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Supervision of non-governmental public institutions (National Olympic 

Committee) with an approach to good governance 

 

Abstract 

Today, increasing public awareness of fraudulent rights has led to a kind of 

government structure called good governance in the world community, what can be 

deduced from good governance, focusing efforts and efforts on methods to increase 

welfare and compliance. The public rights of the people are outside the body of 

government. Thus, one of the examples that from the point of view of legal scholars 

can provide public resources in the shadow of good governance, are public non-

governmental organizations that take part in the duties of government and by 

providing services in this area, an effective step in improving social welfare. . The 

National Olympic Committee has the potential to provide services in the field of 

sports at home and abroad and is a very important factor in the promotion and 

expansion in the field of championship sports, however, in terms of legal nature, In 

order to cover part of its expenditures, it is dependent on the government budget and 

therefore is considered eligible for legal oversight by the legislator in order to prevent 

deviations in the expenditure of the budget. The present article deals with the issue of 

monitoring the National Olympic Committee using a descriptive-analytical method. 
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 چكيده

آگاهي افزايش سطح  عنوان  امروزه  با  نوعي ساختار حكومتي  تا  از حقوق حقه، موجب شده  هاي جامعه 

توان استنباط  وجه قرار گيرد، آنچه كه از حكمراني مطلوب ميمعه جهاني مورد تحكمراني مطلوب، در جا 

 هايي در راستاي افزايش رفاه و  رعايت حقوق عامه مردمها و اهتمام بر روشنمود، معطوف نمودن تالش

دولت  بدنه  از  خارج  مي  در  حقوق  علماي  نگاه  از  كه  مصاديقي  از  يكي  بدينسان  سايه است.  در  تواند 

منابحكم مطلوب،  از راني  بخشي  كه  هستند  غيردولتي  عمومي  موسسات  نمايد،  تامين  را  جامعه  عامه  ع 

بر  اجتماعي  رفاه  بهبود  در  موثر  اين حوزه،گامي  در  ارائه خدمات  با  و  گرفته  عهده  بر  را  دولت  وظايف 

در داخل و خارج  قانوني امكان ارائه خدمات در حوزه ورزش  هاي  با پتانسيل  المپيك  كميته مليدارند.  مي

با اين وصف باشد  ميقهرماني  عامل بسيارمهم در ارتقاء و گسترش در حوزه ورزش    ز كشور را داشته وا

كميته مذكور به جهت تامين  (،  1400/ 23/3به لحاظ ماهيت حقوقي، و با توجه به اساسنامه اخير التصويب )

هزينه از  به  بخشي  وابسته  و  هاي خود  بوده  دولتي  نظارتاولذا  بودجه  شرايط  سوي  جد  از  قانوني  هاي 

تا بدينوسيله مانع از انحراف در هزينه كرد بودجه گردد. مقاله حاضر با استفاده قانونگذار دانسته شده است  

    روش توصيفي تحليلي به موضوع نظارت بر كميته ملي المپيك پرداخته است. از 

 

 لي المپيك؛ ديوان محاسبات مدني؛ كميته معه جام؛نظارت  ؛: موسسات عمومي غير دولتي واژگان كليدي
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 مقدمه 

برخي عوامل همچون كمي   اي رقم خورده است كه به جهت وجودبه گونه  امروزه شرايط جامعه

براي تمام افراد جامعه بوجودآمده است.  ورفاه مناسب،  هايي در استفاده  منابع، افزايش جمعيت، محدوديت 

كه جه مي باشند.  اشتغال، رفاهي و اجتماعي موايتي،ها با انبوهي از مشكالت در حوزه معشبنابراين دولت 

،در   موفقيت  عدم  بر  آنها،عالوه  يك  به  يك  به  رسيدگي  به  تصميم  كاسته  صورت  نيز  دولت  چابكي  از 

يكي از راههاي مناسب كه تاكنون توانسته اثرات مثمرثمري را  در جامعه نمايان سازد، بحث   خواهدشد.لذا

است. غيردولتي  عمومي  ماده    موسسات  در  كه  موسسات  مصوب    5اين  محاسبات  به 1366/ 6/ 1قانون   ،

انجام خدمات عمومي شناخته شده و فعاليت مي  عنوان   با مجوز قانوني در راستاي  واحدهايي مشخص 

كميته ملي المپيك نيز از جمله  ي باشد.  از جمله رويكردهاي مناسب در نظام حكمراني مطلوب م نمايند.  

.كه از نگاه قانونگذار ت انون به عنوان، موسسه عمومي غير دولتي شناخته شده اسنهادهاي ذكر شده  در ق

عدم انحراف در هزينه ها، از دو نوع سيستم نظارتي بهره مند  و همچنين اساسنامه اخيرالتصويب، به جهت  

نظارتي در كميته مذكور، مربوط به موضوع ماده   اولين سيستم  آن    4مي باشند.  به اساسنامه است كه در 

تاكيد مذكور مورد اشاره قرار گرفته است كه البته    به عنوان يكي از اركان كميته حسابرس)بازرس قانوني(  

اساسنامه به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.دومين مكانيزم نظارتي بر حوزه    28و    27ن در مواد  آ  بر

كه از  تمامي نهادها و مراكزي  ونگذار بر  گردد كه از نگاه قانمالي كميته ملي المپيك به نظارت هايي باز مي

ب دولتي  هستند،  بودجه  مند  دسته  هره  اين  مشمول  نيز  المپيك  ملي  كميته  ميان  اين  در  كه  است  حاكم 

 ازنظارت ها مي باشد. 

به دليل عدم انحراف  با اين وصف آنچه كه بديهي به نظر مي رسد، تاكيد قانونگذار بر نظارت ها، 

ضمن ه اند هزينه شوند.  ده تا مبالغ تخصيص يافته در همان مسيري كه معين گرديداز هزينه كرد بودجه بو 

آنكه اين نوع نظارت ها مي تواند مانع از انحراف از شرح وظايف و تكاليفي باشدكه اساسنامه آن را معين 

شهروندان فساد و ورود ضرر بر جامعه ود  تا بدين وسيله با مكانيسم هاي نظارتي مانع از ايجا  ،نموده است 

لذا  گردد.  عمومي غير دولتي در راستاي رفاه جامعه    هماهنگي بيشتر بين دولت و موسسات  موجب شده و  

با استفاده از روش توصيفي تحليلي به دنبال پاسخ به اين سوال خواهد بود كه در نظام حكمراني مطلوب، 

 حدود و ثغور نظارت بر كميته ملي المپيك چگونه خواهد بود؟ 

 ميته ملي المپيك حقوقي ك ماهيت -1

ل هاي غير دولتي در ايران، مي توان به اين نتيجه دست يافت كه  با نگاهي به سابقه حضور تشك

.اهليت اين دسته از سابقه يكصدساله اين نوع از تشكيالت بيانگر حضور آنها در نظام حقوقي ايران است 

م  مبين  قانوني،  مزاياي  بسياري  از  برخورداري  حق  و  قانونگذار موسسات  نزد  در  آنها  حقوقي  اهيت 

بر   آن  سئوليت مدني برايحاكميت قانون ماست. نهادها و همچنين غلبه چهره مسئوليت كيفري  از  دسته 

بندهاي . از سوي ديگر توجه به  باشدتواند عاملي مهم در برسميت شناخت ماهيت حقوقي آنها  آنها نيز مي
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از جمله داليل ماهيت  قرار گرفته  توجه قانون اساسي    هفت و هشتم از اصل سوم كه در فصل اول مورد

وقي موسسات عمومي غير دولتي مي باشد. در خصوص كميته ملي المپيك، هر چند كه به صراحت در حق

قوانين مختلف نامي از آن به ميان نيامده است اما با توجه به اشارات مستقيم قوانين مختلف كه از جمله  

با قواعد مدنظر  ك مي باشدمي توان به ارتباط ماهيت حقوقي كميته مذكور  شرح وظايف كميته ملي المپي

اجتماعي و فرهنگي كه در    –دست يافت. به عنوان مثال در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي  قانونگذار  

به صراحت به برخي از مصاديق در حوزه وظايف كميته ملي المپيك بدون   15و    9و بخش    8بند  ،   3بند  

به ميان آورده است.  آنكه ذك  آن باشد  نام  از  برنامه سوم    در ساير قوانينري  اقتصادي  همچون   –توسعه 

به لحاظ اجتماعي و فرهنگي و ساير قوانين، به مصاديقي از اين دست پرداخته شده است. با اين وصف  

مي را  نص  ترين  بند  حقوقي شايد صريح  در  مل  1ماده    2توان  كميته  التصويب  اخير  المپيك اساسنامه  ي 

ته مذكور را داراي شخصيت حقوقي و از باب مالي مستقل توان مشاهده نمود كه در آن قانونگذار كميمي

است   نموده  كه  معرفي  آنچه  وصف  اين  ماهيت  با  آن،  قانوني  اساسنامه  از  المپيك جداي  ملي  كميته  به 

غير دولتي است كه نام در اعالم اسامي نهادها و موسسات عمومي    1373مصوبه سال  حقوقي مي بخشد  

 درج گرديده است.   كميته ملي المپيك در ليست مذكور

 موسسات عمومي غير دولتي  ضرورت حضور كميته ملي المپيك در زمره  -2

المپيك در زمره موسسات عمومي غير دولتي    آنكه به ضرورت هاي حضور كميته ملي  از  قبل 

ب برخي  اصوال  كه  است  توضيح  به  الزم  شود  مراحل  پرداخته  غيردولتي  عمومي  موسسات  تشكيل  راي 

مورد اشاره قرار داد. در اولين ن نموده اند كه مهم ترين آنها را مي توان در سه گام معروف  مختلفي را بيا

هدف، ميتوان كمك به همنوعان و رفع برخي نيازهاي آنها در حوزه شرح وظايف نهاد مذكور مورد اشاره  

نهادها دوم،  وهله  در  داد  دهندقرار  مي  ارائه  كه  خدماتي  جهت  به  مذكور،  جهاتي    (1390)التمن،ي  از 

مي توانند داراي شخصيتي مستقل محسوب گردند. و سوم وهله شباهت به حكومت هاي محلي داشته و  

به مراكز معتبر  اين موسسات  تبديل  با دو طيف قبلي است،  ارتباط  الذكر، كه در  نهادها فوق  اقدامات  از 

مشغول بوده و فعاليت آنها مد بين المللي كه در راستاي رفاه جامعه به ارائه خدمات    داخلي و حتي گاها

( با اين وصف نمي توان اينگونه تصور نمود كه فعاليت هاي موصوف در  1999،گاديننظر قرار مي گيرد. )

فت اصلي موسسات عمومي غيردولتي است كه با نبود يكي از اهداف فوق، صواقع تشكيل دهنده ساختار  

نمود.   سلب  آن  از  را  دولتي  غيرعمومي  آنچهموسسه  كه   اما  باشد  مي  اين  رسد  مي  نظر  به  واضح  كه 

موسسات عمومي غير دولتي، در واقع تالش خود را متمركز بر فعاليت هايي مي نمايند كه آن فعاليت ها  

. با  ت مذكور مي باشداز سوي دولت ها انجام نپذيرفته و يا قبال انجام مي شده ولي اينك بر عهده موسسا

به اين امر اعتقاد دارند كه از منظر حاكميت مطلوب، در جايي كه    1ويات اين وصف انديشمنداني همچون  

 
1 - Wyatt 
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پرهيز از تمركز گرايي در محور تالش ها توجه به  به ميان مي آيد،سخن از موسسات عمومي غير دولتي  

ت، از توزيع امكانات رفاهي براي عده خاص  قرار دارد تا بدين وسيله ضمن ايجاد مانعيت در تمركز قدر

نظر    جلوگيري بعمل از  منابع گردد.تواند  ، تمركز قدرت ميوياتآيد زيرا  از تقسيم عادالنه  ويات،  ) مانع 

و نظارت ماهيت ذاتي موسسات عمومي غيردولتي در ارائه خدمات، آيد كه با اين وصف به نظر مي (2013

اي   جلوه  تواند  مي  آنها،  بر  مطدقيق  حكمراني  راستاي  در  گرايي  تمركز  عدم  باشد. از  لوب 

 ( 1398تنگستاني،.)

نياز به نشاط و فعاليت ها و مشاركت هاي  افزايش جمعيت انساني در جامعه ايران ،  بنابراين  و 

 )ميرمحمدي،اجتماعي، ضرورت نهادها و موسساتي كه در اين حوزه موثر باشند، ملموس بنظر مي رسد.

رنامه ريزي در راستاي گسترش با انجام بعنوان يك نهاد عمومي غير دولتي    المپيك به  كميته ملي  (1393

گردد.   واقع  ثمر  مثمر  جامعه  بيشتر  چه  هر  پويايي  به  نسبت  تواند  مي  قهرماني،  ديگر  ورزش  سوي  از 

المپيك به عنوان يكي از مهمترين رخدادهاي ورزشي جهان، كه موجب تالش و هدف گذاري بسياري از 

بودفدر برخوردار  اهميت خاصي  از  باشد،  راستاي كسب  اسيون هاي ورزشي مي  در  كشورها  ه و تالش 

بهترين موفقيت ها در اين رخدادمهم ورزشي همواره موردتوجه قرار دارد. لذا كميته ملي المپيك به عنوان  

ج به  مطلوب  خدمات  ارائه  در  بسزايي  نقش  المپيك،  و  ايران  ورزشي  جامعه  بين  ارتباطي  و پل  وانان 

آنورزشكاران   ايفا خواهد نمود ضمن  كننده  نقدينگي در رقابت  شركت  كه به جهت حجم عظيم گردش 

هاي المپيك، اين موضوع در كميته ملي المپيك نيز با گردش مالي فراواني مواجه بوده كه نظارت خاص  

 بر اين گردش مالي را مي طلبد. 

بسيار حائز    لتي در ساختار حكمراني مطلوبتوجه به موسسات عمومي غير دوضرورت  بنابراين   

باش مي  موسسات  اهميت  ساختار  بر  مطلوب  حكمراني  سياسي  هاي  مشي  خط  كه  صورتي  در  زيرا  د 

به   بسياري از مشكالت جامعه در حوزه هاي تخصصي هريك از موسسات،عمومي غيردولتي حاكم گردد،  

جهاني  )بانك  گرفت.  خواهد  قرار  رسيدگي  مورد  مطلوبي  كه  (2016،  نحو  آنجايي  از  وصف  اين  با   .

حكمراني مطلوب، بر شاخص هاي مفيد و غير قابل انكار اين نوع از نظام حكمراني   انديشمندان طرفدار

اميدوارند، آنكه مي   بسيار  از  از اشخاص، وجود موسسات عمومي غيردولتي جداي  از ديدگاه برخي  لذا 

( 1393)ميرمحمدي،بشردوستانه به مردم جامعه ارائه نمايد،   تواند گام هاي اساسي در راستاي ارائه خدمات

به ارائه خدمات به مردم  به عنوان يك عامل مهم و اثرگذار در ايجاد فضاي مناسب، جهت توجه دولت ها  

گردد مي  )هنريكس محسوب  كه 1،2008.  هايي  تالش  با  تواند  مي  المپيك،  ملي  كميته  نمونه  عنوان  به   )

اعالم نموده و با ن را  در آبرگزاري مسابقات المپيك  شهري خاص، زمينه    د نمودنبا نامزانجام مي دهد،  

اين عمل خويش، و قبول آن توسط مراجع ذيصالح داخلي و خارجي، حجم سرمايه گذاري در شهر مورد  

 
1 - Hendrickse 
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براي انجام يك تورنمنت بين و حتي كشور را  نظر را افزايش داده و وضعيت اقتصادي و اجتماعي شهر  

ادي يا امكان پذير نباشد يا اينكه در كه شايد در حالت عند روزه با چنان تغييري مواجه سازد  المللي چ

بپيوندد. در مثال فوق، ايجادشده )فشارهاي اجتماعي(    درازمدت بوقوع  ، دولت مركزي ومحليبه  فضاي 

ايجادآنها   به  نسبت  امكان  تا حد  كشور،  اعتبار  و  به جهت حفظ  مي سازد  ملزم  تحوالتغيير    را  و و  ت 

در اين خصوص يكي از انديشمندان معتقد است كه توجه  د.  كاستن كمبودها اقدامات الزم را به عمل آور

به موسسات عمومي غير دولتي موجب مي شود، تا آنها با فعاليت هاي خود نسبت به توانمند سازي مردم 

( 1،2010يجاد نمايند )اولبرگ شرفت و رفاه جامعه امحلي و همچنين افزايش ظرفيت ها نقش مهمي در پي

مل كميته  المپيبنابراين  قانوني  ي  ابزارهاي  به  باتوجه  ارتباط  ك  مراجع  در  ميتواند با  دارد،  كشور  از  خارج 

و بدين لحاظ ،  ايجاد نموده  ح بين المللي  و سط  داخلي را همسو بازمينه ها و بسترهاي الزم براي تغييرات  

دان نمايد. به همين منظور گروهي ديگر از انديشمنخود جلب    همسويي بانظر دولت ها را نيز به جهت  

موسسات عمومي غير دولتي از اين توانايي برخوردارند كه ظرفيت هاي جديدي را در جامعه معتقدند كه،  

. اما پتانسيل ها و ظرفيت هاي موجود در موسسات عمومي غير دولتي به (2013ايجاد نمايند. )نگ وينيا،  

ه موسسات عمومي غير دولتي نمي يابد ، زيرا برخي ديگر از محققان بر اين باورند ك همين بخش خاتمه  

اعضاي  بين  اجتماعي  تعلق  و  اعتماد  برقراري  ايجاد حس  و  ملي  پيوند  ايجاد  در  مهمي  عامل  توانند  مي 

باشند در .  (1383)ميدري،جامعه  انگيزه  ايجاد  با  المپيك  ملي  كميته  فوق،  مثال  اين خصوص همچون  در 

ه ريزي دقيق به جهت انجام تورنمنت هاي بين مايل به سرمايه گذاري در اماكن ورزشي جامعه ، و برنامت

در  ميزباني  اجراي  هاي  قابليت  از  نيز  ايران  كشور  اينكه،  بر  اعتماد  همچنين  و  ملي  غرور  المللي، حس 

داشت   را خواهد  برتر جهاني  بنابراين ضرورت   مسابقات  گردد.  تقويت  در جامعه  موسسات  ،  حضور  

ي المپيك به صورت خاص در جامعه مي تواند تبيين كننده  م و كميته ملعمومي غير دولتي به صورت عا

حس پاسخگويي و مسئوليت پذيري مسئولين حكومتي را احياء نموده به  دو هدف كلي باشد اول اينكه  

ند و دوم اينكه رابطه بين نظام  نحوي كه آنها خود را مسئول و پاسخگو در قبال انتظارات به حق جامعه باش

را تقويت نموده و از پتانسيل ايجاد شده، نظام حكمراني به جهت بهبود اوضاع  حكمراني و مردم جامعه  

 (1396نهايت بهره مندي را خواهد نمود. )ترنر،

با اين وصف به نظر مي رسد كه موسسات عمومي غير دولتي را بايد مكانيسم هايي موثر در هر  

آننظام حكم در  به ظرفيت هاي موجود  توجه  با  كه  نمود  كه تصميمات و  راني محسوب  ها، در صورتي 

جامعه  رفاه  و  وضعيت  بهبود  در  موثر  عاملي  باشد،  سياسي  هاي  گرايش  گونه  هر  از  بدور  آنها  اجراي 

و   رفاه   ، رود  مي  انتظار  حكمراني  نظام  از  جامعه  سوي  از  اول،  نگاه  در  كه  آنچه  اصوال  و  بود  خواهد 

 ( 2004)ود و ويليام ، . آسايشي است كه نظام حاكم با خود به ارمغان خواهد آورد

 
1  
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اما در اين خصوص سوالي به ذهن متبادر مي گردد و آن اينكه ، آيا ماهيت شكلي در موسسات  

عمومي غير دولتي در همه انواع آن با يكديگر برابر بوده و از اثرگذاري يكساني برخوردار است؟ به نظر  

يزان فعاليت و اثرگذاري آن در يك د نمي توان ماهيت موسسات عمومي غير دولتي را به جهت ممي رس

كميته ملي المپيك و با ميزان سو فرض نمود. به عنوان مثال ميزان اثرگذاري فعاليت موسسه اي همچون  

تر آن  اثرگذاري موسسه اي ديگر همچون جهاد دانشگاهي، همسو و يكسان نخواهد بود و شايد منطقي  

ومي غير دولتي از اثرگذاري عيني بيشتري نسبت به  است كه بيان نماييم كه اصوال برخي از موسسات عم 

موسسه   يك  كالسيك  هاي  خصيصه  توان  نمي  كه  معتقدند  برخي  لذا  هستند  برخوردار  موسسات  ساير 

نچه براي ا آام  (1399حقوق عمومي را در موسسات عمومي غير دولتي مشاهده نمود. )حقيقي و مخملي،  

با خصيصه هاي موسسات حقوق عمومي    مردم و جامعه حائز اهميت مي باشد همسو يا عدم همسويي 

بدست موسسات فوق افزوده مي گردد. نيست، بلكه ميزان بهره مندي و فايده اي است كه به منافع جامع  

 لذا ماهيت ذاتي آنها، خود گوياي تفاوت در ارائه نوع خدمات مي باشد. 

 ف كميته ملي المپيك از منظر حکمراني مطلوب  ای وظ -3

تر    حكمراني گسترده  امري  ساختاري،  لحاظ  به  بايد  را  در مطلوب  زيرا  دانست،  حكومت  از 

ماهيت، حكومت صرفا به سازمانها و نهادهاي تحت امر خود نظارت و حاكميت دارد، در صورتي كه در 

كه نهادها و سازمانهايي  فعاليت و   نظام حكمراني مطلوب، همه  دولتي و غير دولتي( يك سوي  از  )اعم 

(. لذا با توجه به  2007)كافمن، ها به رفاه جامعه مرتبط مي باشد در حوزه شمول آن قرار مي گيرندتالش آن

مطلوب دست  1989در سال  همين خصيصه،   از حكمراني  مناسب  تعريف  به يك  بانك جهاني  توسط   ،

قضايي   ات عمومي به صورت كارآمد و موثر، و همچنين داراي نظاميافته و آن را مكانيسمي در ارائه خدم

ت هاي پاسخگويي برخوردار مي باشد معرفي نموده  قابل اعتماد از سوي جامعه و نظامي اداري كه از قابلي

نيز    (2014)سينگه،است.   هدف از حكمراني مطلوب را دستيابي به يك توسعه ضمن آنكه اتحاديه اروپا 

 (. 1387لي پور،عي دانسته است كه در تمام سطوح قابل گسترش مي باشد )قاقتصادي و اجتما

مفهوم ارايه شده ، صرفا در قالب يك تعريف باقي نمانده، و عاملي گرديد تا كشورهايي كه از  

يوغ استعمار قرن خارچ گرديده بودند، به جهت تسريع در رساندن خود به كشورهاي در حال توسعه و 

اني مطلوب نزديك نمايند. تا نظام هاي حكومتي خود را به خصيصه هاي حكمريافتند    توسعه يافته، تمايل 

بر همين اساس موجي جديد ايجاد گرديد كه بر محور آن ديدگاههايي بر آن مترتب شد كه عبارتند بودند 

اينكه   موسسات  از  همچون  نهادهايي  بلكه  دانست،  كشور  در  قدرتمند  نهاد  تنها  توان  نمي  را  ها  دولت 

ب از قدرتي  توانند  تجميع مي  دولتي، در صورت  غير  ايجاد عمومي  از قدرت دولت  تر  مراتب گسترده  ه 

 (1389)نقيبي مفرد،  حتي توسط مردم به جهت دريافت خدمات از انها، به رسميت شناخته شوند،نموده و  

امنيت و حفاظت و صيا ايجاد  انديشمندان دولت ها، صرفا به جهت  نگاه  از  از قلمرو  از سوي ديگر  نت 

ر مجامع بين المللي تالش مي نمايند و بر اساس اين تفكر،  بوده و دفاع از مردم جامعه دهاي سرزميني  
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مرزهاي بين جامعه ، دولت و بخش خصوصي فرو ريخته و بسياري از وظايف دولت ها در حوزه رفاه و  

رج از حيطه دولت انجام  آسايش اجتماعي و خدمات به جامعه بوسيله بخش خصوصي و يا نهادهايي خا

ب تمايل  گذشته  آن  از  شد.  كننده  خواهد  ارائه  عمومي  نهادهاي  تا  شود  مي  موجب  مطلوب  حكمراني  ه 

نوعي   به  و  داشته  يكديگر  با  همكاري  به  نياز  دولت،  بدنه  از  به جهت جدايي   ، بين خدمات  همپوشاني 

ذكور و نوع فعاليت نيز مي تواند مرتبط نهادها ايجاد گردد كه البته اين موضوع با ماهيت ذاتي موسسات م

اين و با  نظام دستور دهي و  باشد.  دنبال حذف  به  نظر مي رسد در حكمراني مطلوب، ساختار  به  صف 

تكليف معين نمودن براي موسسات عمومي غيردولتي بوده و فرايند اجرا و انجام كار را به آنها مي سپارد 

توجه باشد فضايي است كه به لحاظ   اين آنچه كه مي تواند قابلر  د  (2006)انوار،  تا بر آن مديريت نمايند.

گردد. مي  ايجاد  دولتي  غير  عمومي  موسسات  براي  در   (2008)هنريكس،مديريتي  كه  آنچه  نهايت  در 

قدرت مديريت بر حل مشكالت در اختيار موسسات عمومي  حكمراني مطلوب باقي مي ماند، آن است كه 

بد كه ابزارها و مكانيسم هايي هستند كه جداي غير دولتي قرار گرفته و دولت نيز به اين نتيجه دست مي يا 

 (. 2014.)استوكر،  از بدنه او، مي توانند حل كننده بسياري از مشكالت جامعه باشند.

كميته ملي المپيك نيز مي توان به اين نتيجه دست  با توجه به خصيصه هاي فوق، در خصوص  

ماده   به  توجه  با  كه  مذ  2يافت  كميته  التصويب  اخير  مطالب اساسنامه  با  كه  بوده  اهدافي  دنبال  به  كور 

مطروحه در سطور گذشته همسو مي باشد به عنوان مثال وجود مصاديقي از قبيل ؛ هدايت و راهبري و 

تبعيض ، خشونت در ورزش ؛  اقدامات ال  ؛گسترش ورزش قهرماني حفظ و زم در جلوگيري از هرگونه 

ي فرهنگي و هنري و.... بسياري از مولفه هاي ديگر گسترش ارتباط كارآمد بين المللي؛ تدوين برنامه ها

كه كميته ملي المپيك بدون مديريت دولتي و صرفا به عنوان موسسه عمومي غير دولتي، مامور به انجام آن  

گانه كميته ملي المپيك مي توان به اين نتيجه دست يافت    19با نگاهي به وظايف و اهداف  گرديده است.  

تا چه ميزان به دولت در چابك سازي مساعدت شده و ارائه خدمات فوق در قالب    كه با انجام امور فوق،

به عقيده برخي  بنابراين با توجه  حكمراني مطلوب تا چه ميزان مي تواند براي جامعه مفيد به فايده باشد.  

سازمان و  نهادها  به  اختيار  تفويض  دنبال  به  مطلوب،  نظام حكمراني  در  انديشمندان، حكومتداري  هاي  از 

بين مردم و   ارتباط  تامين و  نيازهاي مردم در محدوده خاصي  تا  از بدنه حكومت بوده  كارآمد در خارج 

با اين وصف به نظر مي رسد   ( 2018موسسات مذكور و نظام حكمراني به نقطه مطلوب دست يابد. )يا،  

اند كه مصاديق آنها كه انديشمندان برخي ويژگي ها و شاخص ها را براي حكمراني مطلوب در نظر داشته  

از   2)انتهاي بند  1را مي توان در اساسنامه كميته ملي المپيك مشاهده نمود. مولفه هايي همچون  مشاركت

قانون  حاكميت   ،  ) يك  شفافي (6)ماده  2ماده  پذيري (17)ماده  3ت،  مسئوليت  اجماع    (30ماده  )4،   ،

 
1 -Participation 
2 -Rule of Law 
3 -Transparency 
4 -Responsibility 
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)ماده و پاسخگويي(27ماده  )3رايي و اثربخشيكا،  (22ماده  )2، برابري طلبي و فرا گير بودن (25)ماده  1سازي 

 ( 2014سينگه،.)4(28

يند اجراي حكمراني مطلوب در صورتي موفقيت آميز خواهد  با اين حال به نظر مي رسد كه فرا

بتواند   كه  مطلوب بود  نحو  به  را  جامعه  كردن  اداره  و  شهروندان   ، كردن  حكومت  يعني  مهم  ضلع  سه 

هر در  نقص  صورت  در  كه  دهد  اميدوار پوشش  آن  موفقيت  به  توان  نمي  مذكور،  ضلع  سه  از  يك 

بنابراين مي توان در يك جمع بندي مناسب، حكمراني مطلوب را نوعي تصميم گيري    ( 2015بود)اسميت،

امور در نظر گرفت، به عبارتي تصميم گيري مناسب در راستاي اجراي فرايند حاكم بر مطلوب در اداره  

 ( 2014از مهمترين بخش هاي آن محسوب نمود. )اودين، حكمراني مطلوب، را بايد يكي

 مکانيسم نظارت بر كميته ملي المپيك   -4

نظارتي بر آن حا  نظر علماي علم سياست،  قدرت در صورتي كه  بنا بر  نباشد، خود اصوال  كم 

طا منشاء فساد مي گردد، لذا در حكمراني مطلوب، اگر تفويض اختياري به موسسات عمومي غير دولتي اع

اين   از روش هاي مديريتي خاص خود در  باشند و  پيشگام  ارائه خدمات به جامعه  به  تا نسبت  گرديده 

شده به موسسات عمومي غير دولتي   مسير بهره مند گردند اما اين امر دليل بر آن نيست كه اختيار تفويض

كرد بودجه تخصيصي به بدون نظارت مانده و هيچگونه مطالعه و تحقيقي پيرامون نحوه عملكرد و هزينه  

ديوان   بوسيله  توانند  مي  نظارتي  لحاظ  به  موسسات  از  دسته  اين  ايران  حقوقي  نظام  در  نيايد.  عمل 

از طريق تحقيق وحاسبات  مديوان  محاسبات مورد نظارت قرار گيرند  در واقع    در انجام وظايف خود 

اء موظف نسازمانها بدون استث مه سالهتفحص و تماس با تمام مقامات و قواي سه گانه اقدام مي نمايد و ه

اين به  پاسخگويي مستقيم  باشند.   به دادن اطالعات و  نظارت ها بر موسسات  ديوان مي  از  بخشي ديگر 

مات مالي اينگونه موسسات پس از اجرا مي باشد كه به نظر مي رسد كه عمومي غير دولتي، مربوط به اقدا

نظارت ديوان محاسبات بر موسسات    ؛ الزم به ذكر است د.  نظارت در اين مرحله بسيار حائز اهميت باش

از طريق بودجه كل كشور   اعتباراتي است كه  بر  ناظر  تنها  از جمله جهاد دانشگاهي،  عمومي غير دولتي 

اين موسسات  به صورت مستقل تامين مي شود   اعتبارات و درآمدهايي كه خود  از  و شامل آن قسمت 

نظام ساختاري ديوان محاسبات به گونه اي پنجم قانون اساسي(   جاه و)اصل پن  تامين مي كنند، نمي شود

ي  تنظيم گرديده است كه اين نهاد، بتواند به عنوان يك مركز اصلي در رسيدگي به تخلفات مالي دستگاهها 

اجرايي كشور اقدامات الزم را انجام دهد هر چند كه ديوان داراي يك دادسرا و همچنين تعدادي مستشار  

قانون ديوان محاسبات كشور به   12ما به نظر مي رسد كه با توجه به تعداد مستشاران كه در ماده  است ، ا

با توجه به حجم گسترده رسيدگي   آن اشاره گرديده است، نيازمند تقويت به لحاظ منابع انساني باشند زيرا

 
1 -Public Cause 
2 -Equity and Inclusiveness 
3 -Effectiveness and Efficiency 
4 -Accountability 
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د در اجراي خط مشي هاي  به امور مالي دستگاههاي اجرايي وجود منابع انساني كارآزموده و ماهر مي توان

 ديوان بسيار موثر واقع گردد.  

اصوالً نحوه ي رسيدگي در ديوان محاسبات بر اين گونه است كه دادستان موارد تخلف را جهت   

شاري به صورت دادخواست تنظيم و به رئيس ديوان محاسبات كشور ارسال مي طرح در هيأت هاي مست

روز دادخواست دادستان را به هيأت هاي مذكور   10ر ظرف  نمايد. رئيس ديوان نيز مؤظف است حداكث

 همان قانون(.   21ماده  3ارجاع دهد)تبصره

ارده، متخلفين را  اين هيأت ها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأي به ضرر و زيان و

نفصال  برحسب مورد به مجازات هاي اداري كه از توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي شروع و تا ا

   همان قانون(.  23ماده  1محكوم مي نمايند )تبصره  ،دائم از خدمات دولتي مي باشد

المپيك   ارت دروني را براي ، قانونگذار مكانيسم نظ  27در ماده  با نگاهي به اساسنامه كميته ملي 

انون محاسبات  ق  31ماده    2كميته مذكور در نظر گرفته است، در اين مكانيسم، خزانه دار با توجه به تبصره  

انتخاب و وظايفي در خصوص نظارت بر عملكرد مالي كميته بر او مترتب    1366عمومي كشور مصوب  

تي مالي بر عهده دارد، كه مي تواند در  گرديده است يكي از وظايفي كه خزانه دار عالوه بر وظايف نظار

ر باشد كه قانونگذار در آن بدين ماده مذكو   4ارتباط مستقيم با نظارت بيروني بر كميته باشد موضوع بند  

تدوين بودجه و هزينه كرد بودجه مصوب در بخش اعتبارات غير دولتي برابر   -4صورت بيان مي دارد: )  

( با اين وصف بند رعايت آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مصوب.رئيس و  مقررات جاري و با هماهنگي  

از جمله منابع درآمدي معرفي نموده است.  نيز به صراحت بودجه و اعتبارات دو  29اول ماده   كه  لتي را 

 بوسيله ديوان محاسبات مورد نظارت واقع خواهد شد. 

 دالیل قانوني نظارت بر كميته ملي المپيك   -5

كميته ملي المپيك كه به عنوان يك موسسه عمومي غير  خي از خصيصه هاي موجود در  با اين اوصاف بر 

ي شود كه اين نظارت ها از سوي نظام حكمراني انجام پذيرد اين عوامل  موجب م   دولتي مدنظر قرار دارد  

 ترغيب كننده نظارت به شرح زير مي باشد : 

مي توان در استقالل آنها نسبت به قواي  مپيك را  كميته ملي المهمترين ويژگي :  جدا بودن از بدنه سياسي

انفك داراي  كه  اي  گونه  به  دانست.  قانوني  مراجع  ساير  و  موسسات  حاكمه  و  اصلي  سازمان  با  كلي  اك 

البته اين استقالل مطلق نمي   به قواي سه گانه بوده و داراي يك سازمان كامال مستقل مي باشند.  وابسته 

استقالل   اين  از  منظور  و  اين  ،باشد  در  كه  چند  هر  است.  مربوطه  مقررات  و  قوانين  اجراي  در  استقالل 

موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مانند همه سازمان هاي خصوص با هم برابر نيستند. لذا. استقالل  

    (2004)وود،  مستقل داراي ابعاد چندگانه است. 

دولتي صرفا  لمپيك در خصوص استقالل مالي آن،  ملي ااساسنامه كميته    1بنابراين اشاره قانونگذار در ماده  

، و جدا شدن از بدنه مديريتي  به جهت قطع وابستگي از سلسله مراتب مديرتي در نظام حكمراني است 
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شود.   نمي  دارند  جامعه  در  پاسخگو  مراجع  قبال  در  موسسات  اين  كه  هايي  مسئوليت  نافع  حاكميت، 

انحراف از ش رح وظايف و يا خدشه به نظم عمومي، مي تواند واكنش  بنابراين به نظر مي رسد هرگونه 

 نظارتي مراجع ذيربط را به دنبال داشته باشد.  

توان بنياد و منشاء ايجاد اين گونه موسسات دانست به  استقالل حقوقي را مي :  ر تصميم گيرياستقالل د

ست كه ناشي از شخصيت تابعي از همين ويژگي ا  كميته ملي المپيكگونه اي كه استقالل مالي و اداري  

توان به    حقوقي مستقل اين گونه مؤسسات است. از آثار و نتايج استقالل حقوقي موسسات غير دولتي مي 

مصاديقي از قبيل»استقالل در تصميم گيري، انجام اعمال حقوقي و داشتن مسئوليت « اشاره نمود. لذا حق  

حسوب مي گردد و در اين راستا خط مشي اقامه دعوي از سوي اين موسسات  امري بديهي و قانوني م

ن دولت  و  نمايند  مي  تعيين  مصوب  اساسنامه  مفاد  بر حسب  آن  مديران  را  اين كلي  در  خللي  تواند  مي 

استقالل ايجاد نمايد. لذا» بدون اعطاء شخصيت حقوقي به موسسات عمومي غير دولتي تصور ايجاد آن  

  از شركت هاي اقماري دولت محسوب مي گردند. «   توام با مشكل خواهد بود و در اينصورت صرفا يكي

ئين دادرسي مدني مالحظه نمودكه در آن  آ  32( دليل اثبات اين ادعا را مي توان در ماده  1369)ابوالحمد،

قانونگذار به موسسات عمومي غير دولتي اين اجازه را داده تا با استفاده از نماينده حقوقي در محاكم، از 

نماين دفاع  تمامي جنبه حقوق خويش  قانونگذار  كه  است  مطلب  اين  بيانگر  موضوع خود  همين  اتفاقا  د. 

اين حق را خواهد هاي موسسات عمومي غير دولتي را مدن نظام حكمراني مطلوب  ظرقرار داده است و 

و  كنترل   ، نموده  واگذار  غيردولتي  عمومي  موسسات  به  لحاظ حقوقي  به  كه  اموري  به  نسبت  تا  داشت 

 ته باشد.    نظارت دقيق داش

فقيت  قدرت تصميم گيري و استقالل در آن، را بايد يكي از عوامل موثر در مو :    استقالل در فرایند اداري

مديريت محسوب نمود، مديري كه فاقد اراده در اتخاذ تصميم باشد، هيچگاه نمي تواند با موفقيت سازمان 

ولتي، از يك ويژگي بارز برخوردار بوده  يا نهاد تحت امر خويش را رهبري نمايد. موسسات عمومي غير د

خال و  ابتكار  قدرت  تواند  مي  وضعيت  اين  است.  مستقل  اداري  مشي  آن خط  تحت و  را  مديران  قيت 

الشعاع قرار داده و آنها با توجه به تجربيات و تخصص خود، بهترين تصميمات را اتخاذ نمايند. )انصاري، 

به1392 نظام حكمراني  از  قدرت  انتقال  اما  عملكرد خودسرانه   (  بر  دليل  دولتي،  غير  عمومي  موسسات 

ن خط مشي اداري اصوال تا زماني كه بر مبناي  نخواهد بود. به عبارت ديگر اين نوع انتقال قدرت در تعيي

اساسنامه و اهداف از قبل تعريف شده اتخاذ گردد، ايجاد فساد اداري نمي نمايد و اين امر زماني به قوع  

ظام تصميم گيري در موسسات عمومي غير دولتي از مسير اصلي آن خارج گردد لذا  خواهد پيوست كه ن

موسسا اين  عملكرد  نتايج  بر  همين نظارت  به  است.  بحث  قابل  و  مهم  بسيار  آنها  هاي  مشي  و خط  ت 

از   بسياري  واگذاري  در  دولت  سازي  چابك  به  توجه  با  تا  گردد  مي  تالش   ، نظام حكمراني  در  منظور 

 ات عمومي غير دولتي، زمان باقي مانده ، صرف نظارت بر اينگونه موسسات گردد. خدمات به موسس
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مباحث مالي از مهمترين مباحث در هر سازمان اعم از دولتي و غير    :استقالل در اتخاذ تصميمات مالي

دولتي است. خط مشي مالي بايد به دو بخش تقسيم نمود بخشي از آن مربوط به هزينه هايي است كه از  

ارائه خدمات   سوي از  درآمدهاي حاصل  به  مربوط  دوم  بخش  و  گردد  مي  تامين  بودجه عمومي  رديف 

 عمومي باز مي گردد. 
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 نتيجه گيري  -6

كميته ملي المپيك، يكي از موسسات عمومي غير دولتي تعيين شده از سوي قانونگذار مي باشند  

اقتصاد و  ورزشي  هاي  فعاليت  از  حاصله  عوايد  از  استفاده  با  مي   كه  تامين  را  مالي خود  منابع  ورزشي، 

قلمرو جغرافياي لحاظ  به  كميته مذكور،  كه  آنجايي  از  آن،  از  در نمايد، جداي  و شرح وظايف مصوب  ي 

خصوص  در  ناهمساني  احتمال  است،  برخوردار  اي  گسترده  فعاليتي  حوزه  از  التصويب،  اخير  اساسنامه 

بود، لذا قانونگذار با قراردادن كميته مذكور در فهرست    هزينه ها و درآمد در اين كميته قابل تصور خواهد

درصد( را تقبل نموده است. با اين    50كمتر از  موسسات عمومي غير دولتي، بخشي از هزينه هاي آن را )

مي  دروني  نظارتي  نظام  داراي  اساسنامه خود  برابر  اينكه  به  توجه  با  است  موظف  مذكور  كميته  وصف 

كرد   هزينه  در  اما  هزينه باشد،  از  موضوعي  و خروج  نموده  اقدام  ها  دستورالعمل  برابر  تصويبي،  بودجه 

اين تعيين  باشد.  نداشته  بودجه  برابر  كردن  بودجه  كرد  هزينه  در  ميزان  چه  تا  المپيك  ملي  كميته  كه 

بعنوان  كه  باشد.  مي  محاسبات  ديوان  از جمله  نظارتي  نهادهاي  با  نموده  اقدام  هاي صادره  دستورالعمل 

زمي قانوني ، نظارت بر موسسات عمومي غير دولتي ، از جمله كميته ملي المپيك مي باشد. با اين مكاني

م نظر  به  موسسات  توصيف  به  مديريتي  اختيار  تفويض  عليرغم  مطلوب،  حكمراني  نظام  در  كه  رسد  ي 

ون و  مذكور، اما به لحاظ نظارت بر نحوه عملكرد موسسات مذكور به جهت جلوگيري از انحراف از قان 

اساسنامه ، در مباحث مالي نيز در جهت نظارت دقيق بر چنين موسساتي حائز اهميت مي باشد. هر چند  

( تالش نموده خزانه دار و حسابرس تعيين شده را 28و    27لي المپيك در اساسنامه خويش )مواد  كميته م

روني موسسات فوق، كه به عنوان اهري مناسب در جهت بررسي عملكرد مالي معرفي نمايد، اما نظارت د

نت كه  باشد  ثمر  مثمر  تواند  مي  زماني  باشد  مي  پر حجم  و  پيچيده  بسيار  آنها  در  مالي  با  گردش  آن  ايج 

توان  اين صورت نمي  ، همسو باشد. در غير  از موسسه  نظارتي خارج  نهادهاي  از سوي  نظارت حاصله 

كنترل قدرت ، موفقيتي حاصل شده  بيان نمود كه در ساختار حكمراني مطلوب، پيرامون بحث نظارت و  

به اطالع آزاد  پيرو قانون دسترسي  پيشنهاد مي گردد جهت شفاف سازي و  لذا  تراز است.  ، هر ساله  ات 

مالي و صورتحساب هاي مالي كميته ملي المپيك در اختيار عموم قرار گرفته تا با استفاده از شفاف سازي، 

   صورت پذيرد..مانع از ايجاد فساد و انحراف از اساسنامه 
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