تقرير مؤشرات الديمقراطية
في البمدان العربية
إعداد :الدكتور يوسف الشويري
 24آيار/مايو 2005م

أعد هذا التقرير في إطار مشروع دراسات الديمقراطية في البمداف العربية ,وهو مسودة
أولية لممناقشة مف قبؿ فريؽ العمؿ ويعػرض بعػد التنقػيل عمػي المقػا السػنوا ال ػامس

عشر لممشروع .

مؤشرات الديمقراطية العربية

يػدور مووػػوع هػػذر الد ارسػػة يػػوؿ أهميػػة توفيرمؤشػرات ميػػددة تتػػيل لمريػػؽ عمػػؿ "

تقريػػر الديمقراطيػػة فػػي البمػػداف العربيػػة" قيػػاس الديمقراطيػػة العربيػػة بوجوههػػا المتعػػددة،

وذل ػػؾ تو يػ ػال لم ػػروج بجس ػػتنتاجات عام ػػة ي ػػوؿ م ػػد وجوده ػػا أو غيابه ػػا ف ػػي اليي ػػاة
العامة ،والمجاالت ال اصة في بعض األيياف.

ال،
ومف أجؿ التوصؿ إلى قياس الديمقراطية مف ػبلؿ مؤشػرات ميػددة ال بػد ،أو ل

مف تقديـ تعريؼ عاـ لمديمقراطية كمووػوع قابػؿ لمقيػاس ،ثػـ تقػديـ عػرض لممؤشػرات

المتوفرة والتي تست دمها عدة منظمات إقميمية ودولية ،ثـ إج ار تقػويـ م تصػر لمػد

فائ ػػدتها ونجايه ػػا ف ػػي مهمته ػػا .وتعمػ ػد الد ارس ػػة بع ػػد ذل ػػؾ أل ػػى إقتػ ػراح مجموع ػػة م ػػف

المؤشػرات ،إسػػتنادال إلػػى مقارنػػة أبػػرز المؤشػرات السػػابقة بعوػػها بػػبعض .وتكمػػف و ار

هػذر العمميػػة مياولػة لػربط مػا تػػوفرر المنظمػات العالميػػة باألووػاع العربيػػة ومشػػكبلتها
ال اصة قدر المستطاع.
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وال بػػد مػػف اإلشػػارة أف المؤش ػرات المقتريػػة ستنقسػػـ إلػػى ثبلثػػة أب ػواب يتػػو ى كػػؿ

ب ػػاب منه ػػا تيقي ػػؽ غاي ػػة معينػ ػ  ,ف ػػي س ػػياؽ إس ػػتكماؿ القي ػػاس وه ػػدؼ التوص ػػؿ إل ػػى
إستنتاجات عامة .وتتو ى هػذر األبػواب إوػما صػمات تيميميػة وكميػة لعمميػة القيػاس
في فترة زمنية معينة .كما يسػعى كػؿ بػاب إلػى دمػ أبعػاد الغايػات والوسػائؿ والنتػائ ,

كما إستقرت عمي المقاربات المتبعة في هػذا المجػاؿ .واوػافةل إلػى الصػمتيف التيميميػة
والكميػػة ،فػػجف هػػذر المؤشػرات سػػتكوف ذاتيػػة مرتبطػػة بتصػػور الػرأا العػػاـ ،ومووػػوعية

مستندة إلى الوقائع ومصادر المعمومات الموثقة.

أوالً :تحديد الديمقراطية

ال بد مف التشديد أف لمديمقراطية تعريمات عديدة تبػدأ بنمػوذج مثػالي  ،وتمػر بيالػة

متوس ػػطة أكث ػػر التص ػػاقال ب ػػالواقع والممارس ػػة ،وتنته ػػي إل ػػى ي ػػد أدن ػػى م ػػف المواص ػػمات

والممارسات والمؤسسات والمماهيـ .ويمثػؿ النمػوذج المثػالي يالػة نظريػة عامػة تسػاعد

عمى إلقا الوو عمى بعض جوانب الواقع الديمقراطي بدوف أف تستنمدة أو تييط ب

فػػي تجميات ػ الم تممػػة .وأقػػرب هػػذر النظريػػات المثاليػػة المقولػػة الشػػائعة التػػي تؤكػػد "أف

الديمقراطية هػي يكػـ الشػعب وبالشػعب ومػف أجػؿ الشػعب" .أو "يكومػة الشػعب ،مػف
الشعب ،وألجؿ الشعب".

أم ػػا ف ػػي يالته ػػا المتوس ػػطة األكث ػػر إلتص ػػاقال بالممارس ػػة العممي ػػة ،ف ػػيمكف إ تص ػػار

تعري ػ ػػؼ الديمقراطي ػ ػػة عب ػ ػػر نعته ػ ػػا بص ػ ػػمات مث ػ ػػؿ :ي ػ ػػؽ المش ػ ػػاركة لك ػ ػػؿ الم ػ ػػواطنيف

والمواطنػػات ،وواجػػب المسػػا لة ورسػػوخ الشػػمافية .غيػػر أف التع ػريميف السػػابقيف ي ميػػاف

عػػددال مػػف المسػػائؿ الرئيسػػية التػػي ال بػػد مػػف إبرازهػػا وتع ػدادها لتكتمػػؿ مبلمػػل الصػػورة
المتو اة.

ولذلؾ ال بد مف توسيع التعريػؼ ليشػمؿ مجموعػة االيػات والعمميػات والمؤسسػات

التػػي تتػػيل لمم ػواطنيف ،ذكػػو لار واناث ػلا التعبيػػر عػػف ارمئهػػـ ومصػػاليهـ وطمويػػاتهـ وفػػؽ
أس ػػموب س ػػممي ف ػػي ظ ػػؿ يماي ػػة الق ػػانوف وايت ارمػ ػ  .فالديمقراطي ػػة تغ ػػدو ،وفقػ ػلا ل ػػذلؾ,

التجس ػػيد العمم ػػي لميق ػػوؽ المدني ػػة ,والسياس ػػية واإلجتماعي ػػة لممػ ػواطف ،واالداة المعال ػػة

إلرس ػػا يك ػػـ الق ػػانوف وت ػػداوؿ الس ػػمطة تطابقػ ػلا م ػػع نص ػػوص دس ػػتورية واوػ ػػية .إف
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الديمقراطيػ ػػة هػ ػػي الترجمػ ػػة العمميػ ػػة لتيريػ ػػر إرادة المػ ػػرد ليمػ ػػارس بػ ػػوعي وادراؾ يػ ػػؽ

اإل تيار ،وعمى نيو تغيب مع الوغوط ال ارجية القسػرية المباشػرة أوغيػر المباشػرة.

ويعنػػي تيريػػر اإلرادة إمػػتبلؾ اليريػػة فػػي مجتمػػع يتمتػػع اف ػرادر باالمتيػػازات ذاتهػػا مػػف

ييػػث ي ػػؽ اإل تيػػار .وتن ػػرط اليريػػة المردي ػػة فػػي س ػػياقها اإلجتمػػاعي و ػػمف نط ػػاؽ
سياس ػػي تمثمػ ػ الدول ػػة ككي ػػاف ش ػػرعي .وتص ػػبل الديمقراطي ػػة وف ػػؽ ذل ػػؾ نهجػ ػال ومنهجػ ػال

"إلت ػ ػػاذ الق ػ ػ اررات العامػ ػػة" يقػ ػػوـ عمػ ػػى مبػ ػػدأ التعػ ػػايش السػ ػػممي بػ ػػيف اف ػ ػراد المجتمػ ػػع
وجماع ػػات" ,تهديػ ػ وتص ػػون " مب ػػادئ ومؤسس ػػات تمكػ ػف الجماع ػػة السياس ػػية م ػػف إدارة
أوج اإل تبلؼ في اا ار وتبايف المصالل بشكؿ سممي ".ويكمؿ هذر الممارسػات كمػا
ييػػدد توجهاتهػػا دسػػتور ت اروػػت عمي ػ القػػو الماعمػػة فػػي المجتمػػع"  ,ويظػػي بججمػػاع

كاؼ في المجتمع صايب الشأف(.)1

ثانياااااً :أم ػػا المؤشػ ػرات فه ػػي عن ػػاويف عام ػػة عينيػ ػة مش ػػتقة ف ػػي م ػػدلوالتها م ػػف اليق ػػؿ
الديمقراطي بكؿ مبادئ ومليات ومؤسسات وممارسات  .وتتيل المؤشرات المجاؿ إلجػ ار

قيػػاس يتس ػػـ بأقص ػػى درج ػة م ػػف الدق ػػة لمػػد تيق ػػؽ ص ػػمة معينػػة أو ممارس ػػة مي ػػددة
متصػمة بتعريػػؼ الديمقراطيػػة ومرتبطػة بتطبيػػؽ يػػؽ مػػف يقػوؽ المػواطف المعتػػرؼ بهػػا

بل ,مؤشػر مػف مؤشػرات الديمقراطيػة التػي ال بػد مػف
قانونيلا .فجستقبللية القوا هي,مػث ل
وج ػود مواصػػمات معينػػة لمتأكػػد مػػف وجودهػػا ،وبالتػػالي قيػػاس مػػد هػػذر اإلسػػتقبللية.

وتكمػف أهميػػة المؤشػػر فػػي قيػاس اإلسػػتقبللية هػػذر وفػػؽ سػمـ تراتبػػي يبػػدأ باليػػد األدنػػى

فاألوسػػط فػػاألعمى  ,أو بتيديػػد إمكانيػػة أنعػػداـ هػػذر اإلسػػتقبللية كميػال .ولػػذلؾ قػػد يػػؤدا

المؤشر المذكور الى تقريػر شػب إنعػداـ اإلسػتقبللية ،أو إكتشػاؼ إسػتقبللية ناقصػة أو

إستقبللية كاممة .وتمثؿ اليالة األولى اليد األدنى,

واليالة الثانية اليد األوسط ،واليالة الثالثة اليد األعمػى .ويمكػف وفقػال لػذلؾ أف يقػاس كػؿ

يد تتراوح قيمت بيف وايد و مسة أو صمر و مسة في ياؿ إنعداـ اإلستقبللية كميلا.

لكػػف ال بػػد مػػف التنبي ػ إلػػى أف هػػذر المؤش ػرات قػػد تكتمػػي بجلتقػػاط اإلشػػارات المباش ػرة

والعينية بدوف تدبر عمدا لما يجرا تيت السطل أو بعيدال عف األووا  .وال بد فػي هػذر
)(1

انظر ،د .عمي خميفة الكواري  ،محرر حوار من أجل الديمقراطية ،دار الطميعة  ،بيروت 1996 ،م ص 124- 123
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السػػياؽ مػػف إيػػبل أهمي ػ لة قصػػو لمثقافػػة السياسػػية وأنماطهػػا مثػػؿ الميسػػوبية ،وال ػػوؼ،

والبنية النمسية ،أو األنتما إلى طائمة أو طبقة معينة أو فئ جنسية.

وبمػػا أف المؤش ػرات ترمػػي إلػػى قيػػاس الديمقراطيػػة بمعناهػػا المباشػػر ،والمجػػاالت

األ ػػر المرتبطػػة بهػػا أو التػػي اوػػيت جػػز لا منهػػا فػػي فوػػائها المعاصػػر ،أصػػبيت

مسػألة مػنل أو عػدـ مػػنل نقػاط متسػاوية لجميػع المؤشػرات مسػألة ذات أهميػة قصػػو .

بل ,ووع يرية تكويف األيزاب عمى قدـ المسػاواة مػع مسػألة
فهؿ مف المستيسف  ،مث ل
ميارب ػػة األمي ػػة أو يري ػػة التق ػػدـ إل ػػى وظيم ػػة م ػػاس وس ػػوؼ يش ػػير ه ػػذا التقري ػػر عق ػػب
إسػػتعراض أهػػـ المؤش ػرات العالميػػة إلػػى إمكانيػػة الجمػػع بػػيف الناييػػة الشػػكمية والكميػػة

البيت ػ ػػة ،وب ػ ػػيف النايي ػ ػػة النوعي ػ ػػة أو المعمي ػ ػػة ،ث ػ ػػـ التميي ػ ػػز ب ػ ػػيف مس ػ ػػتويات الممارس ػ ػػة
الديمقراطيػػة ووػػرورة إعطػػا قيم ػة متماوت ػ لكػػؿ مسػػتو وذلػػؾ وفػػؽ معي ػار يأ ػػذ فػػي

عيف اإلعتبار اليالة العربية في ديمقراطيتها الناشئة أو الميددة سممال.

ومػػف أج ػػؿ و ػػماف أكب ػػر درجػػة م ػػف الموو ػػوعية س ػػوؼ يقتػػرح ه ػػذا التقري ػػر إيال ػػة

المؤشرات أو توزيعها إلى ثبلثة مجموعات:

شكؿ ( )1مرايؿ صياغة التقرير

استبيانات الرأي

تقارير المجتمع المدني

تقارير الخبراء

التقرير العام:
حالة الديمقراطية
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تقويمي ػػة تب ػػدأ  ،أوالل ,باإلس ػػتبيانات أو مس ػػل اا ار وف ػػؽ المقارب ػػة الت ػػي عم ػػد اليه ػػا

"تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعاـ 2004ـ" ،وتصعد ,ثانيلا ,إلػى مسػتو منظمػات
المجتمػػع المػػدني التػػي سػػتكوف مهمتهػػا اإلجابػػة عمػػى يزمػػة ا ػػر مػػف المؤش ػرات ،ثػػـ

نصػؿ ,ثالثػال ,إلػى مؤشػرات يعالجهػا فريػؽ مػف ال بػ ار فػي السياسػة واإلقتصػاد والثقافػة
والعمػػوـ اإلجتماعي ػػة عامػػة .واذا ك ػػاف التقريػػر يس ػػتويي مؤش ػرات إس ػػتبيانات مجموع ػػة

التنميػػة اإلنسػػانية العربيػػة فػػي مسػػتوار األوؿ ،فجن ػ يعتمػػد إلػػى يػػد بعيػػد عمػػى مؤش ػرات

"المؤسس ػػة الدولي ػػة واإلنت اب ػػات" IDEAالس ػػويدية ف ػػي مس ػػتوار الث ػػاني ،وي ػػدم ف ػػي
مسػ ػػتوار الثالػ ػػث بػ ػػيف مؤسسػ ػػة برتمزمػ ػػاف  Bertelsmannاأللمانيػ ػػة ومؤش ػ ػرات

منظمات األمـ المتيدة لمتنمية البشرية أو اإلنسانية.

وتصبل مهمة فريؽ العمؿ المركزا بعد كؿ ذلػؾ هػي تيريػر وتنسػيؽ مػواد التقػارير

الثبلثػػة ودمجهػػا ومػػف ث ػـ صػػياغتها فػػي تقريػػر مويػػد ،ولكػػف مػػع اإلبقػػا عمػػى أقسػػام

وعناصرر المميزة .ويعتبر هذا التقرير المويػد الصػيغة النهائيػة لمػا نطمػؽ عميػ " :يػاؿ
الديمقراطية في البمداف العربية" .ولنا عودة إلى هذر النقطة عند نهاية الدراسة.

ثالثاً :المؤشرات الحالية

تتوفر لد الدارس كمية ال بأس بها مف المؤشرات التي تعتمدها منظمات م تممػة

لقياس شؤوف عامػة مثػؿ الديمقراطيػة  ،واليكػـ الصػالل ،والشػمافية ،والمسػاد ،والتنميػة،

ومشػاركة المػرأة ،وغيرهػا مػف المواوػيع .ومػف هنػا ثمػة مؤشػرات عديػدة تقػيس عنصػ الر

ميددال في إطار اإلنظمة السياسية القائمة أو تقوـ عمى قياس عناصػر متعػددة تتصػؿ
إما بالديمقراطية أو بممارسة اليكـ ككؿ.

كمػػا ال بػػد مػػف اإلشػػارة أف بعػػض المنظمػػات تعتمػػد عمػػى مصػػادرها ال اصػػة فػػي

قيػ ػػاس مؤش ػ ػراتها أو تس ػ ػت دـ معمومػ ػػات متػ ػػوفرة عنػ ػػد منظمػ ػػات ا ػ ػػر لمتوصػ ػػؿ إلػ ػػى

إستنتاجاتها.
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وفيمػػا يمػػي الئيػػة بػػاهـ المنظم ػات التػػي تسػػت دـ مؤش ػرات اصػػة بهػػا أو تسػػت دـ

معمومػػات إوػػافية ،ووصػػؼ مػػوجز لكيميػػة جمعهػػا لممعمومػػات والمػػنه ال ػػاص الػػذا
تست دم لمقياـ بذلؾ:

)1) Afro barometer surveys (2
 )1إستطالعات الرأي لمباروميترا أألفريقي

وهو مشروع أبي اث مستقؿ يقوـ بجنتاج سمسػمة مقارنػات إلسػتطبلعات الػرأا العػاـ

األفريقػ ػ ػػي تجػ ػ ػػار الديمقراطيػ ػ ػػة ،واألس ػ ػ ػواؽ ،والمجتمػ ػ ػػع المػ ػ ػػدني .وتقػ ػ ػػوـ بنشػ ػ ػػر هػ ػ ػػذر

اإلستطبلعات شبكة مف المؤسسات مثػؿ "المؤسسػة مػف أجػؿ الديمقراطيػة" فػي جنػوب
أفريقيا" ،ومركز تنمية الديمقراطيػة" فػي بوتسػوانا ،وجامعػة واليػة ميشػيغاف فػي الواليػات
المتي ػػدة .وتق ػػوـ بتموي ػػؿ المش ػػروع مؤسس ػػات أبي ػػاث .وم ارك ػػز أكاديمي ػػة ،منه ػػا وكال ػػة
التنميػػة العالميػػة السػػويدية  ,SIDAوالوكالػػة األميركيػػة لمتنميػػة الدوليػػة ,USAID

وو ازرة ال ارجية الهولندية ،إوافة إلى جامعة ميشيغاف األميركية.

ويقػوـ مػنه إسػتطبلع البػاروميتر األفريقػػي عمػى تػدبي نتػائ إسػتبيانات أرا مػػف

مسػ ػػة عشػ ػػر بمػ ػػدلا ومقارنتهػ ػػا وفػ ػػؽ أسػ ػػئمة م تممػ ػػة تتعمػ ػػؽ بالديمقراطيػ ػػة واألووػ ػػاع

اإلقتصػػادية .ويتوػػمف كػػؿ إسػػتبياف معمومػػات إرشػػادية يػػوؿ كيميػػة جمػػع المعمومػػات

بهػػدؼ إتايػػة فرصػػة متكافئػػة لكػػؿ م ػواطف بػػال (ذك ػ الر أو أنثػػى) ليكػػوف ل ػ صػػوت فػػي
العينػػة .ويكػػوف يجػػـ العينػػة المعتػػاد فػػي كػػؿ بمػػد  1200ش ػ ص  ،مػػع التنب ػ لجعػػؿ

العينة توـ نماذج مف عناصػر هامشػية أو فرعيػة ،واأل ػذ فػي عػيف اإلعتبػار إمكانيػة
زيػػادة أو نقصػػاف تمثيػػؿ فئػػات معينػػة وذلػػؾ عنػػد وزف المعطيػػات ككػػؿ والتوصػػؿ إلػػى

إيصائية عمػى النطػاؽ الػوطني .ويعتبػر هػذا اإلسػتطبلع نتيجػة ذلػؾ مسػيلا لتصػورات
البالغيف والبالغات في بمداف أفريقية معينة ،ثـ إج ار مقارنات لمتوصؿ إلى نتائ كميػة

ال يػػوؿ تصػػور النػػاس لمديمقراطيػػة
معينػػة .فمػػي  2001مػػثبل ,طػػرح اإلسػػتطبلع س ػؤا ل
في أثنى عشر دولة أفريقية ،وكاف السؤاؿ كالتالي:

.

يعتمد هذا القسم عمى دراسة نشرتها  UNDPتحت عنوان:
Governance indicators :A Users1 Guide,2005
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أا جواب مف هذر األجوبة هو األقرب إلى رأيؾس
أ -

إف الديمقراطية أفوؿ مف أا شكؿ مف أشكاؿ اليكـ

ب  -في بعض الياالت ،قد تكوف يكومة غير ديمقراطية ممومة.
ج  -بالنسبة إلى أش اص مثمي ،ليس لشكؿ اليكومة أهمية.

وكانت النتيجة أف  %66إ تػاروا أفوػمية الديمقراطيػة ،و  %13فوػموا اليكػـ غيػر
الديمقراطي ،و  %12عبروا عف عدـ أهمية شكؿ اليكـ ،وقػاؿ  %6أنهػـ اليعرفػوف

الجواب الصييل .

 )2بيت الحرية  Freedom Houseالمسح السنوي لمحرية :الحرية في العالم

وه ػػي مؤسس ػػة أميركي ػػة تقػ ػػوـ بقي ػػاس مق ػػدار التق ػػدـ فػ ػػي إيػ ػراز وتطبي ػػؽ اليريػ ػػات

السياسػػية منػػذ 1955ـ .وهػػي تعتمػػد فػػي تمويمهػػا عمػػى مؤسسػػات أميركيػػة ووكػػاالت

يكوميػػة ,كمػػا أف نتػػائ مقاييسػػها تسػػت دمها عمػػى نطػػاؽ واسػػع وكػػاالت األنبػػا ودور
األبياث ،وتنوا اليكومة األميركية إست دامها عند توزيع مساعداتها ال ارجيػة .ورغػـ

أف هذا المسل السنوا يغطي  192بمدال فجف نتائج تعتمد عمػى أرم عػدد ميػدد مػف
ال ب ار  .وهكذا فجف المنه المتبع يقوـ عمى التقويـ الميدد الذا يقػوـ بػ

بيػر معػيف

بن ػػا عم ػػى ع ػػدد م ػػف األس ػػئمة الت ػػي ص ػػاغها بيػ ػت اليري ػػة .وتنقس ػػـ ه ػػذر األس ػػئمة أو

المؤشػ ػ ػرات إل ػ ػػى ن ػ ػػوعيف :اليق ػ ػػوؽ السياس ػ ػػية واليق ػ ػػوؽ المدني ػ ػػة .وتتو ػ ػػمف اليق ػ ػػوؽ
السياسػ ػػية :العمميػ ػػة اإلنت ابي ػ ػة ،المشػ ػػاركة السياسػ ػػية والتعدديػ ػػة ,أدا اليكومػ ػػة ويػ ػػؽ
اإلقميات الدينية واألثنية والثقافية في تقرير مصيرها أو يرياتها .وتوـ الئيػة اليقػوؽ
المدنيػػة يػػؽ التعبيػػر والعقيػػدة ،يػػؽ التجمػػع والتنظػػيـ ،يكػػـ القػػانوف ،اليريػػات المرديػػة

والش صية مثؿ يؽ السمر ،وا تيار اإلقامة والعمؿ ويؽ التممؾ .ويعتمد بيت اليريػة

فػ ػػي إسػ ػػتقا معمومات ػ ػ عمػ ػػى تقػ ػػارير وسػ ػػائؿ اإلعػ ػػبلـ ،ومنشػ ػػورات المنظمػ ػػات غيػ ػػر
اليكوميػ ػػة والتيمػ ػػيبلت األكاديميػ ػػة ،واإلتصػ ػػاالت المهنيػ ػػة الش ص ػ ػية ،وزيػ ػػارة بعػ ػػض

المناطؽ .ويعمػد هػذا المػنه إلػى إوػما صػمات كميػة عمػى مؤشػرات ومتغيراتهػا (أا

تقسػػيمها إلػػى أج ػ از متعػػددة) وذلػػؾ عبػػر نظػػاـ رقمػػي يبػػدأ بنقطػػة الصػػمر كيػػد أدنػػى
ويصػػؿ إلػػى أربػػع نقػػاط كيػػد أعمػػى ،وذلػػؾ بتوزيعهػػا عمػػى ك ػؿ مػػادة مػػف م ػواد اليقػػوؽ
7
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السياسية أو المدنية .وبما أف المؤشرات السياسية تتكػوف مػف عشػرة أسػئمة ،فػجف أعمػى

نسبة .

رسم توضيحي لمنهجية بيت الحرية Freedom House
دليؿ المعدالت األولية أو ال اـ – اليقوؽ السياسية واليريات
المدنية – القيمة  ،المرتبة

اليقوؽ السياسية

()1

مجموع المعدالت االولي

القيمة

40-36

1

35-30

2

29-24

3

23-18

4

17-12

5

11-6

6

5-0

7

()2الحرية المدنية
مجموع المعدالت االولي

القيمة

60-53

1

52-44

2

43-35

3

34-26

4

25-17

5

16-8

6

7-0

7

( )3مرتبة البمد
المعدؿ المتوسط لميقوؽ السياسية والمدنية

المرتب /الترتيب

1الي 5

ير
ير جزئيال

3إلى 5.5

غير ير

 5.5إلى 7

يمكػػف أف ييصػػؿ عميهػػا بمػػدما هػػي  40نقطػػة فػػي يقػػؿ اليقػػوؽ السياسػػية مػػع
إسػػتثنا ات تتعمػػؽ بالسػؤاؿ يػػوؿ األقميػػات أو المئػػات المرعيػػة  ،و  60نقطػػة فػػي بػػاب
8
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اليقػػوؽ المدنيػػة .أا  4 x 10و  .4 x 15ثػػـ تػػتـ عمميػػة التوصػػؿ إلػػى متوسػػط

الػػرقميف ,وذلػػؾ بعكػػس قيمػػة األرقػػاـ وفػػؽ س ػمـ يبػػدأ مػػف ا إلػػى  .7فالبمػػد الػػذا يسػػجؿ

بل في باب اليقوؽ السياسية عبلمة ما بيف 36و 40يمنل نقطػة وايػدة ،أمػا البمػد
مث ل
بل فيمػػنل  5نقػاط فيكػوف البمػػد األوؿ
الػذا ييصػؿ عمػى عبلمػػة مػا بػيف 12و 17مػث ل

كامؿ اليرية ،والبمد الثاني ي الر جزئيال ،أما كؿ نسبة ما بػيف  5.5و  7فتػدؿ أف البمػد
ليس ي لار.

وسوؼ نعود إلى نقاش هذا المنه عند إ تيار المؤشرات المبلئمة لمووع العربي.

 -3مؤسسة الشفافية العالمية Transparency index

وهي مؤسسة مقرها برليف ،المانيا ،وتعني بنشر مقياس المساد عبر مؤشػرات تعتمػد

عمى تصور المواطف وشعورر بمد وجود المساد .مف هنا أسـ مقياس المؤشرات:
)Corruption perception index (cpi

وهو مقياس مركب أصبل ييتؿ مرك الز رئيسيال في النقاش الػدائر يػوؿ المسػاد وتقػوـ

منهجيت عمى توفير قاعدة معمومات أو معطيات ميددة يػوؿ تصػورات المسػاد دا ػؿ
بمداف معينة .ويردف مقيػاس مؤشػرات م ػر يقػيس ممارسػة المسػاد مػف قبػؿ األشػ اص
ارج بمدانهـ ويدعي الثاني مقياس دافعػي الرشػوة  BPTأو Bribe payers

index
وتقيس مؤشرات المساد إسا ة إستعماؿ السمطة العامة لمنافع اصة ،مثؿ تقديـ

الرشوة إلى الموظميف الرسمييف ،ومد إنتشار المساد في إست داـ األمػواؿ العامػة مػف

قبؿ السياسييف أو الموظميف الرسػمييف ،أو المجػؤ إلػى الرشػوة لميصػوؿ عمػى تػر يص
لئلستيراد أو التصدير.

ورغػ ػػـ أف مقي ػ ػػاس المس ػ ػػاد ال يمي ػ ػػز ب ػ ػػيف م ػ ػػا ي ػ ػػدعور "المس ػ ػػاد األدارا" و "المس ػ ػػاد

السياسي" ،فان يطمل إلى إعطا أهمية أكثر لمتمييز بيف األثنيف.

ولعؿ أهـ ما ي رج ب مقياس المساد هو تيديد "درجة المساد" ،وتشمؿ درجة المساد

قياس تكػرار ممارسػة المسػاد ،كميػة الرشػاو المدفوعػة أو األربػاح الكميػة التػي ييصػؿ
عميها المتعهدوف.
9
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وألف المقيػػاس مركػػب فهػػو يعتمػػد عمػػى نتػػائ مؤش ػرات عػػدد مػػف المؤسسػػات مثػػؿ

بي ػػت اليري ػػة ،والمنب ػػر اإلقتص ػػادا الع ػػالمي وغيره ػػا .وه ػػي تس ػػت دـ سػ ػممال أو مقياسػ ػال

مدرجلا بيف صمر وعشرة ،ييث تدؿ  10نقاط عمػى يالػة بغلغػة النظافػة وصػمر يالػة
بل ,نالت فنمندا  9.7ونيجيريا .1.4
بغلغة المساد .وفي نتائ مقياس  ، 2003مث ل

 World Values Survey (WVS) -4مسح القيم العالمية

ترعػػى جامعػػة ميشػػيغاف األميركيػػة هػػذا المقيػػاس الػػذا يسػػعى إلػػى سػػبر التغي ػرات

اإلجتماعية والثقافية والسياسية عمى نطاؽ عالمي .وينطمؽ المسل مف فروية مؤداهػا

أف نظػ ػػـ المتعتقػ ػػدات الجماهيريػ ػػة تتغيػ ػػر عمػ ػػى نيػ ػػو ينطػ ػػوا عمػ ػػى نتػ ػػائ إقتصػ ػػادية

وسياسية واجتماعية هامػة .ويغطػي المسػل  65بمػدلا  ،والمسػل مسػتمد مػف إسػتبيانات
في البمداف المعنية ييث يشترؾ مػا ال يقػؿ عػف ألػؼ شػ ص فػي عمميػة اإلسػتبياف أو

إج ار المقاببلت .ثـ تتـ عممية مقارن بيف الدوؿ والمناطؽ.

 -5المؤسسة الدولية لمديمقراطية واإلنتخابات (ايديا )IDEA

وهي مؤسسة سويدية تأسست في العاـ 1995ـ ،مف أجػؿ دعػـ الديمقراطيػة فػي

م تمػؼ بمػداف العػالـ .وتوػـ فػي عوػويتها ,وبالتػالي مصػادر تمويمهػا  23دولػة هػػي
أ سػػتراليا ،بارب ػػادوس ،بمجيكػػا ،بوتسػ ػوانا ،كنػػدا ،تش ػػيمي ،كوسػػتاريكا ،ال ػػدانمارؾ ،فمن ػػدا،
الهنػ ػػد ،موريتشػ ػػيوس ،ناميبيػ ػػا ،هولنػ ػػدا ،النػ ػػروي  ،البرتغػ ػػاؿ ،جنػ ػػوب أفريقيػ ػػا ،أسػ ػػبانيا،

السويد ،المانيا ،المكسيؾ ،والياباف ،وأربعػة أعوػا مشػاركيف وهػـ ،مؤسسػة الصػيافة

الدولي ػػة ( ، )IPIوالبرلم ػػانيوف م ػػف اج ػػؿ العم ػػؿ الع ػػالمي ( )PGPمؤسس ػػة يق ػػوؽ

اإلنسػػاف لػػدوؿ أميركػػا والشػػمافية الدولػػة ( )TIكمػػا أف لمؤسسػػة ايػػديا إهتمام ػال اص ػال

بالع ػ ػػالـ العرب ػ ػػي أنطم ػ ػػؽ ف ػ ػػي العػ ػ ػػاـ 1998ـ ،عب ػ ػػر إرس ػ ػػاؿ عػ ػ ػدد م ػ ػػف "البعثػ ػ ػػات

اإلستكشافية" ،وتوج هذا النشاط بعقد مؤتمر إقميمي في العاصمة السويدية ،سػتوكهولـ
فػػي 1999ـ  .وفػػي سػػنة  2003بػػدأت بنش ػػر د ارسػػات م تصػػة يػػوؿ عػػدد م ػػف
المواوػػيع المرتبطػػة بالديمقراطيػػة فػػي ثبلثػػة بمػػداف عربيػػة هػػي األردف والػػيمف ومصػػر.

وركػػزت فػػي هػػذر الد ارسػػات وبالتعػػاوف مػػع منس ػؽ إقميمػػي مقػػيـ فػػي بيػػروت ,وبمشػػاركة
"ش ػػبكة المنظم ػػات العربي ػػة غي ػػر اليكومي ػػة لمتنمي ػػة ( ، )ANNDعم ػػى (أ) القػ ػوانيف
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والػػنظـ اإلنت ابيػػة( .ب) تعزي ػز مشػػاركة النسػػا السياسػػية(.ج) األي ػزاب السياسػػية.

()3

كما نشرت في سنة  2000مم صال لوقائع مداوالت الطاولة المستديرة التػي يوػرها
ب ار مف ست دوؿ عربية ،تونس ،لبناف ،المغرب ،مصر  ،االردف ،اليمف.

وقد قمػت بزيػارة مقػر ايػديا فػي نيسػاف /ابريػؿ  ،2005وعقػدت إجتماعػلا يوػرر

عػػدد مػػف العػػامميف فػػي المؤسسػػة :كػػاريف فػػوغ  Karen Foggاألمين ػة العامػػة
ومس ػػاعدتها ورئ ػػيس دائػ ػرة المش ػػاريع م ػػا س ػػيمو توماس ػػولي ومنس ػػؽ البػ ػرام الرئيس ػػي

اوزياس تونغو ار وغيرهـ

وقد قمت بتقديـ شرح مقتوب لمشروع تقريػر يالػة الديمقراطيػة ,وأجبػت عمػى عػدد

مف األسئمة ،ثـ د منا في يوار متشعب يوؿ المؤشرات.

وأوؿ ماأسػترعى إنتبػػاهي أف ايػػديا تموػؿ التقػػويـ الكيمػػي عمػػى البيانػػات الكميػػة فػػي

قيػػاس الديمقراطيػػة فػػي البمػػداف التػػي تدرسػػها .وقػػد شػػريت األمينػػة العػػاـ وجهػػة نظرهػػا

بقولهػػا أف النس ػب المئويػػة واألرقػػاـ والجػػداوؿ األيصػػائية كثي ػ لار مػػا ت مػػؽ فػػي إعطػػا

ص ػػورة ييػ ػ ومتيركػ ػ ع ػػف األوو ػػاع دا ػػؿ البم ػػد ص ػػايب الش ػػأف .وت م ػػؽ األرق ػػاـ

اليسابية تبعلا لذلؾ إنطباعلا اطئلا عف كيمية ممارسة الديمقراطية ودرجة يوػورها أو

غيابها .أما التيميؿ السياسي المستند إلى مؤشرات دقيقة فهػو ويػدر قػادر عمػى التقػاط
الش ػػروط المس ػػبقة لمديمقراطي ػػة ،ووص ػػؼ عممي ػػة بن ػػا الديمقراطي ػػة كمس ػػار ف ػػي إط ػػار

األنظمة السياسية والمؤسسات.

ونتيج ػػة ه ػػذا اليػ ػوار يص ػػمت ل ػػدا قناع ػػة أف مؤشػ ػرات اي ػػديا تصػ ػمل ألف تك ػػوف

نموذجال إلست دام مف قبؿ منظمات المجتمع المدني سوا في إعداد تقارير يوؿ بمػد
معيف أو في مياولة إيجاد أداة مباشرة لتقويـ فعالية العمؿ الديمقراطي عمػى أكثػر مػف
ص ػػعيد .وق ػػد وافق ػػت المؤسس ػػة ف ػػي إط ػػار اإلجتم ػػاع الم ػػذكور أع ػػبلر عم ػػى إس ػػت داـ

مؤشراتها مف قبؿ "تقرير يالة الديمقراطية فػي البمػداف العربيػة" ،أو تعػديمها بمػا يػتبل ـ

مع أوواعنا  ،وذلؾ بعد التنوي بالمصدر األساسي.

)(3

تقرير موجز عن مشروع الديمقراطية في العالم العربي ،المؤسسة الدولية لمديمقراطية واألنتخابات 2004م،
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فم ػ ػػا ه ػ ػػي ه ػ ػػذر المؤشػ ػ ػراتس وم ػ ػػا ه ػ ػػو الم ػ ػػنه ال ػ ػػذا يي ػ ػػدد مو ػ ػػامينها وت ػ ػػوزع

عناصػػرها()4س تقػػوـ منهجيػػة مؤشػ ػ رات المؤسسػػة السػػويدية عم ػػى وػػرورة إج ػ ار تق ػػويـ
لمديمقراطية إنطبلقلا مف التطورات التي يدثت في عدد مف القارات منذ أنهيار األتياد

السػػوفياتي .وأتػػت هػػذر المؤش ػرات تمبيػػة لمرغبػػة فػػي تقػػديـ "يسػػف أدا " ال ػػديمقراطيات
الجديدة أو الناشئة" ،وقياس مد التقدـ الذا تـ إيػ ارزر بالمعػؿ" ،ثػـ تيديػد المشػكبلت

التي تعانيها "الديمقراطيات اليديثة النشأة".

بكممات ا ر  ،تم وػت هػذر الموجػ الجديػدة عػف أنظمػة متعػددة تػدعى إنتسػابها

إلػػى العمػػؿ الػػديمقراطي ومؤسسػػات  ،غيػػر أنهػػا لػػـ تك ػف فػػي معظػػـ األييػػاف قػػادرة عمػػى

تجػػاوز االع ػػبلف الرس ػػمي البي ػػت ،ب ػػدوف اإلهتم ػػاـ ب ػػاألدا المعم ػػي وت ػػو ي األس ػػتجابة
لممعان ػػاة اليومي ػػة لممػ ػواطنيف .تقػ ػوؿ نشػ ػرتها ف ػػي طبعته ػػا العربي ػػة ":وأص ػػبل المواطن ػػوف

يشعروف في جميػع البمػداف بػأف الكثيػر مػف القػ اررات الهامػة وال اصػة بتيسػيف أسػموب
معيشػػتهـ لػػـ تعػػد وػػمف قػػد رة اليكومػػات المنت بػػة  ،بػػؿ رجػػت إلػػى مػػا و ار يػػدود

الدولػػة :إلػػى المنظمػػات الدوليػػة والشػ ػركات المتعػػددة الجنسػػيات  ،وأصػػبيت "ت و ػػع
لو ػػرورات العولم ػػة واألسػ ػواؽ العالمي ػػة"

()5

وتق ػػوؿ أف اله ػػدؼ م ػػف مؤشػ ػراتها الجدي ػػدة

ي دـ عددال مف األهداؼ بالنسبة إلى مواطني الدولة التي يتـ فيها التقويـ:

 - 1المساهمة في رفع وعي الجمهور بطبيعة الديمقراطية ومعاييرها .

 - 2تيديػد نقػاط الوػعؼ والقػوة عبػر تقػديـ دليػؿ منػتظـ ألرم الجمهػور يػوؿ كيميػػة
اليكـ الذا ي وع ل .

 - 3اإلسهاـ في الجدؿ العاـ يوؿ اإلصبلح وتيديد أولويات .
()6

 - 4تقديـ أداة إلج ار تقويـ فعالية اإلصبلح السياسي

.

وتمت صياغة هذر المؤش ارت لتنطبؽ عمى "البمداف المتطورة أو النامية أو الديمقراطيػة
اإلنتقالية" عمى يد سوا .

IDEA Hand book on Democracy Assessment Kluwer Low
)international,theHague-London-NewYork,2002 (4
) (5ايديا ،تقييم الديمقراطية ،د.ت.ص.1
)(6

المصدر نفسة ص 5

12

مسودة يستفاد منها في البحث العممي وال يجوز التصرف فيها بأي شكل.
www.arabsfordemocracy.org

وتعمد هذر المؤشرات إلى اإلنطبلؽ مف مبادئ الديمقراطيػة األساسػية المتمثمػة فػي

سػ ػػيطرة الشػ ػػعب عمػ ػػى الق ػ ػرار العػ ػػاـ الػ ػػذا تت ػ ػوالر مؤسسػ ػػات معينػ ػػة ،و"المسػ ػػاواة بػ ػػيف

المواطنيف في ممارسة تمؾ السيطرة" .ولكي يتـ تيقيؽ هذيف المبدأيف (سيطرة الشػعب

ومسػػاواة الم ػواطنيف) ال بػػد مػػف وجػػود قػػيـ توسػػطية Mediating values

لتجسيد هذيف المبدأيف مف النايية العممية .وتتمثؿ هذر القيـ في كػؿ مػف :المشػاركة ،

التمػػويض ،التمثيػػؿ ،المسػػؤولية ،الشػػمافية ،اإلسػػتجابة والتوػػامف .وتنطػػوا هػػذر القػػيـ

عمػػى "متطمبػػات"  Requirements.أو مسػػتمزمات لكػػي تصػػبل قابمػػة لمقيػػاس.
وتكػػوف هػػذر المسػػتمزمات اإلج ػ ار ات العمميػػة التػػي يمكػػف إتباعهػػا أو اإلج ػ ار ات الت ػي

ت ػػؤدا إل ػػى إو ػػما الص ػػمة العممي ػػة عم ػػى ه ػػذر الق ػػيـ .أم ػػا المؤسس ػػات فه ػػي الوس ػػائؿ
واألدوات التي يؤدا إستعمالها واست دامها إلى تيقيؽ هذر القيـ التوسطية.

* فيما يمي رسـ إيوايي لترابط هذر العممية الثبلثية:
المتطمبات /المستمزمات

القيـ التوسطية
المشاركة

-

اليؽ في المشاركة

-

المؤسسات ال اصة بالمشاركة

-

وسائؿ التطبيؽ  /المؤسسات
-

االمكانيات والقدرة عمى المشاركة

والمدنية

ثقافة اصة بالمشاركة

واإلجتماعية

-

نظػ ػػاـ اليقػ ػػوؽ السياسػ ػػية
اليقػ ػ ػ ػ ػ ػػوؽ اإلقتص ػ ػ ػ ػ ػ ػػادية
اإلنت اب ػػات  ،األيػ ػزاب ،

المنظمات غير اليكومية

التمويض

-

مصادقة الدستور

-

سيطرة الموظميف التنميذييف المنت بيف

-

إ تيار البرام وأصياب المناصب

عمى الموظميف التنميذييف غير المنت بيف

-

التمثيؿ

لمرا العاـ
أ
-

-

تعميـ المواطنة

-

اإلستمتا ات

-

انظمة ووع لممسػؤوليف

-

إنت ابات يرة ونزيهة

المنت بيف

نظػػاـ تش ػريعي يمثػػؿ التيػػارات الرئيسػػة

-

نظاـ إقتراعي ويزبي

تمثيؿ كافة المؤسسات العامة لمتركيبة

-

سياسات واوية لدعػة

اإلجتماعية لممقترعيف

-

قوانيف ود التمييز

يقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؽ األقميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

(

affirmative

)action policies

المسؤولية أو المسا لة

-

ط ػػوط واو ػػية لممس ػػؤولية القانوني ػػة

والماليػ ػ ػػة والسياسػ ػ ػػية لمتاكػ ػ ػػد مػ ػ ػػف االدا المعػ ػ ػػاؿ

واالميف لم دمة العامة ونزاهة القوا

-

السمطات
-

مستقم
-

يك ػ ػػـ الق ػ ػػانوف وفص ػ ػػؿ
وج ػػود عممي ػػة مياس ػػب
وجػ ػػود معػ ػػايير قانونيػ ػػة

قابمة لمتطبيؽ
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-

وجػ ػػود سػ ػػمطات تػ ػػدقيؽ

-

تشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريع يريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

برلمانية فاعمة
الشمافية

-

و ػ ػ ػػوع اعم ػ ػ ػػاؿ اليكوم ػ ػ ػػة لمراقب ػ ػ ػػة

اإلستجابة

-

إمكانية وصوؿ اليكومة إلى النا بيف

تشريعية وجماهيرية

والقطاع ػػات الم تمم ػػة لمػ ػ أرا العػ ػاـ عن ػػد ص ػػياغة
السياسات وتنميذها أو عند تقديـ ال دمات

المعمومات
-

اجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ار ات منتظم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

-

أصبلح قانوني فعاؿ

وممتوية لؤلستشارة العامة
-

مف الشعب
التوماف

-

التسامل بلؿ ال بلفات الدا مي

دع ػ ػ ػ ػ ػػـ اليكوم ػ ػ ػ ػ ػػات الديمقراطي ػ ػ ػ ػ ػػةفي

ال ارجودعـ كماح الشعوب مف اجؿ الديمقراطية

وسائؿ إعبلـ مستقمة

قػػرب اليكومػػة الميميػػة

-

تعم ػػيـ اليق ػػوؽ المدني ػػة

-

القانوف العالمي ليقوؽ

ويقوؽ االنساف
االنساف
-

االمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ المتيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة

والوكاالت اال را
-

المنظمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات غي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر

اليومكونية الولية

مف هنا فجف مبدأا سيطرة الشعب والمسػاواة السياسػية يشػكبلف المنطمػؽ األساسػي

لصياغة منهجية تقويـ الديمقراطية .أما كيمية تيويؿ هذيف المبدأيف إلى عمميػات ييػة
فبل بد مف النظر في المستمزمات المشتقة مػف القػيـ التوسػطية التػي تتػيل عبػور المبػدأ

مف عالـ المماهيـ إلػى أرض الواقػع العممػي .فالمسػا لة مػثبلل معناهػا أف الػذيف ييتمػوف
مناصب عامة يتيمموف مسؤولية أعمػالهـ وتجػرا مياسػبتهـ إذا أسػا وا التصػرؼ ،أو
أهمموا القياـ بواجباتهـ كاممة أو أ مقوا في اإلوطبلع بمسػؤولياتهـ .أا أف المياسػبة

أو المسػػا لة تػػتـ بعػػد القيػػاـ بعمػػؿ مػػا .أمػػا األسػػتجابة فتنط ػوا عمػػى وجػػود إج ػ ار ات

ػرا العػػاـ وأصػػياب المصػػالل قبػػؿ إق ػرار سياسػػة مػػا أو إيػػداث
منتظمػػة إلستشػػارة الػ أ
تشريع جديد بييث يكوف موموف القرار أو التشريع يعكس إلى يد بعيػد أولئػؾ الػذيف
يعنيهـ األمر ،أو يطالهـ تطبيق .

ويجػ ػػرا التق ػ ػويـ وفػ ػػؽ إطػ ػػار ربػ ػػاعي ينقسػ ػػـ إلػ ػػى أربػ ػػع عشػ ػػرة منظمػ ػػة فػ ػػي أربػ ػػع

مجموعات أو كتؿ .أما اإلطار الرباعي فيوـ  -1:المواطنة ،القانوف واليقػوؽ-2 .
اليكومػػة تمثػػيبلل ومياسػػبة أو مسػػا لة -3 .المجتمػػع المػػدني والمشػػاركة الشػػعبية-4.
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الديمقراطيػػة ف ػػي الع ػػالـ األوسػػع .فتي ػػت البن ػػد األوؿ تنػػدرج المواوػ ػيع التالي ػػة :ممه ػػوـ
المواطنػػة والجنس ػػية الوطني ػػة  ،يك ػػـ الق ػػانوف ،اليقػ ػوؽ المدني ػػة  ،اليق ػػوؽ اإلقتص ػػادية

واإلجتماعيػة .والسػؤاؿ الػػذا يطريػ التقػػويـ يػوؿ بنػد المواطنػػة هػو التػػالي " :هػؿ ثمػػة
إتم ػػاؽ ع ػػاـ ي ػػوؿ المواطنػ ػة المش ػػتركة ب ػػدوف تميي ػػزس" ،ولئلجاب ػػة عم ػػى السػ ػؤاؿ تقت ػػرح
المنهجية القياـ بالعمميات التالية:

 - 1اليصوؿ عمى قاعدة معمومات ذات صمة بالمووػوع مثػؿ فيػص القػوانيف التػي
تيكـ اليصوؿ عمى الجنسية ،ومف هو مؤهػؿ لػذلؾ ،واألنظمػة المتبعػة والمػدة الزمنيػة
لميصػوؿ عميهػا .ثػػـ هػؿ يوجػد تمييػػز بػيف المواطنػة الجزئيػػة والمواطنػة الكاممػة أو بػػيف
الرجاؿ والنسا في كيمية اليصػوؿ عميهػا .ثػـ اإلنتقػاؿ بعػد ذلػؾ لمعاينػة كيميػة تطبيػؽ

هػػذر الق ػوانيف عممي ػال بن ازهػػة وبػػدوف ميابػػاة .وبعػػد هػػاتيف العمميتػػيف  ،التاكػػد مػػف وج ػود
مؤش ػرات سػػمبية يػػوؿ إقصػػا فئػػات معينػػة ،أو إد ػػاؿ تصػػنيؼ مػػف نػػوع مواطنػػة مػػف
الدرجة الثانية الػ  ....ويمكػف اليصػوؿ عمػى هػذر المعمومػات مباشػرة إذا تػوفر فريػؽ
عمػػؿ ميم ػػي قػػادر عم ػػى إس ػػت بلص معطيػػات مي ػػددة أو عب ػػر اإلسػػتناد إل ػػى بيان ػػات

وتقارير مؤسسات عالمية مثؿ هيئة العمو الدولية أو منظمات األمـ المتيدة.

وقػػد طبقػػت المؤسسػػة السػػويدية  ،ايػػديا ,منهجيتهػػا هػػذر عمػػى ثمػػاني دوؿ هػػي

ب ػ ػػنغبلدش ،والس ػ ػػممادور ،وايطالي ػ ػػا ،وكيني ػ ػػا ،وم ػ ػػاالوا ،ونيوزيمن ػ ػػدا ،والبي ػ ػػرو ،وكوري ػ ػػا

الجنوبيػػة .وقػػاـ مواطنػػوف مػػف هػػذر الػػدوؿ بػػجج ار التقػػويـ بانمسػػهـ ( .)7ويقػػوؿ ميػػرر
التقرير النهائي أف األسئمة صيغت وفؽ نمط يسمل بػجج ار المقارنػة النسػبية  ،عاكسػة

بػػذلؾ الممهػػوـ القائػػؿ أف الديمقراطيػػة هػػي تدرجيػػة ،أا ليسػػت كػػؿ شػػي أو ال شػػي .

ويبدأ التقرير عف بنغبلدش ،مثبل ,بمقدمة مقتوبة عف الووػع اإلقتصػادا والسياسػي

والثقافي واإلجتماعي لمببلد مع لميػة م تصػرة عػف تاري هػا منػذ نيمهػا اإلسػتقبلؿ ،مػع
ال لمؤشرات
التشديد عمى تاري ها السياسي في ميداف الديمقراطية .ثـ يورد التقرير جدو ل

)(7أنظر IDEA, the status as Democracy .Democracy Assessment in Eight
Nations Around the world, kluwer Law international, the Hague-London
–New York,2002
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بل عػ ػػف م ػ ػػر تقري ػػر التنميػ ػػة البش ػ ػرية لؤلمػ ػػـ
ب ػػنغبلدش اإلجتماعيػ ػػة – اإلقتصػ ػػادية نقػ ػ ل

المتيدة  .ويوـ الجدوؿ المػذكور أرقامػال ميػددة يػوؿ الػد ؿ القػومي  ،عػدد السػكاف،
مع ػػدؿ نم ػػو الس ػػكاف ،د ػػؿ الم ػػرد ،الػ ػديوف ال ارجي ػػة ،نمق ػػات ال ػػدفاع ،اإلنم ػػاؽ عم ػػى

ال ػدمات اإلجتماعيػػة ،متوسػط العمػػر المتوقػع ,ميػػو األميػة وغيرهػػا .ثػـ يشػػرع التقريػػر

بعد ذلػؾ باإلجابػة عمػى أسػئمة المؤشػرات التػي ذكرناهػا سػابقال .وال تتعػد اإلجابػة عػف

كؿ مؤشر أكثر مػف ثػبلث فقػرات ،تصػؼ كػؿ مػا يتعمػؽ بيقػوؽ المػواطنيف ،السياسػية
واإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية .فتيػت البنػد أو المؤشػر ال اربػع عشػر والػذا يتنػاوؿ

"األبعػ ػػاد الدوليػ ػػة لمديمقراطيػ ػػة" ،تبػ ػػدأ اإلجابػ ػػة كمػ ػػا يمػ ػػي":أف إعتمػ ػػاد لبػ ػػنغبلدش عمػ ػػى
المعونػػات ال ارجيػػة يوػػعؼ ووػػعها الػػدولي " ...ولكن ػ يشػػير مػػف ناييػػة أ ػػرا أف

لب ػ ػػنغبلدش" س ػ ػػجبلل فػ ػ ػي مناهو ػ ػػة التميي ػ ػػز العنص ػ ػػرا (جن ػ ػػوب أفريقي ػ ػػا) ،ومسػ ػ ػػاندة
الممس ػػطينييف ،والمس ػػاهمة ف ػػي عممي ػػات الس ػػبلـ لؤلم ػػـ المتي ػػدة والعم ػػؿ عم ػػى إس ػػتعادة
الديمقراطي ػػة .وت ػػدؿ عو ػػويتها م ػػؤ لار ف ػػي مجم ػػس األم ػػف الت ػػابع لؤلم ػػـ المتي ػػدة عم ػػى

اإليتراـ الذا تمقار في ال ارج".

وبعػػد أف قػػدـ التقريػػر كػػؿ دولػػة عمػػى يػػدة عمػػد فػػي النهايػػة إلػػى إج ػ ار مقارنػػات

فيما بينها .فمي يقؿ معاممة األقميػات تقػدـ الد ارسػة قػوائـ عػف ووػع األقميػات فػي كػؿ
بمػد ،وفػؽ التصػػنيمات ااتيػة :نػػوع أو نمػط األقميػة :مػػف سػكاف الػػببلد األصػمييف ،دينيػػة

أو أقمي ػػة قومي ػػة ،نس ػػبتها العددي ػػة مقارنػ ػة بمع ػػدؿ مجم ػػوع الس ػػكاف ،توزعه ػػا الجغ ارف ػػي،
وو ػػعها الق ػػانوني  /السياس ػػي  ،ه ػػؿ ه ػػي او ػػعة لمتميي ػػز ف ػػي الوق ػػت الياو ػػر  ,أـ
وعت لمتمييز في الماوي.

جر يوار مع عدد مػف المسػؤوليف
وبعد التمعف في منهجية المؤسسة السويدية وا ا

فػػي أقسػػامها وادارتهػػا ،تجػػد هػػذر الد ارسػػة أف قسػػـ المؤش ػرات الثػػاني المتعمػػؽ بػػالمجتمع
المدني والذا أشرنا إلي في المقدمة سيعتمد المنهجية نمسها مع

إج ار بعض التعديبلت المرتبطة باألوواع العربية ال اصة.

 - 6مؤسسة برتمزمان Bertelsmann Foundation
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عقػ ػػد كاتػ ػػب الد ارسػ ػػة فػ ػػي ال اربػ ػػع عشػ ػػر مػ ػػف شػ ػػباط  /فب اريػ ػػر  2005سمسػ ػػمة مػ ػػف
اإلجتماعػػات مػػع عػػدد مػػف المسػػؤوليف والبػػايثيف فػػي مؤسسػػة برتمزمػػاف األلمانيػػة فػػي

مقرهػػا وذلػػؾ بنػػا ل عمػػى الق ػرار الػػذا أت ػػذر فريػػؽ عمػػؿ "تقريػػر يػػاؿ الديمقراطيػػة فػػي
البمداف العربية" ،وذلؾ أثنا إجتماعنا الذا أنعقد في بيروت عمى إمتداد يػومي -2
 3كانوف الثاني  /يناير  .2005وبعد أف أجريت اإلتصاالت مػع بعػض المسػؤوليف

في المؤسسة وشػريت لهػـ أهػداؼ فريػؽ العمػؿ إلعػداد مؤشػرات الديمقراطيػة العربيػة،

سافرت إلى ألمانيا وعقدت بنػا ل عمػى ذلػؾ إجتماعػا فػي الصػباح وػـ كػبلل مػف مػديرا
برنػػام العبلقػػات الدوليػػة فػػي المؤسسػػة الػػدكتور هوكػػا هارتمػػاف والس ػيدة سػػبينا دونػػر
رئيسػػة البرنػػام  ،إوػػافة إلػػى كريستشػػياف بيتػػر هانمػػت ميػػرر تقريػػر الشػػرؽ األوسػػط

وأفريقيا الشمالية الذا يصدر عف المؤسسة وانوـ إلى اإلجتمػاع بعػد الظهػر الػدكتور

مارتف بروسيس  Martin Brusisالبايث في مؤسسة برتمزماف ورئيس مركػز
دراسات السياسية التطبيقية في جامعة ميوني األلمانية .والجػدير بالػذكر أف المؤسسػة

والمركػػز يتعاونػػاف فػػي يقػػوؿ متعػػددة وينسػػقاف أعمالهمػػا لنشػػر األبيػػاث واعػػداد ب ػرام

البي ػػث .وق ػػد تركػ ػ ز النق ػػاش ف ػػي جمس ػػات الص ػػباح وبع ػػد الظه ػػر عم ػػى فك ػػرة ص ػػياغة

مؤشػػرات عربيػػة وكيميػػة اإلسػػتمادة مػػف منهجيػػة المؤسسػػة والمقػػاييس التػػي تتبعه ػا فػػي
مؤش ػراتها التػػي تقػػع تيػػت عن ػواف

Bertelsmann transformation

 indexأو مقياس برتمزماف لمتيوؿ .وتولى الذيف يوروا اإلجتماع شرح العناصر

الثبلثة التي يتكوف منها المقياس أو يدور يولها في صياغت النهائية .وهػذر العناصػر

هػي ( )1مقيػػاس ووػػع الديمقراطيػػة  )2(,status indexمؤشػرات إتجاهػػات
الديمقراطي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة index

الديمقراطية.management index

 )3( ,trendsمقي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس إدارة

و صصػػنا جمسػػة بعػػد الظهػػر فػػي معظمهػػا لمووػػع العربػػي وامكانيػػة تيول ػ إلػػى

الديمقراطي ػػة ،وكيمي ػػة ص ػػياغة مؤشػ ػرات لقي ػػاس هػ ػذا التي ػػوؿ ،وقب ػػؿ تم ػػيص النق ػػاط

األساسػػية لمقيػػاس التيػػوؿ المػػذكور وتبريػػر إسػػت دامها فػػي مؤش ػراتنا العربيػػة ،أر أف
مف المميد إيراد بعض المعمومات األساسية المتعمقة بالمؤسسة وكيمية عممها.
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تأسست برتمزماف في  1977مف أجؿ تاميف قاعدة معمومات يوؿ العوامؿ

التػػي تػػؤدا إلػػى نجػػاح أو فشػػؿ بعػػض المجتمعػػات فػػي التيػػوؿ السػػممي والطػػوعي إل ػى

الديمقراطيػػة ،وذلػػؾ عبػػر تسػػهيؿ عمميػػة إسػػت بلص الػػدروس المسػػتندة إلػػى معطيػػات

عينية مف قبؿ صانعي القرار ،إوافة إلى اإلسهاـ في تيسيف إستراتيجيات المستقبؿ.

وتػػؤدا ه ػػذر المؤسسػػة عممه ػػا فػػي ه ػػذا المجػػاؿ بالتع ػػاوف مػػع مرك ػػز أبيػػاث السياس ػػة

التطبيقيػة center for Applied Policy Researchفػي جامعػة

ميوني األلمانية .

واوافة إلى الهدؼ المذكور أعبلر ،تعتبر المؤسسة أف إسهامها الرئيسي يػتـ فػي

يقؿ جديد كميلا بالمقارنة مع مراكز أبيػاث شػبيهة مثػؿ بيػت اليريػة Freedom

 Houseف ػي الواليػػات المتيػػدة ،أو ( )IDEAايػػديا فػػي السػػويد.وهػػذا اليقػػؿ هػػو
صػػياغة مؤش ػرات لقيػػاس كيميػػة إدارة التيػػوؿ أو األنتقػػاؿ إلػػى الديمقراطيػػة ،أا قيػػاس

أدا قيػادة السػػمطة السياسػػية وكيميػة تعاممهػػا مػػع متغيػرات التيػػوؿ الػديمقراطي .ويعنػػي
ذلؾ في ميصمة األمر التركيز عمى الدوؿ والمجتمعات التي لـ تصبل بعد ديمقراطية

عمػى نيػو كامػؿ ،أو تمػؾ التػي لمػا تػزؿ تبػذؿ جهودهػا مػف أجػؿ بنػا ديمقراطيػة مبنيػػة
عمػػى إقتصػػاد السػػوؽ .وال بػػد مػػف التشػػديد فػػي هػػذا السػػياؽ ،أف المؤش ػرات ت ػربط عمػػى
نيػػو تمقػػائي بػػيف الديمقراطيػػة السياسػػية ،ويريػػة األعمػػاؿ واقتصػػاد السػػوؽ ،معتب ػرة أف

األولى ال تقػوـ بػدوف األ ػر  ،والعكػس بػالعكس .غيػر أنهػا مػف جهػة م ػر تأ ػذ فػي

عيف اإلعتبػار معػايير العػدؿ اإلجتمػاعي والمػرص اإلقتصػادية المتسػاوية ووجػود نظػاـ
ػ ػػدمات إجتماعي ػ ػػة متط ػ ػػور .وي ػ ػػدم المقي ػ ػػاس الع ػ ػػاـ ب ػ ػػيف ترتي ػ ػػب تقويم ػ ػػات نوعي ػ ػػة

 qualitativeوميصػ ػ ػػبلت كميػ ػ ػػة  quantitativeادا مئػ ػ ػػة وسػ ػ ػػتة

عشػػر بمػػدال فػػي مريمػػة نمػػو أو أنتقػػاؿ نيػػو الديمقراطيػػة .كمػػا تقػػيس المؤشػرات الووػػع
ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراهف لمديمقراطيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة و

إقتصػػاد السػػوؽ ف ػػي بمػػد معػػيف واتجاه ػػات التطػػور عبػػر مريم ػػة تغطػػي مسػػة أعػ ػواـ

بكاممهػػا ،ثػػـ تع ػرج عمػػى نوعيػػة هػػذا اادا كمػػا مػػر معنػػا سػػابقال .وتعتبػػر المؤسسػػة أف

لمقياسها مصداقية نابعة مف طريقة وزنها لكؿ مؤشػر ،والمعػايير التػي يقػوـ عميهػا كػؿ
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مؤشر عمى يدة .كما تر أف مقياسػها يػؤدا إلػى إن مػاض نسػبة ال طػأ وذلػؾ بزيػادة
عػػدد األسػػئمة وتوزيعهػػا عبػػر مواوػػيع متشػػعبة تتعػػد اليقػػؿ السياسػػي أو اإلنت ػػابي
البيت.

وفيمػػا يمػػي عػػرض مػػوجز لهػػذر المؤش ػرات وكيميػػة وزنهػػا واسػػت دامها ( )8يهػػدؼ

مقياس برتمزماف إلى تيميؿ كيمية ومد سعي البمداف النامية والتػي فػي طػور اإلنتقػاؿ
لتوجي ػ التغيػػر اإلجتمػػاعي الع ػاـ نيػػو "الديمقراطيػػة الدسػػتورية واقتصػػاد سػػوؽ يتيم ػى

بالمسؤولية اإلجتماعية".

ويتكوف المقيػاس مػف معيػاريف لترتيػب قيمػة المؤشػرات  ,Rankingومؤشػر

عاـ لقياس التوجهات المستندة إلى تيميؿ معمؽ لووع(  ) 119بمدلا .وتبػيف سمسػمة

الترتيػػب أو المنزلػػة يػػاؿ تطػػور الديمقراطيػػة واقتصػػاد السػػوؽ فػػي بمػػد معػػيف (مقيػػاس

الووع) ،إوافة إلى اادا األدارا لقيادة البمد السياسية (مقياس االدارة) .أمػا مؤشػر

األتجار فيصؼ التوج العػاـ لتطػور البمػد الػديمقراطي واإلقتصػادا .ويقتصػر المقيػاس

نيو كامؿ.
عمى الدوؿ التي لـ تصبل بعد ديمقراطية أو تتمتع بجقتصاد ير عمى ل
مفاهيم التحميل والقياس

يعتب ػػر المقي ػػاس أف الديمقراطي ػػة الدس ػػتورية ه ػػي يك ػػـ الق ػػانوف وفص ػػؿ الس ػػمطات

التشػ ػ ػريعية والتنميذي ػ ػػة والقو ػ ػػائية بييػ ػ ػث تػ ػ ػوازف وتو ػ ػػبط بعو ػ ػػها بعوػ ػ ػال .كم ػ ػػا أف

الديمقراطيػة تتعػزز عبػر تمثيمهػا لممصػػالل المتعػددة والثقافيػة السياسػية .كمػا أف ممهػػوـ

إقتصػػاد السػػوؽ الػػذا يتيمػػى بالمسػػؤولية اإلجتماعيػػة ال يقتصػػر عمػػى األس ػواؽ الي ػرة
ويقػػوؽ الممكيػػة ،بػػؿ يتعػػد ذلػػؾ إلػػى العدالػػة اإلجتماعيػػة ،والمسػػؤولية والقػػدرة عمػػى
الثبػػات واألسػػتم اررية .وهكػػذا فػػجف هنػػاؾ مقياس ػلا وايػػدلا يػػدم بػػيف الديمقراطيػػة واقتصػػاد

السػػوؽ وهػػو مقيػػاس الووػػع اليػػالي  status indexويرمػػز إلػػى الديمقراطيػػة

القائمة عمى إقتصاد السوؽ.

وال تعني التنمية مجرد النمو اإلقتصادا بؿ تشمؿ إيولا القوا عمى المقر جنبلا

إلػػى جنػػب مػػع توسػػيع يريػػة العمػػؿ واإل تيػػار ألكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف السػػكاف .ولػػذلؾ
)(8انظر Bertelsmann Transformation Index 2006 version 7.12.04,
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يغػػدو التيػػوؿ هنػػا عمميػػة تغيػر إجتمػػاعي ،موجهػػة سياسػػيلا وشػػاممة ،وهػػي اإلنتقػػاؿ مػػف
نظاـ سمطوا في إتجار ديمقراطية قائمة عمى إقتصاد السوؽ.

وتب ػػرز فػ ػػي هػ ػػذا المجػ ػػاؿ أهميػ ػػة قيػ ػػاس األدا المعمػ ػػي ألولئػ ػػؾ الػ ػػذيف يوػ ػػطمعوف

بمهمات اإلنتقاؿ أو األشراؼ عمى مرايمها .ولػذلؾ يوجػد مقيػاس ممػرد لػؤلدا األدارا
وهو يشير إلى أدم القيادة السياسية وقػدرتها ومػد مياسػبتها أو مسػا لتها .وال تعنػي
القيادة السياسية اليكومات والن ب السياسػية فقػط ،بػؿ تشػمؿ الهيئػات غيػر اليكوميػة

ومتزيػػدال فػػي عمميػػة التيػػوؿ .وبكممػػات أ ػػر إج ػ ار تقػػويـ لمػػا
ا
التػػي تمعػػب دو الر مهم ػال

أصػ ػػبل يعػ ػػرؼ بػ ػػاليكـ الجي ػ ػد وفػ ػػؽ معػ ػػايير تبػ ػػدأ بجتبػ ػػاع سياس ػ ػات تنسػ ػػجـ مػ ػػع بنػ ػػا

ديمقراطية ذات إقتصاد ير ,وتدير التطور والتيوؿ بمعاليػة وتسػت دـ المػوارد المتػوفرة

بكما ة ،وتنشي إجماعال يوؿ اإلصبلح في المجتمع وتعرؼ كيؼ تتعاوف مػع شػركا
لها في المييط الدولي.

وهكذا يعمد المقياس إلى ترجمة هذر المماهيـ إلى أبعاد ،ومعايير وأسئمة.

أما األبعاد فهي:

- 1الديمقراطية.

- 2أقتصاد السوؽ.
- 3االدارة.

- 4اتجار التطور
وينقسػـ كػؿ بعػد مػػف هػذر األبعػاد أو العناصػر األربعػػة إلػى معػايير( ،عػددها األجمػػالي
 19معيػػا الر) ،وينقسػػـ كػػؿ معيػػار بػػدورر إلػػى أسػػئمة ،يبم ػ مجموعهػػا مسػػة و مسػػيف
ال .وتق ػػود األس ػػئمة إلػػى ف ػػتل الب ػػاب أمػػاـ كتاب ػػة تقري ػػر ممص ػؿ ودقي ػػؽ ي ػػوؿ ي ػػاؿ
س ػؤا ل

الديمقراطية في بمد ما ،إوافة إلى األدا األدارا وأتجار التطور .وال بػد مػف اليػرص

عنػػد كتابػػة هػػذر التقريػػر عمػػى دعػػـ كػػؿ نسػػبة أو قيمػػة رقميػػة وتمسػػيرها وتبريرهػػا .وهػػذا
ينطبؽ عمى التقػارير ككػؿ وذلػؾ مػف أجػؿ تسػهيؿ إجػ ار المقارنػات عبػر البمػداف وفهػـ

طبيعة اليكـ في كؿ بمدا فهمال معمقال.

كيفية ايالء نسبة او قيمة معينة

20

مسودة يستفاد منها في البحث العممي وال يجوز التصرف فيها بأي شكل.
www.arabsfordemocracy.org

ال م ػػف أج ػػؿ توزي ػػع النس ػػب الرقمي ػػة
يوػ ػـ مقي ػػاس برتمزم ػػاف مس ػػة و مس ػػيف سػ ػؤا ل

 numerical Ratingويتراوح سمـ النسب أو المعدالت مف  1الػى + 4

أا يوـ عشر مستويات موزعة كما يمي:

1و-4،+3،3،-3 ,+2،2،-2،+1و.4

وتنوػ ػػوا األسػ ػػئمة فػ ػػي إ طػ ػػار معػ ػػايير ميػ ػػددة مثػ ػػؿ يوػ ػػور مؤسسػ ػػات الدولػ ػػة،

المشػاركة  ،يكػـ القػانوف الػ  ....كمػا أف لكػؿ معيػار نموذجػلا عالميػلا يتػيل تقػديـ دليػػؿ

إوافي لمعنى السؤاؿ والتوصؿ إلى ت صيص المعػدؿ أو النسػبة .فمػثبلل تيػت معيػار

"المشاركة السياسية" ،يوجػد نمػوذج مثػالي مػؤادر" :أف الشػعب يقػرر مػف ييكـ،كمػا أنػ
يتمتع بيريات سياسية م ر ".

أما السؤاؿ فهػو  " :إلػى أا مػد يتقػرر إ تيػار اليكػاـ المسػؤوليف وفػؽ إنت ابػات

عامػة ويػرة ونزيهػة"س .وألجػؿ إجػ ار قيػاس رقمػي أو عػددا لمسػؤاؿ ،يطمػب مػف كاتػػب
التقرير أو اإلستبياف إعطا نسبة معينة لكؿ مف عناصر السؤاؿ التالية:

إلى أا مد يتقرر إ تيار اليكاـ المسؤوليف وفؽ إنت ابات عامة ويرة ونزيهةس
ال تجرا إنت ابات عمى النطاؽ الوطني

1
+1

تجػػرا إنت ابػػات أو إنت ابػػات جزئيػػة  ،غيػػر أف لهػػا تػػأثي الر -2
2
ميدودال عمى مف ييكـ
+2
تج ػػرا إنت اب ػػات عام ػػة وي ػػتـ قبوله ػػا مب ػػدئيال كوسػ ػيمة لممػ ػ

-3

المناص ػ ػػب القيادي ػ ػػة .غي ػ ػػر أنػ ػ ػ توج ػ ػػد بع ػ ػػض القي ػ ػػود أو 3
الووابط لمبدأ المساواة .وقد توـ هذر القيود إنكار يؽ +3

التص ػػويت أو يػ ػػؽ ػ ػػوض اليممػ ػػة اإلنت ابيػ ػػة ،قانوني ػ ػال أو

عمميػ ػ ػلا ،لقس ػ ػػـ م ػ ػػف الس ػ ػػكاف ,وتعه ػ ػػدات متو ػ ػػاربة ي ػ ػػوؿ
إنت ابات يرة ونزيهػة ،ووجػود مسػؤوليف غيػر منت بػيف ،أو
إنت ابات تعطي إنطباعال بمجرد تأثير طميؼ عمى النتػائ
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السياسية.
ال توجد قيود عمى إج ار إنت ابات يرة ونزيهة

-4
4

وهكػػذا يطمػػب مػػف كاتػػب التقريػػر فػػي مريمت ػ األولػػى يػػوؿ بمػػد معػػيف إعطػػا نسػػبة

ميػددة لكػؿ عنصػر مػف العناصػر كمػا هػو مبػيف فػي الرسػـ السػابؽ .ويمكػف أف تكػوف
النسبة كاممة أو وايدلا أو أربعػة أو إوػافة (+أفوػؿ مػف )...أو – (أسػوأ مػف . ) ...

ثػػـ يعمػػد فريػػؽ التوجيػ عنػػد ق ػ ار ة التقريػػر إلػػى تيويػػؿ هػػذر النسػػب إلػػى سػػمـ يمتػػد مػػف

وايػػد ( )1إلػػى عش ػرة ( ، )10أا  3=2- ،2=1+، 1=1وذلػػؾ لتسػػهيؿ جمعهػػا

معلا ثـ التوصؿ إلى معدؿ وسط.

وقػػد وجػػدت مقيػػاس برتمزمػػاف مميػػدال فػػي عػػدد مػػف الن ػوايي غيػػر أن ػ ينطػػوا عمػػى

مسػتويات متعػددة توػيع معهػا القيمػة األساسػية المتو ػاة مػف قيػاس الديمقراطيػة .وبمػػا
أف هػدفنا الرئيسػي هػو التركيػز عمػى الديمقراطيػة فػي أبعادهػا اإلجتماعيػة إلػى يػد مػػا،
فقػػد أري ػػت أف أسػػت دـ مؤشػ ػرات المقيػػاس الت ػػي تتعمػػؽ به ػػذر الناييػػة م ػػع إي ػراد بع ػػض
الجوان ػػب اإلجتماعي ػػة المرتبط ػػة به ػػا .وال ب ػػد م ػػف اإلش ػػارة أف نظري ػػة إقتص ػػاد الس ػػوؽ

تسيطر إلى يد بعيد عمى القسـ الثاني مف المقياس ،وهي نظرية تيتمؿ األ ػذ والػرد،

غير إنها في هذا السياؽ تربط ربطػال ميكمػال بػيف إقتصػاد السػوؽ والنظػاـ الػديمقراطي،
األمػػر الػػذا زاد ت ػرددا فػػي تبنيػػة كمػػا هػػو ،عػػبلوة عمػػى أف مراميػ البعيػػدة ت ػػرج ع ػف

الهدؼ الميدد الذا ووعنار نصب أعيننا ،وهو العمؿ الديمق ارطي بغػض النظػر عػف

طبيعػػة النظ ػػاـ اإلقتصػػادا .وبغي ػػة يػػاؿ ،أج ػػد أف ه ػػذر النقطػػة تيت ػػاج إلػػى مزي ػػد م ػػف
البيث والنقاش وذلؾ بغية التوصؿ إلى توافؽ عاـ يوؿ مد أهمية إبراز الترابط بيف

إقتصاد السوؽ والعمؿ الديمقراطي وأنظمت .

مؤشرات الديمقراطية العربية

قادن ػػا الع ػػرض الس ػػابؽ لع ػػدد م ػػف مق ػػاييس المؤشػ ػرات الت ػػي ج ػػر تطويره ػػا لقي ػػاس

الديمقراطي ػػة ف ػػي ع ػػدد م ػػف بم ػػداف الع ػػالـ ،وبن ػػا عم ػػى مم ػػاهيـ متقارب ػػة أو متش ػػابهة.
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وأصػػبينا أاف فػػي ووػػع يسػػمل لنػػا التقػػدـ بتوصػػيات ميػػددة إل تيػػار المقػػاييس التػػي
تتجػاوب مػع أووػاعنا ال اصػة وػمف الممهػوـ العػاـ لمديمقراطيػة كمػا ترسػ ت أنظمػة
وممارسة عبر أيقاب تاري ية طويمة وفي أعداد متزايدة مف البمداف.

وكانػػت تم ػت اإلشػػارة فػػي مقدمػػة هػػذر التقريػػر أف المؤش ػرات التػػي سػػيتـ إقترايهػػا

ستنقسـ إلى ثبلث مجموعات ييث يتولى مهمة تطبيؽ كؿ منها فريػؽ عمػؿ ميػدد أو

لجنة م تصة .وهذر المجموعات هي التالية:

إسػػتبيانات ال ػرأا العػػاـ إسػػتنادال إلػػى قيػػاس اليريػػة فػػي البمػػداف العربيػػة الػػذا أسػػت دم

تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعاـ  2004وذلؾ كنقطة إنطبلؽ نيو توسػيع إطػارر
ليش ػػمؿ مجم ػػؿ ال ػػدوؿ العربي ػػة .وك ػػاف القي ػػاس نتيج ػػة تص ػػميـ فري ػػؽ التقري ػػر الم ػػذكور

"بالتعاوف مع بعض مؤسسػات قيػاس الػرأا العػاـ المشػهود لهػا فػي البمػداف الراعيػة"

( )9

ورغ ػ ػػـ أنػ ػ ػ أقتص ػ ػػر عم ػ ػػى م ػ ػػس دوؿ عربي ػ ػػة (الج ازئ ػ ػػر ،األردف ،فمس ػ ػػطيف ،لبن ػ ػػاف،

والمغرب) ،فجف إمكانية إعتمادر كمنطمؽ لقياس أعـ ت وع لؤلسس ذاتهػا التػي صػاغ
بهػػا مقياس ػ  ،إال وهػػي التعػػاوف مػػع مؤسسػػات قيػػاس ال ػرأا العػػاـ فػػي عػػدد مػػف الػػدوؿ

العربية .وقد أوردنا المجموعة األولى مع مقدمات شػريها وتبيػاف أبعادهػا كمػا صػاغها
أصياب التقرير.

أمػػا المجموع ػػة الثانيػػة فس ػػتكوف م ػػف مقيػػاس الديمقراطي ػػة الػػذا ص ػػاغت المؤسس ػػة

الدوليػػة لمديمقراطيػػة واإلنت ابػػات فػػي السػػويد .وتوػػـ المجموعػػة الثالثػػة مقيػػاس النظػػاـ
السياسي واإلجتماعي إستنادال إلى مقياس التيوؿ لمؤسسة برتمزماف األلمانية.

أم ػا الناييػػة العمميػػة التػػي تجػػرا بواسػػطتها عمميػػة تطبيػػؽ هػػذر المؤش ػرات وصػػياغة

تق ػػارير ي ػػوؿ نتائجه ػػا ومؤداه ػػا فت ػػتـ وفػ ػػؽ التسمس ػػؿ الت ػػالي :يق ػػوـ المري ػػؽ التػ ػػوجيهي

األساسي بتوزيع المهاـ عمى لجاف عمؿ إ تصاصػية ،فيجػرا تكميػؼ لجنػة إسػتبيانات
الرأا بأعداد ال طوات البلزمة لمتوصؿ إلى صياغة تقريرها ،وتوػطمع لجػاف المجمػع

المدني بجعداد ال طوات البلزمة بالنسبة إلى مجموعة المؤشرات الثانية ،ويتػولى فريػؽ

)(9

تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعام ،2004ص .182
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مف ال ب ار إعداد تقرير مجموعة المؤشػرات الثالثػة .ثػـ يقػوـ المريػؽ التػوجيهي بد ارسػة

التقارير وتيويمها إلى تقرير مويد.

وفيما يمي رسـ تووييي لكيمية تطبيؽ ال طة المذكورة أعبلر

المريؽ
التوجيهي

المجان المختصة

لجنة استبيانات الراا

فريؽ ال ب ار

لجاف
المجتمع المدني

تقرير استطبلع الرأا

تقرير تقويم الديمقراطية وفق المبادئ

تقرير النظام السياسي

واالنتخابات

التحول

العامة لممؤسسة الدولية لمديمقراطية

واالجتماعي استناداً إلى مقياس

التقرير المركزي
الشامل

24

مسودة يستفاد منها في البحث العممي وال يجوز التصرف فيها بأي شكل.
www.arabsfordemocracy.org

ماالحاظة هاااماة

يتوػػمف التقريػػر أربعػػة عشػػر صػػمية متصػػمة (ص  *) 195 -182مصػػورة مػػف
تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعاـ  2004مف أجػؿ اإلسػتمادة مػف أإلسػتبياف الػذا

ت ػػـ ف ػػي إط ػػار تقري ػػر التنمي ػػة البشػ ػرية  .وتش ػػكؿ ه ػػذة الص ػػميات ممي ػػؽ  " : 1قي ػػاس
اليرية في البمداف العربية ".

هػ ػػذة الصػ ػػميات يصػ ػػعب دمجهػ ػػا بػ ػػالتقرير المكتػ ػػوب كمػ ػػا أن ػ ػ اليستيسػ ػػف ذلػ ػػؾ

إلعتبارات يقوؽ النشر  .ولذلؾ يمكف الرجوع إلػى هػذة الصػميات فػي تقريػر التنميػة
اإلنس ػػانية العربي ػػة ف ػػي الموق ػػع  www.Undp.orgيوج ػػد عم ػػي الرابط ػػة.

 http://www.rbas.undp.org/ahdr.cfmي ػ ػػتـ البيػ ػ ػػث عػ ػ ػػف

التقرير في ()AHDR Reports 2004

1

1

*جا ت هذر الصميات في التقرير المكتوب ب ط اليد بشكؿ الصميات مف () 43 -30
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القسم الثاني :تقويم الديمقراطية/قسم المجتمع المدني

فيما يمي إطار شامؿ لمتقييـ وأسئمة تتناوؿ جميع مظاهر اليياة الديمقراطيػة .وهػي

تب ػػدأ بيق ػػوؽ المػ ػواطف ث ػػـ تتن ػػاوؿ قو ػػايا التمثي ػػؿ والمياس ػػبة ف ػػي اليكوم ػػة والمظ ػػاهر

األ ػػر الم تمم ػػة لممجتم ػػع الم ػػدني وتنته ػػي بالبع ػػد ال ػػدولي لمديمقراطي ػػة .ولق ػػد تم ػػت
صػػياغة جميػػع األسػػئمة بصػػيغة مقارنػػة (كػػـس إلػػى مػػد سال ) تمشػػيا مػػع إعتقادنػػا بػػأف

الديمقراطيػ ػة تق ػػاس م ػػف ػػبلؿ الدرج ػػة الت ػػي تص ػػؿ إليه ػػا ،وه ػػي ليس ػػت يال ػػة تتص ػػؼ

بالوجود أو العدـ ،بجمتبلؾ الديمقراطية أو عدـ إمتبلكها.

إطار التقييم:

القائمة الكاممة ألسئمة البحث

أوالً :المواطنة والقانون والحقوق

-1القومية والمواطنة

هؿ يوجد إتماؽ عاـ يوؿ المواطنة المشتركة بدوف تمييزس

أ .ما مد شمولية األمة السياسية ومواطنة الدولة لجميع الذيف يعيشوف عمى أروهاس

ب .إلى أا مد يتـ إالقرار باإل تبلفات الثقافيةس والى أا مد يتـ يماية األقمياتس
ج .ما مد اإلجماع يوؿ الترتيبات الدستورية ويدود الدولةس

د .إلى أا مد توفر الترتيبػات الدسػتورية والسياسػية اإلعتػداؿ والمصػالية لمقطاعػات
الرئيسة في المجتمعس

هػ .إلى أا مد تتسـ اإلج ار ات ال اصة بتعديؿ الدستور بالشمولية وعدـ اإلنييازس

و .مػػا األج ػ ار ات التػػي يػػتـ إت اذهػػا ،إف وج ػػدت ،لعػػبلج المشػػاكؿ التػػي تػػـ تيدي ػػدها
عمنيا في هذا المجاؿ ،وما درجة األولوية السياسية والدعـ العاـ لهاس

-2سيادة القانون والوصول إلى العدالة

هل تخضع الدولة ويخضع المجتمع بإستمرار لمقانونس
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أ -ما مد سيادة القانوف في جميع انيا الببلدس

ب -إلػػى أا مػػد ي وػػع جميػػع أصػػياب المناصػػب الرسػػمية ليكػػـ القػػانوف وأليكػػاـ
شمافة عند القياـ بمهامهـ.

ج .مػا مػد إسػػتقبللية الميػاكـ والقوػػا عػف السػػمطة التنميذيػة ،ومػػا مػد إسػػتقبلليتها
عف جميع انواع التد بلتس

د .إلى أا مد يتاح لممواطنيف الوصوؿ إلى العدالة بدرجػة متسػاوية وموػمونةس ومػا
مد اإلصبلح المتوقع في يالة وجود سو في األدارةس

ه ػ ػ .م ػػا م ػػد إيتػ ػراـ العدال ػػة الجنائي ػػة ونظ ػػاـ القو ػػا الج ازئ ػػي لقػ ػوانيف غي ػػر مني ػػازر
ومعاممة عادلة في مياكماتهاس

و .مػا مػػد الثقػة التػػي يوػعها الجمهػػور فػي النظػػاـ والقػانوف فػػي تيقيػؽ عدالػػة نزيهػػة
وفاعمةس

ز .ما اإلج ار ات التي يتـ ات اذها ،إف وجدت ،لعبلج المشاكؿ التي تـ تيديدها عمنيا
في هذا المجاؿ ،وما درجة االولوية السياسية والدعـ العاـ لهاس

 -3الحقوق المدنية والسياسية

هل تتوفر الحقوق السياسية والمدنية بشكل متساو لمجميعس

أ .ما مد اليماية التي يتمتع بها الشعب ككؿ ود األنتهاكات الش صة ،أو ال ػوؼ
مف مثؿ هذر األنتهاكاتس

ب .ما مد المعالية والمساواة في يماية يرية اليركة والتعبير واإلنتما والتجمعس

ج .ما مد توفر ووماف يرية الجميع في ممارسة ديػانتهـ ال اصػة واسػتعماؿ لغػتهـ
وثقافتهـ ال اصةس

د .مػا مػػد اليمايػػة التػػي يتمتػػع بهػػا األف ػراد والمجموعػػات التػػي تعمػػؿ مػػف أجػػؿ يقػػوؽ
اإلنساف مف اإلوطهاد والت ويؼس

هػ .ما اإلج ار ات التي يتـ إت اذها إف وجدت ،لعبلج المشاكؿ التػي تػـ تيديػدها عمنيػا
في هذا المجاؿ ،وما درجة االولوية السياسية والدعـ العاـ لهاس

 -4الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية
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هل الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية مضمونة بشكل متساو لمجميع؟

أ .إل ػػى أا م ػػد تت ػػوفر يري ػػة الوص ػػوؿ لمعم ػػؿ أو الو ػػماف األجتم ػػاعي لمجمي ػػع دوف
إستثنا س

ب .م ػػا م ػػد فعالي ػػة و ػػماف وج ػػود الياج ػػات االساس ػػية لميي ػػاة وم ػػف و ػػمنها الغ ػػذا
الكافي والسكف والميار النظيمةس

ج .إلػ ػػى أ ا مػ ػػد تػ ػػتـ الميافظػ ػػة عمػ ػػى صػ ػػية السػ ػػكاف فػ ػػي جميػ ػػع مجػ ػػاالت الييػ ػػاة
ومرايمهاس

د .ما مد شمولية يؽ التعميـ ،بما في ذلؾ التعريؼ بيقوؽ المواطف وواجبات س

هػ .ما مػد يريػة نقابػات العمػاؿ ،وغيرهػا مػف الجمعيػات ال اصػة بمجػاؿ العمػؿ ،فػي
تنظيـ وتمثيؿ مصالل أعوائهاس

و .مػا مػد جديػة وشػمافية االيكػاـ ال اصػػة بػجدارة الشػركات ،ومػا مػد المعاليػة التػػي
يتـ فيها تنظيـ الشركات مف أجؿ دمة مصالل الجمهورس

ز .ما االج ار ات التي يتـ ات اذها ،إف وجدت ،لعبلج المشاكؿ التي تـ تيديدها عمنيا
في هذا المجاؿ ،وما درجة االولوية السياسية والدعـ العاـ لهاس

ثانيا -الحكومة تمثل الجميع وتخضع لممحاسبة

 -5إنتخابات حرة وعادلة

هؿ تعطي االنت ابات لمشعب سيطرة عمى اليكومة وسياساتهاس

أ .إلى أا مد ي وع التعييف في المناصب اليكومية والتشريعية النت ابػات تنافسػية
شػعبية ،والػػى أا مػػد تػػؤدا االنت ابػػات فػي الغالػػب إلػػى تغييػػر االيػزاب الياكمػػة او

االش اصس

ب .إل ػػى أ ا م ػػد تتػ ػػوفر اجػ ػ ار ات التسػ ػػجيؿ والتص ػػويت لجميػ ػػع المػ ػواطنيف بصػ ػػورة
شاممة ،وما مد االستقبلؿ الذا تتمتع ب عف اليكومػة وسػيطرة االيػزاب ،ومػا مػد
مو االنت ابات مف الت ويؼ والمسادس
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ج .مػػا مػػد عدالػػة االج ػ ار ات المتبعػػة فػػي تسػػجيؿ المرشػػييف واالي ػزاب ،ومػػا مػػد

ت ػػوفر إمكاني ػػة الوص ػػوؿ إل ػػى وس ػػائؿ االع ػػبلـ ووس ػػائؿ م ػػر لبلتص ػػاؿ م ػػع الن ػػا بيف

بصورة عادلةس

د .ما مد فعالية اال تيار الذا يػوفرر النظػاـ االنت ػابي واليزبػي لمنػا بيف ،ومػا مػد

المسػ ػػاواة فػ ػػي ايتسػ ػػاب اص ػ ػواتهـ .ومػ ػػا مػ ػػد انعكػ ػػاس تكػ ػػويف السػ ػػمطتيف التش ػ ػريعية

والتنميذية عمى ال يارات التي يت ذونهاس

هػ .إلى أا مد يعكس النظاـ التشريعي التكويف االجتماعي لمنا بيفس

و .ما نسبة التصويت ،وما مد قبوؿ نتائ االنت ابات مف جميع القو السياسػية فػي
الببلد و ارجهاس

ز .ما االج ار ات التي يتـ ات اذها ،إف وجدت ،لعبلج المشاكؿ التي تـ تيديدها عمنيا
في هذا المجاؿ  ،وما درجة االولوية السياسية والدعـ العاـ لهاس

 -6الدور الديمقراطي لالحزاب السياسية

هل يساعد النظام الحزبي في توفير الديمقراطية؟

أ .ما مد اليرية التي تتمتع بهػا االيػزاب فػي تشػكيمها وتنظػيـ االعوػا فيهػا والقيػاـ
باليمبلت االنت ابية لممناصبس

ب .ما مد فعالية النظاـ اليزبي في تكويف اليكومات وابقائها في اليكـس

ج .مػػا م ػػد اليريػػة الموج ػػودة ل ػػد اي ػزاب المعارو ػػة وااليػ ػزاب غيػػر الياكم ػػة ف ػػي
تنظيـ نمسها في دا ؿ الهيئة التشريعية ،وما مد فعاليتها فػي المسػاهمة فػي مياسػبة

اليكومةس

د .ما مد عدالة وفعالية القوانيف التي تيكـ النظاـ اليزبي في النظاـ التشريعيس

هػ .ما مػد فعاليػة االيػزاب فػي كونهػا منظمػات لبلعوػا  ،ومػا مػد قػدرة االعوػا
عمى التاثير في سياسة اليزب وا تيار االعوا س

و .ما مد فعالية نظاـ اليزب المالي في منع ووع االيزاب لممصالل ال اصةس
ز .إلى أا مد تت طى االيزاب التقسيمات العرقية والدينية والمغويةس
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ج .مػػا االج ػ ار ات التػػي يػػتـ ات اذهػػا ،إف وجػػدت ،لعػػبلج المشػػاكؿ التػػي تػػـ تيديػػدها
عمنيا في هذا المجاؿ ،وما درجة االولوية السياسية والدعـ العاـ لهاس

 -7فعالية الحكومة ومحاسبتها

هل تخضع الحكومة لممحاسبة من الشعب والذين يمثمونهم؟

أ .إلى أا مد تستطيع اليكومة المنت بة أف تؤثر في المشاكؿ الهامػة بالنسػبة لييػاة
ابنائها ،والسػيطرة عميهػاس ومػا مػد تنظيمهػا وتػوفر المعمومػات التػي تمكنهػا مػف القيػاـ

بذلؾس

ب .ما مد الثقة الشعبية المتوفرة في قدرة اليكومة وقيادتها السياسية.

ج .مػ ػػا مػ ػػد المعاليػ ػػة واالنمتػ ػػاح فػ ػػي عمميػ ػػة النقػ ػػد واالش ػ ػراؼ التػ ػػي يقػ ػػوـ بهػ ػػا القػ ػػادة
المنت بوف ووزراؤهـ عمى الهيئة االدارية وغيرها مف الهيغت التنميذية.

د .مػػا مػػد وفعاليػػة القػػوة المتػػوفرة لػػد الهيئػػة التشػريعية مػػف أجػػؿ تقػػديـ المبػػادرات أو
النقد أو تعديؿ التشريعات.

ه ػ ػ .م ػػا م ػػد وفعالي ػػة الق ػػوة الموج ػػودة ل ػػد الهيئ ػػة التشػ ػريعية لنق ػػد الس ػػمطة التنميذي ػػة
ومياسبتها .

و .مػػا مػػد شػػدة االج ػ ار ات المتبعػػة فػػي الموافقػػة واالش ػراؼ عمػػى الو ػرائب والنمقػػات
العامةس

ز .ما مد شمولية وفعالية التشريعات التي تعطي المواطنيف اليػؽ فػي الوصػوؿ إلػى
المعمومات ال اصة باليكومة.

ح .مػػا االج ػ ار ات التػػي يػػتـ ات اذهػػا ،إف وجػػدت ،لعػػبلج المشػػاكؿ التػػي تػػـ تيديػػدها
عمنيا في هذا المجاؿ ،وما درجة االولوية السياسية والدعـ العاـ لهاس

 .8سيطرة المدنيين عمى الجيش والشرطة

هل يقع الجيش وقوات الشرطة تحت سيطرة مدنيةس

أ.ما مد فعالية السيطرة المدنيػة عمػى القػوات المسػمية ،ومػا مػد اليريػة التػي تتمتػع
بها اليياة السياسية مف تد ؿ السمطات العسكريةس

ب.ما مد المياسبة العمنية التي ت وع لها نشاطات الشرطة وال دمات االمنيةس
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ج.إلى أا مد يعكس تكويف الجيش والشرطة وال ػدمات االمنيػة التكػويف االجتمػاعي
بصورة عامةس

د .ما مد اليرية التي تتمتع بها الببلد مػف تػد ؿ القػوات العسػكرية والقػوات ال اصػة
والزعامات وأعماؿ المافيا االجراميةس

هػ ػ .مػػا االج ػ ار ات التػػي ي ػتـ إت اذهػػا ،إف وجػػدت ،لعػػبلج المشػػاكؿ التػػي تػػـ تيديػػدها
عمنيا في هذا المجاؿ ،وما درجة االولوية السياسية والدعـ العاـ لهاس

.9الحد من الفساد

هل يخمو المسؤولون العامون من الفساد؟

أ .ما مد فعالية المصؿ بيف المناصب العامة ،المنت بة وغير المنت بة ،مػف الميػزات
التػػي تتمت ػػع بهػػا االيػ ػزاب واالعمػػاؿ ال اص ػػة والمصػػالل العائمي ػػة لمػػذيف ييتم ػػوف ه ػػذر

المناصبس

ب .م ػػا م ػػد فعالي ػػة الترتيب ػػات ال اص ػػة بيماي ػػة اص ػػياب المناص ػػب والجمه ػػور م ػػف
التورط في الرشوةس

ج.إل ػػى أ ا م ػػد تي ػػد القػ ػوانيف واالجػ ػ ار ات ال اص ػػة بتموي ػػؿ االنت اب ػػات والمرش ػػييف
والممثميف المنت بيف مف ووعهـ لممصالل الطائميةس

د .م ػػا م ػػد الس ػػيطرة عم ػػى ت ػػأثير الش ػػركات القوي ػػة واص ػػياب المص ػػالل ف ػػي مج ػػاؿ
االعماؿ عمى السياسة العامة ،وما مد إبتعادهـ عف التورط فػي المسػاد بمػا فػي ذلػؾ
ارج الببلدس

هػ ػ .مػػا مػػد الثقػػة التػػي تتػػوفر لػػد الشػػعب فػػي مػػو المسػػؤوليف العػػاميف وال ػػدمات
العامة مف المسادس

و .مػػا االج ػ ار ات التػػي يػػتـ إت اذهػػا ،إف وج ػػدت ،لعػػبلج المشػػاكؿ التػػي تػػـ تيدي ػػدها
عمنيا في هذا المجاؿ ،وما درجة االولوية السياسية والدعـ العاـ لهاس

ثالثا -المجتمع المدني والمشاركة الشعبية

 .10وسائل االعالم في المجتمع الديمقراطي

هؿ تعمؿ وسائؿ االعبلـ بطريقة تؤدا إلى دعـ القيـ الديمقراطية والميافظة عميهاس
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أ .مػػا مػػد اليريػػة واإلسػػتقبلؿ لمػػذيف تتمتػػع بهمػػا وسػػائؿ االعػػبلـ عػػف اليكومػػة ،ومػػا
مد التعددية في ممكيتها ،واليريػة التػي تتمتػع بهػا مػف ال وػوع ليكومػات اجنبيػة أو
شركات متعددة القومياتس

ب .مػػا مػػد تمثيػػؿ وسػػائؿ االعػػبلـ لم تمػػؼ اا ار  ،ومػػا مػػد وصػػولها إلػػى الطبقػػات
الم تممة في المجتمعس

ج.ما مد المعالية التي تتمتع بها وسائؿ االعبلـ وغيرها مف المؤسسات المستقمة فػي
التيقيؽ مع الشركات اليكومية والشركات التي تتمتع بنموذ كبيرس

د .ما مد اليرية التي يتمتع بها الصيميوف مف الموايقات والت ويؼ والقوانيف التي
تيدد نشاطهـس

ه ػ .مػا مػد اليريػة التػػي يتمتػع بهػا المػواطف العػادا مػػف التػد ؿ فػي شػؤون ال اصػػة
والتعرض لمموايقات مف وسائؿ االعبلـس

و .مػػا االج ػ ار ات التػػي يػػتـ إت اذهػػا ،إف وج ػػدت ،لعػػبلج المشػػاكؿ التػػي تػػـ تيدي ػػدها
عمنيا في هذا المجاؿ ،وما درجة االولوية السياسية والدعـ العاـ لهاس

 .11المشاركة السياسية

هل توجد هناك مشاركة كاممة في الحياة العامة؟

أ .م ػػا م ػػد تن ػػوع الجمعي ػػات التطوعي ػػة وجماع ػػات المػ ػواطنيف واليرك ػػات االجتماعي ػػة
وغيرها ،وما مد إستقبلليتها عف اليكومةس

ب .مػػا مػػد مشػػاركة الم ػواطنيف فػػي الجمعيػػات التطوعيػػة والمنظمػػات ال اصػػة وفػػي
جميع أشكاؿ النشاطات التطوعية العامة اال ر س

ج .مػػا مػػد مشػػاركة النسػػا فػػي الييػػاة السياسػػية وفػػي المناصػػب العامػػة عمػػى جميػػع
المستوياتس

د .ما مد المساواة في إمكانيات وصوؿ م تمؼ الطبقات االجتماعيػة إلػى المناصػب
العامة وما مد تمثيمها س

هػ ػ .مػػا االج ػ ار ات التػػي يػػتـ إت اذهػػا ،إف وجػػدت ،لعػػبلج المشػػاكؿ التػػي تػػـ تيديػػدها
عمنيا في هذا المجاؿ ،وما درجة االولوية السياسية والدعـ العاـ لهاس
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 .12مدى إستجابة الحكومة

هل تستجيب الحكومة الهتمامات مواطنيها؟

أ .مػ ػػا مػ ػػد تػ ػػوفر االنمتػ ػػاح واالج ػ ػ ار ات ال اصػ ػػة بالمناقشػ ػػات العامػ ػػة يػ ػػوؿ سياسػ ػػة
اليكومة ويوؿ التشريعات ،وما مػد المسػاواة التػي تتمتػع بهػا المصػالل الم تممػة فػي

الوصوؿ إلى اليكومةس

ب .ما مد سهولة وصوؿ المواطنيف إلى ممثميهـ المنت بيفس

ج.مػػا مػػد امكانيػػة الوصػػوؿ إ لػػى ال ػػدمات العامػػة ،ومػػا مػػد جػػودة ادائهػػا بالنسػػبة
الولئػ ػػؾ الػ ػػذيف ييتػ ػػاجوف اليهػ ػػا ،ومػ ػػا الوقػ ػػت المتػ ػػوفر لبلستشػ ػػارات وتقػ ػػديـ ال ػ ػػدمات

لممستميديفس

د .ما مد

الثقة الموجودة لد الشػعب فػي قػدرة اليكومػة عمػى يػؿ المشػاكؿ الرئيسػة

التي تواج المجتمع ومد قدرتهـ في التأثير عميهاس

هػ ػ .مػػا االج ػ ار ات التػػي يػػتـ إت اذهػػا ،إف وجػػدت ،لعػػبلج المشػػاكؿ التػػي تػػـ تيديػػدها
عمنيا في هذا المجاؿ ،وما درجة االولوية السياسية والدعـ العاـ لهاس

 .13الالمركزية

هاال تؤخااذ القارارات فااي داخاال الحكومااة عمااى المسااتوى االفضاال بالنساابة لالشااخاص
الذين يتأثرون بها؟

أ .مػ ػػا مػ ػػد االسػ ػػتقبللية التػ ػػي تتمتػ ػػع بهػ ػػا الم اركػ ػػز المرعيػ ػػة لميكومػ ػػة عػ ػػف اليكومػ ػػة
المركزيةس وما هي القوة واالمكانيات المتوفرة لديها مف أجؿ القياـ بمسؤولياتهاس

ب .ما مد تمتع هذر المراكز المرعية بسمطات إنت ابية يػرة وعادلػة ،ومػا مػد تػوفر
االنمتاح والمياسبة وسرعة االستجابة في في أعمالهاس

ج.ما مد تعاوف اليكومة فػي المسػتويات االكثػر ميميػة مػع شػركائها ومػع الجمعيػات
والمجتمعات الميمية في تكويف وتنميذ السياسات وتقديـ ال دماتس

د .ما االج ار ات التي يتـ إت اذها ،إف وجدت ،لعبلج المشاكؿ التي تـ تيديػدها عمنيػا
في هذا المجاؿ ،وما درجة االولوية السياسية والدعـ العاـ لهاس

رابعاً :الديمقراطية فيما وراء حدود الدولة:
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 .14االبعاد الدولية والديمقراطية

هؿ تسير العبلقات ال ارجيػة لمدولػة يسػب المعػايير الديمقراطيػةس وهػؿ هػي بعيػدة فػي
يد ذاتها عف الهيمنة ال ارجيةس

أ .م ػػا م ػػد اليري ػػة الت ػػي تتمت ػػع به ػػا اليكوم ػػة ف ػػي ال ػػببلد م ػػف ال و ػػوع لممؤسس ػػات
االجنبية االقتصادية والثقافية والسياسيةس

ب .إلى أا مد تبنى العبلقػة بػيف اليكومػة والمػانييف األجانػب عمػى المشػاركة ،ومػا
مد الشمافية التي تتميز بها هذر العبلقةس

ج.م ػػا م ػػد دع ػػـ اليكوم ػػة لمعاه ػػدات يق ػػوؽ االنس ػػاف ف ػػي االم ػػـ المتي ػػدة وايترامه ػػا
لمقوانيف الدوليةس

د .مػػا مػػد إيت ػراـ اليكومػػة اللتزاماتهػػا الدوليػػة فػػي تعاممهػػا مػػع البلجئػػيف والسػػاعيف
لمجو السياسي ،وما مد بعدها عف التمييز العشوائي في سياستها يياؿ الهجرةس

هػ ػ ػ .مػ ػػا مػ ػػد التناسػ ػػؽ أ و التسػ ػػاوا ف ػ ػػي الت ػ ػزاـ اليكومػ ػػة بمسػ ػػاندة يقػ ػػوؽ االنس ػ ػػاف
والديمقراطية في ال ارجس

و .مػػا االج ػ ار ات التػػي يػػتـ إت اذهػػا ،إف وج ػػدت ،لعػػبلج المشػػاكؿ التػػي تػػـ تيدي ػػدها
عمنيا في هذا المجاؿ ،وما درجة االولوية السياسية والدعـ العاـ لهاس

إستبانة لتقييم الديمقراطية :نموذج

تيت ػػاج االجاب ػػة بص ػػورة كامم ػػة عم ػػى األس ػػئمة الم ػػذكورة أع ػػبلر إل ػػى مجموع ػػة م ػػف

المقيميف الذا يممكوف برة واسعة مثؿ تمؾ ال بػرة التػي يصػمت عميهػا المؤسسػة مػف

جميع الدوؿ التي قامت بجيصائها في الدراسة الرائدة التي قامت بها المؤسسة الدوليػة
لمديمقراطي ػة واالنت ابػػات  International IDEAاال أف هنالػػؾ أسػػموبلا

ابسػػط أو اسػػموب "قػػـ بهػػا بنمسػػؾ" والػػذا يعتمػػد االجابػػة عمػػى األسػػئمة الموجػػودة فػػي
االقساـ الم تممة السابقة بنا عمى الجدوؿ التالي ،االمر الذا يمكػف أف تقػوـ بػ انػت

نمسػػؾ ،بتيديػػد مسػػتو اجابتػػؾ .وييتػػاج هػػذا االسػػموب المبسػػط إيوػلا ألػػى قػػدر معػػيف

مف المعرفة واالهتماـ باالمور السياسية .ومف الميبذ هنا العودة إلى بعػض المصػادر
الرئيسػػة مثػػؿ النصػػوص السياسػػية والقانونيػػة ،والتقػػارير ال اصػػة بالمنظمػػات الميميػػة
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ليقػػوؽ االنسػػاف أو إلػ ػى مممػػات الج ارئ ػػد الرئيسػػة .وس ػػتجد أف جميػػع ه ػػذر االسػػئمة ق ػػد

صيغت باسموب تظهر في االوواع بصورة أفوؿ مف النايية الديمقراطيػة كممػا كػاف

المعدؿ عاليلا.

النموذج

 .2سيادة القانون والوصول إلى العدالة

هل تخضع الدولة ويخضع المجتمع بإستمرار لمقانون؟

أ .ما مد سيادة القانوف في جميع أنياد الببلدس

ب .إلػػى أا مػػد ي وػػع جميػػع اصػػياب المناصػػب الرسػػمية ليكػػـ القػػانوف واليكػػاـ
شمافة عند القياـ بمهامهـس

ج.مػػا مػػد اسػػتقبللية الميػػاكـ والقوػػا عػػف السػػمطة التنميذيػػة ،ومػػا مػػد اسػػتقبلليتها
عف جميع انواع التد بلتس

د.إلى أا مد يتاح لممػواطنيف الوصػوؿ إلػى العدالػة بدرجػة متسػاوية وموػمونةس ومػا
مد االصبلح المتوقع في يالة وجود سو في االدارةس

هػ ما مد ايتراـ العدالة الجنائية ونظاـ القوا الجزائي لقوانيف غير منيازة ومعاممػة
عادلة في مياكماتهاس

و .مػا مػػد الثقػة التػػي يوػعها الجمهػػور فػي النظػػاـ والقػانوف فػػي تيقيػؽ عدالػػة نزيهػػة
وفاعمةس

ز .مػػا االج ػ ار ات التػػي يػػتـ إت اذهػػا ،إف وجػػدت ،لعػػبلج المشػػاكؿ التػػي تػػـ تيديػػدها
عمنيا في هذا المجاؿ ،وما درجة االولوية السياسية والدعـ العاـ لهاس

يطمػػب منػػؾ ووػػع عبلمػػة فػػي كػػؿ مربػػع لبلجابػػة عػػف كػػؿ س ػؤاؿ فػػي القائمػػة المرفقػػة:
وسيكوف تصنيؼ االجابات كما يمي:

عال جداً

عال

وسط أو غير واضح
متدن

35

مسودة يستفاد منها في البحث العممي وال يجوز التصرف فيها بأي شكل.
www.arabsfordemocracy.org

ٍ
متدن جداً

نعطػػي مثػػاال بالنس ػبة لمس ػؤاؿ االوؿ فػػي المجموعػػة الثانيػػة مػػف االسػػئمة :فمػػثبل إذا

كنػػت تظػػف بوجػػود روقػػات جػػادة ليكػػـ القػػانوف مثػػؿ وجػػود أمػػاكف أو جماعػػات فػػوؽ
القػانوف ال يمكػف الوصػوؿ اليهػا و ارجػة عػف يػػدود القػانوف فػي بمػدؾ يمكػف ،فػي هػػذر

اليالة ،أف توع كممة "متدف" مف أجؿ تقييـ مد فعالية وممارسة يكـ القانوف.

يتناسػػب تػػرقيـ المربعػػات وتوزيعهػػا مػػع االسػػئمة المرتبطػػة بهػػا ف ػي القائمػػة .ويطمػػب

منؾ في كؿ قسـ أو مجموعة مػف االسػئمة أف تيػدد مػا تعتبػرر ،أوالل :أفوػؿ الصػمات،

وثانيػال :أكثػػر المشػػاكؿ جديػػة فػػي بمػػدؾ مػػف وجهػػة نظػػر ديمقراطيػػة ،وثالثػال :المقتريػػات
التي تعتقد بوجوب تنميذها لتيسيف االوواع بالنسبة لهذر المشكمة.

1.2

عاؿ جدال

وسط

عاؿ

متدف

متدف جدال

.2ب
.2ج
.2د
.2هػ
.2و
أفوؿ الصمات ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

أكثر المشاكؿ جدية ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

التيسينات المقترية ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

ويغطي هذا المثاؿ فقط القسـ الثاني مف إطػار المبػادئ العامػة ،ولكػف يمكػف أف تكػرر
هذا النموذج مع كؿ قسـ مف االقساـ اا ر بصورة دورية.
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القسم الثالث :تقويم النظام السياسي واألجتماعي /قسم الخبراء

الديمقراطية

تميز دراسة الديمقراطية ومف اإلطار المقترح بيف (أ) تأسيس قواعد عمؿ تمكػف

مراقبتها بالنسبة إلى الديمقراطية أو إقتصاد السوؽ ،و (ب) والدرجة التي أويى فيها
كػػؿ منهمػػا متأص ػبلل ومقب ػوالل فػػي المجتمػػع المعنػػي .غيػػر أن ػ رغػػـ تماعمهػػا ،فقػػد جػػر
المصؿ بينهما ألسباب منهجية ،ييث تطرح أسئمة منمصمة يوؿ كؿ منهما.

ويجرا التقويـ فػي هػذا المجػاؿ وػمف نطػاؽ يمتػد مػف األنظمػة التسػمطية ،مػرو الر

بأنظم ػ ػػة ش ػ ػػب تس ػ ػػمطية ،ووصػ ػ ػوالل إل ػ ػػى أنظم ػ ػػة ديمقراطي ػ ػػة ناقص ػ ػػة defective

وديمقراطيػػات متماسػػكة .وثمػػة مجموعتػػاف مػػف األسػػئمة تطػػرح لقيػػاس نوعيػػة اليريػػات
السياسية التي تقترب مف نموذج مثالي لمتقدـ نيو الدمقرطة.

وتتناوؿ المجموعة األولى العناصػر الوظائميػة األساسػية أو متطمبػات اليػد األدنػى

لمديمقراطيػػة .أمػػا المجموعػػة الثانيػػة فتسػػأؿ عػػف مػػد عمػػؽ تأصػػؿ النظػاـ الػػديمقراطي

وتثبت ػ  ،وبالتػػالي إكتشػػاؼ مػػد إسػػتق اررر .ولػػذلؾ فػػجف القيػػاس الثػػاني لمنوعيػػة ("أنمػػاط
السموؾ السياسي") ال ينطبؽ إال إنطباقا جزئيا عمى األنظمة غير الديمقراطية.
النظام السياسي واإلجتماعي

تنص ػػب األس ػػئمة المتعمق ػػة بالنظ ػػاـ السياس ػػي ف ػػي إتج ػػار القواع ػػد األساس ػػية المتعمق ػػة

بكيميػػة ممارسػػة اليكػػـ فػػي وقػػت إج ػ ار التق ػويـ .وبمػػا ف الد ارسػػة المتو ػػاة تػػدور ي ػوؿ

تقويـ البمداف "التي تسير نيػو الديمقراطيػة ،بشػكؿ أو بػأ ر ،فػبل بػد مػف التركيػز عمػى
أدوات بيثيػػة قػػادرة عمػػى إستكشػػاؼ مليػػات التيػػوؿ .ويعنػػي ذلػػؾ عممي ػال قيػػاس درجػػة
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اليري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة السياس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ األنظم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمطوية أو التس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمطية

.authoritarianوالمعي ػ ػػار األوؿ ال ػ ػػذا يج ػ ػػرا إس ػ ػػت دامة يت ػ ػػو ى قي ػ ػػاس

يو ػػور الدول ػػة  .statenessوذل ػػؾ وف ػػؽ الممه ػػوـ السياس ػػي ال ػػذا ص ػػاغ ع ػػالـ
اإلجتمػػاع مػػاكس فييػػر .Max Weber ،يػػوؿ الدولػػة بجعتباره ػا الجهػػة الوييػػدة
الت ػػي تمم ػػؾ ي ػػؽ إس ػػت داـ الق ػػوة وتيظػ ػى بش ػػرعية واو ػػية ت وله ػػا تطبي ػػؽ أيكامه ػػا

وقوانينها".

.1يوور الدولة
ثمة وووح لوجػود المجتمػع كدولػة ،مػزودة بهيػا كػؿ لمسػمطة ارسػ ة
عمى

نيو واؼ بالمراد ومميزة فيما بينها.
1.1
إل ػػى أا مػ ػػد يغطػ ػػي إيتكػ ػػار الدول ػػة إلسػ ػػتعماؿ القػ ػػوة فػ ػػي الت ػ ػراب
الوطني بأكمم س

ال يوجػػد إيتكػػار لمدولػػة فػػي إسػػت داـ القػػوة .ثمػة ,عػػوض ذلػػؾ1 ،
+1
فووى ،يرب أهمية ،تيكـ قبمي ال .....
يتوطد إيتكار الدولػة إلسػت داـ القػوة فػي الم اركػز الرئيسػية مػف -2
ال ػػببلد ،غيػ ػػر أف تنظيم ػػات أ ػ ػػر فعال ػػة (جماعػ ػػات مسػ ػػمية2 ،
عصػػابات ،عشػػائر) تسػػتطيع أف تػػدعي اإلسػػتئثار بجإلسػػت داـ +2
الشرعي لمسمطة.

أف إيتكػار الدولػػة إلسػػت داـ القػػوة موطػد عمػػى النطػػاؽ الػػوطني -3
غيرنػ ػ ػ ل ػ ػػيس فع ػ ػػاالل عم ػ ػػى ني ػ ػػو كام ػ ػػؿ 3
م ػ ػػف يي ػ ػػث المب ػ ػػدأ  ،أ
(عصابات ،جماعات مسمية  ،عشائرية ،في مناطؽ منعزلة)+3 .
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ال توجد مطمقلا أا منافسة اليتكار الدولة إلست داـ القوة

-4
4

المعدؿ النهائي

1.2
هؿ ثمة إتماؽ أساسػي يػوؿ مػف هػو مؤهػؿ ليكػوف مواطنػلا فػي الدولػةسما
هو التعريؼ الدستورا والقانوني ليؽ المواطنةس

ثمػػة مجموعػػات متعػػددة مػػف السػػكاف تتنػػافس عمػػى إوػػما صػػمة 1
+1
الوطف عمى نمسها وتنكر المواطنية لآل ريف
ثمػػة يجػػب لجوانػػب هامػػة م ػػف المواطنيػػة عػػف مجموعػػات كامم ػػة -2
لمسكاف.

2
+2

ال تيظى أقميات أثني ودينية وغيرها ببعض اليقوؽ المدنية

-3
3
+3

ييظػى كػؿ المػواطنيف (والمواطنػات) بػاليقوؽ المدنيػة نمسػها

( -4

وبع ػ ػػد مريمةإنتقالي ػ ػػة معقول ػ ػػة بالنس ػ ػػبة إل ػ ػػى الواف ػ ػػديف) .وتعت ػ ػػرؼ 4

األغمبية إعترافال واويال بدستور الدولة.
المعدؿ النهائي

1.3
هػػؿ تتيػػدد ش ػػرعية الدولػػة ف ػػي إطارهػػا القػػانوني ب ػػدوف إقيػػاـ المس ػػبقات
الدينيةس

تيػ ػػدد العقائػ ػػديات الدينيػ ػػة القواع ػ ػد األساسػ ػػية لمدولػ ػػة ،والمجتمػ ػػع 1
+1
واإلقتصاد
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ثمػػة ص ػراع بػػيف األع ػراؼ العممانيػػة والدينيػػة يػػوؿ دسػػتور الدولػػة -2
األساسي ،أو ينت عف هذا الصراع نظاـ مزدوج (هجيف)

2
+2

ي ػػتـ تيدي ػػد الدول ػػة أساس ػػا بأنه ػػا نظ ػػاـ عمم ػػاني .م ػػع ذل ػػؾ تم ػػارس -3
العقائػػديات الدينيػػة تػػأثي الر و ػ ما (ميميػػا أو وظائميػػا) عمػػى أج ػ از 3
+3
معينة مف اليياة السياسية والقانوف.

تتيػػدد الدولػػة فػػي األعػػـ األغمػػب ككيػػاف عممػػاني .ال يوج ػد تػػأثير -4
مميوظ لمعقائديات الدينية عمى العمؿ السياسي أو القانوف

4

المعدؿ النهائي:
1.4
هػػؿ توجػػد هياكػػؿ إداريػػة تقػػوـ بيمػػظ القػػانوف ،وجمػػع الو ػرائب وتػػأميف
العدالةس

تشػمؿ بنػى الدولػة التيتيػة وسػػمطاتها اليمػاظ عمػى األمػف والقػػانوف 1
والنظاـ,غير أنهػا ال تشػمؿ أجػ از عريوػة مػف السػكاف أو التػراب +1
الوطني

ش ػػرعت بن ػػى الدول ػػة التيتي ػػة وس ػػمطتها ف ػػي تج ػػاوز اليم ػػاظ عم ػػى -2
األم ػػف والنظ ػػاـ ،غي ػػر أنه ػػا أم ػػا ال تش ػػمؿ ك ػػؿ الس ػػكاف أو ت ػػؤدا 2
+2
مهمتها عمى نيو ناقص.

تغط ػ ػي البنػ ػػى التيتيػ ػػة األساسػ ػػية لمدولػ ػػة كغمػ ػػؿ الت ػ ػراب الػ ػػوطني -3
(اإلدارة ،المواطنػوف ،القوػػا  ،تطبيػؽ القػ اررات) ،غيػر أف أدا هػػا 3
+3
ال يزاؿ وعيمال إلى يد ما

تيظ ػػى الدول ػػة ببنػ ػا أدار متم ػػايز م ػػف يي ػػث اإل تص ػػاص ف ػػي -4
جمي ػػع أني ػػا ال ػػببلد ،األم ػػر ال ػػذا يس ػػمل له ػػا بجس ػػت راج وتوزي ػػع 4
الموارد المركزية عمى نطاؽ واسع.

المعدؿ النهائي:
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المشاركة السياسية
إف الشعب يقرر مف ييكـ ،كما إن يتمتع بيريات سياسية أ ر

2.1
إلى أا مد يتقرر إ تيار اليكاـ المسؤوليف وفؽ إنت ابات عامة ويػرة
ونزيهةس

ال تجرا إنت ابات عمى النطاؽ الوطني

1
+1

تج ػػرا إنت اب ػػات أو إنت اب ػػات جزئي ػػة ،غي ػػر أف له ػػا ت ػػأثي الر مي ػػددلا -2
2
عمى مف ييكـ
+2
تجػرا إنت ابػات عامػػة ويػتـ قبولهػا مبػػدئيلا كوسػيمة لممػ المناصػػب -3
القياديػػة .غيػػر أنػ توجػػد بعػػض القيػػود أوالوػوابط لمبػػدأ المسػػاواة3 .
وقد توـ هذر القيود إنكار يػؽ التصػويت أو يػؽ ػوض اليممػة +3

اإلنت ابيػ ػػة ،قانوني ػ ػال أو عممي ػ ػال ،لقسػ ػػـ مػ ػػف السػ ػػكاف ،إوػ ػػافةل إلػ ػػى
تعهػػدات متوػػاربة يػػوؿ إنت ابػػات ي ػرة ونزيهػػة ،ووجػػود مسػػؤوليف

غيػػر منت بػػيف ،أو إنت ابػػات تعطػػي إنطباع ػال لمجػػرد تػػأثير طميػػؼ
عمى النتائ السياسية.

ال توجد قيود عمى إج ار انت ابات يرة ونزيهة

-4
4

المعدؿ النهائي:
2.2
هؿ يممؾ اليكػاـ المنت بػوف ديمقراطيػلا السػمطة المعميػة لممارسػة اليكػـ،
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أـ أف ل ػ ػ ػ بعض القػ ػ ػػو والتجمعػ ػ ػػات السياسػ ػ ػػية سػ ػ ػػمطة الػ ػ ػػنقض وعػ ػ ػػدـ

االلتزاـسيوـ اليكاـ المنت بوف رؤسا الجمهوريػة أو /والبرلمػاف.وتوػـ

قػػو الػػنقض الجػػيش ،رجػػاؿ الػػديف ،مػػبلؾ األراوي،أصػػياب االعمػػاؿ
ال ػ  ...وي تمػػؼ هػػذا الووػػع عػػف معيػػار يوػػورالدولة فػػي ظػػؿ وجػػود

عصابات مسمية أو ميميشيات.

إف اليكػػاـ المنت بػػيف ال يممكػػوف فعمي ػال السػػمطة لممارسػػة اليكػػـ1 ،
+1
أوأف اليكاـ غير منت بيف.
لد اليكاـ المنت بيف السمطة لييكموا في مسائؿ مهمػة غيػر أف -2
الق ػػدرة التوجيهي ػػة لمدس ػػتور يمك ػػف تقميص ػػها أو جعمه ػػا غي ػػر ذات 2
+2
فاعمية بواسطة جماعات قوية ناقوة.

يتمتػ ػػع اليكػ ػػاـ المنت بػ ػػوف بالسػ ػػمطة لممارسػ ػػة اليكػ ػػـ مػ ػػف ييػ ػػث 3-
المب ػػدأ ،غي ػػر أف تك ػػتبلت معين ػػة تس ػػتطيع إقام ػػة يق ػػؿ عممه ػػا أو 3
+3
فرض سياسات مصميي ويقة عمى الدولة.

ييظى اليكاـ المنت بوف بالسمطة المعمية لممارسة مسؤولياتهـ

44

المعدؿ النهائي:
2.3
إلى أا مػد تسػتطيع مجموعػات سياسػية مسػتقمة و  /أو مدنيػة التكتػؿ
والتجمع بيريةس
ال توجػ ػ ػػد يريػ ػ ػػة التجمػ ػ ػػع بالنسػ ػ ػػبة إلػ ػ ػػى الجماعػ ػ ػػات السياسػ ػ ػػية 1
واإلجتماعيػ ػػة .ال يريػ ػػة تجمػ ػػع  .المنظمػ ػػات المدنيػ ػػة ذات البعػ ػػد +1
السياسي غير موجودة ،أو أنها مقموعة كقاعدة عامة.

كػؿ أيػزاب المعاروػة ممنوعػػة أو أنهػا تتعػػرض لبلوػعاؼ عمػػى -2
نيػو مػػنظـ .ال تكمػػؿ الدولػػة يريػػة التجمػػع فػػي كػؿ مكػػاف .ويتػػاح 2
لممنظمات المدنية أو منظمات المجتمع المدني فرصة العمػؿ إذا +2
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كانت تساند النظاـ أو تيجـ عف إنتقادر عمنيلا.

توجد كوابل جزئية – تتناقض مع المبػادئ الديمقراطيػة – توػبط -3
يري ػػة التجم ػػع ،غي ػػر أنػ ػ كقاع ػػدة عام ػػة ال ييظرعم ػػؿ األيػ ػزاب 3
+3
والمنظمات اإلجتماعية.

تت ػ ػػوفر يري ػ ػػة تش ػ ػػكيؿ الهيئ ػ ػػات والتجم ػ ػػع و ػ ػػمف إط ػ ػػار النظ ػ ػػاـ -4
الديمقراطي العاـ .

4

المعدؿ النهائي:
2.4
الى أا مد يسػتطيع المواطنػوف ،والمنظمػات ووسػائؿ اإلعػبلـ التعبيػر
عف الرأا بيريةس

ال توجد يرية رأا أو يرية صيافة

1
+1

تتوفر العناصر األساسية لوجود يقؿ عػاـ ويوارعػاـ ،غيػر إنهمػا -2
ي وعاف لتد ؿ مكثؼ قائـ عمى التشوي والتبلعب.

2
+2

يوجػ ػػد بعػ ػػض التػ ػػد ؿ فػ ػػي يريػ ػػة ال ػ ػرأا والصػ ػػيافة ،وهػ ػػو أمػ ػػر -3
منػػاقض لممبػػادئ الديمقراطيػػة  ،غيػػر أف اليظػػر الكامػػؿ يقتصػػر 3
+3
عمى ياالت معزولة

تتػ ػػوفر يريػ ػػة غيػ ػػر ميػ ػػدودة لم ػ ػرأا والصػ ػػيافة يؤطرهػ ػػا النظػ ػػاـ -4
الديمقراطي.

4

المعدؿ النهائي:
 -3حكم القانون
توبط وتوازف سمطات الدولة بعوها بعوا وتكمؿ اليقوؽ المدنية
3.1
هؿ يوجد فصؿ كاؼ لمسمطات (الوبط والتوازف)س
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ال يوجد فصؿ لمسمطات أو يوجد باألسـ فقط

1
+1

ثمة وجػود قػائـ  ،رسػمي أو غيػر رسػمي ،لموقػع إيتكػارا مؤكػد-2 ،
اصة بالنسبة إلى السمطة التنميذية ،والذا

2

قد يعني األستئثار بالسمطات األ ر رغـ إنمصػالها عمػى صػعيد +2
المؤسسات

ثمة تقييد لمصؿ السمطات جزئيلا ومؤقتلا  ،وذلؾ مف أجػؿ وػماف -3
ممارسة اليكـ مثبلل  .غيػر أنػ يوجػد سػعي دؤوب كقاعػدة عامػة 3
إلعادة التوازف ،اصة مف قبؿ المروع األ ر .

+3

ال توج ػػد قي ػػود عم ػػى الوظ ػػائؼ األساس ػػية ف ػػي مج ػػاؿ الس ػػمطات-4 ،
اصة لنايية الوبط والتوزاف

4

المعدؿ النهائي
3.2
هؿ يوجد قوا مستقؿس وهو يرية تمسير وتطبيػؽ القػانوف فػي الميػاكـ
بدوف تأثير اليكومة أو مجموعات وأفراد ،ويتعمؽ بتعييف القواة أيوا

ال يوجد تمييز واول لمقوػا كمؤسسػة ،أو أنػ ي وػع إلػى يػد 1
+1
كبير لمسمطات الدينية أو السياسية.
يوجػػد تمييػػز واوػػل لمقوػػا كمؤسسػػة  ،غيػػر أف ق ار ارتػ ومبادئ ػ -2
ت وع لمسمطات السياسػية ،أو إنهػا تعػاني مػف نقػص فػي األدا 2
مث ػػؿ إ ػػتبلط الص ػػبلييات و ػػمف دائػ ػرة معين ػػة ،قم ػػة المػ ػوارد أو +2
المساد المستشرا.

يقوـ القوا كمهنة مميزة ويؤدا دورر بجسػتقبلؿ نسػبي ،غيػر أف 3
عمم ػ ػ تي ػ ػػدر جزئيػ ػ ػال بع ػ ػػض الشػ ػ ػوائب مث ػ ػػؿ المس ػ ػػاد أو إ ػ ػػتبلط -3
الصبلييات مع قو ومؤسسات أ ر .

+3

يتمت ػ ػع القوػ ػػا بيريت ػ ػ مػ ػػف الت ػ ػد ؿ غيػ ػػر الدسػ ػػتورا مػ ػػف قبػ ػػؿ -4
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مؤسس ػػات أ ػػر وه ػػو ػػاؿ م ػػف المس ػػاد .وتوج ػػد ملي ػػات الع ػػادة 4
النظر القانوني لكؿ مف الق اررات التشريعية والتنميذية.

المعدؿ النهائي
3.3
هؿ توجد عقوبات قانونية وسياسية ي وع لها أصياب المناصب الػذا
يسيئوف إست داـ مواقعهـس

يسػتطيع أصػػياب المناصػػب إسػػتغبلؿ م اركػػزهـ مػػف أجػػؿ الكسػػب 1
الش ص ػػي مثمم ػػا ييم ػػو له ػػـ  ،وب ػػدوف ش ػػية عواق ػػب قانوني ػػة أو +1
إكتساب سمعة سيئة.
ال توجد مقاوػاة قانونيػة صػارمة ألصػياب المناصػب الماسػديف-2 ،
غير أن يشهر بهـ في بعض األيياف.

2
+2

كقاعػػدة عامػػة ،تػػتـ مقاوػػاة أصػػياب المناصػػب الماسػػديف وفػػؽ -3
قوانيف مقرة  ،غير أنهـ أيولا يتمكنوف مػف اإلفػبلت عبػر ثغػرات 3
+3
سياسية  ،قانونية أو إجرائية.

كقاع ػػدة عام ػػة ،ت ػػتـ مقاو ػػاة الماس ػػديف م ػػف أص ػػياب المناص ػػب -4
بصرامة وفؽ قوانيف مقرة ومعموؿ بها.

4

المعدؿ النهائي
إلػػى أا مػػد تتػػوفر اليريػػات المدنيػػة ،والػػى أا مػػد يسػػتطيع 3.4
المواطن ػػوف اليص ػػوؿ عم ػػى اإلنص ػػاؼ عن ػػد إنته ػػاؾ يرم ػػة ه ػػذر

اليرياتس

ال توجػ ػػد صػ ػػيانة لميقػ ػػوؽ المدنيػ ػػة مػ ػػف ييػ ػػث المبػ ػػدأ  ،أو أنهػ ػػا 1
+1
تتعرض لئلنتهاؾ عمى نيو منظـ.
يجرا إنتهاؾ اليقوؽ المدنيػة عمػى نطػاؽ واسػع وامػاد متطاولػة-2 ،
أو إنها مصانة في مناطؽ ميددة.

2
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+2
يجػػرا إنتهػػاؾ اليقػػوؽ المدنيػػة جزئي ػلا أو مؤقت ػلا أو إنهػػا ال تطبػػؽ -3
3
في مناطؽ معينة مف الببلد.
+3
-4

ال توجد قيود عمى اليقوؽ المدنية

4
المعدؿ النهائي
أنماط السموؾ السياسي

تهدؼ المواصمات التاليػة ومسػتويات التقػويـ فػي المقػاـ األوؿ إلػى معاينػة إسػتقرار

الديمقراطيات لجهة تقويـ الموارؽ في النوعية بيف هذر المجموعة مف الدوؿ.

غي ػػر أف ال ػػيط اله ػػادا ف ػػي ه ػػذر العممي ػػة ه ػػو أف ي ػػؤدا األدا المع ػػيف إل ػػى ترس ػػي

اليريػػات المكتسػػبة وتأمينهػػا ،ولػػيس األسػػهاـ فػػي إسػػتقرار النظػػاـ السػػمطوا أو تشػػكيؿ
تهديد ميتمؿ لبنا الديمقراطية في المستقبؿ المنظور.

 -4استقرار المؤسسات

4.1
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4.2
إلى إا مد أصبيت المؤسسات الديمقراطية مقبول ومدعومة مف قبؿ
المعنيػيف بأمرهػاس ( توػـ فئػة المعنيػيف بػاألمر كػؿ المنظمػات التػي تسػتطيع تركيػز
السػػمطة السياسػػية بػػيف يػػديها ،وتمػػارس بالتػػالي قػػدرة نقػػض ميتممػػة مثػػؿ الهيئػػات

اليكوميػػة ،واألي ػزاب والجمعيػػات والمنظمػػات المدنيػػة ،إوػػافة إلػػى الجػػيش ورجػػاؿ

الديف ،ال .)........

ال توجد مؤسسات ديمقراطية بالمعنى المذكور أعبلر (مجرد نظاـ سمطوا) 1
+1
.أو  :تشكؿ المؤسسات "الديمقراطية" جز ال مف النظاـ السمطوا.
أف المؤسسات الديمقراطية قادرة عمى أدا دورها وتيظى بقبوؿ عمى

نيو واؼ.

هػؿ تػتمكف المؤسسػات الديمقراطيػة ،بمػا فيهػا النظػاـ األدارا ونظػاـ العدالػة ,القيػاـ
بأدا دورهاس( أما في يالة وجود نظػاـ غيػر ديمق ارطػي  ،فمػف المائػدة إعطػا تقػويـ
مقتوب يوؿ عمؿ المؤسسات السياسية المركزية ومد تمتعها

بصبلييات دستورية تتيل لها التطور في إتجار الديمقراطية).

ال توجد مؤسسات ديمقراطية بؿ نظاـ سمطوا .أو أف المؤسسات

"الديمقراطية" هي جز مف النظاـ السمطوا

1
+1

توجػد مؤسسػػات ديمقراطيػػة ،غيػػر إنهػػا ال تيظػػى باإلسػػتقرار أواألسػػتم اررية-2 ،
سوا في دا مها أو فيما بينها.

2
+2

تؤدا المؤسسات الديمقراطية وظائمها كقاعدة عامة ،غير أن ييصؿ
الكثير مف التبديد بسبب التنافر واإليتكاؾ بيف المؤسسات.

-3
3
+3

تعمؿ المؤسسات الديمقراطيػة بمعاليػة وكمػا ة .وكقاعػدة عامػة ،يػتـ تجهيػز 4
+4
الق اررات السياسية وابرامها وتطبيقها واعادة النظر

فيها بجج ار ات شرعية توطمع بها السمطات المعنية أو الم تصة.
المعدؿ النهائي:
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ثمة قبوؿ بمؤسسات معينة فقط ،وتممؾ قو بارزة يؽ الرفض أو
النقض ،وبالتالي يظؿ القبوؿ غير مستقر مع مرور الزمف.

-2
2
+2

بل مػف قبػؿ جميػع -3
ال كػام ل
بعض مؤسسات الدولة الديمقراطية غير مقبولة قبػو ل
3
األطراؼ المعنية.
+3
تقبؿ جميع األطراؼ السياسية واإلجتماعية شرعية المؤسسات الديمقراطية-4 .
4
المعدؿ النهائي:
 .5االندماج السياسي واالجتماعي
توجػد انمػاط تمثيػؿ مسػتقرة هػدفها تأديػة دور الوسػيط بػيف المجتمػع والدولػةس وتوجػد
إيوال ثقافة مدنية راس ة.

5.1

إلػػى أا مػػد يوجػػد نظػػاـ يزبػػي مسػػتقر ،معتػػدؿ ذو جػػذور إجتماعيػػة ارس ػ ة مػػف
أجؿ بمورة وتأطير المصالل المجتمعيةس

نظاـ يزبي هش :تجزئية وتذرر شامؿ (يتجاوز عػدد األيػزاب عمميػلا أكثػر 1
مف مسة أيزاب) ،إسػتقطاب عػاـ :نسػبة تقمػب عاليػة ألصػياب الصػوت +1
اإلنت ابي ،ال يكاد يجد جذو الر في المجتمع.

نظاـ يزبي غير مستقر :تذرر واسػع (أكثػر مػف مسػة أيػزاب) إسػتقطاب -2
متوسط ،تقمب مرتمع في التصويت ،جذور إجتماعية ويمة.

2
+2

نظاـ يزبي قائـ مف ييث األساس ،غير أن ال يزاؿ مهتػ لاز :عػدد األيػزاب -3
أقػػؿ مػػف مسػػة ،إسػػتقطاب متوسػػط ،تقمػػب متوسػػط فػػي عمميػػة التصػػويت3 ،
يتمتع بجذور إجتماعية فعمية.

+3

يوجد نظاـ يزبي ذو جذور إجتماعية ،معتدؿ ومستقر :تجزئية معتدلة،

-4

إستقطاب مػن مض ،تقمػب أصػوات مػن مض ،قبػوؿ شػعبي عػريض وتػ اربط 4
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مستقر مع المجتمع المدني.
المعدؿ النهائي
5.2
إلى أا مد توجد شبكة مف الهيئات التعاونية أو جماعات المصػالل لمتوسػط بػيف
المجتمػع والنظػػاـ السياسػػيس (ال يتػػو ى هػػذا السػؤاؿ تنػػاوؿ فعاليػػة المجتمػػع المػػدني

مباشرة ،بؿ مجرد قياس أنماط التمثيؿ في يد ذاتها ونوعيتها .وتوجد هػذر األنمػاط
يتػػى فػػي ظػػؿ األنظمػػة السػػمطوية ،كمػػا أنهػػا أيو ػلا قػػد تبػػرز إلػػى الس ػطل الوج ػ

المظمػػـ لممجتمػػع المػػدني إذا كػػاف هػػدفها تق ػويض الديمقراطيػػة فػػي يػػاالت التعبئػػة

األثنية أو القومية المتطرفة).
ثمة وجود لجماعات المصػالل وػمف قطاعػات منعزلػة فقػط ،نػادرة التعػاوف 1
فيم ػػا بينه ػػا مم ػػا يقمػ ػص م ػػؽ يالػ ػة م ػػف تػ ػوازف المص ػػالل ،توج ػػد مص ػػالل +1
إجتماعية عريوة غير ممثمة.

المبلمل الرئيسية لجماعات المصالل وئيمة الوووح ،وال يوجد تمثيؿ

فعمي لقو إجتماعية هامة ،ويسيطر عمى نظاـ جماعات المصالل عدد
ميدود مف األفراد ،وثمة إيتماؿ لمتعرض لؤلستقطاب.

-2
2
+2

تبدو شبكة جماعات المصالل بأنها وثيقة الترابط إلى يد ما غير أنها

-3

ثمة شبكة وثيقة الترابط لجماعات المصالل تقوـ عمى مبدأ التعاوف،

-4

ت وػػع لسػػيطرة عػػدد قميػػؿ مػػف أصػػياب المصػػالل ممػػا يػػؤدا إلػػى غػػرس 3
+3
بذور صراعات عممية.
وتعكس قو إجتماعية متنافسة ،وتموي إلى موازنة بعوها بعولا.

4

المعدؿ النهائي:

5.3
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إلى أا مد تيظى األعراؼ واإلج ار ات الديمقراطية بموافقة المواطنيفس

(يجب إعطا الجواب بنا ل عمى معطيات إستطبلع يوؿ الموقػؼ مػف الديمقراطيػة
أو مؤسسػػات معينػػة ،وذلػػؾ مقارنػػة بػػالمواقؼ المتس ػمة بالسػػمطوية .وقػػد يمتػػد ه ػذا
المسل ليشمؿ األنظمة السمطوية التي تسير في إتجار إد اؿ إصبليات ليبرالية).

الموافقة عمى الديمقراطية كشػكؿ مػف أشػكاؿ اليكػـ من موػة جػدال(أقػؿ مػف 1
 )%30وتتيوؿ األيتجاجات السياسية بسرعة الى طػرح عبلمػات تسػاؤؿ +1
يوؿ األطار الدستورا.

الموافق ػػة عم ػػى الديمقراطي ػػة من مو ػػة ( )%50-30ويتيػ ػوؿ األيتجػ ػػاج -2
السياسػػي فػػي بعػػض األييػػاف إلػػى طػػرح عبلمػػات تسػػاؤؿ يػػوؿ المرجعيػػة 2
+2
الدستورية.

الموافقة عمى الديمقراطية معقولة أو عالية ( )%70-50وال يؤدا

األيتجاج السياسي إلى طرح عبلمات تساؤؿ يوؿ العممية الدستورية.

تتمتع الموافقة عمى الديمقراطية بنسبة عالية (أكثر مف .)%70

-3
3
+3
-4
4

المعدؿ النهائي:
.

5.4
ما هو مد التقدـ الذا أيرزر كؿ مف التنظيـ اإلجتماعي الذاتي أو المعتمػد عمػى
النمس ،وبنا رأسماؿ إجتماعيس

(يش ػ ػير التنظػ ػػيـ اإلجتمػ ػػاعي الػ ػػذاتي إلػ ػػى نشػ ػػؤ جمعيػ ػػات طوعيػ ػػة مػ ػػف الم ػ ػواطنيف

(والمواطنات) مف أجؿ اإلعتماد عمى النمس ،وليس لتعزيز أهداؼ سياسية كهدؼ
أوؿ وقد يتومف رأس الماؿ اإلجتماعي في بعض الياالت المساعي التي تتػو ى

معالجة اثار إنتهاؾ يقوؽ اإلنساف في ظؿ األنظمة السمطوية.

كما إف رأس الماؿ اإلجتماعي يقوـ عمى انماط تقميديػة مػف التماعػؿ  ،األمػر
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ال ػػذا يعن ػػي إمكاني ػػة إيػ ػراز بع ػػض المجتمع ػػات ذات األنم ػػاط التقميدي ػػة اإليجابي ػػة

معدالت عالية).

ال ي ػزاؿ التنظػػيـ الػػذاتي المػػدني فػػي يالػػة بدائيػػة .تنعػػدـ الثقػػة بػػيف السػػكاف 1
+1
يوؿ جدواها.
تعتػ ػػرض التنظػ ػػيـ الػ ػػذاتي فػ ػػي المجتم ػ ػع المػ ػػدني عوائػ ػػؽ سياسػ ػػية وثقافيػ ػػة -2
واجتماعية إقتصادية  ،ويتوزع وجودر عمى نيو غير منظـ  ،أو أن عموا 2
+2
وذو طابع مؤقت .توجد ثقة من موة بيف السكاف يوؿ جدواها.

توج ػػد ش ػػبكة قوي ػػة غي ػػر أنه ػػا متماوتػ ػ ال ػ ػواص م ػػف الجماع ػػات والهيئ ػػات 3
-3
المنظمة ذاتيال ،ويميوها السكاف ثقة وطيدة.
+3
ثمة شبكة وثيقػة التػرابط مػف الهيئػات والجماعػات المنظمػة ذاتيػلا والمسػتقمة-4 ،
4
ودرجة عالية مف الثقة بها بيف السكاف
المعدؿ النهائي:
.6مستوى التطور اإلجتماعي واإلقتصادي
يتػػيل مس ػػتو تط ػػور المجتم ػػع مػػف يي ػػث المب ػػدأ يري ػػة إ تيػػار وافي ػػة بالنس ػػبة إل ػػى
المواطنيف ككؿ.

6.1
هؿ توجد مجموعات عريوة مف السكاف معروة لؤلقصا في المجتمع نتيجية المقر،
الهوية الجنسية ،التربية الديف إو اإلنتما اإلثنيس

إف اإلقصػػا اإلجتمػػاعي منتشػػر عمػػى نطػػاؽ واسػػع كمي ػال ونوعي ػال ويشػػكؿ صػػمة 1
+1
متأصمة في بنية المجتمع.
ثمة وجود بارز لئلقصا اإلجتماعي كميال ونوعيػلا وهػو صػمة متأصػمة فػي بنيػة -2
2
المجتمع الى يد معيف.
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+2
إف اإلقصػػا اإلجتمػػاعي ميػدود كميػلا ونوعي ػلا وال يشػػكؿ صػػمة أصػػيمة فػػي بنيػػة 3
-3
المجتمع.
+3
بل ف ػػي -4
إف األقص ػػا اإلجتم ػػاعي كميػ ػال ونوعيػ ػال ظ ػػاهرة ثانوي ػػة وه ػػو ل ػػيس متأصػ ػ ل
4
المجتمع.
المعدؿ النهائي:
 .7نظام الرعاية االجتماعية
توجػػد أنظمػػة معػػدة مسػػبقال إلت ػػاذ إج ػ ار ات إيتياطيػػة فػػي مواجهػػة األثػػار اإلجتماعيػػة
الرسمالي.
لمنظاـ اإلقتصادا أ

7.1
ه ػػؿ توج ػػد ش ػػبكات وقائي ػػة لم ػػداراة المق ػػر والم ػػاطر األ ػػر مث ػػؿ التق ػػدـ ف ػػي الس ػػف،
والمػػرض والبطالػػة أو العجػػز .توػػـ هػػذر الشػػبكات إج ػ ار ات رسػػمية وأع ػراؼ تقميديػػة

إجتماعية.

ال توجد تػدابير رسػمية أو مجتمعيػة مػف أجػؿ التعػويض أو الشػموؿ .وال تجػرا 1
مياربػػة المقػػر إال بصػػورة متقطعػػة ومرتجمػػة .والعنايػػة الصػػيية ناقصػػة بالنسػػبة +1
إلى مجموعات عريوة مف السكاف.

توجػ ػػد تػ ػػدابير بدائيػ ػػة لتبلفػ ػػي الم ػ ػػاطر اإلجتماعيػ ػػة ،غيػ ػػر أنهػ ػػا مج ػ ػ أزة وفػ ػػؽ -2
المنطقة ،والشرائل اإلجتماعية .ال يستطيع البمد مياربة المقر عمى نيو مػنظـ 2
+2
ويدر.

توجد شػبكات إجتماعيػة متطػورة فػي بعػض النػوايي غيػر أنهػا ال تغطػي جميػع -3
الشرائل اإلجتماعية .وال تزاؿ فئات عريوة مف السكاف معروة لممقر.

3
+3

توجػ ػد ش ػػبكة ارسػ ػ ة لم ػػداراة الم ػػاطر اإلجتماعي ػػة ،اص ػػة ف ػػي يق ػػؿ العناي ػػة -4
الصيية عمى النطاؽ الوطني ،وسياسية مركزة لموقاية مف المقر.
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4

المعدؿ النهائي:
7.2
إلػى أا مػػد يوجػػد تكػػافؤ فػػرص فػػي مجػاؿ العمػػؿ والتعمػػيـ بغػػض النظػػر عػػف ال مميػػة
اإلجتماعيةس وما هو دور الدولة في تسهيؿ الوصوؿ إلى مستو معقوؿس

ال توج ػػد مؤسس ػػات تعم ػػؿ عم ػػى تبلف ػػي المػ ػوارؽ اإلجتماعي ػػة الي ػػادة .وتيظ ػػى 1
النسػ ػػا بامكانيػ ػػة ميػ ػػدودة جػ ػػدا لميصػ ػػوؿ عمػ ػػى التعمػ ػػيـ أو الوظػ ػػائؼ العامػ ػػة +1
أل .....
ثمة مؤسسات تعمؿ عمى تبلفي المػوارؽ االجتماعيػة اليػادة غيػر انهػا ميػدودة -2
النطػ ػػاؽ والنوعي ػ ػػة .ولمنس ػ ػػا امكانيػ ػػة مي ػ ػػدودة ج ػ ػػدا لميصػ ػػوؿ عم ػ ػػى التعم ػ ػػيـ 2
+2
والوظائؼ العامة ال ....

ثمػة عػػدد مػػف المؤسسػػات تعمػػؿ عمػى تبلفػػي المػوارؽ اإلجتماعيػػة اليػػادة ،غيػػر -3
إنهػػا غيػػر كافيػػة .وتتمتػػع النسػػا بجمكانيػػة قيم ػة لميصػػوؿ عمػػى التعمػػيـ العػػالي 3
+3
والوظائؼ العامة أل ...

يوجػػد عػػدد واؼ م ػػف المؤسسػػات لتبلف ػػي الم ػوارؽ اإلجتماعي ػػة اليػػادة .وتتمت ػػع -4
النا بمرص مساوية لميصوؿ عمى التعميـ العالي والوظائؼ العامة.

4

المعدؿ النهائي:
وبعد  ...ليست هذر الد ارسػة سػو مقتريػات عامػة تطمػل إلػى إثػارة اليػوار وتبػادؿ

ال ػرأا واسػػتثارة النقػػاش مػػف أجػػؿ التوصػػؿ فػػي نهايػػة المطػػاؼ إلػػي رأا جمػػاعي تتمػػؽ

يول ػ مجموعػػة تقريػػر " يػػاؿ الديمقراطيػػة " والمػػؤتمر السػػنوا العػػاـ لمشػػروع د ارسػػات
الديمقراطية في البمداف العربية.

والبد مف اإلشارة مجددلا إلػى أف هػذر المقتريػات تعتمػد عمػى مرجعيػة ثبلثيػة مػف ييػث
إعداد التقويـ والقياس وهي :

- 1لجنة إستبيانات الرأا
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- 2لجاف المجتمع المدني واالهمي
- 3فريؽ ال ب ار

ويأتي التقرير النهائي الشامؿ تتويجلا لكؿ مف تقارير هذر المجاف وفرقا ال ب ار .

يوسؼ الشويرا
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