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 اشاره

شمسی، به نماینتدگی از   0251میالدی برابر با سال  1117در سال کشور  سازمان بازرسی کل

و از همتان ستال   المللی درآمد جمهوری اسالمی ایران به عضویت دائم مؤسسه آمبودزمان بین

آستیایی مؤسسته حضتور داشتته و نقتش فعتالی در        اعضای منطقته تاکنون در تمامی جلسات 

های جهانی نهادهای آمبودزمانی که هر چهار سال یکبار در یکی از کشورهای عضتو  کنفرانس

 1101ایفا نموده استت. یتازدهمین کنفترانس ایتن مؤسسته در ستال        ،گرددمؤسسه برگزار می

 ک کشور تایلند برگزار شد.هجری شمسی در شهر بانکو 0292میالدی مصادف با سال 

بخش اصلی تشکیل شده است. بخش  سهاز  که به این مهم اختصاص دارد، نوشتار حاضر

 ،عملکترد آن اشتاره دارد   و المللی و بیان ساختار، اهتداف اول به معرفی مؤسسه آمبودزمان بین

 افتراد حاضتر در  ریاست محترم سازمان و بختش ستوم بته ستخنرانی     سخنرانی  بهبخش دوم 

های کشتورهای مختلتف   است که شامل ارائه نقاط نظر و تجارب آمبودزمانپرداخته کنفرانس 

 باشد. درمورد توسعه و بهبود ظرفیت نهادهای آمبودزمانی می

   شود بخش اول ایتن گتزارت توستم همکتاران ارجمنتد متا در اداره امتور        خاطر نشان می

 گردد.ر و قدردانی میالملل سازمان تهیه شده است که از ایشان تشکبین

 

 های سالمت اداری و مبارزه با فسادمرکز مطالعات و پژوهش
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 در یک نگاه1المللیمؤسسه آمبودزمان بین

انتد تتا   شتده  تأستیس با عنوان آمبودزمتان  در بیشتر کشورهای جهان نهادهای نظارتی 

اجترا درآورنتد و متورد    حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و مدیریت خوب امور عمومی را به

هتا، ستو    ننظارت قرار دهند. نقش آمبودزمان حمایت از افراد در مقابل نقض حقتوق آ 

بودزمتان  استفاده از قدرت، تصمیمات غیر عادالنه و ستو  متدیریت استت. نهادهتای آم    

هتای حکومتت و   کننتد و کتنش  نقش مهم و روز افزونی در بهبود اداره عمومی ایفا می

ستازند. بتا عنایتت بته ایتن نیتاز و       گوتر متی مدیریت آن را به روی عموم بازتر و پاسخ

جمعتی در مقابتل فستاد و ستو  متدیریت و نیتز       همچنین با توجه به لزوم کنش دستته 

هتای مافیتایی و ستایر جترایم     ها و گروهدر قالب کارتل گونه جرایمالمللی شدن اینبین

میالدی گرایشی جهانی نسبت بته ایجتاد همکتاری میتان      0971سازمان یافته، از دهه 

گیری مؤسسه آمبودزمان ها پدید آمد. این میل ناشی از جهانی شدن، به شکلآمبودزمان

عنتوان یتک   المللتی بته  ینهای کلیدی بالمللی انجامید. مؤسسه در گفتگو با سازمانبین

المللی درگیتر استت.   عضو کامل در موضوعات و مشکالت مربوط به فساد در سطح بین

مؤسسه مکلف به بهبود و توسعه مفهتوم مقابلته بتا فستاد استت و ایتن وظیفته را بته         

ها را در جاهایی که دهد. این نهاد توسعه و ایجاد آمبودزمانهای متنوعی انجام میشیوه

های تحقیقاتی در زمینه مقابلته بتا فستاد را    کند؛ پروژهنهاد هستند تشویق میفاقد این 

سازد و تبادل اطالعات و یادگیری مشتترک را  ؛ آموزت را مهیا مینمایدمالی می تأمین

ها، بته حتوزه   المللی نماینده آمبودزمانعنوان تنها ارگان بینبخشد. مؤسسه بهبهبود می

ای اعضایش اهمیت خاصی دارنتد و بنتابراین در بهبتود    کند که برسیاست رسیدگی می

ی بنیتادین  عنوان ایتده خدمات عمومی در سراسر جهان مشارکت دارد. مقابله با فساد به

کند و از این طریق به اصتال   مؤسسه، رسیدگی عینی و مستقل به شکایات را طلب می

ستاند. اهمیتت عینتی    رهایی که ریشه در سو  مدیریت فردی دارند یاری متی عدالتیبی

                                                           
1.International Ombudsman Institute  
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استت کته نتواق      مستأله دیگر مؤسسه، بهبود وضعیت خدمات عمومی با تضمین این 

 شوند.سیستمی شناسایی و اصال  می

 اصول 

 داند:المللی خود را ملزم به اصول زیر میمؤسسه آمبودزمان بین

ستازمان عضتو استت و قصتد      022نمایندگی جهانی: این نهاد دارای بیش از  -0

المللتی بته   صورت عملی از سطح بتین الحیت سازمانی خود را بهدارد حوزه ص

هتای فعالیتت ختود همتواره تتالت      سطح جهانی ارتقا دهد. بنابراین در سال

 ای بیشتری را تحت پوشش قرار دهد.های ملی و منطقهداشته است سازمان

هتای عضتو و   کمک مستقیم و غیر اداری از طریق آموزت رایگان به سازمان -1

 ایهای منطقهها و همچنین از طریق یارانهآنکارکنان 

 گو و کارآمدهای عمومی پاسخکمک به ساخت و ایجاد آمبودزمان -2

 کار کارشناسی ارزشمند در زمینه حکمرانی خوب و حاکمیت قانون -8

های فتردی در منتاطق تحتت    مالی پروژه تأمینمنافع اعضا: آموزت رایگان،  -2

 المللی مقابله با فسادبینهای پوشش و دسترسی رایگان به پژوهش

 اهداف 

سه سند عمده یعنی اساستنامه مؤسسته، قطعنامته شتورای امنیتت و اعالمیته پتاریس،        

انتد. مقتررات از جملته    المللی در تعریف اهتدافش بتوده  راهنمای مؤسسه آمبودزمان بین

اصول پاریس و قطعنامه شورای امنیت در مورد نقش مقابلته بتا فستاد، هتدف بنیتادین      

کنند که اصتول مترتبم   ای از اصول را به دقت تشریح میرا تصدیق و مجموعه مؤسسه

دهنتد.  های ملی را جهت بهبود و حمایت از حقوق بشتر بازتتاب متی   با وضعیت سازمان

 کند:مؤسسه اهداف زیر را دنبال می ،براساس اساسنامه

 مفهوم آمبودزمان و توسعه آن در سراسر جهان یارتقا -0
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هتای  های مؤسسه و توسعه بختش ای در فعالیتمنطقه هایافزایش مشارکت -1

 هازدایی از فعالیتای آن با هدف مرکزیتمنطقه

هتای  هایی که تبادل اطالعات و تجارب میان ستازمان توسعه و اجرای برنامه -2

هتا از  ای آنسازد و پیشترفت حرفته  آمبودزمان در سراسر جهان را ممکن می

 کند.طریق همکاری را تشویق می

یت از خودگردانی و استقالل اعضا و تشویق فهم وکمتک متقابتل میتان    حما -8

 هاآن

های آمبودزمان، کارکنتان  های آموزشی برای سازمانگسترت و اجرای برنامه -2

 نفعها و سایر افراد ذیاین سازمان

 تشویق و حمایت از تحقیقات در مؤسسه -1

یرامتون ایتن   هتای تحقیقتاتی پ  گردآوری، بایگانی و انتشتار اطالعتات و داده   -7

 مؤسسه

های مالی از افتراد در  های تحصیلی و سایر حمایتفراهم آوردن کمک هزینه -5

 برای تشویق گسترت مفهوم آمبودزمان و مطالعه و تحقیتق در  سراسر جهان

 این مؤسسه

 المللی مؤسسههای بینریزی، هماهنگ سازی و نظارت بر کنفرانسبرنامه -9

یا مترتبم بتا    های مشابههایی که در حوزهایجاد ترتیبات الزم با سایر سازمان -01

های مؤسسه فعال هستند. این ترتیبات نباید ناقض استقالل و اهتداف  فعالیت

 مؤسسه باشند.

بر عهده گرفتن سایر مواردی که بترای نیتل بته اهتداف مؤسسته ضتروری         -00

 هستند.

ه اساسنامه، مؤسسه و اعضای آن در تعقیب اهداف خود، ملتزم بت   08بر اساس ماده 

های اساسی، التتزام بته   توجه و رعایت این اصول هستند: احترام به حقوق بشر و آزادی
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های عمتومی، دموکراستی   ای در سازمانحاکمیت قانون، عدالت مدیریتی و انصاف رویه

 ، حکومت آزاد و پاسخگو و دسترسی به عدالت برای همه.مؤثر

 ساختار 

شتد، تنهتا ستازمان     تأستیس متیالدی   0975المللی که در سال مؤسسه آمبودزمان بین

کشور سراستر   91نهاد آمبودزمان مستقل از بیش از  022جهانی برای همکاری بیش از 

ای آفریقتا،  جهان است. این مؤسسه، نهادی است که در قالب شش زیر مجموعه منطقه

ی آسیا، استرالیا و پاسفیک، اروپا، آمریکای التین و کارائیب و آمریکای شمالی سازمانده

دار معتاون دوم و خزانته  اساستنامه، رئتیس، معتاون اول،     00شده است. بر اساس متاده  

تترین رکتن مؤسسته استت. بتا      دهند که عتالی مدیره آن را تشکیل می مؤسسه، هیأت

گیترد. کمیتته اجرایتی وظیفته     ، کمیته اجرایی شکل متی هیأتپیوستن دبیر کل به این 

س أدر ر انه مؤسسه را بتر عهتده دارد.  گو نظارت بر مناطق شش پذیرت اعضای جدید

عنوان بازوی اداری و عملیاتی مؤسسه، دبیرکل قرار دارد و به رئیس مؤسسه دبیرخانه به

های رسمی مؤسسه، انگلیسی، فرانستوی  اساسنامه، زبان 8گو است بر اساس ماده پاسخ

ایتن سته    میالدی به تصتویب رستید. از   0991در اکتبر  مسألهو اسپانیولی هستند. این 

شود. مقر سازمان ابتدا در آلبرتتای کانتادا   ها و اسناد مؤسسه استفاده میزبان در فعالیت

 میالدی به وین انتقال یافت. 1119واقع بود که در سال 

شوند. اساسنامه مؤسسه چنین های مؤسسه هر چهار سال یکبار برگزار میکنفرانس

اساسنامه بایتد حتداقل هتر چهتار      08ده ی زمانی را مقرر داشته است. بر اساس مادوره

ی)مجمع عمومی( مقارن با هتر  أسال یکبار، گردهمایی منظمی از اعضای صاحب حق ر

های گیریها در مورد جهتالمللی برگزار شود. در این کنفرانسکنفرانس آمبودزمان بین

ای آن بحت  و گفتگتو شتده و    ای ستازمان و تیییترات اساستنامه   آتی، تصمیمات حرفه

ها برگزار شده است کته محتل   دوره از این کنفرانس 00شود. تاکنون تصمیم گرفته می

هتای  المقتدس در سترزمین  (، بیتت 0975ها به ترتیب در ادمونتتون کانتادا )  برگزاری آن
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(، 0991(، وین اتتریش ) 0955(، کانبرای استرالیا)0958(، استکهلم سوئد )0951اشیالی )

(، 1118(، کبک کانتادا ) 1111دوربان آفریقای جنوبی ) (،0991بوینوس آیرس آرژانتین )

(بوده استت.  1101( و بانکوک تایلند )1101(، ولینگتون نیوزیلند )1119استکهلم سوئد )

عنوان مؤسسه، مسیر قدرتمندسازی بیشتر این سازمان را به المللیدهمین کنفرانس بین

 ها هموار ساخت.نهاد پیشرو در جامعه آمبودزمان

 عضویت 

اساسنامه، شرایم پذیرت عضو جدید قید شده است. متقاضتیان عضتویت در    1در ماده 

مؤسسه باید فرم تقاضانامه این سازمان را برای دبیرخانه ارسال کنند. دبیرخانه پتیش از  

که متقاضی را به کمیته اجرایی ارجاع دهد، با دبیتر بختش   قبل از آن دریافت تقاضانامه،

مشورت خواهد کرد. سپس کمیتته   ضی در آن واقع شده استای که سازمان متقامنطقه

متدیره در ایتن زمینته     هیأتگیری در مورد عضویت متقاضی به اجرایی پیش از تصمیم

مشورت خواهد داد. الزم به ذکر است که ستازمان متقاضتی عضتویت بایتد همتراه بتا       

میزان اختیارات آن سازمان را مشروع ساخته و  تأسیستقاضانامه خود، اسناد قانونی که 

و تکالیف آن را مشخ  کرده است به دبیرخانه ارسال نماید. اسناد مذکور این امکان را 

دهد تا دریابدکه آیا متقاضی با معیارهای اساسنامه مؤسسه همخوانی به کمیته عضو می

دارد یا خیر؟ این اسناد باید به یکی از سه زبان رستمی و مقبتول مؤسسته آمتاده شتده      

 باشند.

ای را به مؤسسه پرداخت نمایدکه میزان عضو موظف است حق عضویت سالیانه هر

کند. اگر عضو به دلیل مشتکالت متالی و اقتصتادی    آن بر اساس نوع عضویت فرق می

الینحل قادر به پرداخت حق عضویت نباشد، کمیته اجرایی این مؤسسته ایتن اختیتار را    

های خواهان تخفیف در حق عضتویت  ندارد که تخفیفاتی را برای آن لحاظ کند. سازما

ای خود یا دبیرخانه مؤسسه در میان های خود را با قائم مقام شاخه منطقهدرخواست باید
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بگذارند. اعضای سازمانی و اعضای وابسته به صورت رایگان همه آثاری را که مؤسسته  

 دارند.کند دریافت میمنتشر می

دنبتال ایجتاد تعتادل    یف و نقش خود بهالمللی در اجرای وظامؤسسه آمبودزمان بین

دهتد. هتدف اول   میان دو هدف کلیدی بوده است که غایت و عملکرد آن را شکل متی 

کند که بازتاب ها را شناسایی میای از آمبودزمانفراگیری است. این نهاد طیف گسترده

 هتا فعتال   بخش وسیعی از کشورها و مناطقی هستند که دفاتر منفرد ضتد فستاد در آن  

گویی زیر بنای دفاتر آمبودزمان هستتند  گذاری و پاسخهای متفاوت قانون. مدلباشدمی

ها و ترتیبات مندرج در قتوانین  تواند بازتاب فرهنگاند. این امر میتأسیسکه در شرف 

خواهان بازتاب این تنوع در میان اعضای خویش  اساسی مختلف باشد. بنابراین مؤسسه

هتای بنیتادین   تسهیل نقش ضد فستاد و حفاظتت از ارزت  است. دومین هدف مؤسسه 

عمده استقالل، عینیت و انصاف است که زیر بنای هر نهاد آمبودزمان هستند و عملکرد 

 کنند.آن را تعریف می

 اند:دیگر تفکیک شدهیکدر این مؤسسه پنج نوع عضویت از 

ه اعضای سازمانی مرکب از دفاتر آمبودزمتان هستتند کت    اعضای سازمانی: -1

ی در أممکن است عناوین متفتاوتی داشتته باشتند. ایتن اعضتا دارای حتق ر      

 پذیرت اعضای جدید هستند.

شتود کته   هایی متی این نوع عضویت شامل افراد و سازمان اعضای وابسته: -2

های آمبودزمانی و ضد فساد هستند ولی صتالحیت  مند یا درگیر فعالیتعالقه

 اعضای سازمانی را ندارند.

کنتد. آنتان   مدیره مؤسسه این اعضا را منصوب می هیأتی: اعضای افتخار -3

های ارزشمندی به توستعه و تترویج مفهتوم    افرادی منتخب هستند که کمک

 اند.آمبودزمان و مقابله با فساد کرده
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این گتروه شتامل افترادی هستتند کته صتالحیت اعضتای        اعضای فردی:  -4

منتد  هستند که عالقته  های آمبودزمانو یا کارکنان سازمان سازمانی را ندارند

 های مؤسسه هستند.ها و کتابخانهها، بورسیهبه فعالیت

تعتدادی کتابخانته در سراستر جهتان هستتند کته در        ای:اعضای کتابخانه -5

شتود.  ها ارسال متی انتشارات مؤسسه عضویت دارند و متون منتشره برای آن

 اند.بندی شدهای دستهعنوان اعضای کتابخانه بااین اعضا 

 

 های آموزشی و تحقیقاتی مؤسسهعالیتف

سازی، به سه شیوه آموزت، این نهاد در تالت برای تمرکز بر حکمرانی خوب و ظرفیت

 کند:ها از اعضای خود حمایت میای برای پروژههای منطقهتحقیق و یارانه

 
 آموزت ( 0

رات آموزشی میالدی میزبان ابتکا 1101دبیرخانه مؤسسه در وین اتریش از نوامبر سال 

متنوعی بوده است و با پیشنهادهای آموزشی موفق شده استت پیونتدهای نزدیکتی بتا     

ای مانند آمبودزمان انتاریو در کانادا، دانشگاه کوین مارگارت های شناخته شدهآمبودزمان

المللی ضد فساد که در ویتن  اسکاتلند، آمبودزمان نیوساوت ولز در استرالیا و آکادمی بین

مینه از اعضتای  ت برقرار کند. این نهاد بر اثر بازخوردهای مثبتی که در این زمستقر اس
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اندازی نموده است و قصتد  های آموزشی را در مقر وین راه، برنامهخویش دریافت داشته

ای خود نیز ارائه کند. هدف های منطقهای نزدیک این خدمات را در بخشدارد در آینده

و سمینارهای آموزشی، کمتک بته بهبتود وضتعیت دفتاتر      ها مؤسسه از برگزاری کارگاه

های نوپایی دارنتد و یتا در حتال اصتال      آمبودزمان در کشورهایی است که دموکراسی

 متتدیره ایتتن مؤسستته براستتاس ایتتن  هیتتأترونتتدهای سیاستتی داخلتتی ختتود هستتتند. 

هتا مشتاوره   کنتد و بته آن  گیری از دفاتر آمبودزمان در سراسر جهان حمایت متی جهت

شتوند کته قصتد دارنتد     هتا شتامل کشتورهایی هتم متی     دهد. همچنین این کمتک یم

 های مخت  خود را ایجاد کنند. آمبودزمان

ها از قریب به کنون دویست نفر از مدیران ارشد آمبودزمانمیالدی تا  1119از سال 

هتا،  اند. بازخوردهتای مثبتت ایتن برنامته    های مؤسسه منتفع شدهچهل کشور از آموزت

بخشتد. از   هتای ختود را ارتقتا   و کیفیت آموزت سه را تشویق کرده است که سطحمؤس

هتا را میزبتانی   میالدی مؤسسه از ابتکارات آموزشی حمایت کترده و یتا آن   1101سال 

صورت رایگان به همه اعضتا ارائته شتده استت و     های آموزشی بهنموده است. این دوره

های متدیریت شتکایات را تمترین    تکنیک ثر وؤها را قادر خواهد ساخت تا تحقیق مآن

 کنند.
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ای را مؤسسه در نوامبر این سال و در وین دوره میالدی: 1101های آموزشی سال دوره

با کمک آمبودزمان انتاریو کانادا برگزار کترد. ایتن   « هایتان را تیز کنیددندان»با عنوان 

 منتد نظتام شده بود، بر تحقیقات  ها طراحیبرنامه آموزشی که برای کارکنان آمبودزمان

ها از هفده کشتور مختلتف در ایتن    تمرکز داشت سی وهشت نفر از کارکنان آمبودزمان

برنامه آموزشی مشارکت داشتند. مؤسسه موفق شتد منتابع الزم بترای پتنج بورستیه را      

 هایی قرار گیرد که منابع محدودیها در اختیار اعضای سازمانکند تا این بورسیه تأمین

 داشتند.

ای که در ژوئن این ستال در ویتن برگتزار    دوره میالدی: 1100های آموزشی سال دوره

شد، عنوانی مشابه دوره سال قبل داشت و آمبودزمان انتاریو کانادا نیز مسئولیت اجترای  

تحقیقتات   اآن را بر عهده گرفت. در این دوره سته روزه نیتز بته موضتوعات مترتبم بت      

، بازیتابی مستتندات مترتبم،    متؤثر های مصاحبه همچون روتآمبودزمانی و ضد فساد 

 27های اجتمتاعی پرداختته شتد.    نگهداری از شواهد، گزارت نویسی و استفاده از شبکه

کشور مختلف در این دوره حضور داشتند. مؤسسته موفتق شتد بتا همکتاری       12نفر از 

متالی محتدودی   هایی کته منتابع   بورسیه جدید را به کارکنان سازمان 9شهرداری وین 

داشتند اعطا کند. در ماه اکتبر این نهاد با کمک همکار کانادایی ختود دوره مشتابهی را   

در حاشیه سی و دومین کنفرانس ساالنه انجمن آمبودزمتان ایتاالت متحتده آمریکتا در     

 کشور در این دوره حضور یافتند. 1نفر کارشناس از  12جکسونیل فلوریدا برگزار نمود؛ 

ای را مؤسسه در ماه می این سال برگزاری دوره میالدی: 1101وزشی سال های آمدوره

کنتگ و ماکتائو ترتیتب    در هنگ« شکایات مؤثرشکایات نامعقول و مدیریت »عنوان  با

داد. آمبودزمان استرالیا نهاد همکار مؤسسه در برگزاری ایتن دوره بتود. مؤسسته منتابع     

کنتگ و  ه را کته دفتتر آمبودزمتان هنتگ    های آموزشی ایتن دور مالی الزم برای کارگاه

ها نمود. در این دوره استراتژی تأمینکردند کمیسیون ضد فساد ماکائو آن را میزبانی می

های زبانی الزم برای مدیریت شکایات نامعقول و همچنین عناصتر اساستی و   و مهارت



 65  المللی مؤسسه آمبودزمان آسیایییازدهمین کنفرانس بین  

 کننتدگان آمتوزت داده شتد. در متاه    های مدیریت شکایات بته مشتارکت  بهترین روت

« های متدیریت شتکایات  رویه»  سپتامبر دانشگاه کوین مارگارت، سمیناری را با عنوان

صتورت سفارشتی بترای مؤسسته     گاه مذکور این دوره آموزشتی را بته  برگزار نمود. دانش

نویسی ها و گزارتثر، عمل براساس یافتهؤارزیابی شکایات، تحقیق م طراحی کرده بود.

 اتی بودند که در این دوره به حضار آمتوزت داده شتد.  از جمله موضوع مؤثرو ارتباطات 

را ایتن بتار در   « هایتان را تیز کنیددندان»مؤسسه در ماه نوامبر بار دیگر دوره آموزشی 

 نیوزیلند برگزار نمود.

دانشگاه کوین مارگارت در ماه آوریتل، ستمینار    میالدی: 1102های آموزشی سال دوره

بتار در بتانکوک تایلنتد برقترار ستاخت.      را ایتن « تهای مدیریت شتکایا رویه»آموزشی 

نار را بر عهده خود میزبانی سمی تأسیسآمبودزمان تایلند به مناسبت سیزدهمین سالگرد 

آموزی که در این دوره حضور داشتند، این شتانس را یافتنتد کته بته     نفر هنر 71داشت. 

سازی با انش و شبکههای تحقیقاتی، به اشتراک گذاشتن این ددانش خود در مورد رویه

های قانونی و فرهنگی متفاوتی دارند بیفزایند. در سپتامبر همتین  همکارانشان که زمینه

المللتی  ای آموزشتی را بتا همکتاری آکتادمی بتین     سال، مؤسسه برای نخستین بار دوره

المللتی استت کته در زمینته     ضدفساد در شهر وین ترتیب داد. این آکادمی سازمانی بین

 یفساد به تحقیق و آموزت مشیول است. این دوره به منظتور بهبتود و ارتقتا    مبارزه با

هتا  ها طراحی شده بود که وظیفه مبارزه با فستاد بته آن  های کارکنان آمبودزمانمهارت

کشور برای شرکت در این دوره گردهم آمده بودنتد. در   10نفر از  21محول شده است. 

را برای اعضتای  « هایتان را تیز کنیددندان» ره ماه نوامبر، مؤسسه برای نخستین بار دو

خود برگزار کرد. کمیستیون تحقیقتات زامبیتا بتا حمایتت متالی        یشاخه منطقه آفریقای

نفتر   51مؤسسه و مرکز تحقیقات آمبودزمان آفریقا میزبان این دوره بودند. در این دوره 

 زبان بودند.کشور آفریقایی حضور داشتند که انگلیسی زبان و فرانسوی  11از 
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در ماه آوریل این سال، با حمایت بانک جهانی، ستازمان   :1108های آموزشی سال دوره

المللتی، ستمیناری آنالیتن بتا عنتوان      شراکت حکومت آزاد و مؤسسه آمبودزمتان بتین  

به زبان انگلیسی برگزار شد. هشتاد نفر از سراسر جهتان بته   « دادآوری و حکومت آزاد»

رکت داشتند. در ماه می ستمینار آنالیتن دیگتری بتا همتین      صورت فعال در مباح  ش

ها در زمینته حکومتت آزاد برگتزار    عنوان ولی به زبان اسپانیولی درباره نقش آمبودزمان

 گردید.

عنتوان   بتا سمینارهای آموزشتی   1102مؤسسه در سال : 1102های آموزشی سال دوره

یی برگتزار کترد میزبتانی ایتن     همکاری انجمن آمبودزمان آسیا را با« شاکیان نامعقول»

آموزت ضتد  »سمینار  1102. در ماه می سال برعهده داشتآمبودزمان تایلند  راسمینار 

 به میزبانی آمبودزمان آنتیگوآ و باربودا برگزار شد. « فساد

 پژوهش( 1

کنتد کته بنیتانی بترای تبتادل بیشتتر       های تحقیقاتی کمک میمؤسسه به اجرای پروژه

های عضو خواهند شد و اطالعتات جتامعی در بتاب ستایر     یان سازمانها مبهترین رویه

ای بررستتی مقایستته» اعضتتای ایتتن نهتتاد بتته اعضتتای تتتازه وارد ارائتته خواهنتتد داد.  

دو « های استرالیا و اقیانوستیه ای آمبودزمانبررسی مقایسه» و « های آسیاییآمبودزمان

 کنون انجام داده است.هایی هستند که این مؤسسه تانمونه از عناوین پژوهش

 ایهای منطقهیارانه( 2

های کمیته اجرایی مؤسسه با استفاده از حق عضویت پرداختی اعضا قادر است به پروژه

عنوان نمونه ایتن ارگتان   های مالی کند. بهای کمکسازی مالی در سطو  منطقهشفاف

پتنج منطقته    های پیشنهادی بسیاری که از طترف میالدی از میان طر  1100در سال 

هتا  را انتخاب نمود. بیشتر این پروژهها سازمان به این کمیته ارائه گردید، شش مورد آن

 هتای تحقیقتاتی بودنتد.   در ارتباط با ابتکارات آموزشی یا ارتباطات عمتومی یتا فعالیتت   

هتا اختصتاص   هایی را به آنای خود یارانههای منطقهمنظور حمایت از بخشمؤسسه به
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ها توانسته است جمعاً پانزده پروژه متفاوت و چنتدین ستمینار و   با این یارانه داده است و

کارگاه آموزشی را در سراسر جهان به مرحله اجرا درآورد. تعداد روزافزون تقاضاها بترای  

متالی مستتقیم در    تتأمین ای در هر سال، اهمیت و افتزایش نیتاز بته    های منطقهیارانه

صتورت مستتقیم از   بتر ایتن، مؤسسته قتادر استت بته       دهد. عتالوه مناطق را نشان می

 آیند حمایت کند.هایی که در زمینه مدیریت خوب به اجرا درمیپروژه

 :انتشارات

های انتشاراتی متعددی را در دوره حیات خود تجربته کترده استت. ایتن     مؤسسه فعالیت

 ها شامل موارد زیر هستند:فعالیت

ا بتا کمتک انتشتارات متارتینوس     کتاب سال آمبودزمان: مؤسسته ایتن اثتر ر    -0

 کند.نیجهوف منتشر می

نامته  صتورت گتاه  های مختلف و بهآثار مناسبتی: این آثار مکتوب به مناسبت -1

 شوند.منتشر می

 شود.صورت فصلنامه منتشر مینامه بهخبرنامه مؤسسه: این خبر -2

هتا عمتدتًا حتاوی مقتاالت و مطتالبی هستتند کته در        هتا: ایتن کتتاب   کتاب -8

ها را تولیتد کترده   ها آناند و یا مدیریت دفاتر آمبودزمانها ارائه شدهکنفرانس

 است.

هتا،  عالوه بر این مؤسسه دارای کتابخانه و مرکز استنادی استت کته تتک نگتاری     

شوند. این کتابخانه های ساالنه و قانونی دبیرخانه در آن نگهداری میمقاالت و گزارت

 نادا واقع شده است.و مرکز اسناد در دانشگاه آلبرتای کا
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و مؤسسه آمبودزمان جمهوری اسالمی ایران  تعامالت سازمان بازرسی کل کشور 

 المللیبین

شمستی، بته    0251متیالدی برابتر بتا ستال      1117در سال کشور سازمان بازرسی کل 

نمایندگی از جمهوری اسالمی ایران به عضویت دائم مؤسسته آمبودزمتان بتین المللتی     

ور آسیایی مؤسسه حض مان سال تاکنون در تمامی جلسات اعضای منطقهو از هدرآمده 

های جهانی نهادهای آمبودزمانی کته هتر چهتار ستال     داشته و نقش فعالی در کنفرانس

گردد ایفا نمتوده استت. یتازدهمین    یکبار در یکی از کشورهای عضو مؤسسه برگزار می

هجری شمستی در   0292ل کنفرانس این مؤسسه در سال جاری میالدی مصادف با سا

ی از ستازمان بازرستی کتل    هیأتشهر بانکوک کشور تایلند برگزار شد. در این کنفرانس 

سازمان بازرسی کل کشور و همراهی آقایان علتی   رئیس ،کشور به ریاست قاضی سراج

بازرستی کشتور و دکتتر     2کرمی بازرس کل استان آذربایجان شرقی و رئتیس منطقته   

المللتی ستازمان مشتارکت    هتای بتین  دفتر ریاست و همکاری منصور آقامحمدی معاون

 نمودند.

در این کنفترانس بتا ارائته ستخنرانی در یکتی از       رئیس سازمان بازرسی کل کشور

آختترین نظترات و دستتتاوردهای ستتازمان بازرستتی   تشتتریحهتتای عمتتومی بته  اجتالس 
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های جهانی های آمبودزمانی و ضد فساد با استفاده از شاخ درخصوص ارزیابی فعالیت

ای مشترک میان کشورها پرداختند. همچنین در حاشیه این اجتالس براستاس   و منطقه

هتای مشتترک میتان ستازمان     عمل آمده یادداشتت تفتاهم همکتاری   های بههماهنگی

)آمبودزمان( ژاپن  و وزارت کشور و ارتباطاتجمهوری اسالمی ایران بازرسی کل کشور 

 نظارت و بازرسی و مبارزه با فستاد بته امضتا رستید.     های آمبودزمانی،در حوزه همکاری

های انجام شتده در متدت یتک هفتته     گزارت پیش رو شر  مبسوط اقدامات و فعالیت

 برگزاری این کنفرانس است.

 

اهداف سازمان بازرسی کلل کشلور از ورلور و مشلارکت در یلازدهمین کس لران        

 المللیمؤسسه آمبودزمان بین جهانی

خصتوص  تاوردهای جمهتوری استالمی ایتران در   ات و دست ارائه آخرین نظتر  .0

به شکایات مردمی و  مؤثرهای آمبودزمانی، رسیدگی اقدامات در حوزه فعالیت

 نظارت و بازرسی  

های آمبودزمتانی  ها و اقدامات دیگر کشورها در حوزه فعالیتآگاهی از فعالیت .1

 و رسیدگی به شکایات مردمی
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های مورد توافق بتا کشتورهای   در حوزهگسترت روابم دوجانبه و چند جانبه  .2

 حاضر در کنفرانس

 المللیشرکت در جلسه مجمع عمومی مؤسسه آمبودزمان بین .8

 المللیشرکت در جلسه اعضای منطقه آسیایی مؤسسه آمبودزمان بین .2

ت کشتتور و ارتباطتتات ریادداشتتت تفتاهم همکتتاری مشتتترک بتا وزا   یامضتا  .1

 ژاپن )آمبودزمان(
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ارائله شلده در معمل      -0202-0202الملللی سه آمبودزمان بیننقشۀ راهبردی مؤس

 0202بانکوک، نوامبر  عمومی

در ولینگتتون برگتزار شتد توستعۀ نقشتۀ راهبتردی        1101مجمع عمومی که در نوامبر 

های مؤسسه را هدایت نموده و کمک کند کته در  کردند تا فعالیت تأییدتری را بلندمدت

سند حاضر اولین نقشۀ راهبتردی مؤسسته    انجام دهد.های آتی کار خود را متمرکز سال

ساله میان دو مجمتع   8ه شود. این نقشۀ راهبردی دورالمللی را شامل میآمبودزمان بین

در مجمتع   1101نتوامبر   02و در  1111تتا   1101دهتد، متثالً از   عمومی را پوشش می

 عمومی عرضه شد.

استتقالل، هدفمنتدی و    مبنتی بتر   هتای اصتلی  مؤسسه به ارزت مأموریت و بینش

شمار آورد، اما اهداف راهبردی مبانی این نقشه بهها را آنتوان عدالت پایبند است و می

المللتی درنظتر گرفتته    های مؤسسه آمبودزمان بتین ترین اولویتشده باید مهممشخ 

 های سازمان را در چهار سال آینده هدایت کنند. شوند و از این رو فعالیت

شود که باید در چهار ستال آینتده   تفسیر می عمومی یعنوان مسیرهایسند حاضر به

هتا و اهتداف   های جزئتی بترای اجترای اولویتت    ها و پروژهها گام برداشت؛ نقشهدر آن

المللی، تعریف خواهند شتد و توستعه   مؤسسه آمبودزمان بین همدیر هیأتمتفاوت توسم 

د تتا رویتدادهای درحتال ظهتور،     خواهند یافت و ممکن است در طول زمان تیییتر کننت  

اهداف راهبتردی اصتلی عملکترد مؤسسته آمبودزمتان       امکان و منابع را انعکاس دهند.

المللی را در چهار سال آینده هدایت خواهند کرد و با جزئیتات بیشتتر در ایتن ستند     بین

هتای  خواهد فعالیتمی المللیعمومی مؤسسه آمبودزمان بین هاند. دبیرخانمشخ  شده

هتای اصتلی آن را   را با دستیابی به این اهداف هماهنگ کنتد و مأموریتت و ارزت   خود

مسئولیت  ،راهبردی هعمومی برای اجرای نقش هو دبیرخان همدیر هیأتمدنظر قرار دهد. 

  هتای جدیتد در نظتر    پذیری و منابع موجود را در کنتار پیشترفت  مشترک دارند و امکان

 گیرند.می



   زارش پژوهشیگ 21  

 مأموریت و بینش

تأثیرگذاری و افزایش قدرت  همشتاق افزایش حضور، توسع المللیمبودزمان بینمؤسسه آ

خواهد گروه مقتدر در مستائل آمبودزمتانی در سراستر جهتان     خود است و همچنین می

الملتل  بتین  هعنتوان صتدای نهادهتای آمبودزمتان در جامعت     کوشد بهباشد. این نهاد می

 شناخته شود.

عهد است که مفهوم آمبودزمان را ارتقا دهد و ایجاد المللی متمؤسسه آمبودزمان بین

نهادهای آمبودزمان را در هر جایی که نیستند، تشویق کند، تا بهترین عملکرد و ابداع را 

هتا و اقتدامات   حاصل کند، یادگیری مشترک و تبتادل اطالعتات را ازطریتق کنفترانس    

ای دربارۀ موضوعات قههای منطآموزشی تسهیل و تسریع کند، بودجۀ تحقیقات و پروژه

الملل حمایت کند، به ویتژه  کند، از همکاران در سطح بین تأمینمربوط به آمبودزمان را 

انگیز مشیول به کتار هستتند، بته موضتوعات مربتوط بته       که تحت شرایم چالشزمانی

گذاری را که دارای اهمیت خاصی برای اعضایش های سیاستآمبودزمان بپردازد و حوزه

 گرا باشد.المللی یعنی چندزبان و کثرتنظر بگیرد و سازمانی واقعاً بینهستند در 

  الملتل و داشتتن شترکای    المللی با مشتارکت در ستطح بتین   مؤسسه آمبودزمان بین

های اصلی ختود  وران را نسبت به ارزتها و بهرهدنبال این است که دولتالمللی بهبین

 .ازداین مؤسسه را برجسته سو اهمیت عضویت در 

 اهداف راهبردی

 : گسترت عضویت0هدف 

 های تحت تهدید: حمایت از آمبودزمان1هدف 

 : آموزت و تبادل2هدف 

 : ارتباط و انتشار8هدف 

 : سالمت مالی مناسب2هدف 

 های جدید: چالش1هدف 



 27  المللی مؤسسه آمبودزمان آسیایییازدهمین کنفرانس بین  

 : گسترت عضویت0هدف راهبردی 

ستازد،  کار متی المللتی را آشت  هایی که هدف و کار مؤسسه آمبودزمان بینیکی از ارزت

تنوع نهادهای آمبودزمتان را   المللیبودن آن است. مؤسسه آمبودزمان بین شمولجهان 

هتا و  کند که مفاهیم و الگوهای مختلف در پاسخ به فرهنتگ می تأییدو  کردهشناسایی 

گرا و اند. با هدف تبدیل به سازمانی واقعاً کثرتی خاص توسعه یافتهتأسیسسازوکارهای 

کنتد و در  المللی تنوع خود را در عضویت منعکس متی ، مؤسسه آمبودزمان بینالمللبین

شتود.  های اصلی خود که زیربنای الگوی آمبودزمان است، غافل نمیعین حال از ارزت

رویکرد راهبردی زیر را پیشتنهاد   المللیمؤسسه آمبودزمان بین ،برای گسترت عضویت

 دهد:می

 هتای  ای و همچنین ستازمان دزمان منطقههای آمبوتقویت همکاری با انجمن

. نفتوذ ایتن همکتاری بترای     یادداشت تفاهمالملل با امضتای  شریک بین

المللتی در منطقته وایتا    عضویت مؤسسته آمبودزمتان بتین    برایاعمال نفوذ 

 سازمان مربوط.

 هتا و  و مشتوق  المللیانتشار اطالعات دربارۀ کار مؤسسه آمبودزمان بین هادام

منظتور تأکیتد بتر منتافع و معنتاداری      دهتد، بته  اعضا ارائه میخدماتی که به 

 عضویت در آن.

   هتا نستبت بته همکتاران در     و دانتش آن  ایهای منطقههیأتاستتفاده از

 مربوط با این هدف.  همنطق

  شناسااایی ندادهااای دمبودزمااات خاادمات ع ااومی بتترای  تتالت

غیره( کته   های پلیس وهای کودکان، آمبودزمان)مثالً آمبودزمان تخصصی

ها به پیوستتن بته مؤسسته آمبودزمتان     شرایم عضویت را دارند و تشویق آن

همکتاری  هتا  هتای تخصصتی، بتا آن   بنتدی صورت وجود گتروه . درالمللیبین

 تا نسبت به عضویت و یادداشت تفاهم احتمالی تشویق شوند. صورت گیرد
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   ال للای ای مؤسساه دمبودزماات بای    ای منطقهیارانهتبلیغ برنامتۀ     

  گتذاری پتولی در   عنوان خدمتی آشتکار بترای آرمتان آمبودزمتان. سترمایه     به

انجامند نه تنها بته ستود یتک    هایی که به توسعۀ مفهوم آمبودزمان میپروژه

پذیر است و منافعی برای گروه خاص است، بلکه ثابت شده که انطباق همنطق

استتفاده  « فروت»ابزار  عنوان یکتری از اعضا دارد. از این برنامه بهگسترده

 .گردندشود تا اعضای جدید جذب 

 المللی و خدمات آن. راه تسهیل دسترسی چندزبانه به مؤسسه آمبودزمان بین

همکاران در سه زبان رسمی مؤسسه آمبودزمان مشارکت یکسات  را برای

آماده  -در نتیجه–المللی )انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی( هموار کنید و بین

آل چند زبانی سازمان تحقق تا خدمات ترجمه را گسترت دهید تا ایدهباشید 

 پیدا کند.

 ای به متقاضیان عضویت ردشده برای مقابله ارائۀ توصیه و راهنمایی مشاوره

 حق با رد بدون اطالع. نهادهای مورد نظر را در جریان امکان عضویت بدون

هایی ارائه دهید توصیهها های الزم به آنرأی قرار دهید. درخصوص پیشرفت

ای توسم دوستان یا توسم مجموعه متخصصان )مثالً با کمک مشاوره

ها فرصت دهید پس از مدت زمانی در المللی( و به آنمؤسسه آمبودزمان بین

 ای دیگر برای افزایش کارآیی بار دیگر درخواست دهند.مرحله

 های تحت تهدید: حمایت از آمبودزمان1هدف راهبردی 

های تحت تهدید را که بتا  المللی لزوم حمایت از آمبودزمانسه آمبودزمان بینمؤس

عنتوان بخشتی از کتار    بته کنند،اند یا تحت شرایم دشوار کار میگیری مواجهانتقام

المللتی وقتتی از عضتوی نیازمنتد     کند. مؤسسه آمبودزمان بینمی تأییداصلی خود 

ضترر  »دهتد و اصتل   آن نشتان متی   هایکند، احترام الزم را به ارزتحمایت می

المللی تمام عناصتر  بندد. در این مسیر، مؤسسه آمبودزمان بینکار میرا به« نرسان
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کنتد.  پذیری و احتیاط الزم عمتل متی  گیرد و با انعطافبافتی موجود را در نظر می

حمایتت و کمتک از    هالمللتی در مستیر تتالت بترای ارائت     مؤسسه آمبودزمان بین

 دهد:مند راهبردهای زیر را در جهت این هدف پیشنهاد میهمکاران نیاز

 هکنندهای نگرانپیشرفت هموقعیت دفاتر خاص و البته دربار هها را دربارآگاهی 

عمومی در جهان آمبودزمان در میان اعضا افزایش دهید. اعضا را تشویق کنید  

د آمبودزمان نسبت به نهاد خود و یا یک نها احتمالی تهدید ههر زمان که دربار

 تماس بگیرند. المللیهمکار نگرانند، با مؤسسه آمبودزمان بین

 های حمتایتی در  الملل با پذیرفتن بیانیهآمبودزمان بین هقهرمان بودن در جامع

 مسائل مهم. همجامع عمومی دربار

 عمومی فعالیت معین کنید کته حمایتت مؤسسته     هاصولی را برای هدایت دور

  هایی کته تحتت شترایم دشتوار فعالیتت      را با آمبودزمان المللیآمبودزمان بین

های موجود و همچنین رونتدهای الزم در  کنند هماهنگ سازد. تمام گزینهمی

 زمان مراجعۀ یک مورد را تبیین کنید. 

 های شریک گفتمانی نزدیک و مداوم ترتیب دهید و امکان همکاری با سازمان

کمیسیونر عتالی حقتوق بشتر در ستازمان     الملل را فراهم کنید )مثالً دفتر بین

ملل، شورای اروپا و غیره( و تشریک مساعی کنید تا از بهترین حمایت ممکن 

ساالری اطمینان حاصتل  عنوان عناصر محوری مردماز نهادهای آمبودزمان به

 کنید.

 های خاص موجود بته  یاب کنید تا در موقعیتهای حقیقتمبادرت به مأموریت

المللی یابید و آگاهی را در سطحی ملی و در عین حال بینبینش بهتری دست 

افزایش دهید و اطمینان حاصل کنید که حمایت مطابق با نیاز، برای همکاران 

 است.  مؤثرمربوط 

 موضوعات  هدربار« بهترین روت ممکن»ای از مقاالت توسعه و نشر مجموعه

هتای  رار دادن گتروه استقالل دفاتر( با هتدف قت   همربوط )مثالً راهنمایی دربار
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مسئول ایجاد نهادهتای آمبودزمتان و دفتاع از اهمیتت استتانداردهای بتاالی       

 الملل.  آمبودزمان بین

 : آموزت و تبادل2هدف راهبردی 

هتا در سراستر   در میتان آمبودزمتان   تجتارب تبادل  ترویجتقویت توانایی اعضا و  نگاهبا 

تبادل و یتادگیری مشتترک را بته     المللی اهمیت آموزت،جهان، مؤسسه آمبودزمان بین

کنتد.  می تأییدالمللی خود سازمان عنوان اولویت کلیدی برای اعضای خود و موضع بین

 المللی راهبردهای زیر را بترای حمایتت از ایتن هتدف پیشتنهاد      مؤسسه آمبودزمان بین

 کند:می

 ،ای یتژه الملتل اهمیتت و  را که برای نهادهای بین نیازهای آموزشی به شکلی دایمی

دارند شناسایی کنید و به این حقیقت توجته کنیتد کته نهادهتای عضتو در منتاطق       

گتویی بته وجتوه    های متفاوتی دارند و از این رو بترای پاستخ  مختلف جهان واقعیت

 عملی و مسائل کاری خود نیازهای آموزشی متفاوتی دارند.

 ها در سراستر  اندر حال ظهور را برای آمبودزم یهای کارهر پیشرفت جدید و حوزه

گتری( و ایتن   یتا عملکردهتای میتانجی    NPMجهان مستند کنیتد )متثالً احکتام    

 های آموزشی )جدید( قرار دهید. اولویت قالبرا موضوعات 

 استتفاده کنیتد تتا     المللیاز تخص  موجود در میان اعضای مؤسسه آمبودزمان بین

ها را به اعضای مؤسسته  با این دید که آن آن هم های آموزشی را توسعه دهیدقالب

ها وایا نهادها عرضته کنیتد. اعضتا را    المللی و همچنین دیگر سازمانآمبودزمان بین

هتا را  اقدامات مناسب خود را در این رابطه به اشتراک بگذارنتد و آن  تاتشویق کنید 

 اقدامات آموزشی داخلی خود ضمیمه کنند.  هبه توسع

  پیشنهاد  همنظم بهره برند، مثالً با ارائ شکلبه مناطق را تشویق کنید که از آموزت

المللی )یا توسم یک نهاد واحتد،  ای مؤسسه آمبودزمان بینپروژه درون برنامه یارانه

 ای به نمایندگی از تمام منطقه(.توسم گروهی از نهادها یا توسم رئیس منطقه
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 یکجا هعاملم»دائمی  هایپیشنهاد هدهندگان آموزت را شناسایی کنید و دربارارائه »

 ، مذاکره کنید. برای مناطق و بدون مذاکرات بعدی

 های آموزشی خاص در شترکای  قالب ههای آموزشی چند زبانه و یا امکان ارائگزینه

استپانیایی بترای   -فرانسه برای منطقته افریقتایی و انگلیستی   -زبانی )مانند انگلیسی

 ها مذاکره کنید.نآ هکارائیب و امریکای التین( را شناسایی و دربار همنطق

 تر استفاده المللی به شکل فعالاز مجموعه متخصصان مؤسسه آمبودزمان بین

 کنید تا از تبادل و آموزت همکاران نیازمند کمک و تخص  حمایت کنید.  

 : ارتباط و انتشار8هدف راهبردی 

بتا  نیاز عمومی برای ترویج رابطه میان اعضا و همچنتین   المللیمؤسسه آمبودزمان بین

وران مهتم  را در مرکز توجه بهتره  المللیکند تا مؤسسه آمبودزمان بینمی تأییدجهان را 

المللی نماینتدۀ نهادهتای آمبودزمتان    عنوان یک سازمان بینقرار دهد و جایگاه آن را به

المللتی بته آرزوی عمتومی    سراسر جهان بهبود بخشد. همچنین مؤسسه آمبودزمان بین

موضوعات مربوط به آمبودزمان توجته دارد.   هپژوهانه درباردانش برای بازمعرفی مقاالت

المللی این رویکترد راهبتردی   برای تقویت هدف ارتباط و انتشار، مؤسسه آمبودزمان بین

 دهد:را پیشنهاد می

 و پایگتاه داده   المللتی، خبرنامته  سایت مؤسسه آمبودزمان بتین با ابزارهایی مانند وب

  .ا تشویق کنیدمیان اعضا ر مؤثرارتباط 

 هوران مهم و انتشار اطالعتات دربتار  المللی و بهرههای شریک بینارتباط با سازمان 

 را المللتی منظور تقویت موضع و شهرت مؤسسه آمبودزمتان بتین  منافع و خدمات به

 .دهید ترویج

 ه ای از مقتاالت دربتار  ای تهیه و منتشر کنید که در قالتب مجموعته  مطالبی مشاوره

نشانگر سازوکارهای کنترل قتوی   های اصلیوت ممکن باشد و به ویژگیبهترین ر

 .بپردازدو مستقل 

 های خاص آمبودزمانی را با نظم بیشتری تولید کنید. پژوهانه در حوزهمقاالت دانش 
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 دو  همسائلی کته متورد توجته و عالقت     ههمکاری با دانشگاه را افزایش دهید تا دربار

  طرف است تحقیقات صورت گیرد.

 : سالمت مالی مناسب2هدف راهبردی 

هتای ممکتن، الزم استت    کاملی از ختدمات و بهتترین کمتک    همجموع هبه منظور ارائ

سازمان بر مبنای مالی سالمی عمل کند. این مبنای مالی یکپارچه زمانی تحقتق یافتت   

به اتتریش منتقتل شتدند. از آن     1119المللی در که دفاتر اصلی مؤسسه آمبودزمان بین

المللتی را مقامتات   عمومی مؤسسه آمبودزمان بتین  ههای باالسری دبیرخانان، هزینهزم

کنند و از این رو منافع پول حاصل از حق عضویت مؤسسه آمبودزمان می تأمیناتریشی 

مطالعتات   هبودج تأمینآموزشی یا  ههزینای، کمکهای منطقهالمللی در شکل یارانهبین

رستد. بترای حمایتت از هتدف ستالمت متالی       ه اعضا میمرتبم با آمبودزمان مستقیم ب

 دهد:المللی راهبردهای زیر را پیشنهاد میمناسب، مؤسسه آمبودزمان بین

      بازاریتابی   هفرهنگی را درون سازمان رشد دهید که امکتان تولیتد درآمتد بته وستیل

ه های بر پایت تخص  و تولیدات تحقیقاتی داخلی )مثالً آموزت، انتشارات، کنفرانس

 حق عضویت و غیره( فراهم شود.

  و درآمد ساالنه از ستوی پرداختت حتق    ( 0)رک هدف راهبردی اعضای جدید بگیرید

 عضویت را افزایش دهید. 

 ختارجی   هگذاری برای بودجه ایجاد کنیتد )متثالً سیاستت بودجت    یک راهبرد سرمایه

تتر  لختارجی را بته شتکلی فعتا     ههای بودجت المللی( و گزینهمؤسسه آمبودزمان بین

 سازمان را افزایش دهید. هبودج هارزیابی کنید تا پای

 هتای  های شتریک )متثالً بانتک جهتانی یتا انجمتن      در کارهای مشترک با سازمان

مشتترک   هبودجت  تتأمین های مهم از ای( شرکت کنید تا در پروژهآمبودزمان منطقه

 مند شوید.بهره

 

 



 33  المللی مؤسسه آمبودزمان آسیایییازدهمین کنفرانس بین  

 های جدید: چالش1هدف راهبردی 

کنتد کته نهادهتای    متی  تأییدالمللی این حقیقت عمومی را نمؤسسه آمبودزمان بی

های جدیدی در کار خود مواجه خواهند شد. های آینده با چالشآمبودزمان در سال

عنوان یک سازمان تمایل و آمادگی خود المللی بهاز این رو مؤسسه آمبودزمان بین

امنیتتی و   ألهمست ستازی،  را برای مواجهه با مسائل درحال ظهور )متثالً خصوصتی  

است که چنتین   مسألهو برای این کار، به دنبال تمرکز بر این  کنداعالم میغیره( 

هتا  خستارت آن  جبتران  هایی چه تأثیری بر شتهروندان و حتق  تیییرات و پیشرفت

 دارند.

 بانکوک بیانیه

هتدف آن   و پردازدشکایات می هطرفانکه آمبودزمان به بررسی مستقل و بینظر به این

کته  نظر به این های روا شده نسبت به افراد در پی سو مدیریت است؛ و  ناعدالتیاصال

 مستأله شده به مردم با اطمینان از ایتن  ارتقای خدمات ارائه ،دیگر هدف مهم آمبودزمان

کته از آغتاز   شوند؛ ونظتر بته ایتن   مند شناسایی و اصال  میهای نظاماست که شکست

اکنون در سراسر جهان گستترده  مفهوم آمبودزمان همگیری خود در اسکاندیناوی، شکل

که ثابتت شتده کته    نظر به این شود؛ وشده و ارتقا و حفاظت از حقوق بشر را شامل می

طرفتی و عتدالت   آمبودزمان همزمان که به اصول محوری خود یعنی استقالل، بتی  هاید

کته بتر ایتن استاس      طبق طرحیلذا  پذیر و خالقانه استالعاده انطباقپایبند است، فوق

 تصویب شد، این نهاد: الملل مطر  و به اتفاق آراتوسم نهاد آمبودزمان بین

نهادهتای  بتر آن استاس،   کنتد کته   ولینگتون را یادآوری می ههای بیانییافته .0

آمبودزمتتان بخشتتی الزم از حاکمیتتت مطلتتوب هستتتند و کمتتک مهمتتی بتته 

 کنند.ساالری و حقوق بشر میحاکمیت قانون، شفافیت، مردم
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، نبایتد  دهتد به خوبی انجتام متی  خود را  کارکند که آمبودزمانی که تکرار می .1

 مورد هیچ نوع تالفی جسمی، ذهنی یا حقوقی ناعادالنه قرار گیرد.

با هرگونه محدودیت که استقالل آمبودزمان را محتدود ستازد و توانتایی وی     .2

 کند.یبرای حفاظت از حقوق اساسی افراد را تضعیف سازد، مخالفت م

کند برای نهادهای آمبودزمان جایگاهی قانونی قائل ها دعوت میملت هاز هم .8

 شوند.

کند که اهمیت نهادهای آمبودزمان قوی های مردمی دعوت میدولت هاز هم .2

که حقوق اساستی افتراد متورد احتترام استت و      و مستقل را برای تضمین این

 گو درک کنند.ساالری شفاف و پاسخکمک به مردم

ر نوع ارعاب یا انتقام نظیر محدودسازی بودجه، کارکنان یا حکم در مقابتل  ه .1

 کند.ها در سراسر جهان را محکوم میکار مستقل آمبودزمان

گیرد و با ابزارهای موجود خود از تهدید نهادهای آمبودزمان را بسیار جدی می .7

 کند.اعضایی که با محدودیت مواجهند، حمایت می

متوارد   هکند که به نحو شایستته و کامتل دربتار   وت میهای ملی دعاز دولت .5

ارعاب و انتقام علیه آمبودزمتان یتا کارکنتان نهادهتای آمبودزمتانی       هادعاشد

 تحقیق کنند و اقدام مناسب را انجام دهند.

هر نوع  المللی قویاًبا در نظر داشتن وضعیت فعلی در تایلند، مؤسسه آمبودزمان بین

کند و حمایت ختود را از متردم تایلنتد و آمبودزمتان     وم میهجمه به حقوق بشر را محک

 دارد.تایلند اعالم می

حاصل کند که هیچ نقض حقتوق   را اطمینانتا این خواهد از دولت تایلند می .9

دهد و از هرگونته محتدودیت آزادی ستخن، آزادی اجتمتاع و     بشری رخ نمی

 آزادی مطبوعات اجتناب کند.
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   کته بتا برگتزاری انتخابتات آزاد و عادالنته،       کنتد به دولت تایلند توصیه متی  .01

 ساالری را به نحوی شایسته به تایلند بازگرداند.مردم

 

الملللی،  دستور جلسه نشست اعرای مسطقه آسلیایی مؤسسله آمبودزملان بلین    

 0202نوامبر،  01 -تایلسد

 
 المللی : بازبینی مقررات منطقه آسیایی مؤسسه آمبودزمان بین0دستور جلسه 

 1101آگوستت،   01المللتی در  در نشست منطقه آسیایی مؤسسه آمبودزمان بین میمتص

المللی سازی مقررات منطقه آسیایی مؤسسه آمبودزمان بینبه منظور هماهنگ در قازان:

نویس مقررات آمده، اعضا پیش اساسنامه مؤسسه 11( 8با اساسنامه مؤسسه که در بند )

 اسنامه مؤسسه ارزیابی و تصویب کردند.اس 11( a( )2ماده ) هرا تحت اجاز

 ایای به رئیس منطقه: تیییر نایب رئیس منطقه1دستور جلسه 

 :1101آگوستت،   01المللتی در  تصمیم در نشست منطقه آسیای مؤسسه آمبودزمان بین

 در اینجا تصویب شد. مسألهدربارۀ این  0تصمیم اتخاذ شده در دستور جلسه شماره 
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 المللیمؤسسه آمبودزمان بین یرخانه منطقه آسیایی: دب2دستور جلسه 

:تصمیم اتختاذ شتده در   1101آگوست،  01تصمیم در نشست منطقه آسیای مؤسسه در 

 در اینجا تصویب شد. مسألهاین  هدربار 0دستور جلسه شماره 

 وضعیت کنونی:

مربتوط  به بازبینی مقررات منطقه آسیایی مؤسسه  2تا  0های شماره اساساً دستور جلسه

آمبودزمتان کتره و آمبودزمتان     هایها یک کاربرگ، شامل پیشنهادهستند که برای آن

برای دریافت نظراتا بازخورد منتشر شد  ژاپن،  در میان اعضای منطقه آسیایی مؤسسه

همچنتین بایتد در    مستأله پاسخی دریافت نشده است. ایتن   ی،رغم یادآوربهاما تاکنون 

عنتوان بخشتی از   در بانکوک بته  1101نوامبر،  02-08در  مدیره مؤسسه هیأتنشست 

شتود بته بحت     ای که توسم آمبودزمان محترم فدرال پاکستان ارائه میگزارت منطقه

 شود.ای برگزار میمدیره مؤسسه پیش از نشست منطقه هیأتگذاشته شود. نشست 

 : افزایش تعداد مدیران از منطقه آسیا8دستور جلسه 

 :1101آگوستت،   01المللتی در  آسیای مؤسسه آمبودزمان بینتصمیم در نشست منطقه 

تصمیم گرفته شد که کاربرگی در بردارندۀ آمار دقیق و استدالل، توسم دبیرخانه منطقه 

 دو نکته اظهارنظر شود: هآسیایی مؤسسه برای مجمع عمومی آماده شود تا دربار

 افزایش تعداد مدیران از منطقه آسیایی 

  ایالمللی به شکل دورهآمبودزمان بینانتصاب رئیس مؤسسه 

 وضعیت کنونی:

 در بتانکوک   1101نتوامبر   02-08متدیره مؤسسته در    هیأتباید در نشست  مسألهاین 

« گسترت منطقه آسیایی مؤسسه»با عنوان  2.8عنوان بخشی از دستور جلسه شماره به

قاضا شده است که به بح  گذاشته شود. در واقع از آمبودزمان محترم فدرال پاکستان ت

امکتان تجدیتد ستاختار     هموضوع سخنرانی داشته باشد که آن نیز به بح  دربتار  هدربار

کته از نظتر جیرافیتایی، فرهنگتی و      آسیایی مؤسسه بپردازد، اعضایی از مؤسسه همنطق
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تاریخی به آسیا تعلق دارند، اما در دیگتر منتاطق مؤسسته هستتند. آمبودزمتان فتدرال       

هتا دعتوت کترده در    و از آن نمتوده را برای چنین نهادهایی ارستال   هاییپاکستان نامه

 شود شرکت کنند.ای برگزار میمدیره مؤسسه که پیش از نشست منطقه هیأتنشست 

 ایالمللی به شکل دوره: انتصاب رئیس مؤسسه آمبودزمان بین2دستور جلسه 

ه مطلتوب دربتار  اقدام  :1101آگوست،  01مؤسسه در  ییتصمیم در نشست منطقه آسیا

 بستگی دارد. 8دستور جلسه شماره  هشده دربار این دستور جلسه به تصمیم اتخاذ

 وضعیت کنونی:

در بانکوک بته   1101نوامبر  02-08مدیره مؤسسه در  هیأتباید در نشست  مسألهاین 

 بحت  شتود.  « اصالحات انتخابتاتی »با عنوان  2.0عنوان بخشی از دستور جلسه شماره 

 شود.ای برگزار میدیره مؤسسه پیش از نشست منطقهم هیأتنشست 

 : نقش فعال منطقه آسیایی1دستور جلسه 

اعضا تصتمیم گرفتنتد    :1101آگوست،  01در  تصمیم در نشست منطقه آسیای مؤسسه

المللی ادامه دهند با این هدف که نماینتدگانی از  که فشارها را بر مؤسسه آمبودزمان بین

گذاری دخیل های اصلی مؤسسه که در سیاستهاا کمیتهگروهمنطقه آسیایی در تمامی 

های مربوط به اصالحات انتخاباتی، اصالحات اساستنامه و  هاا کمیتههستند، مانند گروه

 آن حضور داشته باشند. « مجموعه متخصصان»غیره و در 

 وضعیت کنونی:

اکستتان در مقتام   المللی به اطالع رساند که آمبودزمان فتدرال پ مؤسسه آمبودزمان بین

متدیره مؤسسته در    هیتأت تواند در نشستت  ای منطقه آسیایی مؤسسه میرئیس منطقه

شتود، ایتن   ای برگتزار متی  در بانکوک که پیش از نشست منطقته  1101نوامبر  08-02

های ما تاحدی ثمربخش بوده رسد که تالترا به بح  بگذارد. البته، به نظر می مسأله

اکنون عضو زیرگتروه جدیتد   ه که آمبودزمان فدرال پاکستان همزیرا مؤسسه تلویحاً گفت

 .اصالحات انتخاباتی است هآن دربار
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 مدیره منطقۀ آسیایی هیأتهای بیشتر : نشست7دستور جلسه 

 :1101آگوستت،   01المللتی در  تصمیم در نشست منطقه آسیای مؤسسه آمبودزمان بین

 ست بیان شده در آینده نیز ادامه یابد.که سیا نمودنداعضا قدردانی و اظهار امیدواری 

 وضعیت کنونی:

دنبال خواهد  1101نوامبر  08ای منطقه آسیایی مؤسسه در در نشست منطقه مسألهاین 

 شود.ای برگزار میمدیره مؤسسه پیش از نشست منطقه هیأتشد. نشست 

آمبودزمان المللی و انجمن یادداشت تفاهم میان مؤسسه آمبودزمان بین :5دستور جلسه 

 آسیایی

تتا کنفترانس بتانکوک     :1101آگوست،  01تصمیم در نشست منطقه آسیای مؤسسه در 

شتود و یادداشتت تفتاهم    در آنجا مطر  می مسألهمنتظر پاسخ تایوان خواهیم ماند. این 

شود که چین با آن موافقت کند. اگر پیش از کنفرانس بتانکوک  تنها درصورتی امضا می

وان و همچنین مؤسسه دریافت شود و پاسخ مثبت باشد، برای چین پاسخی از جانب تای

شود. اگر چین با سازوکار پیشنهادی موافق باشد، یادداشت تفاهم در بتانکوک  ارسال می

کته پاستخ مثبتت از    شود. البتته، در صتورتی  صورت امضا نمیشود، در غیر اینامضا می

مان اطمینان از نتیجه مثبت، به تعویق تا ز مسألهتایوان ا در بانکوک دریافت نشود، این 

 افتد.می

 وضعیت کنونی

ای منطقته  المللتی بترای رئتیس منطقته    ای از سوی رئیس مؤسسه آمبودزمان بتین نامه

یافتت  اشاره شده است که همچنان منتظتر در  به این نکته در آن ومؤسسه ارسال شده 

ل پاکستان برای اطالع معاون این نامه را آمبودزمان فدرانظر آمبودزمان تایوان هستند. 

 وزیر وزارت نظارت، جمهوری خلق چین برای وی ارسال کرده است.
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 المللیتوسعه منطقه آسیایی مؤسسه آمبودزمان بین :9دستور جلسه 

اعضا اظهار امیدواری  :1101آگوست،  01تصمیم در نشست منطقه آسیای مؤسسه در 

 های زیر تسریع شود: به شیوه ی مؤسسهها برای گسترت منطقه آسیایکردند که تالت

 تشویق اعضای جدید برای پیوستن به منطقه آسیایی مؤسسه .0

 ارتقای آمبودزمانی در نقاطی از آسیا که نهادهای مربوط وجود ندارند .1

تهیتته فهرستتت دوبتتاره از کشتتورهای منطقتته آستتیایی مؤسستته کتته از نظتتر  .2

کنتگ، گرجستتان و   نتگ جیرافیایی به آسیا تعلق دارنتد ماننتد آذربایجتان، ه   

 ازبکستان و غیره

نزدیک شدن به کشورهای عضو مؤسسه مانند تایوان، ترکیته و غیتره بترای     .8

عضویت در انجمن آمبودزمان آسیایی و فهرستت شتدن در منطقته آستیایی     

 مؤسسه

های عضویت که در درخواست از دبیرخانه برای تسریع رسیدگی به درخواست .2

 جریان هستند.

 وضعیت کنونی:

المللی نیستند ارسال هایی به تعدادی از کشورهایی که عضو مؤسسه آمبودزمان بینمهنا

بایتد در   مستأله المللتی بپیوندنتد. ایتن    شد تا به منطقۀ آسیایی مؤسسه آمبودزمان بتین 

در بتانکوک   1101نوامبر  02-08المللی در مدیره مؤسسه آمبودزمان بین هیأتنشست 

بح  شتود.  « توسعه منطقه آسیایی مؤسسه»با عنوان  2.8در قالب دستور جلسه شماره 

موضتوع   هدر واقع، از آمبودزمان محترم فدرال پاکستتان تقاضتا شتده استت کته دربتار      

ای برگتزار  مدیره مؤسسه پتیش از نشستت منطقته    هیأتنشست . سخنرانی داشته باشد

 شود.می
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مؤسسته آمبودزمتان   ای منطقه آسیایی : انتخاب مدیران و رئیس منطقه01دستور جلسه 

 المللیبین

 :1101آگوستت،   01المللتی در  تصمیم در نشست منطقه آسیای مؤسسه آمبودزمان بین

 اعضا تصمیم گرفتند که:

ای منطقه آسیایی مؤسسه به همکاری با دبیرخانه مؤسسه ادامه رئیس منطقه .0

هتای مستئولیت فتراهم    گیری وکالتی را از طریق نامته دهد تا امکان رأیمی

توانتد  زد. هر آمبودزمانی که امکان شرکت در مجمع عمومی را نتدارد، متی  سا

تر اجازه دهد که به جای او در )کتباً( به یک همکار آمبودزمن یا مسئول پایین

انتخابات مدیران یا هر کرسی دیگر در نشست مجمع عمومی که در بانکوک 

 ی بدهد.أشده است، ر ریزیبرنامه

ای به تمام اعضای منطقه آستیایی  د تقاضا شد که نامهاز آمبودزمن ارشد تایلن .1

ها تأکید کند تا پیشنهادات ترجیحتی منطقته   بنویسد و بر ضرورت شرکت آن

آسیایی مؤسسه، به ویژه پیشنهاد افزایش تعداد مدیران منطقه آسیایی مؤسسه 

 از سه به پنج تن مبتنی بر جمعیت آسیا، از حمایت حداکثری برخوردار باشند.

 یت کنونی:وضع

المللی آغاز شده و آخرین مهلتت تکمیتل   گیری توسم مؤسسه آمبودزمان بینروند رأی

 است. 1101نوامبر  8آن 

 المللیای منطقه آسیایی مؤسسه آمبودزمان بین: گزارت منطقه00دستور جلسه 

المللی از آمبودزمان محترم فدرال پاکستان تقاضا کرده است کته  مؤسسه آمبودزمان بین

ای المللی، گزارت منطقهای منطقه آسیایی مؤسسه آمبودزمان بینمقام رئیس منطقه در

در بتانکوک   1101نتوامبر   02-08مدیره در  هیأتمنطقه آسیایی مؤسسه را در نشست 

 بندی و پیوست شده است.ارائه کند. همین گزارت فرمول
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مسائل ه ک درباردهنده حاضر در بانکودر مجمع عمومی اعضای رأی :01دستور جلسه 

المللی از مهم متعدد رأی خواهند داد. در نتیجه دبیرخانه عمومی مؤسسه آمبودزمان بین

کند که مسائل فهرست شده در اینجا را در دستور جلسه ای درخواست میروسای منطقه

 ای خود قرار دهند:نشست منطقه

 ایانتخاب مدیران منطقه .0

 هیتأت د تا مدیرانی که نمایندگی منطقه را در همه مناطق باید انتخاباتی انجام دهن

 08ای بایتد حتداکثر تتا    مدیره مؤسسه برعهده دارند، تعیین شوند. انتخابات منطقه

 ای( تمام شود.های منطقه)یعنی در طول نشست 1101نوامبر 

 اصالحات انتخاباتی .1

تی شود اعضای خود را در جریان اصتالحات انتخابتا  ای تقاضا میاز روسای منطقه

دادن در مجمتع عمتومی قترار دهنتد. از     )برگه اصال ا اصالحات اساسنامه( و رأی

که منطقه مایل است موضوع را در مجمع عمومی شود در صورتیها خواسته میآن

مؤسسته  )از موضتوع خالصته کننتد.     هطر  کند، هر نظرا نگرانی دیگتر را دربتار  

حات انتخابتات و غیتره را   تقاضا شده استت کته برگته اصتال    المللی آمبودزمان بین

 ارسال کند، که پس از دریافت در میان اعضای منطقه آسیایی منتشر خواهد شد.(

 اصال  ساختار حق عضویت  .2

شود اعضای خود را در جریان اصتال  ستاختار   ای تقاضا میسای منطقهؤاز ر

هتای مختلتف پرداختت حتق     حق عضویت )برگه اصال ا خودارزیابیا ردیف

هتا خواستته   گیری در مجمع عمومی قرار دهند. از آنو رأی عضویت و غیره(

که منطقه مایل است موضوع را در مجمتع عمتومی طتر     شود درصورتیمی

 موضوع خالصه کنند. هکند، هر نظرا نگرانی دیگر را دربار
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 بیانیه بانکوک .8

آمبودزمتان  »شود اعضای خود را در جریان موضتوع  ای تقاضا میاز روسای منطقه

المللتی در  های اصلی مؤسسه آمبودزمان بینعنوان یکی از اولویتبه« تهدیدتحت 

نویس بیانیته  شود پیشهای آینده قرار دهند. همچنین از ایشان درخواست میسال

شتود، بته بحت  بگذارنتد.     بانکوک را که روز بعد در مجمع عمتومی تصتویب متی   

  گشتت ستریع بته    تهدیتد و تقاضتای باز   در معتر  آمبودزمتان   ،موضوعات اصلی

المللی تقاضا شتده استت کته بیانیته     )ازمؤسسه آمبودزمان بیناست. ساالری در تایلند مردم

 بانکوک را ارسال کند، که پس از دریافت در میان اعضای منطقه آسیایی منتشر خواهد شد.(
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 های مشترک میان سلازمان بازرسلی کلل کشلور     یادداشت ت اهم همکاری یامرا

 ارزیابی وزارت کشور و ارتباطات ژاپن هیأتو ایران  جمهوری اسالمی

 
المللتی  جهانی مؤسسه آمبودزمان بینکنفرانس یازدهمین اختتامیه  مراسم  پس از پایان

سازمان بازرسی کل کشور با رئیس  رئیس ،که در بانکوک تایلند انجام شد، قاضی سراج

( ژاپتن، یادداشتت تفتاهم    ارزیتابی اداری وزارت کشتور و ارتباطتات )آمبودزمتان     هیأت

آمبودزمتان آستیایی و   انجمن ای ایران و ژاپن در نهادهای منطقهد. همکاری امضا کردن

اند. بتا  های مشترک داشتهالمللی در طی سالیان گذشته همکاریمؤسسه آمبودزمان بین

توجه به تجربه مشترک مذکور و ظرفیت سازمان بازرسی کل کشور جمهوری استالمی  

سطح کیفتی امتور    یهمکاری برای ارتقا نامهتفاهمبودزمان کشور ژاپن، این ایران و آم

هتای اجرایتی دو کشتور بته     نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی در دستگاه

نامته، همکتاری دوجانبته در زمینته     طرفین رسید. ازجمله مواد مهم ایتن تفتاهم   یامضا

دمی و دیگر وظایف مرتبم با تکتالیف  های آمبودزمانی و رسیدگی به شکایات مرفعالیت

هتای آمبودزمتانی ازجملته    و اهداف خود، تبادل تجتارب و اطالعتات در حتوزه فعالیتت    

اطالعات مربوط به قوانین و مقررات و تصمیمات مهم که مراجع و نهادهای اجرایتی در  

ک ها و کارشناسان دو کشتور بترای بته اشتترا    هیأتکنند، اعزام ایران و ژاپن اتخاذ می
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ز یکتدیگر بترای   های آمبودزمانی و دعتوت ا های کاری فعالیتگذاشتن تجارب در حوزه

 .المللتی استت  های بینها و اجالسهای آموزشی، نشستاندیشیشرکت در مجامع، هم

، محسن محمدی سفیر جمهوری استالمی ایتران   این یادداشت تفاهم یامضا در مراسم

و بازرس کل استتان   زمان بازرسی کل کشوردر تایلند، علی کرمی رئیس منطقه پنج سا

المللی این های بین، منصور آقامحمدی معاون حوزه ریاست و همکاریآذربایجان شرقی

های آمبودزمتان  هیأتسازمان و نیز دبیر کل آمبودزمان کشور پادشاهی تایلند به همراه 

 د.ژاپن و تایلند حضور داشتن

 

جمهوری اسالمی ازمان بازرسی کل کشور س رئی وگوهای دوجانبه دیدارها و گ ت

 المللی واضر در کس ران با مقامات همتا و مسئولین بینایران 

المللتی،  در یازدهمین اجالس جهانی آمبودزمان بینسازمان بازرسی  رئیسسراج  قاضی

عالوه بر ارائه ستخنرانی بتا موضتوع نحتوه ارزیتابی و ستنجش عملکترد آمبودزمتانی         

، بتا رئتیس جدیتد و دبیتر کتل مؤسسته       المللیآمبودزمان بینمؤسسه  کشورهای عضو

المللی، رئیس انجمن آمبودزمان آسیایی و رئیس آمبودزمان کشور تایلنتد  آمبودزمان بین

پیرامون موضوعات مهم آمبودزمانی دیدار و گفتگو کترد. همچنتین رئتیس آمبودزمتان     
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کتل کشتور جمهتوری     جمهوری اتریش، از برقراری ارتباط بیشتر بتا ستازمان بازرستی   

زودی بتر مبنتای   اسالمی ایران، ابراز عالقمنتدی کترد و تأکیتد نمتود ایتن ارتبتاط بته       

 .گرددطور رسمی آغاز میها و توافقات دوجانبه بههمکاری

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   زارش پژوهشیگ 41  

 

 
 جمهوری اسالمی ایران تصویر متن یادداشت تفاهم امضا  شده میان سازمان بازرسی کل کشور 

 تباطات ژاپنو وزارت کشور و ار
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جمهلوری   یادداشت ت اهم همکاری سازمان بازرسی کل کشلور   یانعکاس خبری امرا

 المللیبا وزارت کشور و ارتباطات ژاپن در برخی از رسانه های داخلی و بیناسالمی ایران 
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 بخش دوم:

 رئیسسخنرانی 

کنفیرانس سازمان بازرسیی کیک کریور در   
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 اهلل الرح   الرحیمبسم

 ریاست محترم، ه کارات گرامی

دانم خوشحالی خود را از حضوری دوباره در جمع مسئوالن مبارزه بتا فستاد از   در ابتدا الزم می

نظیر بترای تبتادل اطالعتات و تجتارب و     ها، فرصتی کمسراسر جهان بیان نمایم. این نشست

 امات موفق در مقابل پدیتده رو بته گستترت فستاد را فتراهم      آموزی از اقدای برای درسزمینه

همچنین مایل هستم قدردانی صمیمانه خود را از مسئوالن کشور تایلنتد در برگتزاری    آورد.می

   این کنفرانس ابراز نمتایم و بترای تمتامی همکتاران، آرزوی موفقیتت در راهتی کته در پتیش         

 اند را داشته باشم.گرفته

 ها و دقایاتخانم

ام، موضتوع اساستتی، حستتاس و    موضوعی را که برای طر  در این جلسه در نظر گرفتته 

های آمبودزمانی است. بر کستی پوشتیده نیستت کته ارزیتابی،      ی ارزیابی فعالیتاغلب، پیچیده

  ای وستیع از امتور مختلتف از    هتای دارای دامنته گستترده استت کته مجموعته      ازجمله فعالیت

ای و جهتانی را در  ها در ستطو  ملتی، منطقته   های دولتتا سیاست های زندگی روزمرهفعالیت

 گیرد.برمی

من در تعریفی ساده، ارزیابی را شناخت پیامدهای یک عمتل، برنامه یا سیاست و قضتاوت  

پس این تعریتف ستاده،    کنم حاضران این جمع اذعان دارند که دردانم. گمان میدرباره آن می
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هتای نهتایی دربتاره    هتا و قضتاوت  ها تا تحلیل و تفسیر آنآوری دادهدنیایی از الزامات، از جمع

ای پیچیده اما ضروری است و این داریم، پدیده روبنابراین، آنچه را که پیش ها، نهفته است؛آن

هتا و شهتتروندان هستتند،    ها که نهادهتای واستم میان دولتت ضرورت درخصوص آمبودزمان

های آمبودزمانی، چته در  های نادرست از فعالیت، زیرا ارزیابیگیردای آشکارتر به خود میچهره

هتا،  قالب بزرگنمایی آنچه اتفاق افتاده و چه در شکل کوچک شمردن یا نادیده گترفتن فعالیتت  

 های آتی آمبودزمانی بر جای خواهد گذارد.تأثیراتی مخرب بر فعالیت

 ه کارات محترم

ای استت و عنصتری را در   ان، بحثتی پایته  بح  من در موضوع ارزیابی عملکترد آمبودزمت  

پذیر نخواهتد بتود.   گیرد که بدون وجود آن، ارائه سنجشی دقیق از عملکرد یادشده امکانبرمی

گیترد.  اگرچته این، تنهتا عنصر ارزیابی عملکرد نیست اما در صدر جدول این عناصر قترار متی  

دهم، پدیده رزیابی آمبودزمانی قرار میعنوان نقطه تمرکز تأکید خود در ابه جانبآنچه را که این

نام دارد. بنابراین از نگاه یادشده، ارزیابی عملکترد آمبودزمتان، در ارزیتابی میتزان     « اثربخشی»

 شود.های آن خالصه میاثربخشی فعالیت

هایی دقیق و آمارتت پایته در یتک بتازه زمتانی مشتخ  و       یک آمبودزمان به کمک روت

طتور عمتده،   های خودآگاهی یابد. این ارزیابی بته زان اثربخشی فعالیتمحدود، باید بتواند از می

اصلی کته آمبودزمتان متدنظر     مسألهها بر روی گیرد: میزان تأثیر فعالیتسته حوزه را در برمی

شده از ستوی آمبودزمتان و میتزان    های هدف تعیینها بر روی گروهداشته، میزان تأثیر فعالیت

ها. روشن است که دستیابی به یک ارزیابی دقیق، بدون ستنجش  حوزهها بر دیگر تأثیر فعالیت

هتا تنهتا در یتک نظتام     پذیر نخواهد بود. ازسوی دیگر، مجموعه این فعالیتت این موارد، امکان

هتای عمتدی یتا    اعتماد، معنادار خواهد بود. آمارهای ناق ، ساختگی یا بی آمتاری آماری قابل

کنتد و  کند یا بدکار میهای داشبورد آن یا کار نمیدرجهغیرعمدی، همانند خودرویی است که 

کند یتا چته مقتدار ستوخت، آب و     داند با چه سرعتی حرکت میبدین ترتیب، راننده هرگز نمی

شود که اشکالی در کتار  که خودرو متوقف شد و از کار افتاد، متوجه میروغن دارد و تنها زمانی

 بوده است.
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های زمتانی مشتخ ، متا را بتا دو گونته      ر دقیق در بازهها به کمک آماسنجش اثربخشی

نمایتد. درگونه نخست، این روندشناسی، بته  روندشناسی درمورد اثربخشی آمبودزمان مواجه می

پردازد. آمبودزمان بتا  هتای مختلف میهای یک آمبتودزمان در دورهبررستی و مقایسه فعالیتت

امتا در   و دالیل آن در طول زمان آگاه شتود؛  وضعیت عملکرد خود تواند ازکمک این روت می

های مختلف در سطو  فراملی را مورد مقایسه قرار های آمبودزمانروندشناسی نوع دوم، فعالیت

آموزی از تجارب تر اما ارزشمندتر است زیرا زمینته را برای درسگیرد که البته کاری مشکلمی

 سازد.یهای موفتق و ناموفق فراهتم مدیگران درموقعیت

قرار داد،  نکته بسیار مهم دیگری که در این ارزیابی عملکردهای آمبودزمانی باید موردتوجه

ای در ایتن زمینته استت.    کارگیری افراد حرفته های دقیق ارزیابی عملکرد و بهاستفاده از روت

قدام دقت، اهای دقیق استفاده نشود یا افرادی مبتدی و کمروت که ازها زمانیبهترین شاخ 

 ها کنند، نتایجی انحرافی را به بار خواهند آورد.به سنجش آن

نظر به اهمیت فراوان ارزیابی عملکرد آمبودزمانی، چه بته شتکل متوردی و چته در قالتب      

هتای  کنم آمبتودزمان جهانی با همکاری آمبودزمتان جانب پیشنهاد میای، اینمطالعات مقایسه

ای هتای جهتانی و منطقته   علمتی، بته تتدوین شتاخ     های موقت ای، با تشکیل گروهمنطقه

هتا  های آمبودزمتان بپتتردازد تتا آمبتتودزمان    های اساسی فعالیتعملکترد آمبودزمانی در حوزه

تصویر وضعیتت فعلتی خود در مقایسه با گذشته خود و در مقایسه با دیگران را دارا باشند. این 

نگری قرار گیرند تا از پویایی کتافی برختوردار   توانند موردبازساله میها در یک دوره دهشاخ 

 باشند.

  ای هتای منطقته  های آمبودزمان جهتانی یتا آمبودزمتان   همچنین بخشی از زمان کنفرانس

های یادشده اختصاص یابتد تتا تصتویری    ای در قالب شاخ تواند به ارائه آمارهای مقایسهمی

کنندگان قرار گیرد. این در اختیار شرکت های عملکرد آمبودزمانی در هر دوره،یکلی از اثربخش

هتا در  آورد و انتشار نتایج آنآمارها، زمینه را برای تحقیقات نظری و میدانی محققان فراهم می

ها های آتی آمبودزمانگذاریاتکا برای سیاستقالب تحقیقات دانشگاهی یا مستقل، منبعی قابل

 خواهد بود.

 متشکرم. موفق باشید ل امتنان را دارم.در پایان از توجه حضار محترم کما
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  بخش سوم:      

 های مسئوالنای از سخنرانیخالصه

 کرورهای حاضر در کنفرانس هایآمبودزمان
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 موضوع: تحول نهاد آمبودزمان

 سخسران: ویدهاوات راجانتانوم، رئی  اداره آمبودزمان تایلسد

 چکیده:
ی، مدل کالسیک آمبودزمان است کته بترای اولتین بتار در     ترین نهاد آمبودزمانپذیرفته

ی نهادهای آمبودزمان خیلی سریع در سراستر  در سوئد ابداع گردید. ایده 09اوایل قرن 

اروپا و تقریباً در همه مناطق دنیا گسترت پیدا کرد. دراصل، کارکرد آمبودزمتان شتامل   

های دولتتی همتراه بتا بررستی     ههای قوه مجریه و دیگر دستگااعمال کنترل بر فعالیت

 شکایات شهروندان از اقدامات غیرمنصفانه مقامات دولتی است.

کته متردم   زمانی ،گرددبرمی 0050-0878های سابقه نهاد آمبودزمان تایلند به سال

شاه که به معنای نارضتایتی   به صدا درآوردن زنگ نزدیک عمارت توانستند از طریقمی

از پادشاه دادخواهی کرده و خواستار رسیدگی به موضوع شتوند.   از مقامات بود، مستقیماً

آمد و با شاکیان دربتاره  شد پادشاه از عمارت بیرون میزنگ شنیده می یهر موقع صدا

 پرداخت.مشکالتشان به بح  و گفتگو می

هی تایلنتد  پادشتا  0997متعاقباً آمبودزمان براستاس بنتدهای متواد قتانون اساستی      

برآمده از قانونی اساسی تشکیل گردید. در آن زمتان بتر پایته     مستقلعنوان سازمان به

نظام کنترل و موازنه، آمبودزمان کالسیک در کشور ما پدیتد آمتد. بته دنبتال تیییترات      

شتد، اختیتارات    1117 ستال  قانون اساسی جدید در سیاسی در تایلند که منجر به اعالم

تعریف گردیتد.   «آمبودزمان ترکیبی» نعنواآمبودزمان گسترت پیدا کرد و کارکرد ما به

 این افزایش اختیارت شامل موارد زیر بود:

بررسی هرگونه استنکاف از ایفای وظایف یا ایفای غیرقانونی وظتایف نهادهتا و    -

 های بدوی رسیدگی به شکایات؛استثنای دادگاه های مجری عدالت بهسازمان

تی؛ برقراری ضوابم اخالقتی  ظارت برکردار اخالقی سیاستمداران و مقامات دولن -

 االجرا برای همه نهادها؛الزم
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منظور جلتوگیری  به شورای ملی حفظ نظم و آرامش  1108به دنبال وقوع کودتای 

از افزایش نزاع سیاسی و اعاده نظم به تایلند رهبری ایتن کشتور را بتر عهتده گرفتت.      

ب پادشتاه رستید.   بته تصتوی   1108ملیی و قانون اساستی   1117رو قانون اساسی ازاین

ها و دیگر نهادهای مستقلی که براستاس قتانون   این، اعالم شد که همه سازمان باوجود

ایجاد گردیده بودند به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد. درنتیجه مطابق ایتن   1117

 معتبر است. تصمیم همه کارکردها و وظایف آمبودزمان همچنان

نویس قانون اساسی جدیتد  دهندگان به پیشیکه اکثریت رأهنگامی 1101در اوت 

کته قتانون   حاصتل شتد. وقتتی    یاز طریق رفراندوم رأی مثبت دادند، تیییر مهم دیگتر 

های جدیدی )وظایف و کارکردهتا(  به مورداجرا گذاشته شود، از صالحیت 1101اساسی 

برخی وظتایف   هایی روبرو خواهد کرد.برخوردار خواهیم بود. یقیناً این امر ما را با چالش

 همچنان معتبر خواهد بود اما برخی دیگر باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

تواند شکایات همانند قانون اساسی پیشین، آمبودزمان سازمان مستقلی است که می

هتای دولتتی را درصتورت قصتور از ایفتای      عموم مردم درباره سو  مدیریت در سازمان

انگتاری  راتتر از اختیتارات و وظتایف و نیتز ستهل     وظایف مطابق با قانون یا عملکترد ف 

بررسی قرار دهد. در مقابل مایلم خاطرنشان  درایفای وظایف همه مقامات دولتی را مورد

تتر شتده بتود از    وسیع 1117واسطه قانون اساسی کنم که حوزه اختیار آمبودزمان که به

 میان برداشته خواهد شد. 

یگتر آمبودزمتان نقشتی در برقتراری و     ، د1101نویس قتانون اساستی   مطابق پیش

االجرا از سوی نهادهای دولتی و نیز نظارت بر مقررات از نظارت بر ضوابم اخالقی الزم

 حی  تبعیت از قانون اساسی و ارائه پیشنهادها در صورت لزوم، نخواهد داشت.

قانون اساسی، وظایف  121 نکته بسیار اساسی این است که براساس بندهای بخش

 شود. تر میتیارات آمبودزمان وسیعو اخ
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 ی جدید به شر  زیر است:شدهکارکردهای مشخ 

بازبینی قوانین، قواعد، مقررات، دستورها  برایارائه مشاوره به نهادهای دولتی  -

عتدالتی در حتق متردم شتده و یتا فشتار       های که اسباب زحمت یا بییا رویه

 ند؛کغیرضروری و نامعقولی را بر مردم تحمیل می

کنتد، درنتیجته عتدم    منظور آگاهی از وقایعی که هر فردی ادعا میتحقیق به -

تبعیت از قانون یا اجرای افراطی وظایف و اختیارت نهاد و مقامتات، متحمتل   

رفتار غیرمنصفانه شده است با عطف توجه به ارائه مشورت بته نهتاد مربتوط    

 ین و غیرمنصفانه.از بین بردن و محدودسازی چنین رفتارهای دردسرآفر برای

که موضوع مربوط به نقض حقوق بشتر در میتان باشتد، آمبودزمتان     ویژه هنگامیهب

 تواند موضوع را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ملی حقوق بشر ارجاع نماید.می

توان گفت که مهم نیست تحول نهاد ما چقدر طول کشیده گیری میعنوان نتیجهبه

و پیشتبرد حکمرانتی ختوب و     سازوکار دقیقتی بترای ارتقتا   کنیم اگر است، ما تصور می

ها بته نحتو متؤثرتری بتاهم کتار      های حاکم و مقامات آناخالقی داشته باشیم، دستگاه

خواهند کرد. نهایتاً این امر تأثیر مثبتی بر عموم متردم خواهتد داشتت کته متعاقتب آن      

کته  ل هنگتامی حتا شتوند. درعتین  وفصتل متی  مندی حلمشکالت روزمره به نحو نظام

طریق سازوکارهای متنوع از حقوقشان آگتاه شتوند،   خوبی مطلع باشند و ازهروندان بهش

حقوق شهروندان کشور تضمین شده و تحت حمایت قانون اساسی قرار خواهتد گرفتت.   

اجازه دهید سخنانم را با تأکید روی این نکته به پایان رسانم که امتروزه در مواجهته بتا    

برانگیز شده است چراکه انجام وظتایف  ، کار آمبودزمانی بسیار چالشجامعه درحال تیییر

شارافت،  اصتل:   2برانگیز مستلزم رفتار عادالنه و منصفانه با مردم بتر استاس   چالش

 است. صداقت و انصاف
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 موضوع: تحول نهاد آمبودزمان

 کسگسخسران: کانی الو، آمبودزمان هسگ

 چکیده:
ت مهم آن برای نظارت بر مدیریت دولتی به نمایندگی نهاد آمبودزمان همراه با صالحی

موازات تکامتل جامعته   کراتیک است. این نهاد بهواز شهروندان، یکی از ارکان جامعه دم

بود کته پیشتنهاد    0911ما در حال تحول و دگرگونی است. برای اولین با در اوایل دهه 

هتای بنیتادین و   آزادی هزینه و مؤثر بترای پاستداری از حقتوق و   کم»تشکیل سازمانی 

 مطر  گردید. «دریافت غرامت به دلیل نقض حقوقشان برایکمک به افراد 

یتک نظرختواهی    «دادرسی نسبت بته تظلمتات  » ، حکومت در مورد0957در سال 

عمومی انجام داد که براساس آن، اکثر مردم از تشکیل نهاد مستقلی برای رسیدگی بته  

ای بترای اصتالحات   کردند. همین امر مقدمهمیشکایات پیرامون سو  مدیریت حمایت 

کنتگ  در هنتگ  «اداره آمبودزمتان »ای شد که نهایتاً منجر به تشکیل تدریجی و مرحله

 امروزی گردید.

کراتیتتک در وستتوی حکمرانتتی آزاد و دمشتتاهد حرکتتت اساستتی بتته 0991در دهتته 

نظتارت بتر    رو طبیعتاً جامعه انتظار داشت کته نقتش مهمتی در   کنگ بودیم ازاینهنگ

های مستقل داشته باشد. اداره آمبودزمتان، ختودگردانی   عملکرد حکومت از طریق کانال

به دستت آورد. اداره بتا    1110فرد در سال عنوان یک سازمان منحصربهکامل خود را به

عنوان یک ویژگی کلیدی، اختیار کامل بر ترتیبات مالی دست آوردن استقالل مالی بهبه

هتای اداری و پرستنلی   افزون بر استقالل مالی، اداره آمبودزمان سیستم خود را داراست.

می اند. از آن زمان تماهای حکومتی مستقلمخصوص به خود را برقرار نمود که از رویه

 شوند.ن ]بازرس[ منصوب میکارکنان اداره از سوی آمبودزم

نون وستیله قتانون تضتمین شتده استت. قتا      موقعیت مستتقل نهتاد آمبودزمتان بته    

کند که آمبودزمان خدمتگزار یا عامل حکومت نیست. او به مدت کنگ تصریح میهنگ
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تواند مجدداً منصوب گردد. عالوه بر این، آمبودزمتان را  شود و میپنج سال منصوب می

که دالیلی خاصی نظیر بیماری و بتدرفتاری  توان از سمت خود برکنار نمود مگر ایننمی

گتذاری استت. حتتی رئتیس     شورای قانون تأییدی آن مستلزم وجود داشته باشد. برکنار

تواند به آمبودزمان درباره نحوه انجتام وظتایف ختود دستتور     کنگ نیز نمیاجرایی هنگ

 دهد.

 ای به آن اعطا شده است ازجمله:براساس فرمان آمبودزمان، اختیارات گسترده

  تحقیتق دربتاره هتر     دیگر و نیز مبادرت به مواردکسب هرگونه اطالعات، اسناد یا

 شخصی؛

 درخواست ارائه اطالعات از هر فردی؛ 

 تحقیق از شهود با اتیان سوگند؛ 

 .انتشار گزارت تحقیقات که ازنظر آمبودزمان در راستای منافع عمومی است 

واقع هر فردی که از همکاری با آمبودزمان سرباز زند مرتکتب جترم شتده و ازنظتر      در

 قانونی قابل مجازات است.
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 های قانونی آمبودزمان آفریقاضوع: ارائه تحلیل تطبیقی از سیستممو

 سخسران:آرلن بروک، مدیر مرکز تحقیقات آمبودزمان آفریقا

 چکیده:
عنتوان شتاخه تحقیقتاتی و آموزشتی     به 1100مرکز تحقیقات آمبودزمان آفریقا در سال 

ن به شتر  زیتر   گردید. هدف این انجم تأسیسهای آفریقا انجمن آمبودزمان و میانجی

 است:

  نهادهای آمبودزمانی در آفریقا؛ تأسیستشویق 

 منظور توسعه تهیه اطالعات، آموزت و توسعه ادارات آمبودزمان و نیروی انسانی به

 عنوان نهادهای مؤثر و خودگردان؛ها بهظرفیت آن

 ارتقای استقالل و خودگردانی ادارات آمبودزمان؛ 

 هتای  بین ادارات آمبودزمتان و دیگتر ستازمان    ترویج همبستگی و برقراری ارتباط

 مربوطه؛

 .ارتقای حکمرانی خوب در قاره آفریقا 

ناتال شهر دوربان واقتع   -مرکز تحقیقات آمبودزمان آفریقا که در دانشگاه کووا زوال

های آفریقا صتالحیت دارد  اساسنامه انجمن آمبودزمان و میانجی 01شده، براساس ماده 

وزت، انتشتار مطالتب و اطالعتات بته ارتقتای مطالعته دربتاره        از طریق تحقیقتات، آمت  

تعهدات و مشکالت نهادهای آمبودزمان در آفریقا بپردازد. این مرکتز توستم    ها،فعالیت

رئتیس و متدیرکل    اداره مدافع عمومی آفریقای جنتوبی، ی متشکل از دو نماینده از هیأت

ناتتال و سته    -دانشگاه کووا زوال های آفریقا؛ دو نماینده ازآمبودزمان و میانجی انجمن

 شود.های آفریقا اداره میعضو عمومی از انجمن آمبودزمان و میانجی

، اقتدام بته رهبتری ارزیتابی نیازهتای      ای آلماننهاد همکاری توسعه 1100در سال 

های تحقیق بر نیتاز  های آفریقا نمود. یافتهآمبودزمان و میانجی کشورهای عضو انجمن

   هتتای قتتانونی متنتتوع و قتتوانین حتتاکم بتتر کتتارکرد دربتتاره سیستتتم مبتترم بتته تحقیتتق
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های کشورهای عضو این انجمن تأکید داشت. چنین تحقیقی که در نوع خود آمبودزمان

بترای توستعه نهادهتای     هتای آفریقتا  انجمن آمبودزمان و میتانجی نظیر بود از تعهد بی

رد. این تحقیقات همچنین در نظتر  کگو در سرتاسر قاره آفریقا حمایت میکارآمد و پاسخ

حکمرانتی ختوب    تأمینها در دارد با هدف توسعه نهادهای آفریقا و با تأکید بر نقش آن

 به اتحادیه آفریقا ارائه نماید. یدر آفریقا پیشنهادهای

 های تحقیقات مرحله اولنتیجه یافته

نقتاط قتوت و    همتتا و های بتی موضوعات کلیدی شامل تحول نهادها در آفریقا، ویژگی

وتحلیل قرار گرفت. در این مرحله از تحقیتق و تمتامی   ضعف ادارات متنوع مورد تجزیه

صتورت گرفتت، متا در     هتای آفریقتا  انجمتن آمبودزمتان و میتانجی   مراحلی که توسم 

هایی که از طریتق آن، آمبودزمتان   وجه تمایز آفریقایی بودیم؛ یعنی یافتن راه جستجوی

گتویی  های سخت به بالندگی حکمرانی خوب و فرهنگ پاستخ آفریقایی در بستر چالش

 کند.مساعدت می

متورد آن   29مورد اداره آمبودزمان ملی در آفریقا وجتود دارد کته    88درحال حاضر 

های آکادمیک سنتی عادت هستند. تحلیل های آفریقاانجمن آمبودزمان و میانجی عضو

کننده شتکایات کته مشخصتاً بتر     ریافتداشتند که تمایز دقیقی بین ادارات آمبودزمان د

هتای کالستیک( و   روی موضوعات اداری و حکمرانی خوب متمرکز بودنتد )آمبودزمتان  

وضو  از صالحیت دیگری نظیر حقوق بشر و مبارزه بتا  ادارات آمبودزمان دیگری که به

 آمبودزمان ترکیبی(، قائل شوند. چنین تمتایزاتی در آفریقتا اصتالً   ) بودند ارفساد برخورد

 عنتوان هتای بستیاری در سراستر جهتان کته بته      شفاف نبود. امروزه با وجود آمبودزمان

تتوان  انتد متی  متمتایز شتده  نهادهای ملی حقوق بشری و سازوکارهای ملی پیشتگیری  

استدالل متقن کرد که دیگر چنین تمتایزاتی حتتی در وادی نظتر نیتز ممکتن نیستت.       

قایی، دارای نهادهای ملی حقتوق بشتری   کشور آفری 02تعداد  1101چنانچه در ماه می 

هتا یعنتی غنتا،    شدند. سه مورد از این آمبودزمتان بندی میرده  A-بودند که در جایگاه
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کشور دیگر دارای نهادهای ملی حقتوق بشتری بودنتد کته      07اضافه نامیبیا و تانزانیا به

هادهتای  رغتم ضتریب نفتوذ مختلتف ن    بته برخوردار نبودند.  A -طور کامل از جایگاهبه

هتا در آفریقتا و   بتین اکثتر آمبودزمتان    1های مطلوبویهها و رآمبودزمان، برخی ویژگی

 سراسر جهان وجود دارد.

انجمتن آمبودزمتان و    وتحلیتل تطبیقتی صتورت گرفتته توستم     هتای تجزیته  یافته

 دهد که نهادهای آمبودزمان در قتاره آفریقتا در  تا به امروز نشان میهای آفریقا میانجی

زمینته بهبتود کتارایی     هتا و نیتز در  افزایش آگاهی بین شتهروندان و حکومتت   یزمینه

این، مواجهه  اند. باوجودهایی داشتهادارات جدید پیشرفت تأسیسرسیدگی به شکایات و 

های بسیاری ازجملته فقتدان مقبولیتت عمتومی، مشتکالت مربتوط بته        ها با چالشآن

ناکافی بودن فضا، زیرساخت و پرسنل اداری ها و تمرکززدایی، مخالفت حکومتی با یافته

هتا مفیتد   های ممکن برای مدیریت ایتن چتالش  ادامه دارد. تحقیق درباره بهترین روت

 خواهد بود.
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 هاها و محدودیتموضوع: نهادهای آمبودزمان وقوق بشری: مزایا، چالش

 دمونتون کاناداسخسران: لیسدا س. ریف، استاد دانشکده وقوق دانشگاه آلبرتا، ا

 چکیده:
ها و نهادهای حقتوق  نهادهای آمبودزمان حقوق بشری در سطح ملی در کنار کمیسیون

بشری یکی از انواع اصلی نهادهای حقوق بشری ملی هستتند. نهادهتای ملتی حقتوق     

ها عالوه، تعداد آنبشری در اروپای مرکزی و شرقی و در آمریکای التین رواج دارند. به

ربی درحال افزایش است، مخصوصاً برخی از نهادهای آمبودزمانی کالسیک در اروپای غ

اند. امروزه نهادهتای آمبودزمتانی   به نهادهای آمبودزمانی حقوق بشری تیییر شکل داده

انتد.  ملی بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نهادهای آمبودزمتانی حقتوق بشتری   

 کل دنیا مستقر هستند.نهاد آمبودزمانی حقوق بشری در  21بیش از 

ای بته  طور مداوم اهمیت فزایندهبه المللیسال گذشته، نظام حقوق بشر بین 12طی 

منظور حمایت و ارتقای حقوق بشر نهادهای ملی حقوق بشری ازسوی دولت به تأسیس

عنتوان  بته  وظیفته المللی و انجامدر سطح داخلی، اجرای تعهدات قانونی حقوق بشر بین

اتحادیته جهتانی   المللی و داخلتی قائتل بتوده استت.     های حقوق بشر بینمپلی بین نظا

المللی نهادهای ملی حقتوق  کمیته هماهنگی بین که سابقاً 1نهادهای ملی حقوق بشری

 شد، شبکه جهانی نهادهای ملی حقوق بشری است.نامیده می بشری

المللتی و  بتین  هایها، سازمانمتشکل از دولت -المللیاجماع جامعه حقوق بشر بین

این است که تنها نهادهای ملی حقوق بشری که انطباق کامتل   -بازیگران جامعه مدنی

پاسداری و ارتقای حقتوق   برایها با اصول پاریس سازمان ملل دارند باید از سوی دولت

هاامؤسستات  بشر در سطح داخلی مورداستفاده قرار گیرد. افزون بر این، تنها کمیستیون 

توانند در ردیف نهادهای و نهادهای آمبودزمانی ملی حقوق بشری می ملی حقوق بشری

                                                           
1-Global Alliance of National Human Rights Institutions 
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بندی شوند و توانایی انطباق کامل بتا اصتول پتاریس را داشتته     ملی حقوق بشری دسته

 باشند.

هتای  نظتارت را از طریق  اصول پاریس اتحادیه جهانی نهادهای ملی حقوق بشری،

گیترد. ایتن   کار متی هاین نهادها[ ب] دتأییدر روند کند و همچنین عمومی خود تفسیر می

که نشانگر انطباق   Aکند. جایگاهمی بندیاتحادیه، نهادها مذکور را در سه جایگاه دسته

که به معنای انطباق با بخشی از اصول پتاریس    Bاصول پاریس است و جایگاه باکامل 

یته جهتانی   اتحاد تأییدیته منزله داشتن هیچ جایگتاهی نیستت. رونتد    به  Cاست. عنوان

کند که تنها به نهادهای ملی حقتوق بشتری دارای   بانی عمل میدروازه همانند سازوکارِ

ای اجازه مشارکت کامل در سیستم حقوق بشر سازمان ملل و به نحو فزاینتده  Aجایگاه 

اتحادیته   تأییدیته دهد. همچنین سیستتم  های سازمان ملل را میدر دیگر روندها و رویه

های ستازمان  منفیِ مرتبم با محرومیت از روندها و رویه داشتن معنایافزون بر  جهانی،

 ملل، عواقب حیثیتی نیز در پی دارد.

ازجملته حقتوق    تمتام آن حقوق بشر به شکلی موسع مورد تفستیر قترار گرفتته تتا     

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین حقوق مدنی و سیاسی را تحتت پوشتش قترار    

استت صتالحیت     Aن حقوق بشری ساموآ کته دارای جایگتاه  دهد. برای مثال آمبودزما

را نتدارد امتا    المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگتی میثاق بینصریح برای اعمال 

ای را اتخاذ کرده و اتحادیه جهانی این نهاد را به ادامه چنین راهتی تشتویق   چنین رویه

 کند.می

یس دارد خواهتان همکتاری،   اتحادیه جهانی مطابق با تفستیری کته از اصتول پتار    

ای و های حقوق بشتر منطقته  مشارکت و نظارت نهادهای ملی حقوق بشری در سیستم

ها و همکاری با نهادهای ملتی حقتوق   المللی سازمان ملل از طریق طیفی از فعالیتبین

نهاد و بازیگران جامعه متدنی استت. امتا مشتارکت کامتل در      مردم هایبشری، سازمان

 حتال از اتحادیه جهانی است. بتااین  Aمان ملل مشروط به کسب جایگاه فرایندهای ساز
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هتای  گتزارت  توانتد و یا هیچ جایگاهی نیست متی  Bکه آمبودزمان دارای جایگاه وقتی

ستوی  صورت ممکتن استت از  مکتوب به حقوق بشر سازمان ملل ارائه نماید که در این

عنوان نهاد ملی حقوق ی شود نه بهبندعنوان بازیگر جامعه مدنی دستهاتحادیه جهانی به

 بشری.

هتا  های آمبودزمانی ملی، تبتدیل آن آن بر صالحیت تأییدیهو فرایند  اتحادیه جهانی

تأثیر دارد. اصول پاریس بتر   هابه نهادهای آمبودزمانی حقوق بشری و کسب جایگاه آن

یر منتابع و  های مربوطه نظو دیگر حوزه روی ساختار قانونی نهادهای ملی حقوق بشری

حتال انتقادهتایی بته    رفتار قوه مجریه و مقننه نسبت به این نهادها متمرکز است. بتااین 

کنند که این فرایند، ستطح  ای استدالل میوارد است، عدهاتحادیه جهانی  تأییدیهفرایند 

چراکته دیگتر عوامتل    ، کندواقعی کارایی نهاد ملی حقوق بشری خاصی را منعکس نمی

کراسی در کشور و متنش و رفتتار رهبتران نهتاد ملتی حقتوق       وسطح دم کارایی ازجمله

 گیرد.بشری، مورد کنکات دقیق قرار نمی

های اخیر رهیافت اتحادیه جهانی تاحدودی دچار تیییر شده استت بترای   اما در سال

جایگاه نهتاد آمبودزمتان    تأییداتحادیه جهانی پیشنهاد کرد تا روند  1108مثال در سال 

ها تعلیق شتود.  ها از کارایی آن در برخی حوزهاراگوئه به دلیل برخی نگرانیحقوق بشر پ

پیشنهاد کرد تا جایگاه نهاد آمبودزمان حقوق بشتر ونتزوئال بته دلیتل      1101در ماه می 

موقع در پاستخ  دارانه این نهاد و نیز ناتوانی آن در اقدام بههای سیاسی کامالًجانببیانیه

تنزیل یابد. برعکس در بتازه   Bبه جایگاه  Aهم از جایگاه به موضوعات حقوق بشری م

نهاد مدافع خلق آلبانی و نهاد مدافع شتهروندان صربستتان را بته     1101تا  1108زمانی 

 برانگیز مورد تحسین قرار داد.رغم محیم سیاسی چالشها و بهخاطر کارایی آن

فتتار رهبتران   کنتد کته اتحادیته جهتانی، ر    متی  همچنین تحوالت اخیر خاطرنشتان 

کراتیک کشور درخطتر  وهای دمکه حمایتهای حقوق بشر را مخصوصاً زمانیآمبودزمان

زیتر نظتر دارد. اتحادیته جهتانی تحقیتق خواهتد کترد کته آیتا نهادهتای            دقتباشد به
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ها دچار سیاست زدگی شده و بترای افتراد نیازمنتد    آمبودزمانی حقوق بشر و رهبران آن

ویتژه  که برای حمایت و ارتقای حقوق بشری تمامی افتراد بته  یناند و یا افایدهکمک بی

هتای  کنند و در مقابل دیگر بخشهایی که تحت تأثیر رفتار دولت هستند، تالت میآن

هتای نهادهتای آمبودزمتانی حقتوق بشتر شتوند،       حکومتی که سعی دارند مانع فعالیتت 

شتری کته دچتار سیاستت     دهند. رفتار نهادهای آمبودزمانی حقوق بمقاومت به خرج می

دارانه بوده و یا از اقدام در مقابل نقض صتریح حقتوق بشتر نتاتوان     زدگی شده یا جانب

 ها خواهد داشت.انتقاد خواهد بود و تأثیر منفی در فرایند تعیین جایگاه آن باشند، مورد
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ز المللی جدید: اهداف توسعه پایلدار ا موضوع: نهادهای آمبودزمانی و دستورکار بین

 دیدگاه وقوق بشر

سخسران: کانسولو اولورا تراویسو، دبیر کل دبیرخانله اجرایلی کمیسلیون وقلوق بشلر      

 0مکزیک
عتدالتی، تحقتق   از بین بتردن فقتر و بتی    1121توسعه پایدار  اهدافبرخی از اهداف اصلی 

 کرامت انسانی و التزام به عدم تبعیض درباره همگان است که نمایانگر تعهد به اصول حقتوق 

رو ایجتاد اتحتاد راهبتردی متشتکل از زنتان و      ازایتن  باشد.ری ِبرابری و عدم تبعیض میبش

دختران جوان، مردمان بتومی، معلوالن،کودکتان، نوجوانتان و افتراد ستالخورده، کشتاورزان،       

ها و دیگتر مقامتات، ضتروری استت. ادارات     ها، دولتکارگران، کارمندان و همچنین پارلمان

اهتداف  متورد از   019متورد از اهتداف و    07ار مهمی در ارتقا و پیگیری آمبودزمان نقش بسی

   دارند. 1121توسعه پایدار 

نظیتر بترای ایجتاد شترایم زنتدگانی      برآوردن چنین اهدافی نشانگر فرصت تاریخی بتی 
یابتد. اجترای   زیستت تحقتق متی   بامنزلت و عادالنه است که با هماهنگی کامتل بتا محتیم   

ی متا را  ستیاره  تنها مسیر زندگی ستاکنان امتروزی  نه پایدار توسعه اهداف بخشرضایت
کمیسیون ملتی   دهد.های آینده را تحت تأثیر قرار میکند بلکه سرنوشت نسلهموار می

ابزارها و سازوکارهای حقوق بشتری داشتته کته     تأمینای بر ویژه حقوق بشر مکزیک تأکید
 هتا اهم خواهتد کترد و اجترای آن   فتر اهتداف توستعه پایتدار    چارچوب مهمی را برای تحقق 

خود به حقوق بشر یاری خواهد رستاند. ایتن امتر مستتلزم استتفاده از ستازوکارهای       خودیبه
ای های ویتژه، بازرستی دوره  شورای حقوق بشر، رویه المللی حقوق بشر مانندای و بینمنطقه

منظتور ارزیتابی   بهر کا المللیو نیز نهادهای نظارتی سازمان بین2ایجهانی، نهادهای معاهده
 و پیشبردِ اجرای این دستور کار است.

                                                           
 این سخنرانی به زبان اسپانیولی است اما متن بسیار مختصری به زبان انگلیسی ارایه شده که ترجمه گردید. م -0

2 -treaty bodies 



 76  المللی مؤسسه آمبودزمان آسیایییازدهمین کنفرانس بین  

 موضوع: رویکرد وقوق بشر محور نسبت به عملکرد آمبودزمان

جااکو، نمایسده ویژه اتحادیه جهانی نهادهای ملی -سخسران: فلورن  سیمبری

 وقوق بشر

 چکیده:
ایات علیته  عنوان مقام دولتی مستقلی تعریف و توصیف شده است که شتک آمبودزمان به

کند ها تحقیق میدیده دریافت کرده، درباره آنو نهادهای دولتی را از افراد ستممقامات 

 .نمایدمیو اگر موجه باشند پیشنهادهایی برای جبران خسارات شکایات صادر 

 المللی واژه آمبودزمان را چنین تعریف کرده:کمیته آمبودزمان انجمن وکالی بین

  شود و ریاست آن را شتخ می یا پارلمان ایجادانون اساسی قسوی ای که ازاداره»

مان مسئول است؛ عهده دارد. وی در مقابل مجلس یا پارلمستقلِ بلندمرتبه از مقامات بر

کند یا بنا به دیده علیه نهادها، مقامات و کارکنان دولت را دریافت میشکایات افراد ستم

حقیق، ارائه پیشنهادهای اصالحی و انتشتار  کند؛ ایشان اختیار تصالحدید خود اقدام می

 ها را دارد.گزارت

 های اصلی آمبودزمان به شر  زیر است:ویژگی

 اند؛هایی از قوه مقننهها شعبهبسیاری از آمبودزمان 

 کنند؛اند حتی زمانی که به پارلمان گزارت میمستقل عموماً هاآن 

 ا و مقامات دولتی. عمومتاً  ها، نهادهبخش هایدریافت شکایات از سو استفاده

پارلمان یا جامعه مدنی ارائه  مانند یاین شکایات از عموم مردم و یا از نهادهای

 شود.می

 تواننتد از  طرفانه هستند که در جریان آن میها ملزم به انجام تحقیقات بیآن

توانند درخواست ارائه مدارک و هر فردی درخواست ارائه اطالعات نمایند؛ می
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هتای خاصتی کته در    به استناد دولتتی را )مشتروط بته محتدودیت      دسترسی

 کشورهای مختلف وجود دارند( داشته باشند.

 هتا از اختیتار صتدور دستتور و اعمتال مجتازات       ها، آمبودزماندر بیشتر کشور

توانند تصتمیم و  نمی هابرخوردار نیستند مگر در کشورهای سوئد و فنالند. آن

تواننتد گتزارت،   میبلکه اطل و یا تیییر دهند، یا دستور هریک از مقامات را ب

حال دیدگاه آمبودزمان ابزار قدرتمندی استت  توصیه و یا پیشنهاد نمایند. بااین

 گیرند.کار میهکه اغلب آن را ب

 یمصتلحت  هایاثنای ایفای وظایفشان ملزم به استفاده از فرایندها و رویه در ،

 هزینه و غیررسمی هستند.کم

 کنند برای دریافت بدون تشریفات و بدون هزینه ند و یا تالت میاملزم هاآن

 شکایات در دسترس باشند.

 کنند.های دیگری برای پارلمان منتشر میهای ساالنه و گزارتگزارت 

 دهند.اساس و یا فراتر از صالحیت خود، دالیلی ارائه میبرای رد شکایات بی 

 های دولتی برخوردارنتد  ها و بخشنطورکلی از اختیار بازرسی نهادها، سازمابه

 ای در ارتباط با تحقیقات دارند.و یا اختیار ویژه

      هتای اداری،  از صالحیت انجام پژوهش و ارائته توصتیه دربتاره بهبتود رویته

 برخوردارند. گذاریها یا قانونسیاست

 های مختلف ازجمله اروپاکه درباره وجود انواع مختلف آمبودزمان در فرهنگدرحالی

شناسیم در ستال  را میآن ای که امروزه ما های مختلفی وجود دارد، نسخهو آسیا روایت

شد و در فنالند اقتباس گردید و امروزه عمتالً در همته منتاطق     تأسیسدر سوئد  0519

های مختلف آن توسم کشور اقتباس شده که مسئولیت اصلی آن رستیدگی  جهان مدل

 مقامات مربوطه است. ات و ارائه پیشنهاد بهبه سو  مدیریت از طریق بررسی شکای
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 منطق وجودی دمبودزمات

عنتوان وضتعیتی تعریتف    که کمابیش به – 0های رفاهیاز جنگ جهانی اول دولت پس

تنهایی یتا بتا همکتاری بتازیگران دیگتر مستئولیت رفتاه اجتمتاعی         شد که دولت بهمی

 -گرفتماعی را برعهده میاجت تأمینمسکن، مزایای  تأمینشهروندان شامل بهداشت، 

. تقبتل کارکردهتای چندگانته در    گردیتد تر شدند و نهادهای اداری متعددی پدیدار قوی

اجتماعی و مسکن منجر به پدید آمتدن   تأمین ،های پزشکیحوزه رفاه، آموزت، مراقبت

ماشین اداری عریض و طویلی شد که نهادهای مختلف آن از اختیتارات وستیعی بترای    

خوردار شدند. ایتن امتر ضترورت پاستداری از حقتوق شتهروندان در برابتر        اعمال آن بر

 کرد.اشتباهات اداری و مدیریتی و سو استفاده از قدرت را گوشزد می

نقش نظارت سنتی پارلمان با پدید آمدن نهادهای اداری متعدد به بار سنگینی برای 

ناپتذیر بتود   ات اجتنتاب گو نمتودن ایتن ادار  پارلمان تبدیل شده بود. از طرف دیگر پاسخ

گتویی دقیتق ایتن ادارات نیازمنتد ایجتاد نهادهتایی       رو حصول اطمینتان از پاستخ  ازاین

 دسترس باشند.تخصصی بود که برای همگان قابل

که بنا بر سنت، پارلمان اختیار دریافت شکایت و رسیدگی بته آن را داشتته و   درحالی

  انحراف پارلمان از توجته بته وظیفته    باع مسألهدارد اما اختصاص وقت زیاد برای این 

اجرایی به بهای رستیدگی   یهاگذاری و نیز عدم توجه به نارساییاصلی آن یعنی قانون

شد که ممکتن استت گتاهی مالحظتات     شد. همچنین استدالل میبه شکایات افراد می

وفصتل خصتومت بتین    گرچته دادگتاه وظیفته اولیته حتل      حزبی باع  نفوذ ناروا شتود. 

و دولت و نیز بین خود شهروندان را بتر عهتده دارد امتا اقامته دعتوا اغلتب        شهروندان

رو ممکتن استت بترای برختی از مردمتانی کته       پرهزینه، طوالنی و خصمانه است ازاین

 دسترس باشد.اند نامناسب و غیرقابلشدهاقدامات اجرایی مورد ستم واقع درنتیجه

                                                           
1 -Welfare States 
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بودزمتان، پیشترفت طبیعتی    آم تأستیس توان استتدالل کترد کته    در عین حال، می

گتویی و  کراتیک در جوامع درحال پیچیده شدن بود جایی که فقدان پاسخوحکمرانی دم

تتوان  راحتی شهروندان را رنجور سازد. بنابراین میبه توانستشفافیت در امور دولتی می

عنوان عامل آرام بخشی تصور کرد که اقتدار آن نه در قوه قهریته  نقش آمبودزمان را به

بلکه در تخص  و جذبه آن نهفته است؛ بدین ترتیب پیشنهادهای آن جتدی انگاشتته   

 شود.کار گرفته میعنوان سوپاپ اطمینان سیاسی و اجتماعی بهشده و توسم دولتی به

شتود کته صتالحیت آمبودزمتان بتر پایته اصتول        متی  روشنی آشکاراز بح  باال به

سترکوبگر   دولتیِساالری بر ماشین دیوانحاکمیت قانون و پاسداری از شهروندان در برا

شود. ازسوی دیگر شکی نیست کته  است که اغلب منجر به نقض حقوق شهروندان می

ای، صالحیت کاملی برای پاسداری از حقتوق بشتر و حصتول    طور فزایندهآمبودزمان به

چنین  ای و ملی دارد. بافر المللی، منطقهاطمینان از تبعیت دولت از استانداردهای بین

هتا رویکترد   خدمات، ضرورت دارد که آمبودزمان دهندهعنوان ارائهصالحیت کاملی و به

حقوق بشر محوری برای استانداردسازی، اجرا و نظتارت بتر نهادهتای دولتتی و دیگتر      

 بازیگران را اتخاذ نمایند.

نوع ارتباط دت باا اساتانداردها و تعدادات      -رهیافت حقوق بشر محور 

 حقوق بشری

محور یک چارچوب مفهومی برای فرایند توسعه انسانی است کته   -افت حقوق بشر رهی

باشد و به لحاظ عملیاتی به پاسداری المللی میمبتنی بر استانداردهای حقوق بشری بین

هتایی استت کته در    شود. این رهیافت در پی تحلیل نابرابریو ارتقای حقوق مربوط می

آمیتز و توزیتع ناعادالنته    تبعیض هایل جبران رویهقلب مشکالت توسعه قرار دارد؛ دنبا

ای تمرکتز  قدرت است که سد راه پیشبرد توسعه هستند. این رهیافت جسورانه بر توسعه

ها و راهبردهایی جهت شکوفایی شهروندان و تصتدیق  دارد که خواهان پیشبرد سیاست

ز حقتوق شتهروندان   این امر است که توسعه انسانی در مرکز احترام، ارتقا و پاستداری ا 
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آوری، توزیع و تخصی  درآمتد،  قرار دارد. اختیارات فراوان اعطاشده به دولت برای جمع

تحقق این اهتداف دلیتل    برایها ها، برای تصویب قوانین و سیاستبرای تعیین اولویت

   کنتد. در غیتر   ها را ملزم به اجرای تعهدات منشتور حقتوق بشتر متی    خوبی است که آن

 یابد.شود و فرار از مجازات افزایش میومرج رایج میرجصورت هاین

محتور ذاتتاً بته لحتاظ اخالقتی و       -از منظر وکالی حقوق بشر، رهیافت حقوق بشر

هتایی  حتل عنوان بهتترین راه بترای رستیدن بته راه    به کهقانونی رهیافت درستی است 

 توان نگاه کترد کته  ز میانداعالوه از این چشمشود. بهانسانی بهتر و پایدار نگریسته می

]به معنتای ختودی    1شمولیتگویی و این رهیافت بر اصول عدم تبعیض، برابری، پاسخ

تنها به حکومت شوندگان از بودن همه[ تکیه دارد این بدین معناست که این رهیافت نه

ها در تعیین سرنوشت ختود احتترام قائتل    سازی امکان مشارکت معنادار آنطریق فراهم

تتر از  زیتاد موفتق  احتمتال شود کته بته  های جمعی میحله منجر به یافتن راهبلک ،است

هایی دیکته شده از باال توسم دولت و دیگر مأموران است. این رهیافت بر اصول حلراه

پیوسته بناشده استت.  همناپذیری، وابستگی متقابل و بهعمومیت، الینفک بودن، جدایی

تر حقوق بشتر  توار است که توسعه برای تحقق افزوندرواقع این رهیافت بر این فهم اس

شده تر بر افراد به حاشیه راندهشود؛ به بیان دقیقو نه لزوماً همه آن حیاتی محسوب می

و کنارگذاشته شده متمرکز است با این باور که توسعه پایدار درجایی که صداها و منتافع  

 ند، محقق نخواهد شد.شونادیده انگاشته  ریپذآسیببرخی مخصوصاً افراد 

 

 

 

 

 

                                                           
1-inclusion 
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 های متعدد ادارات آمبودزمانموضوع: صالویت

 المساف  استرالیاسخسران: کالین نیو ای ام، آمبودزمان اداره آمبودزمان مشترک

 چکیده:
دارد.  هتای متعتددی را برعهتده   در استرالیا اداره آمبودزمان مسئولیت اعمتال صتالحیت  

 ن نیز اتفاق افتاده است.در بقیه نقاط جها مسألهشک این بی

شده به آن ذیل اختیتارات  شد. شکایات ارائه تأسیس 0977اداره آمبودزمان در سال 

گیترد. همچنتین   المنافع یا ملی مورد رسیدگی قرار متی مندرج در قانون پارلمان مشترک

 دهد.آمبودزمان سایر وظایف خود را مطابق با قوانین دیگر انجام می

توانند های پارلمانی میخاص، آمبودزمان و دیگر آمبودزمان هایدر برخی صالحیت

کننتدگان ختدمات بترای جامعته     های بخش خصوصتی و ارائته  درمورد اقدامات سازمان

 استرالیا مبادرت به تحقیق نمایند.

 یهتای خصوصت  تواند به شکایات مترتبم بتا اداره شترکت   برای مثال آمبودزمان می

گرهای خصوصی متعتددی  کند. چراکه در استرالیا بیمه کننده بیمه سالمت رسیدگیارائه

ای به جامعه استرالیا کنند و خدمات بیمهزمینه سالمت در بازار این کشور فعالیت می در

 نمایند.ارائه می

طبق  المنافع دارای آمبودزمان دانشجویان خارجی است.همچنین آمبودزمان مشترک

دهنتدگان ختدمات آموزشتی بختش     ارائته  ازاین صالحیت قانونی، آمبودزمان، شکایات 

دارد. درحتال  کنند، دریافتت متی  خصوصی که برای دانشجویان خارجی ارائه خدمات می

ارائه دانشجویان خارجی، دومین مقوله مهم رای حاضر به لحاظ مالی، خدمات آموزشی ب

 .استرالیاست خارجی درخدمات 

مرتبم با صتنعت پستت استت     المنافع دارای آمبودزمانهمچنین آمبودزمان مشترک

های پستتی تحتت مالکیتت دولتت     که اعمال صالحیت قانونی در آن مربوط به شرکت

های پستتی نیتز   دهنده بستههای خصوصی تحویلباشد. همچنین شکایت از سازمانمی
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در  تتا شود رسیدگی است. در این نوع از صالحیت اغلب از آمبودزمان درخواست میقابل

هتای پستتی در جریتان تحویتل     و بستته  شدن اشیاخسارت ناشی از گمجبران ارتباط با 

 ارائه دهد. ها، پیشنهادهاییآن

های دیگری را با عنوان آمبودزمان نیروهتای  اخیراً آمبودزمان مسئولیت حال،درعین

شده از سوی افراد شاغل در این که ادعاهای مطر گرفته است. درصورتیدفاعی برعهده

ای سابق مبنی بر سو استتفاده جستمی و روحتی صتحیح بتوده باشتد       نیروها و نیز اعض

توان به آمبودزمان ارائه داد. اقدامات جبرانی موجود در این زمینته شتامل   شکایت را می

دیده را نسازی خدمات مشاوره روانی همراه با دیگر اقدامات جبرانی برای فرد زیافراهم

 شود.شامل می

 شامل موارد زیر است: بخشی از نقش نظارتی آمبودزمان

 المنافع، دولتی و سترزمینی  بازرسی سال مالی نهادهای مجری قانون مشترک

هتا دربتاره   ای از ایتن بازرستی  و دیگر نهادهای مجری قانون؛ بختش عمتده  

اختیارت مخفیانه همانند استفاده از رهگیتری ارتبتاطی و تجهیتزات نظتارتی     

 است؛

 گیترد.  ها مطابق قتوانین صتورت متی   دهی این بازرسیتعداد، دامنه و گزارت

ها منوط بته رعایتت   شود، سایر گزارتدر پارلمان مطر  می هابرخی گزارت

 گیرد؛مقررات محرمانه و تنها در اختیار وزیر مربوطه قرار می

 .آمبودزمان، حضور اجباری ساالنه در برابر کمیته مشترک پارلمان دارد 

آورد کته  وجود میبرای جامعه استرالیا به های نظارتی، اطمینان خاطری رااین نقش

جای مخفیانه توسم نهادهای دولتی با پاسخ مناستب  ههای نابهرگونه مبادرت به فعالیت

وفصتل  تاحدودی متفاوت از کتارکرد حتل   هاییروبرو خواهد شد. این امر مستلزم قابلیت

 سازد.اختالفات است که ذات رسیدگی به شکایات آن را ضروری می
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هایی وجتود  های آمبودزمان در حوزه صنایع خصوصی، آمبودزمانورد صالحیتدر م

کنندگان خدمات بترق،  کنندگان خدمات مالی و ارائهدارند که به شکایات مربوط به ارائه

 کنند.های ارتباطاتی رسیدگی میگاز و آب و همچنین شرکت

تتوان  ر دهیم متی وقتی طیف بسیار وسیعی از خدمات مالیِ در دسترس را مدنظر قرا

پی برد که الزم است تا در این زمینه تمهیدات زیادی توسم آمبودزمان ختدمات متالی   

کته  وفصل اختالفات درباره موضوعاتی نظیر ایتن انجام گیرد مثالً آمبودزمان باید به حل

گذاری شده تا تعیین میزان خسارت وارده ناشتی  آیا مبلغ معینی در حساب بانکی سپرده

شده مبادرت نماید. بته همتین ترتیتب در متورد شتکایت از      های بیمهای خانهاز سیل بر

کته آمبودزمتان صتنعت ارتبتاطی بته ایتن شتکایات         دهندگان محصوالت ارتباطیارائه

کند باید مشاجرات پیرامون قبو  تلفن و همچنین تهیه خدمات اینترنتتی  رسیدگی می

 موردبررسی قرار دهد. ییهاو دیگر خدمات را مطابق با مقررات چنین فناوری

دهنتد  ادارات آمبودزمان پارلمانی ایالتی تعدادی از موضوعات را موردبررسی قرار می

 «ایختدمات جمعتی تتوده   » توان آن راشود که میکه مستقیماً مربوط به تدارکاتی می

 هتای ایتالتی و  تنها به شکایات علیه دولتت نامید. برای مثال ادارات آمبودزمان ایالتی نه

هتای  کنتد بلکته دولتت   ها رسیدگی میازجمله نحوه مدیریت زندانی هانحوه کارکرد آن

آوری زبالته  شتده از جمتع  ارائه نحوه تدارک طیف وسیعی از خدمات نظر محلی را نیز از

رو طیتف بستیار وستیعی از    ای زیتر نظتر دارد. ازایتن   گرفته تا خدمات نگهتداری جتاده  

 شوند.ای پارلمانی ایالتی موردبررسی واقع میهموضوعات اداری توسم آمبودزمان

طور خالصه شامل متوارد زیتر   سه عنصری اساسی برای کارکرد مؤثر آمبودزمان به

 است:
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 های تحلیلی، ارتباطی و نظارتی باال؛داشتن مهارت 

 برخورداری از منابع؛ 

 .ارائه خدمات شهروند محور 

راحتتی در دستترس   ها بایتد بته  زمانمسلماً این عناصر، اساسی هستند و البته آمبود

 هایشان شفاف و صادقانه عمل نمایند.عموم مردم باشند و در بررسی



   زارش پژوهشیگ 81  

 موضوع: صالویت گسترده

 کانادا سخسران: جی پل دوبی، آمبودزمان انتاریو 

 چکیده:
تترین  در بتزرگ  مجلس استانیآمبودزمن )فرد بازرس( انتاریو یکی از مقامات وابسته به 

کنتد.  ا یعنی انتاریو است که مستقل از دولتت و احتزاب سیاستی عمتل متی     استان کاناد

کند. اداره آمبودزمتان در  می تأمین گویی دولت را از طریق نظارت مؤثرآمبودزمن، پاسخ

هتای آن در استتان انتتاریو    شد و بر بخش عمتومی و زیرمجموعته   تأسیس 0972سال 

هتا  هتا، نهادهتا و کمیستیون   دادگاه های سلطنتی،های استانی، شرکتازجمله وزارتخانه

 نظارت دارد.

هر استانی آمبودزمان مخصوص به ختود   ،استثنای جزیره شاهزاده ادوارددر کانادا به

را دارد. قوانین و اختیارت آمبودزمان استانی تاحد بستیاری از استتانی بته استتان دیگتر      

انتادا آمبودزمتان   متفاوت است اما همگی مبتنی بر مدل کالسیک سوئدی هستند. در ک

ملی وجود ندارد بلکه چندین آمبودزمان تخصصی وجود دارند که بر نهادهای تخصصی 

 کنند.نظارت می

هتای متا   هایی برای افتزایش صتالحیت  شد، درخواست تأسیسکه اداره ما از زمانی

تری در جریان بوده چراکه ما همواره شتکایاتی  وسیع منظور دربرگرفتن بخش عمومیبه

کتردیم. در  هتا دریافتت متی   عدالتی در این حوزهروندان درباره سو  مدیریت یا بیاز شه

دولت استانی تیییرات قانونی را به تصویب رساند که حیطه نظتارت متا را    1108دسامبر 

هتای جدیتد   امنتای متدارس گستترت داد. حتوزه    هیتأت هتا و  ها، دانشگاهبه شهرداری

مدت به دوبرابر افزایش داد. ها عمالً تعداد نهادهای ذیل نظارت ما را در کوتاهصالحیت

تتوان  بر مبنای تعداد شکایاتی که ما در سال گذشته علیه این نهادها دریافت کردیم می

رو نیازمند منتابع بیشتتر   نازای .کنندگان بیشتر خواهد شدبینی کرد که تعداد مراجعهپیش
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سازی داخلی، برقراری های ما شامل ظرفیتها خواهیم بود. اولویترسیدگی به آن برای

 نفعان و آموزت عمومی است.روابم ثمربخش با ذی

عنوان عامل مؤثری برای تیییرات مثبت از طی چهل سال گذشته، اداره ما خود را به

هایی که عملکترد  ولتی استانی ازجمله وزارتخانههای دطریق همکاری سازنده با دستگاه

های جدید ما قرار دارد به اثبات رسانده استت. عملکترد متا در    ها در حیطه صالحیتآن

منتد و  وفصل صدها هزار شکایت فردی و نیز تحقیقات ما راجع به موضوعات نظتام حل

ده بته نفتع   ها به ارتقتای حکمرانتی و عتدالت فزاینت    پیشنهادهای اصالحی ما طی سال

ها نفر از اهالی انتاریو منجر شده استت. توفیتق متا در تبلیتغ عملکردمتان و بته       میلیون

نفعتان بتوده   نمایش گذاشتن ارزت کارمان، عنصری کلیدی در کسب اعتماد همته ذی 

های خبری متنعکس  طور گسترده در سامانههای ما بهاست. همچنین افزایش صالحیت

کند و به بتاال رفتتن انتظتارات عمتومی     هایی را ایجاد میششود. مسلماً این امر چالمی

شتود. در  های جدید ما باع  اصالحات شگرف میکنند صالحیتانجامد که فکر میمی

سازی کنیم، رویکترد  های ما به مردم این نکته مهم است که درباره نقشمان شفافپیام

ظارت عمومی درباره کارهایی که عنوان آمبودزمان تبیین نماییم و به مدیریت انتما را به

 قادر به انجام آن هستیم و یا قادر به انجام آن نیستیم، بپردازیم.

کند ازجمله اداره ما از ابزارهای ارتباطی متنوعی برای دسترسی به مردم استفاده می

های جمعی. متا حضتور آنالیتن و    ها و بروشور، درگاه اداره و رسانهانتشار اخبار، گزارت

عنتوان  ا ی از درگتاه اداره ازجملته بخشتی بت    یهاای خود را افزایش دادیم و بخشرسانه

هایمتان، نحتوه   را به نظارت جدیدمان اختصتاص دادیتم. در پیتام    «های متداولسؤال»

هتا بته   هتای استتانی را توصتیف کتردیم و نحتوه انتقتال آن      رسیدگی اداره بته پرونتده  

ویژه بر نقش ستنتی  س را توضیح دادیم و بهامنای مدارهیأتها و ها، دانشگاهشهرداری

هتای استتانی   وفصتل پرونتده  حل و بر عملکرد ما بر حتل عنوان آخرین راهآمبودزمان به

 مساعی تا حد ممکن و بدون نیاز به تحقیقات رسمی تأکید کردیم.ازطریق تشریک
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م، کته متا حضتور داشتتی     1ارائه ختدمات در ختارج از اداره  های در بسیاری از برنامه

هتای  های عالی را برای ما به وجود آورد تا با برخی از مردم همانند والدین بچته فرصت

 ها مالقات و تعامل داشتهدهندگان شهرداریها و مالیاتای، دانشجویان دانشگاهمدرسه

های مشتابهی دارنتد امتری مفیتد     هایی که صالحیتباشیم. مشورت با دیگر آمبودزمان

وانند مطالب آموزشی یا راهبردهایی برای رسیدگی بته شتکایات و   تها میخواهد بود. آن

 نیز پیشنهادهایی ارائه دهند.

ی اداره در موارد نادری که تحقیقات رسمی را آغاز کردیم بتر دیگتر امتیتاز دیرینته    

هتا. در تمتامی   تکیه کردیم: یعنی سیستم مستحکم رسیدگی به شکایات و پیگیتری آن 

محتتوای شتکایات و موضتوعات تکرارشتونده را رصتد      های ذیتل صتالحیت متا،    حوزه

 کنیم.می

هتزار پرونتده    8همچنان که در دومین سال از آغاز اختیارات جدید، اداره ما بیش از 

وفصل نموده؛ چندین تحقیق اتجتام داده و  ها را حلهای جدید صالحیتمربوط به حوزه

الت خود برای رسیدگی بته  اولین گزارت ساالنه خود را منتشر کرده است. تیم ما به ت

دهتد.  امنای مدارس ادامته متی  هیأتها و ها، دانشگاهم شکایات از شهرداریوجریان مدا

کنتیم  اقدامات ما برای ارائه خدمات در خارج از اداره در جریتان استت. متا تتالت متی     

های رسمی به سؤاالت جواب دهیم؛ درباره نقشمان اطالعتات  ازطریق حضور در مراسم

همواره در حال یتادگیری   توانیم کمک نماییم.نیم؛ و توضیح دهیم که چگونه میارائه ک

نفعان جدیدمان درباره موضوعاتی که با آن سروکار دارند و تتأثیر نظتارت متا بتر     از ذی

  مستأله دادهتا و بازخوردهتا دربتاره ایتن     آوری درونها هستیم؛ همچنین درحال جمعآن

همکاری جمعی و مؤثری را برای بهبود ختدمات   یگرتوان با یکدکه چطور می باشیممی

 عمومی در انتاریو برقرار نمود.

                                                           
1-outreach 
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تتوانیم دربتاره   پردازیم به همان میتزان متی  میا هپرونده وفصلهرچه بیشتر به حل

ارزت کارمان مسایل بیشتری را به اشتراک بگذاریم. این زمان مهیجی برای اداره ما و 

گتویی دولتت بته    متوازات پاستخ  ر کاناداست کته بته  برای چندین نفر از همکاران من د

شتاهد تیییترات مشتابهی در     گتویی و شتفافیت بیشتتر،   های مبتنی بر پاستخ درخواست

های بعدی این داستتان  اختیارت قانونی خود باشیم. مشتاقانه منتظر خواهم بود تا بخش

 با شما به اشتراک بگذارم.را رو های پیشدر سال
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های آمبودزمان نقش بررسی-های چسدگانه ادارات آمبودزمانیصالویتموضوع: 

 محیطیدر ووزه زیست

التحصیل دانشکده وقوق دانشگاه سخسران: ماهیتو شیسدو، کارآموز فوق دکترا و فارغ

 کیوتو

 چکیده:
کته در ستال    زیست و توسعهکنفرانس سازمان ملل درباره محیمزیست، در حوزه محیم

دسترسی به  تأمینبرگزار شد، مفهوم دسترسی به عدالت، در بستر در ریودوژانیرو  0991

زیست تعریتف گردیتد.   های مربوط به محیمگیریاطالعات و مشارکت عامه در تصمیم

کنوانستتیون مربتتوط بتته دسترستتی بتته اطالعتتات، مشتتارکت عامتته در ایتتن مفهتتوم در 

کنوانستیون   )موستوم بته   زیستگیری و دستیابی به عدالت در موضوعات محیمتصمیم

االجرا شد، توسعه پیتدا  الزم 1110امضا  و در  0995( که در در فنالند[ یشهر] آهاروس

 کرد.

، عمدتاً بتر نقتش   1هاصالحیتاین سخنرانی با هدف تمایز بررسی قضایی و بررسی 

زیستت استت. ایتن    گویی اجرایی تصمیمات مربوط به محیمبررسی آمبودزمان در پاسخ

بررستی در متورد حتوادی نیروگتاه      ستازوکار  هتای عملتی  ی رویهبح  بر مطالعه مورد

 متمرکز خواهد بود. ای فوکوشیماهسته

ای یادشتده از دوالیته   ترکیب سیستم بررسی در ژاپن به هنگام وقوع فاجعه هستته 

ها که متتأثر از  ها. بررسی صالحیتتشکیل شده بود: بررسی قضایی و بررسی صالحیت

آلمان است، بر سازوکار بررسی داخلی متمرکتز بنتا شتده     سیستم حقوق مدنی به سبک

ها قبتل از آغتاز بررستی قضتایی ضترورت      بود و در بیشتر موارد اتمام بررسی صالحیت

شد که از سه الیه تشکیل شده داشت. بررسی قضایی ازسوی دادگاه قضایی هدایت می

هتا، مجموعته   دادگتاه یک از ایتن  بود: دادگاه بخش، دادگاه عالی و دیوان عالی. در هیچ

                                                           
0- Merits Review 
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رو در ژاپتن  زیست متمرکتز باشتند، موجتود نبتود. ازایتن     تخصصی که برمدیریت محیم

 آمبودزمان پارلمانی و بررسی آمبودزمانی وجود نداشت.

تتوان در وهلته نخستت در ضتعف     های اساسی سیستم بررسی ژاپتن را متی  ویژگی

کرد. بتا ایتن ترکیتب،    ساختاری آن در توجه به تصمیمات محیم زیستی اداری خالصه 

مند در ژاپن وجتود نداشتت. در متورد بررستی قضتایی،      بررسی تخصصی و بررسی نظام

دادگاه کامالً از صدور آرای اولیه به دلیل فقدان تخص  الزم اکراه داشتت. افتزون بتر    

هتای یتک بررستی    تنها به این دلیل که بررستی صتالحیت  ها، نهاین، بررسی صالحیت

کننتده، از  دلیل عدم آمتوزت صتحیح متأموران بررستی    بلکه بهشد داخلی محسوب می

 استقالل اندکی برخوردار بود.

 عواقب فقدات بررسی دمبودزمات

، 0951در ستال  شتوروی  فاجعته اتمتی چرنوبیتل    از تترین درس عبترت   مهمواسطه به

شده بود. ای شدید در سطح جهانی شناختهضرورت آمادگی اضطراری برای حادثه هسته

مانع از فهتم درستت ایتن درس عبترت گردیتد. بتا        0حال در ژاپن، تسخیر نظارتیبااین

عنایت به این واقعیت بایتد بررستی شتود کته چترا چنتین فستادی سیستتمی در یتک          

تتا ستال    0971از دهته   نادیده انگاشته شتده استت.   1100کراسی پارلمانی تا سال ودم

هتا  ی بترق کته ایمنتی آن   ای بودن مجوز ساخت هفت نیروگاه هستهنعلیه عقال 1100

درباره ایمنی  ی بودن اولین تصمیمات ادارین. اما عقالگردیدتردید بود، اقامه دعوا  مورد

هرگتز شایستتگی    هاصالحیتها، بررسی با دقت بررسی نشده بود. در جریان دادخواهی

این موارد را به دلیل سطح نازل استقالل خود موردتوجه قرار نداد. بررسی قضتایی نیتز   

دلیل اصتلی، اعتمتاد آن بته قضتاوت     توجه کافی به عقالنیت تصمیمات اداری نداشت. 

                                                           
0 -Regulatory Capture دهد که نهادهای ست دولتی است و هنگامی رخ مییا تسخیر نظارتی نوعی شک

نفوذ خاص را که بر بخش صتنعت و  های ذیجای توجه به منافع عمومی، منافع سیاسی یا تجاری گروهنظارتی به
هتای  ها و گتروه د. هنگامی که تسخیر نظارتی اتفاق افتاد، منافع شرکتنکنهای دیگر تسلم دارند، تأمین میبخش

 م شود.یابد و درمجموع باع  متضرر شدن کل جامعه میعمومی ارجحیت میسیاسی بر منافع 
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ها بود. ایتن رویکتردِ   گیران اولیه و فقدان تخص  الزم در این زمینهکارشناسی تصمیم

گویی گردید که پیامد تسخیر سازوکار بررسی منجر به مخاطرات اخالقی و فقدان پاسخ

ور فوجیتا، قاضی سابق دیوان عالی طی سخنرانی ختود  دنبال داشت. پروفسنظارتی را به

در دانشگاه کیوتو اظهار داشت که دادگاه هرگز نباید به تصتمیمات اولیته اداری اعتمتاد    

 ازحدی داشته باشد.بیش

بتود کته علتت    کمیسیون مستقل بررسی حادثه فوکوشیما واحوال این در این اوضاع

ین کمیسیون یتک نهتاد موقتت و متشتکل از     ای را آشکار نمود. اای فاجعه هستهریشه

کارشناسان مستقل بود. کمیسیون مذکور فقم به مدت هفت ماه موجود بود اما به نحتو  

ای ژاپتن را  گویی در مقررات هستهآمیزی توانست تسخیر نظارتی و فقدان پاسخموفقیت

ن هتای قضتایی پنهتا   و بررسی صالحیتهای های متمادی از دید بررسیکه برای دهه

که مدل این کمیسیون برگرفتته از طتر  کمیستیون    مانده بود، آشکار کند. به دلیل این

حستاب  ودزمتان پارلمتانی بته   متحده بود، کامالً معادل یتک آمب تحقیقاتی کنگره ایاالت

اما باید به این نکتته تأکیتد کترد کته کمیستیون مستتقل بررستی پارلمتانی،         آمد، نمی

 ای فوکوشیما را آشکار کرد.هسته مند منجر به فاجعهمشکالت نظام

کمیستیون مستتقل بررستی حادثته     تا این لحظه بسیاری از پیشنهادهای حالاین با

    نهتاد نظتارتی جدیتد     تأستیس طور کامل اجرا نشده و مخصوصتاً پیشتنهاد   به فوکوشیما

انتتدازی مجتتدد عملیتتات دلیتتل برختتی مالحظتتات سیاستتی پیرامتتون تستتهیل در راهبتته

ای نادیده گرفته شده است. در عتو ، دولتت پیشتنهاد ختود را     برق هستههای نیروگاه

گو خواهد بود نه ارائه کرد که براساس آن، نهاد نظارتی جدید تنها در مقابل دولت پاسخ

 کمیسیون یادشده.
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 گیرینتیجه

محیطتی چنتین   از مطالب یادشده در مورد اهمیت بررسی آمبودزمتان در حتوزه زیستت   

های حل مشکالت سیستمی و ضتمانت  ها از تواناییاط کرد که آمبودزمانتوان استنبمی

روشتنی  اجرای پیشنهادهای خود برخوردارند. از دوران گذشته همچنان که مورد ژاپن به

توانند باعت  خطترات بستیار    محیطی، مشکالت سیستمی مینشان داد، در حوزه زیست

یست طبیعی و هم بترای جامعته   زهای غیرقابل جبرانی هم برای محیمجدی و خسارت

منتد عتاجز   های سیستم بررسی از توجه به مشتکالت نظتام  که دیگر الیهشوند. درحالی

هتایی  حتل راه هتا آن تواند به این مشکالت توجه کرده و برای رفعاست، آمبودزمان می

روشنی نشان داد بدون یک نظتارت مستتمر، حتل    ارائه دهد. همچنان که مورد ژاپن به

تواننتد  کته نهادهتای موقتت نمتی    سیستمی بسیار سخت خواهد بود. درحتالی  مشکالت

تواند موارد موردنظر را تا زمان حصول آمبودزمان می ،پیشنهادهای خود را پیگیری کنند

بنتابراین نقتش آمبودزمتان بترای     ، اطمینان از اجرای پیشنهادهای خود پیگیری نمایتد 

زیستت، اساستی   ب در حوزه محیموفصل مشکالت سیستمی و تحقق حکمرانی خوحل

 است.
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 های چسدگانهموضوع: آمبودزمان و صالویت

 سخسران: نیکوال ویلیامز، آمبودزمان رسیدگی به شکایات نیروهای مسلح بریتانیا

 چکیده:
هتایی را در پتی دارد کته    دانیم جایگاه هر آمبودزمتانی، چتالش  همچنان که همه ما می

تتر از نقتش دیگتری نیستت امتا بتاهم       راحتت  مخت  آن نقش است. یک نقش هرگز

هتای چندگانته آن   اند. وقتی خواستم درمتورد موضتوع آمبودزمتان و صتالحیت    متفاوت

ها را درک کنم. دیدگاهی کته متن از ایتن موضتوع     صحبت کنم سعی کردم این تفاوت

 تنها ممکن است متمایز باشد بلکه جالب نیز هست.دارم نه

کمیستیونر   02عنوان یکتی از  ولین نقش نظارتی من بهسال کار وکالت، ا 01بعد از 

آغاز شد و سته ستال طتول کشتید. ایتن       کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات پلیس

معنی که نقش نستبتاً آستانی را    بدین ،های خیلی خاص بودکمیسیون، نهادی با ویژگی

فکتر   انتختاب شتدم   کمیسیونر شکایات جزیره کتیمن عنوان که بهعهده داشت. وقتیبر

مرا برای  کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات پلیسکردم تجربه من درکمیسیونر می

هتا بتا   زودی متوجه شدم ایتن چتالش  به اما ،مواجهه با هرگونه چالشی آماده کرده است

 تجربه قبلی من هیچ شباهتی ندارند.

ی از جای ایفای نقش یکتماماً متفاوت بود، یعنی به کمیسیونر شکایات، چیزینقش 

کمیسیونر دارای نقش محدود، تنها کمیسیونری در دولت کوچک کتیمن بتودم کته     02

های مدیریت عمومی جزیتره را تحتت پوشتش قترار دهتد.      صالحیت داشت همه جنبه

عنتوان کمیستیونر شتکایات، اداره متن     هزار نفر بود. به 21بر جمعیت جزیره کیمن بالغ

 خود داشته باشد. دستگاه دولتی را تحت پوشش 92وظیفه داشت 

 21که من این سمت را برعهده گرفتم سطح اعتماد به کمیسیون شتکایات  هنگامی

های صورت گرفته در های آموزشی و فعالیتدرصد بود. استانداردسازی تحقیقات، برنامه

ای، موجب شد تا سطح اعتماد خارج از اداره و با تعهد به رفتار توأم با انصاف و کار حرفه
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درصد افزایش یافت. این سطح اعتمتاد   72کردم به که اداره را ترک میگامیعمومی هن

ستالی کته از    2های حکومتی نیستت. طتی   لزوماً به معنای مقبولیت در بین همه بخش

گذرد، تصمیماتی گرفتم که چندان موردپسند واقع نشتد امتا تصتمیمات    انتصاب من می

چیزهایی چتراغ انتداختم کته در مستیر     شد، من بر روی درستی بودند که باید اتخاذ می

 هاست.نادرست قرار داشت که خطاهای مالی جدی ازجمله آن

ام. درنهایتت  پذیری خودم بستیار آموختته  سال، درباره خودم و انعطاف 2در طی این 

ها نصیب من شد دیدگاه جدیدی درباره نقش آمبودزمان بود که آنچه از همه این چالش

ه مفید خواهد بود و درواقع برای من نقتش جدیتدی را رقتم    برای من همیش مسألهاین 

طرفتی و  خواهد زد. خوشبختانه آنچه به قوت خود باقی است تعهد من به استقالل، بتی 

 -کنتیم ها را فراهم متی فارغ از صالحیت یا تعداد جمعیتی که نیازهای آن –درستکاری 

کننتده  راستتی متنعکس  نی بهکند هر آمبودزمااند که تضمین میهاییها ارزتاست؛ این

 عدالتی در هرجایی، مبارزه کند.و با بی منافع عموم باشد
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 مسظور پاسداری مؤثر از وقوق بشربه موضوع: کارکرد چسدگانه اداره کسترل یوان

 یا چانگ، رئی  اداره کسترل تایوان –سخسران: دکتر پو 

 یوانهو بو، آمبودزمان اداره تا -سخسران همراه: دکتر تزانگ

 چکیده:
هر کشوری بایتد   های اخیر حقوق بشر جهانی شده است. براساس تجربه عملی،در سال

شتترط را انجتتام دهتتد. اول برقتتراری بتترای تحقتتق پاستتداری از حقتتوق بشتتر دو پتتیش

المللتی  بین هایهنجارهایی از طریق لوایح داخلی مرتبم با حقوق بشر و تصویب پیمان

زمینته   ارهایی که مستلزم تشکیل نهادهایی مستئول در حقوق بشر. دوم برقراری سازوک

تایوان با تصویب قوانین اجرایی بته   1119باشد. از سال اجرا و نظارت بر حقوق بشر می

دانیتد  طور که میزمینه حقوق بشر وارد شده است. همان در المللیهای متعدد بینپیمان

ا کشتورها را در امتر   تصتویب کترد تت    را« اصتول پتاریس  »سازمان ملل  0992در سال 

معیتار را   1نهادهای ملی حقوق بشری تشویق و کمک نماید. این نهادهتا بایتد    تأسیس

           استتتقالل کتته از ستتوی قتتانون یتتا قتتانون اساستتی تضتتمین شتتده  -0بتترآورده ستتازند: 

   برختورداری از اختیتارات تحقیقتی کتافی      -8ختودگردانی   -2گرایی در اعضا کثرت -1

 ی مبتنی بر حقوق بشر جهانی.اختیار قانونی گسترده -1کفی منابع م -2

اند که ما بایتد نهتاد   کردهاز بیش از یک دهه گذشته، برخی از مردم ما استدالل می

هتا ایتن موضتوع را    ملی حقوق بشری منطبق با اصول پاریس ایجاد کنیم. هرجا که آن

گرفت چراکه درحال حاضتر  می دادند، کارکردهای اداره ما موردبح  قرارمدنظر قرار می

 کند.زمینه پاسداری از حقوق بشر ایفا می نقش بسیار مهمی در کنترل اداره

نظیری از کنترل و نظارت را در بتین پتنج   تایوان[ سیستم بی] امروزه جمهوری چین

های اجرایی، قتانونی و قضتایی، دو   قوه حکومت مرکزی اتخاذ کرده است. درکنار شعبه

 ی شعبه بازرسی و کنتترل ایجتاد شتده استت. ایتن پتنج شتعبه، یتوان        شعبه دیگر یعن

(yuans) شود. بازرسی یوان برای ایتن بته وجتود آمتد کته از کیفیتت کتار        نامیده می
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هتای شتیلی   کارمندان دولت، از مشاغل متعددِ مجوزدار و نیز از عادالنه بتودن فرصتت  

ر اصل برای پیشگیری از فساد دیگر، اداره کنترل یوان دعبارتاطمینان حاصل نماید. به

وجود آمد و از جایگاه قانون و ارتقای حکمرانی خوب و همچنین برای حاکمیت قانون به

 اساسی برابری با چهار شعبه دیگر برخوردار است.

شکایات عموم مردم در باب تصتمیمات،   اداره کنترلمانند اکثر ادارات آمبودزمان، به

دهد. وظیفته متا، حمایتت از    تی را مورد بررسی قرار میهای دولانگاریاقدامات یا سهل

مردم در برابر نقض حقوق، سو استفاده از قدرت، اشتباه، قصور، تصتمیمات ناعادالنته و   

تتر نمتودن   حال از بهبود متدیریت عمتومی و نیتز از شتفاف    سو  مدیریت است. درعین

 م.کنیشتر در برابر مردم حمایت میگویی بیاقدامات دولتی و پاسخ

 اقدامات اداره کنترل یوات درزمینه حقوق بشر

المللی امروزه، تایوان فعاالنه متعهد به اجرای تعهدات مربوط به قوانین حقوق بشری بین

کمیته صیانت از حقوق بشر را ایجاد کترده استت.    اداره کنترل یوان 111است. از سال 

پیشنهاد  ،با نقض حقوق بشرهای مرتبم پرونده کارکرد اصلی این کمیته، افشا و بررسی

نظتارت بتر اجترای هنجارهتای حقتوق بشتری        ،اقدامات مقتضی مربوط به حقوق بشر

حقتوق بشتر در ستطح     هتای هماهنگی با گروه ،المللیالمللی در سطو  مختلف بینبین

بتا موضتوعات حقتوق بشتری و انتشتار       هتایی برگتزاری کارگتاه   ،المللتی داخلی و بتین 

 های حقوق بشری است.مایهبن رتبم بام های تحقیقاتیگزارت

 اداره کنترل یتوان درست مانند بیشتر ادارات آمبودزمان کالسیک در سرتاسر جهان، 

منظور تحقیق درباره هرگونه تخلف دولتی در همته ستطو  استتفاده    از اختیارات خود به

ز ایتن  کنتد. برختی ا  هزار شکایت مردمی دریافت می 02کند. این اداره ساالنه حدود می

نوبتت متورد   وتحلیل دقیتق توستم کارکنتان اداری، بته    شکایات بعد از ارزیابی و تجزیه

توانتد بته تحقیقتات خودخواستته دربتاره      میاداره یوانگیرد. همچنین رسیدگی قرار می
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ای یا دیگر منابع اقتدام  های رسانهمند بر مبنای گزارتتخلفات دولتی یا مشکالت نظام

 کند.

مورد گزارت تحقیقاتی را به سترانجام رستاند    101 ره کنترل یوانادا 1102در سال 

درصد مربوط به موضوعات حقتوق بشتری    28بر  مورد یعنی بالغ 008ها که در بین آن

بود. بیشتر تخلفات حقوق بشری مربوط به دولت استت، بستیاری از ادارات آمبودزمتان،    

های دولتی را مورد بررسی شکایات حقوق بشری ناشی از سو  مدیریت و تخلفات بخش

که نهادهای دولت نتوانند به نحو صحیحی اختیاراتشان را اعمتال  دهند. هنگامیقرار می

کنند ممکن است نقض حقوق بشر صورت گیرد. ممکن است گتاهی اوقتات نهادهتای    

دولتی مستقیماً حقوق بشر را نقض نمایند و اغلتب ایتن نهادهتا در مقابتل سو استتفاده      

 «حقتوق بشتر جمعتی   »یتا   «نسل سوم حقوق بشتر »اند. اصطال  نفعلحقوق بشری م

شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هم حقوق توستعه استت کته تحقتق ایتن      

حقوق مستلزم اقدام یا مداخله مثبت و فعال دولت است. بنابراین از رهگتذر نظتارت بتر    

بنیادی و ترویج حقوق  دیتواند به پاسداری از حقوق بشر فرمیاداره کنترلاقدام دولت، 

 جمعی یاری رساند.

ریشه در سیستم سنتی دارد که در چین باستتان اجترا    اداره کنترل یوانکه ازآنجایی

دادن هتر امتور   خاص خود مبنی بر تحت پیگترد قترار   تواند به وظیفهشده است، میمی

یت که این اداره رغم این واقعدولتی که تخلف شدید از قوانین کرده باشد، اقدام نماید به

وفصتل اختالفتات از طریتق    های بتدیلِ حتل  برخالف بسیاری از ادارات دیگر، به روت

 شود.گری، مصالحه یا گفتگو متوسل نمیمیانجی

اعمتال   کمیستیون عمتومی  ها به های تحت بررسی تا زمان ارجاع آنتمامی پرونده

یدترین مجتازات ایتن   باید محرمانه بتاقی بمانتد. شتد    صدور رأی برای مجازات تنبیهی

 جایی از ادارات است.هکمیسیون اخراج یا جاب
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های تحت پیگرد، مورد بررسی واقتع شتد کته    چهارده مورد از پرونده 1102در سال 

و برای اقدامات تنبیهی به کمیسیون ارجاع گردیتد و تنهتا یتک     تأییدها مورد از آن 02

نفر از متأموران دولتتی تحتت     20ع پرونده، درمجمو 02پرونده کنار گذاشته شد؛ از این 

ودنتد؛  نفر از پرستنل نظتامی ب   2ها از مأموران اداری و نفر از این 15پیگرد قرار گرفت؛ 

 داد.رتبه تشکیل میشده را مقامات ارشد عالی بیش از نصف افراد یاد

 گیرینتیجه

ن را های سراسر جهتا ای است که قویاً دولتتوسعهصیانت از حقوق بشر موضوع درحال

درگیر خود کرده است همچنان که همیشه از بخش عمومی این انتظار بتاال وجتود دارد   

ها حقوق بشر را محترم شمرده و به ترویج و صتیانت از آن اقتدام خواهنتد کترد.     که آن

عنایت دقیق به این موضوع، اقدام هماهنگ همه نهادهای عمتومی دولتتی در سراستر    

هتا ازنظتر   هتای موجتود در بتین ملتت    م همه تفتاوت رغکشور را ایجاب خواهد کرد. به

های صیانت از حقوق بشر که منجر بته  های حقوقی و اولویتتاریخی، سیاسی و سیستم

هتای مختلفتی گردیتده، اداره    نهادهای ملی حقوق بشری ذیل عناوین و متدل  تأسیس

 .کند تا این امر میسر شودآمبودزمان با ایفای نقش بسیار مهم و مؤثر کمک می
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های عمومی محلی برای تسهیل موضوع: توضیح نحوه همکاری با کتابخانه

 دسترسی الکترونیکی آسان شهروندان به اداره آمبودزمان

سخسران: سلمان فاروقی، آمبودزمان فدرال پاکستان، رئی  مسطقه آسیای مؤسسه 

 المللی، رئی  انعمن آمبودزمان آسیاییآمبودزمان بین

 چکیده:
قیتد شتده، کستانی کته قتانون       0972ای در قانون اساسی ن که به نحو شایستههمچنا

هتای منتدرج   اساسی ما را نوشتند به اهمیت اداره آمبودزمان واقف بودند. اصول سیاست

هزینته و ستریع بترای متردم     دادرستی کتم   تأمیندر قانون اساسی، دولت را موظف به 

 0952استی، اداره آمبودزمتان فتدرال در    کند. درنتیجه چنین تعهد قانون اسپاکستان می

هتای صتورت گرفتته    عتدالتی منظور تشخی ، تحقیق، جبران و تصحیح هرگونه بتی به

رو در راستتای ارتقتای   ازسوی نهادهای دولت فدرال و کارکنانشان ایجاد گردیتد. ازایتن  

سازی دادرسی سریع و بدون هزینته بترای   گویی، کارایی و فراهمحکمرانی خوب، پاسخ

اداره  02آبتاد قترار دارد و دارای   کنتیم. اداره مرکتزی در استالم   موم مردم تالت متی ع

های استانی و دیگر مناطق مهم پاکستان گسترده ای است که در سراسر پایتختمنطقه

های مختلف حکومت فدرال نظیر شده است. طیف وسیعی از ادارات آمبودزمان در بخش

از آزار زنان در محیم کار ایجاد شده است. به همتین  مالیات، بانکداری، بیمه و ممانعت 

هتا و  هتای استتانی و تعتدادی از بختش    های استانی در سطح پایتختترتیب آمبودزمان

پاکستتان   هتای آمبودزمتان انتد. در کنتار ایتن، مجمتع     ها درحال فعالیتزیرمجموعه آن

تقتای حکمرانتی   منظتور ار بته  1100های فدرال و استانی از ستال  متشکل از آمبودزمان

 اند.خوب در کشور شروع به فعالیت کرده

های متوالی به تقویت گردید، دولت تأسیسکه اداره آمبودزمان فدرال  0952از سال 

باع  تیییرات اساستی   1102اند. اما دخالت پارلمانی عمده در سال این نهاد کمک کرده

ه شکایات بعضاً چندین متاه  رسیدگی ب 1102در کارایی و اثربخشی اداره گردید. قبل از 
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االجرا شدن قانون، زمان رسیدگی به هر شتکایتی  کشید. با الزمتا چندین سال طول می

روز  82هتا بایتد طتی    ختواهی روز تعیین شده است و بترای تمتامی فرجتام    11حداکثر 

واسطه قانون جدید، اختیارات قانون متدنی بته آمبودزمتان فتدرال     گیری شود. بهتصمیم

ده است. همچنین طبق همین قانون صالحیت آمبودزمتان فتدرال گستترت    تفویض ش

پیدا کرد تا صالحیت آن شامل همه نهادهایی شود که دولت فدرال در آن سهیم بوده و 

 رسانی آن توسم دولت صورت گرفته است.که اعطای مجوز، ثبت و اطالعیا این

حداقل رساندن وقتوع ستو    منظور به با هدف تمرکز بیشتر بر اقدامات پیشگیرانه به

منظور بهبود حکمرانتی، مبتادرت   مدیریت از سوی نهادهای دولتی و انجام اصالحاتی به

های دائمی یا مشورتی متشکل از کارشناسان برجستته نمتودیم. چنتد    به تشکیل کمیته

انتد کته طیفتی از    زده های یادشتده بته انجتام مطالعتات عمیقتی دستت      مورد از کمیته

هتا، شتفافیت در تتدارکات عمتومی، کتارکرد      های پلتیس، زنتدان  ستگاهاصالحات در ای

شده است. نهادهای نظارتی و پیشنهادهایشان برای حکمرانی خوب به مورداجرا گذاشته

ها با ، طرحی را برای رسیدگی به شکایات ازسوی کودکان و مرتبم با آنکمیسیونر ملی

تا آمبودزمان فدرال را قادر سازد  توجه به موضوعات حقوق کودکان تهیه کرده استبذل

کنوانستیون  سازد و منطبق بتا  مندی که حقوق کودکان را متأثر میمسائل نظام پیرامون

 به دولت، مشاوره دهد. استسازمان ملل درباره حقوق کودکان 

پاکستان ازنظر جمعیت، ششمین کشور جهان است که امروزه شمار جمعیتت آن بته   

هتا  زیرمجموعته آن  291ناحیته و   089رسد. کل کشور بته  یمیلیون نفر م 092بیش از 

کنند. در استتان  تقسیم شده است. اکثریت مردم در نواحی روستایی دوردست زندگی می

ای های جتاده نفر برای هر کیلومترمربع است و شبکه 82بلوچستان، تراکم جمعیت تنها 

نیستت. در ایتن   ونقتل در سرتاستر نتواحی روستتایی کشتور مطلتوب       و امکانات حمتل 

واحوال، برای شاکیان دسترسی به اداره آمبودزمان که عمدتاً در مراکتز استتانی و   اوضاع
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باشد. سیستم، بتار ستنگینی را بتر    برخی شهرهای بزرگ مستقر است، بسیار مشکل می

 کشد.ها طول میدوت دارد و در بسیاری از موارد اجرای عدالت سال

هزینه و سریع برای همته متردم، اخیتراً از طریتق     دادرسی اداری کم تأمینمنظور به

در تمامی نهادهای فدرال از بین مقامات ارشدِ شاغل مأموران رسیدگی به شکایاتتعیین 

ستوی رئتیس نهتاد    عمل جدیدی زدیم. این مأموران از در اداره مربوطه، دست به ابتکار

انتد.  روزه 02شود و مستئول رستیدگی بته شتکایات در بتازه زمتانی       مربوطه تعیین می

شده، شتکایات  که مأموران رسیدگی به شکایات از نهاد، نتوانند در مدت تعییندرصورتی

بررسی و تحقیق به اداره آمبودزمان  برایصورت خودکار را مورد رسیدگی قرار دهند، به

تواننتد بته   دسترس برای مردم ستتم دیتده استت و متی    شود. این گزینه قابلارجاع می

 وفصل فوری شکایتشان شوند. ی به شکایات رجوع کرده و خواهان حلمأموران رسیدگ

 دهد به شر  زیر است:قانونی که اختیار چنین عملی را می ماده

محتستب ]آمبتودزمن[ اختیتار خواهتد داشتت تتا        -غیررس ی منازعاات  وفصلحل

 وفصل دوستانه.... بدون نیاز به برگه مکتتوب و غیررسمی از طریق آشتی، حل صورتبه

 بدون نیاز به ثبت شکایات یا انتشار هرگونه اعالم رسمی، به شکایات رسیدگی نماید.

دسترسی بیشترمردم به  برایسازی و گسترت خدمات خارج از محل منظور بهینهبه

خدمات اداره، مخصوصاً در نواحی دوردست، ابتکار عمل جدیدی به مرحله اجرا گذاشتته  

محل به اجترا   782نامیده شده و در  «یع شکایاتوفصل سرحل» شده است. این ابتکار

ی مراکتز و ادارات محلتی از   کننتده درآمده است. براساس این ابتکار، مأموران رستیدگی 

وفصتل  منظتور رستیدن بته حتل    ها بازدید کرده و بته های آنهمه نواحی و زیرمجموعه

کل وقت صرف  کنند.گری میعادالنه و منصفانه بین شاکیان و نهادهای دولتی میانجی

 روز طول بکشد. 12ها نباید بیش از یافته تأییدشده برای تحقیق، ارزیابی و 
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روز داریتم کته بترای همته شتاکیان و      بته  رسانی مدیریت شکایاتسیستم اطالعما 

نهادهایی که خواهان آگاهی از میزان پیشترفت در رستیدگی بته شتکایات هستتند، در      

 باشد.دسترس می

سرپرستی بانک جهتانی انجتام گرفتته و جزئیتات آن      بای که مطالعه تحقیقی اخیر

 «وفصل ستریع شتکایات  حل»منتشر شده حاکی از تصدیقِ کامل نحوه اجرا و روال کار 

است. بررسی مستقل دیگتری تحتت سرپرستتی بانتک جهتانی دربتاره عملکترد نهتاد         

شتاکیان  درصتد   91تنها دهد که نه( نشان می1102-1102) آمبودزمان فدرال پاکستان

درصد نتیجه تحقیقات متا   011کنند بلکه عملکرد ما را خیلی خوب یا خوب ارزیابی می

شده، نهایی گردیده است. ایتن مطالعته، اداره آمبودزمتان فتدرال     در بازه زمانی مشخ 

 بندی کرده است.گوترین نهادها در کشور ردهعنوان یکی از کارآمدترین و پاسخبه

نمونته دیگتری از ستازوکارهای پویتا و      «صل سریع شکایاتوفحل»بنابراین برنامه 

کنتد و بتا استتقبال    منعطفی است که نهاد آمبودزمان فدرال پاکستان آن را دنبتال متی  

 اند.مند شدهها بهرهعمومی روبرو شده است. تقریباً سیصد هزار خانواده از این طر 
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 دید بلژیکموضوع: جامعه پسا دیعیتال جدید، آمبودزمان بازنشستگی ج

 سخسران: جین ماری هانسن، بازرس اداره آمبودزمان بازنشستگی بلژیک

 سخسران همراه: تو نی واندر استین، بازرس اداره آمبودزمان بازنشستگی بلژیک

 چکیده:
شناس عضو دانشگاه فرانسه، جهان، اولتین  دان و معرفت، ریاضیمیشل سری، به عقیده

ه استت کته بته چنتدین هتزار ستال قبتل از مستیح         تیییر را با اختراع خم تجربه کترد 

جهتان   ،زعم او، این تیییر سرآغاز انتقال به عصر جدید شد. با اختراع ختم گردد. بهبرمی

را به بارآورد که تحلیل یا از  -بعضاً منفی -کامالً تیییر کرد. این تحول، تأثیراتی شگرف

ه تیییتر، ایتن استت کته     بین رفتن رسوم شفاهی و زوال ذهنی از آن جمله بود. خصیص

 آفریند.ها را با خود به همراه دارد و چیزهای بدیعی را میدگرگونی

ع وچاپ بته وقت   سال پیش در اروپای قدیم با اختراع ماشین 211دومین تیییر حدود 

هایی ایجاد شدند که تقریباً ها توسعه پیدا کردند و مکانپیوست. با این اختراع، کتابخانه

هتا و در یتک مکتان، قابتل     باره وضعیت تمتدن متا در قالتب کتتاب    همه نوع دانش در

های اروپایی در آن زمان توستعه یافتنتد کته همگتی     گردآوری بود. برای مثال دانشگاه

زمانی بود کته در اروپتا   باهم رقابت داشتند. این هایشانزمینه وسعت کتابخانه در ویژهبه

 .ب کوپرنیکی و نظریه خورشیدمحوریتیییر پارادایمی گسترده اتفاق افتاد یعنی انقال

من صنعت چاپ و انتشارات گسترده، دسترستی یکستان همگتان بته محتتوای      به یُ

 کراسی کمک نمود.وها فراهم شد و این امر به توسعه دمکتاب

اتفتاق افتتاد و مقتاالتی در     0991تیییر سوم با ظهور عصر دیجیتال در اویتل دهته   

ن دیجیتالی به چاپ رسید. درواقع همین زمان بود کته  ها در ستایش این ربعِ قرروزنامه

هتای  سازی شد و قابلیتت زمان کوچک مرورهای شخصی پدید آمد که بهتدریج رایانهبه

 شان توسعه پیدا نمود.فنی
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ها را تحتت اثتر قترار داد: مستائل اجتمتاعی، فرهنگتی،       تحوالت مذکور همه حوزه

آن همگی تحتت تتأثیر قترار گرفتت ازجملته      شناسی و مانند پزشکی، علوم، هنر، ستاره

انداز خود را حتول محورهتای   رو ما اخیراً چشموظیفه آمبودزمانی قانون اساسی ما. ازاین

 بازسازی کردیم: زیر

 ایافزایش کار حرفه 

 توسعه مشارکت با ادارات بازنشستگی 

 ی ادارهتوسعه وجهه 

 تقویت اقتدار اخالقی 

 تأمینی بیمه اط به جزئیات مشخصاتِ شاکیان دارهای مربودسترسی به پایگاه داده

های متعتددی بترای   افزارهای ادارات بازنشستگی، مزیتاجتماعی و نیز دسترسی به نرم

هتای  کند. در عصر پسا دیجیتال، دسترستی آمبودزمتان بته داده   آمبودزمان ما ایجاد می

نی را مشاهده کنیم که دهد تا در صفحه رایانه هماای به ما امکان میبازنشستگی رایانه

عالوه زمان بررسی شکایات به نحو بیند. بهات میفرد بازنشسته شاکی در صفحه رایانه

 رود. بترای مثتال مشخصتات   یابد و برخی تأخیرهتا از بتین متی   چشمگیری کاهش می

شتود و  صورت آنی هویدا میها بههای آنشاکیان بازنشسته به دلیل دسترسی به پرونده

افزایش اثربخشی اقدامات ما، هرگونه تشریفات به حداقل ممکتن رستیده و از   موازات به

 ها نسبتاً افزایش یافته است.سوی دیگر کیفیت کنترل

افتزار ختدمات بازنشستتگی    گذشته از این، چالش واقعی این است کته تحتول نترم   

 باشد. در ایتن راستتا، مخصوصتاً   مستلزم آموزت دائمی آمبودزمان و کارشناسان آن می

افزایتی تقویتت گردیتده    ارتباط با ادارات بازنشستگی دائماً برقرار شده و همکاری و هتم 

های دیجیتالی در انجامِ وظیفه بته معنتای   است. نهایتاً گسترت فزاینده استفاده از روت

، بدون مزیتت  مسألهکند و این توقف نیست بلکه برعکس امکان دورکاری را فراهم می

 نیست.
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واسطه افزایش کیفیتت و سترعت   قوقی مرتبم با بازنشستگی بهکاهش اختالفات ح

ها برداشتته استت. همچنتین    رسیدگی، به طرز محسوسی بار سنگینی را از دوت دادگاه

هتای  وتحلیل نهادهای رسمی دیگر نظیر دیوان محاسبات کته مستئولیت کنتترل   تجزیه

ای بستیار دقیتق   تر شتده و از طریتق نظترات و پیشتنهاده    دارند، غنیخاص را بر عهده

 آمبودزمان، تقویت گردیده است.

وتحلیتل متا، یکتی از    رو آگاهیم. مطتابق تجزیته  وضو  از برخی خطرات پیشما به

توانتد حتریم   استت کته متی    «تتر برادر بزرگ»شدن به ترین خطرات، خطر تبدیلبزرگ

ای هت ضتمانت  تتأمین  برایهایی در این زمینه خصوصی را تحت تأثیر قرار دهد. پادمان

 الزم اندیشه شده است.

نوعی ستندرم استتکهلم    تواند اتفاق افتد که آمبودزمان، قربانیهمچنین این امر می

جتای  هافزارهتای اطالعتات ادارات بازنشستتگی، بت    مالحظه نرم ترتیب که بااینگردد به

 حمایت از شهروندان جانب دولت را بگیرد.

رمانی، پیشگیرانه، آموزشی و مانند آن های دکه اداره ما دارای نقشنتیجه سخن این

تنهتا تتداوم   است. دیگر وظایف ما مانند پذیرت افراد، ابراز همدردی و گوت فرادادن نه

که در آن بیشتتر امتور خودکتار شتده و      –دارد بلکه نسبت به گذشته در عصر دیجیتال

ماس با تر هم شده است. اختصاص وقت برای تمهم -شودبدون دخالت انسانی اداره می

ترین نکته نگرانی ویژه کسانی که با پیشرفت دیجیتالی مشکل دارند، به مهمشاکیان به

تواند آمبودزمتان را از واکتنش فتوری و نیتز داشتتن      نمی مسألهما بدل شده است. این 

توانایی شناسایی تبعیض و مفهوم تحول اجتماعی بازدارد. اداره ما متعهد به حرکتت بتا   

 م با شرایم دیجیتالی است.زمان و تطبیق مداو
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پروفسور وولفگانگ در جریان ستخنرانی جتذاب ختود در کنگتره اروپتایی مؤسسته       

کتنم. بته گفتته وی    ای را بر زبان آورد که مایلم به آن اشارهالمللی جملهآمبودزمان بین

 .«کراسی استودم 1آمبودزمان دیوار آتشین»

 و همراهی با آن هستیم.در این عصر تحول دیجیتالی، ما مایل به مساعدت 

 

                                                           
0-firewall  ایرایانته است که از دستتیابی غیرمجتاز بته یتک سیستتم       هاییبرنامهنام عمومی یا دیوار آتشین 

 م .کنندجلوگیری می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
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 های ابتکاری در عملکرد آمبودزمانموضوع: ایده

 سخسران: لشل ابل سووالن، بازرس اداره آمبودزمان لسوتو

 چکیده:
های صتالحیت آمبودزمتان لستوتو بته     حوزه 0991،قانون آمبودزمان 7بر اساس بخش 

 شر  زیر است:

 عدالتیبی 

 سو  مدیریت 

 فساد 

 نقض حقوق بشر 

 ،زیست یا اکوسیستم.کاهش، نابودی یا آلودگی منابع طبیعی و محیم فرسایش 

که به نحو مؤثر عمل کنتد  اداره آمبودزمان همانند هر نهاد حاکمیتی دیگر برای این

طرفتی، درستتکاری،   باید ریشه در اصول اساسی حکمرانی ختوب یعنتی استتقالل، بتی    

 شد.ای و خدمات محور داشته باشفافیت، اثربخشی، کار حرفه

هتای سیاستی یتا ستایر     استقالل به معنای تسلیم نشدن در برابر دولت و نفوذ گروه

تترین راه بترای ارتقتای استتقالل ِ     ها در اتخاذ تصمیمات آمبودزمان استت. ستاده  گروه

هایی را در چارچوب قانون تحکتیم نمتود.   اقدامات و تصمیمات این است که باید پادمان

کنند که آمبودزمان در هم دیگر قوانین صریحاً عنوان میدر لسوتو، هم قانون اساسی و 

 اعمال اختیارات قانونی خود نباید ذیل دستورات یا اقتدار هرگونه شخصی قرار گیرد.

ارتقای پذیرت عمومیِ تصمیمات  طرفی برای استقرار درستکاری و اعتبار نهاد وبی

عمل کند؛ بایتد در اقتدامات    است؛ اداره یا نهاد باید با شجاعت مستقلآمبودزمان الزم 

طرفی و استقالل در تصتمیمات، درستتی ایتن تصتمیمات     طرف باشد؛ بدون بیخود بی

اعتبار نهاد را با مشکل مواجته   به ،باور عمومی اعتقادشود و احتماالً با مشکل مواجه می

طترف تصتور کننتد؛    مهم است که عموم متردم، اداره آمبودزمتان را بتی    خیلی کند.می
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استت کته تمتامی تصتمیمات و      مستأله ن راه برای تحقق این امر، تضتمین ایتن   بهتری

 شود.می رسانیو به نحو مؤثری تبلیغ و اطالع باشداقدامات، شفاف و عادالنه 

ها و مردم انتظار دارند که بودجه مالی برای ای، دولتدر مورد اثربخشی و کار حرفه

شده بته نحتو   فاده قرار گیرد و خدمات ارائهاست اداره نهادهای نظارتی باید عاقالنه مورد

مؤثری صورت گیرد. یک نهتاد نظتارتی موفتق بایتد دارای ستالمت اداری، کتارایی و       

اثربخشی باشد. این خصوصیات در زمان فقدان اعتماد، به ایجاد اعتماد عمتومی کمتک   

 کنند.می

ری است ای در نهادهای نظارتی مستلزم فرایندهای صحیح و خدمات محوکار حرفه

دیتده و  آموزت خوبیشود؛ الزم است همه کارکنان بهکه توسم کارکنان ماهر انجام می

زمینته وظتایف    استانداردهای فنتی بتاال در   کاربردنههای ضروری برای بدارای مهارت

ای ملموس در نهادهای نظارتی موجب سو ظن نستبت  شان باشند. فقدان کار حرفهفنی

 متقلبانه بودن فعالیت اداره و درنتیجه فقتدان اعتمتاد عمتومی    اشتباه بودن و احتماالًبه 

کته فلستفه   –شود. نهادهای نظارتی تنها مسئول ارائه خدمات به اجتماعات ختود را  می

نفعان از عملکترد نهادهتای نظتارتی در    بر عهده ندارند، ادراک ذی -هاست وجودی آن

تکاری و کتارایی نهادهتا، امتر    های عمومی نسبت به درستحت تأثیر قرار دادن قضاوت

 حیاتی است.

برای سطو  مختلتف   1های آموزشی حساس سازیبدین منظور بر برگزاری کارگاه

ایتم.  طور خاص متمرکز بودهعام و اعضای پارلمان و وزرای کابینه به طوربه قوه مجریه

ی افتراد  آموزشی ملی را بترا  های، این اداره کارگاه0992اداره در سال  تأسیساز زمان 

 دهی و میزبانی کرده است:زیر سازمان

 اعضای پارلمان 

 رهبران ملی 

                                                           
1- sensitization workshops 
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 غیردولتی هایها و سازمانرسانه 

 های دولتیرؤسا و معاونان اصلی شرکت 

 ساختار فرماندهی ارتش، امنیت ملی، اداره پلیس و اداره تأدیب 

های ریق کارگاهنفعان مختلف از طها، آمبودزمان با ذیعنوان بخشی از این برنامهبه

نفعتان ترتیتب   ها برای همه ذیها در تعامل است. این کارگاهآموزشی و سایر گردهمایی

ها در ایجاد نهادهای مؤثری که باعت  ارتقتای کتارکرد    که همه آن داده شده است چرا

ها بسیار مهم هستند و روابم کتاری  کنند. این کارگاهشوند، نقش ایفا  میآمبودزمان می

 .نمایندمی نهادها و اداره آمبودزمان را هماهنگ بین این

هتای انتدکی در   که ممکن است به دلیل شرایم ختاص هتر کشتور، تفتاوت    درحالی

روی های مشابهی پیشتوان گفت که چالشها وجود داشته باشد، میعملکرد آمبودزمان

وزرا در  نیست. برختی از  بخشهمه ما قرار دارد. سطح همکاری وزرا و نهادهای رضایت

 هتا پرونتده  وفصتل اند که باع  تتأخیر در حتل  پاسخ به سؤاالت آمبودزمان تعلل ورزیده

شود. سطح تبعیت از تصمیماتاپیشنهادهای آمبودزمان هنوز هم خیلی پتایین استت   می

دهد. گرچه مطتابق قتانون، اداره   که نهایتاً اعتماد عمومی به اداره را تحت تأثیر قرار می

هتای  زمینه بودجه، استخدام نیترو و سیاستت   مستقل دارد اما هنوز درآمبودزمان هویت 

نظارتی به دولت وابسته است. این بدین معناست که استقالل اداره کامالً بهینه نشتده و  

 باشد.میقانون خودگردانی آمبودزمانبنابراین نیازمند بازبینی 

شتده، مشتکالت   های چندگانه همانند آنچه در آمبودزمان لسوتو منعکس صالحیت

های متعتددی استت   کند. یکی از این مشکالت، لزوم وجود مهارتمتعددی را ایجاد می

رود آمبودزمان آن را داشته باشد، امتا تقریبتاً غیترممکن استت تمتام ایتن       که انتظار می

فوق به ایجاد انتظتارات   مسألهکه نهاد جمع شده باشد. مشکل دوم اینها در یکمهارت

هتای ختود را متثالً در    د و همگان انتظار دارند که اداره همه صالحیتشوملی منجر می

زیست اعمال کند؛ مردم عادی انتظار ارائه ختدمات  حوزه مبارزه با فساد در بخش محیم
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دهند به ادارات دیگر مراجعه کنند و یا اطالع که به خودشان زحمت نمیرا دارند درحالی

بترای   زیستت وجتود دارد یتا   وزارت محتیم  ندارند که نهادهای تخصصی دیگری مانند

مسئولیت دارد، بنابراین همته ایتن    م اقتصادییاداره مبارزه با فساد و جرا مبارزه با فساد

جای قدرتمندسازی اداره آمبودزمان عموماً باع  از بین رفتن اعتماد عمومی به هموارد ب

انگیتزه  اً مستأصل و بیشود؛ مردم بین نهادها سرگردان شده، نهایتنهادهای نظارتی می

رود ضامن و پاسدار حقوقشان باشتد، از  و اعتماد خود را به نهادی که تصور می شوندمی

 دهند.دست می
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 سیستم متمرکز برخط )آنالین( برای ارتباط با مردم «الکترونیک -مردم»موضوع:

بازرس( کمیسیون مبارزه با فساد و ) هو شین، کمیسیونر دائمی-سخسران: کیون

 قوق مدنی کرهو

 چکیده:
بترد و  کتار متی  هرا بت  الکترونیک -مردم، سامانه کمیسیون مبارزه با فساد و حقوق مدنی

هتا را بته شتیوه    مشتی وازطریق آن، شکایات مدنی، پیشنهادها و مشارکت در تعیین خم

الکترونیتک در کتره    -متردم  یدهتد. ستامانه  رسیدگی قترار متی   مند موردجامع و نظام

شود و به طبل بزرگی اشتاره دارد کته در زمتان سلستله     نمونگو نامیده میسی -کوکمین

کته متردم ایتن طبتل را بته صتدا       تئوجونگ در خارج از کاخ آویزان شده بود. هنگتامی 

آوردند به معنای آن بود که از موضوعی شکایت دارند و پادشاه شخصتاً بته شتنود    درمی

 پرداخت.ها میشکایات آن

نسخه الکترونیکی سینمونگو است که مبتنی بتر فنتاوری   یک الکترون -مردمسامانه 

مردم که از فرایندهای اداری  یهانارضایتی وفصلاطالعات است. این سیستم برای حل

اندازی شتد. قبتل از ایجتاد    شود و برای تقویت روابم دولت و مردم راهپیچیده ناشی می

 ستختی بتود چتون دقیقتاً    تنظیم شکایات بترای متردم کتار    الکترونیک،  -مردمسامانه 

یک از نهادهای اداری باید به شکایاتشان رسیدگی کند. همچنتین  دانستند که کدامنمی

مجبتور بودنتد    زیترا شتدند  نهادهای اداری در فرایند رسیدگی، متحمل اتالف وقت متی 

شکایاتی را که صالحیت رسیدگی به آن را نداشتند از طریق ایمیل و ابزارهای دیگر بته  

مداخلته در اجترای   عتدم  الکترونیتک  -متردم دهای ارسال کنند. هدف ستامانه  سایر نها

 های تحت رهبری دولت و برقراری ارتباط دوطرفه بین دولت و مردم است.سیاست

برنامه ارتباطی متمرکزی است که کارکردهتای متعتددی    الکترونیک -مردمسامانه 

تواند از طریق می کندمی دارد. هرکس که از عملکرد نهادهای دولتی احساس نارضایتی

هتای دولتتی   های خوبی درمتورد سیاستت  هایی که ایدهاین سامانه اقامه دعوا نماید. آن
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تواننتد  توانند پیشنهادهای خود را به این سامانه ارسال کنند. همچنین مردم میدارند می

 های دولتی مشارکت داشته باشند.از این طریق در سیاست

سه وظیفه اصتلی را برعهتده دارد:    الکترونیک -مردمنه ساما ،به شرحی که گذشت

رسیدگی به شکایات، دریافتت پیشتنهادهای مردمتی و تشتویق مشتارکت عمتومی در       

 ،الکترونیتک  -متردم  یموازات توسعه کارکردها و وظایف سامانههای دولتی. بهسیاست

 ای آن آگتاه هت شتود و از مزیتت  استفاده مردم از این سامانه هرروز بیشتر و بیشتتر متی  

 1102های عمومی دریافت شده در سال شوند، تعداد شکایات، پیشنهادها و مشارکتمی

که ایتن   1112میلیون بوده که در قیاس با سال  25هزار و  021میلیون،  0.9به ترتیب 

 دهد. برابر افزایش را نشان می 72برابر و 9برابر،  2اندازی شد، به ترتیب سامانه راه

دولتتی،   یتوانمند شدن این سامانه برای همکاری آنالین با دیگر نهادهازمان با هم

شتده و متوستم زمتان    کیفیت خدمات رسیدگی به شکایات و اثربخشتی اداری تقویتت   

طور محسوسی کتاهش داشتته استت. بنتابراین ستطح رضتایت       رسیدگی به شکایات به

ده کنند درحتال افتزایش   دهند از این سیستم استفامردمی و تعداد افرادی که ترجیح می

 است.

جوایزی را دریافت کرده و  1112از زمان تشکیل در سال  الکترونیک -مردم سامانه

  -المللتی متعتدد  هتای بتین  ازجمله پنج بتار در رقابتت   -عنوان نامزد دریافت جایزه یا به

را از آنِ  ی خدمات عمومی سازمان مللجایزه، 1100انتخاب شده است. ازجمله در سال 

 خود کرد.

 گیری دیندهجدت

بته   الکترونیتک  -مردمبا استفاده از سامانه  کمیسیون مبارزه با فساد و حقوق مدنی کره

کنی عوامل ایجاد نارضایتی و توسعه کانال ارتباطی برای مردم ادامته  وفصل و ریشهحل

هتای  وتحلیلتی کته از اطالعتات دادخواستت    تجزیته  خواهد داد. در وهله اول، براستاس 

دست آمده، بهترین راه برای صیانت از حقوق و منتافع متردم و ایجتاد حتسِ     رده بهگست
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هتای متردم ستریعاً در    های دولتی در اذهان مردم این است کته خواستته  سیاست بهبودِ

 های دولتی منعکس گردد.سیاست
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موضوع: تعهلدات انعملن پیشلگیری از شلکسعه در کس لران  جهلانی مؤسسله        

 المللیان بینآمبودزم

انعملن پیشلگیری از    سخسران: بن بوکلسد، مشاور نهادهای مللی وقلوق بشلری   

   شکسعه

 چکیده:
 21، 1111در دستامبر   پروتکل اختیاری کنوانسیون مبارزه بتا شتکنجه  از زمان تصویب 

صتورت  را به سازوکارهای ملی پیشگیریعنوان اند نهاد آمبودزمانی بهدولت ترجیح داده

کته   هتایی وجتود آورنتد. آمبودزمتان   فرد و یا هماهنگ با سایر نهادها بته هنهاد منحصرب

 ازجمله: ،روبرو هستند یهایاند با چالششده تعیین سازوکارهای ملی پیشگیری عنوانبه

ستازوکارهای ملتی پیشتگیری؛    ی وظیفته گرایی و تخص  در انجامضرورت کثرت

فت شکایت و تحقیق دربتاره ادعاهتای   حال دریامبادرت به بازدیدهای پیشگیرانه درعین

هتای نهتاد؛ اختصتاص    سازوکار ملی پیشگیری با سایر بختش شکنجه؛ تعامل بین واحد 

هتایی بترای ارائته    وجود راه وظیفه سازوکارهای ملی پیشگیری؛منابع کافی جهت انجام

 ها و انجام گفتگو با دولت و سایر شرکا.پیشنهادها، پیگیری اجرای آن

انجمتن پیشتگیری از   المللتی، بته   دبیرخانه مؤسسه آمبودزمتان بتین   1102در سال 

های آموزشی مشترک برای نهادی آمبودزمانی پیشنهادی را درمورد توسعه طر  شکنجه

منظتور  اند ارائه داد. در اولین گام، بته شدهتعیین سازوکارهای ملی پیشگیریعنوان که به

، اختیاری کنوانسیون مبارزه بتا شتکنجه   پروتکل ارزیابی نیازهای آموزشی درباره اجرای

کشور عضو خود  21برای المللی مؤسسه آمبودزمان بین ای تهیه شد و ازسویپرسشنامه

عنتوان  دنبال آن، دو کارگاه آموزشی برای نهادهای آمبودزمانی کته بته  ارسال گردید. به

ای اجتر ؛ یکتی درمتورد   شتد تعیتین شتده بودنتد، برگتزار      سازوکارهای ملی پیشتگیری 

در ریگا ]پایتخت لتونی[ برگزار شد و  1112که در سال  های قانونی پیشگیریصالحیت
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در ویلینیوس ]پایتخت  1101که در سال 1پزشکینظارت بر نهادهای رواندومی درمورد 

منظتور  بته  1102در ستال   انجمن پیشگیری از شکنجهلیتوانی[ برگزار گردید. همچنین 

های مشترک، نشستی را در ورشتو بترای تعتدادی از    رصتها و فنظر درباره چالشتبادل

 برگزار نمود. سازوکارهای ملی پیشگیری دارای صالحیت رؤسای نهادهای آمبودزمانی

در کنفترانس جهتانی مؤسسته     انجمن پیشگیری از شکنجهدر این چارچوب بود که 

ه نهادهتای  ویژه در جلست المللی مشارکت نمود و در جلسات متعدد آن بهآمبودزمان بین

 حضور فعالی داشت. سازوکارهای ملی پیشگیری آمبودزمانی دارای صالحیت

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- monitoring psychiatric institutions 
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 های چسدگانه در عملکرد آمبودزمانهای صالویتموضوع: چالش

سخسران: دکتر اوتیسد آمولو، رئی  و آمبودزمان جمهوری کسیا کمیسیون عدالت اداری 

 کسیا

 چکیده:
ریت است و ریشه در نظریه قترارداد اجتمتاعی دارد   تاریخ آمبودزمان به قدمت تاریخ بش

که هدف اصلی آن برقراری نظم اجتماعی است. در این توافتق، افتراد معتدودی کته از     

کنند باید براساس قوانین رسمی عمل نماینتد. جتایی کته    طرف جامعه اعمال قدرت می

خود برای تضمین  1توانند از باقیمانده قدرتکنند مردم میها از اختیارات خود تخطی آن

آورد کته در تمتامی   وجتود متی  را بته  «نظارت»گویی استفاده نمایند. این امر اصل پاسخ

برای مثال در مسیحیت، پیامبران نقش آمبودزمان را ایفا  مذاهب و جوامع نمایان است. 

هتا همیشته پادشتاهان را درمتورد موضتوعات مختلتف تتوبیخ و نصتیحت         کنند. آنمی

داوود پادشتاه را بته ختاطر     شتود کته  نقل متی  «ناتان پیامبر»جالبی از کردند. مثال می

 مورد بازخواست قرار داد. 1«وریا  حتیا»یش علیه هاتندروی

عنتوان بخشتی از ستازوکار نظتارت پارلمتانی بترای       به لحاظ تاریخی، آمبودزمان به

شتد. ایتن امتر در وهلته اول مستتلزم       تأسیسهای اداری قوه مجریه نظارت بر فعالیت

ستم  اداری صتورت گرفتته تو   یهتا عتدالتی هتا یتا بتی   مدیریت بررسی شکایات از سو 

ها بود. در این شرایم، آمبودزمان، نظارت پارلمانی بر قتوه مجریته را تکمیتل    بوروکرات

عنوان نهاد حاکمیتی منجر به رشد چشمگیر جهانی مرور، محبوبیت آمبودزمان بهکرد. به

ها و کشور در جهان از چنین نهادی با صالحیت 021آن تا وضع موجود شد که بیش از 

توستعه در  یافتته و هتم درحتال   دار شدند. هتم کشتورهای توستعه   اختیارات متنوع برخور

اند. درواقع این نهتاد در سیستتم حقتوقی    سیستم حقوقی خود از این نهاد استقبال کرده

                                                           
1-residual power 

 های عهد عتیق است وی فرمانده لشگر حضرت داوود)ع( بوده است.منام یکی از شخصیت - 1

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1
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جهان از رهگذر گسترت آن از بخش عمومی به بخش خصوصتی و نهادهتای فراملتی    

 ورجدی تثبیت گردید.طبه المنافعمانند سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهای مشترک

واحتوال هتر   پذیری آن بتا اوضتاع  های مهم رشد آمبودزمان، تطبیقاز خصیصه ییک

کشتتور بتتود. در تعتتدادی از کشتتورها، مخصوصتتاً در آفریقتتا، آستتیا و آمریکتتای التتتین  

هتای  های آمبودزمان کالسیک حفظ شد، برای سازگاری بتا نیتاز  حال که ویژگیدرعین

 «ترکیبی کردن»ی با اصالحاتی مواجه شد که عموماً به آن سیاسی، اجتماعی و اقتصاد

هتای جهتانی فتوری    چالش شود. ترکیبی کردن آمبودزمان درنتیجهآمبودزمان گفته می

هتا را ضتروری   های حقوق بشری صورت گرفت که پرداخت به آننظیر فساد و گفتمان

ای فراتر از رفع سو  چندگانه هایکرد. در تعدادی از کشورها به آمبودزمان صالحیتمی

فساد، پاسداری از حقوق شتهروندی و پاستداری از    ها اعطا شد ازجمله مبارزه بامدیریت

هتای متفتاوتی از   زیست و غیره. درحال حاضر از کشوری به کشتور دیگتر متدل   محیم

 ای دارند.آمبودزمان وجود دارد که صالحیت واحد و یا چندگانه

نشده این است کته  بودزمان وجود ندارد، بح  حلکه هیچ مدل رایجی از آمدرحالی

هتای چندگانته   های آمبودزمان دارای صالحیت واحتد و یتا صتالحیت   یک از مدلکدام

 تواند به بهترین نحو نیازهای هر کشوری را برآورده سازند. بررسی دو متدل متذکور  می

انته ممکتن   هتای چندگ که آمبودزمان دارای صالحیترغم اینکند که بهمی نشان خاطر

هتای  است به دلیل کمبود منابع در بسیاری از کشورها جذاب به نظتر رستد امتا مزیتت    

دیگتر آمبودزمتان   عبتارت چربد. بهآمبودزمان دارای صالحیت واحد بر این مالحظات می

هتایی را تجربته   چتالش  ،های چندگانه بسیار بیشتر از نتوع دیگتر ختود   دارای صالحیت

م گسترده از فساد، نقتض حقتوق بشتر و ستو  متدیریت،      کند. در کشورهایی با حجمی

تواند از ایفای وظایف چندگانته برآیتد.   راحتی نمیآمبودزمان دارای صالحیت چندگانه به

در چنین اوضاع و احوالی، مبارزه با فساد و پاسداری از حقوق شهروندی معمتوالً خیلتی   

. افتزون بتر ایتن،    شتود تر از رستیدگی بته ستو  متدیریت تصتور متی      تر و جذابفوری
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هتای  دلیتل مستئولیت  گرایتی را بته  ها و تخص های چندگانه، توسعه مهارتصالحیت

هتای  دهتد. در تحلیتل نهتایی، صتالحیت    فرسا مورد ضمانت قترار نمتی  کالن و طاقت

کنتد کته درنهایتت منجتر بته تضتعیف       چندگانه، اختیارات قانونی متعارضی را ایجاد می

 شود.صالحیت آمبودزمان کالسیک می

 ظدور جدانی دمبودزمات

علت رشتد تصتاعدی آمبودزمتان در     کهاینطر  است جایی که قابلهیکی از سؤاالت ب

ستابقه آمبودزمتان در   پنج دهه گذشته چه بوده است؟ عوامل متعددی موجب رشتد بتی  

 گردید. 0911جهان از دهه 

منجتر بته    از جنتگ جهتانی دوم بتود کته     تر از همه رشد دولت رفاه بعداول و مهم

هتای آن  گسترت نهادهای اداری در درون دولت شد. پیدایش روابم پیچیده، از ویژگتی 

ساالری را بود که حمایت از شهروندان در برابر اِعمال اختیارات دلبخواهانه توسم دیوان

بته شتر     پروفستور روآت همچنان که به شایستگی توسم  مسألهکرد. این ضروری می

 شکایات عموم مردم از سو  مدیریت گردید: زیربیان شده است، باع 

صورت تصادفی توسم ماشتین  پذیر است که حقوق شهروندی بهامکان امروزه کامالً

اداری بسیار ویرانگر دولتی پایمال شود. در عصتر دولتت رفتاه، هتزاران تصتمیم اداری      

ت هتا توستم مقامتا   شتود، بستیاری از آن  هرساله توسم دولت یا نهادهای آن اتخاذ می

ها دلبخواهانه یا ناعادالنته باشتد هتیچ    شود، اگر برخی از این تصمیمپایه اتخاذ میدون

 راهی برای شهروندان عادی برای جبران آن وجود ندارد.

های کافی را بته  گویی موجود در قوه مقننه و قوه قضائیه، حمایتهای پاسخسازوکار

 گردید. تأسیسارهای موجود رو آمبودزمان برای تکمیل سازوکازاین ،عمل نیاورد

های اساسی بعد از جنتگ جهتانی دوم مستتلزم    که، تأکید بر حقوق و آزادیدوم این

سازوکارهای حمایتی تخصصی بود. آمبودزمان با تیییر پارادایمی جدیدکه دالیل اقتباس 

که افزایش داد، سازگار بود. سوم اینمدل دانمارکی در بسیاری از کشورها را توضیح می
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شد چراکه مجبور گذاری میها درزمینه قانونها باع  کاهش ظرفیت آنظایف پارلمانو

شکایات مرتبم با سو  مدیریت دیوانساالریی درحال گسترت  گویپاسخزمان بودند هم

آمد که باع  تکمیل نظتارت  وجود میو پیچیده باشند. به همین دلیل باید سازوکاری به

یا درحال گذار  های درحال ظهورکراسیوه در بسیاری از دمکشد. چهارم اینپارلمانی می

های ناشی از فستاد، ستو  متدیریت،    در آفریقا، آسیا، آمریکای التین و شرق اروپا چالش

مصونیت از کیفر و نقض حقوق بشر وجود داشت که نیازمند اتخاذ رهیافتت چنتدوجهی   

چنتین موضتوعاتی و   بتا ایتن   بود. آمبودزمان اداره مستقلی بود که راهی را برای مواجته 

عنتوان ستازوکاری بترای    که دادخواهی بهداد. پنجم اینتقویت حکمرانی خوب ارائه می

قتدر کفایتت   های اداری، پرهزینه، طتوالنی و پیچیتده بتود و بته    عدالتیرسیدگی به بی

عتالوه ماهیتت برختی از    گوی نیازهای درحال تیییر جامعه باشتد. بته  توانست پاسخنمی

شتد و بنتابراین از طریتق    ادبی، غیر قضایی تصتور متی  های اداری همانند بیلتیعدابی

دادخواهی قابل رسیدگی نبود. آمبودزمان طر  جایگزینی را بترای رستیدگی بته چنتین     

که بعد از پایان جنتگ  هایی به نحو سریع، ارزان و منصفانه تدارک دید. ششم اینگالیه

سازی در اواخر دهه کراسیواقباً پیدایش موج دمسرد، سقوط اتحاد جماهیر شوروی و متع

منظتور پاستداری از   نهتادی بته   تأسیسدر بسیاری از کشورها، انگیزه الزم برای  0951

 عدالت اداری و حقوق شهروندان را فراهم آورد.

 ساختار دمبودزمات در ساختار دولت

های الینحل ح در ساختار حکمرانی کشورها یکی از ب مستقل جایگاه نهادهای نظارتی

وجود آمده است. اولین مکتتب فکتری بتر ایتن     است. سه مکتب فکری در این زمینه به

کته  آیند درحالیشمار میاعتقاد است که چنین نهادهای نظارتی بخشی از قوه مجریه به

کند که این نهادها در خارج از دولت قرار دارنتد. مکتتب   مکتب فکری دوم استدالل می

گانته[  این باور است که این نهادها شاخه چهارم ]در کنار قتوای سته  فکری سوم نیز بر 
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دهند. این مبح  عمدتاً در کشورهای دارای قوانین اساسی مدرن و دولت را تشکیل می

 سازد.پیشرفته جریان دارد که تشکیل چنین نهادهای نظارتی را فراهم می

ی را در چتارچوب قتوه   کننده خواهد بود اگر بسیاری از ایتن نهادهتای نظتارت   گمراه

هتا را از  آن دارنتد، بندی کنیم؛ هم استقالل و هم نقش نظارتی که بر عهدهمجریه طبقه

بندی این نهادهتا  سازد. چاره کار این است که طبقهبقیه نهادهای قوه مجریه متمایز می

ع پیوستته، متورد   ورا با مدنظر قرار دادن تیییرات شگرفی که در چارچوب دولت بته وقت  

بینی قرار دهیم. این موضع به معنای خدشه به گزاره معروف منتسکیو دربتاره اصتل   باز

تفکیک قوا نیست بلکه به معنای تکمیل آن نیز هست. درهرصتورت نظریته منتستکیو    

ی عصتر ختود را متنعکس    های کوچک و ستاده ایستا نیست؛ نظریه وی وضعیت دولت

 های پیچیده فعلی را[.سازد ]نه دولتمی

 های دمبودزمات یماجرای تص

 اقناع اخالقی

های عدالتیهای اصلی آمبودزمان، اختیارِ ارائه پیشنهادهایی برای رفع بییکی از ویژگی

اداری است. در چارچوب آمبودزمان کالسیک، اجرای پیشنهادها مبتنی بر اقناع اخالقتی  

رای است؛ یعنی اتکتا بتر قتدرت اخالقتی پیشتنهادها. در چنتین اوضتاع و احتوالی اجت         

افتتد چراکته ازلحتاظ اخالقتی عتدم اجترای ایتن        طور طبیعی اتفتاق متی  پیشنهادها به

ممکتن   حل قضایی اجباریشود. حتی در شرایطی که راهپیشنهادها ناشایست تصور می

تر باشد اما نهادها تمایل دارند که به درخواست آمبودزمان مبنی بتر تعلیتق   است مناسب

 شکایات تن دردهند.ها تا زمان اتمام بررسی تصمیم

که اقناع اخالقی در کشورهای پیشرفته مؤثر واقتع شتده امتا در تعتدادی از     درحالی

 کشورها مخصوصاً در آفریقا مؤثر نبوده است. در این مورد باید شرایم سیاسی، اقتصادی

کند، در نظر گرفته شود. تعدادی از کشتورها  فرهنگی که آمبودزمان در آن فعالیت میو 
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رو هستتند. در برختی متوارد کته آمبودزمتان      هچالش مصونیت از مجتازات روبت  هنوز با 

 ها خواهان دستور دادگاه هستند.دهد نهادهای مربوط برای اجرای آنپیشنهادهایی می

شود کته  برخی موارد افراطی حتی دستور دادگاه نادیده انگاشته می که درعجیب آن

شترایم قضتایی، متدل کالستیک ارائته       تضعیف اقتدار قضایی را در پی دارد. در چنتین 

    تواند مؤثر واقع شود. افتزون بتر آن، ماهیتت کتار آمبودزمتان در آفریقتا       پیشنهادها نمی

ها هنوز هم عمدتاً با موضوعات حقوق مدنی و سیاستی ستروکار   آن صورتی است کهبه

ر ایتن  شتود. د ها با مقاومت دیوانستاالران مواجته متی   دارند و پیشنهادهای اصالحی آن

بترای   رفِ ارائه پیشنهاد و اقناع اخالقی به اختیارات کافیها، فراتر از صموارد آمبودزمان

 اعمال نیازمندند.

 گیرینتیجه

توان انکار کرد. این یکی از نهادهایی نقش آمبودزمان در حکمرانی جامعه معاصر را نمی

 که در گزارت توسعهکند. همچنان گرایی را ترویج میاست که حکمرانی خوب و قانون

خاطرنشتان شتده،    «حال تعمیق در جهان چندبارهوکراسی دردم»با عنوان  1111انسانی

ارتباط مستقیمی بین آمبودزمان و استانداردهای زندگی عمومی وجتود دارد. آمبودزمتان   

سازد. پذیر میامکان دسترسی آسان برای جبران تظلمات مردم از ادارات دولتی را امکان

تتوان آن را بته بهتترین شتکل بتر روی      پذیری استت کته متی   ن نهاد انعطافآمبودزما

های سیاسی و حقوقی هر کشتوری مستتقر کترد. بته همتین ختاطر استت کته         سیستم

 ها و اختیارات گوناگون ایجاد شده است.آمبودزمان در بسیاری از کشورها با صالحیت

نتدارد؛ کشتورهای   رغم مطالب یادشده هیچ متدل یکستانی از آمبودزمتان وجتود     به

نظر از مدل انتخابی، مهم این است که مدلی اند. صرفمختلف، مدل مختلف را برگزیده

را مدنظر قرار دهیم که بتواند شرایم محیطی و نیازهای کشور ِخاصی را برآورده ستازد.  

های چندگانه، توجیه برای مفهوم آمبودزمان به معنتای  در تحلیل نهایی، مدل صالحیت

دسترس و سریع برای رسیدگی به شکایات شتهروندان از دولتت را   ی راه قابلسازفراهم
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هتای دیگتری   بتا صتالحیت   کته زمانیتر، آمبودزمان تا کند. به عبارت سادهتضعیف می

 کند.قدرت کامل عمل می ترکیب نشده باشد با

 

 

 

 

 

 

 

 



   زارش پژوهشیگ 668  

 های چسدگانههای صالویتموضوع: چالش

 ایانکا، رئی  سابق اداره آمبودزمان تایلسدسخسران: پروفسور سیراچا وونگ سار

 چکیده:
استت. وظیفته کالستیک آن    « نماینتده »کلمه آمبودزمان در زبان ستوئدی بته معنتای    

دریافت و رسیدگی به شتکایات مترتبم بتا ستو  متدیریت عمتومی ازجملته نتاتوانی از         

عدالتی یاست که باع  ب وظیفه براساس قانون، مسامحه و غفلت در انجام وظیفهانجام

هتای حقتوقی و   شود. مفهوم آمبودزمتان در کشتورهای دارای سیستتم   در حق مردم می

یافتته استت. آمبودزمتان دارای نقتش ستنتی بترای        حکومتی گوناگون جهان گسترت

عدالت برای مردم از طریق سیستتم   تأمینبرقراری تعادل بین قوای حکومت و مردم و 

 نظارت و کنترل است.

عنوان یک گزینه حقوقی بترای مردمتانی باشتد کته از ستو       به دتوانآمبودزمان می

منظور تلطیف اوضاع به جبتران  اند و قادر است بهمدیریت یا تخلفات دولتی متضرر شده

آمیز بپتردازد. آمبودزمتان   وفصل اختالفات مردم به شیوه مسالمتتظلمات مردمی و حل

سازد، سریع، غیتر تشتریفاتی و   ایز میها متمیابی که آن را از دادگاهداری فرایند حقیقت

د شتکایت را بتدون برگته رستمی و     نت توانهزینه است. برای ارائه توضیح، مردم متی کم

بترد بتین   -حل بردیابی و پیداکردن راهحقیقت منظوررایگان تسلیم نمایند. آمبودزمان به

 اداره پتردازد. ایتن  نهادهای عمومی و شاکیان به بررسی و تحقیق درباره شتکایات متی  

هایی به عموم مردم ارائته  حلبلکه راه ،مشکالت فردی را حل نماید تواندنمی تنهاییبه

ها، آمبودزمان اختیار وادارسازی به انطباق با قوانین را نتدارد  دهد. اما برخالف دادگاهمی

سازند. براستاس شترایم محیطتی    های مسئول فراهم میبلکه پیشنهادهایی به سازمان

ستوی توستعه نقتش    حرکتتی بته   ر، بسته به پیشینه متفتاوت هتر کشتوری،   درحال تییی

 آمبودزمان در جریان بوده است.
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ساله تایلند این مفهوم حاصل شده که آمبودزمان باید وظیفه ختود  از تجارب شانزده

وفصل مشکالت متعدد ناشی از اقتدامات و نهادهتای دولتتی گستترت دهتد.      را به حل

 تایلند وظایف دیگری به آمبودزمان محول کرده است؛ 1117بنابراین قانون اساسی 

هتای  اول: بررسی هرگونه غفلت در انجام وظایف یا عملکترد غیرقتانونی ستازمان   

هتای محاکمته و   دادگتاه  استتثنای قانون اساسی یا نهادهتای اداره دادگستتری بته   

 رسیدگی

 های سیاسی و مقامات دولتیای سمتدوم: بررسی خلقیات افراد دار

: نظارت، ارزیابی و تهیه پیشنهادهای منطبق با قانون اساسی ازجملته بررستی   سوم

 تشخی  ضرورت اصال  قانون اساسی در صورت

خود خواسته در مواردی که ازنظر آمبودزمتان، عملتی    چهارم: مبادرت به تحقیقات

نظتر از شتکایت، صتیانت از    که صرفشود یا اینموجب ایراد صدماتی به مردم می

 ومی، ضرورت داشته باشد.منافع عم

پنجم: ارجاع برخی موارد به دادگاه قتانون اساستی و دادگتاه اداری بترای بررستی      

 بیشتر.
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 دیدگاه اتریش –موضوع: همکاری با جامعه مدنی 

 آمبودزمان اتریش هیأتسخسران: گرترود بریسک، بازرس 

 چکیده:
آمبودزمتان   هیتأت کتنم.   خواهم سخنم را با معرفی کوتاه نهاد خودمتان آغتاز  می اجازه

عنوان نهاد ملی حقوق بشری، صالحیت قتانون اساستی ختود بترای ارتقتای      به اتریش

همچنتین از جتوالی    اجرا گذاشته است. سال گذشته به مورد 81تقریباً از  حقوق بشر را

پروتکل اختیاری کنوانسیون مبارزه با  براساس سازوکارهای ملی پیشگیریدارای  1101

 هستیم. شکنجه

نهتاد نقتش اساستی در    هتای متردم  دانید جامعه متدنی و ستازمان  طور که میهمان

هتای مشتابهی بتا نهادهتای     هتا هتدف  دارند. آن پاسداری و ارتقای حقوق بشر برعهده

آمبودزمان دارند: درباره موضوعات مختلف حقوق بشتری بته افتزایش آگتاهی عمتومی      

متفاوت است امتا متا همگتی بترای      پردازند. اغلب ابزارهای رسیدن به چنین هدفیمی

رو باید نیروهای خودمان را متحد کنیم و با هماهنگی ازاین ،کنیمآرمان واحد مبارزه می

 کارکنیم.

نهاد های مردمهای ادواری سازمانگردهماییآمبودزمان اتریش هیأت 1101از سال 

نهتاد را بترای   مردمهای کند. هرسال نمایندگانی از جامعه مدنی و سازمانرا میزبانی می

 کنیم. نظر درباره موضوعات و تحوالت مرتبم با حقوق بشر دعوت میتبادل

منتهتی بته    گتذاری نهاد، پیرامون روند قانونهای مردمسازمان گردهمایی 1101در 

 1102رستانی کترد، در   اطتالع  پروتکل اختیاری کنوانسیون مبتارزه بتا شتکنجه   اجرای 

کته چطتور اجرایتی شتود و چته      ایتن  –را  لی پیشگیریسازوکارهای مصالحیت جدید 

طرحی را برای بح  درباره  1102و  1108بررسی نمود؛ در  -اقداماتی باید صورت گیرد

تهیه نمتود و امستال هتدف گردهمتایی،      اقدام ملی اتریش برای حقوق بشر طر اولین 

 ای معلوالن بود.ایجاد تیییراتی در پارادایم معرفی رسانه
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هتای  در وهله اول درصتددِ بهبتود نارستایی    ملی دولت برای حقوق بشر اقدام طر 

آمبودزمان  هیأتموجود در حوزه حمایت و پاسداری از حقوق بشر است. به همین خاطر 

هایی متمرکز کند که های خود را بر روی حوزهاتریش تصمیم گرفت تالت و مساعدت

دان پرداخته نشتده بتود. یکتی از    های موجودِ چنین طر  اقدامی بنویستاکنون در پیش

استت.   ناشتناخته های اصلی ما شناسایی موضوعات و گستره مشکالت جدیتد و  اولویت

کند و نهاد ضرورت پیدا میمردم هایاینجاست که همکاری ما با جامعه مدنی و سازمان

 یم.تر و حتی ناشناخته را وارد فرایند توسعه کنتا موضوعات نامشخ  سازدما را قادر می

مثال ارزنده دیگر از تعامل متا بتا جامعته متدنی، صتالحیت پیشتگیری متا استت.         

 شورای مشورتی حقوق بشریمتضمن تشکیل  سازوکارهای ملی پیشگیری اتریش،مدل

عمتل   ستازوکارهای ملتی پیشتگیری   نهاد نظتارتی بترای   عنوان یکاست. این شورا به

 دربتاره آمبودزمتان اتتریش    هیتأت دهتی بته   مسئولیت این شورا شامل مشورت کند.می

 کلی است.  نظر تحقیقینقاط های پیشگیری آن و صالحیت

هتایی ارائته   همچنین پیش از تعیین موارد سو  مدیریت یا انتشار پیشنهادها، مشاوره

درباره نحوه اطمینان از اتخاذ روندهای  شورای مشورتی حقوق بشریعالوه، دهد. بهمی

 عتالوه بتا  کند. بهنداردهای تحقیقی، رهنمودهایی ارائه میکارگیری استاواحد و نحوه به

های بررسیِ موضوعی گونتاگون همکتاری   گروهسازوکارهای ملی پیشگیری اتریش در 

توجه، ترکیب اعضای این شوراست که شامل رئیس، نایب رئتیس  کند. موضوع جالبمی

عضتو دائمتی و    01باشتد.  متی  -رتبه دانشتگاهی هستتند  که هر دو از منتخبین عالی -

 هتای هتای اتتریش و ستازمان   البدل دارد که به نحو مساوی توسم وزیران، استتان علی

نهاد بترای عضتویت   های مردمشوند. اما چگونه نمایندگان سازماننهاد انتخاب میمردم

 شورای مشتورتی حقتوق بشتر،    تأسیسمشورتی انتخاب شدند؟ به هنگام  هیأتدر این 

نهاد دعوت به عمل آمد تا در ایتن شتورا   های مردمز سازمانفراخوان ملی صادر شد و ا

 نقش فعالی داشته باشند.
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 هایسازمان هایتخص  و دیدگاه شورای مشورتی حقوق بشر، این نقش مشورتی

کند. بنابراین منطقی است که بگوییم که از طریتق  ی ما مینهاد را وارد کار روزانهمردم

راهی را برای نهادینه کردن همکاری خود بتا  ن اتریش آمبودزما هیأت این نهاد نظارتی،

 پیداکرده است. نهادمردم هایجامعه مدنی و سازمان

آمبودزمتان اتتریش    هیتأت  نکته بعدی که قطعاً اهمیت زیادی دارد ایتن استت کته   

کنتد. مردمتان بیشتتری    گفتگوی شاداب و آزاد با جامعه مدنی را امر اساسی فر  متی 

تواننتد از ختود در برابتر    ها میبلند، آن وقشان آگاه شدند، از بختآموزت دیدند و از حق

  رفتارهای ناعادالنه مراقبت کنند.

و نهتاد ملتی حقتوق     سازوکارهای ملی پیشگیری عنوانبه آمبودزمان اتریش هیأت

گذارد بلکه درصدد اشتاعه آگتاهی و   می اجرا تنها صالحیت نظارتی را به موردبشری نه

 است. در این راستتا  های بنیادییع مردم درباره اهمیت حقوق و آزادیآموزت اقشار وس

آمتوزان و  ای بر افراد جوان و دسترستی بته دانتش   تمرکز ویژهآمبودزمان اتریش،  هیأت

های جمعیتی و حصول اطمینان از بخشی بیشتر در بین گروهمنظور آگاهیدانشجویان به

 ر نموده است.از حقوق شهروندی و حقوق بش هار آنتدرک به

 منظتور مرکز بازدیتد جدیتد ختود را بته     آمبودزمان اتریش، هیأت 1108در سپتامبر 

منتدان افتتتا    گشودن هرچه بیشترِ درهای خود و معرفی خود به متردم و همته عالقته   

عنوان بخشی از آموزت کنیم و دانش عملی خودمان را بهنمود. ما تورهایی را برگزار می

  گذاریم.دم به اشتراک میسیاسی و گفتگو با مر

انتد امتا تورهتای    طور عمده از این خدمات بهره بردههها بتاکنون مدارس و دانشگاه

های هدف متعددی استت. در طتول دو   ارائه برای گروهپذیر بوده و قابل راهنما، انعطاف

رائته  زمینته ا  توان ابتکتاراتی در سال از زمان پیدایش، مرکز بازدید ما ثابت کرده که می

 های مهم و مقتضی و افزایش آگاهی عمومی داشته باشد. آموزت
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سازی عمومی پیرامون حقوق شهروندی و انسانی گشوده های جدیدی برای آگاهراه

مندی شده و بته بختش   کند تا از حقوقشان بهرهشده است که شهروندان را تشویق می

 فعالی در گفتگوی سیاسی کشورمان تبدیل شوند.
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 : همکاری با جامعه مدنیموضوع

 سخسران: ویلمی جاشاری، بازرس اداره آمبودزمان کوزوو

 چکیده:
قتانونی در ستوئد تتا امتروز،      رسمی اولین آمبودزمان تأسیس، یعنی زمان 0519از سال 

مورد از چنین نهادی در سراسر جهان ایجتاد گردیتده استت و ایتن تعتداد       001بیش از 

تتر از  ت. از طرف دیگر توسعه بخش دولتی بسیار ستریع طور مداوم درحال افزایش اسبه

 ستازمان  0152شتد کته بتیش از    تخمتین زده متی   0908کته در  گذشته شده، درحتالی 

شتود کته در ستطح    نهاد وجود داشته باشد درحال حاضر تخمین زده میغیردولتی مردم

نهتاد  متردم هتای  ها وجود دارد. گرچه ستازمان میلیون از این سازمان 2.7جهان بیش از 

وجود آمدنتد، ایتن رونتد    منشور سازمان ملل[ به 01سازمان ملل ]فصل  تأسیسرسماً با 

 توسعه است.ای درحالطور فزایندههمچنان در سطح جهانی به

ای است که آمبودزمان معموالً توسم پارلمان امتا بتا استتقالل    شدهاین امر پذیرفته

یدگی به شکایات مرتبم با سو  مدیریت شود و از رهگذر تحقیق و رسکامل منصوب می

 یا تخلفات حقوق بشری، مظهر منافع عمومی است.

بته  همچنان که معمول است، ارائه تعریف دقیق از آمبودزمتان کتار ستختی استت.     

گیری و شوند جهتها متمرکز میترین عواملی که بر آنتعریف این سازمان رایج منظور

هتایی استت کته انجتام     یری، شامل نوع فعالیتگجهت سازمان است. یهاسطح فعالیت

زیست یا اهتداف توستعه انستانی. ستطح     دهد همانند حقوق بشر، محافظت از محیممی

ای است که یک سازمان مشیول فعالیت است نظیتر ستطو    ها به معنای گسترهفعالیت

 المللی.ای، ملی یا بینمحلی، منطقه

مناستبی بترای تقویتت     مبنتای قتانونی   المللی و داخلتی بنیتادی،  استانداردهای بین

منظتور  نهتاد بته  های متردم همکاری و هماهنگی نهادهای ملی حقوق بشری و سازمان

توجه متون عالوه تعداد قابلسازد. بهها فراهم میپاسداری و ارتقای حقوق بشر و آزادی
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ی و نوشته شده توسم نویسندگان و نهادهای مرتبم با آمبودزمتان، بتر همکتار    حقوقی

کته نقتش   اند. درحتالی نهاد تأکید داشتههای مردمها و سازمانهماهنگی بین آمبودزمان

عنتوان مکمتل نگریستته    نهادهای ملی حقوق بشری در ارتباط با سیستتم قضتایی بته   

نهادهتای   نهاد در ارتبتاط بتا  های مردمتوان برای سازمانشود همان تعبیر را نیز میمی

وجود داشته باشتد.   یمؤثر یهاکه همکاری، مشروط بر اینکار بردهملی حقوق بشری ب

مانتد اششتکال و   ناپتذیر استت، تنهتا معمتایی کته بتاقی متی       اجتناب مسألهضرورت این 

 شناسی همکاری و هماهنگی است.روت

همکتتاری و همتتاهنگی بتتر عهتتده نهادهتتای ملتتی حقتتوق بشتتری و  انتتواعیتتافتن 

ها هایی را همراه دارد. بعضی از مدلچالش خودخودینهاد است که بههای مردمسازمان

 ها را آزمودیم به شر  زیر است:که باتجربه خود آن

 زمینه فراهم نمودن معاضدت قضایی رایگان؛ همکاری در 

 افزار مشترک برای انتشار پیشنهادها؛ایجاد نرم 

 استفاده از سازوکارهای پارلمانی و دولتی برای اجرای پیشنهادها؛ 

  سازی عمومی؛ی مشترک برای آگاهیهااجرای طر 

 مشترکِ هماهنگ شده؛ انجام مطالعات 

 نویس قانونی؛زمینه تهیه پیش ابتکار عمل و مبادرت به حمایت در 

 .نظرخواهی از کارشناسان 

در پایان عرایضم چیزی بهتر از قسمتی از تاریخ که چند روز پیش در کشور ما چاپ 

این بخش از تاریخ به دو شخصیتِ مربوط به سال  کنم.شد، برای ارائه به شما پیدا نمی

کردند، اسم یکی احمد نام داشت که مسلمان دگی میناشاره دارد که در دمشق ز 0559

توانستت ببینتد   و دیگری سمیر نام داشت که مسیحی بود. احمد نابینتا بتود و نمتی    بود

هتای  بلته بتا چتالش   ها بترای مقا توانست راه برود. آنکه سمیر معلول بود و نمیدرحالی

مشتترکی   حل کارکردند و مکردند. در آپارتمانی زندگی میدیگر کمک مییکزندگی به 
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کترد و چتون ستمیر    متی  بته او کمتک  توانستت ببینتد، ستمیر    داشتند. چون احمد نمی

 کرد.توانست راه برود، احمد او را حمل مینمی
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برای شهروندان: چه کسلانی شلرکای   خدمات  تأمینموضوع: تقویت دموکراسی و 

 آمبودزمان هستسد؟

 متحده آمریکاسخسران: دایان دی ولبورن، بازرس اداره آمبودزمان اهایو، ایاالت

 چکیده:
هتایی استت کته    آمبودزمان، همکاری بتا ستازمان   اداراتترین پیوندهای یکی از طبیعی

هتا، روزانته   ینند. آمبودزمانبنمایندگی حقوقی برای افراد محروم در جوامع ما تدارک می

کننتد.  اند که رفتار ناعادالنته نهادهتای دولتتی را تجربته متی     مشیول حمایت از افرادی

متالی   تتأمین  مسکن بتا  تأمین هایموضوع شکایات ممکن است منافع عمومی، برنامه

مراقبت از سالخوردگان و موضوعات  تأمینآموزت یا مراقبت از کودکان،  تأمیندولتی، 

 هتای اضتافه نمتود. همکتاری بتا ستازمان      فهرستت توان بته ایتن   ی باشد که میدیگر

طوری کته  به ،کندکننده معاضدت حقوقی، امکان استفاده مؤثر از منابع را فراهم میارائه

تتوجهی از افترادی جلتب    د توجه دولت را به گرفتارهای تعداد قابلنتوانها میآمبودزمان

کننتد. بتا توجته بته موضتوعات      ای دولت را تجربه میهسیاست بارد که تبعات زیاننکن

انتد؛ متا   های معاضدت حقوقی، در اهداف مشتابهی ستهیم  ها و انجمنبسیار، آمبودزمان

های خاص مشیول فعالیتت  های خود و مطابق با صالحیتهرکدام در چارچوب ظرفیت

منتابع  کته ممکتن استت فاقتد      آوریتم هستیم تا عدالت را برای شهروندانی به ارمیتان  

 های قانونی باشند.اقتصادی جهت دسترسی به دادگاه

هتا  ستازد بته دادگتاه   های آگاهانه که شتهروندان را قتادر متی   یک نمونه از مشارکت

و  اداره معاضتدت قضتایی اهتایو   ، آمبودزمتان  ادارهدسترسی داشته باشد، همکاری بتین  

کننتد.  ختدمت متی  های خانگی است که برای قربانیان خشونت مراکز خدمات اجتماعی

 کند.می ها ایفاهریک از این ادارات نقش دقیق خود را در ارتباط با قربانی و خانواده آن

توجته متا بته رونتد     اهایو، باع  جلب منداقدام اداره ما به نمایندگی از شهروندان سال

العمل راهبردی با همکاری شترکای دیگتر در   ای شده است که مستلزم عکسآزاردهنده
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کته منتابع   زمتانی  1باشد. برنامه مراقبت بهداشتی ما موسوم به مدیکیتد دنی میجامعه م

 کند.ی را ارائه مییهامالی افراد تحلیل رفته باشد کمک

تعامل اداره آمبودزمان اهایو با نهادهای متعتدد جامعته متدنی ایتن اصتل را تقویتت       

شتان در چتارچوب   ها امید قانونی برای رستمیت شتناختن حقوق  کند که افراد و گروهمی

کوشتد تتا ایتن امیتد را از طریتق      کراتیک را داشتته باشتند. آمبودزمتان متی    وجامعه دم

شود و همچنین بتا  ها نادیده گرفته میهایی که حقوق مذکور در آنمکان سازیبرجسته

تأکید بر رسیدگی به ادعاهای مشروع، برای جامعه مشهودتر نماید. نقش آمبودزمتان در  

 ی این است که صداهای شنیده نشده را رساتر نماید.هایچنین همکاری

به همان اندازه که همکاری با نهادهای جامعه مدنی نسبت به شناسایی حقوق افتراد  

های صورت گرفته برای شناسایی، کافی نیست. تخلفات ها مهم است، اما تالتو گروه

گیر شتده  ، همههانآترین کراتیکوهای ساختاری برای جوامع حتی برای دمعدالتیو بی

بنابراین ازطریق و در چارچوب نهادهتای جامعته، آمبودزمتان بایتد بته معرفتی و        است.

طور کامتل در جوامتع متا موردتوجته قترار      هایی بپردازد که بهسازی افراد و گروهنمایان

 گیرند ]مانند مردمان بومی آمریکای شمالی[.نمی

 ضتروری استت. از   10دزمتان در قترن   ها با جامعه مدنی برای کتارکرد آمبو همکاری

شود مندی شهروندان میتوانیم اهدافی را پیش ببریم که باع  بهرهطریق همکاری می

دهد. از طریق همکاری با جامعه متدنی،  های ما از مردم محروم را افزایش میو حمایت

ت کراسی و مشتارک وآمبودزمان ممکن است افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد، از دم

ی باشد که تتا حتد   یهاترین رویهشهروندان پشتیبانی نماید و مدام در جستجوی اخالقی

کته   استت  دستیابی است. وظیفه ما بهبود خدمات دولتی، حمایت از کستانی ممکن قابل

منظتور ارتقتای حقتوق عامته     شود، بهصدایی ندارند یا کسانی که صدایشان شنیده نمی

 واند مددکار ما در این راستا باشد.تاست. همکاری با جامعه مدنی می

                                                           
1 -Medicaid 
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 موضوع: برنامه آزادی اطالعات

 سخسران: پیتر تیسدال، بازرس اداره آمبودزمان و اطالعات ایرلسد

 چکیده:
زمینته   در سوئد برقرار گردید. تحتوالت بعتدی در   0711تدابیر آزادی اطالعات در دهه 

لتت ستوئد و شتهروندانش    حقوق دسترسی عمومی، منجر به ارتباط بستیار آزاد بتین دو  

ستال پتیش، یعنتی     05گردیده است. قانون آزادی اطالعات در ایرلند برای اولین بار در 

 رسید. که بیش از بیست کشور جهان قوانین مشابهی داشتند، به تصویبزمانی

ای در فرهنتتگ و رویکتترد ، نشتتانگر تیییتتر عمتتدهقتتانون آزادی اطالعتتاتتصتتویب 

، قانون آزادی اطالعتات ها بود. قبل از عات تحت اختیار آننهادهای عمومی درباره اطال

کترد و یتک متدیریت    ، دسترسی حداقلی به اطالعات را فتراهم متی  قانون اسرار رسمی

وجود آورد که هرگونه تالت بترای واگتذاری کنتترل ختود بتر اطالعتات را       عمومی به

هتای  دستتگاه  کرد. این قانون حق دسترسی عموم مردم بته استناد  خطرناک قلمداد می

آورد. همچنتین  ها را فتراهم متی  دولتی و نیز دالیل اتخاذ تصمیمات توسم این دستگاه

اطالعتاتِ ختاص ازجملته    هتای دولتتی بترای انتشتار     این قانون الزامی بترای دستتگاه  

آورد. ایتن قتانون در چنتد ستال     وجود میهایشان را بهمورد مقررات و رویهاطالعاتی در

استت. تتأثیر    1108سال  شد که آخرین مورد از اصالحات مربوط بهاخیر دچار تیییراتی 

 طتور تقریباً فوری بود. سطو  استتفاده از ایتن قتانون بته     1108قانون آزادی اطالعات 

هتای مربتوط   تعداد درخواست 1102ای درحال افزایش بوده است. در سال مالحظهقابل

درصد  25شد نسبت به سال قبل به قانون آزادی اطالعات که به نهادهای عمومی ارائه 

های زیتادی را بترای نهادهتای عمتومی و     افزایش داشت. مسلماً چنین افزایشی، چالش

 درواقع برای اداره ما به دنبال دارد.
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 ک یسونر اطالعات

عنوان آمبتودزمن و کمیستیونر   در این مرحله مفید خواهد بود اگر نقش دوگانه خود را به

های مختلفی در سراسر جهان وجود دارد. در ایرلند، ستمت  . مدلدهماطالعات توضیح 

ای از قتوانین ایجتاد شتدند.    جداگانه هایآمبودزمن و کمیسیونر اطالعات مطابق بخش

کته ستمت   شتد درحتالی   تأستیس  0951سمت آمبودزمن براستاس قتانون آمبودزمتان    

 ایجاد گردید. 0997مطابق قانون آزادی اطالعات  ،کمیسیونر اطالعات

رخی از کشتورها هماننتد نتروژ، حیطته اختیتار آمبتودزمن دربرگیرنتده وظتایف         در ب

کمیستیونر  اطالعاتی نیز هست. همچنین در انگلستتان، کمیستیونر اطالعتات وظتایف     

عنوان آمبودزمتان شتامل   را بر عهده دارد. در ایرلند، حیطه اختیار ما به هاحفاظت از داده

 شود.ها را شامل نمیادهدسترسی به اطالعات یا وظایف حفاظت از د

ارائه  مورد ادعاعنوان آمبودزمن درباره شکایاتی که به من با موضوع سو  مدیریتِ به

دهم. من در ایفای وظایفم مستقل هستم. کارکنان هتر دو اداره  شود، پیشنهادیی میمی

 زمینه فناوری اطالعات و دیگر کنند اما همکاری مشترکی دردیگر کار مییکمستقل از 

 خدمات باهم دارند.

مدل ایرلندی تاحدودی، مدل غیرمعمولی است امتا تصتمیم بته ایجتاد آمبودزمتان      

موجود بوده و خود  0958کمیسیونر اطالعاتی دالیل متعددی داشت. آمبودزمان از سال 

طترف جتا انداختته بتود.     عنوان نهاد اثربخش، مستقل و بتی را در دیدگاه عموم مردم به

اس کرد که نقش دوگانه آمبودزمنا کمیسیونر اطالعات، مشتروعیت  رو دولت احسازاین

کنتد.  و نقتش کمیستیونر را اعطتا متی     قانون جدید آزادی اطالعاتالزم برای تصویب 

افزون بر این، مشترک بودن خدمات و ساختمان هر دو اداره زیر یک ستقف واحتد، بته    

 رسد.لحاظ مالی، معقول به نظر می
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 العاتاثرات قانوت دزادی اط

مهم است که اثرات قانون آزادی اطالعات بر مدیریت عمومی در ایرلند را متدنظر قترار   

 دهیم.

 طور خاص، اهداف رژیم آزادی اطالعات شامل موارد زیر است:به

 کمک به درستکاری دولت و ممانعت از فساد،

 گویی دولت در برابر مردم،کمک به پاسخ

 ،کمک به آموزت عموم مردم درباره دولت

 گیری توسم نهادهای عمومی،کمک به کیفیت تصمیم

 ایفای نقش بازدارنده در مقابل اعمال قدرت دولت و نهادهای آن،

 ارتقای مشارکت شهروندان.

در پایان سخنانم بر این باورم که آزادی اطالعات، زندگی عمومی را تیییر داده و به 

ز بر کمبودها، متردم همتواره،   های خود عمل کرده است. به دلیل تمرکبسیاری از وعده

رفته، دسترسی به اطالعات دچتار  همگیرند اما رویمی کمتأثیر آزادی اطالعات را دست

های عمومی بر جتای گذاشتته استت. تیییترات     ای بر مناظرهتیییراتی شده و تأثیرعمده

ای بتر  مالحظته به نحتو قابتل   شگرفی در تفکر نهادهای عمومی حاصل شده و این امر

 منتدی ها و روزنامه، بهتره رسانه قت و شفافیت هرچه بیشتر منجر شده است. عموماًصدا

 اند.داشته رسانیبه چالش کشیدن و اطالع برایای از این دسترسی گسترده

مهتم استت کته متا در ایرلنتد بته        مسألهواقعاً آگاهم که ما نباید میرور باشیم. این 

قطعاً جای ختالی آن را   را نداشتیم اطالعاتقانون آزادی خودمان یادآوری کنیم که اگر 

کردیم. همچنین به همان میزان مهم است که به درک چرایی ضترورت آن  احساس می

ختود، رژیتم آزادی   ختودی اعتنایی به توسعه آن ادامه دهتیم. بته  پی ببریم و به جای بی

 دانم.ب میاند، مطلوهایی که هنوز از آن استقبال نکردهاطالعات را برای تمامی دولت
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 در راستای مساف  عمومی موضوع: سیستم ومایت از افشاگران 

گذاری افشای مساف  کیون، مدیر بخش بازرسی و سیاست-سخسران: پار های

 کمیسیون مبارزه با فساد و وقوق مدنی کره عمومی

 چکیده:
 اطالعات در بخش عمومی

    و تقویتت   شناستاندن  بترای دولت کره با هدف حمایت بهتر از حقتوق متردم

را در نهادهتتای عمتتومی بتته ترتیتتب در قتتانون افشتتای اطالعتتات شتتفافیت، 

 تصویب و به مرحله اجرا گذاشت. 0995و  0991های سال

         با افشتای اطالعتات تولیدشتده در نهادهتای عمتومی ازجملته در نهادهتای

حکومت مرکزی و محلی، دولت از مشتارکت شتهروندان در امتورات دولتتی     

 کند.حمایت می

 عات در بخش خصوصیاطال

     ،برخالف اطالعات بخش عمومی، اطالعات تولیدشتده در بختش خصوصتی

 کند.محرمانه و پیچیده بوده و کار را برای فهم عموم مردم مشکل می

 مستتقیماً زنتدگی    تواندبنابراین اقدامات غیرقانونی در بخش خصوصی که می

طریتق افتراد داخلتی و    تنهتا از   ،ها را تحت تأثیر قرار دهتد مردم یا ایمنی آن

رو افشاگران در بختش خصوصتی بته دلیتل     ازاین پذیر است؛افشاگران امکان

 کنند.ها دردسرهای زیادی را تحمل میفقدان تدابیر حمایتی از آن

      ،قتانون حمایتت از   درنتیجه، کمیسیون مبارزه با فستاد و حقتوق متدنی کتره

ان در بختش خصوصتی   منظور حمایت از افشاگررا به افشاگران منافع عمومی

 که توسم قوانین موردحمایت قرار نگرفته بودند، تصویب نمود.
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 سیستم حمایت از افشای نقض منافع عمومی کره

 نظیر است بدین معنتا کته بتا    سیستم حمایت از افشای منافع عمومی کره بی

بترای   ،کمیسیون مبارزه بتا فستاد و حقتوق متدنی     یعنی نهاد اختصاصی یک

کند. این امر، سیستم حمایت از افشای منتافع  فعالیت می رانحمایت از افشاگ

 سازد.عمومی کره را از سایر کشورهای جهان متمایز می

 شوند که افشاگران بعد از افشا ، متحمل گرفتارهایی میدر سایر کشورها وقتی

شوند اما در کره، کمیستیون  با تنظیم دادخواستی، خواستار جبران خسارت می

 کند.یر حمایتی برای افشاگران را درخواست مییادشده، تداب

 تدابیر حمایتی

 محرمانه بودن هویت افشاگر 

 ممنوعیت اقدامات تنبیهی علیه افشاگر 

 حفاظت فیزیکی از افشاگر 

 که افشاگری منجر به کشف اقدامات درصورتی های افشاگر:کاهش مسئولیت

رات اداری درمتورد  افشاگر شود، مجازات، اقدامات تنبیهی یتا مقتر   غیرقانونی

 شود.ایشان تخفیف یا نادیده انگاشته می

  پادات برای افشاگراعطای 

های خود را دارنتد.  محدودیت ،قوانین و مقررات برای تشویق افشاگران به افشاگری

 شتوند. نمتی  ایجاد فرهنگی است که در آن افشاگران، بتدنام محستوب   مسأله ترینمهم

رت بر حمایت از افشتاگران منتافع عمومی،کمیستیون    عنوان نهاد اختصاصی برای نظابه

منظور ایجاد فرهنگی مبارزه با فساد و حقوق مدنی، فعاالنه به انجام طیفی از اقدامات به

نگرند. ایتن کمیستیون بتر    همت گمارده که در آن مردم به افشاگران به دیده مثبت می

 یاری خواهد کرد.تر های مداوم آن به ایجاد جامعه شفافاین باور است تالت
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 موضوع: آزادی اطالعات و آمبودزمان

 سخسران: لیست انسی است انسون، بازرس اداره آمبودزمان تریسیدادوتوباگو

 چکیده:
در  ،هتای زیتادی بتوده   ها طتی قترن  کاری که روال کار بسیاری از دولتفرهنگ پنهان

 هتای ت. ستازمان پتذیر نیست  درحال تیییرِ دنیای امتروز امکتان   و موشرایم سخت و مدا

ای برای افزایش وسیله عنوانالمللی کشورها را به تصویب قوانین آزادی اطالعات بهبین

کند. بسیاری از منظور کاهش فساد تشویق میهای دولتی بهشفافیت در مدیریت فعالیت

فرهنتگ  »جتایی  هجابت  انتد و درصتدد  کشورها قوانین آزادی اطالعات را تصویب نمتوده 

 هستند. «فرهنگ شفافیت»ها رایج است با که در خدمات عمومی آن «کاریپنهان

خصوصیات اساسی همه قتوانین آزادی اطالعتات، توانتایی افتراد بترای درخواستت       

تحت اختیار مقامات عمومی و سایر نهادهتای دولتتی استت. مطالتب، همتواره       1مطالب

ن دسترستی بته   شوند. شخصی که خواهتا عنوان اسناد، مدارک و اطالعات تعریف میبه

 مدارک رسمی است باید درخواستی به مقامات عمومی مربوطه ارائه دهد.

گویی، شفافیت و حکمرانتی ختوب در   قوانین آزادی اطالعات به دنبال ارتقای پاسخ

 بترای گیتری دولتتی   داشتن فرایند تصتمیم های دولت از رهگذر باز نگهارتباط با فعالیت

عنوان سازوکارِ حیاتی در جهت در اقدامات دولتی بهها هستند. شفافیت بررسی دقیق آن

شتود. تردیتدی نیستت کته     کراسی تلقی متی وکشف و بازداری از فساد و مراقبت از دم

هتای  فقدان شفافیت و افشای کامل اطالعات در سیستم مالی منجر به ستقوط شترکت  

 د.گردی 1119باع  وقوع بحران مالی جهانی  مسألهچندملیتی بسیاری شد و این 

ها برای تصویب قوانین آزادی اطالعتات اعمتال   فشارهای داخلی و خارجی بر دولت

ها در سرتاسر جهان، ضرورت تصویب و اجرای قوانین متذکور  شود. نهایتاً خود دولتمی

                                                           
1- materials 
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اند. عوامل متعددی در ستطح جهتانی در تصتویب ایتن قتوانین نقتش       را تشخی  داده

 داشتند که به شر  زیر است:

در ارتقای آزادی دسترستی بته اطالعتات متؤثر      المللی: جامعه جهانینفشارهای بی

المنتافع، شتورای اروپتا و ستازمان     المللی همانند کشورهای مشترکبودند. نهادهای بین

هایی را در ارتباط بتا اجترای قتوانین آزادی اطالعتات     های آمریکایی، دستورالعملدولت

 اند.منتشر کرده

و های جامعه مدنی بته دلیتل توستعه    مردم، تجار، گروه :نوسازی و جامعه اطالعاتی

جمعتی نظیتر   روزه از اینترنت که مستلزم استفاده گستترده از رستانه ارتبتاط    استفاده هر

 بوک و تویتر است، متقاضی اطالعات بیشتری هستند.فیس

اند، منجتر بته   که از فقدان شفافیت ناشی شده هاییغالباً، بحران ها:فساد و رسوایی

ازآن اتفتاق  ممکن استت پتس   شوند کهجرای قوانینی برای پیشگیری از مشکالتی میا

های خیلی بتاالیی در کشتورهایی داشتتند کته     افتد. کارزارهای مبارزه با فساد، موفقیت

 کنند فرهنگشان را تیییر دهند.تالت می

باعت    هاکراستی در بیشتتر کشتور   و: تیییر جهت به ستمت دم حقوق قانون اساسی

 شده است. تقریباً تمامی قوانین اساسی «بشر حقوق» عنوانی آزادی اطالعات بهشناسای

انتد.  شده، حق دسترستی اطالعتات نهادهتای دولتتی را در ختود گنجانتده      جدیداً نوشته

های جامعه مدنی، نقش کلیدی در ترویج و ترینیدادوتوباگو، گروهدر ذکر است که شایان

 د.تصویب قوانین آزادی اطالعات دارن

 بازبینی دمبودزمات، قوانی  دزادی اطالعات ترینیدادوتوباگو -هاچالش

تستهیل   بترای سوی شفافیت و علنی بودن، توستعه قتوانین   موازات حرکت جهانی بهبه

بختش عمتومی و حکمرانتی     نتوگرایی دسترسی آسان به اطالعات، شرط اساسی برای 

ترینیتدادوتوباگو، تمرکتز بتر     ی راهبترد توستعه ملتی   مؤثر است. یکی از ارکان هفتگانه
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گتویی، مشتارکت و   حکمرانی خوب است. اصول اساسی حکمرانی خوب، شفافیت، پاسخ

 نمایندگی مؤثر است. از دیدگاه بانک جهانی حکمرانی خوب یعنی:

ای که شرافت، حقوق و نیازهتای هتر فترد در درون دولتت     اعمال اقتدار به شیوه»

برای توستعه انستانی و اقتصتادی پایتدار      محترم شمرده شود. اگر حکمرانی خوب

 .«حیاتی قلمداد شود، آزادی اطالعات، ابزار حیاتی برای حمایت از آن است

توانند از انقالب صورت گرفته در عرصه فنتاوری اطالعتات کته    کشورها، دیگر نمی

ابتزار   ،هتا زندگی عمومی و خصوصتی متا را دچتار تیییتر نمتوده در امتان بماننتد. داده       

گتویی،  منظور افتزایش پاستخ  های عظیمی بهیک قدرتمندی هستند که ظرفیتدموکرات

کارایی اداری و کیفیت خدمات عمومی در خود دارنتد. اطالعتات نامحتدود بته معنتای      

حقیقی کلمه در نوک انگشتان شهروندان قرار دارد و درنتیجته، مطالبتات جمعتی بترای     

ترینیدادوتوباگو درحال رشد بتوده و  ها در دسترسی به اطالعات وجود دارد. فناوری سال

اکنون به اوج خود رسیده است. این بدان معناست که شهروندان این کشور که اکنون از 

اند باید نسبت به گذشته، بته اطالعتات بیشتتری دسترستی داشتته      حقوقشان آگاه شده

ها و نهادهای دولتتی مشتیول تتدارک فنتاوری جدیتد بترای ارائته        باشند. گرچه بخش

صورت آنالین هستند کته  ها و تصمیمات خودشان بهها، سیاستعات درباره فعالیتاطال

 تواند در دسترس عموم قرار گیترد، امتا هنتوز گرایشتی بترای ختودداری از       راحتی میبه

 ی اطالعاتی وجود دارد که متقاضیان ممکن است افشای آن را مهم تلقی نمایند.ارائه

لیدی در تضمین دسترسی به اطالعات است و های آزاد و مستقل، مشخصه کرسانه

ها نباید توستم دولتت   گردد. رسانهکراسی تلقی میوناپذیری از دمعنوان عنصر جداییبه

ها برای انتشار هر موضوع و هر انتقتادی  کنترل شود. آزادی مطبوعات، توانمندی رسانه

 کند.بدون ترس از انتقام را تضمین می
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مسظور اعرای جدید پارلمان و دولت بهی آموزشی برای هاموضوع: برگزاری کارگاه

 ها با نقش و وظایف آمبودزمانسازی آنآشسا 

 سخسران: ر. جی. آ. آردوین آکا نیالدا آردوین، رئی  انعمن کارائیب

 چکیده:
حقوق بشتری بنیتادی استت.     حکمرانی خوب، نیاز همه دولت و حق همه مردم از جمله

ها حمایت از این حقوق اساستی و تعیتین   هستند که وظیفه آن بانانیها، دیدهآمبودزمان

باشد. ما شاید وظایفمان را با نگاهی محدود انجتام نتدهیم   دقیق موارد سو  مدیریت می

 اما باید از تأثیرات فرامرزی حاکمیت قانون که میل به سرکوبگر شدن دارد، آگاه باشیم.

های جدیدی بترای  چالش کنیممیحال تیییری که ما امروزه در آن زندگی جهان در

دهد که ایتن امتر بتدون    ها در پی دارد و نقش نهادهای آمبودزمان را افزایش میدولت

ها نخواهد بود. افزایش فزاینده بین اقتدامات محدودکننتده آزادی و   چالش برای خود آن

 پاسداری از حقوق بشر بنیادی بر کارکرد نهادهای آمبودزمتان در سراستر جهتان تتأثیر    

هتای  های فراگرفته شده از تاریخ معاصر که خواستتگاه عتدم تعتادل   داشته است. درس

 در جهان است، نباید نادیده انگاشته شود. امروز

هتا بتا آن   ای کته متردم در ارتبتاط بتا دولتت     گرچه ممکن است موضوعات روزمره

هتان  اند تفاوت چندانی نداشته باشتد و عمتالً از ماهیتت یکستانی در سرتاستر ج     مواجه

 ها و تهدیتدهایی کته آمبودزمتان درنتیجته    چالش شدن،برخوردارند، اما در عصر جهانی

یافتته،  توستعه در مقابتل کشتورهای توستعه    های موجود بین کشتورهای درحتال  تفاوت

ای کوچک و یتا کشتورهای وابستته در مقابتل کشتورهای مستتقل و       جزیره هایدولت

 کم گرفته شود.د دستکند، نبایوپنجه نرم میبا آن دست خودکفا

توان گفت کته در  در مورد آمریکای التین و منطقه کارائیب با اطمینان بیشتری می

کته فرصتت کتافی بترای     ها، نهاد آمبودزمان حتی قبل از اینبرخی کشورها و سرزمین

توسعه و استقرار در جامعه داشته باشد، در معر  تهدید بوده است. شرایم اجتمتاعی و  
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کارائیب، اغلب بترای رشتد و بالنتدگی نهادهتای آمبودزمتان در منطقته       سیاسی جوامع 

ناسازگار بوده است. کشتورهای کارائیتب نستبتًا نوپتا هستتند. خودمختتاری در اشتکال        

در  0911بعد از دهه  -استثنای هائیتیبه -و استقالل 0921مختلف آن تنها بعد از دهه 

ه بتا ترکیتب نامتجتانس جوامتع کته      این منطقه سربرآورد. حقایق تاریخی یادشده همرا

عتالوه فقتدان جامعته متدنی سترزنده هماننتد       هاستت، بته  ناشی از جمعیت مهتاجر آن 

های ناظر شهروندی و دانشگاهیان، چالش جدی برای های منتقد و مستقل، گروهرسانه

عمومتاً بختش کتوچکی از     کته شوند. درحالیآمبودزمان در منطقه کارائیب محسوب می

اوقتات شتبکه    کنند، بعضیهایی را برای مدیریت عمومی ایجاد میچالش اهدولت -ریز

کنند که زیربنای چارچوب حقوقی از روابم شخصی، هدفی را تضعیف می ایدرهم تنیده

را تشتکیل   -یابتد گویی رشد و نمو میکه در آن مفاهیم عدالت اداری و پاسخ -معقول 

 .دهدمی

فهمتی  وازنه در داخل دموکراسی اغلب با کجنقش محوری آمبودزمان در نظارت و م

توجهی و که جدی تلقی نشده و منجر به تضعیف آن گردیده است. بیهمراه بوده یا این

های صتورت گرفتته در   های آمبودزمان باع  تضعیف تالتعدم اقدام در برابر گزارت

 گردد.راستای حکمرانی خوب درسطو  مختلف می

منظور صیانت از استتقالل  المللی آمبودزمان بهبین سهرهیافتی که باید از سوی مؤس

 توان برشمرد: و کارکرد آمبودزمان در منطقه کارائیب اتخاذ شود، به شر  زیر می

هتتای منطقتته بتترای متتدنظر قتترار دادن تتتأثیرات قتتوانین و  ستتازی دولتتتحستتاس

از طریتق  ای ای؛ توانمندسازی نهادهای منطقههایشان در فراسوی مرزهای قارهسیاست

های حساسی که نیازمند توجته  آموزت، مطالعات دانشگاهی بیشتر برای شناسایی بخش

هتا  توجه دولتهای ممکن، تالت برای جلبگذاری بهترین شیوهویژه است، به اشتراک

به داشتن اطالعات عمومی درباره نهاد آمبودزمتان و الزامتات توستعه و اصتال  طتر       
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فشتار  ها به حمایتت از آمبودزمتانی کته تحتت    توجه ِدولتلبج آمبودزمانی مؤثر و نهایتاً

 .است قرارگرفته

واضح است که مدنظر قرار دادنِ آمبودزمان در قوانین سرزمینی، استتقالل عملکترد   

تر، ما بر این باور هستیم که نظتر مؤسسته   کند. به عبارت دقیقاین نهاد را تضمین نمی

ستازی  ای در حستاس المللی باید نقتش برجستته  نعنوان نهاد بیالمللی آمبودزمان بهبین

 دولت در ارتباط با تهدیدات و اثرات بلندمدت آن در سطح جهانی داشته باشد.
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 های اجتماعی و فساوری اطالعاتموضوع: اهمیت شبکه

 سخسران: لوسیا فرانچیسی، آمبودزمان مسطقه تسکونی ایتالیا

 چکیده:
 ی فرهنگ خدمات عمومی با خصوصیات زیر است:سعههدف آمبودزمان کمک به تو

 انصاف 

 ازخودگذشتگی 

 تعهد 

  1داشتن درهای باز 

 گوییپاسخ 

 .ارتقای حق مدیریت عمومی خوب 

آمبودزمان نقش مهمی در پاسداری از دموکراسی و وظیفه تضمین مدیریت خوب و 

 ه از ابزارهای ستنتی عنوان آمبودزمان باید در عدم استفادشفافیت را بر عهده دارد. ما به

صریح عمتل کنتیم. بنتابراین جتدای از ابتزار       بسیار ،منظور رفع اشتباهاتدادگستری به

دزمان به فراسوی قانون گام کند. آمبودادگاه، از ابزارهای مکمل و جایگزین استفاده می

وفصتل مشتکالت   حل و حلو درواقع از قوانین و نیز اصول برای دستیابی به راه نهدمی

 رود.شده توسم قانون فراتر میبینیبرد و از ابزارهای پیشره میبه

رسانی استت و ایتن امتر بتا روحیته خاصتی ممکتن        هدف، ارتقای فرهنگ خدمات

شود، شیوه مثبتی کته  ای از اصول که به رفتار و طرز تفکر مربوط میشود: مجموعهمی

 ای در پی ندارد.دهو تقابل در آن هیچ برنده یا بازن در آن تعار  وجود ندارد

حال جهتت  د اما درعیننباید بر شفافیت در مدیریت عمومی اصرار ورز هاآمبودزمان

روشتنی بترای    شان با شفاف عمل نمایند و راهبترد برخورداری از قدرت اقناع، باید خود

 ارتباط مناسب با عموم مردم و شهروندان در پیش گیرند.
                                                           

1-Openness 
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 ه زیر است:گانیک ارتباط خوب دربرگیرنده اصول سه

 ارائه توضیحات خوب 

 دقت گوت فرادادنبه 

  شهروندان. رویبه درهای بازایجاد 

مؤثر وظایف آمبودزمان در حوزه افزایش آگاهی حقوق بشری، ایجاد  انجام منظوربه

فهم عمومی نسبت به احترام و تضمین مراعات حقوق بشر، خلقِ فرهنگ حقوق بشری 

حقتوق بشتری، الزم استت همکتاری بتین نهتاد       و نیز ارتقای سطح دانش موضتوعات  

 های زیر توسعه یابد:های جمعی در حوزهآمبودزمان و رسانه

 زمینه ایجتاد آگتاهی از حقتوق     های جمعی درهمکاری بین آمبودزمان و رسانه

 بشر در بین عموم مردم؛

  هتای آمبودزمتان بتا دیگتر نهادهتای ملتی حقتوق بشتری یتا          ارتقای فعالیتت

 تفاعی جهانی؛غیران هایانجمن

 شده توسم آمبودزمان؛های نظارتی حقوق بشری انجامانتشار فعالیت 

    ،انتشتتار مجتتالت حقتتوقی، نقتتش مهمتتی در بهبتتود آگتتاهیِ حقتتوقی متتردم

حقتوقی و بحت  و    ی شهروندان بته اطالعتات  سازی دسترسی گستردهفراهم

 د.های مقننه و قضایی داربررسی پیرامون موضوعات ضروری در بهبود سیستم

وری، ، بهتره 1های جدید، امکان مرئی بودنهای اجتماعی و فناوریاستفاده از رسانه

هتای ستنتی و   نفعان، تعامل ما با رستانه آوری شواهد، ارتباط ما با ذیتوان ما برای جمع

دستترس و متؤثر را زیتاد کترده استت. از طریتق       عنتوان اداره نتوآور، قابتل   اعتبار ما به

گتذاری متوستم در فنتاوری،    اندک در زمان و کارکنتان و سترمایه  گذاری نسبتاً سرمایه

، انجام سفرهایی برای 2ارتقایی -دست آوردیم. ما از طریق خود  های بزرگی را بهمزیت

                                                           
1-visibility 

2-self-promotion 
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کترد،  هایی که مخاطبان و مردمان جدیدی را جذب خود میسخنرانی و برگزاری مراسم

هتای  ت فترا دادن بته دغدغته   جویی کردیم. ما همچنین امکان گوپول زیادی را صرفه

دهد نقش مردم در خارج از فرایند رسمی شکایات را به دست آوردیم که به ما اجازه می

 عنوان بارومتری برای فعالیت مدیریت عمومی داشته باشیم.آمبودزمانی خوبی به

بارای   یا  گزیناه  ها صرفاً گیری از تعامل دوسویه با رسانهاز ای  منظر، بدره

 تکلیف است. ی  درت نیست بلکهدمبودزمات م

عیاری که امکان ارتباط سریع با متردم و مخاطبتانِ هتدف را فتراهم     ابزار تمامتوییتر: 

شدن به بختش فعتالی   توییتری برای تبدیل هایسازد. گوت فرادادن و رصد محاورهمی

خصوص این امر هم در زمان پیشتگیری و هتم   همهمی است. ب مسألهاز جامعه آنالین، 

زمان واکنش، صادق است: پیشگیری اغلب از واکنش بهتر استت. تتوییتر بخشتی از    در 

های متنوعی برای گتوت  دهد کانالای است و به ما امکان میراهبرد ارتباطی گسترده

فرادادن مورداستفاده قرار گیرد و همچنین اطالعاتی با کارکنتان، شتهروندان، نهادهتا و    

 ها به اشتراک گذاشته شود.انجمن
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 زمیسه پاسداری از وقوق بشر ها برای ارتقای کارکرد آمبودزمان دراست اده از رسانهموضوع: 

 های پارلمان لیتوانیانچی ، مدیر ارتباطات اداره آمبودزمویتوتاس والستیساویسخسران: 

 چکیده
 گذاری عمومی شامل نهادهای آمبودزمتان ها، همه بازیگران سیاستنقش فزاینده رسانه

هتای ستنتی و اجتمتاعی کترده     را وادار به بازاندیشی راهبردهای خود در ارتباط با رسانه

است. اگر اقدام ناق  برای ارسال پیام حقوق بشری به جامعته صتورت گیترد، انتشتار     

 اندک خواهد بود. بسیارها های آمبودزماناطالعات درباره فعالیت

هتا،  استت. برختی آمبودزمتان    هتا متفتاوت  های آمبودزماندر سطح ملی، صالحیت

دهنتد. برختی   ای دارند که همه حقوق بشر را تحت پوشش قترار متی  صالحیت گسترده

انتد کته از صتالحیت رستیدگی بته حقتوق ویتژه برخوردارنتد.         دیگر نهادهای تخصصی

توانند بته شتکایات رستیدگی کننتد، ستایرین      باوجوداین، بیشتر نهادهای آمبودزمان می

کنند ایتن دو نقتش را بتاهم    ها تالت میدگی هستند اما بیشتر آندارای نقش ارتقادهن

 ترکیب کنند.

ها و دخالت روزافزون جوامتع در مستائل عمتومی،    تأثیر فزاینده رسانه کهمضافاً این

متؤثرتری بترای ارتبتاط بتا      هایها را تشویق کرد تا درصدد جستجوی شیوهآمبودزمان

تنهتا یتک وستیله ارتبتاطی بلکته      نه هارسانه هکبازیگران مختلف جامعه باشند. هنگامی

گذاری عمومی هستند، نیاز به ارزیابی اشکال ارتباط بتا بتازیگران   بازیگر معنادار سیاست

 رسد.ناپذیرتر از گذشته به نظر میمختلف، اجتناب

هتا،  گیتری ازحد از ناحیه جامعته بترای مداخلته در تصتمیم    افزون بر این، فشار بیش

تتر باشتند.   ا وادار کرد که برای مشتارکت بیشتتر جامعته متدنی، گشتوده     ها رآمبودزمان

طریتق بتازنگری در راهبردشتان، تمرکتز مجتددی از انتشتار       هتا از بنابراین آمبودزمتان 

هتا  های صورت گرفته توسم آننفعان مختلف در فعالیتسوی مشارکت ذیاطالعات به

ها را مجبور کترد  حول، آمبودزمانحال تیشتر از آن، شرایم ژئوپولتیکی درنمودند. حتی ب
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پتذیر باشتند بلکته همچنتین مشتارکت      زمینه ارتقای حقوق بشر مسئولیت تنها درکه نه

 نمایند. های حقوق بشری جوامع ایفاسیاست بیشتری در حوزه

هتای جدیتد مداخلته در زنتدگی     تر بودن و استقبال از ایدهخالق بدون هر تردیدی،

هتای  واقعیتت  طترف برانگیز است تا ناظر بتی ها، چالشزمانجامعه برای آمبود اجتماعی

 پیچیده بودن.
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 های جمعیسازی آمبودزمان از طریق رسانهموضوع: فعال

 سخسران: راکساگچا چایچای، دبیر کل و سخسگوی اداره آمبودزمان تایلسد

 چکیده
متوم متردم   درهای خود را بته روی ع  1111که اولین آمبودزمان تایلند در سال هنگامی

گشود، قانون اساسی تایلند، وظیفه اولیه ما را همانند مدل کالسیک مقرر نمود؛ کته بتر   

های مرتبم با ستو  متدیریت عمتومی، اقتدامات غیرقتانونی و ناعادالنته       بررسی پرونده

وفصتل شتکایات تأکیتد    منظورحتل مقامات عمومی؛ و ارائه پیشنهاد به نهادی مربوط به

اعمتال گردیتد کته     1117حیت جدیدی ازسوی قانون اساستی  این، صال داشت. باوجود

برقتراری و   زمینته  های فعال درآمبودزمان را از طریق گسترت تعهدات به داشتن نقش

حاکم برنهادهای عمومی به مدل ترکیبتی تیییتر شتکل داد و     نظارت بر ضوابم اخالقی

عهتده  ساستی را بر هتا بتا قتانون ا   طبتاق آن وظیفه نظارت بر مقررات موجتود از نظتر ان  

، قوانین، آمبودزمان را مجاز ساخت از صالحیت بررسی کهاین آمبودزمان گذاشت. مضافاً

از طریق انتخاب موضتوعات منتافع عمتومی، مطالعته      1«بنا به صالحدید خود»مسائل 

توانستت  عتالوه آمبودزمتان متی   مند شود. بته ها و پیشنهادِ مقررات جدید بهرهعمیق آن

ها را به دادگاه قانون اساسی و واعد و مقررات خالف قانون اساسی آندرصورت یافتن ق

 دیوان اداری ارجاع دهد.

را ملیتی و قتانون    1117قتانون اساستی    صلح و نظتم  تأمینشورای ملی  1108در 

وظیفته  را جایگزین آن نمود. هرچند آمبودزمان توانست بته انجتام   1108اساسی موقت 

شتورای ملتی   قانون اساسی موقت، همراه با اعالمیته   87که بخش  خود ادامه دهد چرا

همه سازمان عمومی مستقل ازجمله آمبودزمان را مجاز ستاخت کته   صلح و نظم  تأمین

 های خود ادامه دهند.به فعالیت 1117شده مطابق بندهای قانون اساسی منسوخ

                                                           

1- own motion 
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نتویس قتانون   کته تایلنتد پتیش   حادی شد یعنی هنگتامی  1101تیییر دیگر در اوت 

که قانون ساسی جدید را تصویب کرد که نشان از پایان بالتکلیفی سیاسی بود. هنگامیا

های مترتبم  اساسی جدید اجرایی شود آمبودزمان صالحیت جدیدی خواهد داشت؛ نقش

با نظارت بر انطباق با ضوابم اخالقی و قانون اساسی حذف و آمبودزمان تایلند بار دیگر 

 اهد شد.به سمت مدل کالسیک متمایل خو

علیه نهادهای عمومی که از پیشتنهادهای   توانیمعالوه، طبق صالحیت جدید میبه

کنند دادخواست ارائه دهیم؛ صالحیتی که در قانون اساسی قبلتی  آمبودزمان تبعیت نمی

وجود نداشت. این امر اعتبار ما را تقویت خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بته نحتو   

م باشیم. همچنین ذهنیت عموم مردم از ما بهبود خواهد یافتت،  مؤثرتری در خدمت مرد

یتاد   «غتول بتدون گترز   »و  «ببرکاغتذی » عنتوان کته در گذشتته از متا بته    رغم اینبه

 اند.کردهمی

ی آمبودزمان تایلند خواهم راهبرد و اصول موجود در عقبه رهیافت پیشتازانهحال می

رستانی بته متردم را برعهتده خواهتد      پیام را با شما در میان بگذارم؛ چه کسی مسئولیت

 داشت؟

ناپذیری سعی خواهد کترد  طور خستگیمطمئناً آمبودزمان به همراه کارکنان اداره به

کمتتر   1101که این امر اتفاق بیفتد، هرچند که ما نهاد کوچکی هستیم. درواقع تا سال 

را  خود نفر کار 11 نفر استخدام کردیم این درحالی است که شانزده سال پیش با 121از 

استان تایلند که همگی تحت نظارت  77آغاز نمودیم. درمجموع محل کار ما درقیاس با 

 ماست خیلی بزرگ نیست.

رغتم وجتود   توانند آن را پر کنند؛ بهها میکند که رسانهاین امر شکافی را ایجاد می

ای و رستانه هتای پختش   کارکنان اندک، از طریق برقراری ارتباطات مطلوب با شترکت 

ها و بسیاری دیگر های رادیو و تلویزیونی، روزنامهتوانیم در برنامهای مینهادهای رسانه

هتای مختلتف   واحد در مکتان سازد درآنِحضور داشته باشیم. رسانه جمعی ما را قادر می



 647  المللی مؤسسه آمبودزمان آسیایییازدهمین کنفرانس بین  

وری مؤثر در صَرفِ هزینه و زمان ظاهر شده و صدایمان شنیده شود؛ و نیز با ایجاد بهره

 سازد.ای آمبودزمان، امکان ارتباط با مردم را میسر میبر

توان گفت که ما بیشتر ازآنچه شانزده سال پیش بدان امیدوار بتودیم،  با اطمینان می

حال نمایان ای درطور فزایندهو مبتکرانه بهاز تدابیر منفعالنه  ایآمیزهدست آوردیم. با به

مان در دیوانساالری تایلند و داشتن اختیارِ شدن در چشم مردم هستیم. نوپا بودن آمبودز

بررسی موارد سو  مدیریت عمومی صورت گرفته توسم نهادهایی کته طتی یتک قترن     

 هتا برانگیز باشد. هرچند برختی عتدد و رقتم   تواند چالشاند بعضاً میگذشته وجود داشته

حتال  ی درانحو فزاینتده  حال حرکتیم و مردم بهما در مسیر درستی دردهد که نشان می

 اعتماد به ما هستند.

 1111که ما در سال اولین عدد، افزایش فاحش تعداد شکایات سالیانه است. هنگامی

 2112بته عتدد    1102شکایت مطر  شد، اما تتا ستال    058کارمان را آغاز کردیم تنها 

هتای  کننتده پیچیتدگی  توان فر  کرد که چنین ارقتامی متنعکس  که میرسید. درحالی

طتور تعبیتر نمتود کته     تتوان ایتن  کنیم، همچنین متی که در آن زندگی میجهانی است 

صداهای بسیاری درحال شنیده شدن هستند و افرادِ در جستجوی عتدالت بتا دلگرمتی    

 کنند.بیشتری به ما مراجعه می

مؤسسته  است کته ستاالنه از ستوی     شاخ  اعتماددیگر مربوط به پیمایش  یعدد

ای که زیر نظر پارلمان قترار دارد، انجتام   لعاتی برجسته، نهاد مطا1پادشاه پاراجادهیپوک

ها درباره نهادهای شود. این شاخ  مبتنی بر پیمایشی درباره سطو  اعتماد تایلندیمی

در بتتین  1101در ستتال آمبودزمتتان قضتتایی و شتتبه قضتتایی نظیتتر آمبودزمتتان استتت. 

ود و بتاالتر از  درصد مقام اول را کستب نمت   19ا9های مستقل عمومی با کسب سازمان

 12ا2با  حسابرسی عمومیدرصد،  17ا1با  کمیسیون ملی مبارزه با فسادنهادهایی مانند 

 درصد قرار گرفت. 29ا2با  کمیته ملی حقوق بشردرصد، 

                                                           
1- King Prajadhipok’s Institute (KPI) 
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دستت  سادگی در طول یک شب بته که ما امروزه از آن برخورداریم به یهایموفقیت

های زیادی طول کشید تا به بار نشست؛ نیامده است. توسعه نهاد آمبودزمان تایلند سال

شماری ازسوی کارکنتان و نیتز مشتارکت پربتار     های بیو در امتداد این جاده، مساعدت

 توان پیدا کرد.دیگر نهادها از هر دو بخش خصوصی و عمومی را می

 

 

 

 

 

 

 

 

 


