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بانک جهانی مبتنی بر نظریه حکمرانی  «چارچوب میان مدت هزینه»مدل اقتصادی  .دارد

بسیاری از کشوورهای جهوان جهوت     در و ارائه در راستای اهداف حقوق بشریمطلوب و 

 شده است. کاهش فقر و تقویت کامیابی مشترک اجرا

اوالً مشخص نماید این مدل اقتصادی از حیو  لوزو     که؛ است تحقیق حاضر ایناز هدف 

ثانیاً بر مبنای آمار  .تطابق دارد الملل بین کدامیک از منابع حقوق  تبعیت کشورها از آن با

وضوعیت   بررسی بررسی نرخ تور  و ،با بررسی شاخص توسعه انسانی ،رسمی بانک جهانی

کشوور آسویایی    اقتصوادی را در دو  مودل اجرای ایون   نتایج حاصل از ،انضباط مالی دولت

ای  توصیفی با استفاده از منابع کتابخانوه  -حال توسعه به روش تحلیلی در یافته و توسعه

 نماید.تبیین 

چوارچوب میوان مودت    »نتایج تحقیق حاکی از این است که مدل اقتصادی بانک جهوانی  

سوازمان ملول متحود    حق بر توسعه در چارچوب اعالمیه به لحاظ مبنای حقوقی  «هزینه

نتایج به دسوت آموده نشوان    بر نظم هنجاری حقوق بشر است.  مبتنی قابل ارزیابی بوده و

شواخص توسوعه انسوانی و     ءبوا ارتقوا   «چارچوب میان مدت هزینوه »مدل  اجرای داد که

های  به تحقق موثر و همه جانبه حقتواند  اقتصاد کالن می ایجاد ثبات در و انضباط مالی
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 گوا   بیانه اقتصاد سرفصلهمچنین این مدل مستند به  گردد.جتماعی منجر اقتصادی و ا

مناسوبات مودیرییتی    از طریق اتخاذ تقویت اقتصاد مستقلّ کشور انقالب که داللت بر دو 

عنووان یوک   ه توانود بو   موی  ،دارد بندی معیووب و نوامتوازن   بودجهو پرهیز از   خردمندانه

 مطرح باشد.رهیافت برای ایران 

های اقتصادی و اجتماعی، چارچوب میوان مودت هزینوه، اقتصواد      حق ای كلیدی:ه واژه

 بخش عمومی، بانک جهانی

 JEL: K00, K19بندی  طبقه

 



 

 

 مقدمه

هفای موفییم یساسف  و     گفاایی  شفاا،  سفایا     های اقتصادی سالم و سیاست
آیفیش،  بدااشفت  سف،یت     بف    و فه  دی یافا م یابفی      تیسع  هو  جانب  بف 

هفای بیشفتا بفاای کفای      کشفاویشی  ا افاد صا فت   ا  تیسع  بخف   ه ش اساخت
های اقتصفادی   طییکلم تحقق حق  ب و 1آباویسا  حوا ت اش حقیق بسیاد ن بشای

تفثییا   .هفا اسفت   و اجتوامم دیگاو یا ا ت  حیح یسابع موییم دی اختیای دولت
جا فای دی یو رفاد حقفیق     مصفا  گایدم دی تحیالت اخیا حقیق بشا آغاش ا ن

هفای اقتصفادی و    هفا دی تحقفق حفق    بف  ترفالید دولفت    شا  است ک  الولم بین 
هفای   تحقفق حفق  جدفت  اش  «2حفق دادخفیاهم  » کف   طییی ب  پاداشد یماجتوامم 

 م ب  یسویت شفساخت  شفا  اسفت.   الولل بین یااجع یلم و  اقتصادی و اجتوامم دی
 یلم اناهاا، اقتصادی یسایج دی یسشیی ساشی ی ش  دی  بشایا ن یسالت حقیق 

 حصیل یسظیی  ب  الولم بین م تابعین حقیق الولل بین  هورایی ب  تعدا یتحا دا ا با
 مسفیان  بف   جدفانم  با یبسای هوین ترلید  بانک .اجتوامم داید و اقتصادی تیسع 

 ما ف   دی الوللفم  صعفال بفین    سفاشیان   فک  و الولفم  بفین  اش تفابعین حقفیق     رم
  خفید بف   مالوللف  بفین   تعدفاات  بانک واهاا،  یاستای دی اقتصادی گاایی سیاست

نظا ف    و 3«حفق بفا تیسفع    »و ه  ام،یی  جدانم ساشیان یلم یتحا تحفت مسفیان   
 های حق تحقق یسظیی  ب یا موییم بخ  یالم یا ا ت   ا ،ححرواانم یطلیب

 تیسفع   یفاالا  و یشفتا   کاییفابم  تقی فت  صقا  ب  دادن پا ان اجتوامم  و اقتصادی
                                                                                                                                 

1  . Fundamental human rights 

2  . Litigation Right 

3  . Declaration on the Right to Development 



 1397زمستان  ♦ وهفتم بیستشماره  ♦م هفتسال  ♦ راهبرد اقتصادی     216

یفال   1990دی دهف    یبساسفت کف  بانفک جدفانم     بفاا ن  .وا فا ن یم دنبال کشییها
 یا ایا   نوید  است. (1))یتد( «چایچیب ییان یات هز س » اقتصادی
ییجف  اسفساد حقفیق بشفای      ها ب  اجتوامم ک  دولت و اقتصادی های حق

 شیفا   هفا دی  دا هاتسا  واجا پسج خصیصف  هافتساا ا فن حفق    اآن ءب  ا اا یتعدا
 .باشفسا  یم 5ای و بانای  4تای ام   3ایرانات ب    وابات 2با  هز س  1ا اابم تعداات

 اسفت. لفاا   یفالم  یسفابع  و تخصیص ی زی یاتلزم بانای  ها آن تحقق اساس باا ن
 یو اش ا فن  .گادد یم مولیاتم دولت یالم بانای  یرانیزم طا ق اش ها حق ا ن اجاای

اقتصفاد بخف     دی اجفاای آن  اش هفا، یا ایا   نوید  است کف    یتد جدانم بانک
6مولراد بانای  یالم دولفت  نویدن ساشگای موییم 

 یبفات  یشفا   نظیفا  اهفااصم  بفا  

مبفایتم یفیجز دی  فک     یالم و یصا  اجتوامم است. ب  انضبا  اقتصادی  شااصیت 
هفم   اجتوامم ب  های اقتصادی و   تحقق حق7یطلیبنظم اصقما تیسع   حرواانم 

ی فزی و   کف  یتضفون بانایف     «نایف  یفالم دولفت   با» ها دی انا و ا ن گزای  وابات 
 با هم ت،قم داینا.  تخصیص یسابع یالم است

بفا   هفای اقتصفادی و اجتوفامم یبتسفم     تحقق حقییید  تاکسین دینظا ب  ا سر  
بف  ا فن سفیال     تحقیق حاضا نشا  است ای اناام  یطالع  یتداجاای یال اقتصادی 

الولفم   حقیقم باکااییک اش یسابع حقفیق بفین  ا ن یال اقتصادی اش نظا پاداشد ک   یم
دی دو کشفیی آسفیا م    با بایسم نتا ج حا م اش اجاای ا فن یفال   ؟ یانیاایاتبط است

 و اقتصفادی  هفای  حق تحقق کا  جسیبم و و تسامتیسع   اصت  و دیحال تیسع  شایم 
 دی .تی یام با استااد  اش یسابع کتابخانف  ای تبیفین گفادد   -اجتوامم ب  یو، تحلیلم

الولفم   یال اقتصادی با یسابع حقیق بینیساسبات ضون بایسم ا ها پاسخ ب  ا ن سیال
دی یزبفیی  اجفاای یفال   ب    اش یسظا الزام کشییها ب  یما ت آن  با تثکیا با تاابیات

                                                                                                                                 

1  . affirmative obligations 

2  . Costly obligations 

3  . Dependent on facilities obligations 

4  . Gradual obligations 

5  . program obligations 

6  . budget 

7  . Good governance 
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 شید. کشییهای یاکیی و چگینگم مولراد آن دی اقتصاد بخ  موییم پاداخت  یم
چایچیب »تبیین و واکاوی یال اقتصادی اش آنااک  ها، ا لم ا ن پهوه  

های استسباطم و  یو، تحقیق ییید استااد  یبتسم با یو،  است «ییان یات هز س 
دنبفال بایسفم نحفی      ا ن پهوه  ب  .باشا گیای اش الگیی اقتصاد سسام نوم بدا 

لفاا یو، یفیید اسفتااد      .باشفا  ایاگاایی یتغیاهای اقتصادی با یتغیا وابات  نوم
ن دو کشفیی دایای  مسفیا  گیای اش تاابیات کشییهای و تسام و کا  جسیبم بف   بدا 

اباا ن جسب  باشا. بس دیحال تیسع  یم  اصت  و دو ده  اخیا تیسع  ناخ یشا شتابان
اجتوفامم( دی   هفای اقتصفادی و   نق  یتفد دی تحقفق حفق   نیآویی ا ن یطالع  )

بیفات کشفییها دی تحقفق    تاا نبفید ادبیفات دی بفای      یطالعفات پیشفین  با یقا ا  
ک  اساساا بانای  یفالم دولفت    باشا.  یضا، ب  ا ن های اقتصادی و اجتوامم یم حق

اجفاا نشفا      ییت مولیفاتم نیفز    دی ا اان با پا   الگیی اصزا شم بید  و حتم ب
 بلرف    و ا ن تحقیق نیز دی پم یقا اف  آن بفا ا فن الگفیی اقتصفادی نیافت      است 

پف  اش  یسظفیی   بفاای ا فن  .باشفا   راد ییید استااد  یمنیآویی ا ن پهوه  دی یو
ییضیع  ب  جا گا  یال اقتصادی یتد دی نظام یسفابع حقفیق   یبانم نظای بایسم 

  اهفاا، و یااحفم   خاسفتگا  آنگفا   یادفیم  پیشفیس      . شفید  الولم پاداخت  یم بین
یفیید واکفاوی   های اقتصادی و اجتوامم  حقتحقق یتد دی یاستای مولیاتم شان 

شاخص تیسع   ءنتا ج حا م اش اجاای یال اقتصادی با ایتقاگیاد. سپ   قاای یم
انضفبا  یفالم اش طا فق     نفاخ تفییم و  یبات اقتصاد ک،ن اش طا ق بایسم   1اناانم
دی بفاش   « نابت باهم ناخالص دولت ب  تیلیا ناخفالص داخلفم  »شاخص  بایسم
جدفانم( دی دو کشفیی   )یبتسم با آخا ن آیفای یسفوم بانفک     2017تا  1990شیانم

. بخف   گفادد  یفم تبیین  آسیا م تیسع   اصت  و دی حال تیسع  کا  جسیبم و و تسام
  ابا. اختصاص یمگیای و ایا   پیشسدادهای سیاستم  پا انم یقال  نیز ب  نتیا 

 مبانی نظری موضوع. 1

 یفاوی دی ا ن بخ  یااهیم حفق بفا تیسفع  و ایتبفا  آن بفا حرواانفم یطلفیب        
 شید. یم

                                                                                                                                 

1  . Human Development Index (HDI) 
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 و ارتباط آن با حکمرانی مطلوب بر توسعه حق مفهوم .1-1

یطلفیب کف     ا ن حق و حرواانفم یم حق با تیسع   ایتبا  یتقابم یاد بسا ا ندی 
 شید. ایا   یم  های اقتصادی و اجتوامم هاتسا حقجز م اش یتغیاهای تحقق 

 مفهوم حق بر توسعه .1-2

(  فااحتاا حفق بشفای    1986)حق بفا تیسفع     یییدام،یی  ساشیان یلم یتحا دی 
 حفق : اسفت  کاد  تعا د چسین  ا ن یا حق یاکیی ام،یی تیسع  یا تث یا نوید. ا ن 

 هفا و  انافان  توام آنیهگای  اش ک  است بشای ناپا ا جاا م حقیق اش  رم تیسع 
 و صاهسگفم  اجتوفامم   اقتصفادی   ای تیسفع   دی کف   داینفا  یا آن استحقاق یادیان
 یشفایکت   ابفا   یم تحقق بسیاد ن های آشادی و بشا حقیق متوای آن دی ک  سیاسم
هوچسین  حق با تیسع   ب  یعسم تحقّق کایم  .گادنا یسا بدا  و گشت  سدیم جات  

ناپفا ای کف  یطفابق یقفاّیات      باشا  حق جاا م حق یادیان با تعیین سانیشت یم
ابع طبیعفم  هفا و یسف   یاتبط ییثاقین حقیق بشا  شایم حاکویت کایم با توام یاوت

 .1(2019شید )ام،یی  ساشیان یلم دی ییید حق با تیسع   آندا یم
. اسفت  شفا   یعاصفم  انتقفال  غیاقابفم  بشاى حق  ک مسیان ب  تیسع  با حق

 سیاسفم   صاآ سفای  تیسفع   و بفید   انرفای  غیاقابفم  تیسفع   و بشفا  حقیق ایتبا 
 جایع  کمّ یصا  یاتوا بدبید با ها، ک  است جایع اجتوامم و اقتصادی صاهسگم 

 دی هفم  و انافام  دی هم آنان هاصوسا و آشادان  صعال  یشایکت بااساس اصااد هو  و
 اسفتحقاق  اصفااد  توفام  یوى  با ن.  ابا یم تحقق اش آن ناشم یزا ای مادالن  تیش ع

 و بفید   یسفا  بدفا   اقتصادى و اجتوامى صاهسگى  سیاسى  تیسع  اش ک  داینا یا آن
اساسفى   هفاى  آشادى و بشا حقیق هو  ک  اى گین  ب  باشساا داشت  یشایکت آن دی

جفایع   تعا فد   فک  دی بسفاباا ن  .گیانفا  قفاای  شساسا ى ییید کایم طیی ب  بتیانسا
اقتصفادی    ابعفاد  کلیف   دی بشفای  جیایفع  کایفم  تیسع  یاتلزم بشا حقیق تیسع 

 کفم   فک  بشفا  حقفیق  انیاع هو  اساس باا ن. است سیاسم و صاهسگم اجتوامم 
 یتضفون  کف   دهسفا  یفم  تشفریم  یا ناپفا ا  و تقافیم   رفا گا  ب  وابات  رپایچ   

 توفام  آن دی کف   اسفت  بشای حقیق اجاای و تیسع  جدت دی یشایکتم صاآ سای
                                                                                                                                 

1  . United Nations Declaration on the Right to Development  
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( 23   1396یودی   باشا )و ه  وکتابم تحقق قابم اساسم های آشادی و بشا حقیق
کف  تحقفق حفق بفا      کسا (. ا ن ام،یی  ب   ییت خاص تصا ح یم1986)  ام،یی 

هفا یا دی دستاسفم بف  یسفابع اساسفم  آیفیش،  خفایات         تیسع   باابای صا فت 
ی دیآیا و هوچسین ا ،حات اجتوامم و  س،یت  تغا    اشتغال و تیش ع مادالن 

نوا فا. بف     پا ا یفم  های اجتوامم ایران کسم توام ناباابای اقتصادی یساس  و ی ش 
باشا  مسا ای اش قبیم حفق   مسا ا یتااوتم یممبایت د گا  حق با تیسع   شایم 

هفای اقتصفادی و اجتوفامم بف       با غاا  حق با س،یت  حق با یارن و سا ا حق
 هواا  یشفا نفاخ یعیایهفا م اقتصفادی چفین یصفا، سفاان   تیلیفا و اشفتغال         

 (.175  2005 1)قی،

 ارتباط حق بر توسعه با حکمرانی مطلوب. 1-3

  بف  شفاطم بف  تیسفع     کف    بانک جدفانم امف،م نوفید    یی،دی  80  اواخا ده  دی
هفای خفید    سفاشی سیاسفت   پیفاد  هفا دی   کف  آن  کسفا  اقتصادی کشییها کوک یفم 

دی  هفا م کف    تفا موفم کسسفا. پفاو       پاسخگی م بیشفتای داشفت  باشفسا و شفاا،    
شفینا    تحت مسیان حرواانفم یطلفیب انافام یفم     ی وام کسسا  کشییهای دی اصت

نوفیدن ندادهفای      بین دولت و یادم یا اش طا فق غیایتواکفز  کسسا ایتبا ت،، یم
هوچسفین   .تا کسسفا  کادن دولت و انتظای پاسخگی م بیشتا اش آن قیی دولتم  یاین

 یشفایکت بفین دولفت و یفادم بیشفتا شفید.       تفا  دایناا ااد ساختایها م  باسعم 
 خیید  گا  هم با ک  هاتسا تسگاتسگ یادیم دو تیسع  با حق و یطلیب حرواانم

 بفاتا ن  دی و کاد  یحاود یا 2پا اای تیسع  شات ب  یطلیب حرواانمصقاان  اناا
 اصت  ب   ییهای تیسع های امطای وام اش سیی کش . پاو  شا خیاها آن یانع حالت

بف     شفینا  حال تیسع  ک  تحت مسیان حرواانم یطلیب انافام یفم  کشییهای دی
امفم اش حقفیق    یهای بشفا  هو  حقها م باای ایتقاء  طیی یشخّص شایم صعّالیت

شید. باای یثال  دولفت   حقیق اقتصادی  اجتوامم و صاهسگم یم یانم و سیاسم و
 ها م نوفید  بفید )اسفتی  و    هلسا امطای وام ب  گیاتواال یا یشاو  ب  چسین شا 
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 (.241 1999 1هورایان
مبایت د گا  ها، حرواانم یطلیب ا ن است ک  یشفر،ت یابفی  بف      ب 
و باابای یا دی کشییهای دی حال تیسع  بدبید بخشا. یادییم ک  هفاص   ماالت 

دسففتییکای  .باشففا دییکااتیففک نوففیدن  حاکویففت قففانین و دی نتیافف  تیسففع  یففم
شید.  حرواانم یطلیب باای بخ  خصی م دی ایا تیسع  نقشم اساسم قا م یم

گفاایان   ایا  کسا ک  ب  ییج  آن س م،و  با ا ن  صاآ سای اش تیسع  یا تضوین یم
گاایی کسسا و دی کسای آن گیش  چشفوم بف  حقفیق     بتیانسا با خیال یاحت سایا  

ش فاا   .طیی یشخّص چساان ییصّق نبفید  اسفت   بشا نیز داشت  باشسا. ایّا ا ن ا ا  ب 
 دبیاکفم  )گفزای،  کسفا.  یشر،ت حقیق بشای و صقا جدانم کواکفان بیفااد یفم   

 (.9  2000  2ساشیان یلم یتحا

در نظدام   )متد(  «هزینده  مدد   میان چارچوب»یگاه مدل اقتصادی جا. 2

 الملل بین منابع حقوق 

اساسفسای    38م،و  با یسابع ا فلم یسفایج دی یفاد      3الوللم قیقم نی ن بیننظم ح
تفیان   یمآن الوللم دادگاتای  با یسابع د گای استیای است ک  اش جول   د یان بین

تاتی   اش  د. با ننوی اشای الوللم  های بین جانب  کشییها و ساشیان اموال  ک ب 
 بسای جا ای ایا   نوید: تیان تقایم یم الولم بین نظام یسابع حقیق 

 اساسنامه دیوان  38رسمی )ماده  منابع .2-1

 امف،م الولفم   الوللم دادگافتای یسفابع حقفیق بفین     اساسسای  د یان بین 38یاد   دی
نیات ایا بخف  موفا  یسفابع حقفیق     « بعیسا»ا ن یاد  یتضون وا    گاد ا  است.

دی واقع بیان  ک قامفا  ماصفم    38یاد   .دی ا ن یاد  گساانا  شا  استالولم  بین
الولفم   بفین  یسفابع حقفیق   د فیان  اساسسای  38( یاد  1الوللم است. یطابق بسا ) بین

الوللفم و   ما،  ا یل کلم حقیقم  تصویوات قضفا م بفین   یعاهاات مبایتسا اشا 
های صامم تعیین قیاما حقیقم هاتسا. ذکا یسابع بف  تاتیف  یقفای     ک  یا  دکتا ن
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نیافت.   یفاکیی  یسابعبین اساسسای  د یان  یبین سلال  یاات  هساایی  38دی یاد  
لحاظ امتبفای و ایفا    ب  ب  قاما  باالتا نبید  و  یاخیذک  امتبای ها قاما   یعسا با ن

 (.93 1386حقیقم  راان هاتسا )ضیا م بیگالم 

 های اخالقی منابع اساسی مبتنی بر ارزش .2-2

اش   اساسفسای   38اش یسفابع یسفایج دی یفاد      الولم یسصفا،  است حقیق بین با دم
واقفع یوح توفام قیامفا و یقفایات اش آن یسفابع       باد ک  بف   یسابع د گا نیز بدا  یم
یات بشفای  ک  یبتسم با نظم اخ،قم بید  و با تیج  ب  تااب حرا ت داید. قیامای

 طم قان بیاتم ییید تیج  جای است.

دی بیان یبسفای امتبفای قیامفا حقفیق      الولم بین اش انا شوساان حقیق  1با الم
هاسفت و   اش توفا ز آن  ایتبا  ییان حقیق و اخ،ق بفی  ک   الولم یعتقا است بین

(. 50 1394 صاشانف   یبسای ندا م  ک تعدفا حقفیقم  یحتفیای اخ،قفم آن اسفت )     
هفای آخفا قفان     دی دهف   2های بسیاد ن یتضون ح  ماالت میسم ایش،شساسا م 

الوللم و باآویدن نیاشهای اساسم  ب  شساسا م یساصع یشتا  جایع  بین بیاتم یساا
الولم یعتقفا اسفت    اناانم شا  است. دی ا ن یاستا  رم اش انا شوساان حقیق بین

ب  سیی اجوامم هافتیم  با تیج  ب  ا ن تحیالت شاها گاا شم اجتساب ناپا ا ک  
مسا فت بف     (. با51 1972  3الوللم است )الیاس ک  تالم وجاان حقیقم جایع  بین

تسظیم یوابط جیایع بشای و مدا  دایی بفاآویدن  ک   الولم ها، ندا م حقیق بین
هفا دی   نیاش آحاد بشا اش جول  تحقق ماالت است  دی کسای یسابع یسوم و نق  آن

 ب  نق  و جا گا  یسابع اساسم نیز بید. تیان قا م لم یمالو حقیق بینگیای  شرم

 الملل مت( با منابع رسمی و منابع اساسی حقوق بین ارتباط. 2-3

آوی ب  یثاب   ک  اش حقیق نام ابتساء با  ک سسا الزام مسیان یصااقم ب  یتداگاچ  
قابفم   1986 یصیببا تیسع   چایچیب ام،یی  حق قطعسای   ا یعاها  نااید و دی

هفم  با یسابع یسفوم و  هم ایش ابم است  لیرن اش نظا اهاا، واجا نابت یادییم 
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 کف،ن   ابعفاد  اجفاای آن دی  اش اسفت. چااکف  هفا،    الولم بین اساسم حقیق یسابع 

اقتصفادی    یبفات  یشفا   نظیفا  اهفااصم  بفا  یالم دولتمولراد بانای   نویدن ساشگای
هفای آن اش سفیی    و اجاای شفاخص  است  یالم و یصا  اجتوامم شااصیت  انضبا 

یشفا اقتصفادی و صقفا یا     تیسع  نظیا مفام  های و چال  ییانع تیانا کشییها یم
ب  تحقق حق اصااد دی باخفییدایی اش  فک سفطح کیافم      کستال نوید  و یاالا یساا

تحقفق یوابفط    الولفم  بین جا م ک  ها، ندا م حقیق  شناگم گادد. بساباا ن اش آن
« بانایف  یفالم دولفت   »یالم نفی ن اش   است  یتد ک یایع بشای مادالن  دی ییان ج

 م نظیا یسشیی یلفم یتحفا )یفاد    الولل بین االجااء  است  اوالا دی تطابق با اسساد الشم
  حقفیق   الوللفم  بین    ییثاق1948 دسایبا 10 یصیب  بشا حقیق جدانم (  ام،یی 55

اسفت و    موفییم   یاوع 1966دسایبا  16  یصیب  و صاهسگم  ف اجتوامم    اقتصادی
یبتسفم بفا نظفم    ب  مسیان دستییالعوم بانک جدانم ناظا بفا تیسفع  اقتصفادی    یانیاا 
یبتسفم بفا   یسفابع اساسفم   تیانفا ذ فم    یفم حقیق بشای است ک  قم با اهاا، اخ،

طم قفان بیافتم ظدفیی و بفاوش داشفت       قاای بگیاد ک   الولم بین حقیق های  ایش،
 .است

 اقتصدادی  مددل  عملیداتی  مراحدل  و اهدافستگاه، خا مفهوم، پیشینه،. 3

  مت() «هزینه مد  میان چارچوب»

های اقتصادی و اجتوامم نیاشیسا تاو ن بانای  و البت  تخصفیص یسفابع    تحقق حق
گادد. بسفاباا ن    بانای  یالم دولت تعیین یمها است.ا ن یدم دی  شم ب  بانای یالم ال

های نایحفاود اختصفاص  ابفا تفا      خیاست ب   ک  یسابع یحاود با چ  یرانیزیم ا ن
های اقتصفادی و اجتوفامم شفداوناان یحقفق      مبایت بدتا  حق حقیق مای  و ب 

 ای باخییدای است.   گادد  اش اهویت و ه 
هفا دی باابفا    با تحیالت حقفیق بشفای دی یاسفتای ا افای تعدفاات دولفت      

ددانان و هففای ش ففادی اش سففیی اقتصففا شففداوناان  طففم هاففت دهفف  اخیففا تفف،،
گیفای و   های بدیس  باای تعیین یبفانم تصفویم   یسظیی طااحم شیی  پاداشان ب  نظا  

گاصت  اسفت. اخیفااا یفال اقتصفادی      تخصیص یسابع یحاود بخ  موییم  ییت
هفا  قابفم    ب  یتد ایا   گاد ا  ک  دی ا فن شیفا  ا فن تف،،     جدانم ییسیم بانک



 223     ... بانک جهانی «چارچوب میان مدت هزینه» تاثیر مدل اقتصادی

 ایش ابم است.
ها  ها و تحقّق اهاا، آن بانای  ی زی دولت بانای  ای دی صاآ سا یتد نق  و ه 

هفای اقتصفادی و    دی جدت تیسع  و کاه  صقا ک  یو رادی یبتسم با تحقق حق
 یو بف   نوا فا. اش ا فن   اسفت  ا افاء یفم    الولم بین اجتوامم یبتسم با الزایات حقیق 

 اهفاا،  یااحفم   خاسفتگا    دی ا ن بخ  پیشیس   یادفیم    یسظیی تبیین یال یتد
 مولیاتم شان و نق  کایکادی آن ییید یطالع  خیاها بید.

 های اقتصادی و اجتماعی   برنامه مالی دولت در تحقق حق. 3-1

بف   بیسم و باآوید دیآیاها و د گفا یسفابع اقتصفادی      شایم پی بانای  یالم دولت 
هفا و   ی صعالیفت  بیسفم و بفاآوید هز سف     ها  پی  ها، ها و سیاست ای اش یاویم 

آیایف    ها  ک  با ب  ها، ها و یسیان های الشم باای اجاای سیاست گاایی   سایا
یسفا  اطف،ق    یفم گاایی  تصی   دستگا  قانین ب و  اصت   یساس  و یسطقم سایان

 دایای س  بخ  موا  است: بانای  یالم دولت با ن تاتی  .گادد یم
 .بیسم و باآوید شا  دیآیاها و د گا یسابع اقتصادی پی . 1
هفا و مولیفاتم    هفا  هوچسفین صعالیفت    هفا و هفا،   ای اش سیاسفت  یاویم . 2

 .ها ب  ها، یسیان ها و یشخص باای اجاای سیاست

 بیسفم شفا    گاایی پفی   های جایی و سایا   ی باآوید  شا  صعالیت هز س . 3
 (.15 1391است )یحوانقلم شاد  

ا چالشم دی اولی ت  بساباا ن تاو ن  تصی   و اجااء بانای  یالم دولت بیانگ
گفی م    ا تاکی  یساس  بین چدای ها، ا لم استا اهاا، سیاسم  اهاا، پاسخ

 (.36 1998 1یالم  اهاا، یا ا تم  اهاا، اقتصادی )شیک
کف  سفسگ   تیسع  اقتصادی  ک  تیسع  ایای  ک بعای نبید  و تاد ای نیات

 اسفت   اهسگفم تیسفع  اجتوفامم و ص   بسای اولی  باای سا ا مسفاو ن تیسفع  نظیفا   
  گز س  دیسفت اهفاا،   باشا. ایای ک  با یم  ساشیاناهم یساس  اقتصادی یاتلزم

 «بانایف  یفالم دولفت   »یسفایج دی   های طاح های بانای  ها و یسالت  ها استااتهی
 شید. نداد س  یم
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 بفا های اقتصادی و اجتوامم نظیا حفق   حقم  یاهیت الولل بین یسطبق با اسساد 
یین اجتوامم  حفق بفا آیفیش،    رن  حق با کای  حق با تثحق با یا غاای کاصم 

 هفا دی شیفا  تعدفاات    باشفاا ا فن حفق    و... دایای پسج یشخص  یسحصاب  صاد یم
باشسا. بساباا ن الشیف    ای یم بانای و  تای اما اابم  هز س  با  وابات  ب  ایرانات  

زی و تخصفیص  ی ف  های  ادشا   بانای  شییس  تحقق حق ها دی ا اای تعداات دولت
طا فق یرفانیزم بانایف  یفالم دولفت مولیفاتم        یسابع یالم است ک  ا فن دو ایفا اش  

هفای اقتصفادی و    حلق  ایتبا  بانای  یالم دولت با حفق   مبایتم د گا  گادد. ب یم
 گیاد. ت یمهای پسج گان  نشث اجتوامم اش ا ن و هگم

اش احرفام و امفااد   ای  اش ا ن یسظا بانای  یالم دولت ک  یشتوم بفا یاویمف   
ها نیات ش اا چگینگم هاا ت یسابع یالم  سسا دخم و خاج دولتباشا   اصث  یم

هفا   ب  مویم جایع  تیسط دولت کایآیا یسابع موییم یتعلق بخ  و یا ا ت ایا و
یبین تحقفق   های اقتصادی و اجتوامم شداوناان یابط  یاتقیم داید و با تحقق حق

 است. نوای تیسع   ک کشیی دوی حرواانم یطلیب بید  و

 مت( مفهوم. 3-2

انای  یالم تعا د  ک ساشوکای ندادی باای صاآ سا تدی  و تصی   ب یسظیی  بیتد 
گیفای   طااحفم صاآ سفا تصفویم     بیان سفاد   ب  یتد یاهیت. یود شوای یم ب   دولت

نظیفا یشفا و یبفات      اهاا، کف،ن آن  ییج  است ک  ب باای بخ  یالم دولت 
پا ای و اصفزا   امتوفاد بف      بدبید انضبا  یالم دولت  اصزا   انعطا، اقتصادی 

گیفای   صاآ سفا تصفویم   نحی یفییای دی  ب  یسایج دی بانای  یالم دولتتصویوات 
دستاس دولت باای  ک دوی  یشخص   ابسا و ییزان دیآیا و یسابع دی انعراس یم

طبفع دی ا فن دوی     و ب  شید بیسم یم پی  -دوی  قانینم  ک دولتمسیان یثال  ب  -
هفای   دی هوفین چفایچیب اهفاا، بخف     نیز مولراد دولت قابم ایش ابم اسفت.  

 هوچسفین  .گادد بسای یم ها تضوین و اولی ت یختلد اقتصادی دی دیون ا ن بخ 
شفید و سفااناام اهفاا، یفیید      بیسم یفم  های یختلد تحقق اهاا، نیز پی  هز س 

 بانایف  یفالم دولفت   یحفاود ت یسفابع دی    بف   با تیجف   و  اساس اولی ت تیاصق با
 . ابا انعراس یم
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طیی خ،   ا ن یال اقتصادی  یو راد نی ن یا ا ت یالم بخ  موییم  ب 
و کفایا م   1است ک  ها، ا لم آن انضبا  یالم دی سطح ک،ن  کایا م تخصیصم

 بانایف  یفالم دولفت   ی زی  سیاستگاایی و  بین بانای و یصع اش هم گااتگم  2صسم
. اهفااصم کف  یو رفاد سفستم دی تدیف  و تسظفیم بانایف  یفالم دولفت  دی          باشفا  یم

امتبفای   و کافای  هفا   هز سف  یباتم دی  نیسان و بم کشییهای ییید استااد  با وجید
انضفباطم یفالم و...    ای  بفم  سفایا   هفای     مولراد ضعید طفاح مام تحقق یسابع

و تحقففق  اقتصففادی ایشففهففا نااشففت  و بسففاباا ن  ییصقیففت چسففاانم دی تففثیین آن
ک  نتا ج آن اصفزا   سفطح اسفتانااید شنفاگم و یفاالا       های ک،ن اقتصادی شاخص

 .باشا  با ابدام یوباو است های اقتصادی و اجتوامم شداوناان یم تحقق یییا حق

 مت( خاستگاه. 3-3

هفای   تا ن حیش  صعالیفت  سطح جدانم دی یتسیع م یتعادی دیالولل بین  های ساشیان
و بفا اخفا   شفا    تثسی مم اش سیاسم  اقتصادی  اجتوامم و صاهسگم و... اناانم ا

انفا   یا تیسع  بخشیا  الولم بین حقیق  مام یاویم  قیاالولل بین  مشخصیت حقیق
م دی خ،ل تف،، جفای خفید اش    الولل بین های  (. ساشیان823 1983  3)اسچایاش

ا  یصفیبات   هفای نفیع بشف    شیان تشریم ساشیان یلم یتحا دی پم تحقفق آییفان  
انفا    فابم بف  مفاالت داشفت      هفای یتعفادی دی دسفت    ها و دسفتییالعوم  قطعسای 

(. دی طیل نیم قان گاشت   ایفاات یایفا مولرفاد سفاشیان     125  2001)اسچایاش  
م اش حقیق بشفا و اتخفاذ تفاابیای دی جدفت حفم      الولل بین یلم یتحا دی حوا ت 

  2001بم انرای است )اسچایاش  یشر،ت اقتصادی  اجتوامم  صاهسگم و.... غیاقا
قطع اش یو راد کلم   طیی م ب الولل بین های  ساشیان (. دی حال حاضا مولراد145

هفای  فادی     ساشیان یلم یتحا جاا نبید  بلر  ییجا ایتبا  تسگاتسگ با قطعسایف  
دیحیش  اقتصادی بانفک جدفانم اسفت    م صعال الولل بین های  اشجول  ساشیان .است

باشفا.   یفم   اجتوامم ساشیان یلم یتحا نای  با شییای اقتصادی و قتک  دایای ییاص

                                                                                                                                 

1  . Allocation efficiency 

2  . technical efficiency 

3  . Schermers 



 1397زمستان  ♦ وهفتم بیستشماره  ♦م هفتسال  ♦ راهبرد اقتصادی     226

تخصصفم سفاشیان    هفای     رم اش کایگزایی( یسشیی57) و (63) بساباا ن وصق ییاد
 (.  851  1994 2گادد )بانی سیوا تلقم یم 1یلم یتحا

های اقتصادی و اجتوفامم تاد فا    جدانم با حق ایتبا  بانک است دی یورن
اجفاای  بف    لحاظ قاایدادی یتعدا ب ک   یغم آن ملمبانک جدانم  اا ش  حا م شید

 بانفک ا ن  ایا  باشا نومالوللم حقیق اقتصادی  اجتوامم و صاهسگم  ییثاق بینیااد 
الوللم حقیق اقتصادی  اجتوامم  ییثاق بین و یاالاهای اقتصادی و اجتوامم  با حق

 دی یتحفا  یلفم   تخصصفم سفاشیان   کایگزایبانک ب  مسیان داید. و صاهسگم پیینا 
. اش خفییدای اسفت  دی ییثاق اش نق  حا ز اهویتم با حقیق یسایجتحقق خصیص 

ک  تعدااتم باای اجتوامم و صاهسگم الوللم حقیق اقتصادی    جول  ییاد ییثاق بین
اسفت.  ییثفاق   16( یفاد   2قاوت )ب( بسفا )   تخصصم لحاظ شا  های کایگزایی
هفای   ای اش گفزای،  دبیاکم ساشیان یلم یتحا با ا نافخ  » داید: اشعای یما ن یاد  

تخصصفم باهفا کف  ییضفیع گفزای، دی حیطف         هفای  کفایگزایی کشییها یا ب  
شفییای اقتصفادی    »داید:  یقفای یفم   18هوچسفین یفاد    «.  ،حیتم آنان قاای داید

هفا م کف  طبفق یسشفیی دی شییسف  حقفیق بشفا و         اجتوامم ب  ییجف  یافلولیت  
تیانفا تاتیبفاتم یقفای داید تفا      یفم   سفم بفاان یحفیل شفا  اسفت     های اسا آشادی

هففای یابففی  بفف  خففید دی شییسفف   تخصصففم دی حففاود صعالیففت هففای کففایگزایی
هفا م یا بف  شفییا     یما ت یااد ا ن ییثفاق  گفزای،  جدت های حا م دی  پیشاصت

خصیص هورایی  ( نیز دی22و ) (20) ( 19) ب  هوین تاتی  دی ییاد «ایا   دهسا.
تصفا ح هفا م وجفید داید. کویتف  حقفیق اقتصفادی و         تخصصم های زاییکایگ

های تخصصم یقاین ت،، بفاای دسفتیابم بف      یعتقا است ک  کایگزایی اجتوامم
ا فن   2شوای   دی تاایا کلماد ییثاق یاکیی یا دی نظا بگیانا. اهاا، خید با ا یا

 اید:د گین  یقای یم
ا دی  حفیش  حقفیق اقتصفادی     های تخصصم ساشیان یلفم دیگیف   کایگزایی»

اجتوامم و صاهسگم یم با ات  ب  یسظفیی تضفوین انطبفاق کایفم اقاایاتشفان بفا       

                                                                                                                                 

1  . United Nations Specialized Agency 

2  . bruno simma 
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باخییدایی اصااد اش حقیق سیاسم و یانم حااکثا ت،، یا ب  موفم آوینفا. ا فن    
هفای تخصصفم تفا حفا ایرفان یفم با افت         مبایت با ن یعساست ک  کفایگزایی 

وا ت قفاای دهسفا کف  نف  تسدفا یسافا بف  یشفا         ها م یا ییید ح ها و د اگا  پاو  
اقتصادی گادد  بلر  ییج  ایتقاء و اصزا   هو  جانب  باخییدایی اش حقیق بشا 

 (.1990  2)تاایا موییم کویت  « دشی
تخصصففم  هففای کففایگزاییاهویففت  نقفف  حففا ز  کویتفف  دی تااففیا یففاکیی

چ  بدتا یافاد   ها دی اجاای 1الوللم پیل الخصیص بانک جدانم و  ساوق بین ملم
(. هوچسفین کویتف    1990  2تاایا موییم کویت  )دها  ییثاق یا ییید تثکیا قاای یم

بیفان    ک  دی یفیید حفق بفا تفثیین اجتوفامم ایا ف  داد        19دی تاایا کلم شوای  
الخصفیص بانفک جدفانم و  فساوق      الوللفم ملفم   داید ک  ندادهای یفالم بفین   یم
  2دهفم  هفای وام  تفثیین اجتوفامم یا دی سیاسفت    حق با با ات یمالوللم پیل  بین

 ییید تیجف  قفاای دهسفا    4های تعا م ساختایی و سیاست 3های امتبایی نای  ییاصقت
تااسفیا یتعفاد کویتف      مسا ت ب  یتن ییثفاق و  (. بساباا ن با273  1388 5دنم پیتاش)

یفیید   الوللفم یا  حقیق اقتصادی  اجتوامم و صاهسگم ک  هویای  ندادهای یالم بین
و فه    تخصصفم و بف    های کایگزایی ک  خطاب قاای داد  است  با ا اذمان داشت

ب  اهفاا، ییثفاق و اجفاای تفای ام آن دایای       ابم جدت دست جدانم دی بانک
ییید مام نقف    ک  دایای تعدااتم دی با ا ن . ا ن بانک م،و هاتسانق  کلیای 

یسشفیی یلفم یتحفا     ینا حقیقم بفا یبسای پی با  های اقتصادی و اجتوامم داید حق
های اقتصفادی   جدانم با حق ها یا یحتام شواید. بساباا ن بانک با ات ا ن حق یم

جدفت   شییس  تقی ف  کاییفابم یشفتا  دی    دی و داشت و اجتوامم ایتبا  تسگاتسگ 
هفای یفا ا ت ی افک      طا ق تاکی  تخصص صسم  سیاسفت  اش  تیسع  کشییها

  نوین  بایش آن دیحفیش  یفا ا ت یسفابع موفییم     است. نظایت موییم صعال بید 

                                                                                                                                 

1  . World Bank and  IMF 

2  . Lending policies 

3  . Credit Agreements 

4  . Structural Adjustment Policies 

5  . Danny Peters 
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مسفیان  فک     بف نظا   حرواانم یطلیب  با باشا ک  یبتسم اقتصادی یتد یمیال 
ییجف  آن تحقفق یفییا      اسفت و بف   شفا  دستییالعوم تیسع  ب  کشییها ماض  

 اجتوامم و... یا دنبال یم نوا ا. ماالت شااصیت  هوچین پاسخگی م  یااهیوم

 مت(یشینه پ. 3-4

اقبفال کشفییها بف  آن اش    ایفا  یی،دی ایا   گاد فا    80ی  اش اوا م ده  یتداگاچ  
سفاشیان هورفایی و تیسفع      مضفی  یفی،دی آغفاش شفا. کشفییهای     90 اواخا ده 

 موفا   پا اصتسفا. بخف    یا «یاّت هز س  چایچیب ییان»بای  اولین باای (2)اقتصادی
 1آصا قا  حاای جسیب کشییهای دی ب  ا ن یال اقتصادی ا ،حات یابی  اش ای
 2000 و 1990 دهف   دی التفین  آیا رفای  کشییهای. گاصت  ییت 1990 ده  دی

جفاا شفا  اش    های جودییی و شاقم ایوپایکشییهای  و کادنا تصی   یا یتد
 آسفیا م  کشییهای حال  ا ن با. پییستسا یونا ا ن ب  2000 سال دی سابق شییوی

 اش بی  گاشت   سال بیات اش بی  دی .دهسا نوم نشان یا واضح تصی   یال  ک
انففا  گاصتفف  نظففا دی یففالم مولرففاد بدبففید ابففزای مسففیان بفف  یا یتففد کشففیی  130

تفیان   جدانم ایاوش  دی سااسا جدان یفم  (. ب  گزای، بانک56 2011  2)گا گیلم
بید. ساشی ا ن بانای  یا ی،حظ  نوید. ا ن استقبال ناشم اش دو دلیم  یاحتم پیاد  ب 

ک  کشییهای بفا دیآیفا پفا ین و یتیسّفط موفاتاا ا فن چفایچیب یا         اول آندلیم 
هفا م   ای چساسال  یسابع یا ب  سیاسفت   ییت یتعداان  دی باش  ب اوالا  باگز انا تا 

  اَدویف  وانفا   دیج شا  3کاه  صقاب   اختصاص دهسا ک  دی اسساد یاهبادی یابی 
ای اضفاص    بف  ا ف،حات بیدجف     یسا یابی  ط های ضاب ها یا ب  تی ی  سیاست  آن

 یتفد  جدانم دی بی  اش نیوفم اش کشفییهای صفیق دی جدفت ا ف،ح      کسسا. بانک
ت،، نوید  است. کشییهای با دیآیا باال اش آن جدت ا ن چایچیب یا باگز انا 

ای خفید یا ایتقفاء    بسای هز س  ای خید یا پشتیبانم نوید   اولی ت ک  اهاا، بیدج 
 .(9  2013)بانک جدانم   مولراد دولتم بدبید اصت  یا ایتقاء دهسا. داد  و

                                                                                                                                 

1  . Sub Saharan Africa 

2  . Grigoli 
3  . Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs) 
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 مت(اهداف . 3-5

یو راد نی ن یا ا ت یفالم بخف  موفییم     یتدگات  شاا تا  گین  ک  پی  هوان
تیان اهاا، یتد یا دی سطح کایبادی شفایم یفیاید    طییکلم یم  بساباا ن ب .است

 ش ا دانات:
اش طا فق گافتا،  فک چفایچیب واقعفم و      بدبید تیاشن اقتصفاد کف،ن   . 1

 ساشگای باای یسابع.
 .ها های یاهبادی بین و دیون بخ  بدبید تخصیص یسابع ب  اولی ت. 2
ای کف    گینف   هفا بف    هفا و تفثیین یفالم آن    اصزا   التزام ب  اجاای سیاست. 3
 ها تضوین شید. ها تااوم  اصت  و پا اایی آن  بانای 

های اجاا م اش  ک طفا، و   سخت باای دستگا ا ااد یحاود ت امتبایی . 4
هفا   یسظفیی اصفزا   انگیفز      بف   تا دی داخم ا ن یحاود ت امطای آشادی موم بی 

 (.12 1998باای استااد  کایا و ایابخ  یسابع )بانک جدانم  

 مت( مراحل عملیاتی شدن. 3-6

ش بفاال بف    ی زی یاهبفادی  رپایچف  ا   طا ق  ک صاا سا بانای  اشیتد ی  و اجاای تد
گیاد ک  شایم هات یاحل  ا لم است کف  هفا    پا ین و اش پا ین ب  باال  ییت یم

 کسا.    ک اش یااحم  خییا  یاحل  بعای یا تثیین یم

 چارچوب اقتصاد كالن  .3-6-1

ای حیاتم باای  ساشی ک،ن است ک  یاحل  صعالیت کلیای ا ن یاحل  تحلیم و یال
شید. ا ن یاحل  اط،مات ییید نیفاش   ن یحایب یمب  انضبا  یالم ک،  ابم دست

هفا و شفاا ط اقتصفاد کف،ن صفااهم       گیای یا با تیجف  بف  یحفاود ت    باای تصویم
دهفا کف     اختصاص یسابع یالم وقتم یخ یم ی زی و آوید. ناساشگایی بین بانای  یم

 .اددگف  یو اتخاذ نوفم  های پی  ب  یحاود ت یسابع کم  ا هز س  تیج  تصویوات  با
 هفای گینفاگین اش یسفابع یا بف      اسفتااد   تیانا   ک یال یمبیسم  دی ا ن یابط  پی 

ها  کشیا  و انتخاب  حیح یا یشخص کسا و صاضیات ندات  دیبای  اولی ت تصی ا
 (.57 2013یا آشرای ساشد. )بانک جدانم 
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 مت( بخشی. 3-6-2

ا بایسم دی ا ن یاحلف    صاا س .تیانا ب  ییاشات یاحل  اول اجاا گادد یم یتد بخشم
هفا   ها و بخف   های وشایتخان  دی ییید اهاا، و صعالیت بخشم است ک  بویج  آن 

صاا سا یتد بخشم شایم  شید. ها تعیین یم های آن تیاصق ب  موم آیا  و سپ  هز س 
هفا و   یفاوی و تیسفع  بانایف     .2ها  لیت و ستاد . تیاصق با اهاا،  صعا1س  گام است: 

بعفا اش آن کف     هفای یفیید تیاصفق.    ین هز سف  بانایف   . تعی3های ییید تیاصق  ش ابانای 
ها شان یا ییید بایسفم قفاای دادنفا و هز سف       ها و ستاد  ها اهاا،  صعالیت وشایتخان 

هفا   های بانایف   تا هز س  بسای شینا ها شان تعیین شا با ا اولی ت ها و ش ابانای  بانای 
 (.62-60 2013با یسابع قابم دستاس تطبیق  ابسا. )بانک جدانم  

 ها افق بر اهداف و اولویت برنامهتو .3-6-3

هفای بخشفم    دی ا ن یاحل   فک سفای جلافات بفین وشایت یالیف  و وشایتخانف       
 های یاحل  دوم )یتد بخشم( باشنگای شید. گیاد تا خاوجم  ییت یم

وزارتخانه   های هزینه ها به صور  تفصیلی و تعیین سق( هزینه  چارچوبعیین ت .3-6-4

 ها و بخش

یاحلف  دوم و سفیم    یاحل  اول )چایچیب اقتصاد ک،ن(  گیای اش خاوجم با بدا 
یاهبادی یا تدیف    یها چایچیب هز س بخشم(  دی ا ن یاحل  وشایت یالی   )یتد 

ا ا  تصویوات یشخص شا   تثیین یفالم  ص -  کسا. ا ن چایچیب  تحلیم هز س یم
هفای   ای باای تعیین سفقد هز سف    پا ا ساخت  و پا   ها یا ایران بین و دیون بخ 

 با افت نف  تسدفا  فک     یفم یو اسفت. ا فن چفایچیب     های پفی   بخشم باای سال
نیز یا ییاید آتم ات )س  تا پسج سال( یا پیش  داد   بلر  ی چایچیب شیانم ییان

ضفاویت   -2هفاا، موفا  سیاسفتم و نقف  دولفت دی اقتصفاد       ا -1 :شایم شید
هفای   اهااصم باای ایقام موا  یسفابع و هز سف    -3انضبا  دی یا ا ت اقتصاد ک،ن 

هفا   یافویلیت  -5ها  صاا ساها م باای تعیین و باشنگای چایچیب هز س  -4 موییم
 (.67-63 2013های کلیای )بانک جدانم  و وظا د دستگا 
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 های بودجه توسط كابینه  (تصویب سق .3-6-5

 اسفت. بایای حا ز اهویفت  صاا سا یتد  دی های بیدج  تیسط کابیس  تصی   سقد
یفات یا بفا      یسابع بخشفم ییفان  گیای دی دولت    بان  ا لم تصویمدیا ن یاحل

کفای بفا    ا فن  دهسفا.  های بین بخشم و ایران پاداخت  تخصیص یم یبسای اولی ت
های امتبای باای س   ا پسج سال آ سا   فییت   قدتعا د پیش  یسابع بخشم و س

گیاد. پیش  یسابع بخشم اش باال ب  پا ین با  ک اصق ییان یفات  یبسفا م بفاای     یم
تفیان تصفویوات مولیفاتم کفایا و      وسفیل  آن یفم   ک  ب  چسان آن .بیسم هاتسا پی 

یاهبادی یساس  بخشم یا اتخاذ و اجفاا کفاد. یحفاود ت و انضفبا  دی تعا فد      
 های یسابع بخشم یا اصزا   داد  و دی پا ای جا ان بیسم ش  یسابع بخشم  پی پی

تیانسفا اش   هفای یسفابع بخشفم یفم     دها. پیش  نتیا  کایا م مولیاتم یا اصزا   یم
های دولت دی طم  ک دوی  ییان یات یشتق شا  و   سقد ک،ن یابت باای هز س 

هفای   های اختیفایی و هز سف    ز س های اجبایی و ه بسای بین هز س  یشتوم با تقایم
  ییت بخ  شرات  شید. بیسم نشا  ب  پی 

هدای مصدوب    ها در داخدل سدق(   های چند ساله توسط وزارتخانه تهیه تخمین .3-6-6

 كابینه

دهسفا   ای یا ییید باشنگای قاای یفم  های بیدج  ها تخوین دی ا ن یاحل   وشایتخان 
 سا.های یصیب تسظیم کس ها یا با سقد تا آن

 داری و ارائه به كابینه و مجلس هها در خزان بازنگری تخمین .3-6-7

ها ک  ییید باشنگای قاای گاصت   دوبای  تیسط وشایت  باآویدهای بیدج  وشایتخان 
گیفاد و بفاای تصفی   بف  کابیسف  و پایلوفان ایا ف          یالی  ییید تاا ا نظا قاای یم

 (73-68 2013شینا. )بانک جدانم   یم

 مت(تجربیا  كشورها در اجرای . 4

مسفیان یا     ب-  دنبال یا ا ت بدیس  یسابع موییم یتد ب شا گین  ک  تشا ح  هوان
یسظیی تودیا ا اای تعداات دولت ها دی شییسف     ب -کای اساسم بدبید اقتصاد ک،ن
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حق های اقتصادی و اجتوامم است. تاد ای نیات ایاگاایی ا ن یفال اقتصفادی   
ها ب   ییزان پا بسای دولتب   های اقتصادی و اجتوامم وابات  حقق حقدی شییس  ت

مسیان نوین  تاابیات اجفاای ا فن یفال اقتصفادی دی       اجاای آن است. بساباا ن ب
گیاد. دلیم  کشییهای یستخ  آسیا م شایم کا  جسیبم و تسام ییید بایسم قاای یم

 باشا. یم کشییهاا ن دی  یتدانتخاب ا ن کشییها بایسم اجاای 

 در كره جنوبی مت(اجرای . 4-1

  هفای دولتفم   اصفزا   بفاهم   طفیی یثفال   بف  دی کا  جسفیبم   یاا م سیاسم ناگدانم
هفای بلسفا    های یصاهم اجتوامم  نیفاش بف  د فاگا     جوعیت سالوساان و اصزا   هز س 

 افت تیان ب  یاحتم نوم تاو ن بانای  یالم دولت تدی  ویونا سستم  . لاایات داشتسا
پف  اش بحفاان یفالم     و ه   ب دها. ا ن یاا م  ایی لت یا دی یقابل  با بحاان یالمدو

کف    کا  جسیبم امتقفاد داشفتسا  یهباان جا ا  .باجات  شا 1990آسیا دی اواخا ده  
 ییان یات هز س  است. چایچیب ک  ا ااددست آویدن تعادل یالم نیاش ب   ب  باای

تحقفق   دو تف،، موفا  دی   ای یعقفیل  بف  شفیی   عادل یالم ت یسظیی ا ااد بساباا ن ب 
 رفم دی سفال    .دی کا  جسفیبم یخ داد  2003 سالقبم اشچایچیب ییان یات هز س  

نبید ش اا نتفا ج   آییز یتییصقها  ا ن ت،،با ا ن حال . 2001 و د گای دی سال 1997
 تصویم اش قیی باای اجاای ا ن یال اقتصادی  حوا ت سیاسمک   پهوه  نشان داد
حفال   بفا ا فن   .اهویفت داید  سفاشیانم  باشسفاشی  و پا اای چایچیب گیاناگان  ا ااد

قابم ایش فابم    مسیان ییصقیت جز م باای ا ،ح آ سا ب ا ن کشیی های اولی   ت،،
دی سفال   جسیبمدی کا  ت مسیان بخشم اش  ک بات  ا ،حا ب  یتد است. سااناام 

یعاصم شا. ها بانایف  یفا ا ت یفالم یلفم     بانای  یا ا ت یالم یلم مسیان  ب  2006
سال د گا. ا ن  فک   چدایشیدا  عسم سال جایی و  شایم پسج سال یمدیکا  جسیبم 

شفایم دو بخف  ا فلم     و شفید  تاا انظا یفم دی آن است ک  ها سال  غلتان بانای  
بیسفم   است: سیاست یالم ک،ن و سیاست یالم بخ . سیاست یالم ک،ن شایم پی 

 و شفید. سیاسفت یفالم بخف  سیاسفت موفا        هفا یفم   و بفاهم ها یآیفا ها  د هز س 
 یتفد نتا ج اجاای  .گیاد یا دیبا یم دی ها بخ  یسابع یالمدستییالعوم و تخصیص 

 طفیی  بف   یفالم  اهفاا،  و هفا  ب  بانای  دی کا  جسیبم حاکم اش ا ن است ک  دستیابم
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 ای وشایتخانف   ز سف  انطباق مولرفاد ه  ک  ییزان نحیی ب  .است شا  یحقق ای صزا سا 
 .اسفت   اصتف   اصزا   2011 سال دی دی ا 79.5 ب  2009 سال دی دی ا 72.7 اش ها

 - 2011 های سال ها و مولراد بانای  یالم دولت طم بیسم بین پی  هوچسین اخت،،
هففای اقتصففادی و اجتوففامم  بسففاباا ن بانایفف اسففت. دی ففا بففید   16/1 تسدففا 2006
دولت با دی ا باال م یحقفق شفا  اسفت ) فانی  چفم و      شا  دی بانای  یالم  تعیین
 (.21-31  2013 1پای 

 در ویتنام مت(اجرای  .4-2

هفای سفسگین دولفت ینفج      ابتاا دی کشفییها م کف  اش بفاهم     یتداستااد  اش   ا ا
بفاای   کشییهای یتعادی دی سااسا جدفان با ا ن حال  .  طااحم شا  بیدناباد یم

ا افاد   بانایف  یفالم دولفت   تیجدم دی صاا سفا   قابمها ا ،حات  کستال یشا هز س 
هفای یفالم    تا سیاسفت انا  تصی   کاد  ب   ییت یسوم و شاا، یا یتد   وکاد

های  سیاتم جا ان دی . و تسام نیز اش ا ن قاما  یاتثسم نبید  و ضعدپا اایتا شید
بفف   1990اوا فم دهفف    اشو  آن وجفید داشففت  دی بفف  بانایف  یففالم دولففت  یابفی  

 فییت تلایقفم دی بخف  آیفیش،        یا بف  یتدو  ،حات اقتصادی دست شد ا 
 با انظبا  یالم اجاا نوفید و هفم   کیانقم با تثو دییان  کشاویشی  حوم بدااشت و

مسیان  ک اقتصاد نیظدیی ب  سوت تیسع  حاکت   ب ا سک دی ایا اجاای ا ن یال 
 نوا ا. یم

 تیانفا بف    یفم ک  ا فن یفال اقتصفادی     داد نشان و تسام دییتد اش  نتا ج استااد 
 یفالم  بانایف   سیاتم یا ا ت نوا ا  ضعد یا موییم های یاتقیم هز س   ییت غیا

 کف،ن  اقتصفاد  یبات با بدبید یتد. هوچسین کساها یا ا ،ح  آن و یا یشخص ساالن 
هفا بفا    بخف   بفین  ها و یالم بین استان یسابع تخصیص انضبا  یالم  و نظم طا ق اش

 خیاهفا  یالیو  کسسا  اییاوای حم یا   ک اجتوامم  های بانای  ب  یالی بسای تاولی 
شفا  و شفداوناان خفایات     تفا  شفاا،  دی ندا ت ا ن یال سب  پاسخگی م بید و

 (.108 2012 2نوا سا )هیرم ونگی ن تای دی اصت یم بدتا و با کیایت
                                                                                                                                 

1  . Young Choi, J., &  Park  
2  . Heikki, & Nguyen 
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هدای   شداخص  دركره جنوبی و ویتنام مبتنی بدر تحلیدل   مت(تاثیر اجرای . 4-3

 اقتصادی

کادنفا    یتفد   ب  اجاای اقاام 1990ک  بایایی اش کشییها دی ده   ب  ا ن با تیج 
هفای اقتصفادی و    دی تحقفق حفق   آن اجفاای  حا فم اش  یقا اف  نتفا ج   یسظفیی   ب

مسفیان   ب  بانک جدانم های یسومیبتسم با آیای 2017و 1990های    سالاجتوامم
های یدم اقتصادی و اجتوفامم   جاول ش ا شاخصطم و گاصت   یبسای یقا ا  قاای

 شینا. ایا   یمکشییها 
های اقتصادی و اجتوامم اسفت    ک نوا   کایم اش حق «تیسع  اناانم»شاخص 

با آییش،  س،یت  تثیین اجتوفامم  دیآیفا     حقها م هوچین  بخ یتشرم اش  ک 
است ک  دی بفی    تاایت ویحیطم  جسایت  جا ان یالم  ناباابای  پا اایی ش ات

 مادی بین  اا و  فک بسای شا  و دی نظام آیایی یقاای آن  ش ا بخ  دست  100اش 
چف  ا فن    هفا . شفید  یو، ییانگین هوااش و هاییینیک یحاسب  و ایا   یم بید  و ب 

دهسا  بدبید وضعیت کشفیی دی یتغیاهفای    تا باشا  نشان  ک نزد کماد شاخص ب  
جدانم  کشییها دی سف  گفاو     بسای بانک اش نظا تقایم با تیسع  اناانم است. یییا

نم بزیگتفا اش  کشییهای با شاخص تیسع  اناانم باال )یقاای شفاخص تیسفع  انافا   
( و تیسفع  انافانم ضفعید )کوتفا اش     5/0و  8/0  تیسع  اناانم یتیسط )بفین  (8/0
 شفاخص تیسفع   بف    یابفی  ایقفام   شینا. دی یطالع  اناام شفا   بسای یم ( طبق 5/0

نافبت بف  سفال     2017کشیی دی سفال   ها دودها ک  وضعیت توام  اناانم نشان یم
تفیان اسفتاالل نوفید بفا اجفاای       اش ا ن یو یمبدبید قابم تیجدم داشت  است.  1990

یات هز س  وضعیت شاخص تیسع  اناانم بدبفید  اصتف  کف  ا فن ایفا دی       یال ییان
 هفا م یانسفا سف،یت  تفایین     بفا ش فا بخف    ) شاخص دیآیا ساان   اییا ب  شناگم

اجتوامم و...( و دی ا یبت نام اصااد دی س  یقطع تحصیلم ابتاا م  یتیسط  و مفالم  
 ی،حظ  و تیج  است. و ناخ باسیادی بزیگااالن نیز قابم

مسیان شاخص یبفات دی اقتصفاد کف،ن     تییم ب بیدن ناخ  اش سیی د گا پا ین
 2008استثسای سفال   است. ب و و تسام کا  جسیبم دهسا   ک یونا نزولم دی  نشان

های تییم اصزا شم شا  دی  ک  اقتصاد جدان با  ک بحاان یالم شا ا ییاج  و ناخ
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تاابف  بافیای یفیصقم یا تاابف       ها یونا نزولم بید  است. کشیی و تسام بقی  سال
 3.5بف    1991دی فا دی سفال    82ک  ناخ تفییم اش حفاود    طییی  استا ب نوید 

های پف  اش   یستخ  دی سال البت  ها دو کشیی یسیا  است. 2017 دی ا دی سال
انا ک  نشان اش  ک  ( تیییم تک یقوم یا تااب  کاد 2008)ب  استثسای سال  1996

تیسفط   یتفد بسفاباا ن اجفاای    یبات نابم دی وضعیت اقتصاد ک،ن کشییها داید.
م و کفاه   ب  کاه  ناخ تیی بانک جدانم باای ا ن شاخص ک،ن اقتصادی یساا

 یباتم و نااطویسانم بید  است. بم
نافبت بفاهم   »یسظیی بایسم وضعیت انضفبا  یفالم دولفت اش شفاخص      ب 

استااد  شا  است. یونفا کلفم شفاخص    « ناخالص دولت ب  تیلیا ناخالص داخلم
 دوکشیی  عیدی بید  است. یاکیی دی

 1990-2017های  ررسی طی سالهای کالن اقتصادی در کشورهای مورد ب جدول آمار مربوط به شاخص

 سال
 شاخص توسعه انسانی** *GDPنسبت بدهی ناخالص دولت به  نرخ تورم*

 ویتنام کره جنوبی ویتنام کره جنوبی ویتنام کره جنوبی
1990 8.57 36.03 13.37 - 0.73 0.48 
1991 9.33 81.82 12.48 - 0.74 0.48 
1992 6.21 37.71 12.21 - 0.75 0.50 
1993 4.80 8.38 11.41 - 0.76 0.51 
1994 6.27 9.49 10.13 - 0.77 0.52 
1995 4.48 16.93 8.95 - 0.78 0.53 
1996 4.93 5.59 8.24 - 0.79 0.54 
1997 4.44 3.10 10.25 - 0.80 0.54 
1998 7.51 8.11 14.67 - 0.80 0.56 
1999 0.81 4.11 16.75 - 0.81 0.57 
2000 2.26 -1.77 17.11 31.43 0.82 0.58 
2001 4.07 -0.31 17.70 32.28 0.82 0.59 
2002 2.76 4.08 17.55 35.19 0.83 0.60 
2003 3.52 3.30 20.45 37.88 0.84 0.60 
2004 3.59 7.89 23.25 37.45 0.85 0.61 
2005 2.75 8.39 26.96 36.54 0.86 0.62 
2006 2.24 7.50 29.27 38.41 0.86 0.62 
2007 2.54 8.35 28.65 40.90 0.87 0.63 
2008 4.67 23.12 28.16 39.42 0.87 0.64 
2009 2.76 6.72 31.38 45.17 0.87 0.66 
2010 2.94 9.21 30.83 48.08 0.88 0.65 
2011 4.03 18.67 31.51 45.56 0.89 0.66 
2012 2.19 9.10 32.20 48.13 0.89 0.67 
2013 1.30 6.60 35.39 51.67 0.89 0.68 
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 سال
 شاخص توسعه انسانی** *GDPنسبت بدهی ناخالص دولت به  نرخ تورم*

 ویتنام کره جنوبی ویتنام کره جنوبی ویتنام کره جنوبی
2014 1.28 4.09 37.31 54.72 0.90 0.68 
2015 0.71 0.63 39.53 57.10 0.90 0.68 
2016 0.97 2.67 39.89 59.66 0.90 0.69 
2017 1.94 3.52 39.76 58.22 0.90 0.69 

 یثخا:
 (IMF)الوللم پیل  * ساوق بین

 (World bank)**بانک جدانم 

 
اسفت کف  دی بفین کشفییهای      ب  شاخص تیسع  اناانم بیانگا ا ن نویدای یابی 

  ا ن یونا  عیدی بفید  اسفت. بسفاباا ن    1990-2017های  ییید بایسم طم سال
جدفانم و   یفات هز سف  تیسفط بانفک     تیان استاالل نوید با اجاای بانای  ییان یم

  یونفا شفاخص   2008و  2007هفای   یغم وقیع بحاان یالم جدانم طم سفال  ملم
 ت.تیسع  اناانم یو ب  بدبید بید  اس
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دهسا   ک یونا  مسیان شاخص یبات دی اقتصاد ک،ن نشان تییم ب بیدن ناخ  پا ین
هفای پف  اش    یستخف  دی سفال   ها دو کشیی .استجسیبم و و تسام  کا نزولم دی 

انفا کف  نشفان اش     ( تیییم تک یقوم یا تااب  کفاد  2008استثسای سال  ب  ) 1996
  داید.  ک یبات نابم دی وضعیت اقتصاد ک،ن کشییها

 

ب  نافبت بفاهم دولفت بف  تیلیفا       های دی دستاس  نویدای یابی  با اساس آیای
هفای   ناخالص داخلم بیانگا ا ن است ک  دی بین کشییهای ییید بایسم طم سفال 

   شاخص یاکیی یونا اصزا شم داشت  است.2017-2000

 در ایران   مت(رهیافتی برای اجرای . 4-4

 شداونای و بشای قانینم حقیق اش یدوم بخ  یاوش ا اجتوامم اقتصادی و های حق

 بیشفتا  قفیانین اساسفم   دی حقفیق  ا. ا فن سده یم تشریم مالولل بین  و یلم دیسطح یا

ا فن   باابفا  دی یا هفا  دولفت  شفا  و  واید  (3)ا فاان  اس،یم جودییی جول  اش کشییها
م و بف  ایرانفات  تفای ا    ای و وابافت   هز سف   هفای  و هگم است. کاد  ها یرلد حق

 ا افابم  ش فاا تعدفاات   ها است ای بیدن یوی د گای اش ا اابم بیدن ا ن حق بانای 

الوللم حقفیق   بین ییثاق ییج  ب  ها ب  هوین دلیم نیز دولت .صعم است اناام نیاشیسا
 ییثفاق اش  دی شساخت  شا  کایم حقیق ب  تحقق ییظد اقتصادی  اجتوامم و صاهسگم

 .انا شا  تقسیسم جول  اقاایاتیساس  اش  ابزایهای ی هو  طا ق
طیی یاتقیم با تحقق اهاا، اقتصادی   های اقتصادی و اجتوامم ب تحقق حق
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سیاففتم آب و   م هوچففینهففا ش اسففاختاش یسظففا اقتصففادی و  دی ایتبففا  بففید 
 هفای گایا شفم و   سیاتم باق  های تیلیا  انتقال و تیش ع نیاوگا  صاض،ب  سیاتم

خفایات  هفای بدااشفت     یافتم آیفیش،  شفبر    س سایا شم یساسف  بفا یحفیط    
ی لفم  شییسفم    نقفم   و حوفم  های ایتبفاطم   جاد  ها  ا ااد اوی ان  نظیا اضطاایی

تعا ف    تم اجتوفاع و هفای سف،ی   یااقبفت  ایاتسیاتم دصامم  خف  هیا م  دی ا م 
سالوساان  کیدکفان  اصفااد دایای    ب  تیج استااتهی  حیح  خایات اجتوامم نظیا 

الع،ج  اصاادی با یشر،ت پزشرم دا وم   اوم و ذهسم  بیوایان  ع یعلیلیت ج
بیوایان یوانم  قابانیان ب، ای طبیعم و یادیم ک  دی یساطق یاتعا صاجع  شنفاگم  

هفای اقتصفادی و اجتوفامم     بایایی اش مساو ن د گا کف  یصفاد ق حفق    ا وکسس یم
طا فق یرفانیزم    کف  اش ی زی و تخصیص یسابع یفالم هافتسا    نیاشیسا بانای   هاتسا

 شید. بانای  یالم دولت یحقق یم
 ؟بفا یعقیلیفت   یبتسفم  ایا بانای  یالم دولت با کاام یو،؟ یوشم خادگفاا و 

های موییم )انضبا  یالم   تیان س  ها، ا لم یا ا ت هز س  یما یالا چگین  
ت دولف تخصیص یاهبادی یسابع و کایا م مولیاتم( یا دی نظام تاو ن بانای  یفالم  

 دی ا اان مولیاتم نوید؟
 تقی ت اقتصاد یافتقمّ کشفیی   ا ن ییضیع اش آن جدت حا ز اهویت است ک 

بسفای یعیفیب و    بیدجف  و پاهیفز اش    یساسبات یا ا ّتم خادیساانف   طا ق اتخاذ اش
یتد  اقتصاد بیان  گام دوم انق،ب ییید تاکیا واقع شا  است.  ساصصم دی نایتیاشن

 طفیی  ی  خادگاا دی تخصیص یسفابع موفییم اسفت کف  بف      با شی چایچیبم یبتسم
یات با بانایف  یفالم سفاالن  طااحفم      ی زی ییان خاص باای یاتبط ساختن بانای 

بیانگا ا فن واقعیفت اسفت     یتددی اجاای ب  تاابیات کشییها  نگاهمشا  است. 
ک  دایا بیدن نگا، ییان یات دی بانای  یالم دولت ضاویتم انرایناپفا ا اسفت.   

تیانا  یم  قابلیت اجاا دی اقتصاد ا اان یا داید  ا خیا یتدا ن ییضیع ک  ساباا ن  ب
 :مسیان  ک پیشسداد سیاستم یطاح باشا ب 

هسگایم ک  بیدج   ک سال  دی دست تفاو ن اسفت  دی یفیید بخف  امظفم      
انا.  ها نیز مو،ا تعدا شا  ها قب،ا تصویم گاصت  شا  است و بخشم اش هز س  هز س 
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،ا حقیق کایکسان دا وم دولت  یقایی قابم پاداخت ب  باشنشافتگان و یقفایی   یث
یسفا و   ها دی سال آتم صاا یم یسیا آن بگیاان دولت  اقاا  د ین خایجم ک  سا

کسسفا و دی   یفات تغییفای نوفم    ها م هاتسا ک  دی کیتا  ها  هو  هز س  نظا ا ا ن
تفیان   م هافتسا و صقفط یفم   ها تعفا م شفان   انا. سا ا هز س  طیل  ک سال قطعم

شفانم   هفای تعفا م   ها یا کاه   ا اصزا   داد. حاشی  تغییاات هز سف   اناکم آن
شید. ا ن باان یعساست ک  هاگینف    ها نوم دی ا کم هز س  5بیدج  هم بی  اش 

آییفز   هفا  صقفط دی  فییتم ییافا و ییصقیفت      های هز س  تغییا واقعم دی اولی ت
یث،ا دولفت یورفن اسفت     چسا سال   ییت پا اد. خیاها بید ک  دی دوی  شیانم

بخیاها یو   ایا   خایات یصاهم یا گان ب  جایع  یا اش حالت مفام و صااگیفا بف     
وضعیت هاصوسا تبا م کسا  تا ا ن خفایات صقفط بف  نیاشیسفاتا ن اقشفای جایعف        

دنبفال   تیانا بف   تبعات یالم مظیوم ک  چسین تصویوم یم ماض  شید. با تیج  ب 
تیانا آن یا دی چایچیب بیدج   فک سفال بف  اجفاا      شت  باشا  قطعاا دولت نومدا

بگااید و با دم است ک  ا ن کای با ا طم چسا سال و ب  تای ج اناام شید.  رفم  
هفای   گفاایی  نظفا گفاصتن سفایا      اش پیایاهای بانای  یالم دولت یقیا سالیان  دی

صم است ک  صقط شیانم باای آن مسیان هز س  اضا موییم یییا دی یشا اقتصادی ب 
هفای جفایی تفایین شفا  باشفسا       شید کف  سفا ا هز سف     سدوم دی نظا گاصت  یم

 .(178-177  1999 1شیا یکایپی و تییاس)
مسیان  ک یاجع یابت دی تیجی  و ایا ف    حاضا بانای  پسج سال  تیسع  ب  حال دی

اان دی چفایچیب و  سفاالن  دی ا ف   بیدجف   و شفید  هفای بیدجف  اسفتااد  یفم     بیسم پی 
اگاچ  با ات بیدج  ساالن  باشفم   .شید های پسج سال  تیسع  تدی  یم های بانای  ها،

دهسففا  بففین ایففا بففالیم صقففاان چففایچیب پیینا  اش بانایفف  پففسج سففال  تیسففع  باشففا
 بیدجف   یفابین  صفم  کیافم  و کوم ایتبا   ی زی و بانای  یالم دولت سیاستگاایی بانای 

بانای  پفسج سفال  تیسفع  شفایم      . هوچسینتیسع  باقاای نیات سال  سجپ بانای  و ساالن 
  فابم  باای دست های الشم دای و سیاست های اولی ت بانای   ها اهاا، استااته ک بخ 

یثال دی یفیید بخف  سف،یت یعلفیم نیافت کف         طیی ب  .ب  ا ن اهاا، وجید نااید

                                                                                                                                 

1  . Xiao Campo and Thomas 
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هفا و   بانایف    اهف  سیاسفت  چف   و ؟جوعیت تحت پیش  چیات س،یتهای  شاخص
 ؟شا  است بیسم پی   ابم ب  شاخص س،یت استانااید دستیسابع یالم باای 

های موفییم   تیان گات لزوم تیج  ب  س  ها، ا لم یا ا ت هز س  نظا یم  ب
انفااش   )انضبا  یالم  تخصیص یاهبادی یسابع و کایا م مولیاتم( یاتلزم تعیین چشم

یسظیی ا ااد پبینای یسطقم ییان سیاسفتگاایی و    یات دی بانای  یالم دولت ب ییان
ی فزی تیانفا م    سال تاابف  بانایف    80ا اان با داشتن حاود بانای  یالم دولت است. 

بف    یا ا ن یدم دی ابتاا یسی . ایا دایدیال چایچیب ییان یات هز س  تدی  و اجاای 
 تعیفین اا  هوف   بف سفال     ییت چدفای  جدت تسظیم بانای  تیسع  ب  گاایی دی قانین

 اهفاا،  با افت  یفم  سفپ   .اسفت  بخشفم  حیش  دیا ه اهاا، استااته ک و سیاست
 احرام بانای  یالم دولت یا یبتسم با اهاا، اسفتااته ک دی چفایچیب دو   و ها بانای 

ایرفان   یا بفا ییفزان دیآیفا کشفیی    لوجفید تحفیالت یف    با الاساالن  تسظیم نوید تا او
 ییفان  چفایچیب  یانیفاا  و باشفا  تفا  دقیق الی یل یورنم بیسم و باآوید یسابع یال پی 
 ایرفان  تفا  باشا هواهسگ سال چدای هوان  عسم دولت شیایاایی دوی  با هز س  یات

 .اد دولت دی پا ان دوی  ب  نحی یشخصم یورن باشامولر ایش ابم

 گیری و ارائه پیشنهاد سیاستی نتیجه

و فه  بفا بف       اتم بف حیش  حقیق بشا دی قان بیدی الولم بین حقیق  شگا،تحیل 
هفای اقتصفادی و    شفان حفق دادخفیاهم اش جدفت تحقفق حفق       یسویت شساخت 

جا فای دی یو رفاد حقفیق     م یبفین مصفا  الوللف  بین یااجع یلم و  نزداجتوامم 
 های اقتصادی و اجتوامم است. ها دی تحقق حق ب  ترالید دولت الولم بین 

افیایی اش کشفییها   بفا آن داید کف  ایفاوش  دی ب    یعا ا داللت واقعیت جدان
طا، بف  یعسفای گاسفس  بفیدن       ا اش  کصق .شداوناان با پا ا  صقا یوباو هاتسا

سیادی و صقاان سیاتم    بیوایی و مام یااقبت  بمصقاان یارن و پیشا  یساس 
شان  یادم صقیا دی شاا ط نایااما خایج اش کستال  است و اش سی م د گا مآییشش

هفا   م  ا ادوایی اش یسابع  تیانوسایطیی دا  اصااد ب  ساباد  و آسی  پا انا. ا ن ب 
های اقتصادی  اجتوفامم   یسای اش استانااید الشم شناگم و د گا حق بدا  ایرانو 

حقفم بفاای     حا صقیا باشا ک  تا چ  نظا اش ا ن یحاویسا. باای هیچ دولتم   ا،
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 نتیاف  دی هفای اقتصفادی و اجتوفامم     کادن شداوناان خید اش تحقق حق یحاوم
های اقتصادی و اجتوامم بفا   ش اا حق  یا ا ت و اقتصاد نایعقیل وجید نااید سیء

یااد یسشیی یلم یتحفا اش یقفیالتم   و ه   ب الولم  حقیق بین یاالجاا پا   قیاما الشم
 .هاتسا آنداها یتعدا ب  تضوین  هاتسا ک  دولت

 الولفم  بین حقیق یسظا  اش یتدب  ا ن حقیقت یهسوین شا م ک   دی ا ن یقال 
نظم هساایی  ک اساس  ها با لیرن دولتاست  دی قال  حقیق نام قابم ایش ابم 

و سفا ا اشفرال    ش فاا صقفا   .گفاا بفاان یلتفزم هافتسا     ناشم اش حقیق بشا غا فت 
و یا  گا فز   اسفت یغا ا کاایت اناانم های اقتصادی و اجتوامم  یحاوییت اش حق

هفای   گاایی سایا   شاا،  قتصادی سالم وهای ا تخاذ سیاستا آن دی گام اول اش
بدااشت   ب  آییش،  و ه  دی یاا م یابی  جانب  ب  موییم یساس  و تیسع  هو 

هفای بیشفتا بفاای     ها  تیسع  بخ  کشاویشی  ا ااد صا ت س،یت  ش اساخت
کف    اش حقیق بسیاد ن بشای و.... کای آباویسا  یا ا ت دیست اییی ادایی  حوا ت

 ها است. و یا ا ت  حیح یسابع موییم دی اختیای دولتهوگم دیگا
بانایف   »ی فزی بفا    گاایی و بانای  لا  سیاستلبین دو ی یتددی ا ن خصیص  

ا فن دیحفالم اسفت کف       .نوا فا   ک چایچیب ایتبا  دهسا  ا ااد یم« یالم دولت
  شا  دی یابط  با بانای  یالم دولفت صاقفا ا فن سیافتم ایتبفا        های ایا غال  یال

ک  یتد با تسظیم بانای  یالم دولفت دی  فک چفایچیب     ا ن یضا، ب  .دهسا  هاتسا
دیکشفییهای   یتفد سفاشی   یالم ک،ن چساسال  یتواکز است. هوچسین نتفا ج پیفاد   

اش  اصت  و دیحال تیسع  حفاکم   دو طید تیسع  یستخ  آسیا م با یو راد یطالع  دی
هفای   ی زی تخصیص یسابع  پیینا بانای  اوالا ا ن یال سب  بدبید کایا مک   استا ن 

ب  یبات اقتصفاد    اجاای آن یساا اقتصادی اجتوامم با بانای  یالم دولت است و یانیاا
تفیان   شاخص تیسع  اناانم و انظبا  یفالم خیاهفا شفا. بسفاباا ن یفم      ء  ایتقاک،ن

هفا   حاکت اقتصادی دولفت  ساشکایا ن یال بدتا ن و ایاگاایتا ن ک  استاالل نوید 
یسا ا فاان نیفز دی    نظا یم های اقتصادی و اجتوامم است و ب  حقتحقق دی یایا 

تای تعداات خید یا دی یابطف  بفا    نحی جایع تیانا ب  بادایی اش آن یم  ییت بدا 
 .نوا ا ءهای اقتصادی و اجتوامم دی قبال شداوناان ا اا حقتثیین و تحقق 



 

 

 ها نوشت پی
بانفک  )یتفد(   Medium Term Expenditure Framework (MTEF)یفال اقتصفادی    .1

بسفای اسفت کف  دی آن بیدجف       جدانم:  ک صاآ سا شاا، تاو ن بانای  و بیدج 
س با  ک بانای  یصیب ییان یات تدی  و تسظیم یم شید و بفا اسفا   دولت یبتسم

 ا، تعیین شا   ایش ابم یم گادد.  ییزان تحقق اها
 Organization for Economic Co-operation) )ساشیان هورایی اقتصادی و تیسفع   . 2

and Developmentک  ب   ییت یخاد OECD  1961دی سفال    شید ناییا  یم 
 OECD هفای  جولف  یاییی فت  . اشمضفی اسفت   35دایای  و یی،دی تاسی  شا 

تیان ب  کوک ب  یبات اقتصادی  شییس  ساشی باای یشا اقتصادی و ایتقاء یصا   یم
 .اجتوامم دی کشییهای مضی اشای  کاد

 اغل  یا ها حق ا ن اش بایایی  دی قانین اساسمیالم  اییی و اقتصاد صصم و کلیات صصم. 3

 نفا ا داد  جای دیخید دولت  باای ترالیام قال  دی ها  حق ادبیات اش غیا ادبیاتم با
 (7 28 26 20 29  43 31 30اش جول  ا یل )
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