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  اشاره

نظارت بر عملکرد دولت در جهان، نظارت  شده شناختهاز انواع  یکی

اللفظـی آمبودزمـان حکـم و     معنـاي تحـت  . باشدیمق آمبودزمانیاز طر

نظارت  يدوبندهایقيدارا ین نظارت، نهاد نظارتیدر ا. باشد میانجی می

 مـوردنظر شـود، شـکایت    ست و لذا در این نظارت تـالش مـی  یرسمی ن

آمبودزمـان عمومـاً    رییس. شود وفصل حلخارج از نظام رسمی دولتی 

شـود و نهـاد    موجـه انتخـاب مـی    نفـوذ و  از بین معتمـدان یـا افـراد ذي   

بـا ضـمانت اجـراي     طرفانـه یبـ نظارتی مسـتقل و   دار عهدهآمبودزمان 

افراد حقیقی با دولت یا نهادهاي دولتی  اجتماعی براي حل اختالفات بین

  .باشدیم

 مؤسسـات از  گونـه  نیـ اتـا خواننـده را بـا     کوشدیمنوشته حاضر 

و از دل ایـن مقایسـه و   تمدنی ضد فساد از آغـاز تـاکنون آشـنا سـازد     

ي مقابله با فسـاد در  ها تیفعالي ساز نهیبهتطبیق، پیشنهادهایی را براي 

.سطح کالن ارایه نماید

هاي سالمت اداري و مبارزه با فسادمرکز مطالعات و پژوهش



  اشاره

، نظارت از جهاننظارت بر عملکرد دولت درشده شناختهاز انواع  یکی

اللفظی آمبودزمان حکم و معناي تحت. باشدیمق آمبودزمان یطر

نظارت  يدوبندهایقيدارا ین نظارت، نهاد نظارتیدر ا .باشد میانجی می

 موردنظر، شکایتشود تالش می و لذا در این نظارت ستین رسمی

آمبودزمان عموماً  رییس. شود وفصل حلدولتی  رسمیخارج از نظام 

نهاد شود و تخاب مینانفوذ و موجه  از بین معتمدان یا افراد ذي

ضمانت اجراي با طرفانهیبو مستقلی نظارت دار عهدهآمبودزمان 

براي حل اختالفات بین افراد حقیقی با دولت یا نهادهاي دولتی  اجتماعی

  .باشدیم

تمدنی  مؤسساتاز  گونه نیاتا خواننده را با  کوشدیمنوشته حاضر 

این مقایسه و تطبیق، ضد فساد از آغاز تاکنون آشنا سازد و از دل 

مقابله با فساد در سطح  يها تیفعاليساز نهیبهپیشنهادهایی را براي 

.نماید ارایهکالن 

هاي سالمت اداري و مبارزه با فسادمرکز مطالعات و پژوهش
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  آمبودزمان چیست؟

  1زاده فیسیعل

  مقدمه

هـاي بازرسـی و    از سوابق تاریخی درخصوص دستگاه نظر صرف

هاي بسیار قدیم باید گفت بنیاد آمبودزمان در  جهان از زمان نظارتی در

شـکل   1809سوئد پدیدار گردید که بر اساس قـانون اساسـی مصـوب    

گرفت و طی یک سده این نهاد از مرزهاي سوئد فراتر نرفـت و همتـایی   

مـیالدي فنالنـد و    1919کـه در سـال   مرزها نیافـت تـا ایـن    يسو آندر 

این نهـاد را در کشـور    يهمانندهانمارك کشور دا 1953سپس در سال 

بـه فراینـد تأسـیس آمبودزمـان در      کهيا زهیانگ. خود به وجود آوردند

وجود نهادي بـراي حراسـت   که ، این بودنمود کشورهاي دیگر کمک می

  .شدیماحساس ضروري ها دولتحقوق مردم در برابر 

 لیف،اصــرفاً نــاظر بــر تکــ هــا آمبودزمــانمــیالدي  1970تــا ســال 

امــروزه  کــهیدرحــالبودنــد،  نهادهــاي دولتــیصــالحیت و مشــروعیت 

محمـد  (.باشـد  اداري نیـز مـی   اناتیسوء جرآمبودزمان به دنبال کشف 

  )1376:8نبی،

 پـا یکراتکدمو ومتکح يدارايشورهاکدر  بیشتر آمبودزماننهاد 

 يه از سـو کـ ییهـا  نظـارت ، عـالوه بـر   سیسـتمی ن یدر چن. است گرفته

، ردیـ گیمـ صـورت   یبخـش عمـوم   يگر نهادهـا یو د ها اهدادگپارلمان، 

                                                
و مبارزه با فسادسالمت اداري  يها پژوهشکارشناس مرکز مطالعات و  -1
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عمـل   ياداریـا   یـی قـدرت اجرا بـر  ینترلـ کعامـل   عنـوان  بهآمبودزمان 

م کو محـا  هـا  دادگـاه يبـرا آمبودزمان هکیلیمکنقش ت از يجدا. کندیم

ــمزا،دارد يادار ــرید يای ــيگ ــه عملک ــانرد ک ــا آمبودزم ــهه ــوان ب عن

 یعمـوم  يهـا  بخـش گـر  یفـات در د اختال زیآم مسالمتحل  يها سمیمکان

 هـا  آنبـودن   دسـترس  قابلبودن، سرعت و  یررسمیغ توانیمدارند را 

  .دانست

  

  شناسی آمبودزمانمفهوم - 1

واژه آمبودزمان یک اصـطالح سـوئدي اسـت بـه معنـاي سـخنگو،       

.اخـتالف  کننـده  حلمعتمد، واسطه و،دیسف شیر ،نماینده، میانجی، داور

ــی( ــدي از ) 165: 1390، زادهموسـ ــان تقلیـ ــاد آمبودزمـ ــتم نهـ          سیسـ

امپراتـوري   الخصـوص یعلـ نهاد نظارت دولت اسالمی وخواهی وتظلم

نشـر   ازآنجـا منتقـل و کشورهاي اسالمی به سـوئد عثمانی بوده که از

بـه آمبودزمـان تغییـر نـام یافتـه اسـت        )امات عوثمان(واژه ازیافته و

اصطالح آمبودزمان به ). 355-343: 1390زاده، عمید زنجانی و موسی(

»به شکایت کنندهیدگیرس«معنی
1

بـه   واردشـده و تحقیق درباره اتهـام   

ناروا بر کارمندان دولتی به وجود  نفوذ اعمالدولت مبنی بر تالش براي 

مدنظر است از واژه  کنندهیدگیرسباید توجه داشت زمانی که نهاد . آمد

باشـد از واژه   موردتوجـه کنندهیدگیرسو زمانی که فرد » آمبودزمان«

  .شودیماستفاده » آمبودزمن«

  

                                                
1 - grievance-handler
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مرجـع   با انـدك اخـتالف در متـون    آمبودزمن يتعریف زیر درباره

  :است به این صورتیالملل نیب

که اغلب در قـانون  ... است  طرفیبمستقل و  يمأمورآمبودزمن، 

م مـرد  يهـا  تیشکاآمبودزمن به  .استشدهینیب شیپاساسی وجود آن 

او صالحیت . کندیمرسیدگی  ها سازمانو سوء مدیریت  یعدالتیبعلیه 

يهـا  پرونـده درباره  ییها هیتوصارایهتحقیق، بازرسی، تهیه گزارش و 

او یک قاضی یا دادگاه نیست و قـدرت صـدور حکـم یـا     . اداري را دارد

از طریـق   ییها حل راهاو به دنبال یافتن . تغییر تصمیمات اداري را ندارد

اقتدار و نفوذ آمبودزمـان از ایـن واقعیـت    . فرایند تحقیق و سازش است

 شده منصوباصلی دولت  يها ارگانکه از سوي یکی از  ردیگیمنشأت

 يقـوه  ریـیس و معموالً این ارگان، پارلمـان یـا    دهندیمو به او گزارش 

  .)157-153: 1389،يعابدو زادهرضایی(مجریه است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من (األومبودسمانأو  وان المظالمید

 umbuðsmann: مۀیۀ القدیالنورد

 یتلقّیوان ید) »مفوّض الشّعب«یوتعن

تعامل معها ین لیالمواطن ياوکش

مباشرةً وبسلطۀ مستمدة من قائد 

الت قد تعرقل کمش يالبالد، لتفاد

من خالل المؤسسات  يوکمعالجۀ الش

.األصل یالمختصۀ ف

https://ar.wikipedia.org

An ombudsman is a person
who has been appointed to
look into complaints about

an organisation. Using an
ombudsman is a way of
trying to resolve a complaint
without going to court.

https://www.citizensadvice.org.
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ف یـ ن تعریمبودزمـان را چنـ  آوکـال،   يهـا  کـانون یالملل نیبه یاتحاد

قانون مصوب  موجب بها ییه قانون اساسیه بر پاکينهاد«: کرده است

مستقل قرار دارد و  رتبهیعالمقام  کیآنرأسو در  شده لیتشکمجلس 

ات مـردم از  یاکا پارلمـان پاسـخگو اسـت و شـ    یـ مقننه  يدر مقابل قوه

ار کـ ا بـه ابت ی. کندیمافت یارمندان را درکمات و ، مقایدولت يها سازمان

ه اقــدام یقــات، توصــیار انجــام تحقیــاخت يو دارا دیــنمایمــخــود عمــل 

  )166: 1390موسی زاده، (» .و گزارش موضوعات است یاصالح

در  یدارد ولـ  یاییناویشـه اسـکاند  یگرچه اصـطالح آمبودزمـان ر  

. بکار رفته اسـت  یابهمش یمعان تفاوت الفاظ، با رغم بهگر ید يکشورها

در » محتسب یوفاق«در هند، » وکتایلوکا«ن، یدر کشور چ» وآنی«مانند، 

المحقـق  «ن، یالتـ  يکایمرآيدر کشورها» مدافع حقوق مردم«پاکستان، 

مـدافع  «، یعرب يکشورها یدر برخ» الزائد عن الشعب«ا ی» يالشکاو یف

در » داور«ک،یــدر بلژ» ســر پارلمــانیکم«ن، یدر آرژانتــ» حقــوق مــردم

در » مـدافع مـردم  «ران، یـ در ا» کـل کشـور   یسازمان بازرسـ «فرانسه، 

 یسـر عـال  یکم«در ژاپـن،  » ریـ مسئول در مقابل وز یکنسول مال«ا، یتالیا

در » مـدافع عـدالت  «ن، یپـ یلیدر ف» انیتانوبا«در ماکائو،  »با فساد مبارزه

در » يارسر مجلس در امـور اد یکم«ا و یدر اسپان» مدافع مردم«پرتغال، 

  )2: 1386، يگودرز یمعصوم(.سیانگل
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 مـوازات  بهو  افتهیتوسعهشدت بهیت دولتیریگذشته، مد يدر سده

در مقـام  . است افتهیشیافزاآن  یکراتکرد بوروکات درباره عملیاکآن ش

 يشـورها کاز  ياریت، نهـاد آمبودزمـان در بسـ   ین وضـع یبه ا ینشکوا

  .استگرفته شکلها دولتجهان توسط 

وفاقی محتسب در پاکستانلوکایوکتا در هند

آمبودزمان فیلیپین
  کنگهنگآمبودزمان
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آمبودزمان يهایژگیو- 2

استقالل آمبودزمان-2- 1

ازیکـی نهـاد ایـن اسـتقالل آمبودزمان،نهادازموجودتعاریفبنا بر

)rouke،o&ziegenfuss،2011:13(دیـ آیمشماربهنهادایناصلیوعمدهيهایژگیو

دولـت مرکـزي و مقامـات محلـی      يهـا  وزارتخانهآمبودزمان مستقل از 

  .شودیمشکایت  ها آننی مستقل از کسانی است که از است، یع

نقطـه  آمبودزمان همانند نمایندگان مجلس، مـدافع شـهروندان و در   

و در  شـود یمبا دولت است و بدین دلیل نماینده شاکی محسوب  مقابل

مخالف ایـن   شدت بهکمیسرهاي پارلمانی . کندیمجهت منافع او مبارزه 

در تحقیقـات   يدار جانبو عدم  یطرفیبر همواره ب ها آن. هستندنگرش 

 جانـب  بـه  حقاین بوده که  ها آناگر نتیجه تحقیقات . اند داشتهدیتأکخود 

طرف دولتی است، باید بتوانند این مسئله را اعـالم کننـد، زیـرا تنهـا در     

خود را اثبات  یطرفیباعتماد دولت را جلب نمایند که  توانندیمصورتی 

متکـی بـر    تیـ درنهاادسـازي بـراي نهـادي کـه     واضح اسـت اعتم . کنند

، اهمیـت  باشـد یمـ همکاري کارگزاران دولتـی در انجـام وظـایف خـود     

که آمبودزمان  کنندیمرا مطرح انتقاد این يا عده، همه نیباا. زیادي دارد

 قرارگرفتـه فرهنـگ دولتـی    ریتأثبه دولت نزدیک شده و تحت  ازحد شیب

  .است

 يخـود، بـرا   یارات قـانون یت و اختیها، در حدود صالح آمبودزمان

مات یبـر تصـم   تنهـا  نـه یـک آمبودزمـان   . کننـد  یترافع منازعات اقدام مـ 

باشـند، بلکـه از    ین قـانون ینظارت دارد تا منطبق با مواز یمقامات دولت

ن عـدل و  یمات معقـول و بـر مـواز   یدارد کـه آن تصـم   دقتز ین نظر نیا

در مواقـع لـزوم بـه    آمبودزمـان  . باشـند  صادرشدهمساوات و انصاف 
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هـا در   از آمبودزمـان  يا پاره. ورزدیماهتمام مند نظامقات یتحق هرگونه

گـر،  ید يا دهنـد و پـاره   یمـ  ارایهیاصالح يشنهادهایپ ،موارد مطروحه

در مـوارد . دارنـد  ین ناکارآمـد عرضـه مـ   یر قـوان ییـ درباره تغ یاتینظر

 ییخود رهنمودهایقانون يها تی، آمبودزمان، در محدوده فعاليا دهیعد

د دارد یـ کند و ضـمناً تأک  یم ارایهت خدمات یفیبهتر شدن امور و ک يبرا

آمبودزمـان  . ت شـود یـ قـاً رعا یو عـدل و انصـاف دق   ین قانونیکه مواز

 يانت از حقوق بشـر همکـار  یدر ص یخصوص يها ن با سازمانیهمچن

بابـایی،  (ز ارتبـاط تنگاتنـگ دارد  یـ ن یعمـوم  يهـا  کند و با سـازمان  یم

ن یبه مـوارد تخلـف از مـواز    یها حت از آمبودزمان يا پاره .)1385:177

، آمبودزمان در امور مربوط بـه  هرحال به. کنند یم یدگیز رسین یاخالق

و حقــوق کودکــان همــواره اهتمــام  يحقــوق بشــر، حفــظ حقــوق فــرد

  .ر داردیچشمگ

در  هـا  آمبودزمـان ارهـا و نحـوه انجـام وظـایف     کق یـ ل دقیتحلاما

از  يارینمونـه در بسـ   يبـرا . باشـد یمـ مختلف اغلب مشکل  کشورهاي

م بـه  یمسـتق  طور بهتوانند  یدر انگلستان شهروندان نم ازجملهکشورها، 

م یشورها ارتبـاط مسـتق  کیدر برخ کهیدرحالنند کآمبودزمان مراجعه 

ــت  ــول اس ــن و معم ــوارد تأ ياریدر بســ. ممک ــاز م ــکی ــشــود  ید م ه ک

مربوط به حقوق بشـر   مسایليریگیمقام خاص جهت پ یکآمبودزمان 

مربـوط بـه حقـوق بشـر در      مسـایل شـورها  کاز  یدر برخـ  یاست ولـ 

. ه از آمبودزمان مجـزا اسـت  کباشدیمون حقوق بشر یسیمکت یصالح

 ینـ یب شیدر نحوه انتصاب، مدت خدمت و نحـوه پـ   ییها ن تفاوتیهمچن

وئد شورها مثل سکاز  ياریدر بس. وجود دارد یمسئله در قانون اساس

و زالندنو رهبران و رؤساي آمبودزمان توسط پارلمـان منصـوب و در   
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ه یـ مجر يقـوه  از سـوي سـتان  کره، پاکـ شورها مثل ژاپن، کاز  ياریبس

  .شوند یانتخاب م

  

  

  

  استقالل سازمانی - 1-2- 1

نصـب و عـزل    يیکی از ابعاد مهم استقالل نهاد آمبودزمان، نحـوه 

چـه   که نیا، باشدیمسازمانی آن  آمبودزمان و استقالل اداري و رییس

بسـیار مهمـی    يجنبه کندیمارگان یا نهادي اقدام به انتخاب یا انتصاب 

شـائبه دخالـت    دوراز بهاز استقالل این نهاد است و کارکرد منصفانه و 

و رسـیدگی بـه شـکایات واصـله از سـوي       فهیوظ انجامدر  ها ارگاناین 

  ).2004:5Soderman,(امر است شهروندان در گروي این 

اسـتقالل   يهـا  شاخصآمبودزمان نیز یکی از در مدت دوره خدمت 

ایـن   شـود یم، باعث تریطوالندوره خدمت . باشدیمسازمانی این نهاد 

 درهرحـال و تغییرات مداوم سیاسی مصـون بمانـد و    ها طوفاننهاد از 

مدت دوره خدمت روساي )Reaf(1999:183,.استقالل خود را حفظ کند

مثالً در نیجریه و تانزانیـا   .دزمان نیز در هر کشوري متفاوت استآمبو

سـال،   5، نیوزلنـد و اسـپانیا   کنگ هنگسال،  4سال، دانمارك و سوئد  3

است که در برخی از کشورها،  ذکر قابل. باشدیمسال  6فرانسه و هلند 

آمبودزمـــان داراي محـــدودیت نیســـت و روســـاي  در دوره خـــدمت

بـه سـن خاصـی بـه انجـام وظـایف خـود ادامـه          آمبودزمان تا رسیدن

 65مثالً در کشورهاي ولز، زامبیا و نامبیا تا رسـیدن بـه سـن     .دهندیم



  15  آمبودزمان چیست؟                                                          

در  .ماننـد یمـ سـالگی در سـمت خـود بـاقی      70سال و در سریالنکا تا 

معاونـت،   ،اجراي وظایف منظور بهساختار نهاد آمبودزمان ممکن است 

ماهیـت حسـاس ایـن شـغل و      .شعب یا کارمندانی وجود داشته باشـند 

گستردگی حیطه صالحیت و نیاز به اعتماد کامل به کارکنان آمبودزمان 

 هرگونـه که این نهاد در انتخاب و عزل کارکنـان خـود از    کندیمایجاب 

  .محدودیت سیاسی و اعمال فشار آزاد باشد

، 1996قــانون آمبودزمــان دانمــارك، مصــوب     26طبــق مــاده  

عـزل و نصـب   ) خـود (و کارکنـان خـود را    ضااع ستیبایمآمبودزمان 

کـه نهادهـاي آمبودزمـان ایـن      باشـد یمـ این موضوع بسیار مهـم  . کند

کارمنـد و غیـره    عنـوان  بـه اختیار را داشته باشند کـه بهتـرین افـراد را    

باید در حدي باال و کافی باشـد کـه بـراي    کارکنان دستمزد . رندیکارگ به

 سـت یبایمـ آمبودزمان  تنها نه. ایت کندباال کف يهاییتواناجذب افراد با 

، به هـر شـکلی   ها آنکارکنان خود را انتخاب کند بلکه باید اختیار ترفیع 

خـود   لهیوسـ  بـه انتخاب اعضـا  .داشته باشدنیز را  دهدیمکه تشخیص 

آمبودزمان امري بسیار مفید اسـت، زیـر در ایـن صـورت آمبودزمـان      

 هـا  آن، ها تیقابلافزایش  منظور بهو  افراد متبحر را به کار گیرد تواندیم

   دهـد آمـوزش   یالمللـ  نیبـ يهـا  کنفـرانس تخصصـی و   يها دورهدر را 

)14 :2000 ،Thomas،Reaf،Ayeni(.  

در هر کشـوري بـه گونـه     ها آننصب  مانند بهسا ؤعزل ر سازوکار

آمبودزمـان در فرانسـه توسـط     رییسمثالً عزل . ردیگیمخاصی انجام 

و در سـوئد ایـن امـر توسـط پارلمـان       ردیگیمانجام  هنفر سههیأتیک 

ولـی  . نیز در هر کشـور متفـاوت اسـت    ها آندالیل عزل . شودیماعمال 

تـرین  صـورت گیـرد کـه کم    يا گونـه  بهطریق عزل  ستیبایمدرمجموع
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عـزل  . منتفـی گـردد   هـا  آندر عـزل   نفـع يذتوسط نهادهاي  نفوذ اعمال

و تغییرات سیاسی انجام  مسایلجهیدرنتآمبودزمان ممکن است  رییس

پارلمـان   لهیوسـ  بـه شود، بنابراین در قوانین برخی از کشورها که عزل 

باالتري را نسـبت بـه    حدنصاببراي عزل آمبودزمان  ردیگیمصورت 

فنالند، ایسلند، مولداوي، نـروژ و هلنـد در   . اند گرفتهدر نظر  ها آننصب 

  .kuchko)،2008:481(جرگه این کشورها قرار دارند

  استقالل مالی -2-1-2

بدون شک حفظ استقالل هـر نهـادي منـوط بـه اسـتقالل مـالی آن       

آمبودزمـان و نهادهـاي ملـی بـا کـارکردي نظیـر ایـن نهـاد،         . باشـد یم

داشته باشند و قادر به پیشنهاد بودجـه   خودکنترلبر بودجه  ستیبایم

رعایـت   .رسـد یمـ پارلمان به تصویب  لهیوس بهسازمان خود باشند که 

هـیچ   شـود یمـ و باعـث   کندیمرا تضمین  ها آناین اصل مهم، استقالل 

يریـ گ میتصـم ناروایی بر رونـد رسـیدگی و    راتیتأثنهاد دولتی نتواند 

که نهادهاي حقوق بشري  متحد، بر آن استسازمان ملل «.بگذارد ها آن

بودجـه   بایـد ) جزو ایـن نهادهـا باشـد    تواندیمآمبودزمان نیز که(ملی 

جزیـی از بودجـه نهادهـاي     ها آنکنند و نباید بودجه  خودکنترلخود را 

در برخـی از کشـورهاي آفریقـایی، چنـین     . باشد ها وزارتخانهدولتی یا 

مخـرب مـداخالت دولـت     ریتـأث نهادهایی به دلیل فقدان این اصل، تحـت  

 يها ارگانفساداین نهادها دست به افشاي  کهیهنگامزیرا . اند شده واقع

 ،در تالفـی ایـن کـار    هـا  دولـت ، زدنـد یمشهروندان  در ارتباط باتی دول

,Reaf(.»دهندیمرا کاهش  ها آنبودجه  1999:108-109(  

ــه ــان ازآنجاک ــاي آمبودزم ــارت و   ینهاده ــالحیت نظ ــترین ص بیش

 سـت یبایمـ مجریـه دارنـد    يبازرسی را نسبت به نهادها و ادارات قـوه 
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اسـت کـه در    ذکـر  انیشاین گردد و از این قوه تضم ها آناستقالل مالی 

و قـواي   هـا  سـازمان کشورهایی که صالحیت آمبودزمان دیگر نهادهـا،  

استقالل مالی از آن نهادهـا نیـز در    بایدردیگیبرمغیر از مجریه را در 

بودجـه و اعتبـار هـر     نیتـأم الزم اسـت بـدین منظـور   . نظر گرفته شود

نهادهـاي   الشـعاع  حـت تصورت گیـرد کـه کـارکرد آن     يا گونه بهنهادي 

بودجه نهادهاي آمبودزمان  نیتأم«. ، قرار نگیردها آناعتبار  کننده نیتأم

قـرار بگیـرد زیـرا     مورداسـتفاده یک ابزار کنترل علیه آن  عنوان بهنباید 

در انجـام  (نهادها چنین ابزاري در اختصاص منابع، منجر به ضعف این 

  )Volio,2003:18(.شودیم) وظایف

مختلفـی اسـتفاده    يهـا  روشایـن منظـور، کشـورها از    نیتأمبراي

یطـورکل  بـه اگرچه، در کشورهاي مختلف ها آمبودزمانبودجه . کنندیم

در چارچوب حقـوقی هـر    ها آناما شیوه  شودیمنیتأمدولت  لهیوس به

دانمارك، آمبودزمان  مانندمثالً در برخی کشورها . کشور متفاوت است

و  دهدیمرا مستقیماً به پارلمان پیشنهاد  میزان بودجه درخواستی خود

ــه       ــاد ب ــن نه ــه ای ــوین بودج ــنی و هرزگ ــد بوس ــر مانن ــی دیگ در برخ

در اغلـب کشـورها، نهـاد مزبـور سـهم      . شـود یمـ تسلیم  جمهور رییس

مثـل   کنـد یمـ بودجه خود را جدا از اعتبارات پارلمان و دولـت دریافـت   

در .kuchko)،2008:16(... بلژیک، جمهوري چک، اسـپانیا، گرجسـتان و   

مـدافع مـردم   «اسـت کـه    شـده  حیتصـر قانون اساسی آلبانی  60يماده

و  کنــدیمــبودجــه خــود را دارد و آن را خــود مــدیریت ) آمبودزمــان(

قانون راجـع بـه    36و ماده  »دهدیمرا مطابق قانون پیشنهاد  اش بودجه

مـان  منـابع مـالی آمبودز  «داردیم، مقرر )1999(آمبودزمان این کشور 

  .»شود که داراي ردیفی مجزا است نیتأماز بودجه دولت  ستیبایم
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 18قانون مربوط به آمبودزمان جمهـوري چـک، مصـوب     26ماده 

ــه  1999دســامبر  ــهیهز«اشــاره دارد ک ــا ن ــوق   يه ــومی حق ــدافع عم م

یـک ردیـف جداگانـه در بودجـه      لهیوسـ  بهو سازمان آن، ) آمبودزمان(

فراتـر   هـم ی از کشـورها پـا را از ایـن    حتی برخ. »گرددیمنیتأمدولت 

جداگانه بودجه خود را براي تصویب به به شکل گذاشته و آمبودزمان، 

 48در مـاده  . مقدونیـه اسـت   ،مـورد ایـن  مثال . کندیمپارلمان پیشنهاد 

2003سـپتامبر   10قانون مربوط به آمبودزمـان ایـن کشـور، مصـوب     

بودجه آمبودزمـان، جـدا    به ستیبایمپارلمان «: است که شدهینیب شیپ

 دهنـده  نشـان این موضوع . »دهد يرأجمهوري مقدونیه ) کلی(از بودجه 

  .استقالل مالی باالي نهاد آمبودزمان در مقدونیه است

  یک مصوبه قانونی موجب بهسیتأس-2-2

یـک مصـوبه قـانونی ایجـاد و      موجب بهستیبایمنهاد آمبودزمان 

در تشـکیالت و کارکردهـا دچـار     یراحت بهاستقالل آن تضمین گردد تا 

و احـزاب سیاسـی در    هـا  گـروه تغییـر   واسطه بهتغییر و تحول نشود و 

قدرت در معرض تزلزل، نابودي و کـاهش اختیـارات و صـالحیت     رأس

 موجـب  بـه از همین رو، کشورهاي مختلـف ایـن نهـاد را یـا     . قرار نگیرد

  .اند کردهمین مصوبات پارلمان ایجاد و تض موجب بهقانون اساسی و یا 

، در يا منطقـه در برخی از کشورها چه از نوع ملی و چه  نهادهااین 

ایجاد و تضمین این نهادهـا در قـانون   «. اند شدهینیب شیپقانون اساسی 

اساسی، به دلیل پایین بودن احتمال اصالح و تغییر در این قانون اسـت؛  

ینـ یب شیپـ يا نـه گو بـه زیرا معموالً فرایند تغییر و اصالح قانون اساسی 

برخـی از  . جلـوگیري شـود   یثبـات یبو  یدرپیپکه از تغییرات  شودیم

ــات   سیتأســقــوانین اساســی پــس از  ــان جزئی نهــاد آمبودزمــان از بی
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تقویـت و گسـترش    منظـور  بـه خودداري نموده و اختیار وضع مقررات 

» .کننـد یممقننه اعطاء  يآمبودزمان را به قوه يها تیمسئولاختیارات و 

و اسـتقالل ایـن نهـاد را از سـایر نهادهـا و       سیتأسانون اساسی ابتدا ق

و بعــد بــر اســاس  دهــدیمــقــرار  موردتوجــهعمــومی  يهــا ســازمان

، ردیـ گیمقانونی که قانون اساسی در باالترین سطح قرار  مراتب سلسله

را به  نهادهارات درباره ساختار و وظایف این راجازه وضع قانون و مق

که این موضـوع نقـش مهمـی در اسـتقالل نهادهـاي       ردسپایمپارلمان 

بـه قـانون اساسـی جمهـوري      تـوان یمـ مثال عنوان به. آمبودزمان دارد

 سیتأسـ تشـکیل و   174اصـل   موجـب  بـه اسالمی ایران اشاره کرد کـه  

اما بیـان اختیـارات و وظـایف     ینیب شیپسازمان بازرسی کل کشور را 

  .رده استاین سازمان را به قانون عادي واگذار ک

قـوانین  صـرفاً از طریـق   و تضـمین نهـاد آمبودزمـان     سیتأسالبته

 لهیوسـ  بـه بلکه در برخی کشورها ایـن نهـاد    ،ردیگینمصورت اساسی 

اگـر گفتـه    نیستواقعیت  دوراز به. شودیمقوانین عادي پارلمان تشکیل 

 شده بیتصوشود در برخی از کشورها، قانون اساسی در دوره زمانی 

يهـا يآزادمیت نقش آمبودزمان در رابطه با حقوق بشـر و  است که اه

به گستردگی امروز مورد شناسایی قرار نگرفته بـود و در تکمیـل    ها آن

فرایند دشـوار اصـالح قـوانین اساسـی کشـورها اسـت کـه        ، این مسئله

در قــوانین عــادي وظــایف، . دهــدینمــاجــازه اصــالح آن را  یراحتــ بــه

بـراي   گـردد یمـ کامـل ذکـر    طور بهها نآمبودزماتشکیالت و اختیارات 

ــوانین   ــن ق ــرات در ای ــال تغیی ــاب، یســیتأساعم ــاالیی از  حدنص  يرأب

، یپارلمـان  اتتا این نهاد با تغییر کنندیمینیب شیپنمایندگان پارلمان را 

  .نشود یثباتیبدچار تغییر و تحول و 
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  مصونیت-3-2

ــه حمایــت از اعضــاي آمبودزمــان   ــد مصــون(مصــونیت، ب یت مانن

 هـا  آنمجریه کمـک و آزادي   يقوه ییخودرادر مقابل  )اعضاي پارلمان

در  .کنـد یمـ مجریه تضـمین   يرا براي افشاي عمومی سوء عملکرد قوه

اطمینان خاطر از نتایج عملکـرد   منظور بهپارلمان  ياکثر کشورها، اعضا

به دلیـل اهمیـت   . هستند ها تیمصونقانونی و صحیح خود داراي برخی 

یت سمت نمایندگی، نماینده باید امنیت خاطري داشته باشد که و حساس

 يها نهیزمر خود را مطرح و د موکالنو مشکالت مردم و  مسایلبتواند 

منافع مردم  ،درواقع. )199: 1383قاضی شریعت،(کند اظهارنظرمختلف 

نماینـدگان بـراي اجـراي وظـایف خـود یعنـی حفـظ و         کنـد یمـ اقتضاء 

بـا آزادي و بـدون   بتواننـد  و مصونیت داشتهم، پاسداري از حقوق مرد

  ).241: 1386راجی، (به وظایف خویش بپردازند يکار مالحظه

در قوانین اساسی اغلب کشورها تمهیداتی براي این اطمینان خـاطر  

بر این امر است که نماینـده در   دیتأکاندیشیده شده و حداقل، تصریح و 

د، در مقام نماینـدگی آزاد اسـت   خو يرأو بیان عقیده و ابراز  اظهارنظر

ایـن مصـونیت   . دادقـرار او را مـورد تعقیـب    تـوان ینمـ و از این حیـث  

وظایف نمایندگان و تضمین انجام صحیح آن و اطمینان خاطر  جهیدرنت

نیـز   هـا  آمبودزمـان )174: 1372مهرپـور،  (اسـت  شدهینیب شیپه نمایند

قواي دیگـر دارنـد و   مجریه و بعضاً  يوظایف خطیري را در مقابل قوه

هـاي  رسیدگی به شکایات و تظلـم خـواهی   ها آنوظیفه کالسیک و اولیه 

 دهـد یمرا اجازه  اینمصونیت آمبودزمان . شهروندان علیه دولت است

  .بیم از محاکمه و تعقیب انجام دهدکه بازرسی کاملی را بدون 
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قائل شـد و وجـود   در این زمینه یک وحدت مالكتوانیمبنابراین 

مـاده  . الزم و ضروري فـرض کـرد  نیز را  ها آمبودزمانمصونیت براي 

:داردیمـ مقـرر 2003مـی   23ون آمبودزمان بلغارستان مصوب نقا 16

و » مانند اعضاي پارلمان داراي مصونیت باشـد  ستیبایمآمبودزمان«

مصونیت آمبودزمان ممکن است طبـق  «: در قسمت دوم ماده آمده است

براي اعضاي پارلمان مقرر گردیـده اسـت از بـین    که  يا هیروشرایط و 

اعضـاي کنگـره    اندازه بهدر نظام حقوقی اکوادور نیز مصونیتی . »برود

همچنـین در لهسـتان اعضـاي     .اسـت  اعطاشدهبه آمبودزمان ) لمانپار(

اي پارلمـان از آن  آمبودزمان از همان مصونیتی برخوردارند کـه اعضـ  

  )Volio, 2003:18(هستند مند بهره

ــاناز همــین رو اعضــاي  ــا آمبودزم ــی  ه در دوره عضــویت و حت

بـراي ایـن مـورد     ییهـا  مثـال . از تعقیب کیفري مصون هسـتند  بعدازآن

جمهوري چک، آذربایجان، بریتانیا، لهستان، روسیه، اسپانیا و اسلوونی 

برخی اوقات اعضـاي آمبودزمـان فقـط در     .kuchko)،2008:3(باشد یم

 قـانون 28مـثالً مـاده    .نزل مصـون هسـتند  مقابل بازداشت و تجسس م

در خـالل اجـراي   «: داردیمـ رومـانی مقـرر    2003آمبودزمان مصـوب  

و نمایندگان آن به دلیل جنایت ) آمبودزمان رییس(وظایف، مدافع مردم 

و جنبه کیفري نبایست مورد تجسس و دستگیري قرار گیرند و احضـار  

ایـن قـانون نیـز مقـرر      27ماده. »کند دییتأکه مجلس سنا شوند مگر این

آمبودزمان و کارکنان آن را بـه دلیـل ابـراز عقیـده،      توانینم«: داردیم

عملکرد یا اعمالی که در جهت اجراي وظایفش انجـام داده اسـت، مـورد    

  .»اخذه قرار دادؤم
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و  هـا یژگـ یوو وجـوه تمـایز داراي   ها تفاوتفارغ از  ها آمبودزمان

مـوارد   ها آناز میان  توانیمکه  مشترکی هستند شیوب کمخصوصیات 

  :زیر را برشمرد

ــانون یر - ــاس ق ــل نما یشــه و اس ــد و در مقاب ــردم یدارن ــدگان م ن

.باشند یپاسخگو م

.ه هستندیمجر يمستقل از قوه یمنصبان صاحب-

شـهروندان را از   يهـا  يمسـتمر خـود ناهنجـار    يهـا  يریـ گیبـا پ -

رفـع   يودن بـرا دولت کشف کرده و در صورت موجه بـ  يستم اداریس

.دهند یم ارایهشنهاد یآن پ

سـتم  یاست مستقل کـه در داخـل س   نهاديجا همهآمبودزمان در  -

.است یدولت مشغول نظارت و بازرس

آسان شهروندان به آمبودزمان کـه   ینان از دسترسیحصول اطم -

 یطـورکل  بـه . آمبودزمـان اسـت   يهـا یژگـ یوباشـند جـزء    یم ها آنحق 

در  یراحتـ  بـه خود را نشان دهد کـه   ییتواند کارایم یآمبودزمان زمان

.ردیقرار گ يدسترس مردم عاد

ت را یبه شـکا  یدگیت، نقصان در رسیبه شکا یدگیدر هنگام رس -

نجـا  یدر ا. ر اسـت یپـذ نا ر در آن، جبـران یتوان جبران کـرد امـا تـأخ    یم

گـاه،  تـوان آن را   یم کهيطور بهشود،  یسرعت معلوم مشاخصت یاهم

.ج مثبت دانستیدن به نتایاز رستر مهم

د در یـ ف آمبودزمـان با یدر انجـام وظـا   ازیـ موردنتمام امکانـات   -

  .ردیقرار گ يار ویاخت
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  گانه سهبررسی تعامل آمبودزمان با قواي -3

  مقننه يتعامل با قوه -1-3

و علماي حقوق از  یالملل نیبيها سازمانلهیوس بهطبق تعاریفی که 

مقننه  يمعموالً آن را مربوط به قوه ،گردیده است هاراینهاد آمبودزمان 

مقننـه در جهـت حفـظ و     يو بدیهی است کـه انتسـاب بـه قـوه     دانندیم

. مجریـه اسـت   يقـوه  نفـوذ  اعمـال حمایت از استقالل و دوري از شائبه 

در تعامل است و  پارلمانبا گاه،نهاد آمبودزمان در کشورهاي مختلف

. ردیـ گیمـ توسـط پارلمـان صـورت    ... بودجـه و  نیتـأم عزل و نصب، 

کشورهاي سوئد، دانمارك، آذربایجان، بلژیـک، مجارسـتان، جمهـوري    

  .این کشورها هستند ازجمله... چک و 

این رابطه با پارلمان محدود به عزل و نصب، بودجه و دیگـر امـور   

گزارش کارکردهاي خود  ارایهتیباصالحها آمبودزمان، بلکه باشدینم

به پارلمان اطالعات دقیقی را بـه ایـن نهـاد    ) ساالنه يها زارشگمعموالً (

. باشـند  رگذاریتأثيگذار قانونبر  توانندیمو حتی  دهندیمارایهمردمی 

به پارلمان گوشزد نمایند کـه از   توانندیمعالوه بر این، نهادهاي مذکور 

 يابزارهاي کنترل و نظارت خود در جهت اصالح معایب موجود در قوه

که نیاز است دست به اصالح قوانین بزند یـا   هرجاریه بهره بگیرد و مج

یکی نهاد آمبودزمان در اسپانیا . قوانین ضروري را به تصویب برساند

محسـوب مقننـه   يبـا قـوه   گـر از نهاد تعامـل  یبررس قابليها نمونهاز 

  .شودیم
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بـه   54در مـاده   1978دسـامبر   27قانون اساسی اسپانیا مصـوب  

هاد مدافع مردمن سیتأس
1

. کندیمآمبودزمان این کشور اشاره  عنوان به

، قانون ارگانیک مربوط بـه مـدافع مـردم   1981در آوریل 
2
بـه تصـویب    

مـدافع مـردم   «: کندیماین قانون مقرر  2ماده . پارلمان این کشور رسید

 يدو رکـن قـوه  (در نشست مشترك کنگـره و سـنا   ) آمبودزمان رییس(

سـال انتخـاب    5، بـراي مـدت   پـنجم  سـه ا اکثریـت  بـ ) مقننه ایـن کشـور  

  .»شودیم

  مجریه يتعامل با قوه -2-3

کـه آمبودزمـان ملـی     شـود یمـ حقوقی دیده  يها نظامدر برخی از 

آن  ریـیس مجریه است، بدین معنی کـه عـزل و نصـب     يوابسته به قوه

و بودجه این نهاد از بودجه کلی قوه  ردیگیممجریه انجام  يقوهتوسط 

ارایـه مجریـه   يقـوه سـاالنه نیـز بـه     يهـا  گزارشو حتی  نیتأمیه مجر

آمبودزمـان معمـوالً توسـط مجلـس     «این در حـالی اسـت کـه    . شودیم

مجریـه   ينسبت به اعمال قوه یبان دهیدو حق نظارت و شودیمانتخاب 

  )268:.1389عباسی،(»را دارد) اعمال اداري(

قوه مجریـه داراي   براساس برخی مشاهدات، آمبودزمان وابسته به

و داراي استقالل کامـل از   باشدینمیک آمبودزمان متعارف  يهایژگیو

) باشـند یمکه تحت نظارت آمبودزمان نیز (کننده خود  سیتأسنهادهاي 

حمایت از حقوق بشر  این نهادها نقش بسیار مهمی را در اگرچهنیست؛ 

 لهیوسـ  بهگلستان براي مثال این نقش در ان.)Reaf,1999:16(کنند یمایفا 

فرمانـدار   لهیوس بهلند یو در نیوز جمهور رییسلهیوس بهملکه، در ایرلند 

                                                
1  - Defender of people (Defensor del Pueblo)

2  - Organic Act concerning the Defender of the people
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کـل 
1

ایـن موضـوع   ) ,Buck, Richard, Brain:2011:162(شـود یمـ ایفـا  

تاریخی، سیاسی و حقوقی هر جامعه سیاسی اسـت   يها شهیرجهیدرنت

ا، ایـن  حـوادث و رویـداده   سرنهادنکه با تغییرات و گذر زمان و پشت 

استفاده  سازوکارکشورهایی که از این . است گرفته شکلسازوکارنوع 

چنانکـه  . ، قزاقستان و قرقیزستان هسـتند نیاشتا ختنیلفرانسه،  ،کنندیم

 يا گونـه گفته شد، ممکن است اسـتقالل نسـبی ایـن نهادهـا بـه شـکل و       

  .متفاوت تضمین شود

شـته شـود وجـود    پارلمان گما لهیوس بهدر فرانسه آمبودزمانی که 

داور ،وجود نیبااندارد، 
2
جمهوري فرانسه، آمبودزمان ملی ایـن کشـور    

نهـاد آمبودزمـان   . است يا گستردهو داراي اختیارات  شودیممحسوب 

بـه تصـویب رسـید     1973قـانونی کـه در سـال     لهیوسـ  بـه ملی فرانسه 

  .است شده سیتأس

یک دوره  شوراي وزیران براي لهیوس بهآمبودزمان ملی این کشور 

.و قابلیت انتصاب مجدد ندارد شودیممنصوب  ساله شش
3

  

. انـد  بـوده هیـ بلندپااز اعضاي دولت یا مقامات  درگذشتهسا ؤهمه ر

عزل داور فقط در صورتی ممکن است که او از انجام وظایفش عـاجز و  

راجـع   يریـ گ میتصمممنوع شود و شوراي دولتی مقرر داشته است که 

ب یـ متشـکل از نا  نفـره  سـه هیأتیک  لهیوس بهواندتیمبه این ممنوعیت 

شــوراي دولتــی ریــیس
4

دیــوان عــالی ریــیس، 
5

و بــاالترین مقــام دفتــر 

                                                
1  - governor-general

رئیس آمبودزمان - 2

1973قانون داور جمهوري مصوب  2ماده - 3

4  - Vice-President of the council state

5  - President of the Court of Cassation
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حسابرسی دولتی
1

منظور بهجمهور رییستوسط  هیأتاین . انجام شود 

سـت یبایمـ هـا  آنو تصمیم  شودیمبر عزل داور تشکیل  يریگ میتصم

نیت از تعقیــب کیفــري، اعضــا از مصــو. اجمــاعی اتخــاذ شــود طــور بــه

دستگیري و بازداشت و محکومیـت بـه دلیـل اظهـارنظر یـا اقـدامی کـه        

 هـا  آنمیـزان حقـوق   . اجراي وظایفش است برخوردار هسـتند  منظور به

همراه با وزیر دارائی ریوز نخستلهیوس بهنیز 
2
و وزیر بخش عمـومی  

3
 

انون ایـن قـ  ) 15(بـر اسـاس مـاده    .kuchko)،2008:192(گرددیمتعیین 

خـودش در   لهیوس بهستیبایمداور جمهوري فرانسه ) نهاد(» کارکنان«

.»دوره خدمت منصوب شوند

  قضاییهيتعامل با قوه -3-3

اقـدام بـه صـدور حکـم     ،ییکـارکرد غیرقضـا  بـه دلیـل   آمبودزمان 

بلکه شکایات و اختالفات بـین شـهروندان و دولـت را از طرقـی      کندینم

و قبل از ارجـاع   دینمایموفصل حلجویانه ، سریع و صرفهریپذ انعطاف

 طـور  بـه دعـوي را   کنـد یمتالش  صالحيذموضوع به نهادهاي قضایی 

اسـت   ریتـأث این نهاد نوعی دستگاه نفوذ و «. کدخدا منشانه برطرف کند

و به افکـار عمـومی    ردیگیمغیرقضایی حل اختالفات بهره  يها راهو از 

عباسـی، (.کنـد یمـ الیت خـود تکیـه   از طریق انتشار گزارش فع ژهیو به

1389:268(.  

اهداف کالسیک این نهادها نظارت بر اعمال ادارات دولتـی و بهبـود   

يها راهدر برابر عموم شهروندان از  ها ارگانو افزایش مسئولیت  ها آن

                                                
1  - First President of State Audit Office

2  - Minister of Finances

3  - The Minister for the Public Sector
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و پاسـخگویی ادارات، مشـارکت شـهروندان در     هـا  آنبـین   وشنود گفت

در ) Pegram, 2007:13(است ها آنرسیدگی و جبران خسارات وارده به

فلسـفه وجـودي آمبودزمـان را ایجـاد روشـی بـر        توانیمهمین راستا 

اعمال حاکمیت قانون دانسـت کـه در   و رسیدگی به شکایات شهروندان 

گیر و طـی فراینـد بوروکراسـی انجـام      وپا دستجهت رهایی از قوانین 

بـه اختالفـات   بـا کمتـرین تشـریفات     کنـد یمـ این نهـاد سـعی   . ردیگیم

رسیدگی کند و کمترین هزینـه زمـانی و مـالی بـراي شـهروندان را بـه       

  .همراه داشته باشد

 وفصـل  حلخاص خود را براي  يها روشبنابراین نهاد آمبودزمان 

ابزارهایی را در اختیار داشته باشد که  ستیبایمدعاوي مذکور دارد و 

 بایـد بتوانـد  هاد مذکور مثالً ن. وظایف خود را انجام دهد یخوب بهبتواند 

خود بهـره ببـرد و تخلفـات     يها گزارشاز تریبون پارلمان براي انتشار 

بـراي رسـیدگی    صـالح يذعمـومی را بـه گـوش نهادهـاي      يها دستگاه

ــئولین    ــومی مس ــه عم ــاند و وجه ــا آنبرس ــا    ه ــد و ی ــدوش کن را مخ

  .متخلف صادر کند يها دستگاهرا براي  يآور الزام ریغيها نامه هیتوص

از طرف دیگر ارجاع دعوي به محاکم قضایی آخـرین گزینـه بـراي    

. )Soderman, 2004:7(اسـت  دعاوي، در رسیدگی آمبودزمـان   وفصل حل

بـه دلیـل عـدم دسترسـی بـه       قضـاییه يمرتبط با قـوه يها آمبودزمان

  .نماینداز این روش استفاده  هستندابزارهاي دیگر ناگزیر 

رانیآمبودزمان در ا-4

امور و  يه نظارت بر حسن اجراییقضا يقوه یف اصلیوظااز  یکی

وان یـ د يبـر عهـده  که  باشدیمامور در محاکم  ينظارت بر حسن اجرا

يهـا  کشور است؛ اما در مورد حـق نظـارت بـر ادارات و دسـتگاه     یعال
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 يبـر اسـاس حـق نظـارت قـوه     «:دارد یمقرر مـ  174، اصل ییرقضایغ

ن در یح قــوانیصــح ياجــرا ان امــور ویـ ه نســبت بــر حســن جرییقضـا 

ر یـ کـل کشـور ز   یبه نام سازمان بازرسـ  یسازمان يادار يها دستگاه

ف یارات و وظـا یـ حـدود اخت . گـردد  یل میه تشکییقضا يقوه رییسنظر 

.»کند ین مین سازمان را قانون معیا

ــارت بــه ــوان بــهکــل کشــور،  یســازمان بازرســ گــرید عب نهــاد  عن

 دارايکـل کشـور    یسـازمان بازرسـ  .کنـد  یت میران فعالیآمبودزمان ا

بـه   یاست و با دسترسـ  ينه نظارت اداریدر زم فرد منحصربهیگاهیجا

در تحقـق نظـام    یار مهمـ یتواند نقش بسـ  یم یحکومت يها همه دستگاه

  .ندکفا یشفاف و پاسخگو ا يادار

انیـ برا شـور کدر چنـد ینظـارت سـازمان مشخصاتجدول زیر 

  .)67: 1394، شناس حق(:دینمایم

تیفعالطهیحیومتکحگاهیجاینظارتسازمانشورک

  يریوز نخست  CPIBمفاسدیبازرسدفتر  سنگاپور
ویخصوصبخش

  یدولت

  یدولتبخش  پارلمان  یپارلمانآمبودزمان  كدانمار

  یدولتبخش  پادشاهنظرریز  (Nazaha)فسادبامبارزهیملونیسیمک  عربستان

  یدولتبخش  يریوز نخست  (PCB)یمردماتیاکشاداره  يمالز

  یدولتبخش  نگرهک  )(GAOیدولتییپاسخگودفتر  ایکآمر

  یدولتبخش  مستقل  يجمهوریانجیمدفتر  فرانسه

  یدولتبخش  پارلمان  یپارلمانآمبودزمان  انگلستان

  یجنوبرهک
فسادبامبارزهوبشرحقوقونیسیمک

ACRC) (  
  یدولتبخش  مستقل

  یدولتبخش  دولت  نظارتوزارت  نیچ

  یدولتبخش  قضاییهقوه   سازمان بازرسی کل کشور  ایران
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  ها آمبودزمانآشنایی با- 5

  یالملل نیبيها آمبودزمان-5- 1

  
  یبازرس یالمللـ نیمؤسسه ب- 1-5- 1

 درواقـع س شد کـه  یتأس 1978سال در یبازرس یالملل نیمؤسسه ب

سـت  ا ین مؤسسـه، سـازمان  یا. است یبازرس يدفترها یسازمان جهان

قـانون تجـارت و شـرکت در کانـادا بـه ثبـت        بر اسـاس که  یرانتفاعیغ

دانشـگاه آلبرتـا، ادمـونتن، کانـادا و دانشـکده حقـوق آن،       . ده استیرس

را  یبازرس ي، کتابخانه و کارمند اداریالملل نیرخانه مؤسسه بیدب يبرا

، صـرفاً از  یبازرسـ  یالمللـ  نیمؤسسـه بـ   یه مـال یبن. فراهم نموده است

 يهـا  تیـ فعال يشود که بـرا  ین میتأم ت اعضایصول حق عضوق ویطر

و  یدولتـ  یمال يها جهت اخذ کمک یباتین ترتیهمچن. شود ینه میآن هز

  .است آمده عمل بهیخصوص يادهایبن

مشروحاً مقاصد مؤسسه  یبازرس یالملل نیبدر اساسنامه مؤسسه 

:از اند عبارتها آنکه برخی از . است دشدهیق

و اهتمام بـه توسـعه آن در سراسـر     یودن مفهوم بازرسشکوفاتر نم -

  ایدن

  یق و مطالعه در باب نظارت و بازرسیزه تحقیجاد انگیق و ایتشو -

 يسرپرسـتان نهادهـا   يبـرا  یآموزشـ  يهـا  برنامـه  يتوسعه و اجرا -

  مند عالقه، پرسنل و اشخاص یبازرس
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درخصـوص   ها دانشع یو انتشار و توز يبند ره، طبقهی، ذخيآور جمع -

ینظارت و بازرس

ن یات بـ یالزم جهت تبادل اطالعات و تجرب يها م برنامهیتوسعه و تنظ -

ینظارت يسرپرستان نهادها

بـا موضـوع    یالمللـ  نیبـ  يهـا  برگـزاري کنفـرانس   يم برنامه برایتنظ -

ینظارت و بازرس

ق و یممکن جهـت تشـو   یالزم و هر نوع کمک مال يها هیبورس ياعطا -

  یق در امر بازرسیزه در مطالعه و تحقیگجاد انیا

ییایانجمن آمبودزمان آس-2-1-5
1

  

ییایل انجمـن آمبودزمـان آسـ   کیده تشیا

)Asian Ombudsman Association(  در

مؤسسـه   یدر اجالس عمـوم  1995سال 

س یبـا تأسـ  ) IOI(یالمللـ نیآمبودزمان ب

 يهـا  تیتوسعه فعال يا برایدر آس ينهاد

ــان ــأکتمــورد  یآمبودزم ــت دی . قــرار گرف

 يهــا تیــل انجمــن مــرتبط بــا فعالکیســال از طــرح تشــ یــکباگذشــت

لیـ آور 16در ) AOA(ییایآسا، انجمن آمبودزمان یدر آس یآمبودزمان

، یحکـومت  ریـ غانجمن  یکعنوان به1375ن یفرورد 28-يالدیم 1996

بـا  . آمـد  به وجـود ا یدر آس یآمبودزمان يا ، مستقل و حرفهیاسیرسیغ

ریـیس ن یاولـ  عنـوان  بـه سـتان  کمحتسب پا یانجمن، دفتر وفاق سیتأس

                                                
1 - Asian Ombudsman Association
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سـتان اسـتقرار   کز در پایرخانه انجمن نید و دبیانتخاب گرد رهیمد هیأت

.افتی

18عضـو از   27ي، در حال حاضر داراییایانجمن آمبودزمان آس

 یـک ينفـر و بـرا   9ل از کانجمن متشـ  رهیمد هیأت. است ییایشور آسک

 يط ورود اعضـا یانجمـن شـرا   يبرا. شوند یاب مانتخ چهارسالهدوره 

 شـده  واقـع موردتوجـه یآمبودزمـان  يهـا  تیتوسعه فعال منظور بهد یجد

سـت  یبا یمـ  یشـور متقاضـ  کیت، نهـاد آمبودزمـان  یعضـو  يبرا. است

ا قـانون  یـ تـوب و بـه همـراه اساسـنامه     کم صـورت  بهخود را  يتقاضا

. نـد کرا مشـخص   ت خودیرخانه ارسال و نوع عضویل نهاد، به دبکیتش

مطرح و بـر اسـاس اتفـاق آرا،     رهیمد هیأتت، در جلسه یعضو يتقاضا

  .شود ید میأیت تیعضو

  

ران در انجمنیا یاسالم ينقش جمهور

انجمـن، نقـش    يگـر اعضـا  ینـار د کز در یـ ران نیا یاسالم يجمهور

. رده اسـت کـ فـاء  یانجمن ا یآمبودزمان يها تیتوسعه فعال يبرا یاساس

بــه  "عضــو مؤســس انجمــن عنــوان بــهشــور کل کــیســازمان بازرســ

و در  حضورداشـته در انجمـن   سیتأسـ شورمان از بـدو  کاز  یندگینما

 ینقـش فعـال   یو مجمـع عمـوم   رهیمـد  هیـأت رات و جلسات کمذا یتمام

و  دوساالنهن اجالس یچهارم ين سازمان تجربه برگزاریا. داشته است

.ارنامه خود داردکانجمن را در  رهیمد هیأتيها و جلسه یمجمع عموم
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  آمبودزمان آسیاییياعضا

  ستانکجمهوري ازب  رهکجمهوري   ایرانجمهوري اسالمی 

  کنگ هنگمنطقه اداري ویژه   ژاپن
جمهوري سوسیالیستی 

  ویتنام

  جمهوري آذربایجان  جمهوري فیلیپین  جمهوري یمن

  جمهوري قرقیزستان  هندشمیرکجامو و   ائوکمنطقه اداري ویژه ما

  جمهوري اندونزي  لزيما
جمهوري تاتارستان 

  روسیه

جمهوري اسالمی 

  ستانکپا
  جمهوري خلق چین  پادشاهی تایلند

      جمهوري هندوستان

  

و منطقه  یشمال يکایا، آمریقاره اروپا، استرال 1990تا پیش از دهه 

منطقه خـود آمبودزمـان    يک از براین هر یالت يکایانوس آرام و آمریاق

ت جهـان  یکل جمع% 65ا که حدوداً یاما آس. نموده بودند جادیا يا منطقه

بـراي ایجـاد یـک آمبودزمـان      ییها هنیزمدهد، تا آن زمان  یل میرا تشک

  .بود يا ک سازمان جامع آمبودزمان منطقهیرا نداشت و فاقد  يا منطقه

ت یـ از اهم يو اقتصاد یعیث منابع طبیکه از ح يا قاره ين امر برایا

از  ياریبس. دیگرد یک کاستی محسوب میخوردار است بر يا العاده فوق

س آن را یو تأسـ  ین سازمانیشرکت در چن یآمادگ ییایآس يکشورها

ن خـود اقـدام بـه    یات سـرزم یز خود بنـا بـه مقتضـ   ین يا داشتند و پاره

اشـاره   هـا  آندر ادامه به دو مورد از (بودند س آمبودزمان نموده یتأس

 یالملل نیانجمن ب رهیمد هیأتیهاجالسدر خالل 1995در سال ). میکنیم

 یکـره آمبودزمـان  یک پیـ يد دارایـ ز بایـ ا نید شد که آسیآمبودزمان تأک
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ن از یکشـور چـ   شـائبه یبـ ت یـ ن با توجه بـه حما یبنابرا. گردد يا منطقه

وقت پاکستان متعهـد شـد   ) آمبودزمان(رییسمحتسب  یموضوع، وفاق

  .دینمانه آغاز ین زمیرا در ا یکه اقدامات اساس

 ییاین کنفرانس آمبودزمان آسـ یاول 1996کشور پاکستان، در سال 

شـرکت در آن از سرتاسـر    يرا بـرا  ییرا برپا داشت و افراد و نهادهـا 

  .قاره دعوت نمود

کشور در آن  18از  یندگینما يها هیأتن انجمن که یا یاهداف اصل

بـود   يس چنین نهادیشه تأسیت از اندیحما درواقعشرکت کرده بودند، 

و مباحثه پیرامون همین مسئله به موضوع اصـلی دسـتور کـار جلسـه     

، نوع حکومت، ی، فرهنگینی، دينژاد يها نظر از تفاوت صرف. تبدیل شد

 توجـه  قابلن کشورها یکه در رابطه با ا يگریشرفت و امور دیت و پیفیک

 ین مسـاع یـ ، با مرحمـت خـاص خـود، بـر ا    یوتعال تباركاست، خداوند 

در  ییایداشت و باالخره انجمن آمبودزمان آسـ  یق ارزانیرحمت و توف

  .س شدیآباد، پاکستان تأس در اسالم 1996ل یشانزدهم آور

و  ی، فرهنگـ یاسـ یث سیـ ا از حیداننـد کـه آسـ    یم یرا قرن 21قرن  

ن یـ در ا یبزرگـ  يهـا  شـرفت یو پ قرارگرفتهموردتوجهار یبس ياقتصاد

 ید مسـاع یـ با ییایان آسـ آمبودزمـ  رو نیازاقاره صورت خواهد گرفت، 

سرشار از عدالت و دولتی کارآمـد بکـار    ییها جامعجاد یا يخود را برا

  .بندد

و  سـاالر  مردماست  یانجمن ،صه استقاللیخص با داشتنن انجمن یا

. اسـت  شـده  لیتشکت یکه از افراد متخصص و واجد صالح یاسیرسیغ

  :است شده لیتشکر یتحقق اهداف ز يبرا ییایانجمن آس

  .ایو حرفه مربوط به آن در منطقه آس یسعه مفهوم آمبودزمانتو -
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  .نهین زمیدر ا يو کارآمد يا ب کسب درجه حرفهیق و ترغیتشو -

 يهـا  تیـ ق در امـر آمبودزمـان و فعال  یـ ق به مطالعـه و تحق یتشو -

  .مربوط به آن

ــترت - ــی ــ يهــا م دورهیب و تنظ ــر آمبودزمــان و   یآموزش در ام

  .مربوط به آن يها تیفعال

  .ه در رابطه با انجمن آمبودزمانیاعطاء بورس -

يهـا  تیـ د در امـر فعال یـ مف هـاي ، اطالعـات، گـزارش  یآگاهجمع  -

  .مبودزمانآ

ــ یجـــاد تســـهیا - ن یالت در امـــر تبـــادل اطالعـــات و تجـــارب بـ

  .منطقه يها آمبودزمان

آمبودزمـان در منطقـه    يبرا يا دوره يها جاد کنفرانسیم و ایتنظ -

  .ایآس

  

  

  

  

  

  

  

بـا  1392مهرمـاه   17تا  15ییاین اجالس آمبودزمان آسیدهمزیس

یسـازمان بازرسـ   یزبانیبه م یشور خارجک20از  ییها هیأتحضور 

  .شدشور در تهران برگزار کل ک
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یآمبودزمانهاياز نهاد دیگر ییها تجربه-5- 2
1

  

  سوئد - 2-5- 1

 یار اسـتقرار نظـام بازرسـ   که ابتکاست  يشورکن ید اولیسوئد شا

ن جهـت مقـررات مربوطـه بـه     یاست بـه همـ   افتهیتحققن و یوکتدر آن

تـر   املکییو اروپا يناویاندکاس يشورهاکگریشور از دکن یا یبازرس

ل در زبـان  کـ یبازرسـ اشاره شـد،   تر شیپکه چنان. تر است و جاافتاده

رتبـه و طـراز    یشود و از مقامات عـال  یخوانده م» آمبودزمان»يسوئد

شـور  کشـورها از  کدر غالـب   یبازرسـ مقـررات . اسـت  شورکن یاول ا

  .است شده اقتباسسوئد 

ن در اآمبودزمـ  1810يهـا  در حدود سالهکرسد  ین به نظر میچن

سـاله   100در . اسـت  گرفتـه  شـکل یو مقررات بازرس شده نییتعسوئد 

م ین سـازمان تسـل  یـ ت بـه ا یاکفقـره شـ   70تعداد  یس بازرسیاول تأس

در  کـه يطـور  بـه ، افتهیشیافزاات یاکعد تعداد شب يها سالده و دریگرد

 818تعـداد   1958و در  757تعـداد  1957و در 598تعـداد   1956سـال  

 يتصد يهدور. استدهیل گردکیسوئد تش یپرونده در سازمان بازرس

دادگـاه   يسال و حقوقش معادل حقـوق اعضـا   4ل در سوئد کیبازرس

را  یو محلـ  يمقامات ادار هیلکل در سوئد اعمال کیبازرس. است یعال

ع یت وسـ ین صـالح یـ بر ا کیوچکات یمستثندهد و ینترل قرار مکمورد 

  .است واردشده

                                                
دومین همایش علمی . نظارت و بازرسی در اسالم، ایران و کشورهاي دنیا). 1380(عبدالرضا ، فاضلی-١

  .و پژوهشی نظارت و بازرسی
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وزرا  يارهـا کل در کـ یسوئد بازرسـ يو ادار یاسیبنا به سنت س

مهـم   یاسـ یسيهجنبـ  يرا اعمـال وزرا دارا یـ ندارد، ز ینترلکمداخله و 

مناقشـات  ل موجـب بـروز   کـ ین اسـت نظـارت و بازرسـ   کـ است و مم

 طور بهسوئد  يو ادار یاسیه نظام سکاست  يزیچنیشود و ا یاسیس

ــد از آن پرهیشــد ــیو. ز داردی ــام یژگ ــوئد ن يادارنظ ــس ــی یز مقتض

بـه  17را در سـوئد از قـرن   یار وزراست زکل در کبازرس  مداخله عدم

ت خود بدون یاستقالل هستند و به مسؤول يدارا يادار يها دستگاهبعد 

ن حـد  یـ ت وزرا در ایولئمسـ .ننـد کیاز وزرا عمل ميبردارفرمانلزوم 

تحـت   يهـا  مقـررات در دسـتگاه  ن ویقـوان  يصـحت اجـرا  ه بـر کاست 

  .نندکت خود مراقبت یمسؤول

ل کبازرس . هستند یاختصاص یبازرسستمیس يدارا ینظام يقوا

 ینظـارت در بعضـ  نیا. ندکز نظارت ین ها دادگاهار قضات کتواند بر  یم

قلت . وم شوندکمه محیه قضات مختلف به جرکجب شده است موارد مو

ست ین ین بدان معنیا ین است باعث تعجب شود ولکمم ها تیشکاتعداد

شور کن یا يه چون نظام ادارکاست، بلمکدر سوئد  ها تیشکاه مطلق ک

ر یـ دنظر دایـ تجدمرحلـه یه در هـر بخشـ  کـ شـده   يگذار هیپا يا گونه به

عـالوه  بـه . شـود  یم وفصل حلن مرحله یدر اها تیشکاده و اغلب یگرد

وان عـدالت  یـ د(يادار یا دادگـاه عـال  یـ توانند به خود دولت  یان مکیشا

ت رفـع  یاکن مراحل شـ یتمام ا ینند و چنانچه بعد از طکمراجعه) يادار

 مراتـب  سلسـله ن یدر ا. نندکت یاکل شکیتوانند به بازرس ینشد آنگاه م

 يوان عـدالت ادار یـ دنسبت به يالترل در مرحله باکیبازرس یدگیرس

 دراز مـوارد  یکـی هـا  دادگاهها در  ان پروندهیاز جر یبازرس. قرار دارد

در . ردیـ گ یصورت م بار کیل است و هر ده سال کیار بازرسکبرنامه 
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یــیجزا پرونــدهفقــره  25و  یمــدن پرونــدهفقــره 20هــایبازرســن یــا

مـورد   یلیبـه نحـو تفصـ    آنجزء جزءبهو  شده انتخابیاتفاق صورت به

و هـا  ن ارجـاع پرونـده  یبـ  یفاصله زمان یبررس. ردیگ یقرار م یبازرس

  .است ها دادگاهار کیبازرس یات اصلکم از نکصدور ح

  

  انگلستان-2-2-5

و  1950يهـا  دهـه مفهوم آمبودزمان به بریتانیا در  واردکردنایده 

زوکارهاي در پاسخ روزافزون افکار عمومی به ناکافی بودن سـا  1960

کمیسر پارلمـانی بـراي   «نهاد . حمایت و جبران علیه دولت به وجود آمد

»اداره
1

یـک آمبودزمـان در    عنـوان  بـه بـراي اولـین بـار     1967در سال 

مختلف، هم در  يها شکلآمبودزمان در  پس ازآن. شد سیتأسانگلستان 

ــه بــهبخــش عمــومی و هــم در بخــش خصوصــی،   گســترده در  يا گون

قرار گرفت گـزارش قاضـی جاسـتیس بـه سـال       استفادهموردانگلستان 

را در ایجـــاد  ریتـــأثبـــا عنـــوان شـــهروندان و اداره بیشـــترین  1961

قاضی جاستیس آگاه بـود کـه ممکـن    . آمبودزمان انگلیسی داشته است

آمبودزمان را تهدیـدي بـراي وظیفـه     ،، نمایندگان مجلسسو کیاست از 

گان بـوده اسـت، بداننـد و از    ، که بر عهده نماینـد »رسیدگی به شکایات«

سوي دیگر وزرا نیز آن را تهدیدي علیه نظریه مسئولیت وزارتـی تلقـی   

روشی براي تقویت مجلـس   عنوان بهکنند، به همین دلیل او طرح خود را 

. کـرد  ارایهعوام در برابر اداره و در حمایت از وظیفه نمایندگان مجلس 

شـد و در مـدتی    ارایـه ایشی آزم ساله پنجاین طرح ابتدا براي یک دوره 

، شـهروندان شـکایات خـود را ابتـدا نـزد      گرفـت یمکه این نهاد جدید پا 

                                                
1 -Parlimentary Commissioner for Administration(PCA)
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موضـوع را بـه    توانستندیمو نمایندگان نیز  بردندیمنمایندگان مجلس 

تنها پس از طـی ایـن مرحلـه    . ارجاع دهند» کمیسر پارلمانی براي اداره«

ی مستقیم بـه کمیسـر   دسترس توانستندیممقدماتی بود که عموم مردم 

  .داشته باشند

ــه ــم ب ــترغ ــایبانیپش ــروه آن را    يه ــاد، دو گ ــن نه ــترده از ای گس

او . پروفسور میشل در گروه نخست قـرار داشـت  . قراردادند موردانتقاد

اصالح شود و این طـرح چیـزي جـز     یکل بهمعتقد بود حقوق اداري باید 

وعی احسـاس  بـه نظـر او ایـن نهـاد نـ     . نخواهد بود» مسکن موقتی«یک 

و ادامـه حالـت رخـوت و سسـتی      آوردیمـ رضایت دروغین به وجـود  

کـامالً متفـاوت    يا گونـه  بـه کـار  محافظهدولت . کندیمموجود را توجیه 

را  ادشـده یدر کمـال تعجـب، دولـت طـرح     . اعتراض خـود را نشـان داد  

تهدیدي علیه نظام پارلمانی تلقی کرد و مدعی بود که این طرح با دخالت 

تضـعیف   مؤثرر فرایند اداره کردن، قدرت دولت را در حکمرانی جدي د

قـانون  «کـارگر  این طرح تا زمانی که ویلسون از حزب  جهیدرنت. کندیم

»کمیسـر پارلمــانی 
1

قــانون . را بــه مجلــس تقــدیم نکــرد، مســکوت مانــد

به تصویب رسید، کمیسـر پارلمـانی بـراي     1967، که در سال گفته شیپ

»بودزمان پارلمانیآم«که به آن (اداره 
2

و همچنین کمیتـه  ) ندیگویمنیز  

  .کرد سیتأسمنتخب کمیسر پارلمانی را 

کـرد و   سیتأسـ همین نهاد را  1969به دنبال انگلیس، ایرلند نیز در 

 1973در ) یـا آمبودزمـان خـدمات بهداشـتی    (کمیسر خدمات بهداشـتی  

اي بـر  1974در ) محلـی  يهـا  آمبودزمـان (یمحلـ کمیسرهاي . پدید آمد

رسیدگی به شکایات علیه مقامات محلی در انگلیس و ولز پا بـه عرصـه   

                                                
1 -Parlimentary Commissioner Act 1967.
2 -Parlimentary Ombudsman
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و آمبودزمان پارلمـانی، آمبودزمـان خـدمات بهداشـتی    . وجود گذاشتند

دولتی در بریتانیـا را   يها آمبودزمانمحلی، بدنه اصلی  يها آمبودزمان

  .دهندیمتشکیل 

در حال حاضر آمبودزمان هـم در بخـش عمـومی و هـم در بخـش      

بـراي نمونـه،   . ردیـ گیمقرار  مورداستفادهوصی به شکلی گسترده خص

دولتــی و مقامــات محلــی،  يهــا وزارتخانــهو  هــا ســازمانبســیاري از 

اداره «1994در سـال  . انـد  کردهآمبودزمان مخصوص به خود را ایجاد 

نهادهاي  هرکدام» ها شرکتخانه «1995و در سال » درآمدهاي مالیاتی

. کردنــد سیتأســخــاص بــه خــود را  يهــا تیشــکابــه  کننــدهیدگیرســ

کمیسـر رسـیدگی   «در انگلستان و ولز نیز در کنار  ها زندانآمبودزمان 

  .به وجود آمد» به شکایات زندانیان اسکاتلندي

در یرا قـانون اساسـ  یـ ز .دارد يا ژهیدر انگلستان وضع و یبازرس

در جسـتجو   رو نیـ ازا. این کشور به شکل مدون و مکتوب وجود نـدارد 

در ایـن سـال   . میرسـ یمـ 1689این نهاد، به سال  يها شهیربراي یافتن 

 ياز طرف مجالس انگلسـتان بـرا   یق پارلمانیتحقتهیمکن بار یاول يبرا

قــدامات دولــت ماننــد ا در انگلســتان. دیــل گردکیتشــ يمــوارد یبررســ

، بـه یاسی، روابط سك، انعقاد صلح، بستن معاهده الحاق خاجنگ اعالن

س و اقـدامات دولـت در مـورد    یتـازه تأسـ   يهـا  دولتت شناختنیرسم

در دادگـاه اسـت و    یدگیرس قابلس نه یانگلكان در خارج از خایخارج

  .هایبازرسدر  طرح قابلنه 

 يشـود دعـاو   یه دولت طـرح مـ  یه در انگلستان علکییادعاهاعمده

زان پرداخت غرامت ین و میبخصوص زمت اموال مردمکیمربوط به مال

. بـا دولـت اسـت   ارانکمانیپ ياز قراردادها یناش يادعاها ا خسارت وی
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. دیب رســیبــه تصــو 1967س در ســال یپارلمــان انگلــ یقــانون بازرســ

ا یـ م یه مسـتق کیتواند هر عمل یور بازرس مکقانون مذ5مادهموجب به

مقـام مشـمول مقـررات     یـک با  یدولتوزارتخانه یکم توسط یرمستقیغ

د در یـ عمـل با نیـ قـرار دهـد، ا   یدگیرس رد موردیگ ین قانون انجام میا

ریـ ط زیشـرا  يا مقام بوده و دارایآن وزارتخانه  يف اداریوظا ياجرا

  :باشد

فات یت تشـر یـ با رعا یتبکت یاکاز افراد جامعه ش یکیتوسط  -الف

از  یکیم یت به شرح فوق تسلیریبه سبب سوء مد یعدالت یبيالزم حاو

  .شودمجلس عوام ياعضا

توسط عضو مجلس عوام به بـازرس   کیت شایات با رضیاکش -ب

  .به آن شده باشد یدگیرسيارجاع و تقاضا

  :ندارد یدگیر حق رسیدر موارد ز یبازرس

باشد ییدر مراجع قضا یخواه پژوهشه قابل کیعملهر.  

درخواست جبـران خسـارت از دادگـاه    ه در آن حقکیهر عمل

  .وجود داشته باشد

یاز اقدام کیه از زمان اطالع شاکاست یدگیرس قابلیت وقتیاکش

  .باشدماه نگذشته 12ش از یشده ب یحق عییتضه باعث ک

ار احضـار و اسـتماع   یـ اخت ها دادگاهقات خود مانند یبازرس در تحق

 یدولتــ منصــبان صــاحبگــر یتوانــد از وزرا و د یدارد و مــشــهود را

 بـود  یار بازرسـ کـ مانع  یسکاگر . بخواهدح و اطالعات الزمه رایتوض

گـزارش خـود را بـه    بـازرس . دیـ نما یبازرس او را به دادگـاه جلـب مـ   

هکـ ست ین امر مانع از آن نیا ید؛ ولینما یم مینده مجلس عوام تسلینما

  .ا مقام مربوط ارسال داردیبازرس گزارش خود را به سازمان 
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صـورت گرفتـه    یعـدالت  یه بکند کبازرس اثبات قاتیجه تحقیاگر نت

عـالوه بـر   . م داردیمجلس تسلاز دو یکرا به هر تواند گزارش خود  یم

م یتقـد رده و بـه مجـالس مقننـه   کـ م یتنظـ  يا ن بازرس گزارش ساالنهیا

  .دارد یم

  

  فرانسه- 2-5- 3

ــاد  ــاننهــ را در  آمبودزمــ

» میــانجی جمهـــوري «فرانســه  

که طبـق قـانون سـوم     ندیگویم

. اســت جادشــدهیا1973ژانویــه 

شـده کـه آخـرین آن مربـوط بـه       ییدنظرهایتجددر این قانون چند بار 

با نگـاهی بـه ایـن مقـررات نحـوه کـار        در زیر. است 2000آوریل سال 

  .میدهیمتوضیح  اختصار بهرا » میانجی«

میانجی جمهوري بـا حکـم شـوراي وزیـران بـه مـدت شـش سـال         

تشـکیالتی کـه او جهـت    . نیسـت  دیتجد قابلاین دوره . شودیممنصوب 

 يمـالی و اداري مسـتقل از قـوه    ازنظرندکیمانجام وظایف خود ایجاد 

البته با (را طبق نظر خود  ازیموردنمجریه است؛ یعنی او نیروي انسانی 

همچنـین  . کنـد یمانتخاب و ساماندهی ) رعایت شرایط استخدام عمومی

شـود یمدرج  ریوز نخستگر چه بودجه این نهاد در ردیف بودجه دفتر 

دولتـی خـارج    يهـا  دسـتگاه ل مـالی  اما از شمول قانون کنتر) 15ماده (

و پارلمان ملـزم بـه پاسـخگویی     يجمهور رییسمیانجی در برابر . است

مـاده  (دهـد یمـ ارایهساالنه خود را به هر دو مقام  يها گزارشاست و 

، ولی عـزل او پـیش از پایـان دوره تصـدي فقـط بـا حکـم شـوراي         )14
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بـراي نماینـدگان   مقرر  يها تیمصوناو از ). 2ماده (وزیران ممکن است 

سـوئد و   يهـا  آمبودزمـان و همچنـین  ) 3مـاده  (اسـت   مند بهرهپارلمان 

به ابتکار خود نیز مبادرت بـه تحقیـق و بازرسـی نمایـد      تواندیمیونان 

).4ماده (

صالحیت میانجی عام اسـت و تمـام نهادهـاي عمـومی را در همـه      

يیکـی قـوه  ذکرشدهتنها استثنائاتی که در قانون . ردیگیبرمسطوح در 

است که میانجی نه راجع به فرایند دادرسی آن حق تحقیق دارد  قضاییه

و ) 9مـاده  (ببـرد   سـؤال زیـر   توانـد یمـ و نه صحت احکـام صـادره را   

). 8مـاده  (باشـد یمـ دیگري دعاوي شغلی مستخدمین عمومی بر دولت 

کـه  شودیمباالخره سومین مورد استثنائی مربوط به اسناد و مدارکی 

قانون اصوالً مقامـات را  . دولتی بخواهد يها دستگاهاز  تواندیمی میانج

ترتیـب اثـر دهنـد مگـر آنکـه       هـا  درخواستگونه نیاکه به  کندیممکلف 

حاوي اطالعاتی محرمانه راجع بـه امنیـت کشـور،     شده خواستهمدارك 

به همین دلیـل و نظـر بـه    ). 13ماده (باشد دفاع ملی یا سیاست خارجی 

گفـت کـه    تـوان یمـ ن در ایـن مـورد سـوم صـراحت نـدارد،      که قانواین

سلب نشـده   یطورکل بهصالحیت میانجی جهت تحقیق در این امور، اگر 

  .است محدودشدهکم دستباشد، 

و نـه از مقامـات    کنـد یمـ میانجی نـه از شـهروندان شـکایت قبـول     

نزد او طـرح شـکایت    توانندیمفقط نمایندگان مجلس ملی و سنا . دولتی

کـه  باشـد یـا ایـن    هـا  آنممکن است به ابتکـار خـود    ها تیشکااین  کنند؛

ساي هر یک از مجلسین از طرف هر یک از شش کمیتـه دائمـی نهـاد    ؤر

اعـم از  (شـکایات اشـخاص    ارایـه متبوع خود شکایت کنند؛ حالت سـوم  

ایـن اشـخاص شـکایت خـود را بـه      ). 6مـاده  (اسـت  ) حقیقی و حقـوقی 
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گر تشخیص بدهند که موضوع در صالحیت ا ها آنو  دهندیمنمایندگان 

. فرسـتد یمـ میانجی بوده و دخالت وي الزم باشد، شـکایت را بـراي او   

البته میـانجی معاونـانی در منـاطق مختلـف کشـور دارد کـه اشـخاص        

نیـز   هـا  آندر میـان بگذارنـد و    هـا  آنموضوع شـکایت را بـا    توانندیم

را بـه مقـام مـافوق     بخشی از پرسنل تحت نظر میانجی مـوارد  عنوان به

 يریپـذ  دسـترس با این ترفند سازمانی هم اصـل  . دهندیمخود گزارش 

و هم آن اصل دیگر کـه او را از دریافـت مسـتقیم     ابدی یممیانجی تحقق 

کـه   میکنیمیادآوري . شودینمدار خدشه، کندیمشکایات اشخاص منع 

عمـومی  راجع بـه جریـان امـور در نهادهـاي      تواندیممیانجی خود نیز 

.تحقیق نماید

پس از وصول شـکایت چنانچـه میـانجی آن را موجـه و داخـل در      

کـه خسـارت   اول ایـن : اسـت  تصـور  قابلصالحیت خود بداند، دو حالت 

دولتـی و سـرپیچی او از    مـأمور وارده به شاکی ناشی از سـوء رفتـار   

شـدت تخلـف، علیـه     برحسـب در این صـورت میـانجی،   . مقررات باشد

یـا پرونـده را بـراي رسـیدگی      کنـد یمـ پیگرد انتظـامی   متخلف اقدام به

حالـت دوم وقتـی اسـت کـه     ). 10ماده (دهدیمقضائی به دادگاه ارجاع 

در ایـن   گـر ید عبـارت  بهمشکل ناشی از نقص و نارسایی مقررات باشد؛ 

فرض تخلفی از مقررات صـورت نگرفتـه، بلکـه اتفاقـاً اجـراي مقـررات       

در ایـن صـورت   . ي شـاکی شـده اسـت   منجر به وضعیتی ناعادالنه برا

طـرفین و   موردقبـول کـه   ییهـا  حـل  راهارایهمیانجی ضمن تالش جهت 

باعث جبران خسارت شاکی باشد، موارد نقص را همراه با  االمکانیحت

براي تصویب مقررات الزم جهت حل معضل به مراجـع   ییها سینو شیپ

-اي محلـی دولتـی و نهادهـ   يهـا  دسـتگاه اعم از مجلسین یـا   –ربطيذ
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ترتیـب اثـر داده    ها درخواستتا به این  کندیمو مهلتی مقرر  فرستدیم

موضـوع   توانـد یماین اقدام به نتیجه نرسد میانجی  کهیدرصورت. شود

شکایت و پیشنهادهاي اصالحی خود را بـراي قضـاوت افکـار عمـومی     

همچنین است زمانی کـه موضـوع شـکایت عـدم     ). 9ماده (منتشر نماید 

دولتـی باشـد،    يهـا  دسـتگاه آراي قطعیت یافته دادگاه از سـوي  اجراي 

و اگـر   کنـد یمـ میانجی در این مورد نیز مهلتی براي اجراي حکم تعیین 

باشـد، موضـوع را در روزنامـه     اجرانشدهدر پایان مهلت همچنان حکم 

عـدم اجـراي   «با عنوان  يا ژهیوگزارش  عالوه بهرسمی منتشر نموده و 

  ).11ماده (فرستدیمو پارلمان  جمهور رییسبراي » حکم دادگاه

پیشـنهادي خـود، پـس از     يهـا  طـرح درآمدنمیانجی براي به اجرا 

 ربطيذبا وزارتخانه  ها طرحانتشار گزارش ساالنه، در مورد هر یک از 

اگـر  . براي ارتباط با میانجی دارد يمأمورهر وزارتخانه . کندیممکاتبه 

مربوطـه یـا    وزرايباشـد میـانجی   طرحی مربوط بـه چنـد وزارتخانـه    

تـا بـا تشـکیل کمیسـیونی موضـوع را       کنـد یمـ نمایندگانشان را دعوت 

    نباشــد، آخــرین امکــان  بخــش تیرضــااگــر نتیجــه کــار . بررســی کننــد

 يریـ گ میتصـم رايبـ ریـ وز نخسـت ارجاع قضیه بـه   ،روي میانجیپیش

  .نهایی خواهد بود
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  ایکامر متحده االتیا- 2-5- 4

و اتا مقـــــــرریکـــــــدر امر

ماننـــد  يادیـــز يهـــا ســـازمان

ه کـ وجـود دارد  » ون هووریسیمک«

ن یـ نقـش ا . ل اسـت کـ نقـش بـازرس   يآن مشـابه اجـرا   يحاصل اجرا

 یرا نقش اصـل یتفاوت دارد ز دیگريشورهاکدر  یبا بازرس ها سازمان

شنهاداتیو پ ين اداریمقررات و قوان ينحوه اجرا ین سازمان بررسیا

 يهـا  سـازمان ت از یاکبـه شـ   یدگیرسـ  نه اسـت و ین زمیدر ا یاصالح

  .استيثانو يامر یدولت

االت عمـل  یشتر در سطح ایب متحده االتیاگر بازرس در یاز طرف د

ت در یاکشـتر شـ  یه بکـ نیـ گـر ا یوجه مشخصه د. دولت فدرالند تاکیم

يا مسـئله ن یچنـ  کـه یدرحالاست  یانتظاميا مربوط به رفتار قوایکامر

  .ردیگیمبسیار متنوعی را به خود  يها چهرهدر دیگر کشورها، 

  

كانمارد- 2-5- 5

به امور وزرا و  یدگیمأمور رس، ین بار بازرسیشور اولکن یدر ا

شد، بعداً  یدولت يزکادارات مرنانکارک

به  یدگیرس 1961طبق قانون مصوب 

 ياستناد شوراهابه یرد مقامات محلکعمل

در مورد . او واگذار شد عهدهز به ین یمحل

ند نقض مقررات و کاحساس  یبازرسز چنانچهین یمحل ياشوراه

  .داردیدگیصورت گرفته است حق رس ين به نحو بارزیقوان



  46  گزارش پژوهشی        

خودسرانه  یرقانونیغنه اعمال یتوان در زم یرا م یبازرس یدگیرس

. ردکـ خالصـه   يانگـار  از اشتباه و سـهل  یا اعمال ناشیرمنصفانه یغو

 یبـود ولـ   یت بازرسیصالح حوزهز در یقضات نارکبه  یدگیابتدا رس

قضـات واگـذار    یوان انتظـام یدرده و بهککیکبعداً آن را تف یمجلس مل

  .ردک

صـورت احـراز   در یل بعـد از مداخلـه در امـر بازرسـ    کـ یبازرس

ن امـر بـه آن   یـ ا اشتباه، حق صلح و سـازش دارد؛ البتـه ا  یيانگار سهل

ارش گـز . معـاف شـود   کیه دولت از پرداخت غرامت شـا کست ینیمعن

. شـود  یمهم به پارلمان گزارش مـ موارد  یست، ولیاالتباع ن بازرس الزم

حق نـدارد در  ل معادل طول مدت مجلس است وکیبازرس يتصد دور

ه اعتمـاد مجلـس از او سـلب    کن مدت عضو پارلمان باشد و هر زمان یا

 یاسـتقالل بازرسـ  ، مخـالف  حق عزل. عزلش را خواهد داشتشود حق

 یار بازرسک. است یافکاستقالل يعمل خود دارا هحوزست و او در ین

نـدرجات  مبـا توجـه بـه    یشـود ولـ   یآغـاز مـ   کیت شـا یاکاغلب بـا شـ  

و  یتبـ کد یـ با کیت شایاکش. ز داردیرا ن ییابتدا یدگیمطبوعات حق رس

  .و آدرس باشداسم يدارا

  

  نروژ -6-2-5

 یاز طـرف مجلـس ملـ   بـار  کیـ ل در نروژ هر چهار سال کبازرس 

نتـرل و کشور کن یل در اکیبازرس یفه اصلیوظ. شود ینتخاب منروژ ا

فه در رابطه ین وظیا. ه اتباع نروژ استیعل يادار یعدالت یاز ب يریجلوگ

بـه   یدگیحـق ارجـاع رسـ    یمجلس ملـ  یاست ول یدولتيها سازمانبا 

از شـمول   هـا  دادگاهنه و یابکماتیتصم. ز داردیرا ن یامور مقامات محل
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اقـدامات وزرا توسـط بـازرس    یخـارج اسـت، ولـ    یت بازرسـ یصالح

  .است یدگیرس قابل

ن را نـدارد  یب مـأمور یـ ل حق صـدور دسـتور تعق  کبازرس  هرچند

. ندکیاتش میت از نظرین را وادار به تبعیت ممتاز او مأموریشخصیول

بـه او   یاست و حقوق پرداخت يا حقوقدان برجستهل در نروژکبازرس 

ن فـرد  یتـر  حقـوق برجسـته  شود معادل ین مییتع یه توسط مجلس ملک

  .است یدولت

بـه   یدگی، رسـ یمقرراتـ بـا وضـع   یه مجلس ملکر است کالزم به ذ

ل کـ ت بـازرس  یه اغلب داخـل در صـالح  کرا  ها سازماناز  یوضع برخ

رده اسـت؛ از آن جملـه اسـت    کت او خارج یره شمول صالحیاز دااست

جامعـه   يراد عـاد حقوق افـ  يه روکیدولتبه امور محاسبات یدگیرس

ل کـ اد بـه بـازرس   یـ زاریـ ندارد؛ چون دادن اخت يریم تأثیمستق طور به

ن یـ بـه ا  يا شود فرد برجسـته  یم ینروژ است سع یر قانون اساسیمغا

ه در کـ ل کـ ن بازرس ین اولیصه رفع شود، بنابرایو نق شده انتخابمقام

ود و نروژ بـ  یاز دادگاه عال يحقوقدان مبرزد،یانتخاب گرد 1961سال 

  .داشترا یدولت يها دستگاهار در کتجربه  ها سال

  

شیرتا- 2-5- 7

 يمرجع صالح برا«ش یرتفدرال ا یقانون اساس 129اصل  موجب به

يشور دادگاه ادارکياعمال سازمان ادار یبودن تمام یقانونیبررس

، دادگاه 130اصل  موجب به» .ن استیدر ومستقر) يوان عدالت ادارید(

 يمقامات ادار يها دستورالعمل :هکند کیم یدگیرس یاتیاکبه ش يادار
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به  ینیمعه شخصیعل يادار یرقانونیمات غیباشد، تصم یرقانونیغ

  .يمقامات ادار تیمسئولاجرا گذاشته شود و عدم قبول 

 يدادگاه ادار ير اعضایو سا سییر بیناس، ییر134اصل  موجب به

) جمهـور  ریـیس (ال فـدر س دولتییشنهاد دولت فدرال توسط ریحسب پ

  .گردند یمنصوب م

» ات عامـه یاکبـه شـ  یدگیأت رسـ یـ ه«بـه نـام    یأتین هیعالوه بر ا

ه دولتیت علیریسوء مد عنوان بهه کاست  یاتیاکبه ش یدگیل رسئومس

 یگـردد، ولـ   یآغـاز مـ   کیت شایاک، اصوالً با شیدگیرس. گردد یاقامه م

توانـد بـه    یر مأت مزبویه. دارد یدگیهم حق رسور در رأسکأت مذیه

یور در زمـان قـانون  کمـذ مقامـات . نـد کب پیشـنهادهایی ییمقامات اجرا

خود را لید دالیلف به اجرا هستند و درصورت مخالفت باکم شده نییتع

  .ندیان نمایب

. دارد یممیو به مجلس تسل کرده هیتهیأت مزبور ساالنه گزارشیه

ن بوده و یه در وات عامیاکبه ش یدگیأت رسیمقر ه 148ماده  موجب به

شوند و  یأت انتخاب میاست هیبه ر نوبت بهه کعضو است 3يدارا

ات یاکبه ش یدگیأت رسیه ياعضا.سال است 6ها آنت یعضومدت

  .شوند یانتخاب م یتوسط مجلس مل عمومی

  

زالندنو- 2-5- 8

ده و یم گردیتنظ یروشنو دقت بهدر زالندنو یمقررات بازرس      

به امور یدگیمثال رس طور به. امل محدود استکطور بهدامنه آن 

مقننه است  يهقوت یه در صالحکشور کیلکاست یا سیییقضا

  .ستیل نکبازرس توسط یو بررس یدگیرس قابل
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فعـل   كا تـر یـ شور محدود به فعـل  کن یل در اکیت بازرسیصالح

مشـمول   يهـا  سازمان. ها آناست نه تمام  یدولت يها سازماناز یبرخ

ن امـر باعـث   یـ را ایستند؛ زیل نکبازرس اتیز نظرات یلف به تبعکز مین

تواند  یل مکبازرس  تیدرنها) هايزالندر یبنا به تعب(شود  یم تیمسئول

  .دینمار و بعد به پارلمان گزارشیوز مراتب را به نخست

، مقـرر  يا ان حرفـه کیهـوده و شـا  یب يهـا  تیشکااز  يریجلوگ يبرا

  .پوند پرداخت شود یککیت توسط شایاکه در قبال شکده استیگرد

  

  ملی موفق در آسیا يها آمبودزمانبرخی -5- 3

  آمبودزمان ملی جمهوري کره جنوبی- 3-5- 1

جـاد نهـاد آمبودزمـان در    یره اقـدام بـه ا  کيجمهور 1994در سال 

شـهروندان از   يهـا  یتیار نارضـا کـ ن یـ رد تـا بـا ا  کـ دولت  يبخش ادار

حقوق و منافع آنان در قبال اقدامات  دولت رفع شده و از يستم اداریس

ن بـه نفـع   یز اصـالح قـوان  یـ ن نهـاد ن یجاد ایاساس ا. ت شودیدولت حما

  .مردم بود

ن نهـاد بـه   یکره صورت گرفت تا ا يدر جمهورياریبس يها تالش

 يادار يها انیسوء جرن از حقوق شهروندان در قبال کل ممکن شیبهتر

هــا را  ن تــالشیــا ازجملــه.نــدکت یــدولــت حما يســتم اداریج در سیــرا

ز مشـاوره بـا   کـ ، افتتـاح مر یته فرعیمکجاد یرخانه، ایل دبکیتوان تش یم

ت یاکجهـت وصـول شـ    ینترنتـ یه اکشـب  يانـداز  و راه کیشهروندان شا

ــرد  ــام ب ــهروندان ن .ش
1

ــه ــهازآنجاک ــر پ روز روزب ــچیب ــ یدگی ات یاکش

                                                
دزمان کره در قرن بیست و یکـم، چهـارمین اجـالس بازرسـان کـل آسـیا، نشـر سـازمان         چو کوانگ ایل، آمبو - 1

  .43ص  1378بازرسی کل کشور، 
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ی و ره با ارتقـاي سـطح فنـ   کشود لذا آمبودزمان  یشهروندان افزوده م

بازرسـی را   يها وهیشات و یاکتخصصی خود حل اختالفات، دریافت ش

  .ده استیبهبود بخش

در  يات اداریاکز مشــاوره شــکــجــاد مریاقــدامات دیگــر، ا ازجملــه

ع و یجونگ بود کـه تـالش بـراي دریافـت سـر     یشهر دا يالت ادارکیتش

، گرفتـه  انجاميارهاکدیگر از  یکی. ایات از نقاط مختلف استکآسان ش

ن یـ ات از ایاکدرصـد شـ   30ش از یه بـ کاست  ینترنتیه اکشب يانداز اهر

ن کـ ن راه ممیتـر  عین و سـر یتر ن روش راحتیگردد، ا یق وصول میطر

  .ت نزد آمبودزمان استیاکدر طرح ش

هنـوز   شـده  انجـام اقـدامات   رغـم  بـه يا کـره به عقیده کارشناسـان  

هـا  آنظـر ازنآل اسـت؛   دهیـ سـازمان ا  یـک ن سـازمان  یـ توان گفت ا ینم

نهـاد   یـی قـدرت اجرا  باال بردنرد ید صورت بگیه باکی یارهاکنیتر مهم

بازرسان و شناساندن سـازمان   يا حرفه يها آمبودزمان، ارتقاء مهارت

.به عموم مردم است
1

  

  

آمبودزمان ملی کره انداز چشممحورهاي 
2

  

  حمایت و حفاظت از حقوق شهروندي

حقوق مدنی و سیاسـی  سنتی روي  طور بهمفهوم حقوق شهروندي 

 يهـا  سـازمان . باشـد  یتکیه داشته است ولی اکنون در حال گسترش مـ 

ن اسـت از  کـ مم افـزون طـور  بهبا توجه به تقویت قدرت اداري  یومتکح

                                                
، ییاین اجالس آمبودزمان آسـ یا، مجموعه مقاالت ششمیآمبودزمان در آس فرد منحصربهونگ، نظام یوون ه یل - 1

  .137، ص 1381شور، ژاپن، کل کیتهران، سازمان بازرس

  .46- 48، ص 1378گ ایل، چو کوان - 2
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، البته آگـاهی عمـومی درحـال و گسـترش     کنندتخطی  يحقوق شهروند

ترتیبات خاصـی   کهیدرصورتردشان افزایش است اما فقط کحوزه عمل

هـاي اداري برقـرار    در مقابل سازمان يایت از حقوق شهروندجهت حم

 نیتر مهمبا توجه به این هدف، . شود، قانون و عدالت حاصل خواهد شد

ت حمایـت و گسـترش حقـوق    یـ مکانداز آمبودزمـان کـره حا   هدف چشم

  .مردم است يشهروند

  و اجرا يگذار استیهاي س تقویت فعالیت جهت بهبود نظام

نماید که  وه بر رسیدگی به شکایات، تالش مین آمبودزمان عالیا

ننده مقررات را براي جلوگیري از بروز کاستگذار و وضعیس يها نظام

گرچه در حال حاضر آمبودزمان . اصالح نماید يارآمدکشکایات و نا

مستقیم نیست ولی کمیسیون  طور بهداراي اختیار شروع تحقیقات 

ا به شکایاتی رسیدگی نماید که تواند پیشنهاد اصالح قانون بدهد و ی می

تواند جایگزین  مربوط به عده زیادي از مردم است و این امر می

هدف کمیسیون کسب اختیار تحقیقات به . تحقیقات مستقیم قلمداد شود

  .ابتکار خود است

  تضمین دسترسی آسان

با توجه به تکالیف فوق دسترسی به آمبودزمـان بایسـتی آسـان و    

توانـد بـه دسترسـی آسـان      مبودزمان محلی مـی تأسیس آ. راحت باشد

 مسـئولین درصـدد  چون کره داراي حکومت فدرال نیست، لذا. کمک کند

ساده و  صورت بهاولین قدم در حل شکایات مردمی،  عنوان بهتا  هستند

  .محلی تأسیس کند يها آمبودزمان را در بخش يها شعبهسریع 

  

  



  52  گزارش پژوهشی        

  یالملل نیو بیمل يها گر آمبودزمانیهماهنگی بیشتر با د

توسعه دولت کره در جهات مختلف، منجـر بـه تخصصـی شـدن و     

توانـد باعـث    گسترش نظـام آمبودزمـان شـده اسـت کـه ایـن امـر مـی        

ترکیـــب و یکپارچـــه کـــردن . و نـــاراحتی مـــردم باشـــد یســـردرگم

مطلـوب ولـی    راه کیـ کلی شاید  يبند طبقههاي مختلف در یک  تخصص

بـین   تر کینزدجایگزین، رابطه  حل هرایک  عنوان به. در عمل سخت باشد

تخصصی باید در جهت یـک هـدف    يها آمبودزمانآمبودزمان با سایر 

از  خـارج  یمردمـ یـک آمبودزمـان شـکایت     یطبق این نظام، وقتـ . باشد

آنکه آن را رد نمایـد بـه آمبودزمـان     يجا بهگیرد،  صالحیت خود را می

طرف شاکی مجبـور  شود که  این روش باعث می. نماید منقل می ربطيذ

 هـا  آمبودزمـان ارتباطـات نزدیـک بـه    . اي بنمایـد  نباشد که شکایت تـازه 

موارد شکایتی که نیازمند کاري بـیش از توصـیه    وفصل حلهمچنین به 

تخصصـی معمـوالً تصـمیمات     يهـا  آمبودزمانکند، زیرا  است کمک می

ارجاع شـکایت بـه آمبودزمـان مناسـب     . کنند حقوقی اتخاذ می آور الزام

  .براي فعالیت منظم این سیستم مهم است

  هاي تحقیقاتی اي شدن نقش حرفه

و  یو متکـی بـر حقـوق    يار قـو یهاي آمبودزمان مشوق بس توصیه

را قبـول   هـا  آناست و لذا مؤسسات دولتی به سـهولت   یمکاخالقی مح

شـود، مـردم و دولـت     حتی در مـواردي کـه شـکایت حـل نمـی     . کنند می

امــا . آمبودزمــان بهتــرین قضــاوت اســتاطمینــان دارنــد کــه تصــمیم 

اسـت، اختیـارات    تریتخصصهاي اداري نیازمند دانش  فعالیت ازآنجاکه

نیسـت و ایـن امـر     یکـاف  یعموماخالقی آمبودزمان براي جلب اطمینان 

آمبودزمان در حال حاضر . به همراه میزانی از اختیارات فنی باشد باید
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هـاي دولتـی هسـتند     ارتخانـه که متشکل از کارمندان وز ییها بازرساز 

  .نماید وقت استفاده می پاره صورت به

ره داري آمبودزمـان  کـ یدولتـ  يهـا  ، تعدادي از سازمانیطورکل به

کمیسـیون امـور   (سـالم ویژه هسـتند ماننـد آمبودزمـان امـور تجـاري      

دفتـــر حمایـــت از (کننـــدگان مصـــرف، آمبودزمـــان )ســـالمتجـــاري 

، آمبودزمـان حقـوق   سـت یز طیمحـ ، آمبودزمـان  )در کـره  کننده مصرف

آمبودزمـان امـور زنـان    ) يکمیسیون ملی حقـوق شـهروند  (يشهروند

خـدمات حقـوقی در امـور     ارایـه ه اکنون بـراي  ک) کمیسیون ویژه زنان(

  .مدنی و جزائی آمادگی دارند

قـانون دیـوان    2مـاده   موجـب  بـه دیوان محاسبات و بازرسی کـره  

و در امـر نصـب و اخـراج    جمهور رییسمحاسبات و بازرسی زیر نظر 

خود و ترکیب سازمان و تنظیم بودجـه آن داراي اسـتقالل کامـل     اعضا

و بـا موافقـت و تأییـد     جمهـور  ریـیس دیوان به پیشنهاد  رییس. باشد می

 جمهـور  ریـیس حکـم   موجب بههر بازرس . گردد مجمع ملی منصوب می

ن گـردد و دوره زمـا   دیوان منصـوب مـی   رییسبنا به توصیه و معرفی 

سـالگی   65سـال و هـر بـازرس کـه بـه سـن        4تصدي به امر بازرسی 

  .تواند آن سمت را احراز کند برسد دیگر نمی

  

  ژاپن یآمبودزمان مل- 3-5- 2

اداري،  یرسـ  بـاز هیـأت  «نهاد آمبودزمان در کشـور ژاپـن بـا نـام     

همچنین نهاد مستقل دیگـري بـه   . شود شناخته می» مدیریت و هماهنگی

و به ریاسـت وزیـر    ریوز نخستنظام اداري تحت نظر نام دفتر ارزیابی 

این دو نهاد به همـراه شـوراي حـل    . کشور به امر بازرسی اهتمام دارد
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هاي دولتی و وابسته به دولت را  نترل و بازرسی بخشکاختالف وظیفه 

 یعمومهاي  نمایند تا اقدامات افراد در بخش نظارت می ها آندارند و بر 

بـوده و از هـر حیـث رعایـت حقـوق       يسـاالر  بـا مـوازین مـردم    همگام

.شهروندان معمول گردد
1

  

هــاي  نتــرل دســتگاهکو  یابیــارز يادار یأت بازرســیــعــالوه بــر ه

اي تحـت عنـوان وزارت کشـور و     اجرایی در ژاپن بر عهـده وزارتخانـه  

وزارتخانه مزبور در تشکیالت خود سـه نهـاد را ایجـاد    . ارتباطات است

را شناسـایی و   هـا  دستگاهرایج در  اناتیجرسوء نموده که سعی دارند 

  :این سه نهاد شامل. برطرف نمایند

  .دفتر ارزیابی اداري که وابسته به وزارتخانه است -

را از میـان شـهروندان داوطلـب     هـا  آنمشاوران اداري که دولت  -

.نماید انتخاب می

شوراي حل اختالفات اداري کـه اعضـاي آن کارشناسـان خبـره      -

.باشند شکیالت دولت میخارج از ت

نظـارتی و بازرسـی    يهـا  بـا نظـام  توان گفـت ایـن نظـام کـامالً      می

سـاختار  . اسـت  فـرد  منحصـربه متفـاوت و  ) آمبودزمان(کالسیک جهان 

ــاخت ــوق  تشــکلهــر یــک از یدگیارات و روش رســی ه نظــام کــهــاي ف

  :دهند به شرح ذیل است یل مکژاپن را ش یآمبودزمان مل

  دفتر ارزیابی اداري

ــا ــر دو وظی ــ ین دفت ــه اساس ــدارد  یف ــارته ک ــد عب ــارز: از ان  یابی

 یابیــات، در مــورد ارزیاکبــه شــ یدگیو رســ هــا برنامــههــا و  اســتیس

هاي اجرایـی مکلـف هسـتند تـا      ه در ژاپن دستگاهکد گفت یها با استیس

                                                
.50ص محمد نبی، همان، - 1
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 يورز غـرض هرگونـه   دوراز بـه هاي خـود را   و سیاست ها برنامهاثرات 

دفتـر ارزیـابی نیـز مسـئول صـحت      . هنـد قـرار د  لیـ وتحل هیـ تجزمورد 

مربـوط بـه    هـاي هاي صورت گرفتـه و تنظـیم انتشـار گـزارش     ارزیابی

 ارایـه و  هـا  اسـت یسدر اجراي طـرح ارزیـابی    شده حاصلهاي  پیشرفت

.باشد هاي الزم به دولت در این راستا می آموزش
1

  

هاي اداري  خود اقدام به ارزیابی سیاست ،مواقع نیز دفتر برخیدر 

هاي اجرایی نمـوده و سـپس نتـایج حاصـل را بـه اطـالع        خی دستگاهبر

عنـوان   بادر این دفتر کمیسیونی . رساند یو عموم م ربطيذوزارتخانه 

وجود دارد کـه اعضـاي آن کارشناسـان     ها استیسکمیسیون ارزیابی 

ن کمیســیون مســئول تحلیــل اطالعــات یــا. باشــند خبــره و مســتقل مــی

ي اجرایـی اسـت و پـس از تحلیـل اطالعـات      هـا  از دسـتگاه  آمده دست به

خود را جهت اصالح سـاختاري و عملکـردي    هاي، پیشنهادآمده دست به

هاي اجرایی نیز موظـف هسـتند    دستگاه. دینما یم ارایهدستگاه مربوطه 

را بـه دفتـر    شـده  ارایـه هايدر جهت تحقق پیشنهاد آمده عمل بهاقدامات 

هـاي دولتـی محـدود     ه دسـتگاه تنهـا بـ   ها استیسارزیابی . گزارش کنند

تحـت پوشـش دولـت نیـز مشـمول طـرح ارزیـابی         يها ارگان. شود نمی

 ها دستگاهبراي ارزیابی این . گردند هاي دفتر ارزیابی اداري می سیاست

وابسـته بـه    يهـا  ارگـان اي وجود دارد تحت عنوان کمیته ارزیابی  کمیته

وفقیـت در کسـب   میـزان م  يهـا  مؤلفـه هـا  ارگـان در ارزیابی این . دولت

گرفتن ارتقاء سطح  در نظرتوسط وزارتخانه متبوع و  شده نییتعاهداف 

به مردم و بهبود وضـعیت مـالی    شده ارایه، بهبود کیفیت خدمات ییکارا

و  هــا اســتیسدر حــال حاضــر، کمیســیون ارزیــابی . گــردد لحــاظ مــی

                                                
  .187بابایی، همان، ص - 1
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هـاي صـورت گرفتـه     ها درخصـوص صـحت و اعتبـار ارزیـابی     برنامه

  .نماید اظهارنظر می توسط کمیته

توانند بـا مراجعـه    ات، شهروندان مییاکبه ش یدگیدر ارتباط با رس

به شعبات دفتر ارزیابی اداري در مناطق و نواحی مختلف شکایت خـود  

حتی اگر فرد شـاکی شـکایت   . هاي اجرایی را مطرح سازند علیه دستگاه

دفتـر   خود را نزدیکی از مشاوران اداري مطرح سازد، مشـاور مزبـور،  

در صـورت  . ارزیابی اداري را از طرح چنین شکایتی مطلع خواهد نمـود 

هـاي   کنـد تـا از طریـق شـیوه     تأیید صالحیت شـکایت، دفتـر تـالش مـی    

.مسئله را مرتفع سازد يگریانجیمو  زیآم مسالمت
1

  

  مشاور اداري

در ایـن  . اقدام به اصالح تشـکیالت دولـت کـرد    2001ژاپن در سال 

وزارتخانــه و  22لــت کــه مشــتمل بــر یــک دفتــر و  اقــدام تشــکیالت دو

 12و ) يریـ وز نخسـت دفتـر  (هاي مربوطه بـود، بـه یـک دفتـر      سازمان

پس از تصویب قانون اساسی ژاپن بعـد از جنـگ   . وزارتخانه تبدیل شد

و  داده رخجهانی دوم، این اولـین تحـول عمـده بـود کـه در ایـن کشـور        

ار جدید قـرن بیسـت و یکـم    به ساخت یمینتیجه آن تبدیل نظام اداري قد

دفتر بازرسی اداري نیز به دفتر ارزیابی امور اداري تغییر نام . باشد می

وظیفـه   وجـود  نیبـاا . ، وظـایف آن تغییـر یافـت   نـام  رییـ تغداد و با ایـن  

بنابراین دفتـر ارزیـابی   . بازرسی اداري همچنان بر عهده این دفتر است

ــر و   ــراي اجــراي هرچــه بهت ــوز ب ــر نهمنصــفااداري هن ــه ت ــاي  برنام ه

  .کنند را بازرسی می ها آنها عملکرد  وزارتخانه
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و وظـایف دفتـر ارزیـابی نظـام اداري، مشـاور       ها تیمسئولیکی از 

ایـن دفتـر در   . گـردد یبازم50قدمت مشاور اداري به دهه . اداري است

بـا گسـترش   . حالی کار خود را آغاز کرد که هیچ اختیار قانونی نداشت

سازمانی بنـام سـازمان مشـاور اداري بـا      1960در سال کار این دفتر 

شکل گرفت کـه حـوزه وظـایف آن را     يگذار قانوناکثریت آراي مجلس 

در  یراحتـ  بـه در ابتـدا دفـاتر مشـاوره اداري    . کـرد  قانون مشخص مـی 

در سـال  . آشـنایی نداشـتند   کامالًدسترس مردم نبود و مردم نیز با آن 

هـاي مشـاوران    گردیـد تـا فعالیـت   قانون مشاوران اداري وضـع   1966

بــدین ترتیــب . قــانون، انســجام و یکپــارچگی بخشــد ازلحــاظاداري را 

گردید کـه ایـن    تر راحتجغرافیایی  ازلحاظدسترسی مردم به این نظام 

  .روانی نیز بر شهروندان تأثیر مثبتی گذاشت ازلحاظامر 

مرکـزي و  (ادارات یتمـام مشاوره اداري فعالیتی اسـت کـه در آن   

و مشاوران اداري کل کشور، شکایات شـهروندان از عملکـرد   ) يا منطقه

کنند تا  میانجی تالش می عنوان بههاي دولتی را وصول کرده و  سازمان

قانون تشکیل نهاد مشـاور اداري  . این اختالفات را تا حد ممکن حل کنند

: باشد ن نهاد مسئول انجام وظایف به شرح ذیل مییکند که ا تصریح می

هـاي اداري، مؤسسـات اداري    اختالف میان شـهروندان و سـازمان  حل 

 يها کمکو موارد مربوط به  یدولت مهینهاي دولتی و  غیردولتی، شرکت

.دهد یز مواردي که دولت محلی انجام میمالی دولت مرکزي و ن
1
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يحل اختالفات ادار یعال يشورا
1

ت قـدر  بـاال رفـتن  الت دولـت و  کیده شـدن سـاختار و تشـ   یـ چیبا پ

 يادیـ تـوان شـمار ز   یجامعـه مـ   يدادها اقتصـاد یص مردم از رویتشخ

بـس   يارکـ هـا  آنع دربـاره  یه قضـاوت سـر  کـ رد کت را مالحظه یاکش

 نهـاد  هـم و  کیه هم شـا کتوان از مواردي نام برد  یمثالً م. دشوار است

ت، یاکت شـ یـ ه بنـا بـه ماه  کـ نیـ ا ایـ باشند  یت قانوناً محق میاکمورد ش

ستم بودجـه، حاصـل   یا سیدر قانون  یراتییآن، تغست جهت رفع یبا یم

  .ردکان مردم بروز خواهد یدر م یز اختالفاتین صورت نیه در اکگردد 

 يشـورا بـه نـام   یین موضوعی، شـورا یحل اختالفات در چن يبرا

بـروز   در هنگـام . ل گرفـت کش 1987در سال  يحل اختالفات ادار یعال

 ارایـه ر یـ ظر خود را بـه وز سوم ن طرف کیعنوان بهن شورا یاختالف، ا

بـوده و در حـل    یاجتمـاع  يه عـدالت و برابـر  یبر پا ينظارت و. ندکیم

ن شورا از هفت نفر آگـاه  یا. شود ین سطح، مؤثر واقع میدر ا یاختالفات

ــت، از دوا  ــه امــور دول ــب ــوقی ــ یر حق ــانه یو علم ــا و رس ــوم يه یعم

ن شورا یظر ان بر اساسز ین ينظام ادار یابیدفتر ارز. است شده لیتشک

نـد تـا   کید مـ کیـ تأ یخصوص يرده و به نهادهاکاقدام به حل اختالفات 

قـرار دهنـد و    ینیآن را مورد بازب ییموجود و مراحل اجرا ينظام ادار

حفظ منافع مـردم   يبرا ها آنرا در جهت اصالح  یسپس اقدامات مقتض

بـه   نظـر  ارایـه ن شورا یا یفه اصلیوظ. آورند آمده عمل بهو حل اختالف 

ــت، قــوهیریمــد رفــع  در مــوردربــطيذن یو مســئول قضــاییهيت دول

  .باشد یدولت م يستم اداریات شهروندان از سیاکش
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وزارت  يمشاور را بـرا  یکنقش  يحل اختالفات ادار یعال يشورا

. نـد کیفـا مـ  یا) اسـت  یـی نظام اجرا یابینترل و ارزکه مسئول ک(شور ک

ن یـ ظر شورا را خواستار شـود ا ر نی، وزيدعاو یدگیچیل پیهرگاه به دل

. دهـد  ارایهن مورد ید نظر خود را در ایالزم با يها یشورا پس از بررس

هـا بـه    سـازمان  يحـل اختالفـات ادار   یین شـورا یل چنـ کیهدف از تشـ 

  .باشد ین نحو توسط وزارتخانه میبهتر

را  یاصـالحات اساسـ   از يا مجموعهدولت ژاپن در چند سال اخیر 

ارات، یـ اخت ییتمرکززداج یترو: ازجملهانجام داده مختلف  يها بخشدر 

ــه ی، تصــويزکــمر يادار يهــا ســتمیس يبازســاز ــانون مربــوط ب ب ق

مشـاغل   يو گسترش آزادسـاز  يادار يها به اطالعات ارگان یدسترس

ــ ــوان  یاز برخ ــررات و ق ــف یمق ــاطق مختل ــ. ن در من ــالحاتیچن ین اص

دولـت   يادارسـتم  یسبب توجه بیشتر به منـافع مـردم در س   طرف کیاز

 يســتم اداریجامعــه و س يگــر ســاختار اقتصــادید یگردیــد و از طرفــ

حـل   یعـال  يشـورا  یطین شـرا یه در چنـ کـ ز شد یده و متمایچیدولت، پ

  .نسبت به قبل گردید يتر مهمنقش  يدارا ياختالف ادار

  

پیشنهادچند

از آمبودزمان سـایر   شده انجاميها سهیمقاو  هایبررسبا توجه به 

براي سازمان بازرسـی   پیشنهادهاییارایهباجاي آن دارد تاکشورها، 

به تقویت این دسته از یکل کشور در مبارزه علیه فساد در بخش عموم

.یاري کنیم ها تیفعال

 يهـا  سـال در سازمان بازرسـی کـل کشـور    الزم به ذکر است که، 

هک در بسیاري موارد اقداماتی را انجام داده و یا آغاز نموده استاخیر 
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تـدوین و اصـالح قـوانین مـاهوي و شـکلی،      بـه   تـوان یمـ مثال عنوان به

توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات، توسـعه منـابع انسـانی، آمـوزش،     

و  هـا  پـروژه ، حمایـت از  الت سـازمان کیمجدد تشـ  یو مهندس يبازنگر

پژوهشــی، گســترش فضــاي اداري و توســعه کمــی ادارات   يهــا طــرح

 سیتأسـ ، یالمللـ  نیبـ و بازرسـی، تعـامالت    استانی، تقویت نظام نظارت

مردمی و بسیاري از اقـدامات   رسیدگی به شکایاتستاد خبري و مرکز 

  .دیگر، اشاره نمود

 هـاي  سازمانبا همکاري  تواند میسازمان بازرسی کل کشور 

جدیـد  الگوهاي و تقویت در ایجاد  تربیتی -و آموزشی فرهنگی

انان درس درستکاري جونوجوانان و پیشگیري از فساد که به 

بـا نشـان دادن   همچنـین  . ، اقـدام نمایـد  دهـد  مـی داري امانتو 

مفاسد ناشی از رشوه و فساد اداري جوانان را براي پرهیز از 

.آماده کند ها آن

يهــا کداده و بانــ يهــا گــاهیتوانــد بــه ایجــاد پا یســازمان مــ 

و  ينتـرل بخـش ادار  کروز در خصـوص   جامع و بـه  یاطالعات

کـه کـار   هـا  آنر موضوعات مـرتبط بـا   یفساد و سامبارزه با 

.اقدام نماید، بخشد میرسیدگی و بازیافت را سرعت 

 هـاي  دورهبـه برگـزاري    توانـد  میسازمان بازرسی کل کشور 

مختلـف در   هـاي  دسـتگاه وارد تـازه ر براي کارکنانی کـه  یفراگ

ردن حـس عمیـق   کـ یدرونـ  منظـور  بهشوند مییبخش عموم

اقـدام   ها آنعمومی در  پاسخگوییولتی و خدمات د هاي ارزش

 هـاي  کارگـاه بـه برگـزاري    توانـد  مـی همچنین سـازمان  . نماید

و تقویت اخـالق   کاراییگسترش  آن که هدف ها ارزشتدریس 
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هـا  دسـتگاه در سازمان بازرسی بلکه در دیگـر   فقط نهيا حرفه

خـود   کننـدگان  شـرکت باید بـه   ها کارگاهاین . ، اقدام نمایداست

کنند تا نسبت به تعهدات اجتمـاعی خـود در امـور اداري    کمک 

 مثابـه  بـه دوري از تخلـف و پرهیـز از فسـاد را    آگاه شـوند و  

.بپندارند غرورآفرینارزشی 

 و  اي منطقـه در سـطح  با یکـدیگر   ها آمبودزمانتعامل اثربخش

در موضـوعاتی   شده تعییناز پیش  هاي برنامهدر قالب جهانی 

هـا  آنبهتـري بـراي حـل     هـاي  روشن دیگـرا  رود میکه گمان 

دستیابی به کارآمدي در مبارزه با  هاي شیوه، از دیگر اند یافته

  .فساد است
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