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مقدمة

موجز سياسات
نحو بناء مؤشر مصري للديمقراطية
(نظرة على المؤشرات والمقاييس الدولية)

في ظل المرحلة الحالية من تاريخ مصر ،خاصة بعد ثورة  25يناير  ،2011عندما خرجت الجماهير إلى الشوارع تنااد
هاما وضارورًيا لتحقياا االصا و ،ولبناال دولاة
"عيش ،حرية ،عدالة اجتماعية ،كرامة إنسانية" ،أصبحت الديمقراطية مبدأً ً
جديدة "تؤمن بالديمقراطية طريقًا ومستقب ً وأسلوب حياه" كما نص على ذلك الدستور المصر عام .2014
اودا كثيارة لقيااد الديمقراطياة ،ووجاود مؤشارات دولياة للديمقراطياة ،إ إن معظام هاذه الجواود
وعلى الرغم من أن هنااك جو ً
تطبا مفووم "مقاد واحد يناسب الجميع"  ،One size fits allحيث قد تأخذ هذه المؤشرات في ا عتباار خصوصاية
وطبيعة كل دولة ،وا خت ف في نظموا السياسية ،وا قتصادية ،وا جتماعية ،والمؤسسية.
فااي ضااول مااا تقاادم باار ت الحاجااة إلااى تحديااد مفوااوم الديمقراطيااة ،ووضااع معااايير لوااا ،وقياسااوا ،وبنااال مؤشاار وطنااي يقااوم
بصياغته المصريون بأنفسوم بشكل يتوالم مع السياا الاوطني ،والنظاام السياساي ،وا جتمااعي ،والمؤسساي والقاانوني فاي
مصر.
اعور بملكيااة عمليااة االصا و ،لاايد فقااط ماان أجاال تحسااين صااورة مصاار فااي
إن بنااال هااذا المؤشاار الااوطني سااوف يخلااا شا ًا
الخااار  ،ولكاان أيضااا للتمكااين ماان رصااد ومتابعااة مسااتو الديمقراطيااة فااي مصاار علااى ماار ال ا من ،وفااي ضااول الت يي ارات
السياسية ،وا قتصادية ،وا جتماعية.
يواادف هااذا المااوج إلااى وضااع تصااور الطااار عااام لمؤشاار مصاار للديمقراطيااة ،فااي ضااول مؤشارات ومقاااييد الديمقراطيااة
الدوليااة التااي تضااعوا المنظمااات الدوليااة ،وذلااك لطرحااه فااي مناقشااات ومشاااورات تشاااركية تضاام مختلااف ا طاراف صاااحبة
المصلحة لتحديد أهم المجا ت والمكونات التي يتناولوا المؤشر.

تعريف الديمقراطية

وعلااى الاارغم ماان أن هناااك تعاااريف وتطبيقااات كثي ارة للديمقراطيااة بااين الاادول  -حسااب السااياقات السياسااية وا جتماعيااة
إجماعا على أن الديمقراطية يجب أن تقوم على "حكم الشعب" وأن تستند على قيم
وا قتصادية لكل منوا  -إ إن هناك
ً
"الحريةةةو والمسةةاواةو وسةةيادة القةةانواو والمشةةاركةو والمسةةاءلة" وهااي القاايم التااي تع ا الوفاااا السياسااي وا جتماااعي،
وا ستقرار ،والتنمية.

عناصر ومكونات الديمقراطية

 الفصل بيا السلطات والتوازا بيا السلطة التشريعية ،والتنفيذية ،والقضائية ،حتى تعطي الفرصة للمراقبة والمساللة.
 استقالل الهيئةة القضةائية :الاذ يضامن تاوفر عملياة المسااللة ،وتساوية الن اعاات التاي تثاار حاول ا نتواكاات التاي
تحدث في العملية ا نتخابية ،وحل الصراعات الداخلية ،والمساواة أمام القانون.
 تعددية األحزاب والمنظمةات السياسةية :الاذ يضامن تمثيال كافاة الفئاات (ا حا اب ،وا تحاادات ،ومنظماات المجتماع
المدني )...في الحياة السياسية.
 احترام سيادة القانوا :بمعنى أن يكون الجميع متساويين أمام القانون ،وأن تكون القواعد والقوانين مل مة ونافذة.
 المسةةاءلة والشةةفاةية :أ أن يكااون للماواطنين الحااا فااي الوصااول للمعلومااات المتعلقااة بأنشااطة الحكومااة والحصااول
عليوا ،وفي مراقبة هذه ا نشطة ،ومساللة الحكومة.
هامااا فااي ضاامان حريااة التعبياار وحريااة المعلومااات،
 حريةةةو واسةةتقاللية وتعدديةةة اإلعةةالم :يلعااب االع ا م الحاار ًا
دور ً
وكلتاهما ضروريتان لتسويل المشاركة الفعَّالة للمواطنين في العمليات الديمقراطية ،والشفافية ،والمساللة.
 احتةرام حقةوا اإلنسةاا والحقةوا السياسةية :هاذا يشامل حرياة تكاوين الجمعياات ،وحرياة التعبيار ،وحاا الماواطن فااي
التصااويت فااي ا نتخابااات ،وحقااه فااي أن يتقاادم ل نتخابااات .باالضااافة إلااى حقااوا ا نسااان ا ساسااية ،مثاال الحصااول
على خدمات وسلع عامة عالية الجودة وحياة كريمة.

متطلبات الديمقراطية

الدستور والقوانين :أي وجود دستور وقوانين سارية تكفل تحقيق المعايير الديمقراطية ،وحقوق اإلنسان ،والحرية،
والمساواة.
المؤسسات :أي وجود مؤسسات مستقلة قوية (حكومة ،منظمات المجتمع المدني ،قطاع خاص).
الثقافة :من المهم للغاية وجود ثقافة الديمقراطية؛ ويمكن بناء هذه الثقافة من خالل التعليم ،ورفع مستوى وعي
المواطنين حول الحقوق والحريات ،وقيم االحترام ،والتسامح...الخ.
االقتصاد :يعد الفقر التحدي الرئيسي للديمقراطية ،حيث إنه يعرقل الممارسة الديمقراطية ،وحقوق المواطنين في
االختيار بحرية .ومن جانب آخر ،عندما يتسع نطاق الديمقراطية ،تزيد التنمية ،فقد ثبت أن الدولة التي تتحول من نظام
غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي تحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي تصل إلى نحو
 %20على مدار الثالثة عقود التالية.

لماذا تقاس الديمقراطية؟

التقييم الدولي
هناك اتجااه عاالمي جدياد نحاو وضاع مفااهيم للديمقراطياة وتقييمواا ،إلاى جاناب تقيايم أدال الانظم حتاى يمكان عقاد
•
مقارناة بااين الاادول ،وتحديااد مركا كاال منوااا بالنساابة لمااد تطبيقوااا للديمقراطيااة ،وتصاانيفوا ،واالعا ن عاان الاادول
التاي تنتواك قايم الديمقراطياة ،(naming and shaming)،ووضاع للياة للتأيياد والادفاع عان الديمقراطياة ،ورفاع
مسااتو الااوعي ،وتحفي ا ا نط ا ا نحااو تطبيااا الديمقراطيااة .ومااع هااذا ياار الكثياار ماان المفك ارين أنااه لاايد ماان
اجتماعياا،
ااديا ،و
ً
نظاماا اقتص ً
االنصاف – وحتى ليد من الممكن -عقد مقارناات باين الادول حياث إن لكال منواا ً
وقانونيا مختلفًا.
وسياسيا،
ً
ً
أساسا كنتيجة لتدفا المعونات ا جنبية المقدمة لتشجيع تطبيا الديمقراطية
جدير بالذكر أن تقييم الديمقراطية بدأ
•
ً
أساسااا ،أو ماان جانااب
فااي الكثياار ماان الاادول الناميااة ،حيااث تطلااب هااذا إج ارال تقياايم ماان جانااب الجوااات المانحااة
ً
المجتمع الدولي من أجل قياد أثر تدخ ت هذه الجوات من ناحية ،وتحفي الدول على تحسين صاورتوا باتبااع
ا سد الديمقراطياة حتاى يمكنواا الحصاول علاى الم ياد مان المسااعدات ا جنبياة ،وتشاجيع ا ساتثمار مان ناحياة
أخر .
التقييم الذاتي الوطني
من جانب لخر ،هناك الكثير من المبادرات الدولية التي تعمل على تشجيع الدول على إجرال التقييم الذاتي حتاى
•
يكون هناك نوع من الملكية للديمقراطية ،ولتحسين مؤشراتوا ،ولتحقيا أفضل سياسات ونتائج ،ولتحسين صورتوا
الدولية ،ولتمكينوا من المنافسة مع الدول ا خر .
موما ن كل دولة سوف تضع مفووموا الخااص للديمقراطياة وأولوياتواا ،كماا ساتقوم بتصاميم
•
ويعد التقييم الذاتي ً
التقييم الخاص بوا وفقًا وضاعوا القانونية ،والسياسية ،وا جتماعية ،وا قتصادية ،والمؤسسية.
جدير بالذكر أن بعض الدول التي أجرت تجربة التقيايم الاذاتي الاوطني للديمقراطياة نجحات فاي تبناي خطاة عمال
•
لإلص ا و لتجنااب العيااوب التااي ظواارت فااي التقياايم (مثاال مشاااكل الشاافافية ،والمساااللة ،ومحاربااة الفساااد ،وتنميااة
أيضا تحديد مجا ت الديمقراطية التي تريد أن تركا عليواا كنقطاة
المجتمع المدني ،)...كما استطاعت كل دولة ً
بداية لإلص و .فعلى سبيل المثال ركا ت بعاض الادول علاى تشاكيل البرلماان وا نتخاباات ،بينماا ركا ت الابعض
اآلخر على الحوكمة المحلية والديمقراطية .وا كثر من ذلك ترسخ استمرار واستدامة عملية التقييم الاوطني حياث
اسااتمر إعااداد هااذا التقياايم بانتظااام بعااد تنااامي الطلااب علااى البيانااات ماان جانااب المفكارين ،والسياساايين ،واالعا م،
والناشطين ،وأعضال البرلمان ،وموظفي الحكومة أنفسوم.

مؤشرات الديمقراطية الدولية

 مؤشر الديمقراطية (وحدة االستخبارات االقتصادية – مجلة اإليكونوميست)
Economic Intelligence Unit (EIU) – The Economist
يبنااى المؤشاار علااى مسااوو الخب ارال والم اواطنين ،ويااتم تقييمااه علااى
مقياد من صافر إلاى  10درجاات ،حياث تشاير 10إلاى أن النظاام
ديمق ارطا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي بالكاما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال.
مركز مصر على مؤرىر الدقمقراةيىة :شغغلت مصغر علغى مؤشغر
الديمقراطيغغغة الصغغغادر عغغغام  2012المركغغغز  109مغغغن بغغغين 167
دولة ،حيث حصلت على درجة إجماليغة بلغغت  4.56مغن ( 10أي
أن النظغغغغغغغغام يجمغغغغغغغغع بغغغغغغغغين مؤسسغغغغغغغغات سغغغغغغغغلطوية وأخغغغغغغغغرى
ديمقراطيغغة  ،hybrid regimeوكغغان توزيغغع الغغدرجات كالتغغالي
( الغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغدرجات ا علغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغى هغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغي ا ف غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغل):
• العملية ا نتخابية والتعددية ( 3.42من )10
• فعالية الحكومة ( 4.64من )10
• المشاركة السياسية ( 5من )10
• الثقافة السياسية ( 5.63من )10
• الحريات المدنية ( 4.12من )10
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 مؤشر الديمقراطية العربي (الباروميتر العربي) -مبادرة اإلصالح العربي
Arab Democracy Index (Barometer) – Arab Reform Initiative
يسااتخدم مؤشاار الديمقراطيااة العربااي نااوعين ماان المؤش ارات :مؤش ارات
تقا ا اايد ا سا ا اااليب المسا ا ااتخدمة الج ا ا ارال التحا ا ااول الا ا ااديمقراطي (مثا ا اال
التشا اريعات) ،ومؤشا ارات تق اايد ممارس ااات التح ااول ال ااديمقراطي (مث اال
ا نتخابااات) وتتناااول المؤش ارات أربااع مجموعااات ماان القاايم والمباااد :
قااوة المؤسسااات ومساااللتوا ،احتارام الحقااوا والحريااات ،ساايادة القااانون،
المساواة والعدالة ا جتماعية .وتتاراوو قيماة مؤشار الديمقراطياة العرباي
بين صفر و  1000نقطة (كلما ارتفع عدد النقاط كان هذا أفضل).
مركىىز مصىىر علىى مؤرىىر الدقمقراةيىىة :حصاالت مصاار علااى 569
درج ا ااة م ا اان  1000ع ا ااام  ، 2010وه ا ااو م ا ااا يعن ا ااي أن مص ا اار ل ا ااديوا
اتجاهااات ديمقراطيااة ،والجاادير بالااذكر أن درجااات مصاار مرتفعااة فيمااا
يتعلااا بت ااوفر وس ااائل الديمقراطي ااة ،وحصاالت عل ااى درج ااات أق اال قل ااي ً
بالنسبة لمستو الممارسات الديمقراطية.

مؤشر الدميقراطية العربي  -مصر
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الحقوا المدنية

الحقوا السياسية

2000

ها ااو تقريا اار عا اان مس ا ا سا اانو يقا اايد درجا ااة الديمقراطيا ااة والحريا ااات
السياسية في  195دولة على مقيااد مان ( )1أعلاى مساتو للحرياة،
و( )7أدنى مستو للحرية.
مركةةةز مصةةةر :حص االت مص اار عل ااى  5.5درج ااات م اان ( 7ال اادرجات
ا قل هي ا فضال) ،وصانفت عاام  2013علاى أنواا دولاة تفتقاد إلاى
الحرية  .Not Freeوهذه الدرجة هي متوسط:
الحقةوا السياسةةية :وحصالت مصاار علاى  6ماان  ،7وتقايد العمليااة
ا نتخابية ،التعددية السياسية والمشاركة ،وفعَّالية الحكومة.
الحريةةةات المدنيةةةة :وحص االت مص اار عل ااى  5م اان  ،7وتق اايد حري ااة
التعبي ا اار وا عتق ا اااد ،وح ا ااا تك ا ااوين الجمعي ا ااات والمنظم ا ااات ،وس ا اايادة
القانون ،والحقوا الفردية.
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 مؤشر مؤسسة بيرتلزماا للتحول السياسي واالقتصادي
Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI):Bertelsmann Stiftung
تقااوم مؤسسااة  Bertelsmannبإصاادار مؤش ارين :مؤشاار وضااع
الدولة ، Status Indexوالذ يقيم الدول وفقًا للتحاول السياساي
وا قتصاااد  ،ومؤشاار االدارة  Management Indexوالااذ
يصنف الدول وفقًا دال القيادة السياسية لإلدارة.
مرك مصر :في عام  2014ش لت مصار علاى مؤشار وضاع
الدول ااة  Status Indexالمركا ا  82م اان ب ااين  129دول ااة
وحصلت على  5.08من ( 10الرقم ا على هو ا فضل).
أما على مستو مؤشار االدارة  Management Indexشا لت
أيضاا مان  129دولاة ،وأحار ت  4.50درجاة
مصر المركا ً 82
من .10

مؤشر التحول الدميقراطي يف مصر
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مؤشر وضع الدولة

 مقياس  Polity IVعا خصائص النظم السياسية والتحول – جامعة ميريالند بالواليات المتحدة األمريكية
Polity IV- Maryland University -USA
يقايم مقيااد  Polity IVمسااتو الديمقراطياة ،الاذ يعتمااد
عل ا ااى التقي ا اايم ا ك ا اااديمي للبيان ا ااات المنش ا ااورة ع ا اان العملي ا ااة
ا نتخابياة ،ودرجاة ا نفتاااو ،ومساتو المشاااركة .وياتم تحلياال
المؤش اار عل ااى مقي اااد م اان ( )10-إل ااى ( ،)10حي ااث تمث اال
( )10النظام الديمقراطي الكامل .
مركةةةز مصةةةر :حص االت مص اار عل ااى ( 5-إل ااى ص اافر) ع ااام
 ،2013وهي بذلك تقاع فاي الشاريحة التاي تشاير إلاى سايطرة
نخبة ص يرة على الحكم.Closed anocracy
يوضا الشااكل أن الخااط ا حماار يعنااي أنااه فااي الفتارات ماان
1945حتااى  ،1952وماان  1996حتااى  ،2010وماان عااام
 2013وحت ااى اآلن كان اات فتا ارات تتس اام بوج ااود فص ااائل ذات
ن عا ااات سياسا ااية مختلفا ااة تتنا ااافد علا ااى السا االطة ما اان أجا اال
التا اارويج جنا اادات خاصا ااة . Factionalismويشا ااير اللا ااون
ا خضا اار الص ا ا ير إلا ااى الفت ا ارة ا نتقاليا ااة فا ااي عا ااام .2011
ويشا ااير الحا اارف ( )Xفا ااي عا ااام  1952/1953إلا ااى حا اادوث
ع ااودة إل ااى النظ ااام الس االطو  ،كم ااا يش ااير الح اارف ( )Cإل ااى
حدوث انق ب عسكر . Coup d'Etat

 مؤشرات الحوكمة العالمية – البنك الدولي

Worldwide Governance Indicators – World Bank

ها ااي مؤش ا ارات مجمعا ااة آلرال الم ا اواطنين ،والشا ااركات ،والخب ا ارال لا ا ا6
محاااور للحوكمااة ،ويااتم تحلياال المؤشاار علااى مقياااد ماان صاافر إلااى
( 100الرقم ا على هو ا فضل):
مركز مصر :حصلت مصر في  2012على الدرجات التالية:
• الحا في التعبير والمساللة ( 26.54من )100
• ا ستقرار السياسي وغياب العنف ( 7.58من )100
• فعَّالية الحكومة ( 25.36من )100
• جودة ا طر التنظيمية ( 33.01من )100
• سيادة القانون ( 40.28من )100
• مكافحة الفساد ( 34.45من )100

اتجاهات السلطة ةي مصر ()2013-1946
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 مقياس الديمقراطية والحوكمة األةريقي ((Afrobarometer

عدد المسوو التي تم إجراؤها على مستو
دول قارة أفريقياAfrobarometer -

ه ااو مش ااروع بحث ااي مس ااتقل يعم اال عل ااى قي اااد الديمقراطي ااة ،والحوكم ااة ،وس اابل
المعيشة ،وا قتصاد الكلي ،ورأد المال ا جتماعي ،والنظام الضريبي ،وقضاايا
الن ااوع ،والعولم ااة ،وتق ااديم الخ اادمات وذل ااك م اان خا ا ل مس ااوو ا س اار المعيش ااية.

مركةةز مصةةر :ظواارت النتااائج الخاصااة بمصاار فااي عااام  2013فقااط (فااي
ال اادورة الخامس ااة) حي ااث إنو ااا ال اادورة الوحي اادة الت ااي ش اااركت فيو ااا مص اار.
وغطااى المس ا عينااة ماان  1200أس ارة معيشااية ،وجااالت النتااائج كالتااالي:
 %25ماان العينااة ياارون أن مصاار اآلن دولااة غياار ديمقراطيااة ،بينمااا ياار
 %14أن مص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار دول ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة ش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اابه ديمقراطي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة.
 %54م ا اان العين ا ااة ي ا اارون أن أه ا اام خص ا ااائص الديمقراطي ا ااة ه ا ااي ت ا ااوفير
الحاجا ا ا ااات ا ساسا ا ا ااية لكا ا ا اال فا ا ا اارد مثا ا ا اال الطعا ا ا ااام ،الملا ا ا اابد ،الس ا ا ا ااكن.
 %50م اان العين ااة ي اارون أن الحي اااة السياس ااية نظيف ااة وخالي ااة م اان الفس اااد.
 %24ماان العينااة ياارون أن رقابااة الساالطة التش اريعية عمااال ال ارئيد هااي
أهم جانب في الديمقراطية.

 مؤشر إبراهيم للحوكمة ةي أةريقيا
)Ibrahim Index of African Governance (IIAG
تقوم "مؤسسة مو إبراهيم  "Mo Ibrahimوالتاي تام إنشااؤها فاي 2006
عان طرياا د .محماد إباراهيم  -رجال ا عماال الساوداني ا صال ،وأحاد
رواد العط ااال ا جتما اااعي  -بإصا اادار ها ااذا المؤش اار الا ااذ يرك ا ا علا ااى
أهمية القيادة والحوكمة في أفريقيا.
يق ااوم مؤش اار إبا اراهيم للحوكم ااة ف ااي أفريقي ااا ) (IIAGبتجمي ااع ع اادد م اان
المؤش ارات ماان مصااادر دوليااة وأفريقيااة ،ويقااوم المؤشاار بالتحلياال علااى
مقياد من صفر إلى ( 100الرقم ا على هو ا فضل).
مركز مصر :حصلت مصر على المرك  19من بين  52دولة ،وذلاك
بدرج ااة بل اات  55م اان ( 100الدرج ااة ا عل ااى ه ااي ا فض اال) ،وبو ااذا
تك ااون درج ااة مص اار أعل ااى م اان متوس ااط الدرج ااة الكلي ااة للق ااارة ا فريقي ااة
( )51.6وأعلى من المتوسط االقليمي لشمال إفريقيا ( 54درجة).

مؤشر الدول الهشة (صندوا السالم)
)Fragile States Index – FSI (Fund for Peace
يص ا اادر ع ا اان أح ا ااد م اركا ا ا الفك ا اار ا مريكي ا ااة (ص ا ااندوا السا ا ا م)،
ار لتص اانيف ك اال دول ااة ،وتش اامل ه ااذه العناص اار
ويسااتخدم  12عنص ا ًا
مؤش ا ا ارات اجتماعيا ا ااة ،واقتصا ا ااادية ،وسياسا ا ااية ،وعسا ا ااكرية .تشا ا ااتا
البيان ا ااات م ا اان ث ث ا ااة مص ا ااادر أولي ا ااة ،وتخض ا ااع للمراجع ا ااة الدقيق ا ااة
للحصول على الدرجات النوائية للمؤشر .وياتم تحليال المؤشار علاى
مقياد من صفر إلى ( 120الرقم ا قل هو ا فضل).
مركز مصةر ةةي  :2014تشا ل مصار المركا  31مان باين 178
دول ااة ،وس ااجلت  91درج ااة م اان  ( 120ال اارقم ا ق اال ه ااو ا فض اال)
وهي بذلك في وضع يستدعي ا نتباه ).(Alert

مؤشر إبراهيم للحوكمة في أفريقيا
التنمية المستدامة
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 مقياس الديمقراطية وحقوا اإلنساا World Audit
World Audit for Democracy and Human Rights - UK
 World Concern Instituteهي شركة دولية غير هادفة للارب
موقعاا متكاام ً One – Stop Siteلقيااد الديمقراطياة
وتقادم
ً
وحقا ااوا االنسا ااان ،وتقا ااوم بجما ااع االحصا ااائيات والتقا ااارير ما اان
أساسااا
المنظمااات الدوليااة ا خاار وهااي المنظمااات التااي توااتم
ً
ب ا ااالحقوا السياس ا ااية ،والحري ا ااات المدني ا ااة ،وحري ا ااة الص ا ااحافة،
ومدركات الفساد ،وحقوا االنسان ،وسيادة القانون .ويبلغ عدد
الدول التي تقوم بتصنيفوا  149دولة.
مركز مصر :في عام  2013شا لت مصار المركا  103مان
بين الدول (الرقم ا ص ر هو ا فضل).

مقياس الديمقراطية وحقوا االنساا

مركز مصر

الحقوا السياسية
 7 – 1الرقم ا قل هو ا فضل

6

الحريات المدنية
( 7 -1الرقم ا قل هو ا فضل)

5

حرية الصحافة
صفر – ( 150الرقم ا قل هو ا فضل)

114

الفساد
صفر – ( 149الرقم ا قل هو ا فضل)

92

 مؤشر التصنيف العالمي للديمقراطية  -ةيينا
)Global Democracy Ranking (Democracy Ranking Association- Vienna
(Förderung von
تقا ااوم مؤسسا ااة تصا اانيف الديمقراطيا ااة
) ،Demokratiequalitätومقره ا ا ااا فيين ا ا ااا بالنمس ا ا ااا ب ا ا ااإجرال ه ا ا ااذا
التصاانيف الااذ يقاايد جااودة الديمقراطيااة ماان خ ا ل مؤشاار يجمااع
بااين قياااد بعااض الجوانااب السياسااية وبعااض ا بعاااد ا خاار غياار
السياسية ،مثل :النوع ا جتماعي ،وا قتصاد ،والمعرفاة ،والصاحة،
والبيئااة .ويااتم تحلياال المؤشاار علااى مقياااد ماان ( 1أدنااى مسااتو )
أساس ا ااا عل ا ااى
إل ا ااى ( 100أعل ا ااى مس ا ااتو ) .كم ا ااا يعتم ا ااد المؤش ا اار
ً
البيانات التي تعدها المنظمات الدولية ا خر .
مركةةةز مصةةةر :شا ا لت مص اار المركا ا  103م اان ب ااين  115دول ااة
وحص االت ف ااي عا ااام  2011/2012عل ااى  41.2ما اان مائ ااة درجا ااه
(وهذا يعني انخفاض مستو جودة الديمقراطياة) ،ب ياادة  6درجاات
عن عام ( )53.1( 2008/2009الرقم ا كبر هو ا فضل).

التصنيف العاملي للدميقراطية (مصر)للل
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مصادر أخرى لمؤشرات دولية ووطنية متعلقة بالديمقراطية التحديات واالنتقادات الموجهة لمقاييس الديمقراطية

تعتمد بعض المؤشرات الدولية للديمقراطية على مصادر أخار
للبيانا ااات (وطنيا ااة ودوليا ااة) لحسا اااب ها ااذه المؤش ا ارات ،خاصا ااة
البيانات التي تعدها المنظماات التاي تعمال فاي مجاا ت حقاوا
االنسااان ،والمساااواة ،والفساااد ،والن اهااة ،والعدالااة حيااث إن هااذه
المباااد تعااد ماان مكونااات الديمقراطيااة ا ساسااية .بعااض هااذه
المصادر هي:
مسا ا الق اايم الع ااالمي ،مؤش اار م اادركات الفس اااد ،تقري اار التنمي ااة
البش ارية ،منظمااة العفااو الدوليااة ،هيومااان اريااتد ووتااش ،اللجنااة
الدوليااة للمحلفااين ،قاعاادة بيانااات الديمقراطيااة المباش ارة (المعوااد
ال اادولي للديمقراطي ااة والمس اااعدة ا نتخابي ااة) ،دلي اال ا نتخاب ااات
(المؤسسة الدولية للنظم ا نتخابية).
كااذلك هناااك بعااض المنظمااات الوطنيااة التااي تااوفر بيانااات عاان
الديمقراطيا ا ااة ،مثا ا اال :مرك ا ا ا اسا ا ااتط ع ال ا ا ا أر العا ا ااام (مرك ا ا ا
المعلوم ااات ودع اام اتخ اااذ القا ارار  -مجل ااد ال ااو رال المص اار )،
مركا ا ا ا بصا ا ا اايرة ،الجمعيا ا ا ااة المص ا ا ا ارية للنوا ا ا ااوض بالمشا ا ا اااركة
المجتمعية ،المرك التنمو الدولي.

أها اام ا نتقا ااادات الموجوا ااة لمقا اااييد الديمقراطيا ااة علا ااى المسا ااتو
العالمي هي:
• تعريف الديمقراطية :وكيفية تطبيقوا وتفعيلوا.

• مصةةادر البيانةةات :ومااد موضااوعيتوا ،وهاال تاام تجميعوااا
ماان مسااوو ا ساار ،أم مسااوو الخب ارال ،ماان مصااادر أوليااة
للبيانات أم مصادر ثانوية.
• نطاا المؤشر :هل يقيد بع ًادا واح ًادا للديمقراطياة ،أم عادة
أبعاد (اجتماعية ،سياسية ،اقتصادية).
• الجمع بيا النظريةة والتطبيةا :أ أن ياتم قيااد ماا يوجاد
عل ااى ال ااورا (مث اال وج ااود القا اوانين  /الدس ااتور) ،والتطبي ااا
الفعلي للقوانين وانفاذها.
• الكةةةم مقابةةةل الكيةةةف :يجااب أن يااذهب المؤشاار بعااد ماان
قيا ا ا اااد وجا ا ا ااود الديمقراطيا ا ا ااة إلا ا ا ااى قيا ا ا اااد ما ا ا ااد جا ا ا ااودة
الديمقراطية.

نحو بناء مؤشر مصري للديمقراطية (األبعاد األساسية)
هناااك حاجااة كبي ارة لوضااع مؤشاار مصاار للديمقراطيااة يضااعه
المص ا ا اريون بأنفسا ا ااوم ،ويا ا ااتم تصا ا ااميمه بما ا ااا يناسا ا ااب السا ا ااياا
المصا ا اار  ،وليكا ا ااون أداة لإلص ا ا ا و .وهنا ا اااك بعا ا ااض النق ا ا اااط
ا ساسية التاي يجاب ا قتادال بواا عناد وضاع المؤشار المصار
للديمقراطية ،وذلك لضمان الكفالة والحيادية:
صةةيا ة المؤشةةر وةقًةةا للقواعةةد الديمقراطيةةة :أ أن تتبااع فااي
صياغته وقياساه الخطاوات الديمقراطياة :تبناي الانوج التشااركي،
واش اراك جميااع ا ط اراف صاااحبة المصاالحة (بمختلااف خلفياتوااا
ومنظورها) في العملية وذلاك بتشاكيل لجناة قومياة مساتقلة حتاى
يمكن خلا شعور بالملكية وا ندما .
وضع اإلطةار العةام لمؤشةر الديمقراطيةة :يجاب أن ياتم تصاميم
االط ااار الع ااام ،حي ااث ي ااتم تحدي ااد مفو ااوم الديمقراطي ااة ،ووض ااع
تعريا ااف إج ارئا ااي لوا ااا .كما ااا يجا ااب مراجعا ااة االطا ااار المؤسسا ااي
والقانوني للنظام السياسي المصر .
تحديةةةد مجةةةاالت ومسةةةتويات التقيةةةيم :يج ااب تحدي ااد مس ااتويات
ومجااا ت التقياايم ،س اوال كااان ذلااك علااى المسااتو القااومي ،أو
المساا ااتو المحلا ا ااي ،باالضا ا ااافة إلا ا ااى تحديا ا ااد المجا ا ااا ت التا ا ااي
سيشملوا المؤشر (اجتماعية ،سياسية ،اقتصادية ....الخ).
تحديد مكونةات مؤشةر الديمقراطيةة والمؤشةرات الفرعيةة :يجاب
تحديد مكونات المؤشر بدقة وفقًا ولوياتوا ومصلحتوا.
جمةةةع البيانةةةات وتحديةةةد مصةةةادرها :ه اال يجااب ا عتماااد علااى
بح ااوث ا سا ارة المعيش ااية ،ومق اااب ت الخبا ارال ،أو عل ااى تحلي اال
المحتو من جانب المفكرين .ويجب تحديد ما إذا كناا سانحتا
إل ااى جم ااع البيان ااات الخاص ااة بن ااا ،أم إنن ااا سنس ااتخدم مؤشا ارات
معدة مسبقًا.
نشةةةر البيانةةةات ونتةةةائ المؤشةةةر :إن نش اار البيان ااات الت ااي ت اام
جمعوا ااا ونتا ااائج المؤشا اار علا ااى نطا اااا واسا ااع يعطا ااي المؤشا اار
مصااداقية أكثاار ،ويجعلااه بمثابااة ساالعة عامااة ،ويساااعد فااي رفااع
مسا ا ااتو وعا ا ااي الم ا ا اواطنين ،والمجتما ا ااع الما ا اادني ،والمسا ا ااؤولين
الحكوميين بحقوقوم ومسؤولياتوم.
وضع خطة عمل :ا ستمرار في إجرال التقيايم دون أن تصاحبه
خط ااة عم اال يجع اال الجمو ااور يفق ااد اهتمام ااه وثقت ااه ،كم ااا يفق ااد
التقييم مصداقيته.
االستدامة :يجب أن تكاون هنااك مؤسساة وطنياة مساتقلة تكاون
مسؤولة عن انتا المؤشر لضمان استدامته ومأسسته،

مؤشر الديمقراطية المصري*
مجا ت التقييم
مبادئ الديمقراطية
 التعددية السياسية
المشاركة /التمثيل
 الحا في المشاركة
 التنافسية
 المشاركة في ا نتخابات
 الحقوا ا قتصادية ،وا جتماعية،
حقوا اإلنساا
والسياسية.
 غياب العنف وانتواك حقوا االنسان
 فرص متساوية وعادلة لكل مواطن
المساواة /االنصاف
 عدم التميي على أ أساد
 حرية التعبير /وانشال الجمعيات/
الحرية
وا ختيار /ا نتمال /الممارسة
 ا نضمام للجمعيات /ا ح اب... /
 حكومة قوية
الرقابة والسلطة
 ا من
 السيادة والشرعية
 ق اررات مستقلة
 المصداقية
 انفتاو الدولة /حرية المعلومات
الشفاةية
 السياسات والق اررات تعكد حاجات الناد/
االستجابة
ا ح اب /المطالب
 توا ن السلطة /مؤسسات مختلفة ومستويات
المساءلة
مختلفة للمساللة قانونية /مالية /سياسية/
أفقية /رأسية /داخلية
 ن اهة الدولة (إدارية /سياسية /حكومية/
مكاةحة الفساد
قطاع خاص)
 المؤسسات والقوانين المطبقة في مكافحة
الفساد
 الدستور والقانون
سيادة القانوا
 المساواة أمام القانون
 إنفاذ القانون
 استق ل القضال
 التسام وا حترام
التضاما /التكاةل
 بنال التوافا
 ا من ا جتماعي والس م
 المواطنة وا نتمال
*مت وضع هذا اإلطار بالرجوع إىل األدلةة االسرتشةادةة لتقيةي جةودة الدرقراطيةة الة
تصدرها املؤسسة الدولية للدرقراطية واالنتخابات املستقلة ،وعةدد آخةر مةا املؤشةرات
الدولية الصادرة عا املؤسسات الدولية

الخاتمة

 وتوضاا.تعااد الديمقراطيااة مس ااألة حتميااة بالنس اابة لمسااتقبل مص اار إذا أردنااا أن نعج اال بعمليااة ا نطا ا ا نحااو التنميااة وا سااتقرار
/ملموس ااا بالنس اابة لتطبي ااا الكثي اار م اان مع ااايير الديمقراطي ااة (المش اااركة
ادما
ً
ً المؤشا ارات الدولي ااة للديمقراطي ااة أن مص اار ل اام تح اار تق ا
.) وأن الوقت قد حان لإلسراع بعملية التحول الديمقراطي...  الحرية/ حقوا االنسان/المساواة
هن اااك حاج ااة قوي ااة لوض ااع "مؤش اار مص اار للديمقراطي ااة" يق ااوم بإع ااداده المصا اريون بأنفس ااوم بحي ااث يعك ااد الخلفي ااة ا قتص ااادية
 ويج ااب أن يس ااتخدم المؤش اار ك ااأداة. ويتا اوالم م ااع الس ااياا ال ااوطني وا ولوي ااات الوطني ااة،وا جتماعي ااة والسياس ااية والقانوني ااة لمص اار
 والمساؤولين الحكاوميين بحقاوقوم، والمجتماع المادني، وكاأداة لرفاع مساتو وعاي الماواطنين،لمتابعة التقدم المحر نحو الديمقراطية
ار كااأداة تسااتخدموا الحكومااة للمراجعااة الذاتيااة ماان
 وأخيا ًا، وكااأداة لمساااللة الحكومااة عاان أدائوااا وفقًااا لمعااايير الديمقراطيااة،وواجباااتوم
.أجل تصويب أ أخطال تصادفوا أثنال عملية التحول الديمقراطي
تنطااو ا بعاااد ا ساسااية لمؤشاار الديمقراطيااة المصاار علااى ضاارورة اتباااع قواعااد الديمقراطيااة عنااد إعااداد المؤشاار ذاتااه وذلااك ماان
 وتشكيل لجنة وطنية تشاركية لإلشراف علاى صاياغة المؤشار لضامان أن يمثال المؤشار،خ ل إشراك ا طراف صاحبة المصلحة
 مان الضارور نشار بياناات المؤشار علاى نطااا واساع ليصاب بمثاباة، إلاى جاناب ذلاك.وجوات النظر المختلفة بشأن الديمقراطياة
. وع وة على ذلك يجب أن تدمج نتاائج المؤشار فاي السياساات العاماة. والعطال مصداقية أكبر للمؤشر،سلعة عامة تتاو للجميع
.فض ً عن ذلك تعد استدامة المؤشر مسألة هامة لل اية لضمان تحقا االص و
 وذل ااك لت طي ااة جوان ااب مختلف ااة م اان،يعتم ااد االط ااار الع ااام المقت اارو لمؤش اار الديمقراطي ااة المص اار عل ااى مجموع ااة م اان المكون ااات
 حقااوا، الحريااة، تشاامل المشاااركة والحقااوا السياسااية، وبالتااالي تعطااي نظارة عامااة عاان موقااف الديمقراطيااة فااي مصاار،الديمقراطيااة
.أخير القيم السائدة في المجتمع
 الن اهة و ًا، سيادة القانون، المساللة، الشفافية، سلطة وقوة الدولة، المساواة والعدالة،االنسان
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