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 چکيده
نتیجۀ جامعۀ آزاد و عادالنه است و به این معناست که این حکمرانی مورد قبول  حکمرانی مطلوب،

ای باید میان عناصر مختلف و متنوعی مانند باشد. درچنین جامعه تمامی اعضای جامعه می

مندی حکومت و حاکمیت قانون، صفت عادالنه، تعادلی برقرار گردد تا متضمن دموکراسی، قانون

رعایت حقوق و آزادی های بنیادین بشر باشد و هر شخص بتواند در صورت نقض حقوق و آزادی 

اق حق نماید. جامعۀ آزاد، جامعه ای هایش از سوی دولت، نزد دادگاه های مستقل و بی طرف احق

های جمعی که در آن اعمال کنندگان قدرت به حکومت افکار عمومی متجلی در رسانه است تحت

نحوی آزاد از فرآیند دموکراسی و انتخابات آزاد و عادالنه به قدرت رسیده باشند و در چارچوب 

سانی است و همۀ انسان ها و مردمان اختیارات قانونی خود عمل نمایند. حکمرانی مطلوب حق هر ان

ای( و مدون که استحقاق این حق را دارند، حقی که در قالب اسناد بین المللی)جهانی و منطقه

توسط جامعۀ بین المللی به رسمیت شناخته شده باشد و توسط نهادها و نیز اقدامات جمعی مورد 

ت. بنابراین تعهد دولت در این مورد، نظارت قرار گیرد و اجرا شود. متعهّد چنین حقّی، دولت اس

 .باشدمی Erga omnesیک تعهد  
 

 .دینی دموکراسی پذیري مسئوليت بشر، حقوق مطلوب، حکمرانی :يديکل واژگان

 

 مقدمه

معروف خود را روی دیواری کشید که تعارضی  نقاشی« آمبروگیولورانزتی»در نیمۀ قرن چهاردهم یک هنرمند ایتالیایی به نام 

داد. در یک قسمت از این نقاشی دیواری، شهری زیبا قرار دارد که در  ناخوشایند و زننده میان حکمرانی خوب و بد را نشان می

-م میراند. دختران شادی می کنند، کودکان مشغول بازی هستند و مردها کار می کنند، عده ای دیگر شخ آن عدالت حکم می

است، فرمانروایی مستبد و شیطان  زنند و دیگران باغبانی می کنند. برعکس قسمت دیگر این نّقاشی که نمایشگر حکمرانی بد

پای بسته درمقابل او بر زمین افتاده است،. هیچ مزرعۀ باروری وجود ندارد،  و دهد که عدالت با دست صفت را بر تخت نشان می

شود کشتن مردان و تجاوز به زنان است. همچون لورانزتی، اندیشمندان تنها کاری که انجام می هیچ کس کاری انجام نمی دهد و

(. این مفهوم یعنی 52: 1384دانستند)هداوند،  بسیاری نیز حکمرانی را عامل مهم در سعادت شهروندان یک کشور می

با مفهومی جدید ظهور کرده  1980دهه ی  های پیش از جنگ جهانی دوم کمتر استفاده شده ولی در طولحکمرانی، در سال

 (. 117: 1385است که به چیزی فراتر از حکومت اشاره دارد)طهماسبی، 

 از هنگام پیدایش علم اقتصاد، توسعه سیاست گذاری در کشورهای درحال توسعه را به سه دوره می توان تفکیک نمود: 
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 دوره دولت حداقل؛ -2

 یا حکمرانی مطلوب؛دوره دولت  -3

های یابد. این دوره مقارن با بازسازی ویرانی ادامه می 1970دورۀ نخست از پایان جنگ جهانی دّوم آغاز شده و تا اواخر دهۀ 

اندیشه های میناردکینز را بر اقتصاددانان و محافل سیاست  1929جنگ در اروپا و طرح مارشال است. تجربه دوران رکود بزرگ 

(. مفهوم حکمرانی مطلوب یا حکمرانی خوب اصوالً در منشور سازمان ملل 53: 1385ساخته بود)همان منبع، گذاری حاکم 

های سازمان ملل متحد پرورش یافته است. حقوق بشر به توسعۀ مفهومی الملل ایجاد شده و در سایۀ حمایت بین متحد و حقوق

شناسی  المللی گوناگون، توسعه پیدا کرده است. از نظر واژه بین است که در چند دهه اخیر به مرور در اعالمیه ها و اسناد

حکومتی  گردد که توسط افالطون در ارتباط با نحوهْ طراحی نظامحکمرانی به واژه یونانی به معنای هدایت یا اداره کردن بر می

اند. در یک تعریف  از این اصطالح  مورد استفاده قرار گرفته است. تعاریف بسیار متعددی برای اصطالح حکمرانی ارائه نموده

آمده که حکمرانی یعنی اداره کردن قواعد سیاسی رسمی یا غیررسمی یک بازی و حکمرانی اشاره به آن معیارهایی دارد که 

: 1383شامل وضع قواعد برای اعمال قدرت و حل و فصل تعارضات در چهارچوب آن قواعد است)حکمرانی خوب بنیان توسعه، 

194.) 

 اول: حکمرانی مطلوب   مبحث

 مفاهيم  حکمرانی مطلوب
مؤسسه حکمرانی اتاوا حکمرانی را شامل مؤسسات، فرآیندها و مقرراتی در جامعه می داند که تعیین می کنند چگونه قدرت 

تأثیر قرار می دهند؛ اتخاذ می گردند و چگونه منافع متفاوت جایی  اعمال می شود، چگونه تصمیمات مهّمی که جامعه را تحت

 (. 2006در چنین تصمیماتی برای خود پیدا می کنند)تامز، 

نماید که به موجب آن معیارهای  مؤسسه بین المللی علوم اداری مستقر در بروکسل نیز حکمرانی را به فرآیندی اطالق می

گیرند و سیاست گذاری ها و تصمیماتی را در مورد زندگی عمومی و  به خوبی به کار میموجود در جامعه، قدرت و اقتدار را 

 توسعهْ اقتصادی و اجتماعی به تصویب رسانده و تحت تأثیر قرار می دهند.

این مؤسسه در تعریف خود اذعان می کند که حکمرانی مفهومی گسترده تر از حکومت است چرا که دربردارندهْ تعامالت بین 

 های دولتی و جامعهْ مدنی است. نهاد

ها، فرآیندها و مؤسساتی اطالق ای از ارزشهمچنین مؤسسه تکنولوژی توکیو معتقد است؛ مفهوم حکمرانی به مجموعهْ پیچیده

مدیریت نمودهه و نزاع هایش را به صورت رسمی و غیر رسمی حل   ها جامعه فرآیند توسعۀ خود راگردد که به وسیلۀ آنمی

گیرد. البته در سطح  ید. به این ترتیب حکمرانی همان طور که دولت را درگیر می کند؛ جامعه مدنی را نیز به بازی مینما می

ترین تعریف حکمرانی، در گزارش کمیسیون حکمرانی جهانی یا همسایگی ای و جهانی شاید در بین دقیقمحلی، ملی، منطقه

 آمده باشد.  1995جهانی ما  

های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می کند. حکمرانی ای از روشحکمرانی مجموعه

فرآیندی پیوسته است که ازطریق آن منافع متضاد یا متنوع را همساز نموده و اقدام همکاری جویانه اتخاذ می گردد. حکمرانی 

اند، همچنین قرارهای غیر رسمی که قانون  قدرت پیدا کرده هایی است که برای تضمین رعایتشامل نهادهای رسمی و نظام

 هاست. اند یا درک می کنند که به نفع آنها توافق نمودهمردم و نهادها بر سر آن

 (.1379در عوض و نه در مقابل مشارکت تأکید دارد)مّنوریان، « شراکت»به طور کلی حکمرانی بر مفهوم 

گران مختلف نظیر تشکیل یک شرکت، هریک منابعی با خود می آوردند و در امری با یکدیگر ها و به طور کلی بازیافراد، گروه

های مشخص  ها و مسئولیتای در باال قرار ندارد بلکه در کنار هم و با نقششراکت می کنند. در این حالت دیگر فرد یا مجموعه

ور کل کشور خواهد شد. بنابراین به صورت مفهومی و های خاصی را انجام می دهد که مجموعهْ آن اداره امو معین فعالیت

واقعی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مطالبات جمعی را  طور عملیاتی؛ حکمرانی مطلوب رویۀ حاکمیتی است که به

وب، حکمرانی خ»کند این است که  کند و درنتیجه تعریفی که اتحادیه اروپا جهت این اصطالح بیان می تأمین و تضمین می
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مدیریت شفاف و پاسخگو در یک کشور با هدف تضمین توسعهْ اقتصادی و اجتماعی و عادالنه و پایدار است)اعالمیه هزاره ملل 

 (.2000متحد، 

در تعریفی دیگر حکمرانی خوب شامل احترام سیاستمداران و نهادها به حقوق بشر و اصول دموکراسی و حاکمیت قانون است. 

های توزیع عادالنه  خاص به موضوع مدیریت منابع عمومی جهت ایجاد اقتصادی پایدار و شیوه طور ههمچنین حکمرانی خوب ب

این که دموکراسی،  اعالم شده به 1995شود. از همین رو در اعالمیه اجالس جهانی برای توسعهْ اجتماعی در سال  مربوط می

حیاتی و ناگزیر برای حقیقت بخشیدن به توسعه پایدار  های جامعه، بنیانحکمرانی و مدیریت شفاف و پاسخگو در همه بخش

 بیان شده است.« هزاره» اجتماعی و انسانی است. همچنین حکمرانی خوب شرط اساسی دستیابی به اهداف توسعه 

 هاي حکمرانی مطلوبشاخص

های داشته است به ویژه ارگانهای سیاسی و بین المللی کاربرد فراوانی های اخیر اصطالح حکمرانی خوب در نوشتهطی سال

گزاری بین های بین المللی سروکار دارند از آن به عنوان معیار شاخص هایی که با امور توسعه و همکاریالمللی و سازمانبین

های حاکم همواره مدعی بوده و ها و دولتحال طبیعی است که همۀ حکومت کشورهای موفق و ناموفق بهره می برند. در عین

 های خوب قرار دارند.که در زمرهْ حکومت هستند

هایی با یک حکمرانی ناکارآمد دارد و چه معیارها و از این رو پاسخ به این سؤال که حکمرانی خوب کدام است و دارای چه تفاوت

به این  ای وجود دارد که برای روشن شدن واقعیت، اهمیت بسیار دارد. به عبارت دیگر، بایدهای از پیش تعیین شدهشاخص

 های یک حکمرانی خوب چیست؟سؤال پاسخ داد که شاخص

ها و پیشرفت جوامع بوده و این دسته از جوامع را از جوامع بازمانده از چرخهْ رشد و یی که نشانگر کارآمدی حکومتهاشاخص

 سازد. توسعه متمایز می

مومی و پذیرفته شده در سطح بین المللی و جهانی ها و معیارهایی عبرای پاسخ به این سؤال پیش از هرچیز نیازمند شاخص

دهد که از رویکرد گزینش به  ها و به خصوص حکّام این فرصت را میهای پذیرفته شده جهانی به دولتباشیم. شاخص می

 ار گیرند. های خوب قرها و معیارها برای موفق نشان دادن خود پرهیز نمایند و با استانداردهای جهانی در زمرهْ حکمرانیشاخص

 در ادبیات نوین حکمرانی مطلوب هشت شاخصهْ اصلی دارد که عبارتند از:

 مشارکت جویی: -1

مشارکت همگام زنان و مردان کلید بنیادی و اصلی زمامداری خوب است. این مشارکت می تواند ازطریق ساختار نمایندگی و 

های مبنی بر نمایندگی، الزام و ین نکته مهم است که دموکراسیگیرد.  تأکید بر ا وکالت نهادهای قانونی و مشروع رابط صورت

 (.1379گیری ها منعکس نمی کنند) مّنوریان،  های اقشار پایین و مستضعف را در تصمیم خواسته
 سو و وجود جامعهْ مدنی، متشکل و سازمان یک های بیان، تشکّل و تجمّع ازاین امر به این مفهوم است که همزمان وجود آزادی

بود و وسعت و سطح مشارکت افراد و نیروهای مؤثر در چرخهْ تصمیم گیری و اجرا روندی  یافته از سوی دیگر الزامی خواهد

 است که سالمت و پایداری یک جامعه را هرچه بیشتر تضمین می کند.

 حکومت قانون: -2

فانه عمل نماید. به عالوه ضرورت دارد که طر ای و بیحکمرانی خوب نیازمند چارچوب حقوقی منصفانه است که بایستی حرفه

های اجتماعی، مذهبی و سیاسی از حقوق بشر به صورتی جدّی و تمام عیار رعایت گردد. رعایت حقوق بشر درخصوص اقلیت

 اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار خواهد بود. 

طور سازمان پلیس و امنیتی بی طرف  طرفانه حکومت قانون نیازمند سیستم قضایی مستقل از قدرت و همین  اجرای بی

 سیاسی و به دور از انواع فساد می باشد. غیر

 شفافيت: -3

مصوب بوده و در محیط آشکار و  ها تابع قانون و مقررات معین، معتبر وشفافیت به این مفهوم است که تصمیمات و اجرای آن

 (.1379گیرد)همان منبع،  های ذیصالح صورت می کاماًل شفّاف، توسط افراد و ارگان
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ها تأثیر می پذیرند این امکان وجود خواهد داشت که به صورت در همان حال برای همه کسانی که از این مصوبات و اجرای آن

باشند. همچنین همواره اطالعات  گیری و اجرا دسترسی داشتهآزادانه به اطالعات مربوط به پروسه تصمیم مستقیم و بدون مانع؛

 رسانی قرار خواهد گرفت. ه شده به صورت سهل و آسان دردسترس رسانه های خبری و اطالعکافی تهی

 جوابگو بودن: -4

های ذینفع خدمت حکمرانی مطلوب به این معنا است که نهادها و روندها؛ همگی در چارچوب زمانی معقول و مشخص به طرف

گیری  آزاد و دوطرفه بوده و همه مسئوالن و کسانی که در تصمیمرسانی های اطالع های همگانی مستقل و سیستمکنند. رسانه

و اجرا به هر نحو مداخله دارند؛ متناسب با سطح اختیارات و حجم تأثیرگذاری خود درمقابل جامعه نسبت به عملکرد در دورۀ 

 زمانی مشخص پاسخگو بوده و عملکردشان قابل نظارت و ارزیابی باشد. 

 شود. رجوابگو باعث معیوب شدن چرخهْ زمامداری میوجود نهادها یا افراد غی

 رویکرد اجتماعی و فراگير: -5

های متفاوت و مختلفی وجود خواهد داشت. در یک کشور بازیگران متعدد و فراوانی در عرصهْ جامعه حضور داشته و لذا دیدگاه

المنافع برای  ها و بازیگران متعدد و مختلفهگری میانجیگرانه بین دیدگازمامداری یا حکمرانی مطلوب نیازمند نوعی واسطه

سطح وسیع و مناسبی از تفاهم و اجماع برای آنچه منافع کل جامعه خوانده شده می باشد. این نوع حکمرانی  دستیابی به

این جانبه و پایدار و همین طور چگونگی دستیابی به اندازی وسیع و درازمدت برای توسعه انسانی همهنیازمند داشتن چشم

های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی همان جامعه مورد بحث تواند نتیجه مستقیم درک واقعیتباشد. این امر می آرمان و هدف می

 باشد.

  سهيم سازي و انصاف: -6

سالمت و بهروزی یک جامعه به این امر بستگی دارد که همهْ شهروندان آن احساس کنند که سهمی در اداره و منافع آن جامعه 

کنند که کنار گذاشته شده و یا وجود و سهم ایشان نادیده گرفته می شود. این امر باید شامل همه داشته و هرگز گمان نمی

تر و فقیرتر هستند که بایستی احساس کنند که آنان های ضعیفتر بخشها و افراد جامعه گردد اما از همه مهمها، بخشگروه

اندازی از رفاه و بهروزی در مسیر زندگی آنان شوند و چشم ها حضور داشته و دیدهیریگ نقش و نفع دارند و در همه تصمیم

 (.1379وجود دارد)همان منبع، 

 وري، اثربخشی و کارآمدي:بهره -7

ای طراحی و اجرا شوند که نهادها امکانات موجود را به بهترین و گونهحکمرانی مطلوب به این معنی است که روندها به

وری درحکمرانی مطلوب در برگیرنده استفاده پایدار از ن روش برای تأمین نیازهای جامعه به کار گیرند. مفهوم بهرهکارآمدتری

 منابع و حفاظت از محیط زیست می باشد. 

 قابليت حساب کشی و مسئوليت پذیري: -8

برسی تنها مختص نهادها و اصل حسابرسی و پاسخگو بودن در حکمرانی مطلوب یک الزام کلیدی است. امر قابلیت حسا

هایی که در روند تصمیم و اجرا مؤثر ها و به عبارت دیگر همهْ دستگاهمؤسسات دولتی نیست بلکه همه نهادها، ارگان

باشند)اعم از خصوصی، عمومی و از جمله نهادهای مدنی(، همواره در معرض حسابرسی بوده و آنان بایستی درقبال افکار  می

ذینفان؛ نسبت به اعمال و رفتار و عملکرد خویش مسئول و پاسخگو باشند. اینکه چه کسانی باید به چه عمومی و همین طور 

کسانی پاسخگو باشند بستگی به حوزهْ عملکرد داخلی ارگانی و یا فراارگانی آن دارد. این امر به نقش دولت در عرصهْ داخلی و 

 (. 1379گردد.)همان منبع،  برمی خارجی نیز باز

پذیرند الجرم بایستی پاسخگو بوده و همواره در  د یا سازمان و نهاد درقبال کسانی که از تصمیمات و عملکرد آن تأثیر میهر فر

 گردد.معرض محاسبه قرار گیرد البته قابلیت حسابرسی، بدون وجود شفافیت و حکومت قانون محقق نمی
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 مبحث دوم: حقوق بشر

 مفاهيم حقوق بشر
برای برخوردارشدن از حقوق بشر به هیچ چیزی غیر از انسان بودن نیازی نیست. تنها کافی است کسی انسان متولد شده 

 (. 1998باشد)جک، 

شناسد که همه انسان ها به طور برابر و  هایی میحقوق بشر انسان را تنها به اعتبار این که انسان است دارای حقوق و آزادی

مند گردند. هر انسانی می تواند بدون هیچ گونه تبعیضی به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، از آن بهره بدون هیچ تبعیضی باید

وضعیت دیگر؛ از تمام  زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگری و همچنین موقعیت اجتماعی، ثروت و نوع والدت و یا هر

د گردد. در واقع حقوق بشر استانداردی است برای فرموله کردن زندگی منطور برابر بهرهبشری به های حقوقحقوق و همه آزادی

طور منصفانه اجتماعی به نحوی که عدالت، آزادی، کرامت)حیثیت( انسانی و منافع انسانی در روابط اجتماعی بدون تبعیض و به

 برای همه تأمین شود. به عبارت دیگر، حقوق بشر ادعای انسانی در برابر دولت می باشد.

درنهایت اینکه حقوق بشر یعنی همهْ حقوق برای همه. همچنین نباید فراموش کرد که چشم پوشیدن از حقوق بشر بیش از آنکه 

 (.1389منطقاً غیرممکن باشد، از لحاظ انسانی ویرانگر است)هگی، 

 المللی حقوق بشرهاي حقوق داخلی و هنجارهاي بينمبحث سوم: نظام
ورها و حقوق بین المللی ازجمله مسائل بحث انگیز و البته متنازع فیه در بین حقوقدانان اعم از مسأله رابطه حقوق داخلی کش

هست. دو دیدگاه سنتی وحدت و دوگانگی حقوق بین المللی و حقوق  حقوقدانان بین المللی و حتی فیلسوفان حقوق بوده و

دوگانگی حقوقی با این استدالل که اصوالً موضوع و هدف این  ای از نظریات خود دفاع کرده اند. طرفدارانداخلی هرکدام به گونه

های داخلی است. دو نظام با هم متفاوت است. چراکه حقوق بین المللی در پی تنظیم روابط کشورها با یکدیگر و حکومت

بر حقوق بین کنند که بالطبع دادگاه ها؛ حقوق داخلی را درصورت تعارض حقوق بین المللی و حقوق داخلی چنین فرض می

های همکاری نیز مطرح شده که تفکیک المللی ترجیح داده و آن را اعمال و اجرا خواهند کرد. در کنار این دو دیدگاه نظریه

داخلی و حقوق بین  پذیرند بلکه ماهیت رابطهْ حقوق حقوق داخلی و حقوق بین المللی را نمی« دوگانگی»و « یگانگی»دوشاخهْ 

 (.255: 1379مفهوم همکاری و همگامی تحلیل و تبیین می کنند)ذاکریان، المللی را در چارچوب 

 مبحث چهارم: حکمرانی مطلوب در حقوق بين الملل

 حکمرانی مطلوب و حقوق اجتماعی  
های مرتبط با رهایی آدمی بوده  در واقع از نخستین مراحل توسعه عصر جدید تا امروز، پویایی نهادهای جدید محرک اندیشه

های تاحدی از همین اندیشه ها نیز الهام گرفته است. این رهایی در وهلۀ نخست به معنای آزادشدن از امر و نهی است که

های عقالنی در ادراک جهان وجود نه فقط های جدید، کاربرد روشهای کهن بود. از دید این اندیشهآلود و غیرمعقول سنتجزم

گی اجتماعی نیز فعالیت آدمی را از قید و بندهای بدون توجیه عقالنی برجای مانده در زمینۀ علم و تکنولوژی بلکه در عرصۀ زند

(. درواقع پروژه مدرنیته تالشی برای تکامل علوم، اخالق و حقوق جهانی بود. تعاملی 1384از عصار کهن رهایی بخشید)هاشمی، 

برداری داشته باشد. درعین حال در راستای  بهرهبخشیدن به سازمان عقالنی زندگی اجتماعی؛ قابلیت که از آن درجهت تعالی

های تنظیم روابط اجتماعی و مبارزات اجتماعی به نوبۀ خود تکامل فرمول -سیر تکاملی تاریخی، پیشرفت و ساختار اقتصادی

 بندی حقوقی جامعه( را موجب گردیده است. داجتماعی)صورت

یافته است. بندی و تکوینبشر صورت بخش در قالب گفتمان حقوق های حقوقی مترقی و رهاییحلر دنیای مدرن معاصر راه

 عنوان نقطهْ عطفی در تاریخ بشر اعالم می دارد: گفتمانی که به
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ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سلباز آنجایی

ای انجامیده که وجدان بشر را برآشفته اند. پیدایش گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانهصلح در جهان است، نادیده

ترین آرزوی بشر اعالم شده است. درواقع اعالمیۀ جهانی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند عالی

نون در تاریخ زندگی بشر بیشترین توافق فکری و اجتماعی را حاصل جهانی حقوق بشر سندی اخالقی و حقوقی است که تاک

ترین اجماع جهانی در آستانۀ قرن بیست و یکم و در هزارۀ جدید نسبت به که می توان ادعا نمود بزرگنموده است تا جایی

خاطر زندگی اجتماعی توأم با حمایت از حقق بشر ایجاد گشته است. لذا در سپهر اجتماع؛ بشر برای رهایی از هرج و مرج و به 

های حقوقی حلدر پناه حقوق قرار گرفته است. از همین رو قرن ها علم حقوق در پی آن بود که اصول و راه نظم و عدالت

 (.1384دست آورد)هاشمی،  عادالنه و موافق با اراده خدا یا طبیعت و عقل انسانی را به

گرایی و احترام به منزلت و حیثیت طبیعی انسان را که در جریان یانۀ آن، روشنگراتجدید حیات فکری)رنسانس( و تبعات انسان

تجدید حیات فکری انسان را از برده و یا رعیت به شهروند  (. این1379مدنی، )تاریک تاریخ پایمال شده بود، به همراه داشت

بشر موضوع مورد عالقۀ  جلی ساخت که حقوقطور رسمی متارتقاء داد. امضاء منشور سازمان ملل متحد نیز این حقیقت را به

المللی برای جامعۀ بین المللی است. یکی از اهدافی که سازمان ملل متحد برای تحقق آن بنیان نهاده شد؛ نیل به همکاری بین

 3ند های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب بود. ببشر و آزادی تشویق و اعتالی رعایت حقوق

های عضو را موظف به رعایت چنین حقوقی بدون تبعیض می ( سازمان ملل متحد دولت56و  55ماده یک منشور)مواد 

 (.1381نماید)ریکا واالدس، 

مطلبی که در تصویب اعالمیۀ حقوق بشر و همچنین منشور سازمان ملل متحد شایان توجه است فضای ناشی از فجایع رخ داده 

ها نشان از ارقامی نجومی ترین آنهای مربوط به تلفات این جنگ متفاوت است امّا حتّی معتدلود. تخمیندر جنگ جهانی دوم ب

تر میلیون ناپدید. در این فاجعه انسانی شاید تلفات غیرنظامی از همه هولناک 3میلیون مجروح و  35میلیون کشته،  60دارد:

های کار اجباری و کمپ های انهدام و نیز جنگ و حمالت هوایی در اردوگاه میلیون نفر از گرسنگی، بیماری، 30باشد. احتماالً 

 (.1381در جریان اخراج های گروهی به هالکت رسیدند)گاف و دیگران، 

ها را آزرده و فضایی در افکار عمومی جامعه مدنی جهانی ایجاد کرده بود که دولت ها مجبور به پذیرش این فجایع وجدان انسان

های اعضای اجتماع به یکدیگر، سرنوشت انسان ها اسناد بین المللی گردیدند. تقسیم کارهای عمومی و نیازمندی حقوق بشر در

ها شناخت که این زندگی توان بر آنهم مربوط ساخته است که درکنار حیات فردی، زندگی جمعی دیگری را میرا همچنان به

 ن را تأمین نمی کند. های ویژه دارد و آزادی فردی همیشه آمشترک ضرورت

المللی، حقوق  یاری مساعدت ملّی و همکاری بین عنوان عضو جامعه؛ حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است تا بههر شخص به

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای حفظ حیثیت، کرامت و رشد آزادانه، شخصیت خود را با توجه به منابع)مادّی و معنوی( هر 

 (.1380آورد)کاتوزیان،کشور بدست 

سهیم بودن و برخورداری از  و حق توسعه یک حق بشری مسلم است که به موجب آن هر فرد انسانی و همۀ ملت ها در مشارکت

طور کامل تأمین شود؛ دارای های اساسی در آن بهتوسعۀ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی که تمام حقوق بشری و آزادی

توان آرمان حقوق  می نسان موضوع محوری توسعه است و باید شریک فعال و ذینفع حق توسعه باشد وحق هستند. در واقع ا

سازی روابط اجتماعی)اقتصادی، سیاسی و فرهنگی( جامعۀ انسانی درجهت عدالت، آزادی ها، بشر را به عنوان فرمول بهینه

 کرامت و رهایی نوع انسان دانست.

 م ترویج حقوق بشرمبحث پنجم: حکمرانی مطلوب و لزو

کنند. الملل و به ویژه نهادهای مالی جامعۀ بین المللی به درستی به منزلۀ مدافعان منافع عمومی ایفای نقش میهای بینسازمان

 (.: 1386را ارائه نموده که به شرح زیر توصیف شده است)تاموشات، « حکمرانی مطلوب»بانک جهانی دکترین  1989از سال
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رسد یعنی در فرایندی شفاف، گرانه به منصۀ ظهور میبینی، آشکار و روشنگذاری قابل پیشاز رهگذر سیاستمطلوب  حکمرانی

های خود مسئول است و یک جامعۀ مدنی قوی که در امور ای برای اقدامات و فعالیتدیوان ساالری مبتنی بر اصول حرفه

 گیرد.  حکومت صورت می عمومی مشارکت دارد، همهْ این رفتارها تحت

های عضو اساسنامه به انجام مذاکرات مبادرت ورزید تا دولت 14ها مطابق ماده صندوق بین المللی پول برای تغییر منظم برنامه

های خود را با مقتضیات حکمرانی مطلوب تطبیق داده و هماهنگ سازند. اخیراً بانک توسعه آفریقا سیاست را وادار نماید سیاست

مطلوب را مورد پذیرش قرار داد که دقیقاً همان عناوین بانک جهانی یعنی مسئولیت، شفافیت، مبارزه با معطوف به حکمرانی 

فساد، مشارکت سیاسی شهروندان و نیز اصطالحات حقوقی و قضایی را فهرست کرده است. این اقدام در پاسخ به اعالمیه انجام 

اتحادیه آفریقا پذیرفته شد و در آن وابستگی متقابل اصول  در اجالس سران سازمان 1999آوریل  16گرفت که به تاریخ 

ای را با همین قانون، دموکراسی و توسعه مورد تأیید قرار گرفت. به همین ترتیب جامعه اروپایی ماده حکمرانی مطلوب، حکومت

 است. اظ کرده)آفریقا، کارائیب و منطقه، پاسیفیک( لحACP های گروه مفهوم در آخرین توافقنامه خود، با دولت

متحد، اعتبار قطعی و کامل خود را کسب  ملل اخیراً دکترین حکمرانی مطلوب را با ملحوظ نظر قرارگرفتن در اعالمیۀ هزاره

که حکمرانی مطلوب واقعاً ایجاد شده باشد، به کارآمدی فزاینده و کرده است. پرواضح است که چارچوب مطلوب، درصورتی

 رهنمون می شود اهمیت زیاد حقوق بشر حائز

 بحث ونتيجه گيري:

حلی از دیدگاه خود ارائه نماید. باتوجه به آنچه گفته حقیقت آن است که هر خواننده ای نتیجه گیری خود را داشته باشد و راه

انسان، مردم، دولت و نیز جامعۀ بین المللی( ذینفع  شد و در مقدمه نیز اشاره شد به نظر می رسد که صاحبان حق)شخص

های دیگر، اشخاص انسانی و مجموعهْ تعهدات مربوط به حکمرانی مطلوب باشند و درعین حال دولت متعهّد درقبال مردم، دولت

یا حکومت دربرابر  نامند که دولتالمللی قلمداد می شود. از این رو؛ چنین تعهدی را تعهد مطلق یا عام الشمول میجامعۀ بین

 ها داراست. های دیگر، مردمان و انسانهمهْ دولت

اند نشانگر این المللی به وقوع پیوسته هایی که در جامعۀ بینحق به حکمرانی مطلوب اخیراً به مرحله اجرایی نیز رسیده و نمونه

 یابد.   فراملّی قابلیت اجرایی میطور با سازوکارهای واقعیت هستند که چنین حقی به واسطۀ اقدامات جمعی و همین

( اشاره کرد که به موجب آن 1994سال  940جمعی می توان به فصلنامه شورای امنیت)قطعنامه  در چارچوب اقدامات دسته

شورا اجازه توسل به زور را به منظور اعاده حکومت منتخب و دموکراتیک هائیتی پس از سرنگونی آن به دست نظامیان صادر 

( یادآور شد که حکومت 2013توان وضعیت پرتالطم جامعه مصر را پس از کودتای نظامی اخیر)همین زمینه می نمود. در

   منتخب دموکراتیک آن به دست نظامیان ساقط گردید و منجر به تهدید صلح در منطقه شده است.

« حق به حکمرانی مطلوب»ظهور حکمرانی مطلوب همچون یک حق مردم درکنار حق اشخاص انسان است. از سوی دیگر  حق

ها به رعایت چنین حقی را رقم زده ای(، تعهدات منجّز و بی چون و چرای تمامی دولت در اسناد بین المللی)جهانی و منطقه

طور مستقیم یا ازطریق نمایندگانی که به نحوی است. حق افراد به آزادی انتخاب و اندیشه، آزادی بیان امور مشارکت عمومی به

اند، آزادی شرکت در انتخابات)اعم از رای دادن و انتخاب شدن در انتخابات ادواری( جملگی در میثاق کراتیک انتخاب شدهدمو

 اند.  مدنی و سیاسی به منصهْ ظهور رسیده بین المللی حقوق

کایی حقوق بشر در ای؛ اجرای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در آزادی های بشری و اجرای کنوانسیون آمریدر سطح منطقه

باشد.  مدنی و سیاسی که مرکب است از کارشناسان مستقل هستند بر عهده شورای حقوق بشر می المللی حقوق میثاق بین

نتیجه آنکه حق حکمرانی مطلوب از زمان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط سیستم حقوقی بین المللی به رسمیت 

ای نظارت المللی یا منطقهطور نهادهای قضایی یا شبه قضایی بیندولتی، غیردولتی و همین بین شناخته شده و از سوی نهادهای

 .آیدمی شود  و ازطریق اقدامات جمعی به اجرا در می
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