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Conceptual Framework of 
the WJP Rule of Law Index
• Factor 4 

• Fundamental Rights 

• 4.1 Equal treatment and absence of discrimination 

• 4.2 The right to life and security of the person is effectively guaranteed 

• 4.3 Due process of the law and rights of the accused 

• 4.4 Freedom of opinion and expression is effectively guaranteed 

• 4.5 Freedom of belief and religion is effectively guaranteed 

• 4.6 Freedom from arbitrary interference with privacy is effectively guaranteed 

• 4.7 Freedom of assembly and association is effectively guaranteed 

• 4.8 Fundamental labor rights are effectively guaranteed 

WJP Rule of Law Index 2021 ,15
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WJPچارچوب مفهومی شاخص حاکمیت قانون 
حقوق بنیادی4فاکتور •
رفتار برابر و عدم وجود تبعیض4.1•
حق زندگی و امنیت شخص به طور مؤثر تضمین شده است4.2•
روند قانونی و حقوق متهم4.3•
آزادی عقیده و بیان به طور موثر تضمین شده است4.4•
آزادی عقیده و مذهب به طور موثر تضمین شده است4.5•
ین آزادی از دخالت خودسرانه در حریم خصوصی به طور موثر تضم4.6•

شده است
آزادی اجتماعات و انجمن ها به طور موثر تضمین شده است4.7•
حقوق اساسی کار به طور موثر تضمین شده است4.8•
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WJPچارچوب مفهومی شاخص حاکمیت قانون 

حقوق .4
بنیادی

رفتار برابر و عدم وجود تبعیض

تضمین مؤثر حق زندگی و امنیت شخص

روند قانونی و حقوق متهم

تضمین مؤثر آزادی عقیده و بیان

تضمین مؤثر آزادی عقیده و مذهب

تضمین مؤثر آزادی از دخالت خودسرانه در حریم خصوصی

تضمین مؤثر آزادی اجتماعات و انجمن ها

تضمین مؤثر حقوق اساسی کار
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WJPچارچوب مفهومی شاخص حاکمیت قانون 

حقوق .4
بنیادی

رفتار برابر و عدم وجود تبعیض
تضمین مؤثر حق زندگی و امنیت شخص

روند قانونی و حقوق متهم

تضمین مؤثر آزادی عقیده و بیان

تضمین مؤثر آزادی عقیده و مذهب

تضمین مؤثر آزادی از دخالت خودسرانه در حریم خصوصی

تضمین مؤثر آزادی اجتماعات و انجمن ها

تضمین مؤثر حقوق اساسی کار
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Fundamental Rights 

• 4.1 Equal treatment and absence of 

discrimination 

• Measures whether individuals are free from 

discrimination— based on socio-economic 

status, gender, ethnicity, religion, national origin, 

sexual orientation, or gender identity—with 

respect to public services, employment, court 

proceedings, and the justice system. 

WJP-INDEX-21, P. 17
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حقوق بنیادی4فاکتور 
رفتار برابر و عدم وجود تبعیض4.1•
-عیسنجش اینکه آیا افراد بر اساس موقعیت اجتما•

اقتصادی، جنسیت، قومیت، مذهب، منشاء ملی، 
با توجه به خدمات ، یا هویت جنسیتیگرایش جنسی

ضاییعمومی، استخدام، رسیدگی قضایی و سیستم ق
از تبعیض عاری هستند یا خیر؟

17، ص 2021پروژه جهانی عدالت، فهرست 
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گرایش جنسی

گرایش جنسی •
گرررایش جنسرری منارررظ از ن ررر •

اسالمی زمرانی جررم اسرت کره بره 
صورت یک رفتار ارادی مانند لواط

.یا زنا یا مساحقه بروز پیدا کند
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شیوه حکومت در اسالم 
شیوه حکومت در اسالم •
موضر  حکومت از دیردگاه اسرالم ، برخاسرته از •

بلکه ،نیستطبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی
اسرت تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش وهمفکر

که به خود سازمان می دهرد ترا در رونرد تارو  
ی فکری وعقیدتی راه خود را به سوی هدظ نهرای

. بگشاید(حرکت به سوی اهلل)

مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
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WJPچارچوب مفهومی شاخص حاکمیت قانون 

حقوق .4
بنیادی

رفتار برابر و عدم وجود تبعیض

تضمین مؤثر حق زندگی و امنیت شخص
روند قانونی و حقوق متهم

تضمین مؤثر آزادی عقیده و بیان

تضمین مؤثر آزادی عقیده و مذهب

تضمین مؤثر آزادی از دخالت خودسرانه در حریم خصوصی

تضمین مؤثر آزادی اجتماعات و انجمن ها

تضمین مؤثر حقوق اساسی کار



11

Fundamental Rights 

• 4.2 The right to life and security of the person 

is effectively guaranteed 

• Measures whether the police inflict physical 

harm upon criminal suspects during arrest and 

interrogation, and whether political dissidents or 

members of the media are subjected to 

unreasonable searches, arrest, detention, 

imprisonment, threats, abusive treatment, or 

violence. 

WJP-INDEX-21, P. 17
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حقوق بنیادی4فاکتور 
ده حق حیات و امنیت شخص به طور مؤثر تضمین ش4.2•

است
ر حین بررسی می کند که آیا پلیس به م نونین جنایی د•

کند یا دستگیری و بازجویی آنها آسیب فیزیکی وارد می
ه ها به خیر؟ و اینکه آیا ناراضیان سیاسی یا اعضای رسان
س، بازرسی های غیر منطقی، دستگیری، بازداشت، حب

ی تهدید، رفتار توهین آمیز یا خشونت موردحمله قرار م
.گیرند 

17، ص 2021پروژه جهانی عدالت، فهرست 
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آزادی مطبوعات

ان نشریات و مطبوعات در بیـ 24اصل •
ی مخل به مبانمگر آن که ، مطالب آزادند

ل آن تفصی. باشدحقوق عمومی یا اسالم
.راقررررررانون معررررررین می کنررررررد

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
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آزادی بیان در صدا و سیما
در صدا و سیمای جمهروری اسرالمی ایرران، -175اصل •

آزادی بیان و نشرر افکرار برا رعایرت مروازین اسرالمی و 
سازمان نصب و عز  رییس. مصالح کشور باید تأمین گردد

صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران با مقام رهبری است
وه و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قر

ت ن رار( هر کدام دو نفر)قضاییه و مجلس شورای اسالمی 
خر  مشری و ترتیرب اداره . بر این سازمان خواهند داشت

.  سازمان و ن ارت بر آن را قانون معین می کند
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
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یم سیاسی و مطبوعاتئرسیدگی به جرا

م سیاسری وئرسیدگی به جررا-168اصل •
و برا حضرور هیرأت مطبوعاتی علنری اسرت

. یردمنصفه در مااکم دادگستری صورت می گ
فه ناوه انتخاب، شرای ، اختیارات هیأت منص

و تعریررج جرررم سیاسرری را قررانون ر اسرراس 
.  موازین اسالمی معین می کند

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران


