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PRESS RELEASE - EMBARGOED UNTIL WEDNESDAY, 30 NOVEMBER at 00:01 GMT 

 
 

 دیمقراطیة واإلنتخابات صحفي صادر عن المؤسسة الدولیة لل بیان 
 

ً العالمیة  الدیمقراطیة   ۲۰۲۲ في   تزداد وھنا

 ق األنظمة االستبدادیة قمعھا. تعمّ  فیمانصف الحكومات الدیمقراطیة في جمیع أنحاء العالم في انحدار  

    

الدولیة  أفاد—ستوكھولم الحكومیة  المنظمة  وا  ة الدولی   ؤسسةالم  ، تقریر جدید صادر عن  إن    ،ستوكھولم  اومقرھ  ،إلنتخاباتللدیمقراطیة 
تقوضھا مشاكل تتراوح بین القیود المفروضة على حریة التعبیر وعدم الثقة في  و ، آخذة في التراجعالحكومات الدیمقراطیة في أنحاء العالم 

ن تحدیات غیر مسبوقة من حرب روسیا في أوكرانیا، أزمات  ی شرعیة االنتخابات. یأتي ھذا االنخفاض في وقت یواجھ فیھ القادة المنتخب 
 وتغیر المناخ.  الركود العالمي الذي یلوح في األفق المعیشة،  تكالیف

للوالیات    الراسخة   ات دیمقراطی الویشمل    ھو في ذروتھ —من التآكل على نحو شدیددیمقراطیتھا    التي تعاني—المتراجعةالبلدان  إن عدد  
عدد أصبح  . وعلى الصعید العالمي،  والتھدیدات للحریات المدنیةاالستقطاب السیاسي، الخلل المؤسسي    التي ال تزال تواجھ مشاكل   ،المتحدة

 .  الدیمقراطیة  نحو تلك المتجھةاالستبداد أكثر من ضعف نحو  جھالبلدان التي تت 

البلدان   للقلق حتى في  أنماط مثیرة  الدیمقراطیة  والعالي المتوسط    ذات األداء ھناك  المعاییر  الركود وقد    . من  المحرز عبر    أصاب  التقدم 
 ) العالمیة  الدیمقراطیة  الماضیة. )  GSoD Indicesمؤشرات حالة  الخمس  یكن  الحاالت،    كثیر منوفي    على مدى السنوات    األداء لم 

 . ۱۹۹۰كان علیھ في عام  أفضل مما الدیمقراطي

مفروضة على الحریات والحقوق على اإلنترنت،  ویشمل انحدار الدیمقراطیة العالمیة تقویض نتائج االنتخابات ذات المصداقیة، القیود ال
، الفساد المستعصي وصعود األحزاب الیمینیة المتطرفة التي  ال یمكن المساس بھم عن قادة  األحزاب السیاسیة، فضالً  فيخیبة أمل الشباب  

 أدت إلى استقطاب السیاسة. 

یعیش    إذعلى اإلطالق.    األسوأ  ۲۰۲۱أن األنظمة االستبدادیة قد عمقت قمعھا، حیث كان عام    الحالة العالمیة للدیمقراطیةتظھر مؤشرات  
فالشعوب  ھناك عالمات على إحراز تقدم.    ومع ذلك،  ستبدادیة وھجینة.إ أكثر من ثلثي سكان العالم اآلن في دیمقراطیات متراجعة أو أنظمة  

إنشاء رعایة  ، من  ۲۱لعقود االجتماعیة، مما یدفع حكوماتھم إلى تلبیة مطالب القرن  بطرق مبتكرة إلعادة التفاوض على شروط اتجتمع معاً  
الحزبیة التقلیدیة، وخاصة   كلیاتینظم الناس أنفسھم بنجاح خارج الھی وإلى الحریات اإلنجابیة في أمریكا الالتینیة.  أطفال مجتمعیة في آسیا

في  وإلى رفع أصوات الفئات المھمشة. الجدیدة  الدساتیر والقوانین  تھدف  ألصلیین.  إلى حقوق السكان او الشباب، من االحتجاجات المناخیة 
 حیاتھم للضغط من أجل الحریات األساسیة. ب المتظاھرون الشباب  یتصدىشوارع إیران، 

الذي نشرتھ    - "  ستیاءصیاغة العقود االجتماعیة في وقت اإل  -   ۲۰۲۲تقریر الحالة العالمیة للدیمقراطیة  "  ــ ھذه ھي النتائج الرئیسیة ل
 المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات. 

بتوقیت وسط أوروبا خالل    ۱۸۰۰إلى الساعة    ۱٦۰۰، من الساعة  ۲۰۲۲  تشرین الثاني/نوفمبر   ۳۰التقریر العالمي في    یجري عرضس 
وروبیة للشراكات الدولیة؛ دیلیا فیریرا، رئیسة  حدث عالمي یبث مباشرة، بما في ذلك الرسائل الرئیسیة من جوتا أوربیالینن، المفوضة األ

 منظمة الشفافیة الدولیة؛ ومایكل أوفالھرتي، مدیر وكالة االتحاد األوروبي للحقوق األساسیة. 



   
 

2 
 

راطیة  "یواجھ العالم العدید من األزمات، من تكالیف المعیشة إلى مخاطر المواجھة النوویة وتسارع أزمة المناخ. وفي الوقت نفسھ، نرى الدیمق
  زامورا. "لم یكن ھناك أبداً -العالمیة في انحدار. إنھ مزیج سام"، قال األمین العام للمؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات كیفن كاساس

الناس  مواطنیھا أنھم قادرون على صیاغة عقود اجتماعیة جدیدة ومبتكرة تربط  لإلظھار  لمثل ھذا اإللحاح على الدیمقراطیات لالستجابة،  
 ً  من تقسیمھم".  بدالً  معا

 : األخرى  الرئیسیةالنتائج 

من انخفاض  ،  ۱۷۳، وعددھا  البلدان التي تم تقییمھا من قبل المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات  نصف  عانت،  ۲۰۲۱نھایة عام    مع  #
 في سمة فرعیة واحدة على األقل من الدیمقراطیة. 

في السنوات الخمس الماضیة.  الدیمقراطیة  من تآكل  ،  دولة  ۱۷ما مجموعھ  ،  الدیمقراطیاتجمیع   یقرب من نصف# في أوروبا، عانى ما  
 الدیمقراطیات ذات األداء العالي.  المئة منب  ٤٦ على  التدنیات وتؤثر ھذه

التعمق  # في  االستبدادیة.  اإلستبداد مستمر  األنظمة  یقرب من نصف جمیع  ما  تفاقم  لقد  القمر  ذ  إ.  وبیالروس وجزر  أفغانستان  شھدت 
ً وكمبودیا ونیكاراغوا  ً   تراجعا  . واسعا

ذات  حتى في الدیمقراطیات   ،طور بطریقة تعكس االحتیاجات واألولویات المتغیرة بسرعة. ھناك تحسن طفیفال تت  الدیمقراطیة یبدو أن  #
 .عاليالمتوسط أو ال مستویات األداء 

ً وفي الختام، یوصي التقریر بسلسلة من اإلجراءات السیاسیة لتعزیز التجدید الدیمقراطي العالمي من خالل تبني عقود اجتماعیة أكثر إنصاف    ا
 الدیمقراطي واالستبداد. واستدامة، إصالح المؤسسات السیاسیة القائمة وتعزیز الدفاعات ضد التراجع 

  
 آسیا والمحیط الھادئ 

في  یعیشون  سكان المنطقة  من    ة ئ المب   ٥٤سوى    لیس ھناك.  قوىالدیمقراطیة تنحسر في آسیا والمحیط الھادئ، في حین أن االستبداد یت   #
من ھؤالء في دیمقراطیة ضعیفة أو متراجعة. وحتى الدیمقراطیات العالیة والمتوسطة    مئةلاب   ۸٥من    ظل دیمقراطیة، ویعیش ما یقرب

 األداء مثل أسترالیا والیابان وتایوان تعاني من تآكل الدیمقراطیة.  

 أفریقیا والشرق األوسط 

تتحسن في نوعیة بلدان  ھناك. والرغم من تحدیات ال تعد وال تحصى، ال تزال أفریقیا قادرة على الصمود في وجھ عدم االستقرار على# 
ً رمن بینھا زامبیا وغامبیا والنیجالدیمقراطیة،   إلعادة    . وللتغلب على الحیز المدني المقید، أتاح العمل المدني في العدید من البلدان فرصا

 وقد تفاوتت النتائج حسب البلد.  ،التفاوض بشأن العقد االجتماعي

في تقدیم    یةال تزال الحركات االحتجاجیة مدفوعة بإخفاقات حكوم  ،االنتفاضات العربیةعلى  آسیا، وبعد مرور أكثر من عقد    غربفي   
 وھي جوانب رئیسیة للعقود االجتماعیة.   ،الخدمات والفرص االقتصادیة

 األمریكتان 

الدیمقراطیات القائمة منذ  ، مما یشیر إلى إضعاف المؤسسات حتى في  األمریكتین  في  من أصل سبع دیمقراطیات متراجعة  # توجد ثالث
 فترة طویلة. 

تكافح الدیمقراطیات لتحقیق التوازن الفعال في البیئات التي تتسم بعدم االستقرار والقلق، ویستمر الشعبویون في كسب األرض مع ركود  #  
 أو تراجع االبتكار والنمو الدیمقراطیین.

،  الشلل السیاسي للكونغرس  قراطیة بعد رئاسة ترامب، ویتضح ذلك من خاللالتھدیدات للدیم  إستمرت،  # في الوالیات المتحدة األمریكیة
 وتراجع الحقوق الراسخة منذ فترة طویلة.  واألغلبیة المضادة، 
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 أوروبا 

أو في تراجع في العدید   راكدةكانت  نوعیة الدیمقراطیة إال أنللحكم في أوروبا،  المھیمنمن أن الدیمقراطیة ال تزال الشكل على الرغم # 
 .  من البلدان

ھذه االنخفاضات  عانت من التآكل في السنوات الخمس الماضیة. وتؤثر  ،دولة  ۱۷ما مجموعھ    في أوربا،  الدیمقراطیات  نصفیقرب من  ما  
 الدیمقراطیات ذات األداء العالي.  المئة منب  ٤٦في حد ذاتھا على 

 

 لحدث عرض التقریرروابط مباشرة  

 : الحدث صفحة 

event-launch-global-2022-democracy-state-media/events/global-ww.idea.int/newshttps://w  

 :ستمارة التسجیل إ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5HmHZipQW_GiQCMYxcLtlUqB0HRqF4wvqfZeRjkN3z_pq

tA/viewform 

 العمال ا جدول 

event-launch-global-2022-democracy-state-media/events/global-https://www.idea.int/news  

 یوتیوب: البث المباشر للحدث على 

https://youtu.be/8rY7JfPLMrk 

 : تابعة على وسائل التواصل االجتماعيالرئیسي للم غالھاشتا

#GSoD2022        و  #RenewSocialContracts 

 .مع بعض النتائج الرئیسیةوالفیدیوھات الصور  تنزیل باإلمكان 

 

 

 ستفسارات وسائل اإلعالم إ

 زامورا متاح إلجراء مقابالت نصیة ومرئیة.-األمین العام للمؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات كیفن كاساس

ً  متاحین نوقلیمی خبراؤنا اإل    للتحدث إلى وسائل اإلعالم.  أیضا

 :ـ بـ لالستفسارات اإلعالمیة، یرجى االتصال

 a.scrutton@idea.int : تن، رئیس قسم االتصاالت وإدارة المعرفةاألیستر سكر 

 211098 707 46 00ھاتف:   

 

 

 

 

https://www.idea.int/news-media/events/global-state-democracy-2022-global-launch-event
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5HmHZipQW_GiQCMYxcLtlUqB0HRqF4wvqfZeRjkN3z_pqtA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5HmHZipQW_GiQCMYxcLtlUqB0HRqF4wvqfZeRjkN3z_pqtA/viewform
https://www.idea.int/news-media/events/global-state-democracy-2022-global-launch-event
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F8rY7JfPLMrk&data=05%7C01%7CM.Santillana%40idea.int%7Cc60ff728fd2c4bd4521508dabcc4d6f3%7C40f2f3b3295a4dc3b356e57f3a7d4759%7C0%7C0%7C638029850853978175%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eXqwL3G0LaeuyFApjrg2IwAkFfjkaQB%2BkUtY6s%2Bu3Cw%3D&reserved=0
https://drive.google.com/drive/folders/1XegsoOZXE6q5YHBy8-YDZWJNC0n2Lg91?usp=share_link
https://www.idea.int/news-media/media-resources
mailto:a.scrutton@idea.int
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 المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات 

 اــــــــھن الدولیة، المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واإلنتخابات،المنظمة الحكومیة یمكن االطالع على مزید من المعلومات حول 

  حید وتفویض  ولھا    ،دولة عضو  ۳٤منظمة حكومیة دولیة تضم    يھ)  International IDEA( المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واإلنتخابات  
اطیة  لدعم الدیمقراطیة والنھوض بھا في جمیع أنحاء العالم. وتساھم المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات في النقاش العام حول الدیمقر

  وتساعد في تعزیز العملیة واإلصالحات والمؤسسات والجھات الفاعلة التي تبني الدیمقراطیة وتدفعھا وتحمیھا مع التركیز على العملیات 
والشمول في    جتماعيالنوع اإلتعمیم مراعاة منظور  سعى لن االنتخابیة وبناء الدستور وتقییم الدیمقراطیة والمشاركة والتمثیل السیاسیین. و

 الصراعات والتنمیة المستدامة.   حساسیة جمیع أعمالنا، و

العالمیة الموثوقة للبیانات والتحلیالت حول صحة الدیمقراطیة في  تعد المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات واحدة من أكثر المصادر  
 جمیع أنحاء العالم. 

 

 معنا!  تواصل

      www.idea.int لمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقع:

   https://www.facebook.com/InternationalIDEA : الفیس بوك

  Ahttps://twitter.com/Int_IDEتویتر: 

    idea-https://www.linkedin.com/company/international :لینكدإن

 

 

https://www.idea.int/sites/default/files/international-idea-at-a-glance-2022-ar.pdf
http://www.idea.int/
https://www.facebook.com/InternationalIDEA
https://twitter.com/Int_IDEA
https://twitter.com/Int_IDEA
https://twitter.com/Int_IDEA
https://www.linkedin.com/company/international-idea

