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حاکمیت در مفهوم کلي عبارت است از الگوی (سبک) وضع ،کاربرد ،و اعمال قواعد .حاکمیت به چیزی وسیعتر از
دولت داللت دارد و چگونگي راهبری و قواعد بازی را مشخص ميکند.
مدلهای مختلف حاکمیت:
 .5حاکمیت خوب :به دنبال تعریف حاکمیت در معني تعالي است .ابعاد حاکمیت خوب -5 :پاسخگویي و شنوایي،
 -2ثبات سیاسي و عدم خشونت -9 ،اثربخشي دولت -4 ،کیفیت مقررات -1 ،حاکمیت قانون -6 ،کنترل
فساد.
 .2حاکمیت عمومي :حاکمیت باید به گونهای سازماندهي گردد که با خواستهها و انتظارات ذینفعان و شهروندان
همسویي باالیي پیدا کند .این حاکمیت دارای دو بعد است-5 :کیفیت زندگي مردم -2 ،اصول حاکمیتي.
 .9حاکمیت پایدار :مشخص ميکند که ظرفیت و توانایيهای هر کشور در واکنش به چالشهای سیاسي و
اجتماعي به چه میزان است .حاکمیت پایدار بر مبنای سه محور ساخته شده است -5 :عملکرد خط مشي،
 -2دموکراسي -9 ،مدیریت و حاکمیت.
عملکرد خط مشي :هدف خط مشي عمومي ارتقای توسعه پایدار و همچنین شمولیت اقتصادی و اجتماعي شهروندان
است .دولتها باید شرایط اجتماعي ،اقتصادی و زیست محیطي را چنان بسازند که رفاه عمومي و توانمندسازی آنان را
در پي داشته باشد .این بخش از  9بعد تشکیل شده است:
 خط مشيهای اقتصادی :اقتصاد ،بازار کار ،مالیات ،بودجه ،تحقیق و نوآوری ،سیستم مالي جهاني.
 خط مشيهای اجتماعي :آموزش ،شمولیت اجتماعي ،بهداشت ،خانواده ،حقوق بازنشستگي ،یکپارچه سازی،
زندگي سالم ،نابرابریهای جهاني.
 خط مشيهای زیست محیطي :محیط زیست ،حمایت جهاني محیط زیست.
دموکراسي :نهادهای دموکراتیک و اقدامات آنها از استحکام کافي برخوردار هستند؟
زمینههای مورد بررسي کیفیت دموکراسي عبارتند از :فرایندهای انتخاباتي (رویههای نامزدن شدن و دسترسي آنان
به رسانهها منصفانه است؟ ،حق رأی و ثبت نام تضمین شده است؟) ،دسترسي به اطالعات (رسانهها مستقل هستند؟،
عقاید متنوع را بیان ميکنند؟ ،اطالعات دولتي قابل دسترسي است؟) ،حقوق مدني و آزادهای سیاسي (حقوق مدني و
آزادیهای سیاسي محترم شمرده ميشود؟ ،در مقابل تبعیض حمایتهایي وجود دارد؟) و حاکمیت قانون (نهادها
مطابق قانون عمل ميکنند؟ ،بین نهادها موازنه و مقابله برقرار است؟ ،از فساد جلوگیری مي شود؟)
مدیریت و حاکمیت :ترتیبات نهادی ظرفیت بخش دولتي را برای اجرا ارتقا ميدهند؟ ،شهروندان و دیگر سازمانها
ميتوانند دولت را در قبال اقداماتش به پاسخگویي وادار کنند؟ ،زمینههای این بررسي شامل موارد زیر است:
 .5ظرفیت اجرایي :آیا دولت از قابلیتهای راهبری قوی برخوردار است؟ ،ظرفیت راهبردی و هماهنگي بین
وزارتي (تصمیمگیری حکومتي در میان الیههای مختلف نهادی هماهنگ ميشود؟) ،ابزارهای مبتني بر شواهد
(دولت ارزیابيهای اثر تنظیمي  RIAبه کار ميگیرد؟ کیفیت و پایداری فرایند  RIAتضمین شده است؟)،
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شمولیت اجتماعي (دولت با بازیگران اجتماعي و اقتصادی در فرایند آمادهسازی خط مشي مشورت ميکند؟)،
ارتباطات خط مشي (دولت ارتباطات خط مشي را برای اطمینان از همسویي اظهارات با راهبرد دولت هماهنگ
ميکند؟) ،اجرا (دولت خط مشيها را به طور اثربخش به اجرا ميگذارد؟) ،انطباقپذیری (دولت با دیگر
کشورها به هنگام سازگاری با توسعههای جدید خانگي همکاری ميکند؟) ،نوسازی سازماني (دولت ترتیبات
نهادی خود را پایش و در صورت نیاز اصالح ميکند؟)
 .2پاسخگویي اجرایي :تبحر مشارکت شهروندان (نقش آفرینان غیردولتي در خط مشيگذاری درگیر ميشوند؟)،
منابع بازیگران قانونگذاری (قانونگذاران از ساختارها و منابع الزم برای پایش مجریان برخوردارند؟) ،رسانهها
(رسانهها اطالعات اساسي برای ارزشیابي تصمیمات دولتي را در اختیار عموم مردم قرار ميدهند؟) ،احزاب و
انجمنهای ذینفع (تصمیمگیری داخلي احزاب باز و شمولیت دارد؟ انجمنهای ذینفع خط مشيهای منسجم
و عقالیي ارائه ميدهند؟)
قابلیت کاربرد تبیین حاکمیت پایدار در ایران
تعداد قابل توجهي از کشورهای غیر عضو  OECDبه ارائه گزارش عملکرد بر مبنای حاکمیت پایدار اقدام کردهاند که
شباهتهای قابل توجهي با ایران دارند .برخالف شاخص حاکمیت خوب که بر ایدئولوژی نئولیبرالیستي استوار است و
از این جهت کاربرد آن در جهوری اسالمي ایران مورد نقد قرار گرفته است ،حاکمیت پایدار جهتگیری ایدئولوژیکي
ندارد .از نظر ضرورت و قابلیت اجرا ،موضوع قابل بحثي است و الگوهای فکری مختلف ميتوانند نظرات متفاوتي داشته
باشند.
ویژگى برجسته و پایدار نظام سیاسى ایران "اسالمیت" حکومت آن است .داللت این امر تأسیس نهادهاى دولتى
خودگردان نظیر والیت فقیه ،شوراى نگهبان ،شورای عالى امنیت ملى ،مجمع تشخیص مصلحت ،مجلس خبرگان
رهبرى ،سپاه پاسداران ،و تسلط این نهادها بر جامعه است .نکته کلیدى آن است که قابلیت کاربرد حاکمیت پایدار تا
حدودى به ماهیت روابط بین این نهادها و جامعه مدنى بستگى دارد.
در به کارگیرى مدل حاکمیت پایدار در زمینه ایرانى ،دو نکته مهم را باید مورد لحاظ قرار داد -5:نقش تعیینکنندگى
فشارهاى اجتماعى در بازسازى حاکمیت -2 ،امکان اجراى اصالحات مبتنى بر حاکمیت پایدار در چارچوب نهادهای
کشور.
در نظام سیاسي ایران تودههاى مردم از سازماندهى مناسب براى تبیین خواستههاى خود برخوردار نیستند .تشکلهاى
غیردولتى نهادینه نشدهاند و سخنگوى منافع عمومى محسوب نمىشوند تا بر تصمیمهاى دولت تاثیرگذار باشند.
بنابراین ،اصالحات اساسى در بخش دولتى ،براى تحقق ویژگيهاى حاکمیت پایدار در گرو مدیران دولتي توانمند و
متعهد به بازسازى براى انجام این مهم است .اصول حاکمیت پایدار ایجاب مىکند تا مجریان (اداره کنندگان) در نقش
تحول آفرین ظاهر گردند .بنابراین ،حرکت راستین به سوى حاکمیت پایدار ،در گرو تحول در نگرش مدیران عالي در
خصوص حاکمیت پایدار است.
باید در نظر داشت که تنها یک مدل منحصر به فرد "حاکمیت پایدار" وجود ندارد ،بلکه دامنهاى از الگوهاى حاکمیت
پایدار را ميتوان تصور نمود که متناسب با شرایط کشورها (مانند عوامل سیاسى و فرهنگى) توسعه ميیابند .آنچه که
آشکار است ،فقدان یک مدل بومى حاکمیت پایدار در ایران است .طراحي چنین مدلي ميتواند مبنای بازنگری در
سیاستهای کلي نظام اداری قرار گیرد.
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