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 معرفی شاخص حاکمیت قانون

ای انجام شده است. موسسه انجام  نفر از محققان حرفه 100.000شاخص حاکمیت قانون بر اساس بررسی های 

شد. این سازمان یک سازمان مستقل است که ( می باWorld Project Justice)  WPJدهنده این تحقیق ، 

 به طور تخصصی این شاخص را تعریف کرده و به توسعه آن پرداخته است. 

در جایی که حاکمیت قانون ضعیف باشد شامل پیامد های نظیر: تامین نشدن دارو برای موسسات درمانی ، جنایات 

راحتی انجام می شوند ، قانون به طور یکسان برای همه اجرا نمی شود ، سرمایه گذاری های خارجی انجام به 

نمی شود و ... . در صورت اجرای درست قوانین و محقق شدن حاکمیت قانون ، سالمت عمومی بهبود می یابد ، 

 بود و ... .آموزش و پرورش بهبود می یابد ، مردم در مقابل بی عدالتی مصون خواهند 

تهیه شده است و تهیه آن حاصل مشورت های فشرده با افراد آکادمیک ،  2016شاخص حاکمیت قانون در سال 

حرفه ای از رشته های مختلف می باشد. این شاخص به منظور استفاده برای خط  17کشور و  100رهبران حدود 

 شده است.مشی گذاران، جامعه مدنی، افراد آکادمیک و بقیه افراد تهیه 

تعریف جدا گانه این شاخص سخت می باشد به همین منظور برای این که رویکرد این شاخص را متوجه باشیم ، 

سخگویی ، احترام به حقوق اساسی ، دسترسی به عدالت و ... می خروجی های آن را در نظر میگیریم که شامل پا

 باشد. 

 مقیاس خرد می باشد :  8شاخص حاکمیت قانون دارای 

 Constraints on Government Powers - محدودیت های قدرت دولت     -1

 Absence of Corruption - عدم وجود فساد      -2

 Open Government - دولت باز -3

 Fundamental Rights - حقوق اساسی و بنیادین -4

 Order & Security - نظم و امنیت -5

 Regulatory Enforcement - ساز وکار های نظارتی -6

 Civil Justice - شهروندانحقوق  -7

 Criminal Justice - عدالت قضایی -8



 

 

 معرفی شاخص های خرد 

 

 

 محدودیت های قدرت دولت 

ور ن فاکتاین شاخص به بررسی میزان تحت قانون بودن کسانی که حکومت می کنند را مشخص می سازد. ای

قانون و همچنین میزان پاسخگویی آن ها شامل میزان محدود بودن قدرت اعضای دولت و خود دولت را در قالب 

را بررسی می کند. همچنین شامل میزان تحت نظر بودن دولت توسط سازمان های غیر دولتی نظیر رسانه های 

مستقل نیز می باشد. این عامل بررسی می کند که دولت توانایی اعمال قدرت، چه طبف فوانین رسمی و چه طبق 

 چه مقدار دارد؟ قرار داد های بدون کنترل را تا

مورد دیگر مورد بررسی در این شاخص میزان اثر پذیری دولت ها و محدود بودن آن ها توسط جامعه  مدنی و دید 

 کلی آن ها نسبت به دولت که باعث می شود دولت را پاسخگو نگه دارد می باشدو 

 برخی ریز فاکتور های این شاخص:

 قدرت تعریف شده دولت ها در قانون اساسی



 درت محدود شده دولت ها توسط قوه مقننهق

 قدرت محدود شده دولت ها توسط قوه قضاییه

 قدرت محدود شده دولت توسط حسابرسی های مستقل

 

 عدم وجود فساد 

حالت فساد را  3فاکتور دوم میزان عدم وجود فساد در سازمان های دولتی را اندازه گیری می کند. این فاکتور 

خواری ، اعمال نفوذ غیر قانین در بخش عمومی یا خصوصی و میزان انحراف از بودجه ی بررسی میکند: رشوه 

 تعیین شده.

حالت قساد توسط قوه ی مجریه ، قوه قضاییه و ارتش و  پلیس و قوه مقننه با احترام به ماموران دولتی  3این 

 سنجیده می شود.

 برخی از ریز فاکتور ها :

 قدرت دولتی برای منافع شخصی سو استفاده نکنند ماموران دولتی در قوه مجریه از

 ماموران دولتی در قوه قضاییه از قدرت دولتی برای منافع شخصی سو استفاده نکنند

 ماموران دولتی در قوه مقننه از قدرت دولتی برای منافع شخصی سو استفاده نکنند

 استفاده نکنندماموران دولتی در پلیس و ارتش از قدرت دولتی برای منافع شخصی سو 

 

 دولت باز 

این فاکتور میزان در دسترس قرار دادن اطالعات توسط دولت و توانمند سازی مردم برای پاسخگو بودن دولت را 

مشخص می ساز. همچنین میزان مشارکت مردم و جامعه مدنی را در تعیین خط مشی های عمومی و قانون 

این شاخص میزان شفافیت دولت و پاسخگویی آن ها را افزایش می گذاری های مختلف نیز بررسی می شود. 

دهد. در این فاکتور میزان کیفیت اطالعات منتشر شده توسط دولت و میزان پاسخگو بودن دولت در قبال 

 درخواست های مردم برای اطالعات دولتی را نیز مشخص می سازد. 

 برخی از ریز فاکتور ها :

 عمومی سازی اطالعات دولتی

 حق دسترسی به اطالعات

 مشارکت عمومی 

 مکانیزم رسیدگی به شکایات

 

 حقوق اساسی 



فاکتور چهارم حفاظت از حقوق بنیادی و اساسی انسان ها را می سنجد. از آن جایی که بحث حقوق شهروندی 

بررسی  هبخشی بسیار گسترده است ، این شاخص نمیتواند تمامی جنبه های حقوق بنیادی را بررسی کند و صرفا ب

 حقوق جهانی پایه ای می پردازد.

 برخی از ریز فاکتور ها:

 رفتار یکسان با همه و نبود تبعیض

 حق زندگی و امنیت افراد

 آزادی بیان

 آزادی عقیده و مذهب

 حقوق نیروی کار

 

 نظم و امنیت 

های تحقق حقوق انسانی ام میزان امنیت افراد و دارایی های آن ها را اندازه میگیرد. یکی از پیش شرط  5فاکتور 

 و حکومت قانون نظم و امنیت می باشد. این فاکتور دارا ریز فاکتور های زیر می باشد:

 کنترل جرم و امنیت

 منازعات مردمی محدود شده

 مرم برای جبران حق شخصی به خشونت متوصل نشوند

 

 ساز و کار نظارتی 

مقررات را می سنجد. کشوری که دارای حاکمیت قانون این فاکتور میزان منصفانه و موثر پیاده سازی قوانین و 

 قوی باشد نیازمند اجرای دقیق آیین نامه های قانونی و اداری می باشد.

 زیر فاکتور ها:

 آیین نامه های دولتی به طور موثر اجرا شوند

 آیین نامه های دولتی بدون دخالت باال دستی ها اجرا شود

 تاخیر انجام شوند آیین نامه ها و اقدامات اداری بدون

 دولت بدون پرداخت غرامت نمی تواند سلب مالکیت کند

 

 عدالت مدنی 

ام بررسی می کند که مردم عادی تا چه میزان می توانند نارضایتی های خود را از طریف سیستم عدالت  7فاکتور 

قرون به صرفه می مدنی با صلح و موثر حل کنند. اجرا ی عدالت مدنی موثر نیازمند سیستمی در دسترس و م

 باشد.



 ریز فاکتور ها

 سیستم عدالت مدنی عاری از هر گونه تبعیض باشد

 سیستم عدالت مدنی عاری از هر گونه فساد باشد

 سیستم عدالت مدنی عاری از هر گونه نفوذ مقام های باال دستی باشد

 اجرا ی موثر سیستم عدالت مدنی

 عدالت قضایی 

کارا فاکتوری کلیدی حاکمیت قانون می باشد. این سیستم باید نارضایتی ها را یک سیستم عدالت قضایی موثر و 

همچنین جبران خسارت های مادی و معنوی را بر عهده بگیرد. سیستم موثر قضایی ظرفیت و توان  جبران کند.

 تحقیق و تفحص و حکمیت برای جرایم در زمان مشخص را دار می باشد.

 ریز فاکتور ها:

 حصسیستم تحقیق تف

 سیستم مناسب رفتار های مجرمانه را کاهش می دهد

 بی طرفانه بودن سیستم

 سیستم عاری از فساد

 سیستم عاری از نفوذ مقامات باال دستی

  



 بررسی کشور ها در این شاخص

 



 بررسی هر فاکتور در کشور ها 

 محدودیت های قدرت دولت 

 

 

 

  



 عدم وجود فساد 

 

  



 دولت باز 

 
 

 

 

 

 



 حقوق اساسی 

 
 

 

 



 نظم و امنیت 

 

 

 



 ساز و کار نظارتی 

 

  



 حقوق شهروندان 

 

  



 عدالت قضایی 

 

 

 



 بررسی وضعیت ایران به صورت دقیق

 

 

 



 8با توجه به نمودار می توان متوجه شد که شاخص های نظم و امنیت در ایران  در بهترین وضعیت قرار دارد در بین این 

این زمینه را در بودجه ی ساالنه کشور ایران مشاهده کرد که تقریبا بخش شاخص موجود. می توان این پیشرو بودن در 

بزرگی از بودجه هر سال کشور به بخش امنیت و تجهیزات جنگی و دفاعی صرف می شود. شاید این میزان خرج کردن 

ی باشد ی نظمی شاخصبرای مصارف دفاعی نیز مورد نیاز کشور ما باشد زیرا با بررسی کشور های منطقه نا امنی و جنگ و ب

که در این کشور ها به شدت مشاهده می شود و سیاست های کشور ما برای حفظ قدرت در منطقه حفظ امنیت کشور می 

 باشد.

شاخص دولت باز و حقوق اساسی می باشند. از لحاظ شفافیت و میزان در دسترسی  2از بدترین شاخص های کشور ایران 

توان گفت کامال در سطح نا مناسبی قرار داریم و دور از انتظار نیست ، زیرا دولت به اطالعات و فعالیت های دولتی می 

نوعی محافظه کارانه عمل می کند و تقریبا اطالعات و روند ها را به طور مشخص و واضح در اختیار عموم مردم قرار نمی 

 دهد. 

آزادی بیان و آزادی عقیده و آزادی های رسانه با بررسی زیر شاخه های شاخص حقوق اساسی می توان گزینه هایی مانند 

 ای را مشاهده کرد به طور مشخصی محدود شده و کنترل شده می باشد نسبت به کشور های جهان و حتی منطقه.

همچنین با توجه به این شاخص می توان فهمید که عدم عالقه های کشور های دیگر در ایران به دلیل عدم وجود  

انون و حمایت از آنها در ایران می باشد. عواملی مانند واکنش های احساسی مردم که هیچ ساز و کار اطمینان از حاکمیت ق

نظارتی محکمی برای آن ها وجود ندارد مانند ماجرای سفارت عربستان و یا حقوق جهانی مانند کپی رایت که در ایران به 

ر خارجی را سبب می شود. به همین دلیل سیاست دولت هیچ وجه رعایت نمی شود و تمام این ها بی اعتمادی سرمایه گزا

آقای روحانی بیشتر متمرکز بر سیاست های خارجی بوده مانند برجام تا کمی این وجهه را از ایران دور کند و سرمایه گزاران 

 خارجی را جذب داخل کشور کند.

 

 

 

 

 

 

 

 


