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  ت�شدير: منهج تقييم الدميقراطية

تعد الدميقراطية الي�م ال�سكل ال�سائد حلك�مات العامل، وهي بالن�سبة للجزء االأكرب 

التي  للدميقراطية  املتعاقبة  امل�جات  ولكن  حديثة،  اأو  ن��ادرة  ظاهرة  العامل،  من 

اأخذت تزحف على اأنحاء خمتلفة من العامل خالل القرن الع�سرين، تعني اأن االألفية 

اجلديدة �ست�سهد زيادة كبرية يف عدد الدول التي حتكمها اأنظمة دميقراطية، لتف�ق 

يف عددها الدول التي حتكم باأ�سكال حكم اأخرى. وتتفق املحاوالت املختلفة حل�سر 

الدميقراطية يف العامل، على اأن اأكرث من 60 باملئة من اإجمايل بلدان العامل الي�م، 

ي�جد بها على االأقل بع�س امل�ؤ�س�سات واالإجراءات التي تطبق اأقل ق�اعد الدميقراطية 

املمكنة. وت�جد االآن اأكرث من 100 دولة على قائمة املجتمعات الدميقراطية، يف حني 

التابع   )ICNRD( امل�ستعادة  اأو  اجلديدة  للدميقراطيات  الدويل  امل�ؤمتر  من�  ازداد 

للتنمية  كمنتدى   ،1988 عام  يف  بدايته  منذ  واأهمية  وات�ساعًا  عمقًا  املتحدة  لالأمم 

الدميقراطية العاملية. ويزداد تاأكيد املنظمات احلك�مية، واحلك�مية الدولية، وغري 

�سبياًل  الدميقراطية هي هدف يف حد ذاتها، عالوة على ك�نها  اأن  احلك�مية على 

الأهداف اأخرى هامة، مثل التنمية االقت�سادية، ومكافحة الفقر، ومزيد من احلماية 

حلق�ق االإن�سان املعرتف بها دوليًا.

وهناك العديد من التف�سريات التي ترتبط باالنت�سار ال�سريع والنم� الكبري للنظام 

التف�سريات الداخلية على التح�الت االقت�سادية واالجتماعية  الدميقراطي. وتركز 

غريها(،  اأو  )”املل�نة”  وال��ث���رات  والتحديات،  الطبقية،  والتحالفات  الكبرية، 

فرتكز  اخلارجية  التف�سريات  اأم��ا  واالمتيازات.  النخبة،  اتفاقيات  اإىل  باالإ�سافة 

على هزمية االأنظمة القائمة خالل احلروب؛ ودور العدوى الدميقراطية من الدول 

املختلفة  واالأ�سكال  الع�ملة  حلركة  نتيجة  الدميقراطية  القيم  وانت�سار  امل��ج��اورة؛ 

احلزبية  واملنظمات  امل��دين  املجتمع  جماعات  دعم  ذلك  يف  مبا  ال��دويل،  للتدخل 

املعايري  وحتديد  امل�ؤ�س�سي،  النظام  اإىل  والتح�ل  الدولة،  وبناء  النا�سئة،  ال�سيا�سية 
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املطل�بة لنظام احلكم الدميقراطي املنا�سب واملقب�ل؛ والتدخل الع�سكري للتخل�س 

من االأنظمة القائمة واإحالل االأنظمة الدميقراطية بالق�ة.

النم�  لهذا  والت�سجيع  والتف�سري  التخطيط،  عملية  يف  ج��دًا  الهامة  العنا�سر  ومن 

عليها  االعتماد  ميكن  وحقيقية،  فعالة  اأ�ساليب  اإىل  احلاجة  ه�  الدميقراطي، 

تبنى  وق��د  نف�سها.  الدميقراطية  ون�عية  الدميقراطي  التقدم  وتقييم  لقيا�س 

فيها  مبا  الدميقراطية،  لقيا�س  اال�سرتاتيجيات  من  ع��ددًا  واملحلل�ن  الباحث�ن 

امل�ؤلفة  القيا�سية، واملقايي�س امل��س�عية، واملقايي�س  الت�سنيفية، والتدابري  املقايي�س 

الراأي  ا�ستطالعات  على  املبنية  الت�س�رات  على  عالوة  الدميقراطية،  للممار�سات 

تلبي  التي  املقايي�س  بع�س  تط�ير  بع�س احلاالت،  الدميقراطية. ومت يف  العام ح�ل 

احتياجات بعينها، ثم ا�سُتخدمت بعد ذلك الأغرا�س اأخرى. ويف حاالت اأخرى قام 

تنا�سب  لكي  للدميقراطية،  العامة  املقايي�س  بتط�ير  وال�سيا�سي  االأكادميي  املجتمع 

قطاعا عري�سًا من التطبيقات. ومن ناحية اأخرى، اأدَّى الطلب على املقارنة والتغطية 

الت�سحية ببع�س تلك املعايري، وقدرتها على  اإىل   ، اجلغرافية والتاريخية العري�سة 

اإبراز اخل�سائ�س املحددة لل�سياق الدميقراطي. اإ�سافة اإىل اأن التح�ل اإىل االإدارة 

اأدى  قد  الدوليني،  املانحني  نطاق  على  امل�سروطة  وامل�ساعدات  وامل�ساءلة،  اجليدة 

اإىل زيادة احلاجة ل�ج�د معايري لقيا�س الدميقراطية، �س�اء على م�ست�ى الدولة اأو 

القطاع اأو الربامج.

وا�ستجابة لكل تلك التط�رات واالنت�سار ملعايري الدميقراطية، قامت امل�ؤ�س�سة الدولية 

للدميقراطية واالنتخابات، بتط�ير اإطار بديل لتقييم الدميقراطية، ي�سع جانبًا ترتيب 

وت�سنيف الدول واحلكم اخلارجي، ليحل حملهما التقييم ال�سامل املعتمد على فرق 

التقييم ال�طنية التابعة للحك�مات اأو املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات االأكادميية. ويجمع 

االإطار بني االلتزام باملبادئ االأ�سا�سية للدميقراطية، والقيم ال��سيطة املتعلقة بها، 

وجمم�عة من االأ�سئلة ح�ل االأداء الدميقراطي. وي�سمح االإطار با�ستخدام املعايري 

احلالية، مع االعتماد يف ال�قت نف�سه على معل�مات اأكرث �سلة بال�سياق الدميقراطي، 

حيث تركز على ن�عية الدميقراطية التي ميكن ربطها بالعمليات الداخلية لالإ�سالح 

الدميقراطي. ومما يدل على فعالية هذا االإطار، ه� اإمكانية ا�ستخدامه مع اأ�سكال 

متباينة جدًا من االأنظمة الدميقراطية، مثل: منغ�ليا واإيطاليا وبنجالدي�س وكينيا 

على  التقييمي  االإط��ار  هذا  لتطبيق  م�ستمرًا  الطلب  يزال  وما  واأ�سرتاليا.  والبريو 

�سياقات اأخرى جديدة مليئة بالتحديات، يف اأماكن خمتلفة من العامل.
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اجتهت  دول��ة،   20 من  اأك��رث  يف  الدميقراطية  تقييم  الإط��ار  الناجح  التطبيق  وبعد 

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، بالتعاون مع مركز مراقبة الدميقراطية 

يف اململكة املتحدة، ومركز حق�ق االإن�سان يف جامعة اإ�سك�س يف اململكة املتحدة، و�سبكة 

”حالة الدميقراطية” ، اإىل اال�ستفادة من تلك التجارب، واالعتماد ب�سكل اأكرب على 
الذي متت  االإط��ار  التقييمي، ومت و�سع خال�سة كل هذا يف  االإط��ار  الق�ة يف  نقاط 

اإر�سادي،  دليل  الدميقراطية:  ن�عية  تقييم  كتاب  ويت�سمن  هنا.  و�سرحه  مراجعته 

التي  الدول  خربات  اإىل  باالإ�سافة  لالإطار،  العملية  والعنا�سر  املعيارية  املبادئ  كل 

الدميقراطي  االإ�سالح  وعملية  الدميقراطية،  تقييم  بني  الربط  و�سبل  ا�ستخدمته، 

يف الدولة.

الدولية  للم�ؤ�س�سة  االأ�سا�سية  املبادئ  هنا،  عليه  املن�س��س  التقييمي  االإطار  ويدعم 

للدميقراطية واالنتخابات، لدعم الدميقراطية ح�ل العامل، وهي:

ووقت. �سرب  اإىل  الدميقراطي  النظام  اإىل  التح�ل  عملية  حتتاج   •
فقط. االنتخابات  خالل  من  الدميقراطية  تتحقق  ال   •

و�سفها. ميكن  ال  ولكن  الدميقراطية،  املمار�سات  مقارنة  ميكن   •
نف�سها. املجتمعات  داخل  من  الدميقراطية  تن�ساأ   •

الدولية  )امل�ؤ�س�سة  دعمها  ميكن  ولكن  ت�سديرها،  اأو  الدميقراطية  ا�سترياد  ميكن  ال   •
.)2005:12 )International IDEA(للدميقراطية واالنتخابات

ويحت�ي هذا الدليل على كنز من امل�اد التي اعتمد جتميعها على �سن�ات عديدة من 

اخلربة والتطبيق العملي، �س�اء على االأنظمة الدميقراطية احلديثة اأو القدمية من 

خمتلف دول العامل. ولهذا الدليل جزء مكمل اآخر بعن�ان: تقييم ن�عية الدميقراطية: 

الدميقراطية  مببادئه  التقييمي  ل��الإط��ار  مقدمة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه���  ع��ام��ة،  نظرة 

تطبيق  واأمثلة على  التقييم،  بغر�س  البحثية  واالأ�سئلة  ال��سيطة،  والقيم  االأ�سا�سية، 

التقييم،  العامل، واخلط�ات املثلى الإجراء ذلك  هذا االإطار يف مناطق خمتلفة من 

للعاملني  هامة  اأداة  اجل��زءان  ويعد  الدميقراطي.  االإ�سالح  لت�سجيع  ك��اأداة  وقيمته 

الن�سطاء يف القاعدة ال�سعبية الدميقراطية، ومنظمات املجتمع املدين، والعاملني يف 

جمال االإ�سالح يف احلقل ال�سيا�سي واحلك�مة، والهيئات الدولية املانحة، واملنظمات 

الدولية وغري احلك�مية املهتمة ببناء الدميقراطية من اأجل امل�ستقبل.
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تقدمي 

الثالثة  العق�د  خالل  العامل  من  عديدة  اأج��زاء  يف  وتعمقت  الدميقراطية  انت�سرت 

عدد  الي�م  ازداد  الدميقراطية،  االأنظمة  ون�عية  االأداء  اختالف  ورغم  املا�سية. 

الق�ل  ميكننا  ثم  ومن  قبل.  ذي  من  اأكرث  منتخب�ن  زعماء  يحكمها  التي  ال�سع�ب 

تتمكن  مل  التي  فاالأنظمة  عامليًا.  ال�سائد  ه�  اأ�سبح  الدميقراطي  احلكم  �سكل  باأن 

من اللحاق بركب الدميقراطية، اأ�سبحت تفتقر اإىل ال�سرعية، وتنا�سل �سع�ب تلك 

البلدان من اأجل احل�س�ل على احلرية والكرامة، والفر�سة الختيار احلك�مات التي 

متثلهم- وهم ال يبال�ن باملخاطر التي قد ي�اجه�نها يف �سراعهم من اأجل احلرية.

�سق�ط  اأو  دمي��ق��راط��ي��ة،  انتخابات  اأول  مثل  االنتقالية”  ”اللحظات  ت��ك���ن  ق��د 

اأن  يثبت  التاريخ  اأن  غري  الدميقراطية،  ت�سكيل  ن�اة  هي  اال�ستبدادية،  احلك�مات 

ومن  ومعقدة.  ط�يلة  عملية  الدميقراطية  امل�ؤ�س�سات  وتعزيز  الدميقراطية،  بناء 

ون�عية  الدميقراطية،  امل�ؤ�س�سات  اأداء  ُيقيم  اأن  ال�سروري  اأ�سبح من  املنطلق،  هذا 

العمليات الدميقراطية.

ن�عية  لقيا�س  واالأدوات  املعايري  تط�ر،  ت��زال  وال  خمتلفة  م�ؤ�س�سات  ط���رت  لقد 

الدميقراطية واالأداء الدميقراطي. وبداأت م�ساهمات امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية 

التي  الدميقراطية  تقييم  منهجية  تط�ير  خالل  من  املجال  هذا  يف  واالنتخابات 

للدميقراطية  الدولية  امل�ؤ�س�سة  حترك  التي  الدوافع  ومن  الدليل.  هذا  يت�سمنها 

يف  ولكنها  عاملي.  طابع  ذات  وغاية  قيمة  الدميقراطية  باأن  اإميانها  واالنتخابات، 

ح�سا�سة  اجتاهات  تدعمها  اأن  البد  م�روثة،  حملية  �سيا�سية  عملية  نف�سه  ال�قت 

لل�سياق، ترتكز على قيادة حملية، وتبني حملي لعملية بناء الدميقراطية. وياأتي هذا 

املبداأ �سمن ت�جهات امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، لبناء الدميقراطية 

ب�سفة عامة ومنهجية تقييم الدميقراطية ب�سفة خا�سة.
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ن�عية  تقييم  مب�س�ؤولية  ُتلقي  الدميقراطية،  لتقييم  منهجية  الدليل  هذا  يف  ونقدم 

الدميقراطية على عاتق امل�اطنني، وغريهم ممن يعي�س�ن يف الدولة حمل الدرا�سة. 

اإىل  التح�ل  عملية  دعم  يف  اخلارجية  امل�ساعدات  تلعبه  ال��ذي  الهام  ال��دور  ورغ��م 

النظام الدميقراطي، فاإننا ن�ؤمن اإميانًا را�سخًا اأن الدميقراطية امل�ستدامة ال ميكن 

حتقيقها، اإال اإذا كان الذين يتاأثرون مبمار�ساتها الي�مية، هم من يحكم على مدى 

منهجية  اإن  االإ�سالح.  اأول�يات  على حتديد  االأقدر  وهم  ويقيمها،  �سعفها  اأو  ق�تها 

اأداة ال�ستخدام امل�اطنني يف تنفيذ تلك املهام.  تقييم الدميقراطية هي عبارة عن 

اإنها فر�سة عاملية جيدة، تتيح مل�اطني الدول ذات االقت�ساد النامي واملتقدم، والدول 

ذات االأنظمة الدميقراطية القدمية واحلديثة، حتمل امل�س�ؤولية وامل�ساهمة يف حت�سني 

ن�عية االأداء الدميقراطي باأ�سل�ب فعال.

انت�سرت �سبكة م�ستخدميها   ،2000 اأن مت االإعالن عن هذه املنهجية يف عام  ومنذ 

يف اأنحاء خمتلفة من العامل. ومما اأثرى هذا الدليل، اال�ستعانة بالدرو�س امل�ستفادة 

يرغب  من  كل  �سي�ستفيد  وبالتايل  امل�ستخدم�ن.  ه���ؤالء  بها  اأمدنا  التي  واخل��ربات 

من  امل�ستفادة  الدرو�س  من  املنهجية،  هذه  با�ستخدام  للدميقراطية  تقييم  عمل  يف 

اأف�سل معل�مات،  تطبيقها على �سياقات خمتلفة. واالأهم من ذلك، �سيت�فر لديهم 

بزيادة  ت�سمح  باأ�ساليب  وتقييمها،  وتنفيذها  للدميقراطية  التخطيط  كيفية  ح�ل 

اإمكانية ا�ستخدام النتائج، وربطها معا من اأجل القيام باالإ�سالح احلقيقي.

وت�سعى امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، من خالل هذا الدليل، اإىل ت�فري 

م�سدر �سهل اال�ستخدام، خلدمة من يريدون حت�سني ن�عية الدميقراطية املُطبقة يف 

بالدهم. ويف ال�قت الذي يزداد النقا�س ح�ل تقييم الدميقراطية واالأنظمة احلاكمة، 

اجلن�سيات،  واملتعددة  الثنائية  واملنظمات  التنم�ية،  الهيئات  حميط  يف  خا�سة 

املنهجية  واالنتخابات،  للدميقراطية  الدولية  امل�ؤ�س�سة  تقدم  املحليني،  وامل�ساهمني 

20 دولة على االأقل على م�ست�ى  ”للتقييم الذاتي” والتي مت تطبيقها على  الالزمة 

الدميقراطية  تقييم  تعد منهجية  الدميقراطية،  بتقييم  للمهتمني  وبالن�سبة  العامل. 

فر�سة ملثل هذا الن�ع من امل�ساعدات التي ميكن اأن تتم بناءًا على االأول�يات املحلية 

لالإ�سالح الدميقراطي.

فيدار هيلجي�سن

االأمني العام

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
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 تقييم الدميقراطية:

�شرح املنهج

من حق كل فرد اأن يحيا بكرامة وبدون خوف، واأن يتمتع بن�صيب عادل من موارد   ]1[

بالده، وامل�صاواة يف حق اختيار كيفية حكمه. وتعد الدميقراطية من اأ�صاليب احلكم 

وهي  الإن�صانية،  والرغبات  احلاجات  هذه  مثل  على  تنطوي  مبادئها  لأن  اجلذابة، 

النا�س  خربة  زادت  وكلما  الواقع.  اأر���س  على  للنا�س  توفريها  على  القادر  النظام 

كما  لها،  وم��والة  دعمًا  اأكرث  اأ�صبحوا  الدميقراطية،  للحياة  وتذوقهم  ومعرفتهم 

�صيت�صح من تقييم الدميقراطية يف جنوب اآ�صيا )انظر اجلزء الثالث(.

واحلريات  امل�صاواة  �صمان  اإىل  ذاته  حد  يف  املثايل  الدميقراطي  النموذج  يهدف    ]2[

خالل  من  اخلالفات  وحل  العاديني،  الأف��راد  اأي��دي  يف  ال�صلطة  وو�صع  الأ�صا�صية، 

احلوار ال�صلمي، واحرتام الختالف، وحتقيق  التجديد ال�صيا�صي والجتماعي بدون 

اأو حكم من ميثل عامة ال�صعب، هو  ”حكم ال�صعب”،  اأو �صغوط. ويعد مبداأ  �صراع 

جوهرهذا النظام، ومع هذا فهو ينطوي على معان عديدة، خمتلفة ومتداخلة، �صواء 

ل�صعوب  ذلك  يعني  عام،  وب�صكل  بينها.  ما  يف  اأو  املختلفة  واملناطق  ال�صعوب  داخل 

العامل حتكم العامة يف امل�صوؤولني املنتخبني، و�صمان امل�صاواة يف احلقوق والواجبات، 

واحلرية ال�صيا�صية، والتحرر من �صطوة الفقر، و�صيادة القانون والعدالة والأمن، مع 

اختالف الأهمية املخ�ص�صة لكل مما �صبق. وبالتايل، فامل�صاواة يف دول جنوب اآ�صيا، 

الهامة  النقاط  اإحدى  النتائج واحلقوق املجتمعية، وهي  هي عبارة عن امل�صاواة يف 

التي تريدها ال�صعوب من الدميقراطية. وتعطى يف اأوروبا الغربية، قيمة اأكرب للحرية 

ال�صيا�صية و�صيادة القانون، مع تركيزكبريعلى احلقوق الجتماعية.

بكثري من حماولة تطبيقها على  اأ�صهل  الدميقراطية نظريًا،  املُثل  بهذه  الإميان  اإن   ]3[

لي�صت  فهي  اأو اخلال�صة.  املثالية  بالدميقراطية  ي�صمى  ما  يوجد  الواقع. فال  اأر�س 

اأو ترف�صه، ولكنها يف احلقيقة �صل�صلة  عبارة عن و�صع وا�صح حمدد وثابت، تقبله 

بع�صها  يزيد  باآخر،  اأو  ب�صكل  دميقراطية  ع��ام  ب�صكل  فالدول  ومتغرية.  مت�صلة 

وينق�س، خا�صة يف ما يتعلق باجلوانب املختلفة للحياة ال�صيا�صية والجتماعية

اجلزء الأول

تقييم الدميقراطية: 

�شرح املنهج 
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املوؤ�ص�صة الدولية للدميقراطية والنتخاباتتقييم نوعية الدميقراطية: دليل اإر�صادي

والنتخابات  للدميقراطية  الدولية  املوؤ�ص�صة  طورته  الذي  التقييمي  الإط��ار  يعترب    ]4[

�صورة  فيها  ال�صعب  يرى  اأن  ميكن  التي  امل��راآة  مبثابة   ،)International IDEA(

اأ�صئلة  باخت�صارعن  الإجابة  ي�صاعده على  لديه، مما  الدميقراطية  لنوعية  وا�صحة 

تبدو �صهلة: ”اإىل اأي مدى تعد حكومتنا وبلدنا دميقراطية؟” و”ما هي نقاط القوة 

يف نظامنا الدميقراطي؟ وما هي نقاط ال�صعف؟”. وتفتح تلك الأ�صئلة املجال اأمام 

ا�صتف�صارات اأخرى. كيف ميكننا اأن نحدد بدقة ال�صيء الذي ن�صعه قيد التقييم؟ وما 

باأنها دميقراطية؟ ولالإجابة  اإحدى الدول  هي املعايري التي نحكم من خاللها على 

الدميقراطي  للنموذج  وا�صحًا  مفهومًا  التقييمي  الإط��ار  يوفر  الأ�صئلة،  هذه  على 

ومبادئه الأ�صا�صية، وكيف ميكن حتقيق تلك املبادئ من خالل املمار�صات املوؤ�ص�صية 

وال�صيا�صية والجتماعية.

ال يوجد ما ي�سمى بالدميقراطية املثالية. فهي لي�ست عبارة عن ما ال يدرك كله يرتك  

جله، ولكنها عملية حتول متوا�سلة.

جلاأت ما ل يقل عن 20 دولة منذ عام 2000، اإىل ا�صتخدام هذا الإطار التقييمي -    ]5[

وهي دول تختلف اختالفًا كبريًا؛ من اإيطاليا ومنغوليا، اإىل بنجالدي�س وكينيا والبريو 

واأ�صرتاليا- وتهدف جميعها اإىل تقييم املدى الذي يعد فيه النظام الدميقراطي يف 

الدولة فعاًل، واإىل رفع الوعي العام، وحتديد املجالت املطلوب حت�صينها. كانت بع�س 

للدميقراطية  الدولية  املوؤ�ص�صة  قدمتها  جتريبية  خمططات  عن  عبارة  التقييمات 

وكينيا  واإيطاليا  وال�صلفادور  )بنجالدي�س  الإط��ار  ج��دوى  لختبار  والنتخابات، 

بداأ  فقد  الأخ��رى،  الدول  باقي  اأما  اجلنوبية(.  وكوريا  والبريو  ونيوزيلندة  ومالوي 

الأمر من داخل كل دولة، واإن اختلفت الهيئات وتنوعت- معاهد اأكادميية ومنظمات 

غري حكومية ومفكرون، وحتى احلكومات نف�صها )منغوليا وهولندا(. وكان بع�صها 

جمموعة  عن  عبارة  وبع�صها  املتحدة،  اململكة  يف  احلال  هي  كما  كاملة،  تقييمات 

من التقارير ال�صتق�صائية التي ت�صدر كلما كان التمويل متاحًا، كما هي احلال يف 

درا�صة  يف  حدث  مثلما  املف�صل،  القرتاع  على  ب�صدة  الدول  بع�س  وركزت  الفلبني. 

فرق  بع�س  و�صعت  و�صريالنكا.  وباك�صتان  ونيبال  والهند  لبنجالدي�س  اآ�صيا  جنوب 

التقييم اإىل قيا�س القوى املتغرية للدميقراطية مع مرور الوقت. وقامت هيئة مراقبة 

الدميقراطية يف اململكة املتحدة، باإجراء التقييم ثالث مرات منذ عام 1998، وهي 

تعتزم عمل املزيد خالل ال�صنوات القليلة القادمة. و�صُتجري لتفيا تقييمًا م�صغرًا 

ملراقبة التقدم الذي مت منذ التقييم الأول الذي مت يف عام 2005.

التقييمي فيها، واإن دل  هناك اختالفات �صارخة بني الدول التي مت تطبيق الإطار    ]6[

هذا على �صيء، فاإنه يدل على �صالحية تلك املنهجية للتطبيق يف اأي مكان بالعامل. 

اإىل  العامل،  يف  دميقراطية  دول��ة  اأك��رب  كالهند،  امل�صاحة:  حيث  من  ال��دول  تتنوع 

ال�صلفادور؛ ومن حيث اخلربة الدميقراطية: من نيوزيلندة اإىل منغوليا؛ ومن حيث 

م�صتوى التنمية القت�صادية: من دول يف الحتاد الأوروبي كهولندا، اإىل مالوي من 

منخف�صة،  �صكانية  كثافة  ذات  دولة  منغوليا  وتعد  ال�صحراء.  جنوب  اإفريقيا  دول 

حيث ينت�صر فيها اأ�صلوب احلياة البدوي ب�صكل كبري. اأما هولندا، فهي دولة حديثة 

ذات كثافة �صكانية عالية. وتعد اأ�صرتاليا والهند دولتني احتاديتني؛ اأما باقي الدول 

فتحكمها حكومات مركزية. وقد اختلفت طرق التمويل وتكاليف امل�صروعات ال�صبعة 

ع�صرة اختالفًا كبريًا )انظر اجلزء 3 للتحليل املف�صل(. ولكن هناك اأ�صا�س م�صرتك 

يجمع بني كل تلك امل�صروعات التقييمية: حيث اأنها تعتمد كلها يف النهاية، على اأن 

مواطني الدولة هم اأحق النا�س بتقييم نوعية الدميقراطية فيها، واإن وجود مثل هذا 

التقييم يف الدولة �صروري،لتوجيه عمليات الإ�صالح والتقدم الدميقراطي.

تتميز منهجية املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ب�سالحيتها لكل دول العامل

نعقد  الدميقراطية”،  لتقييم  اأخ��رى  ”اأ�صاليب  عنوان  يحمل  الذي  )اأ(  امللحق  يف    ]7[

والنتخابات،  للدميقراطية  الدولية  املوؤ�ص�صة  طورته  ال��ذي  الإط���ار  بني  مقارنة 

ون�صرح  اليوم،  العامل  يف  احلالية  الدميقراطية  لتقييم  ُت�صتخدم  اأخرى  ومنهجيات 

اإط��ار  ويعد  الأ�صاليب.  تلك  بني  والتطبيقات  امل��ب��ادئ  يف  اجلوهرية  الختالفات 

يرى  الذي  الوحيد  باخت�صار-الإطار  والنتخابات،  للدميقراطية  الدولية  املوؤ�ص�صة 

اأن اأوىل النا�س واأقدرهم على تقييم الدميقراطية يف الدولة، هم اأعلمهم بثقافتها 

باملوؤ�ص�صة  وعاداتها وطموحاتها. والغر�س من برنامج تقييم الدميقراطية اخلا�س 

دول  الدميقراطية يف  النظم  م�صتقبل  و�صع  هو  والنتخابات،  للدميقراطية  الدولية 

العامل بني اأيدي مواطنيها.

وميكن تلخي�س ال�صمات الرئي�صة ملنهج املوؤ�ص�صة الدولية للدميقراطية والنتخابات    ]8[

كما يلي:

يجب اأن يقوم املواطنون وممن يعي�صون فقط على اأر�س الدولة اخلا�صعة للتقييم، اأجراء   •
تقييم للدميقراطية، لأن لديهم من اخلربة واملعرفة بتاريخ وثقافة الدولة، ما يجعلهم اأقدر 

على و�صع ت�صور لكيفية التحول اإىل املبادئ الدميقراطية. 

الدميقراطية  تقييم  عملية  بتحريك  اأخرى،  خارجية  هيئات  اأو  احلكومة  تقوم  اأن  ميكن   •
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ا�صتقاللية  لتاأكيد  الكافية  ال�صمانات  اأخ��ذ  بعد  ولكن  واملقّيمني،  املواطنني  ي��د  على 

التقييم.

الوعي  ورفع  العامة،  امل�صاهمة يف احلياة  هو  الدميقراطية  تقييم  لعملية  الرئي�س  الهدف   •
النخبة  اآراء  اإىل  اإ�صافة  اآرائهم،  بالتعبري عن  للعامة  التجربة  تلك  ت�صمح  ال�صعبي، حيث 

اأي�صًا.

تقدمها. ومراقبة  الإ�صالح  اأولويات  حتديد  يف  التقييم  ي�صاعد  اأن  لبد   •
قطاعا  تتبنى  واأن  الوا�صحة،  الدميقراطية  املبادئ  من  التقييم  معايري  تاأتي  اأن  لبد   •
باختيار  التقييم،  عملية  على  للقائمني  ال�صماح  مع  الدميقراطية،  الق�صايا  من  عري�صا 

الأولويات التي �صتخ�صع لالختبار بح�صب الحتياجات املحلية. 

مع  نوعية،  اأحكام  على  جمال  كل  يف  وال�صعف  القوة  نقاط  حول  التقييم  يعتمد  اأن  لبد   •
مراعاة املقايي�س الكمية يف النقاط املنا�صبة.

اعتمادا  للتقييم،  معينة  مقايي�س  اأو  عالمات  اختيار  التقييم،  عملية  على  القائمني  على   •
على تاريخ الدولة وممار�صاتها الإقليمية، ومعايريها الدولية اإذا ا�صتدعى الأمر.

للتحقق  ور�صة عمل وطنية  ي�صمل  �صعبيًا مو�صعًا،  ا�صتفتاًء  التقييم  تت�صمن عملية  اأن  لبد   •
من النتائج.

نف�صه. التقييمي  بالإطار  القدمية  اأو  احلديثة  الدميقراطية  ُتقّيم  اأن  لبد   •

االأعلم  الأنهم  اأهلها،  هم  الدولة  يف  الدميقراطية  تقييم  على  واأق��دره��م  النا�س  اأوىل  اإن 

بثقافتها وعاداتها وطموحاتها.

الإطار العام لتقييم الدميقراطية

تت�صم  مدى  اأي  ”اإىل  ب�صيطًا:  يبدو  الذي  ال�صوؤال  على  الإجابة  اأن  اآنفًا  ذكرنا  لقد    ]9[

دولتنا وحكومتها بالدميقراطية؟” يتطلب اأوًل فهما وا�صحا للدميقراطية ومبادئها 

الأ�صا�صية، وكيف ميكن تبني تلك املبادئ وكيفية تطبيقها يف املمار�صات املوؤ�ص�صية 

وال�صيا�صية والجتماعية.

تناولت نظرية  التي  الأ�صا�صية  اإىل الجتاهات  بالنظر  ؟  الدميقراطية  ما هي  اأوًل،    ]10[

الدميقراطية منذ ع�صر الإغريق، والنظر اإىل ما كانت تكافح لأجله  دعوات الكفاح 

اأخذنا يف اعتبارنا على وجه اخل�صو�س العرتا�صات  واإذا  اأجل الدميقراطية،  من 

التي ذكرها املناه�صون للدميقراطية عرب الع�صور، �صتتوفر لدينا حينئٍذ جمموعة 

مفهوم  هي  الدميقراطية  منها.  النطالق  ميكن  التي  الأفكار  من  ومت�صقة  وا�صحة 

بالقواعد،  يتعلق  ما  يف  اجلماعة  روح  عليها  يغلب  التي  بالقرارات  ُيعنى  �شيا�شي، 

وال�صيا�صات التي حتكم الأفراد اأواملوؤ�ص�صة اأو املجتمع. وميكن اأن تكون تلك القرارات 

دميقراطية بالقدر الذي يجعلها تخ�صع حلكم اأع�صاء املجموعة كاأطراف مت�صاوية.

اإن املبادئ الأ�صا�صية للدميقراطية هي نف�س املبادئ املتعلقة ب�صيطرة ال�صعب وامل�صاواة    ]11[

ال�صيا�صية. وحتدد هذه املبادئ ال�صبب الذي يحارب من اأجله كل دعاة الدميقراطية 

يف كل زمان ومكان- وهو زيادة تاأثري ال�صعب و�صموليته على القرارات العامة، واإلغاء 

�صيطرة طبقة معينة على عملية �صناعة القرار وما يعود عليها من منافع، والتغلب 

على العراقيل املتعلقة بالنوع الجتماعي والعرق والدين واللغة والطبقة الجتماعية 

والرثوة وهكذا، وا�صتبدال ذلك كله بحقوق املواطنة.

يتجلى هذان املبداآن بو�صوح يف املجموعات ال�صغرية، اأو املوؤ�ص�صات التي يكون لكل    ]12[

فرد فيها احلق العادل للتعبري والت�صويت بنف�صه على القوانني وال�صيا�صات احلاكمة. 

اأما بالن�صبة للموؤ�ص�صات الأكرب، وخا�صة على م�صتوى املجتمعات، تقت�صي العتبارات 

اأو  الوكالء  من  نخبة  القرارات اجلماعية  اتخاذ  يتوىل  اأن  واملكان،  للزمان  العملية 

املمثلني، الذين يت�صرفون بالنيابة عن باقي الأفراد. ولذلك تبدو الدميقراطية للوهلة 

اأنها �صيطرة ال�صعب على �صناع القرار الذين ميثلونهم،  الأوىل ملعظم النا�س، على 

بدًل من �صيطرته على عملية �صناعة القرار نف�صها. ومن املعايري الأ�صا�صية لتقييم 

مدى دميقراطية احلكومة املنتخبة فعاًل على امل�صتوى املحلي اأو الإقليمي اأو الوطني: 

مدى فعالية �صيطرة عامة ال�صعب، واإىل اأي مدى يت�صاوى املواطنون يف هذا احلق، 

�صواء على م�صتوى الأفراد اأو املجموعات بح�صب عددهم.

اأين احلرية من هذه املبادئ؟ لبد من التفاق اأنه ل ميكن اأن يظل ال�صعب م�صيطرًا    ]13[

ب�صفة منتظمة على عمليات �صنع القرارات العامة، دون اأن يكون حق حرية التعبري 

والتعاون  بانفتاح،  الآخرين  يتمكنون من مناق�صة  لالأفراد، حيث  الراأي مكفوًل  عن 

والثقة  الو�صيلة  لديهم  تتوفر  واأن  عقبات،  بال  املعلومات  وتبادل  خوف،  بال  معهم 

التي تكمل  الأمور  العامة هي من  الأن�صطة. فاحلريات  للم�صاركة يف تلك  الكافيتني 

عهد  منذ  املعروفة،  الدميقراطية  ال�صيا�صية  الكيانات  يف  الدميقراطية  املبادئ 

الدميقراطية الأول يف احل�صارة الإغريقية القدمية. ومن هذا املنطلق، تعد احلرية 

اأنها  اعتبار  للدميقراطية على  ”اإ�صافة” احلرية  الدميقراطية، ول يجب  هي قلب 

 منف�صل. كما ل تعد مفهومًا �صيا�صيًا حديثًا م�صتقاًل )رغم اأن التاأكيد املتزايد 
ً
مبداأ

من  هو  والثقافية  والجتماعية  القت�صادية  احلقوق  يف  الدميقراطية  املبادئ  على 

املفاهيم امل�صتحدثة(.
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ال�سيا�سية.  وامل�ساواة  ال�سعب  ب�سيطرة  املتعلقة  تلك  هي  للدميقراطية  االأ�سا�سية  املبادئ 

وبالن�سبة لكثري من النا�س، ال تبدو الدميقراطية على اأنها �سيطرة ال�سعب على القرارات 

الذين  القرار  �سناع  على  ال�سعب  �سيطرة  اأنها  على  تبدو  ما  بقدر  مبا�سر،  ب�سكل  العامة 

ميثلونه.

وهكذا ميثل هذان املبداآن - �صيطرة ال�صعب، وامل�صاواة ال�صيا�صية - اخلط العري�س    ]14[

على  احلكم  ميكننا  وجودهما،  زاد  وكلما  الدميقراطية.  لتقييم  اإتباعه  يجب  الذي 

نظام �صناعة القرارات العامة باأنه اأكرث دميقراطية. ومع ذلك، فهذان املبداآن اأعم 

بكثري من اأن ي�صلحا كاأداة دقيقة للتقييم.

منهما،  املمثلة  للحكومة  املوؤ�ص�صية  الإج��راءات  ا�صتخال�س  كيفية  اإىل  نتو�صل  ولكي    ]15[

اأوًل اإىل تعريف ما  والتو�صل اإىل معايري دقيقة ميكن تقييمهما من خاللها، نحتاج 

تلك  تفعيل  اإىل  النا�س من خاللها  ي�صعى  الو�صيطة” التي  ”القيم  نطلق عليه هنا: 

هذه   )1٫1( اجلدول  وي�صم  للدولة.  املوؤ�ص�صية  والرتتيبات  املمار�صات  يف  املبادئ 

املجموعة من القيم الو�صيطة.

يحتوي العمود الأول من اجلدول على قائمة القيم الو�صيطة الأ�صا�صية امل�صتقة من   

من  املنتظرة  الأمور  الثاين  العمود  ي�صم  حني  يف  للدميقراطية،  ال�صابقني  املبداأين 

باملوؤ�ص�صات  قائمة  على  فيحتوي  الثالث  العمود  اأما  عمليًا.  القيم  تلك  تفعيل  اأجل 

املثالية التي �صتحقق تلك املتطلبات يف ظل نظام احلكومة النيابية. 

وجميعها ت�صاهم يف بناء اخل�صائ�س الأ�صا�صية لالإطار العام املطلوب من اأجل تقييم   

الدميقراطية.

واإ���س��الح  ت�سكيل  يف  ال�سيا�سية  وامل�����س��اواة  ال�سعب  �سيطرة  م��ب��داأي   م��دىت��اأث��ري  وملعرفة 

املوؤ�س�سات واإجراءات احلكومة النيابية، نحتاج اأواًل اإىل تعريف ما نطلق عليه هنا: ”القيم 

الو�سيطة” التي ي�سعى النا�س  من خاللها  اإىل تفعيل تلك املبادئ يف املمار�سات والرتتيبات 

املوؤ�س�سية للدولة.

جدول )1٫1(: املبادئ الدميقراطية والقيم الو�صيطة

املبادئ الأ�صا�صية:

عليها. والقائمني  القرار  �صنع  عملية  على  ال�صعب  • �صيطرة 
ال�صيطرة. هذه  ممار�صة  يف  اآرائهم  بني  وامل�صاواة  املواطنني  بني  • امل�صاواة 

الو�صائل املوؤ�ص�صية للتطبيقاملتطلباتالقيم الو�صيطة

احلق يف  امل�صاركة• امل�صاركة

القدرات/املوارد املطلوبة للم�صاركة• 

هيئات للم�صاركة• 

ثقافة خا�صة بامل�صاركة• 

نظام احلقوق املدنية وال�صيا�صية• 

احلقوق القت�صادية والجتماعية • 

والثقافية

النتخابات والأحزاب واملنظمات غري • 

احلكومية

ثقافة املواطنة• 

امل�صادقة على الد�صتور• التفوي�س

اختيار الربامج وامل�صوؤولني• 

�صيطرة الأ�صخا�س املنتخبني على  غري  • 

املنتخبني.

ال�صتفتاء• 

النتخابات احلرة والنزيهة• 

نظم التبعية للم�صوؤولني املنتخبني• 

نظام ت�صريعي ميثل التيارات الرئي�صية • التمثيل

للراأي العام.

متثيل كافة املوؤ�ص�صات العامة للرتكيبة • 

الجتماعية  للناخبني.

نظام النتخاب ونظام الأحزاب• 

القوانني املناه�صة للتفرقة• 

�صيا�صات لدعم حقوق الأقليات• 

خطوط وا�صحة للم�صاءلة القانونية • امل�صاءلة

واملالية وال�صيا�صية ل�صمان الأمانة 

والفعالية يف الأداء، واخلدمة املدنية 

ونزاهة الق�صاء.

�صيادة القانون، وف�صل ال�صلطات• 

عمليات تدقيق منف�صلة• 

مقايي�س تطبق بقوة القانون• 

�صلطات قوية للتدقيق الت�صريعي• 

خ�صوع اأعمال احلكومة ملراقبة ت�صريعية • ال�صفافية

وجماهريية.

الربملان كمنتدى للنقا�س الوطني• 

حرية قوانني املعلومات• 

و�صائل الإعالم امل�صتقلة• 

توا�صل  احلكومة  مع الناخبني • ال�صتجابة

والقطاعات املختلفة من الراأي العام عند 

�صياغة ال�صيا�صات وتنفيذها، اأو عند 

تقدمي اخلدمات

اإجراءات وقنوات منظمة، ووا�صحة، • 

وي�صهل الو�صول اإليها ملعرفة راأي ال�صعب

الإ�صالح الت�صريعي الفعال• 

حكومات حملية قريبة من املواطنني• 

الت�صامح حيال اخلالفات الداخلية• الت�صامن 

دعم احلكومات الدميقراطية يف • 

اخلارج، ودعم كفاح ال�صعوب من اأجل 

تطبيق الدميقراطية.

تعليم احلقوق املدنية وحقوق الإن�صان• 

القانون الدويل حلقوق الإن�صان• 

الأمم املتحدة والوكالت الأخرى• 

املنظمات غري احلكومية الدولية• 
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القيم الو�شيطة

تعد قائمة القيم الو�صيطة وا�صحة ب�صكل كبري.    ]16[

املواطنني  م�صاركة  دون  احلكومة،  على  و�صيطرته  ال�صعب  حكم  مبداأ  حتقيق  ميكن  ل   • 

وتوفري احلق واحلرية وطرق امل�صاركة لهم ..

اأو  ال�صعب،  عامة  عن  ممثلني  تفوي�س  هي  امل�صاركة  عندها  تبداأ  التي  الأوىل  النقطة   •
تعك�س  �صرعية  وبطريقة  ونزيهة،  ح��رة  انتخابات  خ��الل  من  انتخابهم  يتم  م�صوؤولني  

التيارات املختلفة للراأي العام.

للعدد،  وفقًا  املواطنني،  من  املختلفة  املجموعات  مع  التعامل  يف  امل�صاواة  توفرت  اإذا   •
ف�صتمثل اإذن املوؤ�ص�صات العامة الأ�صا�صية الكيان ال�صعبي ككل.

والعمل  املواطنني،  برعاية م�صالح  القيام  ل�صمان  �صرورية جداً،  امل�صوؤولني  م�صاءلة  تعد   •
ال�صعبية  امل�صاءلة  خ��الل  م��ن  ذل��ك  يتم  وق��د  عليهم.  ال�صيطرة  ولي�س  خدمتهم  على 

مبا�صرة، ومن خالل املوؤ�ص�صات الو�صيطة يف الربملان، واملحاكم وديوان املظامل  والهيئات 

الرقابية الأخرى.

فعالة.  م�صاءلة  هناك  يكون  فلن  والو�صوح،  بال�صفافية  احلكومة  تتمتع  مل  اإذا   •
تلك  تو�صيل  ميكن  التي  املتنوعة  املوؤ�ص�صات  خالل  من  ال�صعب،  لحتياجات  ال�صتجابة   •

الحتياجات عن طريقها. ويعد هذا موؤ�صرًا على مدى �صيطرة ال�صعب على احلكومة.

تتجلى  فهي  الو�صيطة،  القيم  كل  بني  م�صرتك  مبداأ  هي  امل�صاواة  اأن  رغم  واأخ���ريًا،   •
لغريهم  الدميقراطية،  الدولة  يف  املواطنون  يربزه  الذي  الت�صامن  بند  يف  خا�س  ب�صكل 

ممن يختلفون عنهم يف اأوطانهم، وللن�صال الذي تخو�صه ال�صعوب الأخرى من اأجل حتقيق 

الدميقراطية.

وميكن قول الكثري حول كل قيمة من هذه القيم الو�صيطة. ويكفي هنا اأن نو�صح الفرق     ]17[

بني فكرة امل�صاءلة وال�صتجابة، حيث يحدث خلط بينهما عادة. تت�صمن امل�صاءلة اأن 

مع  تنفيذها،  بعد  اتخذوها  التي  لالأفعال  مربرات  بتقدمي  املنا�صب  اأ�صحاب  يقوم 

الأخذ يف العتبار العقوبات املحتملة واملنا�صبة التي يتم تطبيقها يف حال ثبوت �صوء 

ال�صلوك اأو الإهمال اأو الف�صل. اأما ال�صتجابة، فيق�صد بها وجود اإجراءات نظامية 

ل�صت�صارة عامة ال�صعب، وكل من يتعلق به الأمر، قبل تنفيذ �صيا�صة معينة، اأو خروج 

اأحد الت�صريعات )اأي قباًل(، حيث يخرج امل�صمون متوافقًا مع اآراء الذين يتاأثرون به. 

وكلتا القيمتني �صروريتان لل�صيطرة الفعالة لعامة ال�صعب على احلكومة.

املوؤ�ش�شات الدميقراطية

تلك  لتحقيق  ال�صبل  توفر  التي  املوؤ�ص�صات   1٫1 اجلدول  من  الثالث  العمود  يعر�س     ]18[

لي�صت  ولكنها  فقط،  الأمثلة  بع�س  هنا  املوجودة  القائمة  وتقدم  الو�صيطة.  القيم 

اأو  التي تخدم،  املوؤ�ص�صات  املوؤ�ص�صات. وقد نالحظ وجود بع�س  مق�صورة على هذه 

قد تخدم اأكرث من قيمة. وبالتايل تخدم العملية النتخابية يف حتقيق قيم امل�صاركة 

با�صتخدام  نف�صه، كما ميكن احلكم عليها  الوقت  وامل�صاءلة يف  والتمثيل  والتفوي�س 

كل تلك املعايري. وباملثل، فاإن احلياة املجتمعية ملا ي�صمى ”باملجتمع املدين”، والتي 

ت�صهم  الأخرى،  واملوؤ�ص�صات  واملنظمات غري احلكومية،  ال�صيا�صية،  الأحزاب  ت�صمل 

يف عدد من القيم املختلفة، وتقف بالتايل �صد عدد من املعايري حتى ميكن تقييمها. 

ومن الناحية الأخرى، تنطوي قيمة مثل امل�صاركة، على امل�صاءلة وال�صتجابة يف عملية 

احلكم، وبالتايل ت�صمن ترابط العنا�صر املختلفة لالإطار التقييمي. واإذا مت ا�صتيعاب 

تلك العالقات املت�صابكة، بالإ�صافة اإىل املنطق الأ�صا�صي للتقدم، انطالقًا من املبادئ 

املوؤ�ص�صية،  بالعمليات  م��رورًا  ومتطلباتها،  الو�صيطة  القيم  خالل  من  الأ�صا�صية، 

ف�صيكون من ال�صهل حينئذ فهم الإطار التقييمي الذي يرتتب على ذلك. 

هدفنا هو بناء الإطار التقييمي حول عر�س متما�صك للدميقراطية، بدًل من اللجوء   

اإىل جمموعة ع�صوائية من البنود التي تو�صع مع بع�صها بدون تف�صري.

تبداأ الدميقراطية اإذن مبجموعة من املبادئ اأو ”املثل املنظمة”، وياأتي بعد ذلك دور     ]19[

اأن  الرتتيبات املوؤ�ص�صية، والإجراءات التي يتم من خاللها تنفيذ تلك املبادئ. ومع 

هذه الرتتيبات والإجراءات ت�صكل حمور تقييمنا، كما هو احلال يف الإطار التقييمي 

الذي �صنو�صحه يف ال�صفحات التالية، تعد املعايري التي يتم التقييم على اأ�صا�صها، 

والتمثيل  وال�صتجابة  امل�صاءلة  مثل  الو�صيطة  والقيم  الأ�صا�صية،  املبادئ  نف�صها  هي 

املوؤ�ص�صية  الرتتيبات  على  اأي مدى ميكننا احلكم  اإىل  التي حتدد  اإنها هي  وهكذا. 

باأنها دميقراطية.

ما الذي يقيمه هذا الإطار

يوجد الإطار التقييمي الكامل يف اجلزء الثاين من هذا الدليل، والذي يحتوي اأوًل     ]20[

الإطار  ثم  التقييم،  عملية  لتنظيم  امل�صتخدمة  البحثية(  )اأوالأ�صئلة  املعايري  على 

الكامل بركائزه الأربعة. ويف ما يلي �صرٌح يو�صح الإطار )انظر اجلدول 1٫2(.
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جدول )1٫2(: الإطار التقييمي: نظرة عامة

1. املواطنة: القانون 

واحلقوق

2. حكومة نيابية وخا�صعة 

للم�صاءلة

3. املجتمع املدين 

وامل�صاركة العامة

4. الدميقراطية خارج 

نطاق الدولة

1٫1. القومية 

واملواطنة

هل هناك اتفاق �صعبي 

حول مواطنة م�صرتكة 

بدون تفرقة؟

2٫1. النتخابات 

احلرة والنزيهة

هل تعطي النتخابات 

ال�صيطرة لل�صعب على 

احلكومة و�صيا�صاتها؟

3٫1. و�شائل 

الإعالم يف املجتمع 

الدميقراطي

هل تعمل و�صائل 

الإعالم بالأ�صلوب الذي 

ي�صمن ا�صتدامة القيم 

الدميقراطية؟

4٫1. املوؤثرات 

اخلارجية على 

الدميقراطية يف 

الدولة

هل يعترب تاأثري املوؤثرات 

اخلارجية داعمًا 

للدميقراطية يف الدولة 

اإىل حد كبري؟

1٫2. �شيادة القانون 

وحتقيق العدالة

هل تخ�صع كل من الدولة 

واملجتمع للقانون ب�صفة 

دائمة؟

2٫2. الدور 

الدميقراطي لالأحزاب 

ال�شيا�شية

هل ي�صاعد النظام 

احلزبي يف تفعيل 

الدميقراطية؟

3٫2. امل�شاركة 

ال�شيا�شية

هل ي�صارك كل املواطنني 

يف احلياة العامة؟

4٫2. تاأثري 

الدميقراطية يف 

الدولة على الدول يف 

اخلارج

هل ت�صاهم ال�صيا�صات 

الدولية للدولة يف تقوية 

ودعم الدميقراطية 

العاملية؟

1٫3. احلقوق 

ال�شيا�شية واملدنية

هل تعد احلقوق ال�صيا�صية 

واملدنية مكفولة للجميع؟

2٫3. احلكومة 

الفعالة وامل�شتجيبة

هل تعد احلكومة فعالة 

يف خدمة ال�صعب وتلبية 

مطالبه.

3٫3. الالمركزية

هل تعد القرارات التي 

تتخذها احلكومة هي 

الأف�صل من حيث تاأثريها 

على النا�س؟

1٫4. احلقوق 

القت�شادية 

والجتماعية

هل تعد احلقوق 

القت�صادية  والجتماعية 

مكفولة للجميع بالت�صاوي؟

2٫4. الفعالية 

الدميقراطية للربملان

هل ي�صاهم الربملان اأو 

املجل�س الت�صريعي بفاعلية 

يف العملية الدميقراطية؟

1. املواطنة: القانون 

واحلقوق

2. حكومة نيابية وخا�صعة 

للم�صاءلة

3. املجتمع املدين 

وامل�صاركة العامة

4. الدميقراطية خارج 

نطاق الدولة

2٫5. ال�شيطرة املدنية 

على اجلي�ش وال�شرطة

هل تخ�صع قوات اجلي�س 

وال�صرطة لل�صيطرة 

املدنية؟

2٫6. النزاهة يف 

احلياة العامة

هل تعد النزاهة يف 

ال�صلوك م�صمونة يف 

احلياة العامة؟

املواطنة والقانون واحلقوق

حقوق  هي  ل��الإط��ار  الأوىل  الركيزة  ف��اإن  ولهذا  امل��واط��ن،  من  الدميقراطية  تنبع    ]21[

من  للجميع،  املت�صاوية  املواطنة  حقوق  �صمان  على  الدولة  ق��درة  وم��دى  املواطن، 

خالل الد�صتور والقانون. وتزداد نقطة البداية هذه تعقيدا يف ظل العوملة، مع وجود 

اللجوء  وطالبي  الدول، ولجئني  العديد من  املواطنني يف  عمال مهاجرين من غري 

ول  لها.  اأو/والتنكر  بحقوقهم  امل�صا�س  يتم  ما  غالبا  والذين  وغريهم-  ال�صيا�صي، 

يحتاج �صمان احلقوق املدنية اأو ال�صيا�صية اإىل مربر يف عملية تقييم الدميقراطية، 

اأما  ال�صيا�صية.  العملية  يف  الآخرين  مل�صاركة  �صرورية  تعد  احلقوق  تلك  لأن  نظرًا 

حالة  يف  )خا�صة  تعقيدًا  اأكرث  فالأمر  والجتماعية،  القت�صادية  للحقوق  بالن�صبة 

تتمحور  الدميقراطية  اأن  ال�صيا�صية،  علماء  من  العديد  ويعتقد  املواطنني(.  غري 

واأن  النتائج املرتتبة عليها،  اأكرث من  نف�صها،  العامة  القرارات  اتخاذ  حول عمليات 

توفري احلقوق القت�صادية هو املخرج الوحيد للحكومة التي تتناف�س عليها الأحزاب 

مراقبة  اأن  يف  نظرنا،  وجهة  وتتلخ�س  ال�صيا�صية.  براجمها  يف  املختلفة  ال�صيا�صية 

احلقوق القت�صادية والجتماعية، �صرورية يف اإطار التنفيذ والنتائج. اأما فيما يتعلق 

اأن يكون  بالعملية الدميقراطية، من ال�صروري ملمار�صة احلقوق املدنية وال�صيا�صية 

ويف  بفاعلية.  بذلك  للقيام  وامل��وارد  القدرات  ولديهم  ملمار�صتها،  وعي  على  النا�س 

الوقت نف�صه، يحكم النا�س - بالعدل- على نوعية الدميقراطية، مبدى قدرتها على 

الأدنى  احلد  لهم  ت�صمن  التي  الأ�صا�صية،  والجتماعية  القت�صادية  احلقوق  تاأمني 

املمكن من احلياة الكرمية. واإن مل تتمكن الدميقراطية من توفري نتائج اأف�صل من 
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النظم ال�صتبدادية يف هذا ال�صاأن، فما الدافع اإذن لدعمها؟ كانت هذه العتبارات 

هي ما اأ�صر على طرحه �صركاوؤنا يف اجلنوب، اأثناء مناق�صة حمتوى الإطار التقييمي.

اإىل مربرات خا�سة يف تقييم الدميقراطية،  ال�سيا�سية واملدنية  ال يحتاج تاأمني احلقوق 

حيث اأن مثل هذه احلقوق تعد �سرورية للم�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية مع االآخرين. ومن 

وجهة نظرنا، نرى اأنه من ال�سروري اإدراج احلقوق االقت�سادية واالجتماعية اأي�سا.

حكومة نيابية خا�شعة للم�شاءلة 

الركيزة الأوىل للدميقراطية هي �صمان حقوق الإن�صان الأ�صا�صية للمواطنني وغري    ]22[

املواطنني، اأما الركيزة الثانية فت�صمل موؤ�ص�صات التمثيل وامل�صاءلة للحكومة. وت�صمل 

الأق�صام املوجودة يف هذا املجال، جدول الأعمال املعروف للعملية النتخابية، ونظام 

يف  الأخ��رى  واملوؤ�ص�صات  الت�صريعية  ال�صلطة  اأو  الربملان  ودور  ال�صيا�صية،  الأح��زاب 

تاأمني النزاهة، والقيام مب�صاءلة امل�صوؤولني احلكوميني، وال�صيطرة املدنية على قوات 

اجلي�س وال�صرطة. وهناك ق�صم خا�س منف�صل للنزاهة يف احلياة العامة، بناًء على 

الأنظمة  اأهمية مركزية جلميع  ق�صية ذات  امل�صوؤولني احلكوميني، هي  الثقة يف  اأن 

الدميقراطية واملواطنني فيها.

املجتمع املدين وامل�شاركة العامة

تعتمد  املدين”.  ”باملجتمع  ُي�صمى  ملا  خم�ص�صة  التقييمي  لالإطار  الثالثة  الركيزة    ]23[

القانون،  يكفلها  التي  احلقوق  على  بفاعلية،  تعمل  لكي  الدميقراطية  املوؤ�ص�صات 

الأخري، هي  للبند  املكونة  الأ�صا�صية  العنا�صر  والواعي. ومن  اليقظ  املدين  والكيان 

و�صائل الإعالم والت�صال امل�صتقلة واملتعددة، و�صبكة ن�صطة من املوؤ�ص�صات التطوعية 

اخلا�صة  �صوؤونهم  اإدارة  خاللها،  من  للمواطنني  ميكن  والتي  ال�صرائح،  جميع  من 

�صرطًا  امل�صرتكة  اجلمعية  احلياة  قوة  تعد  وبالتايل  العامة.  ال�صيا�صة  على  والتاأثري 

هامًا لتاأمني ا�صتجابة احلكومة، و�صمان اأن تلبي اخلدمات العامة احتياجات النا�س 

بالفعل، خا�صة على امل�صتوى ال�صعبي.

الدميقراطية خارج نطاق الدولة

ل  الدول  اأن  يعني،  وهذا  للدميقراطية.  الدولية  بالأبعاد  الرابعة  الركيزة  تخت�س    ]24[

التقدم  البع�س، خا�صة يف درجة  بع�صها  تعتمد على  ولكنها  تكون وحدات منعزلة، 

ب�صورة  الهتمام  ال�صروري  من  فاإنه  ولهذا  دول��ة.  كل  حت��رزه  ال��ذي  الدميقراطي 

عملية  اأي  يف  الطبيعي  ومن  للدميقراطية.  الداعمة  و�صيا�صتها  اخل��ارج  يف  الدولة 

م�صح عاملية عن الدميقراطية، اأن تخ�صع الرموز الدميقراطية املمثلة يف املوؤ�ص�صات 

الدولية الأ�صا�صية، مثل البنك الدويل والأمم املتحدة، اإىل التقييم اإىل جانب الدول 

املنفردة. ولن نتمكن من عمل ذلك هنا ب�صبب عدم توفر امل�صاحة الكافية لذلك. ومع 

هذا فقد ذكرنا يف اإطارنا التقييمي يف ما يخت�س بهذه النقطة: اإىل اأي مدى ميكن 

اأن يتم حتديد ال�صيا�صة الداخلية للدولة، من خالل القوى اخلارجية التي ل تخ�صع 

للم�صاءلة. ومرة اأخرى كان اخلرباء من اجلنوب هم من اقرتح اإدراج ذلك يف الإطار 

التقييمي.

ويف احلكومات الحتادية، قد تكون تلك اجلوانب الدولية اأكرث ارتباطًا على امل�صتوى    ]25[

الفدرايل، منها على م�صتوى الدولة املنفردة. فاأي تقييم للدول ذات الهيكل الحتادي، 

املختلفة.  امل�صتويات  بني  والقوى  للوظائف  الدقيق  التوزيع  على  بال�صرورة  �صيعتمد 

ورغم اأن تقييم مثل هذه الدول، �صواء على امل�صتوى الحتادي اأو على م�صتوى الدول 

- واأحيانًا يكون مزيجًا بني الثنني- �صيكون اأكرث تعقيدًا من تقييم دولة مفردة.  فاإن 

الإطار التقييمي ي�صلح للتطبيق على كال امل�صتويني، وميكن تعديله بح�صب الظروف 

اخلا�صة للدولة.

املوؤ�س�سة  طورته  ال��ذي  التقييمي  االإط���ار  ي�سلح  االحت���ادي،  الهيكل  ذات  للدول  بالن�سبة 

الدولة.  وم�ستوى  االحت��ادي  امل�ستوى  على  للتطبيق  واالنتخابات  للدميقراطية  الدولية 

كما ميكن اأن يتم تعديله  ليتالءم مع الظروف اخلا�سة بدولة بعينها.

يحتوي اجلزء الثاين من الدليل، على الأ�صئلة الكاملة لالإطار التقييمي لكل ق�صم.    ]26[

وبنظرة �صريعة، �صيتبني اأنه يتكون من كم كبري من الأ�صئلة املجدولة، والتي قد تكون 

تتمثل  ال�صعوبة.  م�صتوى  لتقليل  راعيناها  و�صائل  عدة  هناك  ولكن  م�صجعة.  غري 

اإحداها يف تكوين فريق من املَُقيِّمني من ذوي اخلربات املختلفة واملتنوعة، مثلما فعل 

فريق التقييم يف لتفيا، وتوزيع العمل بينهم ب�صكل منا�صب. ومن الو�صائل الأخرى 

اللجوء اإىل اأ�صلوب �صامل و�صطحي يتعامل مع جدول الأعمال بالكامل، ولكن باأ�صلوب 

يغلب عليه الطابع النطباعي. والثالثة هي اختيار اأق�صام معينة للتقييم، وفقًا لأهميتها 

ملا هو مطروح حاليًا على ال�صاحة، اأو وفقًا لالأولوية، اأو بح�صب املوارد املتاحة، مثلما 

فعلت الفلبني يف تقييمها. و�صنناق�س تلك ال�صرتاتيجيات وغريها با�صتفا�صة اأكرب، 

 Edna اإ�صتيفانا  اإدنا  اأن �صركة  يف ق�صم عملية التقييم تباعًا. ومن اجلدير بالذكر 

املتجدد، من خالل  التقييمي  الربنامج  اإجراء  بالفلبني قد متكنت من   Estefania
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ال�صتفادة من الأق�صام املنفردة يف الإطار التي مت ت�صميمها، بحيث يكون كل واحد 

منها وحدة م�صتقلة للتقييم )وبهذه الطريقة ي�صهل حتديد موقعها وفهمها يف التقييم 

العام للدميقراطية ومكوناتها(.

احلديثة  الدميقراطية  لالأنظمة  ي�صلح  التقييمي  الإط��ار  هذا  اأن  ن�صتنتج  هنا  من    ]27[

والقدمية على حد �صواء. وياأتي هذا ال�صتنتاج من واقع فكرة اأن الدميقراطية هي 

قيمة عاملية مرتبطة، كما راأينا، مبفاهيم متعددة وخمتلفة، وقيم م�صرتكة بني كل 

مت  التي  الغرب  يف  والإج���راءات  املوؤ�ص�صات  من  العديد  وتوجد  واملناطق.  ال�صعوب 

تاأ�صي�صها على مدار اأجيال عديدة، �صارعت من اأجل الدميقراطية ومن اأجل �صيطرة 

ال�صعب، �صيطرة تكون اأكرث �صمولية وعدًل- واأن تكون مفيدة لالأنظمة الدميقراطية 

باإن�صاء  قاموا  الذين  ووجهات نظر  التقييم خربات مميزة  وي�صمل  اأي�صًا.  اجلديدة 

اأنظمة للحكومات الدميقراطية للمرة الأوىل. وناأمل اأن يعك�س الإطار جميع وجهات 

اأية حال، فالإطار مفتوح لعمل املزيد من التعديالت،  النظر بال�صكل الكاف. وعلى 

واإننا  البع�س.  بع�صنا  نتعلم من خربات  لأن  نحتاج  فكلنا  املحلية.  الظروف  ليالئم 

كدعاة للدميقراطية، نواجه م�صكالت مت�صابهة اأينما نكون، ومقاومة مت�صابهة �صد 

وجود ممثل حكومي اأو م�صاءلة اأو ا�صتجابة، حتى واإن كان هذا موجودًا ب�صكل اأقل يف 

بع�س الأماكن اأكرث من غريها. ونهتم نحن جميعًا بالعمليات املرتبطة بالتحول اإىل 

املوؤ�ص�صي ودعم  النظام  اإىل  اأ�صيل  �صواء كان ذلك عبارة عن حتول  الدميقراطية، 

اأو كان دعمًا وجتديدًا للدميقراطية القائمة بالفعل ملنع  لالإجراءات الدميقراطية، 

النحدار والتدهور. 

يتميز االإطار باملرونة. وميكن ا�ستخدامه لالأنظمة الدميقراطية احلديثة والقدمية على 

ع��دت االأق�سام املنفردة ليكون كل منها وحدة 
ُ
اأ حد �سواء، وهو يعك�س جميع اخل��ربات. كما 

م�ستقلة للتقييم، وهي مفتوحة للتعديل لتنا�سب الظروف املحلية.

العنا�شر املختلفة للتقييم

لبد اأن تبداأ عملية تقييم الدميقراطية من خالل التعامل مع كل اجلوانب القت�صادية    ]28[

وال�صيا�صية والثقافية للدولة وتاريخها، والتي يجب و�صعها يف العتبار، من اأجل و�صع 

�صياق وا�صح لفهم طبيعة ال�صخ�صية الدميقراطية لتلك الدولة. ومل ندرج هنا قائمة 

ملعرفة تلك اجلوانب ال�صياقية، نظرًا للتباين ال�صديد من بلد لآخر. وميكن اأن يبداأ 

املُقّيمون ب�صوؤال اأنف�صهم ”ما هي املعلومات الأ�صا�صية عن الدولة التي تهم القارئ، 

حتى يتمكن من الإجابة على اأ�صئلة هذا التقييم؟”. وتعد تلك املقدمة فر�صة لالإجابة 

على ال�صوؤال: ”ملاذا نقوم بعمل تقييم، وملاذا الآن بالتحديد؟”.

يتمثل يف  الذي  الأ�صا�صي  العمل  اإىل  ننتقل  التقدميية، حتى  املهمة  تلك  تتم  اأن  وما    ]29[

التقييمي يف اجلزء  الإط��ار  وينق�صم  التقييمي.  الإط��ار  اأق�صام  من  ق�صم  كل  درا�صة 

الثاين  اإىل اأربعة مكونات حتليلية خمتلفة اأو �صفوف: )اأ( الأ�صئلة التقييمية؛ )ب( 

وتظهر  املمار�صة اجليدة.  العامة؛ )د( معايري  امل�صادر  تبحث عنه؛ )ج(  الذي  ما 

الأق�صام الأربعة يف اجلدول 1٫3 مثاًل لتلك العنا�صر املميزة يف العمل. فهي حتتاج 

يلي  التقييم. ويف ما  لعملية  لأنها متثل عنا�صر حتليلية منف�صلة  يتم متييزها،  لأن 

�صرٌح لكل منها على حدة.

جدول )1٫3(: الإطار التقييمي: العنا�صر الأربعة.

�شوؤال التقييم

ما مدى �صمولية الأمة ال�صيا�صية ومواطنة الدولة جلميع الذين يعي�صون على اأر�صها؟1٫1٫1.

ما الذي نبحث عنه ؟ )اأ�شئلة معيارية(

1( القوانني: اختبار القوانني التي حتكم املواطنة والأهلية لالنتخابات، والأ�صلوب والنطاق الزمني لكت�صابها. واأي 

متييز بني املواطنة الكلية واجلزئية، وبني الرجال والن�صاء يف ما يخ�س املواطنة.

2( املمار�شة: اختبار مدى نزاهة تطبيق القوانني  يف الواقع ومدى حياديتها.

3( املوؤ�شرات ال�شلبية: التحقق من البيانات اخلا�صة  بالإق�صاء، واملواطنة من الدرجة الثانية، والتمييز يف 

احل�صول على حقوق املواطنة، وهكذا.

امل�شادر العامة

م�شادر عاملية

>http://www.amnesty.org< ،منظمة العفو الدولية، التقرير ال�صنوي

Boyle, K. and Sheen, J., Freedom of Religion and Belief: A World Report 
)London: Routledge, 1997(

 >http://civilrights.org< ،جمموعة احلقوق املدنية

تقارير  جلنة حقوق الإن�صان بالأمم املتحدة وجلنة الق�صاء على التمييز العن�صري اخلا�صة بالدول،

>http://www.ohchr.org<

Davies, John and Gurr, Ted Robert )eds(, Preventive Measures: Building Risk 
Assessment and Crisis Early Warning Systems )Lanham, Md: Rowman & 
Littlefield, 1998)

دائرة العلوم ال�صيا�صية، جامعة كان�صا�س، 

Kansas Event Data System, >http://web.ku.edu/keds/index.html<
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 Engendering Development ،تقرير البنك الدويل

>http://www.worldbank.org/gender/prr/draft.html<

منظمة فريدوم هاو�س، التقرير ال�صنوي،

http://www.freedomhouse.org< Freedom in the World<

مركز م�صادراحلكم والتنمية الجتماعية، وزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة، قاعدة البيانات اخلا�صة 

>http://www.gsdrc.org< بالإق�صاء الجتماعي

)تابع(

اإفريقيا وال�شرق الأو�شط

>http://www.africaaction.org<  ،منظمة اأفريكا اأك�صن

مركز درا�صات الوحدة العربية

 >http://www.caus.org.lb/Home/index.php<

)تابع(

الأمريكتان

 >http://www.cajpe.org.pe< جلنة احلقوقيني الأنديز

مركز درا�صات اأمريكا الالتينية، جامعة جورجتاون، قاعدة البيانات ال�صيا�صية لالأمريكتني،

>http://pdba.georgetown.edu<

)تابع(

اآ�شيا

>http://www.asiademocracy.org< رابطة الإ�صالح والدميقراطية يف اآ�صيا

>http://www.ahrchk.net/index.php< جلنة حقوق الإن�صان يف اآ�صيا

)تابع(

اأوروبا

م�صروع اآدوم، م�صادر عن حماية لغات الأقليات يف دول الحتاد الأوروبي،

>http://www.adum.info/adum<

 >http://cm.greekhelsinki.gr< ،مواقع حقوق الإن�صان يف البلقان على الإنرتنت

)تابع(

مقايي�ش املمار�شة اجليدة

املقايي�س املقرتحة لالأ�صئلة املعيارية )1( و )2(

املقايي�س املقرتحة لل�صوؤال )1(: اتفاقيات الأمم املتحدة حول الالجئني وعدميي اجلن�صية:

موؤمتر الأمم املتحدة للمفو�صني حول و�صع الالجئني وعدميي اجلن�صية، التفاقية املتعلقة بو�صع الالجئني، ني�صان 

1954

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، اتفاقية تقليل عدد عدميي اجلن�صية، كانون الأول 1975؛ الإعالن عن حق اللجوء 

الإقليمي، كانون الأول 1967

)تابع(

املقايي�س املقرتحة لل�صوؤال )1( و )2(: اتفاقيات الأمم املتحدة بخ�صو�س الأقليات

منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليون�صكو(، الإعالن العاملي عن التنوع الثقايف 2001؛ 

الإعالن عن مبادئ التعاون الثقايف الدويل، 1966؛

الإعالن ب�صاأن العرق والتمييز العن�صري، ت�صرين الثاين1978

)تابع(

ال�شعوب الأ�شلية

املقايي�ش الدولية

منظمة العمل الدولية، التفاقية اخلا�صة بال�صعوب الأ�صلية و�صعوب القبائل يف الدول امل�صتقلة، رقم: 169، 1991

م�صودة الإعالن عن حقوق ال�صعوب الأ�صلية - الأمم املتحدة، 1994

 )تابع(

املقايي�ش الإقليمية

اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�صان وال�صعوب، القرار املتعلق بحقوق ال�صعوب الأ�صلية ومجتمعاتها املحلية يف اأفريقيا، 

2000

 منظمة الدول الأمريكية، الإعالن الأمريكي عن حقوق ال�صكان الأ�صليني، 2002، 2003 

اإعالن اللجنة الأمريكية حلقوق الإن�صان عن حقوق ال�صكان الأ�صليني، 1995
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اأ�شئلة التقييم

ي�صمل العن�صر الأول الأ�صئلة التي تعد بداية لعملية التقييم، وحتدد ما الذي يجب     ]30[

اأن نبحث عنه. وكما ذكرنا اآنفًا، توجد تلك الأ�صئلة ب�صورة منف�صلة يف بداية اجلزء 

اأربع خ�صائ�س  الأ�صئلة يف  وت�صرتك  اإليها.  الرجوع  ي�صهل  الدليل، حتى  الثاين من 

مميزة.

املتعلقة  الق�صايا  كل  لت�صمل  الكافية  باملرونة  تت�صم  جميعًا  اأنها  هي  الأوىل:  ال�صمة     ]31[

يبحث  اأن  ونن�صح  عام.  اإطار  بدقة يف  بع�صها  اإدراج  ل ميكن  قد  والتي  باملو�صوع، 

اإدراج  من  للتاأكد  عنه(  اأبحث  الذي  )ما  الثاين  ال�صطر  �صوء  يف  �صوؤال  كل  املُقيِّم 

الق�صية املعينة اأو امل�صكلة يف العملية التقييمية.

مدى  ما  مقارنة:  ب�صورة  التقييمية  الأ�صئلة  �صياغة  فيها  يتم  الثانية:  وال�صمة     ]32[

مقدار  ح��ي��ادي��ة...؟  م��ق��دار  مت��ث��ي��ل...؟  م��ق��دار  م�����ص��اواة...؟  م��ق��دار  �صمولية...؟ 

�صوؤال  على  اإجابة  لي�صت  الدميقراطية  ولأن  وهكذا.  فاعلية...؟  مدى  م�صاءلة...؟ 

بنعم اأو ل، ولي�صت عالقة توجد اأو ل توجد يف الدولة، واإمنا م�صاألة درجات- تتعلق 

بالقدرة على حتقيق املبادئ الدميقراطية وتطبيقها، والقيم الو�صيطة يف املمار�صات 

الفعلية. واأما ما ميكن اعتباره ”درجة جيدة للدميقراطية”، ومفهوم الأ�صل الذي 

اأن  على  التاأكيد  فيكفي  الآن  اأم��ا  لحقًا.  هذا  ف�صنذكر  اأ�صا�صه،  على  املقارنة  تتم 

الدميقراطية هي �صل�صلة مت�صلة، واأن الأ�صئلة التقييمية ُت�صاغ على �صكل مقارنات.

مت���ت ���س��ي��اغ��ة االأ���س��ئ��ل��ة ال��ت��ق��ي��ي��م��ي��ة ع��ل��ى ���س��ك��ل م���ق���ارن���ات: م���ا م��دىل�����س��م��ول��ي��ة...؟ ما 

مقدارمل�ساواة...؟ مقدارلتمثيل...؟ مقدار حيادية...؟ مقدار م�ساءلة...؟ مدى فاعلية...؟ 

وهي تت�سمن حكماً على ما هو اأف�سل اأو اأ�سواأ بلغة الدميقراطية.

جوانب  من  جانبًا  يتناول  منها  كل  اأن  فهي  التقييمية،  لالأ�صئلة  الثالثة  ال�صمة  اأما   ]33[

البحث، اأو قيمة و�صيطة خمتلفة عن غريها تتعلق باملو�صوع حمل التقييم. وتراعي 

اأف�صل  اأو تكون  اأف�صل من غريها،  اإجن��ازًا يف بع�س املجالت  وجود دولة قد حتقق 

القيم  جميع  تتواجد  اأن  ال�صروري  من  فلي�س  اجل��وان��ب.  بع�س  يف  نظرياتها  من 

النتخابي  النظام  عن  ينتج  قد  معا.  نف�صه  الوقت  يف  املمار�صات  اأو  الدميقراطية 

هيئة ت�صريعية عالية امل�صتوى، ولكنها قد ل تقوم بامل�صاءلة املطلوبة اأمام الناخبني. 

وقد تكون لأ�صحاب ال�صلطة الت�صريعية رقابة �صديدة على ال�صلطة التنفيذية، ولكن 

قد جتد ال�صلطة التنفيذية �صعوبة بالغة يف ال�صري على الربنامج ال�صيا�صي الذي مت 

انتخابهم من اأجله. وقد تتمتع احلكومة بال�صتجابة العالية لل�صعب، ولكن قد يكون 

تاأثريًا غري عادًل على احلكومة. وهكذا. وي�صمح ال�صكل  لبع�س القطاعات ال�صعبية 

الذي �صيغت عليه الأ�صئلة بالإملام بكل تلك الفروق، وبالتايل فهو قادر على اإخراج 

نتائج اأو اأحكام اأكرث تعقيدًا وتداخاًل.

نتيجة  تعني  اإيجابية،  الأكرث  الإجابة  الأ�صئلة بطريقة جتعل  الرابعة: �صيغت  ال�صمة    ]34[

نف�صه”  الجت��اه  اإىل  ”ت�صري  كلها  اإنها  اأي  الدميقراطية.  النظر  وجهة  من  اأف�صل 

بالن�صبة  اأ�صواأ  اأو  اأف�صل  هو  عما  حكمًا  كذلك  وتت�صمن  الدميقراطية.  ال�صل�صلة  يف 

للدميقراطية. مثل تلك الأحكام قد مت تربيرها بالفعل من خالل املبادئ الأ�صا�صية 

والقيم الو�صيطة التي ذكرناها اآنفًا. ومن اإحدى مزايا هذا الجتاه املوحد، هو �صهولة 

التعليمية.  اأو لالأغرا�س  التدريبية املبدئية  ا�صتخدام الإطار كا�صتجواب لالأغرا�س 

وقد مت و�صع جزء من الأ�صئلة، على هيئة ا�صتبيان على �صبيل العينة يف امللحق )ب(.

ما الذي يجب البحث عنه

يتم اأحيانًا اإغفال ال�صطر الثاين من الإطار من قبل املُقيِّمني، يف حني اأنه يلعب دورًا   ]35[

ي�صملها  التي  الق�صايا  اأنواع  اإىل  الإ�صارة  البحث، من خالل  اأ�صئلة  اكتمال  هامًا يف 

الأ�صئلة. وقد  للم�صاعدة يف الإجابة على  البيانات املطلوبة  ال�صوؤال، وتو�صيح نوعية 

مت و�صعها وفقًا لرتتيب حمدد: الو�صع القانوين اأوًل، ثم مدى فاعلية تطبيق القانون 

على اأر�س الواقع، ثم اأية موؤ�صرات �صلبية اأو اإيجابية قد تتعلق بال�صوؤال. على �صبيل 

املثال، حينما نتناول �صوؤاًل حول حرية اللجوء، نريد اأن نعرف ما هي احلقوق املكفولة 

وفقًا لقوانني الدولة ود�صتورها، وما هي القيود القانونية على هذا الإجراء. ثم ينبغي 

القيود  تف�صري  يتم  تلك احلقوق، وكيف  بعد ذلك ما مدى فاعلية تطبيق  نعرف  اأن 

البيانات  درا�صة  اأخ��ريًا  يبقى  ثم  ذلك.  يقرر  الذي  ومن  الالجئني،  على  املفرو�صة 

املتعلقة بااجتماعات اأو التجمعات التي رف�س الت�صريح لها ، اأو اإق�صاءف�صها ر�صميًا 

اأو ب�صورة غري ر�صميًة، واأثرها على  م�صتويات العنف، والإ�صابات، اأو حالت الوفاة، 

بدون  لها  ال�صماح  التي مت  بتلك  مقارنة  واأهميتها  احل��وادث  تلك  تقييم  ثم  وهكذا؛ 

اعرتا�س. وتوجد مع الأ�صف العديد من القوانني اأو الد�صاتري يف العديد من الدول، 

حتتوي كلها على قواعد اآمنة وممتازة، ولكنها يف حقيقة الأمر ل تتعدى جمرد كونها 

والتطبيق  القانون،  يكفلها  التي  احلماية  بني  كبرية  فجوة  فهناك  ورق.  على  حربًا 

الفعلي ملثل تلك القوانني. وت�صمح قائمة البيانات املقرتحة يف الق�صم الثاين، اأن ت�صري 

الر�صمية،  الد�صتورية  اأو  القانونية  الأو�صاع  بعيدًا عن  التقييم بنظام موحد،  عملية 

واختبار مدى التفاعل الذي تتمتع به احلكومة فعاًل يف احلياة اليومية للمواطنني.
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امل�شادر العامة

يوفر الق�صم الثالث قائمة من امل�صادر املقرتحة للبيانات املطلوبة للق�صم الثاين. ويف    ]36[

هذا املجال، من ال�صروري ت�صجيل اأول املحاذير العديدة املتعلقة باإطارنا التقييمي. 

حمل  ال��دول��ة  يف  �صدرت  التي  هي  ���ص��وؤال،  لكل  فائدة  واأك��رثه��ا  امل�صادر  فاأف�صل 

البحث-الإح�صائيات احلكومية، اأو ا�صتطالعات الراأي، اأو حتقيقات املنظمات غري 

احلكومية، اأو التحليالت الأكادميية، وهكذا. وعمل قائمة بكل ذلك لكل دولة من دول 

العامل، �صيكون �صربا من امل�صتحيل. ولذلك قمنا بتف�صيل تلك امل�صادر التي حتتوي 

على املعلومات املتعلقة اإما مبعظم دول املنطقة، اأو مبعظم دول العامل كله. ومع اأن 

تكون مبثابة مراجع مفيدة،   اأن  اأنها ميكن  اإل   امل�صتمر،  التحديث  اإىل  ذلك يحتاج 

ول ندعي هنا اأنها بديل عن امل�صادر املحلية يف الدولة، اأو اأنها، بال�صرورة، الأوىل 

تلك  العظمى من  فالغالبية  اأتت من منظمات مرموقة.  واإن  عليها، حتى  بالعتماد 

املنظمات لها قواعدها اخلا�صة، والتي عادة ما تكون غربية، ولذا يجب التعامل معها 

ببع�س احليطة. ويرغب معظم القائمني على عملية التقييم يف ا�صتخدام البيانات 

املتاحة للعامة. ويعد التاأكد من �صالحيتها هو جزء مهم للغاية من عملية التقييم، 

و�صروري من اأجل م�صروعيتها.

مقايي�ش املمار�شة اجليدة

يتعلق ال�صف الأخري مبقايي�س املمار�صة اجليدة. وهنا يوجد بع�س التحفظات الأكرث   ]37[

اأهمية، فم�صاألة املقايي�س املنا�صبة التي يتم قيا�س اأداء كل دولة بها، قد تكون حمل 

مون ذلك يف كل دولة يتم تقييمها. على اأي اأ�صا�س ميكننا  اعرتا�س، ولبد اأن يقرر املُقيِّ

احلكم على جودة اأحد مقايي�س الأداء يف ما يخ�س اأحد بنود التقييم؟ من �صيكون 

الطرف الآخر الذي نعقد معه املقارنة من اأجل حتديد ذلك؟ هل هي فرتة زمنية يف 

تاريخ بلدنا، اأم امل�صتوى الذي ا�صتطاعت دول اأخرى يف نف�س الظروف الو�صول اإليه، 

اأو هل هي مقايي�س دولية تتعدى كل هذا؟ لقد اجتهدنا لن�صع يف هذا ال�صف، اأف�صل 

املقايي�س الدولية التي ميكننا جتميعها، واأمثلة على مقايي�س املمار�صة اجليدة، لتكون 

مبثابة مرجع. ولكننا مع هذا ل نريد اأن تكون هي املرجع الأول والوحيد اأو الأن�صب ملن 

يعقد املقارنات يف اأي دولة يتم تقييمها. ولدعم هذا النقا�س، و�صعنا جمموعة من 

جمالت املقارنة الكاملة يف اجلدول رقم 1٫4، مع املنطق اخلا�س بكل بند، اإ�صافة 

اإىل بع�س ال�صعوبات املنهجية املتعلقة به. ونرى اأن مراجعة �صريعة لهذا اجلدول قد 

تكون مفيدة الآن.

يقرره  �سيء  ه��ذا  ال��دول��ة؟  اأداء  تقييم  اأ�سا�سها  على  يتم  التي  املنا�سبة  املقايي�س  ه��ي  م��ا 

القائمون على عملية التقييم من الدولة نف�سها. ما الذي ميكن اأن نعتربه مقيا�ساً جيداً 

لالأداء بالن�سبة لكل بند من بنود التقييم؟ من الذي ي�سلح الأن نقارن اأنف�سنا به لتحديد 

ذلك؟ هل هي فرتة من الفرتات التاريخية ال�سابقة لبلدنا؟ اأم هو امل�ستوى الذي و�سلت 

اأم هي جمموعة من املقايي�س الدولية بعيداً  اإليه اإحدى الدول التي لها نف�س ظروفنا؟ 

عن هذا وذاك

اأوًل هناك املقايي�س التي يتم و�صعها حمليا. وتتمتع هذه باحلظ الأوفر من ال�صرعية   ]38[

املحلية. وميكن اأن تكون عبارة عن فرتة �صابقة من تاريخ الدولة احلديث، والتي بداأ 

عندها التقدم )اأو الرتاجع(. اأو ميكن حتديدها على اأ�صا�س التوقعات ال�صعبية حول 

مقايي�س الأداء الدميقراطي، والتي ميكن احل�صول عليها من بيانات ال�صتق�صاءات، 

اأو ا�صتق�صاءات التخطيط املعتمدة على �صيناريوهات حمددة. اأو  اأو تقارير الفقر، 

ميكن ا�صتخدام الأهداف اخلا�صة باحلكومة لتنفيذ �صيا�صتها اأو خدماتها كمرجع، 

اأو ميكن اإعداد مقايي�س جتمع من امل�صادر الثالثة ال�صابقة.

 جدول )1٫4(: مقارنات ممكنة لو�صع املعيار

ال�صعوبات املنهجيةاملنطقاملقارنة

اأ. عالمات 

الأداء 

املُنتجة 

داخليُا

من ال�صروري اأن يو�صع ت�صوًر تاريخ الدولة

لقدرة الدولة على التقدم، اأو 

لالأخطار التي ميكن اأن توؤدي 

اإىل التدهور.

ما هي النقطة التي ي�صلح 

اتخاذها كنقطة انطالق يف 

تاريخ الدول ؟ وملاذا؟

يف الدميقراطية يقدم النا�س  التوقعات العامة لالأداء

املقيا�س املنا�صب ملا يجب 

توقعه من احلكومة.

كيفية حتديد التوقعات العامة. 

واحتمالية التوقعات ال�صلبية

الأهداف التي و�صعتها 

احلكومة

لبد اأن يتم تقييم احلكومات 

على اأ�صا�س مزاعمها املتعلقة 

بالأداء.

تهتم احلكومات بو�صع �صقف 

منخف�س لالأهداف حتى ي�صهل 

حتقيقها.



3839

املوؤ�ص�صة الدولية للدميقراطية والنتخاباتتقييم نوعية الدميقراطية: دليل اإر�صادي

ب. املقايي�ش 

امل�شتمدة من 

اخلارج

ميكن اأن تكون املقارنة مع دول دول املقارنة

اأخرى مقيا�صًا مفيدًا لالأداء، 

وموؤ�صرًا للممار�صة اجليدة 

خا�صة اإذا: 

قد توؤدي البيانات املوحدة التي 

يتم احل�صول عليها واختالف 

ال�صياق اإىل اأن تكون املقارنات 

التي ُتعقد بني الدول غري 

�صاحلة. وقد ل تتمتع مثل هذه 

املقارنات بدرجة كبرية من 

ال�صرعية داخليًا.

كانت الدولتان متجاورتني اأو اإقليمي

مت�صابهتني ثقافيًا. 

اأن يكونا على امل�صتوى نف�صه الرتتيب القت�صادي

من التنمية القت�صادية

 فرتات زمنية مت�صاوية ابتداء زمن التحول الدميقراطي

من حقبة احلكم امل�صتبد 

يواجهان امل�صكالت اأو الفر�س احلجم/التنوع

نف�صها املتعلقة باحلجم اأو 

التنوع

يعتربان اأمثلة على املمار�صة  املمار�صة اجليدة

اجليدة التي توؤتي ثمارها. 

متتلك جهات مثل الأمم املقايي�س الدولية

املتحدة �صرعية وا�صعة 

النطاق، ولديها اخلربة 

الكافية حول مقايي�س الأو�صاع 

ال�صتبدادية يف جمالت 

متعددة. 

لي�صت كل الكيانات الدولية 

لها ال�صلطة نف�صها، كما اأن 

املقايي�س الدولية ل تتمتع كلها 

بنف�س املقدار من ال�صهرة.

ميكن ا�صتخال�س املقايي�ش اخلارجية من خالل عقد املقارنات مع الدول املت�صابهة،   ]39[

�صواء اإقليميًا اأو اقت�صاديًا اأو من حيث احلجم اأو من حيث عمر الدميقراطية فيها. 

من  وغريها  املتحدة  ل��الأمم  اجليدة  املمار�صة  مقايي�س  على  التقييم  يعتمد  وق��د 

الكيانات الدولية، اأو كما و�صعتها الهيئات املعنية مثل الحتاد الربملاين الدويل. ولقد 

جمعنا املقايي�س الدولية يف ال�صف الرابع، لأنها الوحيدة التي ميكن تعميمها، ولكننا 

نوؤكد اأنها جمرد جزء من القاعدة املمكنة لو�صع املعايري.

معايري  ي�صتخدمون  قد  اأو  للتقييم،  املختلفة  املقايي�س  املُقيِّمون عددا من  يختار  قد    ]40[

ت�صعها  التي  الأه��داف  فاختيار  وبالتايل  الإط��ار.  ي�صملها  اأخرى  اأق�صام  من  اأخرى 

احلكومة، قد تكون منا�صبة يف جمال احلقوق القت�صادية والجتماعية، مع ال�صماح 

النواب  �صلوك  اأو  بالعدالة  املتعلقة  املعايري  بت�صكيل  الأداء،  حول  العامة  للتوقعات 

املنتخبني. فهذه م�صاألة ترجع اإىل الدولة نف�صها. ومع هذا فهناك نقطتان مهمتان 

لبد من تو�صيحهما.

يختار املُقيِّمون عدداً من املقايي�س التقييمية، اأو ي�ستخدمون بع�ساً من املقايي�س املوجودة 

يف اأق�سام اأخرى يت�سمنها االإطار التقييمي

النقطة الأوىل هي الغر�س من التقييم: وهو حتديد نقاط القوة وال�صعف، ومتابعة   ]41[

ال�صيئة  الأخبار  تلقي  اإن  حت�صني.  اإىل  يحتاج  ما  اأهم  حتديد  اإىل  اإ�صافة  التقدم، 

ما  نقطة  حتديد  ال�صروري  فمن  لذا  والتخاذل.  ال�صعف  اإىل  يوؤدي  قد  با�صتمرار، 

عالمة  حتديد  مع  ومتابعته،  التقدم  ت�صجيل  خاللها  من  ميكن  الدولة،  ما�صي  يف 

ي�صبه  فالأمر  اإجن��از.  اإىل  حتتاج  التي  الأم��ور  لبيان  حمدد،  معيار  اأو  امل�صتقبل،  يف 

ال�صابق،  اإحرازها يف  ا�صتطاع  التي  الإجنازات  اأو  الأرقام  اإىل  يلجاأ  الذي  الريا�صي 

لقيا�س م�صتوى اأدائه احلايل. وبالن�صبة للدولة، هناك املعايري الدولية اأو املحلية التي 

عالمات  الدميقراطية  تقييم  ي�صم  اأن  وميكن  لتحقيقه.  ت�صعى  الذي  الهدف  متثل 

لكال املعيارين.

والنقطة الثانية هي اأننا اإذا �صرعنا يف تقييم للدميقراطية ل ميكن اأن نتجنب اتخاذ   ]42[

و�صع معني يتفق مع العالمات اأو املعايري الدولية. والو�صع الذي �صنتخذه هو امل�صوؤول 

عن حتديد البيانات التي نبحث عنها لالإجابة على اأحد الأ�صئلة، وكيفية تقدميها. 

ولن يعفينا مبداأ ”لندع احلقائق تتحدث عن نف�صها” من ا�صت�صدار حكم، حتى واإن 

مل يكن ذلك ممكنًا اإل �صمنًا. وبالتايل، اإذا كان ال�صوؤال متعلق باإمكانية اطالع العامة 

احلكومية  ال�صرية  للمعلومات  ن�صربها  التي  فالأمثلة  اإذن  حكومية،  معلومات  على 

تعتمد على مفهوم م�صبق لدينا حول ما يعد ا�صتثناًء �صرعيًا للمعلومات التي لبد من 

الإف�صاح عنها )حلماية اخل�صو�صية، والراأي، والأمن العام، اأو ال�صرية التجارية(، 

والتي ل ينطبق عليها ذلك - على �صبيل املثال: اإذا كانت احلكومة تتالعب مبثل هذا 

النوع من املعلومات لتخفي بيانات لبد من الإف�صاح عنها.

ال ميكننا جتنب اتخاذ موقف معني متعلق باملعايري اأو عالمات االأداء، اإذا كنا ب�سدد عمل 

تقييم للدميقراطية.
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متابعة �شري التقييم

يهدف هذا الق�صم اإىل ا�صتك�صاف عملية التقييم نف�صها، وحتديد اأنواع الختيارات   ]43[

التي لبد من اإجرائها يف كل مرحلة. اإن الفرتا�صات الأ�صا�صية التي تر�صدنا، هي 

اأن الغر�س الأ�صا�صي - وهو بال �صك الوحيد- لعمل مثل هذا التقييم هو امل�صاركة 

يف احلياة العامة، ورفع الوعي لدى ال�صعب. واإن اأف�صل من يقوم بعملية التقييم هم 

اأفراد ال�صعب اأنف�صهم.

اإ�شفاء ال�شرعية على التقييم

تقييم  بفكرة  املقتنعني  النا�س  من  ملجموعة  اجتماعا  البداية  نقطة  تكون  اأن  لبد    ]44[

وُنطلق  نف�صها.  التقييم  اإجراء عملية  يتوىل بع�صهم  الدميقراطية يف بالدهم، وقد 

التمويل  توفري  م�صوؤولية  �صتتوىل  والتي  املُحركة”،  ”املجموعة  املجموعة  تلك  على 

اإىل  الأم��ر،  ب��ادئ  يف  املجموعة  تلك  و�صتحتاج  تنفيذه.  متابعة  و  للم�صروع  ال��الزم 

ال�صتعانة بكيانات اأكرب متثل املجتمع املدين بطوائفه املختلفة، وقد ي�صمل ذلك بع�س 

الأفراد املتحم�صني للفكرة من احلكومة والقطاع العام. وُينتظر من هوؤلء مناق�صة 

الق�صايا التي �صتعمل على توجيه جهود التقييم يف الجتاه ال�صحيح، وامل�صاعدة يف 

اإطالق امل�صروع منذ البداية، ومناق�صة النتائج الأولية، واقرتاح التح�صينات الالزمة، 

كان  فكلما  ممكن.  انت�صار  اأكرب  التقييم  هذا  ليحقق  ال�صرورية،  الرتتيبات  وعمل 

التقييم  نتائج  �صرعية  زادت  الدولة،  يف  املختلفة  لل�صرائح  متثياًل  اأكرث  الكيان  هذا 

الذي ُيجرى، وزادت فر�س تاأثريه على الراأي العام، وال�صيا�صة العامة نف�صها. وميكن 

حتديد اأع�صاء هذه املجموعة الرئي�صيني وجمعهم منذ الجتماع الأول، ليكونوا مبثابة 

جهة ا�صت�صارية تقدم الن�صائح الالزمة خالل عملية التقييم.

يحتاج القائمون على عملية التقييم يف بادئ االأمر، اإىل كيانات اأكرب متثل املجتمع املدين 

بطوائفه املختلفة.  وقد ي�سمل ذلك بع�س االأفراد امل�سجعني  للفكرة من احلكومة والقطاع 

يف  التقييم  جهود  توجيه  على  �ستعمل  التي  الق�سايا  مناق�سة  ه��وؤالء  من  وُينتظر  العام. 

االأولية،  النتائج  ومناق�سة  البداية،  امل�سروع منذ  اإط��الق  وامل�ساعدة يف  ال�سحيح،  االجت��اه 

واقرتاح التح�سينات الالزمة، وعمل الرتتيبات ال�سرورية ليحقق هذا التقييم اأكرب انت�سار 

ممكن.  فكلما كان هذا الكيان اأكرث متثياًل لل�سرائح املختلفة يف الدولة، زادت �سرعية نتائج 

التقييم الذي ُيجرى، وزادت فر�س تاأثريه على الراأي العام وال�سيا�سة العامة نف�سها.

ي�صتحق الأمر اإعطاء املزيد من الهتمام لكيفية دعم �صرعية تقييم الدميقراطية.   ]45[

ذلك اأن ال�صروع يف مثل هذا التقييم، يقت�صي بال�صرورة اإ�صدار اأحكام اأو تقديرات 

هو:”من  الطبيعي  فال�صوؤال  انتقادية(.   اأو  اإيجابية  الأحكام  تلك  كانت  واإن  )حتى 

حمل  اأو  متهم،  باأنه  ي�صعر  �صخ�س  فاأي  العمل؟”.  هذا  مبثل  للقيام  فو�صك  الذي 

امل�صداقية  يف  الت�صكيك  يف  �صيبداأ  التقييم،  نتائج  عنه  اأ�صفرت  ملا  نتيجة  اعرتا�س 

مون، زاعمًا اأن لديهم ”ماآرب اأخرى”، اأو اأنهم ميثلون جمموعة  التي يتمتع بها املُقيِّ

�صغرية ل تتاأثر ب�صيا�صة الدولة اأو تعار�صها.  وعلى العك�س، اإذا كان التقييم متهاونًا 

مون باأنهم موالون للحكومة.  اأكرث من الالزم مع نقاط ال�صعف، فحينئذ قد ُيتهم املُقيِّ

ومن هنا كانت ال�صرعية اأمرًا �صروريًا لنجاح هذا امل�صروع.

وميكن حتديد طريقتني لزيادة �صرعية التقييم، وهما �صروريتان.    ]46[

باأنه  فاأي �سخ�س ي�سعر  الهامة.  الق�سايا  التقييم من  القائمني على عملية  تعد �سرعية 

متهم اأم حمل اعرتا�س نتيجة ملا اأ�سفرت عنه نتائج التقييم، �سيبداأ يف الت�سكيك يف مدى 

امل�سداقية التي يتمتع بها املُقيِّمون، اأو قد يتهمهم البع�س باأنهم موالون للحكومة والنظام 

ُمقيِّمني يتمتعون بقدر من االحرتاف واملو�سوعية  اإذن اختيار  ال�سروري  احلاكم. فمن 

فوق م�ستوى ال�سبهات؛ والبد من وجود قاعدة اجتماعية و�سيا�سية عري�سة للتقييم.

لأعلى  وفقًا  ي�صري  واأن  ودقيقًا،  منهجيًا  امل�صروع  يكون  اأن  لبد  املِهنية:  هي  الأوىل   ]47[

من  والتحقق  امل�صتخدمة،  البيانات  بنوعية  يتعلق  فيما  واملتاحة،  املوجودة  املقايي�س 

اأن يتم اختيار ُمقيِّمني  امل�صادر، وهكذا. ومن هذا املنطلق، من ال�صروري مراعاة 

لديهم من املو�صوعية والحرتاف واملهنية ما ل يرقى اإليه ال�صك. وكذلك من املهم 

للحكومة  اجليدة  وغ��ري  اجليدة  املمار�صات  ح��ول  املقارنة  املعرفة  من  ق��در  وج��ود 

م�صاركة  قيمة  النقطة حتديدًا  هذه  وتظهر يف  املختلفة.  اجلوانب  الدميقراطية يف 

ال�صرعية  لإ�صفاء  وذلك  التقييمات،  هذه  مثل  يف  اخلارجيني  اأو  الدوليني  اخلرباء 

الحرتافية واملهنية للعمل ككل.

للتقييم  يكون  اأن  لبد  ال�شيا�شية:  ال�صرعية  هو  املطلوبة  لل�صرعية  الثاين  وال�صكل    ]48[

لبد  والذي  اأو�صع،  ا�صت�صاري  كيان  خالل  من  عري�صة،  و�صيا�صية  اجتماعية  قاعدة 

اأي جدل حمتمل بخ�صو�س نقاط الرتكيز،  الن�صيحة حول  اإليه لطلب  الرجوع  من 

اأو الأولويات، اأو اخل�صائ�س املميزة للتقييم، وللتعليق على النتائج يف النهاية. ولبد 

اأن يكون هذا الكيان ممثاًل لل�صرائح املختلفة اإىل اأكرب حد ممكن. وبالتايل لبد من 
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التمتع  مع  املحتملني،  امل�صلحة  اأ�صحاب  نوابًا عن  ليكونوا  بعناية،  الأع�صاء  اختيار 

ببع�س املرونة. ينبغي اأن يكون الكيان ال�صت�صاري ممثاًل اأي�صًا للطوائف الجتماعية: 

ال�صيا�صية بوجهات  والعرق، وغريها؛ وكذلك الجتاهات  النوع الجتماعي،  بح�صب 

با�صتقاللية  الدولة  م�صتوى  على  املعروفني  لالأ�صخا�س  يكون  وقد  املتباينة.  نظرها 

الراأي قيمة كبرية يف هذا ال�صياق، وذلك ل�صمان مو�صوعية عملية التقييم.

موؤهالتهم،  كانت  مهما  املُقيِّمني،  من  جمموعة  كل  تقوم  اأن  الأ�صا�صية  النقاط  من   ]49[

ال�صتف�صارات  يف  الإم��ك��ان،  بقدر  بالأمر  املهتمة  الأح���زاب  وك��ل  العامة  باإ�صراك 

من  عدد  وهناك  تامة.  ب�صفافية  التقييم  بعملية  والقيام  البداية،  منذ  وامل��داولت 

املزايا التي تنتج عن اللجوء املبكر لل�صفافية وال�صمولية يف امل�صروع. منها اأن اإ�صراك 

حمل  والق�صايا  املجالت  نطاق  تو�صيع  على  �صيعمل  م�صتمر،  ب�صكل  العامة  وتدقيق 

البحث، وزيادة املعلومات الواردة اإىل القائمني على عملية التقييم، وتقليل خماطر 

عدم احليادية اأو التهام بالنحياز جلهة معينة. ومنها اأي�صًا: اأن اإ�صراك العامة يف 

امل�صروع وتعريفهم به، يوؤدي اإىل ات�صاع ”ملكية” امل�صروع خارج نطاق القائمني عليه. 

واأخريًا، كلما بداأت عملية جمع املعلومات وال�صت�صارات ب�صورة مبكرًة، كانت عملية 

ن�صر النتائج الأخرية اأكرث فاعلية، وزاد ا�صتعداد النا�س للتعامل معها بجدية اأكرث.

املهتمة  االأح��زاب  وكل  العامة  اإ�سراك  موؤهلني،  كانوا  املُقيِّمني، مهما  كل من  على  ينبغي 

عدم  يقلل خماطر  به،  وتعريفهم   امل�سروع  يف  العامة  اإ�سراك  واإن  االإمكان.  بقدر  باالأمر 

احليادية، اأو االتهام باالنحياز جلهة معينة، وتت�سع ”ملكية” امل�سروع خارج نطاق القائمني 

عليه.

وتنح�صر الو�صائل التي ميكن من خاللها اإ�صراك قطاع عري�س من العامة يف امل�صروع   ]50[

يف: جمموعات البحث، وور�س العمل ال�صت�صارية، وال�صتطالعات التداولية. وُتفيد 

اأو  املختلفة،  باملجموعات  الأفكار واخلربات اخلا�صة  البحث يف عر�س  جمموعات  

الأقليات املوجودة يف املجتمع الأكرب، عالوة على جمع الآراء اخلا�صة بق�صايا معينة. 

بكرثة  ال��راأي  ا�صتطالعات  اآ�صيا  جنوب  يف  جريت 
ُ
اأ التي  الدرا�صة  ا�صتخدمت  وقد 

اخلا�صة  والدرا�صة  احلوار  جانب  اإىل  هناك،  تقيمها  مت  التي  اخلم�س  ال�صعوب  يف 

الدميقراطي  الأداء  مراقبة  هيئة  قامت  املتحدة،  اململكة  ويف   .)1٫1 املربع  )انظر 

بعمل �صل�صلة من ال�صتطالعات حول الق�صايا الدميقراطية، مدعومة يف ذلك بالثقة 

الكبرية يف ت�صكيل وتف�صري الأ�صئلة املطروحة. ويف اأيرلندة مت عمل م�صح ملوقف الراأي 

العام من الدميقراطية و�صيادة القانون يف بداية امل�صروع، واأدت النتائج املميزة اإىل 

اأمكن  اإذا  املبادرات،  تلك  مثل  وُت�صفي  لإطالقه.  الدعاية  به من  باأ�س  ل  قدر  عمل 

توفري التمويل الالزم لها، قدرا كبريا من ال�صرعية على عملية تقييم الدميقراطية، 

حاليًا،  املوجودة  ال�صتطالعات  ا�صتخدام  اأي�صًا  وميكن  دقة.  اأكرث  النتائج  وجتعل 

انحياز حمتمل يف  اأي  اأو  للم�صتطلعني،  الداخلية  اإىل الفرتا�صات  النتباه  ولكن مع 

طريقة و�صع الأ�صئلة، وحجم العينة، والأ�صئلة املت�صابهة.

املراحل الأ�شا�شية لعملية التقييم

عليه  حتتوي  ما  وا�صتك�صاف  نف�صها،  التقييم  عملية  اإىل  الآن  لالنتقال  الوقت  حان   ]51[

ب�صورة م�صتفي�صة. ولقد اخرتنا يف اجلزء التايل ثالثة اأق�صام للتحليل: )اأ( القرارات 

الأولية التي �صتحدد اجتاه التقييم، والتي قد حتدد اأي�صًا جدول الأعمال لور�صة العمل 

ال�صت�صارية؛ )ب( عملية جمع البيانات وحتليلها وتنظيمها، والتي متثل جوهرعملية 

التقييم؛ )ج( عقد ور�صة عمل وطنية ملراجعة التقرير والنتائج املتوقعة منه.

القرارات التمهيدية لعملية التقييم

يو�صح ال�صكل رقم 1٫1. الربنامج املتعلق بالق�صايا التي يجب مناق�صتها، والقرارات   ]52[

باأنها ور�صة  الواجب اتخاذها، يف مرحلة مبكرة من عملية التقييم. وميكننا القول 

عمل توجيهية مع جمموعة ا�صت�صارية. هناك تداخل وارتباط بني كثري من م�صائل 

املمار�صة، مثل القرارات املتعلقة باإحدى الق�صايا، والتي قد تعرقل يف نف�س الوقت 

املالية  امل��وارد  كانت  اإذا  اأنه  والوا�صح  اأخ��رى.  بق�صية  مرتبطة  اختيارات  تكمل  اأو 

املخ�ص�صة للم�صروع متوا�صعة، ومل يكن هناك �صبيل لتوفري موارد اإ�صافية، �صيظهر 

ب�صورة  الق�صايا  بتق�صيم  قمنا  ولقد  ال��ق��رارات.  اتخاذ  عملية  خ��الل  ذل��ك  تاأثري 

القرارات”،  ”ب�صجرة  ي�صمى  فيما  متتابعة،  منطقية  ب�صورة  وترتيبها  منف�صلة، 

لتكون دلياًل اإر�صاديًا. و�صنناق�س كل م�صاألة باإيجاز يف ال�صفحات التالية.
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مربع )1٫1.(:

 التعبئة  لطريقة العمل التعددية: م�صروع تقييم الدميقراطية يف جنوب اآ�صيا

تعمد القائمون على عملية تقييم الدميقراطية يف جنوب اآ�صيا، تبني اإ�صرتاتيجية تعتمد على تعدد املناهج. 

لي�س لأن الهدف كان عمل درا�صة مقارنة للدميقراطية يف خم�س دول - بنجالدي�س، والهند، والنيبال، 

وباك�صتان، و�صريالنكا - والتي كانت يف مراحل خمتلفة من التطور الدميقراطي، واإمنا كان ذلك اأي�صًا ب�صبب 

العتقاد الرا�صخ، اأن املنهج الأحادي �صيعطي �صورة جزئية للو�صع احلقيقي فقط، وقراءة �صطحية حلقيقة 

معقدة. فاملنظور الأحادي يت�صم بالق�صور.

كانت نقطة البداية املعرفية للدرا�صة تفرت�س اأنه  لبد اأن نلجاأ اإىل الجتاهني الكمي والكيفي يف الوقت 

نف�صه، لنح�صل على نتيجة اأكرث �صمولية للدميقراطية القائمة يف جنوب اآ�صيا. ويكمن التحدي هنا يف كيفية 

دمج نتائج الجتاهات املختلفة لتقدمي ق�صة مرتابطة. وقد واجهتنا بع�س ال�صعوبات هنا. فلقد تبنت 

الدرا�صة اأربعة م�صارات بحثية: )اأ( عمل م�صح للقطاعات املختلفة؛ )ب( احلوار؛ )ج( التقييمات النوعية 

امل�صابهة لإطار تقييم الدميقراطية؛ )د( الدرا�صات اخلا�صة. وقد األقى كل م�صار ال�صوء على �صريحة خمتلفة 

من احلقيقة ال�صيا�صية.

اجته امل�صح املتعدد القطاعات لجتاهات املواطنني حول الق�صايا ال�صيا�صية يف جنوب اآ�صيا، وكان امل�صار 

الرئي�س يف التحقيق يف اآراء املواطنني حول عدد من الق�صايا، مثل معنى الدميقراطية، والثقة يف املوؤ�ص�صات، 

وم�صتويات الن�صاط، والأمن، وهكذا. وقد نتج عنه جمموعة �صخمة من البيانات، التي تعك�س املواقف املتباينة 

والأفكار اخلا�صة بقطاعات خمتلفة من ال�صعب، حول الدميقراطية يف جنوب اآ�صيا.

حاول م�صار احلوار ا�صتنباط اآراء النا�س من خالل منظمات املجتمع املدين واحلركات ال�صيا�صية، حول تفعيل 

الدميقراطية يف جنوب اآ�صيا. ومبا اأن الو�صع يفر�س على هوؤلء النا�صطني القيام بحمالت توعية وتعبئة 

اجلماهري، فلديهم وجهات نظر خمتلفة حول الرقابة على ال�صلطة وحكم ال�صعب. وتلك الآراء �صرورية 

لكتمال ال�صورة املاأخوذة من امل�صح املقطعي ال�صابق. وُيعطي احلوار قراءة مت�صائمة اإىل حد كبري مل�صاألة 

تفعيل الدميقراطية )انظر التعليقات يف املربع رقم 3٫1(.

اعتمد التقييم النوعي على الإطار الذي طورته املوؤ�ص�صة الدولية للدميقراطية والنتخابات، حيث ُطلب من 

اخلرباء الإجابة على الأ�صئلة املطروحة عليهم. 

ثم اتبعنا املنهجية نف�صها لإطار تقييم الدميقراطية.

اأما الدرا�صات اخلا�صة، فكان الغر�س منها هو اإ�صفاء مزيد من العمق على بع�س اجلوانب لق�صية تفعيل 

الدميقراطية يف جنوب اآ�صيا، وخا�صة تلك التي تعد ”من احلقائق غري املنا�صبة”. ون�صري بذلك اإىل الألغاز 

واملتناق�صات التي تظهر حينما حتاول كل دولة تطويع الدميقراطية، وتكييف الدولة نف�صها مع مبادئ 

الدميقراطية. ومتثل تلك الدرا�صات امل�صتفي�صة حتديات نظرية - ”حقائق غري منا�صبة” - للمناق�صات 

العاملية حول الدميقراطية، حيث اأن الأمر غري وا�صح، فيما اإذا كانت متثل خطوة للتقدم اأم الرتاجع على 

طريق تر�صيخ اأ�ص�س الدميقراطية.

�صكل )1٫1(: القرارات التمهيدية للتقييم

الغر�ش من التقييم

املحتوى والأولويات

عالمات ومقارنات لتوجيه 

التقييم

الرتتيبات ل�شت�شارة ا�شحاب 

امل�شلحة

ا�شرتاتيجية الرتويج

الدمج مع عملية الإ�شالح

الإطار الزمني للم�شروع

موارد امليزانية والقيود

و�شائل ن�شر النتائج

نطاق امل�شادر املطلوبة

اختيار املقيمني وتق�شيم العمل

رفع الوعي

التاأثري على الراأي العام

و�صع جدول الأعمال لعملية الإ�صالح

تقييم الربنامج

الإطار الكامل/اأق�صام خمتارة

ق�صايا اإ�صافية

�صابقة / م�صتقبلية

داخل الدولة / خارجية

حكومي / غري حكومي

داخل الدولة / خارجية

تقرير اأحادي / الربنامج املتداول

الإطار الزمني للحدث / للعمل

م�صتمر بني بداية ونهاية امل�صروع

الختيار من خيارات خمتلفة - جدول 1٫5

حتديد املهام وفقًا للميزانية / البحث عن 

املوارد املنا�صبة وفقًا للمهمة

درا�صة مكتبية متهيدية

بيانات نوعية 

مثل جمموعات 

الرتكيز

حالت 

الدرا�صة

بيانات كمية املقابالت 

مع العامة/النخبة، 

والإح�صائيات الجتماعية 

والقت�صادية والإدارية

موارد موجودة / ا�صت�صدار بيانات جديدة

املعاهد الأكادميية والبحثية

منظمات غري حكومية، وحمامون، و�صحفيون، وهكذا

م�صوؤولون حكوميون، وزراء، وموؤ�ص�صات وطنية حلقوق الإن�صان

اختيار الو�صط اللغوي

املطبوعات / املواقع اللكرتونية

ا�صتخدام امللخ�صات التنفيذية وامللحقات
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)اأ( الغر�ش من التقييم

اإن اخليارات املُدرجة هنا ل ي�صتبعد بع�صها بع�صًا، حيث ميكن بب�صاطة عمل جدول    ]53[

اأعمال اأو برنامج تقييم لهدف اأكرب، وهو التاأثري على الراأي العام بخ�صو�س تفعيل 

الدميقراطية يف الدولة. اإل اأنه من ال�صروري يف البداية اأن ن�صل اإىل ت�صور وا�صح 

ومتفق عليه لالأهداف الأ�صا�صية للتقييم، لأن ذلك من �صاأنه اأن يجعل ال�صورة اأكرث 

و�صوحًا للجمهور، وخا�صة اجلهات التي ميكن اأن متدنا بالتمويل. وتلعب القرارات 

هنا دورًا يف ت�صكيل ما يلي من خطوات. وخا�صة اأن الإطار الزمني للم�صروع يعتمد 

على هدفه املحدد. وبالتايل قد يكون الهدف الأو�صع للتاأثري على الراأي العام حول 

الدميقراطية يف الدولة، هو اإدخال املطبوعات التي حتتوي على النتائج يف املناف�صات 

النتخابية، اأو يف اأية منا�صبة وطنية اأخرى ميكن اأن ي�صارك فيها التقييم. وبالن�صبة 

التقييم كثريًا على  اأن يركز  بالإ�صالح، ل بد  اأكرث دقة  ُتعنى ب�صكل  التي  لالأهداف 

ي�صمل  وقد  ال�صعب.  اآراء  ملعرفة  زمني  و�صع جدول  مع  الد�صتوري،  الإ�صالح  عملية 

يتم  زمني  جدول  مع  التعامل  جاريًا،  فيها  العمل  يزال  ل  التي  الإ�صالحات  تقييم 

تعديله بعد اأن مت التفاق عليه �صابقًا ب�صورة ر�صمية.

وتقدم هذه الأمثلة مناذج مقرتحه فقط. واملهم هو مالحظة العالقة التكاملية بني    ]54[

التي  الأخرى  النقاط  ومن  الن�صر.  وتوقيت  واأ�صلوبه  وحمتواه،  التقييم  من  الغر�س 

ميكن الهتمام بها هنا هو جدول الأعمال املحتمل لعملية الإ�صالح، فمن الأف�صل 

ا�صتخدام تقييم الدميقراطية لتحديد اأولويات الإ�صالح، اأو لتو�صيح مبادئ توجيه 

عملية الإ�صالح، بدًل من اللجوء اإىل اقرتاحات دقيقة اأو مناذج للتغيري. اأما م�صاوئ 

الختيار الثاين فهي اأن ينظر لعملية التقييم برمتها على اأنها غري واقعية من قبل من 

ليتفقون مع القرتاحات املحددة لالإ�صالح الذي مت، حتى واإن تعاطفوا من ناحية 

اأخرى مع الهدف الأكرب لها. وقد يلفت التقييم على �صبيل املثال، النتباه اإىل نقاط 

الق�صور يف نظام الفائز الأول النتخابي، من وجهة النظر الدميقراطية يف �صياق 

دولة معينة. ولكن الأمر لبد واأن يتوقف هنا، ول ميتد اإىل اقرتاح بدائل اأخرى قد 

تكون اأكرث اإثارة للجدل، لأن جلميع الأنظمة النتخابية عيوبها. قد تكون القرتاحات 

املحددة لالإ�صالح جدوًل مكماًل لالأعمال البحثية، ولكن يجب اإق�صاءها من التقييم 

نف�صه )انظر ق�صم: ”من التقييم اإىل الإ�صالح” يف الأ�صفل، الفقرات 11-110(.

)ب( حمتوى التقييم واأولوياته

لقد اعرتفنا من قبل، اأن الإطار التقييمي الذي نقدمه هنا يت�صم بكرثة التفا�صيل،   ]55[

وقد يبدو للوهلة الأوىل حمبطًا ب�صبب كرب حجمه. وتكمن مميزاته يف كونه كاماًل، 

يف  الدولة  يف  الدميقراطية  احلياة  جوانب  كل  تتبع  خالله  من  ميكن  اأ�صلوبًا  ويتبع 

واملعلومات  املطلوبة  اخل��ربات  تواجد  اإمكانية  اأي�صًا،  املميزات  ومن  واح��د.  �صياق 

ال�صرورية لالإجابة على الأ�صئلة يف الدولة نف�صها، وتكمن امل�صكلة يف حتديد وجمع 

اإىل  الو�صول  ي�صتطيع  قانوين  خبري  وج��ود  من  لبد  وبالتايل  بع�صه.  مع  ذلك  كل 

للق�صم  الإن�صان  القانون، وحمامي حقوق  ب�صيادة  املتعلقة باجلزء اخلا�س  البيانات 

اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، وحملل انتخابي للق�صم اخلا�س بحرية ونزاهة 

النتخابات، وهكذا. ومن هنا يظهر اأن املهمة التي كانت تبدو �صعبة يف بادئ الأمر، 

ميكن اأن نتعامل معها مبجرد اأن نقوم بتفكيكها اإىل مكوناتها الرئي�صة. وهو ما فعله 

معهد البحوث الجتماعية وال�صيا�صية املتقدمة يف تقييمه يف لتفيا Latvia . ولكن 

يف النهاية اإعادة جمع ذلك كله مرة اأخرى مهمة �صعبة ومعقدة.

الإط��ار  خ��الل  م��ن  والنتخابات  للدميقراطية  الدولية  املوؤ�ص�صة  خ��ربة  واق��ع  م��ن    ]56[

من  مكونة  جمموعة  اأن  يت�صح  خمتلفة،  دول  من  خرباء  مع  طورته  الذي  التقييمي 

اإىل  بحثية، حتتاج  ويعملون مب�صاعدة  املختلفة  اأ�صخا�س من ذوي اخلربات   4 اأو   3

6 اأ�صهر على الأقل، ل�صتكمال التقييم التمهيدي الذي يغطي الإطار بالكامل. ولكن 

بع�س  اأن هناك  يعني  بالفعل، كما  املوجودة  واملوارد  البيانات  ا�صتخدام  ي�صمل  هذا 

الأ�صئلة التي �صوف حتظى باإجابة كاملة اأكرث من غريها. فا�صت�صدار بيانات حديثة 

مثاًل من خالل ا�صتطالعات الراأي، اأو من خالل و�صع عالمات اأداء ت�صاورية مميزة  

�صي�صتهلك  هذا  كل  اأخ��رى،  بحثية  اأ�صكال  خالل  من  اأو  امل�صتهلكني،  جمموعات  مع 

الكثري من الوقت واملال. فالعتماد الأكرب اإذن يكون على مدى عمق الق�صايا التي 

يتم درا�صتها.

حتتاج جمموعة مكونة من 3 اأو 4 اأ�سخا�س بخربات خمتلفة وم�ساعدة بحثية، اإىل فرتة 6 

اأ�سهر على االأقل، ال�ستكمال التقييم التمهيدي الذي يغطي االإطار بالكامل. اإن ا�ست�سدار 

بيانات حديثة من خالل عالمات االأداء الت�ساورية مع جمموعات امل�ستهلكني، اأو اأي �سكل 

اآخر من اأ�سكال البحث �سيكون ُمكلفاً وم�ستهلكاً للوقت ب�سكل كبري

اإذا ثبت اأن هناك عجزًا يف املوارد والوقت الالزم لإمتام التقييم بالكامل، ف�صيكون   ]57[

اختيار  هو  اإحداها  ما.  نوع  من  اختيار  على  كلها  وتعتمد  احتمالت،  عدة  هناك 

ال�صيا�صية،  وال�صاحة  ال�صعب  لعامة  بالن�صبة  اأهمية  الأك��رث  الأق�صام  اأو  الق�صايا 

ب�صكل  الختيار  يتم  اأن  املنهج،  هذا  اإتباع  مت  اإذا  ال�صروري  ومن  عليها.  والرتكيز 

وا�صح، ويف �صياق الإطار العام، حتى نتمكن من معرفة �صري اجتاه التقييم يف �صياق 
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احلياة الدميقراطية يف الدولة. واإذا ُفقد الرتابط بني التقييم وال�صياق لأي �صبب، 

فهناك خطر اأن يخرج التقييم اأحادي اجلانب اأو غري مكتمل. لذا فمن ال�صروري اأن 

اإبراز جمموعة الق�صايا  اأغرا�س تقييم الدميقراطية هو  اأن من  ن�صع يف اعتبارنا، 

التي طاملا اأغفلها الراأي العام.

الق�صايا  بع�س  اختيار  مع  املتجدد”،  ”الربنامج  فهي  الثانية،  الإ�صرتاتيجية  اأما    ]58[

والأق�صام املختلفة بالتتابع، وفق ما ت�صمح به املوارد والوقت. وهذا هو املنهج الذي 

اتبعته منظمة مراقبة الأداء الدميقراطي يف اململكة املتحدة والفلبني. بداأت املنظمة 

التحقيق يف  املُ�صي يف  قبل  املواطنني،  بالتحقق من حالة حقوق  املتحدة  اململكة  يف 

عمل املوؤ�ص�صات ال�صيا�صية املركزية يف الدولة، مع ن�صر نتائج كل منها يف جملدات 

اأبحاث  من  موؤقتة  مبطبوعات  ال�صخمة  الدرا�صات  هذه  اإكمال  مت  وقد  منف�صلة. 

ن�صر  على  �صاعد  مما  الإ�صالح،  مب�صاألة  ومتعلقة  حتديدا  اأكرث  ق�صايا  حول  اأ�صلية 

عملية املراقبة بني النا�س قبل ا�صتكمال باقي الدرا�صات. ومت يف الفلبني تخ�صي�س 

متويل ب�صيط لتنفيذ كل من الركائزالأربعة لالإطار التقييمي على حدة، وبعد ذلك 

اأمكن ا�صتكمال الإطار بالكامل على مدار فرتة زمنية اأطول.

وقد مت بناء التقييم يف اأ�صرتاليا على �صل�صلة من امل�صروعات البحثية حول الق�صايا    ]59[

ومتثيل  ال�صيا�صي،  التمويل  ومنها  الدولة،  يف  للدميقراطية  بالن�صبة  تعدالأهم  التي 

الأقليات، ومدى خدمة الدميقراطية لق�صايا املراأة، وغريها من الق�صايا.

اإذا ثبت وجود عجًز يف املوارد والوقت الالزمني الإمتام التقييم ب�سورة كاملة، ميكن الرتكيز 

اأو  بامل�سلحة العامة واجلوانب ال�سيا�سية،  وارتباطاً  على الق�سايا واالأق�سام االأكرث بروزاً 

يتم تنفيذ االإطار التقييمي على مراحل متتابعة.

مع  متوافقا  يكون اخليار  اأن  بد من مراعاة  املقاربات، ل  اأي من هذه  تبني  اإذا مت   ]60[

الغر�س املحدد له، والإطار الزمني املقرتح، والتاأثري املنتظر للتقييم. و�صتعتمد تلك 

تعميمها  ي�صُعب  والتي  بالدولة،  اخلا�صة  العتبارات  على  احلال  بطبيعة  الأهداف 

هنا. وبالطريقة نف�صها، قد يكون هناك ق�صايا مميزة اأو اأ�صئلة حتتاج للتدقيق، والتي 

قد ل ي�صملها الإطار التقييمي بالقدر املطلوب. ولذلك تعد عملية اإ�صافة اأ�صئلة، اأو 

اإعادة �صياغة الأ�صئلة املوجودة مهمة مرتوكة لكل دولة، مع الأخذ يف العتبار اأهمية 

اللتزام بالتقييم، لأغرا�س املقارنة مع التقييمات التي اأجريت يف بلدان اأخرى.

التقييم  يت�سمنها  ال  والتي  دول��ة،  بكل  املتعلقة  االعتبارات  اأو  الق�سايا  بع�س  حتتاج  قد 

ب�سورة كاملة، اإىل حتقيقات اإ�سافية. ولذا ُترتك م�ساألة اإ�سافة اأو تعديل االأ�سئلة للتقدير 

املحلي.

)ج( مقايي�ش اأو مقارنات لتوجيه العملية

التي  املحتملة،  املقارنات  اأو  املقايي�س  و�صوح  اأهمية  عن  �صابقا  احلديث  مت  لقد    ]61[

�صيتم حتديد م�صتوى الدميقراطية يف الدولة على اأ�صا�صها. وقد ا�صتف�صنا يف �صرح 

اأكدنا على فائدة الدمج بني الإطار  1٫4. كما  الحتمالت املمكنة يف اجلدول رقم 

املرجعي املرتبط باأحداث �صابقة لر�صم خطوات التقدم املحتمل، مع املقيا�س الذي 

كما  اإليها.  الو�صول  اأمكن  التي  امل�صتويات  لتحديد  امل�صتقبل،  اأو  باحلا�صر  يرتبط 

�صنناق�س ال�صعوبات العملية املحتملة املرتبطة بالختيارات املختلفة.

اإن الغر�س الأ�صا�صي من اختيار نقطة مرجعية يف تاريخ الدولة، هو اإ�صفاء البعد    ]62[

التاريخي على التقييم، حتى ل يعتربه بع�س النا�س جمرد �صورة غري مرتبطة بالواقع 

احلقيقي للدولة؛ عالوة على تقييم م�صتوى التقدم املحتمل. هناك م�صكلتان تطرحان 

ت�صلح  التي  املنا�صبة  الزمنية  النقطة  اختيار  كيفية  الأوىل يف  تتمثل  نف�صيهما هنا: 

كمرجع؛ وتتمثل الثانية يف كيفية عمل مقارنة فعالة مع غياب اأي تقييم نظامي للفرتة 

اإىل درجة كبرية يف حالة  اأقل حدة  امل�صكلة  وتعد هذه  درا�صتها.  يتم  التي  ال�صابقة 

ال�صتبدادي  النظام  من  الدولة  حتول  فنقطة  بالدميقراطية:  العهد  حديثة  البالد 

اإىل النظام الدميقراطي متثل النقطة املنا�صبة التي ميكن اتخاذها كمرجع. وهناك 

اأي�صًا ما ميكن اأن نعتربه اإجماعًا عامًا حول نقاط الق�صور املتعلقة بالنظام ال�صابق، 

والذي ميثل اأ�صا�صًا ميكن قيا�س التغيري بناء عليه. واأخريًا، غالبًا ما �صيكون هناك 

برناجما لالإ�صالح الد�صتوري واإ�صالح القطاع العام، و�صتتوفر املواد الكافية للحكم 

على مدى فعاليته. اأما البلدان التي تاأ�صلت فيها الدميقراطية منذ فرتة، فقد يكون 

اختيار نقطة تاريخية م�صاألة ع�صوائية اإىل حد ما، ولذا يكون املنطق املرتتب عليها 

اأو  د�صتوري  جوهري   تغيري  فيها  حدث  نقطة  اإىل  ت�صري  كانت  اإذا  اإل  ج��دوى،  اأقل 

�صيا�صي يف التاريخ احلديث للدولة.

م�ستوى  تقييم  اأ�سا�سها  على  يتم  ال��ت��ي  امل��ق��ارن��ة  اإج����راء  اأو  املقايي�س،  اخ��ت��ي��ار  م��ن  الب��د 

اأو  الدميقراطية ب�سكل �سليم. وقد يكون ذلك نقطة مرجعية يف تاريخ الدولة احلديث، 

معايري م�ستهدفه داخلية اأو خارجية.
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غالبًا ما يوؤدي اختيار املعايري امل�شتهدفة كقواعد للمقارنة اإىل نتائج مثرية للجدل.    ]63[

املقايي�س  من  اأك��رب  ب�صرعية  املحلية  املقايي�ش  تتمتع  �صبق،  ما  يف  اقرتحنا  وكما 

ا�صتخدام  يبدو  وقد  بالدميقراطية.  العهد  حديثة  ال��دول  يف  وخا�صة  اخلارجية، 

اأن  اأداء احلكومة مقيا�صًا منا�صبًا لتقييم الدميقراطية. غري  التوقعات العامة حول 

هناك بع�س ال�صعوبات العملية، اأحدها هو اأن الدليل الوا�صح لتلك التوقعات قد ل 

بيانات  املطلوبة جلمع  واملوارد  التكلفة  ارتفاع  اإىل  اإ�صافة  العام،  املجال  يتواجد يف 

اأو غريها من  اأو تنظيم نقا�س ملجموعات بحثية،  من خالل عمل درا�صات جديدة، 

النتائج  تاأتي  العام، قد  الراأي  واإذا مت جتميع الدليل من  اأن�صطة امل�صاركة الأخرى. 

غام�صة اأو غري وا�صحة املعامل، خا�صة يف ق�صايا مثل الإجنازات الداخلية للحكومة، 

البيانات من  يوؤدي جتميع  اأخرى  ناحية  ومن  العامة.  بتو�صيل اخلدمات  ومقارنتها 

توقعات عامة ال�صعب بخ�صو�س احلكومة يف الق�صايا املنا�صبة، اإىل توفر مادة جيدة 

لتقييم الدميقراطية، خا�صة حينما يكون ذلك مقرتنًا بتقييم النا�س اأنف�صهم، حول 

مدى مطابقة تلك التوقعات ملا مت حتقيقه على اأر�س الواقع.

من  العامة،  احلياة  جمالت  لبع�س  الر�شمية  الأه��داف  حتديد  اإ�صرتاتيجية  تعد    ]64[

ال�صرتاتيجيات املكملة ملا �صبق، وهي اأقل تكلفة، وميكن ا�صتخدامها كمقيا�س حمتمل. 

وحتتوي اأغلب الد�صاتري على فقرات خا�صة باحلقوق وامل�صوؤوليات، ومن ال�صروري 

التحقق من مدى تطبيق كل ذلك على اأر�س الواقع. ت�صع احلكومات نف�صها املعايري 

للم�صوؤولني  �صلوكية  معايري  وهي   - العامة  احلياة  املجالت يف  ملختلف  الأه��داف  اأو 

احلكوميني، اأو ملمار�صات احلكومة املفتوحة، اأو الأهداف امل�صتقبلية لتح�صني ال�صحة 

العامة  اخلدمات  لتقدمي  باملواطنني  املتعلقة  واملواثيق  الفقر؛  مكافحة  اأو  والتعليم، 

لهم؛ والأهداف والبيانات مبختلف اأنواعها. ومرة اأخرى فاإن حتديد كل تلك النقاط 

وربطها ب�صكل منظم  مع الإطار التقييمي، ميكن اأن يكون جزءًا هامًا يف حد ذاته من 

عملية التقييم. هذا اإ�صافة اإىل اأنه ل يوجد ما ميكن اأن يتمتع ب�صرعية اأكرث من تقييم 

املوؤ�ص�صات، وفقًا للمقايي�س التي تتبناها تلك املوؤ�ص�صات نف�صها، حتى واإن كان الغر�س 

منها هو جمرد الدعاية اأو العالقات العامة.

وتعتمد فعالية املعايري امل�شتوردة من اخلارج يف الأ�صا�س على مدى تقبل الراأي العام    ]65[

املحلي لها. فاإذا كان هناك مقارنات طبيعية اإقليمية اأو غريها، يرجع اإليها النا�س 

املحلية  الأو�صاع  مع  ملقارنتها  ا�صتخدامها  اإذن  فيمكن  اعتيادي،  ب�صكل  الدولة  يف 

كمعيار للممار�صات اجليدة، ميكن تطبيقه بغر�س التقييم. اأما بالن�صبة للدول التي 

ل تتمتع بعالقات طيبة مع جريانها، فقد يوؤدي هذا املنهج اإىل نتائج عك�صية. ومن 

ال�صعوبات العملية امل�صهورة يف جداول املقارنة هذه هي التوحيد يف القيا�س: حيث 

تختلف اأ�صاليب جمع البيانات باختالف الدولة، وقد يوؤدي اختالف ال�صياق والأهمية 

اإىل عدم وجود اأوجه حقيقية للمقارنة.

تنطبق مثل هذه املوا�صفات على املعايري الدولية، والأمثلة اخلا�صة باملمار�صة اجليدة،    ]66[

والتي جمعناها يف ال�صف الرابع من اإطارنا التقييمي. والتي مل يتم تطويرها كلها 

اأحد  البحث  الدولة مو�صوع  تكون  اأن  والتي ميكن  اأو دولية،  من قبل هيئات ر�صمية 

اأع�صائها. ولي�س بال�صرورة اأن تتمتع تلك املعايري بال�صرعية يف الدولة نف�صها. ومع 

الإقليمي  امل�صتويني  على  ومعروفة  جيد،  ب�صكل  مو�صوعة  املعايري  كانت  فكلما  هذا، 

اإليه هو التطبيق الدقيق لها،  والدويل، فهي متثل موردًا قيمًا بال �صك. وما نحتاج 

واملنطلق من العرتاف بظروف ال�صياق اخلا�س بالدولة، مثل الإطار الزمني للتطور 

الدميقراطي يف الدولة، وم�صتوى التنمية القت�صادية. 

الدولية  التفاقيات  اختيار  هي  عندها،  البدء  ميكن  التي  املفيدة  النقاط  وم��ن   

والإقليمية الأ�صا�صية التي مت حتديدها يف ال�صف الرابع لإطارنا، والتي وقعت عليها 

الدولة، ومعرفة التحفظات اأو املوا�صفات التي وقعت من خاللها عليها. و�صتعمل تلك 

ت�صعى  التي  للمعايري  بالن�صبة  الر�صمي  الدولة  موقع  على حتديد  الأقل  على  امل�صاألة 

التفاقيات اإىل تر�صيخها.

وكما �صرحنا يف ال�صابق، هناك معايري دولية اأكرث قبوًل لبع�س اأق�صام اإطارنا التقييمي    ]67[

وطالبي  والالجئني،  جوانبها،  بكل  الإن�صان  حقوق  ملفات  تغطية  مثل:  غريها،  من 

اتفاق  اإىل  التو�صل  اأما  والبيئية، وغريها.  ال�صيا�صي، والأهداف الجتماعية  اللجوء 

ب�صاأن املعايري اخلا�صة باملوؤ�ص�صات ال�صيا�صية، فهو الأمر الأ�صعب بال �صك، حتى مع 

توقيع اجلهات الت�صريعية يف عدد كبري من الدول على اإعالن الحتاد الربملاين الدويل 

لل�صاحة  املميزة  اخل�صائ�س  فمن  هذا  ومع  والنزيهة.  احل��رة  النتخابات  ملعايري 

اأو  اأو وطنية - ر�صمية  اإقليمية  اأو  دولية  �صواء  الكيانات،  اأن جميع  الدولية احلالية، 

مدنية - تنخرط يف و�صع معايري موحدة ل�صتى جوانب احلياة العامة؛ ومن املنتظر 

اأن يزداد قبول تلك املعايري على امل�صتوى الدويل خالل ال�صنوات القادمة.

تتمتع معايري االأهداف الداخلية ب�سرعية اأكرب من اخلارجية. وت�سمل التوقعات العامة 

اأداء احلكومة )اإذا توفرت ال�سواهد(، والفقرات اخلا�سة باحلقوق والواجبات التي  حول 

يت�سمنها الد�ستور، واالأهداف الر�سمية.



5253

املوؤ�ص�صة الدولية للدميقراطية والنتخاباتتقييم نوعية الدميقراطية: دليل اإر�صادي

واأخريًا، ويف �صوء ما ميكن و�صفه باأنه خليط غري متكافئ من املقايي�س اأو املعايري،    ]68[

نتوقع ن�صوء اتفاق على تلك املعايري خالل فرتة التقييم، واأن ت�صبح اأكرث و�صوحًا يف 

بع�س الأق�صام والق�صايا اأكرث من غريها. واملهم يف البداية هو اأن نكون على دراية 

بنطاق اخليارات املتاحة، وما تنطوي عليه، كنوع من النقا�س املبكر.

)د( اختيار املُقيِّمني وتق�شيم العمل.

لتغطية  تنوع كبري يف اخلربات،  اإىل  الدميقراطية كما ذكرنا،  تقييم  حتتاج عملية   ]69[

اأق�صام خمتلفة من الإطار. و�صيتناول املُقيِّمون من بينها اأمورا مثل حقوق الإن�صان، 

وو�صائل  بالعمل،  املتعلقة  والق�صايا  الجتماعية  والق�صايا  القانونية،  وال�صوؤون 

الإعالم، والراأي العام، عالوة على اجلوانب املوؤ�ص�صية لل�صيا�صة وامل�صاركة ال�صعبية. 

اأن يتكون فريق املقيِّمني من جمموعة من خمتلف التخ�ص�صات، والتي قد  وينبغي 

ت�صم حمامني، و�صحفيني، واأكادمييني ممن يعملون يف جمال العلوم الجتماعية.

اإذا قمنا ب�صرد املوا�صفات اجليدة التي من املفرت�س اأن تتوافر يف املُقيِّمني، فقد يبدو    ]70[

الأمر وكاأننا نطلب جمموعة من الأبطال اخلارقني اأو ما �صابه ذلك! فمن الطبيعي 

نف�صه،  الوقت  ويف  وحتليلها.  البيانات  جتميع  يف  املهنية  باخلربة  ه��وؤلء  يتمتع  اأن 

تختلف عملية تقييم الدميقراطية عن كتابة مقال اأكادميي اأو �صحفي، وتنطوي على 

ا�صتعداد لت�صليط ال�صوء، على نقاط القوة وال�صعف للحياة الدميقراطية يف الدولة، 

كله مع احلفاظ على احليادية  يتم ذلك  اأن  ولبد  �صامل.  تقييمي  اإطار  با�صتخدام 

الكتابة،  مبهارات  التمتع  �صرورة  مع  بالنحياز،  التهام  لتجنب  والنزاهة  الكافية 

ليخرج التقرير ب�صورة جيدة ومقبولة.

تعتمد مدى فعالية املعايري امل�ستوردة من اخلارج كثرياً على مدى تقبل الراأي العام املحلي 

لها. حيث ال تتمتع كل املعايري الدولية بال�سرعية يف كافة الدول؛ وقد تكون دولة معينة 

على  االتفاق  يتطلب  ع��ام،  وب�سكل  بنقاط حم��ددة؛  املتعلقة  االتفاقيات  على  غري موقعة 

معايري حمددة للموؤ�س�سات ال�سيا�سية اإىل وقت طويل جداً. وهناك معايري دولية يف بع�س 

تعد  واالنتخابات،  للدميقراطية  الدولية  املوؤ�س�سة  طورته  الذي  التقييمي  االإط��ار  اأق�سام 

مقبولة ب�سكل عام اأكرث من غريها.

ولقد تبنت املوؤ�ص�صة الدولية للدميقراطية والنتخابات، اأ�صلوبًا خا�صًا يف تقييماتها    ]71[

التجريبية، وهو اللجوء اإىل الباحثني ممن لديهم اخلربة يف املنهجية املطلوبة لعمل 

تقييم متهيدي منهجي، با�صتخدام امل�صادر املتعلقة بالدولة واملوارد الدولية، لو�صع 

نقطة انطالق، يبداأ من عندها اخلرباء يف الدولة نف�صها. كما مت جتهيز الدرا�صات 

املتعلقة  الفجوات  حتديد  يف  ذلك  �صاعد  وقد  منغوليا،  يف  للتقييم  اأي�صًا  املنهجية 

التقييم  م�صروع  اأجل  من  �صدها  من  لبد  والتي  الدولة،  حول  املطلوبة  باملعلومات 

)انظر اجلزء الثالث(. ومن ال�صروري اأن نذكر اأنه رغم اأهمية الدرا�صات النظرية 

بدياًل  اأبدًا  تعد  ل  فهي  نف�صها،  الدولة  من  التقييم  عملية  على  للقائمني  التمهيدية 

عن تقييمهم وخرباتهم. ول تعد م�صاألة تق�صيم التقييم اإىل ق�صمني على هذا النحو 

بال�صرورية اأو املطلوبة يف كل الأحيان.

)ه�( ا�شتخدام امل�شادر

-78 الفقرات  امل�صادر )انظر  ا�صتخدام  مل�صاألة  اأكرب  تف�صياًل  التايل  الق�صم  ي�صم    ]72[

88(. ويكفي اأن ننبه هنا اإىل بع�س الق�صايا اجلديرة بالذكر يف املناق�صات التمهيدية 

املتاحة  املوارد  كانت  اإذا  فيما  الأوىل  الق�صية  وتتمثل  ال�صت�صارية.  املجموعة  داخل 

النوع الذي يعد مكلفًا بالفعل، والذي  العام من  للراأي  كافية لعمل ا�صتطالع جديد 

اأخ��رى.  بحثية  اأو  ا�صت�صارية  منتديات  واإقامة  النا�س،  لآراء  �صامال  م�صحا  ي�صمل 

وتتلخ�س فائدة ذلك كله للتقييم، يف اأنه يحدد التوقعات العامة وقيا�س التقييم العام 

لأداء احلكومة اأو النظام احلاكم يف ما يتعلق مبجالت معينة، كما متت الإ�صارة اإىل 

ذلك من قبل. و�صت�صهم الدرا�صة النظرية التمهيدية ملا هو متاح بالفعل يف املجال 

العام ب�صكل فعال يف مثل هذا النقا�س.

واقع  ال�صت�صارية-من  املجموعة  بها  تقوم  اأن  ميكن  التي  الأخ��رى  امل�صاهمات  من    ]73[

اأو  اأواملنظمات  اجلهات  حتديد  هي  املمكنة،  باملوارد  اخلا�س  النقا�س  يف  اخلربة- 

الأفراد العاملني مبجال جمع وحتليل البيانات املتعلقة بتقييم الدميقراطية. وهناك 

حالت ميكن اأن توفر فيها جمموعات احلمالت الدعائية، اأو املنظمات املوجودة يف 

والدرا�صات  الر�صمية  الإح�صائيات  اإىل  كبرية،اإ�صافة  قيمة  ذات  معلومات  الدولة، 

الأكادميية، حيث حتتفظ بالبيانات ب�صفة منتظمة حول اأي خرق حلقوق الإن�صان، 

ذلك.  غري  اأو  ال�صحفيني،  على  الت�صييق  اأو  الف�صاد،  م�صتوى  اأو  ال�صجون،  حالة  اأو 

ولهذا فاإن حتديد تلك املنظمات وربطها بالتقييم يف مكانها املنا�صب، ميثل م�صدرًا 

اإ�صافيًا للمعلومات التي تخدم امل�صروع.

)و( الرتتيبات ال�شت�شارية مع اأ�شحاب امل�شلحة

اأ�صحاب  من  مو�صعة  ا�صت�صارية  اإ�صراك جمموعة  اأهمية  اإىل  �صبق  فيما  اأ�صرنا  لقد    ]74[

م�صودة  على  تعليقاتهم  من  وال�صتفادة  التقييمية،  العملية  بداية  منذ  امل�صلحة 

التقرير، وال�صتنتاجات التي متخ�س عنها التقرير يف النهاية. اأما م�صاألة ا�صتمرارية 
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تواجد هذه الهيئة اأو املجموعة ال�صت�صارية خالل عملية التقييم كلها ب�صفة منتظمة، 

قرارات  هناك  كانت  اإذا  وما  للم�صروع،  املحدد  الزمني  الإطار  اإىل  يرجع  اأمر  فهو 

�صرورية ل بد من اتخاذها ب�صاأن املو�صوع، اأو املحتوى، اأو التمويل يف اأثناء �صري العمل 

يف امل�صروع.

)ز( ن�شر النتائج وا�شرتاتيجية الرتويج

واجلدير   .108 -  96 الفقرات  العنوان يف  تندرج حتت هذا  التي  الق�صايا  ذكر  مت   ]75[

امل�صتهدفني  للقراء  امل�صروع  بداية  يف  كبري  اهتمام  تخ�صي�س  اأهمية  هنا،  بالذكر 

املن�صورات  اأو  املطبوعات  اأ�صكال  هي  وما  النتائج،  على  �صيطلع  من  اأو  النهاية،  يف 

املنا�صبة لذلك، وما اإذا كان يجب ترجمة اأي منها، وهكذا. كما ميكن اختيار النا�صر 

واإ�صرتاتيجية الرتويج يف مرحلة مبكرة. وعالوة على طبع ن�صخ ورقية من التقرير، 

فال بد من وجود ن�صخة اإلكرتونية على اأحد مواقع الإنرتنت )والتي ت�صم اأكرب قدر 

للعامة  ملخ�صات  وعمل  الإلكرتوين،  الربيد  عرب  وتوزيعها  الروابط(،  من  ممكن 

اإلكرتونية. وتتطلب كل هذه ال�صرتاتيجيات جميعها تخطيطًا  اأو  ن�صخ ورقية  ب�صكل 

م�صبقا.

)ح( الإطار الزمني واملوارد املالية

يعتمد الإطار الزمني للم�صروع ب�صكل كبري، على القرارات التي مت اتخاذها بالفعل    ]76[

نقطة  على  مبنيًا  التقييم  يكن  واإن مل  الذكر. حتى  �صالفة  الق�صايا  من  ب�صاأن عدد 

�صتتطلب  للدولة،  الد�صتوري  اأو  ال�صيا�صي  التطور  يف  ووا�صحة  حم��ددة  م�صتقبلية 

و�صتحدد  العمل.  برنامج  عنده  يكتمل  زمني  اإط��ار  و�صع  للتمويل،  املحتملة  امل��وارد 

املوارد بعد ذلك املقدار الذي ميكن بالفعل اأن يغطيه التقييم، اأو العمق الذي ميكن 

اأن ي�صل اإليه. ولبد من مراعاة التقدير املبدئي لتلك العتبارات املتعلقة باملوارد، 

لربنامج  النظر  من  لبد  الواقع،  ويف  املو�صعة.  ال�صت�صارية  املجموعة  اجتماع  قبل 

اأنها عملية مرتابطة  للم�صروع، على  الأولية  املرحلة  اتخاذها يف  القرارات املطلوب 

ومت�صلة ببع�صها، ولي�صت جمرد و�صع جدول اأعمال جلل�صة اجتماع واحد. ومع هذا، 

فمن ال�صروري اأن تخ�صع كل الق�صايا للت�صاور، واأن تكون نقطة تركيز يف ور�صة عمل 

من  ال�صتفادة  للم�صروع  يت�صنى  حتى  امل�صروع،  يف  امل�صلحة  اأ�صحاب  فيها  ي�صارك 

خرباتهم وات�صالتهم، وحتى يتم اختبار تلك الق�صايا على اأو�صع نطاق ممكن من 

وجهات النظر املختلفة.

من املهم اأن تُخ�سع كل الق�سايا للت�ساور، واأن واأن تكون مو�سع اأهتمام يف  ور�سة

من  اال�ستفادة  للم�سروع  يت�سنى  حتى  امل�سروع،  يف  امل�سلحة  اأ�سحاب  فيها  ي�سارك  عمل 

خرباتهم وعالقاتهم، وحتى يتم  اختبار تلك الق�سايا على اأو�سع نطاق ممكن من وجهات  

نظر خمتلفة.

جتميع البيانات، وحتليلها وتنظيمها

يتعلق هذا الق�صم بجوهر عملية تقييم الدميقراطية، ويحتوي على التوجيه الالزم   ]77[

من اأجل جمع البيانات وحتليلها. ويتوىل معظم املُقيِّمني و�صع اأ�صاليب العمل اخلا�صة 

بهم، ول توجد طريقة �صحيحة واحدة للعمل يف م�صروع ي�صتهلك الكثري من الوقت 

لت�صنيف  ت�صور  و�صع   )1٫2( التايل  ال�صكل  يف  حاولنا  ذلك،  ومع  اأي�صًا.  واجلهد 

املراحل واملهام، والذي ميكن اأن يكون مفيدًا يف عملية التقييم. ومرة اأخرى �صنناق�س 

كل مرحلة على التوايل وباخت�صار.

�صكل )1٫2(: مراحل جتميع وحتليل البيانات

عمل قائمة باملراجع

حتديد وت�شنيف البيانات

ترتيب البنود بح�شب الأولوية

كتابة م�شودة

حتديد املراجع املنا�صبة

جتميع وترميز امل�صادر

البحث يف امل�صادر عن كل �صوؤال

حتديد البيانات املنا�صبة

عمل ملخ�س بالأ�صناف وحتديد مواقعها حتت كل �صوؤال

حتديد املراجع اخلا�صة بكل م�صدر

ترتيب البنود املجمعة يف املرحلة ال�صابقة لكل �صوؤال بح�صب املو�صوع، اأو 

التاريخ، اأو اأي معيار اآخر

حتديد اأولويات البنود وفقًا لالأهمية

التاأكيد على اأن كل البنود مو�صوعة يف مكانها ال�صحيح مع ربطها بالأ�صئلة الأخرى

التحقق من اأي �صيء قد يكون غري دقيق، اأو غري منا�صب، وهكذا

حتديد الفجوات لعمل مزيد من البحث

تدوين املواد املجمعة لكل �صوؤال، وكتابة الن�س النهائي بعد التفاق على 

الأ�صلوب

اختيار الأ�صكال اخلا�صة بالقتبا�صات املوؤطرة واجلداول

عمل قائمة مرجعية لكل �صوؤال اأو ق�صم

)اأ( عمل قائمة باملراجع

اإن اأ�صهل طريقة لبناء قائمة باملراجع، تتم من خالل اأخذ كل ق�صم من اأق�صام الإطار   ]78[

الأخرى  واملعلومات  القيا�صية  البحث  طرق  با�صتخدام  الآخر،  بعد  واحدًا  التقييمي 
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حول امل�صادر املحتملة. ويعترب ا�صتخدام الكتب الأكادميية واملقالت مفيدًا جلودة 

الإدارات احلكومية  الإنرتنت: من  اأما امل�صادر املوجودة على  التحليل املوجود بها. 

غري  واملنظمات  الق��رتاع،  ومنظمات  الر�صمية،  الإح�صائية  واخلدمات  املختلفة، 

احلكومية، وتقارير الأخبار، وما اإىل ذلك، فهي اأحدث من غريها. ومن واقع خربتنا 

تخت�س معظم هذه امل�صادر بق�صم واحد من اأق�صام الإطار التقييمي، رغم اأنها قد 

تتعلق باأكرث من �صوؤال من اأ�صئلة هذا الق�صم. ولذا، فمن املنطقي اأن يتم بناء قائمة 

مراجع لكل ق�صم، مع و�صع رموز حمددة لالأ�صئلة متى ا�صتدعى الأمر. اأما الإ�صارة 

اإىل اأق�صام اأو اأ�صئلة اأخرى، فهي م�صاألة ميكن اأن تتم مبا�صرة. واإذا مت النتهاء من 

اأو الأ�صئلة التي مل يتم تغطيتها بال�صكل  ذلك مرة واحدة، �صيت�صح ما هي الأق�صام 

املطلوب، ومتى يجب القيام بعملية بحث تكون اأكرث تركيزا على بع�س الأق�صام. وتعد 

عملية اإ�صافة م�صادر جديدة لقائمة املراجع عملية م�صتمرة ودائمة طيلة العمل يف 

امل�صروع.

التقييمي �صت�صاعدنا يف هذه املرحلة. ي�صع  هناك خا�صيتان من خ�صائ�س الإطار   ]79[

وبالتايل فهو  �صوؤال،  املطلوبة لالإجابة على كل  البيانات  الإطار  الثاين  من  ال�صف 

ي�صري اإىل امل�صادر املحتملة. على �صبيل املثال، يبداأ كثريون مب�صاألة تقييم القوانني: 

الأك��رث  القانونية  والأم���ور  احل��ق��وق،  وثيقة  ال��دول��ة،  د�صتور  تكون  اأن  ميكن  وال��ت��ي  

تخ�ص�صًا هي امل�صادر ال�صرورية. اأما م�صاألة التحقق من كيفية تطبيق القانون من 

ناحية اأخرى، فيحتاج اإىل ا�صتخدام عدد اأقل من امل�صادر الر�صمية للمعلومات، مثل 

التقارير  اأحد  يقوم  وقد  الأكادميية.  الدرا�صات  اأو  املنظمات غري احلكومية  تقارير 

الر�صمية-مثل التي ت�صدر عن الهيئة الت�صريعية اأو جلنة ديوان املظامل-حول تطبيق 

القانون باإلقاء ال�صوء على �صيناريوهات كاملة من املمار�صات احلكومية.

اأو الإقليمية التي تغطي  يحدد ال�صف الثالث من الإطار التقييمي امل�صادر الدولية   ]80[

اأكرث من دولة، واملُرتبة وفقًا للق�صم اأو ال�صوؤال. وهي تلك امل�صادر التي نراها نحن 

مفيدة، واملُرتبة ب�صكل يخدم بالفعل عملية التقييم ومتطلباتها. والعديد منها قد مت 

كتابته من منظور غربي، مع هذا، ويف جميع احلالت، ل تعد اأبدًا بدياًل للم�صادر 

الواردة من داخل الدولة نف�صها، ولكنها تعد مبثابة مكماًل لها اإذا ا�صتدعى الأمر.

اإن تقييم اأهمية امل�صادر املختلفة عملية مهمة بال �صك، ولكنها تعتمد على اخلربة    ]81[

واملعرفة املحلية، ومن امل�صتحيل تعميمها. فقيمة امل�صادر الر�صمية، على �صبيل املثال، 

اإذا كانت تلك امل�صادر م�صتقلة بالفعل عن احلكومة، اأم اأنها جمرد  تعتمد على ما 

اأداة اأخرى من اأدوات احلكومة التي ت�صتخدمها يف الدعاية ل�صاحلها. ومتثل اخلربة 

ال�صابقة دلياًل هامًا اأي�صًا يف هذا ال�صياق.

)ب( حتديد وت�شنيف البيانات

ااملنا�صبة  البيانات  وحتديد  ق��راءة  يف  املتمثل  املُ�صني  العمل  املرحلة  ه��ذه  ت�صم    ]82[

اأو ت�صجيلها وفقًا لل�صوؤال املتعلق بها. ومرة اأخرى، من املنطقي  والبينات، وترتيبها 

اأن معظم امل�صادر �صتحتوي على مواد ت�صلح  اأن ن�صري مع كل ق�صم على حدة، مبا 

ومن  الأق�صام(.  على  ذلك  ينطبق  اأن  ن��درة  )مع  �صوؤال  من  اأك��رث  يف  ل�صتخدامها 

النقاط الهامة التي ينبغي الإ�صارة اإليها، اأن هناك عددا قليال جدًا - اإن وجد - من 

امل�صادر التي اأعدت باأ�صلوب يجيب مبا�صرة على اأ�صئلة التقييم، وذلك لأنها ُمعدة يف 

الأ�صا�س اأو مكتوبة خلدمة اأغرا�س اأخرى. ولذا حتتاج البيانات اإىل من ي�صتخرجها 

من امل�صادر، مع ترك املواد التي ل عالقة لها باملو�صوع اأو تعد غري مهمة.

ي�صم  الذي  الأول  بال�صف  ال�صتعانة  ميكن  غريها،  من  املهمة  البيانات  ولتحديد    ]83[

الثاين   ال�صف  اأما  للبحث.  اأخريان  اأدات��ان  ذلك  ويدعم  للبحث،  الأ�صا�س  ال�صوؤال 

فيحوي البيانات املتعلقة بالإجابة على كل �صوؤال، وهي مفيدة جدًا يف هذه املرحلة. 

اأما اأية قرارات م�صبقة حول املقايي�س، �صواء كانت اجنازات �صابقة اأو مقايي�س حالية 

اأواأهداف م�صتقبلية، فهي ت�صكل ما ميكن و�صفه باأنه �صقل لعملية البحث.

يلقي  اأن  ميكن  �صيء  اأي  هي  املُقّيم؟  عنها  �صيبحث  التي  البيانات  نوعية  هي  ما   ]84[

تدل  ما  اأو  الدرا�صة،  حمل  امل�صاألة  يف  ال�صيا�صي  للكيان  العامة  احلالة  على  ال�صوء 

به  قام  �صريعًا  ملخ�صًا  ذلك  يكون  وقد  بها.  يت�صل  وما  الظاهرة،  الأعرا�س  عليه 

اأحد اخلرباء املوثوق بهم، اأو نتائج اأحد التقاريرالر�صمية اأو غري الر�صمية، اأو جدوًل 

اأو  ال�صحف  اإحدى  يف  حتقيقًا  اأو  للراأي،  ا�صتطالعًا  اأو  ق�صائيًا  حكمًا  اأو  اإح�صائيًا 

و�صائل الإعالم، اأو اأحد احلوادث الهامة، اأو �صل�صلة من احلوادث اأو التجارب التي 

متثل موقفًا عامًا، اأو جمموع تلك الأمور ال�صابقة. ويكون من الأف�صل يف هذه املرحلة 

جتميع اأكرب قدر ممكن من الأدلة.

يت�صح من خالل التجارب املتنوعة ل�صتخدام الإطار حول العامل، �صرورة جمع بيانات    ]85[

كمية ونوعية وحتليلها. وتوفر املعلومات التاريخية والقانونية وال�صياقية خلفية هامة 

النوعية حول  البيانات  الدميقراطية. ميكن جتميع  لتقييم  املطلوب  الأ�صا�س  لو�صع 

اإ�صالح  اإىل  خربات ال�صعوب حول الدميقراطية، واأفكارهم، واملجالت التي حتتاج 

من خالل و�صائل عدة منها: املقابالت ال�صاملة، ومالحظات امل�صاركني، وجمموعات 

البحث، وور�س العمل واملوؤمترات الوطنية. اأما البيانات الكمية فيمكن اأن تكون مكملة 

لنظريتها النوعية، حيث تتعدد املوؤ�صرات يف الإطار والتي ميكن جمعها لر�صم �صورة 

العوامل  اإىل حتديد  يهدف  اإ�صايف،  وت�صتخدم هذه يف حتليل  للدميقراطية.  دقيقة 
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توفرت  اإذا  الو�صفي.  التحليل  خ��الل  مالحظتها  متت  التي  الأج���زاء  تو�صح  التي 

البيانات، ميكن اأن يعك�س التحليل اخلطوط العري�صة للتجربة الدميقراطية، عالوة 

اإبراز الختالفات الهامة ل�صكل تلك التجربة، وتاأثريها على الفئات ال�صكانية  على 

املختلفة؛ والتي تختلف بح�صب العمر والنوع والدخل واملهنة واملوقع اجلغرايف والعرق 

والن�صب والدين والهوية الأ�صلية.

البد من جمع جمموعة متنوعة من البيانات الكمية والنوعية وحتليلها.

وغنية  متكاملة  �صورة  توفري  هو  والكمية،  النوعية  البيانات  جمع  من  الهدف  اإن   ]86[

للتجربة الدميقراطية بقدر امل�صتطاع، يف ظل املوارد املحدودة لأي م�صروع تقييمي 

ال�صوء على  اإلقاء  بعناية يف  املُختارة  الكمية  البيانات  ت�صاهم  اأن  مفرد. كما ميكن 

جانب كامل من جوانب احلياة العامة. على �صبيل املثال، مقارنة الأرقام التي ت�صري 

اإىل عدد ال�صجناء مع ال�صعة ال�صتيعابية املفرت�صة لل�صجون، اأو ن�صبة ال�صجناء الذين 

ينتظرون املحاكمة، اأو متو�صط الوقت املطلوب لنظر املحكمة يف الق�صية – وي�صهم 

كل هذا يف ر�صم �صورة تعرب عن حالة نظام العدالة اجلنائية يف الدولة.

هنا ل بد من اإ�صداء ن�صيحتني. الن�صحية الأوىل، هي �صرورة جتنب احلكم على اإجابة   ]87[

�صتت�صمن  البيانات.  انتقاء  يوؤثر على  البيانات، فهذا  الإطالع على  قبل  الأ�صئلة  اأحد 

معظم الإجابات دلياًل ي�صري اإىل عدد من الأمور، التي ل تعد كلها جيدة اأو �صيئة. فعلى 

فهي  الثانية  الن�صيحة  اأما  البيانات.  جمع  عملية  تنتهي  حتى  النتظار  اإذن  املُقيِّمني 

اأ�صا�صية: وهي �صرورة التاأكد من و�صع الكلمات املاأخوذة عن ل�صان اآخرين بني عالمتي 

اأقتبا�س، حتى ل تظهر يف امل�صودة النهائية على اأنها جزء من الن�س الأ�صلي.

املتعلقة به. �ستت�سمن معظم  البيانات  ال�سوؤال قبل البحث عن  اإجابة  جتنب احلكم على 

االإجابات دلياًل ي�سري اإىل عدد من االأمور.

�صينتج عن هذه املرحلة اإذن قائمة طويلة من البنود التي مت جتميعها حتت كل �صوؤال،   ]88[

على اختالف اأنواعها، مع حتديد امل�صادر اخلا�صة بكل منها، والإ�صارة اإىل الأ�صئلة 

الأخرى التي ميكن اأن تتعلق بها اأي�صًا. وقد تعد بدون مراعاة لأي ترتيب حمدد، مما 

يوؤدي اإىل التداخل فيما بينها اأو تكرارها. وهذا يعد اأف�صل ما ميكن يف هذه املرحلة. 

وقد اأ�صبح الآن من الوا�صح اأين توجد الفجوات اجلوهرية يف ال�صجل، وما هي الأمور 

التي حتتاج ملزيد من البحث اإذا �صمح التمويل بذلك.

)ج( ترتيب البنود بح�شب الأولوية

تلك هي املرحلة التي يتم خاللها ترتيب املواد التي مت جمعها بحيث تكتمل ال�صورة،   ]89[

مرة  العودة  النقطة  هذه  عند  الأف�صل  ومن  ال�صيء.  بع�س  معقدة  كانت  واإن  حتى 

م�صاألة  تبقى  ثم  به.  متعلقًا  يكون  اأن  ميكن  ما  نتذكر  لكي  الأ�صلي،  لل�صوؤال  اأخ��رى 

التاريخية،  الأولوية  اأو  الأهمية  اأو  املو�صوع  اإما بح�صب  ب�صكل مالئم،  البنود  ترتيب 

فكل �صوؤال بح�صب طبيعته ووفقًا لرتكيز التقييم نف�صه. وقد تتداخل هذه املرحلة مع 

املرحلة الأولية لكتابة ن�س امل�صودة، حيث اأن ترتيب املواد يف حد ذاته يعد جزءًا من 

”ال�صرد”، ويعمل على ربط الأجزاء املنف�صلة من البيانات اأو الأدلة مع بع�صها. و 
تتمثل  اإحدى الطرق لالإجابة على �صوؤال من اأ�صئلة التقييم، يف حكم موجز ب�صيط، 

مع وجود اأدلة مت�صل�صلة ت�صرح ذلك احلكم وتف�صره وتعززه بطريقة منهجية.

هي  الأوىل  قبلها؛  يكن  مل  اإن  املرحلة،  تلك  يف  نف�صيهما  تطرحان  م�صاألتان  هناك    ]90[

يتم  التي  املختلفة  امل�صادر  بني  التكرار  اأو  الت�صاق،  عدم  من  �صيء  ظهور  احتمال 

جتميع البيانات منها، ويلزم لذلك عمل مراجعة ثانية، للتاأكد من اإزالة اأي تعار�س 

اأما امل�صاألة الثانية فتتعلق بالفجوات امل�صتمرة يف الأدلة، والتي حتتاج اإىل  حمتمل. 

البحث عن م�صادر اإ�صافية .

)د( كتابة م�شودة التقرير

التقرير  م�صودة  كتابة  عملية  تكون  فلن  ال�صابقة،  املراحل  كل  من  النتهاء  مت  اإذا   ]91[

مرهقة. اإذ لبد اأن يكون هناك الآن اتفاق م�صبق حول �صكل امل�صودة النهائية وطولها، 

القراءة  التي مت جمعها. ولكي تكون  املادة  لتعديل على �صوء  واإن احتاج ذلك  حتى 

�صهلة، من الأف�صل اأن نتجنب الفقرات الطويلة، التي ميكن اأن يتخللها بع�س اجلداول 

وامللخ�صات والقتبا�صات والتجارب اأو الأمثلة، وذلك لإ�صفاء بع�س ال�صتطراد على 

الن�س.

)ه�( اإعداد التقرير يف ال�شياق املنا�شب 

من املهم يف هذه النقطة مراعاة نوعية املقدمة التي �صُتكتب للتقرير. كيف �صت�صرح    ]92[

التقييم  ليظهر  املطلوبة  املعلومات  هي  ما  املحتمل؟  للقارئ  التقييم  عملية  وتو�صح 

اأن  للدولة والظروف احلالية؟ مما ل �صك فيه  ال�صخ�صية املميزة  مقبوًل يف �صياق 

يف  احلديثة  الدميقراطية  تطور  لعملية  تو�صيحيًا  ملخ�صًا  �صت�صمل  املعلومات  تلك 

اأية خ�صائ�س مميزة لالأو�صاع ال�صيا�صية فيها، ولثقافتها مما  اإ�صافة اإىل  الدولة، 

كان له اأثره على العملية وتبعاتها، ومما �صي�صاعد على �صرح الو�صع احلايل للدولة. 
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هذا  يف  للدميقراطية  تقييم  بعمل  القيام  م��ربرات  املوجزة  املقدمة  تلك  �صتدعم 

املرحلة بالذاًت.

الأ�صا�صية  احلقائق  التقرير،  مقدمة  تت�صمنها  اأن  ميكن  التي  الأخ��رى  البنود  من    ]93[

حول النظام ال�صيا�صي احلايل للدولة، وموؤ�صرات التنمية الجتماعية والقت�صادية 

اإن مل يكن ذلك مذكورًا بالفعل يف الأجزاء ذات ال�صلة �صمن  والإن�صانية البارزة، 

التقييم.

عقد ور�شة عمل وطنية

من النقاط الأ�صا�صية املتعلقة بعملية التقييم، هي اإقامة ور�صة عمل وطنية ملناق�صة   ]94[

التقرير وطريقة  اأجل حت�صني حمتوى  املتوقعة، وذلك من  والنتائج  التقرير  م�صودة 

عر�صه. ورغم اإمكانية اأن يقت�صر هذا الأمر على خرباء مهنيني واأكادمييني، ف�صيكون 

تاأثريه اأكرب اإذا مت تو�صيع الأمر، لي�صمل عددا من ال�صخ�صيات احلكومية واحلزبية، 

وممثلني من جلان حقوق الإن�صان، واملنظمات الدعائية الأخرى، عالوة على بع�س 

العاملني يف املجال الإعالمي وبع�س املتعاطفني من الدول املجاورة. فكيان مو�صع مثل 

هذا، ميثل املجتمع ال�صيا�صي كله، �صي�صع النتائج حتت املزيد من البحث والختبار، 

ويوؤدي اإىل جودة التحليل والعر�س، كما �صيعمل على اأن ت�صل النتائج لقطاع اأكرب من 

املتلقني، و�صُي�صفي �صرعية اأكرب عليها.

وقد �صمت ور�س العمل التي نظمتها املوؤ�ص�صة الدولية للدميقراطية والنتخابات يف   ]95[

الدول التي �صملتها الدرا�صة التجريبية، رموزًا مثل روؤ�صاء جمال�س اإدارات الهيئات 

الأح��زاب  من  ووف��ودًا  )كينيا(؛  الر�صمية  وغري  الر�صمية  املوؤ�ص�صات  على  الرقابية 

الإن�صان  ال�صرطة ومنظمات حقوق  ودبلوما�صيني معروفني )مالوي(؛ وكبار ممثلي 

)ال�صلفادور(؛ ورئي�س ديوان الربملان واملفو�س العام للجان النتخابية )نيوزيلندة(؛ 

واملدعي العام الإقليمي واأحد كبار ال�صحفيني )اإيطاليا(.

من النقاط االأ�سا�سية لعملية التقييم، اإقامة ور�سة عمل وطنية ملناق�سة م�سودة التقرير 

والنتائج املتوقعة.

و�صارك يف املوؤمترين الدوليني اللذين مت تنظيمهما يف منغوليا، جمموعة متنوعة من   

امل�صاركني املحليني والدوليني، الذين قدموا الآراء والن�صائح حول ت�صميم التقييم 

اأثارت اأعمال ور�صة العمل للدرا�صة  وطرق تنفيذه، والن�صاطات امل�صاحبة له. ولقد 

وقد  كبرية.  ب�صورة  اجلمهور  اهتمام  منغوليا،  يف  املوؤمترين  اإىل  اإ�صافة  الرائدة، 

مت نقلها عرب و�صائل الإعالم الوطنية.. وقد اأدت نوعية التعليقات واملناق�صات التي 

تقرير  على  حت�صينات  واإدخ��ال  مهمة،  مبراجعة  القيام  اإىل  امل�صاركون،  بها  �صاهم 

التقييم. ولالطالع على مثال لور�صة عمل ناجحة، انظر املربع رقم 1٫2.

مربع)1٫2(:

تقرير عن ور�صة عمل الدميقراطية يف كينيا

ح�صر ور�صة العمل التي افتتحتها �صفرية ال�صويد يف كينيا - ال�صيدة اإجنا بيوركليفبي-45 �صخ�صا تقريبًا، من 

�صمنهم اأع�صاء من الربملان، واأكادمييون، وحمامون، وممثلون للمنظمات الوطنية غري احلكومية، وممثلون 

حمليون للحكومة، واملنظمات الدولية.

مت تخ�صي�س اجلل�صة الأوىل ملناق�صة عملية الإ�صالح الد�صتوري، حيث توىل نائب عن كل جهة من اجلهات 

املوجودة - هيئة املجتمع املدين اأوفاجنامانو Ufungamano، واملنتدى الربملاين الر�صمي- احلديث عن 

وجهة نظر املنظمة التي ميثلها. وتبع  ذلك عر�س  للفيديو حول نتائج التقرير الأ�صا�صية، ومت تنظيم مناق�صة 

حول ت�صعة اأ�صئلة رئي�صة، قدمها الأ�صتاذ نيواجوانا جناثي Njuguna Ng’ethe، املحقق الرئي�صي 

للتقرير:

ما هو مفهوم الدميقراطية الذي يوحي به اأو يت�صمنه هذا الإطار التقييمي للدميقراطية؟• 

هل يعد هذا املفهوم مفيدًا بالن�صبة للو�صع يف كينيا؟ • 

هل يعد هذا املفهوم مقبوًل من الناحية الت�صريعية والد�صتورية وال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية؟ • 

وكيف تقا�س تلك اجلوانب داخل الإطار؟

هل ي�صتطيع الإطار حتديد ديناميكيات التغيري، اأم ميكنه فقط توفري لقطات ثابتة حلالة الدميقراطية • 

يف الدولة؟

هل يراعي الإطار املقارن التوازن بني عنا�صر العملية الدميقراطية؟• 

كيف ميكن قيا�س مكونات العملية الدميقراطية ب�صورة غري مبا�صرة اأو يف مرحلة لحقة، وما هي • 

املنفعة الناجتة عن هذا الت�صنيف؟ 

ما هي النظرية املعرفية التي يرتكز عليها هذا الإطار؟ مثال: هل ميكن للمواطن ”العادي” • 

اإ�صدار”قائمة” الدميقراطية نف�صها اأو ن�صخة اأكرث نفعًا؟

هل الجتاه املقارن مفيد بالفعل؟• 

ما هي املتطلبات احلقيقية لعملية التحول اإىل النظام الدميقراطي؟ وهل يتطرق اإليها الإطار؟• 

�صدر تقرير مف�صل عن ور�صة العمل هذه يف �صحف اليوم التايل لنعقادها، واأجرى املنظمون املقابالت مع 

الإذاعة والتليفزيون، ونوق�صت يف النهاية ق�صية هامة، وهي كيفية ن�صر النتائج ب�صورة وا�صعة، من خالل 

التوا�صل مع م�صروعات التوعية املدنية.

نظم ور�صة العمل، احتاد �صل�صلة الأبحاث البديلة ل�صمال اأفريقيا )SAREAT( واملوؤ�ص�صة الدولية 

للدميقراطية والنتخابات، واأقيمت يف فندق نورفولك بنريوبي، يف 22 حزيران 2000.

واأجرت هيئة مراقبة الدميقراطية يف اململكة املتحدة، ور�صة عمل حول تقرير حديث   

خا�س بقوانني مكافحة الإرهاب يف الدولة وا�صرتاتيجيتها. وح�صر الور�صة جمموعة 
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متنوعة من الأ�صخا�س، منهم اأحد كبار الق�صاة ال�صابقني، وم�صوؤول كبري من جهاز 

ال�صتخبارات، وحمامون من حقوق الإن�صان، وقيادات �صيا�صية من الأحزاب الثالثة 

باملو�صوع،  �صلة  لها  التي  احلكومية  غري  املنظمات  وممثلو  دفاع،  وحمامو  الكربى، 

و�صحفيون من جميع اأنحاء البالد.

ا�شرتاتيجية ن�شر تقييم الدميقراطية بني عامة النا�ش

اإحدى  لتقييم الدميقراطية، هو عمل حتليل �صامل للمجتمع يف  النهائي  اإن الهدف   ]96[

الدول، ملعرفة نقاط القوة وال�صعف يف اجلوانب الدميقراطية، من اأجل اأن يتعرف 

النا�س عليها ويت�صرفون على اأ�صا�صها )اإن اأمكن(. ولذا لزم ن�صر التقرير النهائي 

والرتويج له، ل�صمان اإثارة النقا�س الالزم حول نتائجه النهائية. ومن املزايا الرئي�صة 

الدميقراطية،  تقييم  لعملية  نرجحها  التي  وال�صمول  ال�صفافية  ا�صرتاتيجية  لتبني 

الإعالمية  العملية  كانت  وكلما  النتائج.  تلك  وترويج  لن�صر  الفر�صة  تتيح  اأنها  هي 

املعنية  الفئات  و�صتكون  النهائية.  النتائج  ن�صر  فعالية  زادت  مبكرة،  وال�صت�صارات 

مت  لو  ال�صروري،  بالقدر  النتائج  وا�صتيعاب  فهم  على  ق��درة  اأك��رث  ال�صعب  وعامة 

اإعالمهم وم�صاركتهم من قبل هذه العملية. 

باأحد املو�صوعات مثل الدميقراطية مهمة �صعبة  تعد مهمة ن�صر املعلومات املتعلقة    ]97[

تواجهه  الذي  التمويل  �صعف  يف  املتمثلة  القيود  على  عالوة  للمجموعات.  بالن�صبة 

املجموعات التي تقوم بتحليل الدميقراطية. فال توجد لدى اأي منها املوارد الرتويجية 

املُقيِّمني  ظ��روف  وتتباين  التجارية.  الإعالنات  �صركات  توفرها  اأن  ت�صتطيع  التي 

اأنف�صهم ومواردهم ب�صكل كبري، كما هو احلال بالن�صبة للدولة قيد الدرا�صة. و�صيكون 

بدون  الأكادميية،  املوؤ�ص�صات  يف  يعملون  ممن  التقييم  على  القائمني  من  العديد 

خربة خا�صة باحلمالت الرتويجية، اإ�صافة اإىل وجود فر�س �صئيلة جدًا لالت�صال 

يف  اأكرب  خربة  لديها  تتوفر  اأن  ميكن  التي  احلكومية  غري  باملنظمات  اأو  باجلمهور 

جمال الدعاية والرتويج.

ت�صيطر القيود املفرو�صة على الإعالم يف العديد من الدول على التغطية الإعالمية.   ]98[

وبالتايل، يكون اهتمام اجلمهور بتحليل النظام ال�صيا�صي �صعيفًا، اإل اإذا طفح الكيل 

احلاجة  تظهر  فحينئٍذ  والف�صاد،  الأقليات  وا�صطهاد  القيادة  و�صوء  الطغيان  من 

امللحة للتحول اإىل نظام اأكرث دميقراطية.  و�صوف تظهر الدميقراطية حتى بوجود 

قيود �صديدة للدولة على و�صائل الإعالم وانت�صار التهديد لل�صحفيني.

والتي  فقرًا،  الأك��رث  ال��دول  تواجهها  التي  ال�صعوبات  على  با�صتمرار  هنا  ونوؤكد   ]99[

اأو و�صائل الإعالم  يغلب عليها الطابع الريفي والأمية، حيث ل تتوفر لديها املطابع 

الإلكرتونية. غري اأن هناك �صعوبات بالغة اأي�صًا تواجهها املجتمعات الأكرث تقدمًا، 

والتي يتمتع �صعبها بقدر اأوفر من التعليم وو�صائل الإعالم املختلفة. ففي تلك الدول، 

تختفي حماولت طرح الأ�صئلة املتعلقة بنوعية الدميقراطية، وانتهاك حقوق الإن�صان 

والرتفيهية  الإعالنية  املادة  وراء  التام  الن�صياق  و�صط  والتمييز وغريها، ول تظهر 

احلديث  الإع��الم  اهتمام  جانب  اإىل  هذا  الإع��الم.  و�صائل  غالبية  تعر�صها  التي 

بال�صيا�صة حينما تتعلق فقط بالرموز ال�صيا�صية املعروفة والأن�صطة التي يقومون بها، 

بدًل من حتليل املمار�صات ال�صيا�صية. ويعزز ذلك الجتاه التاأكيد امل�صتمر يف و�صائل 

الإعالم التجارية والرتفيهية على ”ال�صخ�صيات”. فعلى م�صتوى الدول، تلجاأ الدولة 

اأنها غري  التي ترى  الر�صائل  بال�صيطرة على و�صائل الت�صال وحجب  اإىل الهتمام 

م�صت�صاغة اأو تعمل على احلد منها .

ن�سر  ات�سال جيدة، ي�سُعب  ال��دول، رغ��م  وج��ود حرية لالإعالم وو�سائل   العديد من  يف 

املعلومات حول مو�سوع مثل الدميقراطية. وال توجد جمموعة تقييم ت�ستطيع اأن توفر 

ما تلجاأ  اإعالنات جتارية. وغالباً  اأي �سركة  اأن توفرها  التي ت�ستطيع  امل��وارد الرتويجية 

اأنها   ترى  التي  الر�سائل  االت�سال،  وحجب  و�سائل  على  بال�سيطرة  االهتمام  اإىل  الدولة 

غري م�ست�ساغة اأو احلد منها. ولذا فمن االأف�سل اأن تتبنى جمموعات التقييم ا�سرتاتيجية 

واقعية لتو�سيل ر�سائلها.

لتو�صيل  واقعية  ا�صرتاتيجية  التقييم  جمموعات  تتبنى  اأن  ال�صروري  فمن  وبالتايل    ]100[

ر�صائلها. وكما ناق�صنا ذلك �صابقًا، كلما كانت عملية اإ�صراك اأ�صخا�س من اخلارج 

مبكرة، زاد ذلك من �صفافية تلك العمليات، وكان اهتمام اجلمهور بها اأكرب. وكلما 

بالواقع. وميكن  وارتباطًا  �صرعية  اأكرث  النتائج  النا�س  يرى  امل�صاركني،  نطاق  ات�صع 

البدء يف ن�صر املعلومات املتعلقة بالتقييم، وطلب التعليق عليه، وامل�صاركة يف العمل 

من خالل البيانات ال�صحفية والن�صرات واملوؤمترات )لي�س بال�صرورة اخلا�صة بهم(، 

وعمل موقع تفاعلي على الإنرتنت اإن اأمكن. ومن املفيد حماولة تر�صيخ عالقة بناءة 

مبكرة.  مرحلة  يف  امل�صروع  مع  تعاطفًا  الإعالمية  الو�صائل  اأكرث  يف  ال�صحفيني  مع 

اإىل  تهدف  منظمة  -وهي   )IDASA( اأفريقيا  الدميقراطية يف جنوب  معهد  ويوفر 

الرتويج للدميقراطية يف جنوب اأفريقيا- مثاًل على كيفية عمل هذا، وكيفية و�صع 

اإ�صرتاتيجية اإعالمية عملية تخدم هذا الغر�س )انظر املربع رقم 1٫3(.
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مربع )1٫3(: ا�صرتاتيجية الإعالم لرفع الوعي الدميقراطي

ي�صتخدم معهد الدميقراطية يف جنوب اأفريقيا اأ�صاليب  خمتلفة لتو�صيل ر�صالته، ح�صب اجلمهور امل�صتهدف 

اأو املطلوب التاأثري عليه. واإذا كان الهدف هو رفع الوعي العام، فيتم ا�صتغالل مزيج  من و�صائل الإعالم 

املختلفة- من خالل الراديو اأول، وذلك  با�صتخدام حمطات البث باللغة الأفريقية، وبرنامج الدميقراطية يف 

الإذاعة اخلا�س بها، ثم من خالل تليفزيون جنوب اأفريقيا، اأو ال�صحف الوطنية مثل ”�صويتان” اأو �صانداي 

تاميز”.

واإذا كان هدف معهد الدميقراطية يف جنوب اأفريقيا هو التحدث اإىل هرم ال�صلطة، والتاأثري على �صانعي 

القرار فيه، فيتم ا�صتخدام الإذاعة الناطقة باللغة الإجنليزية )SAFm( و�صحيفة ”بيزن�س داي” اجلادة 

واملحرتمة. ولقد وطد املعهد عالقة عمل جيدة مع الإذاعة الناطقة باللغة الإجنليزية، وفريق العمل يف 

جريدة ”بيزن�س داي”، الأمر الذي يجعل من املمكن متابعة الن�صرات ال�صحفية واملعلومات التي ت�صدر 

عنها. 

ومن واقع اخلربة يف املجال الإعالمي، يعرف العاملون يف معهد الدميقراطية بجنوب اأفريقيا، كيف يتعاملون 

مع الق�صية على اأنها ”حزمة” واحدة ت�صاغ على هيئة ق�صة اإعالمية، ويتم حتديد الدعم املنا�صب لها - 

ويق�صد به حدث ما اأو تقرير يكون لدى املعهد بيانات متعلقة به، اأو اآراء حوله. ويدرك املعهد اأنه ل ميلك 

املوارد الكافية للو�صول اإىل ال�صعب كله يف جنوب اأفريقيا، خا�صة مع التنوع الكبري يف املجموعات القت�صادية 

والجتماعية والعرقية والثقافية، والذي تنعك�س ب�صكل اأو باآخر، على التوزيع الدميوغرايف لالإعالم ونطاقه. 

ولذا يعد اختيار الو�صيلة الإعالمية املنا�صبة، والقنوات ال�صحيحة لتو�صيل الر�صالة،  من اأهم عوامل النجاح 

هنا.

وبدًل من حماولة الو�صول اإىل ال�صعب كله، اأو ”اجلمهور العري�س”، يركز معهد الدميقراطية يف جنوب 

اأفريقيا على خدمة ”املجتمع املدين” - واملق�صود هنا هو عنا�صر و�صع ال�صيا�صات وتكوين الآراء، والعنا�صر 

الن�صطة يف املجتمع، واملجموعات املتعاطفة واملهتمة من تلك العنا�صر. فهو يتبنى اإ�صرتاتيجية ”متخ�ص�صة” 

للت�صويق. وي�صعى اإىل جتميع تلك املجموعات املتخ�ص�صة لتوجيهها، لأنها تت�صل مبجتمعات اأو�صع، وبالتايل 

يتم تو�صيل الر�صالة لل�صعب كله. ينتهج املعهد ال�صرتاتيجيات املذكورة يف الأعلى، لإبالغ املجموعات والتاأثري 

عليها، وح�صد املنظمات ال�صديقة والأفراد لالن�صمام اإليه.

)IDASA( امل�صدر: معهد الدميقراطية يف جنوب اأفريقيا

لن يكون لتلك املراحل الأوىل تاأثرًيا كبرًيا. فالهدف منها هو اإعالم املجموعات املهتمة    ]101[

واإ�صراكها - الباحثون وال�صحفيون واملحامون وامل�صوؤولون وال�صيا�صيون، وغريهم من 

اأ�صحاب ال�صلطة والتاأثري- مع ال�صتفادة من م�صاركاتهم لن�صر املعلومات، وتو�صيع 

نطاق الهتمام بالأمر. فهذا هو نوع التاأثري امل�صاعف الذي يطمح اإليه اأي فريق من 

للعمل  منوذجًا  اأفريقيا،  جنوب  يف  الدميقراطية  معهد  اإ�صرتاتيجية  وتعد  املُقيِّمني، 

يريد  التي  للمجموعات  مالئمة  الأكرث  الإعالم  و�صائل  ي�صتهدف  فهو  ال�صكل.  بهذا 

اإي�صال الر�صالة اإليها.

حتاول  املُقيِّمني،  من  جمموعة  لأي  ال�صعف  نقاط  اأه��م  من  اإن  اآنفًا،  ذكرنا  وكما    ]102[

الرتويج لعملها ونتائجها، هي املوارد املحدودة وقلة اخلربة يف التعامل مع الو�صط 

موظف  اأو  اخلربة،  ذوي  من  ال�صحفيني  اأحد  تعيني  بالإمكان  كان  واإذا  الإعالمي. 

القوة  وتكمن  هذا،  اأن�صب.  ذلك  ف�صيكون  التطوع،  �صبيل  على  حتى  عامة،  عالقات 

الأكرب للمجموعة يف تنوع اخلربات واملعرفة. اأما اإ�صدار التقارير املنفردة، والقيام 

جيدة،  �صمعة  لبناء  و�صائل  فكلها  للن�صر،  املقالت  وكتابة  ال�صحفية،  بالتحقيقات 

تعك�س خربة يف جمال الإعالم.

ل بد اأن حتافظ املجموعة اأثناء العمل، على ال�صتمرارية يف جذب النتباه من خالل     ]103[

ن�صر التقارير حول ال�صتف�صارات التمهيدية، اأو النتائج؛ وعمل الندوات اأو املوؤمترات؛ 

واإر�صال املقالت لل�صحف واملجالت، واجلرائد؛ وحتديث املعلومات املتعلقة بالنتائج، 

اإذا توفرت؛ وت�صجيع الآخرين على امل�صاركة. 

واجلمهور  الن�صر،  وو�صائل  للمواد،  املختلفة  الأ�صكال   1٫5 رقم  اجل��دول  يلخ�س   

املحتمل لعملية تقييم الدميقراطية.

الن�شر وال�شرتاتيجية الإعالمية

تعد عملية الن�صر والإ�صرتاتيجية الإعالمية وجهان لعملة واحدة، ولذا يلزم درا�صتهما     ]104[

والتخطيط لهما معًا - حيث اأن الهدف الأول هو الو�صول اإىل اأكرب قطاع من اجلمهور 

التاأثري  الآخر يف  الهدف  ويتمثل  تقرير.  اأو  كتيب  وتوزيع  الإعالم  و�صائل  من خالل 

مرتبطًا  التقييم  ك��ان  وكلما  ال��دول��ة.  يف  القرار  واأ�صحاب  ال�صيا�صة،  �صناع  على 

اإ�صراك  يتم  اأن  البدايًة،  اأ�صهل. وميكن يف  النتباه  �صتكون عملية جذب  بال�صيا�صة، 

الدوائر الأكادميية وال�صيا�صية يف الدولة. ويتاأكد لنا من خالل الدرا�صات التجريبية 

الأولية لفريق  النتائج  اأن  الدولية للدميقراطية والنتخابات،  املوؤ�ص�صة  اأجرتها  التي 

عليها يف  والتعليق  ليتم فح�صها  ُتعر�س على جهات خارجية متخ�ص�صة،  املُقيِّمني 

ندوة تعقد لهذا الغر�س، ثم يتم ن�صرها على اجلمهور من خالل الإنرتنت. ثم يتم 

بعد ذلك ن�صر النتائج النهاية يف �صورة تقارير مطبوعة، مع و�صع املحتوى والنقا�س 

التي ُبنيت عليه تلك التقارير على الإنرتنت.

اإ�شراك الإعالم

يعد التخطيط اجليد �صروريا، ويجب مراعاته قبل اإ�صدار التقرير النهائي. وميكن    ]105[

على  العمل  ور�س  واإن  التقرير.  حول  الإع��الم  و�صائل  كل  مع  العمل  تن�صيق  يتم  اأن 

النتائج.  لن�صر  واح��دة  و�صيلة  اإل  لي�صت  قبل،  من  ذكرناها  والتي  الوطن،  م�صتوى 
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القيام  اأم  املجتمع،  يف  مرموقة  �صخ�صية  تلقيها  كلمة  يف  الأخ��رى،  الو�صيلة  وتتمثل 

مبوؤمتر �صحفي �صغري. واإذا �صاركت يف الأمر اإحدى دور الن�صر التجارية، ف�صتوفر 

املوارد الالزمة للدعاية، واخلربة الكافية لإطالق الكتاب. لبد من مراعاة طبيعة 

�صهل  باأ�صلوب  التقرير  يخرج  اأن  ذلك  من  والأه��م  التقرير.  �صياغة  عند  املتلقي 

نحو  املحتوى  يتجه  اأن  ولبد  ال��الزم،  من  اأكرث  طوياًل  يكون  اأن  ينبغي  ول  ومقبول. 

الق�صايا التي تهم عامة النا�س. اإن الدميقراطية مهمة جدًا لرفاهية النا�س، ولكن 

يف الغالب يتم مناق�صتها اأو احلديث عنها باأ�صلوب غام�س وغري م�صت�صاغ. لذا يجب 

مراعاة اأن يتوجه اأي تقييم للدميقراطية للجمهور مبا يهمهّم، ويو�صح لهم كيف اأن 

التقدم الدميقراطي �صيعمل على حل العديد من الق�صايا التي ت�صغلهم.

 جدول )1٫5(: الو�صائل املختلفة لن�صر النتائج

 اجلمهور الو�صيلة املحتوى / ال�صكل املنتج

التقرير الكامل، ن�صخة 

ورقية

الن�صر باللغة الإجنليزية التقييم الكامل

وبلغة/لغات البلد املحلية

النخبة: اأ�صحاب الراأي 

يف احلكومة والإعالم، 

والأحزاب ال�صيا�صية 

واخلرباء.

التقرير الكامل، ن�صخة 

اإلكرتونية

التقييم الكامل اإ�صافة 

اإىل الروابط واأر�صيف 

البيانات

�صبكة النرتنت: البوابات 

والقوائم الهامة.

النخبة من م�صتخدمي 

الإنرتنت، الأحزاب الدولية 

املهتمة، واأ�صحاب الراأي.

امللخ�س التنفيذي/

الن�صرة ال�صحفية 

جمموع امللخ�صات 

التنفيذية  )كل الأق�صام(

املجتمع احل�صري، موؤمتر �صحفي

املتعلمون، وال�صحفيون، 

واحلكومة.

موؤمتر اأكادميي ووثائق 

�صادرة عنه

التقييم الكامل كخلفية 

للبحث، تقرير واأبحاث 

امل�صاركني يف  املوؤمتر

اأعمال  املوؤمتر والن�صر 

عرب الإنرتنت واأوراق 

البحث.

الأكادمييون، �صناع 

ال�صيا�صة، والطالب.

مقتطفات من كل 

ق�صم )بح�صب اهتمام 

املتخ�ص�س(

امللخ�صات التنفيذية 

والأق�صام اخلا�صة

الدوريات املتخ�ص�صة 

يف اأق�صام التقرير ونقاط 

الهتمام، واملجالت 

املحلية، واخلرباء .

املتخ�ص�صون،  مثل 

املعلمني، والعاملني يف 

جمال ال�صحة، والإعالم، 

واملوظفني احلكوميني، 

وهكذا.

مقتطفات من كل ق�صم، 

)الق�صايا العامة(

الن�صو�س العامة املتعلقة 

بامل�صائل احلالية. 

املجالت وال�صحف 

امل�صهورة

املتعلمون واملثقفون

 اجلمهور الو�صيلة املحتوى / ال�صكل املنتج

ال�صتبيانات ، وملخ�صات 

الرتبية  املدنية، واملواد 

التعليمية 

الر�صوم املتحركة، اللغة 

غري الن�صية اأو الأ�صا�صية، 

املواد امل�صموعة اأو املرئية.

املنظمات التطوعية يف 

املجتمع، دور العبادة، 

املنظمات غري احلكومية، 

املدار�س، املراكز املجتمعية، 

املكتبات

عامة النا�س والفقراء 

والأميون اأي�صا.

اللقاءات والربامج 

الإذاعية والتليفزيونية

امللخ�صات ال�صفهية 

واملرئية

العامة، مبا فيهم الأميون الإذاعة والتليفزيون

اأو الفقراء

من املهم اإ�صدار بيان اإعالمي حول التقرير الذي ي�صمل تلك الق�صايا. ولبد اأن ي�صل     ]106[

واملرئية.  وامل�صموعة  املقروءة  الإع��الم  و�صائل  جلميع  ال�صحفية  الن�صرة  اأو  البيان 

الفقرة  اإل يف  بالكامل،  التقرير  بتلخي�س  تقم  ل  يكون خمت�صرًا وحم��ددا.  اأن  على 

الأخرية على �صبيل اخلتام. والأهم هو تناول النقاط الأ�صا�صية اأو النتائج الأكرث اإثارة 

اأهمية، واإلقاء ال�صوء عليها. واإذا كانت هناك ق�صية �صيا�صية هامة ت�صغل الراأي  اأو 

العام، فلنحاول ربط النتائج بتلك الق�صية. اإ�صافة اإىل ذلك، لي�س املهم هو ن�صر كمية 

من املقالت ال�صحفية، واإمنا يجب مراعاة اأيام الأ�صبوع التي تن�صر فيها املعلومات، 

البيان.  نقل  اأج��ل  من  الزمنية  الفرتة  بهذه  املنا�صبة  الإعالمية  الو�صيلة  واختيار 

قم  اأمكن  واإذا  امل�صتهدف.  اجلمهور  اإىل  للو�صول  املطلوبة  الإعالمية  الو�صائل  حدد 

بتحديد ال�صحفيني م�صبقًا. وحاول احل�صول على اأرقام الهواتف والفاك�س اخلا�صة 

بالأ�صخا�س املطلوب التوا�صل معهم. احر�س دائمًا على متابعة اإحدى ال�صحف من 

واإل  ل،  اأم  البيان  ت�صلمت  قد  كانت  اإذا  الهاتف حول  املهذب عرب  ال�صتف�صار  خالل 

ومن  اإهماله.  �صيتم  بب�صاطة  اأو  الأحيان،  اأغلب  قراءته يف  ول  اإليه  اللتفات  يتم  لن 

من  اكت�صفنا  وقد  ب�صاعتك”.  ”لت�صويق  فر�صة  هناك  �صتكون  ال�صتف�صار،  خالل 

اأن التذكري املهذب يلفت انتباه الإعالم، وهو ما قد يف�صل فيه البيان  واقع اخلربة، 

ال�صحفي الأويل.

اإن امل�صار الطبيعي هو اأن يتم ن�صر وثيقة اأو مقال اأو تقرير ب�صورة احتفالية. وميكن    ]107[

كمية  �صتظهر  الدميقراطية،  تقييم  عملية  فخالل  كثريًا.  الجت��اه  هذا  يختلف  اأن 

اأثناء  م�صتقل  ب�صكل  منها  كل  مناق�صة  ميكن  والتي  الرئي�صة،  الق�صايا  من  متنوعة 

العمل يف امل�صروع، وبعد اإ�صدار الوثيقة الأخرية، على �صبيل املثال: التقارير املرحلية، 

واملقالت يف املجالت املتخ�ص�صة، والربامج الإذاعية والتليفزيونية، والأدلة املقدمة 

للجهات الر�صمية، والأدلة املقدمة لالأحزاب ال�صيا�صية، وح�صور الندوات واملوؤمترات 

الأخرى، والن�صرات املوجهة اإىل فئات خمتلفة من اجلمهور، فكل ذلك، عالوة على 
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ومن  الدميقراطية.  تقييم  لنتائج  والرتويج  للن�صر  ا�صتخدامه  ميكن  اأخرى  و�صائل 

الذي  من  اختيارها.  يتم  التي  الإعالمية  بالو�صيلة  جيدًا  التفكري  اأي�صًا  ال�صروري 

املحطات  تعد  هل  التليفزيون؟  على  �صديدة  رقابة  هناك  وهل  اجلريدة؟  تلك  يقراأ 

الإذاعية امل�صدر الرئي�س للمعلومات بالن�صبة للمجتمع الريفي؟ هل يعد هذا الكاتب 

اأو�صحنا  اأو اأكرث اهتمامًا بالق�صية من غريه؟ ولقد  اأو املُذيع متعاطفًا  اأو ال�صحفي 

يف اجلزء الثالث )الفقرات 146-9( اأمثلة على ال�صرتاتيجيات املختلفة للن�صر التي 

ا�صتخدمتها فرق التقييم املختلفة يف دول اأخرى. 

�صبيل  على  املتحدة  اململكة  يف  الدميقراطية  مراقبة  هيئة  جتربة  تلخي�س  وميكن   

التو�صيح. )انظر املربع رقم 1٫4(.

وميكن الربط بني در�س اأو اثنني من تلك التجربة بنقاط اأخرى. اأوًل، فكرة الختيار     ]108[

املبكر للموا�صيع التي �صتكون حمل اهتمام وت�صلح للن�صر، والتي �صتعمل على جذب 

انتباه الإعالم. فهذا من اأف�صل الو�صائل للدعاية للم�صروع كله. ثانيًا، اختيار النا�صر، 

حيث ل بد من مراعاة �صعر ت�صويق التقرير املتعلق بالدولة قبل ن�صره، ومدى جودة 

اأكرب عدد ممكن من  اإىل  التقرير  ي�صل  النا�صر، حتى  التي ميتلكها  التوزيع  �صبكة 

املتلقني، وما هي اللغات التي �صيخرج بها، وهكذا.

قد يكون من الأف�صل يف بع�س الأحيان اأن تتوىل اجلهة نف�صها عملية الن�صر. ثالثًا، اإذا   

اأمكن التاأثري على رجال ال�صيا�صة املرموقني، وال�صحفيني وغريهم ملناق�صة النتائج، 

ف�صيكون ذلك مبثابة دعاية جيدة جدًا لن�صر امل�صروع. واأخريًا، تن�صر معظم ال�صحف 

مراجعات اأو كتب، لذا فمن ال�صروري ا�صتهداف نا�صري الكتب لطلب اإ�صدار ن�صرة 

العام من خالل عمل  الراأي  ت�صعى ل�صت�صارة  اأن  للمجموعات  الكتاب. وميكن  حول 

وفقًا  املقالت؛  ون�صر  اإعالمية،  مقابالت  وعمل  موؤمترات،  وعقد  للراأي،  ا�صتطالع 

للموارد املتاحة. هذا اإ�صافة اإىل اأن ال�صتعانة باخلرباء الآخرين ملناق�صة جوانب من 

عملها امل�صتمر، �صيكون له تاأثريه، واإن قل ف�صيوؤدي اإىل النت�صار.

املربع )1٫4(:

خربة هيئة مراقبة الدميقراطية يف اململكة املتحدة يف جمال الن�صر 

ن�صرت هيئة مراقبة الدميقراطية ثالثة تقييمات وطنية للدميقراطية يف اململكة املتحدة: ”متابعات” احلقوق 

ال�صيا�صية واملدنية والرتتيبات احلكومية يف  عام 1998 وعام 1999، وتقييم ثالث كامل با�صتخدام اإطار 

املوؤ�ص�صة الدولية للدميقراطية والنتخابات يف عام 2002. ولقد مت ن�صر التقرير الأول والثاين يف �صكل كتب 

اأكادميية، ارتبطت باتفاقيات وح�صابات للتكاليف،  فكانت النتيجة  كتبًا عالية الكلفة يف النهاية. ومل يهتم 

النا�صر بت�صخري اأية موارد للتوزيع، حيث كان امل�صتهدف هو املجتمع الأكادميي، ولي�س عامة ال�صعب. ومع هذا، 

قامت هيئة مراقبة الدميقراطية بالدعوة للنقا�س حول املعايري التي متكن املُقيِّمون على اأ�صا�صها من اإخراج 

هذا التقرير، وكان ذلك عرب الربامج واملقابالت التليفزيونية. كانت جمرد فكرة مراقبة الدميقراطية كافية 

جلذب النتباه، كما اأ�صفت حقيقة اأنها �صادرة عن موؤ�ص�صة اأكادميية ذات قاعدة جامعية ال�صرعية الكافية 

على امل�صروع يف عيون ال�صحفيني. ولقد مت اإ�صدار التقييم اخلا�س بعام 2002 على نطاق اأكرث �صعبية، ومت 

ن�صره بغالف جذاب وعنوان مثري. كانت الطبعة الأوىل مكونة من 2000 ن�صخة، بيعت كلها. اتبعت هيئة مراقبة 

الدميقراطية اإ�صرتاتيجيتها اخلا�صة لن�صر التقييم، وجنحت يف احتالل م�صاحة كبرية يف برامج هيئة الإذاعة 

الربيطانية وغريها من الربامج الإذاعية.

وملا كان للهيئة متوياًل خا�صًا من اململكة املتحدة، متكن املُقيِّمون من ن�صر التقارير املرحلية حول بع�س الق�صايا 

الهامة – وب�صورة خا�صة حول م�صاءلة اجلهات �صبه احلكومية، والنظام النتخابي يف اململكة املتحدة، 

والأحزاب ال�صيا�صية اليمينية املتطرفة، والت�صريعات املناه�صة لالإرهاب- اإ�صافة اإىل ن�صر كتاب حول احلقوق 

القت�صادية والجتماعية. وعزز كل هذا املو�صوع لدى و�صائل الإعالم ولدى بع�س املهتمني من اجلمهور واإن

كان عددهم حمدود ن�صبيًا. وقامت املقالت ال�صحفية واملقابالت الإعالمية بالرتويج لتلك التقارير. كما 

جذبت التقارير حول الهيئات �صبه احلكومية الكثري من الهتمام من جانب ال�صحافة والو�صائل الإعالمية 

الإلكرتونية - لدرجة و�صلت اإىل اأن الهيئة تعاونت مع اإحدى القنوات التليفزيونية التجارية لإنتاج فلم وثائقي 

خا�س عن تلك الهيئات. وبناًء على تلك التجربة، تقوم هيئة مراقبة الدميقراطية الآن بن�صر ملخ�صات �صريعة 

لتلك الكتب والتقارير،  لتوزيعها على اأع�صاء الربملان واملجموعات الأخرى املوؤثرة، وتنظم الندوات للخرباء 

ملناق�صة النتائج ون�صرها. كما ت�صع ن�صخًا م�صورة على موقعها على الإنرتنت، لتزيد م�صاحة العر�س املخ�ص�صة 

ملا تقوم به من اأعمال.

حتتاج جمموعة املُقيِّمني اإىل تبني اإ�صرتاتيجية اإعالمية وا�صحة يف مرحلة مبكرة،    ]109[

هو  مثاليًا،  يكن  واإن مل  فالإعالم،  فعالة.  ب�صورة  النتائج  ن�صر  ل�صمان متكنها من 

الو�صيلة الأ�صا�صية التي يلجاأ اإليها العاملون يف جمال املجتمع املدين لتو�صيل الر�صائل 

الو�صول  يف  جمموعة  اأية  تطمح  اأن  ميكن  ل  هذا،  ومع  عليه.  والتاأثري  العام  للراأي 

اأو حمطة  الوطنية،  كال�صحافة   - واحدة  و�صيلة  املجتمع من خالل  �صرائح  كل  اإىل 

تليفزيونية، اأو جريدة متخ�ص�صة. وغالبًا ما تكون احلكومة اأو املوؤ�ص�صات التجارية 

م�صتوى جميع  للمعلومات على  وا�صع  انت�صار  القادرة على حتقيق  الكبرية فقط هي 
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املتعلقة  الرئي�صية  اأهدافها  حتدد  اأن  املجموعات  على  اإذن  فينبغي  ال�صعب.  �صرائح 

بجوانب حمددة من النتائج، ثم تختار الو�صائل الإعالمية الأن�صب للو�صول اإىل تلك 

املجموعات امل�صتهدفة. ويجب عليهم يف اأغلب الأحيان، ال�صتعانة مبن يقوم بت�صكيل 

نقاط  اأكرب  وتتلخ�س   الن�صطة.  العنا�صر  من  وغريها  امل�صالح،  واأ�صحاب  ال��راأي، 

ال�صعف يف املوارد املحدودة، والفتقار اإىل اخلربة يف التعامل مع الإعالم. وتتمثل 

العمل، واملو�صوعية،  اأمكن جمعها من خالل  التي  القاعدة املعرفية  القوة يف  نقاط 

والهتمام بق�صايا املجتمع والدولة.

من التقييم اإىل الإ�شالح

لطاملا اأكدنا على اأن عملية تقييم للدميقراطية لي�صت هدفًا م�صتقاًل بذاته، ولكنها   ]110[

توفري دليل منهجي،  الدميقراطي، من خالل  الإ�صالح  للم�صاعدة يف عملية  و�صيلة 

وحجج وبيانات مقارنة تعتمد عليها عملية الإ�صالح هذه. وميكن اأن يكون الدور الذي 

يلعبه التقييم - �صواء كان كاماًل اأو جزئيًا، اأو جمرد م�صروعات بحثية- مبا�شرًا من 

خالل التاأثري على الوزارات وامل�صوؤولني احلكوميني، اأو غري مبا�شر من خالل زيادة 

قد  اأو  الرئي�صية،  واملنظمات  الإعالمية  الذي متار�صه  جماعات احلمالت  ال�صغط 

يكون التاأثري اأكرث ات�صاعًا من خالل رفع الوعي املعريف والثقايف لعامة ال�صعب.

االأ�سا�سية اخلا�سة بجوانب حمددة من  اأهدافها  التقييم حتديد  ينبغي على جمموعات 

النتائج، وح�سد  الو�سيلة االإعالمية االأن�سب للو�سول اإىل املجموعات امل�ستهدفة. ويجب 

ال��راأي، واأ�سحاب امل�سالح ، وغري  اأغلب االأحيان، اال�ستعانة مبن يقوم بت�سكيل  عليهم يف 

ذلك من العنا�سر الن�سطة. وتتلخ�س  اأكرب نقاط ال�سعف يف املوارد املحدودة واالفتقار 

اإىل اخلربة يف التعامل مع االإع��الم. وتتمثل نقاط القوة يف القاعدة املعرفية التي اأمكن 

جمعها من خالل العمل، واملو�سوعية، واالهتمام بق�سايا املجتمع والدولة.

ويعني هذا اأن عملية ن�صر نتائج التقييم لي�صت هي اخلطوة الأخرية. ف�صيظل التقييم   ]111[

احلمالت  لتنظيم  مرجعًا  و�صيظل  مقبلة،  طويلة  لفرتة  الدولة  ب�صيا�صة  مرتبطًا 

منف�صلة،  اأخرى  مراحل  لنطالق  القاعدة  �صي�صكل  ذلك،  على  وعالوة  الإعالمية. 

تنظيم  بع�س جماعات  بالتن�صيق مع  لالإ�صالح، رمبا  اقرتاحات حمددة  و�صع  وهي 

اجلزء  ويدر�س  التقييم.  حددها  التي  الأ�صا�صية  املجالت  يف  واخل��رباء  احلمالت 

الرابع من الدليل هذه املرحلة مبزيد من التف�صيل، م�صتدًل باخلربات املكت�صبة من 

التقييمات ال�صابقة.



اجلزء الثاين

الإطار
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الإطار

يت�سح من �جلزء �لأول �أن �لإطار �لتقييمي يعتمد على مبد�أين �أ�سا�سيني: حكم ال�شعب     ]112[

و�سيطرته على عملية �تخاذ �لقر�ر و�لقائمني عليها، و�مل�ساو�ة بني �ملو�طنني و�مل�ساو�ة 

بني �آر�ئهم فيما يخ�ص ممار�سة هذه �ل�سيطرة. و�نطالقًا من هذين �ملبد�أين تن�ساأ 

�لقيم �ل�سبع �لو�سيطة �لتي ذكرناها، و�ملتطلبات �ملرتتبة عليها، و�لو�سائل �ملوؤ�س�سية 

�لأفكار  �ملزيج من  ��ستخد�م هذ�  وقد مت   .)1.1 لتحقيقها )ر�جع �جلدول  �لالزمة 

�لأ�سا�سية، و�لقيم، و�ملتطلبات، و�لو�سائل يف عمل قائمة بالأ�سئلة �لرئي�سية، و�لأ�سئلة 

�لبحثية �لأكرث تخ�س�سًا �لتي ينبغي �لإجابة عنها عند �إجر�ء تقييم للدميقر�طية.

يحدد هذ� �جلزء من �لدليل عنا�سر �لإطار، وعالقتها بالأ�سئلة �لبحثية، وير�سد �إىل    ]113[

�ملعلومات ذ�ت �ل�سلة، و�مل�سادر �لعامة، ومقايي�ص �ملمار�سة �جليدة.

لتحقيق  �لن�سبية  �لدرجة  وتقي�ص  �لإج��اب��ات،  تو�سح  بطريقة  �لأ�سئلة  �سيغت  لقد     ]114[

�ملوؤ�س�سية يف  �لو�سائل  وتظهر مدى م�ساهمة   ، وتقييمها  �لدميقر�طية  ومبادئ  قيم 

حتقيقها. ومن �سمن �لأ�سئلة على �سبيل �ملثال:

حجم...؟ هو  ما   •
مدى...؟ �أي  �إىل   •

كم...؟  •
�تخاذها...؟ مت  �لتي  �لإجر�ء�ت  هي  ما   •

�حلرية...؟ مقد�ر  ما   •
يف  �لتباين  مقد�ر  �ختبار  من  �لتقييم،  فريق  متكن  بطريقة  �لأ�سئلة  و�سعت  ولقد    ]115[

�سمات �لدميقر�طية وموؤ�س�ساتها وممار�ساتها وفهمها، باأ�ساليب مت تق�سيمها بح�سب 

�ل�سفوف و�لأعمدة �لتي يتكون منها �لإطار. فهي ت�سعى لأن يوفر �لتقييم نوعًا من 

�لقيا�ص ملا حتقق، وقد يختلف هذ� من �أعلى �مل�ستويات �إىل �أدناها.
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فقد مت توجيه �ل�سوؤ�ل �لرئي�سي �لتايل على �سبيل �ملثال، يف �لق�سم 1٫3:   

“هل �حلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية مكفولة للجميع؟”  

ويكون �سوؤ�ل �لبحث �لأول:  

“1٫3٫1 �إىل �أي مدى ي�سمن �لنا�ص عدم تعر�سهم لالإيذ�ء �جل�سدي �ل�سخ�سي،   

وعدم �خل�سية من حدوث ذلك؟”

وقد ت�سمل �لبيانات �ملتعلقة ب�سوؤ�ل �لبحث هذ� بالتحديد، بع�ص �ملوؤ�سر�ت �خلا�سة   

�سو�ء  �ملرتبطة،  �لقانونية  �لوثائق  فيها  مبا  �ل�سخ�سية،  للنز�هة  �لق�ساء  بحماية 

و�ل�سيا�سية  �ملدنية  باحلقوق  �خلا�ص  �لدويل  �لعهد  على  �لت�سديق  )مثل:  �لدولية 

1966(، و�لوطنية )مثل: �لد�ستور �لوطني(، و�لتطبيق �لو�قعي لتلك �حلقوق، مبا يف 

ذلك تنفيذ �لإجر�ء�ت �لالزمة حلماية �حلقوق، و�لبيانات حول �حلو�دث �لو�قعية 

حول  �مل�سح  وبيانات  �جلر�ئم،  و�إح�سائيات  �ل�سخ�سية،  �لنز�هة  حقوق  لنتهاكات 

حماية حقوق �لنز�هة �ل�سخ�سية يف �لدولة.

ومن �أمثلة �مل�سادر �ملتعلقة باملو�سوع ملثل هذ� �لنوع من �لبيانات: �لتقارير �ل�سنوية   

)مثل:  �حلكومية  وغري  �حلكومية  �ملنظمات  تن�سرها  �لتي  �لإن�سان  حقوق  للجان 

وز�رة �خلارجية �لأمريكية، ومنظمة �لعفو �لدولية، وهيومن ر�يت�ص ووت�ص(، وقو�عد 

�لبيانات �لأكادميية لنتهاكات حقوق �لنز�هة �ل�سخ�سية )مثل: “مقيا�ص �لإرهاب 

وت�سمل   .<http://www.humanrightsdata.com> �ملوقع  �أو  �ل�سيا�سي” 

مثل  �لإن�سان،  حقوق  هيئات  من  معينة  مقالت  �جليدة،  �ملمار�سات  على  �لأمثلة 

 1984 عام  و�تفاقية  و�ل�سيا�سية،  �ملدنية  للحقوق  �لدولية  �لتفاقية  على  �لت�سديق 

ملناه�سة �لتعذيب وغريه من �سروب �ملعاملة �أو �لعقوبة �لقا�سية �أو �لال �ن�سانية �أو 

�ملهينة.

وميكن �أن ينتقل �لآن فريق �لتقييم من �لأ�سئلة �لعامة �إىل “�ل�سف �لأول” من �لإطار   

و�لذي يحتوي على �لأ�سئلة �لرئي�سية، ثم “�ل�سف �لثاين” �لذي ي�سم �لبيانات ذ�ت 

�لر�بع”  و“�ل�سف  �لعامة،  �مل�سادر  يعر�ص  �ل��ذي  �لثالث”  “�ل�سف  ثم  �ل�سلة، 

�ملتعلق مبقايي�ص �ملمار�سة �جليدة. وبهذه �لطريقة يكون كل �سوؤ�ل مدعومًا بالبيانات 

�لتي مت جمعها من �مل�سادر �لتي تعك�ص مقايي�ص �ملمار�سة �جليدة. وي�ساهم كل �سوؤ�ل 

يف عمل ملف �سخم مرتبط بالقيم �لو�سيطة �لتي تقوم عليها مبادئ �لإطار.

�لبحث  و�أ�سئلة  �لرئي�سية،  لالأ�سئلة  �لكاملة  �لقائمة  �لدليل  يعر�ص هذ� �جلزء من      ]116[

و�لإطار �لكامل لها.
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اأ�سئلة البحث

املواطنة والقانون واحلقوق1.

املواطنة  .1٫1

عادلة  مواطنة  وجود  على  عام  اإجماع  هناك  هل  الرئي�سي:  ال�سوؤال    

بدون متييز؟

ما مدى �سمولية �لأمة �ل�سيا�سية ومو�طنة �لدولة بالن�سبة جلميع �لذين يعي�سون على   .1٫1٫1

�أر�سها؟

�لأقليات  حماية  تتم  وكيف  �لثقافية؟  بالختالفات  �لإق���ر�ر  يتم  م��دى  �أي  �إىل   .1٫1٫2

و�ملجموعات �لجتماعية �ل�سعيفة؟ 

ما مقد�ر �لإجماع على حدود �لدولة و�لرتتيبات �لد�ستورية؟  .1٫1٫3

�إىل �أي مدى توفر �لرتتيبات �لد�ستورية و�ل�سيا�سية �لعتد�ل و�مل�ساحلة للقطاعات   .1٫1٫4

�لرئي�سية يف �ملجتمع؟ 

�إىل �أي مدى تعد �لإجر�ء�ت �ملتبعة لتعديل �لد�ستور �ساملة �أو نزيهة؟  .1٫1٫5

�إىل �أي مدى حترتم �حلكومة �لتز�ماتها �لدولية بالن�سبة ملعاملة �لالجئني وطالبي   .1٫1٫6

�للجوء �ل�سيا�سي، وهل تخلو �ل�سيا�سة �ملتبعة من �لتفرقة �لتع�سفية؟

�سيادة القانون وحتقيق العدالة  .1٫2

القانون  حلكم  املجتمع  ويخ�سع  الدولة  تخ�سع  هل  الرئي�سي:  ال�سوؤال   

با�ستمرار؟

�إىل �أي مدى يتم تطبيق �سيادة �لقانون يف جميع �أنحاء �لبالد؟  .1٫2٫1

�إىل �أي مدى يخ�سع  �مل�سوؤولون حلكم �لقانون وقو�عد �ل�سفافية يف �لقيام مبهامهم؟  .1٫2٫2

ما مدى ��ستقاللية �ملحاكم و�لق�ساء عن �ل�سلطة �لتنفيذية، وما مدى ��ستقالليتها   .1٫2٫3

عن جميع �أنو�ع �لتدخالت؟

ما مقد�ر �مل�ساو�ة و�لأمن �ملكفولني للمو�طنني يف �سعيهم لتطبيق �لعد�لة، وما مدى   .1٫2٫4

�لإ�سالح �ملتوقع يف حالة وجود �سوء يف �لإد�رة؟

منحازة  غري  لقو�نني  �جلز�ئي  �لق�ساء  ونظام  �جلنائية  �لعد�لة  �ح��رت�م  مدى  ما   .1٫2٫5

ومعاملة عادلة يف حماكماتها؟

ما مقد�ر ثقة �لنا�ص يف �لنظام �لقانوين من حيث قدرته على حتقيق عد�لة نزيهة   .1٫2٫6

وفاعلة؟
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احلقوق ال�سيا�سية واملدنية  .1٫3

للجميع  مكفولة  وال�سيا�سية  املدنية  احلقوق  هل  الرئي�سي:  ال�سوؤال   

بالت�ساوي؟

�إىل �أي مدى ياأمن �لنا�ص جميعًا من �لعتد�ء �جل�سدي �ل�سخ�سي، ومن �خلوف من   .1٫3٫1

حدوث ذلك؟

�إىل �أي مدى ميكن �حلكم بحرية �حلركة و�لتعبري و�لتجمعات و�لجتماعات؟  .1٫3٫2

ما مقد�ر توفر و�سمان �حلرية للجميع يف ممار�سة �سعائرهم �لدينية �خلا�سة، �أو   .1٫3٫3

��ستعمال لغتهم وثقافتهم �خلا�سة؟

�أجل حقوق  من  تعمل  �لتي  و�ملجموعات  �لأف��ر�د  بها  يتمتع  �لتي  �حلماية  مقد�ر  ما   .1٫3٫4

�لإن�سان يف �لدولة؟

احلقوق االقت�سادية واالجتماعية  .1٫4

مكفولة  واالجتماعية  االقت�سادية  احلقوق  هل  الرئي�سي:  ال�سوؤال   

للجميع بالت�ساوي؟

ما مدى �إمكانية ح�سول كل �لنا�ص على فر�ص عمل، �أو هل يتوفر �لأمن �لجتماعي   .1٫4٫1

للجميع، بال تفرقة �أو متييز؟

�لكايف  �لغذ�ء  ذلك  يف  مبا  للحياة،  �لأ�سا�سية  �ل�سروريات  توفري  فعالية  مدى  ما   .1٫4٫2

و�ملاأوى و�ملاء �ل�سالح لال�ستخد�م؟

�إىل �أي مدى تتم �ملحافظة على �سحة �ل�سعب، يف جميع جمالت �حلياة ومر�حلها؟  .1٫4٫3

بحقوق  �ملتعلق  �لتعليم  ذل��ك  يف  مبا  وفعاليته،  �لتعليم  يف  �حل��ق  �سمولية  م��دى  ما   .1٫4٫4

وو�جبات �ملو�طنة؟

�لأخرى  �لعمل  وموؤ�س�سات  �لتجارية،  �لحت��اد�ت  بها  تتمتع  �لتي  �حلرية  مقد�ر  ما   .1٫4٫5

لتنظيم ومتثيل م�سالح �أع�سائها؟

ما مدى �ل�سر�مة و�ل�سفافية �لتي تعك�سها قو�عد �إد�رة �ل�سركات، و�إىل �أي مدى ُتد�ر   .1٫4٫6

�ل�سركات مبا يتو�فق مع �مل�سلحة �لعامة؟

احلكومة النيابية واخلا�سعة للم�ساءلة2. 

االنتخابات احلرة والنزيهة  .2٫1

على  بال�سيطرة  لل�سعب  االنتخابات  ت�سمح  هل  الرئي�سي:  ال�سوؤال   

احلكومة و�سيا�ستها؟
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�سعبية  �نتخابات  عرب  حكومي،  ت�سريعي  من�سب  ل�سغل  �لختيار  يتم  مدى  �أي  �إىل   .2٫1٫1

تناف�سية، وهل توؤدي �لنتخابات �إىل تغيري �لأحز�ب �حلاكمة �أو �لأفر�د؟

هل تعد �لإجر�ء�ت �خلا�سة بالت�سويت و�لت�سجيل لالنتخابات متاحة لكل �ملو�طنني؟   .2٫1٫2

وما مقد�ر ��ستقالليتها عن �سيطرة �حلكومة و�لأحز�ب؟ وهل تعد بعيدة عن �لإرهاب 

و�لظلم؟

ما مدى حرية �إجر�ء�ت �لت�سجيل للمر�سحني و�لأحز�ب، وما مقد�ر �حلرية �ملمنوحة   .2٫1٫3

لهم يف �لو�سول �إىل و�سائل �لإعالم وغريها من �لو�سائل للتو��سل مع �لناخبني؟

ما مدى فعالية �لختيار �لذي يوفره  �لنظام �لنتخابي و�حلزبي للناخبني؟ و�إىل �أي   .2٫1٫4

�أي مدى تنعك�ص �ختيار�تهم على تاأليف  �أ�سو�تهم؟ و�إىل  مدى ميكن �لعتماد على 

�لهيئة �لت�سريعية و�ختيار �ل�سلطة �لتنفيذية؟ 

�إىل �أي مدى تعك�ص �لهيئة �لت�سريعية �لفئات �لجتماعية �ملختلفة للناخبني؟  .2٫1٫5

ما هي ن�سبة �لناخبني من �ل�سعب؟ و�إىل �أي مدى تتقبل كل �لقوى �ل�سيا�سية د�خل   .2٫1٫6

�لدولة وخارجها نتيجة �لنتخابات؟

الدور الدميقراطي للأحزاب ال�سيا�سية  .2٫2

ال�سوؤال الرئي�سي: هل ي�ساهم النظام احلزبي يف توفري الدميقراطية؟   

ما مقد�ر �حلرية �لتي تتمتع بها �لأحز�ب يف ت�سكيلها و��ستقطاب �لأع�ساء، و�مل�ساركة   .2٫2٫1

مع �جلمهور يف �حلمالت �لنتخابية ؟

ما مقد�ر فعالية �لنظام �حلزبي يف ت�سكيل �حلكومات �لقائمة و��ستد�متها؟  .2٫2٫2

�إىل �أي مدى تعد �لأحز�ب منظمات ع�سوية فعالة؟ و�إىل �أي مدى ي�ساهم �أع�ساوؤها   .2٫2٫3

يف �لتاأثري على �سيا�سة �حلزب و�ختيار �ملر�سحني؟

�إىل �أي مدى مينع نظام �لتمويل �حلزبي من �ن�سياق �لأحز�ب �إىل م�سالح خا�سة؟  .2٫2٫4

�إىل �أي مدى تتخطى �لأحز�ب �لفروق �لعرقية و�لدينية و�للغوية؟  .2٫2٫5

احلكومة الفعالة وامل�ستجيبة  .2٫3

ال�سوؤال الرئي�سي: هل تعد احلكومة فعالة يف خدمة ال�سعب واال�ستجابة   

ملطالبه؟

�إىل �أي مدى تعد �حلكومة �ملنتخبة قادرة على �لتاأثري �أو �ل�سيطرة على �لأمور �لهامة   .2٫3٫1

من  متكنها  �لتي  و�ملو�رد  و�لتنظيم  �ملعلومات  مقد�ر  وما  �ملو�طنني،  بحياة  �ملتعلقة 

حتقيق ذلك؟

ما مدى �لفعالية و�لنفتاح يف عملية �لنقد و�لإ�سر�ف �لتي يقوم بها �لقادة �ملنتخبون   .2٫3٫2
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ووزر�ئهم على �جلهاز �لإد�ري و �لهيئات �لتنفيذية �لأخرى؟

ما مدى �نفتاح و�نتظام �لإجر�ء�ت �خلا�سة با�ست�سارة �ل�سعب حول �سيا�سة �حلكومة   .2٫3٫3

وت�سريعاتها؟ وما مقد�ر �مل�ساو�ة يف �إمكانية و�سول ذوي �مل�سلحة �إىل �حلكومة؟ 

ما مدى توفر �خلدمات �لعامة �ملقدمة ملن يحتاجها ومدى �لعتماد عليها؟ وما مدى   .2٫3٫4

�نتظام ��ست�سارة �مل�ستخدمني حول تو�سيل �خلدمات؟

ما مقد�ر �سمولية �حلق يف �طالع �ملو�طنني على �ملعلومات �حلكومية وفعاليته مبا   .2٫3٫5

يتو�فق مع �لد�ستور و�لقانون؟

ما مقد�ر �لثقة �ملوجودة لدى �لنا�ص يف قدرة �حلكومة على حل �لق�سايا �لأ�سا�سية   .2٫3٫6

�لتي يو�جهها �ملجتمع، وقدرتهم على �لتاأثري عليها؟ 

الفعالية الدميقراطية للربملان  2٫4

ال�سوؤال الرئي�سي: هل ي�ساهم الربملان اأو الهيئة الت�سريعية بفعالية يف   

العملية الدميقراطية؟ 

ما مدى ��ستقاللية �لربملان �أو �لهيئة �لت�سريعية عن �لهيئة �لتنفيذية؟ و�إىل �أي مدى   .2٫4٫1

يتمتع �لأع�ساء بحرية �لتعبري عن �آر�ئهم؟ 

�أو �لهيئة �لت�سريعية لأخذ  ما مقد�ر �لفعالية و�ل�سمولية �ملمنوحة ل�سلطات �لربملان   .2٫4٫2

�ملبادر�ت، �أو مر�قبة �لت�سريعات �أو تعديلها ؟ 

�لتي  �لت�سريعية  �لهيئة  �أو  �لربملان  ل�سلطات  �ملمنوحة  و�ل�سمولية  �لفعالية  ما مقد�ر   .2٫4٫3

متكنها من مر�قبة �ل�سلطة �لتنفيذية وم�ساءلتها؟ 

ما مدى �سر�مة �إجر�ء�ت �ملو�فقة و�لإ�سر�ف على فر�ص �ل�سر�ئب و�لإنفاق �لعام؟  .2٫4٫4

د�خل  و�مل�ساهمة  عملها  لتنظيم  �لكافية  باحلرية  �لأح��ز�ب  كل  تتمتع  مدى  �أي  �إىل   .2٫4٫5

�لربملان �أو �لهيئة �لت�سريعية؟

�ل�سعب  �لت�سريعية ل�ست�سارة  �لهيئة  �أو  �لربملان  �إجر�ء�ت  نطاق  يت�سع  �أي مدى  �إىل   .2٫4٫6

و�مل�سائل �ملتعلقة بذلك يف نطاق �لعمل؟

�إىل �أي مدى ميكن للنو�ب �ملنتخبني �لتو��سل مع ناخبيهم؟  .2٫4٫7

�لت�سريعية،  �لهيئة  �أو  �لربملان  عمل  على  تنطبق  �أن  ميكن  �لتي  �جل��ودة  مقد�ر  ما   .2٫4٫8

كمنتدى ملناق�سة �لق�سايا �لتي تهم �لر�أي �لعام وتد�ولها ؟

ال�سيطرة املدنية على اجلي�ش وال�سرطة  .2٫5

ال�سوؤال الرئي�سي: هل تخ�سع قوات اجلي�ش وال�سرطة لل�سيطرة املدنية؟  

�حلياة  حترر  مدى  وما  �مل�سلحة،  �لقو�ت  على  �ملدنية  �ل�سيطرة  فعالية  مقد�ر  ما   .2٫5٫1
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�ل�سيا�سية من �لتدخل �لع�سكري؟

ما مقد�ر �مل�ساءلة �لعلنية �لتي ميكن ممار�ستها على �ل�سرطة و�لأجهزة �لأمنية يف ما   .2٫5٫2

يخ�ص �لأن�سطة �لتي تقوم بها؟

�إىل �أي مدى يعك�ص ت�سكيل �جلي�ص و�ل�سرطة و�جلهاز �لأمني ُبنية �ملجتمع؟  .2٫5٫3

ما مقد�ر حترر �لدولة من ممار�سات �لتكتالت �لربملانية و�مللي�سيات و�أمر�ء �حلرب   .2٫5٫4

ومافيا �جلر�ئم؟ 

النزاهة يف احلياة العامة  .2.6
ال�سوؤال الرئي�سي: هل هناك ما ي�سمن نزاهة ال�سلوك يف احلياة العامة؟  

�إىل �أي مدى يوجد ف�سل بني �لأمور �لعامة للدولة عن �لأعمال �خلا�سة و�مل�سالح   .2٫6٫1

�لعائلية لأ�سحاب �ملنا�سب؟

من  �ل�سعب  وعامة  �ملنا�سب  �أ�سحاب  بحماية  �خلا�سة  �لرتتيبات  فعالية  مدى  ما   .2٫6٫2

�نت�سار �لر�سوة؟

�لنتخابية  �حلمالت  بتمويل  �خلا�سة  و�لإج���ر�ء�ت  �لقو�عد  ت�ساهم  مدى  �أي  �إىل   .2٫6٫3

قطاع  تخ�ص  �لتي  �مل�سالح  ور�ء  �لنقياد  منع  يف  �ملنتخبني،  و�لنو�ب  و�ملر�سحني 

معني؟

ما مدى تاأثري �ل�سركات �لقوية و�مل�سالح �لتجارية على مر�قبة �ل�سيا�سة �لعامة، وما   .2٫6٫4

مقد�ر �بتعادهم عن �لف�ساد يف �لد�خل و�خلارج؟

ما مدى �لثقة �لتي تتوفر لدى �ل�سعب يف خلو �مل�سوؤولني �لعامني و�خلدمات �لعامة من   .2٫6٫5

�لف�ساد؟

 املجتمع املدين وامل�ساركة العامة3.

و�سائل االإعلم  يف املجتمع الدميقراطي  .3٫1

على  باملحافظة  ت�سمح  بطريقة  االإعلللم  يعمل  هل  الرئي�سي:  ال�سوؤال    

القيم الدميقراطية؟

و�سائل  ملكية  يف  �لتعددية  مقد�ر  وما  �حلكومة؟  عن  �لإع��الم  ��ستقاللية  مدى  ما   .3٫1٫1

�لإعالم، وهل تنقاد و�سائل �لإعالم حلكومات �أجنبية �أو �سركات متعددة �جلن�سيات 

�أم ل؟

�إىل �أي مدى يعك�ص �لإعالم �لآر�ء �ملختلفة، وهل ميكنه �لو�سول �إىل �سر�ئح �ملجتمع   .3٫1٫2

�ملختلفة؟

�إىل �أي مدى ميكن و�سف �لإعالم، و�لكيانات �مل�ستقلة �لأخرى بالفعالية يف مر�قبة   .3٫1٫3
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�حلكومة و�ل�سركات �لقوية؟

ما مقد�ر حرية �ل�سحفيني وحمايتهم من �لقو�نني �ملقيدة �أو �لتحر�ص �أو �لتهديد؟  .3٫1٫4

�خلا�سة،  �سوؤونه  يف  �لتدخل  من  �لعادي  �ملو�طن  بها  يتمتع  �لتي  �حلرية  مقد�ر  ما   .3٫1٫5

و�لتعر�ص للم�سايقات من قبل و�سائل �لإعالم؟

امل�ساركة ال�سيا�سية  .3٫2

ال�سوؤال الرئي�سي: هل توجد م�ساركة كاملة للمواطن يف احلياة العامة؟  

�ملو�طنني،  وجماعات  �لتطوعية،  �ملوؤ�س�سات  بها  تتمتع  �لتي  �ل�سمولية  مقد�ر  ما   .3٫2٫1

و�حلركات �لجتماعية، وغريها. وما مدى ��ستقالليتها عن �حلكومة؟

ما مقد�ر �سمولية م�ساركة �ملو�طن يف �ملوؤ�س�سات �لتطوعية و�إد�رة �ملنظمات �خلا�سة،   .3٫2٫2

وغريها من �لأن�سطة �لتطوعية �لعامة؟ 

جميع  على  �لر�سمية  و�ملنا�سب  �ل�سيا�سية  �حلياة  يف  �مل���ر�أة  م�ساركة  مقد�ر  ما   .3٫2٫3

�مل�ستويات؟

�ملنا�سب  �إىل  �لجتماعية  �ملجموعات  كل  و�سول  �إمكانية  تت�ساوى  م��دى  �أي  �إىل   .3٫2٫4

�لر�سمية، وما مدى �لنز�هة يف متثيلها؟

الل مركزية  .3٫3

مع  يتوافق  مبا  احلكومة  داخل  القرارات  ت�سدر  هل  الرئي�سي:  ال�سوؤال   

م�سلحة النا�ش املتاأثرين بها؟

ما مدى �ل�ستقاللية �لتي تتمتع بها �ملر�كز �لفرعية للحكومة عن �حلكومة �ملركزية،   .3٫3٫1

وما حجم �لقوى و�ملو�رد �ملتوفرة لديها من �أجل �لقيام مب�سوؤولياتها؟

�حلر  �لنتخابي  للتفوي�ص  عر�سة  �حلكومة  من  �مل�ستويات  هذه  تعد  مدى  �أي  �إىل   .3٫3٫2

و�لنزيه، وملعايري �لنفتاح و�مل�ساءلة و�ل�ستجابة يف عملها؟ 

�جلمعيات   ومع  �سركائها،  مع  حملية  �لأكرث  �مل�ستويات  يف  �حلكومة  تعاون  مدى  ما   .3٫3٫3

و�ملجتمعات �ملحلية يف تكوين وتنفيذ �ل�سيا�سات وتقدمي �خلدمات؟ 

 الدميقراطية خارج حدود الدولة4.

املوؤثرات اخلارجية على الدولة الدميقراطية  .4٫1

ال�سوؤال الرئي�سي: هل تعد قوة املوؤثرات اخلارجية داعمة ب�سكل كبري   

للدميقراطية يف الدولة؟

�لتي  �خلارجية  �لتاأثري�ت  عن  بعيدة  باأنها  �لدولة  على  �حلكم  ميكن  مدى  �أي  �إىل   .4٫1٫1
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تتدخل يف �لعملية �لدميقر�طية �أو �مل�سالح �لوطنية؟

و�لإقليمية  �لدولية  �ملنظمات  د�خل  �حلكومة  مُتار�سه  �لذي  �لتاأثري  عد�لة  مدى  ما   .4٫1٫2

و�لثنائية، و�لتي يفرت�ص �أن تخ�سع لقر�ر�تها؟

�إىل �أي مدى تعد �ملو�قف �لتفاو�سية للحكومة، و�للتز�مات �ملرتتبة عليها د�خل تلك   .4٫1٫3

�ملنظمات عر�سة للرقابة �لت�سريعية و�حلو�ر �لوطني �لعام ؟

التاأثري الدميقراطي للدولة يف اخلارج.  .4٫2

تعزيز  يف  للدولة  الدولية  ال�سيا�سات  ت�سهم  هل  الرئي�سي:  ال�سوؤال   

الدميقراطية يف العامل؟

ما مدى �لتز�م �حلكومة بدعم حقوق �لإن�سان و�لدميقر�طية يف �خلارج وحمايتهما؟  .4٫2٫1

�إىل �أي مدى تدعم �حلكومة هيئات �لأمم �ملتحدة للتعاون �لدويل، وحترتم �سيادة   .4٫2٫2

�لقانون على �مل�ستوى �لدويل؟

ما مقد�ر �ل�سمولية و�للتز�م من جانب �حلكومة يف �مل�ساهمة يف �لتنمية �لدولية؟  .4٫2٫3

�إىل �أي مدى تعد �ل�سيا�سة �لدولية للحكومة عر�سة للرقابة �لربملانية وتاأثري �ل�سعب؟  .4٫2٫4
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االإطار التقييمي

 املواطنة، والقانون، واحلقوق1.

 املواطنة1٫1.

 ال�سوؤال الرئي�سي: هل هناك اإجماع عام على وجود مواطنة م�سرتكة بدون 

تفرقة؟

�سوؤال التقييم

ما مدى �سمولية االأمة ال�سيا�سية واملواطنة يف الدولة جلميع الذين يعي�سون على 1٫1٫1.

اأر�سها؟

ما الذي يجب البحث عنه )االأ�سئلة املعيارية(

1( القوانني: �ختبار �لقو�نني �ملنظمة للمو�طنة و�لأهلية، و�لو�سائل و�جلدول �لزمني للح�سول عليها؛ و�أية �سور 

من �سور �لتفرقة �أو �لتمييز بني �ملو�طنة �جلزئية و�لكلية، وبني �لرجال و�لن�ساء يف �حل�سول على حقوق �ملو�طنة.

2( املمار�سة: �ختبار مدى �لنز�هة يف تطبيق �لقو�نني يف �لو�قع وحياديتها.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �ختبار �لبيانات حول �لإق�ساء من �ملو�طنة، و�ملو�طنة من �لدرجة �لثانية، و�لتمييز يف 

�حل�سول على حقوق �ملو�طنة، وهكذ�.

امل�سادر العامة

م�سادر عاملية

<http://www.amnesty.org> ،منظمة �لعفو �لدولية، �لتقرير �ل�سنوي

 Boyle, K. and Sheen, J., Freedom of Religion and Belief: A World Report
(London: Routledge, 1997)

<http://civilrights.org/> ،جمموعة �حلقوق �ملدنية

تقارير �لدول للجنة حقوق �لإن�سان �لتابعة لالأمم �ملتحدة حول �لق�ساء على �لتمييز �لعن�سري، 

<http://www.ohchr.org>

 Davies, John and Gurr, Ted Robert (eds), Preventive Measures: Building Risk
 Assessment and Crisis Early Warning Systems (Lanham, Md: Rowman &
Littlefield, 1998)

 Department of Political Science, University of Kansas, Kansas Event Data
System, <http://web.ku.edu/keds/index.html>

Engendering Development – World Bank, 
<http://www.worldbank.org/gender/prr/draft.html>

 http://www.freedomhouse.org  فريدوم هاو�ص، �لتقرير �ل�سنوي-  �حلرية يف �لعامل

 Governance and Social Development Resource Centre, UK Department
 for International Development (DFID), database on social exclusion,
<http://www.gsdrc.org>
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م�سادر عاملية)تابع(

 Green, Richard (ed.), State of the World’s Minorities 2006 (London:
Minority Rights Group International, December 2005)

Humana, C., World Human Rights Guide (Oxford: Oxford University Press, 1992)

<http://www.hrw.org> ،لتقرير �ل�سنوي ملنظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص�

International Constitutional Law (ICL) Project, 
<http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/>

 Journal of Ethnic and Racial Studies; International Journal on Minority and
Group Rights;Nationalism and Ethnic Politics

Library of Congress, Area Handbook Series, <http://www.loc.gov/index.html>

Linguapax, <http://www.linguapax.org>

 Minorities at Risk Project, 1999 Dataset and Codebook (profiles the rights and
prospects of 260 major ethnic groups), <http://www.cidcm.umd.edu/inscr/mar/>

 Minority Rights Group International, <http://www.minorityrights.org>; and
1997 World Directory of Minorities (Harlow: Longman, 1997)

 Poe, S., Tate, C. N. and Keith, L. C., ‘Repression of Human Rights to
Personal Integrity Revisited: A Global Cross-National Study
 Covering the Years 1976–1993’, International Studies Quarterly, 43 (1999),
 pp. 291–313

تقارير جمموعة �لأمم �ملتحدة �ملعنية ب�سوؤون �لأقليات؛ 

تقارير جلنة �لأمم �ملتحدة عن جلان حقوق �لإن�سان، وجلان حقوق �لإن�سان �ملعنية بحقوق �ملهاجرين؛

تقارير �ملقرر �خلا�ص حول حقوق �ملر�أة يف �أفريقيا، �للجنة �لإفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب؛ 

تقارير �ملقرر �خلا�ص حول و�سع حقوق �لإن�سان و�حلريات �لأ�سا�سية لل�سعوب �لأ�سلية؛

تقارير �ملمثل �خلا�ص لل�سكرتري �لعام حول حقوق �لإن�سان للم�سردين د�خل بلد�نهم؛

<http://www.ohchr.org> ،تقارير �خلبري �مل�ستقل حول ق�سايا �لأقليات

Suffrage Universel, <http://users.skynet.be/suffrage-universel/>

<http://www.un.org/womenwatch/daw/index.html> ،هيئة �لأمم �ملتحدة للنهو�ص باملر�أة

<http://www.unifem.org> ،)سندوق �لأمم �ملتحدة �لإمنائي للمر�أة )�ليونيفم�

<http://www1.umn.edu/humanrts/index.html ،مكتبة حقوق �لإن�سان بجامعة ميني�سوتا

Unrepresented Nations and Peoples Organisation at 
<http://www.politicalresources.net>



84

تقييم نوعية �لدميقر�طية: دليل �إر�سادي

م�سادر عاملية)تابع(

 US Law Library of Congress, ‘Nations of the World’, in Guide to Law
Online, <http://www.loc.gov/law/guide/nations.html>

 US State Department, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor,
Country Reports on Human Rights Practices, 
<http://www.state.gov/g/drl/hr/c1470.htm>

 Women’s Legal Rights Initiative, Women in Development, United States
Agency for International Development (USAID), 
<http://www.usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/wid/activities/
womens_legalrights_rc.html>

اأفريقيا وال�سرق االأو�سط

Africa Action, <http://www.africaaction.org>

<http://www.caus.org.lb/Home/index.php> ،مركز در��سات �لوحدة �لعربية 

�ملو�د �لقانونية �ملوجودة على �لإنرتنت و�ملتعلقة بالعامل �لإ�سالمي و�ل�سرق �لأو�سط، 

         <http://www.soas.ac.uk/cimel/materials/>

 Mediterranean Development Forum, thematic programme on considering gender
in institutional reform, <http://info.worldbank.org/etools/mdfdb/index.asp>

Middle East Network Information Center site (MENIC)

NomadNet, <http://www.netnomad.com>

 Open Society Justice Initiative, Africa Citizenship and Discrimination Audit,
<http://www.justiceinitiative.org>

<http://www.un.int/oic/> ،بعثة �ملر�قبة �لد�ئمة ملنظمة �ملوؤمتر �لإ�سالمي يف �لأمم �ملتحدة

تقارير �ملقرر �خلا�ص حول حقوق �ملر�أة يف �أفريقيا، �للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب؛

تقارير �ملجموعة �لعاملة على �ل�سعوب �لأ�سلية/�ملجتمعات يف �أفريقيا، �للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، 

<http://www.achpr.org>

 Schulze, K. E. et al. (eds), Nationalism, Minoritiesand Diasporas: Identities
and Rights in the Middle East (London: Tauris, 1996)

Segal, R., The Black Diaspora (London:Faber & Faber, 1995)

<http://www.sardc.net/sd/sd_info.htm> ،مركز �أبحاث وتنمية �جلنوب �لأفريقي

برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي (UNDP)، تقرير �لتنمية �لب�سرية �لعربية 2005: متكني �ملر�أة �لعربية )نيويورك:  

<http://hdr.undp.org> ،)2005 ، جامعة �أوك�سفورد

<http://www.multimania.com/uidh/> ،لحتاد �لأفريقي حلقوق �لإن�سان�
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االأمريكتان

Andean Jurists, <http://www.cajpe.org.pe>

 Center for Latin American Studies, Georgetown University, Political
Database of the Americas, <http://pdba.georgetown.edu/>

Center for World Indigenous Studies, <http://www.cwis.org>

Instituto Indigenista Interamericano, <http://www.indigenista.org>

Inter-American Commission on Women, <http://www.oas.org/cim/default.htm>

Lingua Món, Casa de Les Llengües (House of Languages), 
<http://www10.gencat.net/www.linguamon.cat/>

Nativeweb, <http://www.nativeweb.org>

 Organization of American States (OAS), Inter-American Commission on
Human Rights, <http://www.cidh.oas.org>;

 Reports of the Special Rapporteurship on Migrant Workers and their
Families, Inter-American Commission on Human Rights, 
<http://www.cidh.oas.org/Migrantes/defaultmigrants.htm>;

Reports of the Special Rapporteurship on the Rights of Women, Inter-
American Commission on Human Rights, 
<http://www.cidh.oas.org/women/Default.eng.htm>;

 The Human Rights Situation of the Indigenous People in the Americas,
2000, <http://www.cidh.oas.org/Indigenas/TOC.htm>

اآ�سيا

<http://www.asiademocracy.org/> ،ر�بطة �لإ�سالح و�لدميقر�طية يف �آ�سيا

<http://www.ahrchk.net/index.php> ،جلنة حقوق �لإن�سان �لآ�سيوية

 <http://www.alrc.net/> ،ملركز �لآ�سيوي للم�سادر �لقانونية�

<http://www.aseansec.org/> ،حتاد دول جنوب �سرق �آ�سيا�

 Howitt, R. et al. (eds), Resources, Nations and Indigenous Peoples: Case
 Studies from Australasia, Melanesia and Southeast Asia (Melbourne and
New York: Oxford University Press, 1996)

 UNDP, Human Development in South Asia (Oxford: Oxford University
Press, 2000), <http://hdr.undp.org>
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اأوروبا

Adum, Resources on protection of minority languages in EU countries, 
<http://www.adum.info/adum/>

Balkan Human Rights web pages, <http://cm.greekhelsinki.gr>

Bulgarian Helsinki Committee, 
<http://www.bghelsinki.org/index.php?lg=en>

The Chronicle (UK), <http://www.chronicleworld.org>

European Centre for Minority Issues, <http://www.ecmi.de>

European Research Centre on Migration and Ethnic Relations, <http://www.
uu.nl/uupublish/onderzoek/onderzoekcentra/ercomer/24638main.html>

European Roma Rights Center, <http://errc.org>

Forced Migration Projects, 1999 (initiative of the Soros Institute), 
<http://www.soros.org/initiatives/past_initiatives>

    Koopmans, R. et al., Contested Citizenship: Immigration and Cultural
 Diversity in Europe (Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press,
2005)

 Korhecz, T., The Minority Rights of the Hungarian National Group in
 Yugoslavia: Legal Framework and Actual Practice (Budapest: Minority
Protection Association, 1998)

 Minority Electronic Resources (MINELRES), Directory of resources on
 minority human rights and related problems of the transition period in
Eastern and Central Europe, <http://www.minelres.lv/>

<http://www.osce.org> ،منظمة �لأمن و�لتعاون �لأوروبية

 Ramet, S., Whose Democracy?: Nationalism, Religion, and the Doctrine of
 Collective Rights in Post-1989 Eastern Europe (Lanham, Md: Rowman &
 Littlefield, 1997)

 UNDP, Avoiding the Dependency Trap: The Roma Human Development Report
2003 (Oxford: Oxford University Press, 2003), <http://hdr.undp.org>

University of Warwick, Centre for Research in Ethnic Relations, 
<http://www.warwick.ac.uk/CRER/research.html>

 Weinberg, M., Schutz der deutschen Minderheit in Polen nach den
 Weltkriegen: ein Vergleich unter Berücksichtigung der aktuellen
Rechtslage (Frankfurt am Main: P. Lang:, 1997)
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معايري املمار�سة اجليدة

املعايري القيا�سية للأ�سئلة رقم 1 و 2:

لرقم 1(: اتفاقيات االأمم املتحدة ب�ساأن اللجئني وعدميي اجلن�سية:

موؤمتر �لأمم �ملتحدة للمفو�سني �خلا�ص بالالجئني وعدميي �جلن�سية، �لتفاقية �ملتعلقة بحالة �لالجئني، ني�سان 

1954

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �تفاقية �حلد من عدميي �جلن�سية، كانون �لأول 1975؛ �لإعالن عن �للجوء 

�لإقليمي، كانون �لأول 1967

لرقم )1( و)2(: اتفاقيات االأمم املتحدة ب�ساأن االأقليات:

منظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلوم و�لثقافة )�ليون�سكو(، �لإعالن �لعاملي �خلا�ص بالتنوع �لثقايف 2001؛ 

�لإعالن عن مبادئ �لتعاون �لثقايف �لدويل، 1966؛

�لإعالن ب�ساأن �لعن�سرية و�لتمييز �لعن�سري، ت�سرين �لثاين 1978

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �لعهد �لدويل حول �حلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية، 1966، �لفقر�ت رقم 18 )1( و 27؛ 

�لعهد �لدويل حول �حلقوق �لقت�سادية، و�لجتماعية، و�لثقافية، 1966، �لفقرة 15 (1b)؛ 

�لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان، 1948، �لفقرة 18؛ 

�لإعالن عن �إلغاء جميع �أ�سكال �لتمييز �لعن�سري، ت�سرين �لثاين 1965؛ 

�إعالن ب�ساأن حقوق �لأ�سخا�ص �ملنتمني �إىل �أقليات قومية �أو عرقية �أو دينية �أو لغوية، 1992؛

�لتفاقية �لدولية �ملناه�سة للتمييز �لعن�سري يف �لألعاب �لريا�سية، كانون �لأول 1985؛ 

�لتفاقية �لدولية لردع  ومعاقبة جرمية �لف�سل �لعن�سري، 1976

ال�سكان االأ�سليون

املقايي�ش الدولية

منظمة �لعمل �لدولية، �لتفاقية �ملتعلقة بال�سكان �لأ�سليني، و�سعوب �لقبائل يف �لدول �مل�ستقلة، رقم 169، 1991

 �لأمم �ملتحدة، م�سودة �لإعالن عن حقوق �ل�سكان �لأ�سليني، 1994

�ملفو�سية �ل�سامية لالأمم �ملتحدة حلقوق �لإن�سان، خال�سة تو�سيات جلان حقوق �لإن�سان �خلا�سة بحقوق �ل�سكان 

<http://www.unhchr.ch/Huridocda/ Huridoca.nsf/TestFrame/519bcee ،لأ�سليني�

d433ecb1680256644004ff131?Opendocument>

جلنة �لأمم �ملتحدة حلقوق �لإن�سان، �لفريق �ملعني بال�سكان �لأ�سليني �لتابع للجنة �لفرعية ملنع �لتمييز وحماية 

�لأقليات، “تطور �ملعايري �خلا�سة بحقوق �ل�سكان �لأ�سليني، متوز 1998”

جلنة �لأمم �ملتحدة ملكافحة جميع �أ�سكال �لتمييز �لعن�سري، �لتعليق �لعام رقم 23، حقوق �ل�سكان �لأ�سليني، 1997

�حلكم �لر�سيد و�ملمار�سات �لتي تعزز حقوق �لإن�سان، �لندوة �لتي نظمها �لربنامج �لإمنائي �لتابع لالأمم �ملتحدة 

ومكتب �ملفو�سية �ل�سامية حلقوق �لإن�سان، �سيئول Seoul، 15 - 16 �أيلول 2004، �جلل�سة �لثالثة حول تعزيز 

�ملوؤ�س�سات �لدميقر�طية وم�ساركاتها، 
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<http://www2.ohchr.org/english/issues/development/governance/
compilation/forside_02.swf>

 Agenda 21, chapter 26, A/CONF.151/26 (Vol. III), 1992, Recognizing and
Strengthening the Role of Indigenous People and Their  Communities.

 Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity,
 Knowledge, Innovations and Practices of Indigenous and Local
Communities: Implementation of Article 8(j), 1996

املقايي�ش االإقليمية

�للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، �لقر�ر �ملتعلق بحقوق �ل�سعوب �لأ�سلية ومجتمعاتها �ملحلية يف �أفريقيا، 

2000

منظمة �لدول �لأمريكية، �لإعالن �لأمريكي عن حقوق �ل�سكان �لأ�سليني، 2002، 2003 

�إعالن �للجنة �لأمريكية حلقوق �لإن�سان عن حقوق �ل�سكان �لأ�سليني، 1995

�سوؤال التقييم

اإىل اأي مدى يتم االإقرار باالختلفات الثقافية، وكيف تتم حماية االأقليات 1٫1٫2.

واملجموعات االجتماعية ال�سعيفة؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: �ختبار �لقو�نني �ملنظمة مل�سائل  �لعرت�ف بالأقليات وحقوقها، مبا فيهم �ل�سكان �لأ�سليني؛ وما �إذ� 

كانت �لدولة قد وقعت على �تفاقية �لأمم �ملتحدة و�لإعالنات �لإقليمية ب�ساأن �لأقليات، وما �إذ� كان �لت�سريع يتو�فق 

مع تلك �ملعايري. 

2( املمار�سة: �ختبار مدى فعالية وكفاءة �إجر�ء�ت حماية حقوق �لأقليات على �أر�ص �لو�قع. 

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقق من �لبيانات �ملتعلقة بالتمييز يف جمالت خمتلفة من �حلياة �لعامة؛ حول �لدعم 

�لنتخابي لالأحز�ب �ل�سيا�سية، �أو �لرب�مج �لتي تعار�ص �ملو�طنة �مل�سرتكة، �أو ت�ساند �ل�سيادة �لعن�سرية �أو �لثقافية؛ 

�أو �ملتعلقة بال�سر�ع �ملجتمعي �لد�خلي �أو �لعنف. 

امل�سادر العامة

م�سادر عاملية

�نظر 1٫1 يف �ل�سفحات �ل�سابقة، بالإ�سافة �إىل...

تقارير �لدول �خلا�ص بلجنة حقوق �لإن�سان �لتابعة لالأمم �ملتحدة، وجلنة �لأمم �ملتحدة �ملناه�سة للتمييز 

�لعن�سري، وجلنة �لأمم �ملتحدة �ملعنية باحلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية، وجلنة �لأمم �ملتحدة 

 <http://www.ohchr.org> .ملناه�سة للتمييز �سد �ملر�أة، وجلنة �لأمم �ملتحدة حلقوق �لطفل�

 Eldis Gateway to Development Information, database on older persons,
 children and young people, women and other vulnerable groups,
<http://www.eldis.org/>
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م�سادر عاملية )تابع(

 ‘Enabling People: Human Rights Law and Disability’, Interights Bulletin,
14/3 (2006), <http://www.interights.org>

 Open Society Institute (OSI) EU Monitoring and Advocacy Programme
(EUMAP), programme on minority protection, <http://www.eumap.org/>

 Heidelberg Institute for International Conflict Research, Department of
Political Science, University of Heidelberg, 
<http://www.hiik.de/start/index.html.en>

 Hess, C., Bibliography of Indigenous Institutions and Indigenous nowledge,
2006, <http://www.indiana.edu/~workshop/wsl/indigbib.html>

<http://www.internal-displacement.org/> ،مركز ر�سد �لنزوح �لد�خلي

<http://www.icrw.org/> ،ملركز �لدويل لأبحاث �ملر�أة�

 Minorities at Risk Project, University of Maryland, College Park, Md: Center
for International Development and Conflict Management, 2005, 
<http://www.cidcm.umd.edu/inscr/mar/data.asp>

Overseas Development Institute, research on gender issues, 
<http://www.odi.org.uk>

<http://www.unifem.org> ،)سندوق �لأمم �ملتحدة �لإمنائي للمر�أة )�ليونيفم�

<http://www.un.org/womenwatch/daw/index.html> ،هيئة �لأمم �ملتحدة للنهو�ص باملر�أة

 UNDP, Human Development Report 2004: Cultural Liberty in Today’s
Diverse World (Oxford: Oxford University Press, 2004), 
<http://hdr.undp.org>

‘Women’s Rights in the 21st Century’, Interights Bulletin, 14/4 (2006)

<http://www.worldbank.org> ،لبنك �لدويل، �لوثائق �حلكومية، �ملجتمع �ملدين و�مل�ساركة�

م�سادر اإقليمية

Adum, Resources on protection of minority languages in EU countries, 
<http://www.adum.info/adum/>

Open Society Justice Initiative, Africa Citizenship and Discrimination Audit, 
<http://www.justiceinitiative.org>

 Center for Latin American Studies, Georgetown University, Political
Database of the Americas, <http://pdba.georgetown.edu/>

Lingua Món, Casa de Les Llengües,
<http://www10.gencat.net/www.linguamon.cat/>
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م�سادر اإقليمية )تابع(

 Mediterranean Development Forum, thematic programme on considering
gender in institutional reform, 
<http://info.worldbank.org/etools/mdfdb/index.asp>

 Ramet, S., Whose Democracy? Nationalism, Religion, and the Doctrine of
 Collective Rights in Post-1989 Eastern Europe (Lanham, Md: Rowman &
Littlefield, 1997)

Reports of the OSCE High Commissioner on National Minorities, 
<http://www.osce.org/hcnm/>

 Schulze, K. E. et al. (eds), Nationalism, Minorities and Diasporas: Identities
and Rights in the Middle East (London: Tauris, 1996)

University of Warwick, Centre for Research in Ethnic Relations, 
<http://ww.warwick.ac.uk/CRER/research.html>

حقوق االإن�سان

 American Association for the Advancement of Science (AAAS), Directory of
Human Rights Sites on the Internet, <http://shr.aaas.org/dhr.htm>

Asian Human Rights Commission, <http://www.ahrchk.net/index.php>

Balkan Human Rights web pages, <http://cm.greekhelsinki.gr>

DIANA: An International Human Rights Database, 
<http://www.law.uc.edu/Diana>

 Droits et Démocratie, Centre international des droits de la personne et du
développement démocratique, (English, French and Spanish), 
<http://www.ichrdd.ca>

 Interamerican Institute for Human Rights (IIDH) (English and Spanish),
<http://www.iidh.ed.cr>

Instituto Indigenista Interamericano, <http://www.indigenista.org>

 Humana, C., World Human Rights Guide (Oxford: Oxford University Press,
1992) Human Rights First, <http://www.humanrightsfirst.org/index.asp>

<http://www.hrw.org> ،هيومن ر�يت�ص ووت�ص، �لتقرير �ل�سنوي

 Inter-American Commission on Human Rights, The Human Rights Situation
of the Indigenous People in the Americas, 2000, 
<http://www.cidh.oas.org/Indigenas/TOC.htm>
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حقوق االإن�سان )تابع(

Inter-American Commission on Women, <http://www.oas.org/cim/default.htm>

 Journal of Ethnic and Racial Studies; International Journal on Minority and
Group Rights; Nationalism and Ethnic Politics

Mercator, Linguistic Rights and Legislation, 
<http://www.ciemen.org/mercator/index-gb.htm>

<http://www.ohchr.org> ،تقارير �خلبري �مل�ستقل حول ق�سايا �لأقليات

تقارير �ملقرر �خلا�ص حول حقوق �ملر�أة يف �أفريقيا، �للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب؛

تقارير �ملجموعة �لعاملة عن �حلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية يف �أفريقيا، �للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان 

و�ل�سعوب؛

تقارير �ملجموعة �لعاملة عن �ل�سعوب �لأ�سلية/�ملجتمعات يف �أفريقيا، �للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، 

<http://www.achpr.org>

تقارير �ملقرر �خلا�ص حول حقوق �ملر�أة، �للجنة �لأمريكية حلقوق �لإن�سان، 

<http://www.cidh.oas.org/women/ Default.eng.htm>

<http://membres.lycos.fr/uidh/>  ،لحتاد �لأفريقي حلقوق �لإن�سان�

<http://www1.umn.edu/humanrts/index.html> ،مكتبة حقوق �لإن�سان بجامعة ميني�سوتا

 US State Department Bureau of Democracy, Human Rights and Labor,
Country Reports on Human Rights Practices, <http://www.state.gov>

 �حلركة �لعاملية للدميقر�طية، وثائق وقاعدة بيانات �ملنظمات �لعاملة يف جمال حقوق �لإن�سان،

<http://www.wmd.org/>

�نظر �أي�سا 1٫3، و1٫4

معايري املمار�سة اجليدة

معايري دولية

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �لتفاقية �لدولية للق�ساء على �لتمييز �لعن�سري، 1965؛ �لتفاقية �لدولية للق�ساء 

على �لتمييز �سد �ملر�أة، 1979؛

�إعالن �لأمم �ملتحدة ب�ساأن حقوق �لأ�سخا�ص �ملنتمني �إىل �أقليات لغوية �أو دينية �أو عرقية �أو قومية، 1992؛

�لإعالن �لعاملي عن �حلقوق �للغوية 1996، 

 <http://www.linguistic-declaration.org/decl-gb.htm>

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 118، �تفاقية �مل�ساو�ة يف �ملعاملة )�لأمن �لجتماعي(، 1962

جلنة �لأمم �ملتحدة حول �حلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية، �لتعليق �لعام رقم 23. �لفقرة 27 )حقوق �لأقليات(، 1994

 The Protection of Minorities as a Global Issue and a Prerequisite for
 Stability, Security and Peace, Resolution by the 95th Inter-Parliamentary
Conference, 1996
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معايري دولية )تابع(

 12th Seminar of the International Association for the Development of
Intercultural Communication, Recife, Brazil, Declaration 1987

 Good Governance Practices that Promote Human Rights, Seminar
  organized by UNDP and OHCHR, Seoul, 15–16 September 2004, Panel
3 on Strengthening Democratic Institutions and Participation, 
<http://www2.ohchr.org/english/issues/development/governance/
compilation/forside_02.swf>

 Wisse, E., ‘Promoting Democracy: An International Exploration of Policy
 and Implementation Practice’, Netherlands Ministry of the Interior
 and Kingdom Relations, Department of Constitutional Matters and
Legislation, 2006, <http://www.oecd.org>

معايري اإقليمية

�للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، �لقر�ر ب�ساأن حقوق �ل�سكان �لأ�سليني وجمتمعاتهم يف �أفريقيا، 2000

 African Platform for Action, 1994, adopted by the Fifth Regional
Conference on Women, Dakar, Senegal, November 1994

�ملجل�ص �لأوروبي، �لتفاقية �خلا�سة بحماية حقوق �لإن�سان و�حلريات �لأ�سا�سية، روما، XI.4.1950؛ �تفاقية جمل�ص 

وزر�ء �مليثاق �لأوروبي حول �للغات �لإقليمية �أو لغات �لأقليات، 1992؛ 

�مليثاق �لأوروبي للغات �لإقليمية ولغات �لأقليات، 1992؛

�لتفاقية �لأوروبية حلقوق �لإن�سان و�حلريات �لأ�سا�سية، بروتوكول رقم XI.22 ،7.1984؛

�مليثاق �لجتماعي �لأوروبي �ملر�جع، 1996؛ 

�تفاقية �لإطار وميثاق لغات �لأقليات، 1995؛ 

�تفاقية �لإطار حول قيمة �لرت�ث �لثقايف، 2005

�جلماعة �لقت�سادية لدول غرب �فريقيا )�يكو��ص(، بروتوكول A/SP1/01/12 عن �لدميقر�طية و�حلكم 

�لر�سيد �لتابع  للربوتوكول �ملتعلق باآليات منع �ل�سر�عات و�إد�رتها وحلها، وحفظ �ل�سالم و�لأمن، 2001، 

�لفقر�ت 43-40

منظمة �لوحدة �لأفريقية، �مليثاق �لأفريقي حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، 17 حزير�ن 1981، وبروتوكول �مليثاق 

�لأفريقي حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب �ملتعلق بحقوق �ملر�أة يف �أفريقيا، 2003، �لفقرة 2

�لحتاد �لأفريقي، �لإعالن �لر�سمي حول �مل�ساو�ة بني �جلن�سني يف �أفريقيا، 2004

منظمة �لدول �لأفريقية، �لتفاقية �لأمريكية حلقوق �لإن�سان، �سل�سلة معاهد�ت منظمة �لدول �لأمريكية رقم 36، 

1144 �لأمم �ملتحدة، �سل�سلة معاهد�ت �لأمم �ملتحدة 123، متوز1978

Santiago de Compostela Declaration of the International PEN Club

 ر�بطة جنوب غرب �آ�سيا للتعاون �لإقليمي، �مليثاق �لجتماعي، 2004، �لفقر�ت 6 و7

جمموعة تنمية �جلنوب �لأفريقي )�سادك SADC، �لفقر�ت 15-9(
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�سوؤال التقييم

ما مدى االإجماع حول حدود الدولة والرتتيبات الد�ستورية؟1٫1٫3.

ما الذي يجب البحث عنه

1( املوؤ�سرات االإيجابية: �ختبار بيانات �ل�ستطالع حول مدى �لر�سا �لعام عن �حلدود �لإقليمية �حلالية، 

و�لرتتيبات �لد�ستورية.

2( املوؤ�سرات ال�سلبية: �ختبار �لبيانات �ملتوفرة حول معار�سة �حلدود �لإقليمية �أو �لد�ستور؛ وحول دعم 

�لنف�ساليني �أو �ملجموعات �لتي تطالب باحلكم �لذ�تي؛ وحول �ل�سر�ع �أو �لعنف �ملتعلق بالأمر نف�سه.

م�سادر عامة

م�سادر عاملية

Border and Territorial Disputes, 3rd edn (Harlow: Longman, 1992)

Carter, I., A Measure of Freedom (Oxford: Oxford University Press, 1999)

 Center for International Development and Conflict Management, Internal Wars
and Failures of Governance, 2005, <http://globalpolicy.gmu.edu/pitf/>

 Center for Systemic Peace 2000 (extensive online resources covering
political violence and armed conflict), 
<http://www.systemicpeace.org/>

Demilitarization for Democracy, <http://www.dfd.net/>

<http://www.haguejusticeportal.net> ،بو�بة حمكمة �لعدل يف لهاي على �لإنرتنت

Handbook for Indigenous Organisations, 
<http://www.nativeweb.org/pages/legal/guide.html>

 معهد هايدلربج لأبحاث �ل�سر�ع �لدويل، ق�سم �لعلوم �ل�سيا�سية، جامعة هايدلربج،

 <http://www.hiik.de/start/index.html.en>

<http://www.internal-displacement.org/> ،مركز مر�قبة �لنزوح �لد�خلي

<http://org.uib.no/imer/>  ،لهجرة �لدولية و�لعالقات �لعرقية، بريغن، �لرنويج�

Durham, <http://www.dur.ac.uk/ibru/>; وحدة �أبحاث �حلدود �لدولية، جامعة دورهام

ن�سرة �حلدود و�لأمن، جامعة دورهام، ق�سم �جلغر�فيا )دورية( جمموعة �لكو�رث �لدولية )تقارير عن �سر�عات 

<http://www.crisisgroup.org>خمتارة(، ؛

International Crisis Group (reports on selected conflicts), 
 <http://www.crisisgroup.org>; programmes on Africa, Asia, Latin

America and the Caribbean, and Middle East and North Africa, 
<http://www.crisisgroup.org>
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م�سادر عاملية )تابع(

 International IDEA, Democracy and Deeprooted Conflict: Options for
Negotiators (Stockholm: International IDEA, 1998);

<http://www.iiss.org/> ،ملعهد �لدويل للدر��سات �لإ�سرت�تيجية�

<http://www.ipacademy.org> ،لأكادميية �لدولية لل�سالم�

<http://www.prio.no> ،ملعهد �لدويل لأبحاث �ل�سالم، �أو�سلو�

<http://www.isn.ethz.ch> ،سبكة �لأمن و�لعالقات �لدولية�

 Political Risk Services Group, Political Risk Yearbook, New York (annual),
<https://www.prsgroup.com/prsgroup_shoppingcart/pc-48-6-political-
risk-yearbook.aspx>

   Sivard, R. L., World Military and Social Expenditure (Washington, DC:
World Priorities, various years, incl. 1993)

Smith, D., The Penguin Atlas of War and Peace (London: Penguin, 2003)

Henry L. Stimson Center (peacekeeping, arms control, foreign policy), 
<http://www.stimson.org/newpubs.cfm>

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 
 <http://www.sipri.org/>; for comprehensive data on military expenditure
see <http://first.sipri.org>

 University of Ulster, Conflict Archive on the Internet: Initiative on Conflict
Resolution and Ethnicity (CAIN: INCORE), Conflict Data Service, 
<http://www.incore.ulst.ac.uk>
 Uppsala University, Department of Peace and Conflict Research, Conflict
Data Project (database), <http://www.pcr.uu.se/database/index.php>

 US Arms Control and Disarmament Agency (ACDA), World Military
Expenditures and Arms Transfers (annual); and various
country-specific studies, <http://dosfan.lib.uic.edu/acda/>

US Department of State, Country Reports on Terrorism 2005, 2006, 
<http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/>

 World Reference Atlas (London and New York: Dorling Kindersley, various
edns), country entries

م�سادر اإقليمية

<http://www.bicc.de/> ،مركز بون �لدويل لتحويل �ل�سر�عات

 Center for Latin American Studies, Georgetown University, Political
Database of the Americas, <http://pdba.georgetown.edu/>
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م�سادر اإقليمية )تابع(

 Euromonitor, Centre for the Study of Public Policy, University of
Strathclyde, New Democracies Barometers (surveys), <http://www.cspp.
strath.ac.uk> (includes Eurobarometers and Latino Barometers)

 Forced Migration Monitor (former USSR), 
<http://www.osi.hu/fmp/html/fm_monitor.html>

 German Social Science Infrastructure Services (GESIS), International Social
 Survey Programme (ISSP), provides survey data for 38 countries from
1983 onwards, <http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm>

Jane’s military database, <http://www2.janes.com>

 Neher, C. and Marlay, R., Democracy and Development in Southeast Asia
(Boulder,   Colo. Westview Press, 1996)

 Olds, K. (ed.), Globalisation and the Asia Pacific: Contested Territories (New
York: Routledge, 1999)

 Shamir, J. and Shamir, M., The Dynamics of Israeli Public Opinion on Peace
 and the Territories (Tel Aviv: Tel Aviv University, Tami Steinmetz Center
for Peace Research, 1993)

 �لأر�سيف �ل�سوفييتي،

<http://sunsite.unc.edu/expo/soviet.exhibit/soviet.archive.html>

معايري املمار�سة اجليدة

معايري دولية

<http://www.ipu.org> ،2005 ،لحتاد �لربملاين �لدويل، تفعيل �مل�ساحلة: دور �لربملانات�

 UNDP, Initiative on Strengthening the Role of Parliaments in Crisis
Prevention and Recovery, 2006, <http://www.parlcpr.undp.org/>
 Co-operation for World and Regional Security and Stability, as well as for
 Respect for all Forms of the Sovereignty and Independence of States,
Resolution by the 97th Inter-Parliamentary Conference (Seoul, 14 April 1997)

 O’Brien, M., Parliaments as Peacebuilders: The Role of Parliaments in
 Conflict-affected Countries (Washington, DC: World Bank Institute and
Commonwealth Parliamentary Association, 2005), 
<http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/PARLIAMENTS_AS_
PEACEBUILDERS-FINAL.pdf>
 Wisse, E., ‘Promoting Democracy: An International Exploration of Policy
 and Implementation Practice’, Netherlands Ministry of the Interior
 and Kingdom Relations, Department of Constitutional Matters and
Legislation, 2006, <http://www.oecd.org>
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معايري اإقليمية

�ملجل�ص �لأوروبي، �لتفاقية �خلا�سة بجر�ئم �لإنرتنت، 2001؛ 

�لتفاقية �ملتعلقة بغ�سيل �لأمو�ل وتفتي�ص و�سبط وم�سادرة عائد�ت �جلرمية ومتويل �لإرهاب، 2005؛

�تفاقية مكافحة �لإرهاب، 2005

�جلماعة �لقت�سادية لدول غرب �فريقيا )�يكو��ص(، �آليات منع �ل�سر�ع، و�إد�رته وحله، وحفظ �ل�سالم و�لأمن، 

1997

 OAU, Mechanism for Conflict Prevention, Management and Resolution, June
1993; Convention on the Prevention and Combating of Terrorism, 1999

 OAS, Commitment of Mar del Plata, Second Inter-American Conference on
Terrorism, 1998;

�إعالن ليما Lima  ملنع �لإرهاب ومكافحته و�لق�ساء عليه، 1996؛

�إعالن �سان �سالفادور San Salvador لتقوية �لتعاون يف �حلرب �سد �لإرهاب، 2003

جمموعة تنمية �جلنوب �لأفريقي )�سادك SADC(، بروتوكول �ل�سيا�سة، و�لدفاع و�لتعاون �لأمني، 2001

�إعالن ر�بطة �ملحامني �لأمريكية، وجمعية �لتحكيم �لأمريكية، ور�بطة ف�ص �لنز�ع، منوذج 

<http://www.abanet.org/dispute/  ،2005 ،للمعايري �ل�سلوكية للو�سطاء

newsModelStandardsofConductforMediatorsfinal05.pdf>

�سوؤال التقييم

اإىل اأي مدى ت�ساهم الرتتيبات الد�ستورية وال�سيا�سية يف االعتدال وامل�ساحلة 1٫1٫4.

بني القطاعات الرئي�سية يف املجتمع ؟

ما الذي نبحث عنه

1( القوانني: �لتحقق من �أية ترتيبات د�ستورية �أو �نتخابية خا�سة �أو غريها، تعمل على ت�سجيع �لتعاون بني فئات 

�ملجتمع، وتقا�سم �ل�سلطة وما �إىل ذلك.

2( املمار�سة: �لتاأكد من فعالية �لتطبيق على �أر�ص �لو�قع.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �نظر 1٫1٫2 و1٫1٫3 يف �لأعلى.

م�سادر عامة

م�سادر عامة

Civil Society International, <http://www.civilsoc.org/

 Committee documents of the Parliamentary Assembly of the
Council of Europe, <http://assembly.coe.int/ ASP/Committee/
PACECommitteesInfoListing_E.asp>

معهد �لعالقات �لأوروبية و�أمريكا �لالتينية
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م�سادر عامة )تابع(

<http://www.iknowpolitics.org/> ،سبكة �ملعرفة �لدولية للن�ساء �لنا�سطات يف �ل�سيا�سة�

National Conference of State Legislatures, <http://www.ncsl.org>

Nordic Council, <http://www.norden.org>

 <http://www.oas.org> ،منظمة �لدول �لأمريكية 

<http://www.oicun.org/> ،مكتب �ملر�قب �لد�ئم ملنظمة �ملوؤمتر �لإ�سالمي لدى �لأمم �ملتحدة

 Przeworski, A., Alvarez, M. E., Cheibub, J. A. and Limongi, F., Democracy
 and Development: Political Institutions and Well-Being in the World,
1950–1990 (Cambridge: Cambridge University Press, 2000)

<http://www.rferl.org> ،إذ�عة �أوروبا �حلرة�

 Reilly, B. and Nordlund, P., Political Parties in Conflict-prone Societies:
 Regulation, Engineeringand Democratic Development (Tokyo: United
Nations University Press, 2008)

 تقارير �ملمثل �خلا�ص لل�سكرتري �لعام حول حقوق �لإن�سان لالأ�سخا�ص �ملهجرين د�خليًا،

<http://www.ohchr.org> 

<http://www.worldbank.org> ،لبنك �لدويل، م�ستند�ت حول �حلكم، و�ملجتمع �ملدين، و�مل�ساركة�

م�سادر اإقليمية

 �ملركز �لأوروبي لأبحاث �لهجرة و�لعالقات �لعرقية، 

<http://www.uu.nl/uupublish/onderzoek/onderzoekcentra/
ercomer/24638main.html>

Hurights Osaka, <http://www.hurights.or.jp/>

 Inter-American Commission on Human Rights, The Human Rights Situation
of the Indigenous People in the Americas, 2000, 
<http://www.cidh.oas.org/Indigenas/TOC.htm>

<http://www.oas.org/en/CIM/default.asp> ،للجنة �لأمريكية للمر�أة�

 Mediterranean Development Forum, thematic programme on considering
gender in institutional reform, 
<http://info.worldbank.org/etools/docs/library/119089/index.html>

 Neher, C. and Marlay, R., Democracy and Development in Southeast Asia
(Boulder,Colo. Westview Press, 1996)

 Reports of the Working Group on Indigenous Populations/Communities in
Africa, African Commission on Human and People’s Rights, 
<http://www.achpr.org>
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قواعد بيانات عامة

Adum, Resources on protection of minority languages in EU countries, 
<http://www.adum.info/adum/>

 ‘A Line in the Sand’, <http://www.hanksville.org/sand/>. This site concerns
 problems associated with cultural and intellectual property and
 ownership. The focus is particularly on the representation of Native
Americans.

<http://www.icare.to/main.php?en> ،مركز �لدر��سات �ملقارنة للح�سارة و�لتنمية و�لبيئة

 Center for Latin American Studies, Georgetown University, Political
Database of the Americas, <http://pdba.georgetown.edu/>

 Center for World Indigenous Studies Fourth World Documentation Project
(FWDP), <http://www.cwis.org/fwdp/>

International Constitutional Law, <http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/>

 Internet Centre Anti-Racism Europe (I CARE). The site features two useful
 and easy-to search databases: (1) the United Database (1,500 addresses
of anti-racism, migrant and refugee organizations in Europe), 

 <http://www.unitedagainstracism.org/>; and (2) Crosspoint (over 1,500
links to websites of anti-racist organizations in over 100 countries), 
<http://www.icare.to/frames-crosspoint.html>

 <http://www.ipu.org> قو�عد �لبيانات �خلا�سة بالحتاد �لربملاين �لدويل على �لإنرتنت

Mercator, Linguistic Rights and Legislation, 
<http://www.ciemen.org/mercator/index-gb.htm>

<http://www.politicalresources.net> مل�سادر �ل�سيا�سية: �ملزيد من �لرو�بط للد�ساتري من �ملوقع� 

University of Richmond, Constitution Finder, 
<http://confinder.richmond.edu/>

معايري املمار�سة اجليدة

معايري دولية

منظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلوم و�لثقافة )�ليون�سكو(، �لإعالن �لعاملي عن �لتنوع �لثقايف، 2001

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 118. �تفاقية �مل�ساو�ة يف �ملعاملة )�لأمن �لجتماعي(، 1962

جلنة �لأمم �ملتحدة ملناه�سة �لتفرقة �لعن�سرية، �لتعليق �لعام رقم 22. �لفقرة 5 حول �لالجئني و�لأ�سخا�ص 

�ملهجرين د�خليًا، 1996
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معايري دولية )تابع(

م�ساهمة �لربملانات يف حتقيق �ل�سالم بني �لأقليات �لعرقية و�لثقافية و�لدينية، مبا فيها �ل�سعوب �ملهاجرة د�خل 

�لدولة �لو�حدة، مع �لت�سامح  و�لحرت�م �لكامل حلقوق �لإن�سان، �لقر�ر �لذي تبناه �ملوؤمتر �لربملاين �لدويل )برلني، 

15 ت�سرين �لأول 1999(

 �لحتاد �لربملاين �لدويل، كتيب لالأع�ساء. حماية �لالجئني: دليل قانون �لالجئني �لدويل، 2001،

<http://www.ipu.org> 

معايري اإقليمية

�ملجل�ص �لأوروبي، �تفاقية حماية حقوق �لإن�سان و�حلريات �لأ�سا�سية، روما، 1950؛

�لتفاقية �لأوروبية حلقوق �لإن�سان و�حلريات �لأ�سا�سية، بروتوكول رقم 7، 1984؛

�مليثاق �لأوروبي للغات �لأقلية �أو �للغات �لإقليمية، 1992؛

�لإعالن �خلا�ص بالأقليات �لقومية، 1993؛

�إطار �تفاقية حماية �لأقليات �لقومية، 1994؛

�مليثاق �لجتماعي �لأوروبي �ملر�جع، 1996؛

�إطار �تفاقية قيمة �لرت�ث �لثقايف للمجتمع، 2005؛

منظمة �لوحدة �لأفريقية، �مليثاق �لأفريقي حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، 1981، 81/17/06؛

�لتفاقية �ملنظمة جلو�نب حمددة من م�سكالت �لالجئني يف �أفريقيا، 1969؛ 

�مليثاق �لثقايف �لإفريقي ، 1976؛

منظمة �لدول �لأمريكية، �لتفاقية �لأمريكية حلقوق �لإن�سان، �سل�سلة �تفاقيات منظمة �لدول �لأمريكية رقم 36، 

1144 �سل�سلة معاهد�ت �لأمم �ملتحدة 123، متوز1978؛

�إعالن ل باز La Paz عن �لالمركزية وتعزيز �لإد�ر�ت �ملحلية و�لإقليمية، وم�ساركة �ملجتمع �ملدين، 2001

 General Assembly of the Conference of European Stateless Nations
 (CONSEU), Universal Declaration of the Collective Rights of Peoples,
Barcelona, 1990

Commonwealth Parliamentary Association, Role of Parliament in Conflict-
affected Countries, 2004, <http://www.agora-parl.org/node/897>

�سوؤال التقييم

اإىل اأي مدى تعد االإجراءات املتبعة لتعديل الد�ستور نزيهة و�ساملة ؟1٫1٫5.

ما الذي نبحث عنه

1( القوانني: فح�ص �لإجر�ء�ت �لقانونية لتعديل �لد�ستور، وت�سمل �لرتتيبات �لت�سريعية و�ل�ست�سارية و�لت�سويت.

2( املمار�سة: �ختبار تفعيلها يف �لفرت�ت �ل�سابقة، مبا يف ذلك عدد �لتعديالت �لد�ستورية �لتي �أجريت.
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م�سادر عامة

��ستخد�م �ملو�رد �خلا�سة بكل دولة

 Agence de la Francophonie, Délégation Générale à la Coöpération
Juridique et Judiciare, <http://www.francophonie.org>

 Center for Latin American Studies, Georgetown University, Political tabase
of the Americas, <http://pdba.georgetown.edu/>

Constitutional Amendments Initiative, Constitution Project, 
<http://www.constitutionproject.org>

 <http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/> ،بع�ص �لوثائق �ملتاحة من خالل �لقانون �لد�ستوري �لدويل

 <http://www.ipu.org/parlit-e/parlitsearch.asp> ،قاعدة بيانات �لحتاد �لربملاين �لدويل

 <http://www.icpsr.umich.edu> ،لحتاد �جلامعي لالأبحاث �ل�سيا�سية و�لجتماعية�

 National Democratic Institute for International Affairs (NDI), Program on
Constitutional Reform, <http://www.ndi.org>

�سوؤال التقييم

اإىل اأي مدى حترتم احلكومة التزاماتها الدولية بالن�سبة ملعاملة اللجئني 1٫1٫6.

وطالبي اللجوء ال�سيا�سي؟ وهل تخلو �سيا�سة الهجرة من التفرقة التع�سفية؟

ما الذي نبحث عنه

1( القوانني: �ختبار �لت�سريع �خلا�ص باملهاجرين، و�لالجئني وطالبي �للجوء، ومدى �ت�ساقه مع �ملقايي�ص �ملتعلقة، 

مبا فيها �حلق يف �ل�ستئناف.

2( املمار�سة: �لتحقق مما �إذ� كانت �لإجر�ء�ت �ملتبعة ملعاملة �ملتقدمني عادلة ونزيهة وم�ستقلة، وما �إذ� كانت 

�ملمار�سات تتو�فق مع �لقيود �لدولية �أم ل.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لبحث يف وقائع �لتمييز يف معاملة �ملهاجرين �أو �لالجئني على �أ�سا�ص �لعرق، �أو �لنوع 

�لجتماعي، �أو �أية �سفات �أخرى ل عالقة لها باملو�سوع، وكذلك �لعتقال بدون �تخاذ �لإجر�ء�ت �ل�سليمة، �أو �سوء 

�ملعاملة، �أو �أي �سكل �آخر من �أ�سكال �نتهاك حقوق �لإن�سان مبا فيها حقوق �أطفال �لأ�سخا�ص �ملت�سررين.

م�سادر عامة

منظمة �لعفو �لدولية، �لتقرير �ل�سنوي، �مللحق �ل�ساد�ص، �ملوقعون و�مل�سدقون على �لتفاقية �ملتعلقة بو�سع 

�لالجئني، 1951؛ �لربوتوكول �ملتعلق بو�سع �لالجئني، 1967، �ل�سفحات 90-382

  Center for Latin American Studies, Georgetown University, Political
Database of the Americas, <http://pdba.georgetown.edu/>
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م�سادر عامة )تابع(

تقارير �لدول �خلا�سة بلجنة حقوق �لإن�سان بالأمم �ملتحدة، جلنة مكافحة �لتمييز �لعن�سري، و�للجنة �خلا�سة 

 <http://www.ohchr.org> ،بالعمال �ملهاجرين

Forced Migration Projects, 1999 (initiative of the Soros Institute), 
<http://www.soros.org/initiatives/past_initiatives>

 Human Rights Watch, country reports on refugee treatment and status;
 Uncertain Refuge: International Failures to Protect Refugees, HRW, 9/1
(1997)

International Crisis Group, country reports, <http://www.crisisweb.org>

IMER (Bergen, Norway), <http://org.uib.no/imer/>

 International Ombudsman Centre for the Environment and Development,
<http://www.omced.org/>

 <http://www.icrc.org> ،للجنة �لدولية لل�سليب �لأحمر�

OneWorld.net, The Migration Guide, <http://uk.oneworld.net/guides/
migration>

‘Refugee Rights’, Interights Bulletin, 11/2 (1997), <http://www.interights.org>

تقارير �ملمثل �خلا�ص لل�سكرتري �لعام عن حقوق �لإن�سان لالأ�سخا�ص �ملهجرين د�خليًا؛ 

<http://www.ohchr.org> ،تقارير �ملقرر �خلا�ص حول حقوق �لإن�سان للمهاجرين

تقارير �ملقرر �خلا�ص حول �لالجئني وطالبي �للجوء، و�لأ�سخا�ص �ملهجرين د�خليًا يف �أفريقيا، �للجنة �لأفريقية 

<http://www.achpr.org> ،حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب

 �لأمم �ملتحدة، �ملفو�سية �لعليا ل�سوؤون �لالجئني، معلومات عن �لالجئني حول �لعامل، 

<http://www.unhcr.org/refworld/>

 UNHCR, The State of the World’s Refugees 2006: Human Displacement in
the New Millennium (Oxford: Oxford University Press, 2006)

 United States Committee for Refugees, World Refugee Survey, Washington
DC (annual), <http://www.refugees.org/>

معايري املمار�سة اجليدة

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �لتفاقية و�لربوتوكول �خلا�ص بو�سع �لالجئني، 1951؛ 

�تفاقية تخفي�ص �أعد�د عدميي �جلن�سية، كانون �لأول 1975؛

�لتفاقية �لدولية حلماية حقوق جميع �لعمال �ملهاجرين و�أفر�د �أ�سرهم، 1990؛

�لإعالن عن �للجوء �لإقليمي، كانون �لأول 1967؛
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معايري املمار�سة اجليدة )تابع(

قانون مكتب �ملفو�سية �لعليا لالأمم �ملتحدة لالجئني، كانون �لأول1950

�لأمم �ملتحدة، �لربوتوكول �خلا�ص بو�سع �لالجئني، ت�سرين �لأول1967

موؤمتر�لأمم �ملتحدة للمفو�سني �خلا�ص بو�سع �لالجئني وعدميي �جلن�سية، �لتفاقية �ملتعلقة بو�سع �لالجئني، 

ني�سان 1954؛

�لتفاقية �خلا�سة بو�سع �لأ�سخا�ص عدميي �جلن�سية، حزير�ن1960؛

جلنة �لأمم �ملتحدة ملناه�سة �لتمييز �لعن�سري، �لتعليق �لعام رقم 22. �لفقرة 5 حول �لالجئني وعدميي �جلن�سية، 

1996؛

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية �خلا�سة بالهجرة يف ظروف تع�سفية، وتعزيز تكافوؤ �لفر�ص و�مل�ساو�ة يف معاملة �لعمال 

�ملهاجرين، حزير�ن 1975 

�لحتاد �لربملاين �لدويل وهيئة �لأمم �ملتحدة للنهو�ص باملر�أة، �تفاقية �إز�لة جميع �أ�سكال �لتمييز �سد �ملر�أة، 

<http://www.ipu.org> ،2003 ،و�لربوتوكول �لختياري �ملتعلق بها: دليل �أع�ساء �لربملان

دعم �لربملانات حلقوق �لالجئني و�ملهجرين ب�سبب �حلرب و�لحتالل، وم�ساعدتهم على �لعودة �إىل �أوطانهم، 

و�لتعاون �لدويل لتنمية �إ�سرت�تيجية مكافحة �لن�ساط �لإجر�مي لالجتار يف �لب�سر، وتطبيق قر�ر موؤمتر �لحتاد 

�لربملاين �لدويل رقم 103، عمان 5 �أيار2000

منظمة �لوحدة �لأفريقية، �لتفاقية �ملنظمة لبع�ص جو�نب م�سكالت �لالجئني يف �أفريقيا، 1969 

 �سيادة القانون والو�سول للعدالة1٫2.

 ال�سوؤال الرئي�سي: هل يخ�سع كل من املجتمع والدولة ب�سفة منتظمة 

للقانون؟

�سوؤال التقييم

ما مدى �سيادة القانون يف جميع اأنحاء البلد؟1٫2٫1.

ما الذي نبحث عنه

1( القوانني: �ختبار �لرتتيبات �لقانونية �ملتحكمة يف �إ�سد�ر �لأحكام �لق�سائية وتنفيذ �لقانون يف �ستى �أنحاء 

�لبالد، مبا فيها �لقو�نني �لعرفية �إن وجدت.

2( املمار�سة: �ختبار مدى فعالية �لإجر�ء�ت و�مل�سوؤولية �ل�سخ�سية يف تنفيذ �لأحكام �لق�سائية وتطبيق �لقانون.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقق من وجود مناطق، �أو جمموعات �أو �أفر�د )�أ( فوق �أو خارج �لقانون )�لع�سابات 

�لإقليمية و�ملافيا وجتار �ملخدر�ت( و)ب( خارج نطاق حماية �لقانون )�لقطاعات �مل�ست�سعفة من �ل�سعب(.
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م�سادر عامة

م�سادر عامة

Canadian Security Intelligence Service, Transnational Criminal Activity,
<http://www.csis-scrs.gc.ca/en/priorities/transnational.asp>

 Center for Latin American Studies, Georgetown University, Political
Database of the Americas, <http://pdba.georgetown.edu/>

<http://www.csis.org/tnt/> ،مركز �لدر��سات �لدولية و�لإ�سرت�تيجية، م�سروع �لتهديد�ت �خلارجية

<http://www.ohchr.org> ،تقارير �لدول �خلا�سة باللجنة حقوق �لإن�سان بالأمم �ملتحدة

 <http://www.heuni.fi/> ،معهد �لأمم �ملتحدة �لأوروبي ملنع �جلرمية ومكافحتها

 Governance and Social Development Resource Centre, UK DFID, database
on justice, <http://www.gsdrc.org>

 معهد هايدلربج لأبحاث �ل�سر�ع �لدويل، ق�سم �لعلوم �ل�سيا�سية، جامعة هايدلربج،

<http://www.hiik.de/start/index.html.en> 

<http://www.iss.co.za/> ،معهد �لدر��سات �لأمنية يف جنوب �أفريقيا

<http://iwpr.net> ،معهد تقارير �حلرب و�ل�سالم، ق�سم تقارير �لقوقاز

<http://www.icpd.org/> ،ملركز �لدويل لل�سالم و�لتنمية�

<http://www.crisisgroup.org> ،جمموعة �لأزمات �لدولية، قاعدة بيانات مر�قبة �لأزمات

 International IDEA, Democracy and Deep-rooted Conflict: Options for
Negotiators (Stockholm: International IDEA, 1998)

<http://www.iiss.org/>ملعهد �لدويل للدر��سات �لإ�سرت�تيجية، ؛�

International Peace Academy, <http://www.ipacademy.org/>

<http://www.ipacademy.org/> ،لأكادميية �لدولية لل�سالم�

 �جلمعية �لدولية للقانون �لع�سكري وقانون �حلرب �ملوجودة يف حمكمة �لعدل �لدولية  يف بروك�سل

<http://www.soc-mil-law.org/>

Jane’s military database, <http://www2.janes.com>

 منتدى حو�ص �ملتو�سط للتنمية،

<http://info.worldbank.org/etools/docs/library/119089/index.html>

 Michigan State University Library, Criminal Justice Resources: Organized
Crime, <http://www.lib.msu.edu/harris23/crimjust/orgcrime.htm>

<http://www.yorku.ca/nathanson/> ،مركز ناثان�سون لدر��سة �جلرمية �ملنظمة و�لف�ساد
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م�سادر عامة )تابع(

 OAS Permanent Council, Special Committee on Transnational Organised
Crime, <http://www.oas.org>

 Sivard, R. L., World Military and Social Expenditure Washington, DC:
WorldPriorities, various years, incl. 1993)

مركز هرني ل. �ستيم�سون Henry Stimson)حفظ �ل�سالم و�حلد من �لت�سلح و�ل�سيا�سة �خلارجية(، 

<http://www.stimson.org/newpubs.cfm>

<http://www.terrorism.com/> ،مركز �أبحاث �لإرهاب

 مكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني باملخدر�ت و�جلرمية،

      <http://www.unodc.org/ unodc/crime_prevention.html>

<http://www.irinnews.org> ،سبكة �ملعلومات �لإقليمية �ملتكاملة �لتابعة لالأمم �ملتحدة�

<http://www.unicri.it/> ،معهد �لأمم �ملتحدة �لإقليمي لأبحاث �جلرمية و�لعد�لة

 تقارير �ملجموعة �لعاملة بالأمم �ملتحدة حول �لختفاء �لق�سري �أو غري �لطوعي،

<http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/> 

وكالة �حلد من �لت�سلح ونزع �ل�سالح، �لنفقات �لع�سكرية �لعاملية و�نتقال �ل�سالح )�سنوي(؛ ودر��سات �أخرى متنوعة 

خا�سة بالدولة

 �حلركة �لعاملية للدميقر�طية، م�ستند�ت وقاعدة بيانات عن �ملنظمات �لعاملة يف جمال �سيادة �لقانون،

<http://www.wmd.org/> 

خمدرات

 Human Rights Watch, World Report 1998, pp. 460–2, section on drugs and
 human rights; Punishment and Prejudice: Racial Disparities in the War
on Drugs, <http://www.hrw.org/reports/2000/usa/>

UNODC, World Drug Report 2006, New York, 2005, <http://www.unodc.org>

اقت�سادية

 منتدى �لتعاون �لقت�سادي لآ�سيا و�ملحيط �لهادي للدول �ملطلة على �ملحيط �لهادي وعددها 21،

 <http://www.apec.org/>

 Control Risks Group Ltd, Country Risk Forecasts and Worldwide Risk
Ratings (subscription), <http://www.crg.com>

 Kane, T., Holmes, K. R. and O’Grady, M. A.,2007 Index of Economic
 Freedom (Washington, DC: Heritage Foundation and Wall Street Journal,
2006), <http://www.heritage.org>
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اقت�سادية )تابع(

<http://www.forumsec.org.fj/> ،أمانة �سر منتدى جزر �ملحيط �لهادي�

 Political Risk Services, International Country Risk Guide Time Series Data
1982–1995 (College Park, Md: IRIS Centre, University of Maryland, 1998)

 دليل �لأبحاث حول �لقانون �لدويل على �لإنرتنت،

<http://www.spfo.unibo.it/spolfo/ILGUIDE.html>

معايري املمار�سة اجليدة

معايري دولية

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �لتفاقية �لدولية ملكافحة متويل �لإرهاب، 1999؛ 

�لتفاقية �لدولية لردع �أعمال �لإرهاب �لنووي، 2005؛ 

�تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، 2003؛ 

�تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �جلرمية �ملنظمة عرب �لوطنية، 2000؛ 

�إعالن �لأمم �ملتحدة ب�ساأن �جلرمية و�لأمن �لعام، 1996؛

�إعالن فيينا ب�ساأن �جلرمية و�لعد�لة: مو�جهة حتديات �لقرن �حلادي و�لع�سرين، 2000؛

�تفاقية مكافحة �جلرمية �ملنظمة عرب �لوطنية، 2000

World Bank, Guidelines on Insolvency Regimes, 2001, 
<http://www.worldbank.org/gild>
 World Intellectual Property Organization (various conventions covering
rights to industrial and artistic property), <http://www.wipo.org>

 International Accounting Standards Committee (IASC), International
 Accounting Standards (IAS) and International Financial Reporting
Standards (IFRS), <http://www.iasb.org>

 International Federation of Accountants (IFAC), International Standards on
Auditing (ISA), <http://www.ifac.org/Guidance/>

 Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS), Core Principles
 for Systematically Important Payment Systems: Report of the Task Force
 on Payment System Principles and Practices, Bank for International
Settlements, Switzerland, 2001, <http://www.bis.org>

 Financial Action Task Force (FATF), The Forty Recommendations of the
Financial Action Task Force, 2003 (on market integrity), 
<http://www.fatf-gafi.org>

 Action to Combat the Consumption and Illicit Trafficking of Drugs and
Organised Crime, Resolution unanimously adopted by the 100th Inter-
Parliamentary Conference, Moscow, 11 September 1998
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معايري دولية )تابع(

 Fighting Terrorism, an International Phenomenon which Threatens
 Democracy and Human Rights as well as International Peace and
 Security and which hampers Development; Measures needed on
 the National and International Levels to Prevent Acts of Terrorism,
 Resolution by the 95th Inter-Parliamentary Conference, Istanbul, 19
April 1996

 Good Governance Practices that Promote Human Rights, Seminar
 organized by UNDP and OHCHR, Seoul, 15–16 September 2004, Panel
1 on Promotion of the Rule of Law, <http://www2.ohchr.org/english/
issues/development/governance/compilation/forside_02.swf>

 Wisse, E., ‘Promoting Democracy: An International Exploration of Policy
 and Implementation Practice’, Netherlands Ministry of the Interior
 and Kingdom Relations, Department of Constitutional Matters and
Legislation, 2006, <http://www.oecd.org>

معايري اإقليمية

�ملجل�ص �لأوروبي، �لتفاقية �خلا�سة باجلرمية �لإلكرتونية، 2001؛

�تفاقية �لقانون �جلنائي عن �لف�ساد، 1999 و�تفاقية �لقانون �ملدين عن �لف�ساد 1999؛ 

�لتفاقية �ملتعلقة بغ�سيل �لأمو�ل، وتفتي�ص و�سبط وم�سادرة عائد�ت �جلرمية ومتويل �لإرهاب، 2005؛

�تفاقية منع �لإرهاب، 2005

منظمة �لدول �لأمريكية، �لتفاقية �لأمريكية �سد �لف�ساد، 1996؛

�تفاقية �لبلد�ن �لأمريكية ملكافحة �سنع �لأ�سلحة �لنارية و�لذخرية و�ملتفجر�ت، و�أجز�ئها ومكوناتها وغريها من 

�ملو�د ذ�ت �ل�سلة، و�لجتار غري �مل�سروع بها؛ 

�لحتاد �لأفريقي، �تفاقية �لحتاد �لأفريقي ملنع �لف�ساد وحماربته، 2003؛ 

�تفاقية مكافحة �ملرتزقة يف �أفريقيا، 1977؛

�آليات منع �ل�سر�ع و�إد�رته وحله، حزير�ن 1993؛ 

منظمة �لوحدة �لأفريقية، �تفاقية منع �لإرهاب ومكافحته، 1999؛

منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية، مبادئ حكم �ل�سركات، 2004؛

جمموعة تنمية �جلنوب �لأفريقي (SADC)، �لربوتوكول �خلا�ص مبكافحة �ملخدر�ت، �آب 1996

 Model Regulations for the Control of the International Movement of
Firearms, their Parts and Components and Ammunition, 1997
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�سوؤال التقييم

اإىل اأي مدى يخ�سع اأ�سحاب املنا�سب الر�سمية حلكم القانون، والإجراءات 1٫2٫2.

�سفافة عند القيام مبهامهم؟

ما الذي نبحث عنه

1( القوانني: فح�ص �لقو�نني وقو�عد �ل�سلوك وما �إىل ذلك، �لتي حتكم �أد�ء �مل�سوؤولني �حلكوميني، �ملنتخبني 

منهم وغري �ملنتخبني؛ ومدى �ل�سفافية �لتي يظهرونها.

2( املمار�سة: فح�ص مدى ��ستقاللية �لإجر�ء�ت وفعاليتها عند �لتطبيق يف �لو�قع، مبا فيها �لدعاوى �لناجحة.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقق من �لبيانات �ملتعلقة بالإق�ساء، وعدم وجود �لثغر�ت وحالت �لإفالت من �لعقاب، 

وغريها؛ و�ملتعلقة بتطبيق �ل�ستثناء�ت �أو �لظروف �لطارئة؛ و�لعالقات �ل�سخ�سية �لتي توؤثر على نتائج �لقر�ر.

م�سادر عامة

م�سادر عاملية

 Freedom House, Freedom in the World 2006: The Annual Survey of
Political Rights and Civil Liberties, Freedom House, 2005, 
<http://www.freedomhouse.org>

Indigenous Peoples’ Law and Legal Issues, <http://www.nativeweb.org>
 �ملركز �لدويل لإ�سالح �لقانون �جلنائي و�سيا�سة �لعد�لة �جلنائية )كند�(،

 <http://www.icclr.law.ubc.ca/>

International Commission of Jurists, ICJ Review (annual), <http://www.icj.org>

 <http://www.ipu.org> ،لحتاد �لربملاين �لدويل�

<http://www.humanrightsfirst.org> ،هيومن ر�يت�ص ووت�ص �أوًل

   Przeworski, A., Alvarez, M. E., Cheibub, J. A and imongi, F., Democracy
 and Development: Political Institutions and Well-Being in the World,
1950–1990 (Cambridge: Cambridge University Press, 2000)

<http://www.transparency.org> ،تقارير �لدول �خلا�سة مبنظمة �ل�سفافية �لدولية

<http://www.unodc.org> ،مكتب �لأمم �ملتحدة ملكافحة �ملخدر�ت و�جلرمية، برنامج �جلرمية

�سبكة �لأمم �ملتحدة �لإلكرتونية لالإد�رة �لعامة و�ملالية �لعامة، م�ستند�ت وقو�عد بيانات دولية و�إقليمية وخا�سة 

بالدولة حول �لأخالقيات، و�ل�سفافية و�مل�ساءلة، و�لتمويل �لعام و�ملو�رد �لعامة، و�أنظمة �حلكم وموؤ�س�ساته، 

<http://www.unpan.org>
 تقارير �ملقرر �خلا�ص للجنة �لأمم �ملتحدة حلقوق �لإن�سان عن ��ستقالل �لق�ساء و�ملحامني،

<http://www.unhchr.ch> 

 �حلركة �لعاملية للدميقر�طية، وقاعدة بيانات �ملنظمات �لعاملة يف جمال �لق�ساء و�سيادة �لقانون،

<http://www.wmd.org/> 

ولكل �مل�سادر �لأخرى �ملتعلقة بالف�ساد، ر�جع �لق�سم 2٫5.
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م�سادر اإقليمية

AfriMAP, database on the ‘justice sector’, <http://www.afrimap.org>

 <http://www.cajpe.org.pe> ،جلنة �حلقوقيني �لأنديز

 Center for Latin American Studies, Georgetown University, Political
Database of the Americas, <http://pdba.georgetown.edu/>

�جتماع وزر�ء دول �لكومنولث، ��ستقالل �ملجموعة �لق�سائية �لعاملة، كوللمبور، ماليزيا، ني�سان 1996 )بيانات عن 

�إجر�ء�ت �لتعيني �لق�سائي يف دول �لكومنولث �مل�سمولة بامل�سح(.

<http://www.eumap.org/>   برنامج �لحتاد �لأوروبي حول �لف�ساد و�سيا�سة مكافحته

 منتدى حو�ص �ملتو�سط للتنمية، برنامج خا�ص حول �سيادة �لقانون و�لإ�سالح �لق�سائي،

http://info.worldbank.org/etools/mdfdb/index.asp 

<http://www.justiceinitiative.org> ،مبادرة �ملجتمع �ملفتوح حول �لعد�لة، برنامج مكافحة �لف�ساد

 �جتماع �لأمم �ملتحدة �لعا�سر ملنع �جلرمية ومعاقبة �جلناة، فيينا Vienna، 10-17 ني�سان 2000،

<http://www.uncjin.org/Documents/10thcongress/10thcongress.html> 

معايري املمار�سة اجليدة

معايري دولية

جلنة �لأمم �ملتحدة للحقوق �ل�سيا�سية و�ملدنية، �لتعليق �لعام رقم 13. �لفقرة 14 )�إد�رة �لعد�لة(، 1984

جلنة �لأمم �ملتحدة للق�ساء على �لتمييز �لعن�سري، �لتعليق �لعام رقم 31. �لتو�سية �لعامة 31 حول منع �لتمييز 

�لعن�سري يف �إد�رة نظام �لعد�لة �جلنائية وتفعيله، 2005

ق�سم منع �جلرمية ومكافحتها �لتابع لالأمم �ملتحدة، م�سودة �لقو�عد �لدولية ل�سلوك �مل�سوؤولني

�لإجر�ء �لربملاين ملحاربة �لف�ساد و�حلاجة �إىل �لتعاون �لدويل يف هذ� �ل�ساأن، قر�ر موؤمتر �لحتاد �لربملاين �لدويل 

رقم 94، بوخار�ست، 13 ت�سرين �لأول 1995

معايري اإقليمية

ميثاق �خلدمة �لعامة يف �أفريقيا، 2001

 �ملوؤمتر �لدويل �لأفريقي �لثالث لوزر�ء �خلدمة �لعامة، ويندهوك، ناميبيا، �سباط 2001

 European Union, Directorate General for Research, Measures to Prevent
Corruption in EU Member States, Paper JURI 101 EN, March 1998

منظمة �لدول �لأمريكية، �تفاقية �لبلد�ن �لأمريكية ملكافحة �لف�ساد، 1996

�لحتاد �لأفريقي، �تفاقية �لحتاد �لأفريقي ملنع �لف�ساد وحماربته، 2003
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معايري الدولة

حكومة باربادو�ص، �لقانون �لربملاين )�ملز�يا، و�حل�سانة و�لنفوذ(، 1964

حكومة مالوي، قانون ممار�سات �لف�ساد 1995، ق�سم 1995

حكومة بابو� بغينيا �جلديدة، �لقانون �لع�سوي �خلا�ص بو�جبات وم�سوؤوليات �لقياد�ت، 1995

حكومة جنوب �أفريقيا، قو�عد �ل�سلوك لالأع�ساء �ملنتخبني للموؤمتر �لوطني �لأفريقي، 1994

�إد�رة جنوب ��سرت�ليا لروؤ�ساء �حلكومات �لتنفيذية وجمل�ص �لوزر�ء، “قو�عد �سلوك �لوزر�ء جلنوب ��سرت�ليا ”، 

مقتطفات من دليل �ملجل�ص، 1994

جلنة �لإ�سالح �لقانوين باأوغند�، ور�سة �لعمل �لوطنية لنظام �لنز�هة، موكونو Mukono، �أوغند�، �إعالن موكونو 

للنز�هة، 1995

 UK House of Commons, Committee on Standards in Public Life (the Nolan
Committee), First Report, 2 vols, Cm 2850 I and II (London: HMSO, May 1995)

�سوؤال التقييم

ما مدى ا�ستقللية املحاكم والق�ساء عن ال�سلطة التنفيذية، وما مدى 1٫2٫3.

ا�ستقلليتها عن جميع اأنواع التدخلت ؟

ما الذي نبحث عنه

1( القوانني: فح�ص �لقو�نني �ملنظمة للتعيني، و�عتالء �ملنا�سب، و�لعمل يف �ل�سلك �لق�سائي.

2( املمار�سة: فح�ص مدى فعالية �لإجر�ء�ت �ملتعلقة با�ستقالل �لق�ساء على �أر�ص �لو�قع. 

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقق من �لبيانات �خلا�سة بالتالعب يف �لتنفيذ، �أو �لتدخل �أو �ل�ستهانة بالعملية 

�لق�سائية.

م�سادر عامة

�رجع للم�سادر �لعامة يف �لق�سم 1٫1. وما قبله. 

 م�سادر عاملية

مركز ��ستقالل �لق�ساة و�ملحامني، �لكتاب �ل�سنوي للمركز،

�للجنة �لدولية للق�ساة. يحتوي �لكتاب �ل�سنوي على �ملقالت و�مل�ستند�ت �ملتعلقة با�ستقالل �لهيئة �لق�سائية و�ملهن 

�لقانونية؛ 

 �للجنة �لدولية للق�ساة، هجوم على �لعد�لة: �لتحر�ص بالق�ساة و�ملحامني و��سطهادهم،  2002،

<http://www.icj.org>

<http://www.ohchr.org> ،تقارير �لدول �خلا�سة باللجنة حقوق �لإن�سان بالأمم �ملتحدة

فريدوم هاو�ص، �حلرية يف �لعامل 2006: �ل�ستطالع �ل�سنوي للحقوق �ل�سيا�سية و�حلريات �ملدنية، فريدوم هاو�ص، 

2005، http://www.freedomhouse.org
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 م�سادر عاملية )تابع(

 �ملنتدى �لعاملي ملحاربة �لف�ساد: حماية �لنز�هة بني �مل�سوؤولني يف �ملجال �لق�سائي و�لأمني،

<http://www.state.gov/www/global/narcotics_law/global_forum/
appendix2.html>

<http://www.un.org/law/ilc/index.htm> ،للجنة �لدولية للقانون�

مبادرة �ملجتمع �ملفتوح حول �لعد�لة، �لربنامج �ملناه�ص للف�ساد؛

برنامج �لعد�لة �جلنائية و�لأمن �لعام؛

<http://www.justiceinitiative.org> :برنامج تنمية �لقدرة �لقانونية، موجود على �ملوقع

 قائمة �لأمم �ملتحدة لآليات حقوق �لإن�سان، مبا فيها تلك �لتي تتعلق بالعملية �لق�سائية،

<http://www2.ohchr.org/english/law/> 

�سبكة �لأمم �ملتحدة �لإلكرتونية لالإد�رة �لعامة و�ملالية �لعامة، �مل�ستند�ت �لدولية و�لإقليمية �خلا�سة بالدولة، 

 وقو�عد �لبيانات عن �لأخالق و�ل�سفافية و�مل�ساءلة و�لأمو�ل و�مل�سادر �لعامة،

<http://www.unpan.org>

 تقارير �ملقرر �خلا�ص لالأمم �ملتحدة للجنة حقوق �لإن�سان عن ��ستقالل �لق�ساة و�ملحامني،

<http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Statusfrset?OpenFrameSet>

 Wallace, J. C., ‘Resolving Judicial Corruption while Preserving Judicial
 Independence: Comparative Perspectives’, California Western
International Law Journal, 28/2 (1998), pp. 341–51

م�سادر اإقليمية

 <http://www.cajpe.org.pe> ،جلنة �حلقوقيني �لأنديز

 مركز در��سات �أمريكا �لالتينية، جامعة جورج تاون، قاعدة �لبيانات �ل�سيا�سية لالأمريكتني، 

<http://pdba.georgetown.edu/>

 Kuala جتماع وزر�ء �لعدل لدول �لكومنولث، ��ستقالل �ملجموعة �لعاملة يف �ل�سلك �لق�سائي، كو�ل لمبور�

Lumpur، ماليزيا، ني�سان1996 )بيانات عن �إجر�ء�ت تعيني �لهيئة �لق�سائية يف دول �لكومنولث �ملعنية(، 

 برنامج �لحتاد �لأوروبي للمر�قبة و�لدعاوى، برنامج عن “�لقدرة �لق�سائية”،

<http://www.eumap.org/> 

 منتدى حو�ص �ملتو�سط للتنمية، �لربنامج �خلا�ص ب�سيادة �لقانون و�لإ�سالح �لق�سائي،

<http://info.worldbank.org/etools/mdfdb/index.asp> 



111

�ملوؤ�س�سة �لدولية للدميقر�طية و�لنتخابات

معايري املمار�سة اجليدة

معايري دولية

�لأمم �ملتحدة، �ملبادئ �لأ�سا�سية ل�ستقالل �لهيئة �لق�سائية، 1985؛

 �لأمم �ملتحدة: �ملبادئ �لأ�سا�سية لدور �ملحامني، 1990،

<http://www2.ohchr.org/english/law/lawyers.htm>
�حتاد �ملحامني �لدويل، �ملبادئ �لعامة لأخالقيات �ملحاماة، 1995؛ 

معايري �حتاد �ملحامني �لدويل ل�ستقالل �ملهن �لقانونية، 1990

مبادئ بنجالور Bangalore لل�سلوك �لق�سائي، 2002، �ملتبنى من قبل �ملجموعة �لق�سائية لدعم نز�هة �لق�ساء، 

كما متت مر�جعته يف �جتماع �ملائدة �مل�ستديرة لكبار �لق�ساة، لهاي، ت�سرين �لثاين  2002

 Wisse, E., ‘Promoting Democracy: An International Exploration of Policy
 and Implementation Practice’,

 هولند�، وز�رة �لد�خلية وعالقات �ململكة، �إد�رة �ل�سوؤون �لد�ستورية و�لت�سريع، 2006،

<http://www.oecd.org> 

معايري اإقليمية

�للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، �ملبادئ و�لإر�ساد�ت حول �حلق يف �ملحاكمة �لعادلة و�مل�ساعدة �لقانونية 

يف �أفريقيا، 2001؛ 

�لقر�ر ب�ساأن �حرت�م ودعم ��ستقالل �لهيئات �لق�سائية، 1996؛

�لقر�ر �خلا�ص باحلق يف �ملحاكمة �لعادلة و�مل�ساعدة �لقانونية يف �أفريقيا، 1996؛

�لقر�ر �خلا�ص باحلق يف �لطعن و�ملحاكمة �لعادلة، 1992؛ 

�لقر�ر �ملتعلق بال�سجون يف �أفريقيا، 1995

وزر�ء �لعدل لدول �لكومنولث وكبار �لق�ساة �لإقليميني، بيان لو�ساكا عن �حلكومة �خلا�سعة للقانون، 1993

معايري الدولة

 Constitution Unit, Constitutional Watchdogs, Briefing Paper, Department of
Political Science, University College, London, March 1997

�إعالن مبادئ ��ستقالل �لق�ساء �لذي �أ�سدره كبار �لق�ساة يف �لوليات و�لأقاليم �ل�سرت�لية، 

 UK Cabinet Office/Management and Personnel Office, The Judge Over Your
 Shoulder: Judicial Review of Administrative Decisions (London: HMSO,
1987)

 Report of the Commission on the Conduct of Referendums (Chair: Sir Patrick
Nairn), Electoral Reform Society and Constitution Unit, 1996
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�سوؤال التقييم

اإىل اأي مدى يتاح للمواطنني الو�سول اإىل العدالة بدرجة مت�ساوية وم�سمونة؟ 1٫2٫4.

وما مدى االإ�سلح املتوقع يف حالة وجود �سوء يف االإدارة؟

ما الذي نبحث عنه

1( القوانني: فح�ص �لقو�نني �ملنظمة )�أ( لاّلإجر�ء�ت �لقانونية �ملوجبة و�ملحاكمات �لعادلة؛ و)ب( تعديلها يف 

حالة �سوء �لإد�رة �أو �ملعوقات �لر�سمية للقانون.

�لتاأكد من �أن �لقو�نني تت�سق مع �لتفاقيات، �إذ� كانت �لدولة قد �أبرمت �لتفاقية �خلا�سة بالأمم �ملتحدة �ملتعلقة 

باملو�سوع و�تفاقيات �إقليمية �أخرى،

2( املمار�سة: فح�ص فعالية تطبيق �لقانون، و�سهولة مثول كل �ملجموعات �لجتماعية �أمام �لقانون، وح�سولها 

على �مل�ساعد�ت �لقانونية، و�سهولة و�سولها �إىل جلنة �ل�سكاوى �أو ما يعادلها؛ و�سرعة و�سول �لق�سية �إىل 

�ملحكمة و�لنتهاء منها.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقق من : �لتمييز �ملنظم �أو عدم �مل�ساو�ة يف �حلماية �لقانونية؛ و�إخفاقات �أو �أخطاء 

�لعد�لة؛ �للجوء �إىل �ملحاكم �ل�سرية �أو �خلا�سة؛ �لعتقالت بدون حماكمة؛ �لتعذيب �أو �لإ�ساءة �إىل �ملعتقلني؛ �لعقاب 

�ملهني �أو غري �لإن�ساين؛ معدل �لوفيات يف �ل�سجون؛ �لتوزيع غري �لعادل لعدد �ل�سجناء د�خل �ل�سجون، وهكذ�.

م�سادر عامة

م�سادر دولية

Amnesty International, Annual Reports, appendices VI and VII: ratification,
 signatures to international (VI) and regional (VII) principle Human Rights
 Treaties (listed in ‘possible standards’) Also separate country audits in
Annual Reports for incidence of violations, <http://www.amnesty.org>

 Cook, R. J. (ed.), Human Rights of Women: National and International
 Perspectives (Philadelphia, Pa: University of Pennsylvania Press, 1994),
appendix A on ratifications of covenants and treaties affecting women

 ‘Access to Justice’, Interights Bulletin, 10/2 (1996); ‘Prisoners’ Rights’,
Interights Bulletin, 11/4 (1997),  <http://www.interights.org>

<http://www.icj.org> ،للجنة �لدولية للق�ساة، �ملر�جعة �ل�سنوية�

<http://www.unifem.org> ،)سندوق �لأمم �ملتحدة �لإمنائي للمر�أة )�ليونيفم�

<http://www.un.org/womenwatch/daw/index.html> ،هيئة �لأمم �ملتحدة للنهو�ص باملر�أة

<http://untreaty.un.org/> ،قاعد بيانات �تفاقيات �لأمم �ملتحدة

<http://www.state.gov> ،تقارير �لدول �خلا�ص بوز�رة �خلارجية �لأمريكية

�ملجموعة �لعاملة على �لعتقال �لإجباري، وملخ�ص �ملقرر �خلا�ص باملمار�سات �لق�سائية غري �لعادية �أو �لق�سرية، 

<http://www.ohchr.org> ،تقارير

�حلركة �لعاملية للدميقر�طية، م�ستند�ت وقو�عد بيانات عن �ملنظمات �لعاملة يف جمال �لعد�لة �لنتقالية و�سيادة 

<http://www.wmd.org/> ،لقانون�
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م�سادر اإقليمية

AfriMAP, database on the ‘justice sector’, <http://www.afrimap.org>

�حتاد �ملحامني �لدويل، �للجنة �لد�ئمة ل�ستقالل �لق�ساء،

 <http://www.abanet.org/judind/home.html>

<http://cm.greekhelsinki.gr> ،سفحات موقع حقوق �لإن�سان يف دول �لبلقان�

<http://www.hrw.org/> ،هيومن ر�يت�ص ووت�ص، تقارير �لدولة و�مللخ�سات يف تقارير �سنوية

<http://www.oas.org/cim/default.htm> ،للجنة �لأمريكية للمر�أة�

 منتدى حو�ص �ملتو�سط للتنمية، برنامج �عتبار �لنوع �لجتماعي يف �لإ�سالح �لد�ستوري،

<http://info.worldbank.org/etools/docs/library/119089/index.html> 

مبادرة �ملجتمع �ملفتوح للعد�لة، برنامج �لعد�لة �جلنائية و�لأمن �لعام؛ برنامج �مل�ساعدة �لقانونية للمحتاجني؛ 

<http://www.justiceinitiative.org> ،برنامج عن تنمية �لقدرة �لقانونية

 تقارير �ملقرر �خلا�ص عن �ل�سجون وحالة �لعتقالت يف �أفريقيا، �للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب،

<http://www.achpr.org>

 تقارير �ملقرر �خلا�ص عن حقوق �ملر�أة يف �أفريقيا، �للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب،

<http://www.achpr.org> 

 تقارير �ملقرر �خلا�ص عن حقوق �ملر�أة، �للجنة �لأمريكية حلقوق �لإن�سان،

<http://www.cidh.oas.org/women/Default.eng.htm>

 Stokke, H. and Tostensen, A. (eds), Human Rights in Developing Countries
 Yearbook 1999–2000: The Millennium Edition (London/Boston and The
Hague: Kluwer Law International, 2001)

برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي (UNDP)، در��سة �حلكم �لالمركزي: مناذج من جتارب عاملية، 

 UNDP, Decentralized Governance Monograph: A Global Sampling of
 Experiences, UNDP Management Development and Governance Division,
 1999, <http://magnet.undp.org> and <http://www.undp.org/governance/>
(indirect) UnionWeb, Labour Union websites, 
<http://www.unionwebservices.com/esources>

 جامعة تازمانيا Tasmania ، قاعدة بيانات �لقانون �لعام،

 <http://www.utas.edu.au/ library/info/subj/publawguide.html>
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معايري املمار�سة اجليدة

معايري دولية

�لأمم �ملتحدة، �لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية، �لفقر�ت 7، و9)1(، و9)3(، و14)3(؛

�لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان، �لفقر�ت 10 و11)1(؛

�إعالن مبادئ �لعد�لة �لأ�سا�سية ل�سحايا �جلرمية و�سوء ��ستغالل �ل�سلطة، 1995؛

�ملبادئ �لأ�سا�سية و�لإر�ساد�ت �خلا�سة بحق �سحايا �لنتهاكات �جل�سيمة للقانون �لدويل حلقوق �لإن�سان يف 

�لتعوي�ص و�لإن�ساف، وكذلك �سحايا �لنتهاكات �ل�سديدة للقانون �لإن�ساين �لدويل، 2005؛ 

�ملبادئ �لأ�سا�سية ل�ستقالل �لق�ساء، 1985؛

�ملبادئ �لأ�سا�سية لدور �ملحامني، 1990؛

قو�عد �ل�سلوك للم�سوؤولني عن تنفيذ �لقانون، 1979؛

جمموع مبادئ حماية جميع �لأفر�د �ملعر�سني لأي �سكل من �أ�سكال �لعتقال �أو �حلب�ص، 1988؛ 

�إر�ساد�ت عن دور �لنيابة �لعامة، 1990؛

�لقو�عد �لقيا�سية �لدنيا ملعاملة �ل�سجناء، 1977؛

قو�عد �لأمم �ملتحدة حلماية �لأحد�ث �ملحرومني من �حلرية، 1990؛

،1985 ،)” Beijing لأمم �ملتحدة، �لقو�عد �لقيا�سية �لأدنى لإد�رة ق�ساء �لأحد�ث )“قو�عد بكني� 

<http://www2.ohchr.org/english/law/beijingrules.htm>
مبادئ �لأمم �ملتحدة �ملتعلقة بحالة �ملوؤ�س�سات �لوطنية )مبادئ باري�ص(، 1993

جلنة �لأمم �ملتحدة للحقوق �ل�سيا�سية و�ملدنية، �لتعليق �لعام رقم 13، �لفقرة 14 )�إد�رة �لعد�لة(، 1984

جلنة �لأمم �ملتحدة للق�ساء على �لتمييز �لعن�سري، �لتعليق �لعام رقم 31. �لتو�سيات �لعامة 31 حول منع �لتمييز 

�لعن�سري يف �إد�رة وعمل نظام �لق�ساء �جلنائي، 2005

جلنة �لأمم �ملتحدة حلقوق �لطفل، �لتعليق �لعام رقم 10. حقوق �لأطفال فيما يتعلق بق�ساء �لأحد�ث، 2007

 برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي (UNDP)، �لو�سول للعد�لة: مالحظة حول �ملمار�سة، 2004،

<http://www.pogar.org/publications/other/un/accesstojustice-e.pdf> 

ممار�سات �حلكم �جليد �لتي تدعم حقوق �لإن�سان، ندوة نظمها �لربنامج �لإمنائي لالأمم �ملتحدة، و�ملفو�سية �لعليا، 

 �سيول Seoul، 15 -16 �أيلول 2004، �جلدول 1 عن ت�سجيع �سيادة �لقانون،

<http://www2.ohchr.org/english/issues/development/governance/
compilation/forside_02.swf>

International Bar Association, General Principles of Ethics for Lawyers, 1995

Transparency International, The Office of the Ombudsman: Basic Principles

معايري  اإقليمية

�للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، �ملبادئ و�خلطوط �لإر�سادية عن �حلق يف �ملحاكمة �لعادلة و�مل�ساعدة 

�لقانونية يف �أفريقيا، 2001؛

قر�ر �حرت�م ��ستقالل �لق�ساء وتعزيزه ، 1996؛

قر�ر �حلق يف �ملحاكمة �لعادلة و�مل�ساعدة �لقانونية يف �أفريقيا، 1996؛

قر�ر �حلق يف �لطعن �لق�سائي و�ملحاكمة �لعادلة، 1992؛ 
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معايري  اإقليمية )تابع(

  �لقر�ر �خلا�ص بال�سجون يف �أفريقيا، 1995؛

منظمة �لوحدة �لأفريقية، �مليثاق �لأفريقي حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، 1981؛

بروتوكول �مليثاق �لأفريقي عن حقوق �لإن�سان و�ل�سعوب وحقوق �ملر�أة يف �أفريقيا، 2003، �لفقرة 8؛

�لحتاد �لأفريقي، �لإعالن �لر�سمي ب�ساأن �مل�ساو�ة بني �جلن�سني يف �أفريقيا، 2004؛

 Council of Europe Parliamentary Assembly, Recommendation 1615 (2003):
The Institution of Ombudsman, 2003, 
<http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta03/EREC1615.htm>

Arusha Workshop on National Integrity, Arusha Integrity Pledge, 1995

 Christopoulos, D. and Hormovitis, D. (eds), The Ombudsman Institution
in South-eastern Europe, 2003, <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/
public/documents/untc/unpan014896.pdf>

وزر�ء �لعدل لدول �لكومنولث، بيان  لو�ساكا Lusaka  عن �حلكومة مبوجب �لقانون، 1992، حتت رعاية وزر�ء 

�لعدل يف دول �لكومنولث )1993(

 NDI, The Role and Effectiveness of the Ombudsman Institution, 2005,
 <http://www.accessdemocracy.org/library/1904_gov_ombudsman_
080105.pdf>

 Ombudsman Information Network, European Countries’ Ombudsmen,
2005, <http://www.anticorruption.bg/ombudsman/eng/readnews.
php?id=2901&lang=en&t_style=tex&l_style=default>

�سوؤال التقييم

اإىل اأي مدى تلتزم العدالة اجلنائية ونظام الق�ساء اجلزائي قوانني غري 1٫2٫5.

منحازة، ومعاملة عادلة يف حماكماتها؟

ما الذي نبحث عنه

1( املمار�سة: تقييم مدى �لفعالية و�مل�ساءلة �لتي تطبق على �لعمليات و�لإجر�ء�ت �لقانونية �سو�ء �لر�سمية �أو غري 

�لر�سمية وتلك �لتي ل تتعلق بالدولة.

2( املوؤ�سرات ال�سلبية: تقييم �أحد�ث �لعتد�ء على �ل�سجناء ب�سبب �لنوع �لجتماعي �أو �لعرق �أو �لطبقة. 

�لوفيات و�جلرحى يف �ملعتقل، و�نتهاكات �لإجر�ء�ت �لقانونية �لو�جبة.
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م�سادر عامة

م�سادر عاملية

 تقارير �لدول �خلا�سة باللجنة حقوق �لإن�سان بالأمم �ملتحدة وجلنة حقوق �لطفل،

<http://www.ohchr.org> 

‘Global Bibliography of Prison Systems’, May 1998, 
<http://www.uncjin.org/country/GBOPS/gbops.html>

<http://www.prisonstudies.org/> ”،ل�سجون� لدر��سات  �لدويل  “�ملركز 
<http://www.penalreform.org> ،لإ�سالح �لدويل لعملية �لعقاب�

Prisoners’ rights Interights Bulletin, 11/4 (1997), <http://www.interights.org>

تقارير بعثة �لأمم �ملتحدة للجنة حقوق �لإن�سان �خلا�سة باحلقوق �ل�سيا�سية و�ملدنية؛ مع �لتقارير �ملقدمة من قبل 

�للجنة �إىل �ملنظمات غري �حلكومية؛ 

 تقارير �ملقرر �خلا�ص لبعثة �لأمم �ملتحدة حلقوق �لإن�سان عن �لعتقالت غري �لقانونية �أو �لقهرية �أو �أحكام 

<http://www.ohchr.org> لإعد�م وغريها.  موجودة على �ملوقع�

 وكالة �ل�ستخبار�ت �ملركزية �لأمريكية، كتاب حقائق �لعامل 2006، 

<https://www.cia.gov/library/publications/download/download-2006/
index.html>

 Walmsley, R., World Prison Population List, UK Home Office, Research
 Development and Statistics Directorate, Research findings #234, 2004,
<http://www.homeoffice.gov.uk>

م�سادر اإقليمية

AfriMAP, database on the ‘justice sector’, <http://www.afrimap.org>

<http://www.aalco.org/> ،ملنظمة �ل�ست�سارية �لقانونية �لأفريقية �لآ�سيوية�

<http://www.ahrchk.net/> ،جلنة حقوق �لإن�سان �لآ�سيوية

 مركز در��سات �أمريكا �لالتينية، جامعة جورج تاون، قاعدة �لبيانات �ل�سيا�سية لالأمريكتني،

<http://pdba.georgetown.edu/> 

Derechos – Human Rights, <http://www.derechos.org/>

 Mauer, M., America Behind Bars: US and International Use of
 Incarceration, 1995 (Washington, DC: Sentencing Project, 1997),
<http://www.sentencingproject.org/>

 منتدى حو�ص �ملتو�سط للتنمية، برنامج �سيادة �لقانون و�لإ�سالح �لق�سائي،

<http://info.worldbank.org/etools/mdfdb/index.asp> 

مبادرة �ملجتمع �ملفتوح للعد�لة، برنامج �مل�ساعد�ت �لقانونية للمحتاجني؛ 
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م�سادر اإقليمية )تابع(

<http://www.justiceinitiative.org> ،برنامج تنمية �لقدر�ت �لقانونية

Partridge, B., ‘Prisons in the East’, 1998, 
<http://www.rferl.org/specials/prisons/>

تقارير �ملقرر �خلا�ص حول �ل�سجون، وو�سع �لعتقال يف �أفريقيا، �للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، 

<http://www.achpr.org>

 SPACE (Annual Penal Statistics of the Council of Europe), Council of
Europe, Council of Europe Annual Penal Statistics, various years, SPACE/
Council of Europe (Strasbourg)

معايري املمار�سة اجليدة

معايري دولية

�لأمم �ملتحدة، �ملبادئ �لأ�سا�سية ملعاملة �مل�سجونني، كانون �لأول 1990، �لقر�ر 111/45؛ 

 �ملبادئ �لأ�سا�سية لدور �ملحامني، 1990،

<http://www2.ohchr.org/english/law/lawyers.htm> 

جمموع مبادئ حماية جميع �لأفر�د �ملعر�سني لأي �سكل من �أ�سكال �لعتقال �أو �حلب�ص، �لقر�ر 173/43، 9 كانون 

�لأول 1988؛

�تفاقيةملناه�سة�للتعذيب �أو �أي عقاب �أو معاملة قا�سية �أو غري �ن�سانية �أو مهينة، 1987؛

�لإعالن عن حماية كل �لأ�سخا�ص من �لتعر�ص للتعذيب و�أي عقاب �أو معاملة قا�سية �أو غري �ن�سانية �أو مهينة، 1975؛ 

مناذج ل�سرت�تيجيات و�إجر�ء�ت عملية للق�ساء على �لعنف �سد �ملر�أة يف جمال منع �جلرمية و�لعد�لة �جلنائية، 1997؛

قو�عد حماية �لأحد�ث �ملحرومني من �حلرية، كانون �لأول1990؛ 

�لأمم �ملتحدة، �لقو�عد �لقيا�سية �لأدنى لإد�رة ق�ساء �لأحد�ث )“قو�عد بكني”(، 1985،

�ملوؤمتر �لأول لالأمم �ملتحدة ملنع �جلرمية ومعاملة �ملجرمني، �لقو�عد �لقيا�سية �لأدنى ملعاملة �ل�سجناء، جنيف، 

1955، و�لتي �سدق عليها �ملجل�ص �لقت�سادي و�لجتماعي بقر�ره رقم 663 �سي )26( بتاريخ 31 متوز1957 

و2076 (LXII) بتاريخ 13 �أيار1977

جلنة �لأمم �ملتحدة ملنع �لتمييز �لعن�سري، �لتعليق �لعام رقم 31. �لتو�سيات �لعامة 31 �خلا�سة مبنع �لتمييز 

�لعن�سري يف �إد�رة وعمل �لنظم �لق�سائية �جلنائية، 2005

جلنة �لأمم �ملتحدة حلقوق �لطفل، �لتعليق �لعام رقم 10. حقوق �لطفل يف ق�ساء �لأحد�ث، 2007

 مكتب �لأمم �ملتحدة ملكافحة �ملخدر�ت و�جلرمية (UNODC)، �أدو�ت تقييم �لعد�لة �جلنائية، 2007،

<http://www.eldis.org> 
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معايري اإقليمية

�للجنة �لإفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، مبادئ و�إر�ساد�ت عن �حلق يف �ملحاكمة �لعادلة و�مل�ساعدة �لقانونية يف 

�إفريقيا، 2001؛ 

قر�ر �حرت�م ��ستقالل �لق�ساء وتعزيزه ، 1996؛

قر�ر �حلق يف �ملحاكمة �لعادلة و�مل�ساعدة �لقانونية يف �أفريقيا، 1996؛

قر�ر �حلق يف �لطعن �لق�سائي و�ملحاكمة �لعادلة، 1992؛

�لقر�ر �خلا�ص بال�سجون يف �أفريقيا، 1995

�حتاد دول جنوب �سرق �آ�سيا، �تفاقية �مل�ساعد�ت �لقانونية �ملتبادلة يف �لأمور �جلنائية، 2004

�ملجل�ص �لأوروبي، �لتفاقية �لأوروبية حول �مل�ساعد�ت �ملتبادلة يف �لأمور �جلنائية، 1959، �لربوتوكول �لإ�سايف، 

1978 و�لربوتوكول �لإ�سايف �لثاين، 2001

منظمة �لدول �لأمريكية، �لتفاقية �لأمريكية حول تبادل �مل�ساعد�ت يف �لأمور �جلنائية، 1992 و�لربوتوكول 

�لإ�سايف، 1993

منظمة �لوحدة �لإفريقية، �مليثاق �لإفريقي عن حقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، 1981

جمموعة تنمية �جلنوب �لإفريقي )�سادك SADC(، بروتوكول تبادل �مل�ساعد�ت �لدولية �لقانونية يف �لأمور 

�جلنائية، ت�سرين �لأول 2002

�سوؤال التقييم

ما مقدار الثقة التي ي�سعر بها النا�ش جتاه النظام القانوين، وقدرته على حتقيق 1٫2٫6.

العدالة ب�سكل فعال ونزيه؟

ما الذي نبحث عنه

املوؤ�سرات ال�سلبية واالإيجابية: تقييم ��ستطالعات �لر�أي �لعام، ووجود �لثقة يف �لأنظمة �لقانونية و�أنظمة 

�لعقاب.

م�سادر عامة

يتطلب بيانات حملية و��ستطالع للر�أي �لعام.

Afro Barometer, <http://www.afrobarometer.org/>;

Asian Barometer, <http://www.asianbarometer.org/>;

East Asia Barometer, <http://eacsurvey.law.ntu.edu.tw/>;

Euro Barometer, <http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm>;

Latino Barometer, <http://www.latinobarometro.org/>
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م�سادر عامة )تابع(

 Bratton, M., Chu, Y.-H., Lagos, M. and Rose, R., ‘The People’s Voice: Trust
in Political Institutions’, in

 Bratton, M., Chu, Y.-H., Lagos, M. and Rose, R., ‘The People’s Voice: Trust
 in Political Institutions’, in International IDEA, Ten Years of Supporting
 Democracy Worldwide (Stockholm: International IDEA,2005),
<http://www.idea.int/publications/anniversary/upload/Inlay_
senttoprint_30May05.pdf>

University of Aberdeen, <http://www.abdn.ac.uk/cspp/>

 Développement Institutions & Analyses de Long terme (DIAL), Household
surveys on democracy and human rights, <http://www.dial.prd.fr/>

 Thompson, G. and Conley, S., ‘Guide to Public Opinion Poll Websites:
 Polling Data from Around the World’, College & Research Libraries
News, 67/9 (October 2006), <http://www.ala.org>

ال�سهادات غري املبا�سرة

<http://  على: جلنة �لأمم �ملتحدة للحقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية وتقارير �ملقرر �خلا�ص، موجودة على �ملوقع

www.ohchr.org>

 Wallace, J. C., ‘Resolving Judicial Corruption while Preserving Judicial
Independence: Comparative
 Perspectives’, California Western International Law Journal, 28/2 (1998), pp.
341–51
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1٫3. احلقوق ال�سيا�سية واملدنية

ال�سوؤال الرئي�سي: هل تتوفر احلقوق ال�سيا�سية واملدنية ب�سورة مت�ساوية للجميع؟

�سوؤال التقييم

ما مدى احلماية التي يتمتع بها كافة ال�سعب �سد االنتهاكات ال�سخ�سية، اأو 1٫3٫1.

اخلوف من مثل هذه االنتهاكات؟

ما الذي نبحث عنه

1( القوانني: فح�ص �لقو�نني �ملنظمة )�أ( لال�ستخد�م �لر�سمي لأ�ساليب �لعنف؛ )ب( و�لعنف بني �ملدنيني؛ )ج( 

�لعتد�ء �جل�سدي يف د�خل �ملنزل. و�إذ� كانت �لدولة قد �سادقت على �لتفاقيات، فالبد من فح�ص ما �إذ� كانت 

�لقو�نني تتو�فق مع تلك �ملعايري )على مد�ر �لق�سمني 1٫3 و1٫4(

2( املمار�سة: فح�ص مدى فعالية تطبيق �لقو�نني؛ و�إجر�ء�ت �لتعوي�ص؛ وفعالية �لأنظمة �خلا�سة بحماية �ملر�أة 

و�لطفل من �لعنف، وي�سمل ذلك �لرتتيبات �خلا�سة باملالجئ وغريها؛ ووجود جلنة حقوق �لإن�سان وفعاليتها 

و��ستقالليتها )على مد�ر �لق�سمني 1٫3 و1٫4(.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقق من �لبيانات �ملتعلقة بحو�دث �لعنف �لتي تد�ن ب�سورة ر�سمية ؛ لقتل �ملدنيني، �أو 

�لتعدي و�لغت�ساب، �أو �لعتد�ء �جل�سدي على �لن�ساء و�لأطفال.

م�سادر عامة

م�سادر عاملية

Action Without Borders, <http://www.idealist.org/>

<http://shr.aaas.org/aaashran/>  ،جلمعية �لأمريكية لتقدم �لعلوم، برنامج �لعلوم وحقوق �لإن�سان� 

 American Society of International Law (ASIL), Guide to Electronic
Resources for International Law: Human Rights, 
<http://www.asil.org/resource/Home.htm>

Anti-Slavery International, <http://www.antislavery.org>

 <http://www.cartercenter.org>، مركز كارتر

 مركز حقوق �لإن�سان و�لقانون �لإن�ساين، كلية و��سنطن للقانون،

 <http://www.wcl.american.edu/humright/center/>

 �سنقر�نيلي ريت�ساردز  Cingranelli-Richards   م�سروع بيانات حقوق �لإن�سان،

 <http://www.humanrightsdata.org>

ConflictNet and PeaceNet, <http://www.jca.apc.org/~y-okada/igc/
conflictnet/ and <http://www.igc.org/igc/peacenet/index.html>

 Conflict Resolution in the Field from the Transnational Foundation for
Peace and Future Research, 
<http://www.transnational.org/Resources_Links/conf_resolution.html>
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م�سادر عاملية )تابع(

 تقارير �لدول �خلا�سة بلجنة حقوق �لإن�سان يف �لأمم �ملتحدة و�للجنة �ملناه�سة للتعذيب، وجلنة �لعمال �ملهاجرين، 

http://www.ohchr.org>

DIANA: An International Human Rights Database, <http://www.law.uc.edu/Diana>

 Giffard, C., The Torture Reporting Handbook (Colchester: Essex University
 Human Rights Centre and UK Foreign and Commonwealth Office,
2000)

مركز م�سادر �لتنمية �لجتماعية و�حلوكمة، �ململكة �ملتحدة، وز�رة �لتنمية �لدولية، قاعدة بيانات عن حقوق 

<http://www.gsdrc.org> ،لإن�سان�

<http://www.hri.ca> ،حقوق �لإن�سان على �لإنرتنت

 Human Rights Watch (HRW), country reports and summaries in annual
 reports, <http://www.hrw.org>. Also HRW books, e.g. Slaughter Among
 Neighbors: The Political Origins of Communal Violence, 1998, and The
Human Rights Watch Global Report on Women’s Human Rights, 1998

<http://www.icrw.org/> ،ملركز �لدويل لأبحاث �ملر�أة، �لبحث عن �لعنف �سد �ملر�أة�

<http://www.internal-isplacement.org/> ،مركز ر�سد �لنزوح �لد�خلي

 International Council on Human Rights Policy, Performance and
 Legitimacy: National Human Rights Institutions. Main Report, 2004,
<http://www.ichrp.org>

 IPU, World Directory of Parliamentary Human Rights Bodies, IPU
Secretariat, 2004

 http://www.nhri.net/ ،ملنتدى �لوطني ملوؤ�س�سات حقوق �لإن�سان�

 ‘Political Terror Scale, data from 1980–2005, available from Prof. Mark
Gibney’s homepage, <http://www.unca.edu/politicalscience/images/
Colloquium/faculty-staff/gibney.html>

‘Racism and Related Intolerance’, Interights Bulletin, 13/3 (2005), 
<http://www.interights.org>

تقارير �ملقرر �خلا�ص عن �ملمار�سات غري �لقانونية، وحالت �لإعد�م �لتع�سفي؛ 

تقارير �ملقرر �خلا�ص عن جتارة وبغاء �لأطفال، و��ستغاللهم �إباحيًا؛ 

�ملجموعة �لعاملة على �لعتقالت �لتع�سفية؛ 

�ملجموعة �لعاملة على �لختفاء �لق�سري؛

تقارير �ملقرر �خلا�ص عن �لأ�سكال �ملعا�سرة للعن�سرية، و�لتمييز �لعن�سري، وكر�هية �لأجانب، و�لتع�سب �ملرتبط 

بهم؛
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م�سادر عاملية )تابع(

تقارير �ملقرر �خلا�ص عن �لتعذيب، و�ملعامالت �لأخرى �لقا�سية �أو غري �لإن�سانية �أو �ملهينة �أو �لعقاب؛ 

<http://www.ohchr.org> ،تقارير �ملقرر �خلا�ص عن �لعنف �سد �ملر�أة، و�أ�سبابه وتبعاته

<http://www.unifem.org> ،)سندوق �لأمم �ملتحدة �لإمنائي للمر�أة )�ليونيفم�

 UNHCHR, National Institutions for the Promotion and Protection of
Human Rights, Fact Sheet No. 19, <http://www.unhchr.ch>

 هيئة �لأمم �ملتحدة للنهو�ص باملر�أة، ،

<http://www.un.org/womenwatch/daw/index.html>

�سبكة �لأمم �ملتحدة �لإلكرتونية لالإد�رة �لعامة و�ملالية �لعامة، �لتقارير �لدولية و�لإقليمية و�مل�ستند�ت �خلا�سة بكل 

 دولة وقو�عد �لبيانات عن �ل�سيا�سات �لعامة �لقت�سادية و�لجتماعية و�لأمو�ل �لعامة و�ملو�رد،

<http://www.unpan.org> 

 مكتبة حقوق �لإن�سان بجامعة مين�سوتا

Minnesota، <http://www1.umn.edu/humanrts/index.html> 

 US State Department, Country Report on Human Rights Practices (annual),
<http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/>

 Witness, promoting use of online and video technologies to track human
rights violations, <http://www.witness.org/>

 �حلركة �لعاملية للدميقر�طية و�لتنمية، وثائق وقاعدة بيانات �ملنظمات �لعاملة يف جمال حقوق �لإن�سان،

<http://www.wmd.org/> 

م�سادر اإقليمية

 <http://www.asiademocracy.org/> ،ر�بطة �لإ�سالح و�لدميقر�طية يف �آ�سيا

 <http://www.ahrchk.net/index.php> ،جلنة حقوق �لإن�سان يف �آ�سيا

 <http://cm.greekhelsinki.gr> ،مو�قع حقوق �لإن�سان يف �لبلقان على �لإنرتنت

 <http://www.bhhrg.org/> ،جمموعة هل�سينكي �لربيطانية حلقوق �لإن�سان

 مركز در��سات �أمريكا �لالتينية، جامعة جورج تاون، قاعدة �لبيانات �ل�سيا�سية عن �لأمريكتني،

 <http://pdba.georgetown.edu/>

 Droits et Démocratie, Centre international des droits de la personne et du
développement démocratique (English, French and Spanish), 
<http://www.ichrdd.ca>

  مركز �لأبحاث �لأوروبي للهجرة و�لعالقات �لإثنية،

<http://www.uu.nl/uupublish/onderzoek/onderzoekcentra/ercomer/24638main.html>
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<http://art.qut.edu.au/humanrights> ،حقوق �لإن�سان يف �آ�سيا و�ملحيط �لهادي

 Human Rights Watch, ‘Protectors or Pretenders? Government Human
 Rights Commissions in Africa’, in Human Rights Watch Annual Report
2001, 2001, <http://www.hrw.org>

 IIDH, Directorio de organizaciones de derechos humanos de
 Centroamérica y Panamá and El Sistema Interamericano de Protección
 de los Derechos Humanos. Aspectos Institucionales y Procesales (3rd rev.
edn, 2004) <http://www.iidh.ed.cr>

 Inter-American Commission on Human Rights, Access to Justice for
 Women Victims in the Americas, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 68, OAS, General
Secretariat, 2007, <http://www.cidh.oas.org>

<http://www.oas.org/cim/default.htm> ،للجنة �لأمريكية للمر�أة�

 OSCE, Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR),
Preventing Torture: A Handbook for OSCE Fieldstaff, 1999, 
<http://www.osce.org/odihr/>

Red Solidaria por los Derechos Humaos (REDH), <http://www.redh.org/>

 Reports of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary
Executions in Africa, African Com

 Reports of the Special Rapporteur on the Rights of Women in Africa, African
Commission on Humanand People’s Rights, <http://www.achpr.org>

Reports of the Special Rapporteurship on the Rights of Women, Inter-
American Commission on Human Rights, 
<http://www.cidh.oas.org/women/Default.eng.htm>

<http://www.hri.ca/partners/sahrdc/> ،مركز توثيق حقوق �لإن�سان يف جنوب �آ�سيا

معايري املمار�سة اجليدة

معايري دولية

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �تفاقية مناه�سة �لتعذيب و�ملعامالت �لأخرى �لقا�سية �أو غري �لإن�سانية �أو �ملهينة �أو 

�لعقاب، 1984؛

�لتفاقية �لدولية حلماية جميع �لأ�سخا�ص من �لختفاء �لق�سري، 2006؛ 

 �لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية، �لفقر�ت 6)1( و7؛

�تفاقية �إز�لة جميع �أ�سكال �لتمييز �سد �ملر�أة 1979، �لفقر�ت 1 و3؛ 
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معايري دولية )تابع(

�تفاقية حقوق �لطفل، 1989، �لفقر�ت 3، 19، 23، 24، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40؛

�لتفاقية �خلا�سة بحقوق �لطفل: �لربوتوكول �لختياري عن جتارة وبغاء �لأطفال و��ستغاللهم �إباحيًا، 2000؛ 

�لإعالن �لعاملي عن حقوق �لإن�سان، �لفقرة 5؛ 

�لإعالن �خلا�ص باإلغاء �لعنف �سد �ملر�أة، 1993؛ 

�ملوؤ�س�سات �لوطنية لت�سجيع وحماية حقوق �لإن�سان )مبادئ باري�ص(، قر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة 134/48، 

1993؛

�ملبادئ �لعامة و�لإر�ساد�ت �ملتعلقة باحلق يف �لتعوي�ص و�لعالج ل�سحايا �لنتهاكات �جل�سيمة للقانون �لدويل حلقوق 

�لإن�سان، و�لنتهاكات �خلطرية للقانون �لإن�ساين، 2005؛

جلنة �لأمم �ملتحدة للحقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية، �لتعليق �لعام رقم 8. �لفقرة 9 )حق �لأفر�د يف �حلرية و�لأمن(، 1982؛

�لتعليق �لعام رقم 14. �لفقرة 6 )�حلق يف �حلياة(، 1984؛ 

�لتعليق �لعام رقم 18. عدم �لتمييز، 1989؛ 

�لتعليق �لعام رقم 20. �لفقرة 7 )منع �لتعذيب �أو �ملعاملة �لقا�سية �أو غري �لإن�سانية �أو �ملهينة �أو �لعقاب(، 1992؛ 

�لتعليق �لعام رقم 21. �لفقرة رقم 10 )�ملعاملة �لإن�سانية لالأ�سخا�ص �ملحرومني من �حلرية(، 1992؛ 

�لتعليق �لعام رقم 24. �لتحفظات على �مليثاق �أو �لربوتوكولت �لختيارية �أو �لإعالنات �ملدرجة حتت �لبند 41 من 

�مليثاق، 1994؛

�لتعليق �لعام رقم 28. �لفقرة 3 )�مل�ساو�ة يف �حلقوق بني �لرجال و�لن�ساء(، 2000؛ 

�لتعليق �لعام رقم 29. �لفقرة 4 )�ل�ستثناء�ت �أثناء حالة �لطو�رئ يف �لدولة(، 2001؛ 

�لتعليق �لعام رقم 31. طبيعة �للتز�م �لقانوين �ملفرو�ص على �أحز�ب �لدولة، 2004

جلنة �لأمم �ملتحدة ملناه�سة �لتمييز �سد �ملر�أة، �لتو�سية �لعامة رقم 6. �لآلية �لوطنية �لفعالة و�لدعاية، 1988؛ 

�لتو�سية �لعامة رقم 14. ختان �لإناث، 1990؛ 

�لتو�سية �لعامة رقم 19. �لعنف �سد �ملر�أة، 1992؛

�لتو�سية �لعامة رقم 20. �لتحفظات، 1992؛

جلنة �لأمم �ملتحدة للق�ساء على �لتمييز �لعن�سري، �لتعليق �لعام رقم 17. �إن�ساء �ملوؤ�س�سات �لوطنية لت�سهيل تنفيذ 

�لتفاقية، 1993؛

جلنة �لأمم �ملتحدة حلقوق �لطفل، �لتعليق �لعام رقم 2. دور �ملوؤ�س�سات �لوطنية حلقوق �لطفل، 2002؛ 

�لتعليق �لعام رقم 8. حق �لطفل يف �حلماية من �لعقاب �لبدين و�لأ�سكال �لأخرى �لقا�سية و�ملهينة للعقاب، 2006؛

�لأمم �ملتحدة، منوذج �ل�سرت�تيجيات و�لإجر�ء�ت �لعملية للق�ساء على �لعنف �سد �ملر�أة، يف جمال منع �جلرمية 

و�لعد�لة �جلنائية، 1997

 Promoting Greater Respect and Protection of Human Rights in General
and in Particular for Women and Children, Resolution by the 96th Inter-
Parliamentary Conference (Beijing, 20 September 1996);
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�ملوؤمتر �لعاملي �لر�بع للمر�أة، منتدى بكني للعمل، �أيلول 1995، �لأهد�ف �لإ�سرت�تيجية و�لإجر�ء�ت �خلا�سة بالعنف 

�سد �ملر�أة، وحقوق �لإن�سان للمر�أة.

 Good Governance Practices that Promote Human Rights, Seminar
organized by UNDP and OHCHR, Seoul, 15–16 September 2004,
Panel 1 on Promotion of the Rule of Law, <http://www2.ohchr.org/english/
issues/development/governance/compilation/forside_02.swf>

 IPU, Handbook for Parliamentarians Eliminating the Worst Forms of Child
Labour: A Practical Guide to ILO Convention No. 182, 2002, 
<http://www.ipu.org>;

 Strengthening Parliament as a Guardian of Human Rights: The Role of
 Parliamentary Human Rights Bodies, Seminar for Chairpersons and
Members of Parliamentary Human Rights Bodies, 2004, 
<http://www.ipu.org/splz-e/hr04.htm>;

Parline Database: Specialized Parliamentary Bodies, 2005, 
<http://www.ipu.org/parline-e/Instanceadvanced.asp>

IPU and UNDAW, Handbook for Parliamentarians: The Convention on the
 Elimination of All Forms of Discrimination against Women and its Optional
Protocol, 2003, <http://www.ipu.org>

 IPU and United Nations Children’s Fund (UNICEF), Handbook of Child
Protection, 2004, <http://www.ipu.org>

 Amnesty International, Combating Torture: A Manual for Action, 2006,
<http://www.eldis.org>;

 National Human Rights Institutions: Amnesty International’s
 Recommendations for Effective Protection and Promotion of Human
Rights, 2001, <http://www.amnesty.org>

 International Budget Project, Dignity Counts: A Guide to Using Budget
 Analysis to Advance Human Rights, International Human Rights
Internship Program and International Budget Project, 2004

 International Council on Human Rights Policy, Assessing the Effectiveness
of National Human Rights Institutions, 2005, <http://www.ichrp.org>

معايري اإقليمية

�للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، قر�ر ب�ساأن �لإر�ساد�ت و�لإجر�ء�ت لتحرمي �لتعذيب ومنع �ملعامالت 

�لأخرى �لقا�سية �أو غري �لإن�سانية �أو �ملهينة �أو �لعقاب يف �أفريقيا، 2002؛ 
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معايري اإقليمية )تابع(

�لقر�ر �خلا�ص باحرت�م �لقانون �لإن�ساين �لدويل وحقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، 1993؛

�لقر�ر ب�ساأن �لإر�ساد�ت و�لإجر�ء�ت لتحرمي �لتعذيب ومنع �ملعامالت �لأخرى �لقا�سية �أو غري �لإن�سانية �أو �ملهينة �أو 

2002  ،)”Robben لعقاب يف �أفريقيا )“�إر�ساد�ت جزيرة روبن�

�ملجل�ص �لأوروبي، �لتفاقية �لأوروبية حلماية حقوق �لإن�سان و�حلريات �لأ�سا�سية، 1950، �لفقر�ت 2 ، و3 ، و4؛ 

�لتفاقية �لأوروبية ملمار�سة حقوق �لطفل، 1996؛

منظمة �لدول �لأمريكية، �لتفاقية �لأمريكية �خلا�سة بالختفاء �لق�سري لالأ�سخا�ص/ 1994؛

 ،” Belem do Para �لتفاقية �لأمريكية ملنع �لعقاب و�لق�ساء على �لعنف �سد �ملر�أة، “�تفاقية بيليم دوبار�

1994؛ 

�لتفاقية �لأمريكية ملنع ومعاقبة �لتعذيب، 1985

 �ملوؤمتر �لوز�ري �لأول ملنظمة �لوحدة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان، �لإعالن وخطة �لعمل، ني�سان 1999،

<http://www.iss.co.za> 

منظمة �لوحدة �لأفريقية، �مليثاق �لأفريقي حلقوق �لطفل و�سالمته، 1990، �لفقر�ت 5، 

14،15،16،17،21،22،27،28،29؛

�مليثاق �لأفريقي حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب �خلا�ص بحقوق �ملر�أة يف �أفريقيا، 1986، �لفقر�ت 4 و5؛

بروتوكول حول �مليثاق �لإفريقي حلقوق �لإن�سان وحقوق �ملر�أة يف �أفريقيا، 2003، �لفقر�ت 4 و5

�لحتاد �لأفريقي، �لإعالن �لر�سمي للم�ساو�ة بني �لنوعني �لإجتماعيني يف �أفريقيا، 2004

�ل�ستنتاجات �لنهائية، ور�ص �لعمل �لإقليمية �لفرعية لتطبيق معايري حقوق �لإن�سان �لدولية من قبل �ملحاكم �لوطنية 

يف دول �حتاد دول مريكو�سور Mercosur، بوليفيا وت�سيلي، مونتفيديو، �أورجو�ي، 22 - 25 ت�سرين �لأول 

<http://www.unhchr.ch/html/menu6/montconc.htm> ،2001

�لت�سريعات و�ملوؤ�س�سات �لوطنية حلقوق �لإن�سان: تاأ�سي�ص عالقة فعالة/ �إر�ساد�ت �أبوجا Abuja، �آذ�ر 2004

 Commonwealth Secretariat, National Human Rights Institutions: Best
Practice, 2001

NDI, Parliamentary Human Rights Committees, 2004, <http://www.
accessdemocracy.org/library/1905_gov_parlhrscommittees_080105.pdf>

 MacDonald, F. and Thomson, E., The Scottish Human Rights Commission:
Analysis of Consultation Responses, 2004, <http://www.scotland.gov.uk>

 UK Parliament, Joint Committee on Human Rights, Sixth Report: The Case
for a Human Rights Commission, 2003, 
<http://www.publications.parliament.uk/>

و�لعديد من �مل�ستند�ت �لإقليمية �ملذكورة �أعاله يف 1٫2.
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�سوؤال التقييم

اإىل اأي مدى ميكن احلكم بحرية احلركة والتعبري والتجمعات واالجتماعات؟1٫3٫2.

ما الذي نبحث عنه

1( القوانني: فح�ص �لت�سريعات �ملتعلقة بتاأمني �حلريات، مبا يف ذلك مدى �أي تقييد �أو ��ستثناء�ت، �أو�نتقا�ص، 

وغريه. 

2( املمار�سة: فح�ص فعالية وحيادية �لإجر�ء�ت �ملتعلقة بتاأمني تلك �حلريات من �لناحية �لعملية، خا�سة بني 

�ملجموعات غري �ملعروفة �أو جمموعات �لأقلية �أو �ملعار�سني �ل�سرعيني للحكومة. 

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: فح�ص فعالية �لإجر�ء�ت �مل�سوؤولة عن تاأمني تلك �حلريات وحياديتها من �لناحية 

�لعملية، خا�سة بني �ملجموعات غري �ملعروفة �أو جمموعات �لأقلية �أو �ملعار�سني �ل�سرعيني للحكومة. 

م�سادر عامة

�إ�سافة �إىل �مل�سادر �ملتعلقة باحلقوق �ل�سيا�سية و�ملدنية �لتي مت ذكرها من قبل:

http://www.article19.org/> ،لفقرة 19، �حلملة �لعاملية حلرية �لتعبري�

تقارير �لدول �خلا�سة باللجنة حقوق �لإن�سان بالأمم �ملتحدة، وجلنة �لق�ساء على �لتمييز �لعن�سري، وجلنة �لق�ساء 

<http://www.ohchr.org> ،على �لتمييز �سد �ملر�أة، وجلنة حقوق �لطفل

<http://www.dfn.org> ،سبكة �حلرية �لرقمية�

<http://www.gilc.org> ،حلملة �لعاملية للحرية على �لإنرتنت�

 Humana, C., World Human Rights Guide (Oxford: Oxford University Press,
1992), esp. questions 1–3

  Human Rights Watch, Annual Report 1998, pp. 462–5 on Internet
 onitoring by governments, filtering and surveillance; Silencing the Net:
The Threat to Freedom of Expression On-line, 1998

 <http://www.igc.org> ،معهد �لت�سالت �لعاملية

 http://www.ifex.org  ،لتبادل �لدويل حلرية �لتعبري�

http://www.iglhrc.org ،للجنة �لدولية حلقوق �أ�سحاب �مليول �جلن�سية �ملثلية�

 تقارير �ملقرر �لعام �لأمريكي حلرية �لتعبري، 

http://www.cidh.org/ Relatoria/index.asp?lID=1> 

 http://www.justiceinitiative.org  ،مبادرة �ملجتمع �ملفتوح للعد�لة، برنامج حرية �ملعلومات و�لتعبري

<http://www.rsf.org/> ،مر��سلون بال حدود

 تقارير �ملبعوث �لأعلى ملنظمة �لأمن و�لتعاون يف �أوروبا عن �لأقليات �لوطنية،

<http://www.osce.org/hcnm/> 
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م�سادر عامة )تابع(

تقارير �ملقرر �خلا�ص لالأمم �ملتحدة عن ت�سجيع وحماية �حلق يف حرية �لر�أي و�لتعبري؛ 

<http://www.ohchr.org> ،تقارير �خلبري �مل�ستقل عن ق�سايا �لأقليات

 تقارير �ملقرر �خلا�ص عن حرية �لتعبري يف �أفريقيا، �للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب،

<http://www.achpr.org> 

TOL – Transitions online, Central and Eastern Europe, <http://www.tol.cz/>

UnionWeb, <http://www.unionwebservices.com/resources>

�سبكة �لأمم �ملتحدة �لإلكرتونية لالإد�رة �لعامة و�ملالية �لعامة، �مل�ستند�ت وقو�عد �لبيانات �لدولية و�لإقليمية 

<http://www.unpan.org> ،و�خلا�سة بالدولة عن �لأخالقيات و�ل�سفافية و�مل�ساءلة

 <http://www.wan-press.org/> ،جلمعية �لعاملية لل�سحف، فرن�سا�

<http://www.wpfc.org> ،للجنة �لعاملية حلرية �ل�سحافة، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية�

م�سادر حول حرية �ملعلومات: �نظر نظام �لرموز يف �لق�سم 2٫3٫5. وللم�سادر �لإعالمية ب�سكل عام، ر�جع �لق�سم 3٫1.

معايري املمار�سة اجليدة

<http://www.unhchr.ch/html/intlinst.htm> :إن هذه �حلقوق ب�سكل عام متاحة على�

  مقالت �لأمم �ملتحدة، و�لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية �أرقام 19، و21، 22؛ 

�لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان، �لفقر�ت 13 )1( و13 )2(

حول حرية �لتعبري: �لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية، �لفقرة 19، و�لتي تتعلق باملجموعات �لتالية: 

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 29. �لعمل بالقوة، 1930؛

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 105. �إلغاء �لعمل بالقوة، 1957؛

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 135. �تفاقية ممثلي �لعمال، 1973

منظمة �لعمل �لدولية رقم 141. منظمات عمال �لريف، 1975؛

منظمة �لعمل �لدولية �تفاقية رقم 151. �تفاقية عالقات �لعمال )خدمة عامة(، 1981

جلنة �لأمم �ملتحدة للحقوق �ل�سيا�سية و�ملدنية، �لتعليق �لعام رقم 10. �لفقرة 19 )حرية �لر�أي(، 1983

�لإعالن �مل�سرتك بني �لأمم �ملتحدة، ومنظمة �لدول �لأفريقية، ومنظمة �لأمن و�لتعاون �لأوروبية، �لأمر بحرية 

�لتعبري، 2005؛

�لإعالن �مل�سرتك من �لأمم �ملتحدة، ومنظمة �لدول �لأفريقية، ومنظمة �لأمن و�لتعاون �لأوروبية، و�مليثاق �لأفريقي 

<http://www.article19.org> ،2006 ،حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، �لأمر �خلا�ص بحرية �لتعبري

      �لفقرة 19، 
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معايري املمار�سة اجليدة )تابع(

  ‘Defining Defamation: Principles on Freedom of Expression and Protection
of Reputation’, 2000, 
<http://www.article19.org/pdfs/standards/definingdefamation.pdf>

�لحتاد �لربملاين �لدويل، ندوة روؤ�ساء و�أع�ساء هيئات حقوق �لإن�سان �لربملانية حول حرية �لتعبري، �لربملان وت�سجيع 

 �ملجتمعات �ملت�ساحمة: ملخ�ص وتو�سيات مقدمة من مقرر �لندوة، 2005،

<http://www.ipu.org/splz-e/sfe/conclusions.pdf> 

�لفقرة 19، مبادئ جوهان�سربج Johannesburg عن �لأمن �لعام، حرية �لتعبري، و�لو�سول �إىل �ملعلومات، 1995

حول احلركة

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، ت�سجيع �مل�ساو�ة يف �لفر�ص ومعاملة �لعمال �ملهاجرين، 1990؛ 

�لتفاقية �لدولية حلماية حقوق كل �لعمال �ملهاجرين و�أفر�د �أ�سرهم، 1990؛ 

جلنة �لأمم �ملتحدة للحقوق �ل�سيا�سية و�ملدنية، �لتعليق �لعام رقم 27. �لفقرة 12 )حرية �حلركة(، 1999

حول التجمع وتكوين اجلمعيات

منظمة �لعمل �لدولية، �لتفاقية رقم 87. حرية �لجتماع وحماية حق �لتنظيم، 1948؛ 

منظمة �لعمل �لدولية، �لتفاقية رقم 98. �حلق يف �لتنظيم و�ملفاو�سات �جلماعية، 1951

 Irish, L., Kushen, R. and Simon, K., Guidelines for Laws Affecting Civic
Organizations (New York: Open Society Institute, 2004)

معايري اإقليمية

�للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، �إعالن مبادئ حرية �لتعبري يف �أفريقيا، 2002؛

قر�ر حرية �لتعبري، 2001؛

قر�ر �حلق يف �لتجمع، 1992؛

�ملجل�ص �لأوروبي، �مليثاق �لجتماعي �لأوروبي 1961 )�لفقرة 5، �حلق يف �لتجمع(؛

�لتفاقية �لأوروبية حلقوق �لإن�سان، 1950، �لفقر�ت 10، و11، و12

�جلماعة �لقت�سادية لدول غرب �أفريقيا )�يكو��ص(، بروتوكول A/P.1/5/79 �ملتعلق بحرية حركة �لأ�سخا�ص، 

و�ل�سكن، و�لإن�ساء، 1979

منظمة �لوحدة �لأفريقية، �مليثاق �لأفريقي حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، 1986، �لفقر�ت 9 و10 و11 و12؛

�مليثاق �لأفريقي حلقوق و�سالمة �لطفل، 1990، �لفقر�ت 7 و8 و9.

منظمة �لدول �لأمريكية، �لإعالن �لأمريكي ملبادئ حرية �لتعبري، و�لذي و�فقت عليه �للجنة �لأمريكية حلقوق 

�لإن�سان خالل �جلل�سة �لعادية رقم 108، 2002

جمموعة تنمية �جلنوب �لأفريقي )�سادك(، �لربوتوكول �خلا�ص بت�سهيل حركة �لأ�سخا�ص، �آب 2005

�لربملان �لأوروبي، قر�ر�لعرت�ف بزو�ج �ملثليني، 8 �سباط 1994.
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�سوؤال التقييم

ما مقدار احلرية املكفولة للجميع ملمار�سة ال�سعائر الدينية، وا�ستخدام اللغة 1٫3٫3.

والثقافة اخلا�سة بهم؟

ما الذي نبحث عنه

1( القوانني: فح�ص �لقو�نني �ملنظمة ملمار�سة �ل�سعائر �لدينية و��ستخد�م �للغة وغريها من �أ�سكال �لتعبري �أو 

�لن�ساط �لثقايف؛ و�إذ� كان هناك ديانة ر�سمية للدولة �أو لغة �سائدة، فما هو و�سع �لديانات �أو �للغات �لأخرى.

2( املمار�سة: فح�ص مدى حيادية تطبيق �لقانون يف �لو�قع.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقق من: �لإكر�ه على �إتباع دين معني؛ نق�ص �لتعليم يف �ملد�ر�ص باللغة �لأم؛ �لإق�ساء 

�أو �لتفرقة على �أ�سا�ص �لدين �أو �للغة �أو غريه.

م�سادر عامة

م�سادر عاملية

http://www.sussex.ac.uk/development/> ،مركز �لدر��سات �ملقارنة للثقافة و�لتنمية و�لبيئة

http://www.cwis.org> ،ملركز �لعاملي لدر��سات �ل�سكان �لأ�سليني�

The Chronicle, <http://www.chronicleworld.org/>

تقارير �لدولة للجنة حقوق �لإن�سان يف �لأمم �ملتحدة، وجلنة �حلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية، وجلنة 

<http://www.ohchr.org> ،مناه�سة �لتمييز �سد �ملر�أة، وجلنة حقوق �لطفل

‘Freedom of Religion or Belief ’, Interights Bulletin, 11/3 (1997), 
<http://www.interights.org>

 Humana, C., World Human Rights Guide (Oxford: Oxford University Press,
1992)

مركز �لإنرتنت �ملناه�ص للعن�سرية: �سر�كة بني يونايتد United  للتفاعل �لثقايف وموؤ�س�سة �ملاجنتا وديو �إيه 

. Magenta and Duo A <http://www.icare.to>
وي�سم �ملوقع قاعدتي بيانات مفيدتني وي�سهل �لبحث فيهما: )1( قاعدة بيانات يونايتد )1500 عنو�ن للمنظمات 

�ملناه�سة للعن�سرية، ومنظمات �ملهاجرين و�لالجئني يف �أوروبا(؛ و )2( كرو�سبوينت Crosspoint )�أكرث 

من 1500 ر�بط للمو�قع �خلا�سة مبنظمات مناه�سة للعن�سرية يف �أكرث من 100 دولة(

 IPU, World Directory of Parliamentary Human Rights Bodies, IPU
Secretariat, 2004

 O’Brien, J. and Palmer, M., The State of Religion Atlas (London and New
York: Simon & Schuster, 1993)

تقارير �ملقرر �خلا�ص عن حرية �لعقيدة و�لدين؛

تقارير �ملمثل �خلا�ص لل�سكرتري �لعام عن حقوق �لإن�سان لالأ�سخا�ص �ملهجرين د�خليًا؛ 

<http://www.ohchr.org> ،تقارير �خلبري �مل�ستقل عن ق�سايا �لأقليات
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م�سادر عاملية )تابع(

Universal Black Pages, <http://www.ubp.com>

 مكتبة حقوق �لإن�سان بجامعة مين�سوتا

Minnesota, <http://www1.umn.edu/humanrts/index.html>

م�سادر اإقليمية

 Adum, Resources on protection of minority languages in EU countries,
<http://www.adum.info/adum/>

<http://www.ahrchk.net/index.php> ،للجنة �لآ�سيوية حلقوق �لإن�سان�

<http://cm.greekhelsinki.gr> ،سفحات مو�قع حقوق �لإن�سان يف �لبلقان� 

<http://www.ecmi.de> ،ملركز �لأوروبي لق�سايا �لأقليات�

 �ملركز �لأوروبي لأبحاث �لهجرة و�لعالقات �لإثنية،

 <http://www.uu.nl/ uupublish/onderzoek/onderzoekcentra/
ercomer/24638main.html>

<http://www.indigenista.org> ،ملعهد �لأمريكي لدر��سة �ل�سكان �لأ�سليني يف �لأمريكتني�

 ‘A Line in the Sand’, <http://www.hanksville.org/sand/>. This site concerns
 problems associated with cultural and intellectual property and
 ownership. The focus is particularly on the representation of Native
Americans.

Lingua Món, Casa de Les Llengües (House ofLanguages), 
<http://www10.gencat.net/www.linguamon.cat/>

Mercator, Linguistic Rights and Legislation, 
<http://www.ciemen.org/mercator/index-gb.htm>

 �للجنة �لأمريكية حلقوق �لإن�سان، تقارير �ملقرر �خلا�ص عن �لعمال �ملهاجرين و�أ�سرهم،

<http://www.cidh.oas.org/Migrantes/defaultmigrants.htm>

 The Human Rights Situation of the Indigenous People in the Americas,
2000, <http://www.cidh.oas.org/Indigenas/TOC.htm>

 تقارير �ملبعوث �لعايل ملنظمة �لأمن و�لتعاون �لأوروبية عن �لأقليات �لوطنية،

<http://www.osce.org/hcnm/> 

<http://www.oicun.org/> ،بعثة �ملر�قبة �لد�ئمة ملنظمة �ملوؤمتر �لإ�سالمي لالأمم �ملتحدة

تقارير �ملجموعة �لعاملة عن �ل�سكان �لأ�سليني/�ملجتمعات يف �أفريقيا، و�للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، 

<http://www.achpr.org>
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معايري املمار�سة اجليدة

معايري دولية

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �تفاقية �إز�لة جميع �أ�سكال �لتمييز �لعن�سري، 1965؛

�لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية، 1966، �لفقرة 18؛

�لإعالن عن �إز�لة جميع �أ�سكال �ل�سطهاد و�لتمييز �ملبني على �أ�سا�ص �لعقيدة  �لدينية، 1981؛

�لإعالن عن حقوق �لأ�سخا�ص �ملنتمني �إىل �أقليات وطنية �أو عرقية �أو دينية �أو لغوية، 1992؛

جلنة �لأمم �ملتحدة للحقوق �ل�سيا�سية و�ملدنية، �لتعليق �لعام رقم 22. �لفقرة 18 )حرية �لفكرو�لعتقاد �أو �لدين(، 

1993

 IPU, Handbook for Parliamentarians. Refugee Protection: A Guide to
International Refugee Law, 2001, <http://www.ipu.org>;

 Strengthening Parliament as a Guardian of Human Rights: The Role of
 Parliamentary Human Rights Bodies, Seminar for Chairpersons and
Members of Parliamentary Human Rights Bodies, 2004, 
<http://www.ipu.org/splz-e/hr04.htm>;

Parline Database: Specialized Parliamentary Bodies, 2005, 
<http://www.ipu.org/parline-e/Instanceadvanced.asp>

IPU and UNDAW, Handbook for Parliamentarians: The Convention on the
 Elimination of All Forms of Discrimination against Women and its Optional
Protocol, 2003, <http://www.ipu.org>

معايري اإقليمية

�للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، قر�ر حقوق جمتمعات �ل�سكان �لأ�سليني يف �أفريقيا، 2000

�ملجل�ص �لأوروبي، �مليثاق �لأوروبي للغات �لإقليمية �أو لغات �لأقليات، 1992؛ 

�لتفاقية �لأوروبية حلماية حقوق �لإن�سان و�حلريات �لأ�سا�سية، 1950، �لفقرة 9 و�لربوتوكول �ملرتبط بها؛ 

�إطار �تفاقية حول �أهمية �لرت�ث �لثقايف للمجتمع، 2005

منظمة �لوحدة �لأفريقية، �مليثاق �لأفريقي Banjul حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، 1986، 81/17/06، �لفقرة 8؛ 

�لتفاقية �ملنظمة لبع�ص جو�نب م�سكالت �لالجئني يف �أفريقيا، 1969، �لفقر�ت 1 و4؛ 

�مليثاق �لأفريقي حلقوق �لطفل و�سالمته، 1990، �لفقرة 9

منظمة �لدول �لأمريكية، �لإعالن �لأمريكي ملبادئ حرية �لتعبري، و�لذي و�فقت عليه �للجنة �لأمريكية حلقوق 

�لإن�سان خالل جل�سته �لعادية رقم 108، 2002

NDI, Parliamentary Human Rights Committees, 2004, <http://www.
accessdemocracy.org/library/1905_gov_parlhrscommittees_080105.pdf>

وغري ذلك من �مل�سادر �ملذكورة يف �لق�سم 1.1.2.
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�سوؤال التقييم

ما مدى احلماية التي يتمتع بها االأفراد واملجموعات التي تعمل من اأجل حقوق 1٫3٫4.

االإن�سان  من التحر�ش والتهديد ؟

ما الذي نبحث عنه

1( القوانني: �نظر حتت �لق�سم 1٫3٫2.

2( املوؤ�سرات االإيجابية: فح�ص عدد �ملنظمات غري �حلكومية حلقوق �لإن�سان و�لدعم �لذي تقدمه، و�لتاأكد من 

م�ساهمة �ملنظمات غري �حلكومية يف تطبيق �تفاقيات حقوق �لإن�سان.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقق من �لبيانات �خلا�سة بوقائع �لتحر�ص، و�نتهاكات حقوق �لإن�سان للعمال، 

و�ملنظمات غري �حلكومية، خا�سة �لن�ساء وجمموعات �لأقلية.

م�سادر عامة

<http://www.amnesty.org> ،منظمة �لعفو �لدولية

 Barrett, D. B. (ed.), World Christian Encyclopedia: A Comparative Study of
 Churches and Religion in the Modern World, AD 1900 –2000 (Nairobi
and New York: Oxford University Press, 1982)

<http://www.ohchr.org> ،تقارير �لدولة للجنة حقوق �لإن�سان يف �لأمم �ملتحدة

 منظمة �لدفاع عن �ملر�أة و�لدفاع عن �حلقوق،

<http://www.defendingwomen-defendingrights.org/> 

<http://www.emhrf.org> ،موؤ�س�سة �أوروبا و�لبحر �ملتو�سط لدعم �ملد�فعني عن حقوق �لإن�سان

Frontline, Defenders of Human Rights Defenders, 
<http://www.frontlinedefenders.org/>

Human Rights First, <http://www.humanrightsfirst.org>

 Inter-American Commission on Human Rights, Report on the Situation of
 Human Rights Defenders in the Americas, OEA/Ser.L/V/II.124, Doc. 5
rev. 1, 2006, 
<http://www.cidh.oas.org/countryrep/Defenders/defenderstoc.htm>

 تقارير �ملقرر �خلا�ص عن و�سع �ملد�فعني عن حقوق �لإن�سان، �للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، 

<http://www.achpr.org>

<http://www.ohchr.org> ،تقارير �ملمثل �خلا�ص لل�سكرتري �لعام عن �ملد�فعني عن حقوق �لإن�سان
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م�سادر عامة )تابع(

حول اللغات )عام(:

 Gordon, Raymond G. Jr (ed.), Ethnologue: Languages of the World, 15th edn
(Dallas, Tex.: Summer Institute of Linguistics, 2005), 
<http://www.ethnologue.com>

 Gunnemark, E. V., Countries, Peoples and Their Languages: The
Geolinguistic Handbook (Gothenberg: Geolingua, 1991)

�ل�ستقاللية �لثقافية �نظر �مل�سادر يف �لق�سم 1.1.2. 

كما هو مذكور بالإ�سافة �إىل: 

هيومن ر�يت�ص ووت�ص، �لتقارير �ل�سنوية، تقارير خا�سة بالدولة عن �لتحر�ص و�لعنف �سد �لن�سطاء �حلقوقيني، 

<http://www.hrw.org>

Hurights Osaka, <http://www.hurights.or.jp/>

معايري املمار�سة اجليدة

معايري دولية

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �لإعالن عن حقوق �لأفر�د وم�سوؤولياتهم، و�ملجموعات و�ملوؤ�س�سات �ملجتمعية يف 

ت�سجيع وحماية حقوق �لإن�سان �ملعرتف بها عاملياً، و�حلريات �لأ�سا�سية، “�لإعالن �خلا�ص باملد�فعني عن حقوق 

�لإن�سان”، 1998؛ 

كما ورد �سابقا: �لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية، 1966

معايري اإقليمية

�للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، قر�ر حماية �ملد�فعني عن حقوق �لإن�سان يف �أفريقيا، 2004

�جلمعية �لعامة ملنظمة �لدول �لأمريكية، �ملد�فعون عن حقوق �لإن�سان يف �لأمريكتني: دعم �لأفر�د و�ملجموعات 

ومنظمات �ملجتمع �ملدين �لعاملة لدعم وحماية حقوق �لإن�سان يف �لأمريكتني، 2000
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 احلقوق االقت�سادية واالجتماعية1٫4.

م�سمونة  واالجتماعية  االقت�سادية  احلقوق  هل  الرئي�سي:  ال�سوؤال 

للجميع ب�سكل مت�ساو؟

�سوؤال التقييم

اإىل اأي مدى تتوفر حرية الو�سول للعمل اأو ال�سمان االجتماعي للجميع دون 1٫4٫1.

ا�ستثناء؟    

ما الذي نبحث عنه

1( القوانني: فح�ص �حلماية �لقانونية يف م�ساألة �حلق يف ك�سب �لعي�ص من خالل �ختيار �لوظيفة �ملنا�سبة بال 

تفرقة، و�حلق يف �لتاأمني �لجتماعي يف حالة عدم توفر تلك �لوظيفة. 

2( املمار�سة: فح�ص فعالية �سيا�سات �لتوظيف؛ و�إمكانية �لو�سول �إىل �لأماكن �أو و�سائل �لعي�ص؛ �أو �لفر�ص 

�ملت�ساوية و�لأجور �لعادلة؛ �أو تاأمني فر�ص �لعمل و�حل�سول على �حلد �لأدنى لالأجر؛ �أو منع �ل�سخرة �أو �ل�ستعباد. 

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقق من �لبيانات �خلا�سة بالبطالة؛ و�لتفرقة يف �حل�سول على  فر�ص �لعمل، وتوزيع 

�أماكن �لعمل؛ وعن حو�دث �ل�سخرة �أو �ل�ستعباد، وي�سمل ذلك عمالة �لأطفال. 

م�سادر عامة

م�سادر عاملية

 <http://www.antislavery.org/> ،ملنظمة �لدولية ملناه�سة للعبودية�

وتت�سمن �لأبحاث و�لدليل �خلا�ص باملجموعة �لعاملة بالأمم �ملتحدة عن �لأ�سكال �ملعا�سرة للرق.

تقارير �لدول �خلا�سة بلجنة �لأمم �ملتحدة للحقوق �لجتماعية و�لقت�سادية و�لثقافية، وجلنة �لق�ساء على �لتمييز 

<http://www.ohchr.org> ،سد �ملر�أة�

<http://stats.bls.gov/fls/> ،إح�سائيات عن �لعمالة �لأجنبية، مكتب �لوليات �ملتحدة لإح�سائيات �لعمالة�

 مركز م�سادر�حلكم و�لتنمية، وز�رة �لتنمية �لدولية باململكة �ملتحدة، قاعدة بيانات حقوق �لإن�سان،

<http://www.gsdrc.org> 

 Holzmann, R. et al., Old-age Income Support in the 21st Century: An
 International Perspective on Pension Systems and Reform (Washington,
DC: World Bank, 2005)

 حقوق �لإن�سان للعمال )مع �لرتكيز �خلا�ص على �ل�سني، وفيتنام وغريها من �لدول �لآ�سيوية(،

<http://www.senser.com/index.htm> 

IGCNET (incl. Womens Net), <http://www.igc.org>

<http://www.iss.nl/> ،)معهد �لدر��سات �لجتماعية )�لعالقات مع �لعمال
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م�سادر عاملية )تابع(

 ‘Implementing Economic, Social and Cultural Rights in Practice’, Interights
Bulletin, 13/2 (2005), <http://www.interights.org>

ILO, Yearbook of Labour Statistics (annual);

 �تفاقيات منظمة �لعمل �لدولية �ملوجودة على �ملوقع:

<http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties> 

�إ�سافة �إىل �تفاقيات منظمة �لعمل �لدولية )و�لتي توفر ن�ص �لتفاقيات فقط(، ميكنك �لرجوع �إىل تو�سيات 

CEARC )�لهيئة �ملكلفة بالإ�سر�ف على �لتنفيذ(: �نظر قاعدة بيانات منظمة �لعمل �لدولية ILOLEX على 
 http://www.ilo.org :ملوقع�

 IPU, World Directory of Parliamentary Human Rights Bodies, IPU
Secretariat, 2004

LabourNet, <http://www.labournet.net/>

<http://www.odi.org.uk> ،معهد �لتنمية عما ور�ء �لبحار، �لبحث عن �حلماية �لجتماعية

Sachs, J., Globalization and Employment (Geneva: ILO, 1996), 
<http://www.ilo.org>

<http://www.ohchr.org> ،تقارير �ملقرر �خلا�ص لالأمم �ملتحدة حلقوق �لإن�سان للمهاجرين

<http://www.un.org/womenwatch/daw/index.html> ،هيئة �لأمم �ملتحدة للنهو�ص باملر�أة

<http://www.unifem.org> ،)سندوق �لأمم �ملتحدة �لإمنائي للمر�أة )�ليونيفم�

�سبكة �لأمم �ملتحدة �لإلكرتونية لالإد�رة �لعامة و�ملالية �لعامة، وثائق وقو�عد بيانات خا�سة بال�سيا�سات �لعامة 

<http://www.unpan.org> ،لقت�سادية و�لجتماعية�

<http://www.worldbank.org> ،لبنك �لدويل، وثائق عن �ليد �لعاملة و�لدخل�

 �حلركة �لعاملية للدميقر�طية، وثائق وقاعدة �لبيانات �خلا�سة باملنظمات �لعاملة يف جمال ت�سجيع حقوق �لعمال،

<http://www.wmd.org/>

م�سادر اإقليمية

AfriMAP, database on the public services, <http://www.afrimap.org>

 �ملجل�ص �ل�سرت�يل لالأبحاث �لرتبوية )در��سة مقارنة لقت�ساديات �ليد �لعاملة(،

<http://www.acer.edu.au/> 

 مركز در��سات �أمريكا �لالتينية، جامعة جورج تاون، قاعدة �لبيانات �ل�سيا�سية،

<http://pdba.georgetown.edu/> 
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م�سادر اإقليمية )تابع(

<http://www.capstrans.edu.au/> ،مركز در��سات �لتحول �لجتماعي يف �آ�سيا و�ملحيط �لهادي

Instituto Indigenista Interamericano, <http://www.indigenista.org>

 OECD, Local Economic and Employment Development Programme (LEED),
‘Best Practice’ in local development and job creation, 
<http://www.oecd.org>

Red Solidaria por los Derechos Humaos (REDH), <http://www.redh.org/>

تقارير �ملقرر �خلا�ص عن حقوق �ملر�أة يف �أفريقيا، �للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب؛ 

تقارير �ملجموعة �لعاملة على �حلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية يف �أفريقيا، �للجنة �لأفريقية حلقوق 

<http://www.achpr.org> ،لإن�سان و�ل�سعوب�

 تقارير �ملقرر �خلا�ص عن �لعمال �ملهاجرين وعائالتهم، �للجنة �لأمريكية حلقوق �لإن�سان،

<http://www.cidh.oas.org/Migrantes/defaultmigrants.htm>؛ 

  تقارير �ملقرر �خلا�ص عن حقوق �ملر�أة، �للجنة �لأمريكية حلقوق �لإن�سان،

<http://www.cidh.oas.org/women/Default.eng.htm> 

روابط للحتادات الوطنية للتجارة من:

<http://labour.ciln.mcmaster.ca> ،)ل�سبكة �لكندية �لدولية للعمالة )مع رو�بط د�خلية�

<http://www.cihi.com/CIHI-ext-portal/internet/EN/ ،ملعهد �لكندي ملعلومات �ل�سحة�

Home/home/cihi000001>

<http://www.iris.umd.edu/> ،مركز �لإ�سالحات �لد�ستورية و�لقطاع غري �لر�سمي

 وكالة �ل�ستخبار�ت �لأمريكية، كتاب حقائق �لعامل )�سنوي(،

<https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html> 

  International Confederation of Free Trade Unions, <http://www.icftu.org/>;
and Free Labour World, Brussels (serial)

 International Monetary Fund (IMF), Debt Initiative for the Heavily Indebted
 Poor Countries (HIPCs): Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs) are
a equirement for countries applying to the IMF for debt relief), 
<http://www.imf.org/external/np/prsp/prsp.asp>

 Political Resources.net, Labour and trade union organizations links to web
pages, <http://www.politicalresources.net>

�لربنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي (UNDP)، تقرير �لفقر لعام 2000 )ملفات �لدول و�لف�سلني 5 و6 خا�سة(، 

<http://www.undp.org/povertyreport/> ،2000
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روابط للحتادات الوطنية للتجارة من: )تابع(

World Bank, Comprehensive Development Framework, 2000, 
 <http://www.worldbank.org/cdf/>; Policy Programme Options for Urban
 Poverty Reduction: A Framework for Action at the Municipal Level,
 Vol. 1, 1996/09/01, Urban Management Programme Discussion Paper
16030 from World Bank World Development Sources;

World Bank Group, Policy Research Working Papers, 
<http://www.worldbank.org>;

World Bank, Poverty Reduction Strategy Sourcebook, 2000 
<http://www.worldbank.org/poverty/strategies/sourctoc.htm>

 <http://www-wds.worldbank.org> ،لبنك �لدويل، م�سادر �لتنمية �لعاملية�

للممار�سة �جليدة يف جمال تقليل �لفقر، مثال: تانز�نيا، وبوليفيا، وموزمبيق

معايري املمار�سة اجليدة

معايري دولية

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �لتفاقية �لدولية للحقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية، 1966، �لفقر�ت 6 و7 

و8 و9 و10 و11؛ 

�لتفاقية �خلا�سة بالق�ساء على كل �أ�سكال �لتمييز �سد �ملر�أة، 1979، �لفقر�ت 10 و11 و14؛

�تفاقية حقوق �لطفل، 1989، �لفقر�ت 26 و27 و32؛ 

�تفاقية حقوق �لأ�سخا�ص ذوي �لإعاقة، 2006، �لفقرة 27؛

ت�سجيع �مل�ساو�ة يف �لفر�ص ويف معاملة �لعمال �ملهاجرين، 1990؛

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 29. �لعمل �لق�سري، 1930؛ 

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 105؛

 �تفاقية �إلغاء عمل �ل�سخرة، 1959؛ 

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 100؛

�تفاقية �مل�ساو�ة يف �لأجور، 1951؛ 

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 111. �لتمييز يف ما يخت�ص بالتوظيف و�لدخول �إىل �ملهن، 1960؛ 

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 118. �تفاقية �مل�ساو�ة يف �ملعاملة )�ل�سمان �لجتماعي(، 1962؛

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 121. �تفاقية �إعانات �إ�سابات �لعمل، 1964؛ 

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 122. �تفاقية �سيا�سة �لتوظيف، 1966؛

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 131. تثبيت �حلد �لأدنى لالأجور مع �لرتكيز على �لدول �لنامية، 1972؛ 

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 156. �تفاقية �لعمال �أ�سحاب �مل�سوؤوليات �لعائلية، 1981؛ 
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معايري دولية )تابع(

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 157. �تفاقية �حلفاظ على حقوق �لتاأمني  �لجتماعي، 1982 و�لتفاقية �لتالية 

�ملتعلقة باإن�ساء نظام دويل للحفاظ على حقوق �ل�سمان �لجتماعي، 1986؛ 

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 159. �تفاقية �إعادة �لتاأهيل �ملهني و�لتوظيف )�لأ�سخا�ص دوي �لإعاقة(، 1983؛

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 168. �تفاقية ت�سجيع �لتوظيف و�حلماية من �لبطالة، 1988؛ 

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 183. �تفاقية حماية �لأمومة، 2000؛ 

�إعالن �ملبادئ �لأ�سا�سية و�حلقوق يف �لعمل ومتابعتها، و�لتي تبناها �ملوؤمتر �لدويل للعمالة يف جل�سته رقم 18، 18 

 حزير�ن 1998،

<http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.INDEXPAGE> 

 United Nations Economic and Social Council, Draft optional protocol to the
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1997

UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 
General Comment No. 9. The Domestic Application of the Covenant, 1998; 
 General Comment No. 10. The Role of National Human Rights Institutions
in the Protection of Economic, Social and Cultural Rights, 1998; 
 General Comment No. 16. The Equal Right of Men and Women to the
 Enjoyment of all Economic, Social and Cultural Rights (Art. 3), 2005;
General Comment No. 18. The Right to Work (Art. 6), 2005

UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women,
 General Recommendation No. 13. Equal Remuneration for Work of Equal
Value, 1989;
 General Recommendation No. 16. Unpaid Women Workers in Rural and
Urban Family Enterprises, 1991

 UN, Economic, Social and Cultural Rights: Handbook for National Human
 Rights Institutions, Communal Areas Management Programme for
Indigenous Resources (CAMPFIRE), 2005, <http://www.eldis.org>

 OHCHR, Human Rights and World Trade Agreements: Using General
 Exception Clauses to Protect Human Rights (New York and Geneva: UN,
2005), <http://www.ohchr.org/english/issues/globalization/trade/index.htm>

 Fourth World Conference on Women, Beijing Platform for Action, September
1995, Strategic Objectives and Actions on Human Rights of Women

 IPU, Strengthening Parliament as a Guardian of Human Rights: The Role
 of Parliamentary Human Rights Bodies, Seminar for Chairpersons and
Members of Parliamentary Human Right Bodies, 2004, 
<http://www.ipu.org/splz-e/hr04.htm>;
Parline Database: Specialized Parliamentary Bodies, 2005, 
<http://www.ipu.org/parline-e/Instanceadvanced.asp>
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معايري دولية )تابع(

IPU and UNDAW, Handbook for Parliamentarians: The Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women and its Optional 
Protocol, 2003, <http://www.ipu.org>

International Budget Project, Dignity Counts: A Guide to Using Budget 
Analysis to Advance Human Rights, International Human Rights Internship 
Program and International Budget Project, 2004

معايري اإقليمية

�للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، �لقر�ر �خلا�ص باحلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية يف �أفريقيا، 

2004

خطة �لعمل �لأفريقية، 1994، و�لتي تبناها �ملوؤمتر �لإقليمي �خلام�ص للمر�أة يف د�كار Dakar، بال�سنغال، ت�سرين 

�لثاين 1994

�لحتاد �لأفريقي، �لإعالن �لر�سمي عن �مل�ساو�ة بني �جلن�سني يف �أفريقيا، 2004

�ملجل�ص �لأوروبي، �لقو�عد �لأوروبية للتاأمني �لجتماعي )ُمر�جع(، 1990؛

�لتفاقية �لأوروبية حلقوق �لإن�سان، 1950، �لفقرة 4، منع �لعمل �لق�سري �أو �ل�سخرة؛ 

�لتفاقية �لأوروبية عن �لو�سع �لقانوين للعمال �ملهاجرين، 1977؛

�لتفاقية �لأوروبية عن �لتاأمني �لجتماعي، 1972؛ 

�مليثاق �لأوروبي �لجتماعي �ملُر�جع، 1996 )�لن�ص �لكامل، �لربوتوكولت و�ملر�جعات، وجدول �لتوقيعات 

<http://conventions.coe.int/> ،)و�لت�سديقات

 European Union, Memorandum of Understanding for European SMEs,
Open Access to Electronic Commerce, 
<http://europa.eu.int/ISPO/ecommerce/MoU/>

 OAS, Additional Protocol to the American Convention on Human Rights
 in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, Protocol of San
Salvador, OAS Treaty Series No. 69 (1988), articles 3, 6, 7, 8, and 9;

 Declaration of Margarita, CIDI, High-level Meeting on Poverty and Social
Inclusion, 2003

منظمة �لوحدة �لأفريقية، د�ستور �حتاد �ملنظمات �لأفريقية لت�سجيع �لتجارة، 1974؛

منظمة �لوحدة �لأفريقية، �مليثاق �لأفريقي حلقوق و�سالمة �لطفل، 1990، �لفقر�ت 15 و20 و26؛ 

�مليثاق �لأفريقي حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، 1986، �لفقرة 15؛ 
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معايري اإقليمية )تابع(

�لحتاد �لأفريقي، بروتوكول �مليثاق �لأفريقي حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب �ملتعلق بحقوق �ملر�أة يف �أفريقيا، 2003، 

�لفقر�ت 2 و13

 Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural
Rights, Maastricht, 22–26 January 1997,
<http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Maastrichtguidelines_.html>

جمموعة تنمية �جلنوب �لأفريقي )�سادك(، بروتوكول �لثقافة و�ملعلومات و�لريا�سة، �آب 2000، �لفقرة 10

NDI, Parliamentary Human Rights Committees, 2004, <http://www.
accessdemocracy.org/library/1905_gov_parlhrscommittees_080105.pdf>

�سوؤال التقييم

ما مدى فعالية توفري االحتياجات االأ�سا�سية للحياة، مبا يف ذلك الغذاء املنا�سب 1٫4٫2.

واملاأوى واملاء النظيف؟

ما الذي نبحث عنه

1( القوانني: فح�ص �ل�ستحقاقات �لقانونية للتاأمني �لجتماعي، و�ل�سكن، و�ملياه �لنظيفة و�ل�سرف �ل�سحي، 

وغريها من متطلبات �حلياة �ل�سرورية

2( املمار�سة: فح�ص مدى مالئمة �لإجر�ء�ت و�ملو�رد لتوفري �حلقوق �ملطلوبة. 

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقق من �لبيانات �خلا�سة ب�سوء �لتغذية و�ملهجرين و�لوفيات وغريها، خا�سة على 

م�ستوى �ملجموعات �مل�ست�سعفة، و�لطبقات �ل�سعبية. 

م�سادر عامة

م�سادر عامة

�ملكتبة �لربيطانية لدر��سات �لتنمية، قاعدة بيانات ببلوغر�فية، ن�سخة �إلكرتونية للبحث مت�سلة مبكتبة �لأمم 

 �ملتحدة، جلنة جنوب �ملحيط �لهادي و�تفاقية �لتعرفة و�لتجارة )جات(،

<http://blds.ids.ac.uk/blds/>

<http://www.crop.org/> ،برنامج �لبحث �ملقارن عن �لفقر

تقارير �لدول �خلا�سة بلجنة �لأمم �ملتحدة للحقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية، جلنة �لق�ساء على �لتمييز 

<http://www.ohchr.org> ،لعن�سري، جلنة �لق�ساء على �لتمييز �سد �ملر�أة، وجلنة حقوق �لطفل�

 Eldis Gateway to Development Information, database on food security and
on the Millennium Development Goals, <http://www.eldis.org/>

 Hansen, S.A., Thesaurus of Economic, Social and Cultural Rights:
 Terminology and Potential Violations (Washington, DC: American
 Association for the Advancement of Science, 2000) HUD USER, State of
the Cities, 2000, <http://socds.huduser.org/>
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<http://www.homesforthehomeless.com/> ،معهد �لأطفال و�لفقر

 م�سروع �مليز�نية �لدولية، �لبحث �خلا�ص بتطبيق �مليز�نية و�حلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية،

<http://www.internationalbudget.org> 

<http://www.icrw.org/> ،ملركز �لدويل لأبحاث �ملر�أة، بحث عن �لتغذية و�لأمن �لغذ�ئي�

<http://www.ifad.org/> ،)ل�سندوق �لدويل للتنمية �لزر�عية )قاعدة معرفية عن �لفقر يف �لريف�

<http://www.iisd.org/> ،ملعهد �لدويل للتنمية �مل�ستد�مة�

 Kane, T., Holmes, K.R. and O’Grady, M. A., 2007  Index of Economic
 Freedom (Washington, DC: Heritage Foundation and Wall Street Journal,
2006), <http://www.heritage.org>

Multilaterals Project, <http://fletcher.tufts.edu/multilaterals.html>

National Bureau of Economic Research, Penn World Tables, 
<http://pwt.econ.upenn.edu/>

Oxfam Policy Papers, <http://www.oxfam.org/en/policy/>

Segal, R., The Black Diaspora (London: Faber & Faber, 1995)

<http://physiciansforhumanrights.org/> ،أطباء لأجل حقوق �لإن�سان�

<http://www.odi.org.uk> ،معهد �لتنمية عما ور�ء �لبحار، �أبحاث عن مو�رد �ملياه و�لق�سايا �ملتعلقة بها

�لأمم �ملتحدة، �لتحديث �خلا�ص ببيانات �لو�سع �لغذ�ئي )جنيف: �لأمم �ملتحدة، عدة �سنو�ت(؛ 

<http://apps.fao.org> ،منظمة �لأغذية و�لزر�عة )�لفاو( �لتابعة لالأمم �ملتحدة

(UNDP), <http://www.undp.org> برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي

 The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO), Statistical Yearbook

   <http://www.unhabitat.org>،م�سروعات �لإ�سكان �لتابعة لالأمم �ملتحدة

منظمة �لأمم �ملتحدة للطفولة - �ليوني�سيف، تقدم �ل�سعوب، 2000، �ملوؤ�سر�ت �لجتماعية و�لقت�سادية، ترتيب 

<http://www.unicef.org> ،لدول بح�سب رفاهية و�سحة �لأطفال�

منظمة �لأمم �ملتحدة للطفولة - �ليوني�سيف - منظمة �ل�سحة �لعاملية، تقارير عاملية لتقييم �ملياه و�ل�سرف 

<http://www.who.int/water_saniotation_health/globalassessment/ ،ل�سحي�

global/TOC.htm>

<http://unstats.un.org/unsd/default.htm> ،ق�سم �لإح�سائيات �لتابع لالأمم �ملتحدة
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 <http://www.un.org/millenniumgoals/>،أهد�ف �لأمم �ملتحدة �لتنموية لالألفية�

<http://www1.umn.edu/humanrts/index.html> ،مكتبة حقوق �لإن�سان بجامعة مين�سوتا

تقارير �ملقرر �خلا�ص بالأمم �ملتحدة عن �ل�سكن �ملنا�سب كاأحد مكونات �حلق يف �مل�ستوى �ملنا�سب للمعي�سة؛ �ملقرر 

<http://www.ohchr.org> ،خلا�ص عن �حلق يف �لغذ�ء�

USAID Famine Early Warning System, <http://www.fews.net/>;

USAID, Office of US Foreign Disaster Assistance, Reports Index, <http://
www.usaid.gov/our_work/humanitarian_assistance/disaster_assistance/>

 World Bank, WDR 2007: Development and the Next Generation
 (Washington, DC: World Bank, 2006), tables 2, 3, A1–A8 on poverty,
inequality, education and health, <http://www.worldbank.org>;

<http://www-ds.worldbank.org> ،لبنك �لدويل - مو�رد �لتنمية �لعاملية�

<http://www.worldbank.org/lsms/> ،در��سة للبنك �لدويل عن �ملعايري �لقيا�سية مل�ستوى �ملعي�سة

منظمة �ل�سحة �لعاملية، �إح�سائيات �ل�سحة �لعاملية )�سنوية(

 �حلركة �لعاملية من �أجل �لدميقر�طية، م�ستند�ت وقاعدة بيانات عن �ملنظمات �لعاملة يف جمال حقوق �لإن�سان،

<http://www.wmd.org/> 

م�سادر اإقليمية

 جنوب �ل�سحر�ء �لأفريقية: م�سادر خمتارة على �لإنرتنت - حقوق �لإن�سان،

<http://www-sul.stanford.edu/depts/ssrg/africa/hurights.html> 

AfriMAP, database on public services, <http://www.afrimap.org>

<http://www.asiademocracy.org/> ،ر�بطة �لإ�سالح و�لدميقر�طية يف �آ�سيا

   بو�بة �لتنمية �ل�سرت�لية، م�سادر دولية وخا�سة باآ�سيا و�ملحيط �لهادي حول �ملياه و�ل�سرف �ل�سحي،

 <http://www.developmentgateway.com.au>

<http://www.cwis.org/> ،مركز �لدر��سات �لدولية ودر��سة �ل�سكان �لأ�سليني

 �جلماعة �لقت�سادية لدول غرب �أفريقيا )�يكو��ص(، �ملوؤ�سر�ت �لقت�سادية و�لجتماعية،

<http://www.ecostat.org/> 

 جمموعة �أبحاث عن �لتنمية �لدميقر�طية و�لقت�سادية و�لجتماعية يف �أفريقيا،

<http://www.gerddes.org/> 

<http://www.idasa.org.za/> ،معهد �لدميقر�طية يف جنوب �أفريقيا، �أبحاث
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<http://www.indigenista.org> ، معهد در��سة �ل�سكان �لأ�سليني �لهنود يف �لأمريكتني

<http://www.lisproject.org/> ،قاعدة بيانات در��سة �لدخل يف لوك�سمربج

 Shack Dwellers International in Africa and Slum Dwellers International in
Asia network, <http://www.sdinet.org> and <http://www.utshani.org.za/>

<http://www.sardc.net/> ،مركز توثيق �لأبحاث بجنوب �أفريقيا

 تقارير �ملقرر �خلا�ص عن حقوق �ملر�أة، �للجنة �لأمريكية حلقوق �لإن�سان،

<http://www.cidh.oas.org/women/Default.eng.htm> 

 Inter-American Commission on Human Rights, The Human Rights Situation
of the Indigenous People in the Americas, 2000, 
<http://www.cidh.oas.org/Indigenas/TOC.htm>

<http://www.unescap.org> ،جلنة �لأمم �ملتحدة �لقت�سادية و�لجتماعية لآ�سيا و�ملحيط �لهادي

تقارير �ملجموعة �لعاملة عن �حلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية يف �أفريقيا، �للجنة �لأفريقية حلقوق 

�لإن�سان و�ل�سعوب؛ 

تقارير �ملجموعة �لعاملة عن �ل�سعوب �لأ�سلية/�ملجتمعات يف �أفريقيا، �للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، 

<http://www.achpr.org>

  �ملكتبة �لفرت��سية WWW: �ل�سحة �لعاملية هي �أي�سًا جزء من �لدر��سات �لآ�سيوية،

<http://www.ldb.org/vl/index.htm> and <http://coombs.anu.edu.au/ 
WWWVL-sianStudies.html>

معايري املمار�سة اجليدة

معايري دولية

 �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �تفاقية حقوق �لطفل 1989، �لفقر�ت 6، و24، و27،

<http://www.unicef.org/crc/text.htm> 

�لإعالن عن �لتنمية و�لتقدم �لجتماعي، 1969؛ 

�لإعالن عن �حلق يف �لتنمية، 1986؛

�لتفاق �لدويل �خلا�ص باحلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية، 1966، �لفقر�ت 11 و12؛ 

�لإ�سرت�تيجية �لعاملية لالإيو�ء لعام A/RES ،2000/181/43، كانون �لثاين 1988؛ 

�لإعالن �لعاملي للق�ساء على �جلوع و�سوء �لتغذية، و�لذي تبناه موؤمتر �لغذ�ء �لعاملي يف 16 ت�سرين �لثاين1974 بناًء 

على قر�ر �جلمعية �لعامة 3180 (XXVIII) يف 17 كانون �لأول 1973 و�لذي �سدق عليه قر�ر �جلمعية �لعامة 

3348 (XXIX) يف 17 كانون �لأول1974
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�لأمم �ملتحدة، جلنة �حلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية، �لتعليق �لعام رقم 4. �حلق يف �ل�سكن �ملنا�سب 

)�لفقرة 11)1((، 1991؛ 

�لتعليق �لعام رقم 7، �حلق يف �ل�سكن �ملنا�سب: عمليات �لإخالء �لق�سري )�لفقرة 11)1((، 1997؛ 

�لتعليق �لعام رقم 12. �حلق يف �لغذ�ء �ملنا�سب، 1999؛

�لتعليق �لعام رقم 15. �حلق يف �ملياه )�لفقر�ت 11 و12(، 2005

جمل�ص �لأمم �ملتحدة �لقت�سادي و�لجتماعي، م�سودة �لربوتوكول �لختياري لالتفاقية �لدولية �خلا�سة باحلقوق 

�لقت�سادية و�لجتماعية و�ل�سيا�سية، 1997

منظمة �لأغذية و�لزر�عة )�لفاو(، �خلطوط �لإر�سادية �لختيارية لدعم �لتطبيق �مل�ستمر للحق يف �حل�سول على 

�لغذ�ء �ملنا�سب يف �سياق �لتاأمني �لغذ�ئي �لوطني، �مللحق �أ من �لتقرير يف �جلل�سة رقم 30 لجتماع ب�ساأن �لأمن 

�لغذ�ئي �لعاملي، روما، 20-23 �أيلول 2004

 برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي (UNDP)، مكتب �سيا�سة �لتنمية )�ملمار�سة �جليدة(،

<http://magnet.undp.org> <http://www.undp.org/governance/> 
<http://www.undp.org/policy/>

<http://www.un.org/millenniumgoals/> ،1 أهد�ف �لأمم �ملتحدة �لتنموية لالألفية، �لهدف�

�سيا�سات و��سرت�تيجيات تاأمني �حلق يف �لغذ�ء يف ع�سر عوملة �لقت�ساد وحرية �لتجارة، قر�ر �ملوؤمتر �لربملاين 

�لدويل رقم 96 )بكني، 20 �أيلول1996( 

�لأمم �ملتحدة، �حلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية: دليل موؤ�س�سات حقوق �لإن�سان �لوطنية، برنامج �إد�رة 

<http://www.eldis.org> ،2005 ،ملناطق �ملجتمعية للمو�رد �لأ�سلية�

معايري اإقليمية 

�ملجل�ص �لأوروبي، �لتفاقية �لأوروبية ملمار�سة حقوق �لأطفال، 1996؛ 

�مليثاق �لأوروبي �ملُر�جع، 1996 )�لن�ص �لكامل، و�لربوتوكولت، و�ملر�جعات، وجدول �ملوقعني و�مل�سدقني(، 

<http://conventions.coe.int/>

منظمة �لدول �لأمريكية، �لربوتوكول �لإ�سايف لالتفاقية �لأمريكية حلقوق �لإن�سان يف جمال �حلقوق �لقت�سادية 

و�لجتماعية و�لثقافية، بروتوكول �سان �سالفادور San Salvador، �سل�سلة معاهد�ت منظمة �لدول 

�لأمريكية رقم 69، 1988، �لفقر�ت 10 و12؛ 

�إعالن مارجاريتا Margarita، �ملركز �لدويل ملعلومات �لكو�رث، �جتماع رفيع �مل�ستوى حول �لفقر و�لت�سامن 

�لجتماعي، 2003؛ 

�إعالن �سانتا كروزدي ل�سيري� Santa Cruz de la Sierra وخطة �لعمل للتنمية �مل�ستد�مة يف �لأمريكتني، 

1996
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منظمة �لوحدة �لأفريقية، �مليثاق �لأفريقي حلقوق و�سالمة �لطفل، 1990، �لفقرة 14؛ 

�لحتاد �لأفريقي، بروتوكول �مليثاق �لأفريقي عن حقوق �ملر�أة يف �أفريقيا، 2003، �لفقر�ت 15 و16؛ 

د�ستور �لحتاد �لأفريقي ملنظمات ت�سجيع �لتجارة، 19974

 Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural
Rights, Maastricht, 22–26 January 1997

معايري عامة

�إعالن باجنلور Bangalore وخطة �لعمل، 2000

 HRI\GEN\1\ جتميع �لتعليقات �لعامة و�لتو�سيات �ملتبناة من قبل هيئات حقوق �لإن�سان، وثيقة �لأمم �ملتحدة

Rev. 1 at 53، 1994

�للجنة �لدولية للق�ساة حول �حلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية، جتميع للوثائق �لهامة، جنيف، �ملفو�سية 

<http://www.icj.org> ،1997 ،لعاملية للحقوقيني - مركز ��ستقالل �لق�ساة و�حلقوقيني�

�سوؤال التقييم

ما مدى احلماية املتوفرة ل�سحة ال�سكان يف جميع جماالت احلياة ومراحلها؟1٫4٫3.

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: فح�ص �لت�سريعات �لتي من �ساأنها حماية �سحة �لنا�ص و�سالمتهم، مثل �لعمال و�مل�ستهلكني و�ملقيمني 

و�مل�سافرين، ومدى �لهتمام باحلقوق �ل�سحية و�لرعاية �ل�سخ�سية وغريها من �لو�جبات �لأخرى �ملتعلقة باحلماية. 

2( املمار�سة: فح�ص �لإجر�ء�ت �خلا�سة بتنفيذ �لقو�نني �ملتعلقة بال�سحة و�ل�سالمة و�لقائمني عليها، ومدى 

فعالية تو�سيل خدمات �لرعاية �ل�سحية وغريها، مبا يف ذلك �مل�ساو�ة يف �إمكانية �لو�سول �إىل تلك �خلدمات. 

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقق من �لإح�سائيات �ملتعلقة بالوفيات و�جلرحى يف خمتلف �لظروفالأعمار �ملتوقعة 

يف �لفئات �لجتماعية �ملختلفة، ووقائع �لأمر��ص و�لإعاقة مبختلف �أنو�عها. 

م�سادر عامة

م�سادر عاملية

 منظمة �لعفو �لدولية، دليل �لوثائق و�ملعايري �خلا�سة بال�سحة وحقوق �لإن�سان،

 <http://web.amnesty.org/ pages/health-index-eng>

 <http://www.cartercenter.org> مركز كارتر

<http://www.cdc.org> ،مر�كز للتحكم يف �لأمر��ص و�لوقاية منها، تقارير �لدولة

 John Hopkins Bloomberg  مركز �ل�سحة �لعامة وحقوق �لإن�سان، مدر�سة جون هوبكينز بلومربج

<http://www.jhsph.edu/humanrights/index.html> ،لل�سحة �لعامة
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<http://www.reproductiverights.org/> ،مركز �حلقوق �لإجنابية

<http://www.crop.org> ،برنامج �لبحث �ملقارن عن �لفقر

�لعد �لتنازيل للعام 2015، �ل�سحة �لإجنابية و�جلن�سية للجميع، �ملوؤمتر �لدويل لل�سكان و�لتنمية يف �لعقد �لأول 

و�جلن�سية، �لإجنابية  بال�سحة  �خلا�سة  �ملوؤ�سر�ت  عن  بيانات  قاعدة  �لعا�سرة”،  "“�ل�سنة 
<http://www.countdown2015.org> 

تقارير �لدولة للجنة �حلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية بالأمم �ملتحدة، وجلنة �لق�ساء على �لتمييز 

<http://www.ohchr.org> ،لعن�سري، وجلنة �لق�ساء على �لتمييز �سد �ملر�أة، وجلنة حقوق �لطفل�

 Eldis Gateway to Development Information, database on the Millennium
Development Goals, health, health systems, and HIV/AIDS, 
<http://www.eldis.org/>

<http://www.gdnet.org/> ،سبكة �لتنمية �لعاملية�

 Hansen, S. A., Thesaurus of Economic, Social and Cultural Rights:
 Terminology and Potential Violations (Washington, DC: American
 Association for the Advancement of Science, 2000) Health and Human
Rights: An International Journal, published by Francois-Xavier

Health and Human Rights: An International Journal, published by Francois-
Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights, 
<http://www.hsph.harvard.edu/fxbcenter/journal.htm>

‘HIV/AIDS and Human Rights’, Interights Bulletin, 15/2 (2007), 
<http://www.interights.org>

IGCNET (incl. PeaceNet, EcoNet and Womens Net), <http://www.igc.org>

<http://www.homesforthehomeless.com> ،معهد �لأطفال و�لفقر

�ملركز �لدويل لأبحاث �ملر�أة، �لأبحاث عن مر�ص نق�ص �ملناعة �ملكت�سبة/�لأيدز، �سحة �ملر�هقني، و�ل�سحة 

<http://www.icrw.org/> ،لإجنابية و�ل�سكان�

<http://www.ishhr.org/> ،جلمعية �لدولية لل�سحة وحقوق �لإن�سان�

 �جلمعية �لدولية ملنع �لعتد�ء على �لأطفال و�إهمالهم، جامعة كورنيل

 <http://child.cornell.edu/ispcan/ispcan.html> 

�لحتاد �لربملاين �لدويل، �لدليل �لعاملي للهيئات �لربملانية حلقوق �لإن�سان، �سكرتارية �لحتاد �لربملاين �لدويل، 

2004

 معهد �لتنمية عما ور�ء �لبحار، �لأبحاث عن مر�ص نق�ص �ملناعة �ملكت�سبة/�لأيدز،

<http://www.odi.org.uk> 
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<http://physiciansforhumanrights.org/> ،أطباء من �أجل حقوق �لإن�سان�

 Population Action International, Expanding Access to Safe Abortion: Key
 Policy Issues (Washington, DC: PAI, 1993)

World Access to Birth Control (Washington, DC: PAI, 1992), 
<http://www.populationaction.org/>

<http://www.rhhr.net/> ،أبحاث حول �ل�سحة وحقوق �لإن�سان�

Ryan, M., ‘Bibliography on Health and Human Rights’, 1997, <http://
globetrotter.berkeley.edu/humanrights/bibliographies/healthbib.general.
html>

Save the Children UK, Resources on the child’s right to health, 
<http://www.savethechildren.org.uk>

 تقارير �ملقرر �خلا�ص عن حق كل فرد يف �لتمتع باأعلى م�ستوى ممكن من �ل�سحة �لبدنية و�لعقلية،

<http://www.ohchr.org> 

�لأمم �ملتحدة، حتديث لو�سع �لتغذية )جنيف: �لأمم �ملتحدة، �سنو�ت متعددة( �لربنامج �مل�سرتك لالأمم �ملتحدة، 

<http://www.unaids.org/epidemic_update> ،تقارير خا�سة بالأوبئة مع �لتحديث

منظمة �لأمم �ملتحدة للطفولة - �ليوني�سيف، تقدم �ل�سعوب، �ملوؤ�سر�ت �لقت�سادية و�لجتماعية، 2000، ترتيب 

<http://www.unicef.org> ،لدول بح�سب �سالمة �لأطفال فيها�

<http://www.unescap.org> ،جلنة �لأمم �ملتحدة �لقت�سادية و�لجتماعية لآ�سيا و�ملحيط �لهادي

<http://unstats.un.org/unsd/default.htm> ،ق�سم �لإح�سائيات بالأمم �ملتحدة

<http://www.un.org/millenniumgoals/> ،أهد�ف �لأمم �ملتحدة �لتنموية لالألفية�

World Bank. Development and the Next Generation (Washington, DC:
 World Bank, 2006), tables 2, 3, A1–A8 on poverty, inequality, education
and health, <http://www.worldbank.org>;

  <http://www-wds.worldbank.org> ،لبنك �لدويل، مو�رد �لتنمية �لعاملية�

<http://www.worldbank.org/lsms/> ،لبنك �لدويل، در��سة �ملعايري �لقيا�سية مل�ستوى �ملعي�سة�

<http://www.who.int> ،)منظمة �ل�سحة �لعاملية، �لإح�سائيات �ل�سحية للعامل )�سنوي
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 African Development Bank, Gender, Poverty and Environmental Indicators
 on African Countries, Vol. VII (Tunis: African Development Bank,
Statistics Division, Development Research Department, 2006), 
<http://www.afdb.org>

AfriMAP, database on the public services, <http://www.afrimap.org>
بو�بة �لتنمية �ل�سرت�لية، �ملو�رد �لدولية و�خلا�سة باآ�سيا و�ملحيط �لهادي عن )مر�ص نق�ص �ملناعة �ملكت�سبة/

�لأيدز، و�لكحول، و�لتبغ، و�ملخدر�ت، و�لإعاقات، و�ل�سيطرة على �ملر�ص، و�سحة �لأمومة و�لطفولة، و�ل�سحة 

 �لعقلية، و�لتغذية، و�ل�سحة �لإجنابية، وغريها(،

<http://www.developmentgateway.com.au> 

�سبكة �أبحاث �لطفل )مع �لرتكيز �خلا�ص على �ليابان و�آ�سيا( بالإ�سافة �إىل �لرو�بط �ملتعلقة مبو�قع �لطفل من 

<http://www.childresearch.net/>

 Daniels, N. et al., ‘Benchmarks of Fairness for Health Care Reform: A
 Policy Tool for Developing Countries’, Bulletin of the World Health
Organization, 78/6 (2000), pp. 740–50

 �جلماعة �لقت�سادية لدول غرب �أفريقيا )�يكو��ص ECOWAS(، �ملوؤ�سر�ت �لقت�سادية و�لجتماعية،

<http://www.ecostat.org/>

Groupe d’Études et de Recherches sur la Démocratie et le Développement
 Economique et Social (Research Group on the Democratic, Economic and
Social Development of Africa) (GERDDES), <http://www.gerddes.org/>

Instituto Indigenista Interamericano, <http://www.indigenista.org>

Open Society Mental Health Initiative, <http://www.osmhi.org/>

Open Society Mental Health Initiative, <http://www.osmhi.org/>
تقارير �ملقرر �خلا�ص عن �ل�سجون و�أحو�ل �ملعتقالت يف �أفريقيا، �للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب؛ 

تقارير �ملقرر �خلا�ص عن حقوق �ملر�أة يف �أفريقيا، �للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب؛ 

تقارير �ملجموعة �لعاملة عن �حلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية يف �أفريقيا، �للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان 

<http://www.achpr.org> و�ل�سعوب، توجد كلها على �ملوقع

Reports of the Special Rapporteurship on the Rights of Women, Inter-
American Commission on Human Rights, 
<http://www.cidh.oas.org/women/Default.eng.htm>;

 The Human Rights Situation of the Indigenous People in the Americas,
2000, <http://www.cidh.oas.org/Indigenas/TOC.htm>

 UNDP, HIV and Human Development in Central and Eastern Europe and
 the Commonwealth of Independent States (Oxford: Oxford University
Press, 2004);
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 UNDP, HIV/AIDS and Development in South Asia 2003 (Oxford: Oxford
University Press, 2003), <http://hdr.undp.org>

 منظمة �ل�سحة لغرب �أفريقيا، قاعدة بيانات �ل�سيا�سات �ل�سحية، و�ملوؤ�سر�ت و�لوثائق،

<http://www.waho.ecowas.int/> 

 WWW Virtual Library: Public Health is also part of the Asian Studies
WWW Virtual Library, <http://www.ldb.org/vl/index.htm> and 
<http://coombs.anu.edu.au/WWWVL-AsianStudies.html>

معايري املمار�سة اجليدة

معايري دولية

�لأمم �ملتحدة، �لتفاقية �لدولية للحقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية، 1966، �لفقرة 12؛ 

�تفاقية حظر �لجتار بالأ�سخا�ص ومنع ��ستغالل غريهم يف �لدعارة، 1951؛

<http://www.unicef.org> ،24 تفاقيات حقوق �لطفل، 1989، �لفقرة�

�إعالن �لإلتز�م مبعاجلة مر�ص نق�ص �ملناعة �ملكت�سبة/�لأيدز؛

مبادئ �لأخالقيات �لطبية �ملتعلقة بدور �لأ�سخا�ص �لعاملني يف �ل�سحة، وخا�سة �لأطباء، يف حماية �ل�سجناء 

و�ملحتجزين من �لتعذيب �أو �لعقاب، و�ملعامالت �لأخرى �لقا�سية �أو �ملهينة �أو غري �لإن�سانية 1982؛ 

�لإعالن عن �للتز�م �ملتعلق مبر�ص نق�ص �ملناعة �ملكت�سبة/�لأيدز، 2001

منظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلوم و�لثقافة )�ليون�سكو(، �لإعالن �لعاملي عن �أخالقيات �لعلوم �حليوية وحقوق 

�لإن�سان، 2005

خطة مكافحة مر�ص نق�ص �ملناعة �ملكت�سبة/�لأيدز يف �سوء تاأثريه �ملدمر على �لإن�سان، �قت�ساديًا و�جتماعيًا، 

�لقر�ر �ملُتبنى من قبل �ملوؤمتر �لربملاين �لدويل رقم 99، ويندهويك Windhock، 10 ني�سان 1998

جلنة �لأمم �ملتحدة للحقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية، �لتعليق �لعام رقم 14. �حلق يف �حل�سول على �أعلى 

م�ستوى ممكن من �ل�سحة )�لفقرة 12(، 2000

جلنة �لأمم �ملتحدة للق�ساء على �لتمييز �سد �ملر�أة، �لتو�سية �لعامة رقم 15. �ملر�أة و�لأيدز، 1990؛ 

�لتو�سية �لعامة رقم 24. �ملر�أة و�ل�سحة، 1999

جلنة �لأمم �ملتحدة حلقوق �لطفل، �لتعليق �لعام رقم 3. مر�ص نق�ص �ملناعة �ملكت�سبة/�لأيدز وحقوق �لطفل، 

2003؛ 

�لتعليق �لعام رقم 4. �سحة �ملر�هقني، 2003؛

�لأمم �ملتحدة، �حلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية: �لدليل �لوطني ملوؤ�س�سات حقوق �لإن�سان، برنامج �إد�رة 

<http://www.eldis.org> 2005 ،ملناطق �ملجتمعية لل�سكان �لأ�سليني�
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معايري دولية )تابع(

 OHCHR, Human Rights and World Trade Agreements: Using General
 Exception Clauses to Protect Human Rights (New York and Geneva: UN,
2005), <http://www.ohchr.org/english/issues/globalization/trade/index.htm>

 �أهد�ف �لأمم �ملتحدة �لتنموية لالألفية، �لأهد�ف 4 و5 و6،

<http://www.un.org/millenniumgoals/> 

�ملوؤمتر �لعاملي �لر�بع للمر�أة، بكني، خطة �لعمل، �أيلول 1995، 

�لأهد�ف �لإ�سرت�تيجية و�خلطط �ملتعلقة بال�سحة.

منظمة �ل�سحة �لعاملية، �إعالن �أملا-�أتا Alma-Ata �لذي تبناه �ملوؤمتر �لدويل عن �لرعاية �ل�سحية �لأولية، �أملا-

�أتا، �لحتاد �ل�سوفييتي، 1978

 IPU, Handbook for Parliamentarians Eliminating the Worst Forms of Child
Labour: A Practical Guide to ILO Convention No. 182, 2002;

 Handbook for Legislators on HIV/AIDS, Law and Human Rights, 1999,
<http://www.ipu.org>;

 Strengthening Parliament as a Guardian of Human Rights: The Role
 of Parliamentary Human Rights Bodies, Seminar for Chairpersons and
Members of Parliamentary

Parline Database: Specialized Parliamentary Bodies, 2005, 
<http://www.ipu.org/parline-e/Instanceadvanced.asp>

معايري اإقليمية

�ملجل�ص �لأوروبي، �تفاقية حظر �لجتار بالب�سر، 2005؛

�لتفاقية �لأوروبية لتطبيق حقوق �لطفل، 1996؛ 

�مليثاق �لأوروبي �لجتماعي �ملُر�جع، 1996 )�لن�ص �لكامل، مع �لربوتوكولت و�ملر�جعات وجدول �ملوقعني 

<http://conventions.coe.int/> ،)و�مل�سدقني

�مليثاق �لأوروبي حلقوق �لطفل 1992؛ 

�لتفاقية �لأوروبية للم�ساعد�ت �لجتماعية و�لطبية، 1953

منظمة �لوحدة �لأفريقية، �مليثاق �لأفريقي حلقوق و�سالمة �لطفل، 1990، �لفقرة 14؛

�لحتاد �لأفريقي، بروتوكول حول �مليثاق �لأفريقي حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب عن حقوق �ملر�أة يف �أفريقيا، 2003، 

�لفقرة 14

منظمة �لدول �لأمريكية، �لربوتوكول �لإ�سايف لالتفاقية �لأمريكية حلقوق �لإن�سان يف جمال �حلقوق �لقت�سادية 

و�لجتماعية و�ل�سيا�سية، “بروتوكول �سان �سالفادور”، �سل�سلة معاهد�ت منظمة �لدول �لأمريكية رقم 69.، 

1988، �لفقرة 10؛
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منظمة �لدول �لأمريكية، �إعالن مارجاريتا، �ملركز �لدويل ملعلومات �لكو�رث، �لجتماع �لهام و�لرفيع �مل�ستوى حول 

�لفقر و�لت�سامن �لجتماعي، 2003

ر�بطة جنوب غرب �آ�سيا للتعاون �لإقليمي، �مليثاق �لجتماعي، 2004، �لفقرة 4

جمموعة تنمية �جلنوب �لأفريقي )�سادك(، بروتوكول �ل�سحة، �آب 1999

NDI, Parliamentary Human Rights Committees, 2004, <http://www.
accessdemocracy.org/library/1905_gov_parlhrscommittees_080105.pdf>

 UK DFID Health Resource Centre, Resource Guide on Drug Regulation in
Developing Countries, 2004, <http://www.dfidhealthrc.org/>

االأ�سخا�ش املعوقني

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �تفاقية حقوق �لأ�سخا�ص ذوي �لإعاقة، 2006، �لفقر�ت 16 و25؛ 

�لإعالن عن حقوق �لأ�سخا�ص �ملعاقني، 1975؛

�لإعالن عن حقوق �لأ�سخا�ص �ملتخلفني عقليًا، 1971؛ 

مبادئ حماية �لأ�سخا�ص ذوي �لأمر��ص �لعقلية وحت�سني خدمات رعاية �ل�سحة �لعقلية، كانون �لأول 1991؛

�لقو�عد �لقيا�سية للم�ساو�ة يف �لفر�ص مع �لأ�سخا�ص من ذوي �لإعاقة، 1993

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 159 �تفاقية �لتاأهيل �ملهني و�لتوظيف )لذوي �لإعاقة(، 1983

منظمة �لدول �لأمريكية، �لتفاقية �لأمريكية للق�ساء على كل �أ�سكال �لتمييز �سد �لأ�سخا�ص من ذوي �لإعاقة، 

1999

جلنة �لأمم �ملتحدة للحقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية، �لتعليق �لعام رقم 5: �لأ�سخا�ص من ذوي �لإعاقة، 

1994 ،1/1994/12.E/C

جلنة �لأمم �ملتحدة للق�ساء على �لتمييز �سد �ملر�أة، �لتو�سية �لعامة رقم 18. �ملر�أة �ملعاقة، 1991

جلنة �لأمم �ملتحدة حلقوق �لطفل، �لتعليق �لعام رقم 9. حقوق �لطفل �ملعاق، 2006

كبار ال�سن

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، تنفيذ خطة �لعمل �لدولية لل�سيخوخة و �لأن�سطة �ملتعلقة بها، A/RES/91/46، 1991؛

�لإعالن ب�ساأن �ل�سيخوخة، A/RES/5/47، و�لذي مت تبنيه يف عام 1992 مبنا�سبة �لذكرى �لعا�سرة �خلا�سة بتبني 

خطة �لعمل �لدولية لل�سيخوخة؛

مبادئ �لأمم �ملتحدة لكبار �ل�سن، 1991

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 102. �لتاأمني �لجتماعي )�ملعيار �لأدنى(، 1955؛

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 128. �تفاقية �لفو�ئد �خلا�سة بالعجز و�ل�سيخوخة و�ملعمرين، 1969؛

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 162. �لتو�سيات �خلا�سة بالعمال �لكبار يف �ل�سن، 1980
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جلنة �لأمم �ملتحدة للحقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية، �لتعليق �لعام رقم 6. �حلقوق �لقت�سادية 

1995 ،E/C.12/1995/16/Rev.1 ،و�لجتماعية و�لثقافية لكبار �ل�سن

�لجتماع �لعاملي عن �ل�سيخوخة يف فيينا، خطة �لعمل �لدولية لل�سيخوخة، 1982، �لتي تبنتها �جلمعية �لعامة يف 

�لأمم �ملتحدة، 1982

�سوؤال التقييم

ما مدى �سمولية حق التعليم، مبا يف ذلك التعريف بحقوق املواطن وواجباته؟1٫4٫4.

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة قو�نني �للتحاق باملد�ر�ص، مبا يف ذلك �سن �للتحاق، و�ملقايي�ص �لأخرى، و�لو�جبات �ملتعلقة 

بتقدمي �خلدمات �لتعليمية، و�أية متطلبات و�جبة لتوفري �لتعليم �ملدين. 

2( املمار�سة: معاينة مدى تو�فر �أعد�د كافية من �مل�سادر�لعامة و�لأفر�د �ملدربني لتقدمي �حلقوق �ملتعلقة بالتعليم 

للجميع بال تفرقة �أو �إق�ساء لأي فئة، �سو�ء وفقًا للنوع �لجتماعي  �أو لأية حالت �أخرى. 

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقق من معدلت �لأمية، و�لتفرقة �ملنهجية يف م�ستويات �مل�ساركة �أو �خلربة �لتعليمية 

بني �ملجموعات �لجتماعية �ملختلفة، و�لتحقق من �لتكلفة �لعادية للتعليم مقارنة مبتو�سط �لدخل. 

م�سادر عامة

م�سادر للبيانات كما يف �لأق�سام 1٫4٫2. و2٫1٫2، ويف ما يلي �ملزيد من �مل�سادرعلى �ملو�قع �لإلكرتونية

م�سادر عاملية

<http://www.civiced.org/> ،لرتبية و�لتعليم �ملدين�

  معهد در��سات �ملجتمع �ملدين: �سيفنت Civnet- م�سادر دولية للتعليم �ملدين و�ملجتمع �ملدين،

<http://civitas.org.uk> 

Commonwealth of Learning, <http://www.col.org/>
تقارير �لدولة للجنة �لأمم �ملتحدة للحقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية، وجلنة �لق�ساء على �لتمييز 

<http://www.ohchr.org> ،لعن�سري �سد �ملر�أة، وجلنة حقوق �لطفل�

 Education International, <http://www.ei-ie.org>

 Eldis Gateway to Development Information, database on education and the
Millennium Development Goals, <http://www.eldis.org/>

 ‘Empowering the Next Generation: Securing the Right to Education’,
Interights Bulletin, 15/4 (2007), <http://www.interights.org>

<http://www.campaignforeducation.org/> ،حلملة �لعاملية للتعليم�

<http://www.hrea.org/> ،ر�بطة تعليم حقوق �لإن�سان
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م�سادر عاملية )تابع(

<http://www.literacyonline.org/ili.htm> ،ملعهد �لدويل ملحو �لأمية� 

<http://www.olf.ac.uk/> ،موؤ�س�سة �لتعليم �ملفتوح

<http://www.ohchr.org> ،تقارير �ملقرر �خلا�ص عن حق �لتعليم

 م�سروع �حلق يف �لتعليم، وثائق وم�سادر �إلكرتونية على �لإنرتنت عن �حلق يف �لتعليم،

<http://www.right-to-education.org/> 

 <http://www.unesco.org> ،)منظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلوم و�لثقافة )�ليون�سكو

منظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلوم و�لثقافة )�ليون�سكو(، بنك �ملعلومات عن �لتعليم يف �ملكتب �لدويل للتعليم، مع 

        <http://www.ibe.unesco.org/countries/ countrydossiers. ،ملفات �لدولة

 htm>; official sources by country, <http://www.ibe.unesco.org/
 countries/WDE/WorldDataE.htm>;

<http://databases.unesco.org/IBE/IBEDOCS/> ،ق�سايا �لتجديد وتفا�سيل �لرتبية �ملدنية 

 <http://www.un.org/millenniumgoals/> ،أهد�ف �لأمم �ملتحدة �لتنموية لالألفية�

 <http://www.ohchr.org> ،تقارير �ملقرر �خلا�ص لالأمم �ملتحدة

 <http://www1.umn.edu/humanrts/index.html> ،جامعة ميني�سوتا، مكتبة حقوق �لإن�سان

 <http://www.worldbank.org> ،لبنك �لدويل، وثائق عن �لتعليم�

م�سادر اإقليمية

<http://www.AfricaEducation.org> ،لتعليم يف �أفريقيا�

 African Development Bank, Gender, Poverty and Environmental Indicators
 on African Countries, Vol. VII, Statistics Division, Development Research
Department, African Development Bank, 2006, <http://www.afdb.org>

AfriMAP, database on the public services, <http://www.afrimap.org>

 British Library for Development Studies (BLDS) Bibliographic Database,
 searchable web version of the BLDS depository library of the UN, South
Pacific Commission and GATT, <http://blds.ids.ac.uk/blds/>

<http://www-icdl.open.ac.uk> ،قاعدة بيانات �لتعليم عن بعد

<http://www.ecostat.org/> ،)جلماعة �لقت�سادية لدول غرب �أفريقيا )�يكو��ص�

 برنامج �لحتاد �لأوروبي للمر�قبة و�لدعاوى، برنامج روما �خلا�ص باإمكانية �لو�سول للتعليم،

<http://www.eumap.org/>  
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م�سادر اإقليمية )تابع(

IIDH, Manual de educación en derechos humanos, 1999, 
<http://www.iidh.ed.cr>

<http://www.prel.org> ،مو�رد �ملحيط �لهادي للتدري�ص و�لتعليم

Instituto Indigenista Interamericano, <http://www.indigenista.org>

 �للجنة �لأمريكية حلقوق �لإن�سان، تقارير �ملقرر �خلا�ص عن حقوق �ملر�أة، 

<http://www.cidh.oas.org/women/ Default.eng.htm>؛

 The Human Rights Situation of the Indigenous People in the Americas,
2000, <http://www.cidh.oas.org/Indigenas/TOC.htm>

 UK Qualifications and Curriculum Authority, Education for Citizenship
 and the Teaching of Democracy in Schools, Final Report of the Advisory
Group on Citizenship, 22 September 1998, <http://www.qca.org.uk>

 <http://www.nabe.org> ،لر�بطة �لوطنية يف �لوليات �ملتحدة للتعليم ثنائي �للغة�

 <http://www.ncbe.gwu.edu/>،لوليات �ملتحدة، �ملركز �لوطني لتبادل �ملعلومات للتعليم ثنائي �للغة�

�ملجموعة �لعاملة على �حلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية، �للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، 

 <http://www.achpr.org> ،تقارير

معايري املمار�سة اجليدة

معايري دولية

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �لتفاقية �لدولية للحقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية، 1966، �لفقرة 13؛ 

�تفاقية حقوق �لطفل، 1989، �لفقرتان 28 و29؛ 

�لإعالن عن �ملبادئ �لجتماعية و�لقانونية �ملتعلقة بحماية و�سالمة �لأطفال، مع �لرتكيز على �حل�سانة و�لتبني على 

�مل�ستويني �لوطني و�لدويل، 1986؛ 

�لإعالن عن �لرتويج ملبادئ �ل�سالم بني �ل�سباب، و�لحرت�م �ملتبادل و�لتفاهم بني �ل�سعوب، 1965؛

قو�عد �لأمم �ملتحدة حلماية �لأحد�ث �ملحرومني من �حلرية، كانون �لأول 1990؛ 

�لقر�ر �خلا�ص بالتعليم للجميع، 1997

منظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلوم و�لثقافة )�ليون�سكو(، �لتفاقية �ملناه�سة للتمييز يف �لتعليم، �أيار 1962؛

�لربوتوكول �ملتعلق بت�سكيل جلنة للتوفيق و�مل�ساعي �حلميدة لتكون م�سوؤولة عن ت�سوية �أية خالفات قد تن�ساأ بني 

�أحز�ب �لدولة بخ�سو�ص �لتفاقية �ملناه�سة للتمييز يف �لتعليم، ت�سرين �لأول 1968؛ 

�لتو�سية �ملتعلقة بالتعليم من �أجل �لتفاهم و�لتعاون و�ل�سالم �لدوليني، و�لتعليم �ملتعلق بحقوق �لإن�سان و�حلريات 

�لأ�سا�سية، ت�سرين �لثاين 1974؛ 

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 90. �تفاقية �لعمل �لليلي لل�سباب )يف جمال �ل�سناعة( )مر�جعة(، 1948؛ 
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معايري دولية )تابع(

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 140. �تفاقية �لإجازة �لدر��سية �ملدفوعة، 1974؛

�تفاقية �حلد �لأدنى للعمر، 1973؛

�تفاقية �لعمال �لذين لديهم �أعباء �أ�سرية، 1981؛

�لتفاقية �خلا�سة باأ�سو�أ �أ�سكال عمالة �لأطفال، 2000؛

جلنة �لأمم �ملتحدة للحقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية، �لتعليق �لعام رقم 11. خطط �لعمل للتعليم 

�لبتد�ئي، 1999؛ 

�لتعليق �لعام رقم 13. �حلق يف �لتعليم )�لفقرة 13(، 1999

�لإعالن �لعاملي حول �لتعليم للجميع، و�لذي تبناه �ملوؤمتر �لعاملي للتعليم للجميع، جومتني Jomtein، تايالند، 

1990

جلنة �لأمم �ملتحدة للق�ساء على �لتمييز �سد �ملر�أة، �لتو�سية �لعامة رقم 3. بر�مج �لتعليم و�لتوعية �لعامة، 1987

جلنة �لأمم �ملتحدة حلقوق �لطفل، �لتعليق �لعام رقم 1. �أهد�ف �لتعليم، 2001؛

<http://www.un.org/millenniumgoals/> ،3أهد�ف �لأمم �ملتحدة �لتنموية لالألفية، �لأهد�ف 2 و�

 Good Governance Practices that Promote Human Rights, Seminar
 organized by UNDP and OHCHR, Seoul, 15–16 September 2004, Panel 2
on Strengthening the Delivery of Services Contributing to the Realization
of Human Rights, <http://www2.ohchr.org/english/issues/development/
governance/compilation/forside_02.swf>

�لحتاد �لربملاين �لدويل، وهيئة �لأمم �ملتحدة للنهو�ص باملر�أة، دليل للربملانيني: �تفاقية �إلغاء كل �أ�سكال �لتمييز 

<http://www.ipu.org> ،2003 ،سد �ملر�أة و�لربوتوكول �لختياري �ملتعلق بها�

معايري اإقليمية

منهاج �لعمل �لأفريقي، 1994، �لذي تبناه �ملوؤمتر �لإقليمي �خلام�ص للمر�أة، د�كار، �ل�سنغال، ت�سرين �لثاين1994

�لحتاد �لأفريقي، �لإعالن �لر�سمي عن �مل�ساو�ة بني �جلن�سني يف �أفريقيا، 2004

�ملجل�ص �لأوروبي، �لتفاقية �لأوروبية ملمار�سة حقوق �لطفل، 1996

�جلماعة �لقت�سادية لدول غرب �أفريقيا )�يكو��ص(، �لربوتوكول A/SP1/12/01 حول �لدميقر�طية و�حلكم 

�جليد �ملكمل للربوتوكول �ملتعلق باآلية منع �ل�سر�ع و�إد�رتة وحله، وحفظ �ل�سالم و�لأمن، 2001 �لفقر�ت 30-29

منظمة �لدول �لأمريكية، �لربوتوكول �لإ�سايف لالتفاقية �لأمريكية حلقوق �لإن�سان يف �ملجالت �لقت�سادية 

و�لجتماعية و�لثقافية، “بروتوكول �سان �سالفادور”، �سل�سلة معاهد�ت منظمة �لدول �لأمريكية رقم 69، 1988، 

�لفقرة 13؛

منظمة �لدول �لأمريكية، �إعالن مارجاريتا، �ملركز �لدويل للمعلومات عن �لكو�رث، �لجتماع رفيع �مل�ستوى �خلا�ص 

بالفقر و�لت�سامن �لجتماعي، 2003
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معايري اإقليمية )تابع(

منظمة �لوحدة �لأفريقية، �مليثاق �لأفريقي حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، 1981، حول حقوق �لإن�سان �ملتعلقة بالتعليم، 

�لفقرة 25؛

�مليثاق �لأفريقي حلقوق و�سالمة �لطفل، 1990، �لفقرة 11

�لحتاد �لأفريقي، بروتوكول �مليثاق �لأفريقي حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب وحقوق �ملر�أة يف �أفريقيا، 2003، �لفقرة 12؛

ر�بطة جنوب غرب �آ�سيا للتعاون �لإقليمي، �مليثاق �لجتماعي، 2004، �لفقرة 5؛

جمموعة تنمية �جلنوب �لأفريقي )�سادك SADC(، بروتوكول �لتعليم و�لتدريب، �أيلول1997

�سوؤال التقييم

ما مدى حرية نقابات العمال، وغريها من اجلمعيات العمالية اأو املهنية، يف 1٫4٫5.

تنظيم ومتثيل م�سالح اأع�سائها؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لقو�نني �لتي حتمي �لحتاد�ت �لتجارية، و��ستقاللها عن �أ�سحاب �لأعمال و�حلكومة، وحقها 

يف تنظيم وعقد �ل�سفقات �جلماعية، ومتثيل م�سالح �أع�سائها. 

2( املمار�سة: معاينة مدى فعالية حماية �حلقوق �لقانونية على �أر�ص �لو�قع، وم�ستوى �لعرت�ف بالحتاد�ت 

�لتجارية وع�سويتها، ومقد�ر �لدور �ل�ست�ساري �لذي تلعبه يف جمال �لعمل وخارجه. 

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقق من �لبيانات �ملتعلقة برف�ص �لعرت�ف بالحتاد�ت، �أو �لتحر�ص مب�سوؤويل 

�لحتاد�ت �لتجارية و�أع�سائها، �أو و�سعهم على �لقائمة �ل�سود�ء، وهكذ�. 

م�سادر عامة

<http://labour.ciln.mcmaster.ca> ،)سبكة �لعمل �لدولية �لكندية )مع رو�بط دولية�

 مركز �لإ�سالح �ملوؤ�س�سي و�لقطاع غري �لر�سمي، جامعة ماريالند

Maryland, <http://www.iris.umd.edu/> 

تقارير �لدولة للجنة �حلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية بالأمم �ملتحدة، وجلنة �لق�ساء على �لتمييز 

 �لعن�سري، وجلنة �لق�ساء على �لتمييز �سد �ملر�أة، وجلنة �لعمال �ملهاجرين، وجلنة حقوق �لطفل،

<http://www.ohchr.org> 

Employment Market Analysis and Research (EMAR), 
<http://www.dti.gov.k/employment/research-evaluation/index.html>

ENTERWeb: Enterprise Development Website, <http://www.enterweb.org/>

<http://www.gbde.org/> ،حلو�ر �لعاملي لل�سركات حول �لتجارة �لإلكرتونية� 

<http:// ،)حقوق �لإن�سان �خلا�سة بالعمال )مع �لرتكيز على �ل�سني، وفيتنام، وبع�ص �لدول �لآ�سيوية �لأخرى

www.senser.com/index.htm>
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م�سادر عامة )تابع(

IGCNET (incl. Womens Net), <http://www.igc.org>

منظمة �لعمل �لدولية، �لكتاب �ل�سنوي �لعام لإح�سائيات �لعمالة.

<http://www.icftu.org> ،لكونفيدر�لية �لدولية لحتاد�ت �لتجارة �حلرة�

 International Confederation of Free Trade Unions, Free Labour World,
Brussels (serial)

LabourNet, <http://www.labournet.net/>

 �سبكة �مل�سادر �ل�سيا�سية، رو�بط ملنظمات �لعمل و�لحتاد�ت �لتجارية موجودة على �سفحات �ملوقع:

<http://www.politicalresources.net> 

 تقارير �ملقرر �خلا�ص عن �لعمال �ملهاجرين و�أ�سرهم، �للجنة �لأمريكية حلقوق �لإن�سان،

<http://www.cidh.oas.org/Migrantes/defaultmigrants.htm> 

<http://www.ohchr.org> ،تقارير �ملقرر �خلا�ص بالأمم �ملتحدة حلقوق �لإن�سان �ملتعلقة باملهاجرين

تقارير �ملجموعة �لعاملة حول �حلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية يف �أفريقيا، �للجنة �لأفريقية حلقوق 

<http://www.achpr.org> ،لإن�سان و�ل�سعوب�

<http://www.unifem.org/> ،)سندوق �لأمم �ملتحدة �لإمنائي للمر�أة )�ليونيفم�

وكالة �ل�ستخبار�ت �لأمريكية، كتاب �حلقائق يف �لعامل )�سنوي(.

معايري املمار�سة اجليدة

مثلما هو مو�سح يف 1٫4٫4. �أعاله، وخا�سة يف

املعايري الدولية

�لتفاقية �لدولية للحقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية �لتابعة لالأمم �ملتحدة، 1966، �لفقرة 8؛ 

�تفاقية حماية حقوق كل �لعمال �ملهاجرين و�أفر�د �أ�سرهم، 1990؛

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 29. �لعمل بالإكر�ه، 1930؛

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 87. حرية �لجتماع و�لتنظيم و�لدفاع عن �حلقوق، 1948؛ 

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 98. �حلق يف �لتنظيم و�إجر�ء �ملفاو�سات �جلماعية، 1949؛ 

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 105. �إلغاء �لعمل بالإكر�ه، 1957؛

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 122. �تفاقية �سيا�سة �لتوظيف، 1964؛ 

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 135. �لتفاقية �ملتعلقة باحلماية و�لت�سهيالت �لتي يتم توفريها ملمثلي �لعمال كما 

ورد يف �لتعهد، 1973؛

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية �ملتعلقة بالظروف �مل�سيئة للمهاجرين، وت�سجيع �مل�ساو�ة يف �لفر�ص و�ملعاملة للعمال 

�ملهاجرين، حزير�ن 1975؛  
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�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 141. منظمات عمال �لريف، 1975؛ 

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 151. �لتفاقية �ملتعلقة بحماية �حلق يف �لتنظيم و�لإجر�ء�ت �لتي حتدد �سروط 

�لتوظيف يف �خلدمة �لعامة، 1981؛

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 154. �لتفاقية �ملتعلقة بت�سجيع �ملفاو�سات �جلماعية، 1983

معايري اإقليمية 

�ملجل�ص �لأوروبي، �مليثاق �لجتماعي �ملنقح، 1996، �لفقرة 6، �حلقوق �لنقابية؛

�لتفاقية �لأوروبية حلقوق �لإن�سان، 1950، �لفقرة 4، منع �لعمل بالإكر�ه �أو �ل�سخرة؛ 

�لتفاقية �لأوروبية عن �لو�سع �لقانوين للعمال �ملهاجرين، 1977

�سوؤال التقييم

ما مدى جدية و�سفافية االأحكام اخلا�سة بحوكمة ال�سركات، وما مدى الفعالية 1٫4٫6.

التي يتم فيها تنظيم ال�سركات من اأجل خدمة اجلمهور ؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لقو�نني �ملنظمة لإد�رة �ل�سركات و�لتمويل، مبا فيها �لإف�ساح �لعلني عن ح�سابات �ل�سركة؛ 

وقو�نني حماية �لعاملني و�سحتهم و�سالمتهم ؛ وقو�نني حماية �مل�ستهلك و�لبيئة. 

2( املمار�سة: معاينة مدى فعالية �لإجر�ء�ت �ملنظمة لل�سركات، وت�سمل كفاءة عملية مر�قبة �لأفر�د؛ و��ستقالل 

�لهيئات �لرقابية وفعاليتها ؛ و�إجر�ء�ت �لإ�سالح.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقق من وقائع ف�سل �أو �نحياز �حلكومة يف جمال �ملال و�لأعمال؛ ووقائع �حلو�دث 

�ملوؤ�سفة، �أو �جلرحى وغري ذلك ب�سبب �لإهمال يف �ل�سركات؛ و�ملقا�ساة وفقًا للت�سريعات.

م�سادر عامة

 مركز �أبيك APEC  يف ��سرت�ليا للدر��سة، جامعة مونا�ص Monash، م�سادر عن �لقو�نني �ملالية،

 <http://www.apec.org.au/>

  <http://www.business-humanrights.org>،مركز مو�رد حقوق �لإن�سان و�ل�سركات

 Blagescu, M. and Lloyd, R., 2006 Global Accountability Report: Holding
Power to Account (London: One World Trust, 2006), <http://www.
oneworldtrust.org>

 حوكمة �ل�سركات، رو�بط تف�سيلية عن كل جو�نب حوكمة �ل�سركات،

<http://www.corpgov.net/links/links.html> 

 حوكمة �ل�سركات، �لبنك �لدويل،

 <http://rru.worldbank.org/Themes/CorporateGovernance/> 
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<http://www.corporateinformation.com/>  ،معلومات عن �ل�سركات

 <http://www.corporatewatch.org> ،لرقابة على �ل�سركات يف �ململكة �ملتحدة�

       و�لرقابة على �ل�سركات )�لوليات �ملتحدة(، لتتبع ممار�سات بع�ص �ل�سركات،

<http://www.corpwatch.org/> 

Critical Perspectives on Accounting ( Journal), <http://www.elsevier.com>

مديرية �ل�سوؤون �ملالية و�مل�سروعات، وحدة تابعة ملنظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية، وهي �مل�سوؤولة عن مبادر�ت 

<http://www.oecd.org/daf/> ،حوكمة �ل�سركات

 منتدى �لأبحاث �لقت�سادية، قاعدة بيانات عن م�سادر يف دول �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا،

<http://www.erf.org.eg/index.html> 

 قاعدة بيانات �إدجار Edgar ملعلومات عن �ل�سركات و�لبور�سة و�ل�سرف، تقارير �للجنة لل�سركات �لأمريكية،

<http://www.sec.gov/edgar.shtml>

 بو�بة معلومات �لتنمية �إلد�ص Eldis، قاعدة بيانات عن �مل�سوؤولية �لجتماعية لل�سركات،

<http://www.eldis.org/> 

 <http://e.viaminvest.com/default.asp> ،د�ئرة �ملعارف عن حوكمة �ل�سركات

<http://www.ecgi.org/> ،معهد حوكمة �ل�سركات �لأوروبي

 فايند لو Findlaw، حمرك بحث متخ�س�ص للم�سادر حول �لت�سريع يف �أي دولة،

<http://www.findlaw.com> 

<http://www.globalreporting.org> ،مبادرة �لتقارير �لعاملية

 جلوبال ويتن�ص Global Witness عن �لعالقة بني �ملو�رد �لطبيعية و�ل�سر�ع و�لف�ساد،

 http://www.globalwitness.org/>

تقارير �خلبري �مل�ستقل عن تاأثري�سيا�سات �لإ�سالح �لقت�سادي و�لدين �خلارجي على �لتمتع �لكامل بحقوق �لإن�سان، 

<http://www.ohchr.org> ،خا�سة من �لناحية �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية

Journal of Corporate Finance, <http://www.elsevier.com>

 منتدى حو�ص �ملتو�سط للتنمية، برنامج تعزيز مو�طنة �ل�سركات �مل�سوؤولة عن �لعمل يف �ملنطقة،

<info.worldbank.org/etools/docs/library/119089/index.html>

Multinational Monitor, <http://www.multinationalmonitor.org>

<http://resourcesfirst.org> ،مركز �مل�سادر متعدد �جلن�سيات

 �ملوؤ�س�سات �ل�سيا�سية و�لتغرّي �لبيئي �لعاملي، �حتاد �سبكة �ملعلومات �لعلمية �لدولية لالأر�ص،

       http://www.ciesin.org/TG/PI/PI-home.html>
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م�سادر عامة )تابع(

Publish What You Pay coalition, <http://www.publishwhatyoupay.org>

<http://www.revenuewatch.org/> ،معهد مر�قبة �لدخل

<http://www.raid-uk.org/> ،)حلقوق و�مل�ساءلة يف �لتنمية )�أفريقيا�

تقارير �ملمثل �خلا�ص لل�سكرتري �لعام حلقوق �لإن�سان و�ل�سركات عرب �لوطنية وغريها من �لكيانات �لتجارية، 

<http://www.ohchr.org>

 جمموعة تنمية �جلنوب �لأفريقي )�سادك SADC(، برنامج عن �لتجارة و�ل�سناعة و�ملال و�ل�ستثمار،

<http://www.sadc.int/english/tifi/index.php>

 مركز �ستانفورد لأبحاث �ل�سيا�سة �لقت�سادية يف جامعة �ستانفورد، �أبحاث عن حوكمة �ل�سركات،

<http://www-cepr.stanford.edu/>

<http://www.twnside.org.sg> ،سبكة �لعامل �لثالث�

‘Trade and Human Rights’, Interights Bulletin, 13/4 (2005), 
<http://www.interights.org>

<http://unctc.unctad.org> ،مركز �لأمم �ملتحدة لل�سركات عرب �لوطنية

 <http://www.unctad.org> ،موؤمتر �لأمم �ملتحدة للتجارة و�لتنمية

<http://www.unglobalcompact.org/>  ،مليثاق �لعاملي لالأمم �ملتحدة�

�سبكة �لأمم �ملتحدة �لإلكرتونية لالإد�رة �لعامة و�ملالية �لعامة، وثائق وقو�د بيانات  دولية و�إقليمية خا�سة بالدول، 

 حول �ل�سيا�سات �لقت�سادية و�لجتماعية و�لأخالقيات و�ل�سفافية و�مل�ساءلة و�لأمو�ل �لعامة و�مل�سادر �لعامة،

http://www.unpan.org>

<http://www.wami-imao.org/> ،لحتاد �لنقدي لغرب �أفريقيا�

�لبنك �لدويل، برنامج �لبحث �خلا�ص باملالية و�أبحاث �لقطاع �خلا�ص، وقو�عد �لبيانات عن �مل�سارف، و�لأمو�ل 

<http://www.worldbank.org> ،و�ل�ستثمار

 �حلركة �لعاملية للدميقر�طية، وثائق وقو�عد بيانات عن �ملنظمات �لعاملة يف جمال حوكمة �ل�سركات،

http://www.wmd.org/>

 معهد �مل�سادر �لعاملية، و�ملعني بال�ستد�مة �لبيئية )و�ل�سيا�سات �ملتعلقة �خلا�سة بحوكمة �ل�سركات(،

<http://www.wri.org/> 
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معايري عامة

مركز �لأمم �ملتحدة لل�سركات عرب �لوطنية، �إر�ساد�ت �ل�ستثمار. 

�مليثاق �لعاملي لالأمم �ملتحدة، دليل لدمج حقوق �لإن�سان مع �إد�رة �لأعمال، �ملفو�سية �ل�سامية حلقوق �لإن�سان 

ومبادرة كبار رجال �لأعمال �للجنة �لفرعية لالأمم �ملتحدة لت�سجيع وحماية حقوق �لإن�سان، �لقو�عد �خلا�سة 

بامل�سوؤوليات �لو�قعة على �ل�سركات عرب �لوطنية وغريها من �لكيانات �لتجارية يف ما يتعلق بحقوق �لإن�سان، 

 E/CN.4/Sub.2/2003/L.11 2006 ،لقر�ر 16/2003، وثيقة �لأمم �ملتحدة �خلا�سة بحقوق �لإن�سان�

at 52 ،2003  ،<http://www.unglobalcompact.org/>
�ل�سر�كة �جلديدة للتنمية �لأفريقية، �إعالن �لدميقر�طية، �حلوكمة �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�ل�سركات، 2005

منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية، �تفاقية حماربة �لر�سوة للم�سوؤولني �لأجانب يف �ملعامالت �لتجارية �لدولية، 

1997؛

�إر�ساد�ت عن �ل�سركات متعددة �جلن�سيات، 2000؛

مبادئ منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية �ملتعلقة بحوكمة �ل�سركات، 2004

�حتاد �لكومنويلث حلوكمة �ل�سركات، �لإر�ساد�ت: مبادئ حوكمة �ل�سركات يف دول �لكومنويلث: من �أجل �ملناف�سة 

�لعاملية و�مل�ساءلة �لقت�سادية، 1999

�للجنة �مل�ستقلة �ملناه�سة للف�ساد، هوجن كوجن، قو�عد �ل�سلوك �خلا�سة بال�سركات، 1996

 Standards from the Financial Stability Forum, <http://www.fsforum.org>,
contained in the Compendium of Standards (over 65 in total)
�ملفو�سية �ل�سامية حلقوق �لإن�سان، حقوق �لإن�سان و�تفاقيات �لتجارة �لعاملية: ��ستخد�م �مل�سادر �لعامة �ل�ستثنائية 

<http://www.ohchr.org/ ،)2005 ،حلماية حقوق �لإن�سان )نيويورك وجنيف: �لأمم �ملتحدة

english/issues/globalization/trade/index.htm>

<http://rru.worldbank.org/ ،لبنك �لدويل، جتميع ملبادئ �أف�سل �ملمار�سات عن حوكمة �ل�سركات�

PapersLinks/Codes-Best-Practice/>
جلنة جنوب �أفريقيا للم�ساو�ة بني �جلن�سني، �إر�ساد�ت �ملمار�سة �جليدة خللق ثقافة �مل�ساو�ة بني �جلن�سني يف �لقطاع 

<http://www.eldis.org> ،1998 ،خلا�ص�

<http://www.article19.org> ،2006 ،ميثاق �ل�سفافية للموؤ�س�سات �ملالية �لدولية

حول ال�سيا�سات الكربى و�سفافية البيانات

 Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial
Policies, 1999;

 Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial
Policies, 1999;

 Special Data Dissemination Standard/ General Data Dissemination
Standard, <http://dsbb.imf.org/Applications/web/sddshome/>

 UNCTAD, Guidance on Good Practices in Corporate Governance
Disclosure, 2006, <http://www.eldis.org>
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حول البنية املوؤ�س�سية وال�سوق

World Bank, Guidelines on Insolvency Regimes, April 2001

 Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS), Core Principles for
Systematically Important Payment Systems, December 1999

 Financial Action Task Force (FATF), The Forty Recommendations of the
 Financial Action Task Force, 2003 (updated) (on market integrity),
<http://www.fatf-gafi.org>

 International Accounting Standards Committee (IASC), International
Accounting Standards (IAS) (periodical)

 International Federation of Accountants (IFAC), International Standards on
Auditing (ISA) (periodical)

احلكومة التي متثل ال�سعب واخلا�سعة للمحا�سبة2. 

االنتخابات احلرة النزيهة2٫1.

 �سوؤال  رئي�سي: هل تعطي االنتخابات لل�سعب �سيطرة على احلكومة و�سيا�ساتها؟2٫2.

�سوؤال التقييم

اإىل اأي مدى يخ�سع اختيار االأ�سخا�ش يف املنا�سب احلكومية والت�سريعية 2٫1٫1

النتخابات تناف�سية عامة، واإىل اأي مدى توؤدي االنتخابات يف الغالب اإىل تغيري 

يف االأحزاب احلاكمة اأو االأ�سخا�ش؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لت�سريعات �ملنظمة لختيار �لأ�سخا�ص يف �ملنا�سب �لتنفيذية و�لت�سريعية، وعدد مر�ت 

�لنتخابات و�أوقاتها. 

2( املمار�سة: معاينة حيادية �لإجر�ء�ت يف تطبيق �لت�سريع.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقق من �لبيانات �ملتعلقة بالوظائف �ل�سيا�سية �لعليا �لتي لي�ست هي عر�سة لالإ�سر�ف 

�لنتخابي �أو �مل�ساءلة، و�سرعة �لتغيري يف �ملنا�سب، ومدى �إحكام حزب من �لأحز�ب قب�سته على �حلكومة وروؤ�سائها 

)�أ( د�خل �لدولة، و)ب( وخالل مدة �حلكم.

م�سادر عامة

م�سادر عاملية

(ACE), <http://www.aceproject.org/> سبكة �ملعرفة �لنتخابية �ي�ص�

<http://www.fairvote.org> ،مركز �لقرت�ع �لعادل

 <http://www.electionresources.org/> ،م�سادر �لنتخابات على �لإنرتنت



164

تقييم نوعية �لدميقر�طية: دليل �إر�سادي

م�سادر عاملية )تابع(

 <http://www.electionworld.org/> ،لنتخابات حول �لعامل�

 Farrell, D., Electoral Systems: A Comparative Introduction, (London and
New York: Palgrave, 2001);

 Farrell, D., Comparing Electoral Systems (London and New York: Prentice
Hall/Harvester Wheatsheaf, 1997)

 Gallagher, M. and Mitchell, P. (eds), The Politics of Electoral Systems
(Oxford and New York: Oxford University Press, 2005)

مركز م�سادر �لتنمية �لجتماعية و�حلكم، وز�رة �لتنمية �لدولية باململكة �ملتحدة، قاعدة بيانات عن �لنتخابات، 

<Resourcehttp://www.gsdrc.org>

(IFES), <http://www.ifes.org> ملوؤ�س�سة �لدولية لالأنظمة �لنتخابية� 

<http://www.ifes.org/regions.html> ملو�قع �لوطنية للمنظمة� 

  <http://www.electionguide.org/> ،دليل �لنتخابات �لدويل

 <http://www.idea.int> ،ملوؤ�س�سة �لدولية للدميقر�طية و�لنتخابات- �إنرتنا�سونال �إيديا�

 Electoral System Design: The New International IDEA Handbook
 (Stockholm: International IDEA, 2005), and corresponding database of
electoral systems design, <http://www.idea.int/esd/index.cfm>;

 International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal
Framework of Elections (Stockholm: International IDEA, 2002);

 Voter Turnout from 1945 to 1997: A Global Report on Political Participation
(Varberg, 1997)

 �لحتاد �لربملاين �لدويل، قاعدتا بيانات،

<http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp> and  

<http://www.ipu.org/parlit-e/parlitsearch.asp>

 Chronicle of Parliamentary Elections (annual); Chronicle of Parliamentary
Elections and Developments 1967–1997

<http://dodgson.ucsd.edu/lij> ،لالنتخابات Lijphart أر�سيف جلفارت�

 Mackie, T. and Rose, R., A Decade of Elections Results: Updating the
International Almanac (Glasgow: University of Strathclyde, 1997);

 Mackie, T. and Rose, R., The International Almanac of Electoral History
(London: Macmillan, 1991)

�ملعهد �لوطني �لدميقر�طي لل�سوؤون �لدولية (NDI)، برنامج �لعمليات �لنتخابية و�ل�سيا�سية: �إ�سالح �لقانون 

<http://www.ndi.org> ،لنتخابي�
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م�سادر عاملية )تابع(

 Przeworski, A., Alvarez, M. E., Cheibub, J. A. and Limongi, F., Democracy
 and Development: Political Institutions and Well- Being in the World,
1950–1990 (Cambridge:

م�سادر اإقليمية

Africa Action, <http://www.africaaction.org>

 <http://www.ifes.org/afrassoc/index.htm> ،حتاد هيئات �إد�رة �لنتخابات �لأفريقية�

 <http://www.ifes.org/Asia ssocSite/index.htm> ،حتاد هيئات �إد�رة �لنتخابات �لآ�سيوية�

 مركز در��سات �أمريكا �لالتينية، جامعة جورج تاون، قاعدة �لبيانات �ل�سيا�سية لالأمريكتني،

<http://pdba.georgetown.edu/> 

Common Borders, Elections in Latin America, 
<http://www.commonborders.org/>

Eurasianet, <http://www.eurasianet.org/>

 Midgett, D., Eastern Caribbean Elections 1950–1982, Development Series
 No. 13 (Iowa City: Centre for Development Studies, Institute of Urban
and Regional Research, University of Iowa, 1983)

 Nohlen, D. (ed.), Elections in the Americas, 2 vols (Oxford: Oxford
University Press, 2005)

 Nohlen, D., Catón, M. and Stöver, P. (eds), Elections in Europe, 3 vols
(Oxford: Oxford University Press, 2008) University Press, 2008)

 Nohlen, D., Grotz, F. and Hartmann, C. (eds), Elections in Asia and the
Pacific, 2 vols (Oxford: Oxford University Press, 2001)

 Nohlen, D., Krennerich, M. and Thibaut, B. (eds), Elections in Africa
(Oxford: Oxford University Press, 1999)

<http://nias.ku.dk> ،معهد نورديك للدر��سات �لآ�سيوية

     http://pdba.georgetown.edu> ،قاعدة �لبيانات �ل�سيا�سية لالأمريكتني

<http://www.mtholyoke.edu/acad/polit/damy/prlib.htm> ،مكتبة �لتمثيل �لن�سبي

معايري املمار�سة اجليدة

معايري دولية

�لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية، 1966، �لفقرة 25
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معايري دولية )تابع(

�إعالن مبادئ مر�قبة �لنتخابات �لدولية، 7 متوز 2005

جلنة �لأمم �ملتحدة للحقوق �ل�سيا�سية و�ملدنية، �لتعليق �لعام رقم 25. �حلق يف �مل�ساركة يف �ل�سوؤون �لعامة � وحقوق 

�لت�سويت، و�حلق يف �مل�ساو�ة ويف �لو�سول �إىل �خلدمة �لعامة، 1996

 Goodwin-Gill, G. S., Codes of Conduct for Elections (Geneva: IPU, 1998);
 Goodwin-Gill, G. S., Free and Fair Elections, new expanded edn
 (Geneva: IPU, 2006) [model code covering all aspects of the election
process], pp. 160–6

�ملوؤ�س�سة �لدولية للدميقر�طية و�لنتخابات- �إنرتنا�سونال �إيديا، قو�عد �ل�سلوك لالإد�رة �ملحرتفة و�لنزيهة 

لالنتخابات، 1997؛ 

 Code of Conduct for the Ethical and Professional Observation of Elections,
 1997; Electoral Management Design: The International IDEA Handbook
(Stockholm: IDEA, 2006);

 Electoral System Design: The New International IDEA Handbook
(Stockholm: International IDEA, 2005)

معايري دولية

 Nelson, S., Standards to Judge Elections. Administration and Cost of
Elections Project, 2003, 
<http://www.aceproject.org/main/english/ei/eig04b.htm>

 �سبكة �ملعرفة �لنتخابية - �ي�ص

(ACE)، 2003، <http://www.aceproject.org/main/english/ei/eig04b.htm>

 Wisse, E., ‘Promoting Democracy: An International Exploration of Policy
 and Implementation Practice’, Netherlands Ministry of the Interior and
 Kingdom Relations, Department of Constitutional Matters and Legislation,
2006, <http://www.oecd.org>

معايري  اإقليمية

�للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، �لقر�ر �خلا�ص بالعملية �لنتخابية و�مل�ساركة يف �حلكم، 1996

Council of Europe, Handbook for Election Observers, 1997

�جلماعة �لقت�سادية لدول غرب �أفريقيا )�يكو��ص(، �لربوتوكول رقم A/SP1/12/01 عن �لدميقر�طية 

و�حلكم �جليد �لتابع للربوتوكول �ملتعلق باآليات منع �ل�سر�ع و�أد�رت�ه وحله، وحفظ �ل�سالم و�لأمن، 2001، 

�لفقر�ت 18-2

 The Commonwealth, Good Commonwealth Electoral Practice: A Working
Document, 1997;
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معايري اإقليمية )تابع(

�إعالن هر�ري Harare للكومنولث، 1991؛ 

برنامج خطة عمل ميلبورن للكومنولث �ملتعلقة باإعالن هر�ري، 1995

�جلماعة �لقت�سادية لدول غرب �أفريقيا )�يكو��ص(، بروتوكول رقم A/SP1/12/01 عن �لدميقر�طية و�حلكم 

�جليد �لتابع للربوتوكول �ملتعلق باآليات منع �ل�سر�ع و�إد�رته وحله، وحفظ �ل�سالم و�لأمن، 2001، �لفقر�ت 

18-2

�للجنة �لأوروبية للدميقر�طية من خالل �لقانون )جلنة �لبندقية Venice(، قو�عد �ملمار�سة �جليدة يف �ل�سوؤون 

�لنتخابية: �إر�ساد�ت وتقرير تو�سيحي، و�لذي تبنته جلنة �لبندقية يف جل�ستيها رقم 51 و52، 2002

برنامج �ل�سر�كة �جلديدة من �أجل تنمية �أفريقيا )نيباد NEPAD(، �لإعالن �خلا�ص بالدميقر�طية و�حلكم 

و�لإد�رة �ل�سيا�سية و�لقت�سادية لل�سركات، 2005

منظمة �لوحدة �لأفريقية/�لحتاد �لأفريقي، ميثاق �لدميقر�طية، و�لنتخابات و�حلكم، 2007؛ 

�لإعالن عن �ملبادئ �لتي حتكم �لنتخابات �لدميقر�طية يف �أفريقيا، 2002

منظمة �لأمن و�لتعاون يف �أوروبا، ومكتب �ملوؤ�س�سات �لدميقر�طية وحقوق �لإن�سان، �مل�سوؤولية �مل�سرتكة: �للتز�مات 

و�لتنفيذ، 2006، �لتقرير �ملقدم للمجل�ص �لوز�ري مبنظمة �لأمن و�لتعاون يف �أوروبا متا�سيًا مع قر�ر �ملجل�ص 

رقم 05/17 لتعزيز دور منظمة �لأمن و�لتعاون يف �أوروبا؛ 

Election Observation Handbook, 5th edn (2005);

 Existing Commitments for Democratic Elections in OSCE Participating
States, 2003, 
<http://www.osce.org/documents/odihr/2003/10/772_en.pdf>;

 ‘International Standards and Commitments on the Right to Democratic
 Elections: A Practical Guide to Democratic Elections Best Practice’, OSCE,
ODIHR Draft Paper, ODIHR GAL/44/02Rev.1, 20 November 2002;

 Resolving Election Disputes in the OSCE Area: Towards a Standard Election
Dispute Monitoring System, OSCE, ODIHR, 2000, <http://www.osce.org>

SADC, SADC Principles and Guidelines Governing Democratic Elections, 2004, 
<http://www.iss.co.za/AF/RegOrg/unity_to_union/pdfs/sadc/elecprinciples.pdf>

 SADC Parliamentary Forum, Norms and Standards for Elections in the
SADC Region, 2001, 
<http://www.sadcpf.org/documents/SADCPF_ElectionNormsStandards.pdf>;

Principles and Guidelines Governing Democratic Elections, 
<http://www.sadc.int/english/documents/risdp/index.php>
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�سوؤال التقييم

هل تعد االإجراءات اخلا�سة بالت�سويت والت�سجيل للنتخابات متاحة لكل 2٫1٫2.

املواطنني؟ وما مدى اال�ستقللية الذي تتمتع بها عن �سيطرة االأحزاب؟ وهل 

تخلو االنتخابات من التخويف؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لت�سريع �خلا�ص بالت�سجيل لالنتخابات و�إجر�ء�ت �لت�سويت ومدى �سموليتها؛ وعدم �لتمييز 

على �أ�سا�ص �لنوع �لإجتماعي �أو �لعرق �أو �لأ�سل �أو غريه؛ و�سهولة �لو�سول، و��ستقالل �جلهات �مل�سرفة وتوفري �لأمن 

لها. 

2( املمار�سة: �لتاأكد من وجود �لإجر�ء�ت، و�مل�سادر و�لأفر�د ل�سمان �أن حق �لت�سويت مكفول للجميع بالفعل؛ 

ودرجة ��ستقاللية �جلهات �مل�سرفة على �لنتخابات عن �حلكومة و�لأحز�ب. 

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقق من �لبيانات �خلا�سة با�ستبعاد �لناخبني، ون�سبة �لناخبني �مل�سجلني قيا�سًا بن�سبة 

�لناخبني �ملوؤهلني للت�سويت، وتخويف �لناخبني �أو �ملر�سحني، و�سر�ء �لأ�سو�ت؛ و�سوء �ل�سلوك عند �لت�سجيل، �أو 

�لت�سويت �أو فرز �لأ�سو�ت؛ و�لدليل على �لنحياز يف �لعملية �لنتخابية �أو عدم حيادية �أع�ساء �للجنة �لنتخابية. 

م�سادر عامة

حتتاج �إىل م�سادر حملية

بع�ش امل�سادر العامة

Alianza Civica, <http://www.alianzacivica.org.mx/>

Comparative Study of Electoral Systems, <http://www.umich.edu/~cses/>

 Goodwin-Gill, G. S., Free and Fair Elections: International Law and Practice
(Geneva: IPU, 1994)

 International IDEA, Electoral System Design: The New International IDEA
Handbook (Stockholm: International IDEA, 2005);

 Youth Voter Participation: Involving Today’s Young in Tomorrow´s
Democracy (Stockholm: International IDEA, 1999)

 <http://www.ifes.org> (IFES) ،ملوؤ�س�سة �لدولية لالأنظمة �لنتخابية�

<http://www.iknowpolitics.org/> ،سبكة �ملعرفة �لدولية للن�ساء �لنا�سطات يف �ل�سيا�سة�

  Kestlemann, P., ‘Quantifying Representativity’, Voting Matters (journal of
the Electoral Reform Society [UK]), 10 (March 1999), 
<http://www.electoral-reform.org.uk>

 منتدى حو�ص �ملتو�سط للتنمية، برنامج �عتبار �لنوع �لإجتماعي يف �لإ�سالح �ملوؤ�س�سي،

<info.worldbank.org/etools/docs/library/119089/index.html>
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بع�ش امل�سادر العامة )تابع(

�ملعهد �لوطني �لدميقر�طي لل�سوؤون �لدولية (NDI)، برنامج عن �لنتخابات و�لعمليات �ل�سيا�سية: �ملر�قبة 

<http://www.ndi.org> ،لد�خلية غري �حلزبية�

 Rule, W. and Zimmerman, J., Electoral Systems in Comparative Perspective:
 Their Impact on Women and Minorities (Westport, Conn.: Greenwood
Press, 1994)

Win With Women Global Initiative, <http://winwithwomen.ndi.org/>

  �حلركة �لعاملية للدميقر�طية، وثائق وقاعدة بيانات عن �ملنظمات �لعاملة على زيادة م�ساركة �ملر�أة يف �ل�سيا�سة، 

 http://www.wmd.org

بع�ش امل�سادر عن الرتبية املدنية 

APSANET: Teaching Political Science, 
<http://www.apsanet.org/section_168.cfm>

<http://www.civiced.org/> ،لرتبية �ملدنية�

 CIVITAS: Civnet – International Resource for Civic Education and Civil
Society, <http://civitas.org.uk>

 ELDIS Gateway to Development Information, sources on participation,
<http://www.eldis.org/participation/index.htm>

ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, 
<http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal>

http://www.ibe.unesco.org/ ،)ملكتب �لدويل للتعليم )�ليون�سكو� 

 وت�سمل بنوك �لبيانات مع ملفات �لدولة، وق�سايا �لتجديد و�لرتبية �ملدنية ، و�لتفا�سيل على �ملوقع:

 <http://databases.unesco.org/IBE/ IBEDOCS/>; 
 و�مل�سادر �لر�سمية بح�سب �لدولة على

 <http://www.ibe.unesco.org/ countries/WDE/WorldDataE.htm>

Policy Action Network, <http://www.movingideas.org/>

 UK Qualifications and Curriculum Authority, Education for Citizenship
 and the Teaching of Democracy in Schools, Final Report of the Advisory
Group on Citizenship, 22 September 1998, <http://www.qca.org.uk>

معايري  املمار�سة اجليدة

معايري  دولية

�إعالن مبادئ �ملر�قبة �لدولية لالنتخابات، وقو�عد �ل�سلوك للمر�قبني �لدوليني على �لنتخابات، 7 متوز 2005
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معايري  دولية )تابع(

مكتب �مل�ست�سار �خلا�ص عن ق�سايا �لنوع �لإجتماعي وتقدم �ملر�أة،�إد�رة �ل�سوؤون �لقت�سادية و�لجتماعية بالأمم 

�ملتحدة، �ملر�أة يف �لنتخابات: دليل لت�سجيع م�ساركة �ملر�أة يف �لنتخابات )نيويورك: �لأمم �ملتحدة، 2005(، 

<http://www.un.org/womenwatch/osagi/>

جلنة حقوق �لإن�سان بالأمم �ملتحدة، �لتعليق �لعام رقم 25. �حلق يف �مل�ساركة يف �ل�سوؤون �ل�سيا�سية، حق �لت�سويت، 

و�حلق يف �مل�ساو�ة يف �لو�سول للخدمات �لعامة، 1996

�ملوؤمتر �لعاملي �لر�بع للمر�أة، بكني، خطة �لعمل، �أيلول 1995،

�لأهد�ف �لإ�سرت�تيجية و�خلطط �خلا�سة باملر�أة يف �ل�سلطة وعمليات �تخاذ �لقر�ر

 Baxter, J. C., Strategic Planning For Election Organisations: A Practical
 Guide for Conducting a Strategic Planning Exercise, International
Foundation for Election Systems (IFES), 1999

 Butler, D., The Case for an Electoral Commission (London: Hansard Society,
1998)

  Estok, M., Neville, N. and Cowan, G., The Quick Count and Election
 Observation: An NDI Handbook for Civic Organizations and Political
Parties (Washington, DC: NDI, 2002)

Goodwin-Gill, G. S., Codes of Conduct for Elections (Geneva: IPU, 1998);

 Goodwin-Gill, G. S., Free and Fair Elections, new expanded edn (Geneva:
 IPU, 2006) [model code covering all aspects of the election process],
pp. 160–6

 International IDEA, Code of Conduct for Political Parties: Campaigning in
Democratic Elections (Stockholm: International IDEA, 1999);

 Brigham, T. The Internet and the Electoral Process, Technical Paper Series
for Election Administrators (Stockholm: International IDEA, 1998)

�لحتاد �لربملاين �لدويل، �لإعالن عن �ملعايري �خلا�سة بالنتخابات �حلرة و�لنزيهة، 1994، �لق�سم 2، حق �لنتخاب 

و�لت�سويت

 Klein, R. L. and Merloe, P., Building Confidence in the Voter Registration
 Process: An NDI Monitoring Guide for Political Parties and Civic
Organizations (Washington, DC: NDI, 2001)

 NDI Handbook: How Domestic Organizations Monitor Elections. An A to
Z Guide (Washington, DC: NDI, 1995)

 Win With Women Global Initiative, Strengthen Political Parties Global
Action Plan, NDI, 2003
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معايري  اإقليمية

�للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، �لقر�ر ب�ساأن �لعملية �لنتخابية و�مل�ساركة يف �حلكم، 1996

Council of Europe, Handbook for Election Observers, 1997

�جلماعة �لقت�سادية لدول غرب �أفريقيا )�يكو��ص(، �لربوتوكول رقم  A/SP1/12/01 عن �لدميقر�طية 

و�حلكم �جليد �لتابع  للربوتوكول �ملتعلق باآليات منع �ل�سر�ع و�إد�رتة وحله، وحفظ �ل�سالم و�لأمن، 2001، 

�لفقر�ت 18-2

 European Commission for Democracy through Law (Venice Commission),
 Code of Good Practice in Electoral Matters: Guidelines and Explanatory
Report, adopted by the Venice Commission at its 51st and 52nd sessions, 2002

 Report on Electoral Rules and Affirmative Action for National Minorities’
 Participation in Decision-making Process in European Countries,
 adopted by the Council for Democratic Elections at its 12th meeting
 (Venice, 10 March 2005) and the Venice Commission at its 62nd Plenary
Session (Venice, 11–12 March 2005)

�لحتاد �لأفريقي، بروتوكول �مليثاق �لأفريقي حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب وحقوق �ملر�أة يف �أفريقيا، 2003، �لفقرة 9

 OSCE, ODIHR, Guidelines to Assist National Minority Participation in the
Electoral Process, 2001;

Handbook for Monitoring Women’s Participation in Elections, 2004, 
<http://www.osce.org>

 Cooperative for Research and Education (CORE), Election Administration
Manual (Johannesburg: CORE, 1995)

معايري  الدولة

Commissioner of Canada Elections, Investigators’ Manual, 2004

Ghanaian Electoral Commission, Voter Registration Official’s Manual, 1995

IFES Albania, General Guide for International Observers, 1996

 Indonesian Constitutional Court, Handbook on Election Result Dispute
Settlement, 2004

Western Australian Electoral Commission, Code of Conduct, 2002
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�سوؤال التقييم

ما مدى عدالة االإجراءات املتبعة يف ت�سجيل املر�سحني واالأحزاب، وما مدى 2٫1٫3.

توفر امكانية الو�سول اإىل و�سائل االإعلم وو�سائل اأخرى للت�سال مع الناخبني 

ب�سورة عادلة؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لقو�عد �لقانونية �ملنظمة لعملية ت�سجيل �ملر�سحني )خا�سة �لن�ساء و�لأقليات( و�لأحز�ب، 

وحرية تنظيم �حلمالت و�لتو��سل مع �لناخبني، و�لقو�عد �لتي حتكم �لإنفاق على �لنتخابات من �ملر�سحني 

و�لأحز�ب، و�لقو�عد �خلا�سة بالإعالم و�لرتويج لالنتخابات. 

2( املمار�سة: �لتحقق من مدى �لنز�هة يف �ل�سماح للمر�سحني و�لأحز�ب يف �لو�سول �إىل �لناخبني، وتو�زن 

�لتغطية �لإعالمية للعملية �لنتخابية، و��ستقالل �لإعالم �لعام عن �حلكومة �أو �لأحز�ب �حلاكمة، و�إمكانية و�سول 

�ملر�سحني �مل�ستقلني للناخبني. 

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقق من �لبيانات �خلا�سة با�ستبعاد �أ�سخا�ص من �لت�سجيل، �لعو�ئق �لر�سمية وغري 

�لر�سمية يف �حلمالت �لنتخابية، وعدم �مل�ساو�ة يف �لتمويل، و�لو�سول �إىل �لإعالم، و�لو�سائل �لأخرى لالت�سال مع 

�لناخبني. 

م�سادر عامة

كما ذكر �أعاله �إ�سافة �إىل م�سادر عامة

 Butler, D. and Ranney, A., Electioneering (Oxford: Oxford University Press,
1992) Comparative Study of Electoral Systems, 
<http://www.umich.edu/~cses/>

 Lange, B.-P. and Ward, D., The Media and Elections: A Handbook and
Comparative Study (Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 2004)

 Lijphart, A., Electoral Systems and Party Systems (Oxford: Oxford University
Press, 1995) NDI, Program on Election and Political Processes: Non-
Partisan Domestic Monitors, <http://www.ndi.org>

<http://www.mtholyoke.edu/acad/polit/damy/prlib.htm> ،مكتبة �لتمثيل �لن�سبي

 Reilly, B. and Nordlund, P. (eds), Political Parties in Conflict-prone Societies:
 Regulation, Engineering and Democratic Development (Tokyo: United
Nations University Press, 2008)

 World Reference Atlas (London and New York: Dorling Kindersley, various
edns), media censorship assessment in country entries

مطلوب بيانات خا�سة بالدولة
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�لإعالن عن مبادئ �ملر�قبة �لدولية لالنتخابات وقو�عد�سلوك �ملر�قبني �لنتخابيني، 7 متوز 2005

 International IDEA, Electoral System Design: The New International IDEA
Handbook (Stockholm: International IDEA, 2005);

 International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal
Framework of Elections (Stockholm: International IDEA, 2002);

 Code of Conduct: Political Parties Campaigning in Democratic Elections
(Stockholm: International IDEA, 1999);

Draft Code of Conduct on Media and Elections (no date)

 IPU, Declaration on Criteria for Free and Fair Elections, 1994, section 3,
Candidature, Party and Campaign Rights and Responsibilities

 International Federation of Journalists, Election Reporting Handbook: A
Media for Democracy Handbook ([Brussels]: publisher, no date), 
<http://www.ifj.org/default.asp?index=1620&Language=EN>

 OSCE, ODIHR, Guidelines for Reviewing a Legal framework for Elections,
 OSCE/ODIHR, 2001; ‘International Standards and Commitments on the
 Right to Democratic Elections: A Practical Guide to Democratic Elections
 Best Practice’, OSCE/ODIHR Draft Paper, ODIHR GAL/44/02Rev.1, 20
November 2002, <http://www.osce.org>

 Australian Election Commission, Candidates’ Handbook: Elections ’96,
Commonwealth of Australia, 1996;

 Funding and Disclosure Handbook for Political Parties, Commonwealth of
Australia, 2004

 Estok, M., Neville, N. and Cowan, G., The Quick Count and Election
 Observation: An NDI Handbook for Civic Organizations and Political
Parties (Washington, DC: NDI, 2002)

 NDI, NDI Handbook: How Domestic Organizations Monitor Elections. An
A to Z Guide (Washington, DC: NDI, 1995)

 Howard, R., Media and Elections: An Elections Reporting Handbook
(Institute for Media, Policy and Civil Society (IMPACS), 2004)

 Norris, R. and Merloe, P., Media Monitoring to Promote Democratic
 Elections: An NDI Handbook for Citizen Organizations (Washington,
DC: NDI, 2002)
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�سوؤال التقييم

ما مدى فعالية االختيار الذي يوفره النظام االنتخابي واحلزبي للناخبني، 2٫1٫4.

وما مدى امل�ساواة يف احت�ساب اأ�سواتهم؟ وما مدى انعكا�ش تكوين ال�سلطتني 

الت�سريعية والتنفيذية على اخليارات التي يتخذونها ؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لت�سريعات حول �سكل �لنظام �لنتخابي، وحدود �لدو�ئر �لنتخابية، وهكذ�. 

2( املمار�سة: معاينة كيفية عمل �لنظام �لنتخابي على �أر�ص �لو�قع لكي يعك�ص �ختيار�ت �لناخبني و�مل�ساو�ة 

بينهم، و�لإقبال على �لت�سويت، و�لت�سكيل �ل�سيا�سي للهيئة �لت�سريعية و�لتنفيذية. 

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقق من �لبيانات عن �لنحر�فات عن �لن�سب �ملقررة، و�لرتباط بني �لناخبني 

و�ملقاعد �لتي مت �لفوز بها، و�لنطاق �ملحدود لالأحز�ب �ملمثلة يف �لهيئة �لت�سريعية. 

م�سادر عامة

م�سادر عاملية

 Budge, I. and Keman, H., Parties and Democracy (Oxford: Oxford
University Press, 1993)

  <http://www.ohchr.org> ،تقارير �لدول �خلا�سة بلجنة حقوق �لإن�سان بالأمم �ملتحدة

 Electoral Disproportionality– two datasets from Lijphart and Zelaznik
calculated using the Gallagher index:

 Lijphart, A., Electoral Systems and Party Systems: A Study of 27
Democracies, 1945–1990 (New York: Oxford University Press, 1994);

       Zelaznik, J., Electoral Disproportionality Dataset (Colchester:
Department of Government, University of Essex, 1999)

 Farrell, D. and Scully, R., Representing Europe’s Citizens? Electoral
 Institutions and the Failure of Parliamentary Representation (Oxford:
Oxford University Press, 2007)

 International IDEA, The User’s Guide to the ACE Project Electronic
 Resources, 1998; and Administration and Cost of Elections project (ACE)
Project CD-ROM, Beta Version 1, April 1999

IFES, Elections Today (periodical)

<http://www.iknowpolitics.org/> ،سبكة �ملعرفة �لدولية للن�ساء �لنا�سطات يف �ل�سيا�سة�

  Leonard, D. and Natkiel, R., World Atlas of Elections: Voting Patterns in 39
Democracies (London: Hodder & Stoughton, 1987)
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م�سادر عاملية )تابع(

 Mackie, T. and Rose, R., A Decade of Elections Results: Updating the
International Almanac (Glasgow: University of Strathclyde, 1997);

 Mackie, T. and Rose, R., The International Almanac of Electoral History
(London: Macmillan, 1991)

 Morgenstern, S. and Potthoff, R., District-level electoral data for 19
 countries, used in ‘The Components of Elections’, Electoral Studies
(forthcoming), 
<http://www.duke.edu/%7Esmorgens/componentsdata.html>

Statesman’s Yearbook 1996/97

 <http://www.unifem.org> ،)سندوق �لأمم �ملتحدة �لإمنائي للمر�أة )�ليونيفم�

<http://www.un.org/womenwatch/daw/index.html> ،هيئة �لأمم �ملتحدة للنهو�ص باملر�أة

�حلركة �لعاملية للدميقر�طية، وثائق وقو�عد بيانات عن �ملنظمات �لعاملة على زيادة م�ساركة �ملر�أة يف �ل�سيا�سة، 

<http://www.wmd.org/>

م�سادر اإقليمية

 Berglund, S. and Dellenbrant, J. A. (eds), The New Democracies in Eastern
Europe: Party Systems and Political Cleavages (Aldershot: Elgar, 1994)

 مركز در��سات �أمريكا �لالتينية، جامعة جورج تاون، قاعدة �لبيانات �ل�سيا�سية لالأمريكتني،

http://pdba.georgetown.edu/ 

Longman’s Current Affairs Series (political parties):

 Coggins, J. and Lewis, D. S., Political Parties of the Americas and the
Caribbean (Harlow and Detroit, Mich.: 1992);

 East, R. and Joseph, T., Political Parties of Africa and the Middle East
(Harlow and Detroit, Mich.: 1993);

 Lewis, D. S. and Sagar, D. J., Political Parties of Asia and the Pacific (Harlow
and Detroit, Mich.: 1992);

 Szajkowski, B., New Political Parties of Eastern Europe and the Soviet
Union (Harlow and Detroit, Mich.: 1991)

<http://www.mtholyoke.edu/acad/polit/damy/prlib.htm> ،مكتبة �لتمثيل �لن�سبي

 Williams, K., ‘Judicial Review of Electoral Thresholds in Germany, Russia
and the Czech Republic’, Election Law Journal, 4/3 (2005)
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معايري املمار�سة اجليدة

 International IDEA, Electoral System Design: The New International IDEA
Handbook (Stockholm: International IDEA, 2005);

 International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal
Framework of Elections (Stockholm: International IDEA, 2002)

 Council of Europe, Honouring of Obligations and Commitments by Turkey,
Parliamentary Assembly Resolution 1380, 2004, 
 <http://assembly.coe.int>, para. 6 (on the national threshold of votes for
political parties to be represented in Parliament)

 European Commission for Democracy through Law (Venice Commission),
 Report on Electoral Systems: Overview of Available Solutions and
 Selection Criteria, adopted 12–13 February 2003, Study no. 250/2003,
CDL-AD (2004) 003, Strasbourg, 4 February 2004

�ملحكمة �لأوروبية حلقوق �لإن�سان، Sadak v. Turkey (application no. 10226/03)، �ملقرر، 31 

يناير 2007. يف �سوء عدم �ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي يف تركيا، مع �لو�سع يف �لعتبار نظامها من �لتمثيل �لن�سبي، 

قبلت �ملحكمة �خلطوة �لوطنية لالعرت�ف بن�سبة ح�سم حمددة بع�سرة باملائة لتمثيل �أي حزب �سيا�سي لتكون 

مقيا�سًا “ملنع �لت�سرذم �لربملاين �ملفرط و�ملوهن، وبالتايل تقوية ��ستقر�ر �حلكومة”. 

منظمة �لأمن و�لتعاون يف �أوروبا/مكتب �ملوؤ�س�سات �لدميقر�طية وحقوق �لإن�سان ، “�ملعايري �لدولية و�للتز�مات 

�خلا�سة باحلق يف �لنتخابات �لدميقر�طية: �لدليل �لعملي لأف�سل �ملمار�سات لالنتخابات �لدميقر�طية”، 

م�سودة بحث منظمة �لأمن و�لتعاون يف �أوروبا/مكتب �ملوؤ�س�سات �لدميقر�طية وحقوق �لإن�سان، مكتب �ملوؤ�س�سات 

 �لدميقر�طية وحقوق �لإن�سان GAL/44/02Rev.1، 20 ت�سرين �لثاين 2002،

<http://www.osce.org> 

�للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، م�سروع �حلقوق �لد�ستورية ومنظمة �حلريات �ملدنية يف نيجرييا، �لتعليق 

رقم 93/102، 1998، �لفقرة 50 حول �حرت�م نتائج �لنتخابات �حلرة و�لنزيهة ليكون حق �لت�سويت فعاًل.

�سوؤال التقييم

اإىل اأي مدى تعك�ش الهيئة الت�سريعية التكوين االجتماعي للناخبني؟2٫1٫5.

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �أية ت�سريعات ت�سعى �إىل معاجلة قلة �لتمثيل �لن�سائي و�لأقليات �أو �ملجموعات �لجتماعية 

�ملهم�سة يف �لهيئة �لت�سريعية. 

2( املمار�سة: معاينة مالءمة �لإجر�ء�ت �لقانونية وغريها )من قبل �مل�سرعني، و�لأحز�ب، و�ملختارين( ملعاجلة 

قلة متثيل �ملجموعات �لجتماعية يف �لهيئة �لت�سريعية، مبا فيها عدد �ل�ساعات و�لظروف �خلا�سة بالعمل يف �لهيئة 

�لت�سريعية نف�سها. 

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقق من �لبيانات �خلا�سة بالتكوين �لجتماعي للهيئة �لت�سريعية، وي�سمل ذلك 

�لختالف بني �لأحز�ب و�لتغيري مع مرور �لزمن. 
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م�سادر عامة

م�سادر عامة

 Commonwealth Parliamentary Association, numbers of women in
parliaments online, <http://www.cpahq.org/topics/women/>

 European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission),
 Report on Electoral Rules and Affirmative Action for National Minorities’
 Participation in Decision-making Process in European Countries, 2005,
<http://venice.coe.int/docs/2005/CDL-AD(2005)009-e.asp>

 Ghai, Y., Public Participation and Minorities, Minority Rights Group
International, 2001, <http://www.minorityrights.org/admin/Download/
Pdf/PubPartReport.pdf> IKNOW Politics, <http://www.iknowpolitics.
org/>

 Inglehart, R. and Norris, P., ‘Gender Gaps in Voting Behaviour in Global
Perspective’, International Journal of Political Research, September 2000

�ملوؤ�س�سة �لدولية للدميقر�طية و�لنتخابات- �إنرتنا�سونال �إيديا، قاعدة �لبيانات �لعاملية عن �ملقاعد �ملخ�س�سة 

<http://www.quotaproject.org>للن�ساء يف �لربملانات، ؛

 Women in Parliament: Beyond Numbers. A Revised Edition (Stockholm:
International IDEA, 2005);

 Youth Voter Participation: Involving Today’s Young in Tomorrow’s Democracy
(Stockholm: International IDEA, 1999)

 �لحتاد �لربملاين �لدويل، قاعدة بيانات على �لإنرتنت لكل �لربملانات �لوطنية ون�سبة ع�سوية �ملر�أة فيها،

<http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm> 

Politics: Women’s Insight, 2000, 
<http://www.ipu.org/PDF/publications/womeninsight_en.pdf>

�لحتاد �لربملاين �لدويل وبرنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي، �لندوة �لوطنية حول “عملية تاأ�سي�ص د�ستور جديد يف 

<http://www.ipu.org/ pdf/publications/kigali_bi.pdf> ،2002 ،”�رو�ند

 منتدى حو�ص �ملتو�سط للتنمية، �لربنامج �خلا�ص باعتبار �لنوع �لإجتماعي يف عملية �لإ�سالح �ملوؤ�س�سي،

<http://info.worldbank.org/etools/mdfdb/index.asp> 

 Morgenstern, S. and Potthoff, R., ‘District-level Electoral Data for 19 Countries,
 used in “The Components of Elections”’, Electoral Studies (forthcoming),
<http://www.duke.edu/%7Esmorgens/componentsdata.html>

�ملعهد �لوطني �لدميقر�طي لل�سوؤون �لدولية (NDI)، برنامج تدريب �لن�ساء �ملر�سحات و�لقائد�ت �ملنتخبات، 

<http://www.ndi.org>
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م�سادر عامة )تابع(

 Norris, P., Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior, 2004,
 <http://ksghome.harvard.edu/~pnorris/ ACROBAT/Institutions/Chapter
9.pdf>

 Reynolds, A., ‘Women in the Legislatures and Executives of the World’,
World Politics, 51/4 ( July 1999)

 Salih, M. (ed.), African Parliaments: Between Governance and Government
 (New York: Palgrave Macmillan, 2005)

 <http://www.unifem.org> ،)سندوق �لأمم �ملتحدة �لإمنائي للمر�أة )�ليونيفم�

<http://www.un.org/womenwatch/daw/index.html> ،هيئة �لأمم �ملتحدة للنهو�ص باملر�أة

 World Movement for Democracy, documents and database of
 organizations working on increasing women’s participation in politics,
<http://www.wmd.org>

جمموعات �سغط

<http://www.cwgl.rutgers.edu/> ،مركز �لقيادة �لعاملية للمر�أة

 �ملنظمات �لتي ت�سجع �مل�ساركة �ل�سيا�سية للمر�أة يف �لربملانات )يتوفر �لعنو�ن على �ملوقع:(

<http://www.idea.int/gender/>

�حتاد �لربملانيني لغرب �أوروبا من �أجل �أفريقيا؛ 

مركز �آ�سيا و�ملحيط �لهادي للن�ساء يف �ل�سيا�سة: 

ق�سم �سوؤون �لنوع �لإجتماعي و�ل�سباب

�سكرتارية �لكومنولث؛ 

�لحتاد �لربملاين �لدويل؛ 

منظمة �لن�ساء �لربملانيات من �لدول �لإ�سالمية؛

برملانيون من �أجل �لعمل �لعاملي؛ 

�سبكة جنوب �آ�سيا لدعم �ملر�أة �سيا�سيًا

 �ملوؤ�س�سة �لدولية للدميقر�طية و�لنتخابات- �إنرتنا�سونال �إيديا، رو�بط ملو�قع ن�سائية،

 <http://www.idea.int/gender/ inc>

 <http://www.feminist.org/>موؤ�س�سة �لأغلبية �لن�سائية على �لإنرتنت ؛

<http://www.globalfundforwomen.org/cms/> ،ل�سندوق �لعاملي للمر�أة�

 <http://www.jannah.org/> ،سفحات �ملر�أة �مل�سلمة�

 <http://www.neww.org/> سبكة ن�ساء �ل�سرق و�لغرب�
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معايري عن املراأة

�لحتاد �لأفريقي، �لإعالن �لر�سمي عن �مل�ساو�ة بني �جلن�سني يف �أفريقيا، 2004

�ملوؤمتر �لعاملي �لر�بع للمر�أة ، بكني، خطة �لعمل، �أيلول 1995، �لأهد�ف �لإ�سرت�تيجية وخطط �لعمل للمر�أة يف 

�ل�سلطة وعملية �تخاذ �لقر�ر

IPU, Enhancing the Role of Women in Electoral Processes in Post-
conflict Countries: Postelection Support, 2004, <http://www.un.org/
womenwatch/osagi/meetings/2004/EGMelectoral/EP3-IPU.PDF>

منظمة �لدول �لأمريكية، �إعالن ل باز La Paz عن �لال مركزية ودعم �لإد�رة �لد�خلية و�لإقليمية، وم�ساركة 

�ملجتمع �ملدين، 2001؛ 

�لتفاقية �لأمريكية للق�ساء على جميع �أ�سكال �لتمييز �سد �لأ�سخا�ص ذوي �لإعاقة، 1999

منظمة �لوحدة �لأفريقية، بروتوكول �مليثاق �لأفريقي حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب وحقوق �ملر�أة يف �أفريقيا، 2003، 

�لفقرة 9

�خلطة �لربملانية مل�ساركة �ملر�أة يف عملية �تخاذ �لقر�ر و�لأنظمة �لتي تهدف �إىل حتقيق �مل�ساو�ة �حلقيقية بني 

�جلن�سني، قر�ر �ملوؤمتر �لربملاين رقم 93، مدريد، 1 �أبريل 1995

 �إعالن �سان جو�ن San Juan  عن �حلقوق �ل�سيا�سية لالأ�سخا�ص من ذوي �لإعاقة، 1998،

<http://www.electionaccess.org>

 UN Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of
 Women (OSAGI), Department of Economic and Social Affairs, Women
 in Elections: Guide to Promoting the Participation of Women in Elections
(New York: UN, 2005), <http://www.un.org/womenwatch/osagi/>

معايري للأقليات

 European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission),
Electoral Law and National Minorities, 2000, 
<http://www.venice.coe.int/docs/2000/CDL-INF(2000)004-e.asp>

 Foundation on Inter-Ethnic Relations, The Lund Recommendations on
 the Effective Participation of National Minorities in Public Life and
Explanatory Note, 1999, 
<http://www.osce.org/documents/hcnm/1999/09/2698_en.pdf>

 OSCE, ODIHR, ‘Guidelines to Assist National Minority Participation in the
Electoral Process’, 2001, 
<http://www.osce.org/item/13589.html?ch=129>

The Commonwealth, Gender-sensitizing Commonwealth Parliaments, 2001, 
<http://www.cpahq.org/uploadstore/docs/
gendersensitizingcwparliaments.pdf>
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�سوؤال التقييم

ما هي ن�سبة م�ساركة الناخبني يف االنتخابات؟ وما مدى قبول جميع القوى 2٫1٫6.

ال�سيا�سية داخل الدولة وخارجها نتيجة االنتخابات؟

ما الذي يجب البحث عنه

املوؤ�سرات: �لتحقق من �لبيانات �خلا�سة باإقبال �لناخبني على �لإدلء باأ�سو�تهم، خا�سة �لن�ساء و�لأقليات؛ وتاأثري 

�لت�سريع �ملتعلق بالت�سويت �لإجباري؛ وما �إذ� كان هناك رف�ص للعملية �لنتخابية �أو رف�ص نتائجها من قبل �إحدى 

�لقوى �ل�سيا�سية �لبارزة؛ و�لعنف خالل �لنتخابات �أو بعدها. 

م�سادر عامة

 International IDEA, Voter Turnout since 1945: A Global Report (Stockholm:
International IDEA, 2002); Voter Turnout website, 
<http://www.idea.int/vt/index.cfm>

 LeDuc, L., Niemi, R. G. and Norris, P. (eds), Comparing Democracies:
Elections and Voting in Global

Perspective (Thousand Oaks, Calif.: Sage, 1996)

 Reynolds, A., Electoral Systems and Democratization in Southern Africa
(Oxford: Oxford University Press, 1999)

 Thompson, G. and Conley, S., ‘Guide to Public Opinion Poll Websites:
 Polling Data from Around the World’, College & Research Libraries
News, 67/9 (October 2006), <http://www.ala.org>

يف حالة �لعنف �سو�ء قبل �لنتخابات �أو بعدها، ر�جع �مل�سادر 1٫1٫3 و1٫1٫4 و 1٫3٫1.

معايري املمار�سة اجليدة

معايري دولية

Goodwin-Gill, G. S., Codes of Conduct for Elections (Geneva: IPU, 1998);

 Goodwin-Gill, G. S., Free and Fair Elections, new expanded edn (Geneva:
 IPU, 2006) [model code covering all aspects of the election process],
pp. 160– 6

 Code of Conduct for the Ethical and ProfessionalObservation of Elections,
 1997; Electoral Management Design: The International IDEA Handbook
(Stockholm: International IDEA, 2006);

 Electoral System Design: The New International IDEA Handbook
(Stockholm: International IDEA, 2005)



181

�ملوؤ�س�سة �لدولية للدميقر�طية و�لنتخابات

معايري اإقليمية

 European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Code
 of Good Practice in Electoral Matters: Guidelines and Explanatory Report,
adopted by the Venice Commission at its 51st and 52nd sessions, 2002

 الدور الدميقراطي للأحزاب ال�سيا�سية2٫2.

 �سوؤال  رئي�سي: هل ي�ساعد النظام احلزبي على توفري الدميقراطية؟

�سوؤال التقييم

ما مقدار احلرية املتوفرة لت�سكيل االأحزاب وتنظيم االأع�ساء فيها، والقيام 2٫2٫1.

باحلملت االنتخابية للمنا�سب؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �ملتطلبات �لقانونية لت�سكيل �لأحز�ب �ل�سيا�سية وت�سجيلها ، ومعاينة �أية قيود تفر�ص على 

ن�ساطها وتنظيمها. 

2( املوؤ�سرات االإيجابية: معاينة �لبيانات �خلا�سة بعدد �لأحز�ب �ل�سيا�سية، وتوزيعها �جلغر�يف، و�لع�سوية 

)وت�سمل ع�سوية �ملجموعات غري �لتقليدية مثل �لن�ساء، و�لأقليات، و�ل�سباب، وهكذ�.( و�لتنظيم. 

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقق من �لعقبات �لتي تعوق ت�سكيل �لأحز�ب ون�ساطها، ووقائع �لتحر�ص باأع�ساء 

�لأحز�ب و�مل�سوؤولني، �نظر �أي�سًا 2٫1٫3. �أعاله. 

م�سادر عامة

�لق�سية نوعية للفرق �ملحلية.  وميكن �ل�ستعانة ببع�ص �مل�سادر �لتالية: 

 Berglund, S. and Dellenbrant, J. A. (eds), The New Democracies in Eastern
Europe: Party Systems and Political Cleavages (Aldershot: Elgar, 1994)

 Budge, I. and Keman, H., Parties and Democracy (Oxford: Oxford
 University Press, 1993) Center for Latin American Studies, Georgetown
University, Political Database of the Americas, <http://pdba.georgetown.
edu/>

مركز م�سادر �لتنمية �لجتماعية و�حلكم، وز�رة �لتنمية �لدولية باململكة �ملتحدة، قاعدة بيانات عن �لأحز�ب 

<http://www.gsdrc.org> ،ل�سيا�سية�

Heard, A., ‘Political Parties around the World’, <http://polisci.nelson.com/
introparty.html>

  International IDEA Conference, Towards Sustainable Development in
Southern Africa, Botswana, 8–10 May 2000;

�ملوؤ�س�سة �لدولية للدميقر�طية و�لنتخابات- �إنرتنا�سونال �إيديا، قاعدة بيانات عن �لت�سريع �لوطني و�لقو�نني 

<http://www.political-parties.org> ،خلا�سة بالأحز�ب �ل�سيا�سية�
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م�سادر عامة )تابع(

 قاعدة بيانات تقارير �لأحز�ب �ل�سيا�سية،

 <http://www.idea.int/parties/country_reports.cfm>; 

 قاعدة بيانات عن �لتمويل �ل�سيا�سي - �لقو�نني و�لقو�عد،

 <http://www.idea.int/parties/finance/introduction.cfm>;

 Legal Regulation of Political Parties in Latin America (in Spanish), IDEA and
Universidad Nacional Autónoma de México, 2006;

وملزيد من �ملعلومات عن وثائق �لأحز�ب �ل�سيا�سية �أو قو�عد �لبيانات �لتابعة للموؤ�س�سة �لدولية للدميقر�طية 

 و�لنتخابات- �إنرتنا�سونال �إيديا، قم بزيارة �ملوقع

<http://www.idea.int/parties/index.cfm> 

موقع خدمة INTUTE �لإلكرتوين: قاعدة بيانات للعلوم �لجتماعية/ ومعلومات عن �لأحز�ب �ل�سيا�سية بح�سب 

<http://www.intute.ac.uk/socialsciences/> ،لدولة، قو�عد بيانات وتقارير�

 Janda, K., Database of Party Laws, <http://www.ndi.org>

Longman’s Current Affairs Series (political parties):

 Coggins, J. and Lewis, D. S., Political Parties of the Americas and the
Caribbean (Harlow and Detroit, Mich.: 1992);

 East, R. and Joseph, T., Political Parties of Africa and the Middle East
 (Harlow and Detroit, Mich.: 1993); Lewis, D. S. and Sagar, D. J.,
 Political Parties of Asia and the Pacific (Harlow and Detroit, Mich.:
 1992); Szajkowski, B., New Political Parties of Eastern Europe and the
Soviet Union (Harlow and Detroit,  Mich.: 1991)

�ملعهد �لوطني �لدميقر�طي لل�سوؤون �لدولية (NDI)، برنامج م�ساعدة �ملر�أة و�لأحز�ب �ل�سيا�سية وبرنامج تنمية 

<http://www.ndi.org> ،لأحز�ب �ل�سيا�سية�

Political Resources.net, number of parties names and links to home pages,
<http://www.politicalresources.net>

 Reilly, B. and Nordlund, P., Political Parties in Conflict-prone Societies:
 Regulation, Engineering and Democratic Development (Tokyo: United
Nations University Press, 2008)

Statesman’s Yearbook 1996/97

 Webb, P., Farrell, D. and Holliday, I. (eds), Political Parties in Advanced
Industrial Democracies (Oxford: Oxford University Press, 2002)

Win With Women Global Initiative, <http://winwithwomen.ndi.org/>



183

�ملوؤ�س�سة �لدولية للدميقر�طية و�لنتخابات

معايري املمار�سة اجليدة

معايري دولية

 Austin, R. and Tjernström, M. (eds), Funding of Political Parties and Election
 Campaigns, Handbook series (Stockholm: International IDEA, 2003),
<http://www.idea.int/ publications/funding_parties/upload/full.pdf>

 Breth, E. and Quibell, J. (eds), Best Practices of Effective Parties: Three
Training Modules for Political Parties (Washington, DC: NDI, 2003)

Goodwin-Gill, G. S., Codes of Conduct for Elections (Geneva: IPU, 1998);

 Goodwin-Gill, G. S., Free and Fair Elections, new expanded edn (Geneva:
 IPU, 2006) [model code covering all aspects of the election process],
pp. 160– 6

 International IDEA, Code of Conduct: Political Parties Campaigning in
Democratic Elections (Stockholm: International IDEA, 1999);

 International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal
Framework of Elections (Stockholm: International IDEA, 2002)

   Norris, P., ‘Building Political Parties: Reforming Legal Regulations and
Internal Rules’, Report commissioned by International IDEA, 2004

<http://archive.idea.int/> ،2001 موؤمتر لهاي عن �لأحز�ب �ل�سيا�سية، 24-25 ني�سان

 Win With Women Global Initiative, Strengthen Political Parties Global
Action Plan, NDI, 2003

�سوؤال التقييم

ما مقدار فعالية النظام احلزبي يف ت�سكيل احلكومات واإبقائها يف احلكم؟2٫2٫2.

ما الذي يجب البحث عنه

1( املوؤ�سرات االإيجابية: معاينة �لأدلة من �ملا�سي �لقريب على قدرة �حلكومة على �إن�ساء حتالفات م�ستقرة من 

خالل �لدعم �حلزبي. 

2( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقق من وجود تغيري�ت متكررة يف �حلكومة بني �لفرت�ت �لنتخابية، ووجود مدة 

ق�سرية ل�سغل �ملنا�سب، �أو تغيري �لدعم لالأحز�ب �ل�سغرية بدون تربير للر�أي �لعام. 

م�سادر عامة

قو�عد �لبيانات كما �سبق ذكرها وي�ساف �إليها

 International Directory of Government, 1995 (London: Europa
Publications, 1995)

Statesman’s Yearbook 1996/97
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�سوؤال التقييم

اإىل اأي مدى تعد االأحزاب منظمات ع�سوية فعالة؟ واإىل اأي مدى ي�ساهم 2٫2٫3.

اأع�ساوؤها يف التاأثري على �سيا�سة احلزب واختيار املر�سحني؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لقو�عد �لد�خلية لالأحز�ب �ملتعلقة بحقوق �لع�سوية و�مل�سوؤوليات. 

2( املوؤ�سرات االيجابية: معاينة �لدليل على ن�ساط �لع�سوية د�خل �لأحز�ب: �لأعد�د، ودورها يف �ختيار 

�ملر�سحني و�لقادة يف �حلمالت، ومر�جعة �ل�سيا�سة. 

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: غياب �لبيانات يف �جلزء 1 و�جلزء 2. 

م�سادر عامة

قاعدة بيانات م�سروعات �لدميقر�طية يف موؤ�س�سة وي�ستمن�سرت Westminster للدميقر�طية، و�لرو�بط �خلا�سة 

 مب�سادر �لإنرتنت على �ل�سفحة �لتالية:

<http://www.ned.org/dbtw-wpd/textbase/projects-search.htm> 

<http://www.iknowpolitics.org/> ،سبكة �ملعرفة �لدولية للن�ساء �لنا�سطات يف �ل�سيا�سة�

Longman’s Current Affairs Series (political parties):

 Coggins, J. and Lewis, D. S., Political Parties of the Americas and the
Caribbean (Harlow and Detroit, Mich.: 1992);

 East, R. and Joseph, T., Political Parties of Africa and the Middle East
(Harlow and Detroit, Mich.: 1993);

 Lewis, D. S. and Sagar, D. J., Political Parties of Asia and the Pacific (Harlow
and Detroit, Mich.: 1992);

 Szajkowski, B., New Political Parties of Eastern Europe and the Soviet
Union (Harlow and Detroit, Mich.: 1991)

Heard, A., ‘Political Parties Around the World’, 
 <http://polisci.nelson.com/introparty.html>

 National Endowment for Democracy: information concerning political
parties can be found at 
<http://www.ned.org/research/demresources/orgs-political.html>

Political Resources.net قو�ئم بالأحز�ب على �لإنرتنت

معايري املمار�سة اجليدة

 Breth, E. and Quibell, J. (eds), Best Practices of Effective Parties: Three
Training Modules for Political Parties (Washington, DC: NDI, 2003)
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معايري املمار�سة اجليدة )تابع(

 Norris, P., ‘Building Political Parties: Reforming Legal Regulations and
Internal Rules’, Report commissioned by International IDEA, 2004

 Scarrow, S., Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical
 Perspectives: Implementing Intra-Party Democracy (Washington, DC:
NDI, 2005), <http://www.accessdemocracy.org/ library/1951_polpart_
scarrow_110105.pdf>

�سوؤال التقييم

اإىل اأي مدى مينع نظام التمويل احلزبي من ان�سياق االأحزاب اإىل م�سالح 2٫2٫4.

خا�سة؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لت�سريع �خلا�ص بتمويل �لأحز�ب، ومدى �لو�سوح عند �لتفتي�ص �لعام. 

2( املمار�سة: معاينة مدى تطبيق �لرتتيبات �ملن�سو�ص عليها ملنع �ن�سياق �لأحز�ب ور�ء حتقيق م�سالح خا�سة. 

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقق من مدى �نحياز �لأحز�ب �أو �حلكومة يف �ل�سيا�سة �أو �لت�سريعات �أو �لرعاية ، 

ل�سالح ممويل �لأحز�ب. 

م�سادر عامة

 Ashlagbor, S., ‘Party Finance Reform in Africa: Lessons Learned from Four
Countries: Ghana, Kenya, Senegal and South Africa’, NDI, 2006, <http://
www.ndi.org>

 Austin, R. and Tjernström, M. (eds), Funding of Parties and Election
 Campaigns, Handbook series (Stockholm: International IDEA, 2003),
<http://www.idea.int/publications/funding_parties/ upload/full.pdf>

 Bryan, S. and Baer, D. (eds), Money in Politics: A Study of Party Financing
Practices in 22 Countries (Washington, DC: NDI, 2005), <http://www.
accessdemocracy.org/library/1848_polpart_moneyinpolitics_010105_
full_text.pdf>

 مركز در��سات �أمريكا �لالتينية، جامعة جورج تاون، قاعدة بيانات �لأمريكتني،

<http://pdba.georgetown.edu/> 

مركز م�سادر �لتنمية �لجتماعية و�حلكم، وز�رة �لتنمية �لدولية باململكة �ملتحدة، قاعدة �لبيانات �خلا�سة بالتمويل 

<http://www.gsdrc.org> ،ل�سيا�سي�

International Directory of Government (London: Europa Publications, 1995)
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م�سادر عامة )تابع(

International IDEA conference research papers, 
<http://www.idea.int/idea_work/22_s_africa/index.htm>;

 قاعدة بيانات عن قو�نني وقو�عد �لتمويل �ل�سيا�سي،

<http://www.idea.int/parties/finance/introduction.cfm>

Janda, K., Database of Party Laws, <http://www.ndi.org>

 Johnston, M., Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical
 Perspectives: Political Finance Policy, Parties, and Democratic
Development, NDI, 2005,

<http://www.accessdemocracy.org/library/1949_polpart_johnston_110105.
pdf>

 Katz, R. and Mair, P., ‘Changing Models of Party Organisation and Party
Democracy: The Emergence of the Cartel Party’, Party Politics, 1 (1995)

Moneyandpolitics.net, <http://www.moneyandpolitics.net/>

�سبكة �لأمم �ملتحدة �لإلكرتونية لالإد�رة �لعامة و�ملالية �لعامة، وثائق وقو�عد بيانات دولية و�إقليمية خا�سة بالدول 

<http://www.unpan.org> ،حول �لتمويل �لعام و�مل�سادر �لعامة

 �حلركة �لعاملية للدميقر�طية، وثائق وقو�عد بيانات عن �ملنظمات �لعاملة يف �لتمويل �ل�سيا�سي،

http://www.wmd.org 

ر�جع 2٫6٫3.

معايري املمار�سة اجليدة

�نظر 2٫6٫3. 

معايري دولية

 Austin, R. and Tjernström, M. (eds), Funding of Parties and Election
 Campaigns, Handbook series (Stockholm: International IDEA, 2003),
<http://www.idea.int/publications/funding_parties/upload/full.pdf>

 Breth, E. and Quibell, J. (eds), Best Practices of Effective Parties: Three
Training Modules for Political Parties (Washington, DC: NDI, 2003)

معايري اإقليمية

 Global Coalition for Africa, Political Committee, The Role and Functioning
of Parliaments in Africa, Issues Paper, 
 <http://www.gcacma.org/PoliticalCommittee.htm>, section on Political
Parties and Campaign Finance
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�ملوؤ�س�سة �لدولية للدميقر�طية و�لنتخابات

معايري اإقليمية )تابع(

 Open Society Justice Initiative, Monitoring Election Campaign Finance: A
Handbook for NGOs, 2004, <http://www.justiceinitiative.org>

 Centre for Transnational and Post-Conflict Governance, Training in
 Detection and Enforcement (TIDE), Enforcing Political Finance Laws:
Training Handbook, USAID, 2005, <http://www.moneyandpolitics.net>

معايري خا�سة بكل دولة

 Australian Election Commission, Funding and Disclosure Handbook for
Political Parties, Commonwealth of Australia, 2004

 Canadian Royal Commission on Electoral Reform and Party Financing,
Reforming Electoral Democracy, Final Report, 1991 (the Lortie Report)

 UK House of Commons, Committee on Standards in Public Life (the Neil
 Committee), The Funding of Political Parties in the United Kingdom, Fifth
 Report, Cm 4057 I & II (appendix 1 to Vol. I, ‘International Survey of
 Best Practice on Political Funding: Germany, Sweden, Canada, USA’),
(London: The Stationery Office, 1998)

 South African Government, Code of Conduct for Elected Members of the
ANC, 1994

 UK House of Commons, Home Affairs Committee, Funding of Political
Parties: Second Report, Session 1993/94 Cm 301 (London: HMSO, 1994)

�سوؤال التقييم

اإىل اأي مدى تتخطى االأحزاب الفروق العرقية والدينية واللغوية؟2٫2٫5.

ما الذي يجب البحث عنه

1( املوؤ�سرات: �لتحقق من م�ستوى توزيع �لدعم لالأحز�ب �ملختلفة عرب �لن�سيج �ملجتمعي �ملتنوع. 

م�سادر عامة

 Afro Barometer، http://www.afrobarometer.org/>

Asian Barometer, <http://www.asianbarometer.org/>

East Asia Barometer, <http://eacsurvey.law.ntu.edu.tw/>

Euro Barometer, <http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm>

Latino Barometer, <http://www.latinobarometro.org/>
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معايري املمار�سة اجليدة

منظمة �لوحدة �لأفريقية، �لجتماع �لوز�ري ملر�جعة ما جاء يف �ملوؤمتر �خلا�ص بالأمن و�ل�ستقر�ر و�لتنمية و�لتعاون 

يف �أفريقيا، 

 Memorandum of Understanding on Security, Stability, Development and
 Cooperation in Africa, articles I (n) and III (23), July 2002

فعالية احلكومة وا�ستجابتها2٫3.

�سوؤال  رئي�سي: هل تخ�سع احلكومة للمحا�سبة من ال�سعب والذين ميثلونهم؟

�سوؤال التقييم

اإىل اأي مدى تعد احلكومة املنتخبة قادرة على التاأثري اأو ال�سيطرة على االأمور 2٫3٫1.

الهامة املتعلقة بحياة املواطنني، وما مقدار املعلومات والتنظيم واملوارد التي 

متكن من حتقيق ذلك؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( املوؤ�سرات االإيجابية: معاينة مدى فعالية �حلكومات يف تنفيذ �سيا�ساتها وبر�جمها �لت�سريعية. 

2( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقق من وجود �سيا�سات خارج نطاق �حلكومة �ملنتخبة، �أو �لنقياد ور�ء موؤ�س�سات 

خارجية يف و�سع �ل�سيا�سات �أو �لت�سريعات �أو حتديد �لنفقات �حلكومية. 

م�سادر عامة

�نظر 4٫2٫2، بالإ�سافة �إىل ما يلي: 

م�سادر عامة

 Ali Salma Hasan, Report of 1997 International IDEA Democracy Forum:
Ideas for Democracy (Stockholm: International IDEA, 1997)

 Banks, A. and Muller, C. (eds), Political Handbook of the World 1998 (New
York: CSA Publications, 1998)

<http://tcbdb.wto.org/> ،جدول �أعمال �لتنمية - �لدوحة، قاعدة بيانات بناء �لقدر�ت �لتجارية

 Eldis Gateway to Development Information, database on financial policy,
<http://www.eldis.org/>

International Budget Project, Open Budget Initiative 2006, 
<http://www.openbudgetindex.org/>

IPU, Human Rights of Parliamentarians (Committee of IPU), 
<http://www.ipu.org/iss-e/hr-law.htm>;



189

�ملوؤ�س�سة �لدولية للدميقر�طية و�لنتخابات

م�سادر عامة )تابع(

 Study Committee II: Parliamentary, Juridical and Human Rights Questions
(IPU), <http://www.ipu.org/strct-e/comtees.htm#C2>

 Lane, J., Mckay, D. and Newton, K., Political Data Handbook, OECD
 Countries, 2nd edn (Oxford and New York: Oxford University Press,
1996)

<http://www.psr.keele.ac.uk/election.htm ،لنتخابات �لربملانية و�لرئا�سية حول �لعامل�

 Przeworski, A., Alvarez, M. E., Cheibub, J. A. and Limongi, F., Democracy
 and Development: Political Institutions and Well-Being in the World,
1950–1990 (Cambridge: Cambridge University Press, 2000)

�سبكة �لأمم �ملتحدة �لإلكرتونية لالإد�رة �لعامة و�ملالية �لعامة، وثائق وقو�عد بيانات دولية و�إقليمية خا�سة بالدولة 

<http://www.unpan.org> ،عن �أنظمة وموؤ�س�سات �حلكم، و�لأخالقيات و�ل�سفافية و�مل�ساءلة

van der Hulst, Marc, The Parliamentary Mandate, IPU, 2000, 
 <http://www.ipu.org/english/Books.htm#Mandate>. A global  mparative
 study based on the analysis of information supplied by over 130
 parliamentary chambers. Focuses on the nature, duration and exercise
 of the parliamentary mandate, offering a comparative analysis of
 worldwide practice in this field. Also addresses the issue of the legal
 and material resources available or that should be made available to the
parliamentarians in the performance of their mandate

 Vanhanen, T., Prospects of Democracy: A Study of 172 Countries (London:
Routledge, 1997)

�لبنك �لدويل، برنامج بحث عن �ملالية و�أبحاث عن �لقطاع �خلا�ص، وقاعدة بيانات عن �لنظام �مل�سريف و�لتمويل 

<http://www.worldbank.org> ،و�ل�ستثمار

 �لبنك �لدويل، تقارير عن مر�قبة مقايي�ص �ل�سفافية �ملالية وقو�عدها.

<http://www.worldbank.org/ifa/rosc.html> 

�حلركة �لعاملية للدميقر�طية، وثائق وقو�عد بيانات عن �ملنظمات �لعاملة على �ل�سفافية، و�مل�ساءلة و�لو�سول �إىل 

<http://www.wmd.org/> ،ملعلومات�

م�سادر اإقليمية

 African Development Bank, African Development Report 2004: Africa in
the Global Trading System (Oxford: Oxford University Press, 2004)

Barometer public opinion surveys: Afro Barometer, 
<http://www.afrobarometer.org/>;

Asian Barometer, <http://www.asianbarometer.org/;
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م�سادر اإقليمية )تابع(

East Asia Barometer, <http://eacsurvey.law.ntu.edu.tw/>;

Euro Barometer, <http://ec.europa.eu/ public_opinion/index_en.htm>;

Latino Barometer, <http://www.latinobarometro.org/>

 مركز در��سات �أمريكا �لالتينية، جامعة جورج تاون، قاعدة �لبيانات عن �لأمريكتني،

<http://pdba.georgetown.edu/>

�خلدمات �لأملانية للبنية �لتحتية يف �لعلوم �لجتماعية، برنامج �مل�سح �لجتماعي �لدويل، يوفر �لبيانات �خلا�سة 

 ب38 دولة من 1983 وما بعدهًا،

http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm> 

 Hansard Society for Parliamentary Government, ‘Making the Law: The Report
of the Hansard Society Commission on the Legislative Process’, 1993

IDASA, public opinion surveys, <http://www.idasa.org.za>

 �ملنتدى �لربملاين �لفرت��سي لالأمريكتني، �ملنتدى �لربملاين لالأمريكتني،

<http://www.e-fipa.org/VP/about_vp_en.htm> 

 World Bank, Nongovernmental Organizations in World Bank-supported
Projects: A Review, Vol. 1, publication 19061, 1999;

 Participatory Development and the World Bank: Potential Directions for
Change, Vol. 1, World Bank Discussion Paper WDP183, 1992

معايري املمار�سة اجليدة

معايري عاملية

 ،Windhoek ميثاق �خلدمة �لعامة يف �أفريقيا، 2001، �ملوؤمتر �لأفريقي �لثالث لوزر�ء �خلدمة �لعامة، ويندهوك

ناميبيا، �سباط 2001

 The Commonwealth, Commonwealth (Latimer House) Principles on
the Three Branches of Government, 2002, <http://www.cpahq.org/
CommonwealthPrinciplesonThreeArmsofGovernment_pdf_media_
public.aspx>

 Ensuring Lasting Democracy by Forging Close Links between Parliament
and the People, Resolution adopted without a vote by the 98th Inter-
Parliamentary Conference, Cairo, 15 September 1997

 Financial Accounting Foundation – governmental Accounts Standards
Board, <http://www.fasb.org>
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معايري عاملية )تابع(

 International Budget Project, Dignity Counts: A Guide to Using Budget
 Analysis to Advance Human Rights, International Human Rights
Internship Program and International Budget Project, 2004;

 Follow the Money: A Guide to Monitoring Budgets and Oil and Gas
 Revenues, Center for Policy Studies and International Budget Project,
2004

 IPU, Parliament and Democracy in the Twenty-first Century: A Guide to
 Good Practice, 2006; Handbook: Parliament, the Budget and Gender,
2004, <http://www.ipu.org>

 Wisse, E., ‘Promoting Democracy: An International Exploration of Policy
 and Implementation Practice’, Netherlands Ministry of the Interior
 and Kingdom Relations, Department of Constitutional Matters and
Legislation, 2006, <http://www.oecd.org>

معايري خا�سة ببع�ش الدول

 Australian Prime Minister, A Guide on Key Elements of Ministerial
Responsibility (Canberra: Department of Prime Minister and Cabinet, 1998)

�سوؤال التقييم

  ما مدى فعالية و�سفافية  رقابة القادة املنتخبني ووزرائهم على اجلهات 2٫3٫2.

االإدارية وغريها من الهيئات التنفيذية؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: فح�ص �لقو�نني �لتي حتكم �ل�سلوك �لر�سيد للموظفني �لإد�ريني �أو متنحهم �حل�سانة؛ �إمكانية 

��ستخد�م �لوز�رء للمعلومات و�لو�سول �إليها؛ �تفاقيات �أد�ء �لعمل بني �لوزر�ء وروؤ�ساء �لأق�سام؛ ��ستقاللية �لهيئات 

�لتنفيذية و�لهيئات �ملُعينة من ِقبلها وخ�سوعها للم�ساءلة.

2( املمار�سة: �لوقوف على مدى فعالية �لرقابة �لتي ميار�سها �لوزر�ء على موظفيهم �لإد�ريني ب�سورة عملية.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: تق�سي وجود عو�ئق بريوقر�طية �أو عدم �خل�سوع للم�ساءلة وغري ذلك.

م�سادر عامة

م�سادر عاملية

 Governance and Social Development Resource Centre, UK DFID, database
on civil service reform, <http://www.gsdrc.org>
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م�سادر عاملية )تابع(

 Information Systems for Public Sector Management, School of Environment
and Development, University of Manchester, Working Papers, 
<http://www.sed.manchester.ac.uk/idpm/>

International City/County Management Association، http://www.icma.org/>

 IPU, Relations between Majority and Minority Parties in African Parliaments,
Parliamentary Seminar, 1999

 �سبكة PublicNet  موقع عام على �سبكة �لويب �لعاملية متاح جلميع �ملعنيني بالقطاع �لعام و�إد�رته:

<http://www.publicnet.co.uk/>

لكرتون�ية لالإد�رة �لعامة و�ملالية �لعامة (UNPAN)، وثائق دولية و�إقليمية وحملية حول  م�م �مل�تحدة �لإ �س�بكة �لأ

<http://www.unpan.org> ،لقيم �لأخالقية و�ل�سفافية و�مل�ساءلة�

 World Bank, Civil Service Reform Study, e.g. Klitgaard, R., ‘Cleaning Up
 and Invigorating the Civil Service’, World Bank, Washington, DC, 1996
(mimeo);

 موقع �لقطاع �لعام �ملركزي للبنك �لدويل،

 <http://0-www1.worldbank.org.library. vu.edu.au/publicsector/> 
)ميكن ��ستخد�مه لالإجابة على عدد من �لأ�سئلة �لتالية(

�حلركة �لعاملية من �أجل �لدميقر�طية، م�ستند�ت وقاعدة بيانات للموؤ�س�سات �لعاملة يف جمال �ل�سفافية و�مل�ساءلة 

<http://www.wmd.org/> ،و��ستخد�م �ملعلومات و�لو�سول �إليها

م�سادر اإقليمية

 Global Coalition for Africa, Political Committee, The Role and Functioning
of Parliaments in Africa, Issues Paper, 
<http://www.gcacma.org/PoliticalCommittee.htm>

Public Law Active Research Project, University of Tasmania, 
 <http://www.foi.law.utas.edu.au/active/intro.html>; covers freedom of
 information, parliament and administrative review, and comparative
 administrative law – ombudsmen. Mainly a collection of academic
papers and analysis rather than source materials

Public Law Gateway database based at the University of Tasmania,
<http://www.foi.law.utas.edu.au/active/index.html>

 Subramaniam, V. ed)، Public Administration and the Third World: An
International Handbook (Westport، Conn.: Greenwood Press، 1990)
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معايري املمار�سة اجليدة

ر�جع 2٫6٫1 و2٫6٫2.

�سوؤال التقييم

ما مدى املنهجية واالنفتاح يف اإجراءات ا�ست�سارة اجلمهور يف �سيا�سة احلكومة 2٫3٫2.

وت�سريعاتها ؟ وما مدى ت�ساوي فر�ش ممثلي امل�سالح املختلفة يف الو�سول اإىل 

احلكومة؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �ملتطلبات �لقانونية ل�ست�سارة �جلمهور يف خمتلف جمالت �لأن�سطة �حلكومية، مبا يف ذلك 

متطلبات �ل�سر�حة و�لنز�هة.

2( املمار�سة: �لوقوف على مدى �سمولية �إجر�ء�ت �ل�ست�سارة و�سفافيتها على �أر�ص �لو�قع.

م�سادر عامة

م�سادر عاملية

 Blagescu, M. and Lloyd, R., 2006 Global Accountability Report: Holding
Power to Account (London: One World Trust, 2006), 
<http://www.oneworldtrust.org>

 C2D – Research and Documentation Centre on Direct Democracy, 
<http://c2d.unige.ch>

 Center for Civil Society Studies, Johns Hopkins University Institute for
 Policy Studies, The Comparative Nonprofit Sector Project and the UN
Nonprofit Handbook Project, <http://www.jhu.edu/~ccss/about.html>

Gender Responsive Budget Initiatives, <http://www.gender-budgets.org>

 International Budget Project, Related Websites – by Topic Area: Gender,
Youth and Development, 2006, <http://www.internationalbudget.org>;

International Budget Project, Open Budget Initiative 2006, 
<http://www.openbudgetindex.org/>

 <http://www.openbudgetindex.org/> Krafchik, W., Can Civil Society
 Add Value to Budget Decision-making? A Description of Civil Society
Budget Work, International Budget Project (no date), <http://www.
internationalbudget.org/resources/library/civilsociety.pdf>

 Participation Power and Social Change team at the Institute of
Development Studies, University of Sussex, 
<http://www.ids.ac.uk/ids/particip/index.html>
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م�سادر عاملية )تابع(

Participatory Initiatives, University of Guelph, <http://www.oac.uoguelph.ca>

<http://www.un.org/womenwatchdaw/index.html> ،هيئة �لأمم �ملتحدة للنهو�ص باملر�أة

 <http://www.undp.org/partners/cso/> ،برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي ومنظمات �ملجتمع �ملدين

<http://www.unifem.org>  ،)سندوق �لأمم �ملتحدة �لإمنائي للمر�أة )�ليونيفيم�

�حتاد �جلمعيات �لدولية، مو�قع �ملنظمات غري �حلكومية من مو�قع �لويب �لقابلة للبحث )مقتب�سة من �لكتاب 

<http://www.uia.org/extlinks/pub.php> ،)لدويل للمنظمات �لدولية�

 World Bank, Nongovernmental Organizations in World Bank-supported
Projects: A Review (Vol. 1), publication 19061, 1999;

 Reports on the observance of standards and codes (ROSCs) on fiscal
transparency, <http://www.worldbank.org/ifa/rosc.html>

م�سادر اإقليمية

 Action Research on Web, Faculty of Health Sciences, University of Sydney,
<http://www2.fhs.usyd.edu.au/arow/>

 International Centre for Learning and Promotion of Participation and
Democratic Governance (PRIA), <http://www.pria.org/>

<http://www.ngo.or.jp/> ،مركز معلومات �ملنظمات غري �حلكومية

<http://www.opm.co.uk> ،مكتب �لإد�رة �لعامة

 Salih, M. (ed.), African Parliaments: Between Governance and Government
(New York: Palgrave Macmillan, 2005)

UK Local Government and Democracy, <http://www.icele.org> and 
<http://www.communities.gov.uk>

معايري املمار�سة اجليدة

املعايري الدولية

UNDP, Empowering People: A Guide to Participation, 1998; Civil Society
Organizations and Participation Programme

World Bank, The World Bank Participation Sourcebook, 1996, 
<http://www.worldbank.org/wbi/sourcebook/sbhome.htm>;

 Participatory Development and the World Bank: Potential Directions for
Change Vol. 1, World Bank Discussion Paper WDP183, 1992
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املعايري الدولية )تابع(

ACE project, Citizen Initiatives, Focus on Direct Democracy, 2004, 
<http://aceproject.org/ace-en/focus/direct-democracy/citizen-initiatives>

Zimmerman, J., Citizen Initiative, ACE Project, 2001, 
<http://www.aceproject.org/main/english/es/esc01b.htm>

املعايري االإقليمية

 Council of Europe, Council of Europe Recommendation No. R(80) 2
 concerning the Exercise of Discretionary Powers by Administrative
Authorities, 11 March 1980;

 Council of Europe Resolution (77) 31 on the Protection of the Individual in
Relation to the Acts of Administrative Authorities, 28 September 1977

 OAS, Declaration of La Paz on Decentralization and on Strengthening
 Regional and Municipal Administrations and Participation of Civil
Society, 2001

 Commonwealth law ministers and regional senior judges, Lusaka Statement
on Government Under the Law, 1993

 Inter-American Development Bank, Resource Book on Participation, 1996,
<http://www.iadb.org/exr/english/POLICIES/participate/index.htm>

معايري الدولة

Constitution Unit, Constitutional Watchdogs, Briefing paper, March 1997

 South African Government, Constitutional Right to Fair, Open and
Competitive Public Procurement, 1994

 UK Cabinet Office/Management and Personnel Office, The Judge Over Your
 Shoulder: Judicial Review of Administrative Decisions (London: HMSO,
1987);

 Report of the Commission on the Conduct of Referendums (Chair: Sir Patrick
Nairn) (London: Electoral Reform Society and Constitution Unit, 1996)

ر�جع 1،2،2  و   2،6،1   و  2،6،2
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�سوؤال التقييم

اإىل اأي مدى تتوفر اخلدمات العامة التي ميكن االعتماد عليها، واإىل اأي مدى 2٫3٫4.

يت�سم الت�ساور مع امل�ستخدمني عن تقدمي خدمة منهجية؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: فح�ص �ملتطلبات �ملتعلقة بجهات تقدمي �خلدمات �لعامة لو�سع معايري �أو �أهد�ف غري حمددة 

لتقدمي �خلدمة، و�لت�ساور مع �لعمالء ب�ساأن �سياغتها وتطبيقها، بجانب �إجر�ء�ت تقدمي �ل�سكاوى و�حل�سول على 

�لتعوي�سات.

2( املمار�سة: �لوقوف على مدى فاعلية �لإجر�ء�ت على �أر�ص �لو�قع ل�سمان ��ستجابة مزودي �خلدمات �لعامة 

لها.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقيق يف بيانات متعلقة ب�سكاوى �جلمهور �أو عدم ر�ساه عن �خلدمة �ملقدمة.

م�سادر عامة

AfriMAP, documents and data on public services, <http://www.afrimap.org>

Association for Public Policy Analysis and Management (APPAM), 
http://www.appam.org

http://www.thecommonwealth.org ،لكومنولث، وحدة �حلوكمة� 

 Governance and Social Development Resource Centre, UK DFID, database
on service delivery, <http://www.gsdrc.org>

 Group of Eight industrialized countries (G8), Democracy and Government
 On-line Services: Contributions from Public Administrations Around the
World, United States, 1999, 
<http://siyaset.bilkent.edu.tr/gol-democracy/>

 منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية، �سفحات ويب حول �ملالية �لعامة و�لإد�رة و�لإ�سالح �لتنظيمي

<http://www.oecd.org>
 �سبكة تقدمي �خلدمات �لعامة -

Public Service Delivery Network, <http://www.ncvo-vol.org.uk/ 
 Networks/index.asp>

 Support for Improvement in Governance and Management in Central and
Eastern European Countries (SIGMA), OECD, <http://www.oecd.org>

معلومات حول �حلكومة و�لدميقر�طية �ملحلية يف �ململكة �ملتحدة يف �ملركز �لدويل للتميز يف �لدميقر�طية �ملحلية 

 <http://www.icele.org> على �ملوقع (ICELE)

<http://www.communities.gov.uk> وحول �ملجتمعات و�حلكومة �ملحلية على �ملوقع         

لكرتون�ية لالإد�رة �لعامة و�ملالية �لعامة (UNPAN)، وثائق دولية و�إقليمية وخا�سة  م�م �مل�تحدة �لإ �س�بكة �لأ

<http://www.unpan.org> ،بالبلد�ن حول �ملالية �لعامة و�ملو�رد �لعامة



197

�ملوؤ�س�سة �لدولية للدميقر�طية و�لنتخابات

معايري املمار�سة اجليدة

�لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية، 1966، �ملادة 25 

 ،Windhock ميثاق �خلدمة �لعامة يف �أفريقيا، 2001، �ملوؤمتر �لأفريقي �لثالث لوزر�ء �خلدمة �لعامة، ويندهوك

�سباط 2001

 The Commonwealth, Better Local Services: Improving Local Government
 Delivery through Innovation and Partnerships, Report of the Asia–Pacific
Regional Symposium held in Kuala Lumpur, July 2005, 
<http://www.thecommonwealth.org>

  Holzer, M., Renning-Raines, A. and Yu, W., Research and Information
Resources for Public Administration, 2005, http://spaa.newark.rutgers.
edu/

 Overseas Development Institute (ODI), Targets, Voice and Choice: Options
 for Improving Public Service Delivery, Lunchtime Meeting Series, autumn
2004, <http://www.odi.org.uk>

 South African Government, Green Paper Transforming Public Service
Delivery, 1996, 
<http://www.info.gov.za/greenpapers/1996/transformingpublic.htm>

 UK Government, The Charter Mark criteria to assess service and delivery to
users, <http://www.cabinetoffice.gov.uk/chartermark/criteria/>

 United Nations Economic Commission for Africa (UNECA), Best Practices
 in the Participatory Approach to Delivery of Social Services, 2004,
<http://www.uneca.org>

�سوؤال التقييم

ما مدى �سمولية وفاعلية الت�سريعات التي تعطي للمواطنني احلق 2٫3٫5.

يف الو�سول اإىل املعلومات اخلا�سة؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لت�سريعات �لتي تكفل حق ��ستخد�م �جلمهور للمعلومات �حلكومية و�لو�سول �إليها، حيث 

يت�سمن ذلك �لقيود و�ل�ستثناء�ت وخالف ذلك؛ و�لت�سريعات �ملتعلقة ب�سرية �ملعلومات �لر�سمية و�حل�سانة �لر�سمية 

�سد �ل�ستجو�ب �أو �لنقد.

2( املمار�سة: معاينة فعالية �لقو�نني �ل�سارية، وقدرة �جلمهور على ��ستخد�م �ملعلومات �حلكومية و�لطالع عليها.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: معاينة ��ستخد�م قو�نني �سرية للت�سرت على �نتهاكات �أع�ساء �ل�سلطة �لتنفيذية �أو عدم 

�إحر�جهم؛ وتعدد حالت عدم �لك�سف �ملتعمد عن �ملعلومات.
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م�سادر عامة

حول حرية املعلومات

م�سادر عاملية

Article 19, UK, <http://www.article19.org>

 �خلدمات �ملتوفرة عرب �لإنرتنت عن �لدميقر�طية و�حلكومة، م�ساركات من �إد�ر�ت عامة حول �لعامل،

<http://siyaset.bilkent.edu.tr/gol-democracy/>

Freedominfo.org, <http://www.freedominfo.org/>

Index on Censorship (London, monthly), <http://www.indexonline.org/>

<http://www.iwpr.net> ،معهد �سحافة �حلرب و�ل�سالم، لندن

<http://www.rsf.org> ،فرن�سا ،(RSF) منظمة مر��سلون بال حدود

<http://www.foundation.reuters.com> ،وكالة رويرتز، �ململكة �ملتحدة

<http://www.thomsonfoundation.org.uk/> ،موؤ�س�سة طوم�سون، �ململكة �ملتحدة

م�م �مل�تحدة �لعامة و�ملالية �لعامة (UNPAN)، م�ستند�ت وقو�عد بيانات دولية و�إقليمية وحملية حول  �س�بكة �لأ

<http://www.unpan.org> ،لقيم �لأخالقية و�ل�سفافية و�مل�ساءلة�

�حلركة �لعاملية من �أجل �لدميقر�طية، م�ستند�ت وقاعدة بيانات للمنظمات �لعاملة يف جمال �ل�سفافية و�مل�ساءلة 

<http://www.wmd.org/> ،و��ستخد�م �ملعلومات و�لو�سول �إليها

م�سادر اإقليمية

<http://www.cjfe.org> ،�كند ،(CJFE) سحفيون كنديون حلرية �لتعبري�

 �سبكة حقوق ر�سامي �لكاريكاتري (CRN)، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية،

<http://www.cagle.com/crn/>

<http://www.cpj.org> ،لوليات �ملتحدة �لأمريكية� ،(CPJ) جلنة حماية �ل�سحفيني

<http://www.enpa.be> ،جلمعية �لأوروبية ملحرري �ل�سحف، بلجيكا�

<http://www.freedomforum.org> ،منتدى �حلرية، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

م�سروع حرية �لتعبري (CEE)، رومانيا

م�سروع حكومة جمتمع �ملعلومات عرب �لإنرتنت ملجموعة �لدول �ل�سبع �ل�سناعية �لكربى – �ملعني مبعاينة �ملبادر�ت 

�ل�سبعة ع�سرة �لتي �أطلقتها �حلكومات �لأع�ساء مبجموعة �لدول �ل�سناعية �لكربى �ل�سبع لإتاحة و�سول 

�جلمهور �إىل �ملعلومات �لر�سمية �حلكومية عرب �لإنرتنت و�لتي بد�أ تفعيلها يف عام 1996:

         Group of Seven industrialized countries (G7) Information Society
Government Online Project, Report 
 <http://www.open.gov.uk/ govoline/front.htm>
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م�سادر اإقليمية )تابع(

<http://www.sipiapa.org> ،لوليات �ملتحدة �لأمريكية� ،(IAPA) جمعية �ل�سحافة �لأمريكية

          http://www.ifex.org ،�ل�سبكة �لدولية لتبادل �ملعلومات حول حرية �لتعبري، كند�

<http://www.ijnet.org> ،سبكة �ل�سحفيني �لدولية�

<http://www.misanet.org> ،ناميبيا ،(MISA) ملعهد �لإعالمي لأفريقيا �جلنوبية�

Media Resistance, Belgium, <http://www.mediaresistance.org>

 �سبكة للدفاع عن و�سائل �لإعالم �مل�ستقلة يف �أفريقيا (NDIMA)، كينيا،

<http://www.freemediafoundation.org/>

 Open Society Justice Initiative, Program on Freedom of Information and
Expression, <http://www.justiceinitiative.org>

<http://www.pinanius.com/> ،جزر فيجي ،(PINA) ر�بطة جزر �ملحيط �لهادي �لإخبارية

Pacific Media Watch, <http://www.pmw.c2o.org/>

معايري املمار�سة اجليدة

ر�جع  1٫2٫2  و 2٫6٫1  و 2٫6٫2.

املعايري الدولية

Article 19, A Model Freedom of Information Law, 2001, 
<http://www.article19.org/pdfs/standards/modelfoilaw.pdf>;

 The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression,
and Access to Information, 1995;

 The Public’s Right to Know: Principles on Freedom of Information
Legislation, 1999

 Mendel, T., Parliament and Access to Information: Working for Transparent
Governance, 2005, <http://siteresources.worldbank.org/WBI/ Resources/
Parliament_and_ Access_to_ Information_with_cover.pdf>

 NDI, Transparent Government: Developing Public Access to Government
Information, 2005, <http://www.accessdemocracy.org>

املعايري االإقليمية

 Inter-American Court of Human Rights, Marcel Claude Reyes and Others v.
Chile, 2007 – affirmed the existence of the right of access to information



200

تقييم نوعية �لدميقر�طية: دليل �إر�سادي

املعايري االإقليمية )تابع(

The Commonwealth, Model Freedom of Information Act, 2003,
<http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/
 {AC090445-A8AB-490B-8D4B-F110BD2F3AB1}_Freedom of
Information.pdf>

 Commonwealth Parliamentary Association, Recommendations for an
Informed Democracy, 2003, 
<http://www.cpahq.org/uploadstore/docs/Perth.pdf>

 OAS, AG/RES. 1932 (XXXIII-O/03), Access to Public Information:
Strengthening Democracy, 2003, 
<http://www.oas.org/juridico/english/ga03/agres_1932.htm>

 Open Society Justice Initiative, Ten Principles on the Right to Know, 2005,
<http://www.justiceinitiative.org/Principles/index>

SADC, Protocol on Culture, Information and Sport, 2000, articles 17–23

معايري الدولة

Belize Government, Freedom of Information Act, 1994

 Irish Government, Administrative Procedures Act and Freedom
 of Information ‘Sunshine’ Act, 1998; Freedom of Information
Documentation available from <http://www.irlgov.ie>

New South Wales Government, Whistleblowers Protection Act, 1994

New South Wales Government, Whistleblowers Protection Act, 1994

Swedish Government, Freedom of the Press Act, 1766

Ugandan Government, Extract from the 1995 Constitution of Uganda

US Government, Performance and Results Act, P.L. 103-62, August 1993

United States, Federal Advisory Committee Act, 1974
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�سوؤال التقييم

ما مدى الثقة التي يوليها ال�سعب لقدرة احلكومة على حل امل�سكلت الرئي�سية 2٫3٫6.

التي تواجه املجتمع، وقدرة ال�سعب ذاته على التاأثري على احلكومة؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( املوؤ�سرات ال�سلبية واالإيجابية: معاينة �لبيانات �ل�ستطالعية حول م�ستويات ر�سا �جلمهور وعدم ر�ساه 

عن �لنظام �حلكومي؛ وحول مدى ثقته يف قدرته �لذ�تية على �لتاأثري على �حلكومة و�حلياة �لعامة بوجه عام.

م�سادر عامة

 Afro Barometer, <http://www.afrobarometer.org/>

 Asian Barometer, <http://www.asianbarometer.org/>

East Asia Barometer, <http://eacsurvey.law.ntu.edu.tw/>

 Euro Barometer, <http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm>

Latino Barometer, <http://www.latinobarometro.org/>

 Centre for the Study of Public Policy, University of Aberdeen, ‘Barometer
 Surveys’ – surveys of public opinion in post-communist societies (and
Korea), <http://www.abdn.ac.uk/cspp/>;

 Various publications on the indicators of regime support and trust in
 post-communist societies, full publications list and the Search Europe
Electronically on Concepts (SEEC) database, 
<http://www.abdn.ac.uk/cspp/>

 Commonwealth Parliamentary Association, Parliament and the People: The
Reality and the Public Perception, <http://www.cpahq.org>
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الفعالية الدميقراطية للربملان2٫4.

�سوؤال  رئي�سي: هل ي�ساهم الربملان اأو ال�سلطة الت�سريعية ب�سكل فعال يف العملية 

الدميقراطية

�سوؤال التقييم

اإىل اأي مدى يعترب الربملان اأو ال�سلطة الت�سريعية م�ستقًل عن الهيئات 2٫4٫1.

التنفيذية، وما م�ستوى احلرية التي يتمتع بها اأع�ساوؤه للتعبري عن اآرائهم؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لأ�سا�ص �لقانوين ل�ستقالل �لربملان �أو �ل�سلطة �لت�سريعية عن �ل�سلطة �لتنفيذية، وي�سمل 

ذلك �سلطتها على �ملوظفني و�مليز�نية و�جلدول �لزمني و�مل�سورة �لقانونية، وحق �لإقالة بت�سويت �سعبي وخالفه. 

فح�ص �حلماية �لقانونية �ملكفولة لالأع�ساء �أثناء تاأدية مهامهم، مبا يف ذلك حرية �لتعبري و�حلركة.

2( املمار�سة: �لتحقق من مدى فعالية حماية هذه �حلقوق �لقانونية على �أر�ص �لو�قع.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: معاينة �لأ�سا�ص �لقانوين ل�ستقالل �لربملان �أو �ل�سلطة �لت�سريعية عن �ل�سلطة �لتنفيذية، 

وي�سمل ذلك �سلطتها على �ملوظفني و�مليز�نية و�جلدول �لزمني و�مل�سورة �لقانونية وحق �لإقالة بت�سويت �سعبي وغري 

ذلك. فح�ص �حلماية �لقانونية �ملكفولة لالأع�ساء �أثناء تاأدية مهامهم، مبا يف ذلك حرية �لتعبري و�حلركة.

م�سادر عامة 

 Governance and Social Development Resource Centre, UK DFID, database
on effective legislatures, <http://www.gsdrc.org>

 �لحتاد �لربملاين �لدويل، موقع قاعدة بيانات بارلين Parline �لإلكرتونية،

<http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp> 

 Norris, P., ‘Building Political Parties: Reforming Legal Regulations and
Internal Rules’, Report commissioned by International IDEA, 2004

 Salih, M. (ed.), African Parliaments: Between Governance and Government
(New York: Palgrave Macmillan, 2005)

 Scarrow, S., Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical
 Perspectives: Implementing Intra-Party Democracy (Washington, DC:
NDI, 2005), 
<http://www.accessdemocracy.org/library/1951_polpart_
scarrow_110105.pdf>

معايري املمار�سة اجليدة

 Commonwealth Parliamentary Association, Latimer House Guidelines for
the Commonwealth, 1998, <http://www.cpahq.org>
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معايري املمار�سة اجليدة )تابع(

 Beetham, D., Parliament and Democracy in the Twenty-First Century: A
Guide to Good Practice (Geneva: IPU, 2006)

 Indian Government, Provisions as to Disqualification on Ground
 of Defection (Crossing the Floor Legislation), Tenth Schedule to
 Constitution of India added by the 52nd Amendment Act, 1985, and
subsequently amended by the 91st Amendment Act, 2003

 NDI, Strengthening Legislative Capacity in Legislative–Executive Relations,
2000, <http://www.accessdemocracy.org>

USAID, Handbook on Legislative Strengthening, 2000, <http://www.usaid.gov>

�سوؤال التقييم

ما مدى �سمولية ال�سلطات املخولة لل�سلطة الت�سريعية وفعاليتها يف اإ�سدار 2٫4٫2.

الت�سريعات والتدقيق فيها وتعديلها؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لقو�نني �لتي حتكم �لت�سريع: �لت�ساور و�إ�سد�ر �لت�سريعات وتدقيقها وتعديلها؛ �لوقت 

�ملخ�س�ص للعملية �لت�سريعية؛ �للو�ئح �لتي حتكم �لت�سريع بالتفوي�ص.

2( املمار�سة: فح�ص مدى فعالية �إجر�ء�ت �لتدقيق �لت�سريعي �لفعلية.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقق من معلومات حول ت�سريعات مت و�سعها ب�سورة عاجلة  دون م�سورة �أو م�سورة غري 

كافية، و��ستخد�م �ملق�سلة، وتقييد حرية �لر�أي. 

م�سادر عامة 

م�سادر عاملية

 Banks, A. and Muller, C. (eds), Political Handbook of the World 1998 (New
York: CSA Publications, 1998)

 International Directory of Government (London: Europa Publications,
1995)

IPU, Constitutional and Parliamentary Information (biannual);

 �لربملانيون وحقوق �لإن�سان )جلنة حتت لو�ء �لحتاد �لربملاين �لدويل(،

<http://www.ipu.org/iss-e/hr-law.htm> 

 Parliaments of the World: A Comparative Reference Compendium
(Aldershot: Gower, 1986);
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م�سادر عاملية )تابع(

Parline Database, <http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp>;

 Parlit Database, online database of parliamentary information from 
<http://www.ipu.org/parlit-e/parlitsearch.asp>;

 Study Committee II: Parliamentary, Juridical and Human Rights Questions,
<http://www.ipu.org/strct-e/comtees.htm#C2>

 Lane, J., Mckay, D. and Newton, K., Political Data Handbook, OECD
Countries, 2nd edn (Oxford: Oxford University Press, 1996)

 Laundy, P., Parliaments in the Modern World (Aldershot: Dartmouth Pub.
Co. Ltd., for the IPU, 1989)

 Przeworski, A، Alvarez, M.، E., Cheibub J. A.  Limongi, F.، Democracy and
 Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950–990
(Cambridge: Cambridge University Press, 2000)

لكرتون�ية لالإد�رة �لعامة و�ملالية �لعامة (UNPAN)، م�ستند�ت وقو�عد بيانات دولية  م�م �مل�تحدة �لإ �س�بكة �لأ

<http://www.unpan.org> ،و�إقليمية وحملية حول �لقيم �لأخالقية و�ل�سفافية و�مل�ساءلة

م�سادر اإقليمية

 Ali Salma Hasan, Report of 1997 International IDEA Democracy Forum:
Ideas for Democracy (Stockholm: International IDEA, 1997)

 Bergougnous, Georges (head of the Legal Department of the French
 Constitutional Council), Presiding Officers of National Parliamentary
Assemblies, 2000 (covers 150 chambers’ responses), 
<http://www.ipu.org/english/Books.htm#Mandate>

 مركز در��سات �أمريكا �لالتينية، جامعة جورج تاون، قاعدة �لبيانات �ل�سيا�سية عن �لأمريكتني،

<http://pdba.georgetown.edu/> 

 Hansard Society for Parliamentary Government, ‘Making the Law: The
 Report of the Hansard Society Commission on the Legislative Process’,
1993

 معهد �لدميقر�طية يف جنوب �أفريقيا (IDASA)، ��ستطالعات للر�أي �لعام،

<http://www.idasa.org.za>

 Neher, C. and Marlay, R., Democracy and Development in Southeast Asia
(Boulder, Colo. Westview Press, 1996)
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م�سادر اإقليمية )تابع(

 Salih, M. (ed.), African Parliaments: Between Governance and Government
(New York: Palgrave Macmillan, 2005)

 Vanhanen, T., Prospects of Democracy: A Study of 172 Countries (London:
Routledge, 1997)

 Virtual Parliamentary Forum of the Americas, Inter-Parliamentary Forum of
the Americas, <http://www.e-fipa.org/VP/about_vp_en.htm>

معايري املمار�سة اجليدة

املعايري الدولية

�سمان ��ستد�مة �لدميقر�طية من خالل �إقامة �سالت وثيقة بني �لربملان و�ل�سعب، قر�ر مت �عتماده بدون ت�سويت 

من قبل موؤمتر �لحتاد �لربملاين �لدويل �لثامن و�لت�سعني، �لقاهرة، 15 �سبتمرب 1997

IPU and UNDP, Ten Years of Strengthening Parliaments in Africa, 1991–
2000: Lessons Learnt and the Way Forward, 2003, 
<http://www.ipu.org/pdf/publications/africa2000_en.pdf>

UNDP, Parliamentary Development Practice Note, 2003, 
<http://www.undp.org/governance/docs/ParlPN_ENGLISH.pdf>

USAID, Handbook on Legislative Strengthening, 2000, <http://www.
usaid.gov/our_work/ democracy_and_governance/publications/ pdfs/
pnacf632.pdf>

 Beetham, D., Parliament and Democracy in the Twenty-First Century: A
Guide to Good Practice (Geneva: IPU, 2006)

NDI, Committees in Legislatures: A Division of Labor, 1996, 
<http://www.accessdemocracy.org/library/030_ww_committees.pdf>

 Wisse, E.، Wisse, E., ‘Promoting Democracy: An International Exploration of
 Policy and Implementation Practice’, Netherlands Ministry of the Interior
 and Kingdom Relations, Department of Constitutional Matters and
Legislation, 2006, <http://www.oecd.org>

املعايري االإقليمية

 Global Coalition for Africa, Political Committee, The Role and Functioning
of Parliaments in Africa, Issues Paper, 
<http://www.gcacma.org/PoliticalCommittee.htm>

 Harris, I., Towards the Evolution of an Effective Parliamentary
 Administration in West Africa
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املعايري االإقليمية )تابع(

  <http://www.asgp.info/documents/،2005 ،جمعية �لأمناء �لعامون للهيئات �لربملانية

Geneva_2005/1st_conference_Nigerian.pdf

�لتقارير �خلا�سة مبوؤمتر حول �إد�رة �لربملانات و�مل�ساركة يف �لت�سريع �لذي نظمه �ملركز �لأوروبي لالأبحاث و�لوثائق �لربملانية 

<http://de.camera.it/files/pdf/dossier.pdf> ،2003 ،وجمل�ص �لنو�ب �لإيطايل (ECPRD)

معايري خا�سة ببع�ش الدول

 Hansard Society for Parliamentary Government “Making the Law: The
 report of the Hansard Society Commission on the Legislative Process,
 1993.

 Munyenyembe, R. T. C. (Hon. speaker of the National Assembly of Malawi),
 ‘The Parliament: Making Democracy Work’, Paper presented at the
 Southern Africa After Elections Regional Conference, University of
Namibia, 1995

 Namibian Parliament, ‘Consolidating Parliamentary Democracy in
Namibia’, 1995

 Zimbabwe, Parliament of, ‘Strengthening Parliamentary Democracy in
 Zimbabwe’, Foundation Report, Parliamentary Reform Commission,
May 1998

�سوؤال التقييم

ما مدى �سمولية ال�سلطات املخولة لل�سلطة الت�سريعية وفعاليتها يف مراقبة 2٫4٫3.

ال�سلطة التنفيذية واإخ�ساعها للم�ساءلة؟

ما الذي البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لقو�نني �لتي حتكم مر�قبة �ل�سلطة �لت�سريعية لل�سلطة �لتنفيذية وموظفيها و�سيا�ستها 

و�إجر�ء�تها، مبا يف ذلك �لك�سف عنها وفر�ص �لعقوبات عليها.

2( املمار�سة: معاينة مدى فعالية �إجر�ء�ت �ملر�قبة و�لتدقيق �لفعلية؛ و��ستقاللية �ملعلومات �حلكومية و�خلدمات 

�لإح�سائية؛ و�إمكانية و�سول �لنو�ب �إىل خرب�ت �ملنظمات غري �حلكومية؛ ودور �للجان �لربملانية وفعاليتها؛ 

و�لتغطية �لإعالمية للن�ساط �لت�سريعي.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �ل�ستثناء�ت من عملية �ملر�قبة، عدم كفاية �ل�سلطات �لتي متنح حق �ل�ستجو�ب �أو فر�ص 

�لعقوبات، �سجل حالت �لإخفاق �لذريع.

م�سادر عامة

 Banks, A. and Muller, C. (eds), Political Handbook of the World 1998 (New
York: CSA Publications, 1998)
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م�سادر عامة )تابع(

 Inter-American Development Bank, ‘Political Parties, Legislatures, and
 Presidents’, in Economic and Social Progress in Latin America, 2006
Report, 2006 (chapter 3), 
<http://www.iadb.org/res/ipes/2006/chapter3.cfm>

 IPU, Constitutional and Parliamentary Information (biannual); The
Parliamentary Mandate (Geneva: IPU, 2000);

Parline Database, <http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp>

Public Law Gateway database based at the University of Tasmania, 
<http://www.foi.law.utas.edu.au/active/index.html>

 Salih, M. (ed.), African Parliaments: Between Governance and Government
(New York: Palgrave Macmillan, 2005)

لكرتون�ية لالإد�رة �لعامة و�ملالية �لعامة (UNPAN)، م�ستند�ت وقو�عد بيانات دولية  م�م �مل�تحدة �لإ �س�بكة �لأ

<http://www.unpan.org> ،و�إقليمية وحملية حول �لقيم �لأخالقية و�ل�سفافية و�مل�ساءلة

 University College London, Department of Political Science, Constitution
Unit, ‘Constitutional Watchdogs’, Briefing Paper, March 1997

�حلركة �لعاملية من �أجل �لدميقر�طية، م�ستند�ت وقاعدة بيانات للمنظمات �لعاملة يف جمال �ل�سفافية و�مل�ساءلة

معايري املمار�سة اجليدة

ر�جع 2٫4٫2

املعايري الدولية

UNDP, Parliamentary Development Practice Note, 2003, 
<http://www.undp.org/governance/docs/ParlPN_ENGLISH.pdf>

World Bank, Features and Functions of Supreme Audit Institutions, 2001, 
<http://www1.worldbank.org/prem/ PREMNotes/premnote59.pdf>

IPU, Parline Database Module on Parliamentary Oversight, 2006, 
<http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp>

IPU and UNDP, Ten Years of Strengthening Parliaments in Africa, 1991–
2000: Lessons Learnt and the Way Forward, 2003, 
<http://www.ipu.org/pdf/publications/africa2000_en.pdf>

 NDI, The Role and Effectiveness of the Ombudsman Institution, 2005;
 Strengthening Legislative Capacity in Legislative–Executive Relations,
2000; Committees in Legislatures: A Division of Labor,1996, 
<http://www.accessdemocracy.org>
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املعايري الدولية )تابع(

 Pelizzo, R., Stapenhurst, R. and Olson, D. (eds), Trends in Parliamentary
Oversight (Washington, DC: World Bank Institute, 2004), 
<http://siteresources.worldbank.org/ WBI/
ResourcesTrendsinParliamentary Oversight-FINAL.pdf>

 Pelizzo, R. and Stapenhurst, R. (eds), Legislatures and Oversight
(Washington, DC: World Bank Institute, 2004), <http://siteresources.
worldbank.org/ EXTPARLIAMENTARIANS/Resources/ Legislatures_and_
Oversight.pdf>

USAID, Handbook on Legislative Strengthening, 2000, 
<http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/
publications/pdfs/pnacf632.pdf>

 Gay, O. and Winetrobe, B., Parliamentary Audit: The Audit Committee in
 Comparative Context. A Report to the Audit Committee of the Scottish
Parliament, 2003, <http://www.scottish.parliament.uk/ business/
committees/historic/audit/ reports-03/aur03-legacy-02.htm>

املعايري االإقليمية

 OECD, ‘Relations between Supreme Audit Institutions and Parliamentary
Committees’, 2002, 
<http://appli1.oecd.org/olis/2002doc.nsf/linkto/ccnm-gov-sigma(2002)1>

 Commonwealth Parliamentary Association, Administration and Financing of
Parliament: A Study Group Report, 2005, 
 <http://www.cpahq.org/AdministrationandFinancingof
ParliamentStudyGroupReport_pdf_media_public.aspx>;

 Study Group on the Administration and Financing of Parliament:
 Key Recommendations, 2005, <http://www.cpahq.org/
Theadministrationandfinancingof Parliaments_pdf_media_public.aspx>

 Global Coalition for Africa, Political Committee, The Role and Functioning
of Parliaments in Africa, Issues Paper, 
<http://www.gcacma.org/PoliticalCommittee.htm>

   Harris, I., Towards the Evolution of an Effective Parliamentary
 Administration in West Africa, Association of Secretaries General
 of Parliaments, 2005, <http://www.asgp.info/documents/
Geneva_2005/1st_conference_Nigerian.pdf>
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املعايري االإقليمية )تابع(

�لتقارير �خلا�سة مبوؤمتر حول �إد�رة �لربملانات و�مل�ساركة يف �لت�سريع �لذي نظمه �ملركز �لأوروبي لالأبحاث و�لوثائق 

 �لربملانية (ECPRD)  جمل�ص �لنو�ب �لإيطايل، 2003

<http://de.camera.it/files/pdf/dossier.pdf>

معايري خا�سة ببع�ش الدول

 Munyenyembe, R. T. C. (Hon. speaker of the National Assembly of Malawi),
 ‘The Parliament: Making Democracy Work’, Paper presented at the
 Southern Africa After Elections Regional Conference, University of
Namibia, 1995
 Parliamentary Reform Commission, ‘Strengthening Parliamentary
 Democracy in Zimbabwe’, Foundation Report, Parliament of Zimbabwe,
May 1998
 UK House of Commons, Liaison Committee, Shifting the Balance: Select
 Committees and the Executive, First Report of the Liaison Committee,
session 1999/2000, HC 300 (London: The Stationary Office, 2000)
 UK House of Commons, Procedure Committee, The Working of the Select
Committee, session 1989/90, HC 19 (London: HMSO, 1990)
 UK House of Commons, Public Service Committee, Ministerial
 Accountability and Responsibility, session 1995/96, HC 313 (London:
HMSO, 1996)
 Report on Parliamentary Oversight and Accountability, prepared by Hugh
 Corder, Saras Jagwanth and Fred Soltau, Faculty of Law, University of
Cape Town, July 1999, 
 <http://www.pmg.org.za/bills/oversight&account.htm>, hosted by
theParliamentary Monitoring Group, SouthAfrica (accessed 5 July 2000)

�سوؤال التقييم

ما مدى �سرامة االإجراءات املتبعة للت�سديق على عمليات فر�ش ال�سرائب 2٫4٫4.

واالإنفاق العام واالإ�سراف عليها؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لقو�نني �لتي حتكم فر�ص �ل�سر�ئب و�لإنفاق �لعام، مبا يف ذلك م�ستوى حرية �لت�سرف 

�لذي تتمتع به �ل�سلطة �لتنفيذية و�لتد�بري �لتي يتم �تخاذها �سد �لتهرب من دفع �ل�سر�ئب.

2( املمار�سة: معاينة مدى فعالية عملية �لتدقيق يف �سوؤون �لأمو�ل �لعامة، مبا يف ذلك ��ستقاللية هيئات �لتدقيق 

و�ملحا�سبة؛ وفعالية نظام حت�سيل �ل�سر�ئب.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقيق يف حالت �لحتيال �أو �سوء �لت�سرف، �أو �نعد�م �ل�سفافية فيما يتعلق بالإنفاق 

�لعام؛ م�ستويات �لتهرب من دفع �ل�سر�ئب، مت�سمنة �لأ�سو�ق �ملو�زية.
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م�سادر عامة

م�سادر عاملية

Economist Intelligence Unit, Country reports, <http://www.eiu.com/>

 Eldis Gateway to Development Information, database on finance policy,
<http://www.eldis.org/>

 IMF, Working Papers, <http://www.imf.org>; World Economic Outlook
Database, IMF, September 2006

 International Budget Project, Research theme on legislatures and budget
oversight, <http://www.internationalbudget.org>;

International Budget Project, Open Budget Initiative 2006, 
<http://www.openbudgetindex.org/>

International Political Economy Network، 
<http://www.isanet.org/sections/ipe/>

IPU, Constitutional and Parliamentary Information (biannual)

لكرتون�ية لالإد�رة �لعامة و�ملالية �لعامة (UNPAN)، م�ستند�ت وقو�عد بيانات دولية  م�م �مل�تحدة �لإ �س�بكة �لأ

<http://www.unpan.org> ،و�إقليمية وحملية حول �ملالية �لعامة و�ملو�رد �لعامة

Warwick Economics Research Paper Series, 
<http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/papers/>

 World Bank, World Development Indicators 2006, World Bank, 2006,
<http://www.worldbank.org/data>;

  �لبنك �لدويل، تقارير �للتز�م باملعايري و�لنظم (ROSCs) عن �ل�سفافية �ملالية،

<http://www.worldbank.org/ ifa/rosc.html> 

�حلركة �لعاملية من �أجل �لدميقر�طية، م�ستند�ت وقاعدة بيانات للموؤ�س�سات �لعاملة يف جمال �ل�سفافية و�مل�ساءلة 

<http://www.wmd.org/> ،و��ستخد�م �ملعلومات و�لو�سول �إليها

م�سادر اإقليمية

<http://www.adb.org> (ADB) ،بنك �لتنمية �لآ�سيوي

Atelier de Recherches Théoriques François Perroux، <http://www.univ-mlv.
fr/ artfperroux/>

 Center for Latin American Studies, Georgetown University, Political
Database of the Americas, <http://pdba.georgetown.edu/>

 Global Coalition for Africa, Economic Committee, Enhancing the
Investment Environment in Africa, <http://www.gcacma.org>
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م�سادر اإقليمية )تابع(

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية- م�سروع �ملكتب �لوطني للبحوث �لقت�سادية (NBER) حول تدهور �أ�سعار �ل�سرف يف 

   <http://www.nber.org/crisis/> ،بلد�ن �لأ�سو�ق �لنا�سئة

 منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية، �سفحات ويب حول �ملالية �لعامة و�لإد�رة و�لإ�سالح �لتنظيمي،

<http://www.oecd.org>

 Pacific-Basin Finance Journal, a forum for the publication of academic
research on the capital markets of the Asia–Pacific countries, 
<http://www.elsevier.com>

 Salih, M. (ed.), African Parliaments: Between Governance and Government
(New York: Palgrave Macmillan, 2005)

 UK Evaluation Society site, <http://www.evaluation.org.uk/>. (Members
 represent a range of inquiry fields including social services, economic
 development, education, science and technology, and healthcare
management and policy.)

معايري املمار�سة اجليدة

The 12 core standards from the Financial Stability Forum 
 (<http://www.fsforum.org>), contained in the Compendium of Standards
(over 65 in total), apply

حول التنظيم واالإ�سراف املايل

 Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), Core Principles of
Effective Banking Supervision, 2006

<http://www.fasb.org> ،موؤ�س�سة �ملحا�سبة �ملالية - جمل�ص �ملعايري �ملحا�سبية �حلكومي

 International Association of Insurance Supervisors (IAIS), Insurance Supervisory
Principles (on insurance supervision), <http://www.iaisweb.org>

 International Organization of Securities Commissions (IOSCO), Objectives
and Principles of Securities Regulation, <http://www.iosco.org>

 Association of Secretaries General of Parliaments, ‘The Parliamentary
 Budget’, in Constitutional and Parliamentary Information, No. 161, 1991,
<http://www.asgp.info/Publications/CPI-English/1991_162_01-e.pdf>;

 ‘The Administrative and Financial Autonomy of Parliamentary Assemblies’,
in Constitutional and Parliamentary Information, No. 177, 1999, 
<http://www.asgp.info/Publications/CPI-English/1999_177_02-e.pdf>

 NDI, ‘Legislatures and the Budget Process: An International Survey’,
Legislative Research Series, 2003, <http://www.accessdemocracy.org>
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حول التنظيم واالإ�سراف املايل )تابع(

 Pelizzo, R., Sahgal, V., Stapenhurst, R. and Woodley, W., ‘Scrutinizing
   Public Expenditures: Assessing the Performance of Public Accounts
Committees’

 World Bank, 2005 Krafchik, W., J., Legislatures and Budget Oversight: Best
Practices، 2004, <http://www.revenuewatch.org/reports/kazakhstan_
parliament_budget_forum.pd>

 Commonwealth Parliamentary Association, Parliamentary Oversight
 of Finance and the Budgetary Process: Report of a Commonwealth
 Parliamentary Association Workshop, Nairobi, Kenya, 10–14
December, 2001, <http://www.cpahq.org/uploadstore/docs/
parliamentaryoversightoffinance.pdf>

 NDI, Legislatures and the Budget Process: An International Survey, 2003,
<http://www.accessdemocracy.org/library/1651_gov_budget_093103.pdf>

 Santiso, C., Budget Institutions and Fiscal Responsibility: Parliaments
 and the Political Economy of the Budget Process in Latin America,
World Bank Institute, 2005, <http://siteresources.worldbank.org/WBI/
Resources/Budget_Institutions_and_fiscal_responsibility_FINAL.pdf>

 Wehner, J., Back from the Sidelines? Redefining the Contribution of
 Legislatures to the Budget Cycle (Washington, DC: World Bank Institute,
2004), <http://siteresources.worldbank.org/EXTPARLIAMENTARIANS/
Resources/Back_from_the_Sidelines_Joachim_Wehner.pdf>

حول ال�سيا�سة الكلية و�سفافية البيانات

MF, Code of Good Practices in Fiscal Transparency, 2001;

ميثاق �ملمار�سات �جليدة ل�سفافية �ل�سيا�سات �لنقدية و�ملالية، 1999؛

 معيار ن�سر �لبيانات �خلا�سة/معيار ن�سر �لبيانات �لعامة،

<http://dsbb.imf.org/Applications/web/dsbbhome/>

حول البنية االأ�سا�سية املوؤ�س�سية والت�سويقية

World Bank, Guidelines on Insolvency Regimes, 2001

 Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS), Core Principles for
Systematically Important Payment Systems, 2001

 Financial Action Task Force (FATF), The Forty Recommendations of the
Financial Action Task Force, 2003 (on market integrity), 
<http://www.fatf-gafi.org>
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حول البنية االأ�سا�سية املوؤ�س�سية والت�سويقية )تابع(

 International Accounting Standards Committee (IASC), International
 Accounting Standards (IAS) and International Financial Reporting
Standards (IFRS), <http://www.iasb.org>

 International Federation of Accountants (IFAC), International Standards on
Auditing (ISA), <http://www.ifac.org/Guidance/>

�سوؤال التقييم

ما هو م�ستوى احلرية التي تتمتع بها كافة االأحزاب واملجموعات لتنظيم 2٫4٫5.

�سفوفها حتت لواء الربملان اأو ال�سلطة الت�سريعية وامل�ساركة يف اأعمالها؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لأ�س�ص �لقانونية �أو �لد�ستورية �لتي متنح لالأحز�ب و�ملجموعات �لأخرى �حلق يف تنظيم 

�سفوفها يف �إطار �ل�سلطة �لت�سريعية و�مل�ساركة يف �أعمالها، �لنتباه �إىل دور �أحز�ب �لأقلية/�ملعار�سة، جمموعات 

�لتنظيم �لذ�تي مثل �ملجموعات �لن�سائية وغريها.

2( املمار�سة: معاينة نطاق �لفر�ص �ملمنوحة لأحز�ب �لأقلية �أو �ملعار�سة للمبادرة بالنقا�ص، وتقدمي �لت�سريعات و�مل�ساركة 

يف عمل �للجان، وما �إىل ذلك. هل تقوم بدور �أ�سا�سي، وهل لها �لقدرة على �لتاأثري على جد�ول �لأعمال و�لنتائج؟

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقيق يف �أدلة على وجود عو�ئق ر�سمية،  وجود �لرتهيب، �أو منع ��ستخد�م �ملعلومات 

و�لو�سول �إليها، �لخ.

م�سادر عامة

 Agence de la Francophonie with the Banque Internationale d’Information
sur les Etats Francophones، <http://www.francophonie.org/>

 Foweraker, J. and Landman, T., Citizenship Rights and Social Movements
(Oxford: Oxford University Press, 1997)

<http://www.iknowpolitics.org/> ،ل�سبكة �لعاملية للمعرفة حول �لن�ساء يف �ل�سيا�سة�

International Directory of Government (London: Europa Publications, 1995)

 Salih, M. and Nordlund, P., Political Parties in Africa: Challenges for
Sustained Multiparty Democracy (Stockholm: International IDEA, 2007);

 Stojarová, Vera, Sedo, Jakub, Kopecek, Lubomír and Chytilek, Roman,
 Political Parties in Central and Eastern Europe: In Search of Consolidation
(Stockholm: International IDEA, 2007);
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م�سادر عامة )تابع(

 Suri, K. C. et al., Political Parties in South Asia: The Challenge of Change
(Stockholm: International IDEA, 2007)

 IPU, Parliamentary Seminar, Relations between Majority and Minority
 Parties in African Parliaments, Report of a seminar that took place in
Libreville (Gabon) on 17–19 May 1999, <http://www.ipu.org>;

The Parliamentary Mandate, 2000;

 Workshop on Multi-Party Government, Suva, Fiji, 26–28 May 1998, on the
workings of multi-party cabinets, <http://www.ipu.org>

ا 2٫1٫5. ر�جع �أي�سً

معايري املمار�سة اجليدة

  Fourth World Conference on Women, Beijing Platform for Action,
 eptember 1995, Strategic Objectives and Actions on Women in Power
and Decision Making

 IPU, Guidelines on the Rights and Duties of the Opposition in Parliament,
1999, <http://www.ipu.org/splz-e/gabon.htm>

 The Commonwealth, Commonwealth (Latimer House) Principles on
the Three Branches of Government, 2002, <http://www.cpahq.org/
CommonwealthPrinciplesonThreeArmsofGovernment_pdf_media_
public.aspx>;

 The Role of the Opposition, Report of a workshop on the rights and
responsibilities of the opposition, <http://www.thecommonwealth.org>

 Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v. Turkey, 13 February 2003,
 Judgement, European Court of Human Rights, on the role of political
 parties in opposition to promote freedom of expression and ensuring
pluralism through non-violent means

 Dias, M., ‘Fig Leaves or Guardians of Democracy: The Role of Opposition
 Parties’, Paper presented at the Southern Africa After Elections Regional
Conference, University of Namibia, 1995

ا 2٫1٫5. ر�جع �أي�سً
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�سوؤال التقييم

ما مدى �سمولية االإجراءات التي يتخذها الربملان اأو ال�سلطة الت�سريعية 2٫4٫6.

ال�ست�سارة اجلمهور واأ�سحاب امل�سالح املختلفة يف نطاق اأعماله؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لأ�سا�ص �لقانوين �لذي يحدد م�سوؤوليات �لربملان �أو �ل�سلطة �لت�سريعية �ملتعلقة با�ست�سارة 

�جلمهور على �مل�ستوى �لفردي وعرب �ملنظمات �لتمثيلية، يف �لت�سريع وجلان �لتحقيق وحتقيقات �للجان وما �إىل 

ذلك.

2( املمار�سة: �لتحقيق يف مدى منهجية هذه �ل�ست�سار�ت و�سفافيتها و�سموليتها على �أر�ص �لو�قع. هل يتم �إبالغ 

�جلمهور ب�سكل م�سبق كما ينبغي؟ هل تت�سم �إجر�ء�ت تقدمي �لطلبات بالب�ساطة و�ل�سهولة؟

م�سادر  عامة

C2C, Research Centre on Direct Democracy, <http://c2d.unige.ch/>

E-Studies, database of legislation and activities of the European Parliament,
<http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do>

 International Budget Project, research theme on transparency and
participation in the budget process, <http://www.internationalbudget.org>

 IPU, Regional Seminar for English-speaking African Parliaments, 22–24
May 2000, Nairobi (Kenya), 2000, 
<http://www.ipu.org/pdf/publications/nairobi_en.pdf>;

 Regional Seminar for ASEAN+3 Parliaments, 23 to 25 July 2002, Manila
(Philippines), 2002, <http://www.ipu.org/PDF/publications/manila02_en.pdf>;

 Regional Seminar for parliaments of South-west Asia, 26 to 28 May 2003,
Colombo (Sri Lanka), 2004, 
<http://www.ipu.org/PDF/publications/colombo_en.pdf>

 Kurtz, K., ‘Legislatures and Citizens: Communications Between
 Representatives and Their Constituents’, produced for USAID G/DG
 by the National Conference of State Legislatures and the Research
Foundation of the State University of New York, Albany, NY, 1997

 Olson, D., Democratic Legislative Institutions: A Comparative View
 (Armonk, NY: M. E. Sharpe Inc., 1994) Salih, M. (ed.), African
 Parliaments: Between Governance and Government (New York: Palgrave
Macmillan, 2005)
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معايري املمار�سة اجليدة

 Beetham, D., Parliament and Democracy in the Twenty-First Century: A
Guide to Good Practice (Geneva: IPU, 2006)

UNDP, The Legislature and Constituency Relations (no date), 
<http://www.undp.org/governance/docs/Parl-Pub-constrelat.htm>

 UNDP and NDI, Strengthening Parliamentary Involvement in the Poverty
 Reduction Strategy Process and the Millennium Development Goals:
 Parliamentary Civic Collaboration for Monitoring Poverty Reduction
Initiatives, Parliaments and Poverty Series Toolkit No. 2, 2004;

 UNDP and NDI, Strengthening Parliamentary Involvement in the Poverty
 Reduction Strategy Process and the Millennium Development Goals:
 Legislative Public Outreach on Poverty Issues, Parliaments and Poverty
Series Toolkit No. 3, 2004;

 UNDP and NDI, Guidebook on Strengthening the Representative Capacity
of Legislatures, 2001, <http://www.accessdemocracy.org>

 IPU, UNDP, World Bank Institute and UNIFEM, Handbook: Parliament, the
Budget and Gender, 2004, 
<http://www.ipu.org/PDF/publications/budget_en.pdf>

World Bank, The World Bank Participation Sourcebook, 1996, 
<http://www.worldbank.org/wbi/sourcebook/sbhome.htm>;

 World Bank, Participatory Development and the World Bank: Potential
Directions for Change, Vol. 1, World Bank Discussion Paper WDP183, 1992

 Hansard Society for Parliamentary Government، “Making the Law: The
 Report of the Hansard Society Commission on the Legislative Process”،
,1993

 Krafchik, W., Can Civil Society Add Value to Budget Decision-making? A
 Description of Civil Society Budget Work (no date), International Budget
Project, 
<http://www.internationalbudget.org/resources/library/civilsociety.pdf>

 NDI and Namibian Parliament, Public Participation in the Legislation
Process, 2001, 
<http://www.accessdemocracy.org/library/1408_na_publicpart_093101.pdf>;

 NDI, Constituency Handbook for Elected Representatives in Namibia, 2002,
<http://www.accessdemocracy.org/library/1376_na_constituencyhdbk.pdf>
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معايري املمار�سة اجليدة )تابع(

 Scottish Executive, Involving Civil Society in the Work of Parliaments,
Scottish Office, 2000

 Chiwandamira, L., Overland, L. and Gilbert, S., The Power Is the People’s:
 Citizen Participation in Parliamentary Processes in Lesotho, Lesotho
Parliament and IDASA, 2006;

 Overland, L., Chiwandamira, L. and Gilbert, S., The Power Is the People’s:
 Citizen Participation in Parliamentary Processes in Zambia, Zambian
Parliament and IDASA, 2006, <http://www.eldis.org>

ا 2٫3٫3 ر�جع �أي�سً

�سوؤال التقييم

اإىل اأي مدى يحظى الناخبون بفر�ش التوا�سل مع ممثليهم املنتخبني؟2٫4٫7.

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لتز�مات �ملمثلني �ملنتخبني مبنح �لفر�سة للناخبني بالتو��سل معهم، وم�ستوى �لت�سهيالت 

�ملتوفرة لديهم لتنفيذ هذه �خلدمة.

2( املمار�سة: معاينة �لإمكانيات �لفعلية للناخبني للو�سول �إىل ممثليهم �ملنتخبني.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقيق يف �لبيانات �لتي ت�سري �إىل ن�سبة عدم �لر�سا جتاه �ملمثلني �ملنتخبني.

م�سادر عامة

C2C، Research Centre on Direct Democracy, <http://c2d.unige.ch>

 ميكن ��ستخد�م �مل�سادر �ملحلية. من �مل�سادر �لعامة �ملفيدة يف هذ� �ل�ساأن: �لحتاد �لربملاين �لدويل،

<http://www.ipu.org> 

 Kurtz, K., ‘Legislatures and Citizens: Communications Between
 Representatives and Their Constituents’, Produced for USAID G/DG
 by the National Conference of State Legislatures and the Research
Foundation of the State University of New York, Albany, NY, 1997

(NDI), <http://www.ndi.org/> ملعهد �لوطني �لدميقر�طي لل�سوؤون �لدولية�

 Olson, D., Democratic Legislative Institutions: A Comparative View
(Armonk, NY: M. E. Sharpe Inc., 1994)
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معايري املمار�سة اجليدة

 Beetham, D., Parliament and Democracy in the Twenty-First Century: A
Guide to Good Practice (Geneva: IPU, 2006)

 Searing, D., ‘The Role of the Good Constituency Member and the Practice
of Representation in Great Britain’, Journal of Politics, 1985, pp. 348–81

 UNDP, ‘A Concept Paper on Legislatures and Good Governance’, Based on
a paper prepared by J. K. Johnson and R. T. Nakamura for UNDP, 1999;

‘The Legislature and Constituency Relations’, <http://www.undp.org>

 UNDP and NDI, Guidebook on Strengthening the Representative Capacity
of Legislatures, 2001, <http://www.accessdemocracy.org>

�سوؤال التقييم

 اإىل اأي مدى يوفر الربملان اأو ال�سلطة الت�سريعية و�سائل جيدة للت�ساور والنقا�ش 2٫4٫8.

حول املو�سوعات التي تهم الراأي العام؟

ما الذي يجب البحث عنه

معاينة م�ستوى فعالية �لربملان �أو �ل�سلطة �لت�سريعية فيما يتعلق بالنقا�ص حول مو�سوعات تهم �جلمهور، مع �لأخذ 

بعني �لعتبار تخ�سي�ص �لوقت �لكايف للنقا�ص، و�سمولية كافة وجهات �لنظر ونقاط �حلو�ر، وم�ستوى �حل�سور، 

وغريها.

م�سادر عامة

 Center for Latin American Studies, Georgetown University, Political
Database of the Americas, <http://pdba.georgetown.edu/>

 Governance and Social Development Resource Centre, UK DFID, database
on effective legislatures, <http://www.gsdrc.org>

IPU, Constitutional and Parliamentary Information (biannual);

Human Rights of Parliamentarians (Committee of IPU), 
 <http://www.ipu.org/iss-e/hr-law.htm>; Parliaments of the World: A
 Comparative Reference Compendium (Aldershot: Gower, 1986); Parline
Database, <http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp>;

 قاعدة بيانات Parlit، قاعدة بيانات على �سبكة �لإنرتنت تت�سمن معلومات حول �لربملانات،

<http://www.ipu.org/parlit-e/parlitsearch.asp> 
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معايري املمار�سة اجليدة

 Commonwealth Parliamentary Association, Latimer House Guidelines for
the Commonwealth, 1998, <http://www.cpahq.org>

 Global Coalition for Africa, Political Committee, The Role and Functioning
of Parliaments in Africa, Issues Paper, 
<http://www.gcacma.org/PoliticalCommittee.htm>

IPU and UNDP, Ten Years of Strengthening Parliaments in Africa, 1991–
2000: Lessons Learnt and the Way Forward, 2003, 
<http://www.ipu.org/pdf/publications/africa2000_en.pdf>

 Beetham, D., Parliament and Democracy in the Twenty-First Century: A
Guide to Good Practice (Geneva: IPU, 2006)

ال�سيطرة املدنية على اجلي�ش وال�سرطة2٫5.

�سوؤال  رئي�سي: هل يخ�سع اجلي�ش وال�سرطة لل�سيطرة املدنية؟

�سوؤال التقييم

ما مدى فعالية ال�سيطرة املدنية على القوات امل�سلحة، واإىل اأي حد تعترب احلياة 2٫5٫1.

ال�سيا�سية م�ستقلة عن املوؤ�س�سة الع�سكرية؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لقو�نني �لتي حتكم �ل�سيطرة �ملدنية وم�ساءلة �لقو�ت �ملُ�سلحة، مبا يف ذلك �أي ح�سانة تتمتع 

بها �لأخرية.

2( املمار�سة: فح�ص مدى فعالية �إجر�ء�ت �ل�سيطرة �ملدنية و�مل�ساءلة على �أر�ص �لو�قع.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقيق يف بيانات حول حماولت �نقالب �سيا�سي، نظم �حلكم �لع�سكري؛ حول 

�لع�سكريني، �حلاليني �أو �ل�سابقني، �لذين ي�سغلون منا�سب �سيا�سية رفيعة �مل�ستوى؛ حول جمالت �لقر�ر �ل�سيا�سي 

�خلا�سعة لل�سيطرة �لع�سكرية �أو حق �لرف�ص؛ وحول �لنز�عات بني �ل�سلطات �ملدنية و�لع�سكرية.

م�سادر عامة

م�سادر عاملية

 Amnesty International, Conscientious Objection to Military Service
(London: Amnesty International, January 1991)

 Andrade, J., World Police and Paramilitary Forces (New York: Stockton
Press, 1985)
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م�سادر عاملية )تابع(

 Carnovale, Marco, “NATO Partners and Allies: Civil–Military Relations and
Democratic Control of the Armed Forces”, 1997, 
<http://www.nato.int/docu/review/1997/9702-9.htm>

<http://www.ccmr-bg.org> ،بلغر�د ،(CCMR) مركز �لعالقات �ملدنية - �لع�سكرية

<http://www.cis.ethz.ch> ،)�مركز �لدر��سات �ملقارنة و�لدولية )�سوي�سر 

 Center for Security Studies and Conflict Research, Swiss Federal Institute of
Technology, <http://www.fsk.ethz.ch>

 Eldis Gateway to Development Information, database on conflict and
security, <http://www.eldis.org/>

<http://www.dcaf.ch/ index.htm> ،مركز جنيف للرقابة �لدميقر�طية على �لقو�ت �مل�سلحة

Glaobal Facilitation Network for Security Sector Reform, 
<http://www.ssrnetwork.net>

(ISS), <http://www.iss.co.za> معهد �لدر��سات �لأمنية

<http://www.iwpr.net> ،معهد �سحافة �حلرب و�ل�سالم

(IISS), <http://www.iiss.org> ملعهد �لدويل للدر��سات �لإ�سرت�تيجية�

(PRIO), <http://www.prio.no> معهد بحوث �ل�سالم �لدويل، �أو�سلو

 �لر�بطة �لدولية للقانون �لع�سكري وقانون �حلرب، مقرها مبنى Palais du Justice يف بروك�سل،

<http://www.soc-mil-law.org/> 

<http://www.iusafs.org/> ،ندوة جامعية حول �لقو�ت �مل�سلحة و�ملجتمع

 NDI, Research programme on civilian oversight of the armed forces and the
police, <http://www.ndi.org>

 Official Academic Institutions and University Organizations (Institut des
Hautes Etudes de Défense Nationale), <http://www.ihedn.fr>

Partnership for Democratic Governance and Security (PDGS), 
<http://www.pdgs.org.ar>

Post-Soviet Armies Newsletter, <http://www.psan.org/>

(SIPRI), <http://www.sipri.org> معهد �ستوكهومل �لدويل لبحوث �ل�سالم

Transnational Foundation for Peace and Future Research, 
<http://www.transnational.org>



221

�ملوؤ�س�سة �لدولية للدميقر�طية و�لنتخابات

اأفريقيا وال�سرق االأو�سط

(ACCORD), <http://www.accord.org.za> ملركز �لأفريقي لف�ص �لنز�عات بطريق �سلمية�

<http://www.africacenter.org/> ،ملركز �لأفريقي للدر��سات �لإ�سرت�تيجية�

(ECSSR), <http://www.ecssr.ac.ae> مركز �لإمار�ت للدر��سات و�لبحوث �لإ�سرت�تيجية

االأمريكتان

(FOCAL), <http://www.focal.ca> ملوؤ�س�سة �لكندية لالأمريكتني�

(CIIA), <http://www.ciia.org> ملعهد �لكندي لل�سوؤون �لدولية�

(CISS), <http://www.ciss.ca> ملعهد �لكندي للدر��سات �لإ�سرت�تيجية�

Centro de Estudios Estratégicos (Secretaría de Asuntos Estratégicos), Brazil

Centro de Investigación para la paz (Fundación Hogar del Empleado), 
<http://www.fuhem.es/portal/areas/paz/>

Fundación Foro del Sur, Argentina, <http://www.forosur.com.ar>

 Núcleo de Estudos Estratégicos (NEE), Universidade Estadual de
Campinhas, Brazil, <http://www.unicamp.br/nee>

 Seguridad Estratégica Regional en el 2000 (Seren el 2000), Argentina,
<http://www.ser2000.org.ar>

اآ�سيا

<http://www.ipcs.org> ،لهند� ،(IPCS) معهد در��سات �ل�سالم و�لنز�ع

<http://www.isis.org.my> ،ماليزيا ،(ISIS) معهد �لدر��سات �لإ�سرت�تيجية و�لدولية

اأوروبا

 Berghof Research Center for Constructive Conflict Management, Germany,
<http://www.berghof-center.org>

(BICC), <http://www.bicc.de> مركز بون �لدويل للتحول

(BASIC), <http://www.basicint.org> ملعهد �لربيطاين �لأمريكي ملعلومات �لأمن�

<http://www.cipdd.org> ،جورجيا ،(CIPDD) ملعهد �لقوقازي لل�سالم و�لدميقر�طية و�لتنمية�

Center for Peace, Conversion and Foreign Policy of Ukraine, 
 <http://cpcfpu.org.ua/en/>

Center for Peace, Non-violence and Human Rights, Croatia, 
<http://www.centar-za-mir.hr/engonama.php>
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اأوروبا )تابع(

 Civil–Military Relations in Central and Eastern Europe، Internet Resource
Centre <http://www.bris.ac.uk/Depts/GRC/CMR/ Default.htm>

 Groupe de Recherché et d’information sur la paix et la sécurité, Belgium,
<http://www.grip.org>

<http://www.iir.cz/> ،جمهورية �لت�سيك ،(IIR) ”معهد �لعالقات �لدولية “بر�غ

Institut Français des Relations Internationales, <http://www.ifri.org>

<http://www.clingendael.nl> ،”ملعهد �لهولندي للعالقات �لدولية “كلنغند�ل�

OSCE, The OSCE Handbook, 3rd edn, 2000, <http://www.osce.org>

Peace Research and European Security Studies, Germany, 
<http://www.afes-press.de>

معايري املمار�سة اجليدة

املعايري االإقليمية

�ملجموعة �لقت�سادية لدول غرب �أفريقيا )�يكو��ص(، �لربوتوكول �ملتعلق باآلية منع ن�سوب �ل�سر�عات و�إد�رتها 

وف�سها و�حلفاظ على �ل�سالم و�لأمن - ، 1999؛

 Protocol A/SP1/12/01 on Democracy and Good Governance
 Supplementary to the Protocol relating to the Mechanism for Conflict
 Prevention, Management, Resolution, Peacekeeping and Security, 2001,
articles 19–24
منظمة �لوحدة �لأفريقية، �إعالن حول �إطار عمل ��ستجابة منظمة �لوحدة �لأفريقية للتغيري�ت غري �لد�ستورية على 

2000 ،AHG 5 (X X XVI) حلكومة - ، �إعالن�

موؤمتر �لأمن و�لتعاون �لأوروبي (CSCE)، معاهدة �لقو�ت �مل�سلحة �لتقليدية يف �أوروبا -، ت�سرين �لثاين 1990؛

�تفاقية تعديل معاهدة �لقو�ت �مل�سلحة �لتقليدية يف �أوروبا - ، ت�سرين �لثاين 1990؛

�لوثيقة �خلتامية للمفاو�سات حول قوة وعدد �أفر�د �لقو�ت �مل�سلحة �لتقليدية يف �أوروبا - ، هل�سنكي، 1992؛

�لوثيقة �لنهائية ملوؤمتر �لدول �مل�ساركة يف معاهدة �لقو�ت �مل�سلحة �لتقليدية يف �أوروبا - ، ت�سرين �لثاين 1990؛

 Valetta تقرير حول �جتماع خرب�ء موؤمتر �لأمن و�لتعاون �لأوروبي حول �لت�سوية �ل�سلمية للمنازعات- ، فاليتا

1991؛ �تفاقية �ل�سماء �ملفتوحة

 Born, H. and Leigh, I., Handbook on Making Intelligence Accountable
 (Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces,
2005);

 Born, H. and Leigh, I., Handbook on Human Rights and Fundamental
 Freedoms of Armed Forces Personnel (Geneva: Geneva Centre for the
Democratic Control of Armed Forces, 2007)
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 �سوؤال التقييم

 اإىل اأي حد تخ�سع ال�سرطة واخلدمات االأمنية للم�ساءلة العامة حول 2٫5٫2.

اأن�سطتها؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لقو�نني �لتي حتكم عمل  �ل�سرطة وموؤ�س�سات �خلدمات �لأمنية وم�ساءلتها ، مبا يف ذلك 

�أحكام ��ستخد�م �لقوة، و�لتعامل مع �مل�ستبه بهم، �نتهاك �خل�سو�سية، �إجر�ء�ت �ل�سكاوى، وهكذ�.

2( املمار�سة: معاينة فعالية �إجر�ء�ت خ�سوع �ل�سرطة وموؤ�س�سات �خلدمات �لأمنية للم�ساءلة �لعامة، و�سمان عدم 

تخطيها �ل�سلطات �لقانونية �ملخولة لها.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقيق يف بيانات حول حالت وفاة و�إ�سابات مل�ستبه بهم �أو �أ�سخا�ص ميار�سون حقوقهم 

�ملدنية و�ل�سيا�سية �لقانونية؛ وحول �لنحياز �ملنهجي و�أثناء معاملة �ملو�طنني؛ و�إ�ساءة ��ستخد�م �لقوة بجميع 

ا 1٫2٫4 و1٫3٫1. �أ�سكالها. ر�جع �أي�سً

م�سادر عامة

Alderson, J., Principled Policing (Winchester: Waterside Press, 1998)
 مركز در��سات �جلرمية و�لعد�لة - ، رو�بط عن �لعد�لة،

<http://www.kcl.ac.uk/depsta/rel/ccjs/justicelink/index.html> 

Centro de Estudios de Guatemala (CEG)

 Crawshaw, R., Cullen, S. and Williamson, T., Human Rights and Policing,
2nd rev. edn (Leiden: Martinus Nijhoff, 2006);

 Crawshaw, R. and Holmström, L., Essential Cases on Human Rights for the
Police (Leiden: Martinus Nijhoff, 2006);

 Crawshaw, R. and Holmström, L., Essential Texts on Human Rights for the
Police (Leiden: Martinus Nijhoff, 2001)

 Goldsmith, A. and Lewis, C. (eds), The Civilian Oversight of Policing
(Portland, Or.: Intl Specialized Book Service Inc., 2000)

 Governance and Social Development Resource Centre, UK DFID, database
on crime and policing, <http://www.gsdrc.org>

Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile, 
<http://mordor.seci.uchile.cl/facultades/estinter/>

International Centre for Security Analysis (ICSA), 
<http://www.kcl.ac.uk/orgs/icsa/>
International Police Association, e-mail list of National Sections, 
<http://www.ipa-iac.org>
International Relations and Security Network (ISN), 
<http://www.isn.ethz.ch/>
International Union of Police Associations, <http://www.iupa.org>
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م�سادر عامة )تابع(

<http://www.interpol.int> ،)منظمة �ل�سرطة �لدولية )�لإنرتبول

Kulmala, Marko, ‘A Guide to Information Warfare’, <http://www.futurewar.net>

 Kurian, G. T., World Encyclopedia of Police Forces and Penal Systems (New
York: Facts on File, 1989)

Law Enforcement Gays and Lesbians International (LEGAL International),
<http://members.aol.com/legalint/>

 NDI, Research programme on civilian oversight of the armed forces and the
police, <http://www.ndi.org>

 Open Society Justice Initiative, Program on Criminal Justice and Public
Security, <http://www.justiceinitiative.org>

Partnership for Democratic Governance and Security, <http://www.pdgs.org/>

Police Accountability, Promoting Civilian Oversight in Southern Africa,
<http://www.policeaccountability.co.za>

 Rauch, J. and van der Spuy, E., Police Reform in Post Conflict Africa: A
Review (Pretoria: IDASA, 2006)

VERA Institute of Justice, <http://www.vera.org/>

معايري املمار�سة اجليدة

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �ل�سرطة �ملجتمعية -، �لقر�ر رقم 169/34، 12 كانون �لأول 1979

Code of Conduct for Law Enforcement Officials, 1985
�جلماعة �لقت�سادية لدول غرب �أفريقيا )�يكو��ص(، �لربوتوكول �ملتعلق باآلية منع �لنز�عات و�إد�رتها وف�ص 

�ملنازعات و�حلفاظ على �ل�سالم و�لأمن - ، 1999؛

بروتوكول A/SP1/12/01 حول �لدميقر�طية و�حلوكمة �جليدة �ملتمم للربوتوكول �ملتعلق باآلية منع �لنز�عات 

و�إد�رتها وف�سها و�حلفاظ على �ل�سالم و�لأمن - ، 2001، �ملو�د 24-19

مبادرة تعزيز �لهياكل �لقومية و�ملوؤ�س�سات و�ملنظمات و�لتي تلعب دوًر� يف تعزيز وحماية حقوق �لإن�سان يف �ملجتمع-، 

قر�ر تبناه �ملوؤمتر �لربملاين �لدويل �لثاين و�لت�سعني، كوبنهاجن، 17 ت�سرين �لأول 1994

 Interpol, Code of Conduct for Law Enforcement Officers and Code of Ethics
for Law Enforcement Officers, <http://www.interpol.int>

 NDI, Democratic Oversight of Police Forces: Mechanisms for Accountability
and Community Policing, 2005, <http://www.accessdemocracy.org>

 Rauch, J. and van der Spuy, E., Police Reform in Post Conflict Africa: A
Review (Pretoria: IDASA, 2006) VERA Institute of Justice, 
<http://www.vera.org/>
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�سوؤال التقييم

اإىل اأي مدى يعك�ش ت�سكيل اجلي�ش وال�سرطة وموؤ�س�سات اخلدمات االأمنية 2٫5٫3.

الن�سيج االجتماعي للمجتمع؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لت�سريع ذ�ت �ل�سلة للتكوين �لجتماعي للقو�ت �مل�سلحة و�ل�سرطة وموؤ�س�سات �خلدمات 

ا 3.2.3 و3.2.4. �لأمنية، مبا يف ذلك �سروط �ل�ستثناء�ت. ر�جع �أي�سً

2( املمار�سة: معاينة كيفية تنفيذ �إجر�ء�ت �لتجنيد و�لرتقية على �أر�ص �لو�قع وتاأثريها على �لتكوين �لجتماعي 

للخدمات ذ�ت �ل�سلة، مبا يف ذلك تنفيذ �إجر�ء�ت �ل�سكاوى �لد�خلية.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقيق يف �أدلة حول �سوء متثيل فئات �جتماعية بو�سوح يف �خلدمات �ملناظرة، حيث 

ي�سمل ذلك �لرتب �لعليا؛ �لنحياز �ملنهجي �أو �لتفرقة �أو �سوء �ملعاملة جتاه فئات �جتماعية معينة �سمن �لرتبة 

�لع�سكرية ذ�تها.

م�سادر عامة

Black and Asian Police Association، <http://www.bapagmp.co.uk>

International Police Association, e-mail list of national sections, 
<http://www.ipa-iac.org>

International Union of Police Associations, <http://www.iupa.org/>

 Law Enforcement Gays and Lesbians International (LEGAL International),
<http://members.aol.com/legalint/>

معايري املمار�سة اجليدة

�تفاقية حقوق �لطفل: بروتوكول �ختياري حول م�ساركة �لأطفال يف �لنز�ع �ملُ�سلح - ، 2000

 Independent Commission on Policing for Northern Ireland (the Patten
 Commission), A New Beginning: Policing in Northern Ireland (Norwich،

1999)

�سوؤال التقييم

ما مدى احلرية التي تتمتع بها البلد من تدخل القوات الع�سكرية والقوات 2٫5٫4.

اخلا�سة والزعامات واأعمال املافيا االإجرامية؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقيق يف �أدلة حول مناطق �أو مظاهر من �حلياة �لجتماعية �لتي تقع عر�سة لعمليات 

جمموعات ت�ستخدم �لعنف �خلارج عن نطاق �لقانون؛ ووقوع حالت وفاة �أو �إ�سابات �أو �إرهاب على �أيدي هذه 

ا 1٫2٫1. �ملجموعات. ر�جع �أي�سً
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م�سادر عامة

 Andrade, J., World Police and Paramilitary Forces (New York: Stockton
Press, 1985)

 Canadian Security Intelligence Service, Transnational Criminal Activity,
Backgrounder No. 10, <http://www.csis.gc.ca/nwsrm/bckgrndrs/
bckgrndr10-eng.asp>

 (CICP), http://www.unodc.org/unodc/crime_cicp.html  مركز منع �جلرمية �لدويل

 Eldis Gateway to Development Information, database on conflict and
security, <http://www.eldis.org/>

 European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the
United Nations (HEUNI), <http://www.heuni.fi/>

Global Organised Crime Project, <http://www.csis.org/goc/> 
International Crisis Group country reports, <http://www.icg.org>

 Michigan State University Library, Criminal Justice Resources: Organized
Crime, <http://www.lib.msu.edu/harris23/crimjust/orgcrime.htm>

Terrorism Research Center, <http://www.terrorism.com>

<http://www.uncjin.org/> ،سبكة معلومات �لأمم �ملتحدة للجرمية و�لعد�لة�

US Federal Bureau of Investigation, Organized Crime, 
<http://www.fbi.gov/hq/cid/orgcrime/ocshome.htm>

<http://www.worldbank.org> ،لبنك �لدويل، برنامج �أبحاث حول �لنز�ع�

معايري املمار�سة اجليدة

املعايري الدولية

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �تفاقية �سد �جلرمية �ملنظمة �لعابرة للحدود - ، 2000، و�لربوتوكول �خلا�ص 

مبحاربة تهريب �ملهاجرين عرب �لرب و�لبحر و�جلو -، وبروتوكول منع، قمع ومعاقبة جتارة �لأ�سخا�ص، ول �سيما 

�لن�ساء و�لأطفال -، 2000، وبروتوكول حماربة �لت�سنيع غري �مل�سروع لالأ�سلحة و�أجز�ئها ومكوناتها و�لذخرية 

و�لجتار بها -، 2001؛ �تفاقية حقوق �لطفل: بروتوكول �ختياري حول م�ساركة �لأطفال يف �لنز�ع �ملُ�سلح - ، 2000

 Fourth World Conference on Women, Beijing Platform for Action,
 September 1995, Strategic Objectives and Actions on Women and
Armed Conflict

 International IDEA, Democracy and Deep-rooted Conflict: Options for
Negotiators (Stockholm: International IDEA, 1998)
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املعايري االإقليمية

ر�بطة �سعوب جنوب �سرق �آ�سيا (ASEAN)، �إعالن مانيال حول منع �جلرمية �لعابرة للحدود ومكافحتها -، 1998

�ملجل�ص �لأوروبي، �تفاقية حول غ�سيل �لأمو�ل و�لبحث عن �لعو�ئد �ملالية �لناجتة عن �جلرمية و�ل�ستيالء عليها 

وم�سادرتها وحول متويل �لإرهاب -، 2005؛

�تفاقية حول مكافحة �لإرهاب -، 2005

�جلماعة �لقت�سادية لدول غرب �أفريقيا )�يكو��ص(، �إعالن �إيقاف ��ستري�د �لأ�سلحة �خلفيفة وت�سديرها 

وت�سنيعها يف غرب �أفريقيا -، 1998

 OAS, Commitment of Mar del Plata, Second Inter-American Conference on
Terrorism, 1998;

Declaration of Lima to Prevent, Combat and Eliminate Terrorism, 1996;

 Declaration of San Salvador on Strengthening Cooperation in the Fight
against Terrorism, 2003
منظمة �لوحدة �لأفريقية، �إعالن باماكو حول و�سع �أفريقيا �لعام جتاه �نت�سار �لأ�سلحة �ل�سغرية و�خلفيفة وتد�ولها 

و�لجتار بها ب�سورة غري م�سروعة -، 2000؛

�تفاقية �لق�ساء على �لرتز�ق يف �أفريقيا -، 1977؛

�تفاقية منظمة �لوحدة �لأفريقية حول منع ومكافحة �لإرهاب -، 1999؛

�لحتاد �لأفريقي، معاهدة عدم �لعتد�ء و�لدفاع �مل�سرتك -، 2005؛

بروتوكول �مليثاق �لأفريقي حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب حول حقوق �ملر�أة يف �أفريقيا -، 2003، �ملادة 11

جمموعة تنمية �جلنوب �لأفريقي )�سادك(، بروتوكول حول �لتحكم يف �لأ�سلحة �لنارية و�لذخرية و�ملو�د �لأخرى 

ذ�ت �ل�سلة -، متوز 2002

النزاهة يف احلياة العامة2٫6.

�سوؤال  رئي�سي: هل النزاهة يف ال�سلوك متاأ�سلة يف احلياة العامة؟

�سوؤال التقييم

اإىل اأي مدى يف�سل اأ�سحاب املنا�سب بني الوظيفة العامة واالأعمال التجارية 2٫6٫1.

ال�سخ�سية وامل�سالح العائلية؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �للو�ئح �لتي حتكم �لف�سل بني �لوظيفة �لعامة و�مل�سالح �ل�سخ�سية وعالقات �أ�سحاب 

�مل�سالح، مبا يف ذلك �إقر�ر�ت �لذمة �ملالية، وت�سارب �مل�سالح، وما �إىل ذلك.

2( املمار�سة: معاينة فعالية و��ستقاللية �لإجر�ء�ت �خلا�سة مبا �سبق. 

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقيق يف �أدلة حول وجود �سالت منهجية بني �أ�سحاب �ملنا�سب و�مل�سالح �ل�سخ�سية 

�ملرتبطة باحلكومة؛ �ملح�سوبية وحماباة �أ�سخا�ص معينني؛ عدم تقدمي �إقر�ر �لذمة �ملالية �أو ت�سارب �مل�سالح؛ 

ظاهرة تنقل �ملوظف بني �أكرث من وظيفة يف جهة �لعمل.
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م�سادر عامة

م�سادر عاملية

 Anti-Corruption Knowledge Center, World Bank, An Annotated
Bibliography, <http://www.worldbank.org/wbi/governance/bib.html>

مركز م�سادر مكافحة �لف�ساد، قاعدة بيانات تت�سمن تقارير ومطبوعات ومنظمات وبر�مج ومو�قع ويب وغريها، 

<http://www.u4.no/ index.cfm>

Association of Certified Fraud Examiners, <http://www.acfe.com>

  <http://www.publicintegrity.org> - مركز �لنز�هة �لعامة

 Coalition for International Justice Corruption Online Research and
Information System (CORIS), Transparency International, 
<http://www.corisweb.org/>

 Governance and Social Development Resource Centre, UK DFID, database on
public financial management and accountability, <http://www.gsdrc.org>

Heidenheimer, A. J. et al. (eds), Political Corruption: A Handbook, 4th edn
(New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 1997)

<http://www.ipu.org> ،لحتاد �لربملاين �لدويل�

Management and Governance Network (Magnet), UNDP, 
<http://magnet.undp.org/>

<http://www.ndi.org> ،ملعهد �لوطني �لدميقر�طي، برنامج حول �لنز�هة �لعامة�

 Overseas Development Institute, Research on governance and corruption,
<http://www.odi.org.uk>

Respondanet, an anti-corruption database (in English and Spanish), 
<http://www.respondanet.com>

 Standing Committee on International Legal Practice, ‘Report: Survey of Law
on Bribery of Public Officials’, 1996 (mimeo);

 Standing Committee on International Legal Practice, Resolution of the
Council on the International Bar Association, 1996 (mimeo)

Transparency International, Corruption Perception Index, 
<http://www.transparency.org>
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م�سادر عاملية )تابع(

 UNDP, Corruption and Good Governance, Discussion Paper 3 (New York:
Management, Development and Governance Division, UNDP, 1997)

م�م �مل�تحدة �لإلكرتونية لالإد�رة �لعامة و�ملالية �لعامة (UNPAN)، م�ستند�ت وقو�عد بيانات دولية  �س�بكة �لأ

<http://www.unpan.org> ،و�إقليمية وحملية حول �لقيم �لأخالقية و�ل�سفافية و�مل�ساءلة

 �لبنك �لدويل، برنامج �أبحاث حول �ل�سوؤون �ملالية وبحث حول �لقطاع �خلا�ص، 

<http://www.worldbank.org>

�حلركة �لعاملية من �أجل �لدميقر�طية، م�ستند�ت وقاعدة بيانات للموؤ�س�سات �لعاملة يف جمال �ل�سفافية و�مل�ساءلة 

<http://www.wmd.org/> ،و��ستخد�م �ملعلومات و�لو�سول �إليها

اأفريقيا وال�سرق االأو�سط

 African Development Bank, African Development Report 2001: Fostering
Good Governance in Africa (Oxford: Oxford University Press, 2001)

(APNAC), <http://www.apnacafrica.org> سبكة �لربملانيني �لأفارقة �سد �لف�ساد�

 Doig, A. et al., ‘Measuring “Success” in Five African Anti-corruption
 Commissions: The Cases of Ghana, Malawi, Tanzania, Uganda and
Zambia’, U4, Anti-corruption Resource Centre, 2005, 
<http://www.u4.no>

Open Society Justice Initiative, Program on Anti-Corruption, 
<http://www.justiceinitiative.org>

<http://www.ipocafrica.org/> - بو�بة معلومات �جلنوب �لأفريقي عن �لف�ساد

االأمريكتان

 Indiana University, Proceedings of the Conference on Civil Service Systems
 In Comparative Perspective, Indiana University, Bloomington, Ind., 5–8
April 1997, <http://www.indiana.edu/~csrc/csrc.html>

 مركز ناثان�سون لدر��سة �جلرمية �ملنظمة و�لف�ساد، رو�بط ملو�قع ويب عن �جلرمية �ملنظمة،

<http://www.yorku.ca/nathanson/Links/links.htm#Corruption> 

قاعدة بيانات من منظمة �لوليات �لأمريكية ت�سمل معلومات حول مكافحة �لف�ساد )باللغة �لإ�سبانية فقط(، 

 <http://www.oas.org/juridico/ spanish/redesinteramericanas/institu/
instituciones.htm>
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اآ�سيا

 ADB OECD Anti-Corruption Initiative for the Asia Pacific, Anti-Corruption
Resource Database, <http://www1.oecd.org/daf/asiacom/index.htm>

<http://www.apgml.org/> ،جمموعة �آ�سيا و�ملحيط �لهادي ملكافحة غ�سيل �لأمو�ل

 Australian APEC Study Centre, Monash University, resources on regulation
of finance, <http://www.apec.org.au/>

 Australian Development Gateway, International and Asia–Pacific-specific
resources on anticorruption, <http://www.developmentgateway.com.au>

 Open Society Justice Initiative, Program on Freedom of Anti-Corruption,
<http://www.justiceinitiative.org>

 Sherman, T., ‘Combating Money Laundering in the Asia Pacific Region’,
 Research Institute for Asia and the Pacific, Business Briefing, 27
September 1995

Stability Pact Anti-Corruption Initiative, <http://spai-rslo.org/new.asp>

اأوروبا

 �سبكة مكافحة �لف�ساد لالأنظمة �لقت�سادية �ملتحولة -،

<http://www.anticorruptionnet.org/indextxt.html>

<http://www.oecd.org> ،- سبكة مكافحة �لف�ساد يف �سرق �أوروبا وو�سط �آ�سيا�

Coalition 2000, Corruption Monitoring System, Sofia, 
<http://www.online.bg/coalition2000/eng/monitor.htm>

Council of Europe and European Union, OCTOPUS Programme, 
<http://www.coe.int>;

(GRECO), جمموعة �لدول �أع�ساء �ملجل�ص �لأوروبي ملكافحة �لف�ساد 

<http://www.coe.int/t/dg1/Greco/ Default_en.asp>

 برنامج �لحتاد �لأوروبي للمر�قبة و�لدعاوى، برنامج حول �لف�ساد و�سيا�سة مكافحة �لف�ساد،

<http://www.eumap.org/> 

 OECD, ‘Ethics in the Public Service: Current Issues and Practices’, Public
Management Occasional Papers No. 14, 1996;

 Public Sector Corruption: An International Survey of Prevention Measures,
OECD, 1999, <http://www.oecd.org>;

<http://www.oecd.org> ،ملوقع �للكرتوين حول �ملالية �لعامة و�لإد�رة �لتنظيمية و�لإ�سالح�
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معايري املمار�سة اجليدة

املعايري الدولية

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد -، 2003؛

�ملدونة �لدولية لقو�عد �سلوك �ملوظفني �لعموميني - /59/51، 12 دي�سمرب 1996

 مكتب �لأمم �ملتحدة ملكافحة �ملخدر�ت و�جلرمية، �لطبعة �لثالثة، فيينا، 2004،

<http://www.unodc.org> 

ممار�سات �حلوكمة �جليدة �لتي تعزز حقوق �لإن�سان -، موؤمتر منظم من ِقبل برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي 

و�ملفو�سية �ل�سامية لالأمم �ملتحدة حلقوق �لإن�سان (OHCHR)، �سيول، 15-16 �سبتمرب 2004، �لجتماع 

 �لر�بع حول مكافحة �لف�ساد يف �لقطاعني �لعام و�خلا�ص،

<http://www2.ohchr.org/english/issues/development/governance/
compilation/forside_02.swf>

�سندوق �لنقد �لدويل، مدونة �ملمار�سات �جليدة ب�ساأن �ل�سفافية �ملالية -، 2001 )حُمدثة(؛

مدونة �ملمار�سات �جليدة ب�ساأن �ل�سفافية يف �ل�سيا�سات �لنقدية و�ملالية -، 1999

 منظمة �ل�سرطة �لدولية )�لإنرتبول(، �ملعايري �لعاملية ملكافحة �لف�ساد يف خدمات/قو�ت �ل�سرطة -،

<http://www.interpol.int>

املعايري االإقليمية

مبادرة بنك �لتنمية �لآ�سيوي ومنظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية ملكافحة �لف�ساد يف دول �آ�سيا و�ملحيط �لهادي، 

 <http://www1.oecd.org/daf/asiacom/index.htm>،- خلطة �لتنفيذية ملكافحة �لف�ساد�

 ،Windhock ميثاق �خلدمة �لعامة يف �أفريقيا، 2001، �ملوؤمتر �لأفريقي �لثالث لوزر�ء �خلدمة �لعامة، ويندهوك

ناميبيا، �سباط 2001

�لحتاد �لأفريقي، �تفاقية منع �لف�ساد وحماربته -، 2003

 Asian Development Bank, Anti-Corruption Policies in Asia and the Pacific,
2004; Anticorruption Policies and Strategies, 1998, <http://www.adb.org>

�ملجل�ص �لأوروبي، �تفاقية �لقانون �جلنائي ب�ساأن �لف�ساد، 1999 و�تفاقية �لقانون �ملدين ب�ساأن �لف�ساد، 1999؛

Anti-Corruption Services: Good Practice in Europe, OCTOPUS, 2004

منظمة �لوحدة �لأفريقية، �لتفاقية �لعامة ب�ساأن �متياز�ت وح�سانة منظمة �لوحدة �لأفريقية -، 1965؛

بروتوكول �إ�سايف لالتفاقية �لعامة ملنظمة �لوحدة �لأفريقية عن �لمتياز�ت و�حل�سانة -، 1980

OECD, Best Practices for Budget Transparency, 2001

جمموعة تنمية �جلنوب �لأفريقي، بروتوكول مكافحة �لف�ساد -، �آب/�أغ�سط�ص 2001

 Kostyo, K., Handbook: Curbing Corruption in Public Procurement (Berlin:
Transparency International, 2006), <http://www.transparency.org>
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معايري خا�سة ببع�ش الدول

Belize Government, Prevention of Corruption in Public Life Act (No. 24 of 1994)

 Canadian Government, Conflict of Interest and Post-Employment Code for
Public Office Holders, 1985

Estonian Government, ‘Honest State’ Initiative, 2004

 Gambian Government, Evaluation of Assets and Properties and the
Prevention of Corrupt Practices Act (No. 17 of 1982)

Pakistani Government, National Anti-Corruption Strategy, 2002

South African Government, Asmal Code, 1994;

Code of Conduct for Elected Members of the ANC, 1994

 South Australian Department of the Premier and the Cabinet, ‘Code of
Conduct for Ministers’ (extract from the Cabinet Handbook, 1994)

Trinidad and Tobago Government, Integrity in Public Life Act (No. 8 of 1987)

 Trinidad and Tobago Integrity Commission, Extract from the Constitution of
Trinidad and Tobago, 1980

 UK House of Commons, Committee on Standards in Public Life (the Neil
 Committee), The Funding of Political Parties in the United Kingdom,
Fifth Report, Cm 4057 I & II (London: The Stationery Office, 1998)

 UK Government, Raising Standards and Upholding Integrity: The
Prevention of Corruption (London: The Stationery Office, 2000), 
<http://www.official-documents.gov.uk/>

�سوؤال التقييم

ما مدى فعالية الرتتيبات اخلا�سة بحماية اأ�سحاب املنا�سب واجلمهور من 2٫6٫2.

التورط يف ق�سايا الر�سوة؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لقو�نني �ملناه�سة للف�ساد يف �حلكومة وهيئات �خلدمات �لعامة، ومقارنتها �إن �أمكن ذلك 

باملو�ثيق �لدولية و�لإقليمية.

2( املمار�سة: فح�ص مدى فعالية و��ستقاللية �لإجر�ء�ت و�جلز�ء�ت �ملفرو�سة لتفعيل �لت�سريع �ملناه�ص للف�ساد 

يف خمتلف جمالت �حلياة �لعامة: �حلكومات، وخا�سة �سيا�سة �مل�سرتيات، �ل�سلطة �لق�سائية، هيئات فر�ص 

�لقو�نني، �جلمارك و�سريبة �ملكو�ص، وغريها من �خلدمات �لعامة. معاينة مدى �سر�مة �إجر�ء�ت �ملحا�سبة 

و�لتدقيق. معاينة �أدلة عن م�ساركة �ملجتمع �ملدين يف مكافحة �لف�ساد ودور و�سائل �لإعالم �لتي ترمي ملكافحة 

�لف�ساد.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقيق يف وقائع معروفة لتقا�سي �لر�سوة �لنقدية �أو �لعينية �سو�ء كانت كبرية �أم 

�سغرية؛ مفهوم �لف�ساد لدى جمتمع �ل�سفوة و�جلمهور وتاأثرهم به؛ وموؤ�سر�ت �أخرى على �لف�ساد.
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م�سادر عامة

م�سادر عاملية

 Corruption Online Research and Information System (CORIS), Transparency
International, <http://www.corisweb.org/>

Global Organization of Parliamentarians against Corruption, 
<http://www.gopacnetwork.org/>

 International Budget Project, Research theme on transparency and
Participation in the budget process, <http://www.internationalbudget.org>;

International Budget Project, Open Budget Initiative 2006, 
<http://www.openbudgetindex.org/>

Journal of Corruption and Reform

 International Social Science Journal, special issue on Corruption in Western
Democracies, 149 (September 1997)

Management and Governance Network (Magnet) at the UNDP, 
<http://magnet.undp.org/>

 Standing Committee on International Legal Practice, ‘Report: Survey of Law
on Bribery of Public Officials’, 1996 (mimeo);

 Standing Committee on International Legal Practice, Resolution of the
Council on the International Bar Association, 1996 (mimeo)

 Transparency International, Corruption Perception Index, Bribe Payers
Index, etc., <http://www.transparency.org>

 �لبنك �لدويل، تقارير �للتز�م باملعايري و�لنظم (ROSCs) �خلا�سة بال�سفافية �ملالية،

<http://www.worldbank.org/ ifa/rosc.html> 

 �حلركة �لعاملية من �أجل �لدميقر�طية، م�ستند�ت وقاعدة بيانات للموؤ�س�سات �لعاملة يف جمال �ل�سفافية و�مل�ساءلة 

<http://www.wmd.org/> ، و��ستخد�م �ملعلومات و�حل�سول عليها

م�سادر اإقليمية

مبادرة بنك �لتنمية �لآ�سيوي ومنظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية ملكافحة �لف�ساد يف دول �آ�سيا و�ملحيط �لهادي، 

 قاعدة بيانات مرجعية ب�ساأن مكافحة �لف�ساد،

<http://www1.oecd.org/daf/ asiacom/index.htm> 

 �سبكة �لربملانيني �لأفارقة �سد �لف�ساد،

<http://www.parlcent.ca/ africa/APNAC/index_e.php> 

<http://www.nobribes.org> ،سبكة مكافحة �لف�ساد يف �أوروبا وجمموعة يور��سيا�
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م�سادر اإقليمية )تابع(

 Bertsk, J., Trust in Government: Ethics Measures in OECD Countries (Paris:
OECD, 2000)

Coalition 2000, Corruption Monitoring System, Sofia, 
<http://www.online.bg/coalition2000/eng/monitor.htm>

(GRECO), جمموعة �لدول �أع�ساء �ملجل�ص �لأوروبي ملكافحة �لف�ساد 

<http://www.coe.int/t/dg1/Greco/ Default_en.asp>

Council of Europe and European Union, OCTOPUS Programme, 
<http://www.coe.int>

 برنامج �لحتاد �لأوروبي للمر�قبة و�لدعاوى، برنامج حول �لف�ساد و�سيا�سة مكافحة �لف�ساد، 

<http://www.eumap.org/>

 Nathanson Centre for the Study of Organized Crime and Corruption,
Organized Crime Web Links, 
<http://www.yorku.ca/nathanson/Links/links.htm#Corruption>

Pieth, M., Low, L. and Cullen, P. J., The OECD Convention on Bribery: A
Commentary (Cambridge: Cambridge University Press, 2007)

 منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية، �سفحات ويب حول �ملالية �لعامة و�لإد�رة �لتنظيمية و�لإ�سالح،

<http://www.oecd.org>

Transparent Agents and Contracting Agencies(TRACE), 
<http://www.traceinternational.org/>

 UN Department of Economic and Social Affairs, Public Service Ethics in
 Africa, ST/ ESA/PAD/SER.E/23, UNDP Regional Bureau for Africa, 2001,
<http://www.unpan.org/EthicsWebSite/inc/reportpg.htm>

US Information Agency, Bribery and Corruption, 
<http://www.state.gov/e/eeb/cba/gc/>

 ‘Corruption: An Impediment to Development’, Economic Perspectives,
 Electronic Journal of the US Information Agency, 3/5 (November 1999),
<http://usinfo.state.gov/journals/ites/1198/ijee/ejtoc.htm>

معايري املمار�سة اجليدة

املعايري الدولية

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، مدونة �ل�سلوك �لدولية للموظفني �لعموميني -A/RES/51/59, 12 , كانون 

�لأول 1996
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املعايري الدولية )تابع(

�إجر�ء برملاين ملكافحة �لف�ساد و�حلاجة للتعاون �لدويل يف هذ� �ملجال -، قر�ر تبناه �ملوؤمتر �لربملاين �لدويل �لر�بع 

و�لت�سعني، بوخار�ست، 13ت�سرين �ألأول1995

 Global Organization of Parliamentarians against Corruption, Controlling
Corruption: A Parliamentarian’s Handbook, 2005, 
<http://www.gopacnetwork.org/Docs/CCH FINAL Aug 05 ENG.pdf>

 Good Governance Practices that Promote Human Rights, Seminar
 organized by UNDP and OHCHR, Seoul, 15–16 September 2004, Panel
4 on Combating Corruption in Public and Private Sectors, 
<http://www2.ohchr.org/english/issues/development/governance/
compilation/forside_02.swf>

IPU, The Role of Parliaments in the Fight against Corruption, 2001, 
<http://www.ipu.org/splz-e/hague01-bkgr.htm>

املعايري االإقليمية

مبادرة بنك �لتنمية �لآ�سيوي ومنظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية ملكافحة �لف�ساد يف دول �آ�سيا و�ملحيط �لهادي، 

<http://www1.oecd.org/daf/asiacom/index.htm>،- خلطة �لتنفيذية ملكافحة �لف�ساد�

�لحتاد �لأفريقي، �تفاقية منع �لف�ساد وحماربته -، 2003

ميثاق �خلدمة �لعامة يف �أفريقيا، 2001، �ملوؤمتر �لأفريقي �لثالث لوزر�ء �خلدمة �لعامة، ويندهوك، �سباط 2001

�ملجل�ص �لأوروبي، �تفاقية �لقانون �جلنائي ب�ساأن �لف�ساد، 1999 و�تفاقية �لقانون �ملدين ب�ساأن �لف�ساد، 1999؛

مدونة �ل�سلوك للموظفني �لعموميني -، 2000؛

�ملبادئ �لإر�سادية �لع�سرون للحرب على �لف�ساد -،  قر�ر رقم )97( 24، 6 نوفمرب 1997؛

Anti-Corruption Services: Good Practice in Europe, OCTOPUS, 2004

منظمة �لوليات �لأمريكية OAS، �تفاقية �لدول �لأمريكية �سد �لف�ساد -، 1996

�لحتاد �لأفريقي، �مليثاق �لأفريقي للدميقر�طية و�لنتخابات و�حلوكمة -، 2007

منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية، �تفاقية �لقانون �جلنائي ب�ساأن �لف�ساد -، 1999؛

 Commentaries on the Convention on Combating Bribery of Officials in
International Business Transactions, 1997;

 Public Sector Corruption: An International Survey of Prevention Measures,
1999;
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املعايري االإقليمية )تابع(

 Revised Recommendation of the Council on Combating Bribery in
International Business Transactions, 1997

 Group of States against Corruption (GRECO), Council of Europe, Mutual
Evaluation Mechanism, 
<http://www.coe.int/t/dg1/greco/evaluations/intro_en.asp>

East and Southern Africa, Usa River Communiqué, 1995
�لحتاد �لأوروبي، �لإد�رة �لعامة للبحوث، �إجر�ء�ت ملكافحة �لف�ساد يف �لدول �لأع�ساء بالحتاد �لأوروبي -، 

1996 ،JURI 101 EN جمموعة �ل�سوؤون �لقانونية

 ICAC, Hong Kong, Corruption Prevention Department, Best Practice
Packages, 
<http://www.icac.org.hk/en/prevention_and_education/pt/index.html>

Arusha Workshop on National Integrity, Arusha Integrity Pledge, 1995

�سوؤال التقييم

اإىل اأي مدى حتد القواعد واالإجراءات اخلا�سة بتمويل االنتخابات واملر�سحني 2٫6٫3.

واملمثلني املنتخبني من خ�سوعهم مل�سالح �سريحة معينة من ال�سعب؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لقو�نني �خلا�سة بتمويل �لنتخابات، نفقات �ملُر�سحني ونفقات �ملمثلني �ملنتخبني، مبا يف 

ا 2.1.3 و2.2.4. ذلك حتديدها و�لإعالن عنها و�لعقوبات، وما �إىل ذلك. ر�جع �أي�سً

2( املمار�سة: معاينة مدى عد�لة وفعالية تطبيق �للو�ئح على �أر�ص �لو�قع.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقيق يف بيانات ت�سري �إىل �عتماد �مل�سوؤولني �ملنتخبني ب�سكل و��سح على م�سالح 

�سخ�سية، ومنها �سجلهم �ل�سيا�سي و�لت�سريعي.

م�سادر عامة

<http://www.aceproject.org/> ACE  ،سبكة �ملعرفة �لنتخابية مل�سروع�

 �ملوؤمتر�ت �لدولية �ملناه�سة للف�ساد، موؤ�س�سة �ل�سفافية �لدولية -،

<http://www.transparency.org/news_room/multimedia/iacc>

IPU, Constitutional and Parliamentary Information (biannual);

Parline Database, <http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp>

Management and Governance Network (Magnet), UNDP, 
<http://magnet.undp.org/>
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م�سادر عامة )تابع(

 منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية، �سفحات �ملوقع �للكرتوين حول �ملالية �لعامة وتنظيم �لإد�رة و�لإ�سالح،

http://www.oecd.org>

 Respondanet: Americas’ Accountability/Anti-Corruption Project (Latin
American-based, in Spanish), 
<http://www.respondanet.com/english/index.htm>

 Sulemanji, S. and Qureshi, H., ‘Roles for International Organizations in
 the Fight against Corruption’, Paper presented at the XIIIth International
 Congress of the International Society of Social Defense, Lecce, Italy,
28–30 November 1996

 <http://www.transparency.org> - موؤ�س�سة �ل�سفافية �لدولية

 World Bank, Civil Service Reform Study, e.g. Klitgaard, R., ‘Cleaning Up
 and Invigorating the Civil Service’, World Bank, Washington, DC, 1996
(mimeo); (ad hoc) Country Assistance Strategy Papers

�حلركة �لعاملية من �أجل �لدميقر�طية، م�ستند�ت وقاعدة بيانات للمنظمات �لعاملة يف جمال �ل�سفافية و�مل�ساءلة 

<http://www.wmd.org/> ،و��ستخد�م �ملعلومات و�لو�سول �إليها

معايري املمار�سة اجليدة

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، مدونة �ل�سلوك �لدولية للموظفني �لعموميني - ،/59،12/51 كانون �لأول 1996

�ملجل�ص �لأوروبي، جلنة �لوزر�ء، تو�سية رقم R )2003( 4 ب�ساأن �لقو�عد �لعامة ملكافحة �لف�ساد يف متويل �لأحز�ب 

�ل�سيا�سية و�حلمالت �لنتخابية

 European Court of Auditors, ‘Special Report 8/98 on the Commission’s
 Services Specifically Involved in the Fight against Fraud, with the
 Commission’s Replies’, Official Journal of the European Communities,
C230, 22 July 1998

 منظمة �لوحدة �لأفريقية، �لتفاقية �لعامة عن �متياز�ت وح�سانة منظمة �لوحدة �لأفريقية، 1965؛

بروتوكول �إ�سايف لالتفاقية �لعامة ملنظمة �لوحدة �لأفريقية عن �لمتياز�ت و�حل�سانات، 1980

 OECD, Public Sector Corruption: An International Survey of Prevention
Measures, OECD, 1999, <http://www.oecd.org>

 Open Society Justice Initiative, Monitoring Election Campaign Finance: A
Handbook for NGOs, 2004, <http://www.justiceinitiative.org>

 Centre for Transnational and Post-Conflict Governance, Training in
 Detection and Enforcement (TIDE), Enforcing Political Finance Laws:
Training Handbook, USAID, 2005, <http://www.moneyandpolitics.net>
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معايري املمار�سة اجليدة )تابع(

 UK House of Commons, Committee on Standards in Public Life (the Neil
 Committee), The Funding of Political Parties in the United Kingdom,
Fifth Report, Cm 4057 I & II 1998 (London: The Stationery Office, 1998)

�سوؤال التقييم

ما مدى ال�سيطرة على تاأثري ال�سركات الكربى وامل�سالح التجارية على ال�سيا�سة 2٫6٫4

العامة، وما مدى ابتعادها عن التورط يف الف�ساد داخل البلد  وخارجها؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �للو�ئح �لتي حتكم �ل�سفافية يف عالقات �ل�سركة مع �حلكومة، �إجر�ء�ت تعيني �لهياكل 

�لتنفيذية و�ل�ست�سارية �لعامة، وهكذ�.

2( املمار�سة: معاينة فعالية �إجر�ء�ت �ملحافظة على ��ستقاللية �سيا�سة �حلكومة وتطبيقها مبا يحول دون 

خ�سوعها مل�سالح �ل�سركات.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقيق يف �أدلة حول خ�سوع �لوز�ر�ت �أو �لهيئات �أو �ل�سيا�سة �حلكومية مل�سالح 

ا 1.4.6. �ل�سركات؛ و�لإخفاق �لو��سح للحكومة �أو �نحيازها �ل�سديد عند تنظيم �ل�سوؤون �لتجارية و�ملالية. ر�جع �أي�سً

م�سادر عامة 

�ملر�جع �ملذكورة �أعاله، بالإ�سافة �ىل:

 African Development Bank, African Development Report 2001: Fostering
Good Governance in Africa (Oxford: Oxford University Press, 2001)

 Australian APEC Study Centre, Monash University, resources on regulation
of finance, <http://www.apec.org.au/>

 Bamrud, J., ‘The Other Face of Business in Latin America’, Latin Trade,
September 1996, pp. 34–41

Business and Human Rights Resource Centre, 
<http://www.business-humanrights.org>

Business Anti-Corruption Portal, <http://www.business-anti-corruption.dk>
CorporateWatch, UK, investigative site, <http://www.corporatewatch.org.uk>

 Davies, R., ‘Political Corruption: A Collection of Links on Politics and
Political Corruption in Relation to Financial Scandals’, 
<http://www.ex.ac.uk/~RDavies/arian/scandals/political.html>

EUMAP programme on corruption and anti-corruption policy, 
<http://www.eumap.org/>
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م�سادر عامة )تابع(

 Glynn, P. et al., ‘The Globalization of Corruption’, in K. A. Elliot (ed.),
 Corruption and the Global Economy (Washington, DC: Institute for
International Economics, 1997)

 Human Rights Watch, Corporations and Human Rights (New York: Human
Rights Watch, 1998), pp. 456–60

 International Budget Project, Research theme on transparency and
participation in the budget process, <http://www.internationalbudget.org>

 http://www.miga.org/ ،لبنك �لدويل� ،(MIGA) لوكالة �لدولية ل�سمان �ل�ستثمار�

 �ملجل�ص �لد�ئم ملنظمة �لدول �لأمريكية OAS، جلنة خا�سة ب�ساأن �جلرمية �ملنظمة �لعابرة للحدود،

http://www.oas.org 

 Sciulli, N., ‘Competitive Tendering and Contracting in the Public Sector:
 Costing Concepts and Issues’, European Accounting Association 21st

Annual Congress, University of Antwerp, 6–8 April 1998

http://unctc.unctad.org ،مركز �لأمم �ملتحدة لل�سركات �لعابرة للقوميات 

 (UNEP), http://www.unep.org لربنامج �لبيئي �لتابع لالأمم �ملتحدة� 

<http://www.unglobalcompact.org> مليثاق �لعاملي لالأمم �ملتحدة�

(UNIDO), <http://www.unido.org> منظمة �لأمم �ملتحدة للتنمية �ل�سناعية

م�م �مل�تحدة �لإلكرتونية لالإد�رة �لعامة و�ملالية �لعامة (UNPAN)، م�ستند�ت وقو�عد بيانات دولية  �س�بكة �لأ

 و�إقليمية وحملية حول �لقيم �لأخالقية و�ل�سفافية و�مل�ساءلة وحول �ملالية �لعامة و�مل�سادر�لعامة،

<http://www.unpan.org> 

 http://www.worldbank.org لبنك �لدويل، برنامج بحث حول �لتمويل وحول �لقطاع �خلا�ص�

�حلركة �لعاملية من �أجل �لدميقر�طية، م�ستند�ت وقاعدة بيانات للموؤ�س�سات �لعاملة يف جمال �ل�سفافية و�مل�ساءلة 

<http://www.wmd.org/> ،و��ستخد�م �ملعلومات و�لو�سول �إليها

معايري املمار�سة اجليدة

املعايري الدولية

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد - ، 2003

<http://www.iccwbo.org/policy/trade/> ،غرفة �لتجارة �لدولية، �إر�ساد�ت عن �ل�ستثمار

 International Finance Corporation (IFC), Environment Division, Doing
 Better Business Through Effective Public Consultation and Disclosure: A
Good Practice Manual (Washington, DC: IFC, 1998)
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املعايري الدولية )تابع(

 World Bank, Civil Service Reform Study, e.g. Klitgaard, R., ‘Cleaning Up
 and Invigorating the Civil Service’, World Bank, Washington, DC, 1996
(mimeo)

 Good Governance Practices that Promote Human Rights, Seminar
 organized by UNDP and OHCHR, Seoul, 15–16 September 2004, Panel
4 on Combating Corruption in Public and Private Sectors, 
<http://www2.ohchr.org/english/issues/development/governance/
compilation/forside_02.swf>

 �لبنك �لدويل، جمموعة من �ملبادئ حول �أف�سل �ملمار�سات ب�ساأن حوكمة �ل�سركات �لكربى،

<http://rru.worldbank.org/PapersLinks/ Codes-Best-Practice/>

Transparency Charter for International Financial Institutions, 2006, 
<http://www.article19.org>

املعايري االإقليمية

مبادرة بنك �لتنمية �لآ�سيوي ومنظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية ملكافحة �لف�ساد يف دول �آ�سيا و�ملحيط �لهادي، 

<http://www1.oecd.org/daf/asiacom/index.htm> ،- خلطة �لتنفيذية ملكافحة �لف�ساد�

�ملجل�ص �لأوروبي، �تفاقية �لقانون �جلنائي ب�ساأن �لف�ساد، 1999 و�تفاقية �لقانون �ملدين ب�ساأن �لف�ساد، 1999

�ل�سر�كة �جلديدة من �أجل تنمية �أفريقيا (NEPAD)، بيان عن �لدميقر�طية، �حلوكمة �ل�سيا�سية و�لقت�سادية 

وحوكمة �ل�سركات �لكربى -، 2005

منظمة �لدول �لأمريكية (OAS)، �تفاقية كار�كا�ص، 1996؛ �تفاقية �لدول �لأمريكية �سد �لف�ساد -، 1996

منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية، تعقيبات على �تفاقية مكافحة ر�سوة �ملوظفني يف �ملعامالت �لتجارية �لدولية - 

، 1997؛

�تفاقية مكافحة ر�سوة موظفي �لقطاع �لعام �لأجانب يف �ملعامالت �لتجارية �لدولية -، 1997؛

OECD Principles On Corporate Governance, 2004

European Union, Public Procurement Framework, 1998, <http://ec.europa.
eu/internal_market/publicprocurement/legislation_en.htm>

OECD, Recommendation on Bribery in International Business Transactions, 1994

 St. George’s House, Windsor, Al Albait Foundation and Arab Thought
 Forum in Amman, An Interfaith Declaration: A Code of Ethics on
International Business for Christians, Muslims and Jews, 1993

 ICAC, Hong Kong, Corruption Prevention Department, Best Practice
Packages, <http://www.icac.org.hk/en/prevention_and_education/pt/
index.html>
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�سوؤال التقييم

اإىل اأي حد يثق اجلمهور بنزاهة املوظفني العموميني، وُبعد اخلدمات العامة عن 2٫6٫5.

الف�ساد؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( املوؤ�سرات االإيجابية وال�سلبية: تقييم ��ستطالعات �لر�أي وغريها من �ملوؤ�سر�ت �لأخرى ذ�ت �ل�سلة بثقة 

�جلمهور يف نز�هة �أ�سحاب �ملنا�سب �لعامة و�جلهات �مل�سوؤولة عن تقدمي �خلدمات. 

م�سادر عامة

Afro Barometer, <http://www.afrobarometer.org/>
Asian Barometer, <http://www.asianbarometer.org/>
East Asia Barometer, <http://eacsurvey.law.ntu.edu.tw/>
Euro Barometer, <http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm>;
Latino Barometer, <http://www.latinobarometro.org/>

 Bratton, M., Chu, Y.-H., Lagos, M. and Rose, R., ‘The People’s Voice:
 Trust in Political Institutions’, in International IDEA, Ten Years of
 Supporting Democracy Worldwide (Stockholm: International IDEA,
2005), <http://www.idea.int/publications/anniversary/upload/ Inlay_
senttoprint_30May05.pdf>

Centre for the Study of Public Policy, University of Aberdeen, 
<http://www.abdn.ac.uk/cspp/>

     Développement Institutions et Analyses de Long terme (DIAL),
Household surveys on democracy and human rights, 
<http://www.dial.prd.fr/>

 Transparency International, Corruption Perceptions Index, Global
 Corruption Barometer, Regional and national surveys and indices,
<http://www.transparency.org/>

 �لبنك �لدويل، جمموعة بيانات وموؤ�سر�ت �لبحث ب�ساأن �حلوكمة حول �لعامل،

<http://www.worldbank.org> 
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املجتمع املدين وامل�ساركة ال�سعبية3.

االإعلم يف جمتمع دميقراطي3٫1.

�سوؤال رئي�سي: هل تنتهج و�سائل االإعلم منهًجا يحافظ على القيم 

الدميقراطية؟

�سوؤال التقييم

ما مدى ا�ستقللية االإعلم عن احلكومة، وما مدى التعددية يف ملكيته، واإىل 3٫1٫1.

اأي حد يتمتع باحلرية، وال يخ�سع للحكومات االأجنبية اأو ال�سركات متعددة 

اجلن�سيات؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لقو�نني �ملخت�سة مبلكية و�سائل �لإعالم وعملها، مبا يف ذلك �مللكية �مل�سرتكة، ��ستقاللية 

�ملحررين، �لقو�نني �ملتعلقة بالت�سهري وحرية �ملعلومات و�لتعبري، �لقو�عد �لتي حتكم و�سائل �لإعالم �لعامة �أو 

�خلا�سة �لتي يتم بثها عرب �لأثري، �لخ.

2( املمار�سة: معاينة مدى فعالية تطبيق �أي ت�سريع، ترتيبات �لعالقات �لعامة �لتي جُتريها �حلكومة ومدى 

ت�ساحمها مع �لنقد �لإعالمي، ومتُكن �ملو�طنني من �لدخول على �سبكة �لإنرتنت وغريها من و�سائل �لت�سال 

�حلديثة،�لخ.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقيق يف بيانات حول مركزية ملكية و�سائل �لإعالم، �مللكية �لأجنبية، ملكية �حلكومة 

�أو �لأحز�ب، �ل�سيطرة على و�سائل �لإعالم �أو تطويعها لأهد�ف خا�سة؛ �لتحقيق يف �أحد�ث ترهيب �أو �إعاقة للمنافذ 

�لإعالمية �أو �لعاملني بها.

م�سادر عامة

ر�جع 2٫3٫5.

م�سادر عاملية

Article 19, <http://www.article19.org>
 Campaign for Communication Rights in the Information Society (CRIS),
<http://www.crisinfo.org/>

<http://www.cpu.org.uk/> ،لكومنولث، �حتاد �ل�سحافة�

 Christians, C. G. et al., Media Ethics: Cases and Moral Reasoning, 7th edn
(New York: Allyn & Bacon, 2005), 
<http://campus.arbor.edu/media_ethics7/index.html>

 World Reference Atlas (London and New York: Dorling Kindersley, various
edns), media censorship indicators, media ownership in country reports

Foreign Policy, The List: Powerful Media Moguls, October 2006, 
<http://www.foreignpolicy.com>
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م�سادر عاملية )تابع(

Herman, E. and McChesney, R., The Global Media (London: Cassell, 1997)

 Human Rights Watch with the US Commission on Security and
 Cooperation in Europe, ‘Threats to Press Freedoms: A Report for the Free
Media Seminar’, 1998

<http://www.iawrt.org/> ،- جلمعية �لدولية للن�ساء �لعامالت بالر�ديو و�لتلفاز�

<http://www.icfj.org/> ،ملركز �لدويل لل�سحفيني، قو�نني �لإعالم من خمتلف �لدول�

<http://www.ifj.org/> ،لحتاد �لفدر�يل �لدويل لل�سحفيني�

(IPI), <http://www.freemedia.at/cms/ipi/> معهد �ل�سحافة �لدويل؛

World Press Freedom Review (annual), 
<http://www.freemedia.at/publications/world-press-freedom-review/>

<http://www.iwmf.org/> ،ملوؤ�س�سة �لدولية �لإعالمية للمر�أة�

 Mediachannel.org, links to journalism and broadcasting sites in South
 and South-East Asia, Central Asia, Asia–Pacific, the Middle East, Africa,
Central and South America, North America and Europe, 
<http://www.mediachannel.org/links/links-frameset.html>

<http://www.media-diversity.org> ،معهد �لتنوع �لإعالمي

 Organization of News Ombudsmen ONO 
<http://www.newsombudsmen.org>

 Political Risk Services (PRS), Political Risk Yearbook (New York: PRS, 1995),
section on media/status of the press

 Poynter Online, Bibliographies on media credibility, media ethics, world
press, etc., <http://www.poynter.org>

 Staple, G. C. (ed.), Telegraphy 1993: Global Telecommunications Traffic
Statistics and Commentary (Washington, DC: Telegeography Inc., 1993)

 Steven, P., The No-Nonsense Guide to Global Media (New York: Verso,
forthcoming)

برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي (UNDP)، تقرير �لتنمية �لب�سرية )نيويورك: طبعة جامعة �أك�سفورد، 1999(، 

جدول 19، �سفحة 226: عدد )لكل 1000( �ل�سحف �ليومية �أجهزة �لر�ديو و�لتلفاز و�لهو�تف �ملحمولة و�أجهزة 

�لكمبيوتر �ل�سخ�سية و)لكل 10000( م�سيفات �لإنرتنت

منظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلوم و�لثقافة )�ليون�سكو(، �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي )ي�سدر �سنوًيا(
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م�سادر عاملية )تابع(

<http://www.wan-press.org> ،لحتاد �لعاملي لل�سحف� 

<http://www.wanewscouncil.org/ World.htm> (WAPC) ،لر�بطة �لعاملية ملجال�ص �ل�سحافة�

�حلركة �لعاملية من �أجل �لدميقر�طية، م�ستند�ت وقاعدة بيانات للموؤ�س�سات �لعاملة يف جمال �لإعالم و��ستخد�م 

�ملعلومات و�لو�سول �إليها،

اأفريقيا وال�سرق االأو�سط

 Africa South of the Sahara, ‘Media and Mass Communication’ (website
links), Stanford University Library, 
<http://www-sul.stanford.edu/africa/media.html>

<http://www.iaj.co.za/> ،معهد تطوير �ل�سحافة -، جنوب �أفريقيا

 <http://www.journalism.co.za/> ،- ل�سحافة ل�سحفيي جنوب �أفريقيا�

<http://www.gret.org/mediapartner/> ،- سركاء �لإعالم يف �أفريقيا�

االأمريكتان

 Center for Latin American Studies, Georgetown University, Political
Database of the Americas, <http://pdba.georgetown.edu/>

 Chenoweth, N., Virtual Murdoch: Reality Wars on the Information Highway
 (London: Secker & Warburg, 2001) Hoffmann-Riem, W., Regulating
 Media: The Licensing and Supervision of Broadcasting in Six Countries
(New York: Guilford, 1996)

<http://www.sipiapa.org/default.cfm> ،جمعية �ل�سحافة �لأمريكية

News Corporation, Annual Reports, 
<http://www.newscorp.com/investor/Annual_Reports.html>

Page, B., The Murdoch Archipelago (New York: Simon & Schuster, 2003)

اآ�سيا

 <http://www.amic.org.sg/>  ،- مركز �لت�سالت و�ملعلومات �لإعالمية �لآ�سيوي

<http://www.ifj-asia.org/> ،لحتاد �لفدر�يل �لدويل لل�سحفيني، دول �آ�سيا و�ملحيط �لهادي�

(SAJA), <http://www.saja.org> جمعية �سحفيي جنوب �آ�سيا
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اأوروبا

 Bertrand, C., La Déontologie des médias, 2nd edn (Paris: PUF Que Sais-Je,
1999)

EUMAP, programme on media policy, <http://www.eumap.org/>

 European Journalism Center (EJC), Organising Media Accountability
(Maastricht: EJC, 1997);

<http://www.enpa.be/> ،جلمعية �لأوروبية ملحرري �ل�سحف�

<http://www.osce.org/fom/> ،تقارير ممثل منظمة �لأمن و�لتعاون �لأوروبية حول حرية �لإعالم

معايري املمار�سة اجليدة

�لحتاد �لأفريقي، �مليثاق �لأفريقي للدميقر�طية و�لنتخابات و�حلوكمة - ، 2007، �ملادتان 17 و27

  �إعالن م�سرتك �أ�سدره �ملنتدبون عن �لأمم �ملتحدة ومنظمة �لدول �لأمريكية ومنظمة �لأمن و�لتعاون �لأوروبية حول 

<http://www.article19.org> ،2005 ، - حرية �لتعبري

Article 19, A Model Public Service Broadcasting Law, 2005;
 Access to the Airwaves: Principles on Freedom of Expression and Broadcast
Regulation, 2002;

Guidelines for Election Broadcasting, 2005 Elections in Iraq;

Broadcasting Policy and Practice in Africa, 2003;

 Freedom and Accountability: Safeguarding Free Expression Through Media
Self-Regulation, 2005;

 International Standards for the Media: Briefing Notes on Basic Principles of
Journalism, 2005, all at <http://www.article19.org>

 http://www.medialaw.com.sg/ethics/jcode.htm ،مدونة �ل�سلوك لل�سحفيني �لآ�سيويني

)ل�سبع دول(

 EthicNet, Databank for European Codes of Journalism Ethics (for 37
countries), <http://www.uta.fi/laito

 Gaber, I., Barbar, B. and Ledger, F., Live from Africa: A Handbook for
 African Radio Journalists (London: Institute for War and Peace Reporting
(IWPR), 2006), <http://www.eldis.org>

 �ملركز �لدويل لل�سحفيني، مدونات �لأخالق من خمتلف �ملنظمات �لدولية و�لقومية، 

<http://www.icfj.org/>

 Sonnenberg, U. (ed.), Organising Media Accountability: Experiences in Europe
(Maastricht: European Journalism Centre, 1997), <http://www.ejc.nl>
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معايري املمار�سة اجليدة )تابع(

 �لحتاد �لقومي �لربيطاين لل�سحفيني، مدونة �ل�سلوك،

 http://www.gn.apc.org/media/nujcode.html 

 USAID, ‘The Role of Media in Democracy: A Strategic Approach’, USAID,
1999, <http://www.usaid.gov>

 von Dewall, G., Press Ethics: Regulation and Editorial Practice (Düsseldorf:
European Institute for the Media, 1997)

�سوؤال التقييم

اإىل اأي مدى يعك�ش االإعلم االآراء املختلفة، وهل ميكنه الو�سول اإىل �سرائح 3٫1٫2.

املجتمع املختلفة؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لأنظمة  و�لإجر�ء�ت �لتي حتكم بث و�إر�سال �خلدمات �لعامة، معايري �لإعالم و�ل�سكاوى.

2( املمار�سة: �لتحقيق يف بيانات حول توزيع و�سائل �لإعالم بني �ل�سكان، مبا يف ذلك �لإنرتنت؛ نطاق وتنوع 

�لرب�مج و�لإ�سد�ر�ت وغريها، وخا�سة تلك �ملتعلقة بال�سوؤون �لعامة.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقيق يف و�قعة متعلقة بالرقابة على و�سائل �لإعالم �لر�سمية وغري �لر�سمية؛ �أدلة 

و��سحة على �لنحياز �أو ت�سويه �حلقائق يف �لرب�مج �لإخبارية وعر�ص �ل�سوؤون �حلالية؛ �لتمثيل غري �ملتنا�سب لفئات 

ا 1٫3٫2 و2٫1٫3. �ملجتمع من قبل �ملتخ�س�سني �لإعالميني. ر�جع �أي�سً

م�سادر عامة

 American Society of Newspaper Editors, Newsroom Employment Census,
2004, <http://www.iwmf.org>

 مركز حرية �لإعالم بو�سط و�سرق و�سمال �أفريقيا، حقوق �ملر�أة و�لإعالم �لعربي -، 2000،

<http://www.iwmf.org> 

 European Commission, Images of Women in the Media: Report on Existing
Research in the European Union, 1997, <http://www.iwmf.org>

European Journalism Center, European Media Landscape, <http://www.ejc.nl/>

Federation of African Media Women, Employment Patterns in Media
Organizations in Southern Africa, SADC, 1998, <http://www.iwmf.org>

 Isis International Media, The State of Women and Media in Asia: An
Overview, 1999, <http://www.iwmf.org

<http://www.aber.ac.uk> ،در��سات �لإعالم و�لت�سال، �ململكة �ملتحدة ، جامعة �أبر�ستويث
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م�سادر عامة )تابع(

<http://www.media-diversity.org> ،معهد �لتنوع �لإعالمي

 Media Entertainment and Arts Alliance, Women in the Media Survey (status
of women in the Australian media), 1996, <http://www.iwmf.org>

 Media Institute of Southern Africa and Gender Links, Gender and Media
Baseline Study, 2003, <http://www.iwmf.org>

 Media Management Centre at Northwestern University, Women in
Newspapers 2002: Still Fighting an Uphill Battle, 2002, 
<http://www.iwmf.org>

 Mercator Minority Language Media in the EU, University of Aberystwyth,
<http://www.aber.ac.uk/mercator/>

Radio and Television News Directors Association, Survey of Women and
Minorities in Radio and Television News, 2003, <http://www.iwmf.org>

 منظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلوم و�لثقافة )�ليون�سكو(، �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي 

<http://www.unesco.org>

UNESCO, Women Make the News Project, 2001, <http://www.iwmf.org>

 UN Program Evaluation and Communication Research Unit, World Media
 Handbook 1992–94 (New York: UN Department of Public Information,
1994)

World Association for Christian Communication, Who Makes the News?
Global Media Monitoring Project 2000, 2000, <http://www.iwmf.org>

اجلديد” “االإعلم 
(ANAIS) ل�سبكة �ل�ست�سارية ل�سرت�تيجيات �ملعلومات يف �أفريقيا�

<http://www.panasia.org> ،�مركز بحوث �لتنمية �لدولية، كند

 International Institute of Development Communication, project on African
web access at City University, London, UK, <http://www.iicd.org/>

“KnowNet Weaver” <http://www.knownetweaver.org>

 McChesney, R. W., ‘The New Global Media: It’s a Small World of Big
Conglomerates’, The Nation, 29 November 1999, 
<http://www.thenation.com>

Nath, V., ‘Heralding ICT Enabled Knowledge Societies’, 2000, 
<http://www.vikasnath.org/>
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اجلديد” )تابع( “االإعلم 
 Networks & Development Foundation (FUNREDES), Dominican Republic,
network for Central America and the Caribbean, 
<http://www.funredes.org/mistica>

Palmer, M. and Tunstall, J., Media Moguls (London: Routledge, 1991)

 Poynter Online, Bibliographies on media credibility, media ethics, new
media, world press, etc., <http://www.poynter.org>

 Shah, A., Media Conglomerates, Mergers, Concentration of Ownership,
2006, <http://www.globalissues.org>

Shedden, D., ‘New Media Bibliography’, 2006, <http://poynteronline.org>

م�ساريع متنوعة واإبداعية وم�سادر حمتملة ميكن العثور عليها من خلل

 <http://www.stockholmchallenge.se/> For example, Drik, a photographic
resource centre and image bank, <http://www.drik.net>;

DrumNet (Kenya) commercial networking, <http://www.drumnet.org>;

 Haitian Research and Development Network (REHRED) promoting ICT to
the poor, providing information and encouraging democracy;

 Kgautswane ICT Centre, ‘new’ media creating livelihoods in a deep rural
setting, <http://www.pgw.org/telisa/>;

 Neighborhood Information Units (NIU), Santafe de Bogota, Colombia,
<http://www.colnodo.apc.org>;

 Reinforcement of Women’s Position in Decision Processes, Senegal,
 Promoting women’s greater representation in political and administrative
proceedings, <http://www.famafrique.org>;

SISCOM, Costa Rica, ICT for Communities and Municipalities;

Web of Information for Development (WIDE), Brazil

معايري املمار�سة اجليدة

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �تفاقية حول �حلق �لدويل للت�سحيح -، �أغ�سط�ص 1962

�ملوؤمتر �لعاملي �لر�بع للمر�أة، �أيلول1995، �أهد�ف

و�إجر�ء�ت �إ�سرت�تيجية حول �لن�ساء و�لإعالم �مليثاق �لأفريقي للبث �لإذ�عي -، 2001

�إعالن ويندهوك حول تعزيز ��ستقاللية وتعددية  �ل�سحافة �لأفريقية - 1991، وقد تبناه �ملوؤمتر �ملعني بتعزيز 

�ل�سحافة �لأفريقية �مل�ستقلة و�لتعددية، ناميبيا، 1991
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معايري املمار�سة اجليدة )تابع(

 Article 19, Access to the Airwaves: Principles on Freedom of Expression and
Broadcast Regulation, 2002;

Broadcasting Pluralism and Diversity, 2006;

 International Standards for the Media: Briefing Notes on Basic Principles of
Journalism, 2005, both at <http://www.article19.org>

 Bromley, M. and Sonnenberg, U. (eds), Reporting Ethnic Minorities and
 Ethnic Conflict: Beyond Good or Evil (Maastricht: European Journalism
Centre, 1998), <http://www.ejc.nl>

 Devilette, S. (ed.), Handbook for Bloggers and Cyber Dissidents, Reporters
Without Borders, 2005, <http://www.eldis.org>

 International Federation of Journalists, Equality and Quality: Setting
Standards for Women in Journalism, 2001, <http://www.iwmf.org>

<http://www.icfj.org/> ،ملركز �لدويل لل�سحفيني، مدونات �لأخالق ملختلف �ملنظمات �لدولية و�لقومية�

معهد �لتنوع �لإعالمي، �أدلة ت�سمل تقارير حملية، �أدلة ت�سمل تقارير عن فريو�ص نق�ص �ملناعة �ملكت�سبة/�لإيدز، 

�لجتار بالن�ساء، وغريها من �لق�سايا؛ 

Media Monitoring Manual, 2002, <http://www.media-diversity.org>

One World.Net, Capacity Building Guide, 
<http://uk.oneworld.net/guides/capacitybuilding>

 Pact Tanzania, ‘Media Guide: Ways for Civil Society to Engage with the
Media’, Advocacy Expert Series, 2006, <http://www.eldis.org>

 Partal, V., King, C. and Belot, A., Connecting Citizens: Innovative Practices,
Vols 1 and 2 (Maastricht: European Journalism Centre, 2005), 
<http://www.ejc.nl>

Williams, T., Gender for Journalists: Toolkit, Commonwealth Press Union/
 International Institute for Communication and Development, 2006,
<http://www.eldis.org>

مر�جع �ملمار�سة �جليدة مماثلة ملا ُذكر �أعاله يف 3٫1٫1
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�سوؤال التقييم

ما مدى الفعالية التي تتمتع بها و�سائل االإعلم وغريها من املوؤ�س�سات امل�ستقلة يف 3٫1٫3.

مراقبة احلكومة وال�سركات القوية؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( املوؤ�سرات االإيجابية: معاينة �لتقارير �لتي تك�سف عن حو�دث تك�سف عن �سوء �لت�سرف �أو ت�سبب 

�إحر�جًاحقيقيا لأ�سحاب �ملنا�سب �أو �ل�سركات �لكربى.

2( املوؤ�سرات ال�سلبية: معاينة مدى �عتماد �جلهاز �لإعالمي على �حلكومة �لر�سمية �أو �ل�سركات للح�سول على 

�ملعلومات.

م�سادر عامة

ر�جع 1٫4٫6.

Adbusters Media Foundation, <http://www.adbusters.org>

 Article 19, Pressure, Politics and the Press: The State of Media Freedom
 in Belarus, Moldova and Ukraine, 2003, and other documents and
resources, <http://www.article19.org>

 (CRIS), http://www.crisinfo.org/ حملة �حلق يف �لت�سال يف جمتمع �ملعلومات

<http://www.corpwatch.org.uk> مر�قبة �ل�سركات، �ململكة �ملتحدة

 برنامج �لحتاد �لأوروبي للمر�قبة و�لدعاوى، برنامج حول �ل�سيا�سة �لإعالمية،

<http://www.eumap.org/> 

 Freelance Futures: World Survey on the Social and Economic Status of
 Freelance Journalists, Final Report, International Labour Organization,
December 1999, <http://www.ifj.org>

 Iggers, J., Good News, Bad News: Journalism Ethics and the Public Interest
(New York: Worldview Press, 1998)

Index on Censorship, London (monthly), <http://www.indexonline.org>

International Press Institute, World Press Freedom Review, <http://www.
 freemedia.at/cms/ipi/freedom.html> (regional overviews and country
reports)

  Jensen, C., 20 Years of Censored News (New York: Seven Stories Press, 1997)

Multinational Monitor، <http://multinationalmonitor.org>

 Poynter Online, Bibliographies on media credibility, media ethics, new
media, world press, etc., <http://www.poynter.org>
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م�سادر عامة )تابع(

 Seib, P., Campaigns and Conscience: The Ethics of Political Journalism
(Westport, Ct: Praeger, 1994)

 Société française des sciences de l’information et de la communication
(SFSIC), <http://www.sfsic.org>

معايري املمار�سة اجليدة

ميثاق ويندهوك حول �لبث �لإذ�عي يف �أفريقيا -، 2001

�إعالن ويندهوك ب�ساأن تعزيز �سحافة �أفريقية م�ستقلة وتعددية -، موؤمتر حول تعزيز �ل�سحافة �لأفريقية �مل�ستقلة 

و�لتعددية، 1991

Article 19, A Model Public Service Broadcasting Law, 2005;

Broadcasting Policy and Practice in Africa, 2003;

Broadcasting Pluralism and Diversity, 2006;

 International Standards for the Media: Briefing Notes on Basic Principles of
Journalism, 2005, all at <http://www.article19.org>

م�سادر عامة

 Bouchet, N. and Kariithi, N. K., Parliament and the Media: Building
 an Informed Society (Washington, DC: World Bank Institute,
Commonwealth Parliamentary Association, 2003), <http://siteresources.
worldbank.org/WBI/Resources/wbi37228BouchetKariithiWEB.pdf>

 Commonwealth Parliamentary Association, Parliament and the Media,
2005, <http://www.cpahq.org/topics/parliamentmedia/>

World Bank, Strengthening the Media as Watchdog, 2004
ا  1٫3٫2  و 1٫4٫6  و 2٫3٫5. بالإ�سافة �إىل م�ستند�ت �أخرى كاملذكور�سابقا. ر�جع �أي�سً

�سوؤال التقييم

ما مقدار احلرية التي يتمتع بها ال�سحفيون من امل�سايقات والتهديد والقوانني 3٫1٫4.

التي حتد من ن�ساطهم ؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لقو�نني �لتي ت�سع قيوًد� كبرية على حرية �ل�سحفيني.

2( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقيق يف �أحد�ث متعلقة بتعر�ص �سحفيني مل�سايقات �أو ترهيب �أو معوقات، مبا يف ذلك 

ا 1.3.1 و1.3.2. ما يوؤدي �إىل �لوفاة �أو �لإ�سابة. ر�جع �أي�سً
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م�سادر عامة 

 �ملر�جع �ملذكورة �عاله، بالإ�سافة

<http://www.amnesty.org> ،إىل منظمة �لعفو �لدولية�

 Article 19, Pressure, Politics and the Press: The State of Media Freedom
 in Belarus, Moldova and Ukraine, 2003, and other documents and
resources, <http://www.article19.org>

 Bratton, M., Chu, Y.-H., Lagos, M. and Rose, R., ‘The People’s Voice:
 Trust in Political Institutions’, in International IDEA, Ten Years of
 Supporting Democracy Worldwide (Stockholm: International IDEA,
2005), <http://www.idea.int/publications/anniversary/upload/Inlay_
senttoprint_30May05.pdf>

 Campaign for Communication Rights in the Information Society (CRIS),
<http://www.crisinfo.org/>

 Centre for the Study of Public Policy, University of Aberdeen, 
<http://www.abdn.ac.uk/cspp/>

Charter 88 <http://www.charter88.org.uk>

Committee to Protect Journalists (CPJ), Press Freedom Online, 
<http://www.cpj.org>; Attacks on the Press in 1999, 
<http://www.cpj.org/attacks99/pages_att99/bookorder99.html>

  Commonwealth Press Union, <http://www.cpu.org.uk/>

Cookson, R. et al., Exiled Journalists in Europe (Bristol: Mediawise, 2006)

Digital Freedom Network, <http://www.dfn.org/>

Freedom Forum, <http://www.freedomforum.org/>

Index on Censorship, London (monthly), <http://www.indexonline.org>

 �ملركز �لدويل لل�سحفيني، قو�نني �لإعالم من خمتلف �لدول، �سفحة رو�بط ملعهد �ل�سحافة،

<http://www.freemedia.at> ،لدويل� http://www.icfj.org/ 

 International PEN, Writers in Prison Committee: Case List (London:
International PEN, annual)

 Poynter Online, Bibliographies on media credibility, media ethics, new
media, world press, etc., <http://www.poynter.org>

 Radio Free Asia, <http://www.rfa.org/english/> 
<http://www.rsf.org/> ،منظمة مر��سلون بال حدود
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معايري املمار�سة اجليدة

�لحتاد �لفدر�يل �لدويل لل�سحفيني (IFJ)، �إعالن ب�ساأن مبادئ �ل�سلوك �ل�سحفي -، تبناه �لجتماع �لعاملي �ملنعقد 

عام 1954 لالحتاد �لفدر�يل �لدويل لل�سحفيني، وخ�سع للتعديل يف �لجتماع �لعاملي �ملنعقد عام 1986

Article 19, A Model Public Service Broadcasting Law, 2005;

 Access to the Airwaves: Principles on Freedom of Expression and Broadcast
Regulation، 2002;

Broadcasting Policy and Practice in Africa, 2003;

 Comparative Study of Laws and Regulations Restricting the Publication of
Electoral Opinion Polls, 2003;

 Freedom and Accountability: Safeguarding Free Expression Through Media
Self-Regulation, 2005;

Broadcasting Pluralism and Diversity, 2006,

<http://www.article19.org> ،تتوفر جميع هذه �ملر�جع عرب �ملوقع

على �لنحو �ل�سابق

�سوؤال التقييم

ما مدى احلرية التي يتمتع بها املواطن العادي من التدخل يف �سوؤونه اخلا�سة، 3٫1٫5.

والتعر�ش للم�سايقات من و�سائل االإعلم؟ 

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة قو�نني �خل�سو�سية ولو�ئح �ملمار�سات �لإعالمية.

2( املمار�سة: معاينة فعالية تطبيق هذه �لقو�نني و�للو�ئح؛ �لإجر�ء�ت �لت�سحيحية يف حالة �ل�سكوى.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: تقدمي �سكاوى

م�سادر عامة

على �لنحو �ل�سابق

American Journalism Review, <http://www.ajr.org>

 Bernier, Marc-François, Ethique et déontologie du journalisme (Quebec:
 Presses de l’université Laval، 1994) Christians, C. and Traber, M. (eds),
 Communication Ethics and Universal Values (London: Sage, 1997)
 Cooper, T. W., Television and Ethics: A Bibliography (Boston, Mass.: G.K.
Hall, 1988

Cornu, D., Ethique de l’ information (Paris: PUF Que Sais-Je, 1997)
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م�سادر عامة )تابع(

François-Xavier, Alix, Une Ethique pour l’ information (Paris: L’Harmattan, 1997)

 Gordon, A. D. and Kittross, J. M., Contraoversies in Media Ethics, 2nd edn
(New York: Addison Wesley, 1999)

<http://www.icfj.org/> ،ملركز �لدويل لل�سحفيني، قو�نني متعلقة بالإعالم من خمتلف �لدول�

 MacDonald, B. and Petheram, M., Keyguide to Information Sources in
Media Ethics (London: Mansell, 1998)

 Nordenstreng, K. (ed.), Reports on Media Ethics in Europe (Tampere:
 University of Tampere, 1995) Organization of News Ombudsmen
(ONO), <http://www.newsombudsmen.org>

Riboreau, G., Déontologie du journalisme radiophonique (Paris: RFI, 1997)

 SPG-SDX, National Ethics Committee, Journalism Ethics Report (Chicago:
Society of Professional Journalists, annual)

 �لحتاد �لعاملي ملجال�ص �ل�سحافة

<http://www.wanewscouncil.org/World.htm> 

معايري املمار�سة اجليدة

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �تفاقية حول �حلق �لدويل للت�سحيح -، �آب 1962

�لحتاد �لفدر�يل �لدويل لل�سحفيني (IFJ)، �إعالن ب�ساأن مبادئ �ل�سلوك �ل�سحفي -، تبناه �لجتماع �لعاملي �ملنعقد 

عام 1954 لالحتاد �لفدر�يل �لدويل لل�سحفيني، وخ�سع للتعديل يف �لجتماع �لعاملي �ملنعقد عام 1986

Article 19, A Model Public Service Broadcasting Law, 2005;

 Freedom and Accountability: Safeguarding Free Expression Through Media
Self-Regulation, 2005;

 International Standards for the Media: Briefing Notes on Basic Principles of
Journalism, 2005, all at <http://www.article19.org>

<http://www.icfj.org/> ،ملركز �لدويل لل�سحفيني، مدونات �لأخالق ملختلف �ملنظمات �لدولية و�لقومية�

 Juusela, P., Journalistic Codes of Ethics in the CSCE Countries (Tampere:
University of Tampere, 1991)

جمعية �ل�سحفيني �لأوغندية، مدونة قو�عد �ل�سلوك �ملهني 
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امل�ساركة ال�سيا�سية3٫2 . 

�سوؤال رئي�سي:  هل توجد م�ساركة كاملة للمواطن يف احلياة العامة؟

�سوؤال التقييم

ما مدى تنوع اجلمعيات التطوعية وجمعيات املواطنني واحلركات االجتماعية 3٫2٫1.

وغريها، وما مدى ا�ستقلليتها عن احلكومة؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �للو�ئح �لتي تنظم �لت�سجيل يف �جلمعيات �لتطوعية و�ملنظمات غري �حلكومية ومنظمات 

�لإد�رة �لذ�تية ومتويلها وع�سويتها.

2( املوؤ�سرات االإيجابية: �لتحقيق يف بيانات حول نطاق �ملوؤ�س�سات �لتطوعية وتوزيعها وجمالت �أن�سطتها 

وتاأثريها على �جلمهور وما �إىل ذلك.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقيق يف حالت تبعية �حلكومة �أو �لأحز�ب �حلاكمة، لوكالت �أو م�سالح �أجنبية؛ ن�سبة 

ا 1٫3٫2، 2٫2٫3، 2٫3٫5 و2٫4٫6. �لعو�ئد غري �لناجتة عن م�ساهمات �لأع�ساء. ر�جع �أي�سً

م�سادر عامة

م�سادر عاملية

 Association for Research on Nonprofit Organisations and Voluntary Action
(ARNOVA), online journals and occasional papers, 
<http://www.arnova.org>

 Blagescu, M. and Lloyd, R., 2006 Global Accountability Report: Holding
Power to Account (London: One World Trust, 2006), 
<http://www.oneworldtrust.org>

Charities Aid Foundation, <http://www.charitynet.org>

 Eldis Gateway to Development Information, database on participation,
<http://www.eldis.org/>

Global directory of non-profit community organizations, 
<http://www.idealist.org/>

 Governance and Social Development Resource Centre, UK DFID, database
on participation, <http://www.gsdrc.org>

NDI, programme on citizen participation, <http://www.ndi.org>

 UNDP, Decentralized Governance Monograph: A Global Sampling of
 Experiences, Management Development and Governance Division,
UNDP, 1999, <http://magnet.undp.org>;
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م�سادر عاملية )تابع(

 Participatory Local Governance: LIFE’s Method and Experience 1992–1997,
 MDGD Technical Advisory Paper I, Local Initiative Facility for Urban
 Development, Management Development and Governance Division,
UNDP, 1997;

 A Guide to Civil Society Organisations Working on Democratic
Governance, 2005, <http://www.undp.org/partners/cso/>

م�م �مل�تحدة �لإلكرتونية لالإد�رة �لعامة و�ملالية �لعامة (UNPAN)، م�ستند�ت وقو�عد بيانات دولية  �س�بكة �لأ

<http://www.unpan.org> ،و�إقليمية وحملية حول موؤ�س�سات و�أنظمة �حلوكمة

<http://www.worldbank.org> ،لبنك �لدويل، م�ستند�ت حول �حلوكمة، �ملجتمع �ملدين و�مل�ساركة�

م�سادر اإقليمية

 منطقة جنوب �ل�سحر�ء �لأفريقية: جمموعة خمتارة من �مل�سادر عرب �لإنرتنت،

<http://www-sul.stanford.edu/ depts/ssrg/africa/guide.html> 

AfriMAP, database on political participation, <http://www.afrimap.org>

<http://interaction.org> ،ملجل�ص �لأمريكي �لدويل للعمل �لتطوعي�

 Australian Development Gateway, International and Asia–Pacific-specific
resources on civil society organizations, 
<http://www.developmentgateway.com.au>

 British Library for Development Studies (BLDS) Bibliographic Database,
 searchable web version of the BLDS depository library of the UN, South
Pacific Commission and GATT, <http://blds.ids.ac.uk/blds/>

C2D Direct Democracy, <http://c2d.unige.ch/>

 Center for Latin American Studies, Georgetown University, Political
Database of the Americas, <http://pdba.georgetown.edu/>

 Hansard Society for Parliamentary Government, ‘Making the Law: The
 Report of the Hansard Society Commission on the Legislative Process’,
London, 1993

<http://www.ngo.or.jp/> ،مركز معلومات �ملنظمات غري �حلكومية

<http://www.opm.co.uk> ،مكتب �لإد�رة �لعامة

Asian Development Bank, Operations Evaluation Department, ‘Special
Evaluation Study on the Involvement of Civil Society Organisations in Asian
Development Bank Operations’, 2006, <http://www.eldis.org>
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م�سادر اإقليمية )تابع(

 Pacific Islands Association of Non-governmental Organisations (PIANGO),
<http://www.piango.org/>

 Pan American Development Foundation, programme on strengthening
communities and civil society, <http://www.padf.org>

معايري املمار�سة اجليدة

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية، 1966، �ملادة 8

�ملجل�ص �لأوروبي، تو�سية �ملجل�ص �لأوروبي رقم R)80( 2 �ملتعلقة مبمار�سة �ل�سلطات �لتقديرية من قبل �ل�سلطات 

�لإد�رية ، 11 �آذ�ر/مار�ص 1980؛ قر�ر �ملجل�ص �لأوروبي رقم )77( 31 ب�ساأن حماية �لأفر�د فيما يتعلق 

باإجر�ء�ت �ل�سلطات �لإد�رية - Cs، 28 �سبتمرب 1977

جلنة �لأمم �ملتحدة ب�ساأن �حلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية، �لتعليق �لعام رقم 25. حق �مل�ساركة يف �ل�سوؤون �لعامة، حقوق 

�لت�سويت وحق ت�ساوي فر�ص �لو�سول �إىل �خلدمة �لعامة ، 1996

برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي (UNDP) ومنظمات �ملجتمع �ملدين: �أدو�ت لتعزيز �مل�ساركة ، 2006؛

<http:// ،2003 ، ومنظمات �ملجتمع �ملدين: �سركاء يف �لتنمية (UNDP) برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي

www.undp.org/partners/cso>

 Better Regulation Task Force, UK, Better Regulation for Civil Society:
Making Life Easier for Those Who Help Others, November 2005, 
<http://www.brc.gov.uk>

 CIVICUS and MDGs Campaigning Toolkit for Civil Society Organisations
engaged in the Millennium Development Goals, 
<http://www.civicus.org>

 Court, J., Mendizabal, E., Osborne, D. and Young, J., Policy Engagement:
 How Civil Society Can Be More Effective (London: Research and Policy
in Development (R APID), Overseas Development Institute (ODI), 2006);

   tart, D. and Hovland, I., Tools for Policy Impact: A Handbook for
Researchers (London: R APID, ODI, 2004), <http://www.odi.org.uk>

 Involve, People and Participation: How to Put Citizens at the Heart of
Decision-making, 2005, <http://www.eldis.org>

 Irish, L. E., Kushen, R. and Simon, K. W., Guidelines for Laws Affecting
Civic Organizations, 2nd edn (New York: OSI, 2004), <http://www.soros.
org/resources/articles_publications/publications/lawguide_20040215>
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معايري املمار�سة اجليدة )تابع(

 Ramalingam, B., Tools for Knowledge and Learning: A Guide for
 Development and Humanitarian Organisations (London, Research
 and Policy in Development (R APID), Overseas Development Institute,
2006), <http://www.eldis.org>

 Thomas, L.، Capacity Building for Local NGOs: A Guidance Manual for
Good Practice، Progressio, 2005, <http://www.eldis.org>

One World.Net, Capacity Building Guide, 
<http://uk.oneworld.net/guides/capacitybuilding>

 Wisse, E., ‘Promoting Democracy: An International Exploration of Policy
 and Implementation Practice’, Netherlands Ministry of the Interior
 and Kingdom Relations, Department of Constitutional Matters and
Legislation, 2006, <http://www.oecd.org>

�سوؤال التقييم

ما مدى م�ساركة املواطنني  يف اجلمعيات التطوعية واملنظمات اخلا�سة ويف كافة 3٫2٫2.

اأ�سكال االأن�سطة التطوعية العامة االأخرى؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( املوؤ�سرات االإيجابية وال�سلبية: فح�ص �لبيانات �ملتعلقة بع�سوية �جلمعيات �لتطوعية، و�ملنظمات 

�خلا�سة، وما �إىل ذلك؛ �ملتعلقة مب�ساركة �جلمهور يف �أ�سكال �أخرى من �لأن�سطة �لتطوعية �لعامة.

م�سادر عامة

م�سادر عاملية

Association for Research on Nonprofit Organisations and Voluntary Action
(ARNOVA), online journals and occasional papers, 
<http://www.arnova.org>

 Blagescu, M. and Lloyd, R., 2006 Global Accountability Report: Holding
Power to Account (London: One World Trust, 2006), 
<http://www.oneworldtrust.org>

 Eldis Gateway to Development Information, excellent sources on
 participation, including ‘good practice’ manuals from major
international organizations, <http://www.eldis.org/>

 Idealist.org: Action without Borders, global directory of non-profit
community organizations, <http://www.idealist.org/>
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م�سادر عاملية )تابع(

 UN Department of Public Information, Non- Governmental Organizations
(DPI.NGO), <http://www.un.org/dpi/ngosection/index.asp>

 NDP, Decentralized Governance Monograph: A Global Sampling of
 Experiences, Management Development and Governance Division,
UNDP, 1999, <http://magnet.undp.org>;

 A Guide to Civil Society Organisations Working on Democratic
Governance, 2005, <http://www.undp.org/partners/cso/>

 Union of International Associations, NGO websites (derivative from their
Yearbook of International Associations), 
<http://www.uia.org/extlinks/pub.php>

�حلركة �لعاملية من �أجل �لدميقر�طية، م�ستند�ت وقاعدة بيانات للموؤ�س�سات �لعاملة يف جمال �مل�ساركة �ل�سيا�سية 

<http://www.wmd.org/> ،و�ملدنية لل�سباب

م�سادر اإقليمية

<http://interaction.org> ،ملجل�ص �لأمريكي للعمل �لدويل �لتطوعي�

 C2D Direct Democracy, http://c2d.unige.ch/

 Center for Latin American Studies, Georgetown University, Political
Database of the Americas, <http://pdba.georgetown.edu/>

 بنك جر�مني Grameen، م�ساركة �قت�سادية من قبل �أنظمة �لقرو�ص �ل�سغرية جد�.

   http://www.grameen.com

 Monitoring and Evaluation (MandE); some assessment of range can be
gleaned from <http://www.mande.co.uk>

<http://www.oicun.org/> ،ملر�قب �لد�ئم ملنظمة �ملوؤمتر �لإ�سالمي لدى �لأمم �ملتحدة�

 Russian and East European Institute, Indiana University, Nonprofit
Organizations/NGOs, 
<http://www.iub.edu/~reeiweb/placement/jobnonprof.shtml>

 UnionWeb, <http://www.unionweb.co.uk>; (many sub-national
organizations, especially in the USA, e.g. demsouth@ all4democracy.
org; projectsouth@igc. apc.org; horizon@horizoninstitute.org; <http://
www.vote.smart.org/>; mengle@publicampaign.org;

 Democracy for All Canadians, dfac@angelfire.com;  non-US, e.g. Accion
 Zapatista, Colombia Support Network, Contact Centre etc.;

UK, e.g. Integrated Communities and Sustainable Regeneration project, 
<http://www.goldsmiths.ac.uk/cucr/html/res3.html>
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معايري املمار�سة اجليدة

منظمة �لوحدة �لأفريقية، ميثاق �مل�ساركة �ل�سعبية -، 1990

جلنة �لأمم �ملتحدة ب�ساأن �حلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية، �لتعليق �لعام رقم 25. حق �مل�ساركة يف �ل�سوؤون �لعامة، حقوق 

�لت�سويت وحق �مل�ساو�ة يف فر�ص �لو�سول �إىل �خلدمة �لعامة ، 1996

 CIVICUS and MDGs Campaigning Toolkit for Civil Society Organisations
engaged in the Millennium Development Goals, 
<http://www.civicus.org>

 Court, J., Mendizabal, E., Osborne, D. and Young, J., Policy Engagement:
How Civil Society Can Be More Effective (London: R APID, ODI, 2006);

 Start, D. and Hovland, I., Tools for Policy Impact: A Handbook for
Researchers (London: R APID, ODI, 2004), <http://www.odi.org.uk>

 Involve، People and Participation: How to Put Citizens at the Heart of
Decision-making، 2005، <http://www.eldis.org>

One World.Net, Capacity Building Guide, 
<http://uk.oneworld.net/guides/capacitybuilding>

 Pact Tanzania، “Media Guide: Ways for Civil Society to Engage with the
Media”, Advocacy Expert Series، 2006, <http://www.eldis.org>

 Ramalingam, B., Tools for Knowledge and Learning: A Guide for
 Development and Humanitarian Organisations (London: R APID, ODI,
2006), <http://www.eldis.org>

 Thomas, L., Capacity Building for Local NGOs: A Guidance Manual for
Good Practice، Progressio, 2005: <http://www.eldis.org>

 World Bank, Participatory Evaluation: Tools for Managing Change in Water
and Sanitation (Vol. 1), World Bank Technical Paper WTP207, 1994
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�سوؤال التقييم

ما هو مدى م�ساركة املراأة يف احلياة ال�سيا�سية واملنا�سب العامة على كافة 3٫2٫3.

امل�ستويات؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لقو�نني �خلا�سة بالتمييز  على �أ�سا�ص �لنوع �لجتماعي يف �حلياة �لعامة؛ ويف حالة �أن كانت 

�حلكومة قد قامت بالت�سديق على �تفاقية �لق�ساء على جميع �أ�سكال �لتمييز �سد �ملر�أة CEDAW، فاإىل �أي مدى 

تلتزم �ل�سلطة �لت�سريعية بتطبيق �ملعايري �خلا�سة بها.

2(  املمار�سة: معاينة فعالية �لإجر�ء�ت �خلا�سة بتطبيق �لت�سريع ذي �ل�سلة، مبا يف ذلك �ل�سيا�سات �خلا�سة 

�ملعتمدة.

3( املوؤ�سرات االإيجابية وال�سلبية: �لتحقيق يف بيانات حول م�ساركة �لن�ساء يف �ملنا�سب �ل�سيا�سية و�لعامة 

على كافة �مل�ستويات؛ ويف �لأحز�ب �ل�سيا�سية؛ و�جلمعيات �لتطوعية و�إد�ر�تها. ر�جع 1٫1٫2، 2٫1٫5 و2٫5٫3.

م�سادر عامة 

م�سادر اأ�سا�سية للبيانات االإح�سائية

 Ahooja-Patel, K., ‘Gender Distance among Countries’, Economic and
Political Weekly, February 1993

 Commonwealth Parliamentary Association, numbers of women in
parliaments, <http://www.cpahq.org/>

 Cook, R. J. (ed.), Human Rights of Women (Philadelphia, Pa: University of
Pennsylvania Press, 1994)

 Eldis Gateway to Development Information, database on participation,
<http://www.eldis.org/>

 Human Rights Watch, The Human Rights Watch Global Report on Women’s
Human Rights, 1998

 Inglehart, R. and Norris, P., ‘Gender Gaps in Voting Behaviour in Global
Perspective’, International Journal of Political Research, September 2000

International IDEA, Global Database of Quotas for Women, 
 <http://www.quotaproject.org>; Women in Parliament: Beyond
Numbers. A Revised Edition (Stockholm: International IDEA, 2005)

 http://www.iknowpolitics.org/سبكة �ملعرفة �لعاملية حول �لن�ساء يف �ل�سيا�سة�

 �لحتاد �لربملاين �لدويل، قاعدة بيانات عرب �لإنرتنت لكافة �لربملانات �لوطنية ون�سبة �لن�ساء �لأع�ساء،

<http://www.ipu.org>
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م�سادر اأ�سا�سية للبيانات االإح�سائية )تابع(

 Women in Parliaments: 1945–1995, Reports and Documents Series, No.
23, 1995;
Women in Politics: World Bibliography, IPU, various

<http://www.ndi.org> ،برنامج حول م�ساركة �ملر�أة ،(NDI) ملعهد �لوطني �لدميقر�طي�

<http://www.worldbank.org> ،لبنك �لدويل، م�ستند�ت حول �حلوكمة و�ملجتمع �ملدين و�مل�ساركة�

جماعات ال�سغط

<http://www.cwgl.rutgers.edu/> ،مركز �لقيادة �لعاملية للن�ساء

 �ملوؤ�س�سة �لدولية للدميقر�طية و�لنتخابات، �سفحة رو�بط ملو�قع �لكرتونية خا�سة باملر�أة،

http://www.idea.int/gender/ inc: 

Feminist Majority Foundation Online, <http://www.feminist.org/>;

Global Fund for Women, <http://www.globalfundforwomen.org/cms/>;

International Women’s websites, 
 <http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/links_intl.html>;

Muslim Women pages, <http://www.jannah.org/>;

<http://www.ndi.org/globalp/women/women.asp> (NDI) ملعهد �لوطني �لدميقر�طي؛�

Network of East-West Women, <http://www.neww.org/>

<http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/> ،جلنة و�سع �ملر�أة �لتابعة لالأمم �ملتحدة

 �ملنظمات �ملوؤيدة مل�ساركة �ملر�أة �ل�سيا�سية يف �لربملانات )رو�بط �لعناوين متوفرة عرب �ملوقع

<http://www.idea.int/ gender/>) 

�حتاد �لربملانيني �لأوروبيني من �أجل �أفريقيا AWEPA؛ 

Center for Asia–Pacific Women in Politics (CAPWIP);

Gender and Youth Affairs Division, Commonwealth Secretariat;

 IPU; NDI; Organization of Women Parliamentarians from Muslim
Countries;
Parliamentarians for Global Action (PGA); SADC;
South Asian Network for Political Empowerment of Women (SANPEW)
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معايري املمار�سة اجليدة

املعايري الدولية

جلنة �لق�ساء على �لتمييز �سد �ملر�أة �لتابعة لالأمم �ملتحدة، �لتو�سية �لعامة رقم 23. �ملر�أة يف �حلياة �ل�سيا�سية 

و�لعامة -، 1997

1979 ،(CEDAW) تفاقية �لأمم �ملتحدة للق�ساء على جميع �أ�سكال �لتمييز �سد �ملر�أة�

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 100. �مل�ساو�ة يف �لأجور، 1951؛

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 111. �لتمييز )�ل�ستخد�م و�ملهنة(، 1958؛

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية حول �حلقوق �ل�سيا�سية للمر�أة، 1952

�لإجر�ء �لربملاين لو�سول �ملر�أة �إىل هياكل �سنع �لقر�ر وم�ساركتها فيها بهدف حتقيق م�ساو�ة حقيقية بني �ملر�أة 

و�لرجل -، قر�ر �سادر عن �ملوؤمتر �لربملاين �لدويل �لثالث و�لت�سعني، مدريد، 1 ني�سان 1995

 UNDP, Women and Political Participation and Good Governance: 21st

Century Challenges, UNDP, 2004

 Wassenaar, N., Incorporating Gender into Your NGO: A Manual on Gender
Mainstreaming Within Organisations، Network Learning, 
2006, <http://www.eldis.org>

One World.Net, Capacity Building Guide, 
<http://uk.oneworld.net/guides/capacitybuilding>

املعايري االإقليمية

�لحتاد �لأفريقي، �إعالن �سوملن حول �مل�ساو�ة بني �جلن�سني يف �أفريقيا - 2004

بروتوكول حول �مليثاق �لأفريقي حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب حول حقوق �ملر�أة يف �أفريقيا -، 2003،

 OSCE, ODIHR, Handbook for Monitoring Women’s Participation in
Elections, OSCE/ ODIHR, 2004, <http://www.osce.org>

 Pact Tanzania, ‘Gender Mentoring: A Guide for Strengthening Equality in
Communities’, Advocacy Expert Series, 2006, <http://www.eldis.org>
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�سوؤال التقييم

اإىل اأي مدى تت�ساوى فر�ش جميع الفئات االجتماعية للو�سول اإىل املنا�سب 3٫2٫4.

العامة، وما مدى عدالة متثيلهم يف هذه املنا�سب؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لقو�نني �خلا�سة بالتمييز �سد فئات �ملجتمع �لأخرى يف ظل �أي �تفاقيات �سادرة عن �لأمم 

�ملتحدة �أو �تفاقيات �إقليمية �أقرتها �حلكومة.

2( املمار�سة: معاينة فعالية �لإجر�ء�ت �خلا�سة بتطبيق �لت�سريع ذي �ل�سلة، مبا يف ذلك �سيا�سات �لإجر�ء�ت 

�ملعتمدة.

3( املوؤ�سرات االإيجابية وال�سلبية: �لتحقيق يف بيانات حول تويل فئات �جتماعية معينة �ملنا�سب �ل�سيا�سية 

ا 2.5.3. و�لعامة على كافة �مل�ستويات. ر�جع �أي�سً

م�سادر عامة 

بع�ص �ملعلومات �ملتعلقة باملر�أة يف �مل�سادر �ل�سابقة، بالإ�سافة �إىل:

 Indiana University, Proceedings of the Conference on Civil Service Systems
 in Comparative Perspective, Indiana University, Bloomington, Ind., 5–8
April 1997, <http://www.indiana.edu/~csrc/csrc.html>

IPU, Constitutional and Parliamentary Information (biannual)

 Monitoring and Evaluation (MandE), excellent archive of participation,
evaluation and NGO service provision, <http://www.mande.co.uk>

م�م �مل�تحدة �لإلكرتونية لالإد�رة �لعامة و�ملالية �لعامة (UNPAN)، م�ستند�ت وقو�عد بيانات دولية  �س�بكة �لأ

<http://www.unpan.org>،و�إقليمية وحملية حول موؤ�س�سات و�أنظمة �حلوكمة

 WWW Virtual Library: Public Health is also part of the Asian Studies
WWW Virtual Library, <http://www.ldb.org/vl/index.htm> and <http://
coombs.anu.edu.au/WWWVL-AsianStudies.html>

معايري املمار�سة اجليدة

�تفاقية �لأمم �ملتحدة للق�ساء على جميع �أ�سكال �لتمييز �سد �ملر�أة -، 1979

�تفاقية �لق�ساء على جميع �أ�سكال �لتمييز �لعن�سري -، 1965؛

�تفاقية حول �حلقوق �ل�سيا�سية للمر�أة، 1952

ميثاق �خلدمة �لعامة يف �أفريقيا، 2001، �ملوؤمتر �لأفريقي �لثالث لوزر�ء �خلدمة �لعامة، ويندهوك، ناميبيا، �سباط 

2001
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معايري املمار�سة اجليدة )تابع(

�لحتاد �لأفريقي، بروتوكول �مليثاق �لأفريقي حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب حول حقوق �ملر�أة يف �أفريقيا -، 2003

جلنة �لأمم �ملتحدة ب�ساأن �حلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية، �لتعليق �لعام رقم 25. حق �مل�ساركة يف �ل�سوؤون �لعامة، حقوق 

�لت�سويت وحق ت�ساوي فر�ص �لو�سول �إىل �خلدمة �لعامة، 1996

اللمركزية3٫3.

�سوؤال رئي�سي: هل تعترب كافة القرارات التي تتخذها احلكومة هي االأكرث ملءمة 

للفئة املتاأثرة بها؟

�سوؤال التقييم

ما مدى اال�ستقللية اإيل تتمتع بها املراكز الفرعية للحكومة عن احلكومة 3٫3٫1.

املركزية؟ وما هي القوة واالإمكانيات املتوفرة لديها من اأجل ا ال�سطلع 

مب�سوؤولياتها؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �حلالة �لقانونية، م�سوؤوليات و�سلطات �حلكومة �ملحلية و�لإقليمية، وي�سمل ذلك �ملخ�س�سات 

�ملالية وحرية �لت�سرف.

2( املمار�سة: معاينة مدى قدرة �حلكومة �ملحلية و�لإقليمية �لقائمة على تنفيذ م�سوؤولياتها ب�سكل م�ستقل عن 

�لإ�سر�ف �ملركزي.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقيق يف بيانات حول �سيطرة �حلكومة �ملركزية على حرية �لت�سرف على �مل�ستوى 

�ملحلي.

م�سادر عامة

م�سادر عاملية

 Center for International Earth Science Information Network, Columbia
 University, The Online Sourcebook on Decentralization and Local
Development, <http://www.ciesin.org/decentralization/SB_entry.html>

 Governance and Social Development Resource Centre, UK DFID, database
on decentralization, <http://www.gsdrc.org>

 Indiana University, Proceedings of the Conference on Civil Service Systems
 In Comparative Perspective, Indiana University, Bloomington, Ind., 5–8
April 1997, <http://www.indiana.edu/~csrc/csrc.html>

International Union of Local Authorities (IULA)
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م�سادر عاملية )تابع(

NDI, programme on local government, <http://www.ndi.org>

 UNDP, Decentralized Governance Monograph: A Global Sampling of
 Experiences, Management Development and Governance Division,
1999, <http://magnet.undp.org>

UN Habitat, Global Campaign for Urban Governance, 
<http://www.unhabitat.org>

 United Nations Online Network in Public Administration and Finance
(UNPAN), international, regional and country-specific

 �حلركة �لعاملية من �أجل �لدميقر�طية، م�ستند�ت وقاعدة بيانات للموؤ�س�سات �لعاملة يف جمال دعم �حلوكمة �ملحلية،

<http://www.wmd.org/>

ر�جع �ملزيد من �مل�سادر �لعامة يف 3.3٫2 و3.3.3.

م�سادر اإقليمية

 British Library for Development Studies (BLDS) Bibliographic Database,
 searchable web version of the BLDS depository library of the UN, South
Pacific Commission and GATT, <http://blds.ids.ac.uk/blds/>

 Center for Latin American Studies, Georgetown University, Political
Database of the Americas, <http://pdba.georgetown.edu/>

 European Local Government Officers, Database of European Town Halls,
<http://www.elgo.co.uk>

 Mediterranean Development Forum, Thematic Programme on Local
Governance and Community Empowerment, 
<http://info.worldbank.org/etools/mdfdb/index.asp>

 OECD, National Accounts 1960–1994, Vol. 1: Main Aggregates, and
 National Accounts 1960–1994, Vol. 2: Detailed Tables (Paris: OECD,
1996)

 Public Management Newsletter, from SIGMA/ OECD (Support for
 Improvement in Government and Management in Central and Eastern
 European Countries, joint initiative of the OECD/Centre for Cooperation
with the Economies in Transition (CCET) and the EU PHARE programme)

Schaeffer, M., Municipal Budgeting (Washington, DC: World Bank, 2000)

 Subramaniam, V. (ed.), Public Administration and the Third World: An
International Handbook (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1990)
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م�سادر اإقليمية )تابع(

 The Territories of the Russian Federation (London: Europa Publications,
2000), section on organization of government

 UK Economic and Social Research Council, Participation projects at
REGARD database, <http://www.regard.ac.uk>

معايري املمار�سة اجليدة

�لحتاد �لأفريقي، ميثاق �مل�ساركة �ل�سعبية -، 1990

�ملجل�ص �لأوروبي، �مليثاق �لأوروبي للحوكمة �لذ�تية �ملحلية -، �سرت��سربغ، X.15.1985، �جلزء �لأول، �ملو�د 1 – 

<http://conventions.coe.int/>  ،11

منظمة �لدول �لأمريكية OAS، �إعالن لباز حول �لالمركزية وحول تعزيز �ل�سلطات �لإد�رية �لإقليمية و�لبلدية 

وم�ساركة �ملجتمع �ملدين - 2001

 International IDEA, Democracy at the Local Level: The International IDEA
 Handbook on Participation, Representation, Conflict Management and
 Governance, International IDEA Handbook series No. 4 (Stockholm:
International IDEA, 2001), <http://www.idea.int>

 Geyer, Y., How Local Government Works, Handbook Series for Community
Based Organisations (Pretoria: IDASA, USAID and PACT, 2007), 

  <http://www.idasa.org.za>

 UK House of Commons, The Conduct of Local Authority Business:
 Report of the Inquiry into the Conduct of Local Authority Business (the
 Widdicombe Inquiry), Cm 9797 (London: HMSO,

Indian Federal Parliament, 73rd and 74th Constitutional Amendments, 1992

 UK House of Commons, The Conduct of Local Authority Business:
 Report of the Inquiry into the Conduct of Local Authority Business (the
Widdicombe Inquiry), Cm 9797 (London: HMSO, 1986)
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�سوؤال التقييم

ما مدى متتع هذه املراكز الفرعية ب�سلطات انتخابية حرة ونزيهة، وما مدى 3٫3٫2.

توفر ال�سفافية واملحا�سبة و�سرعة اال�ستجابة يف اأعمالها؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لت�سريع �لذي يتطلب �لتفوي�ص �لنتخابي للحكومة �ملحلية و�لإقليمية، وم�ستوى �لنفتاح 

و�مل�ساءلة �لتي تخ�سع لها يف �إد�رة �سوؤونها.

2( املمار�سة: معاينة �إىل �أي مدى ميكن �عتبار �لرتتيبات �لنتخابية حرة ونزيهة، و�إىل �أي مدى تكون �حلكومة 

منفتحة وتخ�سع للم�ساءلة �لفعلية.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقيق يف �أدلة حول �سعف �ل�سرعية �لدميقر�طية؛ �نخفا�ص ن�سبة �مل�ساركة يف 

�لنتخابات؛ وحول �ل�سرية يف �حلكومة و�سعف �مل�ساءلة �لعامة.

م�سادر عامة

م�سادر عاملية

 Ali Salma Hasan, Report of 1997 International IDEA Democracy Forum:
Ideas for Democracy (Stockholm: International IDEA, 1997)

 Burki, S. J., Perry, G. and Dillinger, W., Beyond the Center: Decentralizing
the State )Washington, DC: World Bank, 1999)

 Eldis Gateway to Development Information, excellent sources on
 participation, including ‘good practice’ manuals from major
international organizations from <http://www.eldis.org/>

 Indiana University, Proceedings of the Conference on Civil Service Systems
 In Comparative Perspective, Indiana University, Bloomington, Ind., 5–8
April 1997, <http://www.indiana.edu/~csrc/csrc.html>

 Kaase, M., Beliefs in Government (Oxford: Oxford University Press and
European Science Foundation, 1998)

 Rosenbaum, A. and Svensson, A., Report of the United Nations Global
 Forum on Innovative Policies and Practices in Local Governance,
Gothenburg, Sweden, 1996, 1996

         تقرير �لجتماع �لعاملي لالأمم �ملتحدة حول �ل�سيا�سات و�ملمار�سات �ملبتكرة يف �حلوكمة �ملحلية - 

(DPI.NGO), إد�رة �سوؤون �لإعالم بالأمم �ملتحدة، �ملنظمات غري �حلكومية� 

<http://www.un.org/dpi/ngosection/index.asp>

World Bank, Peru: Public Expenditure Review, World Bank Report # 13190-
PE (Washington, DC: World Bank, 1994), esp. chapter 4
 �حلركة �لعاملية من �أجل �لدميقر�طية، م�ستند�ت وقاعدة بيانات للموؤ�س�سات �لعاملة يف جمال دعم �حلوكمة �ملحلية،

<http://www.wmd.org/>
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م�سادر اإقليمية

 Bahl, R., Intergovernmental Transfers in Developing and Transition
Countries: Principles and Practice (Washington, DC: World Bank, 2000)

 Center for Latin American Studies, Georgetown University, Political
Database of the Americas, <http://pdba.georgetown.edu/>

 Commonwealth Parliamentary Association, ‘Parliament and the People: The
Reality and the Public Perception’, <http://www.cpahq.org>

 European Local Government Officers, database of European town halls,
<http://www.elgo.co.uk>

 Mediterranean Development Forum, thematic programme on local
governance and community empowerment, 
<http://info.worldbank.org/etools/mdfdb/index.asp>

Public Law Active Research Project, University of Tasmania, 
<http://www.foi.law.utas.edu.au/active/intro.html>

معايري املمار�سة اجليدة

املعايري االإقليمية

�ملجل�ص �لأوروبي، تو�سية �ملجل�ص �لأوروبي رقم R(80) 2 ب�ساأن ممار�سة �ل�سلطات �لتقديرية من قبل �ل�سلطات 

�لإد�رية -، 11 �آذ�ر 1980؛

قر�ر �ملجل�ص �لأوروبي رقم )77( 31 ب�ساأن حماية �لأفر�د فيما يتعلق باإجر�ء�ت �ل�سلطات �لإد�رية ، 28 �أيلول، 

1977؛

 �مليثاق �لأوروبي للحوكمة �لذ�تية �ملحلية -، �سرت��سربغ، X.15.1985، �جلزء �لأول، �ملو�د 11-1،

<http://conventions.coe.int/>

منظمة �لدول �لأمريكية OAS، �إعالن لباز حول �لالمركزية وحول تعزيز �ل�سلطات �لإد�رية �لإقليمية و�لبلدية 

وم�ساركة �ملجتمع �ملدين -، 2001

�لكومنولث، وزر�ء �لعدل، بيان لو�ساكا حول �حلكم مبوجب �لقانون -، 1993؛

East and Southern Africa, Usa River Communiqué, 1995

Scott, T., Decentralization and Human Development: Findings and
 Recommendations from a Review of National Human Development
Reports, Human Development Report Office, UNDP, 2006, 
<http://www.eldis.org>
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معايري خا�سة ببع�ش الدول

�حلكومة �لأردنية، م�سودة قانون �لهيئة �لعليا للم�سرتيات، 1994

New South Wales Government, Whistleblowers Protection Act, 1994

 South African Government, Constitutional Right to Fair, Open and
Competitive Public Procurement, 1994; Public Prosecutor Act, 1994

 Ugandan Government, ‘Right to Administrative Fairness in Uganda’, Extract
from the 1995 Constitution of Uganda

 ICAC, Hong Kong, Corruption Prevention Department, Best Practice
Packages, <http://www.icac.org.hk/eng/prev/prev_dept_7.html>

 UK House of Commons, The Conduct of Local Authority Business:
 Report of the Inquiry into the Conduct of Local Authority Business (the
Widdicombe Inquiry), Cm 9797 (London: HMSO, 1986);

 UK Government, The Civil Service: Taking Forward, Continuity and Change,
Cm 2748 (London: HMSO, 1995)

�سوؤال التقييم

ما مدى تعاون احلكومة على امل�ستوى املحلي مع ال�سركاء واملوؤ�س�سات واملجتمعات 3٫3٫3.

ذات ال�سلة، يف �سياغة وتطبيق ال�سيا�سة ويف توفري اخلدمات؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �ملتطلبات �لتي تقع على عاتق �حلكومة �ملحلية و�لإقليمية و�ملعنية با�ست�سارة �ل�سركاء 

و�ملجتمعات و�لناخبني وجمموعات �لعمالء ذوي �ل�سلة، ويف �سياغة وتطبيق �ل�سيا�سة وتوفري �خلدمات؛ و�ملتطلبات 

�ملعنية بو�سع معايري �أو �أهد�ف لتوفري �خلدمات.

2( املمار�سة: معاينة نطاق �لآليات و�لأ�ساليب �ملُتبعة يف �إجر�ء �مل�سورة، ومدى �سموليتها وفعاليتها على �أر�ص 

�لو�قع.

3( املوؤ�سرات ال�سلبية: �لتحقيق يف �أحد�ث ت�سري �إىل عدم �لر�سا جتاه خدمات �حلكومة �ملحلية و�لإقليمية؛ 

وعدم تطبيق �ملعايري �أو و�سع �أهد�ف معينة لتوفري �خلدمة؛ و�لف�سل يف تطبيق هذه �ملعايري.

م�سادر عامة

م�سادر عاملية

ActionAid International, <http://www.actionaid.org>

 Eldis Gateway to Development Information, excellent sources on
 participation, including ‘good practice’ manuals from major
international organizations, <http://www.eldis.org/>
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م�سادر عاملية )تابع(

 منظمة �لأغذية و�لزر�عة )�لفاو(، ق�سم �لتنمية �مل�ستد�مة، �سعبة �ل�سكان،

<http://www.fao.org/ waicent/faoinfo/sustdev/pedef_en.htm> 

Gold Project (on grass-roots participation), Publications, 
<http://www.goldproject.ac.uk/public/documents/otherpublications/>

 Kornai, J., The Citizen and the State: Reform of the Welfare System,
Discussion Paper No. 32 (Washington, DC: World Bank, August 1996)

 Morduch, J. J. and Klibanoff, P., Decentralization, Externalities and
 Efficiency, Working Paper # 85 (Washington, DC: Institute for Policy
Reform, February 1994)

 Participation Power and Social Change team at the Institute of
Development Studies, University of Sussex, 
<http://www.ids.ac.uk/ids/particip/index.html>
Participatory Initiatives, University of Guelph, 
<http://www.oac.uoguelph.ca>

UNDP and Civil Society Organisations, 
<http://www.undp.org/partners/cso/>

�حتاد �جلمعيات �لدولية، مو�قع �ملنظمات غري �حلكومية عرب �لويب �لقابلة للبحث )م�ستقة من �لكتاب �ل�سنوي 

<http://www.uia.org/extlinks/pub.php> ،- للجمعيات �لدولية

 �حلركة �لعاملية من �أجل �لدميقر�طية، م�ستند�ت وقاعدة بيانات للموؤ�س�سات �لعاملة يف جمال دعم �حلوكمة �ملحلية،

<http://www.wmd.org/>

م�سادر اإقليمية

 Action Research on Web, Faculty of Health Sciences, University of Sydney,
<http://www2.fhs.usyd.edu.au/arow/>

 Ashoka: Innovators for the Public (resources for social entrepreneurship),
<http://www.ashoka.org>

  Bergdall, T. D.، Bergdall, T. D., Methods for Active Participation:
 Experiences in Rural Development from East and Central Africa (Oxford:
Oxford University Press, 1994)

   Holt Ruffin, M., McCarter, J. and Upjohn, R., The Post-Soviet Handbook:
 A Guide to Grassroots Organizations and Internet Resources in the
 Newly Independent States (Washington, DC: Center for Civil Society
International, 1996)
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م�سادر اإقليمية )تابع(

InterAction: American Council for Voluntary International Action, 
<http://www.interaction.org>

 Inter-American Commission on Human Rights, The Human Rights Situation
of the Indigenous People in the Americas, 2000, 
<http://www.cidh.oas.org/Indigenas/TOC.htm>

 International Centre for Learning and Promotion of Participation and
Democratic Governance (PRIA), <http://www.pria.org/>

 International Institute for Rural Reconstruction (IIRR), the Philippines,
<http://www.iirr.org/>

 منتدى �لتنمية �ملتو�سطي، برنامج خا�ص حول �حلوكمة �ملحلية ومتكني �ل�سعوب،

<http://info.worldbank.org/etools/mdfdb/index.asp>

 http://ngo.or.jp/ ،مركز معلومات �ملنظمات غري �حلكومية

 Shack Dwellers International in Africa and Slum Dwellers International in
Asia network, <http://www.sdinet.org> and <http://www.utshani.org.za/>

 Society for Research and Initiatives for Sustainable Technologies and
Institutions SRISTI), <http://www.sristi.org>

تقارير جمموعة �لعمل حول �ل�سكان/�ملجتمعات �لأ�سلية يف �أفريقيا، �للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، 

<http://www.achpr.org>

معايري املمار�سة اجليدة

املعايري الدولية

UNDP, Empowering People: A Guide to Participation, UNDP Civil Society
Organisations and Participation Programme, 1998

 International Union of Local Authorities (IULA)/ UTO Unity Congress,
Declaration on the Community Agenda, Rio de Janeiro, 2001

World Bank, The World Bank Participation Sourcebook, 1996, 
<http://www.worldbank.org/wbi/sourcebook/sbhome.htm>

 Rietbergen-McCracken, J. and Narayan, D., Participation and Social
Assessment: Tools and Techniques (Washington, DC: World Bank, 1998)

 Simon, Karla W., Principles of Regulation for the Not-for-Profit Sector,
International Center for Not-for-Profit Law, 1998, <http://www.icnl.org>
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املعايري االإقليمية

 Association of Caribbean Electoral Officials, San Juan Declaration on the
Political Rights of Persons with Disabilities, 1998, 
<http://www.electionaccess.org>

 <http://conventions.coe.int/>  ،- ملجل�ص �لأوروبي، ميثاق �حلوكمة �ملحلية �لذ�تية�

منظمة �لدول �لأمريكية OAS، �إعالن لباز حول �لالمركزية وحول تعزيز �ل�سلطات �لإد�رية �لإقليمية و�لبلدية 

وم�ساركة �ملجتمع �ملدين - Declaration of La Paz on Decentralization and on، 2001؛

�لتفاقية �لأمريكية حول �لق�ساء على جميع �أ�سكال �لتمييز �سد �ملعاقني -، 1999

 Inter-American Development Bank, Resource Book on Participation, 1996,
<http://www.iadb.org/exr/english/POLICIES/participate/index.htm>

الدميقراطية خارج نطاق الدولة4.

املوؤثرات اخلارجية على حالة الدميقراطية داخل الدولة4٫1.

�سوؤال رئي�سي: هل للموؤثرات اخلارجية اأثر كبري يف دعم الدميقراطية داخل 

الدولة؟

�سوؤال التقييم

اإىل اأي مدى تتمتع احلكومة باحلرية بعيًدا عن املوؤثرات اخلارجية التي رمبا 4٫1٫1.

تقو�ش العملية الدميقراطية اأو تهدد امل�سالح القومية؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة م�ستوى قدرة �لدولة على �ل�سري وفق �إ�سرت�تيجية �لتنمية و�لتخطيط �لقومية دون �أية عو�ئق 

ناجتة عن تدخل مقر�سني �أجانب �أو �سركات �أو فر�سهم قيود عليها، ح�سب �ملادة 1 من �لعهد �لدويل �خلا�ص 

باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية.

2( املوؤ�سرات ال�سلبية: معاينة �أدلة حول تدخالت خارجية �أو �لعتماد على جهات خارجية فيما يتعلق بالنو�حي 

�لقت�سادية و�لع�سكرية و�لبيئية و�لثقافية، مما ي�سر مب�سالح �لدولة �أو �لعملية �لدميقر�طية بها؛ مدى �لعتماد 

على �ملعونات وحجم �لديون �خلارجية؛ و�لآثار �ل�سلبية �لتي تلحق بال�سركات �لأجنبية �لعاملة باملنطقة؛ مدى حتكم 

ا 2٫3٫1 و3٫1٫1. �جلهات �لأجنبية يف و�سائل �لإعالم وغريها من �أ�سكال �لإنتاج �لثقايف. ر�جع �أي�سً

م�سادر عامة

م�سادر عامة

 Bodansky, D., Brunnee, J. and Hey, E. (eds), The Oxford Handbook of
International Environmental Law (Oxford: Oxford University Press, 2007)
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م�سادر عامة )تابع(

 BRIDGE Programme, Institute for Development Studies, University of
Sussex, Resources on Gender and Trade, <http://www.bridge.ids.ac.uk>

 Brown, E., Structural Adjustment: Theory, Practice and Impacts (London:
Routledge, 2000)

 Coudouel, A., Dani, A. and Paternostro, S. (eds), Poverty and Social Impact
 Analysis of Reforms: Lessons and Examples from Implementation
(Washington, DC: World Bank, 2003)

 Diplo Online, with tools on diplomacy and databases on embassies’
websites, <http://www.diplomacy.edu>

 Eldis Gateway to Development Information, database on aid and debt,
trade policy, and the World Bank and the IMF, <http://www.eldis.org/>

Global Policy Forum, <http://www.globalpolicy.org/>

 Governance and Social Development Resource Centre, UK DFID, database
on aid instruments and aid effectiveness, <http://www.gsdrc.org>

 Gwartney, J. and Lawson, R. with Easterly, W., Economic Freedom of the
World: 2006 Annual Report, Fraser Institute, 2006, 
<http://www.freetheworld.com>

 Henry L. Stimson Center (peacekeeping, arms control, foreign policy),
<http://www.stimson.org>

هيومن ر�يت�ص ووت�ص، تقارير حول �ل�سركات متعددة �جلن�سيات و�لدول �مل�سيفة

 International Institute for Strategic Studies (IISS), <http://www.iiss.org/>; for
 comprehensive data on military expenditure see Stockholm International
Peace Research Institute (SIPRI), <http://first.sipri.org/>

International Institute for Sustainable Development (IISD), Environment and
Trade: A Handbook, 2nd edn, UNEP and IISD, 2005 <http://www.iisd.org>

IMF, Balance of Payments Manual, 5th edn (Washington, DC: IMF, 1993);

 IMF, Balance of Payments Manual, 5th edn (Washington, DC: IMF, 1993);
 Government Finance Statistics Yearbook, system derivative of UN
classification standards;

International Financial Statistics (annual); IMF Working Papers, 
<http://www.imf.org>



275

�ملوؤ�س�سة �لدولية للدميقر�طية و�لنتخابات

م�سادر عامة )تابع(

  International Ombudsmen Centre for the Environment and Development
OMCED <http://www.omced.org/>

Inter-Parliamentary Forum of the Americas, Virtual Parliament, 
<http://www.e-fipa.org>

Jane’s military database, <http://www2.janes.com>

 Kane, T., Holmes, K. R. and O’Grady, M. A., 2007 Index of Economic
 Freedom (Washington, DC: Heritage Foundation and Wall Street Journal,
2006), <http://www.heritage.org>

Network Wizards, Menlo Park, California, (on internet accessibility)

Overseas Development Institute, Research on trade and finance, 
<http://www.odi.org.uk>

تقارير �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �إىل جمل�ص �لأمن �لتابع لالأمم �ملتحدة؛ قر�ر�ت جمل�ص �لأمن �لتابع لالأمم 

http://www.un.org/Docs/sc/ ،ملتحدة ب�ساأن دول حمددة�

 Sivard, R. L., World Military and Social Expenditure (Washington, DC:
World Priorities, various years)

تقارير �ملبعوث �خلا�ص لالأمني �لعام حول حقوق �لإن�سان و�ل�سركات �لعابرة للقوميات وغريها من �ل�سركات 

�لتجارية؛

تقارير �خلبري �مل�ستقل حول تاأثري�ت �سيا�سات �لإ�سالح �لقت�سادي و�لديون �خلارجية على �لتمتع بكامل حقوق 

 http://www.ohchr.org ،لإن�سان، ول �سيما �حلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية�

منظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلوم و�لثقافة )�ليون�سكو(، ��ستطالعات �لحتاد �لدويل لالت�سالت مركز �حلو�سبة 

<http://www.unicc.org> ،لدويل �لتابع لالأمم �ملتحدة�

م�م �مل�تحدة �لإلكرتونية لالإد�رة �لعامة و�ملالية �لعامة (UNPAN)، م�ستند�ت وقو�عد بيانات دولية  �س�بكة �لأ

<http:// ،و�إقليمية وحملية حول �ملالية �لعامة و�ملو�رد �لعامة، و�ل�سيا�سات �لجتماعية و�لقت�سادية �لعامة 

www.unpan.org>

 ACDA, World Military Expenditures and Arms Transfers (annual); and
various countryspecific studies

 World Bank, Global Development Finance 1998 (Washington, DC: World
Bank, 1998);

World Debt Tables (annual);

 World Development Report (WDR), military expenditure as % of GDP,
official development assistance in USD per capita and as % of GNP;
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م�سادر عامة )تابع(

 Reports on the observance of standards and codes (ROSCs) on payments
and settlements, <http://www.worldbank.org/ifa/rosc.html>;

<http://www.wto.org> (WTO)  ،منظمة �لتجارة �لدولية

م�سادر اإقليمية

تتوفر بيانات �إح�سائية حول �لديون من بنك �لت�سويات �لدويل وجلنة �مل�ساعدة �لإمنائية (DAC) �لتابعة ملنظمة 

�لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية

 African Development Bank, African Development Report 2004: Africa in
the Global Trading System (Oxford: Oxford University Press, 2004)

<http://www.aseansec.org/> ،بيانات �إح�سائية ،(ASEAN) ر�بطة �سعوب جنوب �سرق �آ�سيا

 �جلماعة �لقت�سادية لدول غرب �أفريقيا )�يكو��ص(، موؤ�سر�ت �لتجارة �خلارجية،

<http://www.ecostat.org/>

منتدى �لبحوث �لقت�سادية، قاعدة بيانات ت�سمل م�سادر بيانات يف دول �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا، 

<http://www.erf.org.eg/ index.html>

 OAS Permanent Council, Special Committee on Transnational Organised
Crime, <http://www.oas.org>

OECD, Development Co-operation (annual)

 جمموعة تنمية �جلنوب �لأفريقي، برنامج حول �لتجارة و�ل�سناعة و�ل�سوؤون �ملالية و�ل�ستثمار،

<http://www.sadc.int/tifi> 

 �للجنة �لقت�سادية لأمريكا �لالتينية ومنطقة �لبحر �لكاريبي �لتابعة لالأمم �ملتحدة

(ECLAC), <http://www.eclac.cl/> 

معايري املمار�سة اجليدة

�لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية �لتابع لالأمم �ملتحدة، 1966، �ملادة 1؛

�لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية، 1966، �ملادة 1؛

�إعالن حول �حلق يف �لتنمية -، 1986، �ملادتان 1 و5

   منظمة �لوحدة �لأفريقية، �مليثاق �لأفريقي حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب -، 1981، �ملو�د 20 و21 و23

منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية، �تفاقية �لقانون �جلنائي ب�ساأن �لف�ساد، 1999

 UNDP and NDI, Strengthening Parliament Involvement in the Poverty
 Reduction Strategy Process and the Millennium Development Goals,
2004, <http://www.undp.org/governance/docs/parl_other/Parl%20-%20
Guides%20-%20parlthandbooks.htm>
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معايري املمار�سة اجليدة )تابع(

 UNEP Industry and Environment (UNEP IE), Technical Report No. 29, Paris,
1995 (travel industry/ tourism and host community ‘codes of conduct’)
 International Parliamentarians’ Petition (IPP) for Democratic Oversight of
the IMF and World Bank, <http://www.ippinfo.org/>

IMF, Good Governance: The IMF’s Role, 1997, 
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/govern/govern.pdf>

IPU, Parliamentary Involvement in International Affairs, 2005, 
<http://www.ipu.org/splz-e/sp-conf05/involvement-rpt.pdf>

 Chutikul, K., ‘Options for a Parliamentary Dimension of the WTO’,
 Discussion paper presented to the Parliamentary Conference on the
WTO, IPU, 2003, 
<http://www.ipu.org/splz-e/trade03/2c.pdf>

 Hubli, S. and Mandaville, A., Parliaments and the PRSP Process
(Washington, DC: World Bank Institute, 2004), <http://siteresources.
worldbank.org/WBI/Resources/wbi37231HubliMandavilleweb.pdf>

 Weir, S., “Not in Our Name: Making Foreign Policy Democratic”, One
World Trust، 2007, Democratic Audit, Federal Trust
<http://www.oneworldtrust.org>

 Wren, C. and Hammer, M., Parliamentary Oversight of the International
 Financial Institutions (IFIs): The Experience of the UK and the World
Bank (London: One World Trust, 2007), <http://www.oneworldtrust.org>

�سوؤال التقييم

ما مدى عدالة م�ستوى التاأثري الذي متار�سه احلكومة يف املنظمات الثنائية 4٫1٫2

واالإقليمية والدولية التي رمبا تخ�سع لقراراتها؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: حتديد �ملنظمات �لرئي�سية �لإقليمية و�لدولية و�لتي تعترب �لدولة �أحد �أع�سائها. معاينة �لقو�عد �لتي 

حتكم �لتمثيل و�تخاذ �لقر�ر يف هذه �ملنظمات، ومعيار �لتمثيل �خلا�ص بها يف �سوء ثقل �لدولة على �مل�ستوى �لعاملي.

2( املوؤ�سرات االإيجابية وال�سلبية: )�أ( �ملنظمات ثنائية �لأطر�ف. معاينة �إىل �أي مدى تخ�سع �لعالقات 

�لثنائية يف �ملجال �لقت�سادي �أو �ل�سيا�سي �أو �لأمني �أو غري ذلك من �ملجالت لل�سغوط غري �لعادلة، �أو �ل�سروط 

�أحادية �جلانب، �أو �ل�سروط �لتي تعوق تطبيق �ملدونات �لدولية للممار�سة �جليدة. )ب( �ملنظمات �لإقليمية. معاينة 

قو�نني وممار�سات �ملنظمات �لإقليمية �ملناظرة، فيما يتعلق مبا �إذ� كانت �لدولة تتلقى معاملة عادلة وعلى قدم 

�مل�ساو�ة مع �ل�سركاء �لآخرين يف �ملفاو�سات و�إجر�ء�ت �تخاذ �لقر�ر. وكذلك �لأمر )ج( بالن�سبة للمنظمات �لدولية 

�لتي متثل �لدولة �أحد �أع�سائها.
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م�سادر عامة

م�سادر عاملية

 Chutikul, K., ‘Options for a Parliamentary Dimension of the WTO’,
 Discussion paper presented to the Parliamentary Conference on the
WTO, IPU, 2003, <http://www.ipu.org/splz-e/trade03/2c.pdf>

 Eldis Gateway to Development Information, database on trade policy, and
on the World Bank and the IMF, <http://www.eldis.org/>

 Gallagher, P., Low, P. and Stoler, A., Managing the Challenges of WTO
Participation: 45 Case Studies (Geneva: WTO, 2005)

Global Exchange, links on the World Bank and the IMF, 
<http://www.globalexchange.org/campaigns/wbimf/links.html>

Global Policy Forum <http://www.globalpolicy.org/>

 Gwartney, J. and Lawson, R. with Easterly, W., Economic Freedom of the
World: 2006 Annual Report, Fraser Institute, 2006, 
<http://www.freetheworld.com>

 Hubli, S. and Mandaville, A., Parliaments and the PRSP Process
(Washington, DC: World Bank Institute, 2004), <http://siteresources.
worldbank.org/WBI/ Resources/wbi37231HubliMandavilleweb.pdf>

International Institute for Sustainable Development (IISD), Environment and
Trade: A Handbook, 2nd edn (UNEP and IISD, 2005), <http://www.iisd.org>

<http://www.imf.org> ،سندوق �لنقد �لدويل، �أور�ق �لعمل�

 Keele Guide to International Affairs and Transnational Issues on the
Internet, <http://www.keele.ac.uk/depts/por/irbase.htm>

 Maren, M., The Road to Hell: The Ravaging Effects of Foreign Aid and
International Charity (New York: Free Press, 1997)

 Kane, T., Holmes, K. R. and O’Grady, M. A., 2007 Index of Economic
 Freedom (Washington, DC: Heritage Foundation and Wall Street Journal,
2006), <http://www.heritage.org>

New Internationalist magazine, <http://www.newint.org/>

Oxfam Policy Papers, <http://www.oxfam.org/en/policy/>

 Relief Web, Financial Tracking Database for Complex Emergencies (FTS),
 <http://www.reliefweb.int/arfts/index.html>, including the ECHO 14-point
donor reporting conventions and humanitarian assistance procedures
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م�سادر عاملية )تابع(

<http://www.unifem.org/> ،)سندوق �لأمم �ملتحدة �لإمنائي للمر�أة )�ليونيفيم�

 World Bank, Global Development Finance 1998 (Washington, DC: World
Bank, 1998)

م�سادر اإقليمية

AccountAbility: Institute of Social and Ethical AccountAbility, 
<http://www.accountability21.net/>

 African Development Bank, African Development Report 2000: Regional
Integration in Africa (Oxford: Oxford University Press, 2000)

 Australian APEC Study Centre, Monash University, resources on trade,
environment and regulation of finance, <http://www.apec.org.au/>

Direct Democracy, <http://c2d.unige.ch/

 Dialogue for Democratic Development: Renewing the ACP–EU Partnership
 for the 21st Century, Conference organized by International IDEA in
 collaboration with the Commission of the European Communities and
the ACP Secretariat, 23–25 November, 1998, Stockholm, 
<http://archive.idea.int/lome/sitemap.html>

Economic Reconstruction and Development in South East Europe, 
<http://www.seerecon.org/>

  Europa Directory of International Organizations (London: Europa
Publications, May 2000), <http://www.europapublications.co.uk>

<http://www.gcacma.org/> ،لئتالف �لعاملي من �أجل �أفريقيا�

 International Reform Monitor: Social Policy, Labour Market Policy, Industrial
Relations (OECD-based), <http://www.reformmonitor.org>

Inter-Parliamentary Forum of the Americas, Virtual Parliament, 
<http://www.e-fipa.org>

<http://www.aladi.org/> (ALADI)  ،ر�بطة �لتكامل لأمريكا �لالتينية

<info.worldbank.org/etools/docs/library/119089/index.html> ،منتدى �لتنمية �ملتو�سطي

 OECD, Development Co-operation (annual) South Centre: An
Intergovernmental Organization of Developing Countries, 
<http://www.southcentre.org/>

<http://www.sardc.net> ،مركز �لبحوث و�لتوثيق للجنوب �لأفريقي

 �للجنة �لقت�سادية لأمريكا �لالتينية ومنطقة �لبحر �لكاريبي �لتابعة لالأمم �ملتحدة

(ECLAC), <http://www.eclac.cl/> 
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احلالة االقت�سادية العامة

Euroguide, <http://www.euroguide.org/>

Global Exchange, links on the World Bank and the IMF, 
<http://www.globalexchange.org/campaigns/wbimf/links.html>

 Hansen, S. A., Thesaurus of Economic, Social and Cultural Rights:
 Terminology and Potential Violations (Washington, DC: American
 Association for the Advancement of Science, 2000) IDASA, papers,
<http://www.idasa.org.za/>

 Multilaterals Project, <http://fletcher.tufts.edu/multilaterals.html> (texts of
international multilateral conventions and other instruments)

 �للجنة �لقت�سادية و�لجتماعية لآ�سيا و�ملحيط �لهادي �لتابعة لالأمم �ملتحدة

(ESCAP), <http://www.unescap.org>

<http://www-wds.worldbank.org> ،م�سادر معلومات حول �لبنك �لدويل

معايري املمار�سة اجليدة

املعايري الدولية

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �إعالن �حلق يف �لتنمية، 1986؛ �إعالن حول �لتقدم و�لتطور يف �ملجال �لجتماعي، 

1969

�تفاقيات منظمة �لعمل �لدولية رقم 29، 87، 98، 100، 105، 111،113، 182

<http://www.unglobalcompact.org> ،سبكة �مليثاق �لدويل لالأمم �ملتحدة�

�أهد�ف �لتنمية �لدولية لالأمم �ملتحدة بناًء على طلب �لأمني �لعام يف �جلمعية �لعامة بالقر�ر رقم 192/53، 1999، 

�لفقرة 60

 Global UNDAF Guidelines, fullest elaboration found in country
programmes, e.g. Mozambique, <http://www.unsystemmoz.org>

 World Bank, ‘A Proposal for a Comprehensive Development Framework (A
Discussion Draft)’, 1999, <http://www.worldbank.org>

IPU, Parliamentary Involvement in International Affairs, 2005, 
<http://www.ipu.org/splz-e/sp-conf05/involvement-rpt.pdf>

 UNDP and NDI, Strengthening Parliament Involvement in the Poverty
 Reduction Strategy Process and the Millennium Development Goals,
2004, <http://www.undp.org/governance/docs/parl_other/Parl%20-%20
Guides%20-%20parlthandbooks.htm>

Agenda 21, The Rio Declaration on Environment and Development, 1992
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املعايري الدولية )تابع(

�ملوؤ�س�سة �لدولية للدميقر�طية و�لنتخابات- �إنرتنا�سونال �إيديا: مدونة �ل�سلوك �لأخالقي و�ملهني ملر�قبي 

�لنتخابات، 1997

 International Parliamentarians’ Petition (IPP) for Democratic Oversight of
the IMF and World Bank, <http://www.ippinfo.org/>

 Weir, S., ‘Not in Our Name: Making Foreign Policy Democratic’,
Democratic Audit, Federal Trust and One World Trust, 2007, 
<http://www.oneworldtrust.org>

املعايري االإقليمية

The Commonwealth, The Harare Declaration, 1991 
 Travers, D., European Affairs Committees: The Influence of National
 Parliaments on European Policies, European Centre for Parliamentary
Research and Documentation, 2002, 
<http://www.ecprd.org/Doc/publica/OTH/European Affairs Committees.pdf>

 OECD, DAC, Shaping the 21st Century: The Contribution of Development
Co-operation, May 1996, <http://www.oecd.org/dac>

 SADC Parliamentary Forum, ‘The Role of Parliaments in Regional
 Integration’, Conference Handbook, 2nd 2001 Biannual Conference,
Victoria Falls, Zimbabwe, November 2001

 Wren, C. and Hammer, M., Parliamentary Oversight of the International
 Financial Institutions (IFIs): The Experience of the UK and the World
Bank (London: One World Trust, 2007), <http://www.oneworldtrust.org>

Conference, Victoria Falls, Zimbabwe, November 2001
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�سوؤال التقييم

اإىل اأي مدى تخ�سع مواقف احلكومة التفاو�سية وااللتزامات املرتتبة عليها يف 4٫1٫3.

هذه املنظمات، للإ�سراف الت�سريعي الفعال واملناق�سة العامة؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لأ�س�ص �لقانونية �لتي حتكم �إ�إ�سر�ف �لربملان و�ل�سلطة �لت�سريعية على �حلكومة، و�ملتعلقة 

باملنظمات �لثنائية و�لإقليمية و�لدولية ودورها يف �لتاأكيد على �ملعاهدة �لناجتة عنها وغريها من �للتز�مات.

2( املمار�سة: معاينة كيفية تنظيم �لربملان �أو �ل�سلطة �لت�سريعية ب�سورة عملية لأد�ء هذه �ملهام، على �سبيل �ملثال، 

من خالل �للجان �ملخت�سة؛ ما �إذ� كان �لوقت و�ملعلومات و�خلرب�ت تكفي للتاأثري على مو�قف �حلكومة �لتفاو�سية. 

ما مدى �نفتاح �حلكومة جتاه �ملنظمات غري �حلكومية وغريها من �ملوؤ�س�سات �ل�سعبية �ملنظمة �لتي توؤثر على مو�قف 

�لتفاو�ص �حلكومية؟

م�سادر عامة

 Chutikul, K., ‘Options for a Parliamentary Dimension of the WTO’
 Discussion paper presented to the Parliamentary Conference on the
WTO, IPU, 2003, <http://www.ipu.org/splz-e/trade03/2c.pdf>

 Eldis Gateway to Development Information, database on trade policy,
<http://www.eldis.org/>

http://www.dcaf.ch/index.cfm ،مركز جنيف للتحكم �لدميقر�طي يف �لقو�ت �مل�سلحة

  Hubli, S. Hubli, S. and Mandaville, A., Parliaments and the PRSP Process
(Washington, DC: World Bank Institute, 2004), <http://siteresources.
worldbank.org/WBI/Resources/wbi37231HubliMandavilleweb.pdf>

م�م �مل�تحدة �لإلكرتونية لالإد�رة �لعامة و�ملالية �لعامة (UNPAN)، م�ستند�ت وقو�عد بيانات دولية  �س�بكة �لأ

<http://www.unpan.org> ،و�إقليمية وحملية حول موؤ�س�سات و�أنظمة �حلوكمة

معايري املمار�سة اجليدة

�لأمم �ملتحدة، �لتفاقية �لدولية ملناه�سة جتنيد �ملرتزقة و��ستخد�مهم ومتويلهم وتدريبهم ، 1989

 �إقر�ر �تفاقية �ملحكمة �جلنائية �لدولية ودعمها،

<http://www.hrw.org/campaigns/icc/implementation.htm> 

 UNDP and NDI, Strengthening Parliament Involvement in the Poverty
 Reduction Strategy Process and the Millennium Development Goals,
2004, <http://www.undp.org/governance/docs/parl_other/Parl%20-%20
Guides%20-%20parlthandbooks.htm>

IPU, Parliamentary Involvement in International Affairs, 2005, 
<http://www.ipu.org/splz-e/sp-conf05/involvement-rpt.pdf>
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معايري املمار�سة اجليدة )تابع(

 International Parliamentarians’ Petition (IPP) for Democratic Oversight of
the IMF and World Bank <http://www.ippinfo.org/>

 UK House of Lords, Select Committee on the Constitution, Waging War:
 Parliament’s Role and Responsibility, 15th Report, session 2005/06, HL
236-I, II (London: The Stationery Office, 2006), 
<http://www.publications.parliament.uk>

 Born, H., Fluri, P. and Johnson, A. (eds), Handbook on Parliamentary
 Oversight of the Security Sector (Geneva: Geneva Centre for the
Democratic Control of Armed Forces, 2003)

 Weir, S., ‘Not in Our Name: Making Foreign Policy Democratic’,
Democratic Audit, Federal Trust and One World Trust, 2007, 
<http://www.oneworldtrust.org>

التاأثري الدميقراطي للدولة يف اخلارج4٫2.

�سوؤال رئي�سي: هل ت�ساهم ال�سيا�سات الدولية للدولة يف تعزيز الدميقراطية 

على ال�سعيد العاملي؟

�سوؤال التقييم

 اإىل اأي حد تتم�سك احلكومة مبوقفها يف دعم وحماية حقوق االإن�سان 4٫2٫1

والدميقراطية خارج حدود الدولة؟

ما الذي يجب البحث عنه

املوؤ�سرات االإيجابية وال�سلبية: معاينة تاأثري �سيا�سات �حلكومة �ملوؤيدة و�ملعار�سة، على تقدم �لدميقر�طية 

وحماية حقوق �لإن�سان )�لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية و�ملدنية و�ل�سيا�سية( يف �لدول �لأخرى �لتي ترتبط معها 

بعالقات ومعامالت، �أو �ملتاأثرة ب�سيا�ساتها.

م�سادر عامة

م�سادر عامة

 �جلمعية �لأمريكية للقانون �لدويل (ASIL)، دليل للم�سادر �لإلكرتونية حول �لقانون �لدويل،

<http://www.asil.org/ resource/Home.htm> 

C2D Direct Democracy, <http://c2d.unige.ch/>

Commission on Global Governance
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م�سادر عامة )تابع(

 Democracy Coalition Project, Human Rights Council Report Card:
Government Positions on Key Issues, <http://www.demcoalition.org/
 2005_html/undem_offic.html>; similar scorecards also available for voting
in the UN General Assembly

 Europa Directory of International Organizations (London: Europa
Publications, May 2000), <http://www.europapublications.co.uk>

Global Policy Forum, <http://www.globalpolicy.org/>

 Henry L. Stimson Center (peacekeeping, arms control, foreign policy),
<http://www.stimson.org>

IPU, Democracy: Its Principles and Achievement (Geneva: IPU, 1998);

 Handbook for Parliamentarians: Respect for International Law (Geneva:
IPU, 1999)

<http://www.ipacademy.org/> ،أكادميية �ل�سالم �لدولية�

تقارير �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة ملجل�ص �لأمن �لتابع لالأمم �ملتحدة؛ قر�ر�ت جمل�ص �لأمن �لتابع لالأمم �ملتحدة 

  <http://www.un.org/Docs/sc/> ،ب�ساأن �لدول �ملحددة

<http://untreaty.un.org/> ،قاعدة بيانات جمموعة معاهد�ت �لأمم �ملتحدة

�حلركة �لعاملية من �أجل �لدميقر�طية، م�ستند�ت وقاعدة بيانات حول �ملنظمات �لعاملة يف جمال �مل�ساعد�ت �لعابرة 

 للحدود للدميقر�طيني يف �ملجتمعات �ملنغلقة و�لدول �ملتحولة �إىل �لدميقر�طية،

<http://www.wmd.org/>

م�سادر اإقليمية

<http://www.ciponline.org/> ،مركز �ل�سيا�سة �لدولية، نزع �ل�سالح من �أجل �لدميقر�طية

<http://www.aladi.org/> (ALADI)  ،ر�بطة �لتكامل لأمريكا �لالتينية

 Maren, M., The Road to Hell: The Ravaging Effects of Foreign Aid and
International Charity (New York: Free Press, 1997)

Open Society Justice Initiative, Program on International Justice, 
<http://www.justiceinitiative.org>

 تقارير مكتب �ملقرر �خلا�ص حول حقوق �لن�ساء، �للجنة �لأمريكية حلقوق �لإن�سان،

<http://www.cidh.oas.org/women/ Default.eng.htm>
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معايري املمار�سة اجليدة

املعايري الدولية

�لأمم �ملتحدة، �تفاقية حظر �أو تقييد ��ستعمال �أ�سلحة تقليدية معينة ميكن �عتبارها مفرطة �ل�سرر �أو ع�سو�ئية 

�لأثر - )�تفاقية ب�ساأن �لأ�سلحة �لتقليدية(، 1980 و�أربعة بروتوكولت )تطوعية(؛

�تفاقية حظر ��ستحد�ث و�إنتاج وتخزين �لأ�سلحة �لبكرتيولوجية )�لبيولوجية( و�ل�سامة وتدمري تلك �لأ�سلحة - 

)�تفاقية �لأ�سلحة �لبيولوجية(، 1972؛

�تفاقية حظر ��ستحد�ث و�إنتاج وتخزين �لأ�سلحة �لكيميائية وتدمري تلك �لأ�سلحة - )�تفاقية �لأ�سلحة �لكيميائية(، 

1993، �لإ�سر�ف: منظمة حظر �لأ�سلحة �لكيميائية (OPCW)؛

ا  �تفاقية حظر ��ستعمال وتخزين و�إنتاج ونقل �لألغام �لأر�سية وتدمريها - )�تفاقية حظر �لألغام(، 1997، �أي�سً

Landmine Monitor، وهي �سبكة تقارير عاملية؛

�إعالن مبادئ �لقانون �لدويل �ملتعلقة بعالقات �ل�سد�قة و�لتعاون بني �لدول وفًقا مليثاق �لأمم �ملتحدة - ، 1970؛

�تفاقيات جنيف، 1949؛

�تفاقية منع �لإبادة �جلماعية، 1948؛

�لتفاقية �لدولية لقمع �أعمال �لإرهاب �لنووي، 2005

�لتفاقية �لدولية لقمع متويل �لإرهاب، 1999

�سجل �لأمم �ملتحدة لالأ�سلحة �لتقليدية،1992

م�ساركة �لربملانات ل�سمان �حرت�م �لقانون �لدويل �لإن�ساين وتعزيزه مبنا�سبة �لذكرى �خلم�سني لتفاقيات جنيف 

-، قر�ر �سادر عن موؤمتر �لحتاد �لربملاين �لثاين بعد �ملئة، برلني، 15 ت�سرين �لأول 1999 موؤمتر �لحتاد 

�لربملاين �لثاين بعد �ملئة، برلني، 15 ت�سرين �لأول 1999

�حلاجة ملر�جعة �لنموذج �ملايل و�لقت�سادي �لعاملي �حلايل -، قر�ر موؤمتر �لحتاد �لربملاين �لثاين بعد �ملئة، برلني، 

15 ت�سرين �لأول 1999

 �ملفو�سية �ل�سامية لالأمم �ملتحدة حلقوق �لإن�سان )نيويورك وجنيف: �لأمم �ملتحدة، 2005(،

 <http://www.ohchr.org/english/issues/globalization/trade/index.htm>

 IPU and UNDAW, The Convention on the Elimination of All Forms of
 Discrimination against Women and its Optional Protocol: Handbook for
Parliamentarians, 2003, 
<http://www.ipu.org/PDF/publications/cedaw_en.pdf>

 IPU and UNHCHR, Human Rights: Handbook for Parliamentarians, 2005,
<http://www.ipu.org/PDF/publications/hr_guide_en.pdf>

�تفاقية فا�سرن حول مر�قبة ت�سدير �لأ�سلحة �لتقليدية ومنتجات �ل�ستخد�م �لثنائي وتقنياتها -، 1996
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 املعايري االإقليمية

�للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، قر�ر ب�ساأن �حرت�م �لقانون �لدويل �لإن�ساين وحقوق �لإن�سان و�ل�سعوب 

1993 ، -

منظمة �لدول �لأمريكية OAS، �تفاقية �لبلد�ن �لأمريكية �سد �لت�سنيع و�لجتار غري �مل�سروع بالأ�سلحة �لنارية 

و�لذخرية و�ملتفجر�ت و�ملو�د �لأخرى ذ�ت �ل�سلة - ، 1997

منظمة �لوحدة �لأفريقية، �تفاقية حول منع �لإرهاب ومكافحته ، 1999

�لحتاد �لأوروبي، برنامج �لحتاد �لأوروبي ملنع �لجتار غري �مل�سروع يف �لأ�سلحة �لتقليدية ومكافحته - ، تبنته 

جمموعة عمل جلنة �حلد من �لأ�سلحة COARM �لتابعة ملجل�ص �لحتاد �لأوروبي، 1997

جامعة �لدول �لعربية، �لتفاقية �لعربية ملكافحة �لإرهاب، 1998

ر�جع 1٫3. 1٫4. 2٫5٫4، و4٫2٫2.

�سوؤال التقييم

اإىل اأي حد تدعم احلكومة االأمم املتحدة والوكاالت املعنية بالتعاون الدويل، 4٫2٫2.

وحترتم �سيادة القانون على امل�ستوى الدويل؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �إقر�ر �لدولة لتفاقيات �لأمم �ملتحدة و�تفاقيات حقوق �لإن�سان �لإقليمية، وع�سويتها بوكالت 

�لأمم �ملتحدة.

2( املوؤ�سرات االإيجابية وال�سلبية: معاينة �أدلة حول دعم �لدولة لالأمم �ملتحدة، ووكالتها و�أن�سطة حفظ 

�ل�سالم. تقييم م�ستوى �لتز�مها بالتعاون �لدويل و�لإقليمي بوجه عام. حتديد �لتفاقيات و�ملعاهد�ت �لكربى �لتي مل 

تقرها �لدولة، و�أي �نتهاكات و��سحة للقانون �لدويل.

م�سادر عامة

منظمة �لعفو �لدولية، �لتقارير �ل�سنوية، �مللحقان 6 و7: �إقر�ر �تفاقيات حقوق �لإن�سان �لرئي�سية و�لتوقيع على 

ا تدقيقات خا�سة بالدولة يف �لتقرير �ل�سنوي يف حالة  �لتفاقيات �لدولية )6( و�لإقليمية )7(؛ تتوفر �أي�سً

حدوث �نتهاكات

 �حتاد �ل�سبكة �لدولية ملعلومات علوم �لأر�ص (CIESIN)، �ملوؤ�س�سات �ل�سيا�سية و�لتغري �ملناخي �لعاملي،

<http://www.ciesin.org/TG/PI/PI-home.html> 

 Cook, R. J. (ed.), Human Rights of Women (Philadelphia, Pa: University of
 Pennsylvania Press, 1994), appendix A on ratifications of covenants and
treaties affecting women

 Eldis Gateway to Development Information, database on trade policy, the
 World Bank and the IMF, conflict and security and the Millennium
Development Goals, <http://www.eldis.org/>

<http://www.eia-international.org/> ،وكالة �لبحوث �لبيئية
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م�سادر عامة )تابع(

ت�سنيف �لأثر �لبيئي للتاأثري �لبيئي

<http://www.gdnet.org/> ،سبكة �لتنمية �لعاملية�

 Heine, G., Prabhu, M. and Alvazzi del Frate, A. (eds), Environmental
 Protection at National and International Levels: Potentials and Limits
 of Criminal Justice, (United Nations Interregional Crime and Justice
 Research Institute (UNICRI) publication No. 56 (Rome: Max Planck
 Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (co-publ.), 1997),
<http://www.unicri.it>

<http://www.iidh.ed.cr> IIDH   ،معهد �لأمم �ملتحدة �لإقليمي لبحوث �جلرمية و�لعد�لة

 International Ombudsman Centre for the Environment and Development,
 http://www.omced.org/

Open Society Justice Initiative, Program on International Justice, 
<http://www.justiceinitiative.org>

تقارير �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة ملجل�ص �لأمن �لتابع لالأمم �ملتحدة؛

<http://www.un.org/Docs/sc/> ،قر�ر�ت جمل�ص �لأمن �لتابع لالأمم �ملتحدة ب�ساأن دول حمددة  

 Stokke, H., Suhrke, A. and Tostensen, A. (eds), Human Rights in
 Developing Countries Yearbook 1997 (The Hague and Oslo: Kluwer Law
 International and Nordic Human Rights, 1998)

 <http://www.transnational.org> ،موؤ�س�سة بحوث �ل�سالم و�مل�ستقبل عرب �لوطنية

<http://www.un.org/esa/sustdev/> ،جلنة �لأمم �ملتحدة للتنمية �مل�ستد�مة

�إد�رة �ل�سوؤون �لقت�سادية و�لجتماعية بالأمم �ملتحدة، �سعبة �لتنمية �مل�ستد�مة، تنفيذ

 UN Department for Economic and Social Affairs, Division for Sustainable
 Development, National Implementation on the Rio Commitments
(statistics on social and ecological balances), 
<http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/natlinfo.htm>

 UNEP-Infoterra: Global Environmental Information Exchange Network,
<http://www.unep.org/infoterra/>

�ملنتدى �لعاملي �لثاين للمياه �لتابع لالأمم �ملتحدة و�ملوؤمتر �لوز�ري للمياه، لهاي، �آذ�ر  2000،

<http://www.worldwatercommission.org/> 
<http://www.waternunc.com/gb/secwwf12.htm> و

http://www.bayefsky.و http://untreaty.un.org/ ،قاعدة بيانات جمموعة معاهد�ت �لأمم �ملتحدة

/com؛ وهي ت�سمل بيانات حول �لتفاقيات �خلا�سة بالهيئات �لإقليمية و�لإقليمية �لفرعية
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م�سادر عامة )تابع(

<http://www.state.gov> - وز�رة �خلارجية �لأمريكية، تقارير خا�سة بالدولة

 Weiskel, T. C., Directory to the Subject Bibliographies in Environmental
Ethics, 1998, <http://ecoethics.net/bib/>

�حلركة �لعاملية من �أجل �لدميقر�طية، م�ستند�ت وقاعدة بيانات للموؤ�س�سات �لعاملة يف جمال ف�ص �ملنازعات 

<http://www.wmd.org/> ،و�لدميقر�طية

معايري املمار�سة اجليدة

 World Resources Institute, World Resources 2005. The Wealth of the Poor:
 Managing Ecosystems to Fight Poverty, UNDP, UNEP, World Bank and
World Resources Institute, 2005, <http://www.wri.org>

معايري املمار�سة اجليدة

املعايري الدولية

�لأمم �ملتحدة، �تفاقية مناه�سة �لتعذيب و�سروب �ملعاملة �أو �لعقوبة �لقا�سية �أو �ملهينة �أو �لال �أن�سانية - 1984؛

�تفاقية �لأمم �ملتحدة للق�ساء على جميع �أ�سكال �لتمييز �سد �ملر�أة، 1979؛

�إعالن �لتقدم و�لتنمية يف �مليد�ن �لجتماعي،1969؛

�إعالن حماية �لن�ساء و�لأطفال يف حالت �لطو�رئ و�لنز�عات �ملُ�سلحة -، 1974؛

�إعالن �حلق يف �لتنمية -، 1986؛ �تفاقية جنيف، 1951؛

�إعالن حول ��ستخد�م �لتقدم �لعلمي و�لتكنولوجي يف �أغر��ص �سلمية ولفائدة �لب�سرية -، نوفمرب 1975؛

�لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية، 1966؛ �لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية 

و�لثقافية، 1966؛

�لهجرة يف �أحو�ل تع�سفية -؛ �لربوتوكول �لختياري �مللحق بالعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية، 

1966؛

�لربوتوكول �لختياري �لثاين �مللحق بالعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية، 1989، وهو يهدف لإلغاء 

عقوبة �لإعد�م

�لإجر�ء �لقوي �لذي �تخذته �لربملانات �لوطنية يف �لذكرى �خلم�سني لالإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان ل�سمان تعزيز 

وحماية كافة حقوق �لإن�سان يف �لقرن �حلادي و�لع�سرين - ، قر�ر تبناه موؤمتر �لحتاد �لربملاين �لدويل �ملائة، 

مو�سكو، 11 �أيلول 1998

جلنة �لأمم �ملتحدة ب�ساأن �حلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية، �لتعليق �لعام رقم 24. �لتحفظات على بروتوكولت �أو �إعالنات 

�مليثاق �أو �لربوتوكولت �أو �لإعالنات �لختيارية مبوجب �ملادة 41 من �مليثاق -، 1994؛

2001؛ �لتعليق �لعام رقم 29. �ملادة 4 )�ل�ستثناء�ت �أثناء حالت �لطو�رئ –(، 
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املعايري الدولية )تابع(

�لتعليق �لعام رقم 31. طبيعة �للتز�م �لقانوين �ملفرو�ص على �أحز�ب �لدولة -، 2004

جلنة �لق�ساء على �لتمييز �سد �ملر�أة �لتابعة لالأمم �ملتحدة، �لتو�سية �لعامة رقم 20. حتفظات، 1992

 IPU and UNDAW, Convention on the Elimination of All Forms of
 Discrimination against Women and its Optional Protocol: Handbook for
Parliamentarians, 2003, 
<http://www.ipu.org/PDF/publications/cedaw_en.pdf>

 IPU and UNHCHR, Human Rights: Handbook for Parliamentarians, 2005,
<http://www.ipu.org/PDF/publications/hr_guide_en.pdf>

Committee for a Democratic UN, <http://www.uno-komitee.de/>

املعايري االإقليمية

�ملجل�ص �لأوروبي، �مليثاق �لأوروبي ملمار�سة حقوق �لطفل -، 1996؛

�مليثاق �لأوروبي ملناه�سة �لتعذيب و�سروب �ملعاملة �أو �لعقوبة �لالإن�سانية �أو �ملهينة -، 1987؛

�مليثاق �لأوروبي حلماية حقوق �لإن�سان و�حلريات �لأ�سا�سية -، 1950، �ملادة 25، �لعرت�ف باأهلية �للجنة �لأوروبية 

للتعامل مع �لنتهاكات؛ و�ملادة 46، �لعرت�ف بال�سلطة �لق�سائية للمحكمة �لأوروبية حلقوق �لإن�سان؛

�لربوتوكول رقم 6، 1983 ب�ساأن �إلغاء عقوبة �لإعد�م

 OAS, American Convention on Human Rights, 1969; Inter-American
Convention against Corruption, 1996;
 Inter-American Convention on the Forced Disappearance of Persons, 1994;
Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture, 1985

منظمة �لوحدة �لأفريقية، �مليثاق �لأفريقي حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب -، 1981؛

�مليثاق �لأفريقي حلقوق  �لطفل ورفاهيته -، 1990؛

�تفاقية تاأ�سي�ص �ملعهد �لأفريقي لإعادة �لتاأهيل، 1985؛

تاأ�سي�ص �حتاد منظمات �لرتويج �لتجاري �لأفريقية -، 1974؛

�مليثاق �لثقايف �لأفريقي، 1976؛

�تفاقية �لدول �لأفريقية لإن�ساء برنامج �لتعاون �لتقني �لأفريقي -، 1975

�لحتاد �لأفريقي، بروتوكول �مليثاق �لأفريقي حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب حول حقوق �ملر�أة يف �أفريقيا -، 2003

منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية، �تفاقية �لقانون �جلنائي ب�ساأن �لف�ساد -، 1999



290

تقييم نوعية �لدميقر�طية: دليل �إر�سادي

م�سادر حول البيئة

Agenda 21 (especially section II)

 CSCE, Meeting on the Protection of the Environment, Sofia, November
1989

،1973، (CITES) - تفاقية �لتجارة �لدولية يف �لأجنا�ص �حليو�نية و�لنباتية �ملهددة بالنقر��ص� 

<http://www.cites.org> 

�ملجل�ص �لأوروبي، �تفاقية حماية �لبيئة با�ستخد�م �لقانون �جلنائي -، 1998

�تفاقية �إطار �لعمل ب�ساأن �لتغري �ملناخي -، �لأمم �ملتحدة، وبروتوكول كيوتو �مللحق بها )1997(

معاهدة ما�سرتيخت لالحتاد �لأوروبي -، 1992 متثل �أ�سا�ًسا ملو�طني دول �لحتاد �لأوروبي ملحاكمة �حلكومات 

�لأع�ساء لنتهاك قو�نني حماية �لبيئة �ل�سادرة عن �لحتاد �لأوروبي

بروتوكول مونرتيال حول �ملو�د �لتي توؤدي �إىل تاآكل طبقة �لأوزون -، 1987

خطة عمل مار دل بالتا Mar del Plata �خلطة �لتنفيذية �لتي تبناها موؤمتر �ملياه �لتابع لالأمم �ملتحدة، 1977

منظمة �لدول �لأمريكية، �إعالن �سانتا كروز دي ل �سيري� و�خلطة �لتنفيذية للتنمية �مل�ستد�مة لالأمريكتني -، 1996

منظمة �لوحدة �لأفريقية، �ملعاهدة �لأفريقية لإن�ساء منطقة خالية من �لأ�سلحة �لنووية - )معاهدة بليند�با 

Pelindaba(، 1995؛

�تفاقية باماكو حول حظر ��ستري�د �لنفايات �خلطرة �إىل �أفريقيا و�لتحكم يف نقلها عرب �حلدود و�إد�رتها د�خل 

�أفريقيا -، 1991؛

�تفاقية �حلفاظ على �لبيئة ومو�ردها �لطبيعية - ، 1968؛ )�إ�سد�ر ُمر�َجع(، 2003؛

 �لحتاد �لأفريقي، �إعالن �سرت ب�ساأن حتديات تنفيذ �لتنمية �ملتكاملة و�مل�ستد�مة للزر�عة و�ملياه يف �أفريقيا -، 

جمعية �لحتاد، �جلل�سة �ل�ستثنائية �لثانية، �سرت، ليبيا، 27-28 فرب�ير 2004

موؤمتر �لأمم �ملتحدة حول �لبيئة و�لتنمية، “�إعالن مبادىء  غري ملزم قانونًيا من �أجل تو�فق عاملي يف �لآر�ء ب�ساأن 

�إد�رة جميع �أنو�ع �لغابات وحفظها وتنميتها �مل�ستد�مة - 

�إعالن ريو ب�ساأن �لبيئة و�لتنمية –، 1992 

�تفاقية �لأمم �ملتحدة حول �لتنوع �لبيولوجي -، 1992

�تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لت�سحر، 1994

�لربنامج �لبيئي لالأمم �ملتحدة، �تفاقية بازل حول �لتحكم يف نقل �لنفايات �خلطرة و�لتخل�ص منها -، 1989؛

�لتقرير �لتقني رقم 29، باري�ص، 1995 )مدونات �ل�سلوك �خلا�سة بال�سفر/�ل�سياحة و�ملجتمعات �مل�سيفة(؛ �تفاقية 

IG.53/5, UKTS 1, 1990 فيينا حلماية طبقة �لأوزون 1985، م�ستند
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م�سادر ع�سكرية

م�ساركة �لربملانات ل�سمان �حرت�م �لقانون �لدويل �لإن�ساين وتعزيزه مبنا�سبة �لذكرى �خلم�سني لتفاقيات جنيف 

-، قر�ر موؤمتر �لحتاد �لربملاين �لدويل �لثاين بعد �ملئة، برلني، 15 �أكتوبر 1999

�لحتاد �لأوروبي، برنامج �لحتاد �لأوروبي ملنع ومكافحة �لجتار غري �مل�سروع يف �لأ�سلحة �لتقليدية -، تبنته 

جمموعة عمل جلنة �حلد من �لأ�سلحة COARM �لتابعة ملجل�ص �لحتاد �لأوروبي، 1997

�حلاجة ملر�جعة �لنموذج �ملايل و�لقت�سادي �لعاملي �حلايل -، قر�ر موؤمتر �لحتاد �لربملاين �لثاين بعد �ملئة، برلني، 

15 ت�سرين �لأول 1999

�لأمم �ملتحدة، �تفاقية حظر �أو تقييد ��ستعمال �أ�سلحة تقليدية معينة ميكن �عتبارها مفرطة �ل�سرر �أو ع�سو�ئية 

�لأثر - )�تفاقية ب�ساأن �لأ�سلحة �لتقليدية(، 1980 و�أربعة بروتوكولت )تطوعية(؛

�تفاقية حظر ��ستحد�ث و�إنتاج وتخزين �لأ�سلحة �لبكرتيولوجية )�لبيولوجية( و�ل�سامة وتدمري تلك �لأ�سلحة - 

)�تفاقية �لأ�سلحة �لبيولوجية(، 1972؛

�تفاقية حظر ��ستحد�ث �لأ�سلحة �لكيميائية و�إنتاجها وتخزينها و��ستعمالها وتدمري تلك �لأ�سلحة - )�تفاقية 

�لأ�سلحة �لكيميائية(، 1993؛ �لإ�سر�ف:

منظمة حظر �لأ�سلحة �لكيميائية (OPCW)؛ �تفاقية حظر ��ستعمال وتخزين و�إنتاج ونقل �لألغام �لأر�سية 

ا Landmine Monitor، وهي �سبكة تقارير عاملية؛ وتدمريها - )�تفاقية حظر �لألغام(، 1997، �أي�سً

�تفاقيات جنيف، 1949؛

�تفاقية منع �لإبادة �جلماعية، 1948؛

�سجل �لأمم �ملتحدة لالأ�سلحة �لتقليدية، 1992

�تفاقية فا�سرن Wassenaar حول مر�قبة ت�سدير �لأ�سلحة �لتقليدية ومنتجات وتقنيات �ل�ستخد�م �لثنائي -، 

1996

م�سادر اإقليمية )اأ�سلحة(

�للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب، قر�ر ب�ساأن �حرت�م �لقانون �لدويل �لإن�ساين وحقوق �لإن�سان و�ل�سعوب 

1993 ،-

�لحتاد �لأوروبي، مدونة �ل�سلوك �لأوروبية ب�ساأن نقل �لأ�سلحة -، 1998

منظمة �لدول �لأمريكية، توطيد نظام �ملن�ساأ مبوجب معاهدة حظر �لأ�سلحة �لنووية يف �أمريكا �لالتينية ومنطقة 

 ،)01/X X XI-O( 1798 AG/RES ،قر�ر �جلمعية �لعامة ،)لبحر �لكاريبي - )معاهدة تالتيلولكو�

2001؛

�تفاقية �لبلد�ن �لأمريكية �سد �لت�سنيع و�لجتار غري �مل�سروع بالأ�سلحة �لنارية و�لذخرية و�ملتفجر�ت و�ملو�د �لأخرى 

ذ�ت �ل�سلة -

 Model Regulations for the Control of the International Movement of Firearms,
their Parts and Components and Ammunition, 1997

منظمة �لدول �لأمريكية OAS، �تفاقية �لبلد�ن �لأمريكية �سد �لإنتاج و�لجتار غري �مل�سروع بالأ�سلحة �لنارية 

و�لذخرية و�ملتفجر�ت و�ملو�د �لأخرى ذ�ت �ل�سلة ملنظمة �لدول �لأمريكية -، 1997؛
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م�سادر اإقليمية )اأ�سلحة( )تابع(

�آلية منع �لنز�عات و�إد�رتها وحلها -، يونيو 1993

منظمة �لتنمية و�لتعاون �لقت�سادي، �إعالن قمة ��سطنبول، ميثاق �لأمن �لأوروبي، 1999

)موارد �سادرة عن املنظمات غري احلكومية(

(IANSA) سبكة �لعمل �لدولية �ملعنية بالأ�سلحة �ل�سغرية�

�سوؤال التقييم

ما مقدار حجم وات�ساق م�ساهمة احلكومة يف جهود التنمية الدولية؟4٫2٫3

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة ما �إذ� كانت �لدولة قد وقعت على �تفاقية �لأمم �ملتحدة ب�ساأن �حلق يف �لتنمية و�لت�سريعات 

و�لربوتوكولت ذ�ت �ل�سلة بها. معاينة ما �إذ� كانت �حلكومتان �ملُقر�سة و�ملُقرت�سة ت�ساركان يف منظمة �لتعاون 

�لقت�سادي و�لتنمية )جلنة �مل�ساعدة �لإمنائية(، �لبنك �لدويل �أو مدونات �لأمم �ملتحدة �لقت�سادية ب�ساأن �ل�سلوك 

�جليد يف �حلو�لت �لنقدية.

2( التطبيق: �إذ� كانت �لدولة ت�سهد تقدًما �قت�سادًيا، فقم مبعاينة مو�زنة �ملعونة يف �سوء هدف �لأمم �ملتحدة 

)0٫7 % من �إجمايل �لناجت �لقومي(؛ درجة تعر�ص �ملعونة للم�سروطية �أحادية �جلانب �أو �قت�سارها على مزودي 

�خلدمات �ملحليني؛ م�ستوى �ت�ساق برنامج �ملعونة مع �ل�سيا�سات �حلكومية �لأخرى ذ�ت �ل�سلة، مبا يف ذلك �سيا�سة 

�لهجرة غري �لتمييزية. �إذ� كانت �لدولة معتمدة على �ملعونة، فما هو مدى تعر�ص هذه �لعملية للنقا�ص �لعام 

و�مل�ساءلة؟ بالن�سبة جلميع �لدول، قم مبعاينة مدى دعم �حلكومة جلهودها وجهود �لأطر�ف �لأخرى �لتي تهدف �إىل 

.(MDGs) حتقيق �لأهد�ف �ملتفق عليها يف ظل �لدميقر�طية، مثل �لأهد�ف �لتنموية لالألفية

3( املوؤ�سرات االإيجابية وال�سلبية: معاينة �لتز�م �حلكومة بتحقيق �لتنمية �لدولية من حيث �لكم و�لكيف، 

ومدى فعالية تنظيمها لتحقيق تلك �لأهد�ف، مبا يف ذلك �لتعاون مع �ل�سركاء. �لبحث عن �أدلة حول فر�ص �ل�سروط 

�أحادية �جلانب، �أو متويل م�سروعات غري جمدية؛ وجود �أية �آثار �سلبية على �لتنمية �لدولية من جر�ء تطبيق 

�سيا�سات �حلكومة �لأخرى، مثل �لزر�عة و�لتجارة و�ملالية وغريها.

م�سادر عامة

م�سادر دولية

<http://www.brettonwoodsproject.org> ،م�سروع بريتون وودز

 Chutikul, K., ‘Options for a Parliamentary Dimension of the WTO’
 Discussion paper presented to the Parliamentary Conference on the
WTO, IPU, 2003, <http://www.ipu.org/splz-e/trade03/2c.pdf>

Corner House, http://www.thecornerhouse.org.uk/>

Disasters Emergency Committee, <http://www.dec.org.uk/>
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م�سادر دولية )تابع(

 Eldis Gateway to Development Information, database on trade policy,
 World Bank and the IMF, aid and debt, climate change, globalization,
etc., <http://www.eldis.org/>

 Gupta, S., Pattillo, C. and Wagh, S., ‘Are Donor Countries Giving More or
Less Aid?’, IMF Working Paper, African Department, 2006, <http://www.
blackwell-synergy.com>  Reality of Aid, http://www.realityofaid.org/>

 Reports of the High-level Task Force on the Implementation of the Right to
Development;

 Independent Expert on the Effects of Economic Reform Policies and Foreign
 Debt on the Full Enjoyment of Human Rights, Particularly Economic,
Social and Cultural Rights;

Working Group on the Right to Development, <http://www.ohchr.org>

 Hubli, S. and Mandaville, A., Parliaments and the PRSP Process
(Washington, DC: World Bank Institute, 2004), <http://siteresources.
worldbank.org/WBI/ Resources/wbi37231HubliMandavilleweb.pdf

International Budget Project, <http://www.internationalbudget.org>

IMF, Joint BIS-IMF-OECD-World Bank Statistics on External Debt, 
<http://www.imf.org>

 Millennium Campaign, Rich Country Aid Commitments: The Good, the
Bad and the Ugly, <http://www.millenniumcampaign.org>

Millennium Development Goals Indicators, 
<http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx>

One World.net, The Aid Guide, <http://uk.oneworld.net/guides/aid>

 Reality of Aid, Reality of Aid Global Reports 2006: Aid, Security and
Development Assistance, Reality of Aid, 2006, <http://www.eldis.org>

 UNDP, Asia Pacific Human Development Report 2006: Trade on Human
Terms (Oxford and New York: Oxford University Press, 2006);

 2005 Human Development Report: International Cooperation at a
 Crossroads. Aid, Trade and Security in an Unequal World (Oxford and
New York: Oxford University Press, 2005);

 Globalization and Human Development in South Asia  (Oxford and New
York: Oxford University Press, 2001), <http://hdr.undp.org>
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م�سادر دولية )تابع(

UNCTAD, Development and Globalization: Facts and Figures, UNCTAD/
GDS/CSIR/2004/1, 2004;

UNCTAD Handbook of Statistics, TD/STAT.30, 2005;

 قاعدة بيانات حول �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر وقاعدة بيانات �إلكرتونية حول �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر،

<http://www.unctad.org/>

 �لبنك �لدويل، نظام معلومات مر�قبة �لبيانات �لعاملي، �لهدف �لتنموي �لثامن لالألفية �جلديدة،

<http://worldbank.org>

 �ملنتدى �لجتماعي �لعاملي، رو�بط عديدة من بينها 

<http://www.forumsocialmundial.org.br/index.php>

م�سادر اإقليمية

 Coöperation Internationale pour le Développement et la Solidarité (CIDSE),
 Europe: A True Global Partner for Development?, CIDSE Shadow Report
 on European Progress towards Millennium Development Goal 8, May
2005, <http://www.cidse.org>

 Copenhagen Development Consulting, ‘Evaluating Co-ordination and
 Complementarity of Country Strategy Papers with National Development
Priorities’, UK DFID, 2006, <http://www.eldis.org>

 Reports of the OECD DA Working Party on Aid Effectiveness and Donor
Practices, <http://www.aidharmonization.org>

 Annual Report 2006 on the European Community’s Development Policy
 and the Implementation of External Assistance in 2006، 
<http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm>

 �للجنة �لأوروبية، �لتنمية و�لعالقات مع دول �أفريقيا و�لكاريبي ودول �آ�سيا و�ملحيط �لهادي،

<http://ec.europa.eu/ development/index_en.htm> 

<http://www.euforic.org/> (EUFORIC) ،ملنتدى �لأوروبي للتعاون �لدويل�

 OECD, Aid Statistics, including Donor and recipient country (152) aid
charts, aid allotted to particular sectors and regions, 
<http://www.oecd.org/dac/stats>;

OECD, International Development Statistics (IDS) Online, 
<http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline>
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معايري املمار�سة اجليدة

املعايري الدولية

�لأمم �ملتحدة، �لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية 1966، �ملادة 15؛ �تفاقية مكافحة 

�لف�ساد -، 2003؛

 �إعالن �لتقدم و�لتنمية يف �مليد�ن �لجتماعي - ،1969 ؛ 

�إعالن حول ��ستخد�م �لتقدم �لعلمي و�لتكنولوجي يف �أغر��ص �سلمية ولفائدة �لب�سرية -، 1975؛

�إعالن �حلق يف �لتنمية، 1986

�إعالن وبرنامج عمل فيينا -، 1993

جلنة �حلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية �لتابعة لالأمم �ملتحدة، �لتعقيب �لعام رقم 8. �لعالقة بني �لعقوبات 

�لقت�سادية و�حرت�م �حلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية - ، 1997

 OHCHR, Frequently Asked Questions on a Human Rights-Based Approach
 to Development Cooperation (New York and Geneva: UN, 2006),
<http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/FAQ_en.pdf>

 UNDP and NDI, Strengthening Parliament Involvement in the Poverty
 Reduction Strategy Process and the Millennium Development Goals,
2004,

موؤمتر �لأمم �ملتحدة ب�ساأن �إجر�ء�ت مكافحة �لف�ساد، �حلوكمة �جليدة وحقوق �لإن�سان - ، و�ر�سو، 8-9 نوفمرب، 

  <http://www.ohchr.org/english/ issues/development/governance/  2006

Warsawconference.htm>

 IMF, Manual on Fiscal Transparency, 2001; External Debt Statistics: Guide
for Compilers and Users, 2003;

 Country reports on the observance of standards and codes (ROSCs) (good
 practice in countries on transparency, corporate governance, payments
systems, etc.)

IPU, Parliamentary Involvement in International Affairs, 2005, 
<http://www.ipu.org/splz-e/sp-conf05/involvement-rpt.pdf>

 International Parliamentarians’ Petition (IPP) for Democratic Oversight of
the IMF and World Bank, <http://www.ippinfo.org/>

 Commitment to Development Index 2006, prepared by the Centre for
Global Development, 
<http://www.cgdev.org/section/initiatives/_active/cdi>

 UN Millennium Project, Investing in Development: A Practical Plan to
 Achieve the Millennium Development Goals (London and Stirling, Va.:
Earthscan, 2005);
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املعايري الدولية )تابع(

 UN Millennium Project, Task Force on Trade, Trade for Development:
 Achieving the Millennium Development Goals (London and Stirling,
Va.: Earthscan, 2005), <http://www.unmillenniumproject.org>

<http://www. ،2005 ،- موؤمتر باري�ص رفيع �مل�ستوى، �إعالن باري�ص ب�ساأن فعالية �ملعونة

aidharmonization.org>

 موؤمتر روما رفيع �مل�ستوى، �إعالن روما ب�ساأن �لتو�فق -، 2003

<http://www.aidharmonization.org>

املعايري االإقليمية

 Managing for Development Results, Principles in Action: Sourcebook on
Emerging Good Practices, March 2006, <http://www.mfdr.org>

 Nash, R., Hudson, A. and Luttrell, C., Mapping Political Context: A Toolkit
for Civil Society Organisations (London: RAPID, ODI, 2006);

 Court, J., Mendizabal, E., Osborne, D. and Young, J., Policy Engagement:
How Civil Society Can Be More Effective (London: RAPID, ODI, 2006);

 Start, D. and Hovland, I., Tools for Policy Impact: A Handbook for
Researchers (London: RAPID, ODI, 2004), <http://www.odi.org.uk>

 EuropeAid Co-operation Office, Guidelines and checklists on Evaluation,
(e.g. Untying EC External Assistance), 
<http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/index.htm>

 Michel, L. The European Consensus on Development, European
Commission, June 2006, <http://ec.europa.eu>

 Special Programme of Assistance for Africa (SPA)، Guiding Principles on
Civil Service Reform 1995

 Wren, C. and Hammer, M., Parliamentary Oversight of the International
 Financial Institutions (IFIs): The Experience of the UK and the World
Bank (London: One World Trust, 2007), <http://www.oneworldtrust.org>
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�سوؤال التقييم

اإىل اأي مدى تعد ال�سيا�سة الدولية للحكومة عر�سة للرقابة الربملانية وتاأثري 4٫2٫4.

ال�سعب؟

ما الذي يجب البحث عنه

1( القوانني: معاينة �لأ�سا�ص �لقانوين لالإ�سر�ف �لربملاين على �ل�سيا�سة �لدولية، مبا يف ذلك �ل�سيا�سة �لع�سكرية 

ون�سر �لقو�ت �لع�سكرية يف �خلارج.

2( املمار�سة: هل ميتلك �لربملان �أو �ل�سلطة �لت�سريعية �ملعلومات �لكافية و�ملالئمة و�خلربة �ملنا�سبة لالإ�سر�ف 

ب�سورة فعالة، وهل هو منظم كما ينبغي لتاأدية هذه �ملهمة؟ هل تعترب �حلكومة منفتحة جتاه �ملنظمات غري 

�حلكومية وغريها من �ملوؤ�س�سات �ل�سعبية �ملنظمة �لتي توؤثر على �سيا�ساتها؟

م�سادر عامة

 Constitution Project, Deciding to Use Force Abroad: War Powers in a System
of Checks and Balances, 2005, <http://www.constitutionproject.org>

 ،http://www.dcaf.ch/index.cfm ،مركز جنيف للتحكم �لدميقر�طي يف �لقو�ت �مل�سلحة

 Eldis Gateway to Development Information, database on trade policy,
<http://www.eldis.org/>

  Hubli, S. and Mandaville, A., Parliaments and the PRSP Process
(Washington, DC: World Bank Institute, 2004), <http://siteresources.
worldbank.org/WBI/Resources/wbi37231HubliMandavilleweb.pdf>

م�م �مل�تحدة �لإلكرتونية لالإد�رة �لعامة و�ملالية �لعامة (UNPAN)، م�ستند�ت وقو�عد بيانات دولية  �س�بكة �لأ

<http://www.unpan.org> ،و�إقليمية وحملية حول موؤ�س�سات و�أنظمة �حلوكمة

معايري املمار�سة اجليدة

 Born, H., Fluri, P. and Johnson, A. (eds), Handbook on Parliamentary
 Oversight of the Security Sector (Geneva: Geneva Centre for the
Democratic Control of Armed Forces, 2003)

IPU, Parliamentary Involvement in International Affairs, 2005, 
<http://www.ipu.org/splz-e/sp-conf05/involvement-rpt.pdf>

 UK House of Lords, Select Committee on the Constitution, Waging War:
 Parliament’s Role and Responsibility, 15th Report of Session 2005/06, HL
236-I, II (London: The Stationery Office, 2006), 
<http://www.publications.parliament.uk>

 Weir, S., ‘Not in Our Name: Making Foreign Policy Democratic’,
Democratic Audit, Federal Trust and One World Trust, 2007, 
<http://www.oneworldtrust.org>



299

جتارب التقييم

عملية  اأج���روا  الذين  والأف���راد  املجموعات  جت��ارب  الثالث  اجل��زء  يف  ا�ضتعر�ضنا   ]117[

لإجناز  بها  حتلوُّا  التي  والإ�ضرار  احلما�س  روح  لنقل  خمتلفة  دولة   20 يف  التقييم 

مهمة �ضاقة ومعقدة. وكما يعر�س اجلزءان الأول والثاين، فقد اأر�ضت منهجية تقييم 

الدميقراطية التي اتبعتها املوؤ�ض�ضة الدولية للدميقراطية والنتخابات معياًرا منهجًيا 

اأن تقارير هوؤلء قد ت�ضمنت قدًرا كبرًيا من املواقف  للقائمني بعملية التقييم؛ بيد 

وقد  والتقنيات.  الجتاهات  من  العديد  بجانب  ال��دول،  خمتلف  يف  الدميقراطية 

التزمت جميع عمليات التقييم املنهجية القيا�ضية املبداأ الرئي�ضي املتمثل يف امللكية 

وحتديد  وال�ضت�ضارة،  والتحليل  البحث  عمليات  ت�ضمل  التي  التقييم  لعملية  املحلية 

ها�ضيتو  كر�ضنا  به  �ضرح  ما  ح�ضب  و  امل�ضتقبل.  يف  الإ���ض��اح  اأج��ل  من  الأول��وي��ات 

Krishna Hachhethu، وهو ع�ضو نيبايل بفريق التقييم لإقليم جنوب اآ�ضيا، فاإن 

عديدة”. ق�ض�س  لها  “الدميقراطية 

ال�ضيء  نفعل  ل  فاإننا  التقييم،  عملية  معايري  بتوحيد  قيامنا  رغم  ذلك،  على  وبناء   ]118[

نف�ضه مع “الدميقراطية” ذاتها، ول نحاول توحيد معايري الأ�ضلوب الذي تتبعه فرق 

التقييم لتحديد نوعية الدميقراطية يف الدول اأو الأقاليم حمل الدرا�ضة. لقد ات�ضم 

ت�ضميم اإطار العمل باملرونة، مما يتيح لفرق التقييم اإ�ضافة اأ�ضئلة تتعلق بالبحث اأو 

تبني اجتاهات خمتلفة ب�ضدد ال�ضت�ضارة والتوا�ضل والتحليل. وبالتايل فقد التزمت 

ا جمموعة خمتلفة  فرق التقييم اإىل حٍد كبري باإطار العمل الكلي، اإل اأنها انتهجت اأي�ضً

من اأ�ضاليب العمل، والطرق املبتكرة، والإطارات الزمنية، ومبادرات تدبري التمويل، 

اإ�ضافة اإىل ال�ضرتاك مع احلكومات واملجتمع املدين واملانحني، كما اكت�ضبت خربات 

عدة من جتارب اأخرى.

الأداء  “منظمة مراقبة  قبل  الأوىل من  للمرة  وتطبيقها  التقييم  ابتكار منهجية  مت    ]119[

الدميقراطي” يف اململكة املتحدة. ومت تطوير هذه املنهجية ل�ضتعمالها على نطاق 

بداأ  ثم  والنتخابات،  للدميقراطية  الدولية  للموؤ�ض�ضة  املبا�ضرة  الرعاية  عاملي حتت 

جتارب التقييم

اجلزء الثالث
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تطبيقها للمرة الأوىل على مدار �ضتة اأ�ضهر يف ثماين دول هي: بنجادي�س وال�ضلفادور 

واإيطاليا وكينيا وماوي والبريو ونيوزيلندة وكوريا اجلنوبية. و�ضملت هذه التقييمات 

التجريبية �ضتة اأقاليم خمتلفة يف العامل وجمموعة من الدول املتقدمة والنامية، حتى 

يت�ضنى لنا اختبار هذه العملية ب�ضكل كامل.وقد �ضبقت التقييمات التي مت القيام بها 

و�ضملت   ،Leeds ليدز  من جامعة  باحثون  به  مبدئًيا” قام  “تقييًما  ال��دول،  داخل 

عملية التقييم ال�ضرتاك يف موؤمتر �ضم خرباء من اخلارج بجانب الأطراف املعنية. 

واعتمدت هذه التقييمات املبدئية ب�ضكل رئي�ضي على عمليات البحث عرب الإنرتنت 

واملراجع العامة، اإل اأنها كانت مق�ضورة يف الغالب على مواد باللغة الإجنليزية. وقد 

التقييم  اإجراء  بدء  قبل  التو�ضية مبنهجج موحد  ومكنتنا من  كبرًيا  حققت جناًحا 

املبا�ضر داخل الدول. وي�ضهد اإطار التقييم . منذ عام 2000، انت�ضاًرا وا�ضع النطاق 

التحول  الدول يف خمتلف مراحل  العامل، وبني  اأنحاء  املناطق يف جميع  يف خمتلف 

الدميقراطي. وعقب التقييمات املبدئية مت اإجراء متارين على التقييم يف اأ�ضرتاليا 

و�ضمال  وهولندا  ومنغوليا  ولتفيا  وايرلندة  الأوروب��ي  والحتاد  والهر�ضك  والبو�ضنة 

ايرلندة)مقاطعة بريطانية( والفلبني واإقليم جنوب اآ�ضيا )ي�ضمل بنجادي�س والهند 

ونيبال وباك�ضتان و�ضريانكا( واململكة املتحدة )املراجعة الأخرية(. مت اإجراء هذا 

اجليل الثاين من عمليات التقييم ب�ضكل م�ضتقل اإىل حد كبري عن املوؤ�ض�ضة الدولية 

للدميقراطية والنتخابات، وكان يف العديد من الأحيان ثمرة الختيار املتاأين لأف�ضل 

دويل.  نطاق  على  حالًيا  امل�ضتخدمة  العديدة  التقييم  اأ�ضاليب  بني  من  املنهجيات 

ا ا�ضتخدام اإطار التقييم لتوفري املعلومات الازمة مل�ضروعات تقييم  وقد جرى اأي�ضً

الدميقراطية واحلكم الأخرى، مثل تلك التي اأطلقتها اللجنة القت�ضادية لأفريقيا 

 التابعة لاأمم املتحدة، AfriMAP (UNECA) واجلمعية الدامنركية للتعاون الدويل

الإن�ضانية  للعلوم  الإي��ط��ايل  واملعهد  الأج��ل  طويلة  والتحليل  التنمية  وموؤ�ض�ضات 

(Development Institutions and Long Term Analyses, DIAL) 

.(Istituto Italiano di Scienze Umane, SUM)

لقد مت ت�سميم اإطار العمل اخلا�ص بتقييم الدميقراطية بحيث يت�سم باملرونة،   

مما يتيح لفرق البحث اإ�سافة اأ�سئلة اأو تبني اجتاهات خمتلفة ب�سدد اال�ست�سارة والتوا�سل 

والتحليل. وقد التزمت فرق التقييم اإىل حٍد كبري باإطار العمل ال�سامل، اإال اأنها قد تبنت 

ا جمموعة من اأ�ساليب العمل املختلفة والطرق املبتكرة واالإطارات الزمنية ومبادرات  اأي�سً

كما  واملييانييحيين،  املييدين  واملجتمع  احلكومات  مييع  اال�ييسييراك  عيين  ف�ساًل  التمويل،  تدبري 

اكت�سبت العديد من اخلربات من التجارب املختلفة.

للدميقراطية ق�ص�ص عديدة

لقي الت�ضريح الذي اأدىل به كر�ضنا ها�ضيتو  Krishna Hachhethu باأن “الدميقراطية   ]120[

لها ق�ض�س عديدة” �ضدًى وا�ضًعا يف املوؤمتر الذي عقدته املوؤ�ض�ضة الدولية للدميقراطية 

والنتخابات يف �ضهر اآذار2007 لتجميع التجارب املتعلقة بتقارير التقييم ال�ضبعة ع�ضر 

يف  ال��واردة  القتبا�ضات  اأخ��ذت  وقد  الوقت.  ذلك  حتى  بها  القيام  مت  والتي  ودرا�ضتها 

اأن  بد  اأنه ل  العمل. ويرى ها�ضيتو  وور�س  باملوؤمتر  الن�ضو�س اخلا�ضة  الق�ضم عن  هذا 

احلقوق  يف  وامل�ضاواة  ال�ضعبية  ال�ضيطرة  وهي  الأ�ضا�ضية،  املبادئ  التقييم،  عملية  تقود 

ال�ضيا�ضية، وعلى القائمني بعملية التقييم اأن يدركوا جيًدا املظاهر املختلفة للدميقراطية 

والأولويات الرئي�ضية ملختلف الأ�ضخا�س عرب اأنحاء العامل يف دول معينة:

تعتقد �ضعوب دول جنوب اآ�ضيا اأن ال�ضيطرة ال�ضعبية وامل�ضاواة يف احلقوق ال�ضيا�ضية تدفع بالعملية   

الدميقراطية قدًما، بينما يكمن مفهوم هذه ال�ضعوب امل�ضتقبلي عن الدميقراطية يف ارتباطها بتاأمني 

�ضبل العي�س واحلرية والعدالة الجتماعية. وعلى هذا فاإن الدليل املر�ضد للدميقراطية يف التقرير 

اخلا�س بدول جنوب اآ�ضيا يتعلق بكيفية اإحداث التوازن اأثناء ال�ضعي لتحقيق التنمية. ويعترب م�ضار 

العملية الدميقراطية يف الدول الغربية والدول النامية التي تت�ضم اأنظمتها الدميقراطية بال�ضتقرار 

اجلزء،  ذلك  جتاهلنا  اإذا  العملية،  تلك  فهم  يف  كبرًيا  فارًقا  يحدث  مما  كبري،  حٍد  اإىل  خمتلًفا 

واإذا قراأت �ضعوب جنوب اآ�ضيا تقريًرا ل يعك�س جتاربها وحياتها اليومية، فاإنه لن يعدو �ضوى عمًا 

د. فيجب اأن ي�ضعر كل قارئ باأن ما يقراأه ينم عن جتاربه ووعيه. اأكادميًيا اإ�ضافًيا غري جمجُ

وقد برزت هذه النقطة حول اختاف امل�ضارات والتجارب الدميقراطية بني الدول   ]121[

من خال فرق اأ�ضا�ضي يف عملية التقييم يف منغوليا، فيما اأطلقت عليه فرق التقييم 

املوؤ�ضرات “الرئي�ضة” واملوؤ�ضرات “الثانوية”، كما ورد يف التقرير:

الثانوية  املوؤ�ضرات  بينما متثل  الدميقراطية،  للحوكمة  العامة  القيم  الرئي�ضية  املوؤ�ضرات  متثل   

املبادئ  القائمة يف منغوليا.  الثانوية  املوؤ�ضرات  القومية للحكم الدميقراطي، وتعك�س  ال�ضمات 

التالية:

الدميقراطي. للحكم  القومية  ال�ضمات   •
امل�ضمون. حيث  من  ودقيقة  حمددة   •

الرئي�ضيني. ال�ضركاء  بني  املحلية  امللكية  تعزيز   •
العمل. اإطار  لتطبيق  الأخرى  الدول  منا�ضدة  تدعم   •

واخل�ضو�ضية. العمومية  بني  الفجوة  جت�ضر   •
 (Handbook of Democratic Governance Indicators  

2006: 10).

يختلف امل�سار الدميقراطي والتجربة الدميقراطية يف الدول املختلفة. ففي جنوب اآ�سيا، 

واحلرية  العي�ص  �سبل  بك�سب  رئي�سي  ب�سكل  الدميقراطية  عن  ال�سعوب  مفهوم  يرتبط 
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والدول  الغربية  الييدول  يف  الدميقراطية  العملية  م�سار  “ويعترب  االجتماعية.  والعدالة 

اإىل حٍد كبري، مما  اأنظمتها الدميقراطية باال�ستقرار خمتلًفا  التي تت�سم  النامية وتلك 

يحدث فارًقا كبرًيا يف فهم تلك العملية.”

اإن رحلة ال�ضعي للتعرف على معنى الدميقراطية عرب �ضعوب خم�س دول يف جنوب   ]122[

الأ�ضلي،  التقييم  لإط��ار  ملحوظ  تطور  على  ال�ضوء  تلقي  الدرا�ضة،  تجُبني  كما  اآ�ضيا 

الراأي  ا�ضتطاعات  ا�ضتخدام  مت  حيث  التقييم،  متارين  من  العديد  مع  حدث  كما 

اآ�ضيا،  البحث. ويو�ضح تقرير جنوب  اأولويات وق�ضايا  واحلوار مع اخلرباء لتحديد 

 (2008 ,State of Democracy in South حالة الدميقراطية يف جنوب اآ�ضيا

(Asia Lokniti وقد اتبعت فرق التقييم “اأربعة طرق” لتقييم نوعية الدميقراطية 

يف خم�س دول، لكت�ضاف مدى �ضلتها باحلياة اليومية ل�ضعوبها:

الدولية  املوؤ�ض�ضة  عمل  اإطار  طريق  عن  تهيئتها  متت  التي  النوعية”  “التقييمات   •
للدميقراطية والنتخابات واأجراها باحثون من داخل الدولة؛

ا�ضتطاع �ضامل يف خمتلف اأنحاء الدولة حول راأي اجلمهور يف معنى الدميقراطية،   •
والثقة يف املوؤ�ض�ضات احلاكمة، واأحوال الأقليات وما اإىل ذلك؛

النا�س؛ عامة  اآراء  بني  للمقارنة  واجتماعيني  �ضيا�ضيني  نا�ضطني  “حوار” مع   •
لك�ضف  الر�ضيدة”  الدميقراطية  “احلكومة  مع  تتناق�س  مزعجة  ق�ضايا  درا�ضة   •

النقاب عن “األغاز الدميقراطية”.

يف  التقييم  متارين  من  العديد  يف  االأ�سلي  التقييم  عمل  الإطييار  ملحوظ  تطوير  حييدث 

جنوب اآ�سيا - ا�ستخدام ا�ستطالعات الراأي واحلوار مع اخلرباء لتحديد اأولويات البحث 

وق�ساياه. وقد اأظهر التقييم اختالفات كبرية بن مفاهيم املثقفن �سيا�سًيا وغريهم من 

املواطنن االآخرين. فال يكفي ا�ست�سارة طبقة املثقفن واحلديث اإليهم دون غريهم.

�ضيا�ضيا  املثقفني  اآراء  بني  كبريًا  اختاًفا  اآ�ضيا  دول جنوب  التقييم يف  فرق  وجدت   ]123[

 Peter ���ض��وزا  دي  بيرت  الربوفي�ضور  عنه  ع��رب  م��ا  وه��و  امل��واط��ن��ني،  م��ن  وغ��ريه��م 

لقد  لل�ضعب”.  ال�ضليم  واملنطق  للنخب�ة  ال�ضليم  املنطق  “بني  بعبارة   deSouza

وجهات  من  العديد  ر�ضد  حيث  خمتلفة،  مناهج  اآ�ضيا  جنوب  دول  تقييم  ا�ضتخدم 

النظر والق�ض�س. عندما اأجرينا احلوار مع النا�ضطني اأو املثقفني، بدا لنا اأن الثقة 

يف الأحزاب ال�ضيا�ضية والربملان متدنية بدرجٍة كبرية، وعندما توجهنا للعامة بنف�س 

الأ�ضئلة، فاقت ن�ضبة الثقة يف الأحزاب والربملان 50 باملئة يف املتو�ضط ... ويجب على 

فرق التقييم اأن ت�ضع هذه التناق�ضات يف اعتبارها عند اإعداد التقارير”. وب�ضورة 

مماثلة ت�ضمن التقييم يف منغوليا “ا�ضتق�ضاء على يد خرباء” بتوجيه نف�س الأ�ضئلة 

اإىل جمموعة متثل عامة النا�س ومتثل النخبة اأي�ضا. وقد وجدوا اختافات جذرية 

يف طبيعة اإدراك الربملانيني والنخبة ال�ضيا�ضية واإدراك اأ�ضحاب الأعمال واجلمهور.

نظام  اأي  مظلة  حتت  املتناق�ضة  النظر  وجهات  اختبار  يف  قيمة  النتائج  هذه  وتعد 

دميقراطي.

 مربع )3٫1(:

جريت لتقييم حالة الدميقراطية يف درا�ضة دول جنوب اآ�ضيا
جُ
مقتطفات من احلوارات التي اأ

اجلي�ص والأحزاب ال�صيا�صية

اإىل  لواء  برتبة  املتقاعدون  ين�ضم  ذلك  على  عاوة  الدفاع.  وزارة  م�ضوؤوليات  الوزراء  رئي�س  “يتوىل 
الأحزاب ال�ضيا�ضية، كما يحتفظون بات�ضالتهم مع قوات اجلي�س. وقد مت يف النتخابات الأخرية، تر�ضيح 

ثمانية اأ�ضخا�س برتبة لواء من قبل الأحزاب ال�ضيا�ضية، ويف حالة رف�س اأحد الأحزاب لهم، تبدي لهم 

الأحزاب الأخرى ترحيًبا كبرًيا. وي�ضكل ذلك خطورة كبرية على الدميقراطية يف بلدنا.”

الأ�ضتاذة اأمينة حم�ضن )رئي�ضة ق�ضم العاقات الدولية بجامعة دكا، بنجادي�س(

حوار عن الدميقراطية يف بنجادي�س، دكا، 17-28اآذار 2004

التمييز �صد املراأة

احلملة  اأثناء  الن�ضاء  من  العديد  قابلت  اأنها  �ضرحت  النتخابية،  ال�ضيا�ضات  مع  جتربتها  اإىل  اإ�ضارة  “يف 
النتخابية يطالنب برت�ضيح الن�ضاء ويتحدثن عن هذا الأمر، ولكن عند الت�ضويت، يجُديل اأزواجهن واأبنائهن 

باأ�ضواتهن بالوكالة. و�ضرحت قائلة عند الإ�ضارة اإىل الأحزاب ال�ضيا�ضية، فاأن هذه الأحزاب ل تت�ضبب يف 

ا على الروابط الأ�ضرية. وعند التفاتها اإىل قبائل انهيار الدميقراطية فح�ضب، واإمنا تق�ضي اأي�ضً

ل  فاإنهم  املراأة،  �ضد  التمييز  حدوث  مثًا  تنفي  التي  الكثرية  الدعاءات  “رغم  قالت:  “الناجا” التقليدية، 
ي�ضمحون للن�ضاء بامل�ضاركة يف اجتماعات القرية. ول يتعلق الأمر بعدم تقبلهم للن�ضاء القائدات؛ فهم رمبا 

يهتفون ب�ضعارات موؤيدة ل�ضونيا غاندي اأو لل�ضيدات اأ�ضحاب املنا�ضب العليا، اإل اأنهم يرف�ضون

ا قاطًعا. اإنها حالة من الزدواجية.” م�ضاركة زوجاتهم رف�ضً

ال�ضيدة فايل روز

)�ضيا�ضية نا�ضطة يف جمال حقوق املراأة، مانيبور، الهند(

حوار عن الدميقراطية وم�ضتقبل ال�ضعوب، مانيبور، اإمبال، 26-27 فرباير 2004
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مربع )3٫1( )تابع(

املانح�ن وامل�ؤ�ص�صات العامة

العون  يد  مد  يف  يرغبون  ل  املثال  �ضبيل  على  فهم  الدولة.  موؤ�ض�ضات  تعطيل  يف  رئي�ضا  دوًرا  املانحون  “يلعب 
لاأق�ضام اجلامعية املعنية باإجراء البحوث، اإل اأنهم على ا�ضتعداد تام لدفع مبالغ �ضخية لاأ�ضاتذة اإذا ما قاموا 

باإجراء البحث من خال بع�س املنظمات اخلا�ضة غري احلكومية. ويف راأيي اأن الأفراد يعملون وكذلك املانحون، 

لكن املوؤ�ض�ضات العامة هي من تدفع الثمن يف النهاية. وتعمل �ضيا�ضات واأموال املانحني على دعم هذه العملية.”

 Krishna Khanal كر�ضنا خنال

)عامل �ضيا�ضي، جامعة تريبوفان، النيبال( حوار حول الدميقراطية يف النيبال، دوليكل، 22-23ت�ضرين الثاين 2003

ال�صيا�صة لعبة النخبة

�ضد  تعمل  �ضبكات  كونوا  وقد  وال�ضيا�ضيون.  والبريوقراطيون  وال�ضناعيون  الإقطاعيون  نف�ضها  العائلة  اإىل  “ينتمي 
حقوق ال�ضعب. فهم بذلك م�ضدر قلق كبري. مل يعد العامة يهتمون باأمور ال�ضيا�ضة، حيث يعتربونها لعبة النخبة. 

وما ي�ضغلهم ب�ضورٍة اأكرب هو ك�ضب العي�س والرعاية ال�ضحية واحل�ضول على وظيفة، الخ. وترتاوح ن�ضبة الفقر بني 40 

و45 يف املئة. فكيف يت�ضنى لهم التفكري يف حتقيق الدميقراطية يف مثل هذه الظروف؟”

Gul Rehman ل رحمان  ججُ

)ائتاف العمل الباك�ضتاين - Muttahida Labour Federation، بي�ضاور، مقاطعة احلدود 

ال�ضمالية الغربية، باك�ضتان( حوار حول الدميقراطية يف باك�ضتان، لهور، 7-8�ضباط 2004

التحرر من الفاقة

ال�ضديد،  الفقر  وطاأة  حتت  الفقرية  الأحياء  يف  الكربى  املدن  يف  ال�ضكان  عدد  ثلث  من  يقرب  ما  “يعي�س 
ويحرمون من كافة الحتياجات الأ�ضا�ضية الأخرى واحلقوق الإن�ضانية. وينتمي اأغلب �ضكان هذه الأحياء 

لطبقة “الداليت” املنبوذين اجتماعًيا، وجمتمعات الأقليات. ويعي�س هوؤلء طوال الوقت حتت تهديد هدم 

اأكواخهم. اإنهم حمرومون من اأكرث احتياجاتهم الأ�ضا�ضية، كاملاء وال�ضرف ال�ضحي واملدار�س لأطفالهم. 

فهم ل ينعمون على الإطاق بالتحرر من الفاقة اأو اخلوف. بيد اأن احلكومة الدميقراطية التي كان حريًا بها 

العمل على م�ضاعدتهم يف نيل هذه احلريات تعمل بداأب حلرمانهم منها.”

الربوفي�ضور ح�ضن من�ضور

)رئي�س جلنة الحتاد ال�ضعبي من اأجل احلريات املدنية (PUCL) كارانتاكا، الهند(

حوار عن الدميقراطية والأمن الإن�ضاين، حيدر اآباد، 18-19اأيلول 2004

مربع )3٫1( )تابع(

الأقليات وامل�صاواة

Reverend Rahula م�ضكلتني متعلقتني مبنح حقوق خا�ضة لاأقليات. “اأوًل،  راهول  الراهب  “طرح 
�ضيظلون على نف�س اأو�ضاعهم كمواطنني درجة ثانية اإىل الأبد. وثانًيا، �ضتوا�ضل الأغلبية ا�ضتغال الأقليات 

لتحقيق م�ضاحلها.” واقرتح الراهب راهول �ضرورة جتاوز مرحلة احلوار بني الأقلية والأغلبية. وقد اأبدى 

ا على اأنه يتعذر حمو اأوجه التمييز والتفرقة بني  رغبته يف تثقيف كافة املواطنني بقيمة امل�ضاواة. كما اأكد اأي�ضً

الأقلية والأغلبية بوا�ضطة الت�ضريع فقط، واإمنا يتعني مكافحتهما من خال احلوار الذي يربز اأهمية امل�ضاواة.”

 Reverend Rahula الراهب راهول

)راهب بوذي �ضاب يدر�س يف جامعة بريادنيا، �ضريانكا(

حوار عن الأغلبية والأقليات يف �ضريانكا، كاندي، 20اأيلول 2004

(Lokniti 2008: 72)

التح�ل الدميقراطي للأحزاب ال�صيا�صية

يحدث  حتى  ذلك  يتاأتى  ولن  بعد،  ازدهاًرا  اآ�ضيا  جنوب  يف  الدميقراطية  ت�ضهد  مل  ال�ضخ�ضي،  راأيي  “يف 
التحول الدميقراطي لاأحزاب ال�ضيا�ضية. اإن اأحزابنا ال�ضيا�ضية ت�ضبه اإىل حد كبري ال�ضركات املحدودة 

اخلا�ضة وال�ضركات العائلية. مثال على ذلك �ضركة PPP التي اأ�ض�ضها ذو الفقار )علي بوتو( وورثتها عنه 

.ANP ا مع �ضركة بينيظري Binazir، وعلى الأرجح اأن تخلفها �ضنام ذو الفقار. يحدث نف�س ال�ضيء اأي�ضً

ويحدث ذلك يف الهند يف جمل�س النواب. اإننا بحاجة ما�ضة لتطبيق العملية الدميقراطية كما هواحلال 

يف اململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية، حيث تنتخب الأحزاب ال�ضيا�ضية القادة ملدة حمددة. اإنه 

لي�س مرياًثا عائلًيا حيث يخلف البن اأبيه وهلم جرا. لن تتحقق الدميقراطية ما مل يتم بذل اجلهود لتحول 

الأحزاب ال�ضيا�ضية اإىل الدميقراطية، وما مل توؤد هذه الأحزاب دورها على النحو املطلوب.”

 Ahmed Zeb الأ�ضتاذ اأحمد زيب

)ديره اإ�ضماعيل خان، بي�ضاور، مقاطعة احلدود ال�ضمالية الغربية، باك�ضتان( حوار حول الدميقراطية يف 

(Lokniti 2008: 149) 2004 باك�ضتان، لهور، 7-8 �ضباط

ح�ل الد�صت�ر

القدرة  له  تكن  مل  اإن  الد�ضتور  هذا  فائدة  ما  ولكن  جيًدا.  د�ضتوًرا  لدينا  باأن  الأحيان،  بع�س  يف  “نقراأ 
على حماية الأفراد وردع املجرمني؟ فبو�ضع املجرمني اختطاف الأ�ضخا�س ليًا وقتلهم بحلول ال�ضباح، 

ومع ذلك ل يكفل هذا الد�ضتور العدالة. هناك حقيقة واحدة، وهي اإما اأن يكون لدينا د�ضتور جيد قادر على 

حمايتنا وحماية حرية اخلطاب، اأو اأنه ل يوجد لدينا اأي د�ضتور منا�ضب.”

 Abdul Awal Mintoo عبد الأول مينتو

)رئي�س الحتاد البنجاد�ضي، غرفة التجارة وال�ضناعة، بنجادي�س( حوار عن الدميقراطية يف بنجادي�س، 

(Lokniti 2008: 38) .2004 دكا، 27-28 اآذار

امل�ضدر: جميع القتبا�ضات بخاف الثاثة الأخرية، ماأخوذة عن ن�ضو�س مل يتم ن�ضرها حلوارات خمتلفة مت 

اإجراوؤها كجزء من م�ضروع حالة الدميقراطية يف دول جنوب اآ�ضيا.
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اإننا ب�ضدد حتذي�ر هنا. اإن ا�ضت�ضارة اأ�ضحاب اخلربة واملثقفني واحلديث معهم ل   ]124[

 ،Suhas Palshikar بل�ضيكار  �ضوها�س  الأ�ضتاذ  فقد لحظ  املجال،  يكفي يف هذا 

وهو اأحد قادة م�ضروع حالة الدميقراطية يف دول جنوب اآ�ضيا اأن “احلوارات الواردة 

اأن النا�ضطني متطرفون ومناه�ضون لأ�ضحاب النفوذ،  اأظهرت  يف هذا امل�ضروع قد 

ا لوجدان ال�ضعب بوجه عام، وبالتايل يوؤدي ذلك اإىل  مما جعل تقييمهم ياأتي مناق�ضً

ت�ضويه طبيعة النقا�س العام الناجت عن التقييم.

مربع )3٫2(:

اآراء عامة النا�س حول معنى الدميقراطية، منغوليا

- “اإن الدميقراطية بالن�ضبة يل مرادفة لل�ضفافية. نحن ننعم بحرية كبرية.فنقول ما نريد، ومياثل النظام 
الدميقراطي يف بلدنا اإىل حٍد كبري نظام الدول الأجنبية الأخرى. اإنني اأخ�ضى اأن نهدر الكثري من املال على 

ا اأن ن�ضيع بادنا با�ضم الدميقراطية، لي�ضتويل عليها  الوعود الزائفة وامل�ضروعات غري املجدية. واأخ�ضى اأي�ضً

الأجانب. يتميزالنظام الدميقراطي لدينا باإيجابيات وت�ضوبه بع�س ال�ضلبيات. وما يعوق تطبيق الدميقراطية 

هو الروتني والف�ضاد وغري ذلك. اأظن اأن حياتي قد طراأ عليها حت�ضن بعد تطبيق الدميقراطية. ولكن عندما 

اأفقد وظيفتي، �ضتتحول الأمور اإىل الأ�ضواأ.”

- “يتوقف معنى الدميقراطية على مفهوم كل �ضخ�س عنها، فهي يف نظري حقوق الإن�ضان والعدالة. ح�ضًنا، 
ار�س على  الدميقراطية ت�ضهد تطوًرا يف منغوليا. اإل اأن حقوق الإن�ضان ل تزال تجُنتهك، ول زالت ال�ضغوط متجُ

اأفراد ال�ضعب. اإن الدميقراطية الآن يف عهدها الأول، و�ضت�ضبح ب�ضورة اأف�ضل يف امل�ضتقبل.”

ا بع�س الأمور  - “الدميقراطية هي احلرية من وجهة نظري. وتعني التطور على امل�ضتوى املحلي. هناك اأي�ضً
التي ترتبط بالدميقراطية، فلدينا الآن هواتف حممولة.”

- “لي�س لدي الكثري من املعلومات عنها. الدميقراطية هي يف احلقيقة ال�ضبب يف قيامي بحفر الرتبة هنا.”

امل�ضدر: عينة جمموعة الرتكيز:

Handbook of Democratic Governance Indicators (DGIs): Method, Process 
and Lessons Learned in Mongolia 
(Ulaanbaatar: UNDP Mongolia and Follow-up to the Fifth International 
Conference on New and Restored Democracies, 2006), p. 138.

اأجرى عملية تقييم  TASC الذي  التغيري الجتماعي  ا�ضتخدم معهد بحوث حتقيق   ]125[

للح�ضول  للراأي  رئي�ضيا  ا�ضتطاعا  واجلنوبية  ال�ضمالية  اأيرلندا  يف  الدميقراطية 

على جمموعة من النتائج حول الق�ضايا املتعلقة بالدميقراطية، والتي لقت جناًحا 

اإط��ار  وو�ضع  البحث  برنامج  لإط��اق  الازمة  الدعاية  لعمل  ن�ضرها،  عند  كبرًيا 

التقييم يف لتفيا  بعملية  القائمون  توىل  وقد  نف�ضه.  التقييم  العامة يف  لاآراء  عمل 

ا�ضتخدام ا�ضتطاع راأي لتقييم “ديناميكية التحول الدميقراطي للمجتمع”، و�ضمل 

العامة،  املوؤ�ض�ضات  يف  والثقة  الأقليات،  حقوق  حماية  مثل  الق�ضايا،  بع�س  التقييم 

وقدرة اجلمهور على التاأثري على عملية اتخاذ القرارات يف الهيئات العامة، والن�ضاط 

ال�ضيا�ضي والجتماعي. لاطاع على مثال عن النتائج، راجع اجلدول )3٫1(.

اجلدول )3٫1(: الثقة يف املوؤ�ض�ضات العامة، لتفيا

]الأرقام متثل الن�ضب[

7٫66التلفاز

9٫95ال�ضحف

4٫95الرئي�س

0٫95الكني�ضة

9٫45اجلي�س

1٫84احلكومة املحلية

5٫24ال�ضرطة

6٫73نظام الرعاية ال�ضحية

4٫63النقابات 

6٫53املحاكم

0٫52احلكومة

0٫22الربملان

4٫01الأحزاب ال�ضيا�ضية

امل�ضدر: مت جمع هذه البيانات من معهد البحوث الجتماعية وال�ضيا�ضية املتقدمة

Advanced Social and Political Research Institute (ASPRI), How Democratic 
is Latvia? Audit of Democracy (Riga: University of Latvia, Commission of 
Strategic Analysis, 2005), pp. 225–8.

جلاأت فرق التقييم التي تعذر عليها الإنفاق على ا�ضتطاعات الراأي اخلا�ضة بها،   ]126[

اإىل ا�ضتخدام ا�ضتق�ضاءات مت اإجراوؤها لأغرا�س اأخرى، حتى اإن مل تكن تلعب دوًرا 

اإمكانية  املوجودة،  ال�ضتطاعات  ا�ضتخدام  اأنه من مزايا  الأ�ضئلة. غري  يف �ضياغة 

يف  التقييم  عملية  يف  الأمثلة  اأحد  ي�ضري  الوقت.  مرور  مع  املتغرية  التوجهات  ر�ضد 

ا اأن تزداد  هولندا اإىل اأن ثقة ال�ضعب يف الدميقراطية ميكن اأن تنح�ضر، وميكن اأي�ضً

)راجع اجلدول 3٫2(.
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اجلدول )3٫2(: اآراء حول ال�ضيا�ضة وثقة ال�ضعب يف هولندا

]الأرقام متثل ن�ضب عدد امل�ضاركني[

19921996200020022004موافق على العبارة التالية

36––2321كل ما تفعله احلكومة ل ميثل اأهمية كبرية يف احلياة اليومية

4646524954لي�س لاأ�ضخا�س اأمثايل اأي تاأثري على ما تفعله احلكومة

ل اأظن اأن اأع�ضاء الربملان والوزراء يعريون اآرائي اأنا واأمثايل 

اأي اهتمام

4642484651

4855–––اأعتقد اأن اأفعال ال�ضيا�ضيني تنم عن غرورهم

يكر�س اأع�ضاء الربملان الكثري من اجلهد مل�ضالح فئات قليلة 

ثرية على ح�ضاب امل�ضلحة العامة

5754586064

كل ما نحتاجه هو تقليل عدد القوانني واملوؤ�ض�ضات، وزيادة 

اأعداد القادة ال�ضجعان واملخل�ضني

383033–61

56475253–اأغلب النا�س جديرون بالثقة بوجه عام

امل�ضدر: 

Netherlands Ministry of the Interior and Kingdom Relations, The State of 
our Democracy 2006 (provisional translation) (The Hague: Ministry of the 
Interior and Kingdom Relations, 2006), p. 139

�ضركات  احتاد  مع  بالتعاون  الربيطانية  الدميقراطي  الأداء  مراقبة  منظمة  اأجرت   ]127[

الدميقراطية  ق�ضايا  حول  امل��دى،  بعيدة  ال��راأي  ا�ضتطاعات  من  جمموعة  كبري، 

طرحها،  �ضيتم  التي  الأ�ضئلة  �ضياغة  يف  املنظمة  �ضاركت  وقد  عاًما.   15 مدى  على 

وا�ضتخدمت النتائج يف تقييماتها وتقاريرها املنف�ضلة؛ وعندما ظهرت على ال�ضطح 

ق�ضية الإ�ضاح النتخابي، اأقنعت املنظمة احتاد ال�ضركات، باإجراء ا�ضتطاع راأي 

مبا  اإجرائها  اإع��ادة  اأو  و1997   1992 لعامي  العامة  النتخابات  نتائج  حل�ضر  كبري 

يخ�ضع لاأنظمة النتخابية البديلة حمل الدرا�ضة، وتوجيه امل�ضاركني للت�ضويت على 

للقيا�س  التحرك تقدمي عن�ضر عملي وقابل  اأوراق اقرتاع افرتا�ضية. نتج عن هذا 

للمناق�ضة العامة، ولول ذلك لغلبت عليه الآراء غري املدعومة بالرباهني. وقد متكن 

القائمون على عملية التدقيق يف اأ�ضرتاليا من �ضياغة بع�س الأ�ضئلة املتعلقة مبا�ضرًة 

بالنتخابات  اخلا�ضة  الدرا�ضة  اإىل  اإ�ضافتها  متت  التي  الدميقراطية،  بق�ضايا 

الأ�ضرتالية (AES)، والتي يتم اإجراوؤها يف كل انتخابات فدرالية. وكما هو احلال يف 

الدول الأخرى، ك�ضفت درا�ضة النتخابات الأ�ضرتالية عن اأن اآراء الناخبني تنم عن 

حدة اأكرب من اآراء النخبة ال�ضيا�ضية حول احلدود املقبولة املرتبطة بالإنفاق العام.

ي�ضاعد ا�ضتخدام ا�ضتطاعات الراأي فرق التقييم يف حتديد الأمور التي يعتربها النا�س ذات   ]128[

الدميقراطية يف  اأ�ضالة  ي�ضاعدهم يف احلكم على مدى  كما  للدميقراطية،  بالن�ضبة  اأهمية 

اأ�ضار  فقد  العملية.  تلك  اآ�ضيا منوذًجا حًيا على  دول جنوب  م�ضروع  ويقدم  دولة.  اأي  ثقافة 

امل�ضروع اإىل قيام املواطنني العاديني بجنوب اآ�ضيا بتعديل ن�س الكتاب الذي يعرب عن النموذج 

يف  وامل�ضاواة  ال�ضيا�ضية  واحلرية  ال�ضعب  حكم  فكرة  على  للتاأكيد  “الغربي” للدميقراطية، 
مت  التي  النتائج  اإىل  امل�ضروع  بهذا  اخلا�س  التقرير  تطرق  وقد  املجتمع”.  وحقوق  النتائج 

احل�ضول عليها من خم�ضة �ضعوب، وخرج مبخطط مثري للده�ضة )راجع ال�ضكل 3.1(. 

ال�ضكل )3٫1(: تعدد مفاهيم الدميقراطية يف اإقليم جنوب اآ�ضيا

]الأرقام متثل ن�ضب الإجابات[

�ضيادة القانون ال�ضام والأمن النتخابات والأحزاب

ال�ضيطرة ال�ضعبية الرفاهية والعدالة احلرية

 Lokniti: Programme for Comparative Democracy, State of Democracy :امل�ضدر

 in South Asia (New Delhi: Oxford University Press, 2008), p. 26.
 اأعيد ن�ضره بت�ضريح
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ميكن ا�ضتخدام هذه النتائج يف اإجراء مقارنة ملفتة لانتباه مع نتائج ال�ضتطاع الذي مت اإجراوؤه من اأجل   

التقييم اخلا�س بجمهورية ايرلندة )راجع اجلدول 3٫3(.  

اجلدول )3٫3(: ماحظات حول اأهم ميزة للدميقراطية، اأيرلندة ]الأرقام متثل ن�ضب امل�ضتجيبني الذين اختاروا 

امليزة التي يعتقدون اأنها الأكرث اأهمية بالن�ضبة للدميقراطية[

املزيد من 

امل�ضاواة 

الجتماعية

حكومة قوية 

وم�ضتقرة

الت�ضويت �ضيادة القانون

للحكومة يف 

النتخابات

اقت�ضاد �ضوق 

حر

ل تعليق

3829161052

امل�ضدر: 

Clancy, Paula, Hughes, Ian and Brannick, T., Public Perspectives on 
Democracy in Ireland (Dublin: Democratic Audit Ireland Project, Think 
Tank for Action on Social Change (TASC), 2005), p. 2

تقييمات الدميقراطية: الأ�ص�ل والتم�يل وال�صيغة

التقييمات  كافة  اإن�ضاء  مت  كبرية.  بدرجٍة  التقييمات  متويل  وط��رق  و�ضيغ  اأ�ضول  تختلف   ]129[

خال  من  بتمويلها  والنتخابات  للدميقراطية  الدولية  املوؤ�ض�ضة  قامت  التي  التجريبية 

للدميقراطية  الدولية  للموؤ�ض�ضة  التابعة  غري  الأخ��رى  التقييمات  اأغلب  اأن  كما  اجلامعات، 

والنتخابات حتى الآن – ت�ضعة تقييمات فردية خا�ضة بدول، بجانب التقييم اخلا�س باإقليم 

جنوب اآ�ضيا – قد بداأت من اجلامعات، اإل اأن هناك العديد من الختافات عندما يتعلق 

املنح من  العديد من  الأ�ضرتالية على  القومية  وال�ضياغة. ح�ضلت اجلامعة  بالتمويل  الأمر 

جمل�س البحوث الأ�ضرتايل يف عامي 2001 و2004 ملتابعة اإجراء عمليات التقييم؛ تلقى معهد 

الدولة عرب  التمويل من  بجامعة لتفيا   (ASPRI) املتقدمة  وال�ضيا�ضية  الجتماعية  البحوث 

جلنة التحليل ال�ضرتاتيجي باتفيا لتقييم الأداء الدميقراطي ب�ضكل �ضامل. وعلى اجلانب 

الآخر، كان التقييم الذي اأجراه John Henderson يف جامعة كانرتبري مبدينة كري�ضت 

ت�ضري�س يف نيوزياندة يفتقر اإىل املوارد ولذلك فاإنه اقت�ضر على كونه “مترين اأكادميي” 

 Edna Estefania قدمت نتائجه يف حلقة درا�ضية واحدة؛ بينما تقوم موؤ�ض�ضة اإدنا �ضتيفانيا

Co، امل�ضرف على عملية التقييم يف الكلية الوطنية لاإدارة العامة واحلكم بجامعة الفلبني 

الأعمال  وج��داول  املحلية  الأولويات  ح�ضب  الآخ��ر  تلو  الق�ضم  متخ�ض�ضة  تقييمات  باإجراء 

برامج عمل  “ت�ضهد   ،Edna Co كو  ادنا  به  ت�ضرح  ملا  وطبقًا  املانحة.  للمنظمات  املتغرية 

املانحني تغيريات كبرية �ضعوًدا وهبوًطا، وميثل ذلك عائًقا اأمام تنفيذ برنامج كامل، حيث 

ال�ضيطرة  اإطار العمل ذات ح�ضا�ضية �ضيا�ضية. فعلى �ضبيل املثال، تت�ضم  اأجزاء  تعترب بع�س 

ا على الق�ضم اخلا�س  املدنية على الأجهزة الع�ضكرية بح�ضا�ضية �ضديدة، وينطبق ذلك اأي�ضً

الدولية  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  ينتاب  حيث  الدولة”  نطاق  خ��ارج  ب”الدميقراطية 

ثاثة  متت  املو�ضوع”.ولقد  هذا  جتاه  بالقلق  �ضعوًرا  املانحني،  اأكرب  تعد  التي   ،(USAID)

املجتمع  موؤ�ض�ضات  خال  من  املتحدة،  واململكة  واأيرلندة  والهر�ضك  البو�ضنة  يف  تقييمات، 

املدين، ومت متويل اثنني منها من قبل املنظمات الدولية املانحة، اأما الأخري فتلقى التمويل 

من قبل ال�ضناديق اخلريية باململكة املتحدة.

كافة  اإجيييراء  مت  و�سياغتها.  التقييمات  متويل  ب�سدد  االخييتييالف  ميين  كبري  قييدر  هناك 

التقييمات التجريبية من خالل اجلامعات وبداأت اأغلب التقييمات االأخرى بخالف تلك 

اخلا�سة باملوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات من اجلامعات. وح�سلت بع�ص هذه 

التقييمات على متويل جيد؛ وافتقر بع�سها اإىل املوارد. مت اإجراء بع�ص هذه التقييمات من 

قبل احلكومة، ودفع بع�سها احلكومة نحو عملية االإ�سالح. وكان اأحد التقييمات مبثابة 

الدميقراطي  التحول  م�سروعات  العديد من  به  قامت  ما  لتحقيق  “مترين” خم�س�ص 
املعتمدة على املنح.

التقييم  متويل  مت  وق��د  بالتقييمات،  القيام  منغوليا  ويف  هولندا  يف  احلكومة  تولت   ]130[

لربنامج  التابع  للحكم  اأو�ضلو  مركز  قدم  بينما  احلكومة،  قبل  من  بالكامل  الهولندي 

املنظمات  من  العديد  ووف��رت  الفنية،  امل�ضاعدة   (UNDP) الإمنائي  املتحدة  الأمم 

الدولية املانحة التمويل الازم للتقييم يف منغوليا. يف البداية كان هناك �ضعور بانحياز 

ما  وهو  التنفيذية،  ال�ضلطة  جتاه  الدولة  قبل  من  عليها  الإ�ضراف  يتم  التي  التقييمات 

اعتجُرب انتهاًكا للقاعدة الذهبية التي تدعو اإىل اإ�ضراف اجلمهور على كافة التقييمات. 

غري اأنه كان من الوا�ضح اأن اإجراء التقييمات يف منغوليا وهولندا ولتفيا )والتي خ�ضعت 

لإ�ضراف الدولة بطريقة ما( قد مت بدون اأي تدخل غري مائم. وقد اأدىل تود لندمان 

Todd Landman الذي �ضارك يف اإعداد التقييم يف منغوليا بالت�ضريح التايل: “كانت 

اأن��واع  جميع  على  انفتاًحا  احلكومة  اأب��دت  حيث  مفاجاأة،  مبثابة  منغوليا  يف  التجربة 

املعلومات والتحليات والتعليقات الناقدة، والتوجهات الفكرية للمجتمع املدين وهيئات 

على  احلكومة  التجربة  هذه  اأجربت  كما  املانحة”.  الدولية  واملنظمات  الإن�ضان  حقوق 

عملية الإ�ضاح. وقد ح�ضل فريق لتفيا على املزيد من امل�ضروعية يف عمله، حيث اأتيح 

“اإنها دولة دميقراطية كما تعلم لأنها قد اأعدت هذا  له اإجراء املناق�ضات يف اخلارج: 

التقرير الناقد عن نف�ضها”. )على نف�س املنوال، كان بو�ضع ادنا كو Edna Co ا�ضتخدام 

اإطار التقييم يف املجتمعات ذات احل�ضا�ضية ال�ضيا�ضية نظًرا لأن هذه “منهجية معروفة 
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اأية  Maarten Prinsen يف هولندا،  على م�ضتوى العامل”(. مل تواجه مارتن برن�ضن 

عوائق اأثناء التقييم- “اأعمل باخلدمة املدنية منذ اأكرث من 21 عاًما، وبالتايل فاأنا اأعلم 

كيف ت�ضري الأمور يف احلكومة”- وقد �ضارك الوزراء بالفعل مع العاملني يف دائرته يف 

اإلقاء ال�ضوء على جوانب التقرير ون�ضر نتائجه على نطاق وا�ضع.

الدولية للدميقراطية والنتخابات بوجه  املوؤ�ض�ضة  التي متت بدون  التقييمات  وتبدو   ]131[

حول  الآراء  “خمزون” من  لإن�ضاء  املا�ضة  للحاجة  نتيجة  جريت 
جُ
اأ قد  وكاأنها  عام، 

احتياجات الدولة الداخلية واحتياجاتها يف حالت الكوارث اإذا اقت�ضت ال�ضرورة. 

واأكرث التقييمات التي مت اإجراوؤها حول الدميقراطية ولفتت النتباه اإليها، تلك التي 

للمخرج   – �ضيا�ضيني  اغتيال  حادثي  وقوع  بعد  متت  وقد  هولندا.  حكومة  اأجرتها 

 Pim Fortuyn وال�ضيا�ضي بيم فورتون Theo van Gogh ال�ضينمائي ثيو فان كوخ

الناخبون  وحتول  بارزين،  اآخرين  و�ضيا�ضيني  قادة  وتهديد  متطرفني،  يد  – على 
باأعداد كبرية من الأحزاب ال�ضيا�ضية الكربى اإىل اأخرى اأ�ضغر، بالإ�ضافة اإىل رف�س 

جري عام 2005. ويو�ضح مارتن برن�ضن 
جُ
د�ضتور الحتاد الأوروبي يف ا�ضتفتاء �ضعبي اأ

اأحد كبار موظفي الدولة الذي توىل املبادرة بقوله: “يوجد فرق كبري بني توجهات 

رجال ال�ضيا�ضة واأفكار النا�س. لقد اجتمعت كل هذه العنا�ضر، لت�ضكل اأ�ضا�ًضا لتخاذ 

قرار يق�ضي بحتمية وجود روؤية �ضاملة حلالة الدميقراطية يف هولندا”.

كانت عملية التقييم التي ا�ضتغرقت عاًما واحًدا يف البو�ضنة والهر�ضك مبثابة “تدريب   ]132[

تقليدي على التقييم” �ضممت العملية لتحقيق ما حققه بالفعل العديد من م�ضروعات 

قبل  اأع��وام  ع�ضرة  خال  مانحة،  منظمات  برعاية  متت  التي  الدميقراطي،  التحول 

املفتوح  املجتمع  منتدى  بتمويله  قام  ال��ذي  التقييم  ا�ضتهدف  وقد  وبعدها.  احل��رب 

(OSF)، ثاث نقاط رئي�ضية: حتديد مزايا وعيوب املمار�ضة الدميقراطية يف الدولة؛ 

حتديد اأولويات الإ�ضاح؛ اإثارة نقا�س عام حول مدى فعالية الدميقراطية البو�ضنية. 

وقد مت اإجراء التقييم يف ا�ضرتاليا يف الذكرى املئوية لتاأ�ضي�س الحتاد الفدرايل للدولة. 

وقد �ضرحت ماريان �ضاوير Marian Sawer امل�ضرفة الأوىل عن التقييم بقولها:

كان هناك احتفاًء كبري برتاثنا الدميقراطي، حيث اأن نظامنا الدميقراطي   

الدولة  اأننا  العامل، كما  اأقدم الأنظمة الدميقراطية على م�ضتوى  يعترب من 

الأوىل التي تعلن عن نظامها الدميقراطي، واأول دولة متتلك الن�ضاء فيها حق 

اأنه قد حان الوقت  النتخاب والرت�ضح لع�ضوية الربملان. وبات من الوا�ضح 

الكثري  للك�ضف عن  اإننا يف حاجة  واقعية؛  نظرة  اأنف�ضنا  اإىل  ننظر  لكي  لنا 

املعاك�س  الجتاه  �ضارت يف  التي  ال�ضحيحة،  ال�ضيا�ضية غري  املمار�ضات  من 

ونعطي  الحتفال،  عن  نكف  اأن  الواقع  يف  علينا   ... الدميقراطية  للمبادئ 

اجلماهري املجال للحديث بجدية عن عيوب نظامنا الدميقراطي.

Atlantic Philanthropies كربى  موؤ�ض�ضة  كانت   ، ايرلندة  بالتقييم يف  يتعلق  فيما   ]133[

املنظمات املانحة ملعهد بحوث حتقيق التغيري الجتماعي (TASC)، ب�ضدد اإطاق برنامج 

كبري عن حقوق الإن�ضان، يهدف اإىل حتقيق تغيري اجتماعي كبري ودائم يف اأيرلندة )يف 

جمهورية اأيرلندة واأيرلندة ال�ضمالية( يف غ�ضون فرتة ق�ضرية يبلغ اإطارها الزمني 15 

عاًما اأو نحو ذلك. وقد اعترب TASC التقييم مبثابة فر�ضة لإن�ضاء املعايري التي ميكن 

ا�ضتخدامها لقيا�س مدى تقدم امل�ضروع نحو حتقيق اأهدافه. كان قبول التحدي بالن�ضبة 

ملعهد TASC، طريقة لعر�س الق�ضية، والتاأكيد على التاأثري الذي ميكن للمنظمات غري 

احلكومية اأن حتدثه يف ال�ضيا�ضة مب�ضاعدة بع�س الهيئات امل�ضتقلة.

اأحلقته  ال��ذي  بال�ضرر  الربيطانية  الدميقراطي  الأداء  مراقبة  منظمة  ت��اأث��رت   ]134[

احلرية  تعزز  اأن  املفرت�س  من  ك��ان  والتي  تات�ضر،  حلكومة  القهرية  ال�ضيا�ضات 

التي حتكم عمل  الفعالة  ال�ضوابط  ب�ضاأن غياب  ب�ضبب املخاوف  ال�ضيا�ضية، وكذلك 

 Trevor ال�ضلطات احلكومية. وقد �ضرح اللورد الليربايل الدميقراطي تريفور �ضمث

الذي  ال�ضندوق اخلريي  باأن  الدميقراطي،  الأداء  مراقبة  منظمة  موؤ�ض�س   Smith

اأن�ضاأ املوؤ�ض�ضة قد تبنى وجهة نظر معينة، وهي “اأن حكومة ال�ضوق احلرة كانت جتري 

“اإعادة  اأنه من الأج��دى  الأم��ور الأخ��رى، بينما كنا نظن  عمليات املراقبة على كل 

النظر” يف نظامنا الدميقراطي ذاته”.

التن�صيق بني اأعمال التقييم 

هناك العديد من الرتتيبات املختلفة املتبعة لإجراء التقييمات، والتي يناهز عددها   ]135[

تقييمات  الازمة لإجراء  الأبحاث  ا�ضتدعى كم  قيمت. وقد 
جُ
اأ التي  امل�ضروعات  عدد 

والأ�ضا�س يف  امل�ضاركني.  كبرًيا من  بوجه عام عدًدا  امل�ضروعات  تت�ضمن  اأن  كاملة، 

تن�ضيق  على  القائمني  الأ�ضخا�س  من  حم��دوًدا  عدًدا  هناك  اأن  هو  يبدو،  كما  ذلك 

اخلرباء  من  اأكرب  عدد  مع  بامل�ضروع،  اخلا�ضة  التقارير  وم�ضودات  البحوث  تقارير 

والذين  التقييم،  ري  التي جتجُ املوؤ�ض�ضة  ا�ضتقدامهم من خارج  الغالب  يتم يف  الذين 

املثال،  �ضبيل  على  البع�س.  بع�ضهم  عن  م�ضتقل  ب�ضكل  الأح��وال  اأغلب  يف  يعملون 

اأ�ضا�ضًيا مكوًنا  الأ�ضرتالية حالًيا فريًقا  الدميقراطي  الأداء  تت�ضمن منظمة مراقبة 

اأ�ضرتاليا  يف  الأكادميية  املوؤ�ض�ضات  على  كثرًيا  تعول  اأنها  اإل  اأ�ضخا�س،  �ضبعة  من 

واملجُركزة”. امل�ضتمرة  “املراقبة  وتقارير  املناق�ضة  اأوراق  من  وا�ضع  نطاق  لإن�ضاء 

وقد اأ�ضهمت م�ضاركات اخلرباء يف كندا ونيوزيلندة والوليات املتحدة حول تنظيم 

التمويل ال�ضيا�ضي، وتلك املجُقدمة من الأ�ضتاذ اولف بيرت�ضن Olof Petersson يف 
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عد املقارن للم�ضروع. ال�ضويد حول تنظيم ا�ضتطاعات الراأي يف تعزيز البجُ

امل�سروعات  تت�سمن  اأن  كاملة،  تقييمات  الإجييراء  املطلوبة  االأبحاث  كم  ا�ستدعى   

القائمن على  امل�ساركن. يتوىل عدد حمدود من االأ�سخا�ص  بوجه عام عييدًدا كبرًيا من 

من  اأكييرب  عدد  مع  التقارير،  وم�سودات  البحوث  تقارير  تن�سيق  مهام  عام  بوجه  امل�سروع 

ري التقييم، والذين  اخلرباء الذين يتم يف الغالب ا�ستقدامهم من خارج املوؤ�س�سة التي جتجُ

يعملون يف اأغلب االأحوال ب�سكل م�ستقل عن بع�سهم البع�ص.

عند احلديث عن اأحدث تقييم حلالة الدميقراطية يف اململكة املتحدة مت اإجراوؤه عام   ]136[

2001، خ�ض�ضت منظمة مراقبة الأداء الدميقراطي فريق عمل رئي�ضي حمدود مكون من 

حمررين اثنني وباحثني اثنني، بهدف ر�ضد امل�ضاركات من 26 خبرًيا اأكادميًيا و�ضحفًيا 

تطوعي(.  ب�ضكل  بع�ضهم  )�ضارك  من اخلرباء  مهتمة  اإىل جمموعة  اإ�ضافة  وحمامًيا، 

ويف لتفيا ا�ضتعان امل�ضروع مبن�ضق واحد مع فرق تتكون كل منها من �ضخ�ضني، وتقوم 

كل منها بالبحث يف 14 ق�ضًما من اإطار العمل الأ�ضلي للتقييم. وقد �ضارك يف التقييم 

ا من 12 موؤ�ض�ضة خمتلفة، مبا فيها الربملان الأوروبي. وقد توىل اإجراء تقييم  25 �ضخ�ضً

الدميقراطية يف منغوليا فريق مكون من ثمانية باحثني يف جمال علم الجتماع، برعاية 

معهد الفل�ضفة وعلم الجتماع والقانون يف اأكادميية منغوليا للعلوم، وهم يعتربون خرباء 

بارزين يف جمالتهم الأكادميية. يتم تخ�ضي�س جمال حمدد لكل باحث بهدف حتليل 

الر�ضمية  والتقارير  البيانات  ال�ضلة، بجانب  والدولية ذات  القومية  البحوث  م�ضتندات 

يعد  الذي  البو�ضني  التقييم  و�ضم  م�ضوؤولياتها.  من  كجزء  املنظمات،  اأ�ضدرتها  التي 

متريًنا ملدة عام واحد 16 باحًثا وثمانية من اأع�ضاء الفريق الآخرين. وقد قرروا اإجراء 

التقييم خطوة خطوة، بدًل من ا�ضتكمال الأق�ضام الأربعة ع�ضر دفعة واحدة. ويتكون فريق 

التقييم الأيرلندي ب�ضكل اأ�ضا�ضي من اأربعة كتاب/حمررين وثاثة باحثني بالإ�ضافة اإىل 

15 م�ضارًكا، وقد اعتمد الفريق على �ضراكات املجتمع املدين والأكادميي مع عدة جهات، 

ا متعلًقا بالنوع الجتماعي(  مثل املجل�س القومي للمراأة يف اأيرلندة )الذي يجُجري فح�ضً

ومنظمة العفو الدولية )اأيرلندة( التابعة حلقوق الإن�ضان. كما عقد معهد بحوث حتقيق 

ا جمموعة من جل�ضات النقا�س للخرباء، بهدف تقييم  التغيري الجتماعي (TASC) اأي�ضً

م�ضتقلة  اأيرلندية  جلنة  امل�ضروع  بدء  قبل  انعقدت  وقد  ق�ضم.  لكل  التمهيدية  النتائج 

رفيعة امل�ضتوى، تطرقت لعر�س الآراء العامة ال�ضائعة يف اجلزيرة، واأجرت العديد من 

ال�ضت�ضارات يف اأيرلندة واأيرلندة ال�ضمالية. وبعد عر�س التقرير وتقدمي التو�ضيات يف 

عام 2005، وا�ضل اأع�ضاء اللجنة اأعمالهم كلجنة ا�ضت�ضارية دائمة للتقييم. وكان دينو 

Prism، الذي ا�ضتعان  Dino Djipa مدير البحوث ب�ضركة البحوث الجتماعية  جبا 

وك�ضف حقيقة  البو�ضنة،  ا�ضتطاًعا عن  اأجرى  قد   ،(OSF) املفتوح  املجتمع  منتدى  به 

اأن اإطار العمل قد قدم “حتدًيا للقدرات” فيما يتعلق بحجم اخلربات املطلوبة؛ وقدرة 

التزامهم  م�ضتويات  واختاف  جمالتهم  وتنوع  املنهجية؛  وتطبيق  فهم  على  الباحثني 

التي  الر�ضالة  “اإن  اأعمالهم.  بني  التن�ضيق  ومهمة  الكتابة؛  واأ�ضاليبهم يف  وحتلياتهم؛ 

تتخذ اأهمية خا�ضة عندما يتعلق الأمر مبنتدى املجتمع املفتوح(OSF) ، هي اأن القدرة 

الداخلية واخلارجية لهذا امل�ضروع كثرية املتطلبات، وكان ينبغي تقديرها بحر�س اأكرب 

ا اأن ال�ضلطات املختلفة قد اعتربت التقييم مبثابة “حجر  وحما�س اأقل.” اإل اأنه ذكر اأي�ضً

لأغرا�س  و�ضالح  وتوجيهي”  “قّيم  قولهم  بح�ضب  فهو  امل�ضتقبلي،  للتقييم  الأ�ضا�س” 

التدريب )“على الرغم من اأن قراءته ت�ضبب القلق(.

ميثل اإطار العمل يف بع�ص احلاالت، حتدًيا للقدرات فيما يتعلق بحجم اخلربات املطلوبة، 

ولهذا  االأعمال.  بن  التن�سيق  واأداء مهمة  املنهجية،  وتطبيق  فهم  على  الباحثن  وقييدرة 

بحر�ص  املتطلبات  كثري  امل�سروع  هييذا  ملثل  واخلارجية  الداخلية  الييقييدرات  تقدير  يتعن 

�سديد.

تناول مارتن برن�ضن Maarten Prinsen بالر�ضم البياين التقييم الهولندي الذي مت   ]137[

القيام به:

لقد فعلنا ذلك باأنف�ضنا يف الوزارة، ف�ضكلنا فريًقا �ضغرًيا ي�ضم بع�س املتدربني، وعدًدا   

من الطاب، وموظف واحد باخلدمة املدنية، مل يكن يوؤدي وظيفة اأخرى، وقد تقدم 

العلمية  املوؤ�ض�ضات  وخا�ضة  احلكومية  غري  املنظمات  على  اعتمدنا  الن�ضمام.  بطلب 

وبع�س  هولندا،  يف  وخافه  ال�ضيا�ضية  والأح��زاب  بال�ضيا�ضات  املتعلقة  البيانات  جلمع 

العديد  قدم  خا�س،  وبوجه  واأخ��رًيا  املو�ضوعات.  ببع�س  املخت�ضة  احلكومية  الهيئات 

من موظفي اخلدمة املدنية معلومات عن حالة الت�ضريع بالدولة وطريقة تطبيقه. فعلى 

�ضبيل املثال، ح�ضلنا على جمموعة مكونة من 35 تعليًقا من خال خدماتنا ال�ضرية. لقد 

قراأ اجلميع بالطبع الف�ضل اخلا�س بحقوق الإن�ضان... انتهينا بعد ذلك من التقرير ومل 

نقم باإعداد م�ضودة لور�ضة العمل، لأنها كانت �ضت�ضبح كبرية للغاية، نظًرا لأن التقييم 

يغطي جماًل وا�ضعا ومو�ضوعات كثرية، ومل يكن يتوفر الوقت الكايف ملناق�ضة كل ذلك. 

ولذلك فقد اأنهينا التقرير بعد اإجراء عدة نقا�ضات داخلية مع بع�س الزماء، و�ضلمناه 

للوزيرين امل�ضوؤولني يف ذلك الوقت، وهما ال�ضيد وزير الداخلية والوزير املعني بالإ�ضاح 

احلكومي. وقد األقيا ال�ضوء على ثمانية مو�ضوعات رئي�ضية )راجع مربع 3٫3(.
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 مربع )3٫3(:

تقرير الإعان عن حالة الدميقراطية يف هولندا

Johan Remkes واتزكو نيكولي Atzco Nicolai باإجراء نقا�س  رميك�س  يوهان  ال�ضيدان  “بادر 
على م�ضتوى الدولة حول نوعية الدميقراطية يف هولندا. و�ضوف يعتمد هذا النقا�س على تقرير “حالة 

اأن  التقرير  يو�ضح   ... ”The State of our Democracy 2006 – 2006 دميقراطيتنا لعام

القيم الدميقراطية بوجه عام يف هولندا بحالة جيدة. كما يت�ضم النظام الدميقراطي بالقوة والثبات وفًقا 

للمعايري الدولية ... اإل اأن الوزيرين Nicolai و Remkes قد اأ�ضارا اإىل ثمانية نقاط �ضعف يف الربنامج 

ال�ضيا�ضي، والتي تعد من امل�ضكات التي حتتاج اإىل معاجلة:

اجلديدة” “هولندا  يف  والنزاهة  الجتماعي  • الرتابط 
املحك؟ على  )ال�ضيا�ضي(  الراأي  عن  التعبري  • حرية 

ال�ضيا�ضية لاأحزاب  املحدد  غري  • الدور 
العامة  املنا�ضب  واأ�ضحاب  احلكومية  غري  واملنظمات  امل�ضتقلة  احلكم  هيئات  ال�ضيا�ضية:  امليادين  ل  • تبدجُ

وال�ضات غري الر�ضمية غري اخلا�ضعة للحكم الدميقراطي.

والإدارية. ال�ضيا�ضية  • التعقيدات 
ال�ضيا�ضات. الدميقراطية” وتراكم  • “لعبة 

الهولندية. الدميقراطية  يف  الأوروبي  القرار  �ضنع  اآليات  • اإدخال 
ال�ضيا�ضيني. يف  الثقة  • تدين 

اأراد الوزيران اإثارة و/ اأو بدء نقا�س يف املجتمع الهولندي حول هذه النقاط. ولتحقيق هذا الهدف، طرح 

الوزيران ال�ضوؤال عما اإذا كانت حالة الدميقراطية قد نالت ال�ضرح الكايف يف تقرير عام 2006، وعما اإذا 

كانت النقاط ال�ضابقة الذكر ت�ضتدعي تطوير �ضيا�ضات جديدة.”

امل�ضدر: وزارة الداخلية الهولندية، بيان �ضحفي، 11 كانون الأول 2006

– يلزم اللجوء  اأعباء العمل  اأن ي�ضهم اختيار برامج املقارنات يف التخفيف من  ميكن   ]138[

اإليها يف بع�س الأحيان كما حدث يف حالة اأ�ضرتاليا. اأ�ضرتاليا هي دولة فيدرالية، ولذلك 

كان لزاًما على منظمة مراقبة الأداء الدميقراطي الأ�ضرتالية اإجراء تقييم مقارن عرب 

ت�ضع �ضلطات ق�ضائية داخلية للوقوف على اأف�ضل )واأ�ضواأ( املمار�ضات يف كافة املجالت، 

من حرية تداول املعلومات حتى �ضلوك الربملان، ومعايري اإدارة النتخابات. كما تر�ضد 

Marian Sawer التي ت�ضاعد على حتول عمليات  اأ�ضارت مريان �ضاور  العمليات كما 

اتخاذ القرارات العامة، من الربملانات واملناق�ضات العامة اإىل الجتماعات احلكومية، 

الأداء  مراقبة  منظمة  اعتربت  وقد  املغلقة.  الأب��واب  خلف  القرارات  اتخاذ  يتم  حيث 

الدميقراطي كندا ونيوزيلندة واململكة املتحدة “اأنظمة دميقراطية مقارنة”، م�ضتفيدًة 

من عمليات مراقبة الأداء التي متت بالفعل يف هذه الدول، واملمار�ضات اجليدة فيها. 

وكان الهدف من وراء منظمة مراقبة الأداء الدميقراطي الأيرلندية هو حتديد نوعية 

الدميقراطية ومراقبة تطبيق حقوق الإن�ضان.

يف اأيرلندة التي ل تزال منق�ضمة اإىل ق�ضمني، جمهورية اأيرلندة واأيرلندة ال�ضمالية، فاإن   

الروؤية التي تت�ضح هنا، هي اأنه ميكن للتقييم املتوازي اأن ي�ضهم يف التقريب بني نظامي 

امل�ضرتكة”  “الدرو�س  بتحديد  لكليهما،  الدميقراطية  وتعزيز  اجلزيرة،  على  احلكم 

وامل�ضروعات امل�ضرتكة املمكنة ذات ال�ضلة بالدميقراطية. واملق�ضد الأ�ضلي هو الدمج 

بني التقييمني يف التقرير )التقارير( النهائي، بيد اأن �ضيق الوقت، وحمدودية املوارد قد 

حالت دون ذلك. اإل اأنه مت اإجراء التمرين بنف�س الطريقة با�ضتخدام م�ضادر وتوجهات 

للمقارنة.  القابلة  الأولية  البيانات  من  وافًرا  كًما  امل�ضتقان  التقريران  وقدم  مماثلة، 

ا اإطار داخلي مقارن خا�س بالراأي العام وراأي  بالطبع كان مل�ضروع اإقليم جنوب اآ�ضيا اأي�ضً

النخبة وعمليات التقييم الذاتية. كان من �ضاأن ذلك م�ضاعدة القائمني بعملية التقييم 

على حتديد ال�ضمات امل�ضرتكة بني الدول، بجانب الختافات الكبرية بينها.

 مربع )3٫4(:

الأنظمة احلزبية والتنوع الجتماعي يف جنوب اآ�ضيا

كل  تبنت  الجتماعية.  الختافات  ق�ضية  مع  للتعامل  اآ�ضيا  جنوب  يف  النتخابي  النظام  اإعداد  يتم  “مل 
دولة باملنطقة النموذج الربملاين للحكومة مع النظام النتخابي لاأغلبية الب�ضيطة )نظام الفائز الأول(، 

وذلك ب�ضبب تاريخ هذه الدول امل�ضرتك حتت مظلة الإمرباطورية الربيطانية اإىل حٍد ما، على الرغم من حتول 

�ضريانكا فيما بعد اإىل نظام النتخابات الرئا�ضية مع التمثيل الن�ضبي يف النتخابات، وهو النظام الذي اعتجُرب 

الأكرث �ضاحية لتمثيل ال�ضرائح الجتماعية املتنوعة. وما يهم هنا هو اأن نظام النتخاب بالأغلبية اأو التمثيل 

الن�ضبي مل يقدم النتائج املتوقعة، �ضواٌء نظام احلزبني يف احلالة الأوىل اأو نظام التعددية احلزبية يف احلالة 

الثانية. واإمنا ظهرت الئتافات النتخابية، حيث تكون الأحزاب ال�ضائدة يف حاجة لدعم عدد من الأحزاب 

الأ�ضغر لتاأمني احل�ضول على الأغلبية. ولقد وجدت الأنظمة احلزبية يف املنطقة طريقة للتعامل مع التنوع 

الإقليمي والجتماعي ...

حيث اأن الإقليم والدين والطوائف الجتماعية والعرقية هي العوامل ال�ضائدة التي ت�ضكل القاعدة الجتماعية، 

فلم يظهر اأن جنوب اآ�ضيا قد دخل مرحلة التمييز العرقي يف املجال ال�ضيا�ضي مع كل حزب يطلب دعمًا من 

ا ظهور �ضيا�ضات اإائتافية. بينما كان يبدو اأن ظهور الأحزاب القائمة  �ضرائح بعينها، ولكن ي�ضتلزم ذلك اأي�ضً

على العرق قد اأعاد �ضياغة املذاهب ال�ضائدة وعمل على تهمي�س الق�ضايا ال�ضيا�ضية على ال�ضاحة النتخابية، 

اإل اأنه بدون اأدنى �ضك �ضاعد على التقريب بني الأحزاب ورغبات ال�ضعب، كما �ضهل اندماج املواطنني مع 

الأحزاب ال�ضيا�ضية. وب�ضورة م�ضابهة، بينما اأدى ظهور �ضيا�ضات الئتاف اإىل زعزعة ال�ضتقرار، فقد وفر 

ا اآلية للتوفيق بني املطالب املتناف�ضة لاأحزاب التي متثل خمتلف الدوائر النتخابية يف املجتمع.” ذلك اأي�ضً

امل�ضدر: 

Lokniti: Programme for Comparative Democracy (2008) State of 
Democracy in South Asia (New Delhi: OUP), pp. 82-3
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ا�ضتخدمت منظمة مراقبة الأداء الدميقراطي البيانات واملعلومات الواردة من الدول   ]139[

اأع�ضاء الحتاد الأوروبي ودول منظمة التعاون القت�ضادي والتنمية (OECD) كجهات 

)بالن�ضبة  الأعم  الغالب  والجتماعية يف  القت�ضادية  بالأحوال  تتعلق  والتي  مقارنة، 

ا اأنظمة حرية  لتقرير خا�س حول احلقوق القت�ضادية والجتماعية(، كما تناولت اأي�ضً

تداول املعلومات واإجراءات مكافحة الإرهاب على �ضبيل املثال. ي�ضيف العمل املقارن 

املزيد من ال�ضغط على فرق التقييم فيما يتعلق مبوارد البحث، حيث اإنها ل تتوفر يف 

ال�ضكل املائم من م�ضادر ثانوية. ويجب توخي احلذر بع�س ال�ضيء عند ا�ضتخدام 

البيانات الدولية العديدة ب�ضكل اأ�ضا�ضي، لأنها كثرًيا ما متثل افرتا�ضات وممار�ضات 

نوعية تعرب عن الدول الأكرث فقًرا ب�ضكل �ضلبي: فعلى �ضبيل املثال، يحدد موؤ�ضر التنمية 

الب�ضرية النمو القت�ضادي على نحو غري مائم يف مثل هذه الدول، كما يعتمد موؤ�ضر 

الف�ضاد اخلا�س مبنظمة ال�ضفافية الدولية-Transparency International ب�ضكل 

مفرط على مدركات فئة قليلة من رجال الأعمال يف املجتمعات الغربية.

ت��صيل الر�صائل الدميقراطية

هناك تنوع واختاف ملحوظ يف موازنة النتائج الفعلية بني التقييمات الكاملة، والتقارير   ]140[

اإ�ضدارها  طرق  ويف  اجلزئية،  واملراقبة  التدقيق  عمليات  اأو  املتابعة  وتقارير  اخلا�ضة 

ون�ضرها. لقد قامت اأغلب امل�ضروعات بن�ضر تقرير مكون من كتاب واحد يف �ضورة تقييم 

على  ع��اوة  الدولة،  عن  منف�ضلة  تقارير  لن�ضر  ا  اأي�ضً اآ�ضيا  جنوب  فريق  وعمد  كامل، 

درا�ضة اخلطط التي �ضيجري ا�ضتخدامها لن�ضر الدرا�ضات اخلا�ضة و”احلوارات” ب�ضكل 

منف�ضل. ويوؤدي ن�ضر التقييمات يف كتاب واحد اإىل اإثارة امل�ضاكل. وكما ذكر دينو جيبا 

Dino Djipa واآخرون من قبل، باأنها متثل “حتدًيٍا للمعرفة” نظًرا لطبيعتها املعقدة، 

والكم الهائل من امل�ضتندات، الأمر الذي ل يروق للقطاع الأكرب من اجلمهور”. ويقول اأنه 

�ضلم به، وهو جمرد للغاية  اأمر مجُ اأن مفهوم الدميقراطية  “كان من املعتقد  يف البو�ضنة: 

 Maarten برن�ضن  مارتن  ويتفق  املبا�ضرة”.  اجلمهور  اهتمامات  عن  يكون  ما  واأبعد 

Prinsen معه يف ذلك. وقد مت ن�ضر التقرير الهولندي على هيئة كتاب عرب الإنرتنت مع 

بيان �ضحفي، ولكنه �ضعر اأن الكتاب تناول “العديد من اجلوانب املختلفة للدميقراطية، 

وكان كبرًيا للغاية بحيث تعذر على ال�ضحفيني معاجلته، وحتى الرتكيز على ثمان نقاط 

اأنه  املتحدة،  اململكة  من   Stuart Weir وير  �ضتيوارت  ويقول  الازم”.  من  اأك��رث  كان 

من  الكم  هذا  تتناول  التي  التقييمات  نتائج  ا�ضتيعاب  والإعاميني  املعلقني  على  ي�ضعب 

حول  الختاف  مع  وخا�ضة  الدميقراطية–  نوعية  ب�ضدد  واملت�ضابكة  الكثرية  الق�ضايا 

فكرة الدميقراطية الأ�ضا�ضية بوجه عام. كما اأن التقييمات الكاملة توؤدي اإىل اإنتاج كتب 

اأربعة  كل  الكاملة  التقييمات  اإجراء  باأهمية  اأخرى،  ناحية  من  ي�ضعر  وهو  للغاية.  طويلة 

اأكرث  الرئي�ضية  الأ�ضئلة والتوجهات  اإن املنظور بعيد املدى، يجعل  اأعوام، حيث  اأو خم�ضة 

الأداء  مراقبة  منظمة  اأجرت  وقد  الإ�ضاح.  ق�ضية  يعزز  كما  الوقت،  مرور  مع  و�ضوًحا 

واحلقوق  ال�ضيا�ضية  احلرية  عن  الأوىل  كانت  كربى،  تدقيق  عمليات  ثاث  الدميقراطي 

املدنية وال�ضيا�ضية، والثانية عن ال�ضلطة ال�ضيا�ضية واحلكم الدميقراطي، اأما الثالثة فقد 

�ضملت 14 ق�ضًما. وتخطط املنظمة الآن لإجراء “تدقيق ومراجعة” )بعد مرور �ضتة اأعوام 

ال�ضلطة  التحول يف  رئي�ضة مثل،  باأ�ضئلة  التقدم اخلا�س  لتقييم  تدقيق(  اآخر عملية  على 

ال�ضيا�ضية يف اململكة املتحدة. وميتلك منتدى املجتمع املفتوح (OSF) وفريق لتفيا، خطًطا 

للقيام بتقييم متابعة كامل يف غ�ضون عامني اإىل اأربعة اأعوام، كما يجُعد فريق لتفيا تقرير 

لاهتمام”ح�ضب  مثرًيا  منحًا  تاأخذ  لتفيا  يف  اجلارية  “الأحداث  لأن  ومراجعة،  ر�ضد 

النقاط  التقرير بع�س  يت�ضمن  “و�ضوف   .Juris Rozenvalds تعليق جوري�س روزنفالد 

لتو�ضيح ما اإذا كان موؤ�ضر الدميقراطية يرتفع اأو يهبط، وهكذا، لتب�ضيط الأمور لقاعدة 

عري�ضة من اجلمهور”.

والتقارير  الكاملة،  التقييمات  بيين  الفعلية  النتائج  يف  ملحوظ  واخييتييالف  تنوع  هناك 

اإ�سدارها  طييرق  ويف  اجلزئية،  والر�سد  التدقيق  عمليات  اأو  املتابعة  وتقارير  اخلا�سة، 

ذلك ال  ولكن  كاماًل،  تقييًما  واحييًدا ميثل  كتاًبا  امل�سروعات  اأغلب  اأ�سدرت  وقد  ون�سرها. 

يروق للقطاع االأكرب من اجلمهور، كما ي�سعب على املعلقن واالإعالمين ا�ستيعاب نتائج 

التقييمات التي تتعامل مع هذا الكم من الق�سايا الكثرية واملت�سابكة. ولهذا مت اللجوء 

لو�سائل خمتلفة لتب�سيط نتائج التقييمات ال�ساملة. ويقول اأحد املتخ�س�سن، اأن التقارير 

املجُركزة رمبا يفوق تاأثريها تقارير التدقيق ال�ساملة.

ال�ضاملة ملن يجدون  التقييم  اأعمال  نتائج  لتب�ضيط  الطرق  العديد من  ا�ضتخدام  مت   ]141[

�ضعوبة يف التعامل مع الكتب الكبرية. بالن�ضبة للتقييم يف منغوليا ، وقع الختيار على 

خم�ضة خرباء حمليني لر�ضد عدد النقاط اخلا�ضة بنتائج التقييم يف مقيا�س يتكون 

ن�ضر  1 )الأق��ل دميقراطية(، ومت  اإىل  5 )الأك��رث دميقراطية(  من خم�س درج��ات: 

النتائج يف �ضيغة جدول )راجع اجلدول 3٫4(.
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 اجلدول )3٫4(:

موؤ�ضر عدد النقاط للخرباء حول املواطنة والقانون واحلقوق يف منغوليا

املوؤ�ضرات الرئي�ضية

متو�ضط عدد النقاط من قبل 

اخلرباء املنغوليني

الإنتماء الوطني واملواطنة

هل هناك اتفاق عام على املواطنة امل�ضرتكة بدون تفرقة؟

4٫0

�ضيادة القانون وحرية الو�ضول اإىل العدالة:

هل تخ�ضع الدولة وال�ضعب على حٍد �ضواء للقانون؟

3٫0

احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية:

هل احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية مكفولة للجميع؟

2٫2

احلقوق القت�ضادية والجتماعية:

هل احلقوق القت�ضادية والجتماعية مكفولة للجميع؟

2٫6

2٫95متو�ضط عدد النقاط للموؤ�ضرات الرئي�ضية

املوؤ�ضرات الثانوية

اإىل اأي مدى تعترب امل�ضاواة يف احلقوق املدنية والجتماعية والقت�ضادية مكفولة 

للمهاجرين؟

2٫6

اإىل اأي مدى تدعم العادات الجتماعية وامل�ضالح ال�ضخ�ضية عملية �ضمان امل�ضاواة 

يف احلقوق؟

2٫4

2٫8متو�ضط عدد النقاط للموؤ�ضرات الرئي�ضة والثانوية

امل�ضدر: 

Handbook of Democratic Governance Indicators (DGIs): Method, Process 
and Lessons
Learned in Mongolia (Ulaanbaatar: UNDP Mongolia and Follow-up to the 
Fifth International
Conference on New and Restored Democracies, 2006), p. 62

يف نهاية كل ق�ضم اأو ف�ضل من الف�ضول الأربعة ع�ضر من تقييم لتفيا، مت اإعداد جدول   ]142[

“جيد” و  “جيد جًدا” اإىل  املقيا�س من  النتائج على  مماثل لكل �ضوؤال، ومت متييز 

“مقبول” و”�ضعيف” و”�ضعيف جًدا”. يتبع ذلك معلومة موجزة عن “اأف�ضل �ضمة” 
لهذا الق�ضم، ثم “اأخطر م�ضكلة”، واأخريا “التح�ضني املقرتح”. يعطي ذلك كله نبذة 

�ضريعة على احلالة الدميقراطية للدولة.ومت يف اآخر عملية تدقيق بريطانية، تلخي�س 

النتائج اخلا�ضة بكل ق�ضم واإدراجها مًعا يف نهاية الكتاب، على هيئة قائمة من النقاط 

�ضكل  ابتكار  وقد مت  منف�ضلة.  كن�ضرة  اإ�ضدارها  لإمكانية  ذلك  بعد  ، ومت حتريرها 

فريد لهذه الن�ضرة باإن�ضاء �ضكل “قاعدة الهدف” اأو “عني الثور”

لعقد مقارنة �ضريعة لتقدم النظام الدميقراطي بني كل ق�ضمني، ومع مرور الوقت بني   

عمليات التدقيق املتتابعة )راجع ال�ضكل 3٫2(.

ال�ضكل )3٫2(: الهدف اخلا�س باأر�ضيف البيانات الربيطانية

امل�ضاواة يف حقوق 

املواطنة �ضيادة القانون

حماية احلقوق 

املدنية وال�ضيا�ضية

تعزيز احلقوق 

القت�ضادية والجتماعية

النتخابات احلرة 

والنزيهة

اإدلء الناخبني 

باأ�ضواتهم

امليول ال�ضيا�ضية للحزب 

الدميقراطي

احلكومة الفعالة

م�ضاءلة الربملان

انفتاح احلكومة
ال�ضيطرة املدنية على قوات 

ال�ضرطة واجلي�س

مكافحة الف�ضاد

الإعام ال�ضادق 

واملتجاوب

املجتمع املدين الن�ضط

م�ضاركة املراأة يف 

احلياة العامة

ا�ضتجابة احلكومة

انتقال ال�ضلطة

الدميقراطية 

وال�ضيا�ضة اخلارجية

الأقرب اإىل الهدف = الأف�ضل

حزب املحافظني )حتى اأيار 1997(

حزب العمل اجلديد )من 1997 حتى 2001(

حزب العمل اجلديد )من 2001 حتى 2005(

امل�ضدر:

 Beetham, David, Byrne, Iain, Ngan, Pauline and Weir, Stuart, Democracy
  under Blair: A Democratic Audit of the United Kingdom, 2nd edn (London:
 Politico’s, 2002),

عيد ن�ضره بت�ضريح
جُ
اأ

هناك اإ�ضرتاتيجية اأخرى وهي اإعداد تقارير متخ�ض�ضة كتمهيد ل�ضتكمال التقييم. وقد   ]143[

�ضرحت ماريان �ضاور Marian Sawer من اأ�ضرتاليا بقولها اأن تاأثري التقارير املجُركزة 

تقارير  حتويه  ما  ا�ضتيعاب  النا�س  على  الأ�ضهل  من  “لأنه  الكامل  التقييم  من  اأف�ضل 

التقييم املجُركزة”. واأردفت قائلة اأن تاأثري التقارير كان ملمو�ًضا على وجه اخل�ضو�س يف 

جمالت مثل اإدارة النتخابات والتمويل ال�ضيا�ضي وامل�ضاواة يف حقوق املراأة.
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املربع )3٫5(: اإىل اأي مدى تخدم الدميقراطية الأ�ضرتالية املراأة يف اأ�ضرتاليا؟

كان الهدف من هذا التقييم املجُركز حتديد مدى تعزيز الدميقراطية الأ�ضرتالية للم�ضاواة بني الرجل 

لزم  واملراأة، اأو اخت�ضاًرا م�ضاواة النوع الجتماعي. وتعترب م�ضاواة النوع الجتماعي هنا هدًفا �ضعب املنال يجُ

احلكومات للتعامل مع امل�ضاواة يف الفر�س وحمو الختافات القائمة على النوع الجتماعي.ويزداد هذا الأمر 

تعقيًدا ب�ضبب تنوع احلياة الجتماعية لاأ�ضرتاليات، مما يعني اأن الدميقراطية القائمة على امل�ضاواة بني 

النوعني، يجب عليها عدم التمييز �ضد الن�ضاء اأو بني فئة منهن على الأخرى. . .

]عند التعامل مع هذه املبادئ[ يتناول التقرير عدًدا من الق�ضايا الرئي�ضية لتحقيق امل�ضاواة يف النوع 
الجتماعي، وعلى وجه اخل�ضو�س:

املراأة؛ �ضد  التمييز  على  الق�ضاء  به  يق�ضد  الذي  الت�ضريعي  • الإطار 
املراأة؛ على  العامة  ال�ضيا�ضة  تاأثري  لر�ضد  تطويرها  مت  التي  احلالية  ال�ضيا�ضية  الآلية  ووظيفة  • تاريخ 

والهيئات  املحلية  واحلكومة  العام  القطاع  جمال�س  ويف  الأ�ضرتالية  الربملانات  يف  املراأة  متثيل  • م�ضتوى 
الق�ضائية؛ 

عاقتها  يف  ودعمها  اإليها  الو�ضول  وم�ضتوى  احلكومية  غري  الن�ضائية  املنظمات  مع  الت�ضاور  • م�ضتوى 
باحلكومة. . .

ويف املجمل، تبدو ال�ضورة العامة التي يعك�ضها هذا التقييم �ضلبية. فبينما كانت اأ�ضرتاليا تتزعم الن�ضال 

العاملي من اأجل م�ضاواة النوع الجتماعي، تو�ضح التقارير اأن اأ�ضرتاليا يف ال�ضنوات الأخرية تراجعت عن 

هذا اللتزام، وتا�ضت الآن العديد من الإجنازات التي حتققت يف الفرتات ال�ضابقة. ويت�ضح ذلك من خال 

حرمان الن�ضاء من الآلية ال�ضيا�ضية، واإ�ضكات القطاع غري احلكومي الذي تراأ�ضه الن�ضاء. ورغم اأن الهيئة 

الت�ضريعية اخلا�ضة بحماية الن�ضاء �ضد التمييز بقيت قائمة ب�ضكل فعلي، يظهر ب�ضكل وا�ضح اأن الإطار 

الت�ضريعي يف حد ذاته غري كاٍف ل�ضمان امل�ضاواة الأ�ضا�ضية يف احلقوق ال�ضيا�ضية بني الن�ضاء والرجال، اإذا ما 

قورن باملوؤ�ضرات املذكورة اأعاه.

امل�ضدر:

 Maddison, Sarah and Partridge, Emma, How Well does Australian
 Democracy Serve Australian Women? (Canberra: Australian National
University, Democratic Audit of Australia, 2007), pp. xiii–xiv

ركزة” حول  ا “تقارير مجُ ن�ضرت منظمة مراقبة الأداء الدميقراطي الربيطانية اأي�ضً  ]144[

واإدارة  النتخابي،  والإ�ضاح  احلكومية،  �ضبه  الهيئات  م�ضائلة  مثل  معينة،  ق�ضايا 

ال�ضيا�ضة اخلارجية، والأحزاب ال�ضيا�ضية اليمينية املت�ضددة، للتوعية بهذه الق�ضايا، 

ا�ضتخدامها  ميكن  بحثية  متارين  مبثابة  ولتكون  جهة،  من  التدقيق  وب��اإج��راءات 

 Stuart اأخرى. ويقول �ضتوارت وير  الكاملة من جهة  التقارير  اإعداد  فيما بعد، يف 

Weir: “اإن للتقرير املتعلق بالهيئات �ضبه احلكومية العديدة، ذات التاأثري امللمو�س 

يف اململكة املتحدة، وظائف كربى متعلقة بال�ضلطة التنفيذية واخلدمة العامة، كما 

اإج��راء احلكومة  ال�ضبب يف  الإع��ام واجلماهري، وقد كان  و�ضائل  اأثر قوي على  له 

لإعادة تقييم دورها وم�ضاءلتها. لقد ا�ضتعانت احلكومة واللجان الربملانية مبنهجيتنا 

لتقييم مدى م�ضاءلتها وانفتاحها، وخا�ضة الهيئات غري الدميقراطية”. وكان لبع�س 

ا تاأثريات واقعية، مثل التقرير الأخري الذي يهدف اإىل تقييم  التقارير الأخرى اأي�ضً

ت�ضريع مكافحة الإرهاب الربيطاين من وجهة نظر منظمة حقوق الإن�ضان، وتاأثريه 

على العاقات املجتمعية )راجع مربع 3٫6(.

املربع )3٫6(: الإرهاب واملجتمع وحقوق الإن�ضان

لقد ان�ضب تركيزنا على القوانني واملمار�ضات احلكومية التي تقو�س، اأو ترفع احلماية عن حرية الأفراد 

واحلق يف املحاكمة العادلة. لكن القيود التي حتد من حرية اخلطاب واإن�ضاء الحتادات، قد يكون اأثرها 

ا اأكرب عند الكام، اأو يعمدون لتغيري �ضلوكهم لتفادي اإثارة  �ضلبيا على الأفراد، حيث �ضيتوخون حر�ضً

ال�ضكوك حولهم. اأما بالن�ضبة للمجتمع ككل، تقل�س هذه القيود فر�س النقا�س الدميقراطي حول ق�ضايا يتم 

حلها على النحو الأف�ضل من قبل اجلمهور. ... واإن النقا�س الذي يجب اأن يجري يف املجتمعات الإ�ضامية 

�ضيتم تقييده على الأرجح، ح�ضب و�ضف امراأة من بنجاد�س ت�ضارك يف اإحدى جمموعات النقا�س اخلا�ضة 

بنا، بينما يرتاجع احلاقدون و”املحر�ضون على الكراهية” ليتواروا بعيًدا عن الأنظار، و�ضي�ضعب عندها 

ا تقييد امل�ضاركة الازمة بني جمتمعات الأغلبية والأقلية، وتتم  مواجهة اآرائهم . ويف الوقت ذاته، يتم اأي�ضً

عملية التكامل املعتادة ببطء اأكرب اأو يتم تهمي�ضها ...

كما اأو�ضحنا خال هذا التقرير، فاإن اللتزام ب�ضيادة القانون واحرتام حقوق الإن�ضان، يعد جوهرًيا لو�ضع 

اإ�ضرتاتيجية ناجحة ملكافحة الإرهاب. وبو�ضعنا فقط الدفاع عن منط احلياة الدميقراطي واملنفتح، اإذا ما 

اأبدينا التزاًما متوا�ضًا بقيمه وممار�ضاته يف الأ�ضلوب املتبع بالفعل ملكافحة الإرهاب.

امل�ضدر:

 Blick, Andrew, Choudhury, Tufyal and Weir, Stuart, The Rules of the Game:
 Terrorism, Community and Human Rights (York: Joseph Rowntree Reform
Trust, 2006), pp. 66–7

تبنى م�ضروع الفلبني اإطار العمل بو�ضفه “اأداة ر�ضد دائمة”، ولكن نظًرا لاأ�ضباب   ]145[

املذكورة اأعاه، فقد كان لزاًما على اإدنا كو Edna Co امل�ضرفة على امل�ضروع، اإجراء 

التقييمات على هيئة اأق�ضام لإطار العمل، بدًل من اإن�ضاء تقييم كامل. وقد اأمتت حتى 

الدميقراطي  والدور  والنزيهة،  احلرة  النتخابات  عن  تقريًرا  وزماوؤها،  هي  الآن 

Friedrich Ebert- اأي��ربت  فريدرك  موؤ�ض�ضة  من  بتمويل  ال�ضيا�ضية،  لاأحزاب 

Stiftung الأملانية التي تولت ن�ضره، وتقريرًا حول احلقوق القت�ضادية والجتماعية، 

بتمويل من موؤ�ض�ضة Christian Aid، وتقريرًا حول الف�ضاد ال�ضيا�ضي.  وقد جاءت 

ال�ضيا�ضية  بالأحوال  يتعلق  فيما  املنا�ضب  الوقت  ويف  للغاية،  مائمة  التقارير  هذه 

والدميقراطية يف الفلبني. ويجُعزى جناح ذلك امل�ضروع اإىل اإ�ضرار اإدنا Edna القوي.
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مربع )3٫7(: م�ضكلة الف�ضاد يف الفلبني

اإن �ضوء ا�ضتغال مبداأ حرية الت�ضرف وال�ضلطة، يجعل الدولة تقع ل حمالة يف قب�ضة عدد حمدود من 

اأ�ضحاب امل�ضالح، كما حدث اأثناء احلكم ال�ضتبدادي ملاركو�س، وانت�ضار البتزاز والف�ضاد يف الع�ضر التايل 

حلكمه. كان فر�س القوانني يتم ب�ضورة ع�ضوائية وغري متوازنة، وكان يخدم املاآرب ال�ضخ�ضية. فن�ضاأت ثقافة 

التعامات التي تلجاأ اإىل تثبيت القوانني والتفاو�س عليها والتهرب منها. وقد جعلت هذه املحاولت املواطنني 

يفتحون اأعينهم على تعاماتهم اخلا�ضة مع الإجراءات البريوقراطية املزعجة....

وتت�ضح جهود مكافحة الف�ضاد من خال القوانني والأوامر التنفيذية، وهيئات مكافحة الف�ضاد التي تنت�ضر 

عرب اأرجاء الفلبني. اإل اأن امل�ضكلة احلقيقية تكمن يف �ضرورة فر�س هذه الآليات وتنفيذها. وتتمثل الق�ضية 

الأخرى التي ت�ضكل خطورة �ضديدة، يف مدى التزام املواطنني واملوظفني العموميني بتاأ�ضيل القوانني، بحيث 

 من املعايري الجتماعية. ويتطلع الفلبينيون يف نهاية املطاف اإىل قادتهم كاأمثلة يحتذى بها 
ً
ت�ضبح جزءاأ

يف النزاهة، ويواجهون اأوقاتًا ع�ضيبة اإذا ما احتاجوا اإىل التوا�ضل معهم. اإن تر�ضيخ القوانني يف املعايري 

واملوؤ�ض�ضات الجتماعية، ووجود زعماء ميثلون قدوة ح�ضنة، يعترب حتدًيا اإ�ضرتاتيجًيا، يجب على املجتمع 

العمل من اأجل حتقيقه، حتى بدون انتظار احل�ضول على دعم املنظمات اخلارجية املانحة.و تغدق املنظمات 

املانحة، مثل بنوك التنمية، الإعانات لأجل اإن�ضاء الإ�ضرتاتيجيات والآليات ومكافحة الف�ضاد، بيد اأنه اإذا مل 

ي�ضعر الفليبنيون مبلكيتهم الفعلية مل�ضروعات مكافحة الف�ضاد ، وما مل يطوروا ثقافة ملكافحة الف�ضاد، فلن 

يكون هناك �ضوى ب�ضي�س من الأمل لإدامة هذه الإ�ضرتاتيجيات الإ�ضاحية.

امل�ضدر:

 Lim, Millard, Jayme-Lao, Maria, Juan, Lilibeth and Co, Edna, Philippine
 Democracy Assessment: Minimizing Corruption (Manila: Ateneo University
Press, 2007), pp. 175– 6

ن�صر وتعميم املعل�مات

وتعميم  ن�ضر  حول  اإع��داده��ا  مت  التي  الأعمال  اأ�ضهر  من  الهولندي  التقرير  يعترب   ]146[

وتوفري  الأ�ضا�ضية  املوافقة  يتمثل يف  التقييم بدعم حكومي  املعلومات، حيث يحظى 

املوارد الازمة. فقد مت ت�ضليم التقرير اإىل وزيرين بعد اإجراء املراجعة الداخلية،– 

األقيا ال�ضوء على ثمانية  – وقد  وزير الداخلية والوزير املعني بالإ�ضاح احلكومي 

مو�ضوعات رئي�ضة، واأرفقا بالتقرير م�ضودة ر�ضالة اإ�ضافية،. مت ن�ضر التقرير فيما بعد 

مع بيان �ضحفي، وعلى هيئة كتاب وعرب �ضبكة الإنرتنت، وتناولته كربى ال�ضحف. 

وجرى توزيع الن�ضخ على و�ضائل الإعام، اإ�ضافة اإىل املنظمات غري احلكومية )250 

منظمة( والهيئات احلكومية وغريها من الأحزاب املهتمة. ثم اختارت ملكة هولندا 

بعد ذلك اأحد املو�ضوعات الرئي�ضية الثمانية - العنف �ضد ال�ضيا�ضيني وقادة الفكر 

– يف كلمتها مبنا�ضبة العام امليادي اجلديد حول دور التلفاز يف حياة  وتهديدهم 

ال�ضعب الهولندي. وقد اأثار تدخلها نقا�ًضا اإعامًيا كبرًيا حول هذا املو�ضوع. ونظمت 

اأع�ضاء ميثلون  اأجل النقا�س العام للتقرير مع  احلكومة جمموعة من اللقاءات من 

والإعام  والهياكل احلكومية  ولي�س مع اخلرباء، حول حرية اخلطاب  العام  الراأي 

“لقد   Maarten Prinsen برن�ضن  مارتن  ويقول  والثقة.  واملواطنة  وال�ضيا�ضة 

باقي  �ضمن  ال�ضهرة  من  الأكرب  الن�ضيب  والنزاهة  املواطنة  حول  املناق�ضات  نالت 

املو�ضوعات”. “فلم يح�ضر اأي وزير، ولكنني ح�ضرت مع بع�س الزماء، وح�ضر ما 

يزيد على 200 �ضخ�ًس، ف�ضًا عن ن�ضاء يرتدين احلجاب.” اأخرًيا عقدت احلكومة 

كتاًبا �ضغرًيا  ن�ضرت  ثم  وزرين،  ا بح�ضور  550 �ضخ�ضً اأكرث من  كبرًيا �ضم  موؤمتًرا 

حول م�ضتقبل الدميقراطية يف هولندا.

كان على فرق التقييم الأخرى موا�ضلة العمل با�ضتخدام عدد قليل جدا من امل�ضادر   ]147[

اإلكرتوين،  ، لكن الهدف كان على الأقل ن�ضر التقرير على هيئة كتاب، وعرب موقع 

اأو ن�ضر النتائج عرب ال�ضحافة، وتنظيم عر�س اأو مناق�ضة عامة، حيث يتم يف بع�س 

الأحيان – مثلما كان احلال يف اأيرلندة واململكة املتحدة – دعوة بع�س ال�ضخ�ضيات 

واخل��رباء،  العام  القطاع  يف  املوظفني  وكبار  وال�ضيا�ضيني  ال���وزراء  مثل  ال��ب��ارزة، 

للم�ضاركة وجذب اأكرب عدد من اجلمهور. وتقوم منظمة مراقبة الأداء الدميقراطي 

ا، باإ�ضدار ن�ضرات عامة وملفتة للنظر، تعر�س النتائج الرئي�ضية  الربيطانية الآن اأي�ضً

التدقيق،  بتقرير  اخلا�س  الإلكرتوين  املوقع  على  ا  اأي�ضً ن�ضرها  ويتم  موجز،  ب�ضكل 

واإر�ضالها اإىل ال�ضيا�ضيني وقادة الفكر الآخرين عرب الربيد الإلكرتوين.

هناك العديد من ق�ض�س النجاح. ففي لتفيا، جرت طباعة 500 ن�ضخة من تقرير   ]148[

عمل  فريق  وخطط  ن�ضبًيا.  �ضغري  بلد  يف  �ضخم  اإجناز  وهو  جميعها،  ونفذت  لتفيا 

الإنرتنت.  عرب  ن�ضره  مت  كما  بالإجنليزية،  ق�ضرية  مدة  بعد  التقرير  لن�ضر  لتفيا 

الأقل  على  واحدة  ن�ضخة  اإر�ضال  “مت  لاتفيا،  بالن�ضبة  الدميقراطية  اأهمية  ولتاأكيد 

مناق�ضات  يف  ا  اأي�ضً التدقيق  فريق  �ضارك  كما  الباد.”.  خارج  لتفيا  �ضفارات  لكل 

وكما  والأكادمييني.  ال�ضيا�ضيني  من  نخبة  ومع  تقريًبا،  الربملانية  الأح��زاب  كافة  مع 

�ضرحت مريان �ضاوير Marian Sawer من قبل، حتظى التقارير املركزة باهتمام 

كبري من قبل اجلمهور. وعلى �ضبيل املثال، ن�ضرت منظمة مراقبة الأداء الدميقراطي 

ح�ضر  وقد  للن�ضاء.  الأ�ضرتالية  الدميقراطية  خدمة  مدى  حول  تقريًرا  الأ�ضرتالية 

ن�ضر هذا التقرير اأكرث من 300 �ضخ�س يف كانربا – “وهو عدد كبري جًدا بالن�ضبة 

لكانربا” – كما نال قدًرا كبرًيا من الهتمام والتغطية الإعامية. ومت يف منغوليا ن�ضر 

500 ن�ضخة من التقرير باللغة املنغولية و1000 ن�ضخة )باإ�ضدار اأ�ضغر( بالإجنليزية، 

بالإ�ضافة اإىل 3000 ن�ضرة، بخاف املواد الأخرى التي مت توزيعها على ال�ضركاء يف 

جميع اأنحاء منغوليا. �ضاحب ذلك عقد موؤمتر دويل للمتابعة، ح�ضره ممثلو 12 دولة 
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و23 منظمة دولية، ف�ضًا عن منا�ضبات اأخرى يف خمتلف اأنحاء الدولة لن�ضر النتائج.

متكنت الكثري من الفرق من ا�ضتخدام مواقع اإلكرتونية لإطالة فرتة عر�س النتائج.   ]149[

ويت�ضم املوقع الإلكرتوين ملنظمة مراقبة الأداء الدميقراطي بح�ضن تنظيم الأر�ضيف، 

الذي يت�ضمن كافة التقارير واأوراق املناق�ضة ال�ضادرة عن املنظمة، اإىل جانب الأخبار 

والتقارير حول الأحداث الدميقراطية يف دول املقارنة. وميكن تنزيل كافة التقارير 

والأوراق كما اأنها متوفرة ب�ضورة مطبوعة.. وقد لفت التدقيق النتباه لتقارير واأوراق 

وتطورات دميقراطية جديدة، من خال �ضبكة الربيد الإلكرتوين ال�ضخمة التي ت�ضمل 

يف   (OSF) املفتوح  املجتمع  منتدى  اأن�ضاأ  وقد  وال�ضيا�ضيني.  ال�ضحفيني  من  العديد 

 The Pulse of Democracy“ البو�ضنة، موقًعا اإلكرتونًيا با�ضم نب�س الدميقراطية

املتعلقة  الق�ضايا  عن  – للتحدث  للباحثني  فقط  ولي�س   - للكثريين  الفر�ضة  “ ملنح 
بالدميقراطية” ح�ضب قول دينو جيبا Dino Djipa. “مت تناول خم�س مو�ضوعات 

الأ�ضخا�س  العديد من  املنتدى  وقد دعا  التقييم.  اأ�ضا�ضي يف  ب�ضكل  رئي�ضية خمتلفة 

على اختاف اجتاهاتهم لكتابة مقالت ق�ضرية حول هذه املو�ضوعات. واأبدى الرغبة 

منظمة  �ضاركت  وباملثل  املناق�ضة.”  نطاق  لتو�ضيع  الإلكرتوين  املوقع  ا�ضتخدام  يف 

الق�ضايا  حول  الإلكرتوين   OpenDemocracy موقع  الدميقراطي  الأداء  مراقبة 

الدميقراطية العاملية وق�ضايا حقوق الإن�ضان، بهدف اإن�ضاء مدونة تركز على اململكة 

املتحدة، حيث تهدف املنظمة لن�ضر حلقات من التدقيق التايل للمملكة املتحدة، حتى 

يكون متاًحا للجمهور لاإدلء بتعليقاتهم قبل النتهاء من التقرير.

لقد متكنت العديد من فرق التقييم من ا�ستخدام مواقع اإلكرونية لعر�ص النتائج لفرة 

طويلة.

اإ�صراك اجلمه�ر

اإن هذه اجلهود الرامية لن�ضر نتائج التقييمات خم�ض�ضة بالطبع ملحاولة ا�ضتقطاب   ]150[

اجلماهري، اإ�ضافة اإىل الفئة ال�ضيا�ضية يف الدولة، للم�ضاركة يف نقا�س عام حول كيفية 

الهولندية  التقييم ال�ضادر من قبل احلكومة  اأن  الدولة. ويبدو  حت�ضني دميقراطية 

يقرتب كثرًيا من حتقيق هذا الإجناز غري امل�ضبوق. واإن حادثا القتل املاأ�ضاويني اللذين 

راح �ضحيتهما �ضخ�ضيتان معروفتان، والرف�س ال�ضعبي لد�ضتور الحتاد الأوروبي يف 

ا�ضتفتاء �ضعبي، قد رفع درجة الوعي لدى اجلمهور. كما كان دافًعا لإن�ضاء التقييم 

الذي �ضاحبته التغطية الإعامية والنقا�س العام. ومل تتوفر لدى اأغلب فرق التقييم 

املوارد اأو املوقف العام للحكومة الهولندية اأو “مزايا” الظروف اخلا�ضة التي جعلت 

التقييم اأكرث ماءمة و�ضهرة على هذا النحو.

اهتمت فرق التقييم الأخرى ب�ضورة اأكرب بالأ�ضئلة حول كيفية جعل عملية التقييم   ]151[

وثيقة ال�ضلة بالهتمامات اليومية للنا�س، وكيفية الو�ضول اإىل نقا�س عام على نطاق 

بالفجوة  والهر�ضك حتديًدا،  والبو�ضنة  اآ�ضيا  اإقليم جنوب  الفرق يف  اأو�ضع. واهتمت 

بني تقييم اخلرباء واخلربة ال�ضعبية. ويو�ضح دينو جيبا Dino Djipa من البو�ضنة 

 (OSF) والهر�ضك ال�ضعوبة الرئي�ضية التي تواجه فرق تقييم منتدى املجتمع املفتوح

القوة  نقاط  تقييم  وهي  اأه��داف،  ثاثة  البو�ضني  التقييم  فريق  و�ضع  وقد  هناك. 

العام حول  النقا�س  اإثارة  الإ�ضاح؛  اأولويات  للدميقراطية؛ حتديد  ال�ضعف  ونقاط 

اخلرباء  من  ال�ضتح�ضان  التقييم  نال  وقد  الواقع.  يف  الدميقراطية  فعالية  مدى 

بف�ضل جودته، ولكنه كما يقول دينو جيبا، قد حقق جناًحا جزئًيا فقط على امل�ضتوى 

املو�ضوعي:

مل يرق مثل هذا التقييم املعقد وال�ضامل للقطاع الأكرب من اجلمهور. فقد كان من املعتقد اأن   

�ضلم به ومثايل للغاية؛ واأن اهتمامات اجلمهور املبا�ضرة بعيدة اإىل  مفهوم الدميقراطية اأمر مجُ

حٍد ما عن الدميقراطية. اإن ما ي�ضغل النا�س بالفعل هو حالتهم القت�ضادية والبطالة وانخفا�س 

الرواتب وغري ذلك من هذه الأمور. ويكمن التحدي الكبري يف كيفية توعيتهم مبدى ارتباط هذه 

امل�ضكات بنوعية الدميقراطية. وهناك م�ضكلة اأخرى تتمثل يف الثقافة ال�ضيا�ضية، اأو عدم وجود 

ثقافة �ضيا�ضية اأو تقاليد للدميقراطية يف الدولة.

ويرى اأن عملية التقييم كان عليها اأن تخاطب عامة النا�س للتعرف على اهتماماتهم   

وجتاربهم لو مت اإجراء نقا�س اأو�ضع نطاًقا حول نوعية الدميقراطية يف الدولة. وكما 

هو احلال مع جميع اأعمال التقييم، ا�ضتقدم منتدى املجتمع املفتوح  (OSF)اخلرباء 

ملناق�ضة التقييم اخلا�س بالبو�ضنة والهر�ضك – وو�ضع الق�ضايا املعقدة التي ي�ضملها 

التقرير يف العتبار. لكن ذلك اأثار م�ضكات حول مبادئ “امللكية املحلية” بالن�ضبة 

.Dino Djipa لدينو جيبا

ما هي فكرة امللكية املحلية من حيث عاقتها باملواطنني؟ اإىل اأي مدى نعترب نحن مواطنني بكل   

ما حتمله الكلمة من معنى؟ يف �ضياق هذا التقييم، تتخذ الإجابة على تلك الأ�ضئلة معنى خمتلفا 

التقييم ب�ضورة عامة؛ وماذا تعلمنا  العاديون يف هذا  اأي درجة ي�ضارك املواطنون  اإىل  متاًما: 

منهم بطريقٍة اأو باأخرى، وما هي اآراوؤهم حول مدى جودة الدميقراطية يف البو�ضنة والهر�ضك؟ 

ذلك اأن الق�ضم الأكرب من هذا التحليل قائم بالفعل على عمل اخلرباء يف خمتلف املجالت. من 

اإنهم على �ضبيل املثال قد تناولوا ق�ضية مراجعة النتائج اخلا�ضة با�ضتطاعات الراأي  اجليد 

العام املختلفة، التي مت اإجراوؤها من قبل منظمات خمتلفة حول العديد من الق�ضايا. بيد اأنه مل 

يكن هناك جهد يذكر لعمل منهجي مع املواطنني، اأو التعرف منهم على جتاربهم الفعلية، وما 

هي وجهة نظرهم حول بع�س هذه امل�ضكات.
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هو  اهتمامه  على  ي�ضتحوذ  كان  ما  فكل  الفجوة.  هذه  راأب  يف  الإع��ام  ي�ضاعد  مل   

“لقد اهتموا يف الغالب بنتائج بحث اخلرباء الذي  البيانات.  الأرقام ولي�س حتليل 

اأجريناه بال�ضتعانة بهذا ال�ضتطاع، واملخططات ذات الألوان البديعة امل�ضتخدمة 

يف عر�س هذه املعلومات.”

التقرير  اأن  ا  اأي�ضً  (TASC) الجتماعي  التغيري  حتقيق  بحوث  معهد  وجد  اأيرلندة،  يف   ]152[

كثًفا ب�ضورة تفوق احلد، بحيث ي�ضعب معه  املكون من 650 �ضفحة كان غنًيا باملوارد ومجُ

ت�ضجيع النا�س على التفاعل مع نتائجه. اأر�ضل املعهد ن�ضًخا من التقرير اإىل 166 ع�ضوا 

برملانًيا جديًدا يف حزيران 2007، واإىل العاملني باخلدمة املدنية وغريهم، ولكنه خ�ضي 

اأن تظل هذه الن�ضخ حبي�ضة الرفوف. من جهة اأخرى، علم املعهد TASC اأن العديد من 

الأ�ضخا�س الذين مل يبذلوا جهًدا للتعاطي مع املادة، قد اعتربوها جمديًة، وي�ضعى املعهد 

الآن لرتويج التقرير ككتاب مرجعي قيم بالن�ضبة لل�ضيا�ضيني والعاملني مبجال اخلدمة 

املدنية وال�ضحفيني واملجتمع املدين. كما عمل على اإعداد ن�ضرة ق�ضرية للنا�ضطني يف 

ق�ضايا ال�ضيا�ضة العامة، والذين قد ل يبدون اهتماًما بالدميقراطية يف حد ذاتها، ولكن 

بو�ضعهم ال�ضتفادة من البيانات والتحليات والآراء اخلا�ضة ب�ضوؤون تهمهم يف التقرير.

و�ضوف يحظى ال� 166 ع�ضوًا برملانيًا بفر�ضة ثانية ل�ضتخدام تقرير االتقييم.

ركزت فرق التقييم كثرًيا على كيفية جعل التقييمات وثيقة ال�سلة باالهتمامات اليومية 

والتجربة  تقييم اخلييرباء  الفجوة بن  وردم  اأو�سع نطاق،  نقا�ص عام على  واإثييارة  للنا�ص، 

ال�سعبية.

اإ�صراك اجلمه�ر

الرئي�ضية  امليزات  اإح��دى  والقت�ضادية،  الجتماعية  احلقوق  يف  امل�ضاواة  تعترب   ]153[

الوا�ضحة التي يتوقعها النا�س من الدميقراطية، ولكن هذا �ضيء تتعامل معه تقاريرنا 

يف التقييم على امل�ضتوى التحليلي والإجمايل، ولي�س على م�ضتوى التجربة الفردية. 

ويقرتح بيرت دي �ضوزا Peter de Souza اأن تقوم تقارير تقييم الدميقراطية بقيا�س 

ما ميكن اعتباره “كلفة التعامات” املتعلقة بتجربة املواطنني، يف طلب الإعانات اأو 

اخلدمات ب�ضورة كاملة من الدولة. وح�ضب ت�ضريحه يف ور�ضة العمل:

تلتزم الدولة الدميقراطية بخاف غريها من الدول، بال�ضتجابة ملطالب كافة املواطنني على   

قدم امل�ضاواة. مما يعني اأن عليها بذل كل جهد جلعل املوؤ�ض�ضات وال�ضيا�ضيات تلبي احتياجات 

واإمنا عليها  املحاباة،  اأو  التمييز  اأ�ضاليب  اإىل  اللجوء  يتعني عليها  ب�ضكل مت�ضاٍو. ول  مواطنيها 

ال�ضتجابة ملطالب اجلمهور ح�ضب اأولوية هذه املطالب. اإل اأننا ندرك بالفعل اأن تلك ال�ضورة عن 

الدولة الدميقراطية مثالية اإىل حد كبري، واأن الدولة التي نعي�س فيها بعيدًة عن تلك ال�ضورة، 

فهناك اأوجه من الق�ضور واخللل والنحراف. ويجب على املواطن اأن ي�ضتعد لدفع بع�س الكلفة 

الدميقراطية، مقارنًة  الدول  الكلفة يف  تلك  تنخف�س  اأن  ويفرت�س  التعامل مع احلكومة.  عند 

بكلفة املعامات التي يتكبدها املواطن يف الدول غري الدميقراطية.

اإذا مت قيا�س “كلفة املعامات” هذه اإىل جانب الأوجه الأخرى لاأداء الدميقراطي،   

يجب اأن تهتم اأعمال التقييم بالأمور ذات ال�ضلة الوثيقة بحياة النا�س بوجه عام، 

للمواطنني،  اليومية  واحلياة  الدميقراطية  اأهمية  بني  الربط  على  يعمل ذلك  حيث 

ويجعلها حقيقة ملمو�ضة بالن�ضبة لهم. اإ�ضافة اإىل ال�ضعي مل�ضاركة النا�س بتقييمهم 

فعالة من  م�ضاركة  ا احل�ضول على  اأي�ضً التقييم  لفرق  الدميقراطية، ميكن  لنوعية 

اجلمهور يف حالة اإدلئهم بخرباتهم العامة املرتبطة مبا تقدمه اإليهم الدميقراطية 

جتارب  الدميقراطية  تقييم  يت�ضمن  اأن  يتعني  وهكذا  منه.  حترمهم  اأو  بالفعل 

املواطنني يف ظل الدميقراطية على م�ضتوى احلياة اليومية وم�ضتوى “الأداء الكلي”.

على  يجب  الأق��ل  على  جم��الت  خم�ضة   Peter de Souza �ضوزا  دي  بيرت  يو�ضح   ]154[

املواطن التعامل فيها مع الدولة:

ال�ضرطة  مع  التعامل  النا�س  على  يجب  حيث  وحريته،  املواطن  حياة  على  احلفاظ   )1

واجلي�س؛

اإ�ضاح الأ�ضرار، حيث يجب على النا�س التعامل مع الوزارات احلكومية واملحاكم؛  )2

توفري الوثائق، مثل البطاقات النتخابية والبطاقات التموينية وغريها، وهي اأ�ضا�ضية   )3

يف حتقيق املواطنة واحلقوق؛

التنظيم، حيث تتمثل وظيفة الدولة يف اإجازة اأو منع الأن�ضطة الفردية اأو اجلماعية   )4

مثل تغيري حمل الإقامة، وتق�ضيم املناطق وغريها، من اأجل ال�ضالح العام؛

والتعليم  ال�ضحة  مثل  خدمات  ذلك  يف  مبا  والتنمية،  الجتماعية  اخلدمات  توفري   )5

واملاء والكهرباء التي تعترب �ضرورية ليعي�س املواطن حياة كرمية.

 .De Souza ميكن الإ�ضافة اإىل هذه القائمة اأو احلذف منها ح�ضب قول دي �ضوزا  

املتعلقة  اجلوانب  ه��ذه  جميع  لتحليل  البحث  اأ�ضئلةجُ  التقييم  ف��رَق  تعد  اأن  ويجب 

مب�ضوؤولية الدولة الدميقراطية، ولكن ما هو اأكرث اأهمية هو البحث بعمق اأكرب لقيا�س 

ما يتكبده املواطن الراغب يف التعامل مع الدولة للتعرف على احلقوق العادلة التي 

اأو الواجبات التي ينبغي عليها القيام بها. ولكن ما الذي يحدث  وعدت الدولة بها 

بالفعل عند مطالبة اجلماهري الدولة بحقوقها )على �ضبيل املثال الراتب اأو الرعاية 

تعامل  عند  اأو  ال�ضرطة(  حما�ضر  حترير  اأو  احلكومية،  امل�ضت�ضفيات  يف  ال�ضحية 

اأ�ضخا�س بالقيام  اأو اتهام  اأثناء اإجراء التحقيقات  الدولة معهم )على �ضبيل املثال 
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باأن�ضطة اإجرامية اأو اإرهابية اأو جتنيدهم للخدمة الع�ضكرية؟( هل يف�ضل اجلمهور 

تكبد الكلفة بدًل من مطالبة الدولة باحلقوق؟ ما هي اأوجه الإحباط التي قد تواجه 

اجلمهور؟ هل يطلب موظفو اخلدمة املدنية ر�ضوة اأم ي�ضتغرق تقدمي اخلدمات العامة 

زمنا طويا لإثبات م�ضروعية الطلب؟ وحتى يف الدول الدميقراطية املتقدمة، تظل 

.)2007 “Thakur” م�ضاألة قيا�س كلفة التعامل مع الدولة حمل نقا�س )راجع مثا

اقرتح بيرت دي �ضوزا Peter de Souza عندئذ اإمكانية تقييم الأنظمة الدميقراطية بعمق   ]155[

اأكرب، بقيا�س ما يتكبده املواطنون عند تعاملهم مع الدولة. وميكن جمع نفقات التعامل؛ 

وحتديد موؤ�ضر لهذه التكاليف بال�ضتعانة بروؤية الأ�ضخا�س حول مدى �ضهولة اأو �ضعوبة 

ا�ضتجابة الدولة ملطالبهم امل�ضروعة. يجب اأن ي�ضمل ذلك املفهوم مدى �ضعور املواطنني 

وميكن  ال��دول.  بني  املقارنة  باإجراء  لل�ضماح  تطويره  ميكن  اأو  الدولة،  جتاه  بالإحباط 

ا�ضتخدام املراجع حول “تكاليف التعامل” �ضمن نظرية اخليار العام لعلم القت�ضاد يف 

املناق�ضات حول تقييم الدميقراطية. ويرى بيرت دي �ضوزا اأن تكاليف املعامات هي اأف�ضل 

مقيا�س للدميقراطية، اإذتفوق غريها من املقايي�س التي تركز على املوؤ�ض�ضات، مثل وحدة 

املعلومات مبجلة الإكونوم�ضت، ومنظمة فريدم هاو�س Freedom House؛ فهذه ح�ضب 

زعمه “ل تقدم جتارب املواطنني ب�ضدق لأنها مبعزل عنهم وتقت�ضر على النخبة”.

والنتخابات  للدميقراطية  الدولية  املوؤ�ض�ضة  تقييم  ملنهجية  الإبداعي  التطبيق  اإن   ]156[

على  عمل  قد  الأخ��رى،  ال��دول  اإىل  بالإ�ضافة  واأ�ضرتاليا  اآ�ضيا  وجنوب  منغوليا  يف 

قيا�س جتارب وخربات املواطنني حول الدميقراطية، بالإ�ضافة اإىل اأداء املوؤ�ض�ضات 

اأ�ضرتاليا،  اإىل  املهاجرين  جتارب  املجُركزة” حول  التقييم  “تقارير  وتعد  الر�ضمية. 

والدرا�ضات اخلا�ضة حول “الوقائع غري املائمة” مثل اإدامة العزلة الجتماعية عرب 

التعليم الأ�ضا�ضي يف الهند )مت تناوله كجزء من تقييم جنوب اآ�ضيا( اأمثلة يف هذا 

ال�ضدد. وقد كان لذلك اأثر يف زيادة امل�ضاركة وال�ضعور بامللكية يف هذا التقييم؛ كما 

اأنه لفت النتباه اإىل النتائج على امل�ضتويني الوطني واملحلي، واأثبت جدارته يف بدء 

النقا�س حول الإ�ضاح. وناأمل اأن توا�ضل منهجية التقييم ال�ضتحواذ على هذا القدر 

الكبري من امل�ضاركات يف العمليات اخلا�ضة بالدميقراطية.

الدرو�ص وا�صحة

تو�ضح العديد من التجارب واخلربات املختلفة اخلا�ضة بتقييم الدميقراطية، والتي   ]157[

مت التطرق اإليها يف هذا اجلزء من الدليل، جمموعة وا�ضحة من الدرو�س املرتابطة 

ا�ضتخدامها يف منهجيات  باأهمية كبرية، لإمكانية  اأن حتظى  التي يجب  واملت�ضابكة 

تقييم الدميقراطية امل�ضتقبلية يف جميع اأنحاء العامل.

تقييم  عمليات  يف  تظهر  التي  الدميقراطية  مناهج  يف  التنوع  ا�ضتيعاب  يجب  اأوًل،   •
حمددة مع موا�ضلة العمل يف اإطار تقييم الدميقراطية.

ثانًيا، على فرق التقييم ا�ضتغال م�ضادر التمويل والقدرات املتاحة بذكاء وبطرق   •
تتيح لعملية تقييم الدميقراطية املجُ�ضي قدًما. 

التقييم  عملية  يف  الوطني  امل�ضتوى  على  للتن�ضيق  اأنظمة  تطوير  الفرق  على  ثالًثا،   •
حتى يف حالة تويل جمموعة خمتلفة من ال�ضركاء م�ضوؤوليات خمتلفة. 

العملية  لي�ضمل  ميتد  اأن  يجب  واإمنا  ذاته،  التقييم  على  التن�ضيق  يقت�ضر  ل  رابًعا،   •
جلميع  الدميقراطية  ر�ضالة  ت�ضل  لكي  خمتلفة  بطرق  تقدميه  ويجب  باأكملها، 

اجلماهري.

خام�ًضا، ميكن بث الر�ضالة عرب العديد من اأدوات الت�ضال املختلفة، كما اأو�ضحت   •
التجارب الواردة يف هذا الق�ضم من الدليل.

توؤثر  التي  القرارات  على  ال�ضعبية  ال�ضيطرة  الدميقراطية  تعني  ذل��ك،  على  ع��اوة   

تقييم  اأي  ي�ضتقطب  اأن  ينبغي  ثم  ومن  القرارات.  �ضناع هذه  وعلى  النا�س،  يف حياة 

اأف�ضل،  حلياة  اأفكارها  حتفز  باأ�ضاليب  واإ�ضراكها  اجلماهري،  م�ضاركة  للدميقراطية 

وجتعلها تعرب عن طموحها يف ظل ما ميكن لنظام الدميقراطية اجليد اأن يقدمه اإليها.



اجلزء الرابع 

من التقييم   اإىل الإ�صالح: 

الت�أثري يف العملية الدميقراطية
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من التقييم اإىل الإ�صالح: الت�أثري يف العملية 

الدميقراطية

ا�ستعر�ض اجلزء الأول من هذا الدليل الهدف الرئي�سي لإطار تقييم الدميقراطية   ]158[

وال�سيغة التي يقوم عليها. وقدم اجلزء الثاين اإطار التقييم كاماًل، مزوًدا باأ�سئلة 

اجليدة  املمار�سة  ومعايري  العامة،  وامل�سادر  عنه،  البحث  يجب  الذي  وما  البحث، 

الوطنية والإقليمية والدولية. بينما قدم اجلزء الثالث العديد من اخلربات والتجارب 

الدول  تناول  مت  حيث  اأو�ساعها،  مبختلف  الدول  على  العمل  اإطار  بتطبيق  املتعلقة 

ال�سغرية والكبرية، والأنظمة الفيدرالية واملركزية، والأنظمة الدميقراطية القدمية 

التجارب  اأظهرت هذه  واحلديثة، واملجتمعات املتقدمة �سناعًيا والأقل تقدًما. وقد 

املختلفة �سالحية اإطار العمل ومرونته، واإمكانية تهيئته ملالئمة احلالت اخلا�سة يف 

عدد كبري من الدول، وم�ساهمته يف النقا�ض العام وزيادة الوعي بني املواطنني، كما 

العديد من احلالت  النخبة، ويف  باإجماع  العامة وحظي  اآراء  التعبري عن  جمع بني 

الدميقراطية  العملية  تقدم  مراقبة  وط��رق  الإ���س��الح،  اأول��وي��ات  حتديد  يف  �ساعد 

ا رغم وجود اإطار م�سرتك للتقييم، اإن للدميقراطية ذاتها  ور�سدها. وقد اأظهر اأي�سً

مع  تعاطيها  حيث  من  اأو  وتطويرها  بتاأ�سي�سها  يتعلق  فيما  �سواء  عديدة،  ا  ق�س�سً

التحديات التي ل تنتهي. ومتثل فعالية اإطار التقييم كما مت اإي�ساحه يف اجلزء الثالث 

اختباًرا مهًما لقيمته.

يقوم هذا اجلزء الأخري من الدليل على الربط بني عملية التقييم ونتائجها، وتطوير   ]159[

برنامج عمل الإ�سالح الدميقراطي. وكان من بني اأحد الأهداف الرئي�سية لإجراء 

امل�ساركة  الدولة،  داخل  من  تقييم  فرق  قبل  من  دولة  لكل  امل�ستقلة  التقييم  تقارير 

يف عملية التحول الدميقراطي نف�سها. وت�سري التجارب املقارنة لتطبيق اإطار العمل 

وجود  اإىل  اإ�سافة  الدميقراطية،  تقييم  لنتائج  وجود جماهري حمتملة خمتلفة  اإىل 

تاأثريات بعيدة اأو ق�سرية املدى للتقييم، ميكن ربط كل منها باإ�سرتاتيجيات التنمية 

التي تهدف لالإ�سالح.



334

تقييم نوعية الدميقراطية: دليل اإر�سادي

عرب مرور ال�سنوات، �سمت اجلماهري املختلفة لتقييم الدميقراطية مواطنني و�سركاء   ]160[

حمليني من القطاعني العام واخلا�ض، اإ�سافة اإىل ال�سركاء الدوليني من املنظمات 

احلكومية وغري احلكومية ب�سكل رئي�سي، ومل يقت�سر على جمتمع املانحني. �سارك 

العديد من هوؤلء ال�سركاء بن�ساط يف اإجراء التقييم، بينما مت عر�ض النتائج النهائية 

واللقاءات  الر�سمية  منا�سبات عامة كربى ومن خالل اخلطابات  الآخرين يف  على 

املدى  بعيدة  التاأثريات  و�سملت  امل�ستمرة.  وال�ست�سارة  الكتب  واإ�سدار  الإعالمية 

وق�سرية املدى بع�ض الإجنازات الكربى، مثل امل�ساركة يف النقا�ض العام اأو احلديث 

عن الدميقراطية؛ وتعزيز الرتبية املدنية داخل املجالت الأكادميية وخارجها؛ لتوفري 

اإجماع لالآراء حول جدول اأعمال الإ�سالح؛ والتاأثري على خطط معينة لالإ�سالح و/اأو 

وكالء الإ�سالح، بجانب تقييم فعالية خطط الإ�سالح هذه.

اأكرب  اأحد  تو�سيح  قد مت  يكون  ورمبا  املختلفة.  ال��دول  الإجن��ازات يف  اختلفت هذه   ]161[

حالة  يف  الدميقراطي  والإ���س��الح  الدميقراطية  تقييم  بني  الرتباط  على  الأمثلة 

جمموعة  وو�سعت  لالألفية،  التا�سع  الإمنائي  الهدف  احلكومة  تبنت  حيث  منغوليا، 

حلقوق  العاملي  الإع��الن  يت�سمنها  التي  الإن�سان  حقوق  كافة  لدعم  الأه��داف  من 

الإن�سان، لدعم وتاأ�سيل املبادئ والقيم الدميقراطية ومكافحة الف�ساد. وقد �سارك 

جميع ال�سركاء الكبار يف منغوليا يف خمتلف اأوجه التقييم، بينما بداأ و�سع الأنظمة 

للخطة القومية للعمل من خالل دعم اإ�سايف من املجتمع الدويل. وخالفا ملا جرى يف 

احلالت الأخرى، حيث ميثل تقييم الدميقراطية �سوت �سمن العديد من الأ�سوات 

يف احلوار الوطني، فقد كان تقييم الدميقراطية يف منغوليا هو ال�سوت الوحيد يف 

اأنواع  كافة  التقييم  و�سمل  كامل،  ب�سكل  ال�سوت عن احلالة  وقد عرب هذا  احلوار. 

امل�ساحة  اأخ��ذ  كما  منغوليا،  يف  الدميقراطية  ونوعية  طبيعة  حول  النقدية  الآراء 

الكافية، وحظي باهتمام وا�سع النطاق على امل�ستويني الوطني والدويل.

املحليني يف  وال�صرك�ء  املواطنني  الدميقراطية  لتق�رير تقييم  املختلفة  �صمت اجلم�هري 

القط�عني الع�م واخل��ص، عالوة على ال�صرك�ء الدوليني من املنظم�ت احلكومية وغري 

احلكومية ب�صكل رئي�صي، ومل تقت�صر على جمتمع امل�نحني. وقد �ص�رك العديد من هوؤلء 

بن�ص�ط يف التقييم. وقد ت�صمنت الت�أثريات بعيدة املدى وق�صرية املدى امل�ص�ركة يف احلوار 

الأك�دميية  املجالت  داخ��ل  املدنية  الرتبية  اإث��راء  و  الدميقراطية؛  عن  احلديث  اأو  الع�م 

وخ�رجه�؛ لتوفري احل�صول على اإجم�ع يف الآراء حول برن�مج عمل؛ والت�أثري على خطط 

معينة لالإ�صالح و/اأو وكالء الإ�صالح، بج�نب تقييم فع�لية خطط الإ�صالح هذه.



335

املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والنتخابات

على نحو مماثل، اأ�سرفت احلكومة على اإجراء التقييم الهولندي. ومت ن�سر التقرير   ]162[

اجلمهور.  من  ممكنة  �سريحة  اأكرب  اإىل  للو�سول  الطرق  من  العديد  عرب  النهائي 

250 منظمة غري حكومية واإىل الهيئات احلكومية  اإر�سال التقرير النهائي اإىل  ومت 

وال�سحفيني واإىل امللكة، التي ذكرت اأحد املو�سوعات الرئي�سية الثمانية يف خطبتها 

التي األقتها مبنا�سبة العام اجلديد. اإ�سافة اإىل ذلك، مت عقد نقا�ض عام وا�سع حول 

املو�سوعات الثمانية، مبا فيها حرية التعبري وت�سكيلة احلكومة والإعالم واملواطنة. 

كما ُعقد موؤمتر ختامي كبري مع الوزراء اآنذاك، والذين حددوا اخلطوات امل�ستقبلية 

ثالثة   )2007 الهولندية اجلديدة )عام  اأقرت احلكومة  وقد  اتخاذها.  يجدر  التي 

امل�سوؤولة”،  املواطنة  “ميثاق  وت�سمنت  التقييم،  �سوء  يف  �ساملة  اإ�سالح  برامج 

على  احلكومي  الروتني  تعقيدات  بتخفيف  والتعهد  الد�ستور،  يف  الفنية  والتغيريات 

وجه العموم.

يف  التفكري  طرق  الدليل  من  اجل��زء  هذا  يتناول  املحددة،  الأمثلة  هذه  �سوء  على   ]163[

�سياغتها خالل  الدميقراطية، متت  فكرة حمددة عن  لنقل  فعالة  كو�سيلة  التقييم 

من  اجلمهور  من  عري�ض  قطاع  اإىل  الفكرة  هذه  نقل  ويجب  وطني.  اإجماع  عملية 

خمتلف الفئات قدر الإمكان، ويجب اأن يف�سي ذلك اإىل �سياغة اقرتاحات حمددة 

على  معتمدة  باأ�ساليب  التقييم  نتائج  على  تعتمد  الدميقراطي،  لالإ�سالح  املعامل 

اأن فرق  التقييم،  اإطار  امللكية املحلية لربنامج الإ�سالح. يت�سح من جتارب تطبيق 

مفيدة  كاأداة  العمل  باإطار  وا�ستعانت  البحث،  اأ�سئلة  جمموعة  جتاوزت  قد  التقييم 

اإن�ساء التقييم بها. وقام فريق حملي  للتفكري النقدي  يف داخل الدولة التي يجري 

�سم القائمني على التقييم وال�سركاء يف الدولة التي يجري بها اإعداد التقييم، بو�سع 

اإجنازالنظام الدميقراطي،  التفكري يف  اأثناء  الأ�سئلة  اأ�سا�ض جتريبي لالإجابة على 

وحتديد اأوجه الق�سور يف الفرتة التي يجري تقييمها، اإ�سافة اإىل  حتديد العوائق 

بالغ  له  التقييم  فاإن  النحو،  وعلى هذا  الدميقراطي.  الإ�سالح  تهدد  التي  املحتملة 

الأهمية يف الحتفاء باإجنازات الدميقراطية، مع الك�سف عن العيوب اخلطرية يف 

التجربة الدميقراطية املُعا�سة للدولة، والعوائق التي ينبغي اللتفات اإليها من خالل 

اقرتاحات الإ�سالح، حتى يت�سنى لربنامج الإ�سالح الدميقراطي امل�سي قدًما.

مل تكتف فرق التقييم مبجموعة اأ�صئلة البحث، فقد ا�صتع�نت ب�إط�ر العمل ك�أداة مفيدة 

ق���م  فريق حملي �صم  التقييم فيه�. وقد  اإج��راء  النقدي  يف الدولة التي  يتم  للتفكري 

حول  اأفك�ر  بتقدمي   فيه�،  التقييم  يجري  التي  الدولة  يف  وال�صرك�ء  ب�لتقييم  الق�ئمني 

اإجن�زات النظ�م الدميقراطي، واأوجه الق�صور يف الفرتة التي يجري تقييمه�، اإىل  ج�نب 
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حتديد العوائق املحتملة التي تهدد الإ�صالح الدميقراطي.

الإجن�زات والتحدي�ت

بنجالدي�ض  يف  ج��ري��ت 
ُ
اأ التي  التجريبية  ال��درا���س��ات  م��ن  الأوىل  املجموعة  كانت   ]164[

مبثابة  اجلنوبية،  وكوريا  والبريو  ونيوزيلندة  ومالوي  وكينيا  واإيطاليا  وال�سلفادور 

القدمية  الدميقراطية  الأنظمة  على  العمل  اإط��ار  تطبيق  كيفية  يف  مفيدة  درو���ض 

واحلديثة واملُعدلة، وكيفية ا�ستخال�ض الدلئل املقارنة امل�سرتكة من جتارب التقييم. 

اأن هناك عدًدا من الإجنازات امللمو�سة للدميقراطية  وقد اأظهرت هذه الدرا�سات 

اإجنازات  والدعم. وقد جتلت  النتقال  اأثناء فرتة  البداية،  التي ميكن حتقيقها يف 

اجلزء  يف  املُف�سل  النحو  على  لحًقا  اإجراوؤها  مت  التي  ال��دول  تقييمات  يف  مماثلة 

الثالث. واأ�سارت التقييمات اإىل اإمكانية حتقيق ما يلي ب�سهولة تقريبا:

احلقوق؛ وثيقة  مع  وا�سع  نطاق  على  عليه  متفق  د�ستور  و�سع   •
العام؛ الدفاع  و/اأو  للمظامل  ديوان  •  تاأ�سي�ض 

النتخاب؛ حق  و�سمان  حرة  انتخابات  اإجراء   •
املحلية؛ احلكومة  اإحياء  دعم   •

وحرية  احلزبية  للموؤ�س�سات  الن�سمام  مثل  الأ�سا�سية،  احلريات  على  احلفاظ  �سمان   •
ال�سحافة وحرية التعبري وعقد الجتماعات .

وكان من الأ�سعب حتقيق ما يلي:  

املراأة؛ وم�ساركة  لالأقليات  الفعال  الندماج   •
احلياة؛ يف  احلق  وحماية  العدالة  اإىل  الو�سول  فر�ض  ت�ساوي   •

الأحزاب؛ داخل  احلقيقي  مبعناها  الدميقراطية  تطبيق   •
التنفيذية؛ الهيئات  على  الرقابة   •

العام؛ املجال  يف  اخلا�سة  وامل�سالح  اخلا�ض  القطاع  تاأثري  تقليل   •
بارزة اأدواًرا  املعار�سة  اأحزاب  تويل   •

ويف اأحوال كثرية، تت�سم هذه العنا�سر بعدم ال�ستقرار.  

بينما ل تعد هذه القائمة التي ت�سمل التحديات التي تواجهها هذه الدول قائمة �ساملة   ]165[

الرئي�سية  الفجوة  فاإن   ،)4.1 اجلدول  راجع  التحديات،  من  املزيد  على  )للتعرف 

بني الإجنازات الد�ستورية واملوؤ�س�سية ال�سابقة من جهة، وامل�سكالت بعيدة املدى التي 

ال�سعبية  لالآراء  تعترب مطابقة  اأخرى،  الدميقراطية من جهة  اأركان احلياة  تقو�ض 
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لنوعية  التي خ�سعت  الدول  بعيًدا عن  الدميقراطية،  لالإجنازات  النقدي  والتحليل 

التقييم الواردة يف هذا الدليل. اأنظر مثال: 

  Diamond 1999; Zakaria 2003; O’Donnell et al.; 2004  

Carothers 2007a.

تربز اأهمية هذه التعليقات العامة بالن�سبة لأمرين:  ]166[

التاأكيد املفرط على النتخابات )“النتخابات الزائفة”( على ح�ساب اختبار  )اأ(    

الأبعاد الرئي�سية الأخرى للدميقراطية 

 Rustow 1970 )راج��ع  الدميقراطية  العملية  لت�سل�سل  ال��زائ��ف  املنطق  )ب(   

.)Carothers 2007a;

ورغم اأهمية النتخابات وظهورها بو�سوح يف اإطار التقييم، تو�سح  الأبعاد الأخرى    

املتعددة لالإطار، اأن النتخابات ما هي اإل وجه واحد من اأوجه جتربة الدميقراطية، 

والإع��الم  وال�سمولية  احلقوق  حول  اأخ��رى  اأ�سئلة  التقييم  يت�سمن  اأن  يجب  حيث 

النتخابات  اإجراء  بعملية  اإرفاقها  يتم  اأخرى  عنا�سر  �سمن  ال�سيا�سية،  والأح��زاب 

اأن تطوير الدميقراطية هو جمموعة  العملية الدميقراطية  ت�سل�سل  املاألوفة. ويعترب 

قبل  القانون،  و�سيادة  للدولة  ال�ستقرار  يتم خاللها حتقيق  الالزمة  من اخلطوات 

الت�سل�سلي     الجت��اه  لهذا  حديث  نقد  ظهر  الكامل.  مبفهومها  الدميقراطية  تطبيق 

  Fukuyama 2007; Mansfield اأنظر اأي�سا (Carothers 2007a, 2007b;

الت�سل�سلي  املنطق  تطبيق  من  يحذر   and Snyder 2007; Berman 2007)

اأن الأنظمة الدميقراطية والدميقراطيني  على عملية التحول الدميقراطي، ويزعم 

القائمني عليها هم يف و�سع اأف�سل لتحقيق الإ�سالح الدميقراطي، وت�سبق جهودهم 

يف حتقيق ذلك دائًما، ول تلي، اأي تدخالت من املجتمع الدويل. وحتى يف احلالت 

التي ل ينطبق عليها هذا القول، فاإن هناك مغالة يف تقدير �سلطة التدخل اخلارجي 

لدعم الدميقراطية.

التقييم  اإط��ار  تطبيق  من  امل�ستفادة  الدرو�ض  مع  كبري  حد  اإىل  الروؤية  هذه  تتوافق   ]167[

الدميقراطية  الأنظمة  ت�سمنت  والتي  الدول،  من  املختلفة  املجموعة  مثل هذه  على 

التي متت حول  العديدة  املناق�سات  – فيما يخالف  الرا�سخة واجلديدة وامل�ستعادة 

الدميقراطيون اجلدد يف منغوليا ب�سياغة  قام  وقد  الدميقراطية.  العملية  ت�سل�سل 

جميًعا  ال�سركاء  كبار  واأ�سهم  لل�سلطة،  تداول  حدث  حيث  تناف�سي،  انتخابي  نظام 

يف اإ�سالح الدولة ودعم �سيادة القانون. ويف هولندا، اأدى الرف�ض ال�سعبي لد�ستور 

اأظهر  تقييم  بدء  اإىل  �سيا�سيتني،  بارزتني  �سخ�سيتني  ومقتل  الأوروب���ي،  الحت��اد 
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التي  التعقيد  ودرجة  الهولندية،  املواطنة  مثل  ق�سايا  النظر يف  اإعادة  اإىل  احلاجة 

يت�سم بها النظام احلكومي نف�سه يف متثيل احتياجات وطموحات املواطنني يف ظل 

النظام الدميقراطي. وكان م�سروع درا�سة الدميقراطية يف جنوب اآ�سيا، يهدف اإىل  

حتديد الدميقراطية يف ال�سياق الذي توجد فيه هذه الدول، ملعرفة كيف تفكر �سعوب 

جنوب اآ�سيا بالدميقراطية، وكيف يتعاي�سون مع هذه الفكرة. وقد اأظهر امل�سروع عدم 

جدوى “ال�سروط امل�سبقة” للدميقراطية  (Karl 1990) من اأجل ن�سرها، واأنه مل 

يكن بو�سع الدميقراطية حتى الآن عالج م�سكلة الفقر.

املجموعة  العمل وعدالة تطبيقه على هذه  اإطار  اأن  اإىل  املختلفة  الأمثلة  ت�سري هذه   ]168[

لالإ�سالح  اخل��روج مبقرتحات حم��ددة  ناجع يف  اأن��ه  اأثبت  قد  املختلفة،  ال��دول  من 

توفري  على  وقدرتهم  التقييم  فرق  على  ب�سدة  جناحها  يعتمد  حيث  الدميقراطي، 

لتوجيه  والفر�سة  القدرة  لديهم  ممن  الرئي�سييني  لل�سركاء  املواتية  امللكية  ظروف 

الدولية  للموؤ�س�سة  العام  والتوجه  التقييم  باإطار  يتعلق  فيما  اأما  الإ�سالح.  عملية 

للدميقراطية والنتخابات نحو الدميقراطية كعملية م�ستمرة ومتطورة، من املتوقع 

اأن  فيمكن  جله”،  يرتك  اأو  كله  ياأخذ  اأن  “ اإما  اأم��ًرا  الدميقراطية  اعتبار  يتم  األ 

نوعية  تقييم  يتطلب  كما  الأخ��رى،  ال�سمات  من  تطوًرا  اأف�سل  ال�سمات  بع�ض  تكون 

الدميقراطية بال�سرورة اجتاًها متعدد الأبعاد، يوفر اأ�سلوب اأداء اأكرث تنوعًا وارتباطًا 

باحلالة. ف�ساًل عن ذلك، جنح اإطار التقييم يف تقدمي التو�سيحات املمكنة للفجوات 

اإىل �سياغة  بدوره  يوؤدي  اأن  القائمة، مما ميكن  وامل�ساكل  الإجنازات  املوجودة بني 

برنامج الإ�سالح الدميقراطي.

من  جمموعة  على  مت�ص�ٍو  ب�صكل  تطبيقه  ميكن  الدميقراطية  تقييم  اإط���ر  اأن  ثبت  لقد 

الدول املختلفة، كم� اأنه مفيد بنف�ص الدرجة يف اخلروج ب�قرتاح�ت حمددة ب�ص�أن الإ�صالح 

الدميقراطي. وقد جنح يف تقدمي التو�صيح�ت املمكنة للفجوات الق�ئمة بني الإجن�زات 

وامل�ص�كل الق�ئمة، مم� ميكن اأن يوؤدي بدوره اإىل �صي�غة برن�مج الإ�صالح الدميقراطي.

ال�صي�ق والظروف املحيطة والت�أثري واجلمهور والنت�ئج

الكربى  ال��دمي��ق��راط��ي  الإ���س��الح  عمليات  بتنفيذ  ال��ب��دء  عملية  نعترب  اأن  ميكن   ]169[

وا�ستمرارها، مبثابة وظيفة تتكون من اأربعة عوامل كربى يجب اأن توؤخذ بالعتبار. 

والعوامل الأربعة هي:

التقييمات؛ فيه  جتري  الذي  ال�سياق  اأو  املحيطة  الظروف   •
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التقييم؛ اأتاحها  التاأثريالتي  اأ�سكال   •
اإليه؛ التقييم  توجيه  مت  الذي  اجلمهور   •

التقييم. هذا  نتائج  اأ�سكال   •
ميكن لهذه العوامل كل على حدة اأو جمتمعة اأن توؤثرعلى نوع الإ�سالح الدميقراطي   

املمكن على املدى البعيد والقريب.

الظروف املحيطة

يختلف ال�سياق اأو الظروف املحيطة بالتقييم بدرجة كبرية من حيث اجلهة الرئي�سية   ]170[

امل�سوؤولة عن  التقييم )احلكومة اأو املجتمع املدين اأو اإحدى املوؤ�س�سات الأكادميية(، 

اإ�سافة اإىل النفتاح الن�سبي للعملية ال�سيا�سية الرامية لالإ�سالح، والنتائج والتاأثري 

يكون  و�سوف  العام.  ال�سيا�سي  واخلطاب  العامة  ال�ساحة  على  التقييم  حققه  الذي 

لالإختالفات بني هذه الظروف املحيطة بكل تقييم )كما كان لها فيما م�سى(، تاأثري 

على درجة الإ�سالح الدميقراطي، وطبيعة التقييم نف�سها.  وميكن اأن ت�سفي موافقة 

ا�ستقالليتها  مدى  على  توؤثر  قد  اأنها  اإل  التجربة،  على  ر�سمية  م�سروعية  احلكومة 

اأف�سل،  التقييم على نحو  اإن النفتاح على الإ�سالح يعني تلقي اقرتاحات  وقبولها. 

احتل  اإذا  الإ�سالح ذاتها وتطبيقها ودعمها. وبطريقة مماثلة،  بدء عملية  و�سهولة 

التقييم حيزًا كبريًا يف اخلطاب ال�سعبي حول حالة الدميقراطية واحلاجة لالإ�سالح، 

فمن الأرجح اأن تدخل نتائجه يف برنامج الإ�سالح.

اجلهة  الرئي�صية امل�صوؤولة عن التقييم

الأداء  مراقبة  منظمة  جتربة  على  الدميقراطية  لتقييم  الأ�سلي  النموذج  اعتمد   ]171[

يف  الأوىل  للمرة  ن�سرت  التي  البحث  نتائج  اإن  املتحدة.  اململكة  يف  الدميقراطي 

 ،Essex الأجزاء الرئي�سية الثالثة قد مت يف مركز حقوق الإن�سان يف جامعة اإ�سك�ض

مع اإ�سافة تعليقات جوهرية لأكادمييني من جامعات بريطانية اأخرى )مثل كلية لندن 

للعلوم  لندن  ومدر�سة  اأك�سفورد،  وجامعة  لندن،  كولدج يف  اجلامعية-يونيفري�سيتي 

القت�سادية(. وقد مت ا�ستخدام هذا النموذج يف الدرا�سات التجريبية الثمانية الأول 

واأحد  والنتخابات،  للدميقراطية  الدولية  املوؤ�س�سة  بني  بالتعاون  اإجراوؤها  مت  التي 

املعاهد الأكادميية يف كل دولة، مع درا�سات خا�سة معدة من قبل اأكادمييني يف جامعة 

ا منظمة مراقبة الأداء الدميقراطية الأ�سرتالية  ليدز. كما اتبعت هذا النموذج اأي�سً

ومقرها يف اجلامعة الوطنية الأ�سرتالية، ومعهد تقييم الدميقراطية الفلبيني، ومقره 

الكلية الوطنية لالإدارة العامة واحلكم بجامعة الفلبني. وتعترب مناذج اململكة املتحدة 

واأ�سرتاليا والفلبني جمموعات متطورة من الأن�سطة، كما تقدم العديد من النتائج 
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املختلفة )اأنظر ال�سفحات التالية(، بينما تعد النماذج الأخرى التي مت تناولها يف 

اجلزء الثالث حتى هذه اللحظة، م�سروعات فردية مع تفاوت درجات اأن�سطة املتابعة 

و/اأو مبادرات الإ�سالح املوؤ�س�سي.

التي  التالية  التقييمات  يف  ملحوظة  اختالفات  هناك  الثالث،  اجل��زء  يو�سح  كما   ]172[

اأجرتها  واأخ��رى  اإجرائها،  احلكومة  تولت  جمموعة  اإىل  تنق�سم  وهي  اإجراوؤها،  مت 

موؤ�س�سات املجتمع املدين. كانت احلكومة يف منغوليا وهولندا، هي اجلهة امل�سوؤولة 

الأكادميي يف  وال�سلك  والإعالم  املدين  املجتمع  وقام  التقييم.  اإعداد  الرئي�سي  عن 

منغوليا، بدور كبري يف اإعداد التقييم ب�سورٍة تفوق قيام نظرائهم بذلك يف هولندا. 

تطوير  حول  التجريبية  الرئي�سية  البحوث  منغوليا  يف  الأكادميي  القطاع  وفر  فقد 

موؤ�سرات احلكم الدميقراطي )مرفقة بدرا�سات خا�سة من اإعداد جامعة اإ�سك�ض(، 

و�سارك املجتمع املدين يف اإعداد موؤ�سر املجتمع املدين )مب�ساعدة Civicus(. وقد 

 Ulaanbaatar باتار  اأولن  يف  املنعقدين  الكبريين  الدوليني  املوؤمترين  يف  �سارك 

ممثلون حكوميون وبرملانيون وممثلو املجتمع املدين )الذين كان من بينهم ممثلون 

الن�سيب  الهولندية  الداخلية  وزارة  تولت  النقي�ض،  وعلى  اإعالمية(.  هيئات  عن 

حول  الرئي�سية  املناق�سات  عرب  النتائج  ون�سر  التقييم  اإع��داد  م�سوؤولية  من  الأك��رب 

التقرير النهائي ومن خالل توزيعه، وقد حظي بتغطية اإعالمية وا�ستجابة املنظمات 

دور  احلكومة  تويل  اأدى  وقد  املدين.  املجتمع  منظمات  من  وغريها  احلكومية  غري 

الإ�سالح  اقرتاحات  و�سع  اإىل  احلالتني،  كلتا  يف  للتقييم  املنفذة  الرئي�سية  اجلهة 

وبرناجمه، الذي اأ�سبح اأكرث �سموًل يف حالة منغوليا، مع اعتبار العديد من امل�سكالت 

التي تواجهها الدولة بعد حتررها من اخل�سوع للحكم ال�سيوعي لفرتة طويلة.

بتنفيذ  لتفيا،  جامعة  مع  بال�سرتاك  لتفيا  يف  الإ�سرتاتيجي  التحليل  جلنة  قامت   ]173[

رعاية  حتت   2004 عام  ني�سان  يف  اللجنة  تاأ�س�ست  الدميقراطية.  تقييم  م�سروع 

الرئي�ض، وهي ت�سم نخبة من العلماء البارزين من لتفيا. ومن ثم فاإن م�سروع لتفيا 

ي�سنف �سمن فئة النماذج التي اأ�سرفت احلكومة ب�سكل رئي�سي على اإعدادها مثل 

منغوليا وهولندا، حيث اأ�سافت رعاية احلكومة �سرعية على مثل هذه امل�سروعات، 

مقارنًة بتلك التي تولت اإجراءها منظمات املجتمع املدين ومراكز البحوث واملوؤ�س�سات 

الأكادميية.

اآ�سيا  جنوب  واإقليم  واجلنوبي  ال�سمايل  ايرلندة  �سقي  يف  التقييمات  اإع���داد  مت   ]174[

تاأ�س�ست منظمة  والبو�سنة، من قبل املوؤ�س�سات غري احلكومية يف املقام الأول. وقد 

 .TASC البحوث وهو  اأحد مراكز  بوا�سطة  ايرلندة  الدميقراطي يف  الأداء  مراقبة 

 ،(CSDS) ومت تن�سيق م�سروع جنوب اآ�سيا من ِقبل مركز درا�سات تنمية املجتمعات
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التقييم  اإع��داد  ومت  نيودلهي.  يف  ومقره  م�ستقل  اجتماعية  علمية  بحوث  معهد  وهو 

من  م�ستقل  فريق  قبل  من  تنفيذه  ومت  املفتوح،  املجتمع  منتدى  برعاية  البو�سني 

الباحثني. يف كٍل من هذه احلالت، مت ن�سر تقارير مهمة حظيت بدرجات متفاوتة من 

التغطية الإعالمية وا�ستجابة اجلمهور، بينما اأدى التقييم البو�سني اإىل اإن�ساء موقع 

اإلكرتوين- نب�ض الدميقراطية -”The Pulse of Democracy”- كاأداة لن�سر 

املزيد من نتائج التقييم، وزيادة الوعي بالتحديات احلالية التي تواجه الدميقراطية.

بعيًدا عن حتديد اجلهة الرئي�سية املنفذة للتقييم، هناك ق�سية اأخرى تظهر ب�سورة   ]175[

ال�سيا�سي لهذه  اأو  الفكري  بالإنتماء  تتعلق  خا�سةً  يف املجتمعات �سديدة النق�سام، 

اجلهة، وتكوين فريق التقييم وممثلو الفريق. ومن البديهي اأن يكون فريق التقييم 

موؤهاًل و�ساماًل لكافة ال�سركاء الكبار وممثلي امل�سالح املختلفة. وكما هو مبني يف 

اجلزء الأول، فاإن الفريق املحدود اأو غري املتوازن اأو املنحاز بطريقًة اأو باأخرى، قد 

يوؤثر على م�سروعية التقييم، ويف النهاية على اإمكانية الإ�سالح.وتعترب عملية و�سع 

النطاق  وا�سع  اإجماع  على  ي�سمل احل�سول  م�سوار طويل  الإ�سالح  لعملية  الأنظمة  

ال�سيا�سية  الثقافة  تنمية  على  عالوة  الرئي�سييني،  ال�سيا�سيني  املمثلني  م�ستوى  على 

الداعمة املطلوبة، اإذا كان من املقدر للنظام الدميقراطي ال�ستمرار ملدة طويلة كما 

وقد لحظ  ثباًتا.  الأكرث  الأنظمة  وتاأ�سيل  امل�ستعادة،  اأو  الأنظمة اجلديدة  يف حالة 

“ل توجد  اأنه  التقييم يف لتفيا  انتهاء  Juris Rozenvalds بعد  جور�ض روزنقالد 

نف�ض  لحظوا  قد  العديد  اأن  من  الرغم  وعلى  دميقراطيني”.  ب��دون  دميقراطية 

ال�سيء، فاإن هذا التعليق مياثل فكرة تعليق  رو�ستو Rustow )1970( عن “اأقلمة 

الدميقراطية” والتي رمبا ت�ستغرق جياًل اأو اثنني حتى تر�سخ يف الثقافة ال�سيا�سية 

للدميقراطية اجلديدة.

النفت�ح الن�صبي للعملية ال�صي��صية:

العامل الثاين املتعلق بال�سياق والظروف املحيطة والذي له تاأثري على احتمالت اأن يوؤدي   ]176[

التقييم اإىل اإ�سالح حقيقي، هو النفتاح الن�سبي للعملية ال�سيا�سية. مت اإجراء التقييمات 

التقدم  واكبت  مغايرة،  اأوق��ات  ويف  البع�ض،  بع�سها  عن  الختالف  �سديدة  لأ�سباب 

الدميقراطية  لالأنظمة  وبالن�سبة  تقييمها.  مت  التي  امل�ستقلة  للدول  ال�سيا�سية  والتنمية 

فقدان  باأزمة  مرتبًطا  التقييم  اإجراء  على  الباعث  يكون  ما  كثرًيا  فاإنه  ر�سوخًا،  الأكرث 

ال�سيطرة، اأو عدم ر�سا اجلماهري، اأو املخاوف ب�ساأن الو�سع ال�سيا�سي الراهن، اأو وقوع 

حدث اآخر دفع اإىل ذلك، كحدوث تغيري جذري يف احلكومة اأو اإجراء انتخابات حا�سمة اأو 

ا �سيا�سية كربى لبدء �سياغة برنامج اإ�سالح  حدث اآخر ج�سيم. متثل هذه احلوادث فر�سً

دميقراطي، وميثل التقييم اأو “تقدير” الدميقراطية اأداة مفيدة لبدء عملية الإ�سالح.
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كما تبني يف اجلزء الثالث، اأدى وقوع حوادث كربى يف اأنظمة الدميقراطية الرا�سخة   ]177[

اللجوء  اإىل  ال�سمايل واجلنوبي وهولندا،  للمملكة املتحدة وايرلندة ب�سقيها  الثالثة 

مار�ست  عنها.  النقدية  الأف��ك��ار  من  في�ض  واإث���ارة  الدميقراطية،  نوعية  لتقييم 

تبداأ  التي  الفرتة  املتحدة عملها بني  اململكة  الدميقراطي يف  الأداء  منظمة مراقبة 

من ال�سنوات الأخرية حلكم تات�سر – حيث �سدرت موؤلفات مثل ال�سلطة ال�سيا�سية 

 Political Power and Democratic بريطانيا-  يف  الدميقراطية  وال�سيطرة 

اأعمدة احلرية  و   )Beetham 1998 و   Weir Control in Britain )للموؤلفني 

و   Starmer و   Klug )للموؤلفني   The Three Pillars of Liberty الثالثة- 

وال��ذي   – اجلديد  العمل  ح��زب  و�سيطرة  النتخابات  وجن��اح   –  )Weir 1996

 Democracy Under  - دعا لإ�سدار الكتاب الثالث الدميقراطية يف عهد بلري

التقييم  Weir 2002(.وكان  و   Ngan و   Byrne و   Beetham Blair )للموؤلفني 

الهولندي ا�ستجابة لالأ�سئلة الكثرية حول الثقافة الوطنية يف �سوء الد�ستور املقرتح 

من قبل الحتاد الأوروبي، وحول املواطنة الهولندية بعد مقتل اثنني من ال�سخ�سيات 

الدميقراطي  الأداء  تقييم  منظمة  ا�ستغلت  لأ�سرتاليا،  وبالن�سبة  البارزة.  العامة 

احتفالها بالذكرى املئوية لإطالق ا�ستطالعات راأي بعيدة املدى حول الدميقراطية 

وحمادثات  ال�سالم  عملية  فاإن  واجلنوبية،  ال�سمالية  ايرلندة  يف  اأما  اأ�سرتاليا.  يف 

لإجراء  الزجاجة(  )وعنق  احلافز  مبثابة  كانت  اجلارية   Stormont �ستورمونت 

التقييمات املتوازية حول الدميقراطية، والتي مت ا�ستكمالها عام 2007 حتت �سعار 

 Power to the People? (Hughes, Clancy, Harris  – ال�سلطة لل�سعب؟ 

and Beetham 2007; and Wilford, Wilson and Claussen 2007).

بالن�سبة لالأنظمة الدميقراطية اجلديدة، كانت حلظة التحول من احلكم الديكتاتوري   ]178[

منعطفًا كبريًا يف العديد من التقييمات، ومت ذلك بعد مرور بع�ض الوقت من حدوث 

اإليها  التحول  العميقة للدميقراطية منذ  التحول. وقد جمع املنغوليون بني نظرتهم 

يف اأوائل الت�سعينات من القرن املا�سي، ودورهم كرئي�سي للموؤمتر الدويل اخلام�ض 

للدميقراطيات اجلديدة وامل�ستعادة. ووا�سلت الفلبني العمل على اأق�سام اإطار التقييم 

ماركو�ض،  حكم  فرتة  من  نبع  التقييم  لإع��داد  الدافع  لكن  التمويل،  توفر  مبجرد 

لالحتاد  الن�سمام  مفاو�سات  عن  نتج  لتفيا،  ويف  امل�ستمرة.  ال�سيا�سية  والقالقل 

الأوروبي عدة برامج لالإ�سالح مبوجب معايري كوبنهاجن، مما اأتاح الفر�سة لتقييم 

الدميقراطية. وكان اهتمام املنظمات الدولية املانحة يف البو�سنة، بتقييم الإجنازات 

اإعداد  اإىل  دفع  قد  بعد احلرب،  الدميقراطي  اأع��وام من احلكم  ع�سرة  مدار  على 

وال�سعف يف  القوة  التعرف على نقاط  ارتكز على ثالثة حماور: )اأ(  الذي  التقييم 

املمار�سات الدميقراطية احلالية، )ب( حتديد اأولويات الإ�سالح، و)ج( اإثارة حوار 
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اآ�سيا بني  تقييم جنوب  الدميقراطي احلايل. وجمع  النظام  فعالية  عام حول مدى 

املنطقة،  يف  عهدًا  الأح��دث  اخل��ربات  مع  الهند،  يف  للدميقراطية  الطويلة  اخلربة 

وبخا�سة رف�ض ال�سعب للحكم امللكي والدعوة للدميقراطية يف نيبال.

اإن النفت�ح من اأجل الإ�صالح يعني تلقي اقرتاح�ت التقييم على نحو اأف�صل، و�صهولة بدء 

عملية الإ�صالح ذاته� وتطبيقه� ودعمه�.

املج�ل  الع�م 

يرتبط العامل ال�سياقي التايل الذي يوؤثر على احتمالية اأن يوؤدي التقييم اإىل اإ�سالح   ]179[

جذري بن�سبة احل�سور ال�سعبي التي يحققها التقييم. وهناك يف الأنظمة الدميقراطية 

ال�سناعية املتقدمة، “العديد من املجالت للو�سول اإىل ذلك” – تنوع املجموعات 

الجتماعية، وممثلو امل�سالح املختلفة، وقواعد الدعم ال�سيا�سي، ومنظمات املجتمع 

الإذاعية،  واملحطات  والتلفاز  ال�سحفية  الإعالم  و�سائل  كربى  اإىل  اإ�سافة  املدين، 

من  ذلك  وغري  الأكادميية،  وامل��داخ��الت  الإن��رتن��ت،  ل�ستخدام  الوا�سع  والنت�سار 

اأ�سكال �سناعة الراأي، والأن�سطة والو�سائل الأخرى. وعلى �سعيد اآخر، تتجه الأنظمة 

الدميقراطية اجلديدة يف الدول الأقل تقدًما اأو ذات القت�ساد املتحول، اإىل الرتكيز 

املتخ�س�سني  من  اأقل  وعدد  الإعالمي،  اجلهاز  احتكار  اأو   ، الإع��الم  و�سائل  على 

الأكادمييني، ومنظمات املجتمع املدين الأقل ن�ساًطا وتطورًا، ويف الكثري من الأحيان 

نقاط متركز ال�سلطة ال�سيا�سية، و�سبكات اأرباب العمل  وامل�ستفيدين الوا�سعة، والتي 

�سواء كانت منفردة اأو جمتمعة، بو�سعها تقييد احتمالت اأن يوؤدي تقييم الدميقراطية 

اإىل الإ�سالح. ومن ثم فقد يكون الأثر الن�سبي الذي يحققه التقييم عبارة عن وظيفة 

العام الذي يعمل  التقييم واملجال  اإجراء   القائمة على  الرئي�سية  للجمع بني اجلهة 

فيه.

يوؤدي مثل هذا اجلمع اأو القرتان اإىل خلق تنازلت متبادلة من قبل اأية دولة تعتزم   ]180[

اإجراء تقييم عن الدميقراطية. على اجلانب الآخر، قد تت�سم التقييمات التي ت�سرف 

ل�سمان  حينئٍذ  احل��ذر  توخي  يجب  ولكن  ر�سمية،  بنزعة  اإجرائها  على  احلكومة 

م�سداقية الأن�سطة و�سالحيتها وم�سروعيتها، ومتثيلها لل�سركاء الرئي�سييني ب�سكل 

اأو  املجتمعية  املنظمات  جتريها  التي  التقييمات  حتقق  اأخ��رى،  ناحية  من  �سامل. 

الأكادميية نوًعا من ال�ستقالل وال�سالحية، ولكن قد يكون عليها الدخول يف خ�سم 

املناف�سة لل�سيطرة على املجال اأو ال�ساحة العامة، حتى يت�سنى لها تو�سيل اأفكارها، 

كما يتعني عليها التفاق مع ممثلي احلكومة بطريقٍة ما لتحقيق الإ�سالح. وقد �سغل 
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التقييم الذي اأ�سرفت احلكومة على اإجرائه يف منغوليا، اأغلب ال�ساحة العامة، وكان 

الداخلية  وزارة  على  كان  بينما  الدميقراطي،  بالإ�سالح  ينادي  �سوت  اأعلى  مبثابة 

النتائج  حول  العامة  احل��وارات  وعقد  الوطنية،  الإع��الم  و�سائل  ح�سد  هولندا،  يف 

ا على التقييمات التي يتم اإجراوؤها يف الدول املتحولة  الرئي�سيية للتقييم. ينبغي اأي�سً

اأو الأقل تقدًما، جذب النتباه على امل�ستوى الدويل، حتى يكت�سب �سوتها قدًرا من 

التاأييد لتحقيق الإ�سالح الدميقراطي، مما يوؤدي بدوره اإىل طرح املزيد من الأ�سئلة 

العامة حول نوع اجلمهور التي يتم توجيه التقييمات اإليه.

نوع اجلمهور والنت�ئج والت�أثري

كما يتبني من هذه املناق�سة، هناك العديد من اجلماهري املحتملة التي ي�ستهدفها   ]181[

اأدت  التي  والظروف  التقييم،  الهدف من  تختلف ح�سب  الدميقراطية، وهي  تقييم 

وقت  ال�سائدة  ال�سيا�سية  الظروف  ونوعية  اإجرائه،  تولت  التي  واحلهات  لإجرائه، 

احلكومة  من  الوطنيني  ال�سركاء  اجلماهري،  ه��ذه  بني  من  تنفيذه.  من  النتهاء 

تت�سمن  قد  اجلماهري  ه��ذه  اأن  اإل  والقت�سادي.  وامل��دين  ال�سيا�سي  املجتمع  ويف 

نف�ض  لإج��راء  تتوق  التي  الأخ��رى  ال��دول  ذلك  يف  مبا  الدولة،  خ��ارج  من  اأ�سخا�سا 

نوعية التقييمات، اإ�سافة اإىل جمتمع املانحني الدويل الذي اأكد ب�سدة على الرتباط 

اأو�سح اجلزء  بني نوعية الدميقراطية والتنمية القت�سادية واحلد من الفقر.وقد  

الثالث، كيف اأنتجت جتارب التقييم املتنوعة جمموعة من النتائج املختلفة، مبا يف 

ذلك التقارير الطويلة والكتب واملوؤمترات واملناق�سات الوطنية والأحداث الإعالمية، 

والتقارير الق�سرية حول اأجزاء من اإطار العمل اأو ق�سايا معينة، وحتليل ال�سيا�سات 

وجمموعات البيانات اجلديدة مبوؤ�سرات على امل�ستوى الفردي واجلماعي، وم�ستندات 

التاأييد واملدافعة ومقرتحات حول اإقرار ت�سريع جديد اأو امل�سادقة عليه، مثل “ميثاق 

املواطنة امل�سوؤولة” يف هولندا وتبني الهدف الإمنائي التا�سع لالألفية اجلديدة.

من اجلم�هري امل�صتهدفة من قبل تقييم الدميقراطية ال�صرك�ء املحليني يف داخل احلكومة 

ويف املجتمع ال�صي��صي واملدين والقت�ص�دي، وجمهور من خ�رج الدولة، من بينهم اأ�صخ��ص 

من الدول التي ترغب يف اإعداد  التقييم�ت اخل��صة به�، وجمتمع امل�نحني الدويل.

يرتبط الرتكيب الكلي الذي يجمع بني الهدف من اأي تقييم، واجلهة امل�سرفة على   ]182[

توؤثر  املحتملة.وقد  بتاأثرياته  والنتائج،  واجلمهور  به،  املحيطة  والظروف  اإجرائه، 

ال�سيا�سية- كما يف حالت  ال�سيا�سات والنخبة  التقييمات ب�سكل مبا�سر على �سناع 

ميكن  كما  اأق��ل.  نطاق  على  املتحدة  واململكة  وايرلندة  ولتفيا،  ومنغوليا  هولندا 
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ومنظمات  احلكومية  غري  واملنظمات  الناخبني  تاأييد  تعزز  اأن  ا،  اأي�سً للتقييمات 

املجتمع املدين، التي من �ساأنها ح�سد الأ�سوات وممار�سة ال�سغوط من اأجل الإ�سالح 

الدميقراطي. وقد يكون للعديد من التقييمات تاأثري ثقايف اأبعد اأثرًا، وهي التي تنجح 

يف رفع درجة الوعي، ويتم دجمها يف املناهج التعليمية يف التعليم الثانوي، اإ�سافة اإىل 

نظام التعليم اجلامعي.

ومنظم�ت  احلكومية،  غ��ري  واملنظم�ت  الن�خبني،  ت�أييد  ح�صد   � اأي�صً للتقييم�ت  ميكن 

الإ�صالح  اأج��ل  ال�صغوط من  الأ���ص��وات، ومم�ر�صة  �ص�أنه� ح�صد  التي من  امل��دين  املجتمع 

الدميقراطي.

جم�لت الإ�صالح

الظروف  اأو  ال�سياق  املنفذة،  )اجلهة  التقييم  لعملية  املختلفة  الأب��ع��اد  ه��ذه  اإن   ]183[

خلق  �ساأنها  من  والتاأثري(  النتائج  اجلماهري،  ال�سيا�سية،  العملية  انفتاح  املحيطة، 

املجالت  هذه  ت�سنيف  وميكننا  الدميقراطي.  لالإ�سالح  جديدة  وجم��الت  فر�ض 

اإىل ثالثة اأنواع رئي�سية: )اأ( الإ�سالح املوؤ�س�سي، )ب( الإ�سالح القائم على املوارد، 

واإمنا  الأنواع كبدائل،  اعتبار هذه  الأجل. ول يجب  الثقافية طويلة  التغريات  و)ج( 

على  الدميقراطية  نوعية  لتح�سني  �سمولًيا  توجًها  وت�سكل  البع�ض،  لبع�سها  مكملة 

املدى املتو�سط والبعيد. ومل تقدم برامج الإ�سالح املقرتحة هنا باأية طريقة عالًجا 

العمل  باإطار  ارتبطت  ولكنها  ال�سيا�سية،  الأحوال  جميع  يف  الدميقراطية  مل�سكالت 

اللذين  املبداأين  بلوغ  على  الدولة  م�ساعدة  �ساأنها  من  لالإ�سالح،  رئي�سية  كمجالت 

ي�سكالن قلب اإطار العمل ب�سمولية اأكرب.

الإ�صالح�ت املوؤ�ص�صية

كما يت�سح من التقييمات التي مت اإجراوؤها، فاإن الإ�سالح املوؤ�س�ساتي الفعال �سروري   ]184[

لتح�سني نوعية الدميقراطية. وتعتمد هذه الإ�سالحات على حت�سني اآليات امل�ساءلة 

ال�سلطة  ممار�سة  متنع  اأو  ال�سلطة،  متركز  دون  حتول  بطرق  والأفقية،  الراأ�سية 

واتخاذ القرارات بدون اإ�سراف فعلي. وقد  اأظهرت جتارب التقييم خالل خمتلف 

الرئا�سية  والأنظمة  والحتادية  الفيدرالية  الأنظمة  )مثل  املوؤ�س�ساتية  الرتتيبات 

والربملانية، واأنظمة التمثيل الن�سبي والتمثيل القائم على الأغلبية(، اأنه من الأهمية 

امل�ستقلة.  وامل�ساءلة  التمثيل  من��اذج  لدعم  املوؤ�س�ساتية  الآليات  ا�ستخدام  مبكان 

)اأف�سى التقييم الهولندي اإىل ظهور اأ�سوات تنادي بتاأ�سي�ض الإدارة العامة للحكم 



346

تقييم نوعية الدميقراطية: دليل اإر�سادي

والدميقراطية(. ويتطلب الإ�سراف املوؤ�س�ساتي قوة فاعلة مدعومة ب�سلطة الد�ستور 

اأو القانون، ملراقبة الإجراءات التي تتخذها احلكومة والتحكم بها، والتي رمبا يكون 

لها تاأثري مي�ض حقوق الإن�سان، مبا يف ذلك احلقوق املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية 

ال�سهرية،  املوؤ�س�ساتية  املثال، من �سمن احللول  �سبيل  والثقافية. على  والجتماعية 

تاأ�سي�ض منظمات حقوق الإن�سان، وهيئات اإدارة النتخابات، وهيئات مكافحة الف�ساد 

والق�سائية  الت�سريعية  التقليدية  الإ�سراف  �سلطات  عن  ف�ساًل  املظامل،   ودواوي��ن 

الأخرى، التي تطورت على مدار فرتات طويلة يف الأنظمة الدميقراطية الرا�سخة. 

وفيما يتعلق باملجتمعات املتحولة، يزداد الطلب على احللول املوؤ�س�ساتية التي تواجه 

الثقايف  وامل�ستويني  والقانوين  الر�سمي  امل�ستويني  )على  املوروثة  املطلقة  ال�سلطات 

بنجالدي�ض  يف  )كما  لل�سلطة  املزعومة  الع�سكرية  الحتياطية  والقواعد  والعملي(، 

ذلك،  اإىل  اإ�سافة  الوطنية.  الد�ساتري  يف  الطوارئ  قوانني  وا�ستخدام  وباك�ستان(، 

لبد اأن تتوفر حلول موؤ�س�ساتية لتعزيز م�ساركة كافة املجموعات واندماجها، مبا فيها 

الأقليات والن�ساء.

وهيئ�ت  الإن�ص�ن،  حقوق  منظم�ت  ت�أ�صي�ص  ال�صهرية  املوؤ�ص�صية  الإ�صالح�ت  �صمن  من     

اإدارة النتخ�ب�ت، وهيئ�ت مك�فحة الف�ص�د ودواوين املظ�مل، ف�صاًل عن �صلط�ت الإ�صراف 

التقليدية الت�صريعية والق�ص�ئية الأخرى. فيم� يتعلق ب�ملجتمع�ت املتحولة، يزداد الطلب 

الحتي�طية  والقواعد  املوروثة،  املطلقة  ال�صلط�ت  تواجه  التي  املوؤ�ص�ص�تية  احللول  على 

بد  الوطنية. ول  الد�ص�تري  الطوارئ يف  وا�صتخدام قوانني  لل�صلطة،  املزعومة  الع�صكرية 

اأن تتوفر حلول موؤ�ص�ص�تية لتعزيز م�ص�ركة واندم�ج ك�فة املجموع�ت، مب� فيه� جمموع�ت 

الأقلية والن�ص�ء.

الإ�صالح�ت املرتبطة ب�ملوارد

ي�سمل اإطار العمل مراعاة احلقوق القت�سادية والجتماعية، بجانب احلقوق املدنية   ]185[

وال�سيا�سية. وقد اأظهرت جتارب التقييم اأن امل�ساواة يف احلقوق ال�سيا�سية والقانونية 

حالة  ا�ستمرار  اإن  حيث  الجتماعية:  امل�ساواة  حتقيق  و�سائل  مع  تتكامل  واأن  لبد 

انعدام امل�ساواة الجتماعية والقت�سادية، يقو�ض قدرة اأعداد كبرية من اجلماهري 

على امل�ساركة يف ال�سوؤون العامة للدولة. اإن اإقرار احلقوق القت�سادية والجتماعية 

لكن  احلكومية،  امليزانية  على  كبرًيا  عبئًا  ي�سكل  اأن��ه  اإذ  بالنقد،  يواجه  ما  غالًبا 

ا.  اأي�سً العبء  هذا  تتحمل  وال�سيا�سية  املدنية  احلقوق  حماية  تعزز  التي  الربامج 
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ومما  احلكومي.  والإنفاق  ال�سرائب  عوائد  على  ما  بدرجٍة  احلقوق  جميع  وتتوقف 

اآ�سيا،  بجنوب  اخلا�سة  للدرا�سة  املزعجة”  “احلقائق  اإحدى  اأن  لالهتمام،  يدعو 

كانت اقتناع اجلماهري العري�سة اأن الدميقراطية مل تتمكن بعد من احلد من الفقر. 

ويذكر تقرير جنوب اآ�سيا ما يلي: “يجب على منطقة جنوب اآ�سيا تطوير اجتاه بديل 

للتفكري يف برامج الإ�سالح الدميقراطي. ويتعني على هذا الجتاه اأن ي�ستجيب للوعد 

بتطبيق الدميقراطية. ... فهي ]بحاجة[ لو�سع م�سكلة ا�ستيعاب اهتمامات ومطامح 

الأقليات �سمن اأولوياتها، ... اإعادة تن�سيط ال�سيا�سات ... ]من خالل[ اإعادة هيكلة 

.(Lokniti 2008: 152–3) ”جذرية للموؤ�س�سات ال�سيا�سية والدولة

امل�ص�واة  حتقيق  اأ�ص�ليب  مع  والق�نونية  ال�صي��صية  احلقوق  يف  امل�ص�واة  تتك�مل  اأن  بد  ل 

يقو�ص  والقت�ص�دية،  الجتم�عية  امل�ص�واة  انعدام  ح�لة  ا�صتمرار  اإن  حيث  الجتم�عية: 

قدرة عدد كبري من الن��ص على امل�ص�ركة يف ال�صوؤون الع�مة للدولة.

التحولت  الثق�فية طويلة الأمد

على النحو امل�سار اإليه اأعاله، حتى ت�سبح الدميقراطية هي “الهم الأول يف ال�ساحة”   ]186[

برامج  من  النوع  لذلك  الأج��ل  بعيدة  حاجة  هناك   (Linz وStepan 1996: 5)،

وقد  للدميقراطية.  داعمة  �سيا�سية  ثقافة  تنمية  على  وتعمل  تعزز  التي  الإ�سالح 

من  بالعديد  واأظهرت  جيًدا،  النقطة  هذه  ولتفيا  البو�سنة  تقرير  جتربتا  اأو�سحت 

اأ�سعب  حتديًا  واجهت  قد  وامل�ستعادة،  اجلديدة  الدميقراطية  الأنظمة  اأن  الطرق، 

اإىل حٍد ما يف هذا ال�سدد. واكب ذلك اإن�ساء املوقع الإلكرتوين نب�ض الدميقراطية-

ا  Pulse of Democracy من قبل منتدى املجتمع املفتوح (OSF)، والذي مثل اأي�سً

طريقة موازية وم�ستقلة لزيادة الوعي بتطوير الدميقراطية. يف حالة لتفيا، ي�سعر 

احلالة  على  التقييم  تاأثري  حيال  بالتفاوؤل   Juris Rozenvalds روزنفالد  يور�ض 

الثقافية: “تعد هذه الدولة دميقراطية لأنها اأعدت تقريًرا تنتقد فيه اأو�ساعها...”.

يف بنجالدي�ض، تناولت اإحدى الدرا�سات التجريبية الأ�سيلة، وجزء من درا�سة جنوب   ]187[

التي حت�سل على  ال�سيا�سي  املتوا�سلة يف املجال  الع�سكرية  التدخالت  اآ�سيا، خلفية 

واملبادئ  بالدميقراطية  الأحوال  اأف�سل  �سعيًفا يف  ارتباًطا  تقرتح  وهي  عام،  تاأييد 

الدميقراطية. ويناق�ض تقييم جنوب اآ�سيا م�ساألة اأن “تاأكيد الدميقراطية لن يوؤدي 

اإىل وجود بدائل للنظام ال�ستبدادي، ولذلك فاإن دعم الدميقراطية �سيكون �سعيفا” 

.(Lokniti 2008: 12–13)
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ل�سمان  الإج����راءات  م��ن  مت�سابكة  جمموعة  لإق���رار  احلكومة  �سعت  هولندا،  يف   ]188[

املواطنني  منتدى  نتائج  بجانب  الأم��ر،  لزم  اإذا  وجتددها  وتعزيزها  الدميقراطية 

من  والعديد   ،(Nationale Conventie) الوطني  وامليثاق   (Burgerforum)

املبادرات الأخرى. وقد قدم امليثاق الوطني يف 5 اأكتوبر 2006، اقرتاحات لتاأ�سي�ض 

ميكن  كما  وال�سيا�سة،  املواطن  بني  الثقة  ا�ستعادة  يف  ي�سهم  وطني،  �سيا�سي  نظام 

التقييم  نتائج  اأغلب  اأتت  اأ�سرتاليا،  والع�سرين. ويف  للقرن احلادي  اعتباره د�ستوًرا 

�ساور  ماريان  مالحظة  وح�سب  اجلامعة.  لطالب  الدرا�سية  املناهج  من  جزء  من 

اأظفارهم على التقييمات اخلا�سة  “يتعود الطالب منذ نعومة   ،Marian Sawer

باملمار�سات ال�سيا�سية الأ�سرتالية عند تعلم ال�سيا�سة الأ�سرتالية”.

هن�ك ح�جة بعيدة الأجل لذلك النوع من برامج الإ�صالح التي تعزز وتعمل على تنمية 

ثق�فة �صي��صية داعمة للدميقراطية. ويعترب و�صع الأنظمة لعملية الإ�صالح عمليًة طويلة،ً 

ت�صمل احل�صول على اإجم�ع وا�صع النط�ق على م�صتوى املمثلني ال�صي��صيني الرئي�صييني، 

الدميقراطية  الأنظمة  واجهت  وقد  واملطلوبة.  الداعمة  ال�صي��صية  الثق�فة  تنمية  وعلى 

اجلديدة وامل�صتع�دة حتدي�ً اأ�صعب اإىل حٍد م� يف هذا ال�صدد.

باملوارد،  واملرتبط  والثقايف  املوؤ�س�سي  الإ�سالح  اأن  �سبق،   ما  كل  خالل  من  يت�سح   ]189[

من  كبرية  جمموعة  بجانب  متفاوتة،  بدرجات  كافية  زمنية  ومدة  اهتماًما  يتطلب 

اأو�سح  وقد  وعمًقا وجودة.  �سموًل  اأكرث  لبناء م�ستقبل دميقراطي  املمثلني،  خمتلف 

هذا الدليل باأكمله اأن تقييم الدميقراطية ل بد اأن يكون �ساماًل وجامًعا وم�ست�سرًفا 

من  العديد  يف  ومتاأ�سلة  الدميقراطية،  الإجن���ازات  على  تعتمد  بطرق  للم�ستقبل 

الظروف املحيطة التي تزدهر فيها الدميقراطية، وتتطلب الدعم من كافة املواطنني 

يف الدولة التي يتم تقييمها. ويعتمد تقييم الدميقراطية على كافة م�ستويات املجتمع، 

الدميقراطية  املوؤ�س�سات  وتعزيز  لبناء  جهود  لبذل  الدوليني،  املمثلني  عن  ف�ساًل 

واملجتمع الدميقراطي وثقافة الدميقراطية، بطرق تعك�ض احتياجات ال�سعوب التي 

اأو  ت�سديرها  يتم  ل  فالدميقراطية  النحو،  وعلى هذا  الدميقراطية.  تعي�ض يف ظل 

ا�ستريادها، واإمنا دعمها.
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اجلدول )4.1(: الإجنازات والتحديات النموذجية امل�ستخل�سة من درا�سات جتريبية

التحدياتالإجنازاتق�سم اإطار العمل

1. املواطنة والقانون واحلقوق

الندماج وا�سع النطاق لكافة الد�ستور الدميقراطي املقرر1.1. املواطنة

قطاعات املجتمع

التخل�ض من الأنظمة ال�ستبدادية 

املوروثة

1.2. �سيادة القانون وحرية طلب 

العدالة

الف�سل الفعلي بني ال�سلطتني 

الق�سائية والت�سريعية

اإمكانية حتقيق العدالة للجميع 

املعاجلة غري الفعالة للق�سايا 

 وجود عنا�سر اإجرامية وانت�سار 

الف�ساد

وثيقة احلقوق1.3. احلقوق املدنية وال�سيا�سية

ديوان املظامل، الدفاع العام، اأو ما 

يعادله

نق�ض حقوق الطوارئ الوطنية

عدم احرتام ال�سعب لل�سرطة 

�سوء اأحوال العتقال 

العنف �سد املراأة

1.4. احلقوق القت�سادية 

والجتماعية

تركيز احلكومة على التنمية 

القت�سادية 

حتول املجتمع الدويل نحو احلد من 

الفقر واإ�سقاط الديون

القدرة املالية املحدودة للدول 

ل�سمان احلقوق الرئي�سية 

ات�ساع الفجوة بني الأغنياء والفقراء

التحرر بدون �سوابط 

2. احلكومة النيابية واخلا�سعة للم�ساءلة

النتخابات التناف�سية2.1. النتخابات احلرة والنزيهة

تاأ�سي�ض اإدارات النتخابات امل�ستقلة

حت�سني عملية ت�سجيل الناخبني 

و�سموليتها

ممار�سة الناخبني حلقوقهم 

النتخابية

تعر�ض الناخبني للم�سايقات 

والرتهيب يف النتخابات الر�سمية 

وغري الر�سمية

عدم ت�ساوي فر�ض الأحزاب يف 

الو�سول اإىل الإعالم

تعر�ض الأنظمة النتخابية يف 

الدوائر النتخابية للهجوم والنقد

عدم متثيل املر�سحني املنتخبني 

لطوائف ال�سعب

2.2. الدور الدميقراطي لالأحزاب 

ال�سيا�سية

حرية ت�سكيل الأحزاب والن�سمام 

اإليها ومزاولتها اأعمالها

جتزئة متثيل الأحزاب

ال�سيا�سات ال�سخ�سية لالأحزاب

دميقراطية داخلية حمدودة للحزب

م�ساكل يف متويل احلزب
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التحدياتالإجنازاتق�سم اإطار العمل

التهديد الفعلي بعزل اأغلب 2.3. احلكومة الفعالة وامل�ستجيبة

احلكومات

بع�ض الإ�سراف من قبل ال�سلطة 

الت�سريعية على ال�سلطة التنفيذية

اإمكانية تعوي�ض املواطنني عن 

الأ�سرار

و�سائل اإعالم م�ستقلة حمدودة

�سيطرة ال�سلطة التنفيذية

�سيا�سات املال احلكومي الذي مينح 

لأ�سباب �سيا�سية اأو اأ�سباب تتعلق 

بامل�سالح

التاأخر يف الإبالغ

الدور املحدود لأحزاب املعار�سة

�سعف ت�سريع حرية املعلومات

اأ

2.4. الفعالية الدميقراطية للربملان 

2.5. ال�سيطرة املدنية على اجلي�ض 

وال�سرطة

و�سوح اإجراءات ال�سيطرة املدنية 

على القوات امل�سلحة

اإ�سالح اخلدمات  العامة

اإزالة  القوات امل�سلحة من مناطق 

النزاع ال�سابقة

تعزيز م�ساءلة الأجهزة الأمنية اأمام 

الربملان

�سمان خدمة ال�سرطة للمجتمع 

باأكمله

جعل الأجهزة اأكرث متثياًل لل�سعب

ب

تاأ�سي�ض جلنة ملكافحة الف�ساد2.6. النزاهة يف احلياة العامة 

زيادة الإبالغ عن حالت الف�ساد من 

قبل املجتمع املدين وعامة ال�سعب

التعامل مع �سلوك وثقافة »الأن�سطة 

الريعية«

تعزيز هيئات مكافحة الف�ساد

3. املجتمع املدين وامل�ساركة ال�سعبية

اإعالم �سحفي حر وم�ستقل3.1. الإعالم يف جمتمع دميقراطي

عدم احتكار الدولة لالإعالم

موا�سلة �سيطرة الدولة على الإعالم

احتكار الإعالم اخلا�ض

تعر�ض ال�سحفيني مل�سايقات 

ر�سمية وغري ر�سمية

املحتوى الإعالمي ال�سطحي واملبتذل

منظمات املجتمع املدين الن�سطة3.2. امل�ساركة ال�سيا�سية

الدور الفعال لهذه املنظمات

ت�سجيع امل�ساعدة الذاتية

اعتماد منظمات املجتمع املدين على 

املانحني

عدم خ�سوع هذه املنظمات 

للم�ساءلة

قلة م�ساركة الن�ساء

ج

املعاملة التف�سيلية لالأثرياءتبني اآليات ا�ست�ساريةاأ�ستجابة احلكومة 

�سعور عامة اجلمهور بال�سعف

تفعيل احلكومة املحلية املنتخبة3.3. الالمركزية

جتاوب اأكرب مع املواطنني املحليني

التعاون مع ال�سركاء املحليني لتقدمي 

اخلدمات

عدم كفاية وعدالة  املوارد على 

امل�ستوى املحلي

نق�ض يف عدد املوظفني املدربني

الالمركزية املالية املحدودة
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التحدياتالإجنازاتق�سم اإطار العمل

د

4. الدميقراطية خارج نطاق  الدولة 

4.1. املوؤثرات اخلارجية على حالة 

الدميقراطية داخل الدولة

ت�سمني اتفاقيات دولية يف الت�سريع 

املحلي

اخل�سوع للموؤ�س�سات املالية الدولية

التمثيل غري العادل لدول الق�سم 

اجلنوبي من العامل يف املنظمات 

الدولية

النزاعات املتوا�سلة على احلدود

4.2. التاأثري الدميقراطي للدولة 

يف اخلارج

دعم حمالت الأمم املتحدة حلفظ 

ال�سالم

م�ساعدة واإيواء الالجئني

ماأخوذ )مع بع�ض التعديل( من امل�سدر: 

 International IDEA, The State of Democracy: Democracy Assessments in 
Eight
Nations Around the World (The Hague: Kluwer Law International, 2002,
pp. 100 -103.

اأ- مل يت�سمن اإطار العمل الأ�سلي هذا العن�سر.

ب- ورد هذا العن�سر يف اإطار العمل الأ�سلي حتت عنوان »احلد من الف�ساد«.

ج- مت دمج هذا العن�سر يف ق�سم اآخر من اإطار العمل اجلديد.

د- ظهر هذا العن�سر ك�سوؤال مفرد يف اإطار العمل الأ�سلي،
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 ملحق اأ

طرق اأخرى لتقييم الدميقراطية

اإطار العمل اخلا�ض بتقييم الدميقراطية واأهدافه. وهو  ل  تناولنا بال�سرح مبادئ   

ميثل اأول حماولة لتقييم نوعية الدميقراطية واحلرية يف خمتلف الدول حول العامل. 

وميكن تقدير ال�سمات املميزة ملنهجنا ب�سهولة من خالل مقارنته باملناهج الأخرى. 

اأطر  من  خمتلفة  اأن��واع  خم�سة  يحدد  ال��ذي  اأ.1  اجل��دول  خ��الل  من  ذل��ك  ويت�سح 

ومناهج التقييم. �سوف نقوم بتقييم خم�سة مناهج بالطرق التالية:  ح�سب الق�سايا 

واملو�سوعات التي تناق�سها، ومن يقوم باإجرائها، والهدف من ذلك، واملناطق التي 

ا اأمثلة على اجلهات  تغطيها، واملنهجيات املناظرة لها. كما يعر�ض هذا اجلدول اأي�سً

والدول والهيئات التي جتريها.

وهذه القائمة لي�ست �ساملة، وهناك تداخالت وا�سحة بني الأنواع املذكورة. وبالتايل   

حيث  اجل��دول،  يف  الأوىل  اخلم�سة  املناهج  بني  قويًا  مو�سوعيًا  ت�سابكَا  هناك  فاإن 

اأن ل  ويجب  التقييم.   وال�سيا�سية يف  املدنية  رئي�سي احلقوق  ب�سكل  تتناول جميعها 

التي تتم تغذيتها يف  اأغرا�ض املو�سوعات  اإخفاء الفروق املهمة بني  اإىل  يوؤدي ذلك 

املنهجيات املناظرة لها. وعلى هذا النحو، تهدف الفئة الأوىل املتمثلة يف الدرا�سات 

املتعلقة بحقوق الإن�سان، اإىل حتديد ما اإذا كان ميكن اإجراء مقارنة عاملية بني الدول 

كل على حدة؛ وت�ستخدم الفئة الثانية، تقييمات امل�ساءلة لختيار ومراقبة م�سروعات 

الدميقراطية،  مبوؤ�سرات  املتعلقة  الثالثة،  الفئة  وتقوم  معينة؛  دول  يف  الإع��ان��ة 

با�ستك�ساف العالقات التجريبية بني الدميقراطية واملتغريات الأخرى ذات الأهمية؛ 

وتهدف الفئة الرابعة ، تقارير التدقيق الدميقراطي، اإىل زيادة درجة الوعي وم�ستوى 

النقا�ض العام ب�سورة اأ�سا�سية حول الق�سايا ذات ال�سلة بالدميقراطية؛ ومتثل الفئة 

اأو  اأداة لال�ستثمار القت�سادي  اخلام�سة وهي التقييمات القت�سادية والجتماعية، 

الجتماعي الذي يتم متويله من اخلارج.

وقد مت تو�سيح منهجنا يف اأ�سفل اجلدول بهدف اإجراء املقارنة. وياأتي منهجنا من   

بني الأنواع اخلم�سة التي متت درا�ستها، الأقرب اإىل عمليات التدقيق الدميقراطية 
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من  الرئي�سي  الهدف  اأن  القول  ميكن  املنطلق،  هذا  ومن  خاللها.  من  تطور  التي 

الدميقراطية  بالق�سايا  اجلمهور  توعية  زي��ادة  يف  امل�ساعدة  هو  التقييم  منهجية 

يف بع�ض الدول، وتقييم نوعية الدميقراطية، وحتديد نقاط القوة وال�سعف فيها، 

وحتديد �سبل الإ�سالح.

ونظًرا لأن وجود اأجانب من اأجل احلكم على نوعية الدميقراطية يف الدولة اأمر يثري   

القلق والريبة، اإذ غالبا ما ياأتي  من موقع ُيفرت�ض اأنه اأكرث تفوقا، فاإننا نعتقد اأن 

اأف�سل من ميكنهم اإجراء هذه التقييمات، هم مواطنو الدولة املعنية بهذا الأمر. وقد 

اأ�سبح هذا املبداأ معرتًفا به دولًيا على نطاق وا�سع. فال�سعوب على وجه اخل�سو�ض 

وترتيباتها  منهجها  لفهم  اأ�سا�سية  قاعدة  ي�سكل  ما   - اأوطانها  وثقافة  بتاريخ  تلم 

الكثري من  املالئم، ويف  يكون ذلك من  بع�ض احلالت،  الدميقراطية. ويف  لتقييم 

يف  )كما  احلكومة  م�ساركة  حال  يف  التقييم  على  امل�سروعية  ذلك  ي�سفي  الأحيان 

حالتي منغوليا وهولندا: راجع اجلزء الثالث(. ويتوقف الكثريعلى دوافع احلكومة 

وا�ستقاللية التقييم. فقد قامت حكومة الرئي�ض روبرت موغابي يف زميبابوي على 

�سبيل املثال، باإجراء درا�سة كربى حول ما يطمح ال�سعب يف احل�سول عليه يف ظل 

العملية.  ال�سيطرة على هذه  اإطالق مبادرة �سعبية، وتويل  اأجل  الدميقراطية، من 

ولكن موغابي رف�ض فيما بعد نتائج ال�ستطالع الر�سمي الذي اأجراه بنف�سه.

وعلى هذا الأ�سا�ض، فاإن اإجراءات الوقاية تكون مطلًبا رئي�سيا لهذه التقييمات. وعلى   

�سبيل املثال، ل بد اأن تتيح التقييمات احلكومية للقائمني بالتقييم، ح�سبما تتطلب 

لإجراء  اختيارها  ينبغي  التي  واملعايري  الدميقراطية،  جوانب  حتديد  منهجيتنا، 

ال�ستق�ساء، عالوة على املعايري التي رمبا يكون ا�ستخدامها مالئًما يف التقييم. 

م�سبق،  ب�سكل  للمنهج  الرئي�سية  الق�سايا  هذه  لتحديد  الأخرى  العمل  اأطر  وتلجاأ    

وغالًبا ل يتم اإقرار هذه الق�سايا اأو مناق�ستها ب�سكل علني. اأما يف عملية املوؤ�س�سة 

واإن  والختيار،  للمناق�سة  الق�سايا  هذه  تطرح  والنتخابات،  للدميقراطية  الدولية 

مرونة اإطار العمل جتعله ياأخذ بعني العتبار تفا�سيل الظروف املحيطة بكل دولة 

من الدول الفردية اخلا�سعة للتقييم. اإن حتديد مثل هذه الختيارات وما تت�سمنه 

هو اأحد الأهداف الرئي�سية لهذا الدليل. 

من  بالعديد  الدميقراطي  للتدقيق  نطبقه  كنا  وما  الأ�سلية  الفكرة  جتاوزنا  ولقد   

لقد  الأخ��رى.  التقييمات  اأن��واع  بع�ض  من  عنا�سر  ت�سمني  �سمنها  ومن  الطرق، 

الدميقراطيات احلديثة، عر�ض  الدميقراطي على  التدقيق  ا�ستدعى تطبيق فكرة 
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املعايري الأ�سلية والطرق امل�ستخدمة يف اإن�ساء تدقيقات اململكة املتحدة، على عملية 

تقييم ونقد دوليني. وبناًء على ذلك فاإن اإطار العمل ي�سمل الآن اأق�ساًما حول احلقوق 

اإطار  ي�سمها  يكن  التي مل  للدميقراطية  الدولية  والأبعاد  والجتماعية  القت�سادية 

العمل الأ�سلي. كما اأنه يعالج عملية التقييم واختيار املعايري اأو الأنظمة املقارنة التي 

�سيجري ا�ستخدامها بدقة وجدية اأكرب. واإ�سافة اإىل جمموع التقييمات القت�سادية 

ا يف منهجيتنا على جتربة تقييمات احلكم القائمة على  والجتماعية، اعتمدنا اأي�سً

امل�سروعات.

ف�ساًل عن ذلك، يلتزم كل من يحاول اإن�ساء قوائم بامل�سادر املتاحة للبيانات ذات   

اأنتجها العاملون يف  التي  اأو املحلية، بامل�سادر والنتائج  اأو الإقليمية  ال�سلة الدولية 

هذه  خالل  من  اإننا  احلكومية.  غري  الدولية  واملنظمات  ال�سيا�سية،  العلوم  جمال 

الطرق املختلفة نحاول العتماد على اأف�سل اأعمال التقييم املوجودة، مع املحافظة 

على منهجنا املتميز يف نف�ض الوقت.
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اجلدول اأ .1. مقارنة اأطر التقييم 

الهدفما يتناولهاجلهة امل�سرفةنوع التقييم
التغطية 

اجلغرافية
الأمثلة املختارةاملنهجية

1. درا�سات 

حقوق الإن�سان

احلكومات 

واملنظمات 

الدولية غري 

احلكومية

احلقوق املدنية 

وال�سيا�سية؛ 

احلقوق 

القت�سادية 

والجتماعية 

والثقافية

حتديد ترتيب 

الدول يف مقارنة 

عاملية

مقارنة كمية اأو عاملية

نوعية بني الدول

موؤ�سر فريدم هاو�ض
1

Freedom House
2Humana Index
هيومن رايت�ض ووت�ض

4

منظمة العفو الدولية

وزارة اخلارجية 
5

الأمريكية

 CIRI Human
 Rights Data

6Project

2. تقييمات 

احلكم

وكالت الإعانة 

احلكومية

الدميقراطية 

النتخابية، 

خ�سوع احلكومة 

للم�ساءلة،

�سيادة القانون

طرق اختيار 

ومراقبة 

م�سروعات 

الإعانة

الدميقراطيات 

اجلديدة

التقييمات 

اخلا�سة بالدول 

يف مقابل

املوؤ�سرات 

امل�ستمدة من 

الوكالت

الوكالة الكندية  

للتنمية الدولية 

7CIDA
8

هيئة التنمية الدولية

الوكالة الأمريكية 

 
9

للتنمية الدولية

(USAID)
10

الحتاد الأوروبي

 Millennium
 Challenge

11Account
12APRM

3. موؤ�سرات 

الدميقراطية

علماء اجتماع 

و�سيا�سة

احلقوق املدنية 

وال�سيا�سية، 

الدميقراطية 

النتخابية

ا�ستك�ساف 

العالقات 

التجريبية بني 

الدميقراطية 

واملتغريات 

الأخرى )مثل 

ال�سراعات 

والتنمية 

القت�سادية(

بع�ض 

الدميقراطيات 

العاملية واجلديدة

املوؤ�سرات الكمية 

الكلية )الثنائية 

اأو املتعددة(

13Lipset
14Diamond
15Hadenius
16M Moore

17Kaufman et al.
 18Przeworski

et al.
19Polity IV

 Bertelsmann
 Transformation

20Index
وحدة املعلومات 

21

مبجلة الإكونوم�ست

4. عمليات تدقيق 

الدميقراطية

مبادرات املجتمع 

املدين امل�سرتكة

احلقوق املدنية 

وال�سيا�سية، 

الدميقراطية 

النتخابية، 

م�ساءلة احلكومة

زيادة الوعي 

بالدميقراطية 

وحالتها

الدميقراطيات 

القدمية

تقييم نوعي 

خا�ض بالدولة 

من قبل 

املواطنني

22

كندا
23

ال�سويد
24

اململكة املتحدة
25

اأ�سرتاليا
26

الدامنارك
27

هولندا
28

الحتاد الأوروبي

5. التقييمات 

القت�سادية 

والجتماعية

احلكومات 

والوكالت 

الدولية

املوؤ�سرات 

القت�سادية 

والجتماعية

دليل لال�ستثمار 

القت�سادي 

والجتماعي 

الذي يتم متويله 

من اخلارج

املوؤ�سرات الكميةعاملية

لتقييم الأداء 

املقارن

برنامج الأمم املتحدة 

 (UNDP) الإمنائي
29

30

البنك الدويل
31Social Watch

تقييم 

الدميقراطية 

للموؤ�س�سة 

الدولية 

للدميقراطية 

والنتخابات- 

املجتمع املدين 

الوطني 

والدويل، 

واحلكومات

املجال الكامل 

للدميقراطية 

ال�سيا�سية 

والجتماعية

تعزيز النقا�ض 

العام؛ حتديد 

وتقييم 

اأولويات 

الإ�سالح

تقييمات نوعية عاملية

خا�سة بالدولة

من قبل خرباء 

داخليني

موؤ�س�سة ال�سفافية 
32

الدولية

برعاية املوؤ�س�سة 

الدولية للدميقراطية 

والنتخابات- 
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منوذج

يُطلب منك و�سع عالمة يف كل مربع  لالإجابة على كل �سوؤال يف القائمة 

اأدناه. و�صيكون ت�صنيف الإج�ب�ت كم� يلي:

ع ج = عاٍل جًدا؛ 

ع = عاٍل؛ 

و = و�سط اأو غري وا�سح

 م = متدن  

م ج = متدن جًدا. 

نعطي مثال على ذلك، ال�سوؤال الأول يف املجموعة الثانية: 2.1، اإذا كنت 

اأن هناك خمالفات وا�سحة ملبداأ �سيادة القانون، بوجود  مناطق  تظن  

اأو جمموعات فوق القانون، اأو خارج نطاق احلماية يف الدولة، فيمكنك 

حتديد “م” اأو “متدن” لتقييم درجة �سيادة القانون ال�سارية.

يتنا�سب ترقيم املربعات مع الأ�سئلة املرتبطة بها يف القوائم.ويطلب منك 

يف كل ق�سم حتديد وجهة نظرك:  اأ( اأف�سل ال�سفات،  ب( اأكرث امل�ساكل 

جدية يف بلدك من وجهة نظر دميقراطية؛ ثم  ج( اقرتح ما يجب تنفيذه 

حلل تلك امل�سكلة.

�سيادة القانون والو�سول اإىل العدالة  1.2

هل تخ�صع الدولة ويخ�صع املجتمع للق�نون ب��صتمرار؟

ما مدى �سيادة القانون يف جميع اأنحاء البالد؟  1.2.1
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اإىل اأي مدى يخ�سع جميع اأ�سحاب املنا�سب الر�سمية ل�سيادة القانون واأحكام ال�سفافية يف   1.2.2

تاأدية وظائفهم؟

اإىل اأي مدى تعترب املحاكم وال�سلطة الق�سائية م�ستقلة عن ال�سلطة التنفيذية، وما مدى   1.2.3

ا�ستقالليتها عن جميع اأ�سكال التدخل؟

اإىل اأي مدى تت�ساوى فر�ض و�سول املواطنني للعدالة والإجراءات الق�سائية وح�سولهم على   1.2.4

التعوي�سات عن الأ�سرار الناجتة عن �سوء الإدارة؟

ما مدى احرتام العدالة اجلنائية ونظام الق�ساء اجلزائي لقوانني غري منحازة ومعاملة   1.2.5

عادلة يف حماكماتها؟

1.2.6 ما هو م�ستوى ثقة ال�سعب يف عدالة النظام الق�سائي وفعاليته ؟

م جموعع ج 

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

اأف�سل ال�سفات ...........................................................................   

اأكرث امل�ساكل جدية ........................................................................  

التح�سينات املقرتحة......................................................................  
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كمدير  يعمل  وهو  والجتماعية.  القت�سادية  احلقوق  �سيما  ول  الإن�سان،  وحقوق 

اململكة  يف  الدميقراطي  الأداء  تقييم  منظمة  يف  وموؤلف  رئي�سي  وم�ساهم  م�ساعد 

املتحدة، وهو اأي�سا بروفي�سور �سرف بجامعة ليدز. كما �سارك يف تاأليف دليل تقييم 

اأ�سدرته  الذي   Handbook of Democracy Assessment اأو  الدميقراطية 

ا موؤلف العديد من الإ�سدارات  املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والنتخابات. وهو اأي�سً

الأخرى، من بينها:

  The Legitimation of Power (Humanities Press International,1991);  
 Introducing Democracy: 80 Questions and Answers (Polity
 Press, Blackwell  and  UNESCO, 1995);
  Democracy  and  Human  Rights (Polity  Press  and  Blackwell,  
  1999);
 Democracy:  A  Beginner’s  Guide(Oneworld,  c.  2005);
  Defining  and  Measuring  Democracy  (Sage, 1994);
 Parliament and Democracy in the Twenty-first Century: A Guide  
to Good Practice (Inter-Parliamentary Union, 2006).

درجة  على  للح�سول  متقدمة  طاللبة  هي   Edzia Carvalho كرف�لو  اإدزي���   

م�ساعدة  كباحثة  عملت  وقد  اإ�سك�ض.  بجامعة  ال�سيا�سية  العلوم  ق�سم  يف  الدكتوراه 

 Lokniti يف م�سروع “حالة الدميقراطية يف اإقليم جنوب اآ�سيا” الذي نفذه م�سروع

املاج�ستري يف  درجة  على  وهي حا�سلة  دلهي.  املجتمعات يف  تنمية  درا�سات  مبركز 

يف  املاج�ستري  ودرج��ة   )2006 اإ�سك�ض،  )جامعة  وتطبيقها  الإن�سان  حقوق  نظرية 

كتاب: موؤلفة  وهي   .)2003 مومباي،  )جامعة  اخلارجية  والعالقات   ال�سيا�سات 

  ‘Measuring Children’s Rights: An Alternative Approach’,

International Journal of Children’s Rights)�سدر عام 2008(
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تود لندم�ن Todd Landman وهو حما�سر يف ق�سم العلوم ال�سيا�سية بجامعة   

املفو�ض  املدير  من�سب  �سغل  وقد  فيها،  الدميقراطي  احلكم  مركز  ومدير  اإ�سك�ض 

واملدير   ،2003 عام  وحتى   1999 عام  من  اإ�سك�ض  بجامعة  الإن�سان  حقوق  مبركز 

اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  الآن  وه��و   ،2005 ع��ام  حتى  ع���ام2003  م��ن  امل�ساعد 

منظمة مراقبة الأداء الدميقراطي، وقد �سارك يف العديد من امل�سروعات اخلا�سة 

يف  املنغولية  احلكومة  �ساعد  كما  والنتخابات،  للدميقراطية  الدولية  باملوؤ�س�سة 

منها: الإ���س��دارات،  من  العديد  اأّل��ف  وقد  فيها.  الدميقراطية  حلالة  تقييم   اإع��داد 

 Issues and Methods in Comparative Politics (Routledge, 2000,
2003, 2008);
 Studying Human Rights (Routledge, 2006);
  Protecting Human Rights: A  Comparative  Study  (Georgetown  
 University  Press,  2005);  (with Joe Foweraker et al.)
 Governing Latin America (Polity Press, 2003);
 and (with Joe Foweraker) Citizenship Rights and Social  
 Movements: A Comparative and Statistical Analysis (Oxford
University Press, 1997).

الكندية  والوكالة   (DFID) الربيطانية  الدولية  التنمية  لوزارة  م�ست�سارا  عمل  وقد   

 ،)Sida( الدولية  والتنمية  للتعاون  ال�سويدية  والوكالة   (CIDA) الدولية  للتنمية 

اخلارجية  ال�����س��وؤون  ومكتب   ،(Danida) ال��دامن��رك��ي��ة  ال��دول��ي��ة  التنمية  ووك��ال��ة 

والكومنولث (FCO)، وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي (UNDP)، واللجنة الأوروبية 

وجمموعة حقوق الأقليات ومنظمة العفو الدولية.

م��ن��ظ��م��ة  م����دي����ر  م��ن�����س��ب  ي�����س��غ��ل   :Stuart Weir ف���ري  ����ص���ت���ي���وارت   

ب��ق�����س��م  زائ��������ر  اأ�����س����ت����اذ  اأن��������ه  ك���م���ا  ال����دمي����ق����راط����ي،  الأداء  م����راق����ب����ة 

 ال���ع���ل���وم ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ب���ج���ام���ع���ة اإ����س���ك�������ض. وه�����و م����وؤل����ف وحم�������رر ك���ت���اب:

  Unequal Britain: Human Rights as a Route to Social Justice

 (Politico’s, 2006)

ا كاتب م�سارك يف تقارير حول ا�سرتاتيجيات وقوانني مكافحة الإرهاب يف  وهو اأي�سً  

وامل�ساركة  وال�سلطة  الربيطاين،  الوطني  احلزب  �سيا�سات  املتحدة،  اململكة  حكومة 

الدميقراطية  حول  تقييم  تقارير  ثالثة  تاأليف  يف  �سارك  وقد  املتحدة.  اململكة  يف 

 Handbook of Democracy دليل  موؤلفي  اأح��د  وه��و  املتحدة،  اململكة  يف 

عام  والنتخابات  للدميقراطية  الدولية  املوؤ�س�سة  عن  ال�سادر   Assessment

التي   88- Charter 88 ميثاق  الربيطانية  احلملة  موؤ�س�ض  يعد  كما   .2002

New Statesman مبجلتي  �سابق  حم��رر  وه��و  ال��دمي��ق��راط��ي،  للتغيري   تهدف 
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وNew Socialist، وعمل م�ساعدا لرئي�سيًا لتحرير جملة New Society. وعمل 

العديد  وله   .Shelterو  Child Poverty Action Group من  كٍل  لدى  ا  اأي�سً

بالدميقراطية؛ فقد �سارك  املتعلقة  الق�سايا  املذاعة حول  والأحاديث  الكتابات  من 

الرابعة  بالقناة  الوثائقية  الدرامية  والأعمال  ال�سعب،  جمل�ض  جل�سات  �سل�سلة  يف 

للتليفزيون الوطني؛ كما عمل م�ست�سارا للجان املوؤقتة يف برملان  التابعة  الربيطانية 

وبرنامج  الأوروب��ي  لالحتاد  كم�ست�سار  الدويل  امل�ستوى  على  وعمل  املتحدة،  اململكة 

ووزارة  الربيطاين  والكومنولث  اخلارجية  ال�سوؤون  ومكتب  الإمنائي  املتحدة  الأمم 

التنمية الدولية الربيطانية.
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�صكر وتقدير

لقد ا�ستفاد هذا الدليل الإر�سادي العملي اإىل حد كبري من عملية املراجعة الت�ساركية   

اإننا ننتهز هذه  اأع�ساء �سبكة تقييم الدميقراطية.  2005، و�سمت  التي بداأت عام 

�سيما  ول  الدليل،  هذا  اإع��داد  يف  �سارك  من  لكل  والتقدير  ال�سكر  لتوجيه  الفر�سة 

املوؤلفني: تود لندمان Todd Landman الذي كان على راأ�ض فريق جامعة اإ�سك�ض 

فري  و�ستيوارت  Edzia Carvalho؛  كارفالو  واإدزي��ا  الدليل؛  اإع��داد   توىل  ال��ذي 

عن  قط  ينف�سلوا  مل  الذين   David Beetham بيتهام  وديفيد   Stuart Weir

م�سروع تقييم الدميقراطية منذ اأن كان جمرد فكرة حتى راأى النور.

كما نوجه ال�سكر والعرفان لأع�ساء �سبكة تقييم الدميقراطية الذين وفروا املعلومات   

 ،Sarah Bracking براكن  �ساره  وهم:  الفريد،  الدليل  لهذا  واملتميزة  الدقيقة 

 Peter R. �سوزا  دي  وبيرت  املتحدة؛  باململكة  مان�س�سرت  بجامعة  حالًيا  تعمل  وهي 

de Souza ع�سو مركز درا�سات تنمية املجتمعات يف دلهي بالهند )واأحد اأع�ساء 

 Dino Djipa �سبكة تقييم الدميقراطية يف فريق بحث جنوب اآ�سيا(؛ودينو جيبا 

ها�سيثو  وكر�سنا  والهر�سك؛  البو�سنة  يف   Prism Research م�سروع  اأع�ساء  اأحد 

اآ�سيا،  جنوب  فريق  يف  الدميقراطية  تقييم  �سبكة  ع�سو   Krishna Hachhethu

ومقره مركز نيبال للدرا�سات املعا�سرة بجامعة تريبهوفان يف كامتاندو؛ وبرونوين 

اأفريقيا  يف  احلكم  وتاأييد  ر�سد  مب�سروع  امل�ست�سار   Bronwen Manby مانبي 

من   Maarten Prinsen برن�سن  ومارتن  املفتوح؛  املجتمع  ومعهد   ،(AfriMap)

 “State of Our تقييم  )ومن�سق  الهولندية  اململكة  وع��الق��ات  الداخلية  وزارة 

”Democracy الهولندي(؛ وجوري�ض روزنفالد�ض Juris Rozenvalds من معهد 

البحوث ال�سيا�سية والجتماعية املتقدمة بجامعة لتفيا، وريجا Riga )ع�سو بفريق 

تقييم الدميقراطية يف لتفيا(؛ ومارتن �ساوير Marian Sawer من منظمة مراقبة 

وت�ست�سينبيلغ  الأ�سرتالية؛  الوطنية  اجلامعة  يف  الأ�سرتالية،  الدميقراطي  الأداء 

ت�سيفن Tsetsenbileg Tseeven، ع�سو فريق تقييم الدميقراطية يف منغوليا.
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 Keboitse م��ا���س��اجن��ان��ا  كيبويت�سي  لل�سيدة  ��ا  اأي�����سً ال�سكر  بخال�ض  ن��ت��ق��دم   

Machangana م�ست�سارة ق�سم حتليل الدميقراطية وتقييمها يف املوؤ�س�سة الدولية 

Melida Jimenez؛  خيمينيز  ميليدا  وامل�ست�سارة  والنتخابات؛  للدميقراطية 

الفعالة  والإدارة  الناجح  للتن�سيق  وذلك   ،Florencia Enghel اأجنل  وفلورن�سيا 

جوهان�سن اأي��ف  لل�سيدة  بال�سكر  ونتوجه  الدليل.  لهذا  الجنليزية  الن�سخة   لن�سر 

Eve Johansson على حتريرها للن�سخة الجنليزية. واأخريا ن�سكر كل من �ساعد 

الدكتور  و  اليو�سف،  عماد  ال�سيد  الدليل:  لهذا  العربية  الن�سخة  ون�سر  حترير  يف 

يف  الن�سر  مديرة  حن�سل  ناديا  وال�سيدة  زيونة،  حت�سني  وال�سيد  �سوملي،  ق�سطندي 

املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والنتخابات.
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ملحة حول املوؤ�ص�صة الدولية للدميقراطية 

والنتخ�ب�ت 

ر�ص�لتن� 

يف عامل مل تعد الدميقراطية فيه اأمرًا مفروغا منه، تتمثل ر�سالة املوؤ�س�سة الدولية   

للدميقراطية والنتخابات (International IDEA) مبا يلي:

املق�رنة،  املعرفة  توفري  خالل  من  امل�صتدام  الدميقراطي  التحول  دعم             

وتقدمي امل�ص�عدة يف عملية الإ�صالح الدميقراطي ، والت�أثري يف ال�صي��صة 

وال�صي��ص�ت الع�مة. 

وبغية الو�سول اإىل الهدف املرجو من ر�سالتنا، نركز يف عملنا على قدرة املوؤ�س�سات   

التمييز،  وع��دم  العامة  بامل�ساركة  يت�سم  �سيا�سي  نظام  حتقيق  على  الدميقراطية 

لحتياجات  وت�ستجيب  للم�ساءلة  تخ�سع  متثيلية  حكومات  ت�سكيل  اإىل  ويف�سي 

املواطنني وتطلعاتهم، ويرتكز اإىل مبداأ �سيادة القانون والت�ساوي يف احلقوق. 

ونقوم بعملن� من خالل ثالثة جم�لت:  

البناء  عمليات  العملية يف  التجارب  من  امل�ستمدة  املق�رنة  املعرفة واخلربات  توفري   •
الدميقراطي �سمن �سياقات وظروف خمتلفة حول العامل؛

م�ص�عدة اجله�ت ال�صي��صية الف�علة يف اإ�سالح العمليات واملوؤ�س�سات الدميقراطية،   •
وامل�ساركة يف العمليات ال�سيا�سية كلما  ُدعينا لذلك؛

م�سادر  توفري  عرب  الدميقراطي  البن�ء  لعملي�ت  الع�مة  ال�صي��صي�ت  يف  الت�أثري   •
املعرفة املقارنة وتقدمي امل�ساعدة للجهات ال�سيا�سية الفاعلة.

ون�صتند يف عملن� اإىل مبداأين رئي�صني:    

الدميقراطية  طبيعة  لأن  الدميقراطية،  تعزيز  اإىل  يهدف  الذي  التغيري  دعاة  من  نحن   •
تتطلب تطوير نظم احلكم ومواءمتها لتلبية احتياجات املجتمعات دائمة التغري.
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ذاتها. املجتمعات  �سلب  من  التغيري  قوى  تنبع  اأن  ويجب  التغيري،   اأن�سار  من  •  نحن 

برن�جمن� 

اأو ت�سديرها، ولكن ميكن تعزيزها. ولأن ما يفعله  ا�سترياد الدميقراطية  ل ميكن         

الآخرون يف اأماكن خمتلفة من العامل ميكن اأن ي�سكل م�سدر اإلهام للجهات املنخرطة 

يف العمل الدميقراطي، تقوم املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والنتخابات بدور فاعل 

وهام يف دعم مبادرات هذه اجلهات من خالل ما يلي:

توفري املعرفة واخلربات املق�رنة يف:  

وال�ستفتاءات النتخابات   •
الد�ستورية العمليات   •
ال�سيا�سية الأحزاب   •

للمراأة ال�سيا�سي  والتمكني  )اجلندر(،  الجتماعي  والنوع  الدميقراطية   •
للدميقراطية الذاتي  التقييم   •

والتنمية الدميقراطية   •
الت�أثري يف  �صي��ص�ت بن�ء الدميقراطية: 

يعترب تبادل املعرفة واخلربات بني خمتلف اجلهات ال�سيا�سية الفاعلة من الو�سائل   

الأ�سا�سية لتعزيز عمليات بناء الدميقراطية. ونحن ندعم هذا التبادل من خالل:

احلوار   •
واملوؤمترات الدرا�سية  احللقات   •

القدرات وتطوير  بناء   •
امل�صتوى  على  الإ�صالح  عملي�ت  يف  الف�علة  ال�صي��صية  اجله�ت  م�ص�عدة   

الوطني: 

حيث ان التغيري الدميقراطي يحدث يف نهاية املطاف بني املواطنني على ال�سعيدين   

الوطني واملحلي، فاإننا ندعم عمليات الإ�سالح الوطنية، بناًء على طلب من اجلهات 

املعنية و�سمن جمالت اخت�سا�سنا، يف البلدان الواقعة يف كل من:

الالتينية  اأمريكا   •
الأو�سط  وال�سرق  اأفريقيا   •

الهادي  واملحيط  اآ�سيا   •
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ال�صعي نحو تطوير مف�هيم معتمدة حول الق�ص�ي� الرئي�صية   

وطنية  �سيا�سية  �سياقات  �سمن  تعمل  الدميقراطية  والعمليات  املوؤ�س�سات  اأن  مبا   

ودولية، فاإننا نعمل على تطوير واعتماد مفاهيم تتعلق بكيفية تفاعل الدميقراطية 

مع كل من:

التنمية  •
والأمن النزاع   •

)اجلندر( الجتماعي  النوع   •
والتعددية التنوع   •

نهجن� 

ل  التطور،  دائمة  ديناميكية  عملية  وهي  املجتمعات،  داخل  من  الدميقراطية  تنمو   

وينعك�ض هذا يف عملنا على دعم جهود  اأب��دًا.   الدائم  الثبات  اإىل حالة من  ت�سل 

�سركائنا من اأجل حتقيق تقدم م�ستمر يف العمليات الدميقراطية، من خالل العمل 

معهم ب�سكل تدريجي وفق روؤية طويلة الأمد.

جمال  يف  العاملة  الأط��راف  مع  عملنا  ملواءمة  التن�سيق  اآليات  بتطوير  نقوم  فنحن   

–  من �سمنها الكيانات ال�سيا�سية الإقليمية  دعم العمليات الدميقراطية وم�ساندتها 

)كالحتاد الأوروبي، ومنظمة الدول الأمريكية، والحتاد الأفريقي مثاًل(،  و�سناع 

ومنظمات  النتخابات،  اإدارة  وهيئات  ال�سيا�سية،  والأح��زاب  وال�سيا�سيني،  القرار، 

دولية  موؤ�س�سات  مع  ا�سرتاتيجية  �سراكات  تاأ�سي�ض  على  نعمل  كما  املدين.   املجتمع 

التغيريالدميقراطي،  مبادرات  ت�ساند  والتي  الأطراف،  ثنائية  اأو  متعددة  واإقليمية  

بالإ�سافة اإىل وكالت الأمم املتحدة املختلفة.

اأ�سا�سي، نعمل على طرح اخلربات واخليارات املختلفة دون فر�ض احللول،  وب�سكل   

التزامًا منا باملبداأ القائل: ان املواطنني وممثليهم هم �سناع القرار يف ظل النظام 

الدميقراطي. 

على  تعمل  حكومية  دولية  منظمة  هي  والإنتخابات  للدميقراطية  الدولية  املوؤ�س�سة   

دعم الدميقراطية امل�ستدامة حول العامل. وجميع الدول الأع�ساء يف املوؤ�س�سة دول 

دميقراطية، توفر للموؤ�س�سة الدعم ال�سيا�سي واملايل للقيام بعملها. 

والدول الأع�ساء هي:   

وبلجيكا،  والربتغال،  وب��ارب��ادو���ض،  والأوروج����واى،  واأملانيا،  واأ�سرتاليا،  اإ�سبانيا،   
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وبوت�سوانا، والبريو، وت�سيلي، وجنوب اأفريقيا، والدمنارك، وجمهورية الدومنيكان، 

وكندا،  ف��ريدي(،  )ك��اب  الأخ�سر  والقرن  وفنلندا،  وغانا،  و�سوي�سرا،  وال�سويد، 

والهند  وال��روي��ج،  وناميبيا،  ومنغوليا،  واملك�سيك،  وموري�سيو�ض،  وكو�ستاريكا، 

وهولندا. وتتمتع اليابان ب�سفة املراقب يف جمل�ض املوؤ�س�سة.

(International IDEA) املوؤ�ص�صة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت  

Strömsborg  
SE-103 34 Stockholm  

Sweden  
Tel: +46-8-698-3700  
Fax: +46-8-20-24-22  
E-mail: info@idea.int  

website: www.idea.int  


