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 امل�ستندات املرجعية الأ�سا�سية
للجنة البندقّية

جلنــة البندقّية
جملـــ�س اأوروبـــــا

اال�ستفتاءات
CDL-AD(2007)008rev - مدونة املمار�سات اجليدة ب�ساأن ال�ستفتاءات 	•
ال�ستفتاءات يف اأوروبا - حتليل للقواعد القانونية يف البلدان الأوروبية - 	•

CDL-AD(2005)034  
اجلداول املُلّخ�سة للردود على ال�ستبيان اخلا�س بال�ستفتاءات - 	•

 CDL-AD(2005)034add  
اجلداول املُلّخ�سة للردود على ال�ستبيان اخلا�س بال�ستفتاءات املحلية والإقليمية -  	•

 CDL-AD(2005)034add2

االأحزاب ال�سيا�سية
CDL-AD(2015)020 - منهج تعيني املر�سحني �سمن الأحزاب ال�سيا�سية 	•

CDL-AD(2010)024 - املبادئ التوجيهية ب�ساأن تنظيم الأحزاب ال�سيا�سية 	•
CDL-AD(2009)021 - مدّونة ال�سلوكيات اجليدة يف ميدان الأحزاب ال�سيا�سية 	•

CDL-AD(2006)014 - حظر متويل الأحزاب ال�سيا�سية من م�سادر اأجنبية 	•
CDL-AD(2006)025 - م�ساركة الأحزاب ال�سيا�سية يف النتخابات 	•

املبادئ التوجيهية واملذكرة التف�سريية حول الت�رشيع ب�ساأن الأحزاب ال�سيا�سية: بع�س  	•
 CDL-AD(2004)007rev - الق�سايا اخلا�سة

CDL-INF(2001)008 - املبادئ التوجيهية وتقرير حول متويل الأحزاب ال�سيا�سية 	•
املبادئ التوجيهية حول حظر وحل الأحزاب ال�سيا�سية والتدابري املناظرة - 	•

CDL-INF(2000)001  

مراقبة االنتخابات وتقييمها 
جانب  من  النتخابات  على  املتحيزة  غري  والرقابة  للمتابعة  ال�ساملة  املبادئ  اإعالن  	•
التنظيمات املدنية ومدونة ال�سلوكيات للمراقبني واملتابعني من املدنيني غري املتحيزين 

- وذلك مببادرة من ال�سبكة العاملية ملراقبي النتخابات املحليني -
 (GNDEM) - CDL-AD(2012)018  

اجلدول الزمني وقائمة املعايري ال�سيا�سية امل�ستخدمة لتقييم العملية النتخابية -  	•
CDL-AD(2010)037

 CDL-AD(2010)043 - الإدارة القائمة على الأرقام للتزوير املحتمل يف النتخابات 	•
CDL-AD(2009)054 - اإلغاء نتائج النتخابات 	•

املبادئ التوجيهية ب�ساأن الو�سع املُعرتف به دوليًا ملراقبي النتخابات - 	•
 CDL-AD(2009)059  

املبادئ التوجيهية ب�ساأن حتليل و�سائل الإعالم اأثناء بعثات مراقبة النتخابات - 	•
 CDL-AD(2009)031  

 CDL-AD(2009)026  - الو�سع املعرتف به دوليًا ملراقبي النتخابات - ملخ�س التو�سيات 	•
 CDL-AD(2009)020rev - الو�سع املعرتف به دوليًا ملراقبي النتخابات ـ  تقرير 	•

اإعالن مبادئ ملراقبة النتخابات الدولية ومدونة �سلوكيات ملراقبي النتخابات الدولية  	•
والتما�س لإرفاق مدونة �سلوكيات ملراقبي النتخابات الدولية والتي اأعدتها �سعبة 
الوطني  الدميقراطي  واملعهد   (UNEAD) املتحدة  لالأمم  النتخابية  امل�ساعدة 

 (TCC) - CDL-AD(2005)036 - ومركز كارتر (NDI) لل�سوؤون الدولية
 CDL-AD(2006)021 - دليل تقييم النتخابات 	•

 CDL-AD(2005)013 - ا�ستمارة مراقبة النتخابات 	•
 CDL-EL(2011)001rev - م�رشد انتخابي: اإجنليزي - فرن�سي 	•

 47 وي�سم  الأوروبية،  القارة  يف  الرائدة  احلقوقية  املوؤ�س�سة  هو  اأوروبا  جمل�س 
دولة ع�سو، منها 28 ع�سو يف جمل�س اأوروبا، وقد وقع جميع اأع�ساء املجل�س 
على التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان، والتي ت�سعى حلماية حقوق الإن�سان، 
والدميوقراطية، و�سيادة القانون. ت�رشف املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان على 

تطبيق التفاقية يف الدول الأع�ساء.

جميع الوثائق متوفرة
على املوقع االإلكرتوين للجنة البندقية : 



اأداء املوؤ�س�سات الدميقراطية 
الد�ستور

CDL-AD(2014)005 - حماية حقوق الطفل: املعايري الدولية والد�ساتري املحلية 	•
CDL-AD(2011)003rev - سيادة القانون� 	•

CDL-AD(2011)009 - »تقييم مفهوم »احلوكمة الر�سيدة« و«الإدارة الر�سيدة 	•
CDL-AD(2010)001 - الأحكام الد�ستورية حول تعديالت الد�ستور 	•

CDL-INF(2001)010 - ال�ستفتاء الد�ستوري 	•
التداعيات الد�ستورية للت�سديق على النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية -  	•

  (ICC) - CDL-INF(2001)001

بناء الدولة
CDL-INF(2000)016 - ت�سوية النزاعات العرقية ال�سيا�سية 	•

CDL-INF(2000)002 - تقرير امل�سري والنف�سال يف القانون الد�ستوري 	•
CDL-NAT(1996)008rev - تبعات توايل الدول على املواطنة 	•

الفيدرالية )االحتادية( 
CDL-INF(2000)003 - الكيانات الفيدرالية والإقليمية واملعاهدات الدولية 	•

CDL-INF(1997)005 - االولية الإقليمّية والفيدرالّية 	•

الربملان
 CDL-AD(2015)019 - ا�ستبعاد خمالفي القانون من الربملانـ  تقرير اأّويّل 	•

  CDL-AD(2014)011 - نطاق ورفع احل�سانات الربملانية 	•
CDL-AD(2010)025 - دور املعار�سة يف الربملان الدميقراطي 	•

CDL-AD(2009)027 - التفوي�س الإلزامي 	•
CDL-AD(2009)029 - متثيل املراأة يف النظم ال�سيا�سية 	•

CDL-AD(2008)035 - حق املبادرات الت�رشيعية 	•
 CDL(2006)059rev - غرف الربملان الثانية يف اأوروبا 	•

دور  الأطراف غري املوؤ�س�سية يف النظام الدميقراطي (جماعات ال�سغط ال�سيا�سي اأو  	•
 CDL-AD(2013)011 - (اللوبي

الهيئة التنفيذية
العالقة بني العالقة بني امل�سوؤولّية ال�سيا�سّية وامل�سوؤولّية اجلنائّية للوزراء - 	•

 CDL-AD(2013)001

الهيئة الق�سائية 
   CDl-AD(2015)018 - القيود على حرية التعبري وحرية جتمع الق�ساة 	•

تطبيق معاهدات حقوق الإن�سان الدولية ب�ساأن القانون املحلي ودور املحاكم  	•
  CDL-AD(2014)036  

CDL-AD(2010)004 - (الق�ساة) ا�ستقالل النظام الق�سائي - اجلزء 1 	•
CDL-AD(2010)040 - (الدعاء) ا�ستقالل النظام الق�سائي - اجلزء 2 	•

CDL-AD(2007)028 - التعيينات الق�سائية 	•
فعالّية �سبل النت�ساف داخليا ب�ساأن طول اأمد التقا�سي املفرط - 	•

CDL-AD(2006)036rev  
CDL-AD(2002)034 - تنفيذ اأحكام املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان 	•

العدالة الد�ستورية
CDL-AD(2010)039rev - ا�ستفادة الأفراد من العدالة الد�ستورية 	•

CDL-STD(1997)020 - بنية املحاكم الد�ستورية 	•
 CDL-INF(2001)009 - تنفيذ قرارات واأحكام املحاكم الد�ستورية 	•

حماية احلقوق الأ�سا�سية
االأمن واالإرهاب وحقوق االإن�سان

الإ�رشاف الدميقراطي على الأجهزة الأمنية - حتديث تقرير عام 2007 - وتقرير حول الإ�رشاف  	•
  CDL-AD(2015)006 - الدميقراطي على وكالت جمع املعلومات ذات م�سدر اإلكرتويّن

CDL-AD(2010)022  - حقوق الإن�سان واإجراءات مكافحة الإرهاب 	•
ال�رشكات الع�سكرية والأمنية اخلا�سة وتاآكل احتكار الدولة ل�ستخدام القوة -  

CDL-AD(2009)038  
CDL-AD(2008)004 - سلطة القيادة املدنية على القوات امل�سلحة� 	•

CDL-AD(2007)014 - الرقابة بالفيديو على الأماكن العامة 	•
CDL-AD(2007)016  - الإ�رشاف الدميقراطي على قطاع الأمن يف الدول الأع�ساء 	•

اللتزامات القانونية الدولية فيما يخ�س مرافق العتقال ال�رشي ونقل ال�سجناء بني  	•
CDL-AD(2006)009 - الدول

CDL-AD(2006)015 - حقوق الإن�سان يف حالت الطوارئ 	•
CDL-AD(2003)018 - احتمال مراجعة اتفاقيات جنيف 	•

احلقوق االأ�سا�سية 
املبادئ التوجيهية ب�ساأن ال�سخ�سية العتبارية للطوائف الدينية اأو ذات املعتقد -  	•

CDL-AD(2014)023
املبادئ التوجيهية ب�ساأن حرية تكوين اجلمعيات - (متوّفر بالإجنليزيّة فقط) -  	•

CDL-AD(2014)046
CDL-AD(2010)020 - املبادئ التوجيهية ب�ساأن حرية التجمع 	•

التجديف وال�سباب  ذو الطابع الديني والتحري�س على الكراهية الدينية - 	•
CDL-AD(2008)026  

حقوق االأقليات 
CDL-AD(2008)013 - الت�سويت املزدوج لالأ�سخا�س املنتمني اإلى اأقلّيات قومّية 	•

املعاملة التف�سيلية لالأقّليات القومّية من جانب دول النتماء اخلا�سة بهم - 	•
CDL-INF(2001)019  

م�ساركة الأقليات يف احلياة العامة (�سل�سلة » علم واأ�سلوب الدميقراطية«، العدد 45)  	•
CDL-STD(2011)045 -  اُنظر

النتخابات وال�ستفتاءات والأحزاب ال�سيا�سية
مدونة املمار�سات اجليدة يف امل�سائل االنتخابية واإعالناتها التف�سريية 

CDL-AD(2002)023rev - مدونة املمار�سات اجليدة يف امل�سائل النتخابية 	•
CDL-AD(2005)043 - ا�ستقرار القانون النتخابي - الإعالن التف�سريي 	•

CDL-AD(2006)020 - م�ساركة املراأة يف النتخابات - اإعالن تف�سريي 	•
م�ساركة الأ�سخا�س ذوي الحتياجات اخلا�سة يف النتخابات - اإعالن تف�سريي - 	•

CDL-AD(2011)045  

العملية االنتخابية
وثائق توليفية 

القانون النتخابي والإدارة النتخابية يف اأوروبا - درا�سة تركيبية للتحديات والق�سايا  	•
CDL-AD(2006)018 - الإ�سكالية املتكررة

 CDL(2002)007rev - الرتاث النتخابي لأوروبا 	•
تقرير حول تدابري حت�سني الطبيعة الدميقراطية لالنتخابات يف الدول الأع�ساء مبجل�س  	•

 CDL-AD(2012)005 - اأوروبا

ق�سايا خا�سة
CDL-AD(2013)033 - اإ�ساءة ا�ستغالل املوارد الإدارية اأثناء العمليات النتخابية 	•

متويل احلمالت النتخابية - راأي حول اإلى مدونة ملدونة ممار�سات جيدة - 	•
CDL-AD(2011)020  

CDL-AD(2009)027 - التفوي�س الإلزامي واملمار�سات املماثلة 	•
CDL-AD(2007)037 - اختيار تاريخ النتخابات 	•

 - ال�سيا�سية  الوظائف  توافق  وعدم  التفوي�سات  وحدود  الدميقراطية،  حول  تقرير  	•
CDL-AD(2013)001

النظم االنتخابية
النظم النتخابية القائمة على التمثيل الن�سبي: توزيع املقاعد داخل القوائم (القوائم  	•

CDL-AD(2015)001 - (املفتوحة/املغلقة
ن�سب احل�سم و�سواها من خ�سائ�س النظم النتخابية التي متنع الأحزاب من دخول  	•

CDL-AD(2010)007 - (2) الربملان - تقرير
ن�سب احل�سم و�سواها من خ�سائ�س النظم النتخابية التي تعوق الأحزاب عن دخول  	•

CDL-AD(2008)037 - (1) الربملان - تقرير مقارن
CDL-AD(2004)003 - النظم النتخابية - روؤية عامة للحلول املتاحة ومعايري الختيار 	•

احلق يف الت�سويت 
CDL-AD(2011)022 - ت�سويت املقيمني يف اخلارج 	•

CDL-AD(2005)011 - اإلغاء القيود على حق الت�سويت يف النتخابات العامة 	•
 CDL-AD(2005)012و  

الت�سويت عن بُعد والت�سويت الإلكرتوين - التوافق مع معايري جمل�س اأوروبا - 	•
CDL-AD(2004)012  

االإجراءات االإيجابية والتدابري املماثلة

املراأة 
CDL-AD(2009)029 - اأثر النظم النتخابية على متثيل املراأة يف العمل ال�سيا�سي 	•

CDL-AD(2006)020 - اإعالن حول م�ساركة املراأة يف النتخابات 	•

االأقليات القومية 

CDL-AD(2008)013 - الت�سويت املزدوج لالأ�سخا�س املنتمني اإلى اأقّلّيات قومّية 	•
القواعد النتخابية والإجراءات الإيجابية مل�ساركة الأقليات القومية يف �سناعة القرار  	•

CDL-AD(2005)009 - يف البلدان الأوروبية
CDL-INF(2000)004 - القانون النتخابي والأقليات القومية 	•



اأداء املوؤ�س�سات الدميقراطية 
الد�ستور

CDL-AD(2014)005 - حماية حقوق الطفل: املعايري الدولية والد�ساتري املحلية 	•
CDL-AD(2011)003rev - سيادة القانون� 	•

CDL-AD(2011)009 - »تقييم مفهوم »احلوكمة الر�سيدة« و«الإدارة الر�سيدة 	•
CDL-AD(2010)001 - الأحكام الد�ستورية حول تعديالت الد�ستور 	•

CDL-INF(2001)010 - ال�ستفتاء الد�ستوري 	•
التداعيات الد�ستورية للت�سديق على النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية -  	•

  (ICC) - CDL-INF(2001)001

بناء الدولة
CDL-INF(2000)016 - ت�سوية النزاعات العرقية ال�سيا�سية 	•

CDL-INF(2000)002 - تقرير امل�سري والنف�سال يف القانون الد�ستوري 	•
CDL-NAT(1996)008rev - تبعات توايل الدول على املواطنة 	•

الفيدرالية )االحتادية( 
CDL-INF(2000)003 - الكيانات الفيدرالية والإقليمية واملعاهدات الدولية 	•

CDL-INF(1997)005 - االولية الإقليمّية والفيدرالّية 	•

الربملان
 CDL-AD(2015)019 - ا�ستبعاد خمالفي القانون من الربملانـ  تقرير اأّويّل 	•

  CDL-AD(2014)011 - نطاق ورفع احل�سانات الربملانية 	•
CDL-AD(2010)025 - دور املعار�سة يف الربملان الدميقراطي 	•

CDL-AD(2009)027 - التفوي�س الإلزامي 	•
CDL-AD(2009)029 - متثيل املراأة يف النظم ال�سيا�سية 	•

CDL-AD(2008)035 - حق املبادرات الت�رشيعية 	•
 CDL(2006)059rev - غرف الربملان الثانية يف اأوروبا 	•

دور  الأطراف غري املوؤ�س�سية يف النظام الدميقراطي (جماعات ال�سغط ال�سيا�سي اأو  	•
 CDL-AD(2013)011 - (اللوبي

الهيئة التنفيذية
العالقة بني العالقة بني امل�سوؤولّية ال�سيا�سّية وامل�سوؤولّية اجلنائّية للوزراء - 	•

 CDL-AD(2013)001

الهيئة الق�سائية 
   CDl-AD(2015)018 - القيود على حرية التعبري وحرية جتمع الق�ساة 	•

تطبيق معاهدات حقوق الإن�سان الدولية ب�ساأن القانون املحلي ودور املحاكم  	•
  CDL-AD(2014)036  

CDL-AD(2010)004 - (الق�ساة) ا�ستقالل النظام الق�سائي - اجلزء 1 	•
CDL-AD(2010)040 - (الدعاء) ا�ستقالل النظام الق�سائي - اجلزء 2 	•

CDL-AD(2007)028 - التعيينات الق�سائية 	•
فعالّية �سبل النت�ساف داخليا ب�ساأن طول اأمد التقا�سي املفرط - 	•

CDL-AD(2006)036rev  
CDL-AD(2002)034 - تنفيذ اأحكام املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان 	•

العدالة الد�ستورية
CDL-AD(2010)039rev - ا�ستفادة الأفراد من العدالة الد�ستورية 	•

CDL-STD(1997)020 - بنية املحاكم الد�ستورية 	•
 CDL-INF(2001)009 - تنفيذ قرارات واأحكام املحاكم الد�ستورية 	•

حماية احلقوق الأ�سا�سية
االأمن واالإرهاب وحقوق االإن�سان

الإ�رشاف الدميقراطي على الأجهزة الأمنية - حتديث تقرير عام 2007 - وتقرير حول الإ�رشاف  	•
  CDL-AD(2015)006 - الدميقراطي على وكالت جمع املعلومات ذات م�سدر اإلكرتويّن

CDL-AD(2010)022  - حقوق الإن�سان واإجراءات مكافحة الإرهاب 	•
ال�رشكات الع�سكرية والأمنية اخلا�سة وتاآكل احتكار الدولة ل�ستخدام القوة -  

CDL-AD(2009)038  
CDL-AD(2008)004 - سلطة القيادة املدنية على القوات امل�سلحة� 	•

CDL-AD(2007)014 - الرقابة بالفيديو على الأماكن العامة 	•
CDL-AD(2007)016  - الإ�رشاف الدميقراطي على قطاع الأمن يف الدول الأع�ساء 	•

اللتزامات القانونية الدولية فيما يخ�س مرافق العتقال ال�رشي ونقل ال�سجناء بني  	•
CDL-AD(2006)009 - الدول

CDL-AD(2006)015 - حقوق الإن�سان يف حالت الطوارئ 	•
CDL-AD(2003)018 - احتمال مراجعة اتفاقيات جنيف 	•

احلقوق االأ�سا�سية 
املبادئ التوجيهية ب�ساأن ال�سخ�سية العتبارية للطوائف الدينية اأو ذات املعتقد -  	•

CDL-AD(2014)023
املبادئ التوجيهية ب�ساأن حرية تكوين اجلمعيات - (متوّفر بالإجنليزيّة فقط) -  	•

CDL-AD(2014)046
CDL-AD(2010)020 - املبادئ التوجيهية ب�ساأن حرية التجمع 	•

التجديف وال�سباب  ذو الطابع الديني والتحري�س على الكراهية الدينية - 	•
CDL-AD(2008)026  

حقوق االأقليات 
CDL-AD(2008)013 - الت�سويت املزدوج لالأ�سخا�س املنتمني اإلى اأقلّيات قومّية 	•

املعاملة التف�سيلية لالأقّليات القومّية من جانب دول النتماء اخلا�سة بهم - 	•
CDL-INF(2001)019  

م�ساركة الأقليات يف احلياة العامة (�سل�سلة » علم واأ�سلوب الدميقراطية«، العدد 45)  	•
CDL-STD(2011)045 -  اُنظر

النتخابات وال�ستفتاءات والأحزاب ال�سيا�سية
مدونة املمار�سات اجليدة يف امل�سائل االنتخابية واإعالناتها التف�سريية 

CDL-AD(2002)023rev - مدونة املمار�سات اجليدة يف امل�سائل النتخابية 	•
CDL-AD(2005)043 - ا�ستقرار القانون النتخابي - الإعالن التف�سريي 	•

CDL-AD(2006)020 - م�ساركة املراأة يف النتخابات - اإعالن تف�سريي 	•
م�ساركة الأ�سخا�س ذوي الحتياجات اخلا�سة يف النتخابات - اإعالن تف�سريي - 	•

CDL-AD(2011)045  

العملية االنتخابية
وثائق توليفية 

القانون النتخابي والإدارة النتخابية يف اأوروبا - درا�سة تركيبية للتحديات والق�سايا  	•
CDL-AD(2006)018 - الإ�سكالية املتكررة

 CDL(2002)007rev - الرتاث النتخابي لأوروبا 	•
تقرير حول تدابري حت�سني الطبيعة الدميقراطية لالنتخابات يف الدول الأع�ساء مبجل�س  	•

 CDL-AD(2012)005 - اأوروبا

ق�سايا خا�سة
CDL-AD(2013)033 - اإ�ساءة ا�ستغالل املوارد الإدارية اأثناء العمليات النتخابية 	•

متويل احلمالت النتخابية - راأي حول اإلى مدونة ملدونة ممار�سات جيدة - 	•
CDL-AD(2011)020  

CDL-AD(2009)027 - التفوي�س الإلزامي واملمار�سات املماثلة 	•
CDL-AD(2007)037 - اختيار تاريخ النتخابات 	•

 - ال�سيا�سية  الوظائف  توافق  وعدم  التفوي�سات  وحدود  الدميقراطية،  حول  تقرير  	•
CDL-AD(2013)001

النظم االنتخابية
النظم النتخابية القائمة على التمثيل الن�سبي: توزيع املقاعد داخل القوائم (القوائم  	•

CDL-AD(2015)001 - (املفتوحة/املغلقة
ن�سب احل�سم و�سواها من خ�سائ�س النظم النتخابية التي متنع الأحزاب من دخول  	•

CDL-AD(2010)007 - (2) الربملان - تقرير
ن�سب احل�سم و�سواها من خ�سائ�س النظم النتخابية التي تعوق الأحزاب عن دخول  	•

CDL-AD(2008)037 - (1) الربملان - تقرير مقارن
CDL-AD(2004)003 - النظم النتخابية - روؤية عامة للحلول املتاحة ومعايري الختيار 	•

احلق يف الت�سويت 
CDL-AD(2011)022 - ت�سويت املقيمني يف اخلارج 	•

CDL-AD(2005)011 - اإلغاء القيود على حق الت�سويت يف النتخابات العامة 	•
 CDL-AD(2005)012و  

الت�سويت عن بُعد والت�سويت الإلكرتوين - التوافق مع معايري جمل�س اأوروبا - 	•
CDL-AD(2004)012  

االإجراءات االإيجابية والتدابري املماثلة

املراأة 
CDL-AD(2009)029 - اأثر النظم النتخابية على متثيل املراأة يف العمل ال�سيا�سي 	•

CDL-AD(2006)020 - اإعالن حول م�ساركة املراأة يف النتخابات 	•

االأقليات القومية 

CDL-AD(2008)013 - الت�سويت املزدوج لالأ�سخا�س املنتمني اإلى اأقّلّيات قومّية 	•
القواعد النتخابية والإجراءات الإيجابية مل�ساركة الأقليات القومية يف �سناعة القرار  	•

CDL-AD(2005)009 - يف البلدان الأوروبية
CDL-INF(2000)004 - القانون النتخابي والأقليات القومية 	•



اأداء املوؤ�س�سات الدميقراطية 
الد�ستور

CDL-AD(2014)005 - حماية حقوق الطفل: املعايري الدولية والد�ساتري املحلية 	•
CDL-AD(2011)003rev - سيادة القانون� 	•

CDL-AD(2011)009 - »تقييم مفهوم »احلوكمة الر�سيدة« و«الإدارة الر�سيدة 	•
CDL-AD(2010)001 - الأحكام الد�ستورية حول تعديالت الد�ستور 	•

CDL-INF(2001)010 - ال�ستفتاء الد�ستوري 	•
التداعيات الد�ستورية للت�سديق على النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية -  	•

  (ICC) - CDL-INF(2001)001

بناء الدولة
CDL-INF(2000)016 - ت�سوية النزاعات العرقية ال�سيا�سية 	•

CDL-INF(2000)002 - تقرير امل�سري والنف�سال يف القانون الد�ستوري 	•
CDL-NAT(1996)008rev - تبعات توايل الدول على املواطنة 	•

الفيدرالية )االحتادية( 
CDL-INF(2000)003 - الكيانات الفيدرالية والإقليمية واملعاهدات الدولية 	•

CDL-INF(1997)005 - االولية الإقليمّية والفيدرالّية 	•

الربملان
 CDL-AD(2015)019 - ا�ستبعاد خمالفي القانون من الربملانـ  تقرير اأّويّل 	•

  CDL-AD(2014)011 - نطاق ورفع احل�سانات الربملانية 	•
CDL-AD(2010)025 - دور املعار�سة يف الربملان الدميقراطي 	•

CDL-AD(2009)027 - التفوي�س الإلزامي 	•
CDL-AD(2009)029 - متثيل املراأة يف النظم ال�سيا�سية 	•

CDL-AD(2008)035 - حق املبادرات الت�رشيعية 	•
 CDL(2006)059rev - غرف الربملان الثانية يف اأوروبا 	•

دور  الأطراف غري املوؤ�س�سية يف النظام الدميقراطي (جماعات ال�سغط ال�سيا�سي اأو  	•
 CDL-AD(2013)011 - (اللوبي

الهيئة التنفيذية
العالقة بني العالقة بني امل�سوؤولّية ال�سيا�سّية وامل�سوؤولّية اجلنائّية للوزراء - 	•

 CDL-AD(2013)001

الهيئة الق�سائية 
   CDl-AD(2015)018 - القيود على حرية التعبري وحرية جتمع الق�ساة 	•

تطبيق معاهدات حقوق الإن�سان الدولية ب�ساأن القانون املحلي ودور املحاكم  	•
  CDL-AD(2014)036  

CDL-AD(2010)004 - (الق�ساة) ا�ستقالل النظام الق�سائي - اجلزء 1 	•
CDL-AD(2010)040 - (الدعاء) ا�ستقالل النظام الق�سائي - اجلزء 2 	•

CDL-AD(2007)028 - التعيينات الق�سائية 	•
فعالّية �سبل النت�ساف داخليا ب�ساأن طول اأمد التقا�سي املفرط - 	•

CDL-AD(2006)036rev  
CDL-AD(2002)034 - تنفيذ اأحكام املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان 	•

العدالة الد�ستورية
CDL-AD(2010)039rev - ا�ستفادة الأفراد من العدالة الد�ستورية 	•

CDL-STD(1997)020 - بنية املحاكم الد�ستورية 	•
 CDL-INF(2001)009 - تنفيذ قرارات واأحكام املحاكم الد�ستورية 	•

حماية احلقوق الأ�سا�سية
االأمن واالإرهاب وحقوق االإن�سان

الإ�رشاف الدميقراطي على الأجهزة الأمنية - حتديث تقرير عام 2007 - وتقرير حول الإ�رشاف  	•
  CDL-AD(2015)006 - الدميقراطي على وكالت جمع املعلومات ذات م�سدر اإلكرتويّن

CDL-AD(2010)022  - حقوق الإن�سان واإجراءات مكافحة الإرهاب 	•
ال�رشكات الع�سكرية والأمنية اخلا�سة وتاآكل احتكار الدولة ل�ستخدام القوة -  

CDL-AD(2009)038  
CDL-AD(2008)004 - سلطة القيادة املدنية على القوات امل�سلحة� 	•

CDL-AD(2007)014 - الرقابة بالفيديو على الأماكن العامة 	•
CDL-AD(2007)016  - الإ�رشاف الدميقراطي على قطاع الأمن يف الدول الأع�ساء 	•

اللتزامات القانونية الدولية فيما يخ�س مرافق العتقال ال�رشي ونقل ال�سجناء بني  	•
CDL-AD(2006)009 - الدول

CDL-AD(2006)015 - حقوق الإن�سان يف حالت الطوارئ 	•
CDL-AD(2003)018 - احتمال مراجعة اتفاقيات جنيف 	•

احلقوق االأ�سا�سية 
املبادئ التوجيهية ب�ساأن ال�سخ�سية العتبارية للطوائف الدينية اأو ذات املعتقد -  	•

CDL-AD(2014)023
املبادئ التوجيهية ب�ساأن حرية تكوين اجلمعيات - (متوّفر بالإجنليزيّة فقط) -  	•

CDL-AD(2014)046
CDL-AD(2010)020 - املبادئ التوجيهية ب�ساأن حرية التجمع 	•

التجديف وال�سباب  ذو الطابع الديني والتحري�س على الكراهية الدينية - 	•
CDL-AD(2008)026  

حقوق االأقليات 
CDL-AD(2008)013 - الت�سويت املزدوج لالأ�سخا�س املنتمني اإلى اأقلّيات قومّية 	•

املعاملة التف�سيلية لالأقّليات القومّية من جانب دول النتماء اخلا�سة بهم - 	•
CDL-INF(2001)019  

م�ساركة الأقليات يف احلياة العامة (�سل�سلة » علم واأ�سلوب الدميقراطية«، العدد 45)  	•
CDL-STD(2011)045 -  اُنظر

النتخابات وال�ستفتاءات والأحزاب ال�سيا�سية
مدونة املمار�سات اجليدة يف امل�سائل االنتخابية واإعالناتها التف�سريية 

CDL-AD(2002)023rev - مدونة املمار�سات اجليدة يف امل�سائل النتخابية 	•
CDL-AD(2005)043 - ا�ستقرار القانون النتخابي - الإعالن التف�سريي 	•

CDL-AD(2006)020 - م�ساركة املراأة يف النتخابات - اإعالن تف�سريي 	•
م�ساركة الأ�سخا�س ذوي الحتياجات اخلا�سة يف النتخابات - اإعالن تف�سريي - 	•

CDL-AD(2011)045  

العملية االنتخابية
وثائق توليفية 

القانون النتخابي والإدارة النتخابية يف اأوروبا - درا�سة تركيبية للتحديات والق�سايا  	•
CDL-AD(2006)018 - الإ�سكالية املتكررة

 CDL(2002)007rev - الرتاث النتخابي لأوروبا 	•
تقرير حول تدابري حت�سني الطبيعة الدميقراطية لالنتخابات يف الدول الأع�ساء مبجل�س  	•

 CDL-AD(2012)005 - اأوروبا

ق�سايا خا�سة
CDL-AD(2013)033 - اإ�ساءة ا�ستغالل املوارد الإدارية اأثناء العمليات النتخابية 	•

متويل احلمالت النتخابية - راأي حول اإلى مدونة ملدونة ممار�سات جيدة - 	•
CDL-AD(2011)020  

CDL-AD(2009)027 - التفوي�س الإلزامي واملمار�سات املماثلة 	•
CDL-AD(2007)037 - اختيار تاريخ النتخابات 	•

 - ال�سيا�سية  الوظائف  توافق  وعدم  التفوي�سات  وحدود  الدميقراطية،  حول  تقرير  	•
CDL-AD(2013)001

النظم االنتخابية
النظم النتخابية القائمة على التمثيل الن�سبي: توزيع املقاعد داخل القوائم (القوائم  	•

CDL-AD(2015)001 - (املفتوحة/املغلقة
ن�سب احل�سم و�سواها من خ�سائ�س النظم النتخابية التي متنع الأحزاب من دخول  	•

CDL-AD(2010)007 - (2) الربملان - تقرير
ن�سب احل�سم و�سواها من خ�سائ�س النظم النتخابية التي تعوق الأحزاب عن دخول  	•

CDL-AD(2008)037 - (1) الربملان - تقرير مقارن
CDL-AD(2004)003 - النظم النتخابية - روؤية عامة للحلول املتاحة ومعايري الختيار 	•

احلق يف الت�سويت 
CDL-AD(2011)022 - ت�سويت املقيمني يف اخلارج 	•

CDL-AD(2005)011 - اإلغاء القيود على حق الت�سويت يف النتخابات العامة 	•
 CDL-AD(2005)012و  

الت�سويت عن بُعد والت�سويت الإلكرتوين - التوافق مع معايري جمل�س اأوروبا - 	•
CDL-AD(2004)012  

االإجراءات االإيجابية والتدابري املماثلة

املراأة 
CDL-AD(2009)029 - اأثر النظم النتخابية على متثيل املراأة يف العمل ال�سيا�سي 	•

CDL-AD(2006)020 - اإعالن حول م�ساركة املراأة يف النتخابات 	•

االأقليات القومية 

CDL-AD(2008)013 - الت�سويت املزدوج لالأ�سخا�س املنتمني اإلى اأقّلّيات قومّية 	•
القواعد النتخابية والإجراءات الإيجابية مل�ساركة الأقليات القومية يف �سناعة القرار  	•

CDL-AD(2005)009 - يف البلدان الأوروبية
CDL-INF(2000)004 - القانون النتخابي والأقليات القومية 	•
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 امل�ستندات املرجعية الأ�سا�سية
للجنة البندقّية

جلنــة البندقّية
جملـــ�س اأوروبـــــا

اال�ستفتاءات
CDL-AD(2007)008rev - مدونة املمار�سات اجليدة ب�ساأن ال�ستفتاءات 	•
ال�ستفتاءات يف اأوروبا - حتليل للقواعد القانونية يف البلدان الأوروبية - 	•

CDL-AD(2005)034  
اجلداول املُلّخ�سة للردود على ال�ستبيان اخلا�س بال�ستفتاءات - 	•

 CDL-AD(2005)034add  
اجلداول املُلّخ�سة للردود على ال�ستبيان اخلا�س بال�ستفتاءات املحلية والإقليمية -  	•

 CDL-AD(2005)034add2

االأحزاب ال�سيا�سية
CDL-AD(2015)020 - منهج تعيني املر�سحني �سمن الأحزاب ال�سيا�سية 	•

CDL-AD(2010)024 - املبادئ التوجيهية ب�ساأن تنظيم الأحزاب ال�سيا�سية 	•
CDL-AD(2009)021 - مدّونة ال�سلوكيات اجليدة يف ميدان الأحزاب ال�سيا�سية 	•

CDL-AD(2006)014 - حظر متويل الأحزاب ال�سيا�سية من م�سادر اأجنبية 	•
CDL-AD(2006)025 - م�ساركة الأحزاب ال�سيا�سية يف النتخابات 	•

املبادئ التوجيهية واملذكرة التف�سريية حول الت�رشيع ب�ساأن الأحزاب ال�سيا�سية: بع�س  	•
 CDL-AD(2004)007rev - الق�سايا اخلا�سة

CDL-INF(2001)008 - املبادئ التوجيهية وتقرير حول متويل الأحزاب ال�سيا�سية 	•
املبادئ التوجيهية حول حظر وحل الأحزاب ال�سيا�سية والتدابري املناظرة - 	•

CDL-INF(2000)001  

مراقبة االنتخابات وتقييمها 
جانب  من  النتخابات  على  املتحيزة  غري  والرقابة  للمتابعة  ال�ساملة  املبادئ  اإعالن  	•
التنظيمات املدنية ومدونة ال�سلوكيات للمراقبني واملتابعني من املدنيني غري املتحيزين 

- وذلك مببادرة من ال�سبكة العاملية ملراقبي النتخابات املحليني -
 (GNDEM) - CDL-AD(2012)018  

اجلدول الزمني وقائمة املعايري ال�سيا�سية امل�ستخدمة لتقييم العملية النتخابية -  	•
CDL-AD(2010)037

 CDL-AD(2010)043 - الإدارة القائمة على الأرقام للتزوير املحتمل يف النتخابات 	•
CDL-AD(2009)054 - اإلغاء نتائج النتخابات 	•

املبادئ التوجيهية ب�ساأن الو�سع املُعرتف به دوليًا ملراقبي النتخابات - 	•
 CDL-AD(2009)059  

املبادئ التوجيهية ب�ساأن حتليل و�سائل الإعالم اأثناء بعثات مراقبة النتخابات - 	•
 CDL-AD(2009)031  

 CDL-AD(2009)026  - الو�سع املعرتف به دوليًا ملراقبي النتخابات - ملخ�س التو�سيات 	•
 CDL-AD(2009)020rev - الو�سع املعرتف به دوليًا ملراقبي النتخابات ـ  تقرير 	•

اإعالن مبادئ ملراقبة النتخابات الدولية ومدونة �سلوكيات ملراقبي النتخابات الدولية  	•
والتما�س لإرفاق مدونة �سلوكيات ملراقبي النتخابات الدولية والتي اأعدتها �سعبة 
الوطني  الدميقراطي  واملعهد   (UNEAD) املتحدة  لالأمم  النتخابية  امل�ساعدة 

 (TCC) - CDL-AD(2005)036 - ومركز كارتر (NDI) لل�سوؤون الدولية
 CDL-AD(2006)021 - دليل تقييم النتخابات 	•

 CDL-AD(2005)013 - ا�ستمارة مراقبة النتخابات 	•
 CDL-EL(2011)001rev - م�رشد انتخابي: اإجنليزي - فرن�سي 	•

 47 وي�سم  الأوروبية،  القارة  يف  الرائدة  احلقوقية  املوؤ�س�سة  هو  اأوروبا  جمل�س 
دولة ع�سو، منها 28 ع�سو يف جمل�س اأوروبا، وقد وقع جميع اأع�ساء املجل�س 
على التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان، والتي ت�سعى حلماية حقوق الإن�سان، 
والدميوقراطية، و�سيادة القانون. ت�رشف املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان على 

تطبيق التفاقية يف الدول الأع�ساء.

جميع الوثائق متوفرة
على املوقع االإلكرتوين للجنة البندقية : 



P
R

E
M

S
 1

13
91

5 
A

R
A

Commission de Venise
DG-I, Council of Europe – 67075 Strasbourg Cedex France 

Tel.: +33 3 88 41 20 67 – Fax: +33 3 88 41 37 38 
E-mail: venice@coe.int

www.venice.coe.int

www.venice.coe.int

 امل�ستندات املرجعية الأ�سا�سية
للجنة البندقّية

جلنــة البندقّية
جملـــ�س اأوروبـــــا

اال�ستفتاءات
CDL-AD(2007)008rev - مدونة املمار�سات اجليدة ب�ساأن ال�ستفتاءات 	•
ال�ستفتاءات يف اأوروبا - حتليل للقواعد القانونية يف البلدان الأوروبية - 	•

CDL-AD(2005)034  
اجلداول املُلّخ�سة للردود على ال�ستبيان اخلا�س بال�ستفتاءات - 	•

 CDL-AD(2005)034add  
اجلداول املُلّخ�سة للردود على ال�ستبيان اخلا�س بال�ستفتاءات املحلية والإقليمية -  	•

 CDL-AD(2005)034add2

االأحزاب ال�سيا�سية
CDL-AD(2015)020 - منهج تعيني املر�سحني �سمن الأحزاب ال�سيا�سية 	•

CDL-AD(2010)024 - املبادئ التوجيهية ب�ساأن تنظيم الأحزاب ال�سيا�سية 	•
CDL-AD(2009)021 - مدّونة ال�سلوكيات اجليدة يف ميدان الأحزاب ال�سيا�سية 	•

CDL-AD(2006)014 - حظر متويل الأحزاب ال�سيا�سية من م�سادر اأجنبية 	•
CDL-AD(2006)025 - م�ساركة الأحزاب ال�سيا�سية يف النتخابات 	•

املبادئ التوجيهية واملذكرة التف�سريية حول الت�رشيع ب�ساأن الأحزاب ال�سيا�سية: بع�س  	•
 CDL-AD(2004)007rev - الق�سايا اخلا�سة

CDL-INF(2001)008 - املبادئ التوجيهية وتقرير حول متويل الأحزاب ال�سيا�سية 	•
املبادئ التوجيهية حول حظر وحل الأحزاب ال�سيا�سية والتدابري املناظرة - 	•

CDL-INF(2000)001  

مراقبة االنتخابات وتقييمها 
جانب  من  النتخابات  على  املتحيزة  غري  والرقابة  للمتابعة  ال�ساملة  املبادئ  اإعالن  	•
التنظيمات املدنية ومدونة ال�سلوكيات للمراقبني واملتابعني من املدنيني غري املتحيزين 

- وذلك مببادرة من ال�سبكة العاملية ملراقبي النتخابات املحليني -
 (GNDEM) - CDL-AD(2012)018  

اجلدول الزمني وقائمة املعايري ال�سيا�سية امل�ستخدمة لتقييم العملية النتخابية -  	•
CDL-AD(2010)037

 CDL-AD(2010)043 - الإدارة القائمة على الأرقام للتزوير املحتمل يف النتخابات 	•
CDL-AD(2009)054 - اإلغاء نتائج النتخابات 	•

املبادئ التوجيهية ب�ساأن الو�سع املُعرتف به دوليًا ملراقبي النتخابات - 	•
 CDL-AD(2009)059  

املبادئ التوجيهية ب�ساأن حتليل و�سائل الإعالم اأثناء بعثات مراقبة النتخابات - 	•
 CDL-AD(2009)031  

 CDL-AD(2009)026  - الو�سع املعرتف به دوليًا ملراقبي النتخابات - ملخ�س التو�سيات 	•
 CDL-AD(2009)020rev - الو�سع املعرتف به دوليًا ملراقبي النتخابات ـ  تقرير 	•

اإعالن مبادئ ملراقبة النتخابات الدولية ومدونة �سلوكيات ملراقبي النتخابات الدولية  	•
والتما�س لإرفاق مدونة �سلوكيات ملراقبي النتخابات الدولية والتي اأعدتها �سعبة 
الوطني  الدميقراطي  واملعهد   (UNEAD) املتحدة  لالأمم  النتخابية  امل�ساعدة 

 (TCC) - CDL-AD(2005)036 - ومركز كارتر (NDI) لل�سوؤون الدولية
 CDL-AD(2006)021 - دليل تقييم النتخابات 	•

 CDL-AD(2005)013 - ا�ستمارة مراقبة النتخابات 	•
 CDL-EL(2011)001rev - م�رشد انتخابي: اإجنليزي - فرن�سي 	•

 47 وي�سم  الأوروبية،  القارة  يف  الرائدة  احلقوقية  املوؤ�س�سة  هو  اأوروبا  جمل�س 
دولة ع�سو، منها 28 ع�سو يف جمل�س اأوروبا، وقد وقع جميع اأع�ساء املجل�س 
على التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان، والتي ت�سعى حلماية حقوق الإن�سان، 
والدميوقراطية، و�سيادة القانون. ت�رشف املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان على 

تطبيق التفاقية يف الدول الأع�ساء.

جميع الوثائق متوفرة
على املوقع االإلكرتوين للجنة البندقية : 




