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مقدمه .1
ایدهکنترلنرم،سریعومستقلدستگاهاداریازطریقنهادآمبودزمانکهدرجهانامرو ز،

دارد اساسی قانون در اینریشه بر عالوه اجتناب، نحو به وکه دموکراسی اصول با ناپذیری

نقشیاساسیدرکارآمدیاصولمزبورنیزایفامی ازحاکمیتقانونپیوندخوردهاست، کند.

اهمیتآمبودز مردماینرو، توسعه در کشاندنمان تصویر به و بشر حقوق حمایتاز ساالری،

است گرفته قرار همگان اذعان مورد مسئولیتاداره ضیائی، 6932)جاللیو در696-696: .)

بردند.گذشته،معدنچیاندرایاالتمتحدهوسایرکشورهاباخودیکقناریراداخلمعدنمی

هایانسانازحساسیتبیشترینسبتبهکیفیتدرمقایسهباششهایاینپرندهازآنجاکهشش

 برخوردار سرعتتلفمیبودهوا به مسموم هوایخطرناکو با مواجهه در بدی، وسیله،نشد.

دادتابالفاصلهمعدنراترککنند.آمبودزماننیزبهمثابهیکعالمتهشداریبهمعدنچیانمی

آمبودزمانبهنغمهسراییخودقناریدرمعدندموکراسیاستوا گردموکراسیسالمباشد،

می نویدبخشآیندهادامه و دهد جامعه بهباشدمیایخوببرای مؤسسآمبودزمان، قوانین .

کندوهاینوپابخشیازمحیطیهستندکهآمبودزماندرآنزندگیمیخصوصدردموکراسی

قانونخوبسرشارازانواعمقرراتاسمی اسیبراییکنهادمؤثروکارآمداستوآنبالد.

تشویقمی نغمهسراییکندوشاهدیبرشکوفاییکشوروکندوتوانمندمیقناریرا سازدتا

(.Gottehrer, 2009: 17)آیندهروشنآنباشد

یادکرد،ازجمله«دادآور»یا«نهادبازرسی»توانازآنباعنوانآمبودزمانکهباتسامحمی

ایاستکهدرآنحاکمیتقانونجریانداردوکرامتانسانوادهایضروریبرایجامعهنه

حقوقبنیادینویمورداحتراماست.حقوقبشرتنهاباتصویبقوانیناساسییاعادی،باوعدهو

شود.نظامهایجبرانیتضمینمیشود،بلکهبادسترسیبهراهسخنرانیوباصدوربیانیهحفظنمی

راه از یکی وآمبودزمان بشر حفظحقوق به دادگاه سازوکار کنار در هایجبرانیاستکه

گفتهباعثشدهتاایده(.مزایایپیش91-6931:93)رستمیوجوکار،کندشهروندیکمکمی

دلیل به اما جهانگسترشیابد سرتاسر طوالنیبه چندان زمانینه برهه در پویایآمبودزمان

پذیریزیادیماعی،اقتصادی،فرهنگی،سیاسیوحقوقیحاکمبرهرجامعه،انطباقشرایطاجت

سردرگمیوابهامدرشناساییتاآنجاکهگرفتارآمدهگونیتکثروگونهبهوازخودنشاندهد

آمبودزماناصیل پیداشتهنهاد در پیشرویرا مهمترینمسئله لذا، ،پژوهشپیشرواست.
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هامازایدهآمبودزماناصیلوارائهچارچوبیمتقنبرایشناساییایننهاداست.اززدودنغباراب

می نگارندگان کهاینرو، باشد یابند. دست آمبودزمان ایده از شده تنقیح برداشتی به کوشند

گونه در ناسره از تشخیصسره در را بهخواننده آمبودزمان اعمالشناسی بر ناظر نهاد عنوان

اهمیتاستکهحکومتیار حائز اینجهتنیز از خالصآمبودزمان ایده شناسایی یکند.

عنوانیکالگویمطلوبنهادبازرسیبراینهادهاینظارتیازجملهسازمانبازرسیتواندبهمی

هایکالسیکوکلکشورتلقیشود.بههمینمنظور،درابتداازنظرکارکردیانواعآمبودزمان

شود،آنگاه،انواعگیرندوخصوصیاتهریکمطالعهمییهوتحلیلقرارمیترکیبیموردتجز

میآمبودزمان بررسی جغرافیایی حوزه و صالحیت اساس بر منظورها به سرانجام، و شوند

شبه انواع به آمبودزمان خصوصایده در سردرگمی از آمبودزمانهاآمبودزمانجلوگیری یا

شود.مانندهااشارهمی
 

بندیکارکردیقهطب .2
می کارکردی نظر دستهاز ترکیبی کالسیکو به را آمبودزمان نهادهای توان .کردبندی

می آمبودزمان اختیارات یا نظارت معیارهای نظارت، دستهموضوع برای مبنایی بندیتواند

وظیفه بویژه آمبودزمان نهاد کارکردهای با تنگاتنگی اختیاراترابطه کارکردیبدستدهد.

شود.بندیمحسوبمیحمایتازحقوقبشردارد.ازاینرو،مبناییمناسببرایدسته



آمبودزمانکالسیک.1-2

باقد که حال عین در پارلمانی یا کالسیک است،متآمبودزمان آمبودزمان نوع ترین

بهشمارمیاصیل گسترشفعالیتترینآننیز با زمانو بهمرور انواعدیگر توهایدولآید.

عالی کالسیکیکمقام آمبودزمان شدند. ایجاد اجتماعی کار وافزایشتقسیم مستقل رتبه

به پارلماناستکه برابر أعمالمسئولدر قانونعادیبراینظارتبر اساسییا موجبقانون

شودوعالوهبرصالحیترسیدگیبهشکایاتشهروندانازسوءادارهاداریدولتمنصوبمی

موردبازرسیوبازدیدقراردهدودرصورتتواندرأساسازمانالتیمیعدوبی هایاداریرا

قانونیوسوءادارهمبادرتبهتحقیقنماید.ازمنظرتاریخی،آمبودزمانعدالتمشاهدهمواردبی

توضیحاینکهپارلمانسوئدباتأسیساینسوئدرامی تواننیایآمبودزمانکالسیکدانست.

هایدبهدنبالیکمقاممستقلوجداازپادشاهبودتابررعایتقوانینومقرراتازسویمقامنها
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هایاداریوقانونشکنیرابهاطالعپارلمانعدالتیعمومینظارتکندومواردسوءاداره،بی

است.بدین(.استقاللازقوهمجریهمهمترینویژگیآمبودزمانپارلمانیTai, 2010: 2-3)برساند

ایارتباطسازمانیباقوهمقننهداردکهعمدتاًدرشیوهنصبمنظور،آمبودزمانکالسیکتااندازه

باوجوداین،دردکترینحقوقینهادمزبورزیرمجموعهمستقیمگرمیوعزلاعضاجلوه شود.

(.Kucsko-Stadlmayer, 2008: 10)شودگانهمحسوبنمیهیچیکازقوایسه

ازسهاختیار6«ابتکاری»بودزمانکالسیکدرراستایرسیدگیبهشکایاتیاانجامتحقیقآم

 است: بازجویی،نخستاصلیبرخوردار توضیح، شاملاخذ که صالحیتتحقیقیگسترده ،

عالوه،بهمنظورحلاختالفمیانشاکیواست.به2«محل»دسترسیبهاطالعاتونیزبازدیداز

گریاست.درصورتبرخوردبامواردقانونشکنیوسوءادارهیابهمیانجیعنهمجازمشتکی

،پیشنهادهاییرابهواحداداریتحتنظارتیامقامودومتواندعدمنیلبهراهحلمناسبمی

مرجعمافوقارسالکند.البته،رعایتپیشنهادهایمزبورالزامینیستامادربیشترمواردموجب

سمی تا شود ،گزارشفعالیتسالیانهخودراسومازمانتحتنظارتموظفبهواکنششود.

هاوتواندتوجهآنهاوعموممردمرابهشکایتکندوحتیمیتسلیمپارلمانیارئیسجمهورمی

هیچنارضایتی استکه کالسیکاین ویژگیخاصآمبودزمان جلبکند. نشده هایجبران

ازبینبردنسوءادارهندارد؛بلکهصرفاازطریقتحقیق،اعتبارویژهقدرتواختیارقهریبرای

زیرنوعیفشارنرمقراردهدرسانیهمگانیمیخودونیزتبلیغواطالع تواندادارهمتخلفرا

(Kucsko-Stadlmayer, 2008: 61-62بهسخندیگر،آمبودزمانکالسیکبرایمنقادکردناداره.)

االجراتوانداحکامودستوراتالزمرهایکنترلینرماستوبهماننددادگاهنمیتنهامسلحبهابزا

صادرنماید.

کندوافعالوشود،شکایاتمردمرادریافتمیآمبودزمانپارلمانیتوسطپارلمانتأسیسمی

دهد.میهایدولتی،مقامات،کارکناندولتیاپیمانکارانراموردبازبینیقرارترکافعالسازمان

رسد؛درشودیاباپیشنهادقوهمجریهبهتأییدقوهمقننهمیرئیسایننهادتوسطقوهمقننهانتخابمی

هایدولتیرابهمردممهیاساختهوکنترلهایخودزمینهپاسخگوییسازمانچارچوبصالحیت

طرفانهانجامتقلوبیکند؛درچارچوبصالحیتخودتحقیقاتمسقوهمقننهبرآنهاراتقویتمی

برخوردار9«قراراحضارشهودوارائهمدارک»دهد؛درراستایانجامتحقیقازاختیارصدورمی
                                                                                                                                                                                                        
1. On One's Own Initiative. 
2. In Situ. 
3. Subpoena. 
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کندهادفاعمیهایعمومیاستوازایجادتغییراتمناسبدرسازماناست؛مجازبهانتشارگزارش

(ABA, 2004: Section Gبهپیشنهادبخشحقوقاداریکانونو.)کالیآمریکا،بهمنظورحمایت

6353ساالنهایدرنشستمیانایچهارمادهقطعنامه،ازترویجوتوسعهآمبودزماندربخشعمومی

اینقطعنامه،2گانهمادهمیالدیبهتصویبمجمعنمایندگانوکالرسید.بهموجببندهایدوازده

صالحیت-6از:استشدکهعبارتدوازدهویژگیاساسیبرایآمبودزمانکالسیکشناسایی

سازمان همه از مقامانتقاد استثنایدادگاهها، بخشعمومیبه کارمندان و آنها،ها کارکنان و ها

قانون رئنهادهای آنها، کارکنان و یسگذاری وی؛ شخصی کارکنان و و-2جمهور استقالل

سآمبودزماندرمقابلقوهمقننه؛مصونیتازکنترلتوسطهرمقامدیگربهاستثنایمسئولیترئی

انتصابتوسطقوهمقننهیاتوسطقوهمجریهباتأییدحدنصابمعینیازنمایندگانپارلمانکه-9

استقاللوآزادیعملدرطولیک-3ترجیحابیشترازاکثریتمطلقباشد،ماننداکثریتدوسوم؛

ازعزلمگربهدالیلیکهتوسطاکثریتدودورهطوالنیکهکمترازپنجسالنباشدومصونیت

تعیینمی اعضایپارلمان سوم مق-6شود؛ رئیسوامپرداختحقوقیمعادل به هایعالیرتبه

مقام آمبودزمان؛ تفویض-5هاینهاد آزادیدر معاونانو دستیارانو استخدام آزادیعملدر

آزادیدرتحقیقدربارههرفعلیا-1وری؛هایقوانیناستخدامکشاختیاربهآنهابدونمحدودیت

دسترسیبهتمامیسوابق-8ترکفعلانجامشدهتوسطهرسازمان،مقامیاکارمندبخشعمومی؛

اختیارانجامتحقیقدرباره-3واسنادعمومیکهازنظرآمبودزمانباموضوعتحقیقمرتبطاست؛

ودنآیینفعلیاترکبالیل،کارآمدیومناسبها،انگیزه،کفایتدرعایتانصاف،صحتیافته

برخورداریازصالحیتتخییری-61فعلانجامشدهتوسطسازمان،مقامیاکارمندبخشعمومی؛

گیریپیراموناینموضوعکهدرموردچهشکایاتیتحقیقانجامشودوچهانتقاداتی،مطرحتصمیم

ندبخشعمومیموردانتقادبایداینفرصتدادهشودتابهسازمان،مقامیاکارم-66یامنتشرشود؛

-62پیشاپیشازانتقاداتمطلعشودوبتوانددرقالبیکبیانیهبهانتقاداتمطروحهپاسخدهد؛

 ,ABAJ)آمبودزمانوکارمندانویبایددرمقابلدعاویمسئولیتمدنیمصونیتداشتهباشند

میالدیاصالحاتیرا6316خشحقوقاداریکانوندرسال(.الزمبهذکراستب379-380 :1969

برایطرحبهنشستسالیانهمجمعنمایندگانکانونوکالپیشنهادکردکهبه6353دربارهقطعنامه

انتصابآمبودزمانتوسطقوهمجریهباتأییدحدنصابمعینیاز6353تصویبرسید.درقطعنامه

قوهبینیشنمایندگانقوهمقننهپیش دهبودکهدراصالحیهاخیرمقررشدآمبودزمانتوسطخودِ

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

شوند،امااینهایترکیبیدرکسوتآمبودزمانحقوقبشرظاهرمیاگرچهعمدهآمبودزمان

هانظیرمبارزهباوویژهدرسایرحوزهموضوعنافیتأسیسآمبودزمانترکیبیبااختیاراتاضافی

،منابعمالیوانسانینخستفسادنیست.عواملیچنددرتأسیسمؤسساتترکیبیدخیلاست.

هایکمتریبرایفعالیتیکنهاددرمقایسهبادونهادمجزاموردنیازاست.ازاینرو،برایدولت

،تأسیسیکاختیاردارندنیمحدودیدردرحالتوسعهوکوچککهمنابعمالیونیرویانسا

طورجداگانهمؤسسهترکیبیدرمقایسهباایجادیکنهادآمبودزمانویکمؤسسهحقوقبشربه

 دارد. بیشتری ادارهدوممطلوبیت سوء و بشر نقضحقوق مصادیق اوقات از بسیاری در ،

 ازیکسو، تأسیسیکنهادترکیبی، بنابراین، دوبارههمپوشانیدارند، کاریوسردرگمیاز

کندوازسویدیگر،تخصصوکنندهبهشکایاتجلوگیریمیمردمدربارهنهادصالحرسیدگی

ایدریکمؤسسهجمعمیمهارتحرفه وسومشود. تقویتجایگاه به بریکنهاد تمرکز ،

اتضعیفیقوهمجریههایتخریبییکندتادربرابرتالشانجامدوکمکمیاعتبارآننزدمردممی

کاهشهزینهReif, 2004: 88-89)ایستادگیکند وانگهی، مصونیتزیاددربرابر(. هایاداری،

اتخاذمداخله ظرفیت ایجاد و منابع هدرروی از جلوگیری تخصص، بر تمرکز سیاسی، های

مزایایرویکردییکپارچهبهمشکالتچندگانهناشیازسوءادارهونقضحقوقبشرازجمله

هایسیاسی(.البته،نبایدازایننکتهغافلماندکهعلقهSaul, 2007: 70)آمبودزمانترکیبیاست

تواندبرنحوهتأسیس،ساختاروفعالیتاینگونهوتاریخییامیراثفرهنگییاحقوقیمشترکمی

دولت برایمثال، الگویآمبودمؤسساتتأثیربگذارد. زمانحقوقبشرهایآمریکایالتینبه

المنافعدرکنارنهادآمبودزماناند.باوجوداین،بسیاریازکشورهایمشترکاسپانیاچشمداشته

مؤسساتکهانداندواندکینیزبرایننمطرفتهمبادرتبهتأسیسکمیسیونحقوقبشرکرده

ترکیبیایجادکنند.

تواندرعایتنظمحقوقیکلیترکیبیمیعطایاختیاراتاضافیبهآمبودزماناازجملهاهداف

قانوناساسیوپیگرد دادگاه قوانینومقرراتنزد برقراریحاکمیتقانون)ماننداعتراضبه و

)مانندتجدیدنظرخواهیکیفریوانضباطیقضاتومقاماتاداری(یاحمایتازحقوقبشرباشد

قانوناساسیازنقضحقوقبنیادینوآموز رسانیدرزمینهحقوقبشر(.واطالعشنزددادگاه

صالحیتبه اصالح وعالوه، پیشنهاد ارائه بازرسی، و تحقیق یعنی آمبودزمان اصلی های

                                                                                                                                                                                                        
1. Hybrid. 
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ترساختنکارکردکنترلینهادمزبورازدیگرمقاصدشناساییاختیاراتدهیونیزاثربخشگزارش

هایقانونیآمبودزمانافزودهشود،تآید.بدینترتیب،هرچهبرگسترهصالحیاضافیبهشمارمی

شود؛طرفانهیکمیانجیمیاندولتوشهروندمنحرفمیدهندهوبیایننهادازکارکردآشتی

شناساییاختیاراتاضافی لذا، منطققویاست. آمبودزمانو نهاد اقتدار مبتنیبر کارکردیکه

داشمی ناسازگاری سر آمبودزمان اصلی کارکرد با موضوعتواند این اما باشد؛ درخصوصته

اختیاراتپیش چراکه، حقوقبشرصادقنیست. گفتهکارکردهایمشورتیآمبودزماندرحوزه

اند،بینیشدههایمشورتیهستندکهبهمنظورتقویتاختیاراتاصلیآمبودزمانپیشصرفافعالیت

کنند.ازاینرو،بهزمانرابیشترمییابندواثرگذاریکلیآمبودمعموالدرسطحغیررسمیجریانمی

 :Kucsko-Stadlmayer, 2008)آورباایدهبنیادینایننهادمنطبقهستنددلیلفقداناثرقانونیالزام

شودهایترکیبیاعمازحقوقبشریوغیرحقوقبشریپرداختهمی(.دراینجابهآمبودزمان58-59

گیرد.قرارمیهایآنهاموردمطالعهومهمترینویژگی

 
آمبودزمانترکیبیحقوقبشر -الف

هایملیکهبهصراحتمجازبهتحقیقراجعبهمسائلحقوقنزدیکبهنیمیازآمبودزمان

گیرندوباعناوینینظیرمدافعبشریهستند،زیرمجموعهآمبودزمانترکیبیحقوقبشرقرارمی

ععمومیویاصرفاباعنوانآمبودزمانخواندهمردم،مدافعحقوقبشر،کمیسرحقوقمدنی،مداف

ادعاینقضتعهداتحقوقمی به تحقیقنمایندو اداره مواردسوء موظفنددرباره آنها شوند.

بشرییککشورتوسطمراجعحکومتیرسیدگیکنند.هرچندآمبودزمانکالسیکوحقوق

دهیعمومیوارائهپیشنهاد،گزارشنظیرتحقیقدربارهشکایت،-بشرازبرخیاختیاراتهمسان

امکنه تأسیساتو بازرسیاز بازداشتاشخاصگاهیتحقیقابتکاریو حبسیا -نگهداری،

وظایفواختیاراتبیشتریبرخوردارازبرخوردارنداماآمبودزمانحقوقبشریبهطورمعمول

(.Reif, 2009: 27-28)است

هابزارهایکنترلیخاصیاستکهازاختیاراتالگویترکیبیحقوقبشرمجهّزبآمبودزمانِ

خدمتتضمینح در ویژه بهطور و رفته آزادیکالسیکفراتر و هایبنیادیناستقوقبشر

از تقاضا قانوناساسی؛ اعتراضبهقوانینومقرراتناقضحقوقبشرنزددادگاه )براینمونه،

رخواستتفسیررسمیازدادگاهقانوناساسیدادگاهبرایرسیدگیبهمواردنقضحقوقبشر؛د

ارگان به توصیه مسائلحقوقبشری؛ به آموزشوراجع هایدولتیبرایرعایتحقوقبشر؛
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رسانیدرزمینهحقوقبشر؛گزارشدهیدربارهوضعیتکلیحقوقبشردرکشور؛مطالعهاطالع

المللی؛کمکهایبینهادوسازمانهایمردمنوتحقیقدرزمینهحقوقبشر؛همکاریباسازمان

(.Kucsko-Stadlmayer, 2008: 64-65)بهتضمینحقشهروندانبردسترسیبهاطالعاتعمومی(

هاینوپاییتواندراقتضائاتخاصدموکراسیسرمنشأآمبودزمانترکیبیحقوقبشررامی

ایوقبشروظیفههستهاند.حفظحقوهایاستبدادیبودههازیرسلطهحکومتجستکهمدت

شودهدفبنیادینایننوعآمبودزماناست.ازاینرو،باعنوانآمبودزمانحقوقبشریخواندهمی

است.رویهمرفته،6«اصولپاریس»وازجهاتبسیار،مشابهمؤسساتملیحقوقبشریمنطبقبر

داشته نقشبسزایی بشر حقوق ترکیبی آمبودزمان ظهور در آتی اعوامل تجاوزنخستند: ،

هایرایجدرهایبنیادینشهرونداندرزندگیروزمرهیکیازپدیدهحکومتبهحقوقوآزادی

هایاستبدادی،تلقیمثبتکشورهایغیردموکراتیکبودهاست.درنتیجه،پسازفروپاشینظام

به آمبودزمان نهاد از تأسیسآمبودمردم حمایتیسهمیشایاندر زمانحقوقعنوانیکنهاد

عنوانمدافعانحقوقمردمموردوثوقآنهاهادرنگاهنخست،به،دادگاهدومبشریداشتهاست.

 همیننبودند، حکومتمستبدوخودکامهکهچنینپنداشتهمیدلیلبه شدارتباطتنگاتنگیبا

الیدستبههایدموکراتیکنوپابامشکالتوتنگناهایم،بیشترحکومتسوماند.پیشینداشته

زمانباسوءادارهونقضحقوقبشرمبارزهگریبانبودند،لذاتأسیسیکمؤسسهواحدکههم

ازهمپوشانی کاریهاینهادیودوبارهکند، بیانجامد،درجوییدرهزینهبکاهدوبهصرفهها ها

 اقلیتچهارماولویتقرارگرفت. مردمانبومیو تبعیضسیستمیعلیه وجود یقومیدرها،

برخیکشورهاباعثشدتاآمبودزمانعالوهبرانجاموظایفسنتیخودازصالحیترسیدگیبه

 کهقوهمجریههموارهمشمولنظارتپنجمهمهاشکالنقضحقوقبرخوردارشود. ازآنجا ،

نهادهاینظارتیمستقلنظیرآمبودزمانومؤسساتملیحقوقبشربودهاست،لذاچنداندوراز

و وحدت اینرو، از گیرند. قرار مزبور قوه تهدیدهای و معرضفشارها در نیستکه انتظار

تواندتأثیریشگرفدرارتقایوجههعمومیواقتداریکنهادداشتهباشدوتمرکزگراییمی

(.Tai, 2008: 9-11)بیشازپیشآنراآمادهایستادگیدربرابرنفوذیافشارقوهمجریهنماید

چهنسبتیمیاناینمؤسسهونهاد2«مؤسسهملیحقوقبشر»ایناستکهباوجودشپرس

ملی مؤسسه پاسخبایدگفتمفهوم در دارد؟ آمبودزمانحقوقبشروجود بویژه، آمبودزمان،
                                                                                                                                                                                                        
1. Paris Principles. 
2. National Human Rights Institution. 
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می بشر جزحقوق به بشر ارتقایحقوق حمایتو حوزه در فعال نهادهایداخلی همه تواند

هایحقوقبشر،آمبودزمان،آمبودزمانحقوقبشروبراینمونه،کمیسیونهارادربرگیرد.دادگاه

توانندنوعیازمؤسسهملیحقوقبشرمحسوب)مانندآمبودزمانکودکان(مینهادهایتخصصی

ترکیبیحقوقبشر آمبودزمان ک،شوند. ایفاوظایفآمبودزمانو یکجا را میسیونحقوقبشر

هاییکهبهصراحتموظفبهحمایتازحقوقبشرگفتآمبودزمانتوانکند.درنتیجه،میمی

تراستوشوندکهیکسویآنبهآمبودزمانکالسیکنزدیکبندیمیهستند،درطیفیدسته

(.Reif, 2004: 7-8)هایحقوقبشریصرفداردسویدیگر،قرابتبسیاریباکمیسیون

قشکلیدیحقوقبشردرجهانمعاصر،ممکناستاینپرسشمطرحشودکهباتوجهبهن

عنوانیکیدیگرازتوانحقوقبشرراعالوهبرمعیارهایسنتیقانونیتوادارهمطلوببهآیانمی

معیارهاینظارتینهادآمبودزمانکالسیکبهشمارآورد؟دراثرگذرزمانورویدادهایناشی

هایکالسیککهصرفاًاریازآمبودزمانازموجسومدموکراسیونیزفروپاشیبلوکشرق،بسی

طورکردند،باوجودعدمصالحیتصریح،بهبهمواردتخلفازقانونوسوءادارهرسیدگیمی

ضمنیوبهتدریجصالحیتخودرادررسیدگیبهشکایاتحقوقبشریاحرازکردند.ازاینرو،

آمبودزم میان رابطه در را ضمنی الگویکالسیکو دو بهبرخی بشر حقوق کالسیکو ان

رسمیتمی نخستشناسند. بشر»، حقوق و کالسیکآمبودزمان مثابه6«الگوی به استکه

الگویآمبودزمانکالسیکتلقیمی بهانحرافیاز صرفا ازدیدگاهیمتفاوت، یا عنوانشودو

یتکلیو.آمبودزمانکالسیک،ازصالحشودمیتوصیفیدیگرازآمبودزمانکالسیکقلمداد

انصافیوعدمرعایتقانونایبراینظارتبررفتاراداریبرخورداراستوسوءاداره،بیهسته

گیرد.ازاینمنظر،بیشترینتأکیدبرنظارتایننهادقرارمیشاملعمدهخطاهایاداریاستکه

دلیلتأسیسحفظمعیارهایعملکردیدستگاهاداریوازبینبردنتخلفاترسمیاست.اگرچه

به آمبودزمان مقام تمایل پارلمان، نگاهبان برایداشتنیکریکسداگعنوان سوئد( )پارلمان

ازپادشاهبودتاازرعایتقوانینومقرراتتوسطمقاماتعمومیاطمینان مجزا منصبمستقلِ

شغولرسیدگیبهحاصلکند.امّا،باگذرزمان،اینمقامبهمدافعشهروندانتبدیلشدوبیشتر،م

استکهاز2«الگویضمنیآمبودزمانوحقوقبشر»،دومشکایاتمردمازمقاماتعمومیبود.

                                                                                                                                                                                                        
1. Classical Ombudsman and Human Rights Model. 
2. Implicit Ombudsman and Human Rights Model. 
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الگوینخستمنشعبشدهاست.دراینجا،آمبودزمانکامالبهاینموضوعواقفاستکهکار

هنمای،هرچند،اصولحقوقبشربهطورمستقیمراگرهخوردهاستحمایتازحقوقبشربااو

وینباشد.لذا،هیچیکازدوالگویمزبورمبناییروشنبرایحمایتازحقوقبشردراختیار

عنوانعنصرذاتیودهند.بااینحال،درهردویآنهاتضمینحقوقبشربهآمبودزمانقرارنمی

(.Tai, 2008: 2-4)شودالینفکمعیارادارهخوبتلقیمی


 حقوقبشریآمبودزمانترکیبیغیر -ب

هاییداردوپوشانیهرچنداختیاراتایننوعآمبودزمانباآمبودزمانترکیبیحقوقبشرهم

مانندهمتایحقوقبشریخودازابزارهایکنترلیاضافیبرخورداراستاماابزارهایمزبوربه

پیش اداره نهصرفحمایتازحقوقبشروآزادبینیشدهمنظورحفظقانونیتدر هاییاند،

آمبودزمانترکیبیغیرحقوقبشریمی برایناساس، قانوناساسیبهبنیادین. تواندنزددادگاه

بدوناینکه-مغایرتقوانینومقرراتباقانوناساسیاعتراضکند؛ازدادگاهعادییااداری

باشد بهحقوقبشر جلساتدادگاه-موضوعمنحصر در -درخواستتجدیدنظرخواهینماید؛

شرکتنماید؛حقدارددعوایاداریاقامه-نظرازاینکهدعواحقوقبشریباشدیاخیرفصر

می مقاماتوکند؛ انضباطی و کیفری پیگرد به اقدام و درخواستکند را توقفاجرا تواند

 (.Kucsko-Stadlmayer, 2008: 62-63)کارکناننماید

توانبهآمبودزمانمبارزهبافساداشارهیهایترکیبیغیرحقوقبشریمازجملهآمبودزمان

.بسیاریازکشورهایدرحالتوسعهبامشکلجدیفساددرمقاماتحکومتی،بویژهرشوهکرد

وسوءاستفادهازقدرتبرایتأمینمنافعشخصیروبروهستند.ازاینرو،تمرکزیادغدغهاصلی

لفمسئولیتمبارزهبافسادرابرعهدهبرخیازمکاتبفکریاینشدهاستکهبهدرجاتمخت

فساد با سازوکارهایمقابله آمبودزمانیکیاز نظرحامیاناینمکاتب، به آمبودزمانبگذارند.

توانددرها،بهطوربالقوهبهترمیاستوبهمثابهیکنهادملیعالی،درمقایسهباسایرسازمان

دوازاینروازسازوبرگکافیومناسببرایانجامبرابرفشارهایناروایقوهمجریهمقاومتکن

المللیکنندهنظیرصندوقبینهایکمکبرخورداراست.وانگهی،برخیسازمانتحقیقاتجدی

رساند،پولوبانکجهانیمعتقدندفسادسیاسیوبوروکراتیکبهفرآیندتوسعهآسیبجدیمی

ا یکی مثابه به آمبودزمان از است ضروری زلذا شود؛ استفاده فساد با مبارزه ابزارهای یراز
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بازیدرتواندباتوسلبهکارکردحسابرسیخوددرکشفومبارزهبافسادودغلآمبودزمانمی

المللیپولوبانکجهانیوباگسترشحکومتنقشبسزاییایفاکند.براثرتشویقصندوقبین

ایبرایتحقیقپیرامونفسادالعادهازاختیاراتفوقنظامآمبودزماندربرخیکشورها،آمبودزمان

در فساد پیچیدگی و گستره معتقدند مخالفان مقایسه، در است. شده حکومتبرخوردار در

اعمال درباره تحقیق به موظف صرفا که است تخصصی سازمانی تأسیس مستلزم حکومت

کنندکههبرخیکشورهااشارهمی،درتأییدمدعایخویشبآنهافسادآلودوپیگردآنهاباشد.

کنند.باوجوداین،هایمبارزهبافساددرکنارنهادآمبودزمانبهطورمستقلفعالیتمیکمیسیون

اینرابطه، در و کرد عملیاستفاده سازوکار هر از مصیبتفساد با ضروریاستبرایمقابله

ازاهمیتب درمشارکتوهمکاریآمبودزمانبهطوربالقوه زینسبب، سزاییبرخوداراست.

است گرفته قرار شناسایی مورد آمبودزمان برای فساد با مبارزه صالحیت کشورها برخی

(Hatchard, 1999: 219-221).

مزیت همه وجود پیشبا حکمرانیگفتههای تضمین راستای در اصیل، فکری مکتب ،

لیلسوءادارهیاسوءاستفادهدستگاهدموکراتیکوجبرانخسارتیاجلبرضایتکسانیکهبهد

هایاند،هنوزهمباقدرتطرفدارحفظخصوصیاتکالسیکیاویژگیدیوانیدچارزیانشده

جبراننارضایتی و حقوقبشر آمبودزمانیعنیحمایتاز نهاد اعمالبوروکراتیکبرجسته از ها

عنوانسالحیبرایمبارزهبافسادبهشدتغیرمنصفانهاست؛اماباایدهبکارگیرینهادآمبودزمانبه

توانبهعنوانیکآمبودزماناصیلمخالفاست.ازاینمنظر،آمبودزمانضدّفسادرابهسختیمی

کندتادربارهشکایاتاداریعادی؛یعنی،بیشترراجعبهسوءرفتاریافسادتحقیقمییرادانست؛ز

کشورهایاسکاندیناوی.ازاینگذشته،اگربهآمبودزمانعلتابتداییتأسیسنهادآمبودزماندر

تریدادهشود،نقشویبیشترشبیهافسرانپلیس،دادستان،ادارهمبارزهبااختیاراتبیشترومتنوع

شودوجوهرمفهوماصیلآمبودزمانبهمثابهیکمدافعوحامیفسادیاسایرنهادهایمشابهمی

آزادی و دحقوق فردی های و اعمال مقابل دگردیسیاندازیدستر اداریدچار دستگاه های

ازشودمی اقداماتمقامات، تصمیماتو تحقیقدرباره کنار آمبودزماندر اگر همیننمط، بر .

بهره فساد استکهصالحیتتحقیقدرباره هنگامه این در باشد، بینمند اینمنصباز تمرکز

شدمی اسلوبعملیاتیویبه و میرود بهتتغییر فساد با مبارزه سپردنوظیفه نتیجه، در کند.

می انحراف دچار را آمبودزمان عادی نقش کالسیکو مفهوم کهآمبودزمان، هنگامی کند.

هایناشیازسوءاداره،باشواهدیدالّازعدالتیآمبودزماندرفرآیندتحقیقدربارهشکایتازبی
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تواندلزوماتخاذتدابیرجبرانیاست؛میدامنزدهسوءادارهبهدخوردکهوجودفساایندستبرمی

پیشنهادکندویافته بهمراجعذیرا فسادرا اندازههایخوددرباره اینامرتا ربطگزارشدهد.

زیادیمنطبقبانظامآمبودزمانکالسیکیااصیلاست.براساسهمیناستدالل،درکشورهایدر

آنقدرفراگیروگستردهاستکهممکناستبهمثابهیکروشزندگیتلقیحالتوسعه،فساد

هایاجتماعی،اقتصادی،سیاسیواداریپذیرفتهشود.درشودوبهعنوانجزئیازفرهنگوارزش

سیاست چنینمدارانوبوروکراتبرخیازآنها، در هستند. بهفساد کامالآلوده هایعالیرتبه،

یابد.چونبودزمانمجبوربهمبارزهبافسادباشد،احتمالموفقیتویکاهشمیشرایطی،اگرآم

کنندتاوآنهاباچنگودندانتقالمیگیردمیمنافعحیاتیمقاماتفاسدبهشدتتحتتأثیرقرار

بی برای و برانند حاشیه به را آمبودزمان دریغ تالشی هیچ از آن عوض،کنندنمیاعتباری در .

ازطرفی،تحقیقدربارهفسادمستلزمبهرهماندمیبهرهزماننیزازهمکاریآنهابیآمبود مندیاز.

.استابزارهاوفنونخاص،منابعمالیونیرویانسانیچشمگیروصرفمیزانزیادیزمانوتالش

ال،ازکند،بااینحدربسیاریازاینکشورها،حکومتدربارهاهمیتمنصبآمبودزمانتملقمی

کند.درنتیجه،ضروریاستپشتیبانیضروریوتأمینمنابعمالیونیرویانسانیکافیدریغمی

عنوانکشورهاییکهمی یامنصبیجداگانهبا اداره خواهندبافسادسیاسیواداریمبارزهکنند،

(.Abedin, 2004: 153-157)مجزاوبااختیاراتتعقیبیقویومؤثرایجادکنند

یافتهودرحالتوسعهازهایتوسعههایکالسیکبهمروردردولتتعدادزیادیازآمبودزمان

حفظحریم آزادیاطالعات، رعایتقوانینمربوطبه نظارتبر ثانویمانند وظایفاضافییا
اجرای»اند؛اماهنگامیکهمبارزهبافساد،برخوردارشده6«کارمندافشاگر»خصوصیوحمایتاز

حاکمه هیأت قواعد صالحیت2«مجموعه جزء ... و زیست محیط از حفاظت از، برخی های
هاقرارگرفت،مؤسساتترکیبیغیرحقوقبشریمتولدشدند.ایندرحالیاستکهباآمبودزمان

مبارزهبافساد،برخیکشورهابهجایهابرایهایضدّفسادودادگاهوجودنهادهایینظیرکمیسیون

نیزدر تأسیسیکنهادویژهمبارزهبافساد،عالوهبروظایفسنتیآمبودزمان،مبارزهبافسادرا
هابهمنظورنظارتبررعایتمجموعهدستورکارایننهادقراردادند.همچنین،برخیآمبودزمان

آوررایمقاماتمنتخبوسایرمقاماتارشدالزامقواعدهیأتحاکمهایجادشدندکهرعایتآنب
اینمجموعهقواعدمواردینظیرمبارزهباسوءاستفادهازبیت بازی،باندبازیول،پارتیالمااست.

دربر اینمیخویشاوندساالریرا واقیانوسیهدیدهگونهآمبودزمانگیرد. آسیا عمدتادرآفریقا، ها
                                                                                                                                                                                                        
1. Whistleblower. 
2. Leadership Code Enforcement. 
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زمی کشیراشوند؛ در حکومتفساد معضالتمهمگریبانگیر جمله از است.ورهایاینمناطق
آمبودزمانمبارزهبافسادوآمبودزماناجرایمجموعهقواعدهیأتحاکمهاختیاراتمتفاوتیدر

تواندمتخلفانراموردپیگردقانونیقرارمبارزهبافساددارند.براینمونهبازرسحکومتیاوگاندامی

آمبودزمان میدهدو مطالعه وضعیتکلیفساد شرایطو درباره توباگو و ماهیتتریناداد کند.
االجراراهایالزمهایمبارزهبافسادلزومپشتیبانیقهریحکومتدرکنارإعمالمجازاتفعالیت

هایضدفسادمانندآمبودزمانفیلیپین،اوگاندا،غناکند.البته،تعداداندکیازآمبودزمانایجابمی
 Reif, 2004: 9-10)توانندبرایپشتیبانیازتحقیقاتخودازابزارهایقاهرهاستفادهکنندونامیبیامی

& 26.)


بندیصالحیتیوجغرافیاییطبقه.3
وشعبهآمبودزمان دارایدوایر سطحکشور معمولدر طور محلیهایملیبه هایاستانیو

شوند،ازیکتماسوارتباطمستقیمشهروندانتأسیسمیهستند.دوایرمحلیکهبهمنظورتسهیل

تسهیلوازسویدیگر،حلوفصلسریعوغیربوروکراتیک ارائهشکایتتوسطمردمرا سو،

درمحلامکان دربخشعمومیودرحوزهغیرملیآمبودزمانپذیرمیمسئلهرا هایاصیلکند.

 قلمرو صالحیتعاموجوددارندکه بهسطوحاستانی،غیرملیبا محدود جغرافیاییفعالیتآنها

منطقه شهریاست. محلیو عمومی»ای، 6«آمبودزمان شکایاتاز2«منظورههمه»یا رسیدگیبه

هایاصیلملییاهایحکومتیدرهرسطحیرابرعهدهدارد.درمقایسه،آمبودزماناعمالوفعالیت

دودبهیکموضوعخاصویایکیاچندسازمانغیرملینیزوجوددارندکهصالحیتآنهامح

شود.اطالقمی6«تکمنظوره»یا3«تکبخشی»،9«تخصصی»مشخصاستکهبهآنهاآمبودزمان

هاییراتحتنظرداردکهدریکهاوسازمانآمبودزمانتخصصیاعمالورفتارآندستهازمقام

وغیرهفعالیتدارند.اینآمبودزمانحامیمنافعزمینهخاصمانندکودکان،زندانیان،سالخوردگان

دهدونظارتبرهایحکومتیموردوارسیقرارمیهایاداریدستگاهشاکیاناست،برخیفعالیت

زندان پلیس، موضوعخاصمانند یا بازداشتگاهیکسازمان تبعیضناروا،5و نیروهاینظامی، ،

آزادیاطالعات،حریمخصوصی،حمایتازها،خدماتبهداشحمایتازکودکانواقلیت تی،
                                                                                                                                                                                                        
1. General Ombudsman. 
2. General Purpose. 
3. Specialty. 
4. Single-Sector. 

5. Single-Purpose. 
6. Correctional Facility. 
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هایتخصصیفاقداختیارتحقیقهستند،حالکنندهو...رابرعهدهدارد.برخیآمبودزمانمصرف

آوراتخاذتوانندتصمیماتالزامآنکهسایرینازچنیناختیاریبرخوردارندومعدودیازآنهامی

د.اگردریکمنطقهجغرافیایییادریکموضوعخاص،هاییراإعمالنماینکنندیاحتیمجازات

آمبودزمانتخصصیدرکنارآمبودزمانعمومیفعالیتداشتهباشد،ممکناستآمبودزمانعمومی

برعملکردآننظارتداشتهباشد.آمبودزمانتکمنظورهبهدلیلتمرکزبریکموضوعخاص

وکارداشتهباشد.درنتیجه،الزماستهموارهممکناستصرفابایکیاچندادارهحکومتیسر

بهاسارتآن»هایخاصومعدودهشیارباشدبهدلیلرابطهنزدیکباشاکیانمشخصوسازمان

هاییتشکیلدرنیاید.گهگاهبهحکمقانونیابهموجبتصمیمآمبودزمانملی،معاونت6«هاسازمان

مربوطبهیکبخشخاصهستند.ازاینگذشته،شودکههریکمسئولرسیدگیبهشکایاتمی

توانددرسطحاستان،ایالتیاشهرستاناقدامبهتأسیسدفاتریااداراتمحلیآمبودزمانملیمی

اختیارات از تخصصی آمبودزمان گرفت. اشتباه تخصصی آمبودزمان با را آنها نباید لذا، نماید.

کند.فعالیتیکسازمانمستقلومجزافعالیتمیقانونیمختصخودبرخورداراستوبهعنوان

کهبخشیبهموازاتآمبودزمانملیموافقانومخالفانیدارد.موافقانمعتقدندهایتکآمبودزمان

بخشیحاکیازجدیتحکومتدرتقویتحمایتازاشخاصینخست،تأسیسآمبودزمانتک

لیلاهمیتویژهبخشموردنظرنزدحکومتگیرند.دوم،بهداستکهدرحوزهآنبخشقرارمی

نخست،کهبودهاستکهچنینآمبودزمانیتأسیسشدهاست.درمقایسه،مخالفانبراینباورند

بهتضعیفزمانآمبودزمانتخصصیدرکنارآمبودزمانعمومیمیوجودهم تواندازیکسو،

هاوسردرگمیمردمتداخلصالحیتاقتدارآمبودزمانعمومیمنجرشودوازسویدیگر،باعث

هایبحرانورکوداقتصادی،اختصاصویژهدردورهتوجهبهمحدودیتمنابعمالی،ب.دوم،باشود

تواندتراست.وانگهی،درصورتلزوم،آمبودزمانملیمیمنابعموجودبهآمبودزمانملیمنطقی

(.Reif, 2004: 34-35)نمایندگانیرابرایرسیدگیبهمسائلویژهتعیینکند


3«مانندهاآمبودزمان»یا2«آمبودزمانشبه».4
نهادآمبودزمانبه برایرسیدگیبهشکایات3«منصبیهمهکاره»درطولنیمقرنگذشته،

زادهو)موسیمردموحمایتازحقوقبشرتبدیلشدهکهبهسرتاسرجهانگسترشیافتهاست
                                                                                                                                                                                                        
1. Organizational Capture. 
2. Quasi-Ombudsman. 
3. Ombudsman-Like. 
4. Office for all Seasons. 
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 اگرچه92-6936:91جوکار، انعطاف(. پذیروایدهآمبودزمانبهطورچشمگیریچندمنظوره،

توانبههرشکلواندازهبُرشداد؛امااینایکهمیپذیرشدهاست،درستمانندپارچهانطباق

تواننکتهرانبایدازیادبردکهآشناییآمریکاییانباایننهادوورودآنبهایاالتمتحدهرامی

رسددرکنارعواملتاریخی،فرهنگی،بهنظرمییرا؛زکرددآمبودزمانتلقیسرآغازانحرافنها

سیاسیواجتماعی،شکلدولتملیآمریکایعنییکدولتفدرالوشکلحکومتآنیعنی

دراینایدهیکحکومتریاستیازجملهعواملمهمایجادانحرافدرایدهآمبودزمانباشد.

طو به چنان جهان، نقاط ابهاماقصی پیشبر بیشاز که شد برده بکار موسع و کلی ور ها

هاسردرگمی مفهومی بخشی از خارج آمبودزمان شبه نهادهای زیادی تأسیستعداد افزود.

عمومیباعثشدتااصطالحآمبودزماندیگرمحدودبهحوزهحکومتباقینماند.براینمونه،

ها،هایغیرحکومتینظیربیمارستانسپسسایرهویتهاوباتوسعهمفهومآمبودزمانبهدانشگاه

)کهازآنهاباعنوانآمبودزمانشرکتی،صنعتی،تجارییاهایتجاریهاوحتیشرکتروزنامه

(.Abedin, 2011: 903)شود(ایدهآمبودزماناصیلآسیبزیادیدیداییادمیبیمه

انتشارکتاب آمبودزمانبه2«والترگِلهورن»توسط6355درسال6«آمبودزمانودیگران»با

شعارروزآمریکاییانتبدیلشد.اینایدهبهنادرستیوبدونتوجهبهلزوماستقاللنهادناظراز

به رسیدگی آن ایجاد هدفاز رفتکه بکار منصبی هر به برایاشاره عنه، مشتکی سازمان

تأسیسآمبودزمان با ایناساس، بر اجراییدرمقابلآمبودزمانپارلمانیشکایاتمردمیبود.

اصیلنخستینانحرافدرنهادآمبودزمانایجادشد.آنگاه،بامحبوبیتروزافزونآمبودزماندر

هاهاوروزنامههاوسپسمؤسساتغیرحکومتینظیربیمارستانآمریکاوسرایتآنبهدانشگاه

انحرافازمدلکالسیکهنگامیاتفاقافتاددومینانحرافازمفهوماصیلرخداد؛امامهمترین

شرکت عنوانکه منصبیبا حلوفصلاختالفاتدرونیاعضایخود، منظور هایتجاریبه

کرد(.این)البتهاینمنصبگهگاهبهشکایتمشتریاننیزرسیدگیمیآمبودزمانراایجادنمودند

سال در شدکه چنانسرعتیانجام آمبودزمانچیزی6388تحوالتبا هشتهزار حدود در

عناوینمختلفیمانند میانجیدرونی»شرکتیبا تا9«رابطیا اینتحول فعالیتبودند. حال در

اندازه محبوبیتناگهانی و ظهور مرهون اختالف»ای این3«جنبشحل جنبشمزبور در بود.

حلاختالفباعنوانگرایشوجودداردکهازهرمقامیامرجعرسیدگیکنندهبهشکایتو
                                                                                                                                                                                                        
1. Ombudsmen and Others. 
2. Walter Gellhorn. 
3. Liaison Officer or Internal Mediator. 
4. Dispute Resolution Movement. 
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.اینجنبشبهمنظورنیلبهمقاصدخودازواژهآمبودزماناستفادهکردوبهشودآمبودزمانیاد

درباره جنبش این مبهم گنگو ادبیات نمود. مطلوب به مصادره را آمبودزمان نهاد نوعی

بهشکایاتواصلهازخارجسازمانمشتکیعن همعطوفباشد،آمبودزمان،بهجایاینکهتنها

کلنظامحلاختالفدرونیشرکت همینراستا، در دربرگرفت. نیز را انجمنآمبودزمان»ها

دامنهفعالیتخودراگسترش2«انجمنآمبودزمان»تصمیمگرفتباتغییرعنوانخودبه6«شرکتی

کردینیاستفادههایغیرتقنبرایاشارهبههمهآمبودزمان9«آمبودزمانسازمانی»دهدوازاصطالح

معناپوچوبیابداعیچنینحالآنکهوهمهآنهاراواجدشرایطعضویتدرانجمندانست.

نماید،زیراآمبودزمانتقنینیدرستمانندآمبودزماناجراییبخشیازیکسازماناستوازمی

بدترازهمهاینکهانجمنپیشاینرو،سازمانینیزمحسوبمی هاازرآمبودزمانگفتهسایشود.

شمار زیرمجموعهآمبودزمانشرکتیبه غیرحکومتیرا دانشگاهیو جملهآمبودزماناجرایی،

مصوبانجمنمزبور،وظیفه3«ایمجموعهقواعداخالقیومعیارهایحرفه»آورد.بهموجبمی

شناسایی که این از غافل است؛ اختالفاتدرونی به رسیدگی شرکتی آمبودزمان چنیناولیه

هاواهدافآنهابسیارمتفاوتاست.صالحیتیباشرایطحاکمبرسایرآمبودزمان

هایاجراییبسیارواضحاست.همچنین،کانوناینتفاوتبهدلیلحکومتیبودنآمبودزمان

مبنیبرحکومتیبودنآمبودزمانو6353وکالیآمریکاباعدولازموضعاولیهخوددرسال

خودبا2113نآمبودزمانتقنینیبهتحریفاینمفهومکمککرد.کانوندرقطعنامهآلبودایده

،آنقدرمفهومآمبودزمانراموسع6«استانداردهایتأسیسوفعالیتمنصبآمبودزمان»عنوان

 کردبازتعریف را شکایات به رسیدگی سازوکارهای همه آمبودزمان–که را خود که

همگرفمیدربر-خواندندمی بدینترتیب، ت. منافعانجمنآمبودزمان، با نامیموندراثریسو

(.Rowat, 2007: 43-47)تهیازمحتواشدناینمفهومبرجایگذاشت

نمی درستکلمه یا معنایمضیق در تأسیسباری، عنوانتوان ذیل ایندسترا از هایی

رسیدگیآمبودزماندسته نوعیاداره آنها بیشتر آمبودزمانبندیکرد. شکایاتیا مانندهاییبه

یکشبه حالت، بهترین در که میهستند انگاشته ویژگیآمبودزمان از و وشوند اصلی های

هاییرابهرههستند.بدونشک،چنینبهاصطالحآمبودزمانفردآمبودزماناصیلبیهبمنحصر
                                                                                                                                                                                                        
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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هایاساسیاینمدلوویژگیفاقدیرابندیکرد؛زتواندررستهآمبودزمانکالسیکطبقهنمی

مدل بیشتر بهنیز رسیدگی سازوکار هر از نباید نتیجه، در هستند. بخشعمومی در هایفعال

شکایات،حکومتیباشدیاغیرحکومتیوباهرنامیکهخواندهشودمانندآمبودزماناجرایی،

آمبودزماندا نیمهخصوصی، آمبودزمانخصوصییا آمبودزمانآمبودزمانسازمانی، نشگاهی،

 خبر»صنعت، 6«آمبودزمان درون»، شکایاتسازوکارهای به رسیدگی 2«سازمانی آمبودزمان»،

بهعنوان5«آمبودزمانبیرونی»و6«آمبودزماندرونی»یا3«آمبودزمانمحلکار»،9«سازمانیدرون

(.Abedin, 2011: 903-905)یکآمبودزمانیادنمود


هایاآمبودزمانمانندهازمانآمبودانواعشبه.1-4

ومهمترینخصوصیاتپرداختههایموجودآمبودزمانترینشبهدراینقسمتبهمطالعهاصلی

.شودمیووجوهتمایزآنهاازآمبودزماناصیلبیان


آمبودزماناجرایی-الف

همانوظایفت انجام منظور مانندآمبودزمانپارلمانیبه أسیسشدهآمبودزماناجرایینیز

ب اما است، میه خوانده نام این به مجریه انتصابتوسطقوه آمبودزماندلیل اندازه به و شود

کالسیکازاستقاللبرخوردارنیست،زیرامستقیماتوسطقوهمجریهومدیرانحکومتیمنصوب

ایداشتهباشدونامهتواندمنشأقانونییاآیین(.ایننوعآمبودزمانمیGadlin, 2000: 39)شودمی

گرییارسیدگیبهبهطورمعمولدرسازمانیمستقراستکهبرایآنمبادرتبهتحقیق،میانجی

کالسیکازاختیاراتتحقیقیبرخوردارکند.آمبودزماناجراییبهاندازهآمبودزمانشکایتمی

ارتباطنزدیک نیست. تحقیق فرآیند بودن تضمینمحرمانه به قادر و سازماننبوده با هایآن

تقویتمی اسارترا کند.باوجوداین،بنابرادعاییکهمحلمناقشهاستایننوعاجراییظنّ

رسیدگیمی شکایاتبهتر به دارد، خود سازمان شناختبهتریاز انجامآمبودزمان به و کند

راشناساییتواندمشکالتاربابرجوعانکند؛بهنحومؤثرتریمیصالحاتاداریکمکمیا

وضعیت در را آنها سازمانکند، راهنماییکندو پیشهایدردسرساز در به را گرفتنرفتارها
                                                                                                                                                                                                        
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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تشویقکند مردم با آمبودزمانParfitt, 2009: 156)منصفانه که اینمسئله سر بر اینهمه با .)

وجود اختالفاتجدی هنوز نه یا است کالسیکمنطبق تعریفآمبودزمان با دارد.اجرایی

بردوایروابستهبهیراایازشکوتردیدقراردارد؛زعملکردمستقلآمبودزماناجراییدرهاله

طرفیمهمکند.براساسدیدگاهمخالف،اگرچهبیکنندهخودنظارتمینهادحکومتیمنصوب

گذار،نهاست،اماتقویتاستقاللشکلیوساختارینهادآمبودزمانازطریقوابستگیبهقانون

(.البته،درپاسخReif, 2004: 15)طرفیواثربخشیضروریاستونهشرطکافیبرایتضمینبی

طرفیمقامناظربدونطرفیدوروییکسکههستندوتصوربیتوانگفتاستقاللوبیمی

اندرستطرفینهادآمبودزمنماید.لذا،اثربخشی،استقاللوبیداشتناستقاللامریناممکنمی

.داردماننددادگاهتااندازهزیادیبهرهاییآنازکنترلیانفوذقوهمجریهبستگی

معموالدرکشورهایغیردموکراتیکقوهمجریهیکسروگردنباالترازسایرقوااستوقوه

باشد-مقننه گفتگومی-اگروجودداشته چنینکشورهاییآمبودزمانبهیکباشگاه در ماند.

توانددوامبیاوردیابهنحومؤثرعملکند.اگرهمدوامبیاورد،بهیکیاحقوقبشرنمیکالس

.بیشتراینکشورهاهمچونپاندولیگیردمیالشعاعقرارطرفیآنتحتشودوبیحاشیهراندهمی

.سوواستبدادیادیکتاتوریازسویدیگر،درنوسانندمیاندموکراسیشکنندهیاموقتازیک

درنتیجه،آمبودزمانکالسیکتنهابررویکاغذوجودداردوبهشدتتوسطقوهمجریهکنترل

هایقوهمجریهاستوبیشترشودومانندآمبودزماناجراییگرفتارتمایالتوهوسومهارمی

اداری نظارتی یکسازمان اجراییدرشبیه آمبودزمان اینرو، از یکبازرسمستقل. استتا

شودبهعنوانبخشیازورهایغیردموکراتیکبخشیازقوهمجریهوبازویآنمحسوبمیکش

فعالیتمی آمبودزمانپارلمانییاهیأتحاکمه نظام اساساز آمبودزماناجراییدر نظام کند.

متمرکز اداره یکمنصبیا زیرا ترکیبیمتفاوتاست؛ یا آمبودزمانحقوقبشر کالسیکو

یاتاستکهبهطورمعمولتوسطیکمرجعیامقاممنتخبیاغیرمنتخبقوهرسیدگیبهشکا

بهاینمهمگماشته-)مثلدانشگاه(مانندفرماندار،شهردارورئیسیکنهادیاسازمان–مجریه

درتعریفباالبرایتمیزآمبودزماناجراییازسایراشکالرسیدگیبه«متمرکز»شود.واژهمی

چراکهانتصابمتصدیآمبودزمانتوسطاستاندار،شکایاتازاه میتبسزاییبرخورداراست.

کالسیکاست. از اجرایی آمبودزمان تمایز وجه مهمترین رئیسیکسازمان یا و فرماندار

شود.بهسخنبهتر،آمبودزمانکالسیکبهطورمستقیمیاغیرمستقیمتوسطقوهمقننهانتخابمی
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 انتخابوی در محسوبمیپارلمان اصلی طبقهبازیگر کالسیکوشود. به آمبودزمان بندی

اجرایینیزمبتنیبرپاسخبهاینپرسشاستکهآیاآمبودزمانبازویاعاملقوهمقننهاستیاقوه

ازقوهمجریهمستقلاست؟یعنیاز بهبیاندیگر،آیا ومجریه؟یا بوده مداخلهقوهمجریهرها

درواقبی فرمانداروطرفاست. قدرتواثربخشیآمبودزماناجراییبهحمایتشهرداریا ع،

می جانبرئیسخودرا چنینآمبودزمانی، درنتیجه، وابستهاست. تنهایکنظایرآنها گیردو

کند.ربطتبعیتمیسازوکارکنترلاداریاستکهازمقاماتقوهمجریهیامدیرانسازمانذی

ستگیآمبودزمانبهرئیسایناستکهبارفتنرئیسیااستانداردورهوانگهیمعنایضمنیواب

،درتامستقلمقاموابستهاستیکرسد.درنتیجه،آمبودزماناجراییتصدیوینیزبهپایانمی

آمبودزمانکالسیک،کند.حالآنکهوبهمیلآنهاعملمیاستمقابلرئیسیااستاندارمسئول

سازمانتمیبرایمدتثابتیخدم طوررسمیاز مستقلاستمنصوبکندوالاقلبه کننده

(Abedin, 2011: 907-908 & 916داخلی سازوکارهای نیز و اجرایی آمبودزمان نتیجه، در .)

توانندآنگونهکهبایدوشایدادارهرسیدگیبهشکایاتکهفاقداستقاللدربرابرادارههستند،نمی

راکنترلنمایند.


آمبودزمانسازمانی-ب

هایسیاسیمیالدیدرایاالتمتحدهوهمزمانباهرجومرج51آمبودزمانسازمانیدردهه

جنگویتنام شدتبا به دانشگاهی جامعه وضعیتی چنین در گذارد. عرصه به پا اجتماعی و

هابودند.ازمخالفبودوشهروندانخواستارمبارزهباسوءادارهموجوددرسازماناداریشرکت

بی شکایات مانند معضالتی پیچیدگیطرفی، مدیران، استفاده سوء از مستخدمان هایشمار

محدودیتساختارهایمدیریتسلسله تنوعنیرویکار، درخودِمدیریتی، اینها نظایر مراتبیو

هاوشرکتایبهوجودآوردهبود.درنتیجه،مدیرانهایفزایندههانگرانیهاودانشگاهشرکت

هاواختالفاتدرونیبهایدهآمبودزمانمتوسلشدندوبهجایهابرایمدیریتنارضایتیدانشگاه

اقتباسمدلکالسیک،ایدهمزبوررابرطبقنیازهاوشرایطخاصخودمنحرفساختند.آنهابه

بهمقامات،دنبالیکسازوکاردرونیبودندتابدانوسیلهیکشخصمستقلکههمزماننسبت

گروهجناح بیهایذیهایمختلفو کند.نفع اختالفاترسیدگی شکایاتو طرفاستبه

شکایاتعمومی به رسیدگی و مستقل تحقیق ضرورتانجام از کالسیککه برخالفمدل
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گرفت،آمبودزمانشرکتییاسازمانیدرلزوموجودیکشیوهجایگزینحلاختالفنشأتمی

هشکایاتکارکنانومشتریانرسیدگینماید.مأموریتاینآمبودزمانتأمینریشهداشتکهب

بی محرمانه، دغدغهفرآیندی عادالنه و منصفانه فصل و حل که بود غیررسمی و هایطرفانه

(.Thacker, 2009: 67)موجوددرسازمانراتسهیلکند

می عمومیوخصوصیودرهایتواندردرونسازمانودربخشآمبودزمانسازمانیرا

ازکردهامشاهدههاومؤسساتیازقبیلروزنامههاونیزشرکتبرخیدوایرحکومتی،دانشگاه .

هایدولتیرادربرهایمستقردرسازمانپوشانیداردوآمبودزماناینرو،باآمبودزماناجراییهم

دانشگاهمی شرکتگیرد. و ها یکسازوکار ایجاد دنبال به شکایاتوها به رسیدگی داخلی

نفعومقاماتهایذیهایمختلف،گروهاختالفاتتوسطفردیمستقلهستندکهنسبتبهجناح

مراتبادارینهادهاییطرفباشد.هرچندبراستقاللاینآمبودزمانازسلسلهسازمانمربوطهبی

استودرچارچوبنمودارشودامافاقدسندتأسیسقانونیکهدرآنهامستقراست،تأکیدمی

فعالیتمی مربوط نهادهای شورایسازمانی پیشنهاد به دانشگاهی آمبودزمان مثال، برای کند.

هانیزشود.هیأتمدیرهشرکتدانشکده،شورایصنفیدانشجویانومدیریتدانشگاهایجادمی

زمانشرکتینمایند.ممکناستدرواکنشبهفشارهایداخلیوخارجیمبادرتبهایجادآمبود

گروه شرکت، کارگران و کارکنان و دانشگاهی حمایتآمبودزمان مورد گروه دانشجویان،

هدفآمبودزمانشرکتیاست.

هایموجوددریکسازماناست؛بهآمبودزمانسازمانیبهدنباحلوفصلمنصفانهدغدغه

آیین فرآیندهایموجباساسنامه، با سندتأسیسخود یا بهغیررسمیعملمینامه مجاز کند؛

بی و مستقل میتحقیق صالحیتاوست؛ در موضوعاتیاستکه درباره گزارشطرفانه تواند

 :ABA, 2004)ربطاستمنتشرکندوباالخرهمجازبهحمایتازانجامتغییراتدرسازمانذی

Section I.)رفانهومحرمانهشکایاتراطتواندبهطوربیشودکهاینآمبودزمانمیچنینادعامی

ربطحلّوفصلنماید؛ازاقتداراخالقیموردبررسیقراردهدوآنهارادرچارچوبسازمانذی

هایسازمانبرایگردآوریاطالعاتاستفادهکند؛بهودسترسیگستردهخودبهتمامیبخش

فبپردازد؛اطالعاتهایمختلفرسیدگیکندویابهعنوانشخصثالثبهحلّاختالوضعیت

ذی سازمان مشکالت رفع و اصالحات انجام جهت را جمعالزم همراهِربط و نماید آوری

کهایازإصالحاتوتغییراتانجامشدهراگزارشکند؛وسرانجاماینپیشنهادهایخودخالصه
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(.Wagner, 2000: 112)تواندتصمیماتاداریراتغییردهدنمی

 

گیرینتیجه
برقراریحاکمیتقانون،آم بسزاییدر نظارتیسهم و بازرسی یکنهاد مثابه به بودزمان

کند.هایحکومتیایفامیارتقایادارهخوب،رعایتانصافوحمایتازحقوقبشردردستگاه

هایمختلفزندگیاجتماعیدرتأییداینمدعابایدگفتدخالتروزافزونحکومتدرعرصه

ومراجعشبهقضاییناکارآمدیسایرسازوکارهایکنترلینظیرنظامدادگاهباعثشدهاستتا

دربهانقیادقانوندرآوردنادارهبیشازپیشبهتصویرکشیدهشود.زانسببکهازیکسو

پیش مراجع طوالنیبودندسترسیبه دسترسبودن، از مالحظاتعملیماننددور به بنا گفته

بریوسایرموانعقانونیمحدوداستوازسویدیگر،معیارهایبازنگریفراینددادرسی،هزینه

هاییکهالزماستجبرانعدالتیشدهتوسطآنها،برایرفعهمهمشکالتناشیازبیبکارگرفته

حل راه نمیشود، شهروندان پیشروی مناسبی کنترلیهای ابزارهای گذشته، این از گذارد.

غلهفراواننمایندگان،نداشتنتخصصکافیدرزمینهادارهامورعمومیوپارلماننیزبهدلیلمش

سازوکاربازنگریازآنجاکهمشغولیآنهابهامورسیاسی،اثربخشیچندانیندارد؛بنابراین،دل

رعایتانصاف،،ساختنحکومتبهقانونمقیدقضایی،مراجعشبهقضاییوکنترلپارلمانیدر

ضرورتتوسلبه،شهروندانکارآمدیبایستهراندارندحقوقرهوحمایتازمقابلهباسوءادا

سازوکارهای آمبودزمانسایر نهاد ویژه به میکنترلی پیشآشکار شوبیشاز حال،د. این با

تاریخیوفرهنگیهرکشوروانطباق پذیریبیشازاندازهشرایطگوناگوناجتماعی،سیاسی،

گیریانواعمختلفوگاهمتناقضازنهادآمبودزمانمنجرشدتاآنجاکهایدهآمبودزمانبهشکل

ایدهمزبوررادچارنوعیاستحالهنمود.درنتیجهبهتراستهرکشوریباتوجهبهشرایطواوضاع

 با اقتصادیوحقوقیخودو فرهنگی، بنیادینآمبودزماناصیلعناصرحفظواحوالسیاسی،

بهعنوانیکنظاممطلوبآمبودزمانیبهسمتتأسیسچنین-پارلمانی-)کالسیک ترکیبی(

ویژگی از استقاللکه عنصر بردارد. آمبودزماناصیلاستضمننهادیگام هایحیاتینهاد

تواندسهمبسزاییدرارتقایعنهمیطرفیآمبودزماننسبتبهشاکیوسازمانمشتکیتقویتبی

نتیجهافزایشکاراییواثربخشیآنداشتهباشد.توجهبهایندراعتمادعمومیبهنهادمزبورو

تواندبهمثابهنقشهایآمبودزمانکالسیکمیویژگیاساسیوابعادساختاری،صالحیتیورویه
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نهاد از دقیق و کامل شناخت شود. قلمداد نظارتی و بازرسی نهادهای طراحان برای راهی

آوردتانظامسیاسیوحقوقیدرگامنخست،بهرفعفراهممیآمبودزمانکالسیکاینامکانرا

هایروشنیکهگیریازچارچوبنواقصنهادبازرسیموجودهمتگماردودرگامدومبابهره

استبهسویپایه اینطریقتحصیلکرده بازرسیونظارتیمطلوبگاماز گذارییکنهاد

بردارد.
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