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حول تقرير احلالة العاملية للديمقراطية

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
2021

حول تقرير احلالة العاملية للديمقراطية
العاملي لتتبع أثر كوفيد 19-عىل الديمقراطية وحقوق اإلنسان
ومؤرشات احلالة العاملية للديمقراطية الصادرة أيض ًا عن املؤسسة
الدولية للديمقراطية واالنتخابات .يقدم املرصد العاملي بيانات شهرية
عن تدابري مكافحة اجلائحة وأثرها عىل الديمقراطية يف  165دولة
يف العامل .وتقدم مؤرشات احلالة العاملية للديمقراطية بيانات كمية
بشأن نوعية الديمقراطية يف هذه الدول بناء عىل  28جانب ًا من جوانب
الديمقراطية ،تغطي الفرتة املمتدة حتى هناية عام  .2020وقد استند كال
يعرف الديمقراطية انطالق ًا من
املصدرين املذكورين إىل إطار مفاهيم ّ
مخس سامت أساسية :احلكومة التمثيلية ،احلقوق األساسية ،مراقبة عمل
احلكومة ،اإلدارة النزهية والعمل التشاركي .ويرتكز هيكل هذا التقرير
عىل هذه السامت اخلمس.

بدأت مبادرة املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات للحالة
العاملية للديمقراطية بإصدار حتليالت كل سنتني منذ عام  2017حول
التوجهات واملستجدات الديمقراطية يف أنحاء العامل .ويستعرض
تقرير احلالة العاملية للديمقراطية  )GSoD( 2021حالة الديمقراطية
حول العامل خالل عامي  2020و ،2021باإلشارة إىل التوجهات
الديمقراطية منذ عام  2015كسياق مرجعي.
يتضمن تقرير احلالة العاملية للديمقراطية  2021وثائق عدة :تقرير
عاملي ،تقارير إقليمية ودراسات متخصصة .ويستند إىل حتليل
األحداث التي أثرت عىل احلكم الديمقراطي يف العامل منذ بداية
اجلائحة إضافة اىل استخدام بيانات ملصادر خمتلفة ،من بينها املرصد
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تقرير احلالة العاملية للديمقراطية

تتكامل التقارير اإلقليمية مع التقرير العاملي ،ويستشهد كل منها
باآلخر .حيث تغطي التقارير اإلقليمية املستجدات الناشئة يف أفريقيا
والرشق األوسط ،األمريكتني ،آسيا واملحيط اهلادئ وأوروبا .وإىل
جانبها ،هناك ثالث دراسات متخصصة تقدم حتلي ً
ال معمق ًا وتوصيات
حول كيفية إدارة العمليات االنتخابية ،واالستجابات لقانون الطوارئ،
ومستوى أداء األنظمة الديمقراطية وغري الديمقراطية استناد ًا إىل
الدروس املستنبطة من اجلائحة.
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تقدم هذه الوثيقة ملخص ًا للنتائج الرئيسية لكل من التقرير العاملي
والتقارير اإلقليمية ،هبدف تزويد القراء بأبرز النقاط التي تضمنتها
التقارير اخلمسة ضمن وثيقة واحدة (خمترصة) .وتركز األقسام
التالية عىل التحديات والفرص يف كل فصل منها .كام أهنا ذات صلة
باالسرتاتيجية العامة للمؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات التي
ترتكز عىل بناء الديمقراطية يف ثالث نقاط :تلبية االحتياجات ،وإعادة
البناء ،وإيقاف الرتاجع .والفصول بحد ذاهتا تقدم حتلي ً
ال موسع ًا
وتفاصي ً
ال تُغني هذه النقاط املوجزة وتضعها يف سياقها.

عىل الصعيد العاملي
احلقائق والنتائج الرئيسية

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
2021

عىل الصعيد العاملي
احلقائق والنتائج الرئيسية
التحديات
جتاوز عدد الدول السائرة نحو االستبداد يف العام  2020عدد
الدول السائرة نحو الديمقراطية .وأطالت اجلائحة أمد هذا
التوجه السلبي احلايل ليصل إىل مخس سنوات ،وهي أطول فرتة
من نوعها منذ بداية املوجة الثالثة من التحول الديمقراطي يف
سبعينيات القرن املايض.

يزداد باضطراد عدد احلكومات املنتخبة ديمقراطي ًا التي تتخذ
تكتيكات استبدادية ،بام فيها حكومات ديمقراطيات راسخة.
وغالب ًا ما حيظى تراجع الديمقراطية هذا بدعم شعبي كبري.

برزت اآلن بعض من أكرب الديمقراطيات يف العامل (أي الربازيل
واهلند) كأمثلة واضحة هلذا الرتاجع الديمقراطي .كام شهدت
الواليات املتحدة وثالث دول أعضاء يف االحتاد األورويب
(هنغاريا ،بولندا وسلوفينيا التي تتوىل رئاسة االحتاد األورويب لعام
 )2021تراجعات عىل الصعيد الديمقراطي.

االستبداد يتعمق يف األنظمة غري الديمقراطية (األنظمة اهلجينة
واالستبدادية) .وكان عام  2020هو األسوأ عىل اإلطالق من
حيث عدد الدول التي توطد فيها نظام احلكم الفردي .وبالتايل،
تركت اجلائحة أثر ًا ضار ًا ،السيام عىل الدول غري الديمقراطية ،مما
أدى إىل تقلص مضطرد للحيز املدين ،املحدود أصالً.

يتزايد التشكيك يف نزاهة االنتخابات حتى يف الديمقراطيات
الراسخة ،من دون تقديم أدلة يف معظم األحيان .وكانت إدعاءات
الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب غري املستندة إىل أدلة
والتي أطلقها بشأن االنتخابات الرئاسية األمريكية لعام ،2020
قد أهلمت زعامء آخرين إلطالق ادعاءات مماثلة ،من بينهم يف
الربازيل ،املكسيك ،ميانامر وبريو.

يؤدي التوزيع العاملي غري املتكافئ للقاحات كوفيد،19-
باإلضافة إىل اآلراء املناهضة للقاح ،إىل تقويض نرش برامج
التلقيح ،وتزيد خطر إطالة أمد األزمة الصحية وتطبيع القيود
املفروضة عىل احلريات األساسية.

الفرص

أثبتت ديمقراطيات عديدة قدرهتا عىل الصمود يف وجه اجلائحة ،وذلك إما
بتوسيع املجال الديمقراطي أو بابتكار وسائل ديمقراطية وتكييف ممارساهتا
ومؤسساهتا يف وقت قيايس.

أظهرت االنتخابات بوصفها أحد مكونات
الديمقراطية ،قدرهتا عىل التكيف ،عىل الرغم من
القيود عىل احلمالت االنتخابية وحيز وسائل اإلعالم
التي فرضتها اجلائحة ،وعملت يف بعض الدول
بشكل غري متكافئ لصالح احلكومات القائمة .لقد
تعلمت دول العامل إجراء االنتخابات يف ظروف بالغة
الصعوبة ،وسارعت إىل وضع ترتيبات تصويت
خاصة تسمح ملواطنيها بمواصلة ممارسة حقوقهم
الديمقراطية.
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احلقائق والنتائج الرئيسية عىل
الصعيد العاملي

طيلة عامي  2020و ،2021واجهت احلركات املؤيدة للديمقراطية تدابري
قمعية فرضتها دول عدة مثل بيالروسيا ،كوبا ،إسواتيني ،هونغ كونغ وميانامر.
وعىل الصعيد العاملي ،ظهرت حركات اجتامعية هتدف إىل مواجهة تغري املناخ
ومكافحة أوجه التمييز العرقي ،وهي تواصل أنشطتها رغم قيود اجلائحة.
واندلعت احتجاجات يف أكثر من  80باملئة من الدول خالل هذه اجلائحة ،رغم
القيود املفروضة عىل التجمعات يف مجيع دول العامل تقريب ًا.

واصلت بعض الدول إحراز تقدم يف عمليات التحول
الديمقراطي .ففي زامبيا مثالً ،فاز زعيم املعارضة يف
االنتخابات الرئاسية يف آب/أغسطس  ،2021عىل
الرغم من املامرسات العنيفة التي استخدمها احلزب
احلاكم.

ثمة مؤرشات عىل مشاركة القطاع اخلاص يف قضايا احلقوق الديمقراطية ،مثل
معاملة أقلية األويغور يف الصني ،يف الوقت الذي تُقدم الترشيعات املنتظرة
لالحتاد األورويب واملفروضة عىل رشكات القطاع اخلاص بشأن العناية الواجبة
بحقوق اإلنسان ،دفعة إضافية لتعزيز هذا التوجه أيض ًا.

أظهرت األبحاث األخرية أن األنظمة االستبدادية
مل تكن أفضل من األنظمة الديمقراطية يف مكافحة
اجلائحة ،حتى من دون االعتبار لعامل االفتقار
لشفافية البيانات يف معظم األنظمة غري الديمقراطية.

ومن أجل احلد من التوجهات املتصاعدة لالستبداد وتوجيه هذا املسار
نحو االجتاه املعاكس ،تدعو املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
إىل تشكيل حتالف عاملي الستنهاض الديمقراطية من خالل أجندة
تتكون من ثالث نقاط:

االحتياجات
تلبيةrevil
eD
جيب عىل املؤسسات احلكومية ،بالتشاور الوثيق مع املجتمع املدين،
أن تأخذ زمام املبادرة يف إعادة صياغة العقود االجتامعية .كام جيب
أن تكون هذه العقود حصيلة مداوالت جمتمعية شاملة ،تركز عىل
الفجوات بني مستلزمات الناس لتلبية تطلعاهتم وقدرة احلكومات عىل
توفريها حالي ًا .وبالتحديد ،جيب عىل هذه العقود االجتامعية اجلديدة،
التي ُيفرتض أن تشكل قاعدة التعايف الفوري وجهود التنمية طويلة
األجل ،أن تعالج ،عىل األقل ،أوجه التفاوت املتنوعة التي تفاقمت
بسبب جائحة كوفيد ،19-وتعطي األولوية للقضاء عىل الفساد،
وتضمن تعميم مبادئ االستدامة البيئية يف عملية وضع السياسات.
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البناءd
إعادةliub
eR
جيب عىل املؤسسات احلكومية واألحزاب السياسية وهيئات اإلدارة
اإلنتخابية ووسائل اإلعالم القيام بإصالح املؤسسات والعمليات
والعالقات والسلوكيات الديمقراطية ،هبدف زيادة قدرهتا عىل معاجلة
حتديات القرن احلادي والعرشين .وعليهم حتديث املامرسات يف
الديمقراطيات الراسخة ،وبناء القدرات يف الديمقراطيات اجلديدة،
ومحاية نزاهة االنتخابات واحلريات واحلقوق األساسية ،والضوابط
والتوازنات الالزمة لصمود األنظمة الديمقراطية وازدهارها .كام ينبغي
إعطاء األولوية لبناء (وإعادة بناء) الثقة املتبادلة بني املواطنني وممثليهم،
التي تعترب السمة املميزة ألقوى الديمقراطيات.

الرتاجع
إيقافtnev
erP
جيب عىل املؤسسات احلكومية ،بالتعاون مع املجتمع املدين ووسائل
اإلعالم ،إيقاف مد االستبداد وتراجع الديمقراطية من خالل االستثامر
يف تعليم مبادئ الديمقراطية يف مجيع مراحل التعليم ،ودعم ركائزها
األساسية التي تضمن املساءلة ،بام فيها املشاركة الواسعة وحرية
الوصول إىل املعلومات ،واالستفادة القصوى من جتارب الدول
األخرى يف مكافحة املعلومات املضللة وبناء ثقافة الديمقراطية وتعزيز
دفاعاهتا.
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أفريقيا
احلقائق والنتائج الرئيسية

أفريقيا
احلقائق والنتائج الرئيسية
لقد أدى الرتاجع األخري للديمقراطية إىل إيقاف بعض جوانب التقدم
امللحوظ التي كانت أفريقيا قد أحرزته عىل مدى العقود الثالثة املاضية،
رغم بقاء بعض اإلنجازات املميزة .وزادت جائحة كوفيد 19-الضغط
عىل احلوكمة واحلقوق واحلريات العامة والتفاوت االجتامعي ،رغم أن
أرضارها عىل الصحة العامة كانت أقل من األرضار التي حلقت بمناطق
أخرى من العامل.

التحديات
• •مع أن االنتخابات الدورية املنتظمة بقيت هي قاعدة نقل السلطة يف
غالبية الدول األفريقية ،فإن نوعية الديمقراطية آخذة يف التدهور.
والتوجه الناشئ يف عموم القارة ،للطعون يف نتائج االنتخابات
وتصاعد أعامل العنف أثناء االنتخابات ومتديد الفرتة الرئاسية
لوالية ثالثة وتضييق اخلناق عىل املعارضة ،يشكل بوادر شؤم عىل
مستقبل االنتخابات النظيفة يف القارة.
حققت أربع دول فقط مراتب عالية عىل مؤرش احلكومةالتمثيلية (كابو فريدي ،غانا ،السنغال وجنوب أفريقيا).

• •أدت تدابري احتواء اجلائحة وتداعياهتا االجتامعية غالب ًا إىل قمع
حرية التعبري .وتذرعت احلكومات عند اختاذ هذه اخلطوة بالرغبة
املعلنة للقضاء عىل املعلومات املضللة بشأن اجلائحة ،لكن األمر
املقلق جد ًا هو جهودها لقمع املواطنني الذين يتحدثون علن ًا عن
قضايا أخرى اجتامعية واقتصادية وذات صلة باحلكم ،وتقييد
مساحة النقاش املوضوعي بشأن تدابري احلكومة ملكافحة اجلائحة.
قيدت  29دولة عىل األقل حرية التعبري من خالل جتريم نرشمعلومات مضللة بشأن اجلائحة ،وأصدرت قوانني تقيد حرية
اإلنرتنت .وحلد اليوم ،تعترب  13دولة نرش معلومات مضللة
بشأن جائحة كوفيد 19-جريمة يعاقب عليها القانون .ومع
التأكيد عىل أمهية احلفاظ عىل احلياة والصحة العامة من خالل
نزاهة وصدقية املعلومات العامة ،إال أن هذه القوانني تشكل
أحيان ًا قاعدة لتضييق اخلناق عىل وسائل اإلعالم واملعارضة.
• • أدت اجلائحة إىل تفاقم أوجه التفاوت االجتامعي القائمة ،واحلد من
إمكانية احلصول عىل الرعاية األساسية وتقديم اخلدمات .وسجلت
أفريقيا نتائج متدنية يف هذا املجال حتى قبل انتشار اجلائحة.
كمجمل عام ،جرى تصنيف  34دولة أفريقية ( 68باملئة) ضمنالربع األخري عاملي ًا يف مؤرش مستوى احلياة األسايس يف عام .2020

• •تشكل حماوالت االلتفاف عىل مدة الفرتة الرئاسية خطر ًا عىل
الديمقراطية يف أفريقيا ،ألهنا ترسخ رئاسات طويلة املدى ،والتي متيز
عدد ًا من الدول األفريقية .فتحديد الفرتة الرئاسية يلعب دور ًا حاس ًام
يف ضبط تضخيم السلطة التنفيذية وضامن انتخابات حرة وتنافسية.

• •سجل العنف ضد النساء زيادة ملحوظة يف القارة .وقد تفاقمت هذه
املشكلة بسبب اإلغالق الذي أدى إىل بقاء الناس يف منازهلم ،وخسارة
الدخل ،والضغوط االجتامعية املرتاكمة عىل مستويات األرسة.

بني عامي  2015و ،2020قامت  13دولة أفريقية بتعديل و/أوإلغاء األحكام الدستورية ذات الصلة بتحديد الفرتة الرئاسية.

إضافة إىل ذلك ،أدى تغييب اإلصالحات الدستوريةواالنتخابية إىل إضعاف فرص معاجلة عدم املساواة بني اجلنسني.

• •إن عودة ظهور التغيريات غري الدستورية للحكومات وتدخل
اجليش فيها يشكل توجه ًا مقلق ًا .ففي بعض الدول ،بدأ التحول
يف سياق مطالبة املواطنني بإجراء تغيري سيايس ،وترافق مع تدخل
اجليش حلل املأزق الناشئ بني املواطنني واحلكومة.
حصلت إنتقاالت عديدة بتدخل من اجليش يف اجلزائر ،مرص،السودان وزمبابوي .فيام استمر هذا التدخل حتى يف عام
( 2021تشاد ،مايل والسودان).

• •اعتمدت احلكومات عىل القوات العسكرية لضامن االمتثال لتدابري
مكافحة اجلائحة .وقد انتقصت هذه اخلطوة يف بعض احلاالت من
حرية االنتخابات ورشعيتها وسمتها التنافسية.
• • ُأفادت التقارير عن استخدام قوة مفرطة يف  21دولة ،كام جرى
نرش اجليش يف  9دول لفرض االمتثال لتدابري مكافحة اجلائحة.
وأعاقت هذه اخلطوة يف بعض احلاالت ،حرية االنتخابات
ورشعيتها وقدرهتا التنافسية.
٣

أفريقيا
احلقائق والنتائج الرئيسية يف أفريقيا والرشق األوسط

الفرص
• •أظهرت هيئات اإلدارة اإلنتخابية درجة من القدرة عىل التكيف،
من خالل إجراء  15من أصل  24عملية انتخابية عىل املستويات
الوطنية و/أو دون الوطنية ،كانت مقررة يف عام  .2020وقد حتقق
هذا اإلنجاز رغم تفاقم التحديات الفنية والتشغيلية واملالية بسبب
اجلائحة.
تطلبت إدارة االنتخابات متوي ًال إضافي ًا يف بعض احلاالت
(مثل  25مليون دوالر يف مالوي) ،كام تطلبت تعيني
موظفني إضافيني يف حاالت أخرى (مثل تعيني غانا "سفراء
كوفيد "19-للمساعدة يف تنظيم طوابري االنتظار وفرض
االمتثال لتدابري مكافحة اجلائحة).
• •يف خطوة يمكن البناء عليها ،قامت الربملانات بإجراء حتسينات عىل
فاعليتها ،مثل وضع ضوابط عىل السلطة التنفيذية ،واستطاعت
بذلك التكيف مع اجلائحة .وقد جرى تعليق أعامل الربملان يف
 16دولة عىل األقل يف املرحلة األوىل للجائحة ،إال أن معظمها
استؤنف بحلول النصف الثاين من عام .2020
سجلت ثالث دول (كابو فريدي ،مالوي وتونس) فاعليةمتسقة وعالية لربملاناهتا .لكن  15دولة سجلت فاعلية
1
ضعيفة.
• •إن وجود أدوات ديمقراطية عىل مستوى القارة واألقاليم ،يتيح
فرصة إلجراء مساءلة ملا هو أعىل من مستوى الدولة .ويف ظل إرادة
سياسية مناسبة ،ستقدم هذه املؤسسات تعزيز ًا إضافي ًا للديمقراطية
يف القارة.
لعبت املحاكم يف أفريقيا ،عىل مستوى القارة واألقاليم ،دور ًايف مساءلة الدول عن انتهاكات احلقوق ،ولو أن االمتثال
ألحكامها ال يزال حمدود ًا.

٤
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• •أثبت االحتاد األفريقي واملؤسسات اإلقليمية قدرهتا عىل دعم
اجلهود الوطنية يف إجراء انتخابات ذات مصداقية .وقام االحتاد
األفريقي واجلامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واجلامعة
اإلنامئية للجنوب األفريقي بإعداد ونرش مبادئ توجيهية إلجراء
االنتخابات أثناء حاالت الطوارئ الصحية.
تستهدف االسرتاتيجيات املقرتحة يف هذه املبادئ التوجيهيةاحلكومات ،األحزاب السياسية ،هيئات اإلدارة اإلنتخابية،
منظامت املجتمع املدين ،جمموعات املراقبة املحلية والدولية،
خرباء االنتخابات ،مراكز األبحاث واملؤسسات الصحية.
• •إن اجليل الشاب يف أفريقيا ،الذي يتزايد وعيه بحقوق اإلنسان،
يستطيع تعبئة املواطنني ودفع الشباب للمشاركة يف احلياة السياسية.
ويف أفريقيا ،يبلغ متوسط عمر الشباب قرابة  19.5عام ًا ،بينام يبلغ
متوسط عمر القادة  62عام ًا.
ولكن املستويات العالية واملستمرة لعدد الشباب العاطلني عنالعمل خيلق تربة خصبة لتجنيدهم من قبل اجلامعات املتطرفة
وزيادة مستوى العنف.
• •قدمت غامبيا مثاالً ملا يمكن للديمقراطية حتقيقه إذا أتيحت
هلا الفرصة .فقد سجل هذا البلد تقدم ًا يف  22جانب ًا خمتلف ًا
للديمقراطية ،بضمنها احلريات املدنية واالنتخابات النظيفة.
جاءت التحسينات يف أعقاب انتقال البالد إىل الديمقراطية يفعام  ،2017بعد ضغوط دولية وانتخابات أسفرت عن فوز
ً 2
املعارضة وإهناء حكم الرئيس حييى جامع الذي دام  22عاما.

الرشق األوسط وشامل أفريقيا
احلقائق والنتائج الرئيسية
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الرشق األوسط وشامل أفريقيا
احلقائق والنتائج الرئيسية
التحديات
• •ق ّلام شهدت هذه املنطقة انتخابات تنافسية بمعنى الكلمة ،وهي
جتري غالب ًا يف بيئة تتسم بتقييد احلقوق واحلريات .ومل تصل إىل
املتوسط العاملي عىل مؤرش االنتخابات النظيفة ،أو تتجاوزه ،إال
ثلث دول املنطقة.
إقترص هدف إجراء االنتخابات يف كثري من الدول عىل بقاءالسلطة يف يد األنظمة القائمة (اجلزائر  ،2021مرص ،2020
سورية  .)2021ومن ذلك ،صدور مرسوم رئايس يقيض
بتأجيل االنتخابات النيابية املقرر إجراؤها يف فلسطني يف عام
 2021إىل أجل غري مسمى.
• •فاقمت اجلائحة من سجل املنطقة ،اليسء أص ً
ال يف محاية احلريات
املدنية .وقد أدرجت مؤرشات احلالة العاملية للديمقراطية أكثر من
نصف دول املنطقة من ضمن الربع األخري لدول العامل يف مؤرش
احلريات املدنية.
تذرعت بعض الدول بالقيود املفروضة ملكافحة اجلائحةمن أجل قمع املواطنني .ونفذت الرشطة عمليات اعتقال،
واستُخدمت القوة املفرطة لفرض عمليات اإلغالق وحظر
التجول يف اجلزائر ،مرص ،إيران ،العراق ،األردن ،لبنان
وتونس.
• •تدهورت حرية الصحافة واإلعالم يف املنطقة التي أصبحت أخطر
مناطق العامل عىل الصحفيني .وانحدرت السمة الفرعية لنزاهة
وسائل اإلعالم؛ وهي جانب أسايس من أدوات الرقابة عىل
احلكومة والدفاع عن احلقوق ،إىل أقل من املتوسط العاملي يف أكثر
من نصف دول املنطقة ،ومل تسجل سوى إرسائيل وتونس درجة
أعىل من املتوسط .واختذت احلكومات تدابري صارمة لكم أفواه
معارضة مل ترغب بسامعها .ونفذت ست دول تدابري مقلقة بشأن
الديمقراطية وحقوق اإلنسان (اجلزائر ،مرص ،ليبيا ،السعودية،
تونس واإلمارات).
• •عم الفساد يف املنطقة وأسهم يف االحتجاجات اجلارية يف عدة
دول ،استمرت طيلة العقد املايض .وفتحت اجلائحة الباب

واسع ًا أمام استخدام الرشوة والعالقات الشخصية والوساطات
كسبيل للحصول عىل اخلدمات العامة ،عىل حساب إتاحة تلك
اخلدمات.
أدت سنوات طويلة من الفساد إىل إضعاف شديد يف جاهزيةهذه الدول ملواجهة اجلائحة .فعندما انترشت موجته األوىل،
عانت املستشفيات واملراكز الصحية من نقص اإلمدادات
واملوظفني ،وافتقرت إىل املهارات التنظيمية واألنظمة املناسبة
ملواجهة اجلائحة بشكل فعال.

الفرص
• •كشفت االحتجاجات العامة عىل مدى عرش سنوات قوة املطلب
الشعبي للديمقراطية .وال يزال املجتمع املدين يف مجيع أنحاء املنطقة
حياول جاهد ًا حتسني احلكم واملساءلة ومستوى املعيشة .وحشد منذ
 2018ملوجة ثانية من االحتجاجات ،جاءت عقب املوجة األوىل
من االنتفاضات العربية (.)2012-2010
أحدثت االحتجاجات األخرية تغيريات مهمة يف اجلزائر،العراق ،األردن  ،لبنان والسودان .ففي اجلزائر والسودان،
سامهت يف رحيل رئيسني استأثرا بالسلطة قرابة  20و30
عام ًا عىل التوايل .لكن النظام يف اجلزائر استعاد شيئ ًا من
السيطرة واالستقرار نتيجة عوامل عدة .وهذه العوامل
تضمنت اإلرهاق وغياب القيادة الذي أصاب معسكر
االحتجاجات ،باإلضافة إىل القمع الذي شنته الدولة جتاه
أصوات قيادية معارضة .وتبنت اجلزائر دستور ًا جديد ًا
وانتخبت رئيس ًا جديد ًا ،مما سمح للدولة باستئناف بعض
وظائفها .لكن البالد ال تزال بعيدة عن االستقرار ،ألن مجيع
الظروف التي أطلقت أساس ًا احلركة االحتجاجية ال تزال
قائمة حتى اليوم.
• •أدت التحسينات املتواضعة يف إدماج النوع االجتامعي إىل زيادة
فرص متثيل النساء يف احلكومات .ومع أن التقدم يف هذا املجال
بطيء لكنه ثابت ،مما يشري إىل إمكانية اتساع نطاقه .فقد أشار
التقييم األخري إىل توجه إجيايب نحو املساواة بني اجلنسني يف 12
دولة يف املنطقة خالل السنوات اخلمس املاضية.
٥

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

ارتفعت مرتبة أداء لبنان واإلمارات من منخفضة إىل متوسطةعىل صعيد املساواة بني اجلنسني .وأحرز العراق تقدم ًا ،رغم أنه
متواضع جد ًا ،يف حني ارتفع متثيل النساء يف املجلس الوطني
االحتادي يف اإلمارات من  22باملئة إىل  50باملئة (ولو أنه جاء
عن طريق التعيني).
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اهلوامش
 1بوروندي ،الكامريون ،تشاد ،ساحل العاج ،الكونغو الديمقراطية ،مرص،
غينيا االستوائية ،الغابون ،غينيا ،أريرتيا ،أثيوبيا ،ليبيا ،الصومال ،جنوب
السودان ،السودان.

 2هيومن رايتس ووتش’ ،غامبيا :جلنة تكشف عن جرائم مزعومة
للرئيس السابق‘ 24 ،أيار/مايو https://web.archive.< ،2021
org/web/20210813061809/https://www.hrw.org/

news/2021/05/24/gambia-commission-uncovered-ex-presi-

 ،>dents-alleged-crimesأرشيف  21متوز/يوليو .2021
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حول املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات منظمة حكومية دولية
مهمتها تعزيز الديمقراطية يف مجيع أنحاء العامل ،باعتبارها طموح ًا
إنساني ًا عاملي ًا ومتكين ًا للتنمية املستدامة .نقوم بذلك عن طريق دعم بناء
وتعزيز ومحاية املؤسسات والعمليات السياسية الديمقراطية عىل مجيع
املستويات .تتمثل رؤيتنا يف عامل تكون فيه العمليات واجلهات الفاعلة
واملؤسسات الديمقراطية تشاركية وخاضعة للمساءلة وتوفر التنمية
املستدامة للجميع.

عملنا
نركز يف عملنا عىل ثالثة جماالت تأثري رئيسية :العمليات االنتخابية،
عمليات بناء الدستور ،واملشاركة والتمثيل السياسيني .ونتبنى مبادئ
النوع االجتامعي والتشاركية وحساسية النزاع والتنمية املستدامة يف
مجيع جماالت عملنا.

٨

توفر املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات حتليالت لالجتاهات
الديمقراطية العاملية واإلقليمية ،وتنتج معرفة مقارنة بشأن املامرسات
الديمقراطية ،وتقدم املساعدة الفنية وبناء القدرات يف جمال اإلصالح
للجهات املشاركة يف العمليات الديمقراطية ،وجتري حوار ًا بشأن قضايا
مهمة للنقاش العام بشأن الديمقراطية وبناء األنظمة الديمقراطية.

مناطق عملنا
يقع مقرنا الرئييس يف ستوكهومل ،ولدينا مكاتب إقليمية وقطرية يف
أفريقيا وآسيا واملحيط اهلادئ وأوروبا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي .واملؤسسة عضو مراقب دائم يف األمم املتحدة وهي معتمدة
لدى مؤسسات االحتاد األورويب.
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