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المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
٢٠١٩

iii

مقدمة

باتــت قيمــة  لقــد  الديمقراطيــة عليلــة ووعدهــا بحاجــة إىل إحيــاء. 
ــالف  ــع خ ــة، موض ــوم، يف احلقيق ــتقبلها الي ــتدامتها ومس ــة واس الديمقراطي
أكثــر مــن أي وقــت يف التاريــخ احلديــث، عــىل األقــل منــذ ثالثينيــات القــرن 
العرشيــن. وعــىل الرغــم مــن أن العقــود األربعــة األخــرة شــهدت توســعًا 
ــنوات  ــمت الس ــد إتس ــامل، فق ــاء الع ــع أرج ــة يف مجي ــًا للديمقراطي واضح
األخــرة برتاجعــات يف بنيــة مجيــع األنظمــة الديمقراطيــة، قديمهــا وحديثهــا 
عــىل الســواء. ومــع أن فكــرة الديمقراطيــة تواصــل حشــد النــاس يف مجيــع 
أنحــاء العــامل، فــإن ممارســات األنظمــة الديمقراطيــة القائمــة خيبــت رجــاء 

ــة. ــن الديمقراطي ــن ع ــت املدافع ــن وأحبط ــن املواطن ــر م الكث

خمتلفــة.  وظــروف  خمتلفــة  بلــدان  يف  الديمقراطــي  الرتاجــع  حيــدث 
ــا  ــه حكوماهت ــب. وتواج ــة يف الغال ــة وهش ــدة ضعيف ــات اجلدي فالديمقراطي
ــا يف  ــة وتعزيزه ــات الديمقراطي ــاء املؤسس ــدي بن ــيون حت ــا السياس وممثلوه
ــة  ــامن تنمي ــح لض ــة تكاف ــات القديم ــوارد. والديمقراطي ــدودة امل ــات حم بيئ
ــات  ــبة الديمقراطي ــع نس ــتدامة. وترتاج ــة ومس ــة عادل ــة واجتامعي إقتصادي
ــن  ــون ب ــعبوين، جيمع ــن ش ــه منافس ــا يواج ــر منه ــودة، والكث ــة اجل عالي

ــة. ــادئ الديمقراطي ــرتام للمب ــدم إح ــاء وع ــاءات باإلقص إدع

ــص  ــن تقل ــدة، م ــا واجلدي ــة منه ــة، القديم ــة الديمقراطي ــاين كل األنظم تع
ــرض  ــة، وف ــات املدني ــع احلري ــن تراج ــة، م ــاالت املدني ــل يف املج متواص
ــذا  ــدم ه ــر. ويق ــة التعب ــد حري ــدين، وتقيي ــع امل ــىل املجتم ــة ع ــود صارم قي
ــل  ــدًا العم ــا عم ــدت حكوماهت ــدان قي ــىل بل ــة ع ــن األمثل ــددًا م ــر ع التقري
ــا  ــة، مم ــلطة التنفيذي ــىل الس ــتورية ع ــة الدس ــات الرقاب ــت آلي ــدين وأضعف امل
أدى إىل تراجــع الديمقراطيــة وتدهــور ســيادة القانــون. ويف بعــض البلــدان، 
كان هــذا املــرض شــديدًا لدرجــة قــاد إىل إهنيــار الديمقراطيــة جزئيــًا )مثــل 

ــال(. ــًا )فنزوي ــتان( أو كلي ــوا وباكس نيكاراغ

ــي:  ــام الديمقراط ــل النظ ــن داخ ــث م ــة احلدي ــر الديمقراطي ــدث تقهق وحي
مــن خــالل إصالحــات ترشيعيــة ودســتورية وسياســات تصنعهــا أغلبيــات 
منتخبــة ديمقراطيــًا. إن إفــراغ الركائــز غــر االنتخابيــة تدرجييــًا مــن مضموهنا 
ــادئ  ــض املب ــاف إىل تقوي ــة املط ــؤدي يف هناي ــة ي ــات املرتاجع يف الديمقراطي

ــة وهــي الســيطرة الشــعبية واملســاواة السياســية. األساســية للديمقراطي

ــعبوية  ــركات ش ــين وح ــود سياس ــع صع ــة م ــع الديمقراطي ــن تراج ويتزام
جتتــذب أعــدادًا متزايــدة مــن الناخبــن، وال ســيام يف أوروبــا وأمريكا الشــاملية، 
ــي وآســيا واملحيــط  ــة والكاريب ــكا الالتيني ــل أمري ولكــن أيضــًا يف مناطــق مث
اهلــادئ، وإن بأشــكال متفاوتــة تبعــًا الختــالف الظــروف الثقافيــة واإلقليمية.

يرتبــط صعــود املامرســة السياســية الشــعبوية بعوامــل ختتلــف حســب 
ــن  ــل م ــة األم ــا خيب ــرتكة بينه ــع مش ــاك دواف ــن هن ــد، لك ــروف كل بل ظ
ــة  ــية احلالي ــة السياس ــدرة األنظم ــدم ق ــة؛ وع ــية التقليدي ــراف السياس األط

ــض  ــية؛ والتناق ــة األساس ــة واالقتصادي ــكالت االجتامعي ــة املش ــىل معاجل ع
ــتغل  ــىل األرض. يس ــًا ع ــق فعلي ــا يتحق ــن م ــة وب ــود الديمقراطي ــن وع ب
ــد أوجــه عــدم املســاواة )املتصــورة  الشــعبويون إســتياء املواطنــن مــن تزاي
ــورة  ــًا املتص ــة )وأيض ــرة اجلامعي ــادة اهلج ــاد وزي ــن الفس ــة( وم أو الفعلي
ــو  ــول نح ــادة التح ــف، وزي ــرص التوظي ــب ف ــة وتقل ــة( والبطال أو الفعلي

ــل. ــوق العم ــاكل س ــىل هي ــا ع ــة وأثره ــا الرقمي التكنولوجي

ومــن ســامت اخلطــاب الشــعبوي واملامرســة الشــعبوية عــدم إحــرتام 
مؤسســات املســاءلة التــي تدقــق عمــل احلكومــة وحتمــي التعددية السياســية 
ــدة  ــر املقي ــلطة غ ــري للس ــتعداد الفط ــذا االس ــة. ه ــخ الديمقراطي وترس
ــًا  ــول أيض ــض يق ــن البع ــة. ولك ــد للديمقراطي ــعوبية إىل هتدي ــول الش حي
ــدول  ــىل ج ــة ع ــا مهم ــاعدوا يف إدراج قضاي ــعبوين س ــين الش إن السياس
ــه  ــن مواجهت ــذي يتع ــة الديمقراطية—وال ــاد يف األنظم ــامل —كالفس األع

ــا. ــة رشعيته ــذه األنظم ــتعيد ه ــي تس ك

يف الوقــت نفســه، ثمــة عــدد مــن الــدول الكبــرة ذات النفــوذ الســيايس 
ــة.  ــىل الديمقراطي ــة ع ــدو عصي ــامل تب ــق الع ــع مناط ــادي يف مجي واالقتص
ــة  ــر ديمقراطي ــدان غ ــط كبل ــتمر فق ــية ال تس ــة السياس ــذه األنظم وه
ــل  ــة )مث ــة هجين ــعودية( أو أنظم ــة الس ــر والعربي ــن وم ــل الص )مث
ســنغافورة(، بــل بــدأت أيضــًا يف تصديــر نــامذج احلكــم فيهــا إىل بلــدان 

ــرى. أخ

ــًا.  ــاؤل أيض ــباب للتف ــاك أس ــة، هن ــورة القامت ــذه الص ــن ه ــم م ــىل الرغ وع
فعمليــات التحــول إىل الديمقراطيــة تتواصــل يف أنظمــة سياســية بــدت غــر 
ــال  ــة وال ــن الديمقراطي ــة ب ــة الرمادي ــة يف املنطق ــًا أو عالق ــة هنائي ديمقراطي
ــاح  ــام 2017 واالنفت ــا يف ع ــك، غامبي ــىل ذل ــة ع ــن األمثل ــة. م ديمقراطي
الديمقراطــي الواعــد يف إثيوبيــا يف عــام 2018، واالنتقــال إىل الديمقراطيــة 
ــا  ــامل: أرميني ــة يف الع ــة اهلجين ــدم األنظم ــن أق ــن م ــام 2018 يف إثن يف ع

ــا. وماليزي

ــي  ــالح الديمقراط ــعبية باإلص ــب ش ــامل مطال ــاء الع ــع أنح ــهدت مجي وش
ــغ  ــا، هون ــر، أرميني ــل اجلزائ ــدان مث ــة يف بل ــة قوي ــة إجتامعي ــا تعبئ تدعمه
كونــغ، مــر، روســيا والســودان. كــام عــززت ديمقراطيــات جديــدة مثــل 
ــا، بعــض مكاســبها الديمقراطيــة. تيمور-ليشــتي وتونــس، ومؤخــرًا غامبي

وأحــد النتائــج الرئيســية هلــذا التقريــر، هــي أن الديمقراطيــة مل تســفر دومــًا 
عــن النتائــج املســتدامة واملزدهــرة التــي إنتظرهــا كثــرون. فقــد فشــل عــدد 
ــر، أو  ــد كب ــاد إىل ح ــص الفس ــًا يف تقلي ــة ديمقراطي ــات املنتخب ــن احلكوم م
ــه  ــن أوج ــد م ــي(، أو احل ــوع االجتامع ــن )الن ــن اجلنس ــاواة ب ــز املس تعزي
الــال مســاواة االجتامعيــة والسياســية واالقتصاديــة، أو إجيــاد فــرص عمــل 

وحتقيــق نمــو إقتصــادي.

مقدمـــــــة
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ــم  ــر أن معظ ــة تظه ــة للديمقراطي ــة العاملي ــؤرشات احلال ــات م ــن بيان ولك
ــر  ــة الغ ــتبداد واألنظم ــايب االس ــي حت ــة الت ــة للديمقراطي ــكال اهلجين األش
ديمقراطيــة، مل حتقــق عمومــًا نتائــج أفضــل وأكثــر إســتدامة يف السياســات، 
ــة  ــة الديمقراطي ــات إىل أن األنظم ــر البيان ــتثناءات. وتش ــض االس ــع بع م
أكثــر اســتعدادًا إلجيــاد الظــروف الالزمــة للتنميــة املســتدامة مــن األنظمــة 
الغــر ديمقراطيــة أو اهلجينــة. فمســتويات املســاواة بــن اجلنســن يف 
األنظمــة الديمقراطيــة أعــىل عمومــًا مــن األنظمــة اهلجينــة أو الغــر 
ــؤًا،  ــر تكاف ــا أكث ــية فيه ــلطة السياس ــول إىل الس ــرص الوص ــة، وف ديمقراطي
والفســاد أقــل، والرفاهيــة أعــىل عمومــًا، وغالبــًا مــا تكــون ممارســة النشــاط 
االقتصــادي فيهــا أســهل، وهــي متيــل إىل حتقيــق أداء بيئــي أفضــل. وبالتــايل، 
فــإن اخليــار ليــس بــن أشــكال غــر ديمقراطيــة أو غــر ليرباليــة أو هجينــة 
ــن  ــل م ــع وأفض ــة أوس ــة إىل ديمقراطي ــامل بحاج ــة. فالع ــن الديمقراطي وب

ــي. ــد الديمقراط ــاء الوع ــل إحي أج

يف تشرين الثاين/نوفمبر 2017، أطلقت المؤسسة الدولية للديمقراطية 
واالنتخابات اإلصدار األول من تقريرها الجديد، الحالة العالمية للديمقراطية 
الذي يصدر كل سنتين. يقدم التقرير تحليالت وبيانات مدعمة باألدلة عن 

الحالة الديمقراطية للعالم وللمناطق، مع التركيز على قدرة الديمقراطية على 
الصمود. حيث أسهم التقرير يف إثراء المناقشة العامة بشأن الديمقراطية، 

والتدخالت المستنيرة يف مجال السياسات والمنهجيات المجربة يف حل 
المشاكل إزاء التحديات التي تواجه األنظمة الديمقراطية يف العالم. 

يقدم هذه الموجز ملخصاً لمحتويات اإلصدار الثاين، الحالة العالمية 
للديمقراطية 2019. ويوجز التطورات الديمقراطية يف العقود األربعة الماضية، 

فضالً عن التوجهات قصيرة األمد، مع التركيز على التطورات الرئيسية منذ 
عام 2013.
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تشــكل مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة قاعــدة األدلــة الرئيســية  لتقرير 
ــة للديمقراطيــة، وتوفــر مقياســًا جديــدًا وشــاماًل للديمقراطيــة  احلالــة العاملي
يســتند إىل إطــار تقييــم حالــة الديمقراطيــة الــذي وضعتــه املؤسســة الدوليــة 
للديمقراطيــة واالنتخابــات، وهــو أداة لتقييــم جــودة املامرســة الديمقراطيــة، 
الديمقراطيــة  جــودة  لتقييــم  السياســات  لصانعــي  خصيصــًا  صممــت 
ــوادر  ــد ك ــد أع ــات 2008(. وق ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي )املؤسس
ــس  ــإرشاف جمل ــن وب ــرباء خارجي ــن خ ــم م ــؤرشات بدع ــذه امل ــة ه املؤسس

ــة. ــاس الديمقراطي ــدان قي ــن يف مي ــرباء بارزي ــم خ ــاري يض إستش

ــاس تطــور خمتلــف  ــة لقي ــة أداة كمي ــة للديمقراطي ــة العاملي ومــؤرشات احلال
ــوم،  ــى الي ــام 1975 وحت ــذ ع ــن من ــر الزم ــىل م ــة ع ــب الديمقراطي جوان
وترصــد توجهــات هــذا التطــور عــىل املســتوى العاملــي واإلقليمــي 
ــكل  ــر الش ــؤرشات )أنظ ــه امل ــوم علي ــذي تق ــم ال ــار املفاهي ــي. وإط والوطن
ــة  ــة يف املؤسســة الدوليــة للديمقراطي ــم تعريــف الديمقراطي 1-1( يرتج
ــرار  ــع الق ــىل صن ــعبية ع ــيطرة الش ــىل الس ــدد ع ــذي يش واالنتخابات—ال
املواطنــن يف ممارســة هــذه  بــن  القــرار، واملســاواة  العــام وصانعــي 
ــوي بدورهــا عــىل  ــة، حتت الســيطرة—اىل مخــس ســامت رئيســية للديمقراطي
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ــف  ــدر خمتل ــؤرشات إىل 12 مص ــتند امل ــؤرش. وتس ــة و97 م ــمة فرعي 16 س
.)V-Dem( ــة ــواع الديمقراطي ــرشوع أن ــو م ــا ه ــات، أكربه للبيان

ــة  ــة العاملي ــؤرشات احلال ــه م ــوم علي ــذي تق ــم ال ــار املفاهي ــدف إط هي
ــاًل  ــون قاب ــة 2019 إىل أن يك ــة للديمقراطي ــة العاملي ــة واحلال للديمقراطي
ــات املؤسســية باختــالف أنواعهــا.  ــًا مــع الرتتيب ــًا ومتوافق ــق عاملي للتطبي
ــؤرشات  ــدم م ــة، ال تق ــع للديمقراطي ــم الواس ــذا الفه ــتخدام ه وباس
ــد  ــاس واح ــاماًل بمقي ــدًا ش ــؤرشًا واح ــة م ــة للديمقراطي ــة العاملي احلال
للديمقراطيــة ينطبــق عــىل مجيــع البلــدان. وهــذا النهــج هــو مــا 
ــرى  ــات أخ ــن منهجي ــة ع ــة للديمقراطي ــة العاملي ــؤرشات احلال ــز م يمي
ــن  ــر م ــب أكث ــم جلوان ــل وفه ــراء حتلي ــح إج ــة، ويتي ــاس الديمقراطي لقي

الديمقراطيــة. 

إضافــة لذلــك، تتميــز مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة عــن املقاييس 
ــذ عــام 1975، مــع  ــة )من ــة باتســاع تغطيتهــا الزماني األخــرى للديمقراطي
حتديثــات ســنوية( واملكانيــة )158 بلــدًا(؛ وإدراج مصــادر بيانــات خمتلفــة 
واســتخدامها؛ وتوفــر تقديــرات عــدم يقــن تســمح للمســتخدمن بتقييــم 
األمهيــة اإلحصائيــة لالختالفــات يف درجــات التصنيــف. وللحصــول 
ــة  ــة للديمقراطي ــة العاملي ــؤرشات احلال ــن م ــاًل ب ــر تفصي ــة أكث ــىل مقارن ع
ــات  ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي واملقاييــس األخــرى، أنظــر املؤسســة الدولي

)2018ب(.

تقيــس مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة ســامت الديمقراطيــة وســامهتا 
الفرعيــة يف كل بلــد ســنويًا )بلد-ســنة(. وتــرتاوح درجــات التصنيــف مــن 
ــاز يف  ــى إنج ــر أدن ــل الصف ــث يمث ــد )1(، حي ــر )0( اىل واح ــة صف القيم

العينــة ويمثــل 1 أعــىل إنجــاز.

ــىل  ــيايس ع ــام الس ــًا للنظ ــة 2019 تصنيف ــة للديمقراطي ــة العاملي ــق احلال تطب
ــف إىل  ــدف التصني ــة. وهي ــة للديمقراطي ــة العاملي ــؤرشات احلال ــاس م أس
ــادة مالئمــة البيانــات  ــز التحليــل وضــامن زي تيســر فهــم املــؤرشات وتعزي
للسياســات. وحتــدد املــؤرشات ثالثــة أنــواع عامـــة مــن األنظمـــة: 
)أ( األنظمــة الديمقراطيــة )بمختلــف مســتويات األداء(، )ب( األنظمــة 

ــة. ــر الديمقراطي ــة غ ــة )ج( األنظم اهلجين

غطــى اإلصــدار األول ملــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة الفــرتة 
البيانــات ســنويًا، ولذلــك يتضمــن  1975-2015. وجيــري حتديــث 
ــي  ــس 2019. وتغط ــن لي ــام 2018، ولك ــى ع ــات حت ــر بيان ــذا التقري ه
مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة اآلن 158 بلــدًا. وقــد تقــرر اســتبعاد 
البلــدان التــي يقــل عــدد ســكاهنا عــن مليــون نســمة بســبب عــدم إنتظــام 

ــا. ــات فيه ــر البيان توف

ــي:  ــق ه ــت مناط ــًا س ــة أيض ــة للديمقراطي ــة العاملي ــؤرشات احلال ــي م تغط
ــي،  ــة والكاريب ــكا الالتيني ــا، أمري ــادئ، أوروب ــط اهل ــيا واملحي ــا، آس أفريقي

ــرشق  ــم ال ــر باس ــذا التقري ــام يف ه ــار إليه ــران )يش ــط وإي ــرشق األوس وال
األوســط(، وأمريــكا الشــاملية. ويتبــع تصنيــف البلــدان ضمــن هــذه املناطــق 
ــط  ــًا الرواب ــار أيض ــذ يف االعتب ــه يأخ ــد أن ــًا، بي ــرايف أساس ــل اجلغ العام
التارخييــة والثقافيــة، وال ســيام يف التقســيامت الفرعيــة لتلــك املناطــق. وملزيــد 
ــة  ــؤرشات احلال ــق يف م ــرايف للمناط ــف اجلغ ــن التعري ــات ع ــن املعلوم م
العامليــة للديمقراطيــة. أنظــر املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات 

)2017أ(. 

السمات الخمس للديمقراطية يف إطار مفاهيم مؤشرات الحالة 
العالمية للديمقراطية

السمة 1: الحكومة التمثيلية
تقيس هذه السمة حرية الوصول إىل السلطة السياسية ومدى تساوي 

جميع المواطنين يف ذلك، عبر وجود إنتخابات تنافسية وشاملة للجميع 
ومنتظمة. وتشمل أربع سمات فرعية هي: االنتخابات النظيفة، حق 

االقتراع العام، حرية األحزاب السياسية والحكومة المنتخبة.

السمة 2: الحقوق األساسية
تعني هذه السمة مدى احترام الحريات المدنية، ومستوى حصول 

الشعب على موارد أساسية تمكنه من المشاركة النشطة يف العملية 
السياسية. وهي تتداخل إىل حد كبير مع العهد الدويل الخاص بالحقوق 

المدنية والسياسية والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية. وتشتمل الحقوق األساسية على ثالث سمات 

فرعية هي: الوصول إىل العدالة، الحريات المدنية،  والحقوق االجتماعية 
والمساواة. وتشمل أيضاً المكونات الفرعية التالية: حرية التعبير، حرية 
تشكيل الجمعيات والتجمع، حرية الدين، حرية التنقل، السالمة واألمن 

الشخصيين، الرعاية األساسية، المساواة بين فئات المجتمع والمساواة 
بين الجنسين.

السمة 3: تدقيق عمل الحكومة
تقيس هذه السمة الرقابة الفعلية على السلطة التنفيذية. وتشتمل على 
ثالث سمات فرعية هي: فاعلية البرلمان، استقالل القضاء، نزاهة اإلعالم.

السمة 4: اإلدارة غير المتحيزة
تقيس هذه السمة مستوى نزاهة ووضوح تنفيذ القرارات السياسية، 

وبالتايل فهي تعكس الجوانب الرئيسية لسيادة القانون. وتشتمل على 
سمتين فرعيتين هما: غياب الفساد واالنفاذ المتوقع للقوانين.

السمة 5: العمل التشاركي
تقيس هذه السمة مشاركة المواطنين الرسمية وغير الرسمية يف 

العمليات السياسية. وألن السمات الفرعية لهذه السمة )وهي 
مشاركة المجتمع المدين، المشاركة االنتخابية، الديمقراطية المباشرة 
والديمقراطية المحلية( تغطي ظواهر مختلفة، فإنها ال تصنف ضمن 

مؤشر واحد.
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ــة يف  ــة العاملي ــورات الديمقراطي ــن التط ــة ع ــرة عام ــل نظ ــذا الفص ــدم ه يق
العقــود األربعــة املاضيــة، فضــاًل عــن وصــف للتوجهــات قصــرة األمــد، 

ــام 201٣. ــذ الع ــية من ــورات الرئيس ــىل التط ــز ع ــع الرتكي م

يعكــس التحليــل يف احلالــة العامليــة للديمقراطيــة 2019 بيانــات مؤرشات 
للفــرتة 1975-2018، والتــي تظهــر  العامليــة للديمقراطيــة  احلالــة 
ــتمرار  ــع اس ــامل، م ــاء الع ــع أنح ــل يف مجي ــة يتواص ــار الديمقراطي أن انتش

ــا  ــًا قدرهت ــة أيض ــت الديمقراطي ــة. وأثبت ــدول الديمقراطي ــدد ال ــد ع تزاي
ــة  ــر األنظم ــك، توف ــىل ذل ــالوة ع ــت. ع ــرور الوق ــع م ــود م ــىل الصم ع
الديمقراطيــة ظروفــًا أفضــل للتنميــة املســتدامة مــن األنظمــة اهلجينــة أو 

ــة.  ــر الديمقراطي غ

عدد الديمقراطيات مستمر  يف التزايد 
ــت  • ــه يف أي وق ــا كان علي ــة مم ــر ديمقراطي ــامل اآلن أكث ــح الع أصب

مــى. يبــن الشــكل 2-1 أن أكثــر مــن نصــف بلــدان العــامل )62 
يف املئــة، أو 97 بلــدًا( أصبحــت اآلن دوالً ديمقراطيــة )مقارنــة 
ــف  ــن نص ــر م ــام 1975(، وأن أكث ــط يف ع ــة فق ــبة 26 يف املئ بنس
ــن  ــكل م ــل ش ــوم يف ظ ــون الي ــة( يعيش ــامل )57 يف املئ ــكان الع س

الفصل 2 
النتائج الرئيسية على الصعيد العالمي

توجهات ديمقراطية مشجعة:
أوجه التقدم والفرص المتاحة

خريطة العالم حسب نوع النظام، 2018

الشكل 1-2

مالحظة: ال يشمل التحليل األراضي الملونة بالرمادي ألنها إما أقاليم تابعة أو عدد سكانها أقل من مليون نسمة.
.<http://www.idea.int/gsod-indices> ،)المصدر: المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، مؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية )2019أ

نظام غير ديمقراطي نظام هجيننظام ديمقراطي
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1975 2018

 الحالة العالمية للديمقراطية 2019
معاجلة العلل، إحياء الوعد

الفصل 2
النتائج الرئيسية عىل الصعيد العاملي

4

ــام  ــة يف ع ــع ٣6 يف املئ ــة م ــي، مقارن ــم الديمقراط ــكال احلك أش
1975. وقــد انخفضــت نســبة األنظمــة غــر الديمقراطيــة إىل أكثــر 
ــة مــن البلــدان يف عــام  ــذ عــام 1975 )68 يف املئ مــن النصــف من
ــكلن 2-2  ــام 2018( )الش ــط يف ع ــة فق ــل 20 يف املئ 1975 مقاب

 .)٣-2 و 

ــد  • ــة( بع ــوم )72 يف املئ ــة الي ــات احلاكم ــة الديمقراطي ــت أغلبي تأسس
ــد  ــة. وق ــة للديمقراطي ــة الثالث ــمى املوج ــا يس ــار م ــام ١975 يف إط ع
حتــول أكثــر مــن ثالثــة أربــاع هــذه البلــدان إىل الديمقراطيــة قبــل عــام 
2000 )املوجــة الثالثــة املبكــرة(، يف حــن إنتقــل أقــل مــن ربعهــا بعــد 
ــام  ــل ع ــئت قب ــي أنش ــة الت ــة املتبقي ــبة 28 يف املئ ــا نس ــام 2000. أم ع
ــام 1975  ــن ع ــاًل ب ــًا متواص ــاًم ديمقراطي ــهدت حك ــد ش 1975، فق

ــكا.  ــتثناء رسي الن ــوم، باس والي

الديمقراطيــات موجــودة اليــوم يف مجيــع مناطــق العــامل. ففــي أمريكا  •
الشــاملية وأوروبــا، تشــكل األنظمــة الديمقراطيــة 100 يف املئــة و9٣ 
يف املئــة مــن البلــدان، تليهــا مبــارشة أمريــكا الالتينيــة )86 يف املئــة 
ــات  ــن الديمقراطي ــة م ــرب حص ــا أك ــم أوروب ــدان(. وتض ــن البل م
ــا  ــي(، تليه ــوع العامل ــن املجم ــة م ــدًا، أو 40 يف املئ ــامل )٣9 بل يف الع
ــي  ــة والكاريب ــكا الالتيني ــدًا(، وأمري ــة و20 بل ــا )21 يف املئ أفريقي
املئــة و19 بلــدًا(. ويف آســيا، يســاوي عــدد األنظمــة  )20 يف 

)2019أ(،  للديمقراطيــة  العالميــة  الحالــة  مؤشــرات  واالنتخابــات،  للديمقراطيــة  الدوليــة  المؤسســة  المصــدر: 
.>http://www.idea.int/gsod-indices<

الشكل 2-2

أنواع األنظمة، 2018-1975 

الشكل 3-2

السكان الذين يعيشون بحسب نوع النظام، 2018-1975

.<http://www.idea.int/gsod-indices> ،)2019( المصدر: المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، مؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية
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النتائج الرئيسية عىل الصعيد العاملي

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
٢٠١٩

5

ــة  ــر الديمقراطي ــة وغ ــة اهلجين ــدد األنظم ــوع ع ــة جمم الديمقراطي
ــط  ــرشق األوس ــا وال ــات يف أفريقي ــكل الديمقراطي ــام تش ــًا، بين مع
ــوايل(  ــة عــىل الت ــة و17 يف املئ أقــل مــن نصــف البلــدان )41 يف املئ

ــكل 4-2(.  )الش

هنــاك تبايــن ديمقراطــي بــن املناطــق الفرعيــة. فأكثــر هــذه املناطــق  •
ديمقراطيــة يف العــامل هــي أوقيانوســيا، شــامل وغــرب أوروبــا، 
جنــوب أوروبــا ورشق أوروبــا الوســطى، ومجيعهــا ال يتضمــن 
ســوى أنظمــة ديمقراطيــة. ومــن املناطــق الفرعيــة التــي توجــد فيهــا 
ــة(،  ــة )90 يف املئ ــكا اجلنوبي ــات أمري ــن الديمقراطي ــرة م ــبة كب نس
وأمريــكا الوســطى )86 يف املئــة(، ومنطقــة الكاريبــي )80 يف املئــة(، 

ــة(.  ــا )7٣ يف املئ ــرب أفريقي وغ

ــًا  • ــاك 2٣ نمط ــرة. فهن ــاط كث ــكال وأن ــة أش ــة الديمقراطي لألنظم
ــا  ــامل وعدده ــة يف الع ــة الديمقراطي ــن األنظم ــن األداء ب ــًا م خمتلف
ــط )22 يف  ــا فق ــرة منه ــة صغ ــبة مئوي ــإن نس ــك، ف ــع ذل 97. وم
ــزء  ــة. واجل ــامت الديمقراطي ــع الس ــًا يف مجي ــق أداء عالي ــة( حتق املئ
القديمــة يف شــامل وغــرب  الديمقراطيــات  األكــرب منهــا هــو 
ــع أنحــاء العــامل، باســتثناء  ــا، مــع أهنــا موجــودة أيضــًا يف مجي أوروب
ــامت  ــع الس ــط يف مجي ــد األداء املتوس ــط. ويع ــرشق األوس ــة ال منطق
ــدًا  ــم 20 بل ــة تض ــذه الفئ ــرتك، وه ــامط األداء املش ــد أن ــًا أح أيض
ــا يف  ــا 56، فأداؤه ــة وعدده ــات املتبقي ــا الديمقراطي ــامل. أم يف الع
ــة اجلوانــب، ويمكــن  ــة أفضــل مــن بقي بعــض جوانــب الديمقراطي
تصنيــف أدائهــا ضمــن 21 جمموعــة خمتلفــة )الشــكل 2-5(. وهــذا 
يعنــي أن الديمقراطيــات يف العــامل ختتلــف مــن حيــث مســتوى األداء 

ــه. ــي وأنامط الديمقراط

تقدم الديمقراطية مستمر يف جميع أنحاء العالم 
عــدد األنظمــة الديمقراطيــة مســتمر  يف التزايــد. وقــد حدثــت هــذه  •

ــي  ــي العامل ــع الديمقراط ــؤ التوس ــن تباط ــم م ــىل الرغ ــادة ع الزي
ــذ منتصــف التســعينيات )أنظــر الشــكل 2-2(. وبالفعــل، ازداد  من
ــام  ــام 2008 إىل 97 يف ع ــن 90 يف ع ــة م ــدان الديمقراطي ــدد البل ع
ــة  ــة الثالث ــة املوج ــايل فرضي ــم بالت ــات ال تدع ــذه البيان 2018. وه
'العكســية' للديمقراطيــة )أي إنخفــاض كبــر ومســتمر يف عــدد 

الديمقراطيــات(. 

ــهدت  • ــا أن ش ــبق هل ــدان مل يس ــارها إىل بل ــة إنتش ــل الديمقراطي تواص
ــام  ــذ ع ــة )أي من ــرش املاضي ــنوات الع ــي الس ــًا. فف ــًا ديمقراطي حك
2008(، إنتقــل 11 بلــدًا إىل الديمقراطيــة ألول مــرة يف تارخيهــا. 
وحدثــت أربعــة مــن هــذه التحــوالت يف الســنوات األربــع املاضيــة: 
ــام  ــا يف ع ــا وماليزي ــام 2015، وأرميني ــامر يف ع ــو وميان ــا فاس بوركين
2018. وتفــوق هــذه التحــوالت مــا حــدث يف العقــد الســابق 
وتتســاوى مــع عــدد حتــوالت العقــد األول مــن املوجــة الثالثــة 

.)1985-1975(

تزايــد املطالــب الشــعبية بالديمقراطيــة يف بلــدان مل تشــهد حكــًا  •
االحتجاجــات  أدت   ،2018 عــام  ففــي  تارخيهــا.  يف  ديمقراطيــًا 
واملطالبــة بالتغيــر الديمقراطــي يف أرمينيــا وماليزيا—وكلتامهــا كانــت 
ــر  ــن. وتش ــن البلدي ــة يف هذي ــوالت ديمقراطي ــًا—إىل حت ــًا هجين نظام
إحتجاجــات عــام 2019 يف اجلزائــر، مــر، هونــغ كونــغ والســودان 
إىل أن التطلعــات الديمقراطيــة قويــة وجتــد فرصــة للتعبــر عــن نفســها 
حتــى يف ظــروف األنظمــة اهلجينــة أو غــر الديمقراطيــة. وهنــاك بلدان 
أخــرى )مثــل إثيوبيــا( مل متــر بعــد بتحــوالت ديمقراطيــة ولكنها تشــهد 

ــي. ــاح الديمقراط ــدة لالنفت ــًا واع ــر آفاق ــة توف ــات ديمقراطي إصالح

أثبتت الديمقراطية قدرتها على الصمود مع مرور الوقت
ــامل  • ــات يف الع ــن الديمقراطي ــة( م ــرة )81 يف املئ ــة كب ــت أغلبي برهن

وعددهــا 97 عــن قدرهتــا عــىل الصمــود، حيــث حافظــت عــىل 
وضعيتهــا الديمقراطيــة باســتمرار منــذ عــام 1975 أو منــذ حتوهلــا إىل 

الديمقراطيــة )الشــكل 6-2(.

المصــدر: المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات، مؤشــرات الحالــة العامــة للديمقراطيــة 2019، 
.<http://www.idea.int/gsod-indices>

الشكل 4-2

أنواع األنظمة يف المناطق )العدد والنسبة(، 2018
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مالحظة: توزيع وأنماط أداء ديمقراطيات العالم )97 بلداً(. تشير األعمدة الزرقاء على اليسار إىل عدد البلدان يف كل نمط أداء.

.<http://www.idea.int/gsod-indices> ،)المصدر: المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، مؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية )2019أ

الشكل 5-2

أنماط األداء الديمقراطي على مستوى العالم يف عام 2018 



 ٪١٩
(١٨ بلد ديمقراطي)

  ٪٨١
(٧٩ بلد ديمقراطي)

كثر من االنتكاسات  ديمقراطيات يف عام ٢٠١٨ شهدت واحدة أو أ
السياسية غير الديمقراطية يف الفترة من ١٩٧٥ اىل ٢٠١٨

ديمقراطيات لم تشهد مثل هذه االنتكاسات خالل نفس الفترة

الفصل ٢
النتائج الرئيسية عىل الصعيد العاملي

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
٢٠١٩
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أظهــرت الديمقراطيــات القديمــة صمــودًا ديمقراطيــًا أكــر مــن  •
ديمقراطيــات املوجــة الثالثــة. فقبــل عــام 1975، كان هنــاك 28 بلــدًا 
ــة.  ــة للديمقراطي ــة الثالث ــدأت املوج ــا ب ــامل، عندم ــًا يف الع ديمقراطي
ــكا،  ــط: رسي الن ــا فق ــن منه ــول يف بلدي ــة التح ــت عملي ــد انتكس وق
التــي عــادت إىل الديمقراطيــة يف عــام 2015، وفنزويــال، وهــي البلــد 
ــن  ــوال العقدي ــًا ط ــًا تدرجيي ــًا ديمقراطي ــهد تراجع ــذي ش ــد ال الوحي

ــام 2017.  ــي يف ع ــر ديمقراط ــدًا غ ــى بل ــن وأمس املاضي

ــبيًا،  • ــود نس ــى الصم ــا ع ــة قدرهت ــة الثالث ــات املوج ــت ديمقراطي أثبت
ــدًا  ــن 8٣ بل ــن ب ــة. فم ــات القديم ــن الديمقراطي ــل م ــة أق وإن بدرج
حتولــت إىل الديمقراطيــة بعــد عــام 1975، حافــظ أكثــر مــن نصفهــا 
) 64 يف املئــة( عــىل حكــم ديمقراطــي باســتمرار. ومــن ديمقراطيــات 
املوجــة الثالثــة، حافــظ 76 يف املئــة عــىل حكــم ديمقراطــي باســتمرار 

ــة.  ــا إىل الديمقراطي ــذ حتوهل من

ــة(  • ــدان )56 يف املئ ــف البل ــن نص ــر م ــة أكث ــاد إىل الديمقراطي ع
ــًا بعــد عــام  ــًا أو كلي ــًا جزئي ــي شــهدت إهنيــارًا ديمقراطي الت

 .1975

الديمقراطية عامل تمكين للتنمية المستدامة
الديمقراطيــة  إىل  واالنتخابــات  للديمقراطيــة  الدوليــة  املؤسســة  تنظــر 
إىل حتقيقــه  الســعي  يســتحق  إنســانيًا عامليــًا وهدفــًا  تطلعــًا  بوصفهــا 

ــًا  ــد أيض ــا تعتق ــك، فإهن ــع ذل ــات. وم ــة للمجتمع ــه اجلوهري ــبب قيمت بس
ــتدامة  ــة املس ــن للتنمي ــل متك ــا عام ــدة، بوصفه ــة مفي ــة قيم أن للديمقراطي

 .)9-5 2018أ:  واالنتخابــات  للديمقراطيــة  الدوليــة  )املؤسســة 

الدعــم  بعــض   2019 للديمقراطيــة  العامليــة  احلالــة  تقريــر  يقــدم 
ــاوز  ــة تتج ــوث إضافي ــراء بح ــرضورة إج ــر ب ــه يق ــرأي، ولكن ــذا ال هل
اإلحصــاءات الوصفيــة الستكشــاف متــى وكيــف ويف ظــل أي ظــروف 
ــة  ــة وبيئي ــة واقتصادي ــج إجتامعي ــة إىل نتائ ــؤدي الديمقراطي ــن أن ت يمك
ــات  ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــر املؤسس ــتدامة. وتق ــر إس أكث
ــار  ــوع النظــام ليــس ســوى أحــد العوامــل التــي تؤخــذ يف االعتب ــأن ن ب
عنــد حتديــد نتائــج التنميــة املســتدامة، وبالتــايل فهــو ليــس رشطــًا كافيــًا 
هلــذا التحديــد. والواقــع أن عــددًا مــن الديمقراطيــات لدهيــا مســتويات 
التنميــة املســتدامة. وهلــذا الســبب، ال يؤكــد تقريــر  ضعيفــة مــن 
ــن  ــارشة ب ــببية مب ــة س ــود صل ــة 2019 وج ــة للديمقراطي ــة العاملي احلال

ــتدامة.  ــة املس ــة والتنمي الديمقراطي

ولكــن مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة تقــدم بعــض الدعــم 
ــب  ــض جوان ــة وبع ــن الديمقراطي ــاط ب ــأن االرتب ــة بش ــاءات التالي لالدع

التنميــة املســتدامة:

تتفــوق الديمقراطيــات عمومــًا يف أدائهــا عــى األنظمــة اهلجينــة وغــر  •
الديمقراطيــة يف جوانــب ال تعتــر عمومــًا أساســية للديمقراطيــة. 
ــص  ــن اخلصائ ــددًا م ــة ع ــة للديمقراطي ــة العاملي ــار احلال ــن إط يتضم
ــام  ــة، ب ــرى للديمقراطي ــر األخ ــه األط ــا تتضمن ــوق م ــة يف الديمقراطي
يف ذلــك جوانــب ترتبــط بالتنميــة االجتامعيــة والبرشيــة واالقتصاديــة 
بــن  املســاواة  العدالــة،  إىل  الوصــول  األساســية،  الرعايــة  مثــل 
اجلنســن، املســاواة بــن فئــات املجتمــع وغيــاب الفســاد. ويف تعاريــف 
أخــرى للديمقراطيــة، كثــرًا مــا ينظــر إىل هــذه األبعــاد عــىل أهنــا نتائج 
للديمقراطيــة، وليــس جــزءًا مــن خصائصهــا )مونــك 2016(. ومــع 
أن العديــد مــن األنظمــة اهلجينــة واألنظمــة غــر الديمقراطيــة تظهــر 
ــدة.  ــس القاع ــتثناء ولي ــي االس ــا ه ــب، فإهن ــذه اجلوان ــدًا يف ه أداًء جي
ــرب أداء  ــايل، وال يعت ــأداء الع ــًا ل ــًا كافي ــة رشط ــد الديمقراطي وال تع
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــب. وم ــذه اجلوان ــدًا يف ه ــات جي ــع الديمقراطي مجي
ــة  ــن أداء األنظم ــل م ــح أفض ــىل األرج ــون ع ــات يك أداء الديمقراطي

ــة. ــر الديمقراطي ــة أو غ اهلجين

حتقــق األنظمــة الديمقراطيــة عــىل العمــوم أداًء يف احلقــوق األساســية  •
واحلقــوق  املدنيــة  احلريــات  وتوفــر  العدالــة  إىل  )كالوصــول 
ــر  ــة وغ ــة اهلجين ــن أداء األنظم ــل م ــاواة( أفض ــة واملس االجتامعي
ذات  البلــدان  فجميــع   .)1-2 اجلــدول  )أنظــر  الديمقراطيــة 
املســتويات العاليــة مــن احلقــوق األساســية هــي بلــدان ديمقراطيــة. 
وعــىل العكــس، يســجل 59 يف املئــة مــن األنظمــة غــر الديمقراطيــة 
مســتويات متدنيــة مــن احلقــوق األساســية. وال توجــد ســوى 
ديمقراطيتــن يف العــامل لدهيــام مســتويات متدنيــة مــن احلقــوق 

ــا. ــي وتركي ــية: هايت األساس

)2019أ(،  للديمقراطيــة  العالميــة  الحالــة  مؤشــرات  واالنتخابــات،  للديمقراطيــة  الدوليــة  المؤسســة  المصــدر: 
.<http://www.idea.int/gsod-indices>
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السمة

معدل درجات مؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية

األنظمة 
الديمقراطية
)العدد = 97(

األنظمة الهجينة
)العدد = 28(

األنظمة غير 
الديمقراطية
)العدد = 32(

الحقوق 
0.37  0.690.50األساسية

المساواة بين 
0.640.510.44الجنسين

  0.680.500.57الرعاية األساسية

0.30   0.540.37غياب الفساد

مؤشر التنمية 
البشرية

)UNDP(
0.740.620.66  

مستوى الحكومة التمثيلية

متوسط نصيب الفرد من 
إجمايل الناتج المحلي بالقيمة 

الزيادةالحالية للدوالر األمريكي

عام 2018عام 1975

5 مرات1,4907.000ضعيف

13 مرة1,03113,105متوسط

9 مرات5,81249,789عايل

ــة  • ــن األنظم ــىل م ــتويات أع ــات مس ــق الديمقراطي ــام، حتق ــدل ع كمع
ــر  ــن )أنظ ــن اجلنس ــاواة ب ــال املس ــة يف جم ــر الديمقراطي ــة وغ اهلجين
اجلــدول 2-1(. فجميــع البلــدان التــي ترتفــع فيهــا مســتويات 
ــذه  ــق ه ــام ال تتحق ــة، بين ــي دول ديمقراطي ــن ه ــن اجلنس ــاواة ب املس
ــف  ــدا. ونص ــدا روان ــة ماع ــر الديمقراطي ــدول غ ــتويات يف ال املس
الــدول غــر الديمقراطيــة لدهيــا مســتويات ضعيفــة مــن املســاواة بــن 
ــوا  ــراق وباب ــط )الع ــات فق ــالث ديمقراطي ــاك ث ــام هن ــن، بين اجلنس
غينيــا اجلديــدة وتركيــا( لدهيــا مســتويات ضعيفــة مــن املســاواة بــن 

ــن.  اجلنس

ويف جمــال الرعايــة األساســية، )وهــي وفــق مــؤرشات احلالــة العامليــة  •
ــر  ــة، العم ــو األمي ــة، حم ــؤرشات التغذي ــن م ــع ب ــة جتم للديمقراطي
املتوقــع واملســاواة يف الصحــة( والتنميــة البرشيــة )أنظــر برنامــج األمــم 
املتحــدة اإلنامئــي، 2018(، حتقــق الديمقراطيــات كمعــدل عــام، 
مســتويات أعــىل مــن األنظمــة غــر الديمقراطيــة أو األنظمــة اهلجينــة 
ــات  ــف ديمقراطي ــة نص ــدى قراب ــد ل ــدول 2-1(. ويوج ــر اجل )أنظ
العــامل )48 يف املئــة( مســتويات عاليــة مــن الرعايــة األساســية. يف حــن 
ال يتحقــق ذلــك ســوى يف 28 يف املئــة مــن األنظمــة غــر الديمقراطيــة 

ــة. ــة مــن األنظمــة اهلجين و11 يف املئ

ــة  • ــات الرعاي ــىل صف ــط بأع ــي ترتب ــة الت ــمة الديمقراطي ــل الس تتمث
األساســية والتنميــة البرشيــة يف غيــاب الفســاد. وبعبــارة أخــرى، كلــام 
إســترشى الفســاد يف البلــد، زاد إحتــامل إنخفــاض مســتويات التنميــة 

ــح. ــس صحي ــة والعك البرشي

وكمعــدل عــام، تقــل كثــرًا مســتويات الفســاد يف الديمقراطيــات عــن  •
ــدول  ــر اجل ــة )أنظ ــة واهلجين ــر الديمقراطي ــة غ ــتوياته يف األنظم مس
2-1(. فأكثــر مــن ثلثــي الــدول غــر الديمقراطيــة )78 يف املئــة( 
تســجل مســتويات عاليــة مــن الفســاد، واألمــر نفســه ينطبــق عــىل 64 يف 
املئــة مــن األنظمــة اهلجينــة، يف حــن ال توجــد مســتويات منخفضــة مــن 
الفســاد يف أي نظــام غــر ديمقراطــي. وحقيقــة أن نظامــًا هجينــًا واحــدًا 
فقــط )ســنغافورة( يســجل مســتويات منخفضــة مــن الفســاد، تؤكــد أن 
ــإن 25 يف  ــة، ف ــدة. وباملقارن ــس القاع ــتثناء ولي ــكل االس ــنغافورة تش س
املئــة فقــط مــن الديمقراطيــات تســجل مســتويات عاليــة مــن الفســاد. 

الدراســات  وبعــض  للديمقراطيــة  العامليــة  احلالــة  ملــؤرشات  وفقــًا 
ــام،  ــوع النظ ــًا لن ــًا تبع ــي أيض ــادي والبيئ ــف األداء االقتص ــة، خيتل األكاديمي
عــىل الرغــم عــدم إحتــواء تقريــر احلالــة العامليــة للديمقراطيــة 2019 عــىل 

ــك: ــارشة لذل ــببية مب ــة س ــود صل ــت وج ــا يثب م

تبــن مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة أن الديمقراطيــات  •
ــت  ــة حقق ــة التمثيلي ــن احلكوم ــطة م ــة واملتوس ــتويات العالي ذات املس
ــىل  ــل أع ــدى الطوي ــيل يف امل ــايل املح ــج اإلمج ــو يف النات ــدالت نم مع
مــن معــدالت األنظمــة غــر الديمقراطيــة ذات املســتويات املنخفضــة 
مــن احلكومــة التمثيليــة )أنظــر اجلــدول 2-2(. كــام تبــن أن التحــول 
مــن نظــام غــر ديمقراطــي إىل نظــام ديمقراطــي يزيــد نصيــب الفــرد 
مــن الناتــج اإلمجــايل املحــيل بنحــو 20 يف املئــة عــىل مــدى 25 ســنة، 

متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمــايل الناتــج المحلــي حســب مســتوى 
التمثيليــة، 1975 و2018 الحكومــة 

الجدول 2-2

)2019أ(،  للديمقراطيــة  العالميــة  الحالــة  مؤشــرات  واالنتخابــات،  للديمقراطيــة  الدوليــة  المؤسســة  المصــدر: 
2018أ، العالميــة،  التنميــة  مؤشــرات  الــدويل،  البنــك  <http://www.idea.int/gsod-indices>؛ 

.<https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>

الجدول 1-2

متوسط درجات األداء حسب نوع النظام وجوانب الديمقراطية، 
2018

مالحظــة: تعــود أرقــام مؤشــر التنميــة البشــرية إىل عــام 2017، ولــم تــدرج يف مجموعــة بيانــات الحالــة العالميــة 
للديمقراطيــة. يــدل اللــون األخضــر علــى أعلــى الدرجــات.

)2019أ(،  للديمقراطيــة  العالميــة  الحالــة  مؤشــرات  واالنتخابــات،  للديمقراطيــة  الدوليــة  المؤسســة  المصــدر: 
 ،2018 البشــرية،  التنميــة  مؤشــر  اإلنمــايئ،  المتحــدة  األمــم  برنامــج  <http://www.idea.int/gsod-indices>؛ 

.<http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi>
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الفصل ٢
النتائج الرئيسية عىل الصعيد العاملي

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
٢٠١٩

9

ــة  لصحــة اإلنســان مــن الــرضر البيئــي واحلفــاظ عــىل األنظمــة البيئي
ــتويات  ــد مس ــد رص ــه عن ــد أمهيت ــارق يفق ــذا الف ــن ه ــة. ولك احليوي

الدخــل )ويندلنــغ وآخــرون 2018(. 

عــىل الرغــم مــن اإلنجــازات الديمقراطيــة املهمــة يف معظــم مناطــق العــامل، 
ــة  ــة املوج ــس فرضي ــىل عك ــات ع ــدد الديمقراطي ــتمرة يف ع ــادة املس والزي
الثالثــة 'العكســية' للديمقراطيــة، هنــاك عالمــات أخــرى مقلقــة عــن 
ــل  ــات، مث ــن التحدي ــدد م ــة بع ــذه احلال ــد ه ــة. وتتجس ــآكل الديمقراطي ت
ــة  ــات القديم ــن الديمقراطي ــة يف كل م ــة الديمقراطي ــودة املامرس ــدين ج ت
صعوبــات  عــن  النامجــة  والتحديــات  الثالثــة  املوجــة  وديمقراطيــات 
ــي  ــي واالجتامع ــد األداء الديمقراط ــىل صعي ــن ع ــات املواطن ــة توقع تلبي

ــف. ــد واملنص ــادي اجلي واالقتص

ال يزال األداء الديمقراطي ضعيفاً
مــن  • العديــد  يف  ممارســتها  وجــودة  الديمقراطيــة  أداء  يــزال  ال 

نســبة  أن  كــا  بالضعــف،  يتســان  الثالثــة  املوجــة  ديمقراطيــات 
الديمقراطيــات الضعيفــة آخــذة يف االزديــاد. وتصنــف باعتبارهــا 
ــىل  ــدة ع ــة يف واح ــة منخفض ــجل درج ــة تس ــة كل ديمقراطي ضعيف
األقــل مــن ســامت الديمقراطيــة. وتتســم هــذه الديمقراطيــات بضعف 
ــر  ــمية وغ ــة الرس ــات الديمقراطي ــات واملامرس ــات والعملي املؤسس
الرســمية. وقــد زادت نســبة الديمقراطيــات الضعيفــة يف العقــد املايض 
ــة يف عــام 2018 )أنظــر  ــة يف عــام 2008 إىل 25 يف املئ مــن 20 يف املئ
ــات )1٣  ــة نصــف هــذه الديمقراطي الشــكل 2-8(. وقــد حتــول قراب
بلــدًا( إىل الديمقراطيــة بــن عامــي 1975 و2000، ولكنهــا ظلــت يف 
حالــة مــن اهلشاشــة الديمقراطيــة وعرضــة لالهنيــار، يف حــن إنتقلــت 
الباقيــة )11 بلــدًا( وهــي أقــل بقليــل مــن النصــف، إىل الديمقراطيــة 

ــام 2000.  ــد ع بع

ــات  • ــن الديمقراطي ــدد م ــر ع ــم أك ــي تض ــة الت ــي املنطق ــا ه أفريقي
الضعيفــة. ولكــن الديمقراطيــات الضعيفــة موجــودة يف مجيــع مناطــق 
العــامل: أربــع يف كل مــن أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي، وأوروبــا؛ 
وثــالث يف آســيا واملحيــط اهلــادئ؛ واثنتــان يف الــرشق األوســط )أنظــر 

ــدول 2-٣(.  اجل

ــف  • ــي الضعي ــدان ذات األداء الديمقراط ــبة البل ــادة يف نس ــرز الزي ت
بشــكل خــاص يف ســات احلقــوق األساســية، املســاواة بــن فئــات 
املجتمــع، مشــاركة املجتمــع املــدين واملشــاركة االنتخابيــة. ويتجــىل 
ــول  ــاالت الوص ــاص يف جم ــكل خ ــية بش ــوق األساس ــع احلق تراج
ــن  ــة تكوي ــق بحري ــا يتعل ــات املدنية—ومعظمه ــة واحلري إىل العدال
اجلمعيــات والتجمــع والســالمة واألمــن الشــخصين، ولكــن 

ــة بمســتويات الدخــل يف البلــدان التــي ظلــت غــر ديمقراطيــة  مقارن
ــرون 2019: 48(.  ــيموغلو وآخ )أس

ــة  • ــر بيئ ــي توف ــال. فه ــة األع ــل ملارس ــات أفض ــة الديمقراطي األنظم
أفضــل لأعــامل وحتمــي حقــوق امللكيــة بفاعليــة أكــرب مــن األنظمــة 
األخــرى. ويبلــغ متوســط الدرجــات يف مــؤرش البنــك الدويل لســهولة 
ــة  ــة يف األنظم ــدويل 2018ب( 67 درج ــك ال ــامل )البن ــة األع ممارس
ــر  ــة غ ــة و54 يف األنظم ــة اهلجين ــل 5٣ يف األنظم ــة، مقاب الديمقراطي
ــد  ــم عن ــام مه ــوع النظ ــام أن ن ــكل 2-7(. ك ــر الش ــة )أنظ الديمقراطي

ــي.  ــل اإلحصائ ــرى يف التحلي ــل أخ ــد عوام رص

حتقــق األنظمــة الديمقراطيــة مســتويات أداء بيئيــة أعــى مــن مســتويات  •
األنظمــة غــر الديمقراطيــة. فهــي تســجل معــدل 72 مــن أصــل 100 
يف مــؤرش األداء البيئــي، مقابــل 62 يف األنظمــة غــر الديمقراطيــة و59 
يف األنظمــة اهلجينــة. ويقيــس مــؤرش األداء البيئــي مــدى محايــة البلدان 

مالحظــة: تقــارن درجــة ســهولة ممارســة األعمــال بيــن االقتصــادات مــن حيــث أفضــل الممارســات التنظيميــة. 
وتتــراوح درجــات عــام 2018 يف بلــدان مؤشــرات الحالــة العالميــة للديمقراطيــة بيــن 20 و87، حيــث الدرجــة األعلــى 

تعنــي أداء أفضــل.

)2019أ(،  للديمقراطيــة  العالميــة  الحالــة  مؤشــرات  واالنتخابــات،  للديمقراطيــة  الدوليــة  المؤسســة  المصــادر: 
،2018 األعمــال،  ممارســة  ســهولة  الــدويل،  البنــك   .<http://www.idea.int/gsod-indices>

.<https://www.doingbusiness.org/en/data/doing-business-score>

توجهات ديمقراطية مقلقة: التحديات

الشكل 7-2

متوســط ســهولة ممارســة األعمــال حســب نــوع النظــام، 
2018
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نسبة  الديمقراطيات التي لديها على األقل سمة واحدة منخفضة

2018: 25% من
97 بلد ديمقراطي

 :2008
20% من 90

بلد ديمقراطي

:1980
13% من 38

بلد ديمقراطي

الديمقراطيات ذات األداء الضعيف والضعيف جداً، 2018

مالحظــة: األداء الضعيــف هــو تســجيل درجــة منخفضــة يف واحــدة علــى األقــل مــن ســمات الديمقراطيــة 
)إال إذا كانــت درجــة األداء عاليــة يف جميــع الســمات األربــع المتبقيــة(، أمــا األداء الضعيــف جــداً فهــو تســجيل درجــة 

منخفضــة يف ســمتين علــى األقــل. 

)2019أ(،  للديمقراطيــة  العالميــة  الحالــة  مؤشــرات  واالنتخابــات،  للديمقراطيــة  الدوليــة  المؤسســة  المصــدر: 
.<http://www.idea.int/gsod-indices>

الجدول 3-2

 الحالة العالمية للديمقراطية 2019
معاجلة العلل، إحياء الوعد

الفصل 2
النتائج الرئيسية عىل الصعيد العاملي

10

ديمقراطيات ذات أداء ديمقراطيات ذات أداء ضعيفالمنطقة
ضعيف جداً

أفريقيا

بوركينا فاسو، 
كوت ديفوار، غامبيا، 
كينيا، ليبريا، مايل، 

نيجيريا، السنغال، تونس

غينيا-بيساو، 
مدغشقر

آسيا والمحيط 
ماليزيا، ميانمار، بابوا غينيا الجديدةالهادئ

تركياجورجيا، مولدوفا، أوكرانياأوروبا

أمريكا
الالتينية 

والكاريبي

جمهورية الدومينيكان، غواتيماال، 
هايتيهندوراس

العراقلبنانالشرق األوسط

ــذ  ــن. ومن ــة الدي ــر وحري ــة التعب أيضــًا بدرجــة أقــل يف جمــال حري
البلــدان ذات األداء الضعيــف يف  عــام 2016، شــهدت نســبة 
االنتخابــات النظيفــة زيــادة طفيفــة )مــن 20 يف املئــة إىل 2٣ يف املئــة 

ــدان(.  ــن البل م

الديمقراطية ال تزال هشة يف بعض السياقات االنتقالية 
ــام  • ــد ع ــة بع ــت إىل الديمقراطي ــي انتقل ــدان الت ــة البل ــت أغلبي حافظ

١975 عــى وضعيتهــا الديمقراطيــة بــدون إنقطــاع. مــع ذلــك، 
شــهد نحــو ٣6 يف املئــة حالــة مــن اهلشاشــة الديمقراطيــة واالنتــكاس 
اجلزئــي )إىل أنظمــة هجينــة( أو الكامــل )إىل أنظمــة غــر ديمقراطيــة( 
يف العقــود األربعــة املاضيــة. وقــد عــاد أكثــر مــن نصفهــا )17 بلــدًا( 
ــن  ــة(، يف ح ــات هش ــت ديمقراطي ــد )وصنف ــام بع ــة في إىل الديمقراطي

ــة. ــر ديمقراطي ــة أو غ ــة هجين ــا أنظم ــدًا( إم ــة )1٣ بل ــت البقي ظل

ــة  • ــر إىل هشاش ــة يش ــول إىل الديمقراطي ــادة التح ــاالت إع ــد ح تزاي
ــة. ففــي الفــرتة  ــات املوجــة الثالث ــة يف عــدد مــن ديمقراطي الديمقراطي
ــل—أي  ــذا القبي ــن ه ــول م ــة حت ــت 19 عملي 2007-2018، حدث
ــكل 9-2(.  ــر الش ــابق )أنظ ــد الس ــا يف العق ــف عدده ــن ضع ــر م أكث
ومجيعهــا كانــت يف بلــدان إنتقلــت إىل الديمقراطيــة بعــد عــام 1975، 

وشــهدت إهنيــارًا ديمقراطيــًا جزئيــًا )إىل نظــام هجــن( أو كامــاًل )إىل 
ــدث  ــن أح ــة. وم ــادت إىل الديمقراطي ــم ع ــي( ث ــر ديمقراط ــام غ نظ
األمثلــة رسي النــكا )2015(، هايتــي )2016(، غامبيــا )2017( 
ولبنــان )2018(. ولذلــك، مــع أن العــامل ال يــزال يشــهد زيــادة كميــة 
ــزال  ــا ال ت ــد منه ــودة العدي ــإن ج ــة، ف ــدان الديمقراطي ــدد البل يف ع

ــكاس. ــة لالنت ــة ومعرض متدني

مــرت أغلبيــة البلــدان التــي شــهدت إنتكاســات ديمقراطيــة جزئيــة أو  •
كاملــة بتجربــة واحــدة فقــط مــن هــذا القبيــل. بيــد أن تســعة مــن أصل 
ــة  ــاد أربع ــام 1975، وع ــذ ع ــدة من ــات ع ــهدت إنتكاس ــة ش ٣0 حال
ــة  ــكا( إىل الديمقراطي ــال ورسي الن ــي، نيب ــاو، هايت ــا )غينيا–بيس منه
)يالحــظ أيضــًا أن غينيا-بيســاو وهايتــي مهــا ديمقراطيتــان ضعيفتــان 
أيضــًا(. وهنــاك ســتة بلــدان عانــت مــن إنتكاســات ديمقراطيــة ســابقة 
ــت  ــتان( ظل ــرًا باكس ــا ومؤخ ــر، زامبي ــوا، النيج ــش، نيكاراغ )بنغالدي
يف حالــة هجينــة، بينــام بقيــت تايلنــد دولــة غــر ديمقراطيــة حتــى عــام 

 .2019

تضــم أفريقيــا أكــر حصــة مــن الديمقراطيــات اهلشــة. فهنــاك ســبع  •
ديمقراطيــات هشــة )أي تلــك التــي عــادت إىل الديمقراطيــة( يف 

)2019أ(،  للديمقراطيــة  العالميــة  الحالــة  مؤشــرات  واالنتخابــات،  للديمقراطيــة  الدوليــة  المؤسســة  المصــدر: 
.<http://www.idea.int/gsod-indices>

الشكل 8-2

نســب البلــدان ذات األداء الضعيــف يف واحــدة علــى األقــل مــن ســمات 
الديمقراطية، 2018-1975
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أمريكا الالتينيةأوروباأفريقيامزيج من الهشاشة والضعف
الشرق األوسطوالكاريبي

غامبيا، كينيا،هشة وضعيفة
جمهورية الدومينيكان، جورجيا مايل، نيجيريا،

لبنانهندوراس

غينيا-بيساوهشة جداً وضعيفة

تركيامدغشقرهشة وضعيفة جداً

هايتيهشة جداً وضعيفة جداً

أفريقيــا، ولكــن هنــاك أيضــًا ديمقراطيــات هشــة يف أمريــكا الالتينيــة 
ــي  ــد ثلث ــا. ويع ــادئ كله ــط اهل ــيا واملحي ــا وآس ــي، وأوروب والكاريب
الديمقراطيــات اهلشــة مــن ديمقراطيــات املوجــة الثالثــة املبكــرة 
)أي إنتقلــت إىل الديمقراطيــة قبــل عــام 2000(، والبقيــة مــن 
ديمقراطيــات املوجــة الثالثــة التــي حتولــت إىل الديمقراطيــة بعــد عــام 

 .2000

ــا  • ثمــة ترابــط وثيــق بــن ضعــف الديمقراطيــة وهشاشــتها. فثلث
ــات اهلشــة )12 مــن أصــل 18( )أي التــي شــهدت  الديمقراطي
إنتكاســات غــر ديمقراطيــة( هــي أيضــًا ديمقراطيــات ضعيفــة 
ــي  ــر ديمقراط ــدًا غ ــًا واح ــا إنقطاع ــهد نصفه ــد ش األداء. وق
عــىل األقــل منــذ التحــول األول إىل الديمقراطيــة، ويمكــن 
ــة فيهــا باهلــش. ورغــم أن النســبة  وصــف إســتقرار الديمقراطي
األكــرب مــن تلــك الديمقراطيــات الضعيفــة ومنخفضــة اجلــودة 
ــكا  ــًا يف أمري ــودة أيض ــا موج ــا، فإهن ــد يف أفريقي ــة توج واهلش
 .)4-2 اجلــدول  )أنظــر  وأوروبــا  والكاريبــي،  الالتينيــة 
ــة وتــدين جــودة ممارســتها جيعــالن النظــام  فضعــف الديمقراطي
ــة )إىل  ــر عرضــة للرتاجــع أو االنتكاســة اجلزئي الديمقراطــي أكث
نظــام هجــن( أو الكاملــة )إىل نظــام غــر ديمقراطــي(، ممــا يعــزز 

ــة.  ــتها الديمقراطي هشاش

كل الديمقراطية يف تزايد تآ
شــهدت نســبة الديمقراطيــات التــي تعــاين مــن تــآكل ديمقراطــي  •

ــف  ــن الضع ــر م ــة، وزادت بأكث ــود املاضي ــردة يف العق ــادة مط زي
ــكل ١0-2(.  ــه )الش ــابق ل ــد الس ــة بالعق ــايض مقارن ــد امل يف العق
وتعــرف مــؤرشات احلالة العامليــة للديمقراطيــة تــآكل الديمقراطية 
ــمة  ــنوات، يف س ــس س ــتمر مخ ــًا يس ــر إحصائي ــور كب ــه تده بأن
ــة.  ــدول الديمقراطي ــل يف ال ــىل األق ــدة ع ــة واح ــة ديمقراطي فرعي

كثــر  مالحظــة: شــهد بعــض البلــدان تجــارب عــدة يف إعــادة االنتقــال خــال عقــد واحــد مــن الزمــن، وبالتــايل حســبت أ
مــن مــرة. واالنتقــال ألول مــرة يعنــي تحــول البلــد إىل الديمقراطيــة بعــد عــام 1975 ألول مــرة يف تاريخــه. أمــا إعــادة 
االنتقــال فتعنــي أن البلــد تحــول إىل الديمقراطيــة بعــد عــام 1975، وشــهد إنتكاســة جزئيــة أو كاملــة للديمقراطيــة 

ثــم عــاد إىل الديمقراطيــة.

)2019أ(،  للديمقراطيــة  العالميــة  الحالــة  مؤشــرات  واالنتخابــات،  للديمقراطيــة  الدوليــة  المؤسســة  المصــدر: 
.<http://www.idea.int/gsod-indices>

مالحظة: ديمقراطيات ضعيفة وهشة معاً وفق التعريف الوارد ضمن الشرح.

.<http://www.idea.int/gsod-indices> ،)المصدر: المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، مؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية )2019أ

االنتقال إىل الديمقراطية للمرة األوىل مقابل إعادة االنتقال، يف الفترة 
2018-1976

الشكل 9-2

الديمقراطيات الهشة والضعيفة، 2018

جدول 4-2
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البلدان المتراجعة يف سمة فرعية واحدة أو اثنتين
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نسبة الديمقراطيات

أمريكا الالتينية 
والكاريبي

أفريقيا

أوروبا

آسيا 
والمحيط الهادئ

أمريكا 
الشمالية

كثر من  تراجعات يف واحدة أو أ
السمات الفرعية

سمات فرعية 

سمات فرعية

...1−2

...> 2

 الحالة العالمية للديمقراطية 2019
معاجلة العلل، إحياء الوعد

الفصل 2
النتائج الرئيسية عىل الصعيد العاملي

12

وقــد حيــدث التــآكل الديمقراطــي يف مســتويات خمتلفــة مــن 
ــي. ــور الديمقراط التط

ــة(  • ــات يف العــامل )50 يف املئ يف عــام 2018، شــهد نصــف الديمقراطي
ــن  ــل م ــىل األق ــدة ع ــة واح ــمة فرعي ــور س ــًا، بتده ــآكاًل ديمقراطي ت
ــامت  ــالث س ــورًا يف ث ــة تده ــهد 15 يف املئ ــة، وش ــامت الديمقراطي س

ــر.  ــة أو أكث فرعي

يعيــش أكثــر مــن نصــف ســكان العــامل )4٣ يف املئــة( يف بلــدان  •
شــهدت شــكاًل مــن أشــكال التــآكل الديمقراطــي يف الســنوات 

اخلمــس األخــرة. 

ــهد  • ــي تش ــات الت ــن الديمقراطي ــبة م ــر نس ــم أك ــي تض ــق الت املناط
ــادئ  ــط اهل ــيا واملحي ــالية وآس ــكا الش ــي أمري ــًا ه ــآكاًل ديمقراطي ت
ــر  ــة أكث ــآكل الديمقراطي ــال ت ــكل 2-11(. يط ــر الش ــا )أنظ وأوروب
ــف  ــن نص ــاًل م ــل قلي ــق، وأق ــذه املناط ــات ه ــف ديمقراطي ــن نص م
مجيــع الديمقراطيــات يف أفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة )4٣ يف املئــة و42 
ــف  ــة نص ــهد قراب ــد ش ــكل 2-11(. وق ــوايل( )الش ــىل الت ــة ع يف املئ

الديمقراطيــات القديمــة )48 يف املئــة( وديمقراطيــات املوجــة الثالثــة 
)5٣ يف املئــة( تــآكال ديمقراطيــًا يف الســنوات اخلمــس األخــرة. 
ــآكل،  ــات الت ــىل درج ــهدت أع ــي ش ــات الت ــدد الديمقراطي ــغ ع ويبل
مــن حيــث عــدد الســامت الفرعيــة الديمقراطيــة يف الســنوات اخلمــس 
ــا،  ــا، كيني ــل، هنغاري ــة )الربازي ــة الثالث ــن املوج ــت م ــة، س املاضي
ــا  ــات ومه ــدم الديمقراطي ــن أق ــان م ــا( واثنت ــا وتركي ــدا، روماني بولن

ــة.  ــدة األمريكي ــات املتح ــد والوالي اهلن

ــامل،  • ــة يف الع ــآكل الديمقراطي ــى ت ــر ع ــؤرش آخ ــام 20١4، ويف م يف ع
ــوق  ــؤرش احلق ــرًا يف م ــورًا كب ــجلت تده ــي س ــدان الت ــدد البل ــدأ ع ب
ــالوة  ــرًا. ع ــًا كب ــق تقدم ــي حتق ــدان الت ــدد البل ــوق ع ــية يف األساس
عــىل ذلــك، يف عــام 2016، وألول مــرة منــذ عــام 1975، بــدأ عــدد 
البلــدان التــي تراجعــت فيهــا ســمة احلكومــة التمثيليــة وســمة تدقيــق 
عمــل احلكومــة يفــوق أيضــًا عــدد البلــدان التــي حتقــق تقدمــًا كبــرًا 

ــمتن.  ــن الس يف هات

ــدد مــن  • ــة وهشاشــتها يف ع إىل جانــب انتشــار ضعــف الديمقراطي
ديمقراطيــات املوجــة الثالثــة، ثمــة دالئــل أيضــًا عــى إن جودة املارســة 

كل يف كل منطقة.  مالحظة: يبين هذا الشكل نسبة الديمقراطيات التي تعاين من التآ

)2019أ(،  للديمقراطيــة  العالميــة  الحالــة  مؤشــرات  واالنتخابــات،  للديمقراطيــة  الدوليــة  المؤسســة  المصــدر: 
.>http://www.idea.int/gsod-indices<

الشكل 10-2

كثر  خالل العقود  حاالت تدهور كبير يف سمة ديمقراطية فرعية أو أ
األربعة األخيرة

)2019أ(،  للديمقراطيــة  العالميــة  الحالــة  مؤشــرات  واالنتخابــات،  للديمقراطيــة  الدوليــة  المؤسســة  المصــدر: 
.<http://www.idea.int/gsod-indices>

الشكل 11-2

كل الديمقراطية حسب المنطقة، 2018  تآ
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ــة ترتاجــع يف الديمقراطيــات األفضــل أداًء يف العــامل. وقــد  الديمقراطي
ظهــر هــذا التــآكل بشــكل خــاص يف العقــد املــايض. واألداء اجليــد هنا 
يعنــي تســجيل درجــة عاليــة يف مجيــع الســامت اخلمــس للديمقراطيــة. 
ــن  ــن ضعف ــر م ــات إزداد أكث ــدد الديمقراطي ــن أن ع ــم م ــىل الرغ وع
ــات ذات األداء  ــبة الديمقراطي ــإن نس ــة، ف ــة املاضي ــود األربع يف العق
اجليــد يف الســامت اخلمــس مجيعــًا إنخفضــت إىل أقــل مــن النصــف يف 
الفــرتة نفســها )مــن 47 يف املئــة يف عــام 1980 إىل 22 يف املئــة يف عــام 
2018(. ويف العقــد املــايض وحــده )أي منــذ عــام 2008(، إنخفضت 
نســبة الديمقراطيــات ذات األداء اجليــد مــن 27 يف املئــة إىل 22 يف املئــة 

)أنظــر الشــكل 12-2(.

اجلوانــب التــي شــهدت أكــر تــآكل يف الديمقراطيــات ذات األداء  •
اجليــد هــي تلــك املتصلــة باحليــز املــدين. وتقيــس مــؤرشات احلالــة 
ــن  ــؤرشات ع ــالل م ــن خ ــآكل م ــذا الت ــة ه ــة للديمقراطي العاملي
ــة  ــات املدني ــالم، واحلري ــة اإلع ــدين، ونزاه ــع امل ــاركة املجتم مش
)وال ســيام حريــة الديــن، والســالمة واألمــن الشــخصين، وحريــة 
التعبــر( فضــاًل عــن املشــاركة االنتخابيــة وحريــة األحــزاب 

السياســية. كــام ُســجلت تراجعــات عــىل صعيــد إســتقالل القضــاء. 
وكانــت نســبة البلــدان ذات األداء اجليــد يف جمــال إســتقالل القضــاء 
وحريــة األحــزاب السياســية والســالمة واألمــن الشــخصين 
يف عــام 2018 أقــل منهــا يف عــام 1990، يف حــن تراجعــت 
ــرن  ــعينيات الق ــتويات تس ــر إىل مس ــة التعب ــالم وحري ــة اإلع نزاه

ــن. العرشي

هناك دالئل متزايدة على تراجع الديمقراطية
شــهد العقــد املنــرم تزايــدًا يف معــدل تراجــع الديمقراطيــة، وهــو  •

شــكل خــاص مــن تــآكل الديمقراطيــة يتضمــن إضعافــًا تدرجييــًا 
متعمــدًا للضوابــط والتوازنــات وتقييــد احلريــات املدنيــة. ويعــّرف 
تراجــع الديمقراطيــة وفــق مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة 
بأنــه إضعــاف تدرجيــي ومتعمــد آلليــات تدقيــق عمــل احلكومــة 

وملؤسســات املســاءلة، مصحوبــًا بتدهــور يف احلريــات املدنيــة:

هنــاك اليــوم 10 بلــدان يف العــامل تشــهد تراجعــًا يف الديمقراطيــة.  –
وأكثرهــا حــدة هــي هنغاريــا، بولنــدا، رومانيــا، رصبيــا وتركيــا، 
ــًا. ويف  ــر أيض ــا تتأث ــن وأوكراني ــد والفلب ــًا كاهلن ــن بلدان ولك
نيكاراغــوا )2016( وباكســتان )2018(، كان الرتاجــع شــديدًا 
ــة  ــة ديمقراطي ــن )إنتكاس ــام هج ــام إىل نظ ــادت هب ــة ع لدرج

ــة(.  جزئي

ــود  – ــي يف العق ــع الديمقراط ــاالت الرتاج ــد ح ــال أش ــل فنزوي متث
األربعــة املاضيــة. فهــي الوحيــدة التــي إنتقلــت مــن بلــد 
ــام  ــيل يف ع ــم التمثي ــن احلك ــة م ــتويات عالي ــي ذي مس ديمقراط

ــوم. ــة الي ــر ديمقراطي ــة غ 1975 إىل دول

ــث عــن  – ــز الرتاجــع الديمقراطــي احلدي ــي متي مــن الســات الت
األشــكال التقليديــة لالنتــكاس الديمقراطــي هــو  طــول عمليــة 
الرتاجــع. فمتوســط طــول هــذه العمليــة بحســب رصــد 
ــنوات.  ــع س ــو تس ــة ه ــة للديمقراطي ــة العاملي ــؤرشات احلال م

إنخفــاض مســتويات الدعــم الشــعبي للديمقراطيــة وزيــادة  –
ــع  ــاالت الرتاج ــدان إحت ــالن يزي ــي عام ــتقطاب املجتمع االس

ــاعه. واتس

وجــود رؤســاء شــعبوين وحكومــات شــعبوية جيعــالن الرتاجــع  –
أكــرب إحتــامالً وتدهــور الديمقراطيــة أوســع نطاقــًا.

البلــدان ذات احلصــص األعــىل مــن التجــارة اخلارجيــة أكثــر عرضة  –
للرتاجــع، ممــا يدعــم اآلراء التــي تفــر الرتاجــع عــىل أنــه إســتجابة 

للعوملــة االقتصاديــة وخمــاوف الفئــات الضعيفــة مــن املجتمــع.

ــة مــن مشــاركة املجتمــع  – ــان فعــال ومســتويات عالي وجــود برمل
ــالن  ــع، ويقل ــة الرتاج ــدء عملي ــال ب ــكل فع ــان بش ــدين يمنع امل

ــه. ــان نطاق ــتمراره ويقلص ــامل إس ــن إحت م

البلدان ذات األداء الجيد يف جميع السمات الخمس لمؤشرات 
الحالة العالمية للديمقراطية، 2018-1975

مالحظــة: يوضــح هــذا الشــكل نســب البلــدان ذات األداء الجيــد يف جميــع الســمات الخمــس مــع مــرور الوقــت. 
يــادة عــدد الديمقراطيــات علــى مــر الزمــن، وكذلــك تراجــع نســبة الديمقراطيــات ذات األداء  وهــو يســمح بتفســير ز

الجيــد يف جميــع الســمات الخمــس. 

)2019أ(،  للديمقراطيــة  العالميــة  الحالــة  مؤشــرات  واالنتخابــات،  للديمقراطيــة  الدوليــة  المؤسســة  المصــدر: 
.>http://www.idea.int/gsod-indices<
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بعض الديمقراطيات أصبحت أنظمة هجينة بشكل متزايد
ــة  • ــذه األنظم ــرة. وه ــود األخ ــة يف العق ــة اهلجين ــبة األنظم إزدادت نس

تتشــكل يف بلــدان تتبنــى واجهــات ديمقراطيــة )غالبــًا يف شــكل 
ــة ولكنهــا غــر تنافســية(، ترتافــق عمومــًا مــع قيــود  إنتخابــات دوري
ــة.  ــوق الديمقراطي ــن احلق ــا م ــة وغره ــات املدني ــىل احلري ــة ع صارم
ــاف  ــة أضع ــن أربع ــر م ــة أكث ــة اهلجين ــبة األنظم ــت نس ــد تضاعف وق
ــد )أو  ــة(  إىل 28 بل ــدان  )أو 5 يف املئ ــبع بل ــن س ــام 1975، م ــذ ع من

ــام 2018.  ــة( يف ع 18 يف املئ

أكثــر مــن نصــف األنظمــة اهلجينــة يف العــامل موجــود يف أفريقيــا. كــام  •
ــة.  ــذه األنظم ــن ه ــرًا م ــددًا كب ــط ع ــرشق األوس ــة ال ــم منطق تض
ــاملية.  ــكا الش ــتثناء أمري ــق باس ــع املناط ــة يف مجي ــة هجين ــد أنظم وتوج
ويف عــام 2018 أصبحــت باكســتان وتنزانيــا أحــدث الديمقراطيــات 

ــن.  ــام هج ــدت إىل نظ ــي إرت الت

النظــام اهلجــن يف معظــم احلــاالت ليــس مرحلــة إنتقاليــة نحــو  •
الديمقراطيــة، بــل ســمة مميــزة للنظــام. فهنــاك 71 يف املئــة مــن األنظمة 
اهلجينــة يف العــامل مل تكــن ديمقراطيــة عــىل االطــالق. وأقــل مــن ثلــث 
ديمقراطيــات املوجــة الثالثــة )٣0 يف املئــة( مــر بمرحلــة هجينــة قبــل 
ــدًا )20 يف  ــة ج ــبة ضئيل ــهدت نس ــد ش ــة. وق ــول إىل الديمقراطي التح
املئــة( مــن األنظمــة اهلجينــة وغــر الديمقراطيــة يف العــامل إنتكاســات 

ــة.  ــة يف مرحلــة مــا مــن العقــود األربعــة املاضي ديمقراطي

مــع ذلــك، حتــول إثنــان مــن أكثــر األنظمــة اهلجينــة يف العــامل )أرمينيــا  •
ــة  ــن أربع ــر م ــد أكث ــام 20١8. فبع ــة يف ع ــا( إىل الديمقراطي وماليزي
عقــود مــن نظــام حكــم هجــن، أصبحــت ماليزيــا دولــة ديمقراطيــة 
ــة  ــالف اجلبه ــكار إئت ــت إحت ــي أهن ــة الت ــات 2018 العام ــد إنتخاب بع
ــوي.  ــدين ق ــع م ــدة وجمتم ــة موح ــود معارض ــبب وج ــة بس الوطني
وشــهدت أرمينيــا، وهــي نظــام هجــن منــذ إســتقالهلا يف عــام 1991، 
موجــة إحتجاجــات شــعبية إنطلقــت يف عــام 2018 وأدت إىل إســتقالة 
رئيــس وزرائهــا ورئيســها الــذي بقــي يف منصبــه لفــرتة طويلــة، وفــوز 
املعارضــة يف االنتخابــات الالحقــة. وتبــن هاتــن احلالتــن التطلعــات 
ــي مل  ــة الت ــى يف األنظم ــودة حت ــة املوج ــعبية القوي ــة الش الديمقراطي

ــا.  ــًا يف تارخيه ــاًم ديمقراطي ــهد حك تش

يرتبــط النظــام اهلجــن بديمقراطيــة ضعيفــة وهشــة. ويف نحــو نصــف  •
ــة  ــة إنتقالي ــن مرحل ــم اهلج ــام احلك ــة، كان نظ ــات اهلش الديمقراطي
ــال  ــة )إنتق ــر ديمقراطي ــة غ ــت إىل حال ــي تراجع ــك الت ــبة لتل بالنس
عكــي(. ويف بقيــة الديمقراطيــات اهلشــة، أدى إنتــكاس الديمقراطيــة 
إىل نظــام هجــن بالكامــل، ولكنهــا مل تســبب إرتــدادًا كامــاًل إىل نظــام 

ــر ديمقراطــي.  غ

إستحكام األنظمة غير الديمقراطية وتعمق إستبدادها
ــًا ٣8  • ــل مع ــة متث ــة اهلجين ــة واألنظم ــر الديمقراطي ــدول غ ــزال ال ال ت

يف املئــة مــن بلــدان العــامل. فهنــاك أكثــر مــن ثالثــة مليــارات يمثلــون 
ــة مــن ســكانه يعيشــون يف ظــل مثــل هــذه األنظمــة، رغــم  4٣ يف املئ

ــود  ــة يف العق ــر الديمقراطي ــة غ ــبة األنظم ــر يف نس ــاض الكب االنخف
ــط(.  ــة فق ــدان إىل 20 يف املئ ــن البل ــة م ــن 68 يف املئ ــة )م املاضي

ــم  • ــتبدادية، حك ــة االس ــة األنظم ــر الديمقراطي ــة غ ــمل األنظم تش
احلــزب الواحــد، األنظمــة العســكرية، امللكيــات االســتبدادية، الــدول 
ــات  ــا نزاع ــف هب ــروب وتعص ــا احل ــي مزقته ــدان الت ــلة أو البل الفاش

ــوة.  ــتخدام الق ــزي الس ــكار مرك دون إحت

ــة  • ــة، جيــري تقييــد احلريــات املدني يف معظــم األنظمــة غــر الديمقراطي
ــان ال يوجــد فصــل واضــح  ــر مــن األحي ــة. ففــي كث بصــورة منهجي
يف الســلطة، والســلطة القضائيــة ختضــع عــادة لســيطرة الســلطة 
التنفيذيــة، وغالبــًا مــا جيــري منــع األحــزاب السياســية املعارضــة مــن 
ــك  ــة وكذل ــورة منهجي ــالم بص ــائل اإلع ــد وس ــة، وتقيي ــل بحري العم
األصــوات الناقــدة داخــل املجتمــع املــدين، وذلــك عــىل الرغــم مــن أن 
الســلطة التنفيذيــة يف الــدول الفاشــلة والبلــدان التــي دمرهتــا احلــرب 
األهليــة ال متلــك ســلطات قمعيــة إســتبدادية عــىل الســلطة القضائيــة 

ــة. ــزاب املعارض وأح

ــش يف دول  • ــامل تعي ــكان الع ــن س ــة( م ــرة )28 يف املئ ــبة كب ــزال نس ال ت
ــر  ــن وم ــدول )أي الص ــذه ال ــن ه ــددًا م ــة ألن ع ــر ديمقراطي غ
والعربيــة الســعودية( يضــم عــددًا كبــرًا مــن الســكان. وتوجــد 
ــكا  ــدا أمري ــامل ماع ــق الع ــع مناط ــة يف مجي ــر الديمقراطي ــة غ األنظم
ــة  ــق ديمقراطي ــل املناط ــط أق ــرشق األوس ــة ال ــد منطق ــاملية. وتع الش
يف العــامل، حيــث أكثــر مــن نصــف البلــدان )58 يف املئــة( غــر 
ديمقراطــي. ومــن الــدول غــر الديمقراطيــة البالــغ عددهــا ٣2 دولــة 
ــيا  ــا آس ــا، تليه ــة( يف أفريقي ــة )٣4 يف املئ ــرب حص ــد أك ــامل، توج يف الع
ــة(.  ــط )22 يف املئ ــرشق األوس ــة(، وال ــادئ )٣1 يف املئ ــط اهل واملحي
وأقــل املناطــق الفرعيــة ديمقراطيــة يف العــامل هــي آســيا الوســطى التــي 
مل تشــهد حكــاًم ديمقراطيــًا قــط، ووســط أفريقيــا التــي خلــت مــن أي 
نظــام ديمقراطــي يف عــام 2018. وال يوجــد يف منطقتــي شــامل أفريقيــا 

ــا.  ــكل منه ــدة ل ــة واح ــوى ديمقراطي ــا س ورشق أفريقي

ختتلــف أنــاط األداء حتــى داخــل الــدول غــر الديمقراطيــة.  •
ــة  ــتويات منخفض ــجل مس ــة تس ــر الديمقراطي ــدول غ ــض ال فبع
غــر  الــدول  نصــف  الديمقراطية—قرابــة  الســامت  مجيــع  يف 
ــق  ــة املناط ــة يف كاف ــذه الفئ ــت ه ــوي حت ــة )16( ينض الديمقراطي
التــي تتواجــد فيهــا مثــل هــذه األنظمة—وبعضهــا اآلخــر يســجل 
درجــة متوســطة يف بعــض ســامهتا. وتعــد اإلمــارات العربيــة 
ــة  ــجل درج ــي تس ــة الت ــر الديمقراطي ــدة غ ــة الوحي ــدة الدول املتح
عاليــة يف إحــدى ســامت الديمقراطيــة، وهــي اإلدارة غــر املتحيــزة 
ــل األداء  ــرى حتلي ــاد(. وإذا ج ــتويات الفس ــاض مس ــبب إنخف )بس
عــىل مســتوى الســامت الفرعيــة أو املكونــات الفرعيــة، فــإن بعــض 
ــكل  ــة بش ــة عالي ــًا درج ــجل أيض ــة تس ــر الديمقراطي ــدول غ ال
ــال،  ــبيل املث ــىل س ــا ع ــف كوب ــب. تصن ــض اجلوان ــتثنائي يف بع إس
ضمــن فئــة أفضــل 25 يف املئــة عامليــًا يف كل مــن الرعايــة األساســية 

ــن.  ــن اجلنس ــاواة ب واملس
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عدد حاالت التراجع يف السمات 
الفرعية، 2013–2018

ضمن فئة
األنظمة الهجينة

تحول من نظام هجين إىل 
نظام غير ديمقراطي

ضمن فئة األنظمة 
غير الديمقراطية

82017فنزويال

8Xاليمن

7Xبوروندي

5Xجنوب السودان

3Xمصر

3Xموريتانيا

3Xتوغو

3Xالبحرين

32018كمبوديا

ــامل  • ــة يف الع ــر الديمقراطي ــدول غ ــن ال ــرة م ــبة كب ــت نس أثبت
ــًا  ــًا ديمقراطي ــهد حك ــن ومل تش ــع الراه ــى الوض ــتمرارها ع إس
ــة يف  ــر الديمقراطي ــدول غ ــف ال ــن نص ــر م ــا. إن أكث يف تارخيه
ــى )7٣  ــة العظم ــك األغلبي ــل ٣2(، وكذل ــن أص ــامل )18 م الع
ــر  ــم غ ــة احلك ــة وأنظم ــات اهلجين ــن الديمقراطي ــة( م يف املئ
الديمقراطيــة جمتمعــة، مل تكــن أبــدًا ديمقراطيــة يف أي وقــت منــذ 
عــام 1975. وال ينبغــي التقليــل مــن شــأن تأثــر هــذه الــدول 
املتمســكة بالنظــام غــر الديمقراطــي عــىل املشــهد الديمقراطــي 
ــن  ــال م ــيا( يف فنزوي ــن )وروس ــه الص ــت ب ــام قام ــي. ف العامل
تقديــم قــروض ميــرة لنظــام نيكــوالس مــادورو مقابــل 
ــلطة  ــىل س ــاظ ع ــيًا يف احلف ــاًل رئيس ــرب عام ــوم، يعت ــط املدع النف
النظــام احلاكــم. ويف حالــة كمبوديــا، متثــل القــروض غــر 
املرشوطــة املقدمــة إىل احلكومــة، باإلضافــة إىل االســتثامرات 
ــق  ــم تعمي ــيًا يف فه ــرًا أساس ــًا عن ــرة، أيض ــة الكب االقتصادي
ــة النظــام  احلكــم االســتبدادي يف البــالد، ممــا يســاعد عــىل محاي
ــق  ــع مناط ــن يف مجي ــتثمر الص ــة. وتس ــوط الدولي ــن الضغ م
ــيايس  ــا الس ــارس نفوذه ــا مت ــًا بأهن ــر أيض ــد التقاري ــامل، وتفي الع
ــة إىل  ــات مراقب ــر تكنولوجي ــالل تصدي ــن خ ــادي م واالقتص

ــة. ــر ديمقراطي ــة غ أنظم

عــى الرغــم مــن أن عــددًا مــن األنظمــة اهلجينــة وغــر الديمقراطيــة  •
حققــت بعــض التقــدم يف مؤرشاهتــا الديمقراطيــة يف الســنوات العرش 
املاضيــة، فقــد أصبــح عــدد كبــر منهــا إســتبداديًا بصــورة متزايــدة. 
وتعــّرف مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة هــذه العمليــة )التي 
تســمى تعمــق االســتبداد( بأهنــا تدهــور كبــر يف ثالثــة عــىل األقــل 
ــر  ــة أو غ ــة اهلجين ــة يف األنظم ــة للديمقراطي ــامت الفرعي ــن الس م
ــدول 5-2(.  ــر اجل ــنوات )أنظ ــس س ــداد مخ ــىل إمت ــة ع الديمقراطي
ويف بعــض احلــاالت، دفــع ذلــك بعــض األنظمــة اهلجينــة لتصبــح 
غــر ديمقراطيــة، كــام حصــل يف فنزويــال يف عــام 2017 وكمبوديــا 
ــق  ــهدت تعم ــي ش ــدان الت ــدد البل ــد إزداد ع ــام 2018. وق يف ع
ــذ  ــه من ــتوى ل ــىل مس ــغ اآلن أع ــايض، وبل ــد امل ــتبداد يف العق االس

ــام 1975.  ع

الحيز  المدين يتقلص 
ــن  • ــة م ــة املاضي ــود األربع ــي يف العق ــي العامل ــع الديمقراط ــن التوس مك

ــن  ــد أمك ــامل. وق ــق الع ــع مناط ــدين يف مجي ــز  امل ــول يف احلي ــداث حت إح
إحــداث هــذا التوســع باســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصاالت 
وعــن طريــق حتــول األحــزاب السياســية، مــع إنتقــال نحــو املشــاركة 
ــاء  ــة املواطنــن وبن ــة الرســمية وتعبئ ــاكل التنظيمي ــة خــارج اهلي الفردي
ــهيل  ــًا بتس ــة، وغالب ــة ورسع ــر مرون ــل أكث ــكال تفاع ــبكات بأش الش

مــن وســائل التواصــل االجتامعــي.

البلدان التي تشهد تعمق االستبداد، 2018-2013

مالحظة: البلدان ذات األنظمة الهجينة أو غير الديمقراطية التي تشهد تدهوراً كبيراً يف ثاث سمات فرعية على األقل على إمتداد خمس سنوات.

.<http://www.idea.int/gsod-indices> ،)المصدر: المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، مؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية )2019أ
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هنــاك حتديــان رئيســيان يتعلقــان باحليــز املــدين: تقلــص احليــز  املــدين  •
ــع  ــة’ يف املجتم ــر مدني ــارص ‘غ ــور  عن ــدان وظه ــن البل ــر م يف كث

ــدين. امل

ــز املــدين يتقلــص يف مجيــع مناطــق العــامل ومجيــع أنــواع األنظمــة.  • احلي
ــدان  ــم البل ــة أن معظ ــة للديمقراطي ــة العاملي ــؤرشات احلال ــن م وتب
تشــهد تدهــورًا يف جمــاالت الديمقراطيــة املتصلــة باحليــز املــدين. 
ويالحــظ هــذا التدهــور يف بلــدان خمتلفــة، بــام يف ذلــك التــآكل 
الديمقراطــي والرتاجــع الديمقراطــي وتعميــق االســتبداد. وهلــذا آثــار 
خطــرة عــىل ســالمة الديمقراطيــة واســتدامتها—فوجود حيــز مــدين 
ــا  ــليمة وإدامته ــات س ــاء ديمقراطي ــايس لبن ــر أس ــاة أم ــض باحلي ناب

ــدات.  ــن التهدي ــا م ومحايته

ــن  • ــدد م ــرب ع ــدين ألك ــز امل ــًا يف احلي ــهدا تراجع ــذان ش ــان الل اجلانب
البلــدان مهــا احلريــات املدنيــة )وال ســيام حريــة التعبــر، ولكــن 
الســالمة واألمــن  والتجمــع،  أيضــًا حريــة تشــكيل اجلمعيــات 
ــة احلركــة( ونزاهــة اإلعــالم. كــام  ــن وحري ــة الدي الشــخصين، وحري
ــدد  ــرًا يف ع ــًا كب ــدين تراجع ــع امل ــاركة املجتم ــتويات مش ــهدت مس ش
مــن البلــدان. ومنــذ العــام 2012-201٣، شــهدت اجلوانــب الثالثــة 
ــًا.  ــذ 40 عام ــرة من ــب ألول م ــاب املكاس ــىل حس ــات ع ــذه تراجع ه

و15-2(.  و14-2   1٣-2 )األشــكال 

ــز  • ــن احلي ــتويات م ــع بمس ــزال تتمت ــا ال ت ــن أن أوروب ــم م ــىل الرغ ع
املــدين أعــىل مــن بقيــة مناطــق العــامل، فإهنــا املنطقــة التــي تضــم أكــرب 
ــة  ــات املدني ــي احلري ــي تشــهد تدهــورًا يف جانب ــدان الت نســبة مــن البل
ونزاهــة اإلعــالم. وأيضــًا، شــهدت مناطــق أفريقيــا، وآســيا واملحيــط 
ــدان  ــن البل ــاويًا م ــددًا متس ــي ع ــة والكاريب ــكا الالتيني ــادئ، وأمري اهل

ــي تســجل تراجعــًا يف نزاهــة اإلعــالم.  الت

ويف نفــس الوقــت الــذي كانــت فيــه العنــارص غــر املدنيــة متواجــدة  •
ــدة  ــكال جدي ــا أش ــورت منه ــد تبل ــدين، فق ــع امل ــن املجتم ــًا ضم دوم
ــر قــوة وأصبحــت أكثــر وضوحــًا يف الســنوات  ــًا أكث واكتســبت صوت
ــة  ــاج جمتمعــات ديمقراطي األخــرة. وبعــض هــذه األصــوات هــي نت
وحقــوق مكتســبة دســتوريًا )مثــل حريــة التعبــر( وتشــمل حــركات 
ــا، الســويد أو  ــل املاني ــات القديمــة مث اليمــن املتطــرف يف الديمقراطي

ــدة.  ــات املتح الوالي

للديمقراطيــة  األخــرى  الحاســمة  الجوانــب  المحــرز  يف  التقــدم 
بطيئــاً كان 

ــة  • ــود األربع ــالل العق ــدم خ ــأ تق ــة أبط ــب الديمقراطي ــهدت اجلوان ش
املاضيــة، كاحلــد مــن الفســاد والنهــوض بالتشــاركية السياســية وتعزيــز 

ــن.  ــن اجلنس ــية ب ــاواة السياس ــن املس ــاء وحتس ــتقالل القض إس

ــة  • ــد مــن جوانــب الديمقراطي ــاب الفســاد اجلانــب الوحي يعــد غي
الــذي تدهــور عــىل الصعيــد العاملــي يف العقــود األربعــة املاضيــة، 

وســجل تراجعــًا قــدره ٣ يف املئــة منذ عــام 1975، باســتثناء أمريكا 
الالتينيــة والكاريبــي. وقــد تضاعفــت نســبة الديمقراطيــات التــي 
ــف  ــن الضع ــر م ــاد بأكث ــن الفس ــة م ــتويات مرتفع ــهدت مس ش
خــالل 40 عامــًا: يف عــام 1975، كان لــدى 9 يف املئــة مــن 
الديمقراطيــات مســتويات عاليــة مــن الفســاد )٣ مــن ٣5 بلــدًا(، 
بينــام وصلــت النســبة إىل 25 يف املئــة يف عــام 2018 )24 مــن 97 
بلــدًا(. وهكــذا، فــان الديمقراطيــة ال تقــدم ضامنــًا جتــاه الفســاد، 
فالفســاد ليــس فقــط يضعــف ثقــة النــاس بالسياســين، بــل يمكــن 
أن يســهم أيضــًا يف تقويــض الثقــة باحلكومــة وبالديمقراطيــة 
ــارًا  عمومــًا. إن عــدم إحــراز تقــدم يف احلــد مــن الفســاد يــرتك آث
خطــرة عــىل إســتدامة واســتقرار وصحــة الديمقراطيــات القديمــة 
ــن  ــدان ع ــض البل ــز بع ــرب عج ــواء. ويعت ــد س ــىل ح ــة ع واحلديث
كبــح الفســاد بفاعليــة أحــد أســباب صعــود الشــعبوية. ويف الوقت 
ــادًا  ــر فس ــة أكث ــة واهلجين ــر الديمقراطي ــة غ ــرب األنظم ــه، تعت نفس
ــف  ــاين نص ــوع، تع ــة. وكمجم ــة الديمقراطي ــن األنظم ــر م بكث
ــن  ــة م ــتويات عالي ــن مس ــة( م ــًا )4٣ يف املئ ــامل تقريب ــدان الع بل

ــاد.  الفس

ُتظهــر مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة أن غيــاب الفســاد هــو  •
الســمة الديمقراطيــة األكثــر إرتباطــًا بتلبيــة االحتياجــات األساســية 
)التــي تتجســد يف مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة مــن خــالل 
مــؤرشات رصــد التغذيــة، حمــو األميــة، العمــر املتوقــع واملســاواة يف 
ــة  ــكل عقب ــاد يش ــتويات الفس ــاع مس ــإن إرتف ــك، ف ــة(. ولذل الصح
أمــام التنميــة البرشيــة وحتقيــق خطــة 20٣0 للتنميــة املســتدامة 

برمتهــا.

مل تــزد املســاواة بــن فئــات املجتمــع، التــي تقيــس املســاواة يف  •
احلصــول عــىل الســلطة السياســية ومتتــع فئــات املجتمــع باحلريــات 
ــب يف  ــأ جان ــاين أبط ــا ث ــا جيعله ــة، مم ــبة 10 يف املئ ــة، إال بنس املدني
التقــدم ضمــن إطــار احلالــة العامليــة للديمقراطيــة. وباملثــل، مل تتقــدم 
ــذ  ــة من ــبة 15 يف املئ ــاء إال بنس ــتقالل القض ــة الس ــتويات العاملي املس

ــام 1975.  ع

املاضيــة،  • العــرش  الســنوات  يف  املحــرز  التقــدم  بمعــدل  قياســًا 
ــنة  ــات 46 س ــن يف الرملان ــن اجلنس ــاواة ب ــق املس ــتغرق حتقي سيس
أخــرى. فالنســاء ال تشــغلن ســوى 24 يف املئــة مــن مقاعــد برملانــات 
ــة ٣0  ــى’ البالغ ــة األدن ــبة املطلوب ــة ‘النس ــق أي منطق ــامل. ومل حتق الع
ــات 2019ب(،  ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــة )املؤسس يف املئ
رغــم أن بعــض املناطــق الفرعيــة قــد حققتهــا، مثــل شــامل وغــرب 
ــكا  ــة(، وأمري ــا )٣4.5 يف املئ ــة(، ورشق أفريقي ــا )٣6 يف املئ أوروب
ــة  ــواع الديمقراطي ــرشوع أن ــة( )م ــيك )٣2 يف املئ ــطى واملكس الوس
V-Dem 2019(. وعــىل الرغــم مــن أوجــه التقــدم هــذه، ال تــزال 
ــية  ــاواة السياس ــق املس ــادة لتحقي ــود ج ــذل جه ــة إىل ب ــاك حاج هن

ــاء.  ــال والنس للرج
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الشعبوية يف تصاعد مرة أخرى
عــى إمتــداد العقــد املــايض، نجحت األحــزاب الشــعبوية والسياســيون  •

ــل  ــن فش ــتياء م ــع االس ــام دف ــم. ك ــدد ناخبيه ــادة ع ــعبويون يف زي الش
االجتامعيــة  املشــاكل  معاجلــة  يف  التقليديــة  السياســية  األحــزاب 
واالقتصاديــة الكثــر مــن الناخبــن إىل دعــم مســارات بديلــة للعمــل 
ــن  ــة م ــركات متطرف ــزاب وح ــور أح ــهم يف ظه ــا أس ــيايس، مم الس
ــي  ــدان الت ــف البل ــن نص ــر م ــواء. فأكث ــىل الس ــار ع ــن واليس اليم
ــا  ــة قادهت ــود املاضي ــالل العق ــًا خ ــًا حديث ــًا ديمقراطي ــهدت تراجع ش

ــعبوية. ــات ش حكوم

ــاءلة  • ــات املس ــرتام ملؤسس ــدم إح ــًا ع ــعبوية غالب ــراف الش ــر األط تظه
ــكل  ــية وتش ــة السياس ــي التعددي ــة وحتم ــل احلكوم ــق عم ــي تدق الت
ديمقراطيــة ليراليــة. وهــذا االســتعداد الفطــري للســلطة غــر املقيــدة 
حيــول الشــعوبية إىل هتديــد للديمقراطيــة. ولكــن البعــض يقــول 
أيضــًا إن السياســين الشــعبوين ســاعدوا يف إدراج قضايــا مهمــة عــىل 
جــدول األعــامل )كالفســاد يف األنظمــة الديمقراطيــة( والــذي يتعــن 
ــا. ــة رشعيته ــذه األنظم ــتعيد ه ــي تس ــه ك ــات مواجهت ــىل الديمقراطي ع

ختتلــف مســببات صعــود الشــعبوية مــن بلــد إىل آخــر، ولكــن يمكــن  •
تقســيمها عمومــًا إىل عوامــل سياســية وعوامــل إقتصاديــة. 

ــة  • ــي أزم ــعبوية ه ــة الش ــرك التعبئ ــي حت ــية الت ــل السياس ــن العوام م
متثيــل األحــزاب السياســية التقليديــة؛ وانخفــاض عضويــة األحــزاب؛ 

ــل  ــن العوام ــيًا. وم ــراكًا سياس ــًا وح ــر وعي ــطة األكث ــة املتوس والطبق
ــة  ــد النزع ــة تزاي ــا نتيج ــية وتفككه ــة السياس ــول الثقاف ــرى حت األخ
الفرديــة، والتشــتت واالســتقطاب يف املجــال العــام وتعمقهــام بســبب 

ــي.  ــل االجتامع ــائل التواص ــدة ووس ــات اجلدي ــور التكنولوجي ظه

تشــمل العوامــل االقتصاديــة التــي تدفــع الناخبــن إىل تأييــد الشــعبوية  •
توقعــات الطبقــة الوســطى الصاعــدة مــن الديمقراطيــة التــي خيبــت 
أملهــم بادائهــا الضعيــف )عــىل ســبيل املثــال يف تعزيــز النمــو 
ــم  ــل الناج ــوق العم ــول س ــاد(؛ حت ــن الفس ــد م ــف أو يف احل والتوظي
ــوارق  ــادة يف الف ــدوره إىل زي ــا أدى ب ــي ،مم ــدم التكنولوج ــن التق ع
االجتامعيــة واالقتصاديــة املحليــة؛ العوملــة وفقــدان الســيطرة الوطنيــة 
عــىل القــرارات السياســية الرئيســية؛ والضعــف الناتــج عــن األزمتــان 

ــام 2008. ــة لع ــة واملالي االقتصادي

تبــن مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة أن احلكومــات الشــعبوية  •
ــعبوية.  ــر الش ــات غ ــة باحلكوم ــة مقارن ــودة الديمقراطي ــن ج ــل م تقل
واجلانــب الوحيــد الــذي تــؤدي فيــه هــذه احلكومــات أداًء أفضــل هــو 

املشــاركة االنتخابيــة.

تزايد تشويه المبادئ االنتخابية ألغراض غير ديمقراطية
ــرة  • ــة ح ــات دوري ــم إنتخاب ــدان تنظ ــن البل ــة م ــوم 62 يف املئ ــاك الي هن

ونزهيــة وتنافســية، وتســجل أكثــر مــن نصــف األنظمــة الديمقراطيــة يف 
العــامل )59 يف املئــة( مســتويات عاليــة مــن االنتخابــات النظيفــة. 

مالحظــة: حــاالت التقــدم والتراجــع تعنــي البلــدان التــي شــهدت تقدمــاً أو 
تراجعــاً إحصائيــاً كبيــراً علــى إمتــداد خمــس ســنوات يف الفتــرة 2018-1980. 

المصــدر: المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات، الحالــة العالميــة 
.>http://www.idea.int/gsod-indices< )2019أ(،  للديمقراطيــة 

تقدم وتراجع الحريات المدنية، 2018-1980

الشكل 13-2

مالحظــة: حــاالت التقــدم والتراجــع تعنــي البلــدان التــي شــهدت تقدمــاً أو 
تراجعــاً كبيــراً إحصائيــاً علــى إمتــداد خمــس ســنوات يف الفتــرة 2018-1980.

 
المصــدر: المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات، مؤشــرات الحالــة 
.<http://www.idea.int/gsod-indices> ،)العالميــة للديمقراطيــة )2019أ

الشكل 14-2

تقدم وتراجع نزاهة اإلعالم، 2018-1980

مالحظــة: حــاالت التقــدم والتراجــع تعنــي البلــدان التــي شــهدت تقدمــاً أو 
تراجعــاً إحصائيــاً كبيــراً علــى إمتــداد خمــس ســنوات يف الفتــرة 2018-1980.

 
المصــدر: المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات، مؤشــرات الحالــة 
.>http://www.idea.int/gsod-indices< ،)العالمية للديمقراطية )2019أ

الشكل 15-2

مشــاركة  يف  كبيــرة  وتراجــع  تقــدم  حــاالت 
2018-1980 المــدين،  المجتمــع 
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ــس  • ــدة ولي ــي القاع ــت ه ــات أصبح ــن االنتخاب ــم م ــى الرغ ع
الديمقراطيــة  غــر  األنظمــة  مــن  الكثــر  فــإن  االســتثناء، 
ــة.  ــة واخلارجي ــة الداخلي ــاء الرشعي ــيلة إلضف ــتخدمها كوس تس
ــة،  ــر ديمقراطي ــة أو غ ــة هجين ــا أنظم ــي حتكمه ــدان الت ويف البل
ختــدم االنتخابــات غــرض تعزيــز الواجهــة الديمقراطيــة. وهــذا 
التشــويه للمبــادئ االنتخابيــة ألغــراض غــر ديمقراطيــة يســاهم 
يف تقويــض ثقــة اجلمهــور بقيمــة العمليــة االنتخابيــة يف البلــدان 

ــة.  الديمقراطي

تتمكــن معظــم العمليــات االنتخابيــة التــي جتــري يف العــامل مــن التغلب  •
بنجــاح عــى املعوقــات التقنيــة احلتميــة وتيســر إنتقــال منظم للســلطة. 
ولكــن هــذه العمليــات عندمــا تواجــه حتديــات تقنيــة خطــرة وجهودًا 
كبــرة إلفقادهــا الرشعيــة، فإهنــا قــد تفشــل يف حتقيــق نتائــج موثوقــة 
أو يمكــن الركــون إليهــا. وقــد تســبب االنتخابــات الفاشــلة أزمــات 

ــارًا ســلبية عميقــة عــىل املجتمعــات. ومــن البلــدان  سياســية تــرتك آث
ــل  ــه خل ــات وأوج ــرًا خمالف ــة مؤخ ــا االنتخابي ــهدت عملياهت ــي ش الت
حقيقيــة أو ملموســة أدت إىل تأخــر االنتخابــات أو إلغائهــا أو الطعــن 
فيهــا أو إعــادة إدارهتــا: كينيــا )2017(، فنزويــال، مجهوريــة الكونغــو 

الديمقراطيــة والعــراق )2018(، وتركيــا ونيجريــا )2019(.

ــار  • ــعة يف إط ــة واس ــات ديمقراطي ــق إصالح ــي تطب ــدان الت ــبة للبل بالنس
ــة  ــز األنظم ــة وتعزي ــد االنتخابي ــح القواع ــد تنقي ــة، يع ــل انتقالي مراح
االنتخابيــة أمــرًا أساســيًا لضــان إســتدامة هــذه العمليــات. باإلضافة إىل 
ذلــك، توفــر وســائل التواصــل االجتامعــي قنــاة تنتــرش فيهــا الشــائعات 
ــًا يف  ــاهم أيض ــا يس ــبوق، مم ــر مس ــدل غ ــة بمع ــات املضلل واملعلوم
ــزداد باضطــراد، احلاجــة إىل  ــة. وت ــات االنتخابي ــة بالعملي تقويــض الثق

ــي.  ــل االجتامع ــائل التواص ــات وس ــة ملنص ــر رصام ــم أكث تنظي



التكنولوجيات الجديدة والديمقراطية

تقوي العمل التشاركي •

ُتحول المشهد االعامي والمعلومايت نحو الديمقراطية •

تزيد من تدقيق عمل الحكومة ووسيلة السيطرة  •
الشعبية، والتي يمكن أن تقلل من الفساد وتعزز 

االدارة غير المتحيزة

تجسير الهوة بين المواطنين/الناخبين وصانعي القرار •

تقوية الحكومة التمثيلية •

تزيد المساواة السياسية •

تزيد الضغط من أجل التغيير السياسي والديمقراطي •

الفصل 2
النتائج الرئيسية عىل الصعيد العاملي

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
2019
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تســاهم التكنولوجيــات اجلديــدة، كتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ووســائل التواصــل االجتامعــي، يف إحــداث حتــول عميــق يف املشــهد الديمقراطــي 
العاملــي. فهــي توفــر إمكانــات غــر مســبوقة لتعميــق الديمقراطيــة، ويف الوقــت نفســه ختلــق حتديــات وخماطــر جديــدة أمامهــا.

المربع 1-2

يمكن للمعلومات المضللة أن تشوش وتؤذي  •
العمليات الديمقراطية، خصوصاً يف العمليات 

االنتخابية

تزيد االستقطاب، والذي يمكن أن يكون أرضية خصبة  •
لانتكاس الديمقراطي

تقلل نوعية المعلومات للمواطنين إلتخاذ قرارات  •
مدروسة

تقوض البيئة االعامية الضعيفة تدقيق عمل  •
الحكومة، بما يسهل الممارسات الفاسدة وغير 

المسؤولة

أدوات لزيادة صابة االستبداد •
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التقدمالوصفمقاصد األهداف

المقصد 1-16 
الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال

العنف وما يتصل به من معدالت
الوفيات يف كل مكان

تراجعات

المقصد 3-16
تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني 

والدويل وضمان تكافؤ فرص وصول
 الجميع إىل العدالة

تقدم
 متفاوت 

المقصد 5-16
الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة

بجميع أشكالهما
تقدم

إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعةالمقصد 6-16 
للمساءلة على جميع المستويات

تقدم
 متفاوت

المقصد 7-16
ضمان إتخاذ القرارات على نحو مستجيب 

لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي 
على جميع المستويات

تقدم
 متفاوت

المقصد 10-16
كفالة وصول الجمهور إىل المعلومات وحماية 
الحريات األساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية 

واالتفاقات الدولية

تراجعات

المقصد 5-5

كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ 
الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع 
الرجل على جميع مستويات صنع القرار يف الحياة 

السياسية واالقتصادية والعامة

تراجعات

الرســمية  المؤشــرات  تكمــل  بيانــات  للديمقراطيــة  العالميــة  الحالــة  توفــر مؤشــرات 
لتتبــع التقــدم المحــرز يف تحقيــق ثمانيــة مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، وال ســيما 

الهــدف 16 والهــدف 5-5 )أنظــر الجــدول 2-6 والشــكل 16-2(1.

وفقــاً لمؤشــرات الحالــة العالميــة للديمقراطيــة، يواجــه التقــدم العالمــي يف تحقيــق 
الهــدف 16 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة تحديــات كبيــرة، علــى الرغــم مــن ماحظــة 
الثمانيــة  للديمقراطيــة  العالميــة  الحالــة  مؤشــرات  بيــن  ومــن  التقــدم.  أوجــه  بعــض 
عشــرة التــي تقيــس التقــدم يف الهــدف 16، شــهد 12 مؤشــراً تدهــوراً كبيــراً، وأظهــرت 

خمســة مؤشــرات فقــط تقدمــاً، وبقــي مؤشــر واحــد علــى حالــه. 

كبــر التحديــات، وتفــوق حــاالت التراجــع فيهــا حــاالت  ومقاصــد الهــدف 16 التــي تواجــه أ
التقــدم، المقصــد 16-1 المتعلــق بالحــد مــن العنــف والمقصــد 16-10 المتعلــق بحريــة 

التعبيــر والحريــات األساســية. 

كثــر مــن التراجــع المقصــد 16-5 المتعلــق بالحــد  ومــن المقاصــد التــي تســجل تقدمــاً أ
كثــر إســتدامة يف هــذا المقصــد ألن  مــن الفســاد. بيــد أن هنــاك حاجــة إىل إحــراز تقــدم أ
43 يف المئــة مــن بلــدان العالــم ال تــزال تعــاين مــن مســتويات عاليــة مــن الفســاد، وهــو 

مــا يشــكل عائقــاً رئيســياً أمــام التنميــة البشــرية. 

أمــا المقاصــد التــي شــهدت تقدمــاً متفاوتــاً فهــي: 16-3 )ســيادة القانــون(، مــع وجــود 
تقــدم ملحــوظ يف الوصــول إىل العدالــة والتطبيــق الواضــح للقوانيــن، ولكــن مــع تراجــع 
يف إســتقال القضــاء؛ المقصــد 16-6 حــول المؤسســات الفعالــة، حيــث شــهد تراجعــاً 
يــة األحــزاب السياســية ومشــاركة المجتمــع المــدين، ولكنــه  يف إســتقال القضــاء وحر
حقــق تقدمــاً يف البرلمانــات الفعالــة؛ و16-7 )إتخــاذ القــرارات علــى نحــو تشــاركي(، 
حيــث شــهد تراجعــاً يف االنتخابــات النظيفــة والحكومــة المنتخبــة، وثباتــاً يف المشــاركة 

االنتخابيــة والديمقراطيــة المحليــة، وتقدمــاً يف البرلمــان الفعــال. 

شــهد المقصــد 5-5 مــن الهــدف 5 أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلــق بالتمثيــل 
السياســي للمــرأة تراجعــاً، حيــث ســجل بلــدان إثنــان تراجعــاً منــذ عــام 2015 ولــم يحــرز 

أي بلــد آخــر تقدمــاً.

المربع 2-2

النتائج الرئيسية: الديمقراطية وأهداف التنمية المستدامة

الديمقراطية وأهداف التنمية المستدامة 

للديمقراطيــة )2019أ(،  العالميــة  الحالــة  واالنتخابــات، مؤشــرات  للديمقراطيــة  الدوليــة  المؤسســة  المصــادر: 
<http://www.idea.int/gsod-indices>؛ األمــم المتحــدة، »تحويــل عالمنــا: خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 

كتوبــر 2015، 2030«، وثيقــة األمــم المتحــدة A / RES / 1/70، 21 تشــرين األول/أ
.<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E<

الجدول 6-2

السالم، العدل والمؤسسات القوية

المساواة بين الجنسين

يــر 'تتبــع التقــدم المحــرز يف الهــدف 16 مــع مؤشــرات الحالــة العالميــة للديمقراطيــة'، GSoD In Focus No. 8 الصــادر عــن  1 تــم وصــف منهجيــة تتبــع التقــدم المحــرز يف الهــدف 16 مــع مؤشــرات الحالــة العالميــة للديمقراطيــة يف تقر
المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات، أيلول/ســبتمبر 2019.
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* سمة فرعية لقياس الهدف 16 بصورة غير مباشرة

الفصل ٢
النتائج الرئيسية عىل الصعيد العاملي

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
٢٠١٩
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إطار المفاهيم الخاص بمؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية وارتباطه بأهداف التنمية المستدامة

الشكل 16-2
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الفصل 3
النتائج الرئيسية للمناطق

كبر توسع للديمقراطية بعد أمريكا  • تشهد أفريقيا منذ عام 1975 ثاين أ
الالتينية والكاريبي. فقد شهدت أفريقيا توسعاً ديمقراطياً ملحوظاً يف 

العقود األخيرة، ال سيما منذ أوائل التسعينيات عندما نظمت بلدان كثيرة 
يف المنطقة إنتخابات متعددة األحزاب.

يف عام 1975، كان هناك 41 بلداً غير ديمقراطي يف حين لم تصنف سوى  •
ثاثة بلدان على أنها ديمقراطية. وبحلول عام 2018، تضاعفت نسبة 

الديمقراطيات خمس مرات ووصلت إىل 20 بلداً، مما جعل نسبة األنظمة 
الديمقراطية هي األكثر شيوعاً بين أنواع األنظمة الحاكمة يف المنطقة 

)41 يف المئة(. 

تعززت الحكومة التمثيلية يف أفريقيا. يتمتع معظم البلدان العشرين  •
المصنفة ديمقراطية بمستويات متوسطة من الحكومة التمثيلية. 

وهناك بلد واحد فقط )موريشيوس( يتمتع بمستوى عاٍل من الحكومة 
التمثيلية.

يف الفترة ما بين 1975و 2018، أعقب المكاسب المسجلة يف مؤشر  •
الحكومة التمثيلية تقدم يف مؤشري تدقيق عمل الحكومة والحقوق 

األساسية.

ال تزال التطلعات الديمقراطية يف أفريقيا قوية. فقد شهدنا مطالبات  •
شعبية بالتغيير الديمقراطي يف بلدان يحكمها قادة مستبدون منذ فترة 
طويلة يف إثيوبيا )2014-2018( وغامبيا )2016(، مما أدى إىل إصاحات 

ديمقراطية أولية يف األوىل وإىل انتقال ديمقراطي يف األخيرة بعد 22 
عاماً من حكم غير ديمقراطي. كما تشهد االحتجاجات الكبيرة المؤيدة 

للديمقراطية التي هزت الجزائر ومصر والسودان يف عام 2019 على 
المطالب المتزايدة بالديمقراطية يف أنظمة هجينة وغير ديمقراطية 

راسخة يف المنطقة.

الحريات المدنية هي أحد أفضل جوانب الديمقراطية أداًء يف أفريقيا.  •
ففي عام 2018، سجل 33 يف المئة من البلدان مستويات عالية من 

الحريات المدنية. ويتركز األداء الجيد يف المنطقة الفرعية غرب أفريقيا، 
يليها جنوب أفريقيا. ومن البلدان التي سجلت درجات عالية يف هذا 

المقياس، ثمة 14 بلداً ديمقراطياً )87 يف المئة( وبلدان إثنان )12 
يف المئة( فيهما نظام هجين. وال يوجد أي نظام غير ديمقراطي فيه 

مستويات عالية من الحريات المدنية.

أصبحت االنتخابات هي القاعدة وليس االستثناء يف جميع أنحاء  •
أفريقيا. فهناك أربعة بلدان فقط )إريتريا وليبيا والصومال وجنوب 

السودان( ال تجري أي شكل من أشكال االنتخابات، حيث سجلت صفراً 
يف مؤشر االنتخابات النظيفة وحق االقتراع العام، وبالتايل، يف الحكومة 

التمثيلية. وعلى الرغم من أن ليبيا وجنوب السودان أجرتا إنتخابات 
يف عامي 2014 و2010 على التوايل، فا يوجد إنتخابات دورية يف هذين 
البلدين بسبب الحرب األهلية الطويلة. ويف بعض بلدان غرب أفريقيا 

مثل سيراليون وليبريا، حلت االنتخابات الديمقراطية وحكومات أقوى 
محل الحروب األهلية طويلة األمد.

كبر تقدم  • بين ديمقراطيات الموجة الثالثة الجديدة، حققت تونس أ
ديمقراطي، وتصنف حالياً ضمن فئة أفضل 25 يف المئة عالمياً 

يف سبع سمات فرعية للديمقراطية. كما تقدم غامبيا مثاالً آخر من 
ديمقراطيات الموجة الثالثة جديدة إلرساء الديمقراطية التي شهدت 

تقدماً ديمقراطياً كبيراً منذ انتقالها يف عام 2017.

 

مع أن الديمقراطيات تشكل النمط األكثر شيوعاً بين أنواع األنظمة يف  •
أفريقيا، ال يزال فيها 11 بلداً مصنفة غير ديمقراطية، أي 22 يف المئة 

من بلدان المنطقة.

كبر نسبة من األنظمة الهجينة يف العالم، حيث يقع  • ويف أفريقيا أيضاً أ
كثر من ثلث بلدانها )18 بلداً( ضمن هذه الفئة. وتعد تنزانيا بين آخر  أ

البلدان التي تراجعت إىل نظام هجين يف عام 2018. 

نتائج منطقة أفريقيا 

تطـــورات إيجابيـــــة 

تســتند مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة إىل 97 مــؤرشًا تقيــس 
ــق  ــت مناط ــمة إىل س ــدًا، مقس ــة يف 158 بل ــة الديمقراطي ــات التنمي توجه
رئيســية هــي: أفريقيــا، آســيا واملحيــط اهلــادئ، أوروبــا، أمريــكا الالتينيــة 
ــة  ــر احلال ــدم تقري ــاملية. ويق ــكا الش ــط وأمري ــرشق األوس ــي، ال والكاريب

العامليــة للديمقراطيــة 2019 نظــرة عامــة عــن حالــة الديمقراطيــة يف 
هــذه املناطــق؛ ويلخــص هــذا الفصــل نتائــج املناطــق الــواردة يف التقريــر 

ــل.  الكام

تحديات أمام الديمقراطيــــة
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على الرغم من المكاسب التي تحققت يف العقود الماضية، ال يزال  •
إجراء االنتخابات يف عدد من البلدان األفريقية منقوصاً. ومع أن 

المنطقة شهدت زيادة يف عدد حاالت إنتقال السلطة من الحكم إىل 
أحزاب المعارضة، فإن عدداً من البلدان أخفقت يف إجراء إصاحات 

رئيسية تعزز نزاهة العمليات االنتخابية. وتشكل االنتخابات المتنازع عليها 
سمة مشتركة بين العمليات االنتخابية يف المنطقة، مما يؤدي يف بعض 

األحيان إىل إندالع أعمال عنف متصلة باالنتخابات. 

ثمة تحديات أخرى أمام توطيد الديمقراطية يف أجزاء كثيرة من أفريقيا  •
اليوم ترتبط بالصراعات والحروب األهلية. ففي بلدان عدة، تاشت 
المكاسب المحققة بسبب العنف أو العودة إىل الحكم العسكري أو 

الفشل يف تحول العملية السياسية. 

تحول مجموعة من التحديات دون تنفيذ مبادرات إقليمية وقطرية  •
عن المساواة بين الجنسين. فالمرأة يف أفريقيا تفتقر بدرجات 

متفاوتة، إىل المساواة يف فرص الوصول إىل السلطة السياسية والمركز 

وفقاً لمؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية، لم يوجد يف الشرق  •
األوسط سوى نظامين ديمقراطيين يف عام 2018: العراق، الذي 

يعتبر ديمقراطية ضعيفة جداً، ولبنان، الذي يعتبر ديمقراطية 
هشة.

العراق هو البلد الوحيد يف الشرق األوسط الذي أثبتت فيه  •
الديمقراطية قدرتها على الصمود. فرغم أن مؤسساته الديمقراطية 

ال تزال هشة، فإنه لم يتراجع إىل نظام هجين منذ تحوله إىل 
الديمقراطية يف عام 2010. والعراق دولة ديمقراطية ضعيفة للغاية، 

مع مستويات منخفضة من اإلدارة النزيهة والعمل التشاركي، 
ومستوى الحقوق األساسية فيه بين أضعف 25 يف المائة من بلدان 

العالم.

بذلت بعض الجهود بشأن المساواة بين الجنسين يف الشرق األوسط.  •
وال تزال هناك حاجة إىل كثير من الجهد، ولكن لوحظ إتخاذ خطوات 

صغيرة. فقد طبق العراق حصصاً للمرأة يف السلطة التشريعية، وحددت 
العربية السعودية حصصاً للنساء يف مجلس الشورى. ولكن ذلك يعتبر 

كثر منه إصاح جوهري لصالح  محاولة لترضية الشركاء الغربيين أ
المساواة بين الجنسين. 

االجتماعي-االقتصادي، وال يزال ضعف مشاركتها عقبة رئيسية أمام 
معظم البلدان. 

على الرغم من توسع الديمقراطية يف المنطقة، شهدت بلدان عدة  •
تراجعاً كبيراً يف السنوات األخيرة. ومن األمثلة الواضحة هي مصر التي 

شهدت، يف أعقاب االنتفاضات العربية، مزيداً من التدهور الديمقراطي 
وتعميق الحكم االستبدادي. 

إستقالل القضاء هو أحد أضعف جوانب الديمقراطية يف أفريقيا.  •
فمستويات هذا االستقال ضعيفة يف قرابة نصف بلدان المنطقة. 

كبر نسبة من  • أفريقيا هي المنطقة األعلى بمعدالت الفساد، وفيها أ
الديمقراطيات التي تعاين من مستويات عالية من الفساد. ويرتبط 

إرتفاع مستويات الفساد إرتباطاً وثيقاً بتراجع مستويات التنمية 
البشرية. وبالتايل، فإن لذلك آثاراً ضارة على التنمية المستدامة يف 

المنطقة.

أثارت االنتفاضات العربية يف الفترة 2010-2011 اآلمال يف إحراز  •
تقدم ديمقراطي يف الشرق األوسط، وبدت كما لو أنها نقطة تحول 
يف تاريخ الديمقراطية يف المنطقة. ولكن العديد من الحركات التي 

طالبت بالديمقراطية يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا تعثرت بعد ذلك. 
وباستثناء تونس يف شمال أفريقيا، فقد أجهضت جميع عمليات االنتقال 

المتوقعة. 

ال يزال الشرق األوسط أقل المناطق ديمقراطية يف العالم. ويتضح  •
ذلك بسهولة من إنخفاض عدد الديمقراطيات )بلدان إثنان فقط من 

كبر نسبة من األنظمة غير الديمقراطية ألن  أصل 12(. كما تضم المنطقة أ
كثر من نصف بلدانها )58 يف المئة( غير ديمقراطية، وربع بلدانها أنظمة  أ

هجينة. 

المؤسف أن الدول غير الديمقراطية يف الشرق األوسط أثبتت أيضاً  •
قدرتها على الصمود. فهناك 10 من أصل 12 بلداً لم تشهد حكماً 

ديمقراطياً قط يف تاريخها. ولم يتغير أبداً وضع النظام يف ستة من هذه 
البلدان، يف حين شهدت البلدان األربعة المتبقية فترات من النظام 

الهجين.

نتائج منطقة الشرق األوسط

تحديات أمام الديمقراطيــــةتطـــورات إيجابيـــــة 
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كثر المناطق ديمقراطية  • تعد منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي ثالث أ
يف العالم، بعد أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث تصنف جميع بلدانها 

ديمقراطية باستثناء ثالثة. وقد أثبتت ديمقراطيات المنطقة قدرتها على 
الصمود. ومن البلدان الخمسة التي كانت ديمقراطيات يف عام 1977، 

حافظت أربعة )كولومبيا، كوستا ريكا، جامايكا،  وترينيداد وتوباغو( على 
النظام الديمقراطي دون إنقطاع. وأيضاً ظل قرابة 75 يف المئة من 16 بلٍد 
والتي تحولت إىل الديمقراطية بعد عام 1977، بلداناً ديمقراطية من دون 

إنقطاع.

المشهد الديمقراطي يف أمريكا الالتينية والكاريبي غير متجانس.  •
ويف الوقت نفسه، يتميز عدد صغير من الديمقراطيات بأدائها الرفيع. 
فمن بين أفضل خمسة بلدان يف العالم يف مؤشر الحكومة التمثيلية، 

يوجد ثاثة يف أمريكا الاتينية )شيلي وكوستا ريكا وأوروغواي(. ويف عام 
2018، حققت دولتان يف المنطقة هما ترينيداد وتوباغو وأوروغواي )من 

أصل 21 دولة يف العالم( نتائج عالية يف جميع سمات الديمقراطية. 
وسجلت شيلي وكوستا ريكا وجامايكا درجات عالية يف أربع من 

السمات الخمس. كما يعد األداء الديمقراطي لهذه البلدان الخمسة 
مرتفعاً مقارنة ببقية بلدان العالم. فجميعها تصنف ضمن أفضل 25 

بالمئة عالمياً يف مؤشرات الحكومة التمثيلية، الحقوق األساسية، تدقيق 
عمل الحكومة واإلدارة غير المتحيزة )باستثناء جامايكا يف المؤشر 

األخير(.

جوانب الديمقراطية األفضل أداًء يف أمريكا الاتينية مقارنة ببقية دول  •
العالم هي المشاركة االنتخابية )التي تسجل المنطقة فيها أعلى 

المستويات يف العالم مع آسيا والمحيط الهادئ( وحرية الدين )وتحقق 
فيه المنطقة درجات أعلى من أوروبا(. ويف جميع السمات األخرى 

للديمقراطية، حققت المنطقة ثالث أفضل أداء، بعد أمريكا الشمالية 
وأوروبا. 

كبر تقدم يف مجال المساواة  • حققت أمريكا الاتينية والكاريبي أ
السياسية للنوع االجتماعي يف العقود الماضية. وهي، إىل جانب أوروبا، 
تشهد أعلى تمثيل للمرأة يف البرلمان )27 يف المئة كمعدل، وهو أعلى 

من المتوسط العالمي البالغ 24 يف المئة(.

تتفاوت جودة الديمقراطية يف أمريكا الالتينية تفاوتاً كبيراً: يمكن  •
تحديد 12 نمطاً مختلفاً من أنماط األداء الديمقراطي. واألنماط األكثر 

شيوعاً هي: )أ( أداء متوسط يف أربع من السمات الخمس للديمقراطية 
)ب( أداء ضعيف يف سمة واحدة على األقل.  

كوبا هي البلد الوحيد يف المنطقة الذي لم يشهد إنتقاالً ديمقراطياً  •
منذ عام 1975، وبقي نظاماً غير ديمقراطي طوال العقود األربعة 

الماضية. وال ينبغي التقليل من دور كوبا يف االنهيار الديمقراطي لفنزويا. 
فقد زودت فنزويا كوبا بالنفط مقابل األطباء والمعلمين ومستشاري 

االستخبارات الكوبيين.

فنزويال هي البلد األضعف ديمقراطياً يف المنطقة. فقد مرت  •
بعملية تراجع ديمقراطي حاد طوال العقدين الماضيين، مما أدى 

إىل إنتكاسة ديمقراطية كاملة يف عام 2017. والواقع أن فنزويا هي 
البلد الوحيد يف العالم الذي إنتقل من ديمقراطية ذات مستويات 

عالية من الحكومة التمثيلية )بين 1975 و1996( إىل نظام غير  
ديمقراطي. 

كل الديمقراطية أو تراجعها )أو  • عاىن عدد من البلدان األخرى من تآ
كليهما(. فقد شهدت نيكاراغوا يف السنوات األخيرة تراجعاً ديمقراطياً 

كبيراً أعادها إىل فئة األنظمة الهجينة يف عام 2016. كما شهدت البرازيل 
كاً ديمقراطياً يف السنوات الخمس الماضية تجلى يف تدهور يف معظم  تآ

السمات الفرعية )8 من أصل 16( وحلت بين أعلى خمسة بلدان يف 
العالم يف عدد التراجعات. ومنذ عام 2013، شهدت شيلي، جمهورية 

الدومينيكان،  األرجنتين، هايتي، كوستا ريكا والسلفادور تدهوراً يف سمة 
فرعية واحدة للديمقراطية على األقل. 

تتسم بعض بلدان المنطقة بالهشاشة الديمقراطية. فمن بين 16  •
بلداً إنتقلت إىل الديمقراطية بعد عام 1977، تعرض خمسة بلدان 

النتكاسات حولتها إىل أنظمة هجينة، لكن أربعة منها )الدومينيكان، 
هايتي، هندوراس وبيرو( عادت بعد ذلك. كما تعد الدومينيكان 

وهايتي وهندوراس أيضاً من أضعف الديمقراطيات يف المنطقة، إىل 
كثر من سمات  جانب غواتيماال، إستناداً إىل ضعف أدائها يف واحدة أو أ

الديمقراطية.

تعاين منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي من أعلى مستويات  •
التفاوت االجتماعي-االقتصادي يف العالم، مما يؤدي إىل تفاوت 

شديد يف فرص الوصول إىل السلطة السياسية. وأدى ذلك أيضاً إىل 
وجود أعلى معدالت الجريمة والعنف يف العالم. وهذا، إىل جانب إرتفاع 

مستويات الفساد، يقوض ذلك الثقة بالديمقراطية ويغذي االستياء 
المدين.

تعاين األحزاب السياسية يف أمريكا الالتينية من أزمة تمثيل.  •
وتنبع هذه األزمة من صعوبة تكيفها مع التحول المجتمعي وتلبية 

التوقعات المتزايدة للطبقة الوسطى المحبطة نتيجة عدم إنجاز الحد 
من الفساد وتقليص عدم المساواة. وقد دفعت الناخبين يف بعض 
البلدان بعيداً عن األحزاب التقليدية نحو قادة مناهضين للمؤسسة 

الرسمية. 

نتائج منطقة األمريكتين

نتائج منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي

تحديات أمام الديمقراطيــــةتطـــورات إيجابيـــــة 
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وعلى غرار أجزاء أخرى من العالم، شهدت منطقة أمريكا الالتينية  •
والكاريبي أيضاً تقلصاً يف الحيز المدين واإلعالمي يف السنوات األخيرة. 

وكثيراً ما ترتبط القيود المفروضة على الحيز المدين، ولكن ليس دائماً، 
بالمناصرة أو التحقيق يف الفساد والشبكات غير المشروعة.

تواجه المنطقة أيضاً تحديات جديدة بينها الهجرة. ويعزى ذلك جزئياً  •
إىل إنتكاس الديمقراطية يف فنزويا ونيكاراغوا، وكذلك تشديد الرقابة على 

الحدود بين المكسيك والواليات المتحدة مما يحول تدفقات الهجرة من 
أمريكا الوسطى إىل بقية بلدان المنطقة. 

شهد دعم الديمقراطية تراجعاً ملحوظاً يف جميع أنحاء المنطقة. وتظهر  •
إستطاعات الرأي العام إنخفاضاً قدره 12 نقطة يف دعم الديمقراطية يف 

العقد الماضي، من 70 يف المئة عام 2008 إىل 58 يف المئة عام 2017، مع 
قرابة 9 نقاط يف السنوات الثاث األخيرة وحدها )التينوبارومترو 2018(.

تتمتع أمريكا الشمالية بمستويات عالية من االنتخابات النظيفة.  •
ونتيجة المنطقة يف هذا المؤشر هي 0.86، حيث صنفت كندا والواليات 

المتحدة ضمن فئة أفضل 25 يف المئة عالمياً. ورغم إنخفاض نتيجة 
االنتخابات النظيفة يف الواليات المتحدة األمريكية من 0.95 يف عام 2012 

إىل 0.78 يف عام 2018، إال أنها عادت وسجلت إرتفاعاً يف الفترة 2017-
2018، بعد االنتخابات النصفية األمريكية.

تتمتع كل من كندا والواليات المتحدة األمريكية بمستويات عالية  •
من حق االقتراع العام. وتسجل كندا أعلى الدرجات )0.95( يف العالم 
وتصنف كذلك ضمن فئة أفضل 25 يف المئة عالمياً، يف حين تسجل 

الواليات المتحدة األمريكية 0.90.

تتمتع أمريكا الشمالية بمستويات عالية من الوصول إىل العدالة  •
والحريات المدنية. وتصنف كندا والواليات المتحدة األمريكية ضمن فئة 

أفضل 25 يف المئة عالمياً يف هاتين السمتين. 

يصنف أداء كندا والواليات المتحدة األمريكية ضمن فئة أفضل 25  •
يف المئة عالمياً يف مؤشر المساواة بين الجنسين. فكندا تسجل نسبة 

عالية )0.81(، بينما إنخفضت هذه النسبة يف عام 2017 من عالية إىل 
متوسطة يف الواليات المتحدة )0.69(. 

نسبة االنفاذ المتوقع للقوانين مرتفعة يف أمريكا الشمالية. وتصنف  •
كندا والواليات المتحدة األمريكية ضمن فئة أفضل 25 يف المئة عالمياً 

على هذا المقياس. وقد شهدت كندا إنخفاضاً يف درجاتها منذ عام 2012، 
ولكن ال يزال أدائها من بين األفضل عالمياً.

نسبة مشاركة المجتمع المدين يف المنطقة مرتفعة. وتصنف كندا  •
والواليات المتحدة األمريكية من ضمن فئة أفضل 25 يف المئة عالمياً 

على هذا المقياس. ويف حين شهدت كندا زيادة طفيفة يف درجة مشاركة 
المجتمع المدين منذ عام 2013، من 0.74 إىل 0.84، فإن هذه الزيادة 

ليست ذات داللة إحصائية كبيرة.

تسجل أمريكا الشمالية أداء متوسطاً يف سمتي المساواة بين فئات  •
المجتمع والبرلمان الفعال. ففي األوىل، سجلت كندا 0.65 والواليات 

المتحدة األمريكية 0.53. ويف الثانية، ال تزال كندا تصنف ضمن فئة أفضل 
25 يف المئة عالمياً، يف حين إستعادت الواليات المتحدة يف العام 2018 
تصنيفها ضمن هذه الفئة بعد أن كانت قد تراجعت يف عام 2017. ومع 

ذلك، تبقى تراجعات الواليات المتحدة يف السنوات الخمس الماضية 
كبيرة إحصائياً على هذا المقياس )من 0.84 يف عام 2012 إىل 0.71 يف عام 

.)2018

تسجل المنطقة درجة عالية أيضاً يف نزاهة اإلعالم، ولكنها شهدت  •
بعض التراجعات. فقد سجلت الواليات المتحدة األمريكية إنخفاضاً 

كبيراً على هذا المؤشر بين عامي 2012 و2017، لكنها ال تزال من أفضل 
الدول أداًء يف العالم )0.76(. 

على الرغم من أن الفساد ال يزال منخفضاً يف أمريكا الشمالية، فقد  •
شهدت كندا والواليات المتحدة األمريكية إنخفاضاً مهماً إحصائياً يف 

درجات غياب الفساد. فقد إنخفضت درجة كندا من 0.87 يف عام 2012 
إىل 0.79 يف عام 2018، يف حين إنخفضت درجة الواليات المتحدة من 0.83 
يف عام 2012 إىل الفئة المتوسطة )0.69( يف عام 2018. بيد أن كا البلدين 

ال يزاالن يسجان مستويات أعلى من المتوسط العالمي.

يف المشاركة االنتخابية، تسجل أمريكا الشمالية على وجه الخصوص  •
نتائج ضعيفة، حيث تتفوق عليها جميع المناطق باستثناء أفريقيا 

والشرق األوسط. فدرجة الواليات المتحدة األمريكية على هذا المؤشر 
)0.47( أقل من متوسط المناطق )0.54(، وهي من أدىن الدرجات 

بين ديمقراطيات العالم. ومستويات المشاركة يف االنتخابات الرئاسية 
)56.6 يف المئة وسطياً منذ عام 1975( أعلى بشكل عام من المشاركة 

يف االنتخابات النصفية )36.9 يف المئة وسطياً حتى عام 2019(. إن 
إستمرار ضعف إقبال الناخبين يف الواليات المتحدة يساهم يف إضعاف 
الديمقراطية األمريكية ألنه يقوض المبدأ األساسي للسيطرة  الشعبية.

نتائج منطقة أمريكا الشمالية

تحديات أمام الديمقراطيــــةتطـــورات إيجابيـــــة 
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شهدت الواليات المتحدة األمريكية أيضاً تراجعاً يف الحريات المدنية.  •
فقد إنخفضت درجتها على هذا المؤشر من 0.98 يف عام 2012 إىل 0.87 

كبر انخفاض يف مؤشر حرية التعبير، مع أنه  يف عام 2018. وُسجل أ
حصلت تراجعات كذلك يف حرية التنقل وحرية الدين.

يف الواليات المتحدة األمريكية، يعاين الناخبون األمريكيون العاديون،  •
وال سيما الناخبون الفقراء واألقليات، من صعوبة متزايدة يف الوصول 

والمشاركة على قدم المساواة بسبب مجموعة من العوامل يف النظام 
االنتخايب. فمشاكل التاعب بحدود الدوائر االنتخابية، ضعف تنظيم 

تمويل الحمات االنتخابية، نظام المجمع االنتخايب، وصرامة قوانين هوية 
الناخبين )ومؤخراً، التدخل األجنبي يف االنتخابات( تساهم يف إنتاج نظام 

إنتخايب ضعيف التشارك، وتعمل الثروة والوصول إىل السلطة فيه على 
تقويض المساواة السياسية.

تسجل كندا درجات عالية يف مجال الديمقراطية المحلية، بينما  •
إنحدرت الواليات المتحدة األمريكية يف عام 2018 يف فئة أفضل 
25 يف المئة عالمياً على هذا المقياس. فكندا تصنف ضمن الفئة 

المذكورة يف هذا المؤشر، بينما تراجعت الواليات المتحدة، يف السنوات 
الخمس الماضية، من 0.95 يف عام 2013 إىل 0.69 يف عام 2018. 

وتصنف الواليات المتحدة اآلن بين الدول متوسطة األداء على هذا 
المقياس.

شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ توسعاً ديمقراطياً كبيراً يف  •
العقود األربعة الماضية. فقد تضاعف عدد الدول الديمقراطية )من 

7 إىل 15( وانخفض عدد الدول غير الديمقراطية )من 14 إىل 10(. 
وحصل هذا التوسع بفضل حاالت التحول الديمقراطي، حيث إنتقل 

12 بلداً إىل الديمقراطية ألول مرة منذ عام 1975. وحقق إثنان من هذه 
البلدان )ماليزيا وميانمار( عملية االنتقال يف السنوات األربع األخيرة. 

أما سري النكا، وهي واحدة من خمس ديمقراطيات يف المنطقة قبل 
عام 1975، فعادت إىل الديمقراطية يف عام 2015، بعد إرتدادها إىل النظام 

الهجين للمرة الثانية.

كثر األنظمة الهجينة ثباتاً يف المنطقة )إىل جانب  • إنتقلت ماليزيا، أحد أ
سنغافورة(، إىل الديمقراطية للمرة األوىل بعد إنتخابات 2018 التي أنهت 

احتكار الحزب الحاكم للسلطة طوال 60 عاماً. 

أثبتت الديمقراطيات القديمة يف آسيا والمحيط الهادئ قدرتها  •
على الصمود. فمن الديمقراطيات السبع القائمة منذ عام 1975، 
ظلت خمس منها دوالً ديمقراطية دون إنقطاع حتى اليوم، وهي 

أستراليا، الهند، اليابان، نيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة. وبقيت جميع 
البلدان التي أصبحت ديمقراطية بعد عام 1975، وعددها 12، أنظمة 

ديمقراطية باستثناء بلدين، ولم يشهد نصفها أي انتكاسة غير 
ديمقراطية.

من بين جميع ديمقراطيات الموجة الثالثة المبكرة )أي التي انتقلت  •
بين 1975 و2000(، أحرزت كوريا الجنوبية وتايوان أفضل مستويات 

التقدم الديمقراطي. ومن بين الديمقراطيات الجديدة، تتفوق تيمور-
ليشتي عن غيرها لما حققته من مكاسب ديمقراطية. وهذه البلدان هي 

الوحيدة بين ديمقراطيات الموجة الثالثة التي تتمتع بمستويات عالية 
من الحكم التمثيلي.

تتجسد ديمقراطيات المنطقة يف أشكال وصيغ عديدة. فأستراليا،  •
نيوزيلندا، كوريا الجنوبية وتايوان تتمتع وحدها بأداء عال يف جميع 

السمات الخمس للديمقراطية، تليها اليابان التي حققت أداًء عالياً 
يف أربع سمات. أما األداء األكثر شيوعاً )40 يف المئة من ديمقراطيات 

المنطقة( فهو األداء المتوسط يف جميع السمات.

ليس لدى نصف بلدان آسيا والمحيط الهادئ حكومات منتخبة  •
ديمقراطياً. وقد شهد بعض بلدان المنطقة تعميقاً للحكم االستبدادي 
يف السنوات األخيرة. فعلى سبيل المثال، إنتهى األمر بكمبوديا، التي لم 
تنتقل أبداً بشكل كامل إىل الديمقراطية، إىل اتباع نظام غير ديمقراطي 
كبر عدد من  يف عام 2018. وبعد الشرق األوسط وأفريقيا، تضم آسيا أ

البلدان التي لم تشهد الديمقراطية قط يف تاريخها )40 يف المئة من بلدان 
المنطقة(. 

تعاين ديمقراطيات آسيا والمحيط الهادئ من الهشاشة وضعف األداء  •
الديمقراطي. فقد شهدت نيبال وسري النكا والفلبين إنتكاسات غير 

ديمقراطية منذ إنتقالها إىل الديمقراطية. وتظهر بلدان أخرى، مثل بابوا 
غينيا الجديدة وميانمار وماليزيا، أداًء ضعيفاً يف واحدة على األقل من 

كل الديمقراطية. سمات الديمقراطية. كما عانت دول أخرى من تآ

كثر منطقة، بعد أوروبا، تضرراً من  • تعتبر آسيا والمحيط الهادئ ثاين أ
كثر من نصف أنظمتها الديمقراطية  كل الديمقراطي، حيث يعاين أ التآ

كبر عدد من التراجعات يف السمات  كل. إذ تشهد الهند حالياً أ من التآ
الفرعية للديمقراطية منذ عام 2013. وتليها الفلبين، وهي أيضاً 

تشهد تراجعاً ديمقراطياً يف عدد التراجعات الديمقراطية. كما عانت 
الديمقراطيات األقدم مثل أستراليا واليابان ونيوزيلندا من بعض أوجه 

كل، وكذلك هو الحال يف إندونيسيا ومنغوليا وتيمور-ليشتي. التآ

شهد عدد من بلدان المنطقة هشاشة وانتكاسات ديمقراطية منذ  •
تحولها إىل الديمقراطية. فقد ارتدت بنغاديش )منذ عام 2014( 

وباكستان )منذ عام 2018( إىل النظام الهجين. وعادت تاياند إىل الحكم 
العسكري يف عام 2014، على الرغم من أن االنتخابات التي جرت يف عام 

2019 مهدت الطريق لحكومة مدنية. 

نتائج منطقة آسيا والمحيط الهادئ 

تطـــورات إيجابيـــــة 

تحديات أمام الديمقراطيــــة
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يعاين عدد من البلدان اآلسيوية من ضعف يف حماية حقوق اإلنسان.  •
وترتكب إنتهاكات حقوق اإلنسان من جانب جهات حكومية وغير حكومية 
على السواء. وتنشأ هذه االنتهاكات أحياناً عن نزاعات داخلية تزداد تفاقماً 

بسبب النزعات القومية والعرقية المتجددة. 

على الرغم من تقدم بعض بلدان آسيا والمحيط الهادئ يف مجال  •
المساواة بين الجنسين خالل العقود األخيرة، فإن هذا التقدم لم يكن 

بالمستوى الذي حققته بقية بلدان العالم. وال تزال هناك تحديات كبيرة 
أمام تحقيق المساواة بين الجنسين والهدف 5-5 المتعلق بالتمثيل 

السياسي للمرأة. ويلزم بذل جهود حثيثة لزيادة تمثيل المرأة، ليس يف 
الديمقراطيات الجديدة فحسب، بل أيضاً يف بلدان مثل اليابان وكوريا 

الجنوبية.

تشكل الهجمات األخيرة على المؤسسات المحورية يف نزاهة  •
أداء الديمقراطيات تحدياً كبيراً للديمقراطية يف آسيا والمحيط 
الهادئ. وتشمل المؤسسات المهَددة: السلطة القضائية، أنظمة 

المحاكم، اللجان االنتخابية، البرلمانات ومؤسسات مكافحة 
الفساد.

ورغم تحقيق بعض التقدم مؤخراً يف الحد من الفساد )المقصد 16- •
5(، ال يزال قرابة نصف بلدان المنطقة يعاين من مستويات عالية 

كثر المناطق ديمقراطية يف العالم بعد أمريكا  • تعد أوروبا ثاين أ
الشمالية، حيث يصنف 93 يف المئة من بلدانها على أنها ديمقراطيات. 
كبر نسبة من الديمقراطيات يف العالم، إذ يصنف 39 بلداً كأنظمة  وفيها أ

ديمقراطية، أي 40 يف المئة من ديمقراطيات العالم.

كبر نسبة من ديمقراطيات الموجة الثالثة. ومنذ عام  • تضم أوروبا أ
1975، تحول 28 بلداً فيها إىل الديمقراطية، نال نصفها تقريباً )12( 

االستقال بعد إنتهاء الحرب الباردة وانهيار الكتلة السوفياتية/الشيوعية. 
وقد أثبتت الديمقراطيات األوروبية قدرة كبيرة على الصمود. ورغم 

إنتكاس إثنتين من ديمقراطيات الموجة الثالثة )ألبانيا وجورجيا( إىل نظام 
هجين بعض الوقت، فقد عادتا إىل الديمقراطية فيما بعد. 

من بين 21 ديمقراطية يف العالم التي تحقق درجات عالية يف السمات  •
الخمس لمؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية، توجد 14 ديمقراطية 

يف أوروبا. وأغلبيتها )11( ديمقراطيات قديمة يف شمال وغرب أوروبا، 
يف حين توجد واحدة يف جنوب أوروبا )إسبانيا( واثنتان يف أوروبا الشرقية 

والوسطى )إستونيا وسلوفينيا(. 

يف بلدان مثل الدنمارك وفنلندا والتفيا والمملكة المتحدة، يتيح عدد  •

من الفساد. وتتفاقم هذه الحالة بسبب ضعف األنظمة القضائية التي 
تفتقر إىل القدرة على مكافحة الفساد. 

جرت محاوالت يف جميع أنحاء المنطقة لتقويض الحيز المدين  •
وحرية التعبير وحرية اإلعالم يف السنوات األخيرة. ففي كمبوديا، 

على سبيل المثال، حدث تقلص الحيز المدين بسبب تعميق 
الحكم االستبدادي، فيما حدث تراجع مماثل يف تايلند بعد إنتكاس 

الديمقراطية يف عام 2014. ويف بلدان أخرى، حدث ذلك يف ظروف 
كل ديمقراطي أخذ شكل صعود األحزاب السياسية القومية،  تآ

وجرى تبريره بذرائع السيادة الوطنية، القانون والنظام، األمن القومي 
والتصدي لإلرهاب. 

كثر مقاصد التنمية المستدامة إثارة  • يعد المقصد 16-10 أحد أ
للقلق، حيث سجلت نزاهة اإلعام وحرية تشكيل الجمعيات 

والتجمع تراجعاً يف عدد من البلدان يفوق عدد البلدان التي حققت 
تقدماً منذ عام 2015.

متزايد من المبادرات للمواطنين األوروبيين سباً محتملة للمشاركة 
المباشرة يف صنع القرار العام، بما يف ذلك مبادرات المواطنين المحلية، 

أو االلتماسات اإللكترونية، أو المنصات اإللكترونية.

تعد أرمينيا البلد الوحيد يف أوروبا الذي تحول من نظام هجين يف عام  •
كبر  2017 إىل نظام ديمقراطي يف عام 2018. كما سجلت عام 2018 أ

عدد من حاالت التقدم المهمة إحصائياً يف أوروبا: تدقيق عمل الحكومة، 
اإلدارة غير المتحيزة، العمل التشاركي وثماين سمات فرعية متصلة بها. 

على الرغم من أن التجمع األكبر للديمقراطيات موجود يف أوروبا، فقد  •
شهدت المنطقة تراجعاً يف جودة ديمقراطياتها خالل السنوات العشر 

األخيرة. فقد إنخفضت نسبة البلدان التي تسجل درجات عالية يف تدقيق 
عمل الحكومة والحريات المدنية ونزاهة اإلعام ومشاركة المجتمع 

المدين. وهذا يعني أن معظم التراجعات الديمقراطية يف أوروبا مرتبط 
بإضعاف تدقيق عمل الحكومة وتقلص الحيز المدين، ويحدث يف سياق 

كل الديمقراطي والتراجع الديمقراطي.  من التآ

كل  • كثر من النصف )56 يف المئة( من ديمقراطيات أوروبا تعاين من التآ أ
الديمقراطي. فستة من البلدان العشرة التي تشهد تراجعاً ديمقراطياً 

نتائج منطقة أوروبا 

تطـــورات إيجابيـــــة 

تحديات أمام الديمقراطيــــة
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شهدت أوروبا مؤخراً موجة شعبوية. ويمكن إرجاع أصول هذه الموجة  •
إىل عوامل عدة مترابطة فيما بينها، كالعولمة االقتصادية والثقافية التي 

غيرت الهيكل االجتماعي والثقافة السياسية يف عدد من بلدان المنطقة. 
وتشمل الدوافع السياسية للشعبوية تراجع الثقة باألحزاب السياسية، 
وأزمة التمثيل، فضاً عن تشرذم المجال العام واستفحال االستقطاب، 

الذي زاد من تعميقه ظهور تكنولوجيات جديدة ووسائل التواصل 
االجتماعي. ومن الدوافع االجتماعية-االقتصادية للشعوبية تحول سوق 

العمل، وزيادة التفاوتات االجتماعية-االقتصادية المحلية، وحصول فجوة 
بين توقعات المواطنين لما يمكن أن تحققه الديمقراطية وخيبة األمل 

إزاء فشلها برأيهم يف تقديم الرفاه للجميع.

اليوم موجودة يف أوروبا، وهي هنغاريا، بولندا، رومانيا، صربيا،  تركيا 
و)بدرجة أقل( أوكرانيا. 

ثمة ضعف عام يف األحزاب السياسية المعروفة يف معظم بلدان  •
أوروبا، وال سيما أوروبا الغربية. ويساهم ذلك يف ظهور أحزاب غير 

تقليدية، كاألحزاب الشعبوية والمتطرفة والمناهضة للمؤسسات. 
وغالباً ما يحدث التراجع الديمقراطي مع وصول هذه األحزاب إىل 

الحكومة. ويمكن رؤية ظاهرة األحزاب السياسية الحاكمة التي تظهر 
ميوالً إستبدادية يف بلدان عدة يف المنطقة، وال سيما يف أوروبا الوسطى 

والشرقية. 
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الفصل 4 
إعتبارات السياسات

تســتند االعتبــارات التاليــة املتعلقــة بالسياســات إىل اخلــربة العامليــة 
ــة  ــة للديمقراطي ــة الدولي ــبتها املؤسس ــي إكتس ــة الت ــة والقطري واإلقليمي
ــم  ــم يف تقدي ــي املرتاك ــل املؤس ــن العم ــًا م ــوال 25 عام ــات ط واالنتخاب

ــامل. ــاء الع ــع أنح ــة يف مجي ــات الديمقراطي ــل اإلصالح ــورة وحتلي املش

الدفــاع عــن الديمقراطيــة ومحايتهــا. يتعــن عــىل احلكومــات واملجتمــع  •
ــزاب  ــات واألح ــك الربملان ــام يف ذل ــية )ب ــات السياس ــدين واملؤسس امل
السياســية( ومقدمــي املســاعدة يف جمــال الديمقراطيــة واجلهــات 
املانحــة أن تنــارص الديمقراطيــة وحتميهــا مــن التهديــدات. ويف دفاعهــا 
ــددة  ــة وحم ــون صادق ــات أن تك ــذه اجله ــي هل ــة، ينبغ ــن الديمقراطي ع
األهــداف بشــأن أوجــه اخللــل يف األنظمــة القائمــة، وأن تبــدي قــدرًا 
ــات  ــا املؤسس ــي تواجهه ــاكل الت ــف املش ــة يف وص ــن الدق ــرب م أك

ــا.  ــاءة ملعاجلته ــوالً بن ــف حل ــًا، وأن تستكش ــة حالي الديمقراطي

اإلبــداع واجلديــة يف املشــاركة السياســية. عــىل احلكومــات واألحــزاب  •
ــات  ــن آلي ــعة م ــة واس ــن جمموع ــتفيد م ــات أن تس ــية والربملان السياس

ــة بعــد االنتخابــات. املشــاركة لتعميــق املامرســات الديمقراطي

ضــان وجــود آليــات للتمثيــل الشــامل. عــىل احلكومــات واملؤسســات  •
ــة، أن  ــال الديمقراطي ــاعدة يف جم ــي املس ــن مقدم ــم م ــية، بدع السياس
ــا أن  ــي هل ــموالً. وينبغ ــر ش ــل أكث ــات التمثي ــل آلي ــىل جع ــل ع تعم
ــود  ــيع اجله ــع توس ــباب م ــاء والش ــتثامر يف إرشاك النس ــل االس تواص
ــخاص  ــة واألش ــعوب األصلي ــرى، كالش ــة أخ ــات مهمش ــمل فئ لتش
ــيًا. ــن جنس ــي واملتحول ــل اجلن ــي املي ــن ومزدوج ــة واملثلي ذوي اإلعاق

تعزيــز مؤسســات الرقابــة عــى الســلطة التنفيذيــة، مثــل اهليئــة الترشيعية،  •
فهــذه  والتعدديــة.  املســتقلة  اإلعــالم  ووســائل  املحاكــم  وكذلــك 
ــم،  ــىل حقوقه ــودًا ع ــون قي ــن يواجه ــن، الذي ــن املواطن ــات متك املؤسس
مــن ممارســة حرياهتــم السياســية ومحايتهــا. قــد حتــد زيــادة تدقيــق عمــل 
احلكومــة مــن نطــاق التغيــر الريــع وبعيــد املــدى يف السياســات الــذي 
يكــون رضوريــًا يف بعــض األحيــان. لكنهــا تضمــن تواصــل احلكومــات 
احلاليــة مــع اجلهــات الفاعلــة السياســية األخــرى وبنــاء حتالفــات شــاملة 

مــن شــأهنا جعــل تغيــر السياســات أكثــر إســتدامة. 

ــات  • ــىل احلكوم ــفافيتها. ع ــية وش ــات السياس ــة املؤسس ــن نزاه حتس
ــن  ــة حتس ــال الديمقراطي ــاعدة يف جم ــي املس ــدين ومقدم ــع امل واملجتم
ــادة  ــاد وزي ــدي للفس ــق التص ــن طري ــية ع ــات السياس ــة املؤسس نزاه

الشــفافية وتنفيــذ سياســات فعالــة ملعاجلــة أوجــه عــدم املســاواة 
االجتامعيــة واالقتصاديــة. 

حتســن شــفافية التمويــل الســيايس. ينبغــي القيــام، مــا أمكــن، بوضــع  •
ــيايس  ــل الس ــط التموي ــاد يرب ــة الفس ــل ملكافح ــامل ومتكام ــج ش هن
باملســائل األخــرى ذات الصلــة مثــل اإلفصــاح عــن األصــول املاليــة 
ــة،  ــوك الدولي ــم الصك ــط. وتدع ــات الضغ ــجالت مجاع ــة وس واملادي
ــادرات  ــة ومب ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع ــات منظم ــل توصي مث
ــاد يف  ــة الفس ــدان ملكافح ــود البل ــة، جه ــة املفتوح ــة احلكومي الرشاك

ــامر. ــذا املض ه

ــعبية  • ــل الش ــة األم ــن خيب ــدة م ــة اجلدي ــات الديمقراطي ــة املؤسس محاي
املتوقعــة إذا مل تتحقــق اآلمــال الكبــرة املعقــودة عــى هــذه املؤسســات. 
وإلدارة التوقعــات الشــعبية عــىل نحــو أفضــل، ينبغــي لواضعــي 
السياســات أن يدخلــوا يف حــوار رشــيد ومفتــوح مــع املواطنــن، يعــزز 
ــة.  ــاء الديمقراطي ــيايس لبن ــل الس ــل يف العم ــات والبدائ ــم العقب فه
ــن  ــًا م ــن أيض ــن املواطن ــات يمك ــعبية بالسياس ــة الش ــن املعرف فتحس
ــة حتقيقهــا.  ــة وقابلي ــر إســتنارة للوعــود االنتخابي إجــراء تقييــامت أكث
ــات مــن املــايض االســتبدادي مــن أجــل  وينبغــي احلفــاظ عــىل ذكري
تذكــر األجيــال الشــابة بإنجــازات الديمقراطيــة، وبالتــايل االحــرتاس 

ــايض. ــة إىل امل ــن املضلِّل ــاعر احلن ــن مش م

ــات  • ــلبية لألزم ــار الس ــن اآلث ــا م ــي مواطنيه ــات أن حتم ــى احلكوم ع
االقتصاديــة والعوملــة. ويتطلــب ذلــك سياســات متكــن الفئــات 
ــدان  ــع فق ــف م ــن التكي ــاًل، م ــن مث ــع، كاملهاجري ــة يف املجتم الضعيف
الوظائــف وتزودهــا بفــرص متكافئــة للحصــول عــىل اخلدمــات 

والوظائــف والفــرص واملــوارد.

ــي.  • ــتقطاب املجتمع ــدي لالس ــات إىل التص ــعى السياس ــي أن تس ينبغ
ــتامع  ــتعدادها لالس ــدي إس ــة أن تب ــية املعتدل ــب السياس ــي للنخ وينبغ
إىل شــواغل املواطنــن ورأب االنقســامات السياســية عــن طريــق 
توحيــد خمتلــف أطيــاف املجتمــع. فأخــذ هــذه الشــواغل عــىل حممــل 
اجلــد يقلــل مــن نطــاق املنافســن الشــعبوين الذيــن يســتغلون املظــامل 

ــة. ــية القائم ــب السياس ــد النخ ض

ــة يف  • ــو األمي ــة وحم ــأن الديمقراطي ــدين بش ــف امل ــتثار  يف التثقي االس
ــاعدة  ــي املس ــات ومقدم ــىل احلكوم ــي. ع ــالم الرقم ــتخدام اإلع إس
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ــم  ــز القي ــدين لتعزي ــف امل ــتثمروا يف التثقي ــة أن يس ــال الديمقراطي يف جم
الديمقراطيــة، وتزويــد املواطنــن مــن مجيــع األعــامر باملهــارات 
ــىل  ــاظ ع ــع احلف ــة م ــة نقدي ــات بطريق ــع املعلوم ــل م ــة للتعام الالزم

ــات.   ــرتام االختالف إح

ــة  • ــا الديمقراطي ــة يف قضاي ــدين العامل ــع امل ــات املجتم ــز منظ ــم تعزي دع
وحقــوق اإلنســان يف األماكــن التــي تتعــرض فيهــا هــذه القضايــا للخطر. 
تيســر وصــول منظــامت املجتمــع املــدين التــي تواجــه ردود فعــل عنيفــة، 
ــة يف جمــال الفســاد وحقــوق اإلنســان واملنظــامت  وال ســيام تلــك العامل
ــرأة  ــا حقــوق امل ــًا تعمــل يف قضاي ــوارد، وهــي غالب ــة امل الضعيفــة وقليل

ــة. ــة والدولي واملثليــن، إىل شــبكات املجتمــع املــدين اإلقليمي

ــالم  • ــب االع ــوع جوان ــوع. إن تن ــر واملتن ــل احل ــالم الفاع ــم االع دع
ــم  ــا تقدي ــي يمكنه ــة والت ــرة  ومتين ــتقصائية ح ــة إس ــود صحاف ووج
تعــد  احلكومــة،  ســلطات  وتتفحــص  ومتوازنــة  هامــة  تقاريــر 
ــات  ــول اىل البيان ــر الوص ــام يوف ــة، ب ــات صحيح ــًا لديمقراطي أساس
ــم  ــادر معلوماهت ــز مص ــن، لتعزي ــؤالء الصحفي ــل ه ــات ملث واملعلوم

ــة.  ــتندة اىل أدل املس

االســتخدام املــدروس للتكنولوجيــا. ينبغــي أن يرتكــز إســتخدام  •
ــة  ــات مدروس ــىل مناقش ــة ع ــات االنتخابي ــات يف العملي التكنولوجي
واعيــة للظــروف وعــىل حتليــل لفوائــد اخليــارات املطروحــة وخماطرها. 
ــإن  ــة، ف ــة واالنتخابي ــات الديمقراطي ــة باملؤسس ــب الثق ــا تغي فعندم
ــتند  ــا إذا اس ــدل. أم ــرًا للج ــح مث ــد يصب ــا ق ــتخدام التكنولوجي إس
إســتخدام التكنولوجيــا يف االنتخابــات إىل قــرارات مســتنرة وجــرت 
إدارتــه عــىل نحــو ســليم، فإنــه يســاهم يف حــل مشــاكل انتخابيــة طــال 

ــا. أمده

ــدان  • ــهولة فق ــن بس ــر. يمك ــن املخاط ــة م ــب الديمقراطي ــة املكاس محاي
ــة،  ــد الثق ــا ُتفق ــة. وعندم ــات االنتخابي ــات واملؤسس ــة يف العملي الثق
ينبغــي هليئــات إدارة االنتخابــات  تصعــب إســتعادهتا. ولذلــك، 
إضفــاء الطابــع املؤســي عــىل عمليــات إدارة املخاطــر وبنــاء القــدرة 
عــىل مواجهتهــا. وتســاعدها إدارة املخاطــر يف توقــع خمتلــف املخاطــر 
ــاء  ــج. ويعــزز بن ــة والنتائ ــر ســلبًا عــىل العملي ــل أن تؤث ومعاجلتهــا قب
ــات  ــدي للصدم ــىل التص ــة ع ــدرة املنظوم ــود ق ــىل الصم ــدرة ع الق

ــا. ــر منه ــي ال مف ــوط الت والضغ
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مراجع مختارة





ــتدامة  ــة املس ــات الديمقراطي ــات وعملي ــم مؤسس ــة تدع ــة حكومي ــة دولي ــات )International IDEA( منظم ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي املؤسس
ــات  ــم اإلصالح ــات وتدع ــات السياس ــة ومقرتح ــوارد املعرف ــر م ــالل توف ــن خ ــة م ــاء الديمقراطي ــز لبن ــة كمحف ــل املؤسس ــامل. وتعم ــاء الع ــع أنح يف مجي
ــة، وكذلــك مــع  ــة إســتجابة لطلبــات حمــددة مــن الــدول. وهــي تتعــاون مــع صانعــي السياســات واحلكومــات واملنظــامت والــوكاالت الدولي الديمقراطي

ــة. ــاء الديمقراطي ــال بن ــة يف جم ــة العامل ــامت اإلقليمي املنظ

ماذا تعمل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟
يتــم تنظيــم عمــل املؤسســة عــىل املســتويات العامليــة واإلقليميــة والقطريــة، ويرتكــز عملهــا عــىل املواطــن كقــوة دافعــة نحــو التغيــر. وهــي تنتــج معــارف 
مقارنــة يف جمــاالت خربهتــا الرئيســية: العمليــات االنتخابيــة، بنــاء الدســاتر، املشــاركة والتمثيــل الســيايس، وكذلــك الديمقراطيــة مــن حيــث عالقتهــا بــن 

اجلنســن والتنــوع، والــراع واألمــن.

ــر  ــم للتغي ــوار الداع ــر احل ــىل تيس ــل ع ــي، وتعم ــالح الديمقراط ــو اإلص ــاعن نح ــن الس ــن واملحلي ــن الوطني ــة إىل املمثل ــذه املعرف ــة ه ــل املؤسس تنق
الديمقراطــي.

وهيدف عمل املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات إىل:

زيادة قدرة الديمقراطية ورشعيتها ومصداقيتها. •
مشاركة شاملة أكثر ومتثيل خاضع للمساءلة. •
زيادة فعالية ورشعية التعاون الديمقراطي. •

أين تعمل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟
ــا، آســيا  ــات عــىل مســتوى العــامل. ويقــع مقرهــا الرئيــس يف ســتوكهومل بالســويد، وهلــا مكاتــب يف أفريقي ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي تعمــل املؤسســة الدولي

ــي. ــة والكاريب ــكا الالتيني ــا، وأمري ــط اهلــادئ، وأوروب واملحي
املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات عضو مراقب دائم يف األمم املتحدة.
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الديمقراطية تحت التهديد، والوعد الذي قطعته بحاجة اىل تجديد.

أصبحــت قيمــة الديمقراطيــة وديمومتهــا ومســتقبلها موضــع خــالف اآلن أكثــر مــن أي وقــت مــى يف التاريــخ 
احلديــث.  ففــي حــن شــهدت العقــود األربعــة املاضيــة توســعًا ملحوظــًا يف الديمقراطيــة بجميــع مناطــق العــامل، 
ــرة  ــد. إن فك ــة العه ــة واحلديث ــات القديم ــن الديمقراطي ــيج كل م ــات يف نس ــرة برتاجع ــنوات األخ ــزت الس متي
الديمقراطيــة مســتمرة بحشــد النــاس يف مجيــع أنحــاء العــامل ولكــن ممارســة الديمقراطيــات القائمــة قــد خيبــت 

أمــل العديــد مــن املواطنــن ودعــاة الديمقراطيــة.

ــة  ــدة ضعيف ــات اجلدي ــون الديمقراطي ــا تك ــًا م ــة، وغالب ــياقات خمتلف ــات وس ــي يف بيئ ــآكل الديمقراط ــل الت حيص
وهشــة. وتكافــح الديمقراطيــات القديمــة مــن أجــل ضــامن العدالــة التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة املســتدامة.  

إن نســبة الديمقراطيــات عاليــة اجلــودة يف تناقــص والعديــد منهــا يواجــه حتديــات شــعبوية. 

يف الوقــت الــذي حتــدث التحــوالت الديمقراطيــة يف أنظمــة سياســية بــدت قويــة يف عــدم ديمقراطيتهــا، تســتمر 
ــات، فقــد  ــة الشــعبية يف التعبــر والدفــاع عنهــا حــول العــامل.  وعــىل الرغــم مــن التحدي التطلعــات الديمقراطي
أثبتــت الديمقراطيــة كوهنــا صامــدة. كــام أظهــرت الديمقراطيــات أيضــًا، مــع بعــض االســتثناءات، أهنــا توفــر 

ظــروف أفضــل للتنميــة املســتدامة.

هــذا املوجــز لتقريــر حالــة الديمقراطيــة العامليــة   2019: معاجلــة العلــل، إحيــاء للوعــد الصــادر عــن املؤسســة 
الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات، يوضــح خطــوط النتائــج الرئيســية للتقريــر عــىل مســتوى العــامل ومناطقــه. 
ويقــدم تقريــر احلالــة العامليــة للديمقراطيــة 2019 فحصــًا صحيــًا للديمقراطيــة وحيــدد التوجهــات الديمقراطيــة 
املشــجعة وكذلــك التحديــات الرئيســية أمــام الديمقراطيــة. يعتمــد التقريــر عــىل بيانــات مــن مــؤرشات احلالــة 
ــة  ــة للديمقراطي ــة الدولي ــا املؤسس ــي تقدمه ــة الت ــاعدة الفني ــن املس ــتنبطة م ــة ودروس مس ــة للديمقراطي العاملي
واالنتخابــات عــىل األرض لفهــم املشــهد الديمقراطــي احلــايل. وهــو هيــدف إىل إعــالم االســرتاتيجيات والربامــج 

وتدخــالت السياســات دعــاًم للديمقراطيــة.
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