارا ههم      است روشن می

س و مسابر براساس ک آنهای بخش دولتی و آمبودزمان پیش از بشنوم. روابا بین سازمان

هها  به  آن هایی اجرایی و کمک و رفتار دستگاه عملکرد سوء مورد درتحت مسابرسی باشد؛ 

توانیم دلیلی را ک  در هاست. ب  همین صورؤ ما میبرای امتراز از اشتباه و یا مل مشکل آن

 ها مطرح است را توضیح دهیم.ورای تعلیق دوره طرح دعوی در دادگاه
                                                            
1. Idin gulan 
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پدیده آمبودزمان قبل از هر چیزی ب  معنی مشارکت در ساختن، تغییهر و توسهع  مقهو     

 جنب  همچنین و اداری عدالت ب  و یافت تکامل قضاوؤ از کمک با اداری اداری است. مقو 

 اداری زنهدگی  ازآنجاکه   مال،داده است. بااین را فردیمنحصرب  ویژگی اداری مقو  نظری

 چهالش  ب  اداری مقو  هاینظری  و اصول ایجاد است، سریع و مییدا تغییر و توسع درمال

 انعطها   قضهاوؤ  و اسهت  شهده تضعیف ظرین هایزمین  دلیل، همین ب . است شده کشیده

 ازطریهق  تها  اسهت  نیاز و ندارد عمومی مدیریت در تغییراؤ این با کامل انطبا  برای را الزم

-سفسهط   اخیر کاروساز ک  دلیل همین ب  بنابراین، ؛شود آغاز وفصلمل های مثبتکاروساز

 برای تالش و جزئیاؤ در تعمق هستند، توضیحی کامل طورب  هد ، ب  نسبت و است گران 

 نظهری  مبهانی  شهدن  ضهعیف  باعهث  روازاین. دهدمی رخ هاآن از پس مشکالؤ وفصلمل

 .شوندمی

 سهرعت به   و یافت توسع  جدید اقتصادی و اجتماعی هایاقدام و هاپدیده خالص ، طورب 

 هایملاهر همچنین و اصول و ابعاد و قانونی تعقیب در اداری قانونی چارچوب توسع درمال

 ایهن  است تالش در اداری عدالت دیوان نیازها، این ب  ییگوپاسخ منظورب  .است شده جدید

 ارشهدی  و سهن  به   اداری زنهدگی . کنهد  پر دولتی شورای اعضای از گیریبهره با را شکا 

 .باشد نرفت  پیش عمومی بخش با چندان است ممکن قضاؤ اداری تجارب. دارد نیاز خاصی

 نباشهد،  یا باشد هاآن از عضوی است ممکن ترکی  ک  المللیبین اسناد در اشارهمورد مفاهیم

 ا رگهتار  تعهاریف  و اصول بر و است تکامل مال در جهان سطح در مفاهیم ک  دهدمی نشان

 .شودمی تکمیل دولتی بخش کمک با زمین  این در و است

 تعیهین : دهدمی انجام نآمبودزما یک ک  است چیزی این است، مربوط من ب  ک جایی تا

 بهرای  دلیل یک ارائ  و گیرندمی قرار ارزیابی مورد ک  شکایاتی یدرزمین  مقوقی هایزمین 

 بنابراین ؛وضعیت این برای هاییتوصی  بیان و آن تقویت و رویداد یک از ناشی تأ یر توضیح

 و قهانونی  نه  زمی شناسهایی  و عمهومی  مدیریت براساس اداری مقو  پارامترهای مالمظ  با

 نههاد  شهده، انجهام  صحیح هایزمین  براساس ک  هاییاقدام فهم و شدهپتیرفت  هایتصمیم
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 آمبودزمهان  واقعی ورودی یک این ک  معتقدم .دارد نقش اداری عدالت پویایی در آمبودزمان

 تفکهر  بها . اسهت  رهیافهت  ایهن  نروش و قانونی زمین  دهندهنشان ک  است عمومی بخش ب 

 روروبه   دولتهی  ههای سازمان مقاومت با کمتر است ممکن ک  آمبودزمان توصی  یک درمورد

 پیداکرده را کارآمدتری شکل آمبودزمان نظری چارچوب شود، تلقی ابزار یک عنوانب  و شود

 همکهاری  در اداری مقو  توسع  و تغییر برای جدید منبع یک عنوانب  آمبودزمان پیشنهاد و

 .کندمی پیدا قشن دولتی هایدستگاه با

 بها  دولتهی  مقهام  یک انطبا  سطح اگرچ  ک  کنماشاره مشخصاً مایلم من ،این رب عالوه

 و کنهد  رفتار باید چگون  آینده دفعاؤ در ک  گیردفرامی مقام آن است، کم آمبودزمان توصی 

 ایه  دولتهی  مقهام  یهک . کنهد مهی  یادآوری ما ب  را قانونی هایچارچوب دیگر باریک بنابراین

 وجهود به   نظر از آمبودزمان با ارتباط در بسیاری عملکرد و گسترده هایارزش ماوی سازمان

 .است اداری مقو  آمدن

 یهک  مثال،عنوانب  .دهم ارائ  را هاییمثال دارممی بیان ازآنچ  ممایت برای خواهممی من

 شهده مفه   نظهری  بچهارچو  شد، گرفت  نظر در 3102/20 شمارهنام  توصی  برای انتقالی دوره

. است نظارتی کلی روش یک ماوی ک  است شده اتخاذ تغییر و اصالح برای رویکردی و است

 به   مجهاز  و کلهی  مقهرراؤ  انتقال ب  قادر باید اجرایی هایدستگاه یا مجری  قوه ک  معتقدم من

 در بایهد  نیهز  انتقهالی  چنهین  آوردن فهراهم  ایهن،  بر عالوه. باشند نظارتی کلی هایروش مت 

 صهورؤ به   و ایجهاد  ،کهار  دستور یک و کند پیدا گسترش و بحث شود مربوط  نظری چارچوب

 کنم. جلب نیز دیگری توصی  ب  را شما توج  مایلم من .گیرد قرار موردمطالع  موردی

 اقهداماؤ  آیا ک  دارد تأکید عمومی مدیریت از مشکل این بر 3102/22 شماره نام توصی 

 هایبرگ  کردن پر برای افزارینرم از است ممکن شاکی خیر؟ یا شودمی انجام الزم دقت با

 و بررسی و تحلیل اما نیست مشکلی هیچ دارای افزارنرم خود راهراً ک  کند استفاده شکایت

 شهد،  داده تشهخیص  خطها  ایهن  که  هنگامی .شود روروب  خطا با است ممکن آن بندیدرج 

 قهانون  چهارچوب  در اصهالح  این ک  کرد بیان نیز انآمبودزم و اصالح را آن مربوط  سازمان
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 مربوطه   دولتی سازمان اگر مال،بااین .شوند تصحیح باید اشتباهاتی چنین و است شدهانجام

 و شهد نمهی  محهروم  خهود  مهق  از شههروند  ایهن  بهود،  داده انجهام  کافی دقت با را خود کار

 امهور  صحیح و دقیق انجام بر نیمب خود تعهد ب  سازمان ک  کرد گیرینتیج  نیز آمبودزمان

 .است نکردهعمل

 شهکایت  موضوع. است شهروندان ب  بازنشستگی خسارؤ جبران یدربارهدیگر  یتوصی 

 قهوه . رسهید  تصویب ب  جالب تصمیم یک نیز زمین  این ک  در بوده پرداخت تعدیل مورد در

 بازنشسهت   فهرد  به   مهنظم  طهور به   مهوردنظر  نهرخ  از کمتهری  مقهدار  داد تشخیص  قضایی

 را کار این دولتی سازمان. کردمی جبران را اختال  این باید سازمان آن و است شدهپرداخت

 که   دلیهل  ایهن  نیسهت، به    عهدالتی بی بردن بین از برای درمانی این مال،این با. داد انجام

  اخهتال  بنهابراین  ؛نیست تخلف مورد زمان خرید قدرؤ با برابر شودمی پرداخت ک  مقداری

 یهک قاعهده   به   تبهدیل  مهورد  این بنابراین ؛شدمی محاسب  فعلی نرخ براساس باید پرداخت

 که   نیسهت  چیزی این .دادندمی انطبا  آن با را خود باید دولتی هایسازمان ک  شد مقوقی

 بخهش  ههدایت  در که   اسهت  مههم  نظر این از بلک  باشد، شده راهر قضاوؤ کار دستور در

 شود.می فراهم امکامی چنین اشدناجر هایزمین  دولتی،

 اداری مقهو   ک  دهدمی نشان 3102/011 شماره ب  دیگری شده قضاوؤمورد  ب  توج 

 قضهاوؤ  ایهن . اسهت  مرکت مال در شودمی انجام آن یزمین  در ک  هاییپیشرفت در کنار

 در بهزه دیهده   یهک  مهق  و انضهباطی  جریمه   بخشهش  بین گتارقانون چگون  دهدمی نشان

 همچنهین  و اداری مقهو   تحهرک  مفههوم  ب  چیزی چنین. است قائل تمایز غرامت افتدری

 .است قانونی هایموزه دیگر

-راه یک آوردن وجودب  یدرباره کردم، بیان قبالً آنچ  شبی  دیگر شدهقضاوؤمورد  یک

 قو م نظر از را آن باید ک  شودمی تعیین اداری جالب وریف  یک اینجا در .است عملی مل

  قضهایی  قهوه  و اداری مقو  کمک با البت  شاید بتوان .آورد شمارب  متفاوؤ ایاداری وریف 

 بهر  ک  تمبری نبود مشخص ک  است فردی مورد در صحبت. یافت آن برای مناسبی عنوان
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 از اسهتفاده  از فهرد  این. یا خیر است جدید و اصلی داشت قرار او فردی شناسایی اورا  روی

 ایهن  بهرای  بایهد  عملهی  ملهی راه ک  داشت بیان قاضی او شکایت از پس اما ،شد محروم آن

 .شود پیدا مشکل

بزه  یک از ممایت منظورب  عملی مل راهیک تولید ب  قادر دولتی هایسازمان یا و دولت

 ب  انتقاد اینجا در شک بدون .است شدهمطرح قضاؤ توسا هاییارزیابی چنین. هستند دیده

 را مأموریهت  یک تغییهر  دولتی سازمان یک مثالعنوانب . کرد مطرح توانیم هم را قضاوؤ

 را آن و دههد  انجهام  اقهدام  بهتهرین  عنهوان عمل اشتباهی را ب  است ممکن و کندمی تجرب 

 .کند فر  هم قانونی

 دسترسهی  از قبهل  اسهناد،  و اطالعاؤ ب  دسترسی برای شما اگر گویدمی ما اداری مقو 

 مطهابق  است ممکن کنید، پرداخت ایهزین  کندمی برآورد را شما هایزین ه ک  ایبرگ  ب 

 بهوده  ÖSYM مرکزی دانشگاه امتحان اصلی هد  ک  موضوعی است نباشد. این قانون با

 عنهوان بها   را پرداخهت  بهرای  تقاضهایی  چنهین  که   بود این ÖSYM برای ترمناسب است و

 به   که  ایهن  تها  دههد  ادام  عمومی تباطاؤار مقرراؤ براساس اسناد و اطالعاؤ ب  دسترسی

 سهازی مشهروعیت  از مهوردی  عنهوان ب  تواندمی مورد این نهایتاً شود. متوسل دیگری دالیل

 .شود مطرح فرایند یک

 کهنم. در اشهاره  خهواهم می من ک  دارند وجود مهم دیگر نیز هایقضاوؤ در اینجا برخی

 و شهد  افتتهاح  جعلی مساب چهارصد روز یک در ک  3102/2112 شمارهشده  قضاوؤمورد 

 گویهد می قضایی مکم .بود شدهگتاشت  اشتراک ب  اطالعاؤ این ک  داد رخ زمانی اتفا  این

 ههای نگرانهی  که   اسهت  ههایی زمینه   شامل مربوط  سازمان توسا شدهانجام هایاقدام ک 

 دیگهر عبهارؤ ب . ارداست را در برد محدودشده هاآزادی ک  واقعیت این با رابط  در را عمومی

 .است قضاوؤ کالم جان «روش بهترین ب  خود بازتعریف»

 هایزمین  براساس را اقدامی چنین است ممکن دولتی سازمان یک اگرچ  دیگر،عبارؤب 

 بهرای  را آن اسهت  ممکهن  انتخهابی  هایروش با هاییاقدام چنین اجرای دهد، انجام درست
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کننهد،   اسهتفاده  عملکردشهان  از دفهاع  بهرای  آن از هندخوامی ک  دیگر هایسازمان استفاده

 .کند مشکل

 ارائ  ب  مطالب و اطالعاؤ سازیشفا  جایب  مربوط  سازمان ک  گویدمی قضایی مکم

 اطالعهاؤ  عمهومی،  نههاد  آن که  این از قضایی، رأی بنابراین ؛است پرداخت  نمودارها و آمار

 تها  است الزم بلک  نیست، کافی درست اطالعاؤ رائ ا .است کرده انتقاد نداده، ارائ  را یدقیق

 از ناصهحیح  برداشهت  مسهئولیت  ب  همین دلیهل، . شوند ارائ  صحیحی نحو ب  اطالعاؤ این

 .است دولتی بخش عهده بر نیز شدهارائ  اطالعاؤ

 نیسهت،  مسابرسهی  محور مول فقا عمومی بخش و آمبودزمان بین رابط  ک این نتیج ،

 صهورتی به   را خهودش  که   اسهت  اجرایی هایدستگاه برای جدید منبع کی آمبودزمان بلک 

 جدیهدی  معهانی  آوردن وجودب  با را اداری مقو  و کندمی منطبق تحوالؤ با سریع و واقعی

 از ایوریفه   چنهین  دادن نشهان  مهن  ههد  . دهدمی گسترش هاتوصی  و بازرسی خالل در

 .بود آمبودزمان

 شهده  قادر است، پیشنهاد ارائ  و نظارؤ ک  دومش وریف  بر بنا آمبودزمان این، بر عالوه

 وریفه   ایهن  که   آورد وجودب  را نیز ادراک ی مدیریتوریف  دولتی، هایسازمان کنار در تا

 .دهم توضیح را آن هاییمثال ازطریق کردم سعی من و شده پایدار زود خیلی

 مهدس  من. است کرده کمک مدؤکوتاه در ملی مقوقی نظامب  آمبودزمان راستا، این در

 بهاورم  ایهن  بهر  نیز و هستیم آمبودزمان نهاد تاریخی میراث مدیون را دستاورد این ما زنممی

 کرده فراهم علمی و جدید ورایف منظر از اداری عدالت برای را بسیاری منابع آمبودزمان ک 

 .است آورده فراهم قانون از موزه این در را تحرک بنابراین و است



 

 جلسه سوم –سش و پاسخ پر

 رییس نشست
. کهنم  بیهان  دادند ارائ  گوالن پرفسور آنچ  مورد در را اینکت  چند دوباره تا بدهید اجازه

 آمبودزمهان  یهک  آنچه   ههای جنب  تمام تقریباً و است سخنرانی آخرین این ک  است بدیهی

 آقای .دهدمی نشان را دولت و آمبودزمان بین رابط  وضوحب  و داده توضیح را دهدمی انجام

. برشمردند است ترکی  در ایشان هایتجرب  از ناشی ک  را رابط  این اصلی هایجنب  گوالن

 ک  کنم تأکید دولت و آمبودزمان کلی دوباره بر روابا خواهممی من ک  است این مهم نکت 

 جداگانه   نب ج دو توانمی چگون  ک  کردید اشاره شما و است آمبودزمان برای بزرگی چالش

 .کرد ترکیب را قانون ماکمیت از مجزا و

 و پایه   قانون. کند عمل قانون ب  امترام بدون تواندنمی آمبودزمانی هیچ ک  است روشن

 و قهانون  از فراتهر  بازرسی نهاد ماهیت ک  رودمی انتظار البت  اما ؛است آمبودزمان کار اساس

 مهن . برنهد مهی  نهام  «نرم قانون» عنوان با آن از مردم از برخی ک  چیزی باشد؛ اداری اصول

موضهوع،   اما ؛نیست کنندهراضی من برای ک  دارد پیامدهایی چون کنم، اجتناب آن از مایلم

 از عهدالت  و طهر  ازیک قانون بین بتوانید اگر است، اجرایی دستگاه و خوب مدیریت اصول

 آمبودزمهان  که   است چیزی آن اساس ،انصا  شوید، آنگاه درنهایت، قائل تمایز دیگر طر 

 نیهز  عهدالت  مختلهف  ابعهاد  معرفهی  به   بلک  قانون، اعمال ب  تنهان  این نهاد. دهدمی انجام

 یهاد  به   بایهد  اما ؛است مشکل مختلف هایزبان ب  آن ترجم  ک  است ایواژه ک  پردازدمی

 در موفقیهت  زا ایدرجه   ب  توانمی ک  است مفهوم دو این دقیق ترکیب از ک  باشیم داشت 

 .رسید قضایی و قانونی موزه هر در آمبودزمان نهاد اقتدار درنهایت و مشروعیت
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 کارآمهدی  مها  چگونه   که  ایهن  و انطبها   میهزان  اهمیت یدرباره ایمقال  ب  گوالن پرفسور

 گهزارش  بها  اداری سیسهتم  تطهابق  که   اسهت  روشن. کرد اشاره کنیم گتاریارزش را آمبودزمان

 پیشهنهادهایش  شهدن  پتیرفته   میهزان  با تنها آمبودزمان کارآمدی ارزیابی اما است مهم مربوط 

 .نیست

 وجهود  دههد می انجام پیشنهادها با دولت آنچ  سابق   بت برای بهتری راه کنممی فکر من

 که   باشهد  شدهگزارش آن در ک  است دولت طر  از ساالن  بیانی  یک صدور آن و باشد داشت 

 درجه   از محکهم  بسهیار  شهواهدی  بتوانیهد  شهما  ک طوریاست، ب  یرفت پت را پیشنهادها دولت

 مبامهث  وارد دولهت  بها  اسهاس  آن بر باشید قادر و آورید دستب  را مختلف هایموزه از انطبا 

 یها  و همکهاری  کافی مدرک و ایدکرده تعیین شما درواقع ک  شوید هاییموزه یدرباره هدفمند

 ههای کانهال  چگونه   ک  است این آمبودزمان برای بزرگ چالش  البت .ندارد دولت وجود انطبا 

 پتیرش پیشنهادها ب  هاآن کردن قانع ب  قادر چگون  و دارد نگ  باز را اداری سیستم با ارتباطی

 کهار  سهادگی به   ک  نیست این کندمی انگیزهیجان را آمبودزمان کار ک  بزرگی چالش .باشدمی

 بها  کهردن  تعامهل  توانهایی  بلکه   کنهیم؛  استرامت و برویم خان  ب  بعد و بدهیم انجام را درست

 چنهین  و است کنند انتخاب را متفاوتی راه توانندمی ک این ب  هاآن اقناع قدرؤ و اداری سیستم

 آورالهزام  آمبودزمان پیشنهادهای کرد. گرچ  خواهد سخت را اداری هایدستگاه مخالفت روشی

 شهروع  آمبودزمهان  اخالقهی  اقتهدار  ک  است نقط  همین از تدرس کنممی فکر من اما نیستند،

 آمبودزمهان،  ههای گهزارش  از همیشهگی  ممایهت  باعهث  ک  است اخالقی اقتدار این شود ومی

 بهرای  تهالش  و ارتبهاطی  ههای راه داشهتن نگ  باز و تعامل مف  و امور جریان مسن بر نظارؤ

 به   شهما  گهوالن  آقهای  ود وشه مهی  دیگهر  سهوی  از عهدالت  مف  و طر ازیک قانون رعایت

 مهل راه اما دهد،می انجام عملی هایملراه ترویج برای آمبودزمان ک  کردید اشاره هاییتالش

 که   واقعیهت  ایهن  و هسهت  نیهز  منصفان  هایملراه کردن پیدا برای تالش ایده شامل عملی

 و کردیهد  اشهاره  صه  خال طورب  موضوع این ب  درواقع شما و کند پیدا برتری قانون بر تواندمی

 .باشد مهم اداری هایدستگاه و آمبودزمان بین رابط  در تواندمی مد چ  تا ک این
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 (آمبودزمان سودان) 7احمد تیجانیپرسش: 
مهن سهوالم را بها سهخنرانی آمبودزمهان      . هسهتم  سهودان  آمبودزمان از تیجانی اممد من

 آیهین  و قانون ب  بسیار اوکراین یدادرس آیین فهمیدم من ک  طورکنم. آناوکراین شروع می

 دادرسهی  آیهین  و خودتهان  داخلهی  قهوانین  بین شما ک درصورتی. است وابست  اروپا دادرسی

 گیرد؟می قرار عمل مورد قانون کدام کنید، مالمظ  را تضادی و دوگانگی اروپایی دادگاه

 (آمبودزمان اوکراین)والری لوتکوفسکا پاسخ: 
 اسهتانداردهای  بها  بشر مقو  یدرزمین  ما گتاریقانون رویکرد. سوالتان خاطر ب  ممنون

 اجرایهی  3103 سال در ک  کیفری دادرسی آیین گفتم قبالً ک  طورهمان .است یکی اروپایی

 دو در مها  ک  ماال اما ؛دارد بشر مقو  یدرزمین  اروپایی استانداردهای با کاملی مطابقت شد

 مهرتبا  قهوانین  از تواننهد مهی  جدید هم و قدیم هایهدادگا هم بریممی سرب  مقوقی فضای

 اگر و نبود آل ایده قدیمی کیفری دادرسی آیین .کنند استفاده وابست  هم ب  موارد یدرزمین 

 طبیعهی  شرایا این و است بیشتر یا پیش سال 2 ب  مربوط شود مطرح زمین  این در موردی

 مهواردی  چنهین  در توانممی فقا من .کند تدخال دادگاه روند در تواندنمی آمبودزمان و است

 را ههایی توصهی   و کهنم  یهادآوری  را اروپایی بشر مقو  دادگاه قانونی موارد دادگاه رییس ب 

 بهاز  اروپهایی  بشهر  مقو  دادگاه در جدیدی پرونده است ممکن صورؤاین غیر در .دهم ارائ 

 برگهزاری  زمهان مهدؤ  رد موضهوعی  در فردی مق ک  شود داده اوکراین علی  مکمی و شود

 یها  گناهکهاری  تعیهین  برای دادگاه در موردی بررسی است ممکن .است نشده رعایت دادگاه

 مهدافع  وکالی یا شاهدان مضور ب  مثالعنوانب  باشد، طوالنی بسیار فردی گناهکاری عدم

 نجپه . دهد توضیح را وضعیت من برای تواندمی دادگاه رییس صورؤاین در باشد؛ نیاز زیادی

 برگهزاری  روند در تسریع ب  لزومی اگر .باشد معقولی زمان تواندمی موردی چنین برای سال

 .بفرستم دادگاه رییس برای رابط  این در را ایتوصی  توانممی من شود مشاهده دادگاه

                                                            
1. Ahmet Tigani 
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 ()آمبودزمان ترکی  7سیات کرکمزپرسش: 
 از تینهدال  آقهای  زا سهوالی  مهن . هسهتم  ترکیه   آمبودزمهان  از کرکمهز  سیاؤ من سالم،

 بهرای  بهودم  شهما  آمبودزمهان  سایتوب مرور مال در من ک هنگامی .دارم ایرلند آمبودزمان

 .کهرد  جلب را نظرم آن در نموداری آفیشیو، اکس اعضای مورد در شما هایدیدگاه مالمظ 

 خههدماؤ مههورد در مسههن افههراد یهههاشههکایت تعههداد کهه  شههد داده تشههخیص کهه هنگههامی

دارای  عضهو  یک بررسی ب  شروع ایرلند آمبودزمان است، یافت کاهش دولتی هایبیمارستان

 مختلفهی  هایروش از زنممی مدس من باشم، داشت  خاطر ب  خوب اگر و است کرده سمت

 و بها چه  روشهی    شهرایطی  چه   بها  مهورد،  این ب  نظر با .است شدهاستفاده بررسی این برای

 دهد؟می انجام را عضو دارای سمت یک بررسی آمبودزمان

 (ایرلند آمبودزمان) تیندال پیترپاسخ: 
 عمومی سالمت بخش از ک  هاشکایت تعداد نظرم ب کردید.  مطرح ک  سوالی از ممنونم

 اسهت  مشهکل  خیلهی  و ؛باشد دیگر هایآمبودزمان از ترپایین بسیار شده است دریافت ایرلند

 انهد نکهرده  شهکایت  مهردم  چرا ک این .کنیم نگاه مسأل  ب  ایمقایس  صورؤب  بخواهیم ک 

 ارسهال  مها  دفتهر  به   را خهود  اعتهرا   از اینشهان   هاآن ک  باشد دلیل این ب  است ممکن

 نیهاز  مها  باشهد و  نمانده باقی پیگیری برای توانی دیگر هاآن برای است ممکن یا و اندنکرده

 کنهیم تبلیغاؤ می روزنام  در ک  است همین برای. ببریم کارب  را مختلفی هایفن ک  داریم

-تجرب  یدرباره ما با تا کنممی دعوؤ را مردم و کنممی مصامب  رادیو یا تلویزیون در من و

 .کنند صحبت عمومی سالمت سیستم از شکایتشان یا هایشان

دادیم  تشکیل را ویژه گروه چند گرفتیم، جامع  اعضای از را الزم اطالعاؤ ما ک هنگامی

 کردیم دریافت ک  هاییشکایت ب  همچنین ما. کنیم بررسی بیشتری جزئیاؤ با را مسائل تا

 که   اسهت  شهده  برخورد هاشکایت با عمومی سالمت بخش در چگون  ببینیم تا کردیم نگاه

 ههر  بهرای  را نظرسهنجی  یهک  ستس و باشد شده مشکلی آمدن وجودب  موجب است ممکن

                                                            
1. Sait Korkmaz 
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 رسهیدگی  هها شهکایت  ب  چگون  بگویند ما ب  هاآن فرستادیم تا ایرلند در عمومی بیمارستان

 هها، بیمارسهتان  از مختلفی انواع کردیم، بازدید ایرلند در بیمارستان 1 از همچنین ما .کنندمی

 بررسهی  و کردیم مصامب  مردم با قراردادیم، موردبررسی را هاشکایت هایفایل ما ک  جایی

 چگونه   و کند راهنمایی را مردم ک این برای بروشورهایی یا پوستر مثال برای آیا ک  کردیم

 تها  کهردیم  مراجعه   هها سهایت وب به   مخاطب یک عنوانخیر. ب  یا دارد وجود کنند شکایت

 درنهایهت  و کرد شکایت پزشکی و سالمت خدماؤ مورد در توانمی چگون  ک  کنیم بررسی

 خهدماؤ  رییس ما نهمچنی. پرداختیم هاییپیشنهاد ارائ  ب  و کرده بندیجمع و گیرینتیج 

 کهردیم  وگوگفت آمبودزمان گزارش یدرباره او با و دعوؤ وگوگفت برای را مربوط  پزشکی

 .کنیم کسب هاتوصی  اجرای برای را هاآن سازمان تعهد تا

 چراکه   ترسهیدند، مهی  شهکایت  ارائ  از مردم ک  بود این شدیم متوج  ما ک  را موضوعی

 ما درواقع و شوند محروم بیشتری خدماؤ از است ممکن دکنن شکایت اگر ک  کردندمی فکر

 قرارگرفته   موردانتقهاد  کارمندان توسا شکایت ارائ  خاطر ب  مردم ک  برخوردیم مواردی ب 

 تغییهر  بهرای  را ههایی توصهی   جزئیهاؤ  با و دقیق صورتیب  تا بودیم متعهد ما بنابراین ؛بودند

 وجهود به   برای اقدام برنام  یک ک  خواستیم یزن سالمت بخش از البت  و دهیمیت ارائ  وضع

 و شهدند  شهکایت  جدیهد  ههای برگه   معرفهی  به   مجبور هاآن .کند تولید تغییراؤ این آوردن

 بعهد  ک  دادیم اطالع هاآن ب  ما و کردند گتاریپای  شکایت دریافت برای را جدیدی سیستم

 ؛کنهیم مهی  تکهرار  هها توصهی   مناسهب  اجهرای  از اطمینان برای را خود بازرسی ،سال یک از

 وجهود  ب  هاشکایت با برخورد فرهنگ کل در را بزرگی تغییر ما ک  کنممی فکر من بنابراین

 قهبالً . داریهم  ایرلند در بیمارستان هر برای ایشدهتعریف دقیقاً شکایت دفاتر ماال ما .آوردیم

 در را بروشهورهایی  و پوسترها و هابرگ  ما .بود دیگر هایمأموریت کنار در ایوریف  کار این

 مهردم  به   که   ایهم داده قرار هاسایتوب در را استانداردی متون ما. ایمداده قرار دید معر 

 .بود جالب تجرب  یکآن بنابراین ؛دارند را ما دفتر ب  آمدن مق هاآن ک  گویندمی

ضهای دارای  اع ههای بررسی ک این آن و کنم بیان را دیگر نکت  یک خواهممی فقا من
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. کنیهد  اسهتفاده  زیادی منابع از شوید، باید آن داخل شما اگر باشد، زیاد بسیار تواندمی سمت

 بنهابراین  ؛نهداریم  زیهادی  خیلهی  منهابع  مها . نیسهت  اشهخاص  بین تفاوتی هیچ من، دفتر در

 امها  ؛کنهیم  زیهادی  دقت اعضای دارای سمت هایبررسی برای موضوع انتخاب در مجبوریم

 عمهومی  خهدماؤ  ب  بسیار خود شرایا دلیل ب  مردم ک  بود این کردیممی شاهدهم ما آنچ 

 از بایهد  مها  بنهابراین  ؛کنهد  مشهکل  را کردن شکایت ،موضوع این بود ممکن و بودند وابست 

 مها  دسهت  به   هها شهکایت  که   ببرد هاییمکان ب  را ما ک  کنیم استفاده نحوی ب  قدرتمان

 متشکرم. رسدنمی

 نشست رییس
 مهورد  در کهنم. او  عهر   را نکت  چند تا بدهید اجازه من ب  لحظاتی. پیتر شما از ونمممن

 بازرسهی  شغل مهم جنب  یک مورد در ما و ؛اداری فرهنگ تغییر کرد، صحبت فرهنگ تغییر

 ههای اقهدام  بررسهی  درواقهع  اقهدام  بهتهرین  .است اقدام بهترین ترویج آن و کردیم صحبت

 مها  که   اسهت  مطلب این گفتن و رویکرد تغییر برای پیشنهاد کی ارائ  و اداری هایدستگاه

گشت ک  بهترین اقدام و اجرای کنترل در یک مسهیر قابهل    خواهیم بر مجدداً ،بررسی برای

 بینی است.پیش

 (ترکی  آمبودزمان رییس) اوغلو عمر نیهات آقای
 ایهن  در شهرکت  بهرای  فورورس نیکی آقای دوستم و نشست رییس از چیزی هر از قبل

 نگهارش  از بعهد  و قبهل  گهتاری قهانون  کهار  در فهوروس  نیکهی  آقای .کنممی تشکر همایش

 ازجمله   و هاتالش بهترین مشغول گتشت  سال س  طی در و اندداشت  مشارکت دستورالعمل

 به   قلهب  صهمیم  از را تشهکرم  تها  مهایلم  من شما مضور در. است بوده همایش این تشکیل

 .کنم تقدیم ایشان

 که  هنگهامی  3102 سهال  آورد ک  در خواهند خاطر ب  دیامندروس آقای ک  ممطمئن من

. داد نشهان  زیهادی  عالق  و کرد اعالم را خود ممایت ایشان دیدم، استراسبورگ در را ایشان
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 مهورد  در را امعقیهده  مهن  گفتند لوتکوفسکا ک  طورهمان .شد مطرح قضایی جنب  آن از بعد

 گفهت  مهن  به   سیاسی علوم دانشمند یک عنوانب  او. ان کردمبی «دادگاه فرآیند در مداخل »

 همه   ما و بترسد آن از  قضایی قوه ک  ندارد وجود چیزی»: گفتم من و هستم شجاع من ک 

 یک من .کارکردیم آن روی و داشتیم داستانی چنین ما بنابراین« گتاریممی امترام قانون ب 

 شما خدمت را آن از یک کتی ک  کردم چاپ تابک یک عنوانب  را آن و داشتم ویژه مطالع 

 و وکهال  ههای کانون ها،دادگاه اعضای شامل جهان سراسر از را هادیدگاه ما. داد خواهم ارائ 

 کردیم. آوریجمع دوستان

 گویدمی مرتبا قانونی تمهیداؤ. رسیدیم توافق ب  همگی دوستان از یکی جزب  درنهایت

. «باشهد  شده لغو اساسی قانون دادگاه وسیل ب  ک  ندارد جودو قانون در تمهیدی چنین»: ک 

 اداره را آن توانهد نمهی  که   دارد وجهود  ترکی  آمبودزمان برای قرمز خا چهار هنوز مالبااین

 که   اسهت  تصهمیمی : شهده گفت  3103 جون 32ب  تاریخ  2230 شماره قانون براساس. کند

. دارد ههای محدودیت موضوع این کنممی فکر من .ببرد کارب  باید قضایی دارصالمیت مقام

 نههاد  دههد؟ مهی  معنهی  چه   ایهن  «ببهرد  کارب  باید قضایی دارصالمیت مقام ک  تصمیمی»

 را افقهی  خهودش  منظهر  از لوتکوفسهکا . کند مداخل  دادگاه فرآیند در است ممکن آمبودزمان

 که   طهور همهان . نیست قضایی سیستم در دخالت این. آن خاطر ب  ممنونم .کرد باز ما برای

 ههیچ  مها  قهانون  در .کنهد می شرکت دادگاه در نارر یک عنوانب  آمبودزمان ببینید توانیدمی

 آن دادن انجهام  بهرای  هم قانونی محدودیت هیچ البت  و ندارد وجود نارری موقعیت اعطای

 مها  آمبودزمهان  تشهکیل  قانون. کنیممی شرکت NGO یک مانند دادگاه در ما .ندارد وجود

 شهکایتی  . اگهر کنهد  بررسیرا  دولت کارمندان رفتار و نگرش باید ترکی  آمبودزمان گویدمی

 او طر ب  را چیزی یا و بزند فریاد دلیل بدون شهروند یک سر بر قاضی و باشد داشت  وجود

 چنهین . کهرد  کهاری  تواننمی قضایی هایقدرؤ از استفاده با بگوید ناسزا او ب  یا کند پرتاب

 اتفها   گهاهی  اما هستند، نادر رفتارهایی چنین. است کاررفت ب  درگتشت  اشتباهی یرفتارها

 به   این ک  کندمی محدود خودش از دفاع برای را شهروند یک مقو  قاضی یک یا افتندمی
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 و چیزههایی  چنهین  شناسایی و نظارؤ کنممی فکر من .است بشر مقو  اساسی نقض معنی

 .نیست قضایی هایقدرؤ در مداخل  معنی ب  مرتبا نهایی سازمان یک ب  آن گزارش

 براسهاس  باشهد،  یافته  پایهان  رسیدگی فرآیند اگر. بزنم دیگر ویژه مثال یک بدهید اجازه

 در را قهانونی  ترکی  مجلس اخیراً. شود صادر روز 02 عر  در باید مکم یک دادرسی، آیین

 در نکند، مظنونان صادر را مکمی یقاض ماه 0 از بعد اگر مثال برای. کرد تصویب رابط  این

 عهدم  مهن  نظهر  به  . کند دخالت موردی چنین در است ممکن آمبودزمان. مانندمی بازداشت

 معنها،  این در .ندارد قضایی هایقدرؤ ب  ربطی ماه 0 عر  در مکم یک صدور در موفقیت

 شهود می دهدا پوشش هارسان  توسا یا ک  است ترگسترده عمومی منافع از مواردی از سخن

 که   است دلیل این ب . کند دخالت تواندمی آمبودزمان و دارد وجود شکایتی زمین  آن در یا و

 .کنممی تشکر موضوع این طرح برای اوکراین آمبودزمان از من

 تینهدال  آقهای  ب  ها مربوطآن از یکی. بترسم را سوال چند مایلم شما، اجازه با پرسش:

 من ک این یا افتدمی دولت گردن ب  ک  است ایوریف  این های توص مورد در .است ایرلند از

 یها  اقتصهادی  امهور  وزارؤ مالیهاؤ،  اداره شهکایت  موضهوع  هست هرکسی ام؟فهمیده اشتباه

 تمهامی  است ممکن پایان در البت . کنند اجرا را آمبودزمان هایتوصی  باید مربوط  نهادهای

 را هها توصی  باید ک  است مربوط  اجرایی دستگاه اما شوند، مطرح دولت هیأؤ در هاگزارش

 شماست؟ صحبت طر  دولت فقا آیا. کند اجرا

 مهن . بود ایران ب  مربوط آن یا شودمی کامل ماه س  عر  در بازرسی ک  گفتید شما آیا

 از سهراج  آقای از سوالی من دیگر طر  از .بترسم را آن خواهممی. نیست یادم دقتب  را آن

 دادگهاه  به   توانهد مهی  شما هایتصمیم ک  گفتید شما نکنم اشتباه اگر. دارم ایران نآمبودزما

 .برود تجدیدنظر

 وزارؤ درنهایهت . دهیهد مهی  گهزارش  دادگسهتری  وزارؤ به   که   گفتیهد  شما ک آن دوم

 معهر   در را شهما  طرفهی بهی  و استقالل موضوع این آیا. است سیاسی نهادیک دادگستری

 نهارران . اسهت  مههم  بسیار ما برای این گیرد؟نمی صورؤ ایمداخل  ادهد؟ آینمی قرار خطر
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 آمبودزمهان  ک ازآنجایی. دارند را فراگیر نظارتی و بشر مقو  وضعیت بررسی مق آمبودزمان

 وابسهت   شما اگر گیرینتیج  عنوانب  است؟ مستقل شما بودج  آیا است، قدیمی بسیار ایران

 مهورد  در نگرانهی  آیها  اجرایی، هایدستگاه از جدی انتقاد ؤصور در آیا هستید مجری  قوهب  

 داشت؟ نخواهید خود بودج  اختصاص

 (آمبودزمان ایرلند)پیتر تیندال پاسخ: 
 خواهد باعث چگون  مجلسبا  ما روابا ک  کنم صحبت این موضوع مورد درخواهم من می

 ایهن  در مها  که   ایتجربه  . یماطمینان پیدا کنه  دولت توسا هایمانپیشنهاد اجرای از ما تا شد

 دهنهد و مهی  انطبها   هها توصهی   این با را خود دولتی، هایبخش اغلب. است خوب داریم زمین 

 مها  آمبودزمهان،  تهاریخ  کل در گفتم هم قبالً ک  طورهمان و داریم کمی مشکل ما مواقع بیشتر

 یکهی . انهد کرده رد را آمبودزمان توصی  در ابتدا دولتی هایبخش ک  است بوده مورد چهار فقا

 که   کهنم مهی  فکهر ههم  چهارم مورد و هستند شدن مل مسیر در دیگر دوتای شد، مل هاآن از

 مهورد  در آقهای نیکهی فهوروس    ک  اینکت  معتقدم .کنیم قلمداد تجرب  یک عنوانب  مجبوریم

 شهما  آنچه   بها  رهاهری  موافقت ک  است آن واقعیت و است مهم واقعاً کرد بیان انطبا  میزان

شهود   انجام دقتب  یا و شود انجام کار آن نهایتاً ک  نیست این معنای ب  ایدخواست  را آن انجام

 نتیجه   نگارش یا و پیشنهاد یک ارائ  با پرونده یک ک  داشت نظر در را نکت  این هموارهباید  و

  آنچه  آیها  که   داشهت  موضهوع  ایهن  به   ههم  نگهاه  یهک  بایهد  همواره بلک  شد، نخواهد بست 

 شودمی تلقی خاتم  یافت  پرونده یک زمانی و خیر یا گیردمی قرار مورداجرا دقتب  شدهخواست 

 بها  تقریبهاً  مها . است مهم بسیار انطبا  موضوع کنممی فکر بنابراین ؛باشد اجراشده پیشنهاد ک 

 پهول  زیهادی  مقهدار  مهورد  در موضوع گاهی البت  ایم،نشده روروب  باشد منفی پاسخ ک  موردی

 که   باشیم مواج  اجرا در تأخیر یا مشکل باکمی است ممکن اقتصادی شرایا دلیل ب  ک  است

 .گیردمی صورؤ آن انجام برای دولت با هاییتعامل و بحث موارد این در
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 (اوکراین آمبودزمان) لوتکوفسکا والریا
 مهن  سخنرانی از ک  تحلیلی برای آمبودزمان ریاست از کنممی تشکر خیلی کلم ، چند فقا

 قهرار  موردتوجه   تهری وسهیع  طورب  را موضوع دو ک  است مهم خیلی کنممی فکر من. داشتید

 بهرای  مها  هایالزام دیگری و درست قضاوؤ یک برای قضایی دستگاه استقالل یکی ک  دهیم

 بهر  تأ یرهایی بتوانیم ک  است مهم خیلی بنابراین ؛است دادگاه فضای در متی بشر مقو  مف 

 .کنیم مل را بشر مقو  نقض موضوع یک بتوانیم ک درصورتی باشیم، داشت  وؤقضا

 (آمبودزمان ایران)قاهی ناصر سراج پاسخ: 
 کهل  بازرسی سازمان در شخص مضور وسیل ب  یا سایتوب تلفن، ازطریق هاشکایت بل 

 و شهود یم ارسال دادگاه ب  باشد مجرمان  موضوع یک با مرتبا اگر. شوندمی دریافت کشور

اصهل   براسهاس  کنهد و  صهادر  ماه س  مدؤ در را مکم و بدهد پاسخ ک  است مجبور قاضی

 اسهت  امور جریان مسن و قوانین صحیح اجرای مسئول بازرسی سازمانقانون اساسی،  012

 دسهتگاه  اشهتباه  تصهمیم  یهک  یا و انگاریسهل دهندهنشان است ممکن ک  هاییگزارش و

. شهود مهی  رد صهورؤ  ایهن  غیهر  در و شهود می فرستاده اداری ؤتخلفا هیأؤ ب  باشد دولتی

 مجهازاتی  اسهت  ممکن یا و شود رد اداری تخلفاؤ هیأؤ در است ممکن اداری انگاریسهل

 یا رسمی مقام هیچ و هستند مستقل بسیار ایران در قضاؤ .شود اعمال تخلف آن با متناسب

 مهق  قاضهی  چههارم؛  سوال ب  پاسخ در اما ؛ندارد را قاضی تصمیم در دخالت مق غیررسمی

 سیاسی تصمیمی قاضی اگر ک  است روشن قانون براساس و ندارد را سیاسی مسائل ب  ورود

 متشکرم. شودنمی پتیرفت  دولتی اجرایی دستگاه طر  از بگیرد

 هرزگوین( بوسنی )آمبودزمان 7نیساراژه آلمدی پرسش:
 نشسهت  ایهن  برگزاری از. هستم وینهرزگ بوسنی آمبودزمان از نیساراژه آلمدی من اسم

 آمبودزمان متحد بهترین مجلس ک  کردید بیان شما. دارم پیتر از سوال یک و کنممی تشکر

                                                            
1. Almedi Nicarage 
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 خود ساالن  گزارش آمبودزمان ک  زمانی مورد در را شما دیدگاه مایلم من .شودمی محسوب

 هنهوز  کشهورها  از بسهیاری  دانیدمی ک  طورهمان بدانم؛ دهدمی مجلس ب  تصویب برای را

 تقویهت  راستای در توانمی را اقدام این آیا شما نظر براساسدهند. می انجام را اقدامی چنین

 قهدرؤ  نهوعی  دادن اقدام این آیا آن؟ استقالل دادن قرار تأ یر با یا آورد مسابب  آمبودزمان

 بنهابراین،  ن؟آمبودزمها  جای ب کردن عمل برای ابزاری یا و است آمبودزمان پیشنهادهای ب 

 ممنونم خیلی. بدانم را شما نظر تا کنجکاوم واقعاً من

 (آمبودزمان ایرلند)پیتر تیندال پاسخ: 
 مختلهف  کشهورهای  البته   و بیهنم می مجلس مأمور یک عنوانب  را آمبودزمان نقش من

 یدرجای چیزی اگر ک این مورد در ادعایی هیچ .هستند متفاوتی تجارب و هاآمبودزمان دارای

 بهین  روابا اگر. ندارد وجود کند، خواهد کار خوب هم دیگری جای در لزوماً کارکرد، خوبیب 

 را مشهکلی  و سهخت  وضعیت تواندمی ساالن  گزارش ارائ  نباشد، خوب آمبودزمان و مجلس

 باعهث  که   اسهت  آمبودزمهان  کهار  کهردن  مطرح برای مناسبی راه ما تجرب  .بیاورد وجود ب 

 عمهومی  جلسه   در گهزارش  که  هنگهامی  .شهود مهی  هارسان  توج جلب و سیاسی توج جلب

 مهن  بنهابراین  ؛بود فراهم وگوگفت برای آمبودزمان برای کمی فرصت بود، شده ارائ  مجلس

 مجلهس  کمیته   در داریهم  را سهاالن   گزارش مورد در بحث فرصت ما ک  جایی کنممی فکر

 چنهین  .است ارزشمند بسیار ما برای اشد وبمی دولت داشتننگ  گوپاسخ اشوریف  ک  است

 جلسهه  یههک مهها چراکهه  ،داد خههواهم انجههام ایرلنههد بهه  بازگشههتم زمههان در مههن را کههاری

 بحهث  به   مندعالق  هاآن و است ساالن  گزارش مورد در ک  داریم کمیت  با شدهریزیبرنام 

-مهی  فکر من راینبناب .هستند عمومی خدماؤ بهبود برای آن کارگیریب  چگونگی مورد در

 توانهد می نکند تصویب را گزارش ضرورتی بر بنا مجلس اگر اما ؛است باارزش بسیار آن کنم

 .شود محسوب سختی شرایا آمبودزمان برای تواندو می باشد مجلس دست در سالح یک

 را مجهالس  تهوانیم مهی  دارد ایوریفه   ک  اجتماعی نهادیک عنوانب  ما کنممی فکر من

 مجلهس  بها  داغ بحث یک ما .بدهیم قرار فشار زیر آمبودزمان قانون ب  گتاشتن امامتر برای
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 گهزارش  مهورد  در نامناسهب  بسهیار  زبهانی  با مجلس نمایندگان از تن چند آن در ک  داشتیم

توانهد  روابا ما با مجلهس خهوب اسهت، مهی     ک  زمانیبنابراین تا  ؛کردند صحبت آمبودزمان

 تواند علی  ما نیز مورداستفاده قرار گیرد.دیگر میبسیار مفید باشد؛ ولی از سوی 

 اونن کمالپرسش: 
 عمهومی  اداراؤ ههای جنبه   تغییهر  و تحول ب  شما. دارم گوالن پرفسور از سوال یک من

 وجود امکام تأ یر شانس آیا قضایی، سیستم و آمبودزمان امکام و پیشنهادها با. کردید اشاره

 متشکرم بینید؟می ون چگ آینده در را موقعیت این دارد،

 پرفسور گوالنپاسخ: 
 به   بتوانهد  اداری دادگاه تا کنیم آماده را منسجم موردی پرونده یک ک  است مهم خیلی

 کنهد،  بررسهی  را اداری دادرسهی  یهک  بتوانهد  آمبودزمهان  اگر بنابراین ؛برسد بهتری قضاوؤ

 ا هر  تواندمی بنابراین ؛نندک رسیدگی موضوع ب  توانندتری میجامع نحو ب  اداری هایدادگاه

 باشد. داشت  تریعمیق و مثبت

 نیجر آمبودزمانپرسش: 
 همهه  بهه  ابتههدا مههایلم مههن البتهه . هسههتم نیجههر آمبودزمههان نهههاد عضههو مههن. ممنههونم

 یهک آن از قبهل  مهایلم  ولهی  دارم، سوال یک من. بگویم تبریک همایش این برگزارکنندگان

 اولهی : هسهتیم  روروبه   مشهکل  دو بها  مها  من نطق م در عموماً .بدهم مختصر خیلی توضیح

 به   مناسهبی  پاسهخ  اداراؤ که   شهویم  مطمهئن  بتهوانیم  چگونه   ک این و پیشنهادها انطبا 

 بها  روابها . گرفهت  قهرار  موردبحهث  نشست در خوبیب  موضوع این اند؟داده ما پیشنهادهای

 بهر  و کنهد صویب میرا ت قوانین مجلس دانیدمی ک  طورهمان .است مهم بسیار هم مجلس

 کهار ب  ابزار یک عنوانب  تواندمی آمبودزمان و مجلس بین روابا بنابراین ؛دارد نظارؤ دولت

 ترتیباینب  و بدهند انجام را هاکنترل از برخی توانندمی نیز مخالفان ترتیب همین ب  و ؛رود

 در بترسم خواهممی من ک  سوالی. شویم مطمئن پیشنهادها اجرای از توانیممی ما ک  است
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هسهتند   تأ یرگتار بودج  بر پیشنهادها اجرای این و هاتوصی  این .است بودج  استقالل مورد

 در. آورد وجهود  به   مستقل بودج  توانمی آیا بترسم مایلم من و است مهم مستقل بودج  و

 که   داریهم  معینهی  بودجه   هاسازمان بقی  مثل ما. است مشکل بسیار موضوع این من کشور

-مهی  صحبت مستقل بودج  مورد در شما ک هنگامی. دهدمی قرار تأ یر تحت را ما استقالل

 .دارم هم  از را سوال این من دهید؟می انجام را کار این چگون  کنید

 (آمبودزمان ایرلند)پیتر تیندال پاسخ: 
 تصهمیمی  آمبودزمان آمبودزمان، تشکیل دفتر اولی  هایسال در بودج ، استقالل مورد در

 کهاهش  نصهف  ب  را آمبودزمان بودج  دولت، و نبود وقت دولت موردقبول چندان ک  گرفت

 دولهت  رفتار این مورد در تلویزیون و رادیو در هرروز. شد مطرح هارسان  در موضوع این .داد

 ههیچ  زمان آن از. شد درست تصمیم گرفتن ب  مجبور درنهایت دولت و گرفت صورؤ بحث

 که   هاییدر زمان نهادها بقی  مانند هم ما البت  .است نیامده پیش دفتر ودج ب برای تهدیدی

 خهاطر  به   البته   که   ایهم کهرده  طهی  را سهختی  هایلحظ  ایم،بوده مواج  بودج  کاهش با

 بهوده  اقتصادی عمومی وضعیت از ناشی سادگیب  فقا بلک ، نبوده دولت ب  ما پیشنهادهای

 از ایکمیته   آن در که   آوریهد  وجهود  به   را وضهعیتی  توانیهد ب شما اگر من نظر ب  اما ؛است

 دفهاتر  از بسهیاری  مثهل  باشهد،  بودجه   تعیهین  مسهئول  مهالی  امهور  وزارؤ جهای مجلس، ب 

 نگهرفتن  قهرار  تهأ یر  تحهت  بهرای  شهما  ب  را بیشتری شانس این نظرم ب  دیگر، آمبودزمانی

 .دهدمی دولت از جدی انتقادهای زمان در بودج 

 7آدالی یتساسپرسش: 
 لوتکوفسهکا  والریها  خهانم  مهن  اصهلی  مخاطب اما دارم، سخنرانان هم  از سوال یک من

 امها  هسهتند،  مرمل  یک دهندهتشکیل همگی ساالن  هایگزارش ها،بحث پیشنهادها، .است

 در تحولی یا تغییر بتوانند باید درنهایت یعنی ؛باشد انتظار مورد دیگری نهایی نتیج  یک باید

                                                            
1. Sacit Adali 
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 گهتاری، قهانون  یدرزمینه   توانهد می را هاییاقدام چ  آمبودزمان ؟ایجاد کنند عمومی اداراؤ

 بهبهود  بهرای  ههایی فعالیت چ  مجبورید شما دهد؟ انجام رویکردها و اصول رفتارها، ها،روی 

 دهید؟ انجام زمین  این در کشورتان

 (اوکراین آمبودزمان) لوتکوفسکا والریپاسخ: 
 مشهکالؤ  به   هها آن از برخهی  که   داریهم  زیهادی  کاربردی هایبرنام  ما. ممنون خیلی

 و شهوند مهی  برجسهت   سهاالن   ههای گهزارش  در دسهتگاهی  مشکالؤ. پردازندمی دستگاهی

 گهتاری قهانون  بها  وضعیت چطور ک این. گرددمی ارائ  هاآن یدرباره منسجمی یپیشنهادها

 برخهی  بنهابراین  ؛اسهت  گتاریونقان قدرؤ مجلس ک  دلیل است این ب  شود، بهتر تواندمی

 خیلهی  پیشنهادها از برخی اما ؛هستند قانونی وضعیت بهبود با ارتباط در دستگاهی مشکالؤ

 سهاالن   گهزارش  در را مشهخص  یهها پیشنهاد این من. باشندمی ملموس و جزئی، مشخص

 متهوان مهی  اکنون مهن  .دهدمی نشان را بشر مقو  کلی وضعیت گزارش این آورم؛ چوننمی

 در اوکهراین  در کیفهری  ههای پرونهده  به   رسیدگی سرعت ماضر وضعیت مال در ک  بگویم

 در کمهی  ههای پرونهده  درمال ماضهر . است بهتر اندکی اروپایی بشر مقو  دادگاه با مقایس 

 .داریم ملموسی و مشخص نتایج بنابراین و وجود دارد رسیدگی مرمل  در اوکراین با ارتباط

 (سودان مبودزمانآ) تیجانی احمدپرسش: 
 خهواهم مهی  من ماال. است ایرلند آمبودزمان از پیتر آقای از من سوال. ستاسگزارم بسیار

 آمبودزمهان  پیشهنهاد  رد یدربهاره  که   کهنم  تأکیهد  ایشان سخنرانی موضوع در آخرین روی

 یدربهاره  گتشهت   فوریه   در کنیا در ک  همایشی یاد ب  مرا موضوع این. بود مالیاؤ یدرباره

 دسهتگاه  بهرای  آورالهزام  هها پیشهنهاد  انداخت. آیها  شد برگزار آمبودزمان االجرایالزم عناصر

 امها  ؛نیستند آورالزام پیشنهادها این ک  داردمی بیان عمومی مقو  است؟ آورالزام هم اجرایی

 ناشهی  ازآنجها  خطها  .کهنم  جلب آن ب  را دوستان توج  مایلم ک  دارد وجود خطایی اینجا در

 که   دارد واقعیهت  ایهن  به   اشهاره  انگلسهتان  عهالی  دادگهاه  تصمیم آخرین گفتید ک  ودشمی
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 است جایی اینجا .باشد دستوری یا آورالزام تواندمی آمبودزمان پیشنهاد ک  هستند هاییموزه

 خطها  ایهن  کهنم می فکر من. شودمی مطرح وارداؤ مالیاؤ و بیم  ب  مربوط هایپرسش ک 

 همهوار  ن  یا است آورالزام آمبودزمان پیشنهاد آیا ک  مجادل  این از گیرینتیج  برای را مسیر

 قرارگرفته   اصهالح  مورد ک  آمبودزمان قانون 1 ماده براساس سودان در خوشبختان . کندمی

 .است شده آورالزام آمبودزمان پیشنهاد است،

 (ایرلند آمبودزمان) تیندال پیترپاسخ: 
 ک زمانیآمبود کنممی فکر من دارد و وجود آمبودزمان وردم در زیادی بسیار هایموضوع

 بهرایش  بایهد  آورالهزام  قهدرؤ  داشهتن  وسوس  است نشده اجرا پیشنهادهایش از زیادی شمار

 آزادی مسئول بنابراین و ایرلند اطالعاؤ گروه مسئول جداگان  صورؤب  من. باشد باال بسیار

 قهانون  در هها آن. باشهند می آورالزام اطالعاؤ یآزاد مورد در هایمتصمیم و ؛هستم اطالعاؤ

 پهنج  مهن  سهال  یک طول در. ندآورالزام عالی دادگاه در تجدیدنظر درخواست یک برای فقا

 آورالزام من هایتصمیم چون ام،داشت  مضور هایمتصمیم برای عالی دادگاه در بار شش الی

 کنممی فکر بنابراین ؛انددرآمده اجرا ب  همیش  آمبودزمان جایگاه در های منهستند. تصمیم

 مشهخص  اسهت  آورالهزام  ههای قدرؤ پی در ک  کسی و است در این مورد مشکل بحث این

 کند،می کار خوبیب  ک  دموکراسی یک در. است بیشتری ؤمشکال دارای عمل در ک  است

 ضهمین ت اجراشهدن  برای را آمبودزمان هایتصمیم ک  است مجلس قدرؤ دارای آمبودزمان

 آن قضهی   در نیکهی فهوروس   آقهای  ک  موردی در تصمیم آمبودزمان، اوقاؤ، برخی .کندمی

 مهن  .باشهد  داشهت   هزین  دولت برای پوند هامیلیون است کردند، ممکن اشاره آن ب  آبراهام

 شهرایا  ایهن  با گیریب  تصمیم قادر باید دولت آیا ک  گفت خواهند مردم اغلب کنممی فکر

-می ک  تصمیمی مورد در را دولت ک  باشد قادر باید مجلس اما ؛ن  یا باشد نآ اجرای برای

 چیهز  هها تصهمیم  نبهودن  آورالزام ک  باورم این بر من عموماً بنابراین ؛دارد نگ  گوپاسخگیرد 

 ههای تصمیم گرفتن بدون را موارد از بسیاری تا کندمی تشویق را ما همچنین و است خوبی
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 ترینشود بزرگمی مقایس  هادادگاه با کار ک هنگامی من نظر ب   ک کنیم وفصلمل رسمی

 متشکرم. است آمبودزمان نهاد برای قدرؤ

 نشست رییس
 را مهمهی  موضهوع . کهنم  اضهاف   را اینکت  چند خالص  خیلی صورؤب  خواهممی اجازه

 است یمهم جنب  یک قوا میان تعادل سالم، دموکراسی یک در ک  گفت پیتر کردید و مطرح

 دلیهل  این ب  است، راه آغاز آورالزام هایتصمیم داشتن ک  است این من نظر. دارد وجود ک 

 .است آورالزام آن هایتصمیم ک  دارد وجود دادگاه و آمبودزمان یک بین اساسی تمایز ک 

 آمبودزمان و دادگاه میان تفکیک باشد، آورالزام هایتصمیم صدور ب  قادر آمبودزمان اگر

 چراک  باشد، داشت  را دادگاه مشاب  شرایا ک  نیست آمبودزمان نفع ب . شودمی مشکل سیارب

 یهک  دادگهاه  اگهر  افتهد مهی  اتفهاقی  چ  و هستند قانون ماکمیت مرجع تریننهایی هادادگاه

بگیهرد؟   مورد آن در دیگری آورالزام تصمیم آمبودزمان و بگیرد موضوعی در آورالزام تصمیم

 است آمده اساسی قانون در ک  قوا موازن  و قانون ماکمیت دلیل ب  کنممی فکر نم بنابراین

 متشکرم. .کرد اجتناب شوند آورالزام آمبودزمان هایتصمیم ک این از باید

 رومانی آمبودزمانپرسش: 
 که   دانیدمی شما و ماست استقالل اساس ب  مربوط چون است مهمی بسیار موضوع این

 که   کهنم  صحبت کشورم تجرب  یدرباره خواهممی من و کرد دخالت هاگاهداد در تواننمی

 مطهرح  دادگهاه  در که   دارد وجهود  مهمی مسائل و رودمی هامحدودیت ورای ب  دخالت این

 مها  آیا. کنم مطرح موضوعی چنین مورد در را سوالم مایلم من. کنیممی دخالت ما و شودمی

 ن ؟ یا ایمداده قرار تأ یر تحت را قضایی  قوه استقالل

 :گوالن آیدین پرفسورپاسخ: 
 خواههد  مهل  جدید امکام با زمان طول در دادگاه و آمبودزمان هایتوصی  مورد در بحث
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 تصهمیم  .شهود نمهی  مهل  قهانونی  کهار وسهاز  با ک  است موضوعی این کنمفکر می من. شد

 قضهایی  قهدرؤ  در دخالهت  معنهی  به   این ک  است قضاوؤ محدوده کنندهتعیین آمبودزمان

 آمبودزمهان  پیشنهادهای با مواج  در را اداری دستگاه هایواکنش و کنش آمبودزمان. نیست

 این نهایی ملراه. شود قضایی روشن قدرؤ ب  نسبت باید موزه این بنابراین ؛کندمی ارزیابی

 وسهیل  به   اسهت  ممکهن  موضهوع  یهک . است دادگاه و آمبودزمان تعامل و همگرایی مجادل 

 نشهان  ک  دارد وجود زیادی هاینکت . شود آمبودزمان مل وسیل ب  دیگری موضوع و ادگاهد

 در گتاریقانون جای  ب. است نهاد دو هر ورایف با تنیدهدرهم هایموضوع از برخی دهدمی

 .کرد مشخص را مسیر این گراییعمل و انصا  اصل از استفاده با باید زمین  این



 

 


