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  :مقدمه اي بر

  يبشر انكشافحاكميت قانون و 
  

  :معرفي
  

  ازانهارتث هر دو واژه هايي هستند كه در حال حاضر به كانكشاف بشريعبارات حاكميت قانون و 
و ميتوانند معاني و تعابير مختلفي را به اند با اينحال هر دوي اين عبارات مبهم .  استفاده ميشود
  نظرعالوه بر آن، درك مفاهيم قانون و انكشاف آنقدر در حال تكامل است كه توافق.  خود بگيرند

بين المللي در ميان نهادهايي همچون بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، سازمان ملل و 
  1.ديگر، با گذر زمان تغيير ميكندنهادهاي 

  
  :حاكميت قانون و انكشاف

  
براي هدف اين .  داردمعاني متفاوت طوري كه بحث خواهد شد، انكشاف براي افراد مختلف 

 در انكشاف بشريبرنامه انكشافي سازمان ملل متحد در مورد نوشته و مطابق به گزارش اخير 
به منظور اشاره مشخص به گستردگي انتخاب و  انكشاف بشري، عبارت 2007افغانستان سال 

تمركز اين عبارت بر روي آزاديهاييست كه مردم از آن بهره ميگيرند .  تواناييهاي افراد به كار ميرود
مورد نظر، نه تنها به نتايج انكشاف  انكشاف بشري.  و نه فقط انكشاف نهادها و رشد اقتصادي

توافق .   نتايج به دست آمده نيز عالقه دارداينيق آن ، بلكه به پروسه هايي كه از طرميپردازد
و نگهداشت اين اهداف،  انكشاف بشريعمومي بر اين است كه بخشي از رسيدن به اهداف 

يك  انكشاف بشرياز اينرو، در حالي كه .  ردابستگي به موثريت حاكميت قانون در تمام جوامع د
حاكميت .  ملكرد جامعه قلمداد ميشودهدف معنوي ست، حاكميت قانون يك عنصر مهم در ع

قانون به صورت تفكيك ناپذيري با اهداف ثبات و امنيت، رفاه اقتصادي، بهبود زندگي اجتماعي و 
  . ربط دارد توانمندي سياسي 
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اين امر در عرصهء انكشاف .  هيچ تعريف واحد جهاني براي حاكميت قانون نيز وجود ندارد
كه نه تنها تعابير متفاوتي نسبت به انكشاف وجود دارد كه ممكن چرا.  مشكل را دوچندان ميكند

منظور از يكساني نيز هست دربرگيرندهء مالحظات حقوقي متفاوت باشد، بلكه هيچ تعريف 
  . وجود نداردحاكميت قانون 

  
آكادميسين ها از رشته هاي مختلف مانند علوم سياسي، فلسفه، جامعه شناسي، مردم شناسي، 

زمينه اي كه  و شافي و حقوق، همه تعاريفي را ارائه كرده اند كه بنا به هدف نويسندهمطالعات انك
  . اين تعاريف در آن نوشته شده، متفاوت هستند

  
  توجه. رسمي و ذاتي: برخي از آكادميسينها به دو بخش اصلي حاكميت قانون اشاره كرده اند

آنها بيشتر طرفدار .  سيستم قضايي سترسمي گرايان بيشتر تمركز بر مشخصه هاي رسمي قانون و 
اما از سوي ديگر طرفداران گرايش ذاتي، بيشتر به بررسي .  روند و مراحل هستند تا نتيجهء نهايي

  .  رمهاي آن و همچنين جنبه هاي اخالقي آن ميپردازندومحتواي قانون و ن
  

سيستم قضايي ) 2(لني قانون؛ انتشار ع) 1(ان تاكيد بر خواهرسمي گرايان يا فورماليستها بنابراين 
اما برخورد ذاتي .  ستنديك نهاد با كفايت انفاذ قانون كه تصاميم را اجرا ميكند، ه) 3(حرفه اي 

قانون و نظم ) 3(تساوي در برابر قانون، ) 2(يك حكومت وابسته به قانون، ) 1(، بيشتر بر گرايان
  . د ميكندحقوق بشر، تاكي) 5(پيش بيني و تصميم هاي موثر و ) 4(
  

يك اصل حاكميت ". سازمان ملل متحد قبال حاكميت قانون را به صورت ذيل تعريف كرده است
كه در آن تمام افراد، انستيوتها، و نهادها، چه عمومي و چه شخصي، به شمول خود دولت، در برابر 

 و به  بودهفذ به صورت علني انتشار يابد، به صورت مساويانه ناباشند و اين قانونقانون پاسخگو 
 ".شته باشدبا نورمها و استانداردهاي بين المللي همخواني داهمچنان شودو صورت مستقالنه داوري

2  
  

 تئوري و عمل قانون و انكشاف در سي سال گذشته، استدالل رويبرايانت گارث در مطالعه خود 
 عمل كننده  ميان متخصصان حقوقي و تئوريسن هاي انكشافي،نظري هميتوجودمميكند كه عدم 
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، در مورد معناي حاكميت قانون، به صورت چشمگيري در ناكامي اولين جنبش قانون و ها و نهادها
  3.  نقش داشته است1970انكشاف در دهه 

  
.  تعدادي از آكادميسينها مقاالت مخربي در مورد ابتكارات قانوني در جوامع پس از جنگ نوشته اند

مبرخي ها استدالل كرده اند كه در ارتقاء حاكميت قانون تبديل به يك  ،ها كشوراري از  ش
تشكيالت امپرياليستي شده كه در آن ساختارهاي خارجي اداري با حمايت ارتشهاي بزرگ بر 

  .خود نامناسب يا ناآماده تلقي شده اند ېباالجوامعي حكومت ميكنند كه براي حاكميت 
  

.   اهميت داردرويدست است  جامعه تعبير از حاكميت قانون براي انواع اصالحاتي كه در يك
است كه اين مهم .  عاري ازنظريات ضدونقيض است  كه يك تعريف آزاد الزاما كردنميتوان فرض 

مد  .باشدي از حاكميت قانون را بسط داد كه نسبت به زمينه و محيط محلي حساس ېيمفهت
انيني كه ممكن است براي قو.  فتن ساختار قشري يك جامعه نيز به همان اندازه مهم است گرنظر

در شكل دادن نظريه .   مخرب باشنديديگرگروه يك گروه در يك كشور مفيد باشند ميتوانند براي 
اي راجع به معناي حاكميت قانون، اين مهم است كه رابطه ميان حاكميت قانون، حقوق بشر و 

  .انكشاف در نظر گرفته شود
  

 مردم از قانون اطاعت كنند ": ن را اينگونه تعريف ميكند حاكميت قانوامرانهجوزف راز، با عباراتي 
  ولي اين تعريف چيز زيادي در مورد محتواي حاكميت قانون ". آنها را رهبريي كندو قانون
برتري قوانين موضوعه هست، ميتواند ژان ژاك روسو ميگويد فقط كشوري كه مبتني بر .  نميگويد

اين ايده به اين موضوع منتج شد كه .  تيار، تامين كندعدالت و آزادي را در شكل مقام صاحب اخ
  .  حاكمان با در نظرداشت قانون حكمروايي كنند و نه اينكه قدرت بي حد و حصري داشته باشند

  
يسي، منسوب شده كه حاكميت قانون ا به حقوقدان انگليسي اندرو وين د"حاكميت قانون"عبارت 

كه هيچ كس نبايد تنبيه ) 1: (گلستان از دو جنبه تعريف كردرا به عنوان شكلي از نهادهاي سياسي ان
 بايد نسبت به هستهمه كس در هر سطحي كه ) 2(شود مگر به خاطر نقض مشخص قانون، و 

  4. قوانين عادي آن سرزمين پاسخگو باشد
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 به چهار بعد اشاره ميكند كه چارچوب حاكميت قانون در افغانستان UNDP 2007گزارش سال 
انفاذ ) 3(قوانين عمومي و منصفانه ) 2(استقالل نهادهاي حاكميت قانون، ) 1: ( ميدهدرا نشان

  5. همخواني با اصول حقوق بشر) 4(مساويانه 
 حاكيت قانون هستند و يك عنصر اضافهء مهم هم دسترسي به قانون و اساسياينها همه ابعاد 

  .عدالت است
  

  انكشاف بشري
  

انكشاف هم مجموعه اي از .  انكشاف را تعريف كردنظرية فوق العاده مشكل است كه بتوان 
تئوريسين هاي .  اهداف است و هم روندهايي كه از طريق آن حصول اين اهداف ميسر ميشود

به . نگاه كرده اند) مايكرو(و از ديدگاه كوچك ) ماكرو (ګبزرديدگاه  از هر دوي اينها انكشاف به 
متمركز كرده اند سياستگزار دولت و سازمان هاي عبارت ديگر انهايي كه توجه شانرا روي

  .كنندمطالعه مي راتاثير سياستهاي انكشافي بر افرادكه ېېوانها
بر اساس .   شدن انكشاف آغاز شد"مدرنيزه" بعد از تئوري 1960تئوري قانون و انكشاف در دهه 

هاي اقتصادي،  اين كشورها نهاداگر در هست و "عقب مانده"تئوري جهان در حال توسعه اين 
 ايجاد شوند، حتماً پيشرفت اقتصادي بدنبال خواهد سياسي و اجتماعي شبيه به نهادهاي غربي

 اولي كمك به كشورهاي در متخصصيناز اينرو، به عنوان بخشي از اين رويكرد، هدف .  داشت 
 قومي و اين امر منجر به آن شد كه رواجهاي.   نهادهاي قضايي مدل غربي بودنحال توسعه، ساخت

در عمل، حقوقدانان آموزش ديده در غرب .  فرهنگي و نقش آن در انكشاف ناديده گرفته شود
تاثيري بسيار شگرف در پيش نويس قوانين كشورهاي در حال توسعه داشته اند و همچنين نسبت 

  .   توصيه هاي حقوقي ارائه ميكرده اندهابه مسائل مرزي اين كشور
  

بسياري دريافتند كه تالشها در .  ئوري مدرنيزه كردن، از نظرها افتاد اين ت1970در اواخر دهه 
ر وهمين امر منجر به ظه.  سطوح باال يا ماكرو، به قشرهاي پايين جامعه و فقرا كمكي نميكند

اين تئوري فرض را بر آن ميگيرد كه فقر ناشي از .  تئوري انكشاف در سطوح پايين يا مايكرو شد
  اوليه مورد نياز انسانهاست و اينكه عدم دسترسي به اين منابع ناشي از عدم دسترسي به منابع

  .  نداشتن قدرت در روابط اجتماعي ست
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اول، اين فرضيه كه انكشاف بايد يك روند مداوم .  بنا براين  تئوري سطح پايين دو فرضيه دارد
شرايط خود فائق آيند، به منابع باشد تا به قشر فقير كمك كند كه خود را توانمند سازند تا بتوانند بر

فرضيه دوم اينكه انكشاف .  صورت جمعي اقدام كننددسترسي داشته باشند و براي منافع خود به 
بيشترين موفقيت را در صورتي خواهد داشت كه قشر محروم جامعه  براي غلبه بر موانع بهبود 

نكشاف سطح پايين چندبعدي در عمل ا.  اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي خود را سازماندهي كنند
است و شامل اهداف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از جمله آموزش، ادبيات، خدمات صحي، 

  .بهبود درآمد و محو فقر، حفظ محيط زيست و مشاركت اجتماعي ميباشد
  

 بر قوانين و تئوريهاي انكشافي سطح چندين سازمان ظهور كردند كه تمركز آنها 1980در دهه 
 حقوق انكشاف   ، انستيتوت1982 در انكشاف در سال حقوقپايين بود، از جمله مركز بين المللي 

 1980، و انجمن بين المللي مطالعات حقوقي جهان سوم كه در سال 1983، در سال بين المللي
  .تشكيل شدند

  
يا سن، اقتصاددان و آكادميسين بر عهده داشت كه  براي انكشاف را آمارتقادربودننظريه رهبري 

، تعريف " انكشافاساسيوسايل ) 2( اوليه و نهايت ) 1 ("گسترش آزادي را در دو شاخصهء 
  6 .كرده است

كار امارتيا سن بر روي عوامل قحطي، و نشان دادن اين كه چرا هزاران نفر ممكن است از گرسنگي 
 آن كشور از بين نرفته باشد، نظر عمومي را تغيير داد و بميرند حتي اگر روند توليد غذا در

 استدالل كه محاسبات وي با اين. پيدا كردتحليلهاي او در مورد فقر به صورت گسترده اي نفوذ 
 انكشاف بشريساده درآمد سرانه براي ارزيابي استاندارد زندگي كافي نيست، به ايجاد شاخصهء 

رترين منبع مقايسه رفاه در كشورهاي مختلف معتبخصه به  كه اين شادست زدسازمان ملل متحد 
، شود، انتخابات به طور مرتب برگذار بوده در كشوري كه مستقل "امارتيا سن ميگويد .  تبديل شد

وبدون و به روزنامه ها آزادانه وجود داشته باشند احزاب مخالف كه بتوانند انتقاد كنند 
    . "گز قحطي رخ نميدهدره  ميسرباشدهاي دولتسياستسانسوراجازة تحت سوال قراردادن 

  
 خوانده ميشد رد كرد، چيزي كه "ارزشهاي آسيايي" راجع به برتري آنچه كه ي رااو افسانه ها

زماني توسط كساني مانند كي كوان يو، از سنگاپور تبليغ ميشد و مورد قبول بسياري از 
  .رهبران تجاري اقتدارگرا بودو غربي سياستمداران 
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مركز دكترين ارزشهاي آسيايي بيشتر بر اهميت رشد اقتصادي بود و تا حد زيادي حقوق فردي را ت

  .ناديده ميگرفت
  

ثانياً فرد انتخاب كرده و يك تعقيب چيزي كه عبارت است از اوالً آزادي قادربودن نظريه مطابق 
آزادي براي " ريگح دبه اصطال  .يا چندين كار داشتن حق انتخاب در مورد كردن ويا نه كردن يك

  . "آزادي از قيد" و "عمل
  

  اين نظريه با تاكيد بر مخالفت .  ذاتي آن استپلوراليزم در قادربودنيكي از جنبه هاي مهم نظريه 
به عنوان هدف انكشاف، قادر ) ثروت، تحصيالت، صحت(آزادي با رابطه ميان كيفيت هاي خاص 

رمهاي ارزشي اعتراض آميزشان جلوگيري كرده و به است از ناهمخواني ميان كيفيتهاي خاص و نو
اصل كليدي آزاديست و بنابراين در اين مفهوم ، هر برنامه .  عنوان مبنايي براي همكاري عمل كند

  7. انكشافي بايد به عنوان اصل نهايي، آزادي حداكثري را در نظر داشته باشد
  

اينكه فلهذا .   ميابدبسط به نتايج انكشاف  هم به ابزار و همقادربودننظريهء پلوراليزم برعالوه 
از اينرو امارتيا سن يك مسير يا يك مجموعه .   بي تفاوت استانكشاف چگونه بايد به دست آيد

  . اه حل كلي ارائه نميكنداز ابزار را به عنوان يك ر
  

نكشاف مبتني نظريه ا.  اين تئوري، ميتوان به موضوع فقر اشاره كرددر مورد موثريت به عنوان مثال 
روش .  بر اقتصاد، به فقر به عنوان يك مسئله درآمد و قدرت خريد از پس منظر فردي نگاه ميكند

از اينرو، يك زندگي فقير .   تلقي ميكند"قادربودنمحروميت از "سن اين است كه فقر را به عنوان 
اين .  ز منابع مالي انتخاب است و نه فقط محروم اقادربودنآن زندگيست كه محروم از انتخاب و 

  . درآمد كم را فقط يكي از چند عنصر ذي نفوذ بر محروميت ميداند  نظريه
  

مبتني بر حيثيت انسان و ارزش هاي انسانيست كه توسط  انكشاف بشرييك مفهوم مرتبط ديگر از 
  8. آن سان سوچي ارتقاء يافته است

  
                                                 

 و "حاكميت قانون"چند توصيه براي درك مشترك از :  به طور عمومي راجع شود به تام رينگر، انكشاف، اصالح و حاكميت قانون    ٧
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  كه در زبان انگليــسي بنامي نوين،بنياداقتصاددانان با اينحال، مكتب ديگر پژوهشگران موسوم به 
The New Institutional Economists (NIE) انكشاف را با معيارهاي ،ياد مي شوند 

آنها استدالل ميكنند كه شاخصه هاي اقتصاد مدرن و انكشاف يافته مثل قرارداد، .  اقتصادي ميسنجد
وق مالكيت هستند كه به روشني و مكانيزم اجرايي موثر در واقع نتيجهء حقمقررات تضمين، 

  .  اين همان حقوقيست كه اقتصادهاي در حال انكشاف فاقد آنند.  تعريف شده و قابل انفاذ ميباشند
  

 ايجاد نهادهاي موثر براي راز اينرو، براساس نظريه اقتصاد بنيادي نوين، حاكميت قانون به منظو
  .تعريف روشن از حق مالكيت و انفاذ اين حق ميباشد

  
   (HDI) انكشاف بشريشاخص 

  
چهار شاخص انكشاف انساني را براي گزارشدهي و  UNDP انكشافي سازمان ملل متحد ادراة

 (HDI) انكشاف بشريعبارتند از شاخص اين شاخص ها .  سنجش انكشاف ايجاد كرده است
 و سنجش توانمندي جنسيتي (HPI) شاخص فقر انساني (GDI)شاخص انكشاف جنسيتي 

(GEM)  . مهمترين آنها ميباشدانكشاف بشريشاخص  .  
  

 يك راه جديد سنجش انكشاف را با ادغام 1990  در سال  UNDP انكشاف بشرياولين گزارش 
 ،انكشاف بشرييك شاخص تركيبي و درآمد در شاخصه هاي عمر متوقع، دستيابي به آموزش، 

 عنوان چارچوبي براي هم اين شاخص، ايجاد يك آمار واحد بود كه بهنكته مهم .  معرفي كرد
 براي هر انكشاف بشريشاخص .  انكشاف اجتماعي و هم اقتصادي مورد استفاده قرار ميگرفت

 خوانده (Goalpost)ميزان حداكثر و ميزان حداقل را تعيين ميكند كه گل پست انكشافي جنبه 
 و 0 به صورت ميشوند، و سپس جايگاه هركشور را در ارتباط با اين گل پستها مشخص ميكند كه

 شامل سنجش مقياسهاي ديگر پيشرفت انكشاف بشريبا همه اينها، شاخص .   نشان داده ميشوند1
بنابراين .  انساني، مثل آزادي سياسي، مشاركت اجتماعي، امنيت فيزيكي و حاكميت قانون نيست
ال تصوير اين شاخص منعكس كنندهء تمام ويژگيهاي پيچيدهء انكشاف انساني نيست، اما با اينح

كلي بزرگتري از انكشاف را نسبت به ديگر شاخصها مثل شاخص توليد ناخالص ملي، نشان 
  .  ميدهد

  



 ١٢

  بانك جهاني
  

 آن تامين قرضه ينقش اول.  بانك جهاني در آستانهء بحران اقتصاي جنگ جهاني دوم ايجاد شد
در دهه هاي .  بود كشورهابراي پروژه هاي دراز مدت به منظور بازسازي و انكشاف اقتصادي 

و با سرمايه گزاري در پروژه هاي ، بانك جهاني نقش خود را توسعه داد  ميالدي1970 و 1960
  9.تشويق كرد را "رشد مساويانه" و ضد فقر، انكشاف بشري

  
بار ديگر بر اعطاء قرضه هاي  توجه خويش را، بانك جهاني 1980بعد از بحران قرضه در سالهاي 

 سياست از در اين روش.  نمود معطوف (macroeconomic)ي تصاداق گستردة ساختاري
 استفاده ميشد كه براساس آن الزم بود كشور دريافت كننده قرضه هاي ساختاري، "مشروط"

اصالحات مالي را در زمينهء تورم، كسر بودجه عمومي، آزادسازي تجارت و سرمايه گذاري 
اين شرايط به نام .   اراضي خود ايجاد كندخارجي، نرخ اسعار و اصالحات در عرصهء ماليه و

 صندوق بين المللي پول يكجا با اصالحات ساختاري زيرا نيز ياد ميشود، "توافق واشنگتن"
(IMF)طراحي و پيشبرده ميشد .  

  
 فقط يك سوم كشورها كه واجد اين – ناكام ماند تا حدود زياديروش هاي توافق واشنگتن 

بعد از آن، بانك جهاني به خاطر توجه بسيار ناچيز به .  آن شدندشرايط بودند، موفق به انجام 
بعد انساني انكشافي و عدم هماهنگي تالشهايش با ديگر نهادهاي بين المللي   و"انسان كوچك"

  .  انكشافي با انتقادات شديدي روبرو شد
  

و هم رده  گستاقتصاددر جهت  بانك جهاني بارديگر تالشهايش را هم 1990بنابراين، در دهه 
چارچوب جامع " منجر به پيشنهاد موسوم به سرانجاماين امر .   متمركز ساختانكشاف بشري

  .  شدپخشنسون يلفو گرديد كه توسط رئيس بانك جهاني جيمز و"يانكشاف
  

 ميان عناصر انكشاف رابطة متقابل يك ماتريكس است كه مذكورهستهء اصلي پيشنهاد 
دولت، سازمانهاي چند جانبه و (را با نهادها )  فيزيكي و سكتورياستراتژيهاي ساختاري، انساني،(

                                                 
پارادگم -روريچارد بليك، پيشنويس جامع چارچوب انكشافي بانك جهاني و مايك:  براي بررسي بيشتر در اين زمينه مراجعه شود به      ٩
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با استفاده از اين ماتريكس، نهادهاي .  نشان ميدهد) دوجانبه، نهادهاي مدني، سكتور خصوصي
  :انكشافي ميتوانند تالشهاي خود را با در نظرداشت اين چهار اصل هماهنگ سازند

  
  نفرادي توسط كشورها رهبري ميشودژيهاي انكشافي به صورت ايو استراتاهداف  •
 خصلت و همه گير داشته  اقتصادينيزتمركز بر مشكالت اجتماعي و ضمن انكشاف بايد  •

 باشد

 .تمام نهادهاي انكشافي بايد در تعيين و تطبيق پاليسي انكشافي دخيل باشند •

 . باشد درازمدتو داراي برنامه هايانكشاف بايد يك روند مشاركتي  •

  
  نتيجه 

  
به نظر ميرسد پاليسي هاي انكشافي بدون يك درك كامل و روشن از مشكالت پيچيده اي اغلب 

،  در مجموعنفع دراز مدت جوامعباز تاب سالم براي .  ايجاد شده كه در اين عرصه نقش دارند
حاكميت قانون به عنوان بخشي از اين پروسه و هر دوي ، كليبسيار مهم است كه انكشاف با نگاه 

  .دننگريسته شو هر جامعه اعوضا پرتوور درست در اينها به ط


