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ٔتزخٓ :آِىسا٘ذر دراٌٛیچ

تِٛیذ ایٗ ٘شزی ٝتٛسط دِٚت سٛئیس حٕایت ٔی شٛد .ایٗ ٘شزیِ ٝشٔٚاً
ٕ٘ایاٍ٘ز دیذٌاٟٞای رسٕی دِٚت سٛئیس ٕ٘ی تاشذ
ایٗ تزٚشٛر تزاساس ٘تایح  CRPCخٕغ آٚری شذ ٜو ٝاس طزیك پزٚص ٜآسیة
پذیزی ٟٔاخزاٖ در سفز ٞای غیز لا٘٘ٛی ت ٝدست آٔذ ٚ ٜتا حٕایت
دتیزخا٘ ٝأٛر خارخ ٝسٛئیس ) (SEMتٟی ٝشذ ٜاست .حمٛق ٟٔاخزاٖ غیز
لا٘٘ٛی در ایٗ ٔماِ ٝتا لطؼٙأ )6552( 9051 ٝتؼیٗ شذ ٜاست :حمٛق
تشز ٟٔاخزاٖ غیز لا٘٘ٛی لاتُ دستزسی در ِیٙه سیز ٔی تاشذ:
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTMLen.asp?fileid=17456
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اٌز خش٘ٛت شذیذ تٛسط ٔماْ ٞای دِٚتی اػٕاَ ٌزددٔ ،ی تٛا٘ذ تؼٛٙاٖ
شىٙدٔ ٝحسٛب شٛدٔ ،ثُ ٚارد وزدٖ شٛن اِىتزیىی یا رٞا ساسی سً
ٞا تزای حّٕ ٝت ٝشٕإٞ .چٙیٗ شٕا ٔی تٛا٘یذ ٔٛرد رفتارٞای تحمیزآٔیش ٚ
پایٕاَ شذٖ حمتاٖ ٕٞ ،چ ٖٛتٞٛیٗ  ٚیا پاشیذٖ اِىُ ت ٝسز  ٚرٚی شٕا
تاشیذ.
س٘ذٌی طٛال٘ی ٔذت در وشٛری تذٞ ٖٚیچٍٛٔ ٝ٘ٛلؼیت لا٘٘ٛی ٔی تٛا٘ذ تٝ
ایٗ ٔؼٙی تاشذ و ٝتٟز ٜتزداری ،سٛءاستفاد ٚ ٜحتی تاج خٛاٞی اس شٕا تا
تٟذیذٞای ٔختّف تزای خٙایتىاراٖ آسا٘تز ٔی تاشذ.
اٌز ٔدثٛر ت ٝوار  ٚیا وار غیزرسٕی  ٚتذ ٖٚدریافت حمٛق ٔٙظٓ  ٚیا وافی
تاشیذ ،ایٗ ػُٕ تؼٛٙاٖ استثٕار ٔحسٛب ٔی شٛد ٚ ،خالف لا٘ٔ ٖٛی
تاشذ ٚ ،شٕا حك داریذ آٖ را اطالع دٞیذ.
ٕٔىٗ است و ٝشٕا ٔتٛخ٘ ٝشٛیذ و ٝفزدی شٕا را ت ٝشخض دیٍزی
فزٚخت ٝؤ ٝی تٛا٘ذ شٕا را ت ٝوارٞای تحمیزآٔیش ،خالف ٔیُ شٕا ٔدثٛر
وٙذ .ایٗ ػُٕ تؼٛٙاٖ لاچاق ا٘ساٖ ٔحسٛب ٔی ٌزدد  ٚشٕا حك داریذ
ٔمأات را اس ایٗ وار آٌا ٜوٙیذ.
اٌز در ط َٛسفز اتفالی تیفتذ و ٝت ٝدِیُ رً٘ پٛستٔ ،ذٞةّٔ ،یت،
لٔٛیتٌ ،زایش خٙسی شٕا  ٚغیز ٜتا شٕا تذتز اس دیٍزاٖ رفتار شٛد ،شٕا
حك شىایت داریذ سیزا ایٗ وار تؼٛٙاٖ تثؼیغ ٔحسٛب ٔی شٛد  ٚحك شٕا
را ٘مغ ٔی وٙذ.
اٌز اس اػٕاَ سٙتی ٔؼز ٔا٘ٙذ دشٕٗ خ٘ٛی ،ا٘تماْ ،لتُ ٘أٛسی ،اسدٚاج
وٛدن ،اسدٚاج اخثاری  ٚغیز ٜس٘ذٔ ٜا٘ذ ٜایذ  ٚیا شاٞذ آٟ٘ا تٛدیذ  ،تذا٘یذ

و ٝآٟ٘ا خالف لا٘ٔ ٖٛی تاشٙذ  ٚخش ٞیچ آداب  ٚرٚسٕی ٕ٘ی تاشٙذ .اٌز در
ٔسیز را ٜتزای شٕا ایٗ اتفاق آفتاد ،حك داریذ آٖ را اطالع دٞیذ.
اٌز وٛدن ٞستیذ  ٚیه فزد تاِغ ٔی خٛاٞذ تا شٕا سىس داشت ٝتاش، ٝ
ایٗ ػُٕ خالف لا٘ ٖٛاست .شٕا تایذ ایٗ را اطالع دٞیذ.
ٕٔىٗ است افزادی سؼی وٙٙذ تذ ٖٚتٛخ ٝت ٝسٗ شٕا ت ٝشٕا حّٕٝ
خٙسی وٙٙذ .شٕا تایذ ایٗ را اطالع دٞیذ.
ٞز ٚلتی و ٝدر ط َٛسفز ٔی خٛاٞیذ ت" ٝتاسی" تزٚیذ  ،خطزات سیادی تزای
س٘ذٌی  ٚأٙیت شٕا تٚ ٝخٛد ٔی آٚریذ .شٕا ٔی تٛا٘یذ دسدیذ ٜیا رتٛدٜ
شٛیذ ٚ ،حٛادث ٘اٌٛاری اتفاق تیافتذ.
در تؼؼی ٔٙاطك ٔیذاٖ ٞای ٔیٗ ٚخٛد دار٘ذ و ٝاس سٔاٖ خ ًٙتالی ٔا٘ذٜ
 ٚػثٛر اس آٟ٘ا تسیار خطز٘ان ٔی تاشذ.
در خٞ ٍُٙا حیٛا٘اتی ٚحشی  ٚیا ٌیاٞاٖ سٕی ٚخٛد دار٘ذ ؤ ٝی تٛا٘ٙذ
آٟ٘ا ت ٝشٕا آسیة تزسا٘ٙذ.
اٌز ت" ٝتاسی" ٔی رٚیذ  ٚسزٔاخٛردٌی خشئی داریذٚ ،لتی و ٝرٚسٞا در
ٛٞای سزد ،خستٌ ،ٝزس ٚ ٝٙتشٞ ٝٙستیذٔ ، ،ی تٛا٘یذ سخت تیٕار شٛیذ.
حفظ سالٔت شٕا در ٍٙٞاْ سفز یه چاِش ٔی تاشذٕٔ .ىٗ است تیٕاری
پٛستی ٔختّفی ٔثُ ٌاَ ،شِپِش  ٚغیز ٜداشت ٝتاشیذ و ٝتا ت ٝاشتزان
ٌذاشتٗ ِثاس ،پت ٚ ٛتٕاس ٔی تٛا٘یذ آٟ٘ا را ت ٝدیٍزاٖ ا٘تماَ دٞیذ.
اٌز تا یه شی تیش ٔدزٚح شذ ٜایذ  ٚدر ٔىا٘ی وثیف در فؼای تاس یا خٍّٙی
لزار داریذ و ٝدر آٖ ٞیچ پششىی تزای وٕه فٛری ت ٝشٕا ٚخٛد ٘ذارد ،سخٓ
شٕا ٔی تٛا٘ذ آِٛد ٜشٛد  ٚس٘ذٌیتاٖ را در ٔؼزع خطز لزار دٞذ.

ت ٝشٕا تایذ اخاس ٜداد ٜشٛد تا تزای درٔاٖ فٛریت ٞای پششىی را دریافت
وٙیذ ،طزف ٘ظز اس ٚػؼیت لا٘٘ٛی شٕا در ٞز ٔىا٘ی و ٝتاشیذ.
اٌز خست ٝیا تیٕار تاشیذ ،لاچالچیاٖ یا ٌزٞٚی وٕٞ ٝزا ٜآٖ ٞستیذ ٔی
تٛا٘ٙذ شٕا را رٞا وٙذ .حتی اٌز درخٛاست وٕه وٙیذ ،رسیذٌی ت ٝشٕا
سٔاٖ سیادی خٛاٞذ تزد.
سفز تا وأیٔ ٖٛی تٛا٘ذ تسیار خطز٘ان تاشذٚ .رٚد ت ٝوأیٞ ٖٛای
ٔخظٛص حُٕ ٔٛاد شیٕیایی یا ٘فت  ٚیا وأیٞ ٖٛای یخچاِذار ٔی تٛا٘ذ
ٔٙدز تٔ ٝزي شٛد .اٌز را٘ٙذ ٜوأی ٖٛرا پارن وٙذ  ٚتزٚد  ٚافزاد داخُ آٖ
٘تٛا٘ٙذ وٕه تخٛاٙٞذ ،أىاٖ ایٗ ٞست و ٝاس ٌزسٍٙی  ٚتشٍٙی تٕیز٘ذ.
اٌز لاچالچیاٖ افزاد سیادی را در ٔاشیٗ سٛار وٙٙذ ت ٝاحتٕاَ سیاد تظادفی
اتفاق ٔی افتذ و ٝدر ٘تیدٙٔ ٝدز تٔ ٝزي سز٘شیٙاٖ خٛاٞذ شذ.
تاال رفتٗ اس لطارٞا خطز٘ان است .لطارٞا در ارٚپا تا تزق وار ٔی وٙٙذ ٚ
أىاٖ ٔزي یا سٛختٗ شٕا ٚخٛد دارد.
ػثٛر اس آب خطز٘ان است .رٚدخا٘ٞ ٝا  ٚدریاچٞ ٝا ٔی تٛا٘ٙذ ػٕیك تٛد، ٜ
خزیاٖ سزیغ داشت ٝیا تسیار سزد تاشٙذ .لایك ٞا ٔؼٕٛالً ٚارٔ ٝ٘ٚی ش٘ٛذ
سیزا یا افزاد سیادی داخُ آٖ ٚخٛد دار٘ذ ،یا ایٙى ٝػؼیف ساخت ٝشذ ٜا٘ذ.
ٍٙٞأی ٚارد وشٛر خذیذی ٔی شٛیذ ،شٕا حك درخٛاست پٙاٙٞذٌی
داریذ ٚ ،تزٌزدا٘ذٖ شٕا تٔ ٝىا٘ی و ٝدر ٔؼزع خطز ٞستیذ غیز لا٘٘ٛی
است.
در أٛری و ٝدِٚت ٔطثٛع در راتط تا شٕا ا٘داْ ٔی دٞذ ،یا ٍٙٞأی و ٝاس
شٕا خٛاستٔ ٝی شٛد اسٙادی را أؼا وٙیذ و ٝتزایتاٖ ٔؼٙی آٖ ٔشخض
٘یست ،شٕا حك درخاست اس ٔتزخٓٔ ،شاٚر حمٛلی  ٚیا ٚویُ داریذ.

اٌز وٛدوی ٞستیذ و ٝت ٝتٟٙایی سفز ٔی وٙذ ،شٕا حك داریذ یه
سزپزست لا٘٘ٛی داشت ٝتاشیذ و ٝت٘ ٝفغ شٕا ػُٕ خٛاٞذ وزد.
تاسداشت پٙاٙٞذٌاٖ غیز لا٘٘ٛی فمط تایذ ت ٝػٛٙاٖ آخزیٗ را ٜحُ  ٚآٖ ٓٞ
٘ ٝتظٛرت دراسٔذت ا٘داْ شٛد .در طٛرت تاسداشت ،شٕا حك داریذ تٝ
ستا٘ی ؤ ٝی فٕٟیذ تزایتاٖ تٛػثح دٙٞذ ٚ ،تایذ أىاٖ ایٗ را داشت ٝتاشیذ
تا تا ٞز وسی ؤ ٝی خٛاٞیذ تٕاس تٍیزیذ.
در طٛرت تاسداشت  ،شٕا تایذ اس ٔدزٔاٖ خذا شٛیذ.
*
لثُ اس تظٕیٓ ٌیزی خٛب فىز وٙیذ .فمط ت ٝاطالػات ارائ ٝشذ ٜتٛسط
لاچالچیاٖ یا خا٘ٛاد ٜخٛد تىی٘ ٝىٙیذ ،تّى ٝاس ٔٙاتغ رسٕی اطالػات استفادٜ
وٙیذ .تؼؼی افزاد ٕٔىٗ است ػٕذاً تخٛاٙٞذ ت ٝشٕا اطالػات غیز طحیح
تذٙٞذ ٌٕ ٚزا ٜتاٖ وٙٙذ  ٚ ،تؼؼی اس آٟ٘ا اطالػات ٘ادرست دار٘ذ .ت٘ ٝظز
ٔی رسذ وشٛرٞای تزا٘شیتی فمط یه لذْ اس ٔمظذ شٕا فاطّ ٝدار٘ذ  ،أا
خطزات سیادی ٚخٛد دارد .تؼؼی اٚلات خطزات حتی در وشٛرٞای ٔمظذ
در وٕیٗ ٞستٙذ .اٌز ٘تٛا٘یذ ت ٝطٛر لا٘٘ٛی در آ٘دا الأت وٙیذ ،در ٟ٘ایت
ٔدثٛر ت ٝس٘ذٌی غیز لا٘٘ٛی ٞستیذ .در ٟ٘ایت ایٗ شٕا ٞستیذ و ٝراٜ
س٘ذٌی خٛدتاٖ را ا٘تخاب ٔی وٙیذ ،أا یافتٗ را ٜحُ ٞای لا٘٘ٛی ٔی تٛا٘ذ
ت ٝشٕا در تٟز ٜتزدٖ اس حمٛق تیشتز  ٚحٕایت تٟتز وٕه وٙذ .حتی اٌز
طزتستاٖ یا وشٛرٞایی و ٝشٕا در آٟ٘ا تظٛرت تزا٘شیت تسز ٔی تزیذ ،
ٔحّی ٘ثاشذ و ٝشٕا در ٘ظز داریذٔ ،ی تٛا٘یذ در آ٘دا ٔزاحُ لا٘٘ٛی را پشت
سز ٌذاشت ٚ ٝت ٝطٛر ٔؼِٕٛی تحت حٕایت لا٘ ٖٛس٘ذٌی وٙیذ.

