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 چکیده 

ای، ملّی و و فقر شدید که در سطوح جهانی، منطقه 2های اقتصادی اجتماعیعدم تحقق حق

 ندگیربشری با آن روبروست از عدم اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی نشأت می محلّی جامعه
مند و حکمرانی مطلوب بعنوان راهبردی ارزش این در حالی است که امروزه حق برتوسعه

بطه ای هنجاری شناخته می شوند. بعنوان ضا جهت کاهش فقر و توسعه، در عرصه بین المللی

بر این اساس این موضوع در چارچوب تکلیف منشور سازمان ملل متحد دائر بر همکاری 

المللی جهت حصول توسعه اقتصادی و اجتماعی نیازمند تدبیر جامعه جهانی بوده در این بین

یکی از به عنوان   3الگوی اقتصادی چارچوب میان مدت هزینه توسط بانک جهانیراستا 

سازمانهای بین المللی فعال در عرصه سیاست گذاری اقتصادی که مبتنی بر اهداف منشور 

های اقتصادی و اجتماعی وماالً توسعه کشور ها از طریق ملل متحد و اهداف خود ، تحقق حق

های اقتصادی و زیرا حقارائه شده است اصالح مدیریت مالی بخش عمومی دنبال می نماید 

، «ایجابی» تنی براسناد حقوق بین الملل در حوزه حقوق بشر، در زمره تعهداتاجتماعی مب

ا هباشند براین اساس تحقق آنمی« ایبرنامه»و« تدریجی» ،«وابسته به امکانات»،«هزینه بر»

ها از طریق بوده بنابراین اجرای این حق "تخصیص منابع مالی"و "برنامه ریزی "مستلزم
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 131 از بیش گردد. این الگو با حمایت بانک جهانی درعملیاتی می« برنامه مالی دولت»مکانیزم 

تحقیق حاضر این است؛ اوالً مشخص نماید این بنابراین هدف  .شده است کشور جهان، اجرا

تطابق دارد، ثانیاً با بررسی نتایج حاصل الملل الگوی اقتصادی با کدامیک از منابع حقوق بین

اجتماعی به  و اقتصادی هایحق از اجرای این مدل در برخی کشورهای شمال و جنوب تحقق

 ای تبیین شود. توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه-روش تحلیلی

ه ب "چارچوب میان مدت هزینه"که الگوی اقتصادی بانک جهانی  نتایج تحقیق حاکی است

در چارچوب اعالمیه حق بر توسعه "4حقوق نرم"حاظ مبنای حقوقی به عنوان مصداقی از ل

ها بر اساس نظم هنجاری ناشی از حقوق بشر لیکن دولت سازمان ملل متحد قابل ارزیابی است

کند گرا بدان ملتزم هستند زیرا فقر مغایر حقوق بشر بوده و کرامت انسانی را نقض میغایت

های گذاریهای اقتصادی سالم و شفاف، سرمایه؛ اتخاذ سیاستلذا پیش شرط تحقق آن 

عمومی مناسب و توسعه همه جانبه به ویژه در مسائل مربوط به آموزش، بهداشت، سالمت، 

های بیشتر برای کار آبرومند، مدیریت ها، توسعه بخش کشاورزی، ایجاد فرصتزیرساخت

 ها است.همگی درگرو مدیریت صحیح منابع عمومی در اختیار دولتدرست امور اداری و.... که 

 در مالی عملکرد بهبود ابزار چارچوب میان مدت هزینه  از سوی  کشورها به عنوانهمچنین 

برنامه »ریزی با گذاری و برنامهبین دو مولفه سیاستگرفته شده زیرا این الگو اقتصادی  نظر

نماید این درحالی است که غالب الگوهای ده ایجاد میدهنیک چارچوب ارتباط« مالی دولت

رای بنابراین اجدهنده هستندارایه شده در رابطه با برنامه مالی دولت فاقد این سیستم ارتباط

مند شدن قدرت سیاسی در امر هدایت منابع از یک سو سبب نظام این مدل از سوی کشورها

الملل غایت گرا بوده و ازسوی دیگر در راستای حقوق بین 5عمومی و تحقق حکمرانی مطلوب

های اقتصادی و اجتماعی را تامین تواند اهداف متعالی اسناد حقوق بشری در تحقق حقمی

 نماید.

 JEL: K00 ،K19بندی طبقه

بخش عمومی،  اقتصاد میان مدت هزینه، چارچوبهای اقتصادی و اجتماعی، حق :های کلیدیواژه
 بانک جهانی.
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 مقدمه -1

 با و ددار ساله صد چند ایسابقه مند،نظام طور به اقتصادی پیشرفت و رشد به توجه

 و مكاتب بیشتر واقع، در. شد فراگیر 0110 سال در اسمیت ملل کتاب ثروت انتشار

 نگاهی از یک هر که  اندگرفته شكل مساله، پیرامون همین اقتصادی هاینظریه

 تطبیع زمانی، در اند؛کرده را معرفی جوامع پیشرفت راز یا رشد عوامل و منابع خاص،

 یزیكی،ف تشكیل سرمایه کار، تقسیم نیز هاییبرهه در و تجارت روزگاری کشاورزی، و

عیین ت پیشرفت و رشد اصلی عامل عنوان به...  و انسانی منابع یتوسعه دولت، دخالت

 نوین، هایپژوهش علمی دستاوردهای مهمترین حال، عین در است؛ شده تصریح و

 کنندمی معرفی عامل ثرترینمؤ عنوان به را اقتصادی تحوالت فرآیند در انسان نقش

(Naderi, 2014)  .های عمومی گذاریشفاف، سرمایه های اقتصادی سالم وسیاست

مناسب و توسعه همه جانبه بویژه در مسائل مربوط به آموزش، بهداشت، سالمت، 

بخش کشاورزی، ایجاد فرصت های بیشتر برای کار آبرومند، ها، توسعه زیرساخت

های اقتصادی و اجتماعی بطورکلی تحقق حق و 0حمایت از حقوق بنیادین بشری

ها است و به همین دلیل مهم درگرو مدیریت صحیح منابع عمومی در اختیار دولت

ل به الملبا آغاز عصرجدیدی در رویكرد حقوق بین 1در تحوالت اخیر حقوق بشر

های اقتصادی و اجتماعی روبرو هستیم به طوریكه ها در تحقق حقتكالیف دولت

المللی مراجع ملی و بین در های اقتصادی و اجتماعیاز تحقق حق "2حق دادخواهی"

 اقتصادی اهداف این رسالت حقوق بشری ریشه در به رسمیت شناخته شده است.

المللی تابعین حقوق بین همكاری به تعهددائر بر 1متحد ملل مندرج در منشور سازمان

ف، و بر مبنای همین تكلی دارد اجتماعی و اقتصادی توسعه حصول منظورهالملل ببین

 لیالملبین هایسازمان الملل و ازتابعین حقوق بین از یكی عنوان به جهانی بانک

 للیالمبین تعهدات اهداف  بانک و راستای در اقتصادی گذاریسیاست عرصه در فعال

نظریه  و 01"حق بر توسعه"خود بویژه اعالمیه جهانی سازمان ملل متحد تحت عنوان 

 هایحق تحقق منظورهب را عمومی بخش مالی مدیریت داری مطلوب، اصالححكومت
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 کشورها توسعه ماالً و مشترک کامیابی تقویت فقر، به دادن پایان اجتماعی، و اقتصادی

 .نمایدمی دنبال

 حقوق حوزه در المللبین حقوق اسناد بر مبتنی اجتماعی و اقتصادی هایحق

و  04، تدریجی03امكانات به ، وابسته08برهزینه ،00ایجابی تعهدات زمره در بشر،

 نابعم و تخصیص ریزیبرنامه مستلزم هاآن تحقق اساس این بر باشندمی 05ایبرنامه

 عملیاتی دولت مالی برنامه مكانیزم طریق از هاحق این اجرای بنابراین بوده مالی

را ارائه  00چارچوب میان مدت هزینه الگوی اقتصادی جهانی بانک رواز این گرددمی

عملكرد  نمودن سازگار اقتصاد بخش عمومی، اجرای آن در از نموده است که هدف

مالی و  انضباط اقتصادی، شفافیت، ثبات رشد، نظیر اهدافی با 01برنامه مالی دولت

به عبارتی موجز در یک نظم افقی؛ توسعه، حكمرانی مطلوب،  اجتماعی است. رفاه

برنامه مالی "ها دراند و این گزارهتحقق حق های اقتصادی واجتماعی به هم وابسته

 ریزی و تخصیص منابع مالی است با هم تالقی دارند. که متضمن برنامه "دولت

مدت              یان  چارچوب م باط  به ارت تاکنون  که  جا نه درتحقق حق از آن های  هزی

افته،  یی توسعه درکشورها  الگوی اقتصادی اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر اجرای این  

سعه و نوظهور   ست،  درحال تو شده ا سوال می   پرداخته ن ضربه این  پردازد  تحقیق حا

با  طابق دارد؟ ثانیاًت 02الملل باکدامیک از منابع حقوق بین     الگوی اقتصاااادیاین که  

منتخب شااامل کشااورهای  بررساای نتایح حاصاال از اجرای این مدل در کشااورهای 

 و اقتصاااادی های حق تحقق 88و ویتنام  80، کره جنوبی81، آلمان 01آفریقای جنوبی 

  گردد. ای تبیینتوصاایفی با اسااتفاده از منابع کتابخانه  -اجتماعی به روش تحلیلی

در تطابق با منابع حقوق   الگوی اقتصااادیضاامن بررساای  هادرپاسااخ به این سااوال

ر  د اجرای مدلبا تأکید بر تجربیات   الملل از منظر الزام کشاااورها به رعایت آن،      بین
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صاد بخش عمومی  کشورهای مذکور   شود. پرداخته می و چگونگی عملكرد آن در اقت

سازماندهی شده است: در بخش دوم      هشت بخش در  مطالعه حاضر برای این منظور 

سوم        سمت  شده و در ق ضوع پرداخته  ضوع   به مبانی نظری مو به مبانی حقوقی مو

 میان خاستگاه الگو اقتصادی چارچوب  شود. قسمت چهارم دربرگیرنده   پرداخته می

صادی و  بوده و در بخش پنجم برنامه مالی دولت در  تحقق حق هزینه مدت های اقت

جنبه تمایز و نوآوری تحقیق بیان شده و   شود. در قسمت ششم    یاجتماعی تبیین م

شورها در خصوص اجرای     در ادامه صادی تجربیات ک مدت  چارچوب میان الگوی اقت

ئه می   ئه  نیز به نتیجه   هشاااتم و پایانی مقاله     شاااود. در بخش هزینه ارا گیری و ارا

 شود.پیشنهادهای سیاستی پرداخته می

 مبانی نظری موضوع -2

این بخش به مروری بر مفاهیم حق بر توساااعه و ارتباط آن با حكمرانی مطلوب       در 

 شود.پرداخته می

 و ارتباط آن با حکمرانی مطلوب بر توسعه حق مفهوم -2-1

در این قسمت مفهوم حق بر توسعه، ارتباط متقابل این حق و حكمرانی مطلوب که    

 شود.هستند ارائه میهای اقتصادی و اجتماعی جزیی از متغیرهای تحقق حق

 مفهوم حق بر توسعه -2-2

سعه )    سازمان ملل متحد در رابطه با حق بر تو شری    0120اعالمیه  صراحتاً حق ب  )

 حق: اساات کرده تعریف چنیناین را حق مذکور توسااعه را تأیید نمود. این اعالمیه

سعه  شری  ناپذیرجدایی حقوق از یكی تو ست  ب سان  تمام آن رهگذار از که ا  ها وان

 و فرهنگی اجتماعی، اقتصااادی، ایتوسااعه در که دارند را آن اسااتحقاق مردمان

  مشارکت  یابد،می تحقق بنیادین هایآزادی و بشر  حقوق تمامی آن در که سیاسی  

سته،  شته  سهیم  ج سعه، به معنی تحقّق     .گردند مندبهره و گ همچنین، حق بر تو

ناپذیری که مطابق باشاااد، حق جداییکامل حق مردمان بر تعیین سااارنوشااات می

ها و منابع  ، شامل حاکمیت کامل بر تمام ثروت83مقرّرات مرتبط میثاقین حقوق بشر

 United Nations Declaration on the Right to) شاااودطبیعی آنهااا می  

Development, 2019) . 
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 تباطار. است شده معرفی انتقال غیرقابل بشرى حق یک عنوان به توسعه بر حق

 قتصادیا فرهنگی، سیاسی، فرآیندی توسعه و انكار بوده غیرقابل توسعه و بشر حقوق

 براساس افراد همه و جامعه کلّ رفاه مستمر بهبود با هدف که است جامع اجتماعی و

 مزایای عادالنه توزیع در هم و انجام در هم آنان هدفمند و آزادانه فعال، مشارکت

 هتوسع از که دارند را آن استحقاق افراد تمام روى، بدین. یابدمی تحقق آن از ناشی

 شند؛با داشته مشارکت آن در و بوده مندبهره اقتصادى و اجتماعى فرهنگى، سیاسى،

 مورد کامل طور به بتوانند اساسى هاىآزادى و بشر حقوق همه که اىگونه به

 توسعه زممستل بشر حقوق جامع توسعه تعریف یک در بنابراین .گیرند قرار شناسایى

 راینب. است سیاسی و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، ابعاد کلیه در بشری جوامع کامل

 را اپذیرنو تقسیم یكدیگر به وابسته یكپارچه، کل یک بشر حقوق انواع همه اساس

 حقوق اجرای و توسعه جهت در مشارکتی فرآیندی متضمن که دهندمی تشكیل

 Vijeh) باشد تحقق قابل اساسی هایآزادی و بشر حقوق تمام آن در که است بشری

& Ketabi Roudi, 2018).  
  با ه،شدواقع بحث مورد بسیار و شده اشاره به این حق المللیبین اسناد برخی در

 دارد. مبهمی وبیشکم معنای وجود این،

ای  هترین مفاهیم در حوزهبرانگیزترین و مورد نزاعتوسااعه، یكی از چالشحق بر 

گردد به تقاضای  رود. ظهور این حق بر میحقوق بشر و همچنین توسعه به شمار می

میالدی مبنی بر اینكه نظم نوین اقتصادی در    11 های در حال توسعه در دهه دولت

سعه المللی ایجاد و در آن نیازهای تی بینجامعه سعه نیز  ای دولتو های در حال تو

یافته در مقابل با این درخواساات به شاادت  های توسااعهمورد توجّه قرار گیرد. دولت

باعث شااادند این مفهوم برای یک دهه از دساااتورکار مجمع               مخالفت نمودند و 

صویب اعالمیه  84عمومی سعه    خارج بماند. با ت سازمان ملل متحد در مورد حق بر تو

 وین و برنامه ( و شناسایی این حق به عنوان حقی بشری در اعالمیه   0120در سال ) 

ای به خود (، بحث در مورد ایجاد نظم نوین اقتصااادی جان تازه0113عمل سااال )

ی منصاافانه در پرتو گرفت و کشااورهای در حال توسااعه به موجب آن بر توسااعه  

به عنوان   المللیبین یالمللی کوبیدند. بازگشت حق بر توسعه به صحنههمكاری بین

ستره  شر را ترکیب می ی خود مقولهحقی مرکب، که در گ د؛  کنهای متفاوت حقوق ب
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سی   میثاق  سیا صادی، اجتماعی و   میثاق از یک طرف و 85حقوق مدنی و  حقوق اقت

المللی هر ی بینکند که جامعهاز طرف دیگر از این موضاااوع حكایت می 80فرهنگی

  .(Arjun et al., 2005)  آوردروز به ارتباط بین حقوق و توسااعه بیشااتر ایمان می

کند که تحقق حق بر توسااعه، برابری ( به صااورت خاص تصااریح می0120) اعالمیه

سالمت، تغذیه، اشتغال     ها را در دسترسی به منابع اساسی، آموزش، خدمات    فرصت 

ی درآمد و همچنین اصاااالحات اجتماعی و اقتصاااادی مناساااب و  و توزیع عادالنه

نماید. به عبارت دیگر، حق بر پذیر میهای اجتماعی امكانکنی تمام نابرابریریشاااه

ت، بر سالمباشد، عناصری از قبیل حق بر غذا، حق توسعه، حامل عناصر متفاوتی می

سای    سكن و  صادی  هایقر ححق بر م شد نرخ معیارهایی    و اقت اجتماعی به همراه ر

  .  ((Ghosh, 2005 اقتصادی چون مصرف سرانه، تولید و اشتغال

 ارتباط حق بر توسعه با حکمرانی مطلوب -2-3

  اقتصادی  میالدی بانک جهانی اعالم نمود که به شرطی به توسعه   21 در اواخر دهه

های خود پاسخگویی بیشتری  سازی سیاستپیادهکه آنها در   کندکشورها کمک می

هایی که در فرآیند اعطای وام تر عمل کنند. در عمل، دولتداشااته باشااند و شاافاف

هایی در کشاااورهای    کنند، اعطای وام را مشاااروط به انجام پرو ه     مشاااارکت می 

ستقیم جنبه   ی وام میکنندهدریافت صورت غیرم شری دارند کنند که به    ی حقوق ب

مثال، از طریق تأساایم مؤسااسااات، تقویت سااازوکارهای مشااارکت عمومی،   )برای

تسااهیل دسااترساای به عدالت، تقویت نظام کیفری(، بدون اینكه اعالم کنند ارتقا    

هایی که تحت عنوان حكمرانی مطلوب انجام      حقوق بشااار هدف آنان اسااات. پرو ه  

نمودن  رمتمرکزکنند ارتباط بین دولت و مردم را از طریق غی   شاااوند، تالش می می

د،  تر کنننهادهای دولتی، مدرن کردن دولت و انتظار پاسااخگویی بیشااتر از آن قوی

کنند ساااختارهایی ایجاد کنند که مشااارکت بین دولت و مردم  همچنین سااعی می

  هم با هک هستند  تنگاتنگی مفهوم دو توسعه  حق بر و مطلوب بیشتر شود. حكمرانی  

سعه  شدت  به مطلوب فقدان حكمرانی اند؛خورده گره  و کرده محدود را 81پایدار تو

های اعطای وام از سااوی کشااورهای   . پرو هشااد خواهد آن مانع حالت بدترین در

یافته به کشااورهای در حال توسااعه که تحت عنوان حكمرانی مطلوب انجام  توسااعه
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شامل     می شخّص  شر، اعم از  هایی برای ارتقا  همه حقفعّالیتشوند به طور م های ب

صادی، اجتماعی و فرهنگی، می     سی وحقوق اقت سیا شود. برای مثال،   حقوق مدنی و 

 هایی نموده بود را مشاااروط به چنین شااارط  82دولت هلند اعطای وام به گواتماال     
(Stokke et al., 1999.)   

ست  توجه انیشا  سعه از ابهامات     زین مطلوب یحكمران که ا به مانند حق بر تو

ها ی معبرخوردار اسااات.  یادی ز جار  چیه و ندارد  وجود آن فیتعر یبرا ییار   هن

 احراز را مطلوب یحكمران تیرعا عدم بتوانند هادولت آن موجب به که یالمللنیب

شده  جادیا کنند، ست  ن س  ن،یبنابرا. ا شوار  اریب ست  د   دمع به محكوم را یدولت که ا

  اعالم مساالول سااازوکار که بشاار حقوق برخالف. مییبنما مطلوب یحكمران تیرعا

  در هادولت اقدامات امروزه نكهیا ژهیبو ؛اساات مشااخّص آن در یخاط دولت کردن

  اریمع با یاجتماع و یاقتصاااد یها حق تحقق بمنظور  یالمللنیب تعهدات یفایا

 . است یدادخواه قابل و بوده یابیارز و سنجش موردعلمی 

  به عدالتست که مشكالت مربوط   ا به عبارت دیگر، هدف حكمرانی مطلوب این

و برابری را در کشاااورهای در حال توساااعه بهبود بخشاااد. مفهومی که هدفش         

باشاااد و باعث گردیده    دموکراتیک نمودن، حاکمیت قانون و در نتیجه توساااعه می      

ای غیرسااایاسااای بگیرند و از ها جنبهمفاهیمی مثل دموکراسااای و مدیریت دولت

ها محافظت     اکمیت دولت  طرفداران این مفاهیم در قبال اتهاماتی چون تضاااعیف ح      

کند. دسااتورکار حكمرانی مطلوب برای بخش خصااوصاای در امر توسااعه نقشاای  می

کند که به شااود. عالوه بر این، فرآیندی از توسااعه را تضاامین میاساااساای قائل می

گذاری کنند و در کنار آن گذاران بتوانند با خیال راحت ساارمایهموجب آن ساارمایه

شر نیز     شند. امّا این ایده به طور مشخّص چندان       گوشه چشمی به حقوق ب شته با دا

   دکنموفّق نبوده اساات زیرا مشااكالت حقوق بشااری و فقر جهانی کماکان بیداد می
(United Nations report, 2000). 

مند جهت کاهش بخشی به حكمرانی مطلوب راهبردی ارزشدر مجموع، اولویت

باشد. دبیرکل سابق سازمان ملل در این زمینه اظهار و متعاقب آن توسعه می 81فقر

، 31نموده که در صورتی که راهبرد توسعه با نظام حكمرانی مبتنی بر شفافیت
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و حقوق اقتصادی،  33، رعایت حقوق مدنی و سیاسی38، حاکمیت قانون30پاسخگویی

ارآمد و پاسخگو نباشد، همراه نشود و همچنین دولت مربوطه ک 34اجتماعی و فرهنگی

 .(Annan, 2005) نتیجه چیزی جز  شكست این راهبرد نخواهد بود

 مبانی حقوقی -3

 حقوق منابع با هزینه مدت میان چارچوب الگو اقتصادی ارتباط -3-1

 المللبین

اساسنامه  32عالوه بر منابع اصلی مندرج در ماده  35المللینظم حقوقی نوین بین

توان از که از جمله می ، بر منابع دیگری استوار است30دادگستریالمللی دیوان بین

یاد کرد. بدین ترتیب، از نظام  31المللیهای بیناعمال یكجانبه کشورها و سازمان

 بندی جدیدی ارائه نمود:الملل می توان تقسیممنابع حقوق بین

 اساسنامه دیوان( 31منابع رسمی )ماده  -3-1-1

شریح الملل توق بینالمللی دادگستری منابع حقاساسنامه دیوان بین 32مطابق ماده 

نیست اما بخش عمده منابع حقوق « منابع»این ماده متضمن وا ه  گردیده است.

در واقع بیان یک قاعده عرفی  32ماده  الملل به این موارد اختصاص دارد.بین

الملل عبارتند بین حقوقاساسنامه منابع  32( ماده 0است. مطابق بند ) 32المللیبین

و  48المللی، تصمیمات قضایی بین40، اصول کلی حقوقی41عرف ،31از معاهدات

های فرعی تعیین قواعد حقوقی هستند. ذکر منابع به ترتیب مقرر که راه 43دکترین

نیست. بدین معنا  44اساسنامه دیوان، مبین سلسله مراتب هنجاری منابع 32در ماده 
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به لحاظ اعتبار و اثر حقوقی یكسان  خوذ به قاعده باالتر نبوده وأکه اعتبار هر قاعده م

 .(Ziai Bigdeli, 2007) هستند

 های اخالقیمنابع اساسی مبتنی بر ارزش -3-1-2

اساسنامه از منابع  32الملل منصرف از منابع مندرج در ماده بدیهی است حقوق بین

مقررات از آن منابع حكایت دارد.  برد که به واقع روح تمام قواعد ودیگر نیز بهره می

قواعدی که مبتنی بر نظم اخالقی بوده و با توجه به تجربیات بشری طی قرن بیستم 

 مورد توجه جدی است.

یان مبنای اعتبار قواعد حقوق از اندیشمندان حقوق بین الملل در ب 45بریرلی

آنهاست و مبنای الملل معتقد است ارتباط میان حقوق و اخالق بیش از تمایز بین

شناسایی . (Farzaneh, 2015) نهایی یک تعهد حقوقی، محتوای اخالقی آن است

های آخر قرن بیستم منجر در دهه 40های بنیادین متضمن حم عدالت عینیارزش

المللی و برآوردن نیازهای اساسی انسانی شده به شناسایی منافع مشترک جامعه بین

الملل معتقد است با توجه به این مندان حقوق بیناستا یكی از اندیشاست. در این ر

ناپذیر به سوی اجماعی هستیم که تجلی وجدان ت شاهد گرایشی اجتنابتحوال

با عنایت به اینكه هدف نهایی حقوق . (Elias, 1972) المللی استحقوقی جامعه بین

از جمله داری برآوردن نیاز آحاد بشر الملل تنظیم روابط جوامع بشری و عهدهبین

الملل گیری حقوق بیندر شكل تحقق عدالت است، در کنار منابع رسمی و نقش آنها

 توان قائل به نقش و جایگاه منابع اساسی نیز بود.می

منابع در نظام  "هزینه مدت میان چارچوب" الگو اقتصادی جایگاه -3-1-3

 المللحقوق بین

از حقوق نرم ابتنا  بر یک سند هزینه به عنوان مصداقی  مدت میان اگرچه چارچوب

و درچارچوب اعالمیه حق بر توسعه آور به مثابه یک قطعنامه یا معاهده ندارد الزام

قابل ارزیابی است، لیكن از نظر اهداف واجد نسبیت مفهومی با منابع  0120 مصوب

 کالن، ابعاد اجرای آن در از الملل است. چراکه هدفرسمی و اساسی حقوق بین

، 42اقتصادی ثبات ،41رشد نظیر اهدافی با عملكرد برنامه مالی دولت نمودن سازگار
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های آن از سوی است و اجرای شاخص 50و رفاه اجتماعی 51مالی ، انضباط41شفافیت

رشد اقتصادی و فقر را کنترل  توسعه نظیر عدم هایو چالش موانع تواندکشورها می

برخورداری از یک سطح کیفی زندگی گردد. نموده و ماالً منجر به تحقق حق افراد در 

الملل تحقق روابط عادالنه در میان بنابر این از آنجائی که هدف نهایی حقوق بین

رنامه ب»جوامع بشری است، چارچوب ارئه شده از سوی بانک جهانی که الگویی نوین از 

ازمان س منشور المللی نظیراالجرا  بیناست، اوالً در تطابق با اسناد الزم« مالی دولت

 ، میثاق0142 دسامبر 01 مصوب 58بشر حقوق جهانی (، اعالمیه55ملل متحد )ماده

 مجمع 0100دسامبر  00 مصوب و فرهنگی ا اجتماعی اقتصادی حقوق المللیبین

است و ثانیاً مبتنی بر نظم اخالقی با اهداف حقوق بشری است که تحت  عمومی

 الملل طی قرن بیستم ظهور و بروز داشته است عنوان منابع اساسی حقوق بین

 هزینه مدت میان چارچوب الگو اقتصادی خاستگاه -4

چگونه وارد ادبیات اقتصاد بخش  "هزینه مدت میان چارچوب" اقتصادی اینكه الگو

 پردازیم.عمومی کشورها شده حایز اهمیت است که به آن می

 و حق های اقتصادی و اجتماعی سازمان های بین المللی  -4-1

ترین حوزه ای در متنوعمنطقه المللی متعددی درسطوح جهانی وهای بینسازمان

... ظهور و بروز  های انسانی اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وفعالیت

المللی مجموعه قوانین حقوق نداشته و با اخذ شخصیت و صالحیت حقوق بی

المللی در های بینسازمان. (Schermers, 1983) اندتوسعه بخشیدهالملل را بین

های خالل تالش جدی خود از زمان تشكیل سازمان ملل متحد در پی تحقق آرمان

یابی به عدالت های متعددی در دستها و دستورالعملنوع بشر، مصوبات، قطعنامه

عملكرد  اثرات مفید ودر طول نیم قرن گذشته،  .(Schermers, 2001) اندداشته

سازمان ملل متحد در حمایت بین المللی از حقوق بشر و اتخاذ تدابیری در جهت 

 ,Schermers) حل مشكالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.... غیرقابل انكار است

المللی به طور قطع از رویكرد کلی های بینسازمان در حال حاضر عملكرد .(2001

ت های صادره اسبوده بلكه موجد ارتباط تنگاتنگ با قطعنامهسازمان ملل متحد جدا ن
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المللی فعال درحوزه اقتصادی بانک جهانی است که دارای های بینازجمله سازمان

باشد. بنابراین می 53سازمان ملل متحد اجتماعی نامه با شورای اقتصادی وموافقت

 گرددتلقی می 54( منشورآ انم تخصصی سازمان ملل متحد51) و (03) وفق مواد
(Simma,1994) . 

 های اقتصادی و اجتماعیبانک جهانی و حق -4-2

ای و تحقیقاتی به کشورهای ی خدمات مالی، مشاورههدف اصلی بانک جهانی ارائه

امروزه این سازمان  هاست ودر حال توسعه در راستای کمک به پیشرفت اقتصادی آن

های خود را از طرق مختلف از جمله تالشبین المللی با رویكرد حقوق بشر عمدتاً 

ی مبارزه با ... در زمینه اعتباری و های فنی وها، کمکتبیین راهبردها، دستورالعمل

فقر در کشورهای با درآمد متوسّط و درآمد پایین و ایجاد ضوابطی برای حكمرانی 

 مطلوب معطوف نموده است.

تصادی و اجتماعی تردید حاصل های اقممكن است در ارتباط بانک جهانی با حق 

ی، المللی حقوق اقتصادشود زیرا بانک جهانی به لحاظ قراردادی متعهد به میثاق بین

 و ماالً های اقتصادی و اجتماعیباشد اما بانک جهانی با حقاجتماعی و فرهنگی نمی

به  خورد زیرا بانکالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیوند میمیثاق بین

عنوان آ انم تخصصی سازمان ملل در خصوص حقوق مندرج در میثاق به لحاظ 

تعهداتی شكلی، از نقش حائز اهمیتی در اجرای آن برعهده دارد. از جمله مواد میثاق 

میثاق  00( ماده 8های تخصصی لحاظ شده قسمت )ب( بند )که تعهداتی برای آ انم

بیر د»دارد: است. این ماده  اشعار می المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیبین

های تخصصی های کشورها را به آ انمای از گزارشکل سازمان ملل متحد باید نسخه

 02همچنین ماده «. که موضوع گزارش در حیطه صالحیتی آنان قرار دارد، بدهد

هایی که طبق منشور دارد: شورای اقتصادی، اجتماعی به موجب مسؤولیتمقرر می

تواند ترتیباتی های اساسی بدان محول شده است میینه حقوق بشر و آزادیدر زم

های مربوط به خود در زمینه های تخصصی در حدود فعالیتمقرر دارد تا آ انم

هایی را به شورا ارائه های حاصل در جهت رعایت مفاد این میثاق، گزارشپیشرفت

نیز در خصوص همكاری ( 88و ) (81) (،01) دهند. به همین ترتیب در مواد

هایی وجود دارد. کمیته حقوق اقتصادی های تخصصی در این خصوص تصریحآ انم
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های تخصصی مقارن تالش برای دستیابی به معتقد است که آ انم 55و اجتماعی

این  8اهداف خود باید مفاد میثاق مذکور را در نظر بگیرند و در تفسیر کلی شماره 

های تخصصی سازمان ملل درگیر در حوزه حقوق آ انم»دارد: گونه مقرر می

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید حداکثر تالش را به منظور تضمین این که 

اقداماتشان در تطابق کامل با برخورداری افراد از حقوق سیاسی و مدنی قرار داد، به 

های تخصصی تا حد امكان باید عمل آورند. این عبارت بدین معناست که آ انم

هایی را مورد حمایت قرار دهند که نه فقط منجر به رشد اقتصادی ها و دیدگاهپرو ه

 «شود بلكه موجب ارتقا و افزایش همه جانبه برخورداری از حقوق بشر شودمی

(general comment NO.2,1990.)  کمیته در تفسیر مذکور نقش حائز اهمیت

در  50المللی پولبین الخصوص بانک جهانی و صندوقهای تخصصی علیآ انم

 general) دهدخصوص اجرای هر چه بهتر مفاد میثاق را مورد تأکید قرار می

comment NO.2,1990).  که در مورد  01همچنین کمیته در تفسیر کلی شماره

المللی دارد که: نهادهای مالی بینحق بر تأمین اجتماعی ارائه داده بیان می

المللی پول باید حق بر تأمین اجتماعی را الخصوص بانک جهانی و صندوق بینعلی

ل های تعدیو سیاست 52های اعتبارینامه، موافقت51دهیهای وامدر سیاست

بنابراین با عنایت به متن میثاق . )Peters, 2009( مورد توجه قرار دهند 51ساختاری

وتفاسیر متعدد کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که همواره نهادهای مالی 

های تخصصی و المللی را مورد خطاب قرار داده است، باید اذعان داشت؛ آ انمبین

دستیابی به اهداف میثاق و اجرای تدریجی آن دارای به ویژه بانک جهانی در جهت 

این که دارای تعهداتی در رابطه با عدم نقض ش کلیدی است. این بانک عالوه بر نق

های اقتصادی و اجتماعی دارد بر مبنای پیوند حقوقی با منشور ملل متحد حق

قتصادی و های اها را محترم شمارد. بنابراین بانک جهانی با حقبایست این حقمی

اجتماعی ارتباط تنگاتنگ دارد ودر زمینه تقویب کامیابی مشترک در جهت توسعه 

های مدیریت ریسک، نظارت عمومی کشورها از طریق ترکیب تخصص فنی، سیاست

اقتصادی چارچوب  الگویفعال بوده که نمونه بارز آن درحوزه مدیریت منابع عمومی، 
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بعنوان یک  ظریه حكمرانی مطلوبنباشد که مبتنی برمیان مدت هزینه می

 دستورالعمل توسعه به کشورها عرضه نموده است و بموجب آن تحقق موثر مفاهیمی

  نماید.... را دنبال می اجتماعی و عدالت شفافیت، همچون پاسخگویی،

 یمبانی اقتصاد -5

 های اقتصادی و اجتماعی حقدر تحقق برنامه مالی دولت  -5-1

بینی و برآورد درآمدها و دیگر منابع اقتصادی، شامل پیشبرنامه مالی دولت 

ها و ی فعالیتبینی و برآورد هزینهها، پیشها وهدفسیاست ای ازمجموعه

ها، که با آرامش ها و رسیدن به هدفهای الزم برای اجرای سیاستگذاریسرمایه

اطالق  رسد،مییافته به تصویب دستگاه قانون گذاری مناسب و منطقی سامان

 .گرددمی

 دارای سه بخش عمده است: برنامه مالی دولت بدین ترتیب

 درآمدها و دیگر منابع اقتصادی پیش بینی و برآورد شده -0

ها و عملیاتی مشخص ها، همچنین فعالیتها و هدفای از سیاستمجموعه -8

 هاها ورسیدن به هدفبرای اجرای سیاست

 بینی شدهسرمایه گذاری پیش های جاری وی برآورده شده فعالیتهزینه -3

 .(Rahmangholizadeh, 2012) است

بنابراین تدوین، تصویب و اجرا  برنامه مالی دولت بیانگر چالشی در اولویت، یا 

 گویی مالی،ترکیب مناسب بین چهار هدف اصلی است؛ اهداف سیاسی، اهداف پاسخ

 . (Schick, 1998) اهداف مدیریتی، اهداف اقتصادی

گ بنای که سنتوسعه اقتصادی  که توسعه امری یک بعدی نبوده و نیستتردیدی 

 مستلزم است، توسعه اجتماعی و فرهنگی اولیه برای سایر عناوین توسعه نظیر

 ،هااستراتژی ،گزینش درست اهداف باشد. امری که بامی سازماندهی مناسب اقتصادی

 شود.نهادینه می "برنامه مالی دولت"مندرج در  هایطرح ها وهای برنامهرسالت

های اقتصادی و اجتماعی نظیر حق المللی، ماهیت حقاسناد بین منطبق با 

مین اجتماعی، حق بر آموزش أداشتن غذای کافی، حق بر مسكن، حق بر کار، حق بر ت

، 01ابیایج ها در زمره تعهداتباشند؛ این حقو... دارای پنح مشخصه منحصربه فرد می
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باشند. بنابراین الزمه می 04ایو برنامه 03، تدریجی08، وابسته به امكانات00برهزینه

ریزی و تخصیص منابع های یادشده، برنامهمینه تحقق حقها در زایفای تعهدات دولت

گردد. مالی است که این دو امر از طریق مكانیزم برنامه مالی دولت عملیاتی می

های اقتصادی و اجتماعی از این برنامه مالی دولت با حقبعبارتی دیگرحلقه ارتباط 

 گیرد. های پنح گانه نشات میویژگی

، باشدای از احكام و اعداد میر مجموعهاز این منظر برنامه مالی دولت که مشتمل ب

مدیریت  ها نیست زیرا چگونگی هدایت منابع مالی وسند دخل و خرج دولت صرفاً

ها با تحقق عمومی متعلق به عموم جامعه توسط دولتاثر بخش وکارآمد منابع 

مبین تحقق حكمرانی  های اقتصادی و اجتماعی شهروندان رابطه مستقیم دارد وحق

  مطلوب بوده ودورنمای توسعه یک کشوراست.

  متف() هزینه مدت میان چارچوب اقتصادی الگو -5-2

اجتماعی نیازمند تدوین برنامه های اقتصادی و تحقق حق شد؛ های قبل بیاندر بخش

ها است که این مهم در برنامه مالی دولت و البته تخصیص منابع مالی الزم به برنامه

 هایگردد. بنابراین این که منابع محدود با چه مكانیزمی به خواستهتعیین می

های اقتصادی و اجتماعی به عبارت بهتر حق نامحدود اختصاص یابد تا حقوق عامه و

 وندان محقق گردد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شهر

ها در برابر شهروندان، با تحوالت حقوق بشری در راستای ایفای تعهدات دولت

پردازان به منظور های زیادی از سوی اقتصاددانان و نظریهطی هفت دهه اخیر تالش

حدود مگیری و تخصیص منابع های بهینه برای تعیین مبانی تصمیمطراحی شیوه

بانک جهانی موسوم به  الگوی اقتصادیاخیراً  بخش عمومی صورت گرفته است و

ها، قابل ارزیابی چارچوب میان مدت هزینه ارائه گردیده که در این زمره این تالش

 است. 

ها و تحقّق دولتریزی ای در فرآیند برنامهچارچوب میان مدت هزینه نقش ویژه

که رویكردی مبتنی بر تحقق  سعه و کاهش فقرها در جهت تواهداف آن برنامه

ماید نالملل است، ایفا  میهای اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر الزامات حقوق بینحق
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این بخش پیشینه،  در )متف( مدّت هزینهاز این روبه منظور تبیین چارچوب میان

 بود.نقش کارکردی آن مورد مطالعه خواهد  مراحل عملیاتی شدن ومفهوم، اهداف، 

 چارچوب میان مدت هزینه اقتصادی الگوپیشینه  -2-1- 5

میالدی ارائه گردید، اقبال  21ی مدّت هزینه از اوایل دههاگرچه چارچوب میان

بار  اولین برای OECD میالدی آغاز شد. کشورهای 11کشورها به آن از اواخر دهه

اصالحات مربوط به این  از ایعمده پذیرفتند. بخش را مدّت هزینهچارچوب میان

. گرفت صورت 0111 دهه در 05آفریقا صحرای جنوب کشورهای در الگوی اقتصادی

 را مدّت هزینهچارچوب میان 8111 و 0111 دهه در التین آمریكای کشورهای

 8111 در روند این در سابق شوروی هایجمهوری و شرقی اروپای و کردند تصویب

 .دهندمین نشان را واضح تصویب الگوی یک آسیایی کشورهای حال، این با. پیوستند

مدت  میان هزینۀ هایچارچوب کشور، 031 از بیش گذشته، سال بیست از بیش در

به گزارش . (Grigoli, 2011) اندگرفته نظر در مالی عملكرد بهبود ابزار عنوان به را

این برنامه را سازی توان به راحتی پیادهبانک جهانی امروزه در سراسر جهان می

مالحظه نمود. این استقبال ناشی از دو دلیل بود. اول آنكه کشورهای با درآمد پایین 

ی او متوسّط عمدتاً بدین دلیل این چارچوب را برگزیدند تا به صورت متعهدانه در بازه

هایی اختصاص دهند که در اسناد راهبردی مربوط به ساله منابع را به سیاست چند

مند های ضابطهها را به توصیهاند و و دوم اینكه، آن سیاستدرج شده 00کاهش فقر 

ای اضافه کنند. بانک جهانی در بیش از نیمی از کشورهای مربوط به اصالحات بودجه

مدّت هزینه تالش نموده است. کشورهای با درآمد فوق در جهت اصالح چارچوب میان

ای خود را پشتیبانی نموده، هداف بودجهباال از آن جهت این چارچوب را برگزیدند که ا

 ای خود را ارتقا  داده و عملكرد دولتی بهبودیافته را ارتقا  دهندبندی هزینهاولویت

(World Bank, 2013). 

 چارچوب میان مدت هزینه اقتصادی الگو مفهوم -5-2-2

صادی  ساز و کار نهادی برای چارچوب میان مدت هزینه  الگوی اقت  برای تعریف یک 

ماهیت چارچوب میان  . رودبه شاامار می  رنامه مالی دولتفرآیند تهیه و تصااویب ب 

ساده  هزینهمدت  صمیم  ؛به بیان  گیری برای بخش مالی دولت  طراحی یک فرآیند ت
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ست که ب  ضباط مالی      موجب آن ها صادی، بهبود ان شد و ثبات اقت اهداف کالن نظیر ر

مندرج در برنامه مالی  به تصااامیمات  پذیری و افزایش اعتماددولت، افزایش انعطاف

یابند و میزان درآمد و    به نحو موثری در فرآیند تصااامیم گیری انعكاس می     دولت 

دوره قانونی یک  به عنوان مثال  -منابع در دسااترس دولت برای یک دوره مشااخص 

و بطبع دراین دوره نیز عملكرد دولت قابل ارزیابی است.   شود پیش بینی می -دولت

چ  هداف بخش در همین  ها   های مختلف اقتصاااادی در درون این بخش   ارچوب ا

های مختلف تحقق اهداف   گردد و در همین حال هزینه  بندی می تضااامین و اولویت 

ساس اولویت     بینی مینیز پیش سرانجام اهداف مورد توافق بر ا ه با توجه ب و شود و 

 .یابدانعكاس می برنامه مالی دولتمحدودیت منابع در 

، رویكرد نوین مدیریت مالی بخش عمومی است الگوی اقتصادیبطور خالصه این 

 02و کارایی فنی 01که هدف اصلی آن انضباط مالی در سطح کالن، کارایی تخصیصی

. باشدیم برنامه مالی دولتگذاری و بین برنامه ریزی، سیاستو رفع از هم گسستگی 

ه مالی دولت، در کشورهای مورد اهدافی که رویكرد سنتی در تهیه و تنظیم برنام

 ،عدم تحقق منابع ،اعتبارو کسری ها هزینهثباتی در نوسان و بی استفاده  با وجود

... موفقیت چندانی در تأمین  انضباطی مالی وای، بیسرمایههای عملكرد ضعیف طرح

ایح که نت های کالن اقتصادیو تحقق شاخص اقتصادی رشدها نداشته و بنابراین آن

های اقتصادی و اجتماعی آن افزایش سطح استاندارد زندگی و ماالً تحقق موثر حق

  .است باشد با ابهام روبروشهروندان می

 چارچوب میان مدت هزینه اقتصادی الگواهداف  -5-2-3

رویكرد   01به متفموسااوم چارچوب میان مدت هزینه  الگوی اقتصااادیگفته شااد؛ 

سطح          ضباط مالی در  صلی آن ان ست که هدف ا نوین مدیریت مالی بخش عمومی ا

زی، ریبین برنامهکالن، کارایی تخصاایصاای و کارایی فنی و رفع از هم گسااسااتگی  

ست    شد می برنامه مالی دولتگذاری و سیا ف توان اهداف متبنابراین بطورکلی می با

 را در سطح کاربردی شامل موارد زیر دانست:

سازگار      0 صاد کالن از طریق گسترش یک چارچوب واقعی و  . بهبود توازن اقت

 برای منابع،
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 ها،های راهبردی بین و درون بخش. بهبود تخصیص منابع به اولویت8

ای که   ها به گونه   ها و تأمین مالی آن   . افزایش التزام به اجرای سااایاسااات   3

 ها تضمین شود،ها تداوم یافته و پایداری آنبرنامه

های اجرایی از یک طرف و . ایجاد محدودیت اعتباری سااخت برای دسااتگاه4

ها  بمنظور افزایش انگیزه تر در داخل این محدودیت   اعطای آزادی عمل بیش  

 .(World Bank, 1998) برای استفاده کارا و اثربخش منابع

   متف() مراحل عملیاتی شدن -5-3

ریزی راهبردی یكپارچه از باال به     از طریق یک فرایند برنامه     MTEFتهیه و اجرای  

صورت می  ست که هر      پایین و از پایین به باال  صلی ا شامل هفت مرحله ا گیرد که 

 کند.  یک از مراحل، خوراک مرحله بعدی را تأمین می

 چارچوب اقتصاد کالن  -5-3-1

ای ای حیاتی برمرحلهسازی کالن است که   فعالیت کلیدی این مرحله تحلیل و مدل

شااود. این مرحله اطالعات مورد نیاز  دسااتیابی به انضااباط مالی کالن محسااوب می

صمیم  صاد کالن فراهم می  گیری را با توجه به محدودیتبرای ت شرایط اقت رد.  آوها و 

ا دهد که تصمیمات، بریزی واختصاص منابع مالی وقتی رخ میناسازگاری بین برنامه

به محدودیت     گردد در این رابطه  رو اتخاذ نمی های پیش منابع کل یا هزینه     توجه 

ستفاده بینی  یک مدل می تواند پیش شیده و    ا صویرک های گوناگون از منابع را به ت

ضیات نهفته درباره اولویت      شخص کند و فر صحیح را م سازد   انتخاب  شكار    ها را آ
(World Bank, 2013). 

  بخشیمتف  -5-3-2

تواند به موازات مرحله اول اجرا گردد و یک فرایند بررسااای بخشااای  میاین مرحله 

ها توافق به عمل  ها و بخشهای وزارتخانهاسااات که در آن در مورد اهداف و فعالیت

سپم هزینه  سه گام         ها تعیین میهای آنآمده و  شامل  شی  شود.فرایند متف بخ

تاده     0اسااات:  یت و سااا عال هداف، ف مه     .مرور و8 ،ها . توافق بر ا نا عه بر ها و  توسااا

های مورد توافق. بعد از آن که     . تعیین هزینه برنامه   3 و های مورد توافق زیربرنامه  

 هایشااان را مورد بررساای قرار دادند و هزینهها و سااتادهها اهداف، فعالیتوزارتخانه

های  بندی شاااوند تا هزینه    شاااان تعیین شاااد باید اولویت    های ها و زیربرنامه   برنامه  

 .(World Bank, 2013) ها با منابع قابل دسترس تطبیق یابندبرنامه
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 ها توافق بر اهداف و اولویت برنامه -5-3-3

سات بین وزارت مالیه و وزارتخانه    سری جل صورت     در این مرحله یک  شی  های بخ

 های مرحله دوم )متف بخشی( بازنگری شود.گیرد تا خروجیمی

 های هزینههزینه ها به صورت تفصیلی و تعیین سقف تعیین چارچوب -5-3-4

 ها وزارتخانه و بخش

گیری از خروجی مرحله اول )چارچوب اقتصاااد کالن( و مرحله دوم و سااوم  با بهره

ها راهبردی را تهیه )متف بخشااای(، در این مرحله وزارت مالیه یک چارچوب هزینه

شده، تأمین مالی       - کند. این چارچوب، تحلیل هزینهمی شخص  صمیمات م فایده ت

های ای برای تعیین ساااقف هزینهپذیر سااااخته و پایهها را امكانبین و درون بخش

رو اساات. این چارچوب باید یک چارچوب زمانی میان  های پیشبخشاای برای سااال

سال( را پوشش داده      سه تا پنح  شد:  مدت ) شامل موارد آتی نیز با اهداف  -0 و باید 

صاد     عمده  ستی و نقش دولت در اقت صاد        -8 ،سیا ضباط در مدیریت اقت ضرورت ان

ای فرایندهایی بر -4 ،های عمومیاهدافی برای ارقام عمده منابع و هزینه -3 ،کالن

سلولیت  -5 و هاتعیین و بازنگری چارچوب هزینه ستگاه م های کلیدی  ها و وظایف د
(World Bank, 2013). 

 های بودجه توسط کابینه تصویب سقف- 5-3-5

له   له، مرح ند متف اسااات.  این مرح نه اصااالی       در ای مهم از فرای بد له،  این مرح

ی  های بین بخش گیری در دولت، منابع بخشی میان مدت را بر مبنای اولویت تصمیم 

این کار با تعریف پوشاااش منابع بخشااای و  دهند.و امكان پرداخت، تخصااایص می

گیرد. پوشش منابع بخشی از برای سه یا پنح سال آینده صورت میهای اعتبار سقف

به  بینی هسااتند آن چنان کهباال به پایین با یک افق میان مدت، مبنایی برای پیش

توان تصمیمات عملیاتی کارا و راهبردی مناسب بخشی را اتخاذ و اجرا وسیله آن می

پذیری   بینیپیشکرد. محدودیت و انضاااباط در تعریف پوشاااش منابع بخشااای،       

یان  یاتی را افزایش         جر کارایی عمل نابع بخشااای را افزایش داده و در نتیجه  های م

های برای هزینه توانند از یک سقف کالن ثابت های منابع بخشی می دهد. پوشش می

بندی بین دولت در طی یک دوره میان مدت مشااتق شااده و مشااتمل بر تقساایم  

بینی نشااده به صااورت   های پیشاری و هزینههای اختیهای اجباری و هزینههزینه

 .(World Bank, 2013) بخش شكسته شود
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های ها در داخل سقفتوسط وزارتخانه هالهای چند ستهیه تخمین -5-3-6

 مصوب کابینه 

دهند تا    ای را مورد بازنگری قرار می های بودجه  ها تخمین در این مرحله، وزارتخانه   

 های مصوب تنظیم کنند.  ها را با سقفآن

 داری و ارائه به کابینه و مجلس ها در خزانهبازنگری تخمین -5-3-1

ها که مورد بازنگری قرار گرفته، دوباره توساااط وزارت        برآوردهای بودجه وزارتخانه    

جدید نظر قرار می    م  یه مورد ت ئه          ال مان ارا پارل نه و  کابی به  یب  گیرد و برای تصاااو

 .(World Bank, 2013) شوندمی

 پژوهشجنبه تمایز و نوآوری  -6

اقتصادی متف است لذا  الگویواکاوی  از آنجاکه هدف اصلی این پژوهش تبیین و

گیری از الگوی باطی و بهرهنروش تحقیق مورد استفاده مبتنی بر روش های است

باشد زیرا این پژوهش به دنبال بررسی نحوه اثرگذاری متغیرهای سنجی نمیاقتصاد

ات گیری از تجربیباشد لذا روش مورد استفاده بهرهاقتصادی بر متغیر وابسته نمی

بنابراین جنبه تمایز و  باشد.یافته، درحال توسعه و نوظهور میکشورهای توسعه

در مقایسه  اجتماعی( های اقتصادی ونقش متف در تحقق حق)  نوآوری این مطالعه

گیری از تجربیات کشورها بهره مطالعات پیشین عدم مطالعه مستقیم در این حوزه و

 اساساً برنامه مالی دولت در ایران بر باشد.می های اقتصادی و اجتماعیدر تحقق حق

در  یزنشده و این تحقیق ن اجرا پایه الگوی افزایشی بوده و حتی بصورت عملیاتی نیز

. لذا نوآوری این پژوهش در عنوان و پی مقایسه آن با این الگوی اقتصادی نیست

 باشد.رویكرد مورد استفاده می

 تجربیات کشورها در اجرای چارچوب میان مدت هزینه -1

همانگونه که تشاااریح گردید الگو اقتصاااادی چارچوب میان مدت هزینه به دنبال             

ور منظهمنابع عمومی بعنوان راه کار اساااساای بهبود اقتصاااد کالن ب مدیریت بهینه 

های اقتصادی و اجتماعی است. تردیدی    ها در زمینه حقتمهید ایفای تعهدات دولت

های اقتصااادی و اجتماعی  نیساات اثرگذاری این الگو اقتصااادی در زمینه تحقق حق

عنوان نمونه  هبراین ب وابساااته به  میزان پایبندی دولت ها به اجرای آن اسااات. بنا         

تجربیات اجرای این الگو اقتصااادی در کشااورهای منتخب شاامال و جنوب شااامل   
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دلیل   .گیردمورد بررسی قرار می 13وآفریقای جنوبی18، ویتنام 10، کره جنوبی11آلمان

مدت هزینه در کشااورهای  اجرای الگوی میاندلیل انتخاب این کشااورها بررساای  

 باشد.میتوسعه یافته، درحال توسعه و نوظهور 

 اجرای چارچوب میان مدت هزینه در آفریقای جنوبی -1-1

ریزی در حوزه مدیریت و برنامه 14در گذشااته با وجود نظام آپارتاید آفریقای جنوبی

مالی دارای نقصااان های متعددی بود که از نتایح آن می توان به درجه باالی فساااد  

شاااهروندان در ثروت، درآمد و دساااتیابی به خدمات          مالی، نابرابری قابل مالحظه     

گذار مدیریتی، چارچوب میان مدت        از یک دوره  عمومی اشااااره کرد. بنابراین بعد   

صالحات بودجه در سطح دولت مرکزی      عبه هزینه سته بزرگ ا نوان قسمتی از یک ب

آفریقای جنوبی به دنبال رفع   داری ملیهای آفریقای جنوبی ارائه شد. خزانهو استان

های سیستم تدوین برنامه مالی دولت به شیوه سنتی بود؛ این سیستم سنتی          ضعف 

زی به عنوان یک فرایند سیاسی   ریکه، به برنامههای اساسی بود: اول این  دارای ضعف 

زینه شد. دوم اینكه هعنوان یک کار فنی نگریسته می و به برنامه مالی دولت صرفا به 

بدون توجه در مورد اثر ها تخصاایص و گردیدها به طور دقیق برآورد نمیساایاساات

ندمدت بخ     بخشااای آن هداف بل لت صاااورت         شها درتحقق ا مالی دو مه  نا های بر

ه ها برغم اینكه ضاااروری بودن وکارایی آنها علیینكه فعالیتپذیرفتند ساااوم امی

های برنامه مالی  زیابی مجدد همچنان در لیسااات هزینهاثبات نرسااایده بود بدون ار

دولت قرار داشااتند. بنابراین آفریقای جنوبی با مشااكالت ذاتی برنامه مالی دولت از  

ف به شهروندان و فقدان   قبیل کسری منابع مالی در حال افزایش، ارائه خدمات ضعی  

سخگویی دولت مردان مواجه بود. خزانه    داری ملی آفریقای جنوبی شفافیت وعدم پا

ها تمرین توانساات بر مبنای الگو اقتصااادی چارچوب میان مدت هزینه پم از سااال

ریزی و اجرا نماید. نتایح اجرای یک برنامه منسجم و دقیق از اصالحات مالی را طرح  

صادی چا  شور    الگو اقت رچوب میان مدت هزینه در آفریقای جنوبی آن بود که این ک

ها، درآمدها و کسری بودجه( و  یاست مالی دولت )تعادل بین هزینه تمامی اهداف س 

ست بودجه    سیا صمیم اهداف  های ها و اولویتگیری در مورد هزینهای )ارتباط بین ت
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س        سنوات آینده را ارائه نمود بنابراین توان ستی( برای    ت از طریق بهبود کاراییسیا

های اقتصاااادی اجتماعی با برنامه مالی دولت        ریزیتخصااایص منابع و پیوند برنامه    

ضمن ارتقا  شاخص های اقتصاد کالن و بازپرداخت بدهی سنگین گذشته، انتظارات  

اکثریت شااهروندان در گسااتره نیازهای اقتصااادی و اجتماعی را تأمین نماید.اجرای 

رآفریقای جنوبی امكان دساااتیابی به اهداف برنامه توساااعه و این الگو اقتصاااادی د

 بازساااازی و فرصااات حضاااور در اقتصااااد جهانی را برای این کشاااور فراهم نمود 
(Review of Public Expenditure Management in Sub-Saharan 

Africa, 2007)   

 در کره جنوبیاجرای چارچوب میان مدت هزینه  -1-2

های دولتی، جمعیت  مانند افزایش بدهیدر کره جنوبی  مسااائل ساایاساای ناگهانی 

های رفاهی اجتماعی، نیاز به دیدگاه های بلند مدت              ساااالمندان و افزایش هزینه   

دولت   تس توانبه راحتی نمی تدوین برنامه مالی دولت تهیه وروند سنتی  که داشتند 

سائل  یاری را در مقابله با بحران مالی سیا  ویژههب دهد. این م  15پم از بحران مالی آ

ه ب کره جنوبی اعتقاد داشتند، برای رهبران جدید  .برجسته شد   0111در اواخر دهه 

 ابراینبن میان مدت هزینه است. چارچوبیک  ایجاددست آوردن تعادل مالی نیاز به 

تحقق چارچوب    دو تالش عمده در  ای معقولعادل مالی به شااایوه   ت منظور ایجاد به 

سال   در کره جنوبی رخ داد  8113 سال قبل ازمیان مدت هزینه  و  0111یكی در 

  با این حال موفق نبود زیرا نتایح پژوهش با موضوع دستیابی 8110دیگری در سال  

مدت نشاااان داد: برای اجرای این الگو   میان  های هزینه  چارچوب  اصاااالحات  به 

 و پایدار چارچوب گیرندگان، ایجادتصاامیم از قوی اقتصااادی، حمایت ساایاساای  

های اولیه به عنوان موفقیت  این تالشبا این حال  .اهمیت دارد سااازمانی بازسااازی

صالح آیندۀ   سرانجام چارچوب میان مدت هزینه    جزئی برای ا ست.  ه بقابل ارزیابی ا

صالحات     سته ا سال   جنوبیدر کره  عنوان بخشی از یک ب به عنوان برنامه  8110در 

شااامل درکره جنوبی ت مالی ملی معرفی شااد. هر برنامه مدیریت مالی ملی مدیری

سال می  سال جاری و   پنح  ست غلتان سال دیگر. این یک برنامه   چهارشود؛ یعنی   ا

ساله تجدید نظر می  ست مالی            که هر  سیا ست:  صلی ا شامل دو بخش ا شود. این 

ها  دها، درآمینهبینی هزکالن و سیاست مالی بخش. سیاست مالی کالن شامل پیش     

ست مالی بخش     ها میو بدهی سیا ست عمده      ،شود.  سیا ستورالعمل و   و شامل  د
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صیص   ست  منابع مالیتخ صادی چارچوب میان   در هر بخش ا . نتایح اجرای الگو اقت

 اهداف و هابه برنامه مدت هزینه در کره جنوبی حاکی از این اساات که دسااتیابی 

سه  در مالی، شورها،  سایر  با مقای ست به  شده  محقق ایفزاینده طوربه ک  کهنحویا

 5/11 به 8111 سال  در درصد  1/18 از هاای وزارتخانهانطباق عملكرد هزینه میزان

ها و بینیبین پیش اساات همچنین اختالف یافته افزایش 8100 سااال در درصااد

درصاااد بوده  00/0 تنها  8110-8100 های ساااال عملكرد برنامه مالی دولت طی    

صد       برنامهبنابراین  شده در برنامه مالی دولت با در صادی و اجتماعی تعیین  های اقت

 .(Choi &  Park, 2013) باالیی محقق شده است

  آلمان دراجرای چارچوب میان مدت هزینه  -1-3

تهیه و تدوین برنامه مالی دولت در آلمان به  0101پم از اصالحات اقتصادی سال 

ساز تحولی بزرگ در اقتصاد آلمان گردید. زمینهگذاری شد و شكل میان مدت پایه

نظام تهیه وتدوین برنامه مالی  استاندارد برای شكلی میان مدت هزینه، چارچوب

ردیف  0011دولت درآلمان ایجاد کرد. دوره برنامه مالی آلمان پنح سال است و برای 

شورای  پذیرد وهایی صورت میبینیای پیشردیف هزینه 5311درآمدی و 

های مورد ریزی دولت وظیفه هماهنگی بین برنامه مالی سال فعلی و سالبرنامه

 بینی را برعهده دارد.پیش

این ست که ا تجربیات حاصل از اجرای چارچوب میان مدت در آلمان بیانگر آن

 در بودجه تبدیل شدهای غیرمولد هزینهمفید برای از بین بردن  یابزار رویكرد

رای ب مالی یک سیاست مالی متعادل هایسیاست مسلوالنه یمبر پایه تنظ بنابراین

شكل گرفت. چارچوب میان مدت  های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیتحقق برنامه

ک ی دستیابی به یک ابزار موثر برایاین الگو اقتصادی در آلمان ثابت کرد  هزینه

د و هزینه در ابتدای هر یک از عناوین درآمزیرا در این الگو  سیاست مالی پایدار است

ل در طواحتمالی  هایریسکبا در نظر گرفتن  برنامه مالی دولتسازی فرایند آماده

تواند می دولت آلمان بنابراین گیرندمورد بازبینی قرار میهمواره   آینده هایسال

فای تا در رابطه با ای دقیق دریافت کند تصویریهای آینده ارزیابی درآمد و هزینه برای

ر عمل تالمللی بر عهده دارد موفقموجب قواعد پذیرفته شده بینهتعهداتی است که ب

 .(World Bank and Korea Development Institute, 2004) نماید
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 اجرای چارچوب میان مدت هزینه در ویتنام -1-4

صادی چارچوب میان مدت هزینه،   یدها ستفاده از الگو اقت ابتدا در کشورهایی که از   ا

کشااورهای  ، طراحی شااده بود با این حال ندبردهای ساانگین دولت رنح میبدهی

ها اصااالحات قابل توجهی در  برای کنترل رشااد هزینه متعددی در سااراساار جهان

 را الگو اقتصااادی چارچوب میان مدت هزینه ه وایجاد کرد برنامه مالی دولتفرایند 

. تر شااودهای مالی پایدارتا ساایاسااتاند یب کردهتصااو به صااورت رساامی و شاافاف

های  ساایسااتم جریان در بنابراین ویتنام نیز از این قاعده مسااتثنی نبوده و ضااعف

به   0111 آن وجود داشاااته اسااات و ازاوایل دهه     در مربوط به برنامه مالی دولت     

اصالحات اقتصادی دست زده و الگو اقتصادی چارچوب میان مدت هزینه را بصورت      

کید بر أنقل با ت درمان، کشااااورزی، حمل و تلفیقی در بخش آموزش، بهداشااات و

ب      نک در اثر اجرای این الگو،  مالی اجرا نمود و هم ای یک اقتصااااد    هانظباط  عنوان 

 نماید.نوظهور به سمت توسعه حرکت می

نشان داد که  ویتنام در هزینه چارچوب میان مدت از الگو اقتصادی نتایح استفاده

د، عمومی را مدیریت نمای هایتواند به صورت غیرمستقیم هزینهاین الگو اقتصادی می

آنها را اصالح نماید. همچنین الگو  را مشخص و برنامه مالی ساالنه سیستم ضعف

 و نظم طریق از کالن اقتصاد ثبات بهبودهزینه با  چارچوب میان مدت اقتصادی

 ثرؤم دیبنها با اولویتبخش بین ها ومالی بین استان منابع تخصیص انضباط مالی،

در  بود و خواهد کمک و ثرؤم، کنندهامیدوار حل راه یک اجتماعی، هایبرنامه به

شهروندان خدمات بهتر و  شده و ترشفاف نهایت این الگو سبب پاسخگویی

 .(Heikki, & Nguyen, 2012) نمایندتری دریافت میباکیفیت

 و ارائه پیشنهادهای سیاستی نتیجه گیری -1

الملل در حوزه حقوق بشر در قرن بیستم مرهون متغیرهای  تحول شگرف حقوق بین

ناگونی بوده؛  پایی از   گو تا   تحوالت اقتصاااادی جوامع ارو گساااترش   قرن هجدهم 

سی       های بینسازمان  سترش دموکرا سای تاکنون، گ المللی بویژه پم از عهدنامه ور

شدن حق دادخواهی از       0111خواهی از دهه  شناخته  سمیت  به بعد و امروزه به ر

المللی که همه این تحوالت  های اقتصادی و اجتماعی از مراجع ملی و بینتحقق حق

یدی در رویكر    جد به    مبین عصااار لل  لت   د حقوق بین الم كالیف دو ها در تحقق   ت

 های اقتصادی و اجتماعی است.حق

واقعیت جهان معاصااار داللت بر آن دارد که امروزه در بسااایاری از کشاااورها           
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شهروندان با پدیده فقر روبرو هستند فقر از یک طرف به معنای گرسنه بودن، فقدان  

  سااوادی و فقدان ساایسااتممسااكن و پوشاااک مناسااب، بیماری و عدم مراقبت، بی

 شان به در شرایط نامساعد خارج از کنترل   آموزش است و از سویی دیگر مردم فقیر  

ها و یم یا ادواری از منابع، توانمندیساااربرده و آسااایب پذیرند. این افراد به طور دا

های اقتصااادی،  اختیار الزم جهت بهره مندی از اسااتاندارد الزم زندگی و دیگر حق

شد حقی      اجتماعی محرومند. برای هیچ دولتی صرفنظر از اینكه تا چه حد فقیر با  ،

های اقتصاااادی و اجتماعی  از تحقق کامل حقشاااهروندان خود  برای محروم کردن

های اقتصااادی و تصاااد نامعقول وجود ندارد زیرا حقناشاای از سااو  مدیریت و اق 

عد بین           لل و قوا عد الزم االجرا حقوق بین الم یه قوا پا ماعی بر  المللی عرفی  اجت

ها  اصااول، اهداف و مفاد منشااور ملل متحد از مقوالتی هسااتند که دولت ن همچنی

اما بموجب این تحقیق به این حقیقت رهنمون   ها هستند متعهد به تضمین این حق 

الملل در  از منظر حقوق بین شاادیم که الگوی اقتصااادی چارچوب میان مدت هزینه

 ناشااای از اسااااس نظم هنجاریها بر دولت لیكنحقوق نرم قابل ارزیابی بوده  قالب

مغایر حقوق بشاار بوده و کرامت  بدان ملتزم هسااتند زیرا فقر گراغایت حقوق بشاار

های اقتصااادی  کند و راه گریز ازآن در گام اول؛ اتخاذ ساایاسااتانسااانی را نقض می

سعه همه جانبه به ویژه در     گذاریسرمایه  شفاف،  سالم و  سب و تو های عمومی منا

شت، سالمت، زیرساخت     موزش،مسائل مربوط به آ  ها، توسعه بخش کشاورزی،    بهدا

های بیشااتر برای کار آبرومند، مدیریت درساات امور اداری، حمایت از ایجاد فرصاات

صحیح منابع عمومی در اختیار   درگرو مدیریت  همگی حقوق بنیادین بشری و.... که 

 ها است.دولت

که چارچوب میان  بیانگر این اسااات )متف(  نتایح پژوهش در خصاااوص معرفی

ست   سیا ک  ی« امه مالی دولتبرن»ریزی با گذاری و برنامهمدت هزینه، بین دو مولفه 

این درحالی است که غالب الگوهای ارایه شده   نمایددهنده ایجاد میچارچوب ارتباط

نكه  مضاف به ای  دهنده هستند در رابطه با برنامه مالی دولت فاقد این سیستم ارتباط  

م برنامه مالی دولت در یک چارچوب مالی کالن چندسااااله متمرکز            بر تنظی )متف(

ست. همچنین  صادی چارچوب میان مدت هزینه   ا صل از  نتایح اجرای الگوی اقت حا

به حمایت ساایاساای(؛ حاکی از ثبات اقتصاااد    منوطتجربیات کشااورهای منتخب )

های اقتصاااادی اجتماعی با ریزیپیوند برنامه ،کالن، بهبود کارایی تخصااایص منابع

، عدالت اجتماعی و مرداندولت ، پاسااخگوییاقتصااادی شاافافیت برنامه مالی دولت،
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لذا می     مالی اسااات.  توان اساااتدالل نمود این الگو بهترین و اثرگذارترین    انظباط 

 های اقتصادی و اجتماعی است.ها در مسیر حقحرکت اقتصادی دولت مكانیسم

 

که در انجام این تحقیق مولف را مساعدت نمودند، قدردانی  یاز تمامی افراد: دانیقدر
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