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 1نقش شفافیت در تحقق حکمرانی مطلوب
 

 

 2هرمز یزدانی زنوز

 

 چکیده: 
بانک جهانی منعکس شییب بسان د  9191ارزیابی بانک جهانی از سییساسیی هاال اسییتا سییای ارال بآیری ار ه دی ا ار ار ل ار  سییا  

یآا ار ارسباط با بحدان اق صااال ار ه دی ا سااسب چنبانی بد  9191ار ل ار  سا   سیساسی ها ار نسب بر سآسعر بآاابانک  نااامی این 

ی، استااز نظد بانک جهان اآچک ادان اولت نکدای و مفهآم حکمدانی مطلآب را بداال نخسی سن بار ار این ل ار  مطدا ادای 

« سآسعر و حکمدانی»یآا اریصآص  9111بانک جهانی ار ل ار  سا   ابحدان اق صااال ار واقع ناشی از بحدان حکمدانی است 

ست استاعتوی بد ن ش اب ارال شفا  چهار عنصید عمبی حکمدانی مطلآب را بدشیمدای اسیت و شفا ست را یکی از این عناسد اانس ر   

امست قانآن وپاسیخ آیی و اارادا سیسس د امآاداسسک،حب بداس دسی بر اعتعاو وحب   ار نسب بر سآسیعر ، قلع  سیاا ، بهبآا حا  

ال ار نسب بر حکمدانی مطلآب بر عنآان بسیی دال مسییاعب بدا  ن ش شییفا ستبداانسیی ن از ح آب بنسااین ب یید می باشیینباار این م الر  

 بدیآراارال از ح آب ب د ومکانسسمهاال ایجاا و سباوم شفا ست بدرسی شبی استا

 

 شفا ست، حکمدانی مطلآب،ح آب ب د،سآسعرکلمات کلیدی :
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 مقدمه:

الد چر مفهآم حکمدانی مطلآب ممکن است از زمانهاال بسسار اور بداال مدام هشنا بآای ولی هنچر امدوزی 

هانی جهاال سآسعر مطدا شبا بانک ار این ارسباط مطدا است، ار ل ارشهاال بانک جهانی ار ارسباط با بدنامر

 ست هاال سآسعر و مبیدیت بخش عمآمی بد اهمست ااهش ن ش اولت ار ببار اجداال بدنامر 9191ار سا سا  

یآا ار ارسباط با بحدان اق صااال ار ه دی ا  9191ادا، ار ل ار  سا  هوران اارایی اق صااال بس  د، سااسب می

 ار  مطلآب را بداال نخس سن بار ار این لسااسب چنبانی بد اآچک ادان اولت نکدای است و مفهآم حکمدانی 

انب ار بحدان اق صااال ار واقع ناشی از بحدان حکمدانی مطدا ادای استا نآیسنبلان ل ار  م خص ادای

 هاال حکمدانی بب، عبم سآجر بر مبیدیت مب نی بد شفا ست ذاد شبی استااست و یکی از م خصر

لمللی بداال بدیآراارال اامب از ح آب ب د ار بداساسِ انظد بر اهمست محسط مساعب ار سطآا ملی و بسن

جهان مآ  و غسدقابب سج بر است، امسسسآن ح آب ب د سازمان ملب ار قطعنامر 9،9118اعتمسر وین و بدنامر اقبام 

یآا بد س آیت حکمدانی مطلآب ار سطح ملی از عدیب سأسسس نهااهاال مؤثد و پاسخ آ بداال ا46/1222شماری

سآسعر پایبار انسانی سأاسب ادای است و حکمدانی مطلآب را ار ارسباط ن ایک با پس بدا و حمایت پس بدا رشب و 

 1عملی بداال س آیت حکمدانی مطلآب اسخاذ نماینبا از ح آب ب د  اانس ر و از ا آرها یآاس ر است روشهاال

ایط هن جآامع، الد چر روشهاال بدقدارال حکمدانی مطلآب ممکن است ار جآامع مخ لف با سآجر بر شد

و  سأثسدپذیدال از نسازهاال مدام، اارایی 5پذیدال،مسئآلست، 6 ، پاسخ آیی8م فاوو باشب اما ار هد حا ، شفا ست

   بنا بد سعدیف بانک جهانی:هینبااثدبخ ی از عناسد اسلی حکمدانی مطلآب بر شمار می

اااری و منابع عمآمی را مبیدیت  حکمدانی  داینبال است ار بر مآجب هن نهااهاال عمآمی امآر عمآمی را"

نماینبا حکمدانی مطلآب این امد را بر نحآال  ارغ از سآء اس فاای و نماینب و سح ب ح آب ب د را سضمسن میمی

  "اهبا ساا و با سآجر شایس ر بر حاامست قانآن سامان می

 

  شفافیت  مفاهیم و مبانی  ،تعاریف -گفتار اول

 تعاریف و مفاهیم -اول

شآا، روا، اما بر نبرو با اقت و مآشکا ی سعدیف میامدوزی زیاا بکار می "شفا ست"اسطتا  الدچر

ار  امآرا اس فاای قدار می لسداهاال مخ لف ار حآزی ارشفا ست ار ارسباط با ارایر و اریا ت اعتعاو است 

ر هنها امکان اهب، بهدونبان قدار میاست ار با اعتعاسی ار اولت ار ای سار ش معنا علد سساست، شفا ست بر این

                                      
1 - WORLD CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS, Vienna, 14-25 June 1993 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.En?OpenDocument   
2- The Right to Development, The Commission on Human Rights  2000/64 

http://www.amun.org/final/02/CHR_II_6.pdf  
8- (Transparency 

6-  Accountability 

5- Responsiveness   

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.En?OpenDocument
http://www.amun.org/final/02/CHR_II_6.pdf


[3] 
 

هبف از شفا ست، اجازی ااان بر شهدونبان، بازار و  4هلای شآنبا باهانجام می اهب سا از هنچر اولتمی

سآان بر ها و عملکداهای ان پاسخ آ ن ر اارنبا بنابداین شفا ست را میلدوههاست سا سایدین را ار قبا  سساست

ازنبا از سسد میشآنب و ارزیابی این نهااها را هسان د و روشنسآسط نهااها من  د می من لر اعتعاسی اانست ار

این نظد شفا ست اب ارال بداال سسهسب ارزیابی و ارز  هن ار ن  ش بداال غلبر بد مسئلر عامب ی نماینبی استا یعنی 

 هنچر را ار بر نفع یآاشان استا اهنب، نریآاهنب انجام میاار دمایان مطمئن شآنب ار اارل اران هنچر هنها می

روابط اج ماعی  7سازاااز شفا ست ار ا اب لغت بر معنی وضعس ی یاا شبی است ار ارك امدال را هسان می

 ظار ااش ر سآاننب ان دضها می دضهایی اس آار است و ا داا جامعر بداساس این پسشار یک جامعر بداساس پسش

اننب و ار م ابب چر چس ال اریا ت یآاهنب اداا لذا جامعر بداساس ایر میباشنب ار ار روابط یآا چر چس ال ار

وجر شکب  سآانب بر به دینانب و اع ماا ار یک  ضاال شفاف می دضهاال مب نی بد اع ماا عمب میبدیی پسش

 حتس شبو بر مدام شآاوزنبلیاارمیب سداا ار سآرو   بان شفا ست و وضآا، اع ماا بطآر جبال یبشر

  9لسدااسأثسدقدارمی

سآاننب با ارك اامب از اوضاع بطآر هزااانر اریصآص نحآی سنها ار یک محسط شفاف است ار مدام می       

ر  ار یآا سصمسد ب سدنبا از این نظد شفا ست اب ارال مهد بداال هزااال استا یک حکمدانی شفاف، روشن 

شآا و شامب چر اسانی است و بداساس چر اس انباراهایی شآا چ آنر و چدا انجام میسازا ار هنچر انجام میمی

 لسدال شبی استا سصمسد

همچنسن شفا ست مدبآط است بر ندمها و اعما  قبرو م دوع ار ا  اال اعتعاو اریصآص سصمسماو، 

آامع ها، جالمللی و  داملی، شداتها، هژانسهاال بسناجدا و اسفست اجدا ار شامب سصمسماو و اعما  حکآمت

  1شآاااال میهاال حد رنی و س کبمب

اال و مع بد اعتعاو اق صااال، اج ماعی و شفا ست بسان د ا  ایش جدیان اوری»از ایبلای بانک جهانی 

لذاران یصآسی، اس فاای از وامها و اع بار وام لسدنبلان، ارایر یبماو اول ی، سساسی است ارباری: سدمایر

ال المللی، م  ابتً،   بان شفا ست ار سآرسی است ار  دات نهااهاال بسنو  عالس اولت هاال مالی و پآلیسساست

اعد از یک وزید اولت یا یک نهاا عمآمی، یک شدات یا یک بانک، عمباً مانع از اس دسی بر اعتعاو شبی 

 92«یا اعتعاو غلط ارایر نمایب یا اینکر ار سضمسن اسفست اعتعاو ارایر شبی قصآر نمایبا

                                      
عفد  یسد یآاهان، ار ج، سدجمر ا  سن یااباز و "آیا دست نامرئی بازار نیاز به دستکش شفاف دارد سیاست شفافیت:"هن  لآرینی،  - 4

 ا514، صا9898حکمدانی یآب بنسان سآسعر، مدا  پروه هاال مجلس،چاپ او  ،
7 -  Oxford Dictionary 

9 - Parth. J. Shah, “Transparency Guarantees in Amartya Sen`s Development as Freedom”, 

www.ccsindia.org/transp_guarantees.pdf   
1 - Burkart, Holzner, “The Transparency Syndrome in Global Change”, 

 University of Pittsburgh: Sociology,2003, www.pitt.edu/~socdept/faculty/holzner.html 
92 – Ibid.  

http://www.ccsindia.org/transp_guarantees.pdf
http://www.pitt.edu/~socdept/faculty/holzner.html
http://www.pitt.edu/~socdept/faculty/holzner.html
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آان رای حلی بداال مسایب م نآع، همچآن نآساناو بازارهاال مالی، سخدیب محسط زیست، شفا ست بر عن

پآل آیی و  ساا شنای ر شبی استا اما با مخالفان زیااال نس  روبدو شبی است بر ویری اسانی ار مآرا نظارو 

لع ی اشخاص سازی مطسآانب قبرو را از اارنبلان سابب اسدار بشآا، میلسدنب و اعتعاسی ار ا  ا میقدار می

  اشبی، من  ب نمایب

ار هد سآرو بر ویری بعب از بحدان مالی شدب هسسا، شفا ست ار اس آر اار بانک جهانی و سنبوب 

المللی پآ  قدار لد  ر استا زیدا قاار است ر ای، سآسعر، بازارها و حکمدانی را سحت سأثسد قدار اهبا وضآا بسن

 آیی سدال ب سدنب و پاسخسازا سا سصمسماو سساسی هلاهانرمدام را قاار میبس  د و سهسد شبن ار اعتعاو، 

 اولت را ارس ا ااای و حآزی  ساا را ااهش اهنبا

 

 مبانی شفا ست -اوم 

 شفا ست و  ساا - 9

مثب ایذ رشآی از  99ااننب ساا را عمآماً سآء اس فاای از مناسب اول ی بداال سأمسن منا ع شخصی سعدیف می

سآال م اماو یا لد  ن امسسسآن ار یدیبها یا ارایر یبماو اول یاار یک محسط  اسب، سساس مباران یا اارانان 

انب، با سآء اس فاای از قبرو عمآمی ار بر هنها اعطا شبی است، بطآر غسدقانآنی و یا اسانی ار بر هنها وابس ر

حکمدانی مطلآب  انب و ساا بر اب سسس د امآاداسسک سدایت می انبوزنبا سأثسد لس دایناشایست، ثدوو می

لذا  ابانهاال ایتقی اولت را سست میوثباو نهااهاال امآاداسسک و پایر نمآایو حاامست قانآن را سخدیب 

 ارغ از  اننب و این احساسانب بر عآرال ار ااثد مدام سمایب بر  ساا پسبا میم کب مضاعف ایتقی بدوز می

  91شآااقانآنی، ار هینبی لس د  یا  ر و نهای اً  ساا از سآال جامعر پذید  ر می سعدیف

سآانب بر بدابدال شهدونبان ار م ابب قانآن لطمر زای و حاامست قانآن را سست نمایبا اسانی ار با  ساا می

ن یکسان ار م ابب قانآ رسنبسآاننب بپداازنب و نمیرسنب و هنهایی ار نمیپداایت رشآی بر ح آب قانآنی یآا می

نسس نب و ار چنسن  ضایی عمتً قانآن حااد نسست و اسآالً بدیآراارال از بدیی ح آب   ط با حذف  ساا 

هاال ایک اسآرال، نخب ان بر یاعد  دس هاال مآجآا بداال  ساا ار حکآمت همچنسن ار رژید پذید استاامکان

قبرو اارنب سا با ایذ رشآی و امسسسآن و س لب حسابهاال بانکی اهب، ان س ی زیااال بداال چسبسبن بر بر هنها می

سآانب محآرال باشب بداال ااش ن ان س ی جهت حمایت از چنسن رژیمهایی، یآا را پد نماینبا بنابداین زمسنر  ساا می

 شآااسحت چنسن شدایطی اب حآزی ح آب ب د هشف ر می

عآامب اول ی سنها ار یک محسط شفاف  بدقدارال یک سسس د چک و باالنس مؤثد و پاسخ آ نمآان

پذید استا لذا سسس د بایب عآرال باشب ار امکان ا  اال  ساا را ببهب و این سنها با امکان اس دسی بر امکان

                                      
99  - Marella Buckley ,"Anti Corruption Initiatives and Human Rights:the Potentials" in, Human 

Rights and Good Governance, , Kluwer law international 2002, p.173. 
91 - “Report, 9th ANNUAL OSCE PA SESSION”, 6-10 Julay 2000, Bucharest, 

http://www.parliament.ge/PARL_99/committees/foreign/report_bucharest_en.htm 

http://www.parliament.ge/PARL_99/committees/foreign/report_bucharest_en.htm
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هبف « یاب شفا ست مال»المللی پآ  ار سبوین سنبوب بسنااعتعاو اول ی و حسابهاال اول ی ممکن یآاهب بآا

ها و ارهمبهاال عمآمی ذاد ادای و  دضهایی ار اب س  د اول ها ار قبا  ه ینریآا را پاسخ آ نمآان هد چر ب

بداساس هنها اس آار است بر این سآرو بسان شبی است ار شفا ست مؤثد و پسآس ر، منجد بر پاسخ آیی بس  د 

  98اهب شباآیآاهب شب و پاسخ آیی بس  د و پسآس ر، منجد بر منصفانر واارا بآان سساس هاال مالی وااهش  ساا ی

همس   ساا مس ل م س آیت همر جنبر سنظسماو حکمدانی است ار از عدیب هن ار هد سآرو ااهش مآ  ست

هزااال  ها،اال نظسد ااالس دال مس  ب، هزااال اعتعاو و رسانرشآنب و عناسد لس دایاعما  حکآم ی ظاهد می

ال ار ممانعت از  ساا مؤثدنبا هسچسک ها و م ارات عمآمی، ان خاباو مناسب و قانآن ذارNGOاج ماعاو، 

ر سآانب ار قلع  ساا مؤثد ا  ب الد ار ای د عناسد حضآاز این عناسد ار یک جامعر امآاداسسک بر سنهایی نمی

نب بآجآا هیب و سآانباش ر باشنب وسنها یک چک و باالنس م  اعع است ار با ارسباط و روابط بسن این عناسد می

بداال اارادا ارست این عناسد بر سنهایی و ار ارسباط با همبی د اس دسی بر اااهش اهب ساا را سا حب مع آلی 

اعتعاو و شفا ست امدال ضدورال است و ببون وجآا شفا ست و ار   بان اس دسی بر اعتعاو مآارا  ساا ا  ا 

 ن بی و مدسکبسن  ساا مجبآر بر پاسخ آیی نخآاهنب بآاا

 

 شفا ست و امآاداسی  -1

ی حکآمت جمعی است ار ار هن از بسسارال لحاظ، اعضاال اج ماع، بطآر مس  سد یا غسدمس  سد، امآاداس»

از پسش  96ا«سآاننب شدات ااش ر باشنبشآا، شدات اارنب یا میهایی ار بر همر هنها مدبآط میار لد  ن سصمسد

و اوام هد اج ماع   دضهاال هاال امآاداسی وجآا اج ماعی است ار ار هن انسجام وجآا ااش ر باشبا رشب

امآاداسسک بس  ی بسسار بر روا وحبو و احساس م  دك اعضاال هن ااراا هد چر شبو و عمب هلاهی ار 

  اج ماع ام د شآا، امآاداسی ار هن اج ماع از اعمسنان ام دال بدیآراار یآاهب بآاا

ش ااای اولت ا  ای لسدال ار یک  ضاال شفاف، اع ماا عمآمی را برم ارات مؤثد مدام ار  داینب سصمسد

ضا شآاا بداال مؤثد بآان م ارات و شفاف بآان  اال قآال میو منجد بر بدقدارال یک سسس د امآاداسی با پایر

داسی لسدال م ارات نماینب و امآانساز بر ااش ن هلاهی و اعتعاو یآاهب بآا سا مدام هلاهانر ار  داینب سصمسد

 سعسسن سدنآشت یآا نسستاچس ال ج  م ارات هلاهانر و مؤثد مدام ار 

و   95 کدال امآاداسیی اسیت ار ار سر م آلر یتسر مس آا   امآاداسیی ،شیدط  یکی از شیدایط  همچنسن 

سبارك اعتعاو یکی از هنها اسییت ار بر شییهد ونبان امکان مسبهب بداسییاس هنها هآشییسارانر عمب اننبازوا    

 مسماو ار پ ت ارهاال بس ر لد  ر شآا وشیدایط امآاداسیی بر زوا  یآا امآاداسی منجد می شآااوق ی سص  

                                      
98 - ( The IMF Fiscal Transprancy Code ) 

 ا17صا ا9878،  دیبدز مجسبال ، ن د یآارزمی، چاپ او ، سهدان  دموکراسی اآهن اار  ، - 96
ر ، ، اآهن اا مطالعر بس  د ،رجاك برشدایط  کدال امآاداسی عبارسنب از :سبارك اعتعاو ، همآز  و پدور  و هندهاال م اوری ابداال  - 95

 ا 189 پس سن، ص
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از مدام پنهان بمانب،ن سجر سباهی م یارات عمآمی شهدونبان استا ار این حالت نر سنها بدا امآاداسی ااهش  

 94می یابب،بلکر ار بدا باقسمانبی نس  ژر اال امآاداسی ااهش می یاببا

د اعضییاال جامعر ببون ااشیی ن  سبارك وسییسع اعتعاو از شییدایط  کدال هد امآ اداسییی مآ  ی اسییتاال  

اعتعاو الزم بداال سصیمسد لسدال ع تنی، یا بد اسیاس ل ارشیهاال  دیبکارانر، ار باری مسایب مهد م  داا سصمسد    

ب سدنب، یابداال سصییمسد لسدال نماینبی ان خاب اننب،بایب من ظد  اجعر باشیینبا امآاداسییی از اج ماع نسدو می لسداو 

ازاین نظدپنهانکارال اشمن امآاداسی است وممکن است بر یاعدلحاظ بدیی یک امد مدبآط بر هم ان اسیت و  

مصیلح ها ،نهای ا بر بی یبدال لسی دای مدام از مسیایلی ار مآرا عتقر هم ان اسیت بسنجامبا ار این سآرو بنساا     

م ییارات هلاهانر سییسییت می شییآاوپنهانکارال و بی اع مااال بر مدام بر سییآرو اور باعب،مآجر شیینای ر می     

امحبوایت عمبال ار م ابب جدیان ایبار و اعتعاو با لطمر زان بر شدایط  کدال امآاداسی هغاز می شآاو شآا

نهای ا بدیی امآر را از حآزی امآاداسیی یارج می سیازا و چنسن ان اشی ر مس یآا ار عامر مدام ستحست سصمسد     

 لسدال ار این امآر را نبارنبوبر این سآرو بدا امآاداسی اآسای مس آاا

  

 شفا ست و پاسخ آیی -8

هاال انب ار ا داا جامعر،شانس بسسار ام دال اارنب ار بد روال سصمسدمبا عان مدام ساالرال بد این ع سبی

سی نماینبی ها م ارات  عا  ااش ر باشنب، امآادالسدالاارال ار  داینب سصمسداول ی سأثسدلذاربآای یا بطآر معنی

و  علت ضعف مدام ساالرالااننبم ارات  عا  ا داا و لدوهها ایجاا میساالر،  دست و  ضاال ام دال بداال 

هاال سساس ی، بلکر بر یاعد ناسآانی و نارسایی ار نر بر یاعد سآسسر ار این یصآص عملکدا ضعسف ا آرها

 غد بدل ارال ان خاباو هزاا وسدشهدونبان بسسارال از ا آرهاال ارحا  سآسعر، عل اها بآای استاجداال سساست

انب و این شهدونبان مجبآرنب از قآانسن و لسدال انار لذاش ر شبیلذارال و سصمسداالنر، از  داینب سساستعا

سضمسن انب و اقب روشی بداال رسسبلی بر شکایاو وم دراسی سبعست اننب ار ار  ضاال غسدشفاف سصآیب شبی

 ح آب مدام هس نبا

ازار همس  بر یک نظام مدام ساالر و بمآ  ست سدف بدل ارال ان خاباو هزاا اا ی نسستا السب لذار لذا

محآر پایبار، بر نهااهاال اسلی پاسخ آیی بس  ی اارا ار با اسکاء بر این نهااها ب آان اولت و اارل اران اول ی 

را بر سآرو روزانر پاسخ آ ن ر ااشتا از عدف ای د ا انبن اولت بر ااالای بداال حب مآضآعاو روزمدی 

بد و پده ینر و غسدعملی استا لذا حکمدانی مدام ساالر نسازمنب ساز و اارال است ار مدام و اد اهمست، زمان

                                      
بعب اسییت ار عبارسنب از :پهناورال ،ژر ا و بدااپهناورال مسییئلر اال اسییت امی و عبارو اسییت از نسییبت سعبااال از ا داا   8امآاداسییی ااراال  - 94

ارو از این سآاننب شدات ااش ر باشنباژر اال امآاداسی عباج ماع ار از سصمسد لسدال ساثسد می پذیدنبو ار لد  ن هن سصمسد شدات اارنب یا می 

اسییت ار م ییارات ا داا ار سصییمسماو نهایی وواقعی سا چر حب مآثد اسییت و هیا این سصییمسماو سآسییط یک  دا یا لدوهی از ا داا قابب ل ب ما  

ر منبع سآرو لسداابداال مطالعر بس  د رجاك بشیبن اسیتا و بدا امآاداسیی عبارو از این اسیت ار ار چر مسایلی بایب سصمسد لسدال م ارا ی     

 قبلی
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بر عآر عااال و اد ه ینر شکایاو یآا را ار ناشی از عملکدا اولت است، پس سدال نماینب و ار واقع اولت و 

 عآامب هن را ار م ابب عملکداشان پاسخ آ ن ر اارنبا

ام امکان نظارو بد اعما  اولت را ااش ر باشنب و ار جدیان چنب و چآن بداال سح ب این امد الزم است مد

هاال اولت و عآامب هن قدار لسدنبا لذا اولت بایب قانآناً م عهب بر ا  اال همار و اعتعاو اریصآص  عالست

ن نظد از ایهاال اولت را ببهبا اار و اقسب ار امکان ارزیابی  عالستهاال یآا باشب همار و اعتعاو معنی عالست

آامب هن را ناپذید از  داینبال است ار ب آان اولت و عاس دسی بر اعتعاو مع بد و شفا ست بس  د، الزمر اج ناب

ار قبا  اعمال ان بر پاسخ آیی  دایآانب و ار  ضایی ار ن  ها و مسئآلس ها روشن و سعدیف شبی نسس نب و 

 ان پاسخ آیی وجآا نخآاهب ااشتااعتعاسی نس  از  عالس هاال اولت اراست نباشب،امک

 

 شفا ست و سآسعر پایبار - 6

هبف م خص سساست سآسعر اق صااال، ارس اال اس انباراهاال زنبلی ار سداسد جهان و سأمسن مس مد 

ظد اال مب ن سآسعرامدوزی ااالها و یبماو بداال جمعست ار حا  ا  ایش استا هم مان با سحآ  سساست سآسعر ،

از محسط زیست است و عبالت اج ماعی بر همدای اارا و از هن بر عنآان سآسعر پایبار  ار پی حفاظت است ار

اال است ار نسازهاال زمان حا  را ببون اینکر نسلهاال بعبال بداال سأمسن نسازهاال شآااسآسعر پایبار، سآسعریاا می

ار از سر جنبر ب آانب پایبارال سآانب پایبار بر حساب هیب اال میسآسعر 97یآا اچار م کب شآنب، بدهورای نمایبا

 یآا را حفظ نمایبا

الف ی از نظد اق صااال: یک سسس د اق صااال پایبار بایب از عهبی سأمسن و سآلسب ااال و یبماو ار عی زمان 

بدهیبا بر عآرال ار سطآا قابب مبیدیت اولت و ار حباقب مانبن ببهی یارجی حفظ شبی و از بد هد یآران 

 انجامب، پدهس  شآاا هبام ا اورزال یا سآلسب سنع ی میسآازن بخ ی ار بر ان

ب ی از ن طر نظد محسطی: یک سسس د پایبار بر لحاظ زیست مسحطی بایب قاار باشب منابع پایر را بر سآرو 

بداارال بسش از حب منابع سجبیب شآنبی یا   ار بد اار اداهاال عبسعی پدهس  سثبست شبی حفظ نمایب، از بهدی 

 لذارال مآجآا قاببضمن منابع غسد قابب سجبیب را سا هن حب مآرا اس فاای قدار اهب ار با سدمایرنمآای و ار 

جای  ینی باشنبا این وضعست شامب حفظ سنآع زیس ی، ثباو جآال و حفظ ساید عملکداهاال ااآسسس می ار 

 رونب نس  یآاهب بآاامعمآالً ج ء منابع بر شمار نمی

نظام اج ماعی پایبار بایب بر بدابدال ار سآزیع است یا  ر، یبماو اج ماعی  ج ی از ن طر نظد اج ماعی: یک

از جملر بهباشت و همآز  هم انی را ار حب نساز سأمسن نمایب و بر ارزشهایی نظسد بدابدال جنسی، ثباو سساسی 

  99و م ارات جمعی است پسبا نمایبا

                                      
 ا9879،غتمدضا هزاا، ن د نی، چاپ او ، سهدان مباحث اساسی اقتصاد توسعهمسد جدالب ، - 11

 ا9285، صا 
 51، شماری 9898رس د سابدال  د ، مجلر سپهد ،زمس ان  " اصول اساسی توسعه پایدار "ماهدیس جاناسان - 99
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واقعی هد شخص اانس ر و یااهورال ادای  مجمع عمآمی سازمان ملب ار اعتمسر ه اری یآا سآسعر را حب

ست از انب ار الزم ااست ار زنان و مداان و اآااان ان حب اارنب  ارغ از لدسن ی زنبلی اننب و اضا ر می

هسچ ستشی بداال یارج نمآان انسانها از شدایط غسدانسانی   د مفدط،  دولذار ن آا و بداال رسسبن بر این اهباف 

الزم  هاال مالی، پآلی و سجارالالمللی بداال سسس دب، شفا ست را ار سطآا ملی و بسناز جملر: حکمدانی مطلآ

  91ااانس ر است

بداال نسب بر سآسعر پایبار از لحاظ هد سر محآر، شفا ست ن ش اساسی ااراا از نظد اق صااال رشب اق صااال 

بحدان  جهانی یکی از عآامب پایبار مس ل م ثباو اق صاا اتن است ار اس خآ  بحدانهاال مالی ن آاا بانک

مالی ار ا آرهاال هسساال شدقی را   بان شفا ست ارزیابی ادای است چنانچر قبتً ار مبحث مدبآط بر  ساا 

س هاال شآا و اثدبخ ی و اارایی  عالبحث شب شفا ست  ساا را ااهش ااای و مآجب سخصسص بهسنر بآاجر می

نمایب و رقابت و وروا و یدوج را ار بازار سسهسب میبدا و اولت و همچنسن بخش یصآسی را باال می

 ایاببلسداا و ار نهایت ارهمب سدانر نایالص ملی ا  ایش میلذارال نس  ار بازار شفاف به د سآرو میسدمایر

امعر لسدال از سآال ا داا معمآلی ج ار اغلب مآارا شایصهایی ار مدبآط بر محسط زیست سالد هس نب قابب انبازی

لسدنبا ار این راس ا هاال زیست محسطی را با اب ارهاال یاص یآا انبازی میارلانهاال یاسی هلآالینسست و 

هاال یآا ارایر اهنب و اوالً بایب سازمانهاال اایلی ار اقباماو هنها مخب محسط زیست است، ل ارشی از  عالست

 ارا بطآر مدسب من  د نماینب ها و شایصهاال مدبآعرسازمانهاال م آلی محسط زیست نس  بایب مس ان هلآالی

سآانب بر از ن طر نظد اج ماعی چنانکر قبتً نس  بحث شب، شفا ست اوالً با باال بدان حس اع ماا عمآمی می

انسجام اج ماعی امک نمایب همچنسن با ااهش  ساا و ن ش هن ار ارسباط با بهبآا وضعست اق صااال و سسهسب 

ب ار جلآلسدال از ایجاا شکاف عب اسی امک نمایب و پایبار اج ماعی را سآانامکان وروا و یدوج بر بازار می

 ا  ایش اهبا

 

 شفا ست و ح آب ب د -5

بر  اچر شیفا ست ار اب با بس ی د از جنبر اب ارال مطدا شیبی اسیت اما شفا ست  از هنجارهاال جبال است    الد

ر ارسباط اسی و ح آب ب د است و اعنآان یک هنجار، شفا ست و باز بآان بخ ی از سسس د ارزشی لسبدا  امآاد

بر حب اسی دسی بر اعتعاو ار اعتمسر جهانی ح آب ب د) ماای  الذا شیآنب با ای د ح آب و سکالسف متحظر می

(، سصییدیح شییبی اسییت و چنانکر ذاد شییب اسیی دسییی بر 91المللی ح آب مبنی و سییساسییی )ماای بسن مسثاب( و 91

 هیباهزااال ع سبی و بسان بآای و همچنسن اساس شفا ست بر حساب می اعتعاو ار واقع ار ارسباط سن اسنگ با

عتوی بد هنچر ذاد شیییب شیییفا ست از جنبر اب ارال امک مؤثدال بر حمایت و بدیآراارال از ح آب ب ییید  

نمایبا الد چر سفکد حکمدانی مطلآب ال اماً با سفکد ح آب ب ید مآازال نسس نب ولی مفهآم حکمدانی مطلآب  می

                                      
91-  UN Millenium Declaration, A/RES/55/2.   
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ر عنآان مکانسسید حمای ی ار ستشهاال مدبآط بر ا  ایش حمایت قانآنی از ح آب اق صااال اج ماعی و  سآانب بمی

  دهن ی ا داا، عمب نمایبا

فاهسمی چآن: م مفهآم شفا ست و اس دسی بر اعتعاو بطآر سن اسن ی ار ارسباط باچنانکر قبت ذاد شب 

تعاسی ضایی ار ن  ها و مسئآلس ها م خص نباشب و اعو حاامست قانآن استا ار   ،قلع  ساا،پاسخ آیی سآسعر،

یآاهب شبا  اارو حاامست قانآنی نس  یبشر یار مآرا  عالس ها ار اس دس نباشب پاسخ آیی امکان پذید نبآا

اعتعاو، ایالآلی بسن شهدونبان و اولت وجآا نخآاهب ااشت و  ساا و اس دسی بر اسآالً ببون شفا ست و 

شفا ست راهی است بر سآال اینکر منعکس نمایب ار جامعر  12ارو بر راح ی اشاعر یآاهب یا تسآء اس فاای از قب

اال ار حاامست قانآن از   بان نمایبا یبشرلذرا و هدلآنر ان د  بد مبیدیت عمآمی را سسهسب میچر می

د شفا ست قبرو و از این نظانب بداال پایما  شبن ح آب مدام و سآء اس فاای از بسنب، محسط را مهسا میشفا ست می

 هیباالزمر بدیآراارال اامب از ح آب ب د بر حساب می

 

 مح آاال شفا ست  -لف اراوم 

 ساای و روشن بآان قآانسن -او  

رسب همان معنی ساای شفا ست استا یعنی قانآن و م دراو بر بر ذهن می ار این ارسباط  اولسن چس ال ار

ی ار ار انبا چر ح آقاون چنسن ویرلی، بآا و نبآا قانآن سفاوسی نمیساالی قابب  هد بداال عمآم باشب، ب

شآنب و چر سکالسف بایب بداال مدام قابب  هد باشب سا مدام بر ساالی ح آب یآا را مطالبر قالب قآانسن م عسن می

را مؤایذی  السآان اسو سکالسف یآا را انجام اهنبا قانآنی ار بداال مدام قابب  هد نسست، بر یاعد ن ض هن نمی

سآاننب ح آب یآا را مطالبر نماینباار واقع الد قانآن بداال مدام اآچر و بازار نآش ر شبی ادا و مدام نس  نمی

اننب، شآنب یا بداال مطالبر ح آب یآا بر هن رجآع میاست، و این همسن مدام هس نب ار ار ااالاهها محاامر می

 ی وات و قضاو نس بعضاً از سفسسد هن عاج  بماننبا پس بایب بداال هنان قابب  هد باشب، نر اینک

 

 سعسسب اقسب مسئآلس ها و ن  ها  -اوم 

ن  ها و مسئآلس ها بایب بر اقت سعدیف شبی باشباببون سعدیف اقسب ن  ها و مسئآلست ،یک سای ار ایجاا ار

اهب پذید نخآامکان امکان پاسخ آ نمآان اولت و نهااهاال اول ی ار یکی از اراان حکمدانی مطلآب است،

بآاا ار این راس ا بایب ن ش و مسئآلس هاال اولت از ب سر بخش عمآمی بر روشنی سفکسک شبی باشب سا اساسی بداال 

ی هاال السبال شفا ست بر ویری ار حآزپاسخ آیی ار قبا  عدا و اجداال سساس ها، معسن شآا و این امد از جنبر

ار وظسفر اسلی هنها اعما  وظایف اول ی است و لذا  می شآا ااهاییامد شامب سمامی نهاین شفا ست مالی استا 

                                      
12 - Ida Elisabeth Koch,"Good Governance And The Implementation Of Economic,Social and 

Cultural Rights", In,  Human Rights and Good Governance, Kluwer law international 2002. p.87. 
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شآا و همچنسن شامب نهااهاال غسدان فاعی ار یبماو غسدبازارال سمامی واحبهاال ملی و محلی اولت را شامب می

 شآااهاال مالی اولت بدیآراارنب نس  میاهنب و از حمایتارایر می

ی لذارال و قضییایی بایب بر یآبهاال اجدایی، قانآنو بسن شییایرس سییسد مسییئآلس ها بسن سییطآا مخ لف اولت   

ننبی هاال ه ینر ام ییخص شییبی باشییبا ار این راسیی ا بایب مسییئآلس هاال مدبآط بر سجمسع ارهمبهاال اولت بخش

هاال اجدایی و ارهمبها، سآزیع قبرو بسن سطآا مخ لف حکآمت و ار هد سطح از حکآمت، ن ش مالی شایر

وبی م ییخص شییبی باشییب ار معمآالً ار قآانسن اسییاسییی بایب این اار سییآرو لسدااسعسسن     لذارال، بر خقانآن

اال اسییت ار ا ییآرهاال ارحا  لذار را بر چالش ا ییسبی اسییتا مدزهاال اولت و بخش عمآمی وظسفر پسچسبی

 بداال امک بر وضیآا ار سیای ار اولت، الزم اسیت ار  با ان  ار یک چارو سازمانی پسآس ر، جامع و بر روز،   

 سای ار اولت و ب سر بخش عمآمی ن ان ااای شآا ا

 

  اس دسی بر اسناا اول ی قآانسن و م دراو و اعتع ازی قابلست  -سآم

اشب لذارال ار قبب از سبوین قانآن بر نحآال بشفا ست ار بد اارنبی این معنی است ار بحثهاال مجالس قانآن

لسدال سخاذ چنسن سصمسماسی را بباننبا همچنسن به د است رأالار بر سمع و نظد مدام بدسب سا مدام ب آاننب االیب ا

آاننب ار ااننب، ب بداال قآانسن با رأال مخفی نباشب سا ار سآرو سصآیب قآانسنی ار مدام هنها را نامناسب می

ان خاباو بعبال با هلاهی بس  دال است بر ان خاب ب ننبا قآانسن بعب از سصآیب بایب با سمام ج یساو مدبآط بر 

انآن ،بر اعتع عمآم بدسبا ان  ار قانآن و رسانبن هن بر اعتع مدام ح ی امدوزی ار وسایب ارسباط جمعی ق

ن قانآن بایب عتوی بد ه شآاالس د  یا  ر است و عصد ارسباعاو و اعتعاو نام لد  ر است بر یآبی انجام نمی

جعر نماینب و اولت مآظف است این م خص نمایب ار ار سآرو سضمسن ن بن ح آب مدام بایب بر اجا مدا

مداجع را سأسسس و نحآی اس دسی بر هنها را بر عآر لس دای بر اعتع مدام بدسانباهمچنسن الزم است ار ضمانت 

هاال نامرسنها و هیهاال جبدانی مناسب ار نظد لد  ر شآاابخ نامراجداال قآال، پ  آانر قآانسن بآای و مکانسسد

شآنب بایب ار ای سار م  اضسان قدار لسدنب و بایب اااراو اول ی مل م بر ارایر اعتعاو اایلی ار اغلب من  د نمی

 ها بر مداجعر اننبلان باشنبانامرها و هیسناریصآص این بخ نامر

 

 قابلست اس دسی عمآم بر اعتعاو مالی -چهارم

 امع بآانمالی استا جقابلست اس دسی عمآم بر اعتعاو مالی یکی از یصآسساو سعدیف شبی شفا ست 

هاال مالی و سعهب بر ان  ار اعتعاو مالی، ار اس دسی عمآم بر اعتعاو از اهمست اعتعاو ار مآرا  عالست

منعکس اننبی  عالس هاال مالی لذش ر، جارال و عدحهاال اولت باشبا بایب اساسی بدیآراارنبااعتعاو ارایر شبی 

هاال بسنیهاال اولسر ار سبوین بآاجر، بازاهی و پسشبسنیدای با پسشاعتعاو جامع شامب ل ار  بآاجر ساالنر هم

هاال ها و وضعست الی اولت از نظد حسابها،  عالس هاال شبر مالی، ببهسها و ااراییاولسر بداال هن، مالساسها و ه ینر

 ها استااهی و رویربآاجر و اسآ  ل ار 
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لسدنبی  شآنب بایب ار بدار بداال ارایر بر عمآم سهسر میاسناا بآاجر، حسابهاال مالی و ای د ل ارشهاال مالی 

اعتعاو مدبآط بر بآاجر بایب عآرال ارایر شآا ار قابب  ااال و یارج از بآاجر باشنبسمامی  عالس هاال بآاجر

 او سا  هاال الساو بآاجر بداالبسنیم ایسر باشب و معمآالً شامب بازای عملکدا او سا  مالی م آالی همدای با پسش

سد شبن سصآید بآاجر سا  جارال بایب اعتعاو مدبآط بر اجداال بآاجر سا  لذش ر نس  هینبی باشبا بداال روشن

ار اسناا بآاجر منعکس شآاا همچنسن بایب م خص شآا ار اعتعاو مدبآط بر بازای، مآق ی است یا نهاییا 

ی هاال نی بسان شآا و مبالغی ار بداال پدااسمامی سغسسداو ار رایفهاال بآاجر همدای با االیب سغسسد بایب بر رو 

ار  را شآا بایب بر روشنی منظآر شبی باشبا عالس هاال شبر مالیغسدم دقبر مثب حآااث عبسعی ار نظد لد  ر می

ب لسدنب ار الد بطآر همس  ی انجام شآنشآا و ار معدض رسسبلی قانآنی و عمآمی قدار نمیبآاجر ثبت نمی

 اشآنبمیمنجد بر   بان شفا ست 

اال، اامب، عتوی بد اینها اعتعاو بایب از اسفست مناسب بدیآراار بآای و مع بد باشب و بایب بطآر اوری

روشن، پسآس ر و ار عباراو ساای و روشن ارایر شآاا ار این راس ا، اسفست اعتعاو ارایر شبی ار م ایسر با 

 ن، سضمسن شآاا پسآس  ی ار اسب اعتعاو و شکباس انباراها بایب سآسط یک نهاا بازرسی بسدون از سازما

اهب سا سغسسداو بر عمب همبی ار عآ  زمان، سازا و اجازی میاعتعاو ارایر شبی، قابلست م ایسر هنها را ممکن می

ارزیابی شآنبا عتوی بد ارایر اعتعاو، شایصها و رو  ارزیابی این اعتعاو نس  بایب بطآر اامب بسان شآاا این 

  سد رو  مهمی است بداال جلآلسدال از ای فا یا انحداف اعتعاو ارایر شبیاب سب

 

 های ایجاد شفافیتمکانیسم -گفتار سوم

 چرخش آزاد اطالعات -اول

لسدا و از این نظد ار چدیش هزاا اعتعاو اعتعاو معمآالً بر یآاال یآا ار اس دس ا داا قدار نمی

سآان با م دراو و نهااها بداال لس د  شفا ست امک ب سدنبا شفا ست را میالزمر شفا ست است، اول ها بایب از 

 ها و این دنت لس د  ااا عتوی بد اینها اانالهاال نهااالاال نظسد سلآی یآن، راایآ، روزنامراانالهاال مخ لف رسانر

بسان و مطبآعاو جهت م ارات شهدونبان بداال ابداز عتیب یآا و اریا ت بازیآرا از هنها الزم استا هزااال 

 اننب ار چنسن اانالهایی باز هس نباهزاا سضمسن می

انب بداال بهبآا شفا ست از عدیب چدیر هزاا اعتعاو یسلی از اول ها قآانسن ا  ا بداال یآا سحمسب نمآای

 ابهیبر سصآیب رسسب و ایسداً قآانسن م  9171بداال مثا  قانآن هزااال اعتعاو ار ایاالو م حبی همدیکا ار سا  

 اار ای د ا آرها، نظسد ه دی اال جنآبی، نامسبسا، مآزامبسک و مال ال بر سصآیب رسسبی است 

هارس نهااهاال اول ی و وار این راس ا  اعتعاو الزم را ار ای سار م  اضسان قداراهنب بایب نهااهاال اول ی

 ت اعتعاو بر اعتع عمآم اهنب بایب م خص شبی و روشهاال اریاا اسد و اشخاسی ار اعتعاو را ارایر می

است  مالزبر منظآر ایجاا شفا ست،هاال مناسب بداال ایذ اعتعاو ار اس دس باشبابدسب و اوراب و س اضانامر

 سارال و اال ایار اااراو اول ی سآسط قانآن مل م بر ارایر اعتعاو بر م  ضایان باشنب و همسنطآر اعتعاو اوری
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 اضسان بایب مطلع باشنب ار ار سآرو یآااارال م اماو عمآمی از ارایر اجبارال من  د نماینبا همسنطآر م 

 اعتعاو بر چر مدجعی مداجعر نماینبا

راآراها  ارغ از شکب و نحآی سنظسد هنها، بایب ار شکلی بر  دا اریآاست اننبی ارایر شآا ار  دا یآاهان 

ف ار اس دس ااش ر باشنباار ارایر اعتعاو هن است و بر این منظآر بن اهها بایب اعتعاو را ار شکلهاال مخ ل

نبایب مبالغ ل اف از م  اضی اریا ت شآا بر نحآال ار بر این علت ممکن است عبی زیااال از اریآاست 

اعتعاو منصدف شآنب، مبالغ بایب مع آ  و از قانآن واحبال پسدوال نماینب و ار مآاراال ار اعتعاو اریا  ی 

اال علمی و همآزشی است، قسم ها بایب   ط ار بد لسدنبی مصارف رسانر بداال مصارف سجارال نسست و بداال

هاال مس  سد جس جآ، ن د و بازبسنی باشبا ار مآاقعی ار اعتعاو ار ارسباط با منا ع عمآمی است و ار ه ینر

ای ان ر هاال اولت است و منا ع مس  سد سجارال اریآاست اننبی را ار بد نبارا، اعتعاو بایبارسباط با  عالست

  یا با ام دین ه ینر ارایر شآاا

 

 استفاده از تکنولوژی ارتباطات و اطالعات  -دوم

هاال ان  ا  و ارزیابی اعتعاو را ااهش ااای و امکان اس سابی سدیع بر اعتعاو امدوزی ان تب اعتعاسی، ه ینر

آامنب ر سح ب شفا ست بسسار سسآانب اهاال سخصصی و سحلسب سجدبی هنها را سسهسب ادای است ار میو ااای

است، حآزی ح آب ب د و حکمدانی استا  19ICTهاال مهمی ار حساس و سأثسدبداار از ار مسان حآزی اباشب

ICT و از این  ا ببا سسهسب سمدا  زاایی اعتعاو حساسی بداال حکمدانی، هدم ان د  قبرو را بر چالش می

هاال ا  ی روابط بسن بن اههاال عمآمی، نسمر عمآمی و عدیب روابط عمآاال بسن حکآمت و جامعر با شبکر

  11اشآایصآسی جای  ین می

، این سکنآلآژال منا ع اق صااال و اج ماعی ICTبر علت ظد ست محبوا ا آرهاال جنآب ار اس فاای از 

بی ش ام دال بداال این ا آرها بر همدای ااش ر استا بداال س آیت این ا آرها از این نظد سر اس داسرال پس نهاا

 :است
 ICTالمللی با سآجر بر حمایت از سآسعر پایبار و همکاریهاال بسن - 

را ار ارسباط با سآسعر  ICTهاال م آرسی بر ا آرهاال   سد بر عآرال ار مناسب دین نآع ارایر امک -

 انسانی ان خاب نماینبا

 حفظ و بهبآا اب ارهاال اعتعاسی قبلی سا حبال ار مناسب باشبا -

سآااها یا از هیدین مبلهاال هن محدوم هس نب، عمبساً بی ICTهاال ارحا  سآسعر از مدامی ار ار ا آر

ا  ارال هاال ندمسآااال ار بسن هنها بس  د از مداان است( هس نبا علت این امد اینست ار بدنامرو زنان )ار بی

                                      
19 – Information and Communication Technology  
11 -  Andrey N. Selian “ICTs in Support of Human Rights, Democracy and Good Governance,” 

p.17.    

 www.itu.int/osg/spu/wsis-themes/humanrights/ICTs%20and%20HR.pdf  

http://www.itu.int/osg/spu/wsis-themes/humanrights/ICTs%20and%20HR.pdf
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نآیسنبا لذا انب ار ب آاننب بخآاننب و بشآنب و بداال اسانی عداحی شبیعمبساً ار ا آرهاال سآسعر یا  ر سآلسب می

سآااال ار هنها باالست، مفسب نخآاهب بآا و از این نظد ار ا آرهایی ار سطح بی ICTسِدف وجآا سکنآلآژال 

اب بایاً بایب هن را م ناسب با سطآا  دهن ی و  ICTسأاسب ادا و ار ان  ا   ICTاست ار بایب بد نآع مناسب 

ها روا سآا ببدا و بدابدال  دستان ظار می ICTا سا جامعر ار الست یآا از هنچر ار از همآزشی ا داا، من  ب نمآ

 شآنب:منب نمآا بر پنج قسمت س سسد میبهدی ICTسآاا را از هایی ار ب آان زنان و مداان بیایجاا شآاااس داسرال

 هاال همآزشی و پروه ی سا حب ممکناااغام سکنآلآژیهاال جبیب ار بدنامر -

ا  ارها بر نحآال ار ارسباط با هنها م کی بر م ن نبآای بلکر لدا سکی یا با مکالمر باشب مب نمآان ندمروزه -

 سآانب بر اسانی ار قاار بر یآانبن نسس نب ار اس فاای مس  ب از اامپسآسد امک نمایباو این امد می

 ماینبام  دیان بازلآ ن ا  ایش سعباا اپداسآرها ار مداا  سلفنی ار پسامهاال الک دونسکی را بداال -

را بداال عمآم  ICTبا اس فاای لدوهی از هنها چنانکر م اماو عمآمی اب ارهاال  ICTسسهسب اس دسی بر  -

 انبا این مداا  بایب ب آاننب از نظد سجارال، اارهمب باشنباقابب اس دس نمآای

ر راایآ، ب آاننب بهاال سییین ی ارسباعاو مثب اال، بداال نمآنیر شیییکبیر  س یییآیب اب کیاراو چنیب رسیییانیر     -

 18سکنآلآژیهاال جبیب مدسبط شآنب و از عدیب این دنت قابب لآ  ااان بداال شنآنبلان باشنبا

 

 22دولت الکترونیك -سوم

یک اولت الک دونسک مآ ب ن سجر  ااست ICTاولت الک دونسک امدال  داسد از سدف اس فاای از 

استا بداال یک  داینب مآ ب اولت  ICTهمکاریهاال م  دك، سساس مباران، بدواداسها، اارمنبان و 

مانبی را ارسب ن ش باقی 95ارسب ن ش اارا ار حالی ار  داینب مبیدیت  95الک دونسک، سکنآلآژال   ط 

بر وب سایت و ایمسب اولت یا یبمت رسانی سآسط  بدعهبی یآاهب ااشتاحکمدانی الک دونسک سنها   منحصد

این دنت، اس دسی بر اعتعاو اول ی بطآر ایجس ا  یا پداایت الک دونسک نسستا بلکر عامب مهد بر سغسسد ار 

ا ا  ایش حجد ب اولت الک دونسک شآااچ آن ی ارسباط شهدونبان با اولت و شهدونبان با یکبی د مدبآط می

لسدال اهب ار ار  داینب سصمسدبطآر واقعی بر شهدونبان اجازی می مجداهاال اس دسی، اس دسی بر اعتعاو و

 لسدال از این اب ار منعکس نماینبام ارات نماینب و نسازهاال واقعی و وضعست ر اهی یآا را با بهدی

چالش عمبی لس د  اولت الک دونسک نر سکنآلآژیک بلکر  دهن ی استا لس د  اولت الک دونسک 

ب سغسسد  داینب مبیدیت است ار نسازمنب ایجاا هلاهی، ارك، اع ماا، اهباف م  دك و یک اراای واقعی نسازمن

بداال بر  علست رسانبن هن استا ه اران وب سایت اول ی ار ااناف جهان وجآا اارنب ولی اولت الک دونسک 

مآجآا ار بای انسهاال  ام دال وجآا اارا یک مب  واقعی اولت الک دونسک مآقعی یآاهب بآا ار اعتعاو

  او او  وب سای ها لسنک یآرای و ار اس دس شهدونبان باشنباحاول ی بر سف

                                      
18  - World Summit on the Information Society,   FIRST PHASE, GENEVA 10-12 December 2003, 

www.itu.int/wsis/geneva/ 
16 - Electronic Government 

http://www.itu.int/wsis/geneva/
http://www.itu.int/wsis/geneva/
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 هاآزادی بیان و رسانه -چهارم

اال اعتعاو باشب ار این ار سآرسی ار عبب قآانسن مصآب ا  اال اعتعاو، اولت مل م بر ا  اال اوری

نماینب و اعتعاو ارایر شبی را من  د وار اس دس مدام می ها ن ش واسطر بسن اولت و مدام را ایفاسآرو رسانر

سب سآاننب با سفسسد و سجدبر و سحلها میهاستا بر غسد از هن، رسانراهنب ار این ن ش ساای و اولسر رسانرقدار می

ر ب اعتعاو ارایر شبی بر روشن شبن ابعاا هنها امک نماینب و با بدرسی نآاقص اعتعاو ارایر شبی اولت را

دام ها چآن بازساب اننبی ا کار مپاسخ آیی بس  دال ار زمسنر اعتعاو ارایر شبی وااار نماینبا همچنسن رسانر

ا ها از اب ار نظدسنجی ار این راس ااننب ار مدام بر چر نآع اعتعاسی نساز اارنب و معمآالً رسانرهس نب، به د می

 هاال یاسی بنماینبار بر ا  اال اعتعاو ار زمسنرسآاننب اولت را مجبآاننب، لذا میاس فاای می

ها و سآء مبیدی ها بسسار مهد بآای و با هاال هزاا بداال ایجاا جآ شفاف ار جهت ا  اال سآء اس فاایرسانر

اننبا سآاننب سساس مباران و مبیدان را بر پاسخ آیی  دا بخآا  اال این لآنر  عالس هاال غسد قانآنی و نااارهمب می

هاال هزاا و مس  ب با وجآا هزااال بسان، بر عنآان اب ار قبرسمنبال هد ار عدسر چدیر هزاا اعتعاو نرلذا رسا

شآنب ار بر ایجاا یک  ضاال شفاف ار جامعر شآنب و هد یک اب ار ان دلی و نظارسی محسآب میاس فاای می

 نماینباامک مؤثدال می

 

 های نظارتیمکانیسم -گفتار چهارم

 های نظارتی داخلیمکانیسم -اول

 

 مکانسسد ان د  اایلی )نظارو ااارال( -9

نظارو مؤثد اایلی سآسط نهااهاال اول ی از اولسن یطآط ا اعی علسر سآء اس فاای و سآء مبیدیت اع باراو 

عمآمی است ار بایب بداساس یک محسط ان دلی سالد اایلی باشبا بازرسی اایلی همچنسن اعتعاو با ارزشی 

نمایبا وجآا و مؤثد بآان نظارو اایلی ار هد سازمان بایب نهااهاال بازرسی یارجی ایجاا می بداال بازن دال

داال ها و ن سجر نظارسها قابب اس دس بهاال نظارو اایلی بر روشنی سعدیف شبی باشب و رویرسضمسن شبی و رویر

 15 یارجی باز باشبا ها بایب بداال بازن دال بازرسانعمآم باشبا همچنسن هزمایش مؤثد بآان این رویر

هاال سازمان، از لحظر هغاز سا انجام، سآجر و ها و  عالستسسس د ان د  اایلی بایب ار  داینب اجداال بدنامر

مداقبت نمایب و اش باهاو ناشی از عبم سآجر، عبم اعتع و   بان مبیدیت ار هبایت  عالس ها را استا نمایبا و 

ب ری ال شبی اعمسنان حاسب نمایبا سح ب اهباف ار سازمانی ار  اقس هاال بدنامراز مطاب ت  عالس هاال واقعی با  عال

 امکانس م ان دلی است، اح ما  بسسار ضعسفی اارا

                                      
15 - “Mannual on Fiscal Transparency”, IMF,  

http://www.org/external/np/fad/trans/manual/index.htm  

http://www.org/external/np/fad/trans/manual/index.htm
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 نظارو پارلمان -1

ا هد ابام از هنه ساقبرو بایب ار مسان اج اال هسأو حاامر ار یآا بدل یبی مدام هس نب، سدشکن شآا 

انب ار بداال ا سفکسک قآا بر عنآان یک سسس د مؤثد ان د  و سعاا  عمب میباشبمهار اننبی قبرو ای دال 

ایجاا  ضاال شفاف اهمست اساسی ااراا ار یک سسس د امآاداسسک، نظارو نهایی بایب با مدام باشبا لذا مجدیر 

پارلمان بایب  ًپاسخ آال بر پارلمان و پارلمان بایب پاسخ آال بر مدام باشبا از این نظد ار رابطر با شفا ست اوال

قآانسن مناسب مدبآط بر ا  اال اجبارال و ای سارال اعتعاو را سصآیب نمایب و اولت را مآظف بر ا  اال اعتعاو 

لذارال با قبرسی ار بداال سح سب و سفحص ار سمامی امآر ا آر اارنب و از هزااال انبا همچنسن مجالس قانآن

سآاننب از ای ساراو قانآنی یآا بداال روشن شبن ارنب و میبسان و حب اظهار نظد ار سمامی امآر ا آر بدیآرا

زوایاال مبهد اعما  اولت اس فاای نماینب و از اولت بخآاهنب ار اعتعاو بس  دال ار ارسباط با عملکداهاال یآا 

نب و یهایی نظسد سؤا  از ریسس جمهآر و وزرا و اس سضاا اس فاای نماسآاننب از مکانسسدمینماینبلان ا  ا نمایب و 

 یا هسأسهاال رسسبلی و سح سب س کسب ببهنبا 

اش ر ا سآانب ن ش مهمی ار سبوین شفاف بآاجررسب و پارلمان میهمچنسن بآاجر ار پارلمان بر سصآیب می

باشب و از اولت بخآاهب ار ل ارشهاال ماهسانر، نسد سا  و سالسانر اجداال بآاجر را ار ای سار پارلمان قدار اهبا با 

سآاننب ن ش اساسی نظارسی بد اعما  قآی مجدیر ااش ر و آارا  آب، پارلمان و نماینبلان بر سنهایی، میسآجر بر م

دنباهمچنسن ها را ب سها از منابع عمآمی و نااارهمبالبر لس د   ضاال شفاف امک نماینب و جلآال سآء اس فاای

 پارلمان بایب یآا ار سبوین شفاف قآانسن ست  نمایبا

 

 قضایسرن ش قآی  -8

رابطر اولت با مدام بداساس مبیدیت اولانر سساسی و ااارال است و اولت بر سبب مبیدیت سساسی ار 

م ابب پارلمان مسئآ  است و از نظد مبیدیت اجدایی و ااارال ار م ابب اس  ای سالح قضایی بایب مسئآلت ااش ر 

سن و سساس هاال الی را ار سماس روزمدی با باشبا ار مبیدیت ااارال، اس  اهها و مأمآران اول ی و عمآمی، قآان

نر بخش و عااالاهنبا روابط ح آقی روزمدی ا داا عااال با اس  اههاال م  بر ااارال مآقعی اعمسنانمدام انجام می

از این نظد مدام بایب ب آاننب ار  14یآاهب بآا ار م اماو ااارال، یآا را مآظف بر رعایت قآانسن حااد ببسننبا

اال و ای سارال اعتعاو و همچنسن ا  اال اجبارال ب قانآنی یآا ار ارسباط با قآانسن ان  ار اوریسآرو ن ض ح آ

اعتعاو از سآال نهااهاال اول ی، بر مداجع قضایی شکایت نمآای و عتوی بد س اضاال اجداال قانآن، یساراو 

اف می ایجاا یک  ضاال شفوارای ناشی از ن ض ح آب قانآنی یآا را مطالبر نماینبا ببون وجآا چنسن مکانسس

 پذید نخآاهب بآااامکان

                                      
 ا658،صا  ،  جلب اوم،9877،  ان  اراو ااالس د، چاپ او ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایرانهاشمی سسب محمب،  - 14
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 نهاا مس  ب ناظد بد  ساا -6

ر هلاهی سآانب  ساا را ااهش اهب، بلکیک نهاا مس  ب ناظد بد  ساا ار قانآناً سأسسس شبی باشب نر سنها می

و بر سح سب و  سآانب ن  هاال مهمی ایفا نمایباهبا این نهاا میعمآمی را از  ساا ار اایب اولت ا  ایش می

سفحص ار  عالس هاال سازمانهاال اول ی بپداازا و شکایاو مدامی را اریا ت و اریصآص هنها سح سب نمایبا این 

نهاا بایب مس  ب از نهااهاال عمآمی ای د بآای و بر ویری سحت نفآذ قآی مجدیر قدار ن سداا این نهاا بر منظآر 

مایبا سآانب ل ارشهاال یآا را بر قآی م ننر ارایر ناال سح س او یآا، مییاح مالی از یا  ر جلآلسدال از سآء اس فاای

سآانب با ا  ایش هلاهسهاال عمآمی عملکدا مؤثدال ااش ر این نهاا همچنسن ار راس اال مبارزی عمآمی با  ساا می

 17 باشب و بر سغسسد  دهنگ م بآلست  ساا ار زنبلی روزانر، امک نمایبا

 سسس د حسابدسی مس  ب -5

هاال پاسخ آیی اول ها هن است ار چ آن ی مصارف ارهمبها و منابع مالی یآا را سدین شایصراسلی

اال است و ار این راس ا چنانکر ار مبحث بآاجر اقس اً نمایش اهنب سح ب چنسن امدال نسازمنب شفا ست بآاجر

ی بداال ر لسداا اما ا  ا بر سنهایبحث شب، اعتعاو مدبآط بر بآاجر بایب ار ای سار مجلس قانآن ذارال و عمآم قدا

اجداال شفا ست اا ی نسستا اعتعاو بایب مع بد و بداساس اسآ  سحسح و اس انباراهاال مع بد باشبا بر این 

منظآر بایب یک نهاا مس  ب حسابدسی بدقدار شآا ار با اس فاای از اس انباراهاال پذید  ر شبی حسابدسی، اجداال 

بی نمایبا یک حسابدسی مس  ب با سفسسد اعتعاو، اع بار هنها را بدرسی و قابلست سحسح بآاجر را نظارو و ارزیا

عفهاال شآاا یکی از ضسازیهاال اروغ مهسا می نمایب ار ار   بان هن  دست بداال حسابم ایسر هنها را سسهسب می

ارایسها و ا شایع بسسارال از سسس مهاال حسابدسی، سهآلت ار اس کارال هنهاست ار ببان وسسلر ارز  واقعی

 19 شآنباحسابهاال واقعی ن ان ااای نمی

اول ها بایب بداال ایجاا اس انباراهاال ملی حسابدسی ست  نماینب و بر این منظآر از اس انباراهاال مآرا قبآ  

المللی اس فاای نماینبا اعتعاو مالی بایب مآضآع رسسبلی مس  ب باشبا یک نهاا ملی بازرسی یا سازمان بسن

اال بداال قانآن ذار و عمآم از سحت حسابهاال مالی اولت ی مس  ب از مجدیر باشب بایب ل ارشهاال اوریم ابر ك

 سهسر نمایبا

 

 اح اب  -4

                                      
21 - Report, 9th ANNUAL OSCE PA SESSION”, 6-10 Julay 2000,Bucharest, 

http://www.parliament.ge/PARL_99/committees/foreign/report_bucharest_en.htm   
22 - Transparency, Liberalization and Financial Crises 

Gil MehrezGeorgetown UniversityDaniel Kaufmann BThe World BankAugust 1999, p. 15. 

 http://econwpa.wustl.edu/eps/fin/papers/0308/0308008.pdf 

http://www.parliament.ge/PARL_99/committees/foreign/report_bucharest_en.htm
http://econwpa.wustl.edu/eps/fin/papers/0308/0308008.pdf
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هاال قبرو سساسی است، بنابداین اح اب رقسب ااراال ان س ی قآال هبف نهایی اح اب ببست لد  ن اهدم

ؤثد سآاننب بر عنآان یک نهاا نظارسی مسنب و میبداال ا  اال مسئآالن  اسب ح ب حااد و ای د اح اب رقسب هس

غسد رسمی عمب نماینب و با ایجاا  ضاال شفاف، ح ب حااد را بر پاسخ آیی وااار نماینب اح اب با ار است 

ها و سآء مبیدیت اح اب حااد را بدمت نمآای و بر اعتع سآاننب سآء اس فاایهاال مدبآط بر یآا میااش ن رسانر

 و امک مؤثد ار اس دسی عمآم بر اعتعاو و ایجاا  ضاال باز و شفاف ااش ر باشنبا مدام بدساننب

 

 NGOsسازمانهاال غسد اول ی  -7

سازمانهاال غسداول ی ار جلب سآجر مدام بر ااش ن حب اظهار نظد بس  د ار سبوین قآاعب بازال بداال 

نظارو جامعر مبنی  11اننبااال ایفا می  اینبیهاال ب رگ، یدیبهاال اول ی و  داینب مناقصر شفاف، ن ش پدوژی

لسدال و عملکدا بخش اول ی و م ارات ار این امآر، یک مآازنر سازال و اب ار مهد بداال مبارزی با بد سصمسد

 ساا و بهبآا حکمدانی استا این  داینب باعث شفاف شبن اولت از نظد مدام و ا  ایش ای ساراو شهدونبان 

ال ارزیابی المللی پآ  بداسآاننب از اب سنبوب بسنشآاا سازمانهاال غسد اول ی میا  میبداال ایفاال یک ن ش  ع

اال امرالملب پآ  بداال ارزیابی مس ان شفا ست مالی ا آرها پدس نشفا ست ار ا آر اس فاای نماینبا سنبوب بسن

 بار اس فاای نماینسآاننب از هن بداال ارزیابی شفا ست سسس د مالی ا آها میNGOار  82عدا ادای است

ها را ار سآسعر هدلآنر اس داسرال ضب  ساا، سأیسب NGOالمللی پآ  ل وم ایالت سجارب سنبوب بسن

 هورالانبا جامعر مبنی او ام ساز ویری ار این زمسنر اارا ار اولی اس  ت  هن و اومی قابلست هن ار جمعمی

انباز یآبی بداال اار م  دك با اولت بداال سعسسن اعتعاو بسسار پداانبی از سطآا مدام عااال است ار چ د

سآاننب همبی د را س آیت و ها با ایجاا شبکر میNGOنمایبا همچنسن ها جهت استا امآر ایجاا میاولآیت

 قابلست یآا را بر حبااثد بدساننبا

 

 المللی نظارت بر شفافیتهای بینمکانیسم -دوم

د  عالس هاال اول ها و بخش یصآسی ا آرها ار چنبان قآال و مؤث المللی ناظد بد شفا ستهاال بسنمکانسسد

المللی یآا یک ناظد یآا جآ  است ار بر عدف محسطهاال باشب وجآا نباراا ولی جدیان سدمایر ار بازار بسن

لذا ا آرهاال ارحا  سآسعر ار  89شآا و از محسطهاال سسدی و سار و هلآای بر  ساا لدی ان استاشفاف سدازید می

                                      
هاال مدا  پروه  ،سدجمر عباس مخبد،ار حکمدانی یآب بنسان سآسعر،"حکمرانی خوب و مبارزه با فساد"وینآا سآماس و همکاران،   -11

 9898مجلس،چاپ او  ،
03 - IMF Fiscal Transparency Questionnaire 

www.imf.org/external/np/fad/trans/question/quest.htm    
 

 ا515هن  لآرینی، پس سن، صا   -89

http://www.google.com/url?sa=U&start=1&q=http://www.imf.org/external/np/fad/trans/question/quest.htm&e=10053
http://www.imf.org/external/np/fad/trans/question/quest.htm
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هاال یآا هاال یارجی هس نب، بایب  عالس م کب   د و بسکارال است بر لدیبان هس نب و ار سبا جذب سدمایربا 

 را شفاف نماینبا

اننب المللی پآ  ار بر ا آرهاال ارحا  سآسعر، وام و امکهاال  نی اعطا میبانک جهانی و سنبوب بسن

ش شفا ست اننب و راهکارهایی بداال ا  ایسأاسب می اننب ولی هن را سآسسر و بد هنالد چر بد شفا ست نظارو نمی

این او نهاا بر جاال سکسر بد اول ها بداال مطلع سای ن  ااهنبار  عالس هاال اول ی و بخش یصآسی ارایر می

  ایش هاال یآا ارسانی مس  سد بر مدام ارباری ماهست و منطب بدنامرشهدونبان، بایب ستشهاال یآا را بداال اعتع

المللی با ر  ار یآا و م دوط سای ن امکهای ان، ال آیی از م ی هاال شفا ست ارایر او نهاا مالی بسناهنبااین 

جهانی  ری ال نماینبا بانکهاال یآا بداال لنجانبن هنجارهاال شفا ست بدنامراهنب و الزم است بس  د ار بدنامرمی

ار  ها، هن را بر حالت سعلسبر این پدوژیانب، ار سآرو پی بدان بر  ساا رسمی اهایی ار شدات میار پدوژی

بانک  81بااننهورا و ای د هژانسهاال امک اننبی نس  امکهاال یآا را بر ا آرهاال م هآر بر  ساا قطع میمی

نمایب جهانی همچنسن اسد شدا هایی ار ار  عالس هاال هلآای بر  ساا ایالت اارنب را ار وب سایت یآا من  د می

 امک مؤثدال بداال ااهش  ساا و ارس اال شفا ست باشباسآانب و این امد می

ساسی سآاننب شدوط سا آرهاال امک اننبی نظسد ا آرهاال اسکانبیناوال نس  ار اعطاال امکهاال یآا می

ا آرهاال  هایی را بداال ارس اال شفا ست ارو اق صااال بر ا آرهاال اریا ت اننبی امکها سحمسب نماینب و سآسسر

اهنبا ار سآرسی ار شدوط سآا ب شبی بر مدحلر اجدا ار نساینب این ا آرها امکهاال اریا ت اننبی ارایر می

 هاال زیااال از این مآارا وجآا ااراااننب و نمآنریآا را قطع می

وضعست شفا ست و                 88«المللی شفا ستبسن سازمان»المللی نس نظسدغسداول ی بسن بدیی سازمانهاال

ا آرها بدهورا نمآای و بر سآرو لسس ی ار ن ان د ببسدین ا آرها از نظد  ساا سا به دین   ساا را همر سالر ار

بد  المللی شفا ست ار ا کار عمآمی مدام جهان سأثسد مثب ینمایبا بازساب این عمب سازمان بسنهنهاست، من  د می

 سآانب ااش ر باشباارس اال شفا ست ار ا آرها می

( و انآانسسآن بسن المللی ح آب 91ی بر اعتعاو ار اعتمسر ح آب ب د)ماای از هنجایی ار حب بد اس دس

( بر عنآان یکی از ح آب اساسی ب د شنای ر شبی است و ا داا حب اارنب ار بباننب،لذا 91مبنی و سساسی )ماای 

آا و شح آب ب دسازمان ملب مطدا  شآراالاعاوال مدبآط بر این حب مس آانب ار سآرو ن ض سسس ماسسک، ار 

همچنسن امس ر ح آب ب د نس  ار ارسباط با انآانسسآن بسن المللی  ح آب مبنی و سساسی با سآجر بر ستحست یآا 

می سآانب ن ض این حب را از سآال اول ها، مآرا رسسبلی قدار اهباعتوی بد هن نهااهاال منط ر اال نظسد ایآان 

آاننب ار حبوا ستحست یآا  بر اعاوال مدبآعر رسسبلی اروپایی ح آب ب دنس  با سآجر بر اسناا منط ر اال می س

 نماینبا

 

                                      
81  - Marella Buckley ,op.cit, p.181.  

88 - Transparency International 
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 گیری و پیشنهاداتنتیجه

قبب از اینکر سأثسداو اق صااال شفا ست مآرا سآجر قدار لسدا شفا ست و باز بآان بر عنآان یک هنجار نس  

(، 91مبنی و سساسی )ماای المللی ح آب ( و مسثاب بسن91)ماای      شآنب و ار اعتمسر جهانی ح آب ب دمطدا می

اس دسی بر اعتعاو از ح آب اساسی ب د شنای ر شبی استا لذا محسط بایب بطآرال باشب ار اعتعاو مدبآط بر 

 عالس هاال اولت ار اس دس مدام قدار لسدا سا ا داا ب آاننب هلاهانر سصمسد ب سدنب و ار واقع مدام حب اارنب ار 

 بباننبا

نبا هاال ایجاا شفا ست یکسان هس نبر هنجارال یا اب ارال مب نظد قدار اهسد، الزمرار اینکر شفا ست را از ج

شآاابلکر اقباماسی بایب سآرو ب سداا اح دام بر هزااال شفا ست ار حآزی یک ا آر بر یآاال یآا ایجاا نمی

  ب، هزاا و مس هاالبسان و بدیآراارال از حب اظهار نظد، سصآیب قآانسن مدبآط بر ا  اال اعتعاو، وجآا رسانر

لسدیها از لآازم ایجاا یک محسط شفاف استا هزااال سأسسس و  عالست جآامع مبنی و م ارات مدام ار سصمسد

سآانب و ایجاا اولت الک دونسک می ICTسآان از اب ارها و روشهایی امک لد ت اس فاای از ار این رای می

 نبا همچنسن بداال ایجاا شفا ست مالی ار  عالس هاالاس دسی بر اعتعاو را با وجآا ای د شدایط سسهسب نماال

المللی پآ  یا اس انباراهاال م ابر، ار سبوین بآاجر اس فاای اولت الزم است از اب شفا ست مالی سنبوب بسن

شآا و همسنطآر ار ل ار  بآاجر اس انباراهاال الزم رعایت شآا و ار این راس ا اس فاای از اس انباراهاال 

 واهب بآااحسابدسی مفسب خ

با وجآا سمامی اینها ایجاا شفا ست نساز بر ضمانت اجدا و نهااهاال نظارسی اارا عتوی بد ن ش نظارسی ار 

NGOسآاننب ااش ر باشنب وجآا قضاو مس  ب و نهاا مس  ب حسابدسی و نهاا مس  ب ناظد بد ها و اح اب می

  ساا ضدورال استا

معنی واقعی یآا وجآا ااش ر باشب و مدام بر راح ی بر  حا  با وجآا همر این شدایط الد شفا ست بر

سآانب ار سح ب حکمدانی مطلآب و ارس اال ح آب ب د مفسب واقع اعتعاو اس دسی پسبا نماینب این امد چ آنر می

 شآا ار ما ار این مدحلر بر ن ش اب ارال شفا ست ار رسسبن بر حکمدانی مطلآب سآجر ااریدا

اال ار الزمر امآاداسی است بداال م ارات مآثد ار ان خاباو هزاا و اوریسجدبساو ن ان ااای است   -9

لسدیها اا ی نسست و عآامب اولت بایب ار م ابب اعمال ان بصآرو روزانر پاسخ آ باشنبا مدام ار سصمسد

شفا ست ازاین جهت پسش شدط پاسخ آیی است چدا ار الد مدام بر ماهست و امست  عالس هاال اولت واقف 

سآاننب مطدا نماینب سا پاسخی هد اریا ت نماینب شفا ست ار ن  ها و مسئآل ها نس  از این نظد ، سئآالی نمینباشنب

بداال پاسخ آیی مهد است با سآجر بر اینکر پاسخ آیی یآا یکی از عناسد مهد حکمدانی مطلآب بر حساب 

ی از ن  هاال ول ی پاسخ آ باشنب یکهیب و همچنسن ار یک سسس د امآاداسسک ان ظار این است ار مسئآلسن امی

 مهد شفا ست ار امک بر ارس اال پاسخ آیی استا

سن اوانب و ارسباط مس  سمی بانب ار  ساا ار محسطهاال ماو و ابر ری ر میمطالعاو سجدبی ن ان ااای  -1

اار ا یبشررشبو  ساا و   بان شفا ست وجآا اارا از هنجایی ار  ساا حاامست قانآن و بدابدال ار م ابب قانآن 
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مک نمایبا شفا ست با اپذید را از ح آب اق صااال و اج ماعی و  دهن ی یآا محدوم میانب و مدام هسسبمی

بخ ب ار حاامست قانآن یآا یکی از عناسد حکمدانی بر ااهش  ساا، بدقدارال حاامست قانآن را بهبآا می

د   سد امک بر ااهش  ساا، بدیآراارال ق مطلآب و الزمر یک سسس د امآاداسسک استا همچنسن شفا ست با 

 بخ بااز ح آب اق صااال و اج ماعی و  دهن ی را بهبآا می

ها اهنبا همچنسن وق ی  عالس لذارال سدجسح میلذاران معمآالً محسطهاال شفاف را بداال سدمایرسدمایر  -8

اننب، بخش مبیدیت نمیشآا و اسانی ار منابع را بر سآرو اارا و اثدشفاف باشب، نااارهمبیها م خص می

بایب پاسخ آ باشنبا این امد مآجب ارس اال شایس ر ساالرال و سخصسص بهسنر بآاجر و نهای اً ارس اال اارایی و 

عر ورال و ارهمب بر سآسشآا ار هداوال اینها از عناسد حکمدانی مطلآب بآای و با باال بدان بهدیاثدبخ ی می

 نمایباپایبار امک می

ن با ایجاا نمایبا همچنساح ما  بدوز بحدانهاال مالی بر ثباو اق صاا اتن امک میشفا ست با ااهش   -6

انب و پایبارال اج ماعی را ا  ایش حس اع ماا و از عد ی با ااهش  ساا از ایجاا شکاف اج ماعی ممانعت می

ر اینها س اهب و همچنسن شفا ست و اس دسی بر اعتعاو بداال حفظ محسط زیست بسسار ضدورال است ار هدمی

هیبا الب ر از عناسد اسلی سآسعر پایبار هس نب و حب بد سآسعر یآا یکی از ح آب اساسی ب د بر حساب می

سآانب ار سضاا با ح آب ای د نظسد حب یلآو اشخاسی قدار ب سدا ار بایب بداال شفا ست هد از نظد هنجارال می

بر عمب هیبا از نظد اب ارال نس  شفا ست همس ر بدقدارال سعاا  بسن این او، یک قضاوو ارزشی ار این یصآص 

ممکن است سآاال بر همدای نباش ر باشب و این امد ارست نخآاهب بآا ار هد چر شفا ست بس  د باشب، به د است 

و ار این یصآص نس  بایب یک بدهورا از نظد ه ینر ی منا ع ،ببون لطمر بر ح آب قانآنی منطبب بد ح آب ب د، بر 

 از بر هلاهی بس  د ما ار این زمسنر یآاهب ااشتاعمب هیب ار نس

 پیشنهادات

اول هایی ار ست  اارنب سا ار رای رسسبن بر شفا ست لام بداارنب، الزم است بر چنب اقبام اساسی ار این 
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