
المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات
في لمحة سریعة

دعماً للدیمقراطیة حول العالم
من نحن

 نحن منظمة حكومیة دولیة تضم ۳٤ من الدول األعضاء،  
تأسست في عام ۱۹۹٥ بتفویض حصري لدعم الدیمقراطیة  

وتعزیزھا في جمیع أنحاء العالم.

ما ھو عملنا
 نقوم باصدار المعارف المقارنة والمتناسبة مع السیاسات  

ونقدم المساعدة الفنیة في القضایا المتعلقة باالنتخابات،  
البرلمانات، الدساتیر، المال في السیاسة والتمثیل  

السیاسي، وكل ذلك تحت مظلة أھداف التنمیة المستدامة  
لألمم المتحدة. نقوم بتقییم أداء الدیمقراطیات في جمیع  

أنحاء العالم من خالل مؤشرات وتقاریر فریدة للحالة 
العالمیة للدیمقراطیة.

كیف نعمل
 نستخدم معرفتنا لتقدیم المساعدة الفنیة  
ومشورة الخبراء للحكومات والمجتمع  

المدني في جمیع أنحاء العالم. وننشر كتباً  
وأدلة رقمیة وقواعد بیانات وكراسات  

أساسیة سنویاً بعدة لغات حول موضوعات 
تتراوح من إقبال الناخبین إلى حصص 

النوع االجتماعي. ونشترك في محادثات 
ونعقد حوارات لوضع جدول األعمال ونعقد 

الشراكات مع المنظمات  ذات التوجھ 
المماثل، بما في ذلك االتحاد األوروبي، 

االتحاد األفریقي واألمم المتحدة، لتحقیق 
تأثیر أكبر. ولنا صفة مراقب دائم في األمم 

المتحدة.
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مراقب دائم
لدى األمم المتحدة
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مجاالت خبرتنا

الحالة العالمیة للدیمقراطیة 
تقدم تقاریرنا ومؤشراتنا عن الحالة العالمیة للدیمقراطیة معلومات دقیقة، 
مفصلة وموقوتة عن األداء الدیمقراطي في ۱۷۰ دولة. والمرصد العالمي 

لتأثیر كوفید-۱۹على الدیمقراطیة وحقوق االنسان ھو منصة مرجعیة 
لفھم تأثیر جائحة كوفید-۱۹على الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان.

تغیر المناخ
 یتوسع عملنا حالیاً لمعالجة القضایا المتعلقة بتغیر المناخ 

والدیمقراطیة بھدف تطویر المعرفة واألدوات التي یمكنھا مساعدة 
الدیمقراطیات في معالجة أزمة المناخ.

المساواة بین الجنسین وإشراك الجمیع
تعد المساواة بین الجنسین وإشراك الجمیع من القضایا المتداخلة 
التي یتم تعمیمھا في جمیع أعمالنا. باإلضافة إلى ذلك ، نحن نعمل 

مع مشاریع تھدف على وجھ التحدید إلى زیادة المشاركة السیاسیة 
للمرأة.

المقر العام
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 دول أعضاء

التقریر النھائي السنوي ۲۰۲۰

بناء الدستور
یطور برنامجنا لبناء الدستور المعرفة المقارنة الحدیثة ویقدم مشورة الخبراء 

بشأن عملیات التصمیم الدستوري وبناء الدستور. نقوم بتقدیم الدعم للبلدان 
التي تمر بمرحلة انتقالیة والدیمقراطیات الھشة وكذلك للدیمقراطیات األكثر 

تماسكاً. یتعاون البرنامج مع المنظمات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة لدعم 
عملیات بناء الدستور الدیمقراطي في جمیع أنحاء العالم.

العملیات االنتخابیة
تمتد خبرتنا الواسعة في العملیات االنتخابیة من إدارة المخاطر في االنتخابات 

إلى ترتیبات التصویت الخاصة ومستقبل المساعدة االنتخابیة. تمكننا ھذه 
المعرفة من تقدیم دعم فعال لھیئات االدارة االنتخابیة ومسؤولي االنتخابات 

في جمیع أنحاء العالم.

المال في السیاسة
توفر قاعدة بیاناتنا حول التمویل السیاسي األساس إلصالحات التمویل 

السیاسي، فیما تكشف بیانات المال في السیاسة عن التھدیدات والفرص 
لتحسین الرقابة. وتقاریرنا تدعم الجھود التشریعیة حول العالم.

https://www.idea.int/2020-annual-report/
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