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 .1مقدمه 
درجهانامروز،ایدهکنترلنرم،سریعومستقلدستگاهاداریازطریقنهادآمبودزمانکه
ریشه در قانون اساسی دارد ،عالوه بر اینکه به نحو اجتنابناپذیری با اصول دموکراسی و
حاکمیتقانونپیوندخوردهاست،نقشیاساسیدرکارآمدیاصولمزبورنیزایفامیکند.از
اینرو ،اهمیت آمبودزمان در توسعه مردمساالری ،حمایت از حقوق بشر و به تصویر کشاندن
مسئولیت اداره مورد اذعان همگان قرار گرفته است (جاللی و ضیائی .)696-696 :6932 ،در
گذشته،معدنچیاندرایاالتمتحدهوسایرکشورهاباخودیکقناریراداخلمعدنمیبردند.
ازآنجاکهششهایاینپرندهدرمقایسهباششهایانسانازحساسیتبیشترینسبتبهکیفیت
هوابرخورداربود ،درمواجهه با هوای خطرناک ومسمومبه سرعتتلف میشد.بدینوسیله،
عالمتهشداریبهمعدنچیانمیدادتابالفاصلهمعدنراترککنند.آمبودزماننیزبهمثابهیک
قناریدرمعدندموکراسیاستواگردموکراسیسالمباشد،آمبودزمانبهنغمهسراییخود
میباشد .قوانین مؤسس آمبودزمان ،به
ادامه میدهد و نویدبخش آیندهای خوب برای جامعه  
خصوصدردموکراسیهاینوپابخشیازمحیطیهستندکهآمبودزماندرآنزندگیمیکندو
میبالد.قانونخوبسرشارازانواعمقرراتاساسیبراییکنهادمؤثروکارآمداستوآن
قناریراتشویقمیکندوتوانمندمیسازدتانغمهسراییکندوشاهدیبرشکوفاییکشورو
آیندهروشنآنباشد( .)Gottehrer, 2009: 17
آمبودزمانکهباتسامحمیتوانازآنباعنوان«نهادبازرسی»یا«دادآور»یادکرد،ازجمله
نهادهایضروریبرایجامعهایاستکهدرآنحاکمیتقانونجریانداردوکرامتانسانو
حقوقبنیادینویمورداحتراماست.حقوقبشرتنهاباتصویبقوانیناساسییاعادی،باوعدهو
سخنرانیوباصدوربیانیهحفظنمیشود،بلکهبادسترسیبهراههایجبرانیتضمینمیشود.نظام
آمبودزمان یکی از راههای جبرانی است که در کنار سازوکار دادگاه به حفظ حقوق بشر و
شهروندیکمکمیکند(رستمیوجوکار.)91-93:6931،مزایایپیشگفتهباعثشدهتاایده
پویای آمبودزمان در برهه زمانی نه چندان طوالنی به سرتاسر جهان گسترش یابد اما به دلیل
ماعی،اقتصادی،فرهنگی،سیاسیوحقوقیحاکمبرهرجامعه،انطباقپذیریزیادی

شرایطاجت
ازخودنشاندهدوبه تکثروگونهگونیگرفتارآمده تاآنجاکهسردرگمیوابهامدرشناسایی
نهادآمبودزمان اصیل را درپیداشته است .لذا،مهمترینمسئلهپیش رویپژوهشپیش رو،
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زدودنغبارابهامازایدهآمبودزماناصیلوارائهچارچوبیمتقنبرایشناساییایننهاداست.از
اینرو ،نگارندگان میکوشند به برداشتی تنقیح شده از ایده آمبودزمان دست یابند .باشد که
خواننده را در تشخیص سره از ناسره در گونهشناسی آمبودزمان بهعنوان نهاد ناظر بر اعمال
حکومت یاری کند .شناسایی ایده خالص آمبودزمان از این جهت نیز حائز اهمیت است که
تواندبهعنوانیکالگویمطلوبنهادبازرسیبراینهادهاینظارتیازجملهسازمانبازرسی


می
کلکشورتلقیشود.بههمینمنظور،درابتداازنظرکارکردیانواعآمبودزمانهایکالسیکو
ترکیبیموردتجزیهوتحلیلقرارمیگیرندوخصوصیاتهریکمطالعهمیشود،آنگاه،انواع
آمبودزمانها بر اساس صالحیت و حوزه جغرافیایی بررسی میشوند و سرانجام ،به منظور
جلوگیری از سردرگمی در خصوص ایده آمبودزمان به انواع شبهآمبودزمانها یا آمبودزمان
مانندهااشارهمیشود .

قهبندیکارکردی 
 .2طب 
از نظر کارکردی میتوان نهادهای آمبودزمان را به کالسیک و ترکیبی دستهبندی کرد.
موضوع نظارت ،معیارهای نظارت یا اختیارات آمبودزمان میتواند مبنایی برای دستهبندی
کارکردی بدست دهد .اختیارات رابطه تنگاتنگی با کارکردهای نهاد آمبودزمان بویژه وظیفه
حمایتازحقوقبشردارد.ازاینرو،مبناییمناسببرایدستهبندیمحسوبمیشود .


.2-1آمبودزمانکالسیک 

آمبودزمان کالسیک یا پارلمانی در عین حال که باقدمتترین نوع آمبودزمان است،
اصیلترینآننیزبهشمارمیآید.انواعدیگربهمرورزمانوباگسترشفعالیتهایدولتو
افزایش تقسیم کار اجتماعی ایجاد شدند .آمبودزمان کالسیک یک مقام عالیرتبه مستقل و
مسئول دربرابرپارلماناستکهبهموجب قانون اساسییاقانونعادیبراینظارتبرأعمال
اداریدولتمنصوبمیشودوعالوهبرصالحیترسیدگیبهشکایاتشهروندانازسوءاداره
وبیعدالتیمیتواندرأساسازمانهایاداریراموردبازرسیوبازدیدقراردهدودرصورت
مشاهدهمواردبیقانونیوسوءادارهمبادرتبهتحقیقنماید.ازمنظرتاریخی،آمبودزمانعدالت
سوئدرامیتواننیایآمبودزمانکالسیکدانست.توضیحاینکهپارلمانسوئدباتأسیساین

نهادبهدنبالیکمقاممستقلوجداازپادشاهبودتابررعایتقوانینومقرراتازسویمقامهای
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عمومینظارتکندومواردسوءاداره،بیعدالتیهایاداریوقانونشکنیرابهاطالعپارلمان
برساند(.)Tai, 2010: 2-3استقاللازقوهمجریهمهمترینویژگیآمبودزمانپارلمانیاست.بدین
منظور،آمبودزمانکالسیکتااندازهایارتباطسازمانیباقوهمقننهداردکهعمدتاًدرشیوهنصب
وعزلاعضاجلوهگرمیشود.باوجوداین،دردکترینحقوقینهادمزبورزیرمجموعهمستقیم
هیچیکازقوایسهگانهمحسوبنمیشود( .)Kucsko-Stadlmayer, 2008: 10
آمبودزمانکالسیکدرراستایرسیدگیبهشکایاتیاانجامتحقیق«ابتکاری»6ازسهاختیار
اصلی برخوردار است :نخست ،صالحیت تحقیقی گسترده که شامل اخذ توضیح ،بازجویی،
است.بهعالوه،بهمنظورحلاختالفمیانشاکیو

دسترسیبهاطالعاتونیزبازدیداز«محل»2
مشتکیعنهمجاز بهمیانجیگریاست.درصورتبرخوردبامواردقانونشکنیوسوءادارهیا
عدمنیلبهراهحلمناسبمیتوانددوم،پیشنهادهاییرابهواحداداریتحتنظارتیامقامو
مرجعمافوقارسالکند.البته،رعایتپیشنهادهایمزبورالزامینیستامادربیشترمواردموجب
میشودتاسازمانتحتنظارتموظفبهواکنششود.سوم،گزارشفعالیتسالیانهخودرا
تسلیمپارلمانیارئیسجمهورمیکندوحتیمیتواندتوجهآنهاوعموممردمرابهشکایتهاو
نارضایتیهای جبران نشده جلب کند .ویژگی خاص آمبودزمان کالسیک این است که هیچ
قدرتواختیارقهریبرایازبینبردنسوءادارهندارد؛بلکهصرفاازطریقتحقیق،اعتبارویژه
خودونیزتبلیغواطالعرسانیهمگانیمیتواندادارهمتخلفرازیرنوعیفشارنرمقراردهد
(.)Kucsko-Stadlmayer, 2008: 61-62بهسخندیگر،آمبودزمانکالسیکبرایمنقادکردناداره
تنهامسلحبهابزارهایکنترلینرماستوبهماننددادگاهنمیتوانداحکامودستوراتالزماالجرا
صادرنماید .
آمبودزمانپارلمانیتوسطپارلمانتأسیسمیشود،شکایاتمردمرادریافتمیکندوافعالو
ترکافعالسازمانهایدولتی،مقامات،کارکناندولتیاپیمانکارانراموردبازبینیقرارمیدهد.
رئیسایننهادتوسطقوهمقننهانتخابمیشودیاباپیشنهادقوهمجریهبهتأییدقوهمقننهمیرسد؛در
چارچوبصالحیتهایخودزمینهپاسخگوییسازمانهایدولتیرابهمردممهیاساختهوکنترل
قوهمقننهبرآنهاراتقویتمیکند؛درچارچوبصالحیتخودتحقیقاتمستقلوبیطرفانهانجام
میدهد؛درراستایانجامتحقیقازاختیارصدور«قراراحضارشهودوارائهمدارک» 9برخوردار
1. On One's Own Initiative.
2. In Situ.
3. Subpoena.
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است؛مجازبهانتشارگزارشهایعمومیاستوازایجادتغییراتمناسبدرسازمانهادفاعمیکند
(.)ABA, 2004: Section Gبهپیشنهادبخشحقوقاداریکانونوکالیآمریکا،بهمنظورحمایت
ازترویجوتوسعهآمبودزماندربخشعمومی،قطعنامهایچهارمادهایدرنشستمیانساالنه6353
میالدیبهتصویبمجمعنمایندگانوکالرسید.بهموجببندهایدوازدهگانهماده2اینقطعنامه،
دوازدهویژگیاساسیبرایآمبودزمانکالسیکشناساییشدکهعبارت است از -6:صالحیت
انتقاد از همه سازمانها ،مقامها و کارمندان بخش عمومی به استثنای دادگاهها و کارکنان آنها،
نهادهای قانونگذاری و کارکنان آنها ،رئیس جمهور و کارکنان شخصی وی؛  -2استقالل و
مصونیتازکنترلتوسطهرمقامدیگربهاستثنایمسئولیترئیسآمبودزماندرمقابلقوهمقننه؛
-9انتصابتوسطقوهمقننهیاتوسطقوهمجریهباتأییدحدنصابمعینیازنمایندگانپارلمانکه
ترجیحابیشترازاکثریتمطلقباشد،ماننداکثریتدوسوم؛-3استقاللوآزادیعملدرطولیک
دورهطوالنیکهکمترازپنجسالنباشدومصونیتازعزلمگربهدالیلیکهتوسطاکثریتدو
سوم اعضای پارلمان تعیین میشود؛  -6پرداخت حقوقی معادل مقامهای عالی رتبه به رئیس و
مقامهای نهادآمبودزمان؛ -5آزادی عمل دراستخدامدستیاران ومعاونانوآزادی در تفویض
اختیاربهآنهابدونمحدودیتهایقوانیناستخدامکشوری؛-1آزادیدرتحقیقدربارههرفعلیا
ترکفعلانجامشدهتوسطهرسازمان،مقامیاکارمندبخشعمومی؛-8دسترسیبهتمامیسوابق
واسنادعمومیکهازنظرآمبودزمانباموضوعتحقیقمرتبطاست؛-3اختیارانجامتحقیقدرباره
رعایتانصاف،صحتیافتهها،انگیزه،کفایتدالیل،کارآمدیومناسببودنآیینفعلیاترک
فعلانجامشدهتوسطسازمان،مقامیاکارمندبخشعمومی؛-61برخورداریازصالحیتتخییری
تصمیمگیریپیراموناینموضوعکهدرموردچهشکایاتیتحقیقانجامشودوچهانتقاداتی،مطرح
یامنتشرشود؛-66بهسازمان،مقامیاکارمندبخشعمومیموردانتقادبایداینفرصتدادهشودتا
پیشاپیشازانتقاداتمطلعشودوبتوانددرقالبیکبیانیهبهانتقاداتمطروحهپاسخدهد؛-62
آمبودزمانوکارمندانویبایددرمقابلدعاویمسئولیتمدنیمصونیتداشتهباشند (

ABAJ,

.)1969: 379-380الزمبهذکراستبخشحقوقاداریکانوندرسال6316میالدیاصالحاتیرا
دربارهقطعنامه 6353برایطرحبهنشستسالیانهمجمعنمایندگانکانونوکالپیشنهادکردکهبه
تصویبرسید.درقطعنامه 6353انتصابآمبودزمانتوسطقوهمجریهباتأییدحدنصابمعینیاز
نمایندگانقوهمقننهپیشبینیشدهبودکهدراصالحیهاخیرمقررشدآمبودزمانتوسطخودِقوه

مقننهانتخابشود(.)ABAJ, 1971: 899-900
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.2-2آمبودزمان«ترکیبی» 1

اگرچهعمدهآمبودزمانهایترکیبیدرکسوتآمبودزمانحقوقبشرظاهرمیشوند،امااین
موضوعنافیتأسیسآمبودزمانترکیبیبااختیاراتاضافیوویژهدرسایرحوزههانظیرمبارزهبا
فسادنیست.عواملیچنددرتأسیسمؤسساتترکیبیدخیلاست.نخست،منابعمالیوانسانی
کمتریبرایفعالیتیکنهاددرمقایسهبادونهادمجزاموردنیازاست.ازاینرو،برایدولتهای
درحالتوسعهوکوچککهمنابعمالیونیرویانسانیمحدودیدراختیاردارند،تأسیسیک
مؤسسهترکیبیدرمقایسهباایجادیکنهادآمبودزمانویکمؤسسهحقوقبشربهطورجداگانه

مطلوبیت بیشتری دارد .دوم ،در بسیاری از اوقات مصادیق نقض حقوق بشر و سوء اداره
همپوشانیدارند،بنابراین،تأسیسیکنهادترکیبی،ازیکسو،ازدوبارهکاریوسردرگمی
مردمدربارهنهادصالحرسیدگیکنندهبهشکایاتجلوگیریمیکندوازسویدیگر،تخصصو
مهارت حرفهای دریکمؤسسهجمعمیشود.سوم،تمرکزبریکنهاد به تقویت جایگاه و
اعتبارآننزدمردممیانجامدوکمکمیکندتادربرابرتالشهایتخریبییاتضعیفیقوهمجریه
ایستادگیکند (.)Reif, 2004: 88-89وانگهی،کاهشهزینههایاداری،مصونیتزیاددربرابر
مداخلههای سیاسی ،تمرکز بر تخصص ،جلوگیری از هدرروی منابع و ایجاد ظرفیت اتخاذ
رویکردییکپارچهبهمشکالتچندگانهناشیازسوءادارهونقضحقوقبشرازجملهمزایای
آمبودزمانترکیبیاست(.)Saul, 2007: 70البته،نبایدازایننکتهغافلماندکهعلقههایسیاسی
وتاریخییامیراثفرهنگییاحقوقیمشترکمیتواندبرنحوهتأسیس،ساختاروفعالیتاینگونه
مؤسساتتأثیربگذارد.برایمثال،دولتهایآمریکایالتینبهالگویآمبودزمانحقوقبشر
اسپانیاچشمداشتهاند.باوجوداین،بسیاریازکشورهایمشترکالمنافعدرکنارنهادآمبودزمان
اندواندکینیزبرایننمطرفتهاندکه مؤسسات

مبادرتبهتأسیسکمیسیونحقوقبشرکرده
ترکیبیایجادکنند .
ازجملهاهدافاعطایاختیاراتاضافیبهآمبودزمانترکیبیمیتواندرعایتنظمحقوقیکلی
وبرقراریحاکمیتقانون(ماننداعتراضبهقوانینومقرراتنزددادگاهقانوناساسیوپیگرد
کیفریوانضباطیقضاتومقاماتاداری)یاحمایتازحقوقبشرباشد(مانندتجدیدنظرخواهی
نزددادگاهقانوناساسیازنقضحقوقبنیادینوآموزش واطالعرسانیدرزمینهحقوقبشر).
بهعالوه ،اصالح صالحیتهای اصلی آمبودزمان یعنی تحقیق و بازرسی ،ارائه پیشنهاد و
1. Hybrid.
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گزارشدهیونیزاثربخشترساختنکارکردکنترلینهادمزبورازدیگرمقاصدشناساییاختیارات
اضافیبهشمارمیآید.بدینترتیب،هرچهبرگسترهصالحیتهایقانونیآمبودزمانافزودهشود،
ایننهادازکارکردآشتیدهندهوبیطرفانهیکمیانجیمیاندولتوشهروندمنحرفمیشود؛
کارکردی کهمبتنیبر اقتدارنهادآمبودزمانومنطققوی است.لذا،شناساییاختیاراتاضافی
میتواند با کارکرد اصلی آمبودزمان سر ناسازگاری داشته باشد؛ اما این موضوع درخصوص
کارکردهایمشورتیآمبودزماندرحوزهحقوقبشرصادقنیست.چراکه،اختیاراتپیشگفته
بینیشدهاند،

صرفافعالیتهایمشورتیهستندکهبهمنظورتقویتاختیاراتاصلیآمبودزمانپیش
معموالدرسطحغیررسمیجریانمییابندواثرگذاریکلیآمبودزمانرابیشترمیکنند.ازاینرو،به
دلیلفقداناثرقانونیالزامآورباایدهبنیادینایننهادمنطبقهستند (

Kucsko-Stadlmayer, 2008:

.)58-59دراینجابهآمبودزمانهایترکیبیاعمازحقوقبشریوغیرحقوقبشریپرداختهمیشود
ومهمترینویژگیهایآنهاموردمطالعهقرارمیگیرد .
الف -آمبودزمانترکیبیحقوقبشر 

نزدیکبهنیمیازآمبودزمانهایملیکهبهصراحتمجازبهتحقیقراجعبهمسائلحقوق
بشریهستند،زیرمجموعهآمبودزمانترکیبیحقوقبشرقرارمیگیرندوباعناوینینظیرمدافع
مردم،مدافعحقوقبشر،کمیسرحقوقمدنی،مدافععمومیویاصرفاباعنوانآمبودزمانخوانده
میشوند.آنهاموظفند دربارهمواردسوءادارهتحقیقنمایندو به ادعای نقض تعهدات حقوق
بشرییککشورتوسطمراجعحکومتیرسیدگیکنند.هرچندآمبودزمانکالسیکوحقوق
بشرازبرخیاختیاراتهمسان-نظیرتحقیقدربارهشکایت،ارائهپیشنهاد،گزارشدهیعمومیو
گاهی تحقیق ابتکاری و بازرسی از تأسیسات و امکنه نگهداری ،حبس یا بازداشت اشخاص-
برخوردارنداماآمبودزمانحقوقبشریبهطورمعمولازوظایفواختیاراتبیشتریبرخوردار
است( .)Reif, 2009: 27-28
آمبودزمانِ ترکیبیحقوقبشرمجهّزبهابزارهایکنترلیخاصیاستکهازاختیاراتالگوی
کالسیک فراتررفتهو بهطور ویژهدر خدمتتضمین حقوق بشرو آزادیهای بنیادیناست
(براینمونه،اعتراضبهقوانینومقرراتناقضحقوقبشرنزددادگاهقانوناساسی؛تقاضااز
دادگاهبرایرسیدگیبهمواردنقضحقوقبشر؛درخواستتفسیررسمیازدادگاهقانوناساسی
راجع بهمسائلحقوق بشری؛توصیهبهارگانهایدولتیبرایرعایت حقوقبشر؛آموزش و
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اطالعرسانیدرزمینهحقوقبشر؛گزارشدهیدربارهوضعیتکلیحقوقبشردرکشور؛مطالعه

هایبینالمللی؛کمک

وتحقیقدرزمینهحقوقبشر؛همکاریباسازمانهایمردمنهادوسازمان
بهتضمینحقشهروندانبردسترسیبهاطالعاتعمومی)( .)Kucsko-Stadlmayer, 2008: 64-65
سرمنشأآمبودزمانترکیبیحقوقبشررامیتواندراقتضائاتخاصدموکراسیهاینوپایی
هازیرسلطهحکومتهایاستبدادیبودهاند.حفظحقوقبشروظیفههستهایو

جستکهمدت
هدفبنیادینایننوعآمبودزماناست.ازاینرو،باعنوانآمبودزمانحقوقبشریخواندهمیشود
وازجهاتبسیار،مشابهمؤسساتملیحقوقبشریمنطبقبر«اصولپاریس»6است.رویهمرفته،
عوامل آتی در ظهور آمبودزمان ترکیبی حقوق بشر نقش بسزایی داشتهاند :نخست ،تجاوز
حکومتبهحقوقوآزادیهایبنیادینشهرونداندرزندگیروزمرهیکیازپدیدههایرایجدر
کشورهایغیردموکراتیکبودهاست.درنتیجه،پسازفروپاشینظامهایاستبدادی،تلقیمثبت
مردم از نهاد آمبودزمان بهعنوان یک نهاد حمایتی سهمی شایان در تأسیس آمبودزمان حقوق
هادرنگاهنخست،بهعنوانمدافعانحقوقمردمموردوثوقآنها

بشریداشتهاست.دوم،دادگاه
نبودند،بههمین دلیل کهچنینپنداشتهمیشدارتباطتنگاتنگیباحکومتمستبدوخودکامه
پیشینداشتهاند.سوم،بیشترحکومتهایدموکراتیکنوپابامشکالتوتنگناهایمالیدستبه

گریبانبودند،لذاتأسیسیکمؤسسهواحدکههمزمانباسوءادارهونقضحقوقبشرمبارزه
کند،ازهمپوشانیهاینهادیودوبارهکاریهابکاهدوبهصرفهجوییدرهزینههابیانجامد،در
اولویتقرارگرفت.چهارم ،وجودتبعیض سیستمی علیهمردمانبومیواقلیتهای قومیدر
برخیکشورهاباعثشدتاآمبودزمانعالوهبرانجاموظایفسنتیخودازصالحیترسیدگیبه
همهاشکالنقضحقوقبرخوردارشود.پنجم،ازآنجاکهقوهمجریههموارهمشمولنظارت
نهادهاینظارتیمستقلنظیرآمبودزمانومؤسساتملیحقوقبشربودهاست،لذاچنداندوراز
انتظار نیست که در معرض فشارها و تهدیدهای قوه مزبور قرار گیرند .از اینرو ،وحدت و
تمرکزگراییمیتواندتأثیریشگرفدرارتقایوجههعمومیواقتداریکنهادداشتهباشدو
بیشازپیشآنراآمادهایستادگیدربرابرنفوذیافشارقوهمجریهنماید( .)Tai, 2008: 9-11
پرسش ایناستکهباوجود«مؤسسهملیحقوقبشر» 2چهنسبتیمیاناینمؤسسهونهاد
آمبودزمان،بویژه،آمبودزمان حقوقبشروجود دارد؟ درپاسخباید گفتمفهوممؤسسهملی
1. Paris Principles.
2. National Human Rights Institution.
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حقوق بشر میتواند همه نهادهای داخلی فعال در حوزه حمایت و ارتقای حقوق بشر به جز
دادگاههارادربرگیرد.براینمونه،کمیسیونهایحقوقبشر،آمبودزمان،آمبودزمانحقوقبشرو
نهادهایتخصصی(مانندآمبودزمانکودکان)میتوانندنوعیازمؤسسهملیحقوقبشرمحسوب
شوند.آمبودزمان ترکیبی حقوقبشر ،وظایفآمبودزمان وکمیسیونحقوقبشررایکجاایفا
میکند.درنتیجه،میتوانگفتآمبودزمانهاییکهبهصراحتموظفبهحمایتازحقوقبشر

هستند،درطیفیدستهبندیمیشوندکهیکسویآنبهآمبودزمانکالسیکنزدیکتراستو

سویدیگر،قرابتبسیاریباکمیسیونهایحقوقبشریصرفدارد( .)Reif, 2004: 7-8
ممکناستاینپرسشمطرحشودکهباتوجهبهنقشکلیدیحقوقبشردرجهانمعاصر،
توانحقوقبشرراعالوهبرمعیارهایسنتیقانونیتوادارهمطلوببهعنوانیکیدیگراز

آیانمی
معیارهاینظارتینهادآمبودزمانکالسیکبهشمارآورد؟دراثرگذرزمانورویدادهایناشی
ازموجسومدموکراسیونیزفروپاشیبلوکشرق،بسیاریازآمبودزمانهایکالسیککهصرفاً
کردند،باوجودعدمصالحیتصریح،بهطور

بهمواردتخلفازقانونوسوءادارهرسیدگیمی
ضمنیوبهتدریجصالحیتخودرادررسیدگیبهشکایاتحقوقبشریاحرازکردند.ازاینرو،
برخی دو الگوی کالسیک و ضمنی را در رابطه میان آمبودزمان کالسیک و حقوق بشر به
رسمیت میشناسند .نخست« ،الگوی کالسیک آمبودزمان و حقوق بشر» 6است که به مثابه
شودویاازدیدگاهیمتفاوت،صرفابهعنوان

انحرافیازالگویآمبودزمانکالسیکتلقیمی
توصیفیدیگرازآمبودزمانکالسیکقلمدادمیشود.آمبودزمانکالسیک،ازصالحیتکلیو
هستهایبراینظارتبررفتاراداریبرخورداراستوسوءاداره،بیانصافیوعدمرعایتقانون
عمدهخطاهایاداریاستکهشاملنظارتایننهادقرارمیگیرد.ازاینمنظر،بیشترینتأکیدبر
حفظمعیارهایعملکردیدستگاهاداریوازبینبردنتخلفاترسمیاست.اگرچهدلیلتأسیس
مقام آمبودزمان بهعنوان نگاهبان پارلمان ،تمایل ریکسداگ (پارلمان سوئد) برای داشتن یک
منصبمستقلِمجزاازپادشاهبودتاازرعایتقوانینومقرراتتوسطمقاماتعمومیاطمینان
حاصلکند.امّا،باگذرزمان،اینمقامبهمدافعشهروندانتبدیلشدوبیشتر،مشغولرسیدگیبه
شکایاتمردمازمقاماتعمومیبود.دوم«،الگویضمنیآمبودزمانوحقوقبشر»2استکهاز
1. Classical Ombudsman and Human Rights Model.
2. Implicit Ombudsman and Human Rights Model.
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الگوینخستمنشعبشدهاست.دراینجا،آمبودزمانکامالبهاینموضوعواقفاستکهکار
اوبا حمایتازحقوقبشرگرهخوردهاست،هرچند،اصولحقوقبشربهطورمستقیمراهنمای
وینباشد.لذا،هیچیکازدوالگویمزبورمبناییروشنبرایحمایتازحقوقبشردراختیار
آمبودزمانقرارنمیدهند.بااینحال،درهردویآنهاتضمینحقوقبشربهعنوانعنصرذاتیو
الینفکمعیارادارهخوبتلقیمیشود( .)Tai, 2008: 2-4

ب -آمبودزمانترکیبیغیرحقوقبشری

هرچنداختیاراتایننوعآمبودزمانباآمبودزمانترکیبیحقوقبشرهمپوشانیهاییداردو
مانندهمتایحقوقبشریخودازابزارهایکنترلیاضافیبرخورداراستاماابزارهایمزبوربه
منظورحفظقانونیتدرادارهپیشبینیشدهاند،نهصرفحمایتازحقوقبشروآزادیهای
بنیادین.برایناساس،آمبودزمانترکیبیغیرحقوقبشریمیتواندنزددادگاهقانوناساسیبه
مغایرتقوانینومقرراتباقانوناساسیاعتراضکند؛ازدادگاهعادییااداری -بدوناینکه
موضوعمنحصر بهحقوق بشرباشد -درخواست تجدیدنظرخواهینماید؛ در جلسات دادگاه-
فنظرازاینکهدعواحقوقبشریباشدیاخیر-شرکتنماید؛حقدارددعوایاداریاقامه
صر 
کند؛ میتواند توقف اجرا را درخواست کند و اقدام به پیگرد کیفری و انضباطی مقامات و
کارکناننماید(.)Kucsko-Stadlmayer, 2008: 62-63
ازجملهآمبودزمانهایترکیبیغیرحقوقبشریمیتوانبهآمبودزمانمبارزهبافساداشاره
کرد.بسیاریازکشورهایدرحالتوسعهبامشکلجدیفساددرمقاماتحکومتی،بویژهرشوه
وسوءاستفادهازقدرتبرایتأمینمنافعشخصیروبروهستند.ازاینرو،تمرکزیادغدغهاصلی
برخیازمکاتبفکریاینشدهاستکهبهدرجاتمختلفمسئولیتمبارزهبافسادرابرعهده
آمبودزمانبگذارند.بهنظرحامیاناینمکاتب،آمبودزمانیکیازسازوکارهایمقابلهبافساد
استوبهمثابهیکنهادملیعالی،درمقایسهباسایرسازمانها،بهطوربالقوهبهترمیتوانددر
برابرفشارهایناروایقوهمجریهمقاومتکندوازاینروازسازوبرگکافیومناسببرایانجام
تحقیقاتجدیبرخورداراست.وانگهی،برخیسازمانهایکمککنندهنظیرصندوقبینالمللی
پولوبانکجهانیمعتقدندفسادسیاسیوبوروکراتیکبهفرآیندتوسعهآسیبجدیمیرساند،
لذا ضروری است از آمبودزمان به مثابه یکی از ابزارهای مبارزه با فساد استفاده شود؛ زیرا
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آمبودزمانمیتواندباتوسلبهکارکردحسابرسیخوددرکشفومبارزهبافسادودغلبازیدر
حکومتنقشبسزاییایفاکند.براثرتشویقصندوقبینالمللیپولوبانکجهانیوباگسترش

نظامآمبودزماندربرخیکشورها،آمبودزمانازاختیاراتفوقالعادهایبرایتحقیقپیرامونفساد
در حکومت برخوردار شده است .در مقایسه ،مخالفان معتقدند گستره و پیچیدگی فساد در
حکومت مستلزم تأسیس سازمانی تخصصی است که صرفا موظف به تحقیق درباره اعمال
فسادآلودوپیگردآنهاباشد.آنها،درتأییدمدعایخویشبهبرخیکشورهااشارهمیکنندکه
کمیسیونهایمبارزهبافساددرکنارنهادآمبودزمانبهطورمستقلفعالیتمیکنند.باوجوداین،
ضروریاستبرایمقابلهبا مصیبتفساد از هر سازوکارعملیاستفاده کرد ودراین رابطه،
مشارکتوهمکاریآمبودزمانبهطوربالقوهازاهمیتبسزاییبرخوداراست.زینسبب،در
برخی کشورها صالحیت مبارزه با فساد برای آمبودزمان مورد شناسایی قرار گرفته است
( .)Hatchard, 1999: 219-221
با وجود همه مزیتهای پیشگفته ،مکتب فکری اصیل ،در راستای تضمین حکمرانی
دموکراتیکوجبرانخسارتیاجلبرضایتکسانیکهبهدلیلسوءادارهیاسوءاستفادهدستگاه
دیوانیدچارزیانشدهاند،هنوزهمباقدرتطرفدارحفظخصوصیاتکالسیکیاویژگیهای
برجستهنهادآمبودزمانیعنی حمایتاز حقوقبشرو جبراننارضایتیها ازاعمالبوروکراتیک
غیرمنصفانهاست؛اماباایدهبکارگیرینهادآمبودزمانبهعنوانسالحیبرایمبارزهبافسادبهشدت
مخالفاست.ازاینمنظر،آمبودزمانضدّفسادرابهسختیمیتوانبهعنوانیکآمبودزماناصیل
دانست؛زیرابیشترراجعبهسوءرفتاریافسادتحقیقمیکندتادربارهشکایاتاداریعادی؛یعنی،
علتابتداییتأسیسنهادآمبودزماندر کشورهایاسکاندیناوی.ازاینگذشته،اگربهآمبودزمان
اختیاراتبیشترومتنوعتریدادهشود،نقشویبیشترشبیهافسرانپلیس،دادستان،ادارهمبارزهبا
فسادیاسایرنهادهایمشابهمیشودوجوهرمفهوماصیلآمبودزمانبهمثابهیکمدافعوحامی
اندازیهای دستگاه اداری دچار دگردیسی

حقوق و آزادیهای فردی در مقابل اعمال و دست
میشود .بر همین نمط ،اگر آمبودزمان در کنار تحقیق درباره تصمیمات و اقدامات مقامات ،از
صالحیت تحقیق درباره فساد بهرهمند باشد ،در این هنگامه است که تمرکز این منصب از بین
میرود و اسلوب عملیاتی وی به شدت تغییر میکند .در نتیجه ،سپردن وظیفه مبارزه با فساد به

آمبودزمان ،مفهوم کالسیک و نقش عادی آمبودزمان را دچار انحراف میکند .هنگامی که
آمبودزماندرفرآیندتحقیقدربارهشکایتازبیعدالتیهایناشیازسوءاداره،باشواهدیدالّاز
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ایندستبرمیخوردکهوجودفسادبهسوءادارهدامنزدهاست؛میتواندلزوماتخاذتدابیرجبرانی
راپیشنهادکندویافتههایخوددربارهفسادرابهمراجعذیربطگزارشدهد.اینامرتااندازه
زیادیمنطبقبانظامآمبودزمانکالسیکیااصیلاست.براساسهمیناستدالل،درکشورهایدر
حالتوسعه،فسادآنقدرفراگیروگستردهاستکهممکناستبهمثابهیکروشزندگیتلقی
شودوبهعنوانجزئیازفرهنگوارزشهایاجتماعی،اقتصادی،سیاسیواداریپذیرفتهشود.در
برخیازآنها،سیاستمدارانوبوروکراتهایعالیرتبه،کامالآلودهبهفسادهستند.درچنین
شرایطی،اگرآمبودزمانمجبوربهمبارزهبافسادباشد،احتمالموفقیتویکاهشمییابد.چون
میگیردوآنهاباچنگودندانتقالمیکنندتا
منافعحیاتیمقاماتفاسدبهشدتتحتتأثیرقرار 
آمبودزمان را به حاشیه برانند و برای بیاعتباری آن از هیچ تالشی دریغ نمیکنند .در عوض،
میماند.ازطرفی،تحقیقدربارهفسادمستلزمبهرهمندیاز
آمبودزماننیزازهمکاریآنهابیبهره 
ابزارهاوفنونخاص،منابعمالیونیرویانسانیچشمگیروصرفمیزانزیادیزمانوتالشاست.
دربسیاریازاینکشورها،حکومتدربارهاهمیتمنصبآمبودزمانتملقمیکند،بااینحال،از
پشتیبانیضروریوتأمینمنابعمالیونیرویانسانیکافیدریغمیکند.درنتیجه،ضروریاست
کشورهاییکهمیخواهندبافسادسیاسیواداریمبارزهکنند،ادارهیامنصبیجداگانهباعنوان
مجزاوبااختیاراتتعقیبیقویومؤثرایجادکنند( .)Abedin, 2004: 153-157
تعدادزیادیازآمبودزمانهایکالسیکبهمروردردولتهایتوسعهیافتهودرحالتوسعهاز
وظایف اضافی یا ثانوی مانند نظارت بر رعایت قوانین مربوط به آزادی اطالعات ،حفظ حریم
خصوصیوحمایتاز«کارمندافشاگر»6برخوردارشدهاند؛اماهنگامیکهمبارزهبافساد«،اجرای
مجموعه قواعد هیأت حاکمه» ،2حفاظت از محیط زیست و  ...جزء صالحیتهای برخی از
آمبودزمانهاقرارگرفت،مؤسساتترکیبیغیرحقوقبشریمتولدشدند.ایندرحالیاستکهبا
وجودنهادهایینظیرکمیسیونهایضدّفسادودادگاههابرایمبارزهبافساد،برخیکشورهابهجای
تأسیسیکنهادویژهمبارزهبافساد،عالوهبروظایفسنتیآمبودزمان،مبارزهبافسادرانیزدر
دستورکارایننهادقراردادند.همچنین،برخیآمبودزمانهابهمنظورنظارتبررعایتمجموعه
قواعدهیأتحاکمهایجادشدندکهرعایتآنبرایمقاماتمنتخبوسایرمقاماتارشدالزامآور
است.اینمجموعهقواعدمواردینظیرمبارزهباسوءاستفادهازبیتالمال،پارتیبازی،باندبازیو
خویشاوندساالریرادربر میگیرد.اینگونهآمبودزمانهاعمدتادرآفریقا،آسیاواقیانوسیهدیده
1. Whistleblower.
2. Leadership Code Enforcement.
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میشوند؛ زیرا فساد در کشورهای این مناطق از جمله معضالت مهم گریبانگیر حکومت است.
آمبودزمانمبارزهبافسادوآمبودزماناجرایمجموعهقواعدهیأتحاکمهاختیاراتمتفاوتیدر
مبارزهبافساددارند.براینمونهبازرسحکومتیاوگاندامیتواندمتخلفانراموردپیگردقانونیقرار
دهد و آمبودزمان تریناداد و توباگو درباره شرایط و وضعیت کلی فساد مطالعه میکند .ماهیت
فعالیتهایمبارزهبافسادلزومپشتیبانیقهریحکومتدرکنارإعمالمجازاتهایالزماالجرارا
ایجابمیکند.البته،تعداداندکیازآمبودزمانهایضدفسادمانندآمبودزمانفیلیپین،اوگاندا،غنا
ونامیبیامیتوانندبرایپشتیبانیازتحقیقاتخودازابزارهایقاهرهاستفادهکنند( Reif, 2004: 9-10

 .)& 26


.3طبقهبندیصالحیتیوجغرافیایی 
آمبودزمانهایملیبه طورمعمولدر سطحکشوردارای دوایر وشعبههایاستانیو محلی
هستند.دوایرمحلیکهبهمنظورتسهیلتماسوارتباطمستقیمشهروندانتأسیسمیشوند،ازیک
سو،ارائهشکایتتوسطمردمراتسهیلوازسویدیگر،حلوفصلسریعوغیربوروکراتیک
مسئلهرادرمحلامکانپذیرمیکند.دربخشعمومیودرحوزهغیرملیآمبودزمانهایاصیل

غیرملیباصالحیتعاموجوددارندکهقلمروجغرافیاییفعالیتآنهامحدودبهسطوحاستانی،
منطقهای ،محلی و شهری است« .آمبودزمان عمومی» 6یا «همهمنظوره» 2رسیدگی به شکایات از
اعمالوفعالیتهایحکومتیدرهرسطحیرابرعهدهدارد.درمقایسه،آمبودزمانهایاصیلملییا
غیرملینیزوجوددارندکهصالحیتآنهامحدودبهیکموضوعخاصویایکیاچندسازمان
مشخصاستکهبهآنهاآمبودزمان«تخصصی»«،9تکبخشی»3یا«تکمنظوره»6اطالقمیشود.
آمبودزمانتخصصیاعمالورفتارآندستهازمقامهاوسازمانهاییراتحتنظرداردکهدریک
زمینهخاصمانندکودکان،زندانیان،سالخوردگانوغیرهفعالیتدارند.اینآمبودزمانحامیمنافع
شاکیاناست،برخیفعالیتهایاداریدستگاههایحکومتیموردوارسیقرارمیدهدونظارتبر
یک سازمان یا موضوع خاص مانند پلیس ،زندان و بازداشتگاه ،5نیروهای نظامی ،تبعیض ناروا،
حمایتازکودکانواقلیتها،خدماتبهداشتی،آزادیاطالعات،حریمخصوصی،حمایتاز
1. General Ombudsman.
2. General Purpose.
3. Specialty.
4. Single-Sector.
5. Single-Purpose.
6. Correctional Facility.
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مصرفکنندهو...رابرعهدهدارد.برخیآمبودزمانهایتخصصیفاقداختیارتحقیقهستند،حال
آنکهسایرینازچنیناختیاریبرخوردارندومعدودیازآنهامیتوانندتصمیماتالزامآوراتخاذ
کنندیاحتیمجازاتهاییراإعمالنمایند.اگردریکمنطقهجغرافیایییادریکموضوعخاص،
آمبودزمانتخصصیدرکنارآمبودزمانعمومیفعالیتداشتهباشد،ممکناستآمبودزمانعمومی
برعملکردآننظارتداشتهباشد.آمبودزمانتکمنظورهبهدلیلتمرکزبریکموضوعخاص
ممکناستصرفابایکیاچندادارهحکومتیسروکارداشتهباشد.درنتیجه،الزماستهمواره
هشیارباشدبهدلیلرابطهنزدیکباشاکیانمشخصوسازمانهایخاصومعدود«بهاسارتآن
سازمانها»6درنیاید.گهگاهبهحکمقانونیابهموجبتصمیمآمبودزمانملی،معاونتهاییتشکیل
میشودکههریکمسئولرسیدگیبهشکایاتمربوطبهیکبخشخاصهستند.ازاینگذشته،
آمبودزمانملیمیتوانددرسطحاستان،ایالتیاشهرستاناقدامبهتأسیسدفاتریااداراتمحلی
نماید .لذا ،نباید آنها را با آمبودزمان تخصصی اشتباه گرفت .آمبودزمان تخصصی از اختیارات
قانونیمختصخودبرخورداراستوبهعنوانیکسازمانمستقلومجزافعالیتمیکند.فعالیت
آمبودزمانهایتکبخشیبهموازاتآمبودزمانملیموافقانومخالفانیدارد.موافقانمعتقدند که
نخست،تأسیسآمبودزمانتکبخشیحاکیازجدیتحکومتدرتقویتحمایتازاشخاصی
استکهدرحوزهآنبخشقرارمیگیرند.دوم،بهدلیلاهمیتویژهبخشموردنظرنزدحکومت
بودهاستکهچنینآمبودزمانیتأسیسشدهاست.درمقایسه،مخالفانبراینباورند که نخست،
وجودهمزمانآمبودزمانتخصصیدرکنارآمبودزمانعمومیمیتواندازیکسو،بهتضعیف
اقتدارآمبودزمانعمومیمنجرشودوازسویدیگر،باعثتداخلصالحیتهاوسردرگمیمردم
شود.دوم،باتوجهبهمحدودیتمنابعمالی،بویژهدردورههایبحرانورکوداقتصادی،اختصاص
منابعموجودبهآمبودزمانملیمنطقیتراست.وانگهی،درصورتلزوم،آمبودزمانملیمیتواند
نمایندگانیرابرایرسیدگیبهمسائلویژهتعیینکند( .)Reif, 2004: 34-35


«.4شبهآمبودزمان»2یا«آمبودزمانمانندها» 3
درطولنیمقرنگذشته،نهادآمبودزمانبه«منصبیهمهکاره» 3برایرسیدگیبهشکایات
مردموحمایتازحقوقبشرتبدیلشدهکهبهسرتاسرجهانگسترشیافتهاست (موسیزادهو
1. Organizational Capture.
2. Quasi-Ombudsman.
3. Ombudsman-Like.
4. Office for all Seasons.
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جوکار.)92-91:6936،اگرچهایدهآمبودزمانبهطورچشمگیریچندمنظوره،انعطافپذیرو
انطباقپذیرشدهاست،درستمانندپارچهایکهمیتوانبههرشکلواندازهبُرشداد؛امااین
نکتهرانبایدازیادبردکهآشناییآمریکاییانباایننهادوورودآنبهایاالتمتحدهرامیتوان
سرآغازانحرافنهادآمبودزمانتلقیکرد؛زیرابهنظرمیرسددرکنارعواملتاریخی،فرهنگی،
سیاسیواجتماعی،شکلدولتملیآمریکایعنییکدولتفدرالوشکلحکومتآنیعنی
یکحکومتریاستیازجملهعواملمهمایجادانحرافدرایدهآمبودزمانباشد .اینایده در
اقصی نقاط جهان ،چنان به طور کلی و موسع بکار برده شد که بیش از پیش بر ابهامها و
سردرگمیهای مفهومی افزود .تأسیس تعداد زیادی نهادهای شبه آمبودزمان خارج از بخش
عمومیباعثشدتااصطالحآمبودزماندیگرمحدودبهحوزهحکومتباقینماند.براینمونه،
باتوسعهمفهومآمبودزمانبهدانشگاههاوسپسسایرهویتهایغیرحکومتینظیربیمارستانها،
روزنامههاوحتیشرکتهایتجاری(کهازآنهاباعنوانآمبودزمانشرکتی،صنعتی،تجارییا
بیمهاییادمیشود)ایدهآمبودزماناصیلآسیبزیادیدید( .)Abedin, 2011: 903
باانتشارکتاب«آمبودزمانودیگران» 6درسال 6355توسط«والترگِلهورن» 2آمبودزمانبه
شعارروزآمریکاییانتبدیلشد.اینایدهبهنادرستیوبدونتوجهبهلزوماستقاللنهادناظراز
سازمان مشتکی عنه ،برای اشاره به هر منصبی بکار رفت که هدف از ایجاد آن رسیدگی به
شکایاتمردمیبود.برایناساس،باتأسیسآمبودزمان اجراییدرمقابلآمبودزمانپارلمانی
اصیلنخستینانحرافدرنهادآمبودزمانایجادشد.آنگاه،بامحبوبیتروزافزونآمبودزماندر
آمریکاوسرایتآنبهدانشگاههاوسپسمؤسساتغیرحکومتینظیربیمارستانهاوروزنامهها
دومینانحرافازمفهوماصیلرخداد؛امامهمترینانحرافازمدلکالسیکهنگامیاتفاقافتاد
که شرکتهایتجاریبهمنظور حل وفصلاختالفات درونیاعضای خود،منصبیبا عنوان
آمبودزمانراایجادنمودند(البتهاینمنصبگهگاهبهشکایتمشتریاننیزرسیدگیمیکرد).این
تحوالت با چنانسرعتیانجام شد که در سال 6388چیزی در حدود هشت هزارآمبودزمان
شرکتی با عناوین مختلفی مانند «رابط یا میانجی درونی» 9در حال فعالیت بودند .این تحول تا
اندازهای مرهون ظهور و محبوبیت ناگهانی «جنبش حل اختالف» 3بود .در جنبش مزبور این
گرایشوجودداردکهازهرمقامیامرجعرسیدگیکنندهبهشکایتوحلاختالفباعنوان
1. Ombudsmen and Others.
2. Walter Gellhorn.
3. Liaison Officer or Internal Mediator.
4. Dispute Resolution Movement.
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آمبودزمانیادشود.اینجنبشبهمنظورنیلبهمقاصدخودازواژهآمبودزماناستفادهکردوبه
نوعی نهاد آمبودزمان را مصادره به مطلوب نمود .ادبیات گنگ و مبهم این جنبش درباره
آمبودزمان،بهجایاینکهتنهابهشکایاتواصلهازخارجسازمانمشتکیعنهمعطوفباشد،
کلنظامحلاختالفدرونی شرکتها را نیز دربرگرفت .در همینراستا«،انجمنآمبودزمان
شرکتی»6تصمیمگرفتباتغییرعنوانخودبه«انجمنآمبودزمان»2دامنهفعالیتخودراگسترش
دهدوازاصطالح«آمبودزمانسازمانی»9برایاشارهبههمهآمبودزمانهایغیرتقنینیاستفادهکرد
وهمهآنهاراواجدشرایطعضویتدرانجمندانست.حالآنکهچنینابداعی پوچوبیمعنا
مینماید،زیراآمبودزمانتقنینیدرستمانندآمبودزماناجراییبخشیازیکسازماناستواز
اینرو،سازمانینیزمحسوبمیشود.بدترازهمهاینکهانجمنپیشگفتهسایرآمبودزمانهااز
جملهآمبودزماناجرایی،دانشگاهیوغیرحکومتیرازیرمجموعهآمبودزمانشرکتیبهشمار
میآورد.بهموجب«مجموعهقواعداخالقیومعیارهایحرفهای» 3مصوبانجمنمزبور،وظیفه
اولیه آمبودزمان شرکتی رسیدگی به اختالفات درونی است؛ غافل از این که شناسایی چنین
صالحیتیباشرایطحاکمبرسایرآمبودزمانهاواهدافآنهابسیارمتفاوتاست .
اینتفاوتبهدلیلحکومتیبودنآمبودزمانهایاجراییبسیارواضحاست.همچنین،کانون
وکالیآمریکاباعدولازموضعاولیهخوددرسال 6353مبنیبرحکومتیبودنآمبودزمانو
ایدهآلبودنآمبودزمانتقنینیبهتحریفاینمفهومکمککرد.کانوندرقطعنامه2113خودبا
عنوان«استانداردهایتأسیسوفعالیتمنصبآمبودزمان»،6آنقدرمفهومآمبودزمانراموسع
بازتعریف کرد که همه سازوکارهای رسیدگی به شکایات را – که خود را آمبودزمان
میخواندند -دربر میگرفت.بدینترتیب ،همسوبامنافعانجمنآمبودزمان،اثری نامیموندر

تهیازمحتواشدناینمفهومبرجایگذاشت( .)Rowat, 2007: 43-47
باری ،در معنای مضیق یا درست کلمه نمیتوان تأسیسهایی از این دست را ذیل عنوان
آمبودزمان دستهبندی کرد .بیشتر آنها نوعی اداره رسیدگی به شکایات یا آمبودزمانمانندهایی
هستند که در بهترین حالت ،یک شبهآمبودزمان انگاشته میشوند و از ویژگیهای اصلی و
منحصر بهفردآمبودزماناصیلبیبهرههستند.بدونشک،چنینبهاصطالحآمبودزمانهاییرا
1. Corporate Ombudsman Association.
2. The Ombudsman Association (TOA).
3. Organizational Ombudsman.
4. Code of Ethics and Standards of Practice.
5. Standards for the Establishment and Operation of Ombudsman Offices.
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تواندررستهآمبودزمانکالسیکطبقهبندیکرد؛زیرا فاقد ویژگیهایاساسیاینمدلو

نمی
نیز بیشتر مدلهای فعال در بخش عمومی هستند .در نتیجه ،نباید از هر سازوکار رسیدگی به
شکایات،حکومتیباشدیاغیرحکومتیوباهرنامیکهخواندهشودمانندآمبودزماناجرایی،
آمبودزمانسازمانی،آمبودزمانخصوصییانیمهخصوصی،آمبودزماندانشگاهی،آمبودزمان
صنعت« ،آمبودزمان خبر»« ،6سازوکارهای درونسازمانی رسیدگی به شکایات»« ،2آمبودزمان
درونسازمانی»«،9آمبودزمانمحلکار»3یا«آمبودزماندرونی»6و«آمبودزمانبیرونی»5بهعنوان
یکآمبودزمانیادنمود( .)Abedin, 2011: 903-905


.4-1انواعشبهآمبودزمانهایاآمبودزمانمانندها 

ترینشبهآمبودزمانهایموجودپرداختهومهمترینخصوصیات

دراینقسمتبهمطالعهاصلی
ووجوهتمایزآنهاازآمبودزماناصیلبیانمیشود .

الف-آمبودزماناجرایی 

آمبودزماناجرایی نیزمانندآمبودزمانپارلمانی بهمنظورانجامهمان وظایف تأسیس شده
است ،اما به دلیل انتصاب توسط قوه مجریه به این نام خوانده میشود و به اندازه آمبودزمان
کالسیکازاستقاللبرخوردارنیست،زیرامستقیماتوسطقوهمجریهومدیرانحکومتیمنصوب
میشود(.)Gadlin, 2000: 39ایننوعآمبودزمانمیتواندمنشأقانونییاآییننامهایداشتهباشدو
بهطورمعمولدرسازمانیمستقراستکهبرایآنمبادرتبهتحقیق،میانجیگرییارسیدگیبه
شکایتمیکند.آمبودزماناجراییبهاندازهآمبودزمانکالسیکازاختیاراتتحقیقیبرخوردار
نبوده و قادر به تضمین محرمانه بودن فرآیند تحقیق نیست .ارتباط نزدیک آن با سازمانهای
اجراییظنّاسارتراتقویتمیکند.باوجوداین،بنابرادعاییکهمحلمناقشهاستایننوع
آمبودزمان شناخت بهتری از سازمان خود دارد ،به شکایات بهتر رسیدگی میکند و به انجام
اصالحاتاداریکمکمیکند؛بهنحومؤثرتریمیتواندمشکالتاربابرجوعان راشناسایی
کند ،آنها را در وضعیتهای دردسرساز راهنمایی کند و سازمانها را به در پیشگرفتن رفتار
1. News Ombudsman.
2. In-House Complaint Mechanisms.
3. In-House Ombudsman.
4. Workplace Ombudsman.
5. Internal Ombudsman.
6. Outside Ombudsman.
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منصفانه با مردم تشویق کند ( .)Parfitt, 2009: 156با این همه بر سر این مسئله که آمبودزمان
اجرایی با تعریف آمبودزمان کالسیک منطبق است یا نه هنوز اختالفات جدی وجود دارد.
عملکردمستقلآمبودزماناجراییدرهالهایازشکوتردیدقراردارد؛زیرا بردوایروابستهبه
نهادحکومتیمنصوبکنندهخودنظارتمیکند.براساسدیدگاهمخالف،اگرچهبیطرفیمهم

است،اماتقویتاستقاللشکلیوساختارینهادآمبودزمانازطریقوابستگیبهقانونگذار،نه
ضروریاستونهشرطکافیبرایتضمینبیطرفیواثربخشی(.)Reif, 2004: 15البته،درپاسخ
میتوانگفتاستقاللوبیطرفیدوروییکسکههستندوتصوربیطرفیمقامناظربدون
داشتناستقاللامریناممکنمینماید.لذا،اثربخشی،استقاللوبیطرفینهادآمبودزماندرست
ماننددادگاهتااندازهزیادیبهرهاییآنازکنترلیانفوذقوهمجریهبستگیدارد .
معموالدرکشورهایغیردموکراتیکقوهمجریهیکسروگردنباالترازسایرقوااستوقوه
مقننه -اگروجودداشتهباشد -بهیکباشگاهگفتگومیماند.درچنینکشورهاییآمبودزمان
کالسیکیاحقوقبشرنمیتوانددوامبیاوردیابهنحومؤثرعملکند.اگرهمدوامبیاورد،به
میگیرد.بیشتراینکشورهاهمچونپاندولی
طرفیآنتحتالشعاعقرار 

حاشیهراندهمیشودوبی
میاندموکراسیشکنندهیاموقتازیکسوواستبدادیادیکتاتوریازسویدیگر،درنوسانند.

درنتیجه،آمبودزمانکالسیکتنهابررویکاغذوجودداردوبهشدتتوسطقوهمجریهکنترل
ومهارمیشودومانندآمبودزماناجراییگرفتارتمایالتوهوسهایقوهمجریهاستوبیشتر
شبیه یک سازمان نظارتی اداری است تا یک بازرس مستقل .از اینرو ،آمبودزمان اجرایی در
کشورهایغیردموکراتیکبخشیازقوهمجریهوبازویآنمحسوبمیشودبهعنوانبخشیاز
هیأت حاکمهفعالیتمیکند.نظامآمبودزماناجراییدر اساس ازنظامآمبودزمانپارلمانییا
کالسیکوآمبودزمان حقوق بشریاترکیبیمتفاوتاست؛زیرایکمنصبیاادارهمتمرکز
رسیدگیبهشکایاتاستکهبهطورمعمولتوسطیکمرجعیامقاممنتخبیاغیرمنتخبقوه
مجریه–مانندفرماندار،شهردارورئیسیکنهادیاسازمان(مثلدانشگاه)-بهاینمهمگماشته
میشود.واژه«متمرکز»درتعریفباالبرایتمیزآمبودزماناجراییازسایراشکالرسیدگیبه
شکایاتازاهمیتبسزاییبرخورداراست.چراکهانتصابمتصدیآمبودزمانتوسطاستاندار،
فرماندار و یا رئیس یک سازمان مهمترین وجه تمایز آمبودزمان اجرایی از کالسیک است.
آمبودزمانکالسیکبهطورمستقیمیاغیرمستقیمتوسطقوهمقننهانتخابمیشود.بهسخنبهتر،
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پارلمان در انتخاب وی بازیگر اصلی محسوب میشود .طبقهبندی آمبودزمان به کالسیک و
اجرایینیزمبتنیبرپاسخبهاینپرسشاستکهآیاآمبودزمانبازویاعاملقوهمقننهاستیاقوه
مجریه؟یابهبیاندیگر،آیاازقوهمجریهمستقلاست؟یعنیاز مداخلهقوهمجریهرهابودهو
بیطرفاست.درواقع،قدرتواثربخشیآمبودزماناجراییبهحمایتشهرداریافرماندارو

نظایرآنهاوابستهاست.درنتیجه،چنینآمبودزمانی،جانبرئیسخودرامیگیردوتنهایک
سازوکارکنترلاداریاستکهازمقاماتقوهمجریهیامدیرانسازمانذیربطتبعیتمیکند.
وانگهیمعنایضمنیوابستگیآمبودزمانبهرئیسایناستکهبارفتنرئیسیااستانداردوره
تصدیوینیزبهپایانمیرسد.درنتیجه،آمبودزماناجرایییکمقاموابستهاستتامستقل،در
مقابلرئیسیااستاندارمسئولاستوبهمیلآنهاعملمیکند.حالآنکهآمبودزمانکالسیک،
منصوبکنندهمستقلاست

برایمدتثابتی خدمت میکندوالاقلبه طوررسمیاز سازمان
(2011: 907-908 & 916

 .)Abedin,در نتیجه ،آمبودزمان اجرایی و نیز سازوکارهای داخلی

رسیدگیبهشکایاتکهفاقداستقاللدربرابرادارههستند،نمیتوانندآنگونهکهبایدوشایداداره
راکنترلنمایند .

ب-آمبودزمانسازمانی 

آمبودزمانسازمانیدردهه51میالدیدرایاالتمتحدهوهمزمانباهرجومرجهایسیاسی
و اجتماعی پا به عرصه گذارد .در چنین وضعیتی جامعه دانشگاهی به شدت با جنگ ویتنام
مخالفبودوشهروندانخواستارمبارزهباسوءادارهموجوددرسازماناداریشرکتهابودند.از
طرفی ،معضالتی مانند شکایات بیشمار مستخدمان از سوء استفاده مدیران ،پیچیدگیهای
مدیریتی،تنوعنیرویکار،محدودیتساختارهایمدیریتسلسلهمراتبیونظایراینهادرخودِ
شرکتهاودانشگاههانگرانیهایفزایندهایبهوجودآوردهبود.درنتیجه،مدیران شرکتهاو
دانشگاههابرایمدیریتنارضایتیهاواختالفاتدرونیبهایدهآمبودزمانمتوسلشدندوبهجای
اقتباسمدلکالسیک،ایدهمزبوررابرطبقنیازهاوشرایطخاصخودمنحرفساختند.آنهابه
دنبالیکسازوکاردرونیبودندتابدانوسیلهیکشخصمستقلکههمزماننسبتبهمقامات،
جناحهای مختلف و گروههای ذینفع بیطرف است به شکایات و اختالفات رسیدگی کند.
برخالف مدل کالسیک که از ضرورت انجام تحقیق مستقل و رسیدگی به شکایات عمومی
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نشأتمیگرفت،آمبودزمانشرکتییاسازمانیدرلزوموجودیکشیوهجایگزینحلاختالف
ریشهداشتکهبهشکایاتکارکنانومشتریانرسیدگینماید.مأموریتاینآمبودزمانتأمین
فرآیندی محرمانه ،بیطرفانه و غیررسمی بود که حل و فصل منصفانه و عادالنه دغدغههای
موجوددرسازمانراتسهیلکند( .)Thacker, 2009: 67
آمبودزمانسازمانیرامیتواندردرونسازمانودربخشهای عمومیوخصوصیودر
برخیدوایرحکومتی،دانشگاههاونیزشرکتهاومؤسساتیازقبیلروزنامههامشاهدهکرد.از
اینرو،باآمبودزماناجراییهمپوشانیداردوآمبودزمانهایمستقردرسازمانهایدولتیرادربر
میگیرد .دانشگاهها و شرکتها به دنبال ایجاد یک سازوکار داخلی رسیدگی به شکایات و
اختالفاتتوسطفردیمستقلهستندکهنسبتبهجناحهایمختلف،گروههایذینفعومقامات
سازمانمربوطهبیطرفباشد.هرچندبراستقاللاینآمبودزمانازسلسلهمراتبادارینهادهایی
کهدرآنهامستقراست،تأکیدمیشودامافاقدسندتأسیسقانونی استودرچارچوبنمودار
سازمانی نهادهای مربوط فعالیت میکند .برای مثال ،آمبودزمان دانشگاهی به پیشنهاد شورای
دانشکده،شورایصنفیدانشجویانومدیریتدانشگاهایجادمیشود.هیأتمدیرهشرکتهانیز
ممکناستدرواکنشبهفشارهایداخلیوخارجیمبادرتبهایجادآمبودزمانشرکتینمایند.
دانشجویان ،گروه مورد حمایت آمبودزمان دانشگاهی و کارکنان و کارگران شرکت ،گروه
هدفآمبودزمانشرکتیاست .
آمبودزمانسازمانیبهدنباحلوفصلمنصفانهدغدغههایموجوددریکسازماناست؛به
موجباساسنامه،آییننامهیا سندتأسیس خودبافرآیندهای غیررسمیعملمیکند؛مجازبه
تحقیق مستقل و بیطرفانه درباره موضوعاتی است که در صالحیت اوست؛ میتواند گزارش
منتشرکندوباالخرهمجازبهحمایتازانجامتغییراتدرسازمانذیربطاست (

ABA, 2004:

.)Section Iچنینادعامیشودکهاینآمبودزمانمیتواندبهطوربیطرفانهومحرمانهشکایاترا
موردبررسیقراردهدوآنهارادرچارچوبسازمانذیربطحلّوفصلنماید؛ازاقتداراخالقی

ودسترسیگستردهخودبهتمامیبخشهایسازمانبرایگردآوریاطالعاتاستفادهکند؛به
وضعیتهایمختلفرسیدگیکندویابهعنوانشخصثالثبهحلّاختالفبپردازد؛اطالعات
الزم را جهت انجام اصالحات و رفع مشکالت سازمان ذیربط جمعآوری نماید و همراهِ
پیشنهادهایخودخالصهایازإصالحاتوتغییراتانجامشدهراگزارشکند؛وسرانجاماینکه
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نمیتواندتصمیماتاداریراتغییردهد( .)Wagner, 2000: 112

نتیجهگیری 

آمبودزمان به مثابه یک نهاد بازرسی و نظارتی سهم بسزایی در برقراری حاکمیت قانون،
ارتقایادارهخوب،رعایتانصافوحمایتازحقوقبشردردستگاههایحکومتیایفامیکند.
درتأییداینمدعابایدگفتدخالتروزافزونحکومتدرعرصههایمختلفزندگیاجتماعی
باعثشدهاستتا ناکارآمدیسایرسازوکارهایکنترلینظیرنظامدادگاه ومراجعشبهقضایی
دربهانقیادقانوندرآوردنادارهبیشازپیشبهتصویرکشیدهشود.زانسببکهازیکسو
دسترسی به مراجع پیشگفته بنا به مالحظات عملی مانند دور از دسترس بودن ،طوالنی بودن
فراینددادرسی،هزینهبریوسایرموانعقانونیمحدوداستوازسویدیگر،معیارهایبازنگری
بکارگرفتهشدهتوسطآنها،برایرفعهمهمشکالتناشیازبیعدالتیهاییکهالزماستجبران
شود ،راه حلهای مناسبی پیش روی شهروندان نمیگذارد .از این گذشته ،ابزارهای کنترلی
پارلماننیزبهدلیلمشغلهفراواننمایندگان،نداشتنتخصصکافیدرزمینهادارهامورعمومیو
دلمشغولیآنهابهامورسیاسی،اثربخشیچندانیندارد؛بنابراین،ازآنجاکه سازوکاربازنگری
قضایی،مراجعشبهقضاییوکنترلپارلمانیدرمقید ساختنحکومتبهقانون ،رعایتانصاف،
مقابلهباسوءادارهوحمایتازحقوق شهروندانکارآمدیبایستهراندارند،ضرورتتوسلبه
سایر سازوکارهای کنترلی به ویژه نهاد آمبودزمان بیش از پیش آشکار میشود .با این حال،
شرایطگوناگوناجتماعی،سیاسی،تاریخیوفرهنگیهرکشوروانطباقپذیریبیشازاندازه
ایدهآمبودزمانبهشکلگیریانواعمختلفوگاهمتناقضازنهادآمبودزمانمنجرشدتاآنجاکه
ایدهمزبوررادچارنوعیاستحالهنمود.درنتیجهبهتراستهرکشوریباتوجهبهشرایطواوضاع
واحوالسیاسی،فرهنگی،اقتصادیوحقوقیخودوباحفظ عناصر بنیادینآمبودزماناصیل
(کالسیک -پارلمانی -ترکیبی)بهعنوانیکنظاممطلوبآمبودزمانیبهسمتتأسیسچنین
نهادی گام بردارد .عنصر استقالل که از ویژگیهای حیاتی نهاد آمبودزمان اصیل است ضمن
تقویتبیطرفیآمبودزماننسبتبهشاکیوسازمانمشتکیعنهمیتواندسهمبسزاییدرارتقای
اعتمادعمومیبهنهادمزبورو در نتیجهافزایشکاراییواثربخشیآنداشتهباشد.توجهبهاین
ویژگیاساسیوابعادساختاری،صالحیتیورویهایآمبودزمانکالسیکمیتواندبهمثابهنقشه

66

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالنوزدهم،شماره،65پاییز 65


راهی برای طراحان نهادهای بازرسی و نظارتی قلمداد شود .شناخت کامل و دقیق از نهاد
آمبودزمانکالسیکاینامکانرافراهممیآوردتانظامسیاسیوحقوقیدرگامنخست،بهرفع
نواقصنهادبازرسیموجودهمتگماردودرگامدومبابهرهگیریازچارچوبهایروشنیکه
ازاینطریقتحصیلکردهاستبهسویپایهگذارییکنهادبازرسیونظارتیمطلوبگام
بردارد .
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