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  يشگفتارپ
هـاي بسـيار    اصل و اساس برقراري عدالت به شكل يكسان در جامعـه از زمـان  

ها و جوامـع،   ها، دستورات و اسناد سياسي دولت دور در تمام قوانين مدون، فرمان

قوق فردي افراد از ديرباز رؤيـاي  در حقيقت رعايت عدالت و ح. وجود داشته است

بشر بوده، زيرا برقراري عدالت ريشه در هنجارهاي اساسي انسان داشته و تبـديل  

  . به جزئي الينفك از فرهنگ اجتماعي جوامع و اقوام گرديده است

هـا براسـاس توانـايي آنهـا در      بنابراين تعجبي ندارد كه اكنون جوامع و تمـدن 

همچنـين  . حقوق فردي با يكديگر مقايسه مـي شـود   برقراري عدالت و احترام به

عـدالتي و عـدم    هـا رواج بـي   تاريخ گواه اين امر است كه دليل افول ومرگ تمـدن 

  . هاي حكومتي به نيازمندان و ستمديدگان جامعه بوده است پاسخگويي دستگاه

هاي مردم ساالر و مشاركت مـردم   هاي نوين و حكومت با روي كار آمدن دولت

. هاي قضايي و دادگستري نيز دستخوش اصالحات گرديد ه كشور، سيستمدر ادار

دهنـده احترامـي    هاي قضايي در يك كشور نشـان  وجود پارلمان، دادگاه و مجتمع

ايـن گونـه مراجـع در    . است كه مقامات آن كشور براي حقوق بشر قائـل هسـتند  

ود يك مسئله مهـم  اما با اين وج. اند ساالري نقش بسزايي را ايفا كرده ترويج مردم

. ديگري نيز وجود دارد و آن اينكه به حقوق اساسي افراد توجه كافي نشده اسـت 
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تــر شــدن تشــكيالت اداري و افــزايش     يعنــي تخلفــات اداري، بــا گســترده   

صدها هزار نفـر از شـهروندان مرتكـب    . هاي دولتي، بيشتر شده است گري تصدي

يـاور خـود را در    هروند فقير و بـي خيلي از اوقات يك ش. اند تخلفات اداري گرديده

كند كه قرباني سوء رفتار اداري يك مسؤول دولتي قرار گرفتـه   شرايطي حس مي

هاي جاري قضايي امري غير ممكن  در چنين اوضاعي متوسل شدن به رويه. است

پس بنابراين وجود يك نهاد يا سازماني كه بتوانـد از حـق مـردم دفـاع     . نمايد مي

اداري را اصالح نمايد و حقوق از دست رفته شهروندان عـادي  كرده، نواقص نظام 

  . كند اند را به آنها بازگرداند ضرورت پيدا مي كه قرباني سوء جريانات اداري شده

هـايي   با توجه به اين نياز اساسي،جوامع و كشورها اقدام بـه تشـكيل سـازمان   

نند در كوتـاهترين زمـان   اي كه در اختيار دارند بتوا اند تا با امكانات و بودجه كرده

ممكن به شكايات مردم رسيدگي كنند بدون اينكه وقـت زيـادي از شـاكي تلـف     

اين نهادها با عنوان نهادهـاي نظـارت و   . شده و هزينه هنگفتي از وي طلب گردد

  .شوندبازرسي يا آمبودزمانها شناخته مي

طق بسياري كشورها و منا. تدريج در جهان رواج پيدا كردمفهوم آمبودزمان به

اقدم به تشكيل نهاد آمبودزمان نمودند تا بتوانـد سـاختار اداري دولـت را اصـالح     

آمبودزمان طوري در . هاي اداري را جبران كنند كرده و نواقص ناشي از ناهنجاري
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هاي مختلف اعـم از   دنيا مطرح شده كه نه تنها كشورها بلكه مناطق نيز در زمينه

ه اقتصادي و دولت اقدام بـه تأسـيس آمبودزمـان    هاي ويژ اي ، بخش ملي، منطقه

  . اند نموده

از اين رو، با توجه به اهميت و گستردگي اين نهادها  و نقش آنها در مبارزه بـا  

اين  فساد، در گزارش حاضر ضمن بررسي مفهوم و تاريخچه اين نهادها به مقايسه

  .پرداختدسته از نهادها با سازمان بازرسي كل كشور در ايران خواهيم 

        حسن صفرخاني      
 رييس مركز پژوهش و برنامه ريزي
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  مقدمه 
اصطالح آمبودزمان داراي ريشه سوئدي بوده و بـه مفهـوم نظـارت و كنتـرل     

هاي اجرايي و اداري كشور و حمايت از حقـوق   قانوني و دولتي بر عملكرد دستگاه
هـاي   اد عدالت در دسـتگاه افراد در مقابل سوءجريانات اداري با هدف و غايت ايج

باشد كه در كشورهاي مختلـف بـا عنـاوين متفـاوت از جملـه سـازمان        مزبور مي
بازرسي، وزارت نظارت، كميسـيون رسـيدگي بـه شـكايات افـراد، مـدافع حقـوق        

اين اصطالح ابتدا در سوئد بـا  . شهروندان، ناظر كل و فريادرس عامه شهرت دارند
تعريـف  . تـدريج كـاربرد جهـاني پيـدا كـرد      نام آمبودزمان شـناخته شـد امـا بـه    

آمبودزمان در كانون وكالي بين المللي صورت گرفته ولـي مـورد توافـق جهـاني     
نيست و همانطور كه گفته شد در كشورهاي جهان بـه نامهـاي متفـاوت مشـهور     
بوده و فقط به عنوان نقطه شروع براي تعريـف آمبودزمـان، آنـرا اينگونـه تعريـف      

كه بر پايه قانون اساسـي يـا بـه موجـب قـانون مصـوب پارلمـان        نهادي : اندكرده
تشكيل شده و در رأس آن يـك مقـام بـاالي دولتـي مسـتقل قـرار دارد و داراي       

   1.اختيار تحقيقات، توصيه اقدام  اصالحي و گزارش موضوعات است
هـاي بازرسـي و نظـارتي در     صرف نظر از سوابق تاريخي درخصـوص دسـتگاه  

بسيار قديم بايد گفت بنياد آمبودزمان در سوئد پديدار گرديـد  هاي  جهان از زمان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 111، ص 1378چهارمين اجالس بازرسان كل آسيا، تهران، سازمان بازرسي كل كشور، . يستا، ناندآناند - 1
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شكل گرفت و طي يك سده اين نهاد از  1809كه بر اساس قانون اساسي مصوب 
مرزهاي سوئد فراتر نرفت و همتايي در آن سوي مرزها نيافت تـا اينكـه در سـال    

اد را كشور دانمارك همانند اين نه 1953ميالدي فنالند و سپس در سال  1919
بايد خاطرنشان ساخت كه انگيزه هـايي چنـد بـه    . در كشور خود به وجود آوردند

اول آنكـه تأسـيس   . نمود فرايند تأسيس آمبودزمان در كشورهاي ديگر كمك مي
هـاي تأسـيس آمبودزمـان ماهيـت امـور و       چنان نهادي در كشورهايي كـه نظـام  

قش سلطه گرانه بـه  فعاليت بخش وسيع اداري را كه متعاقب جنگ جهاني دوم ن
  . خود گرفته بود حراست نمود و انتظام بخشيد

هـا صـرفاً نـاظر بـر تكليـف، صـالحيت و       مـيالدي آمبودزمـان   1970تا سال 
مشروعيت بخش اداري بودند، در حاليكـه امـروزه آمبودزمـان بـه دنبـال كشـف       

 طرح تشكيل نهاد بازرسي به سرعت در سرتاسر 2.باشد سوءجريانات اداري نيز مي
متجاوز  1996دنيا گسترش يافت و هنوز هم توسعه آن ادامه دارد تا اواسط سال 

اي از آنها در سـطح ملـي بعضـي در     كشور داراي نهاد بازرسي بوده كه پاره 75از 
اي و تعدادي نيز در سطح محلي و شهري به استقرار چنـين نهـادي    سطح منطقه

  . اند پرداخته
تأسـيس شـد كـه در واقـع      1978سـال  در  3المللـي مؤسسه آمبودزمان بـين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 8، ص 1376نگاهي به سازمان هاي بازرسي و نظارت جهاني، تهران، سازمان بازرسي كل كشور، . محمد نبي، حسين -2

3 - International Ombudsman Institute 
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ايـن مؤسسـه سـازماني اسـت غيرانتفـاعي طلـب و       . سازمان جهاني بازرسي است
ايـن  . غيرمالي كه بر اساس قانون تجارت و شركت كانادا بـه ثبـت رسـيده اسـت    

مؤسسه با هدف شكوفاتر نمـودن مفهـوم بازرسـي و توسـعه آن در سراسـر دنيـا،       
طالعه در بـاب نهـاد بازرسـي، توسـعه و اجـراي      تشويق و ايجاد انگيزه تحقيق و م

هاي آموزشي، تبادل اطالعات بين اين نهادها، تنظـيم برنامـه بـراي انعقـاد      برنامه
المللي بازرسي تشكيل شـده و داراي شـش منطقـه جهـاني در      هاي بين كنفرانس

آفريقا، آسيا، استراليا و حوزه اقيـانوس آرام، اروپـا، آمريكـاي شـمالي و آمريكـاي      
اين مناطق تشـكيالتي بـراي برپـايي جلسـات مـنظم و برقـراري       . باشد تين ميال

  . اند ارتباط بين نهادهاي بازرسي خود ايجاد نموده

  خصوصيات و وظايف آمبودزمان  - 1
ها، در حدود صالحيت و اختيارات قانوني خود، براي ترافع منازعات  آمبودزمان

ميمات مقامات دولتي نظارت دارد تا يك آمبودزمان نه تنها بر تص. كنند اقدام مي
منطبق با موازين قانوني باشند، بلكه از اين نظر نيز مداقه دارد كه آن تصـميمات  

آمبودزمـان در  . معقول و بر موازين عدل و مساوات و انصـاف صـادر شـده باشـند    
اي  پـاره . ورزداهتمام  مي) سيستماتيك(مند  گونه تحقيقات نظام مواقع لزوم به هر

اي  دهنـد و پـاره   ها در موارد مطروحه پيشنهادهاي اصالحي ارائه مي مبودزماناز آ
اي، در مواردي عديده. دارند كارآمد عرضه مينظرياتي درباره تغيير قوانين نا ديگر،

هاي قانوني خود رهنمودهـايي بـراي بهتـر شـدن      آمبودزمان، در محدوده فعاليت
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تأكيد دارد كه موازين قانوني و عـدل  كند و ضمناً  امور و كيفيت خدمات ارائه مي
هـاي خصوصـي در    آمبودزمـان همچنـين بـا سـازمان    . و انصاف دقيقاً رعايت شود

هـاي عمـومي نيـز ارتبـاط      كنـد و بـا سـازمان    صيانت از حقوق بشر همكاري مـي 
ها حتي به موارد تخلف از موازين اخالقي نيز  اي از آمبودزمان پاره 4.تنگاتنگ دارد
به هرحال، آمبودزمان در امور مربوط بـه حقـوق بشـر، حفـظ     . دكنن رسيدگي مي

  . حقوق فردي و حقوق كودكان همواره اهتمام چشمگير دارد
ا در كشورهاي مختلف اما  تحليل دقيق كارها و نحوه انجام وظايف آمبودزمانه

براي نمونه در بسـياري از كشـورها، ازجملـه در انگلسـتان     . باشدمياغلب مشكل 
توانند بطور مستقيم بـه آمبودزمـان مراجعـه كننـد درحاليكـه در       ميشهروندان ن

در بسياري از مـوارد تأكيـد   . برخي كشورها ارتباط مستقيم ممكن و معمول است
شود كه آمبودزمان يك مقام خاص جهت پيگيري مسـائل مربـوط بـه حقـوق      مي

بشر است ولي در برخي از كشورها مسائل مربـوط بـه حقـوق بشـر در صـالحيت      
هايي در  همچنين تفاوت. ميسيون حقوق بشر است كه از آمبودزمان مجزا استك

 .بيني مسئله در قانون اساسي وجود دارد نحوه انتصاب، مدت خدمت و نحوه پيش
در بسياري از كشورها مثل سوئد و زالندنو رهبران و رؤسـاي آمبودزمـان توسـط    

پاكسـتان توسـط قـوه     پارلمان منصوب و در بسياري از كشورها مثل ژاپن، كـره، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي بهبود آن، پايان نامه كارشناسي ارشد، ركرد نظارتي سازمان بازرسي كل كشور و شيوهمشكالت كا. بابايي، جمشيد - 4

  .  177، ص 1385دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر عباس، پاييز 
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در صورتي كه محور اصلي نقـش آمبودزمـان را دفـاع از    . شوند مجريه انتخاب مي
حقوق شهروندان در مقابل فساد يا اقدامات نادرسـت اداري قـوه مجريـه بـدانيم،     

دارند ولي فعاليت آنها فقط  يكميسرهاي حقوق بشر نيز به نوعي نقش آمبودزمان
  . باشديبه حوزه حقوق شهروندي منحصر م

  وظايف -1- 1
) بازرسـي (طور كلي وظايف و خصوصيات اصلي و اساسي نهاد آمبودزمان به 

  :توان به شرح ذيل برشمردرا مي
رسيدگي به شكايات آحاد مردم مبني بر اين كه بخش اداري دولت در مواردي  -

  . باشداز موازين قانوني تخلف نموده و امور به طريق احسن جاري نمي

ها، تخلف يا ناهنجاري در امري از امور كشف  حسب تحقيقات و بررسي چنانچه -

شود، توصيه و رهنمود الزم به بخش مربوطه جهت رفع تخلف يـا نارسـايي ارائـه    

 . نمايدمي

ارائه گزارش عملكرد نهاد نظارتي در موارد اخص به دولت و شـاكي، و بـه طـور     -

 .ساالنه به قوه مقننه و براي اطالع عموم

  خصوصيات  - 2-1
بـيش  وآمبودزمانها فارغ از تفاوتها و وجوه تمايز داراي ويژگيها و خصوصـيات كـم  
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  :توان از ميان آنها موارد زير را برشمردمشتركي هستند كه مي

 . باشند ريشه و اساس قانوني دارند و در مقابل نمايندگان مردم پاسخگو مي -

 . صاحب منصباني مستقل از قوه مجريه هستند -

هاي شهروندان را از سيستم اداري دولت  هاي مستمر خود ناهنجاري با پيگيري  -

 . دهند كشف كرده و در صورت موجه بودن براي رفع آن پيشنهاد ارائه مي

آمبودزمان در همه جا فردي است مستقل كه در داخل سيستم دولت مشـغول   -

 . نظارت و بازرسي است

ندان بـه آمبودزمـان كـه حـق آنهـا      حصول اطمينان از دسترسي آسـان شـهرو   -

و بـه طـور كلـي آمبودزمـان زمـاني      . باشند جزء ويژگيهاي آمبودزمـان اسـت   مي

تواند كارايي خود را نشان دهد كه به راحتـي در دسـترس مـردم عـادي قـرار       مي

 .گيرد

توان جبران  در هنگام رسيدگي به شكايت، نقصان در رسيدگي به شكايت را مي -

در اينجا اهميت مشخصه  سرعت معلوم . ناپذير است آن، جبرانكرد اما تأخير در 

 . توان آن را مهمتر از رسيدن به نتايج مثبت دانست شود، به طوري كه مي مي

تمام امكانات مورد نياز در انجام وظـايف آمبودزمـان بايـد در اختيـار وي قـرار       -

  . گيرد
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  ريساالن در ارتقاي حقوق شهروندي و مردمنقش آمبودزما – 2

يكي از خصايص مشترك كشورهايي كه داراي آمبودزمان هستند، اين اسـت كـه   
ساالري است كه عموماً پـس از  شيوه و نظام حكومت آنها به نوعي مبتني بر مردم

بـه  . ميالدي اقدام به تأسيس چنين نهادي در كشورهاي خود نمودند 1960سال 
   5.ساالري استردمبيان ديگر نهاد آمبودزمان در واقع نشاني از وجود م

. نمايد ساالر چارچوبي طبيعي براي اعمال حقوق افراد تأمين ميهر نظام مردم
در حقيقت يكي از دستاوردهاي تعاليم انبياء الهي آگاهي عمومي از حقوق بنياني 
و سرشتي بشر بوده است و اينكه حيثيت و سرشت انساني را نه تنها بايد تبيـين  

يت شناخت، بلكه بايد به طرزي بسيار مؤثر آنرا تضمين نمود و شناساند و به رسم
مفهوم آمبودزمان در طول زمان كوتاهي در چارچوب حقوقي كشـورها وارد  . نمود

ساالر نياز به يك سازمان جهت كنتـرل حقـوق   شد زيرا از همان آغاز اعمال مردم
 آمبودزمان يك حلقـه ارتبـاط  . پايه و تضمين حقوق مردم ضرورتي اساسي داشت

بين مردم و دولت است و حالـت يـك داور را دارد كـه منـافع مـردم و دولـت را       
مهمتـرين اصـل در   . كند دهد و از ضعيف در برابر قدرتمند حمايت مي سازش مي

ساالر متكي به قانون اساسي اين است كه، هرگونه گسترش قدرت هاي مردم نظام
حفـظ ايـن تـوازن آشـكار     . بايستي با تقويت امكانات كنترل و نظارت همراه باشد

همراه با توسعه مفهوم آمبودزمان يـك  . متكي به موازنه بين جامعه و دولت است
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .3ص  1996المللي بوينوس آيرس، سال  نهاد بازرسي در قرن بيست و يكم، ششمين اجالس بين. ژرژ لوئيس، مارينو -5
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نوع رشد دروني نيز در كار آمبودزمان وجود دارد و در هر جايي كه شرايط، آماده 
به همين جهت جوامع متعددي . آيددريافت آمبودزمان باشد، اين نهاد بوجود مي

توسعه فراگيـر كنتـرل از طريـق    . اندبه اين نهاد متوسل شدهبراي مبارزه با فساد 
آمبودزمان در دو مرحله صورت گرفته است مرحله اول مربوط به سوء مـديريت و  

   6.مرحله دوم مربوط به كنترل موارد نقض حقوق شهروندي بوده است
هاي فقدان كارآيي را همراه  در واقع آمبودزمان بايد سعي كند كه علل و ريشه

سوء مديريت، تقلب و فساد را برطرف سـازد و  : ساالري از قبيل مشكالت ديوان با
. آنرا به سطوح بـاالي اخالقـي و كـارآيي بـا توسـل بـه تـدابير پيشـگيرانه برسـد         

توانند با اقدامات ناسالم دولتي كه به اعتبـار   شهروندان عادي كشورها همواره نمي
ع خودشان قرباني آن هستند، مقابله شود و در واق زور و قدرت قوه مجريه اجرا مي

از اين بابت نقش آمبودزمان از لحاظ كنترل و بازرسي، يـك پايـه اساسـي    . كنند
تمـاس بـا واقعيـات    . شـود  جهت مسائل اداري در كشورهاي مربوطه محسوب مي

صـورت نهـادي    شـود كـه آمبودزمـان بـه     روزانه و نارضايتي شهروندان باعـث مـي  
هاي ناشي از  عدالتي آمبودزمان شاهد بي. طرف عمل نمايد يبينانه و بالنسبه ب واقع

تفـاوت   تواند نسبت به اين امر بـي  سوءاستفاده اختيارات است و در عين حال نمي
   7.بماند

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .178ن، ص بابايي، هما - 6
  .4بابايي، همان، ص - 7
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المللـي و گسـترش نهـاد     توان ايـن ادعـا را پـيش نهـاد كـه توسـعه بـين        مي
المللـي   نموسسـه بـي  . باشـد  سـاالري در پيونـد مـي    آمبودزمان با گذار بـه مـردم  

  : افزايد ساالري و نهاد آمبودزمان مي با اشاره با پيوندگاه مردم 8آمبودزمان
سـاالري و سـاختارهاي مردمـي     به ويژه گـذار بسـياري از كشـورها بـه مـردم     

حكومت در طول دو دهه گذشته منجر به ايجاد نهادهاي آمبودزمان بسيار زيادي 
ردم ساالري، كه همراه با اصالح در اين گذار به م. در طول اين دوره گرديده است

حكومت و ايجاد نهادهاي آمبودزمان بوده است به ويژه در آمريكاي التين، اروپاي 
پاسـفيك آشـكار    -هـايي از آفريقـا و آسـيا    مركزي و شرقي، همچنـين در بخـش  

  .باشد مي
ساالري با آشنايي مختصر از ويژگيها و وظايف آمبودزمان و ارتباط آن با مردم

المللـي و  در سطح بين) نهادهاي بازرسي( دامه به معرفي برخي از آمبودزمانهادر ا
  .چند آمبودزمان ملي و نيز اهداف و عملكرد آنها خواهيم پرداخت

  

  آمبودزمانهاي بين المللي -3

  المللـي بازرسي  مؤسسه بين - 3- 1
تأسيس شـد كـه در واقـع سـازمان      1978المللي بازرسي درسال  مؤسسه بين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8 - International Ombudsman Institute 
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ايـن مؤسسـه، سـازماني اسـت غيرانتفـاعي كـه       . ترهاي بازرسـي اسـت  جهاني دف
دانشـگاه آلبرتـا،   . براساس قانون تجارت و شركت در كانادا به ثبت رسـيده اسـت  
المللي، كتابخانـه   ادمونتن، كانادا و دانشكده حقوق آن، براي دبيرخانه مؤسسه بين

المللـي   سـه بـين  بنيـه مـالي مؤس  . و كارمند اداري بازرسي را فراهم نمـوده اسـت  
شـود كـه بـراي     بازرسي، صرفاً از طريق وصول حـق عضـويت اعضـاء تـأمين مـي     

هـاي مـالي    همچنين ترتيباتي جهت اخـذ كمـك  . شود هاي آن هزينه مي فعاليت
  . دولتي و بنيادهاي خصوصي به عمل آمده است

. در اساسنامه مؤسسه جهاني بازرسي مشروحاً مقاصد مؤسسه قيد شده اسـت 
 : ز آنها عبارتند ازكه برخي ا

  . هرچه شكوفاتر نمودن مفهوم بازرسي و اهتمام به توسعه آن در سراسر دنيا -
  .تشويق و ايجاد انگيزه تحقيق و مطالعه در باب نظارت و بازرسي -
هـاي آموزشـي بـراي سرپرسـتان نهادهـاي بازرسـي،        توسعه و اجراي برنامه -

  .پرسنل و اشخاص عالقمند
هـا در خصـوص    بنـدي و انتشـار و توزيـع آگـاهي     ، طبقهآوري، ذخيره جمع -

 . نظارت و بازرسي

هـاي الزم جهـت تبـادل اطالعـات و تجربيـات بـين        توسعه و تنظيم برنامه -
 . سرپرستان نهادهاي نظارتي

المللـي بـا موضـوع نظـارت و      هاي بين تنظيم برنامه براي برگزاري كنفرانس -
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 .بازرسي 

هر نوع كمك مالي ممكن جهت تشويق و ايجـاد  هاي الزم و  اعطاي بورسيه -
  . انگيزه در مطالعه و تحقيق در امر بازرسي

 9انجمن آمبودزمان آسيايي -2-3
قاره اروپا، استراليا، آمريكاي شمالي و منطقه اقيـانوس   1990تا پيش از دهه 

اي ايجـاد   آرام و آمريكاي التين هر يك از براي منطقه خـود آمبودزمـان منطقـه   
دهد، تا آن  كل جمعيت جهان را تشكيل مي% 65اما آسيا كه حدوداً . بودندنموده 

اي را نداشت و فاقد يك سازمان ايي براي ايجاد يك آمبودزمان منظقه زمان زمينه
  .اي بود جامع آمبودزمان منطقه
اي كــه از حيــث منــابع طبيعــي و اقتصــادي از اهميــت  ايــن امــر بــراي قــاره

بسياري از كشورهاي . گرديد ست يك كاستي محسوب مياي برخوردار ا العاده فوق
اي نيـز   آسيايي آمادگي شركت در چنين سازماني و تأسيس آن را داشتند و پـاره 

در ( خود بنا به مقتضيات سرزمين خود اقدام به تأسيس آمبودزمان نموده بودنـد 
هيـأت  در خالل اجالسيه  1995در سال ). كنيمادامه به دو مورد از آنها اشاره مي

المللي آمبودزمان تأكيد شد كه آسيا نيز بايد داراي يك پيكـره   مديره انجمن بين
شائبه كشـور چـين از   بنابراين با توجه به حمايت بي. اي گردد آمبودزماني منطقه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 - Asian Ombudsman Association 
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وقت پاكستان متعهد شد كه اقـدامات  ) آمبودزمان(موضوع، وفاقي محتسب رئيس
  .اساسي را در اين زمينه آغاز نمايد

اولين كنفـرانس آمبودزمـان آسـيايي را برپـا      1996ر پاكستان، در سال كشو
  .داشت و افراد و نهادهايي را براي شركت در آن از سرتاسر قاره دعوت نمود

كشـور در آن شـركت    18هاي نمايندگي از  اهداف اصلي اين انجمن كه هيأت
احثـه  كرده بودند، در واقع حمايـت از انديشـه تأسـيس چنـين نهـادي بـود و مب      

نظـر از   صرف. پيرامون همين مسئله به موضوع اصلي دستور كار جلسه تبديل شد
هاي نژادي، ديني، فرهنگي، نوع حكومت، كيفيت و پيشرفت و امور ديگري  تفاوت

كه در رابطه با اين كشورها قابل توجه است، خداوند تبارك و تعالي، بـا مرحمـت   
ـ      ي داشـت و بـاالخره انجمـن    خاص خود، بر ايـن مسـاعي رحمـت و توفيـق ارزان

  .آباد، پاكستان تأسيس شد در اسالم 1996آمبودزمان آسيايي در شانزدهم آوريل 
دانند كه آسـيا از حيـث سياسـي، فرهنگـي و اقتصـادي       را قرني مي 21قرن  

هاي بزرگي در ايـن قـاره صـورت خواهـد      بسيار مورد توجه قرار گرفته و پيشرفت
ايـي   يايي بايد مساعي خـود را بـراي ايجـاد جامعـه    رو آمبودزمان آس گرفت، از اين

  .سرشار از عدالت و دولتي كارآمد بكار بندد
اين انجمن كه واجد خصيصه استقالل خواهد بود، انجمني است مردم ساالر و 

انجمـن  . غير سياسي كه از افراد متخصص و واجد صالحيت تشـكيل شـده اسـت   
  :آسيايي براي تحقق اهداف زير تشكيل شده است
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  .توسعه مفهوم آمبودزماني و حرفه مربوط به آن در منطقه آسيا -
  . اي و كارآمدي در اين زمينه تشويق و ترغيب كسب درجه حرفه -
  .هاي مربوط به آن تشويق به مطالعه و تحقيق در امر آمبودزمان و فعاليت -
هـاي مربـوط    هاي آموزشي در امر آمبودزمان و فعاليت ترتيب و تنظيم دوره -

  .ه آنب
  .اعطاء بورسيه در رابطه با انجمن آمبودزمان -
  .هاي آمبودزمان ، اطالعات، گزارشات مفيد در امر فعاليت جمع آگاهي -
  .هاي منطقه ايجاد تسهيالت در امر تبادل اطالعات و تجارب بين آمبودزمان -
  .اي براي آمبودزمان در منطقه آسيا هاي دوره تنظيم و ايجاد كنفرانس -

 -سئول(به ذكر است دومين كنفرانس آمبودزمان آسيايي در كره جنوبي الزم 
و چهارمين كنفـرانس در تهـران در   ) 1998(، سومين كنفرانس در ماكائو )1997
كه در اين قسمت به بررسي نتايج حاصل از كنفـرانس  . برگزار گرديد 1999سال 

  .پردازيمتهران مي
الـي   9ميزبـاني آن از تـاريخ    چهارمين اجالس انجمن آمبودزمان آسيايي كه

بر عهده جمهوري اسالمي ايران بـود، بـا حضـور چهـل و      1999ماه مه سال  14
-اجالس مزبور با صدور بيانيـه . كشور جهان تشكيل گرديد هفت نماينده از بيست

  : باشد اي به كار خود پايان داد كه اهم نكات آن پيرامون محورهاي زير مي
  .زمان براي مردم روشن نمودن مفهوم آمبود -
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گنجاندن مـوادي كتـب درسـي مـدارس كـه بـه نـوعي بـا امـر آمـوزش و            -
  . شناساندن مفهوم موضوع آمبودزمان ارتباط داشته باشد

البتـه پـس از   (تأسيس يك مركز تربيت و آموزش بازرس در منطقه آسـيا،   -
 ). كه بودجه آن تأمين گرديد آن

آمبودزمـان و تربيـت و   «ال مـيالدي بـه عنـوان سـ     1999نامگذاري سـال   -
 .»آموزش در امر آمبودزمان

 . هايي به كارشناسان و اعضاء آمبودزمان اعطاء بورسيه -

ها را  تأسيس يك بانك اطالعات و آگاهي در دبيرخانه، كه اطالعات و آگاهي -
  . بندي نمايد و از اين طريق كمك بزرگي براي اعضاء فراهم سازد طبقه
  . در امر بازرسي و نظارت انجام تحقيقات وسيع -
هاي دوجانبـه و چندجانبـه بـه منظـور تبـادل اطالعـات و        نامه انعقاد توافق -

 . هاي الزم براي اعضاء آگاهي

  : هاي زير را ارائه نمود اجالس مزبور همچنين توصيه
آمبودزمان بايد داراي استقالل باشد و به كار بستن پيشنهادات آمبودزمـان   -

  . بايد تضمين شود
تشريفات اداري زائد بايد حذف شود و مدت بررسي شكايات و اخذ تصـميم   -

  . راجع به آنها بايد تا آنجا كه ممكن باشد به حداقل برسد
موانعي كه ممكن است بر سرراه بازرسي وجود داشته باشد، بايد دقيقاً مورد  -
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 . بررسي قرار گيرد و نسبت به رفع آنها اقدام الزم به عمل آيد

  بودزمانهاي ملي موفق در آسياآم - 4

  آمبودزمان ملي جمهوري كره جنوبي  -4- 1
جمهوري كره اقدام به ايجاد نهاد آمبودزمـان در بخـش اداري    1994در سال 

هاي شهروندان از سيستم اداري دولت رفع شده  دولت كرد تا با اين كار نارضايتي
اسـاس ايجـاد ايـن    . دو از حقوق و منافع آنان در قبال اقدامات دولت حمايت شو

  .نهاد نيز اصالح قوانين به نفع مردم بود
هاي بسياري  درجمهوري كره صورت گرفت تـا ايـن نهـاد بـه بهتـرين       تالش

هاي اداري رايـج در سيسـتم    شكل ممكن از حقوق شهروندان در قبال سوءجريان
تـوان تشـكيل دبيرخانـه،     هـا را مـي   از جمله اين تالش. اداري دولت حمايت كند

انـدازي شـبكه    يجاد كميته فرعي، افتتاح مركز مشاوره با شهروندان شـاكي و راه ا
از آنجـا كـه روز بـه روز بـر      10.اينترنتي جهت وصول شكايت شهروندان نـام بـرد  

شود لذا آمبودزمان كره با ارتقـاي سـطح    پيچيدگي شكايات شهروندان افزوده مي
هـاي بازرسـي را   وهفني و تخصصي خود حل اختالفـات، دريافـت شـكايات و شـي    

  . بهبود بخشيده است

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چو كوانگ ايل، آمبودزمان كره در قرن بيست و يكم، چهارمين اجالس بازرسان كل آسيا، نشر سازمان بازرسي كل   - 10

  . 43ص  1378كشور، 
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از جمله اقدامات ديگر، ايجاد مركز مشاوره شكايات اداري در تشكيالت اداري 
شهر دايجونگ بود كه تالش براي دريافت سريع و آسان شكايات از نقاط مختلـف  

اندازي شبكه اينترنتي است كه بـيش   يكي ديگر از كارهاي انجام گرفته، راه. است
تـرين و   گـردد، ايـن روش راحـت    صد شكايات از اين طريق وصـول مـي  در 30از 

  . ترين راه ممكن در طرح شكايت نزد آمبودزمان است سريع
توان گفـت   اي عليرغم اقدامات انجام شده هنوز نميبه عقيده كارشناسان كره

آل است؛ از نظر آنها مهمترين كارهايي كـه بايـد    كه اين سازمان يك سازمان ايده
اي  هـاي حرفـه   گيرد باالبردن قدرت اجرايي نهاد آمبودزمان، ارتقاء مهارتصورت ب

   11.بازرسان و شناساندن سازمان به عموم مردم است
بررسي مختصر ساختار سازماني آمبودزمان، اختيارات، سيستم رسـيدگي بـه   

  .تر شدن اين نهاد در كره خواهد شدشكايات و نتايج مربوطه باعث روشن

  سازماني، اختيارات و روش رسيدگي به شكاياتساختار  -1-4- 1
آمبودزمان كره يك سازمان مستقل اسـت كـه مسـتقيماً بـه نخسـت وزيـر       

آمبودزمان كره داراي ده عضو است از جمله سـه عضـو دائـم و    . باشد پاسخگو مي
رئيس آمبودزمان براي مدت سه سـال متصـدي ايـن سـمت     . هفت عضو غيردائم

آمبودزمان كره داراي سـه كميتـه فرعـي    . ه كار كندتواند فقط دو دور است و مي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرد آمبودزمان در آسيا، مجموعه مقاالت ششمين اجالس آمبودزمان آسيايي، تهران،  لي وون هيونگ، نظام منحصر به - 11
  . 137، ص 1381سازمان بازرسي كل كشور، ژاپن، 
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يكـي از ايـن سـه عضـو، رياسـت دفتـر       . است كه هركدام داراي يك عضو اسـت  
اعضــاي آمبودزمــان كــل معمــوالً از بــين حقوقــدانان  . دبيركــل را برعهــده دارد

تعداد كارمندان دبيرخانـه  . شوند بازنشسته مشاغل قضايي و دادستاني انتخاب مي
  . ز جمله دبيركل استنفر ا 199

و توصـيه تـدابير    اين سازمان داراي اختيارات تحقيق درباره شكايات عمـومي  
تواند مستقالً شروع به تحقيقـات كنـد يـا حكمـي صـادر       اصالحي است، ولي نمي

توانـد از   اگر شكايتي از يك سازمان حكومتي صورت بگيرد، كميسيون مـي . نمايد
كميسـيون  . توضـيحات خـود را ارائـه كنـد     سازمان مربوطه بخواهد كـه اسـناد و  

تواند اقدام به تحقيقات در محل بنمايد يا از هردوطرف بخواهـد كـه    همچنين مي
  . در مقابل كميسيون حاضر شده و مطالب خود را ارائه كنند

آمبودزمان اين حق را دارد كه مطالبي را جهـت اصـالح قـانون پيشـنهاد نمايـد،      
توانـد از   اين امر مناسب باشد، آمبودزمان كره مـي  هاي آن چنانچه بر اساس يافته

گيرد بخواهـد كـه حـل و فصـل مسـئله را بـه        سازماني كه توصيه يا نظر او را مي
توانـد   اگر يك سازمان توصيه آن را نپـذيرفت، آمبودزمـان مـي   . اطالع آن برساند

ـ . ها بدهـد قضيه را به رئيس جمهور منعكس كند و جزئيات شكايت را به رسانه ا ب
نمايد  هاي حكومتي را تشويق مي استفاده از اين روش، كميسيون در واقع سازمان

توانـد بـه مسـائل     آمبودزمـان مـي  . جويانه مناسبي انجام بدهنـد كه اقدامات چاره
هـاي غيـر قـانوني و     بسياري از نقص حقوق مـردم تـا شـكايات مربـوط بـه رويـه      
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عـالوه بـر   . ره رسـيدگي نمايـد  هاي ناكارآمد اداري و غيـ  غيرمنصفانه اداري، نظام
تواند بـه شـكايات عليـه     شكايات مردم عليه اركان نهادهاي محلي، آمبودزمان مي

معهذا، اين شـكايات ابتـدا   . نيروهاي مسلح، دادستاني و پليس هم رسيدگي نمايد
  . بايد  به سازمان مربوطه كه در شكايت از آن نام برده شده است ارائه گردد

. بايستي بـه صـورت كتبـي بـه آمبودزمـان ارائـه شـود        مي اصوالً شكايات مرد
توان به صورت حضوري يا توسط پست يـا فـاكس نيـز ارائـه      شكايات مردم را مي

توانـد از   آمبودزمان وب سايت خود را روي شبكه اينترنت برقرار كرده و مي. نمود
آمبودزمـان همچنـين از طريـق تلفـن در     . طريق پست الكترونيك شكايت بگيرد

 90آمبودزمان مكلف است به رسيدگي به شكايت واصله در عرض . ترس استدس
  . روز از ارائه آن رسيدگي كند

   12انداز آمبودزمان ملي كرهمحورهاي چشم -4- 2-1
  حمايت و حفاظت از حقوق شهروندي

مفهوم حقوق شهروندي به طور سـنتي روي حقـوق مـدني و سياسـي تكيـه      
هاي حكومتي با توجـه   سازمان. باشد ش ميداشته است ولي اكنون در حال گستر
ممكـن اسـت از حقـوق شـهروندي تخطـي        به تقويت قدرت اداري به طور افزون

كنند، البته آگاهي عمومي درحال و گسترش حوزه عملكردشان افزايش است امـا   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 46- 48چو كوانگ ايل، همان، ص  - 12
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فقط در صورتي كه ترتيبات خاصي جهت حمايت از حقوق شـهروندي در مقابـل   
با توجه به ايـن  . ر شود، قانون و عدالت حاصل خواهد شدهاي اداري برقرا سازمان

انداز آمبودزمان كـره حاكميـت حمايـت و گسـترش      هدف، مهمترين هدف چشم
  . حقوق شهروندي مردم است

  گذاري و اجرا هاي سياست تقويت فعاليت جهت بهبود نظام
هـاي  نمايد كـه نظـام   اين آمبودزمان عالوه بر رسيدگي به شكايات، تالش مي

كننده مقررات را براي جلوگيري از بروز شكايات و ناكارآمـدي   ياستگذار و وضعس
گرچه در حال حاضر آمبودزمان داراي اختيار شـروع تحقيقـات بـه    . اصالح نمايد

تواند پيشنهاد اصالح قانون بدهد و يـا بـه    طور مستقيم نيست ولي كميسيون مي
مـردم اسـت و ايـن امـر     شكاياتي رسيدگي نمايد كه مربـوط بـه عـده زيـادي از     

هدف كميسيون كسب اختيـار  . تواند جايگزين تحقيقات مستقيم قلمداد شود مي
  . تحقيقات به ابتكار خود است

  تضمين دسترسي آسان

. با توجه به تكاليف فوق دسترسي به آمبودزمان بايستي آسان و راحـت باشـد  
كره داراي  چون. تواند به دسترسي آسان كمك كند تأسيس آمبودزمان محلي مي

عنـوان اولـين قـدم در حـل     حكومت فدرال نيست، لذا  مسئولين درصددند تا بـه 
هـاي   هاي آمبودزمـان را در بخـش  به صورت ساده و سريع شعبه شكايات مردمي، 

  . محلي تأسيس كند
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  المللي  هاي ملي و بين هماهنگي بيشتر با ديگر آمبودزمان
خصصي شدن و گسترش نظام توسعه دولت كره در جهات مختلف، منجر به ت

. و ناراحتي مردم باشد  تواند باعث سردرگمي آمبودزمان شده است كه اين امر مي
هاي مختلف در يك طبقه بندي كلي شايد يك  تركيب و يكپارچه كردن تخصص

بـه عنـوان يـك راه حـل جـايگزين، رابطـه       . راه مطلوب ولي در عمل سخت باشد
بودزمانهاي تخصصي بايد در جهت يـك هـدف   نزديكتر بين آمبودزمان با ساير آم

خارج از صالحيت خود  طبق اين نظام، وقتي يك آمبودزمان شكايت مردمي. باشد
اين . نمايد گيرد، به جاي آنكه آن را رد نمايد به آمبودزمان ذيربط منقل مي را مي

. اي بنمايـد  شود كه طرف شاكي مجبور نباشـد كـه شـكايت تـازه     روش باعث مي
نزديك به آمبودزمانها همچنـين بـه حـل و فصـل مـوارد شـكايتي كـه        ارتباطات 

كنـد، زيـرا آمبودزمانهـاي تخصصـي      نيازمند كاري بيش از توصيه است كمك مي
ارجاع شـكايت بـه آمبودزمـان    . كنند معموالً تصميمات الزام آور حقوقي اتخاذ مي

  . مناسب براي فعاليت منظم اين سيستم مهم است

   تحقيقاتي هاي اي شدن نقش حرفه

هاي آمبودزمـان مشـوق بسـيار قـوي و متكـي بـر حقـوقي و اخالقـي          توصيه
حتـي در  . كننـد  محكمي است و لذا مؤسسات دولتي به سهولت آنها را قبول مـي 

شـود، مـردم و دولـت اطمينـان دارنـد كـه تصـميم         مواردي كه شكايت حل نمي
داري نيازمنـد دانـش   هاي ا اما از آنجا كه فعاليت. آمبودزمان بهترين قضاوت است
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كـافي   تر است، اختيارات اخالقي آمبودزمان براي جلب اطمينان عمـومي تخصصي
آمبودزمـان در  . نيست و اين امر بايستي به همراه ميزاني از اختيارات فنـي باشـد  

هاي دولتي هسـتند   حال حاضر از بازرس هايي كه متشكل از كارمندان وزارتخانه
  . نمايد وقت استفاده مي به صورت پاره

هاي دولتي كره داري آمبودزمان ويژه هسـتند   طور كلي، تعدادي از سازمانبه
، آمبودزمـان  )كميسيون امور تجاري صحيح(مانند آمبودزمان امور تجاري صحيح 

، آمبودزمـان محـيط   )دفتر حمايـت از مصـرف كننـده در كـره    (مصرف كنندگان 
ــان حقــوق شــهروندي   ــي حقــوق (زيســت، آمبودزم ) شــهروندي كميســيون مل

كه اكنون براي ارائه خدمات حقـوقي  ) كميسيون ويژه زنان(آمبودزمان امور زنان 
  . در امور مدني و جزائي آمادگي دارند

قـانون ديـوان محاسـبات و     2ديوان محاسبات و بازرسي كره به موجب مـاده  
بازرسي زير نظر رئيس جمهـور و در امـر نصـب و اخـراج اعضـاء خـود و تركيـب        

رئـيس ديـوان بـه    . باشـد  تنظيم بودجه آن داراي اسـتقالل كامـل مـي   سازمان و 
هـر  . گـردد  پيشنهاد رئس جمهور و با موافقت و تأييد مجمـع ملـي منصـوب مـي    

بازرس به موجب حكم رئيس جمهور بنا به توصيه و معرفي رئيس ديوان منصوب 
 65سال و هر بازرس كـه بـه سـن     4گردد و دوره زمان تصدي به امر بازرسي  مي

  . تواند آن سمت را احراز كند سالگي برسد ديگر نمي
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  آمبودزمان ملي ژاپن - 2-4

هيــأت بازســي اداري، مــديريت و «نهــاد آمبودزمــان در كشــور ژاپــن بــا نــام 
همچنين نهاد مستقل ديگري به نـام دفتـر ارزيـابي    . شود شناخته مي» هماهنگي

رياست وزير كشور به امر بازرسي اهتمـام  نظام اداري تحت نظر نخست وزير و به 
ايــن دو نهــاد بــه همــراه شــوراي حــل اخــتالف وظيفــه كنتــرل و بازرســي . دارد

نمايند تا اقدامات  هاي دولتي و وابسته به دولت را دارند و بر آنها نظارت مي بخش
سـاالري بـوده و از هـر حيـث      همگام با مـوازين مـردم   هاي عمومي افراد در بخش
   13.شهروندان معمول گردد رعايت حقوق

هاي اجرايي در ژاپن بـر   عالوه بر هيأت بازرسي اداري ارزيابي و كنترل دستگاه
وزارتخانه مزبـور در  . اي تحت عنوان وزارت كشور و ارتباطات است عهده وزارتخانه

تشكيالت خود سه نهاد را ايجاد نمـوده كـه سـعي دارنـد سـوءجريانات رايـج در       
  :اين سه نهاد شامل. ي و برطرف نماينددستگاه ها را شناساي

  . دفتر ارزيابي اداري كه وابسته به وزارتخانه است -
 . نمايد مشاوران اداري كه دولت آنها را از ميان شهروندان داوطلب انتخاب مي -

شوراي حل اختالفات اداري كه اعضاي آن كارشناسان خبره خارج از تشكيالت  -
 . باشند دولت مي

هاي نظـارتي و بازرسـي كالسـيك جهـان      اين نظام كامالً بانظام توان گفت مي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 50محمد نبي، همان،  ص  - 13
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ساختار اختيـارات و روش رسـيدگي   . متفاوت و منحصر به فرد است) آمبودزمان(

دهند به شرح  هاي فوق كه نظام آمبودزمان ملي ژاپن را شكل مي هر يك ازتشكل
  : ذيل است

  دفتر ارزيابي اداري  -4- 2- 1
ها و برنامه هـا   ارزيابي سياست: ارد كه عبارتند ازاين دفتر دو وظيفه اساسي د

هـا بايـد گفـت كـه در ژاپـن       و رسيدگي به شـكايات، در مـورد ارزيـابي سياسـت    
هاي خـود را بـدور    هاي اجرايي مكلف هستند تا اثرات برنامه ها و سياست دستگاه

 دفتر ارزيابي نيز مسـئول . از هرگونه غرض ورزي مورد تجزيه و تحليل قرار دهند
هاي  هاي صورت گرفته و تنظيم انتشار گزارشات مربوط به پيشرفت صحت ارزيابي

هاي الزم بـه دولـت    ها و ارائه آموزشحاصل شده در اجراي طرح ارزيابي سياست
   14.باشد در اين راستا مي

هـاي اداري برخـي    در بعضي مواقع نيز دفتر خود اقـدام بـه ارزيـابي سياسـت    
سپس نتايج حاصل را به اطـالع وزارتخانـه ذيـربط و    هاي اجرايي نموده و  دستگاه

در اين دفتر كميسيوني تحت عنوان كميسيون ارزيابي سياسـت  . رساند عموم مي
اين كميسيون . باشند ها وجود دارد كه اعضاي آن كارشناسان خبره و مستقل مي
هـاي اجرايـي اسـت و     مسئول تجزيه و تحليل اطالعات به دست آمده از دسـتگاه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 187بابايي، همان، ص  - 14
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تجزيه و تحليل اطالعات به دست آمده، پيشنهادات خود را جهت اصـالح  پس از 
هـاي اجرايـي نيـز     دسـتگاه . نمايد ساختاري و عملكردي دستگاه مربوطه ارائه مي

موظف هستند اقدامات به عمل آمده در جهت تحقق پيشنهادات ارائه شده را بـه  
لتـي محـدود   هـاي دو  هـا تنهـا بـه دسـتگاه    ارزيـابي سياسـت  . دفتر گزارش كنند

هـاي   ارگانهاي تحت پوشش دولت نيز مشمول طـرح ارزيـابي سياسـت   . شود نمي
اي وجـود دارد   هـا كميتـه  براي ارزيابي اين دستگاه. گردند دفتر ارزيابي اداري مي

در ارزيـابي ايـن ارگانهـا    . تحت عنوان كميته ارزيابي ارگانهاي وابسـته بـه دولـت   
تعيين شده توسط وزارتخانه متبـوع و   فاكتورهاي ميزان موفقيت در كسب اهداف

درنظر گرفتن ارتقاء سطح كارآيي، بهبود كيفيت خدمات ارائـه شـده بـه مـردم و     
هـا  در حال حاضر، كميسيون ارزيابي سياست. گردد بهبود وضعيت مالي لحاظ مي

هاي صـورت گرفتـه توسـط كميتـه      ها درخصوص صحت و اعتبار ارزيابي و برنامه
  .نمايد اظهارنظر مي

توانند با مراجعـه بـه شـعبات     در ارتباط با رسيدگي به شكايات، شهروندان مي
هـاي   دفتر ارزيابي اداري در مناطق و نواحي مختلف شكايت خـود عليـه دسـتگاه   

حتي اگر فرد شاكي شكايت خود را نزد يكي از مشـاوران  . اجرايي را مطرح سازند
ي را از طـرح چنـين شـكايتي    اداري مطرح سازد، مشاور مزبور، دفتر ارزيابي ادار

كنـد تـا از    در صورت تأييد صالحيت شكايت، دفتر تالش مـي . مطلع خواهد نمود
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   15.هاي مسالمت آميز و ميانجي گري مسئله را مرتفع سازد طريق شيوه

  مشاور اداري -4- 2- 2 
در ايـن اقـدام   . اقدام بـه اصـالح تشـكيالت دولـت كـرد      2001ژاپن در سال 

هـاي مربوطـه    وزارتخانه و سـازمان  22مل بر يك دفتر و تشكيالت دولت كه مشت
پس از تصويب . وزارتخانه تبديل شد 12و ) دفتر نخست وزيري(بود، به يك دفتر 

قانون اساسي ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم، اين اولين تحـول عمـده بـود كـه در     
رن اين كشور رخ داده و نتيجه آن تبديل نظام اداري قديمي به ساختار جديـد قـ  

دفتر بازرسي اداري نيز به دفتر ارزيابي امـور اداري تغييـر   . باشد بيست و يكم مي
بـا ايـن وجـود وظيفـه بازرسـي      . نام داد و با اين تغييرنام، وظايف آن تغيير يافت

بنابراين دفتر ارزيـابي اداري هنـوز بـراي    . اداري همچنان بر عهده اين دفتر است
هـا عملكـرد آنهـا را بازرسـي      هاي وزارتخانه امهتر برناجراي هرچه بهتر و منصفانه

  . كنند مي
. ها و وظايف دفتر ارزيـابي نظـام اداري، مشـاور اداري اسـت    يكي از مسئوليت

اين دفتر در حالي كار خـود را آغـاز   . گردد باز مي 50قدمت مشاور اداري به دهه 
 1960بـا گسـترش كـار ايـن دفتـر در سـال       . كرد كه هيچ اختيار قانوني نداشت

سازماني بنام سازمان مشـاور اداري بـا اكثريـت آراي مجلـس قانونگـذاري شـكل       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .پيشين - 15
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در ابتدا دفاتر مشاوره اداري . كرد گرفت كه حوزه وظايف آن را قانون مشخص مي
در سال . به راحتي در دسترس مردم نبود و مردم نيز با آن كامالَ آشنايي نداشتند

هـاي مشـاوران اداري را از    فعاليـت قانون مشاوران اداري وضـع گرديـد تـا     1966
بدين ترتيـب دسترسـي مـردم بـه ايـن      . لحاظ قانون، انسجام و يكپارچگي بخشد

نظام از لحاظ جغرافيايي راحت تر گرديـد كـه ايـن امـر از لحـاظ روانـي نيـز بـر         
  . شهروندان تأثير مثبتي گذاشت

و ) اي مركـزي و منطقـه  (ادارات  مشاوره اداري فعاليتي است كه در آن تمامي
هـاي دولتـي را    مشاوران اداري كل كشور، شكايات شهروندان از عملكرد سـازمان 

كنند تا اين اختالفات را تا حـد ممكـن    وصول كرده و به عنوان ميانجي تالش مي
كند كه ايـن نهـاد مسـئول     قانون تشكيل نهاد مشاور اداري تصريح مي. حل كنند

هـاي   ف ميان شهروندان و سـازمان حل اختال: باشد انجام وظايف به شرح ذيل مي
هـاي دولتـي و نيمـه دولتـي و مـوارد       اداري، مؤسسات اداري غيردولتي، شـركت 

مربوط به كمكهاي مالي دولت مركـزي و نيـز مـواردي كـه دولـت محلـي انجـام        
   16.دهد مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  پيشين - 16
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  17شوراي عالي حل اختالفات اداري  -3-2-4

درت تشخيص مردم از با پيچيده شدن ساختار و تشكيالت دولت و باالرفتن ق
تـوان شـمار زيـادي شـكايت را مالحظـه كـرد كـه         رويدادها اقتصادي جامعه مي

توان از مواردي نـام بـرد    مثالً مي. قضاوت سريع درباره آنها كاري بس دشوار است
باشند يا اينكه بنا به ماهيت  كه هم شاكي و هم نهاد مورد شكايت قانوناً محق مي

آن، تغييراتي در قانون يا سيسـتم بودجـه، حاصـل    بايست جهت رفع  شكايت، مي
  . گردد كه در اين صورت نيز اختالفاتي در ميان مردم بروز خواهد كرد

براي حل اختالفات در چنين موضوعي، شورايي بـه نـام  شـوراي عـالي حـل      
درهنگام بروز اختالف، اين شورا بـه  . شكل گرفت 1987اختالفات اداري در سال 

نظارت وي بر پايه عـدالت  . كند نظر خود را به وزير ارائه ميعنوان يك طرف سوم 
اين . شود و برابري اجتماعي بوده و در حل اختالفاتي در اين سطح، مؤثر واقع مي

هاي عمومي  شورا از هفت نفر آگاه به امور دولت، از دواير حقوقي و علمي و رسانه
ظر اين شـورا اقـدام بـه    دفتر ارزيابي نظام اداري نيز براساس ن. تشكيل شده است

كند تا نظام اداري موجود و  حل اختالفات كرده و به نهادهاي خصوصي تأكيد مي
مراحل اجرايي آن را مورد بازبيني قـرار دهنـد و سـپس اقـدامات مقتضـي را در      

وظيفـه  . عمـل آورنـد   جهت اصالح آنها براي حفظ منافع مردم و حل اختالف بـه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشر امور  2001راي حل اختالف اداري، مقاالت ششمين آجالس آمبودزمان آسيايي، ژاپناوساموميمورا، وظايف شو - 17
  .25ص  1381الملل سازمان بازرسي كل كشور،  بين
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يريت دولت، قوه قضائيه و مسئولين ذيربط درمورد اصلي اين شورا ارائه نظر به مد
  . باشد رفع شكايات شهروندان از سيستم اداري دولت مي

كـه  ( شوراي عالي حل اختالفات اداري نقش يك مشاور را براي وزارت كشور 
هرگـاه بـه دليـل    . كنـد  ايفـا مـي  ) مسئول كنترل و ارزيـابي نظـام اجرايـي اسـت    

هـاي   را خواستار شود اين شورا پـس از بررسـي  پيچيدگي دعاوي، وزير نظر شورا 
هدف از تشكيل چنين شورايي حـل  . الزم بايد نظر خود را در اين مورد ارائه دهد

  . باشد ها به بهترين نحو توسط وزارتخانه مي اختالفات اداري سازمان
دولت ژاپن در چند سال اخير يـك سـري اصـالحات اساسـي را در بخشـهاي      

هـاي   زدايي اختيارات، بازسازي سيسـتم  ترويج تمركز: جملهمختلف انجام داده از 
هـاي اداري و   اداري مركزي، تصويب قانون مربوط به دسترسي به اطالعات ارگـان 

چنـين  . گسترش آزادسازي مشاغل از برخي مقررات و قوانين در مناطق مختلـف 
اصالحاتي از يك طرف سبب توجه بيشتر به منافع مردم در سيستم اداري دولت 
گرديد و از طرفي ديگر ساختار اقتصادي جامعه و سيستم اداري دولت، پيچيده و 
متمايز شد كه در چنين شرايطي شوراي عالي حـل اخـتالف اداري داراي نقـش    

  . مهمتري نسبت به قبل گرديد

 المللي بين هاي ملي و كشور با آمبودزمانكلبازرسيمقايسه سازمان - 5
افـت كـه سـازمان بازرسـي كـل كشـور داراي       تـوان دري  از آنچه گفته شد مي
باشد كه در چنـد گـروه بررسـي     هاي ملي و يا فراملي مي اشتراكاتي با آمبودزمان
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  :كنيم مي

  18وجوه اشتراك - 5 - 1
  نحوه نظارت -5- 1-1 

هـاي   حاصل كار اين نهادها تهيه گزارش و ارائه پيشـنهادات الزم بـه دسـتگاه   
لف معرفي متهمين به مراجـع انضـباطي و   مربوطه و يا درصورت احراز جرم يا تخ

توانـد   قضايي است ولي حق صدور حكم يا ابطال يك تصـميم را نـدارد ولـي مـي    
هـاي قـانوني و مقرراتـي     عنوان يك مشاور با وقوف و اطالع به نقايص و كاستي به

  . رفع اين نقايص را از مراجع مربوطه درخواست نمايد

  شبه قضايي بودن -5- 2-1
راي پاية قضايي به حكمي برخورد نمايد كه مورد اختالف با شرع اگر بازرس دا
تواند گزارش مستدل را جهت اقدامات الزم بـه مراجـع قضـايي     يا قانون باشد مي

حتـي در  . ها صالحيت تغيير حكم را ندارنـد  ذيصالح ارسال دارد ولي اين سازمان
رخورد نمايد كـه  صورتيكه بازرس داراي پايه قضائي در جريان بازرسي به اموري ب

تواند نسبت به صدور قرار  بيم تباني يا فرار متهم يا از بين بردن مدارك باشد، مي
تأمين غيربازداشت يا تعليق اقدام نمايند اما به هيچ وجه حق نقض احكام و آرائ 

  . قضايي را ندارد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  بازرسي يك نهاد غيراجرايي است -5- 3-1

ها، دفـاع از حقـوق مـردم،     جاريبازرسي وظيفه تشخيص، تحقيق، اصالح ناهن
رابط بين قواي حاكمه و جامعه و نظارت بـر رونـد صـحيح قـوانين و مقـررات در      

طـور كلـي مقابلـه بـا سـوءجريانات اداري و رسـيدگي بـه         هاي اداري و به دستگاه
عهده دارد و نبايـد ماننـد يـك     شكايات افراد با هدف ايجاد عدالت در جامعه را به

گيري يا دادن دستور به جاي اداره ايفـاي نقـش    ريق تصميممستخدم اداري از ط
آور  هايي كه براي دولـت الـزام   نهادهاي بازرسي معموالً اقتدار اتخاذ تصميم. نمايد

هاي الزم در جهت اصالح امور منبعـث   باشد، ندارند و بالعكس رهنمودها و توصيه
خصيصـه   از تحقيقات جـامع و بررسـي شـكايات كـه بنـا بـه وجهـه اسـتقالل و        

پايه و مبناي اساسي نهاد نظارتي، . نمايند عمل آمده ارائه مي غيروابسته سازمان به
  . باشد هاي اجرايي و اداري مي طرفي و ديگري استقالل آن از بخش يكي بي

  هاي اجرايي موجود ضمانت -1-5- 4
ها به مراجع مربوطه و افكار  ارائه گزارشات تخلفات و جرايم كاركنان و دستگاه

همچنـين  . مومي مهمترين ضمانت اجرايي مشترك در نهادهاي نظـارتي اسـت  ع
بيني برخي از اختيارات دادستان براي بازرسين قضايي از جمله تعليق و قرار  پيش

باشـند، هرچنـد    هاي اجرايي در اين نهادها مي تأمين غيربازداشت از ديگر ضمانت
  . كه حدود اختيارات مذكور متفاوت است
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   19تراقوجوه اف - 2-5

سازمان بازرسي كل كشور عالوه بر نكات مشتركي كه با نهادهـاي بازرسـي و   
هاي ديگـر كشـورها دارد امـا بـه لحـاظ جايگـاه و اهـداف، سـاختار و          آمبودزمان
هاي اجرايي و نحوه انجام بازرسي با آمبودزمان ديگر كشورها  ها، ضمانت صالحيت

  .متفاوت است

  ازرسياهداف، جايگاه و قلمرو ب -5- 2- 1
قانون اساسي جمهوري  174سازمان بازرسي كل كشور مطابق اصل 

اسالمي و با توجه به ماده يك قانون تشكيل اين سازمان با هدف نظارت بر حسن 

جريان امور و اجراي صحيح قانون زير نظر رئيس قوة قضائيه تشكيل و كليه 

 ي دولتي،ها ها، نيروهاي نظامي و انتظامي شركت ها و سازمان وزارتخانه

المنفعه و  ها و مؤسسات وابسته، دفاتر اسناد رسمي، موسسات عام شهرداري

هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنان متعلق به  نهادهاي انقالبي و سازمان

نمايد، تحت  دولت است يا دولت به نحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مي

قانون تشكيل سازمان بازرسي كل  2 براساس ماده. نظارت اين سازمان قرار دارند

  :كشور وظايف و اختيارات اين سازمان به شرح زير مي باشد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  197 - 200بابايي، همان، صص  - 19
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و امور اداري و مستمر كليه وزارتخانه ها و ادارات و نظارت بازرسي ) الف

و نيروهاي نظامي و  قضاييه  هاي تابعه قوه ها و دستگاه مالي دادگستري، سازمان

ولتي و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به هاي د انتظامي و مؤسسات و شركت

 آنها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاي انقالبي و سازمان

هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت 

هايي كه شمول  بنحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مي نمايد و كليه سازمان

  .قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنها است بر اساس برنامه منظم اين 

انجام بازرسي هاي فوق العاده حسب االمر مقام معظم رهبري و يا به ) ب

 90يس جمهور و يا كميسيون اصل ييه و يا درخواست رييس قوه قضايدستور ر

 ول دستگاهوقانون اساسي مجلس شوراي اسالمي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مس

يس سازمان ضروري تشخيص يي ذيربط و يا هر موردي كه به نظر ريهاي اجرا

 .داده شود 

ها و سوء جريانات اداري و مالي در  يياعالم موارد تخلف و نارسا )ج

يس جمهور و در يخصوص وزارتخانه ها و نهادهاي انقالب اسالمي و بنيادها به ر

ربط و در  به دولت به وزير ذي خصوص مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته

مورد شهرداري ها و مؤسسات وابسته به وزير كشور و در خصوص مؤسسات غير 



  ...مطالعه تطبيقي نقش و كاركرد سازمان بازرسي                                             37
 

و در خصوص سوء جريانات اداري و  بط ربه وزير ذي دولتي كمك بگير از دولت

يه و در موارد ييس قوه قضايي و واحدهاي تابعه دادگستري به ريمالي مراجع قضا

قانون اساسي  نتيجه بازرسي به آن كميسيون اعالم  90اصلارجاعي كميسيون 

 .خواهد شد 

اما نهاد آمبودزمان در كره و ژاپن به موجب قوانين مصوب پارلمان ايجاد شده 
در اين كشورها عملكـرد نهـاد بازرسـي    . نمايند و زير نظر نخست وزير فعاليت مي

اين اسـت كـه    بيشتر ارائه مشاوره و رسيدگي به شكايات است و هدف اصلي آنها
حكومت در مسير اعمال حاكميت خـويش حقـوق افـراد را محتـرم بشـمارد و از      

آمبودزمان در اين كشـورها بيشـتر   . تجاوز به زندگي وحريم افراد جلوگيري نمايد
هـاي مسـتمر كـه بـه صـورت       كنـد و بازرسـي   به صورت تخصصـي فعاليـت مـي   

ور مقامـات در سـازمان   العاده كه حسب دسـت  هاي فوق ريزي شده و بازرسي برنامه
هـا وجـود    گيرد ابتكاري بوده كه در ديگر آمبودزمان بازرسي كل كشور صورت مي

  . ندارد

  ساختار و تركيب  -2-2-5
سازمان بازررسي كل كشور زير نظر قوه قضائيه تشـكيل و رئـيس آن از بـين    

 اين. شود قضايي توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب مي 11يا  10قضات داراي پايه 
، »اقتصــادي و زيربنــايي«ســازمان داراي چهــار معاونــت صــفي در حــوزه هــاي  
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اداره  17بـا  » فرهنگي و اجتمـاعي «، »سياسي و قضايي«، »توليدي و كشاورزي«

كل زيرمجموعه كه فعاليت هاي نظارت و بازرسي در دستگاههاي اداري كشـور را  
ريـزي و مـديريت   عهده دار بوده و يك معاونت ستادي با عنـوان معاونـت برنامـه    

  . باشدميمنابع 
سازمان به منظور دسترسي آسان مردم جهـت گسـترش ارتباطـات و نظـارت     
همگاني، حضور بموقع در وقايع مهم ملي و منطقه اي، امكان اعمال نظارت هـاي  

... تخصصي با توجه به شرايط خـاص اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي، سياسـي و      
سانتر مـديران اجرايـي و تعامـل بـا سـازمان بـه       استان، برقراري ارتباط بيشتر و آ

منظور پيشگيري از وقوع تخلف، نسبت به تأسيس و تجهيـز ادارات كـل بازرسـي    
  .در مراكز استان ها اقدام نموده است

هـاي غيردولتـي و    تشـكل   يكي از ويژگيهاي قانون سازمان استفاده از ظرفيت
هاي مختلف از  قانوني در زمينه نهاد و افراد واجد شرايط، در حدود اختيارات مردم

جمله در امر پيشگيري از وقوع جرم، جلوگيري از تضييع اموال عمـومي و منـابع   
زيست و ارتقاي ميزان سالمت نظام اداري و مقابله با فسـاد،   طبيعي، حفظ محيط
ها و پيشنهادها مـي   مداري و كسب اطالعات و اخبار، ارزيابي توسعه فرهنگ قانون

هاي مـذكور   منظور سازمان از نيروهاي متخصص و كارشناس تشكل به اين. باشد
هـاي تخصصـي    هاي نظارت و بازرسي، انجام تحقيقـات و مشـاوره   در انجام برنامه

  . نمايدحسب مورد، استفاده مي
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اما نهاد بازرسي ژاپن و كره زير نظر قـوه مجريـه و رئـيس ايـن نهـاد توسـط        
شـود و در برخـي ديگـر كشـورها      مـي  نخست وزير و با تأييد مجمع ملي منصوب

شـوند زمـان تصـدي در اغلـب كشـورها       مانند سوئد توسط پارلمان انتخـاب مـي  
چهارسال و انتخاب مجدد محدوديتي ندارد ولي در كشور كره فقط براي دو دوره 

در قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشـور مـدتي بـراي تصـدي     . بال مانع است
قائم مقام رئيس سازمان بازرسي كل كشـور نيـز   . پست رياست تعيين نشده است

شود  از ميان قضات با صالحيت انتخاب و با تصويب رئيس قوه قضائيه منصوب مي
تـر   ولي در كره جانشين اين نهاد از ميان بازرسان و كسي كه داراي سابقه طوالني

  . گردد باشد انتخاب مي

  صالحيت و ضمانت اجرا -3-2-5
هـاي مسـتمر، مـوردي و    كـل كشـور بـه بازرسـي     در قانون سـازمان بازرسـي  

نامه مـواردي   العاده اشاره شده و درخصوص رسيدگي به شكايت فقط در آئين فوق
ذكر شده است اما در نهاد بازرسي كشورهاي مورد مقايسـه اصـل شـكايت افـراد     

  . گيرد ها معموالً به دنبال شكايات اشخاص صورت مي است و بازرسي
پس از انجام بازرسي و رسيدگي به شكايات اشـخاص در   ها معموالً آمبودزمان

صورتي كه به ارتكاب عمل خالف قانون از ناحيه مقامات دولتي علـم پيـدا كننـد    
مبادرت به صدور اخطاريه و يا اظهارنظر مشورتي با صدور انتقاد و اعتراض نسـب  

شانند و از ك ها و مطبوعات مي كنند و يا اينكه اين مسئله را به رسانه به خاطي مي



  40                                     ژوهشي                                              گزارش پ
 

اين طريق بر مقامات خاطي فشار آورده و آنها را به جبـران خسـارت وارده، وادار   
در موارد بسيار نادر نيز از اختيارات دادستاني استفاده كـرده و مبـادرت   . كنند مي

نمايند و اگر تغيير يا انفصـال   به جريمه، كسر حقوق، تعليق از مقام يا انفصال مي
توانند اين امر را به مقامات باالتر پيشـنهاد   حت بدانند مييك مدير دولتي را مصل

هاي صورت گرفته نظارت داشته باشـند و   توانند بر عزل و نصب بكنند و حتي مي
ــه آن   اگــر آنهــا را صــحيح نداننــد مــي  تواننــد از يــك دادگــاه قــانوني نســبت ب

  . خواهي و نظرخواهي كنند پژوهش
كـه تخلـف و نارسـائي در كـار      اما سـازمان بازرسـي كـل كشـور در مـواردي     

هاي اداري كشف كند طبق قانون عالوه بر اينكه اين موارد را بـه مقامـات    دستگاه
هـاي   همچنين اين موارد را به مراجع قضايي صالح يا هيأت. دهد ذيربط اطالع مي

رسيدگي به تخلفات اداري گزارش كرده و تا حصول نتيجه نهـايي ايـن مـوارد را    
وه بر ايـن اگـر تعليـق كارمنـدي را ضـروري تشـخيص دهـد        عال. كند پيگري مي

تواند تعليق او را از وزير يا رئـيس دسـتگاه خواسـتار شـود و در مـواردي هـم        مي
توانند رأساً دست به صدور قرار تأمين غير از بازداشت نمـوده و اگـر بازداشـت     مي

  . گيرد ضروري باشد با تأييد دادگستري محل، اين امر صورت مي

  چگونگي ارائه شكايت و مدت رسيدگي -5- 2- 4
بايست كتبي و پـس از آنكـه شخصـي كـه      ها شكايت مي در برخي آمبودزمان

ادعاي ضرر و زيان از اعمال سازمان يا كاركنان آن دارد به آن سازمان مراجعـه و  
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به واحدهاي تجديد نظر كه نوعي نظارت دروني است درخواست رسيدگي مجـدد  
توانـد بـه نهـاد بازرسـي      بولي دريافت نكـرده باشـد، مـي   داده و اگر جواب قابل ق

هاي اخير شكوائيه به صورت پست الكترونيكـي   در كره و ژاپن سال. مراجعه نمايد
سايت نيز دريافت و در ژاپن نيز با مراجعه به مشـاورين و بازرسـان    و از طريق وب

  .توان شكايت خود را مستقيماً تحويل نمود مي
كشــور اصــل بــر كتبــي بــودن شــكوائيه اســت امــا در ســازمان بازرســي كــل 

هاي بدون امضاء نيـز   گيرد و شكوائيه هاي شفاهي نيز مورد توجه قرار مي شكوائيه
فقط در صورتي كه حاوي مسائل مهم باشد بـه تشـخيص رئـيس سـازمان قابـل      

ها مشخص بوده و  مدت تحويل شكوائيه در اكثر آمبودزمان. رسيدگي خواهند بود
شود  كه از زمان واقعه بگذرد شكايت در اين خصوص پذيرفته نمي يك يا دو سال

بايسـت در يـك مـدت مشـخص رسـيدگي و       و شكاياتي كه پذيرفته مي شود مي
باشد ولي در قـانون   روز مي 90اين مدت در آمبودزمان كره . نتيجه آن اعالم شود

ني نامه مربوط در خصـوص فاصـله زمـا    تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و آئين
تحويل شكوائيه از وقوع موضوع و مدت زمان رسيدگي و اعالم نتيجه سـخني بـه   

  . ميان نيامده است

  اعالم نتايج پرونده ها و موضوعات رسيدگي شده  5- 2- 5
هـا و   ماحصل نظارت و بازرسي نهاد آمبودزمان كه نتيجه رسيدگي بـه پرونـده  

هـاي   ورت دورهباشـد، در اكثـر نهادهـاي بازرسـي بـه صـ       موضوعات مختلف مـي 
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اين نهادها در اكثـر  . گيرد چندماهه يا يك ساله منتشر و در اختيار عموم قرار مي
اي در نزد افكار عمومي برخوردارند و هنگام رسـيدگي بـه    كشورها از جايگاه ويژه

دهنـد كـه تـأثير عميقـي در      ها قرار مي يك موضوع نتيجه كار را در اختيار رسانه
در برخي مواقع بدون هيچ گونه اقدام قـانوني و قضـائي   افكار عمومي دارد و حتي 

ها مقامات مربوطه نسبت به موضوع، اقدامات مورد نظر آمبودزمـان   با اعالم رسانه
امـا در سـازمان بازرسـي كـل كشـور تمـامي اسـناد و        . نمايند را سريعاً عملي مي

ـ  پرونده راي هـيچ  هاي موجود در بازرسي محرمانه بوده و امكان دسترسي به آنها ب
فردي مقدور نبوده و فقط با درخواست رئيس سـازمان و يـا اجـازه رياسـت قـوه      

  .شود قضائيه امكان اطالع رساني ميسر مي

 هاي اجرايي گيري و ارائه توصيهنتيجه
هاي انجام شده از آمبودزمان ساير كشـورها، در  ها و مقايسهبا توجه به بررسي
ان بازرسي كل كشور در مبارزه عليه فسـاد و  هايي براي سازمادامه به ارائه توصيه

  .پردازيمخواري در بخش عمومي ميرشوه
توانـد  سازمان بازرسي كل كشور در تالش هاي خود جهت مبارزه با فساد مـي 

از سياست هاي دو جانبه اي استفاده نمايد كه شامل رويكرد برخوردي و رويكـرد  
   20.روانشناختي است

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به پيشگري از فساد، چهارمين اجالس بازرسان دفتر آمبودزمان و رويكرد روانشناختي آن نسبت . مارگاريتو پي، جراوسيو - 20
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  رويكرد برخوردي
وردي شامل تحقيقات اداري و جزايي و پيگرد كاركنان متخلف در رويكرد برخ

تواند بطور فعـال  دستگاه دولتي است از اين لحاظ، سازمان بازرسي كل كشور مي
به عنوان .اندو متمركز در پي يافتن كساني باشد كه امانت عمومي را ناديده گرفته

شـروع بـه فعاليـت      1995مثال دفتر آمبودزمان فيليپين جديد كه از اوت سـال  
مـورد ضدفسـاد از طريـق دادگاهـاي      12000كرد، با اتخاذ رويكرد برخوردي بـه  

فرمانـدار، يـك    24شـهردار،  51ايـن امـر شـامل    . عمومي رسيدگي كـرده اسـت  
ژنـرال و بسـياري    14عضـوكابينه،  7سـفير،   5قاضـي،   20عضوكنگره،  7سناتور،

كاركنـان در سـطوح پـايين    مقامات عالي و نيز حدود سه هزار مـورد مربـوط بـه    
دولتي بوده است و حدود يكصد كارمند را بطور كامل از خـدمات دولتـي بركنـار    

  .كرده و حدود دويست نفر ديگر از مقامات را معلق نموده است

  رويكرد روانشناختي
تواند در جهت ايجـاد و  رويكرد روانشناختي به عنوان رويكردي پيشگيرانه، مي

ايـن نكتـه   . افزايش درستكاري در جامعه اتخاذ گـردد  توسعه محيط مساعد براي
. كنـد متكي به اصل خاصي است كه به موجب آن فساد در جامعه سالم رشد نمي

اثـرات   -كه يك هـدف دراز مـدت اسـت    -رود كه رويكرد روانشناختي انتظار مي
ديرپايي از خود برجاي بگذارد و باعث افـزايش و رشـد اخالقيـات در بـين مـردم      
                                                                                                                                                  

 . 100ص  1378سازمان بازرسي كل كشور، : كل آسيا، تهران
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  21.شود

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .پيشين - 21
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رويكرد 
 برخوردي

 تحقيقات پيگرد رسيدگي اداري

اب پس دادن اجراي قوانين مربوط به قابليت حس

دستگاه دولتي / جامعه
 بسيج جامعه معاضدت عمومي عاري از فساد و رشوه

آموزش پيشگيري از 
 فساد

تقويت اخالقيات در 
جامعه، و پيشگيري 

تشكيل و جهت دادن 
 ارزش ها

سازمانهاي  
ل

رويكرد
 روانشناختي

 خواريساد و رشوهبازرسي كل كشور عليه فسازمان )پيشنهادي(استراتژي كلي 
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توان مقاومـت كـرد   ها، ميجلوي تجاوز ارتش«اين يك گفته مشهور است كه 
رويكـرد  . »ولي جلوي فكري كه زمان اجراي آن فرارسيده است نمي توان ايسـتاد 

روانشناختي براي پيشگيري از فساد، فكري است كه زمـان آن رسـيده اسـت بـا     
تـوان جلـوي   يم بيماري جامعه است، نمـي توجه به اينكه مسئله فساد يكي از عال

پيشرفت اين بيماري را صرفاً با تدابير درماني گرفت زيرا اتخاذ ايـن تـدابير خـود    
بدان معني است كه بهرحال خسارت مربوطه وارد شده است به همين جهـت مـا   
سعي مي كنيم كه از همان آغاز جلوي اين امر گرفته شود و پايه هاي جامعـه در  

حل پايدار و پيشگيرانه اين يك راه. ج فساد و رشوه خواري تقويت گرددمقابل اموا
هـدف از ايـن   . هاي روانشناختي مـردم مبتنـي اسـت   است كه بر روحيه و ويژگي

هاي ديني و اعتقادي درباره نظم و درستكاري در بين مـردم  رويكرد تقويت ارزش
ي و تقويت احساس هاي واالي عموماين رويكرد متوجه ارج نهادن بر ارزش. است

هايي چون درستكاري، مراقبت درستكاري و وجدان كار در بين مردم است؛ ارزش
از ديگران، احترام به بزرگترها، وظيفه شناسي و اعتقاد به قـدرت و حضـور همـه    

آگاهي از حضور خداوند متعـال در  . جانبه خداوند در همه امور از اين جمله است
كنند اعمـال خـالف   راي كساني است كه فكر ميهمه حاالت يك بازدارنده قوي ب

خود را مي توانند پنهان كنند اين امر به يك خودسازي دروني و نيز درك اينكـه  
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بـراي پيـاده كـردن     22.توان منافع همه را تأمين كرد، نياز داردفقط با درستي مي
رويكرد روانشناختي، سازمان بازرسي كل كشور بايد از خدمات واحدهاي اسـتاني  

  . محلي خود بيشتر و بهتر استفاده نمايد و
در ذيل به برخي از راهكارهايي كه كشورهاي ديگـر در رويكـرد روانشـناختي    

البته الزم بـه ذكـر اسـت كـه     . كنيماند، اشاره  ميمبارزه عليه فساد، اتخاذ نموده
سازمان بازرسي كل كشور در بسياري از موارد ذيل اقـداماتي را انجـام داده و يـا    

از نموده است، به عنوان مثال تدوين و اصالح قوانين ماهوي و شـكلي، توسـعه   آغ
بـازنگري و مهندسـي   فناوري اطالعات و ارتباطات، توسعه منابع انساني، آموزش، 

هـاي پژوهشـي، گسـترش    هـا و طـرح  ، حمايت از پـروژه مجدد تشكيالت سازمان
ت و بازرســي، فضــاي اداري و توســعه كمــي ادارات اســتاني، تقويــت نظــام نظــار

تعامالت بين المللي، تاسيس ستاد خبري و مركز ارتباطات مردمـي و بسـياري از   
  . اقدامات ديگر

  سازماندهي واحدهاي كوچك ضد فساد - 1
تواند به ايجاد واحدهاي كوچك ضدفساد اقـدام  سازمان بازرسي كل كشور مي

ان تقويت حسن كند كه عمدتاً در بين دانشجويان و جوانان فعاليت دارند و هدفش
: نمايـد اين مطلب متكي به اصلي است كه مقرر مـي . اخالق و آرمان خواهي است

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  101جراوسيو، همان، ص  - 22
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كودكي كه در محيط درستكاري و امانت پرورش يابد، در ايام بلوغ به سختي به «

واحد از اين نوع در كشـور   774عنوان مثال در حال حاضر به. »دام فساد مي افتد
  .فيليپين وجود دارد
تواننـد سـمينارهاي   ك مبـارزه بـا فسـاد و رشـوه خـواري مـي      واحدهاي كوچ

مشاركت آنان در امور جامعه، باعث ايجـاد  . درستكاري و وجدان كار برگزار نمايند
توانند به گردد آنها با همكاري سازمانهاي نظارتي و بازرسي ميتغييرات مثبت مي

  . دانجام وظيفه مربوط به ايجاد جو درستكاري و شرافت كمك نماين

  تأسيس واحدهاي پيشگيري از فساد  -2
تواند در سازمان هاي غيـر دولتـي بـه تاسـيس     سازمان بازرسي كل كشور مي

واحدهاي ضد فساد اقدام كند و از آنها بخواهد كه در امر كشف مـوارد فسـاد بـه    
سازمان كمك كنند و همانند واحدهاي كوچك ضد فساد اين واحدها بطور مرتب 

رويج امانت و درسـتكاري و انتقـال ارزش هـاي مناسـب بـه      سمينارهايي جهت ت
واحد پيشـگيري از   176به عنوان مثال در حال حاضر . عموم مردم برگزار نمايند

فساد در كشور فيليپين تأسيس شده است كه همگي مشغول كارهاي خاص خود 
  . هستند

  تعيين آمبودزمان محلي يا مقيم -3
با فساد و رشوه خواري، سازمان بازرسي كـل  در راستاي برنامه فعال مبارزه    

تواند به تعليم و تعيين بازرسان محلي يا مقيم در سازمانها و تأسيسـات  كشور مي
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دولتي يا شركت هاي تحت كنترل دولت كه احتمال بـروز مـوارد فسـاد در آنهـا     
بازرسان محلي يا مقيم در واقع چشم و گوش سـازمان بازرسـي   . است اقدام نمايد

 17به عنـوان مثـال در فيليپـين در    . ربط خواهند بوددر تشكيالت ذير كل كشو
سازمان دولتي كه شامل اكثريت وزارتخانه هاي دولتي است، آمبودزمان محلي يا 

  .مقيم ايجاد شد

  هاي ضد فساد توسعه آموزش - 4
تواند با همكاري سازمانهاي فرهنگـي در ايجـاد   سازمان بازرسي كل كشور مي

ري از فساد كه به جوانان درس درستكاري و شـرف دهـد، اقـدام    الگوهاي پيشگي
اين الگوها بايد در پي نشان دادن و آموزش ارزش هاي درستكاري و امانت . نمايد

به جوانان باشد و همچنين مفاسد ناشي از رشوه و فساد اداري را نشـان دهنـد و   
  . جوانان را براي پرهيز از آنها آماده كنند

  هاي فرهنگي ضد فساد  توسعه فعاليت - 5
تواند به انعفاد قراردادي با دفتر امور سينمايي و سازمان بازرسي كل كشور مي

هاي فساد آميـز در فـيلم هـا و    تلويزيويي اقدام نمايد كه هدفش نشان دادن رويه
اين هـدف  . ها و مجازات افراد خاص باشدهاي تلويزيوني و نيز نمايش ارزشبرنامه

ير در اذهان مـردم نسـبت بـه درسـتكاري و شـرف در زنـدگي       با مسئله ايجاد تغ
  .همراه است
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 حمايت از تحقيقات دانشگاهي -6

تواند از دانشـجويان و دانـش پژوهـان در انجـام     سازمان بازرسي كل كشور مي
مطالعات و تحقيقات راجع به پيشگيري و مبارزه با فساد حمايـت كنـد و تـالش    

  .پويا در امور اجتماعي را تقويت نمايد نمايد كه حس عميق مربوط به مشاركت

  هاي اطالعاتي قويها و بانكايجاد پايگاه داده - 7
هـاي   هـاي داده و بانـك   توانـد بـه ايجـاد پايگـاه     سازمان بازرسي كل كشور مي

روز در خصوص كنترل بخش اداري و مبارزه با فسـاد و سـاير    اطالعاتي جامع و به
  . دموضوعات مرتبط با آنها اقدام نماي

  ايهاي اخالق حرفههاي آموزشي و كارگاهبرگزاري دوره - 8
هـاي فراگيـر بـراي    توانـد بـه برگـزاري دوره   سازمان بازرسي كـل كشـور مـي   

شوند براي درونـي كـردن حـس عميـق     كاركناني كه تازه وارد بخش عمومي مي
. هاي خدمات دولتي و قابليت حساب پس دادن عمومي در آنها اقدام نمايـد ارزش

ها اقدام نمايد كه هاي تدريس ارزشتواند به برگزاري كارگاهمچنين سازمان ميه
اين كارگـاه هـا بايـد بـه     . اي است هدفش گسترش كارآيي و تقويت اخالق حرفه

شركت كنندگان خود كمك كنند تا نسبت به تعهـدات اجتمـاعي خـود در امـور     
  . نماينداداري آگاه شوند و از طبقات آسيب پذير مراقبت بيشتري ب

ها باعث تقويت اساس كار واحـدهاي مبـارزه بـا فسـاد     به طور كل، اين برنامه
هـاي  هاي دانشگاهي و نيز تقويـت پايگـاه  برنامه كمك به تحقيقات و رساله. است
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-هاي آموزشـي رهبـري، كارگـاه   خواري همراه با برنامههاي ضد فساد و رشوهداده

هاي خدمات دولتي، جلسـات بحـث،   هاي اخالقي و سمينارهاي ارزشهاي ارزش
  .شوندتهيه پوستر، اعالميه و مسابقات و مقأله نويسي در همين راستا اجرا مي

ها در نهايت بصورت اهداف كلي نهادهاي مبارزه بـا فسـاد و   چنانچه اين برنامه
كنترل بخش عمومي درآيد، مردم و دولت در نهايت از پاكي جامعه لذت خواهند 

رلي در واقع مراكزي هستند كه هسته هاي درستكاري را بـراي  نهادهاي كنت. برد
كننـد  تقويت امانت؛ اخالص و وجدان كار و كارايي در همه جاي كشور پخش مي

بدون شـك صـدها شـاخه از ايـن درخـت هـاي تنومنـد بوجـود خواهـد آمـد و           
  . درستكاري چنان شايع خواهد شد كه دور نماي جامعه سالم تحقيق يابد

 
 




