
كتورى� (اى
 ساعت  ۲۰اىل    رس� شودتنصبح) نبايد م ۶:۰۰ا

ان از حلاظا ع  رى% مكيت قانون در مح� ان كشور ۱۱۳حا   را از آن خود كرده است ۸۶مقام  هح�

مكيت قانون سال  ده مقام صعود كرده است ۲۰۱۶رى� اساس شاخص حا > ان سرى% ، ارى% اىى< وژه عدالت هح� Eرى  

، دی ىس ( > 
كتورى�  ۲۰واشنگںى اىى< وژه رىE  –) ۲۰۱۶ا مكيت قانون عدالت هح� مكيت قانون ، گزارش ساالنه كه را ۲۰۱۶سال  شاخص حا را حا

به ىم  مردمكه توسط طوری  ر �



ان حى < گزارش، معلكرد مهه جانبه ا. رى� اساس ا، امروز منترس� كردىم سنجد شوددر رسارس هح� ان ںى% امونرى%  پرى%

مكيت  < كشور را ،قانونحا ل كشورهفت  ندر ميا اںى% �يقا* خاور ميانه و امس  به رو متوسطاى� درآمد كشور  ۳۷، در ميان مقام پنجمدر  ،افر

ال ان، در كش ۱۱۳، و در ميان ۳۱مقام ، در اى�   . قرار ىم دهد  ۸۶ مقامور و قملرو در رسارس هح�

مكيت قانون سال  ان از مقام قبىل آن در شاخص حا ىس� از  ۲۰۱۵صعود ارى%  اى<
ً 
اىى< معداى وژه عدالت هح� Eبود رى آن در عرصه معلكرد هى�

وژه عدالت  ىم حمدوديت در مقابل قدرت دولت Eمكيت قانون رى كتور های مورد استفاده در شاخص حا شد. معلومات مفصل در مورد فا اى�

فت كنيد:  < نشاىى< دراى% اىى< را ميتوانيد در اںى% ات  index-law-of-http://worldjusticeproject.org/ruleهح� شيد كه تغيرى% د داشته اى� در (به اى%

مكيت قانون سال در  شده رده بندیكشور ها اى� كشور های مقايسه  رده بندی از راه ،  ۲۰۱۵شاخص حا اىى< وژه عدالت هح� Eرصف نظر از رى

زده كشور جديد كه امسال اضافه شده اند، حماسبه گرديده است   . )اى%

اىى<  وژه عدالت هح� Eمكيت قانون رى ای معلومات  يک شاخص حا مكيت قانون است.منبع پيشتاز رى� اى� ، ۲۰۱۶گزارش سال  معترى� در مورد حا

ع آوری اطالعات از بيشا ای خا ۱۰۰۰۰۰از  تاكء رى� مح� ايط معىل  سنجشنواده و اكرشناس رى� �مكيت قانون در رس  حا
�

طوری  ،روزمرهو زندىك

به ىم شود، كه  ر �



ان حى توسعه ىم دهد. معلكرد  كشور و قملرو ۱۱۳] به ۲۰۱۵كشور در  ۱۰۲پوشش خود را [از توسط مردم عام در رسارس هح�

امون شاخص ۴۴كشور ها اى� استفاده از  كتور  پرى% ان، مهتا های منطقه ای و اوليه سنجيده ىم شودهشت فا ، كه هر كدام آن در سطح هح�

ره گذاری و رتبه بندیكشور ها  از حلاظ درآمد �ز، حقوق شده اند:  امس حمدوديت در مقابل قدرت دولت، فقدان فساد، دولت اى�

. ، و عدالت جزاىى% ، عدالت مدىى< >    اساىس، نظم و امنيت، تطبيق قوانںى%

مكيت قانون اىى<  ۲۰۱۶سال  رى� اساس شاخص حا وژه عدالت هح� Eارک ا، درى
>
وژ۱(مى و افغانستان ) سه كشور پيشتاز، ۳ند ()، و فنال۲( )، رى<

وئال)، و ۱۱۲( جمبو )، اك۱۱۱( > يقا، امارات متحده عرىى�  در خاور ميانه و) سه كشور آخر اند. ۱۱۳( ورى< ل افر � كشور پيشتاز، و مرص كشور امس

  آخر است. 

ودار و انتخاب داونلود   –گزارش اكمل 
>
مس معلومات به شلك مى �



ول حى �<   –به مس رحى% 
س خواهد بود:  ۲۰به اى 
< آدرس قابل دسرى كتورى� در اںى% ا

index-law-of-www.worldjusticeproject.org/rule   

. نيواكم گفت، بنيانگذار و رئيس   ، ويليام احى% اىى< وژه عدالت هح� Eقانون، بنياد«رى �مكيت مؤرى ، اى� انصاف، و مملو از جوامع صلح آم حا > رى%

شد فرصت را تشكيل ىم دهد > مكيت اكمل قانون را احقاق حى� ايدچه  –. هيچ كشوری نتوانسته است كه حا
>
شاخص . رسد اى
 آن را حفظ مى



اىى<  وژه عدالت هح� Eمكيت قانون رى مي حا
�

< اك ستںى% > ىى% اصالحات، و در راستای ستحى< ىه دادن و رهامى<
�

اك < حمک ها، آ م و درک  تعيںى%
>

تعميق هڡ

مكيت قانون.   »امهيت بنيادی حا

انرتبه بندی های    ارى%

ان مكيت قانون سال  معلكرد ارى% اىى< ( ۲۰۱۶در شاخص حا وژه عدالت هح� Eاست) ۱رى > ںى% 
رى   هى�

ان مهه جانبه مقام ان:  ارى%   ۱۱۳/۸۶در هح�

ان مقام   ۷/۵: در منطقه* مهه جانبه ارى%

كتور اىى<  مقام  **مقام از حلاظ درآمد *مقام در منطقه فا   هح�

 ۱۱۳/۹۴ ۷/۶۳۷/۳۰ حمدوديت در مقابل قدرت دولت

 ۱۱۳/۵۷ ۷/۴۳۷/۱۸ فقدان فساد

ز  ۱۱۳/۱۰۶ ۷/۶۳۷/۳۶ دولت اى�

 ۱۱۳/۱۱۲ ۷/۷۳۷/۳۷  حقوق اساىس

 ۱۱۳/۵۹ ۷/۴۳۷/۱۶  نظم و امنيت

>  ۱۱۳/۶۰ ۷/۴۳۷/۲۰  تطبيق قوانںى%

 ۱۱۳/۵۲ ۷/۳۳۷/۱۶ عدالت مدىى<

 ۱۱۳/۶۵ ۷/۵۳۷/۲۰  عدالت جزاىى%

يقادر  سنجش شده*كشور های  ان، اردن، لبنان، مراكش، تونس، امارات متحده عرىى� : خاور ميانه و امس� افر   مرص، ارى%

،  **كشور ها ال: آلباىى< < اى� درآمد متوسط رو به اى� < ، بالروس، آرژانتںى% <  و بوسىى< ، بلرى% ، هرزگوںى% يل، بوتسوااى< ز < ، بلغارستان، رى� ، ملكبيا، چںى%

ياك هوری، دومينياك، اكستار كوادور، دومينيكن مح� دا، گرجستان، ا ن، گراى< ان، گواى% هوری، لبنان، قزاقستان، اردن، جامائياك، ارى%  مح�

ىى%  ما، مكزيک، مالزی، مقدونيه يوگوسالواى% اى< Eو، اى Eروماىى< ، رى ، يقای جنوىى�  و وينسنت سنت، لوسيا سنت، روسيه، رصبستان، افر

 > دںى% ينام، ها گراى< كيه، سور 
يلند، رى 
وئال، اى >    ورى<

ره : دراى� اىى< وژه عدالت هح� Eرى  

اىى< يک سازمان مستقل و چند رشته ای است كه  وژه عدالت هح� Eمكيت رى ان اكر ىم كند. حا مكيت قانون در رسارس هح� د حا ای پيشرى� رى�

 > رگ حفاظت ىم كند. اںى% > مؤرى� قانون فساد را اكهش ميدهد، اى� فقر و امراض مبارزه ميكند، و مردم را از ىى� عدالىى
 های كوچک و رى�

، اى� انصاف، و مملو از فرصت است  > شد. كه توسعه، دولت مسئول، و احرى
  –بنياد جوامع صلح آمرى% > كمى% ىم حى�



ام به حقوق اساىس را حى

 : 
ای معلومات بيشرى    www.worldjusticeproject.orgرى�

ای رسانه ها: اس رى�


  مى

press@worldjusticeproject.org   

۰۰۱۲۰۶۷۹۲۷۶۷۶ 


