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٢٠١٩

مقدمة

مقدم ـ ـ ــة
الديمقراطيــة عليلــة ووعدهــا بحاجــة إىل إحيــاء .لقــد باتــت قيمــة
الديمقراطيــة واســتدامتها ومســتقبلها اليــوم ،يف احلقيقــة ،موضــع خــاف
أكثــر مــن أي وقــت يف التاريــخ احلديــث ،عــى األقــل منــذ ثالثينيــات القــرن
العرشيــن .وعــى الرغــم مــن أن العقــود األربعــة األخــرة شــهدت توســع ًا
واضحــ ًا للديمقراطيــة يف مجيــع أرجــاء العــامل ،فقــد إتســمت الســنوات
األخــرة برتاجعــات يف بنيــة مجيــع األنظمــة الديمقراطيــة ،قديمهــا وحديثهــا
عــى الســواء .ومــع أن فكــرة الديمقراطيــة تواصــل حشــد النــاس يف مجيــع
أنحــاء العــامل ،فــإن ممارســات األنظمــة الديمقراطيــة القائمــة خيبــت رجــاء
الكثــر مــن املواطنــن وأحبطــت املدافعــن عــن الديمقراطيــة.
حيــدث الرتاجــع الديمقراطــي يف بلــدان خمتلفــة وظــروف خمتلفــة.
فالديمقراطيــات اجلديــدة ضعيفــة وهشــة يف الغالــب .وتواجــه حكوماهتــا
وممثلوهــا السياســيون حتــدي بنــاء املؤسســات الديمقراطيــة وتعزيزهــا يف
بيئــات حمــدودة املــوارد .والديمقراطيــات القديمــة تكافــح لضــان تنميــة
إقتصاديــة واجتامعيــة عادلــة ومســتدامة .وترتاجــع نســبة الديمقراطيــات
عاليــة اجلــودة ،والكثــر منهــا يواجــه منافســن شــعبويني ،جيمعــون بــن
إدعــاءات باإلقصــاء وعــدم إحــرام للمبــادئ الديمقراطيــة.
تعــاين كل األنظمــة الديمقراطيــة ،القديمــة منهــا واجلديــدة ،مــن تقلــص
متواصــل يف املجــاالت املدنيــة ،مــن تراجــع احلريــات املدنيــة ،وفــرض
قيــود صارمــة عــى املجتمــع املــدين ،وتقييــد حريــة التعبــر .ويقــدم هــذا
التقريــر عــدد ًا مــن األمثلــة عــى بلــدان قيــدت حكوماهتــا عمــد ًا العمــل
املــدين وأضعفــت آليــات الرقابــة الدســتورية عــى الســلطة التنفيذيــة ،ممــا
أدى إىل تراجــع الديمقراطيــة وتدهــور ســيادة القانــون .ويف بعــض البلــدان،
كان هــذا املــرض شــديد ًا لدرجــة قــاد إىل إهنيــار الديمقراطيــة جزئيـ ًا (مثــل
نيكاراغــوا وباكســتان) أو كليــ ًا (فنزويــا).
وحيــدث تقهقــر الديمقراطيــة احلديــث مــن داخــل النظــام الديمقراطــي:
مــن خــال إصالحــات ترشيعيــة ودســتورية وسياســات تصنعهــا أغلبيــات
منتخبــة ديمقراطيـ ًا .إن إفــراغ الركائــز غــر االنتخابيــة تدرجييـ ًا مــن مضموهنا
يف الديمقراطيــات املرتاجعــة يــؤدي يف هنايــة املطــاف إىل تقويــض املبــادئ
األساســية للديمقراطيــة وهــي الســيطرة الشــعبية واملســاواة السياســية.
ويتزامــن تراجــع الديمقراطيــة مــع صعــود سياســيني وحــركات شــعبوية
جتتــذب أعــداد ًا متزايــدة مــن الناخبــن ،وال ســيام يف أوروبــا وأمريكا الشــالية،
ولكــن أيض ـ ًا يف مناطــق مثــل أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي وآســيا واملحيــط
اهلــادئ ،وإن بأشــكال متفاوتــة تبعـ ًا الختــاف الظــروف الثقافيــة واإلقليمية.
يرتبــط صعــود املامرســة السياســية الشــعبوية بعوامــل ختتلــف حســب
ظــروف كل بلــد ،لكــن هنــاك دوافــع مشــركة بينهــا خيبــة األمــل مــن
األطــراف السياســية التقليديــة؛ وعــدم قــدرة األنظمــة السياســية احلاليــة

عــى معاجلــة املشــكالت االجتامعيــة واالقتصاديــة األساســية؛ والتناقــض
بــن وعــود الديمقراطيــة وبــن مــا يتحقــق فعليــ ًا عــى األرض .يســتغل
الشــعبويون إســتياء املواطنــن مــن تزايــد أوجــه عــدم املســاواة (املتصــورة
أو الفعليــة) ومــن الفســاد وزيــادة اهلجــرة اجلامعيــة (وأيضــ ًا املتصــورة
أو الفعليــة) والبطالــة وتقلــب فــرص التوظيــف ،وزيــادة التحــول نحــو
التكنولوجيــا الرقميــة وأثرهــا عــى هيــاكل ســوق العمــل.
ومــن ســات اخلطــاب الشــعبوي واملامرســة الشــعبوية عــدم إحــرام
مؤسســات املســاءلة التــي تدقــق عمــل احلكومــة وحتمــي التعددية السياســية
وترســخ الديمقراطيــة .هــذا االســتعداد الفطــري للســلطة غــر املقيــدة
حيــول الشــعوبية إىل هتديــد للديمقراطيــة .ولكــن البعــض يقــول أيضــ ًا
إن السياســيني الشــعبويني ســاعدوا يف إدراج قضايــا مهمــة عــى جــدول
األعــال —كالفســاد يف األنظمــة الديمقراطية—والــذي يتعــن مواجهتــه
كــي تســتعيد هــذه األنظمــة رشعيتهــا.
يف الوقــت نفســه ،ثمــة عــدد مــن الــدول الكبــرة ذات النفــوذ الســيايس
واالقتصــادي يف مجيــع مناطــق العــامل تبــدو عصيــة عــى الديمقراطيــة.
وهــذه األنظمــة السياســية ال تســتمر فقــط كبلــدان غــر ديمقراطيــة
(مثــل الصــن ومــر والعربيــة الســعودية) أو أنظمــة هجينــة (مثــل
ســنغافورة) ،بــل بــدأت أيض ـ ًا يف تصديــر نــاذج احلكــم فيهــا إىل بلــدان
أخــرى.
وعــى الرغــم مــن هــذه الصــورة القامتــة ،هنــاك أســباب للتفــاؤل أيض ـ ًا.
فعمليــات التحــول إىل الديمقراطيــة تتواصــل يف أنظمــة سياســية بــدت غــر
ديمقراطيــة هنائيــ ًا أو عالقــة يف املنطقــة الرماديــة بــن الديمقراطيــة والــا
ديمقراطيــة .مــن األمثلــة عــى ذلــك ،غامبيــا يف عــام  2017واالنفتــاح
الديمقراطــي الواعــد يف إثيوبيــا يف عــام  ،2018واالنتقــال إىل الديمقراطيــة
يف عــام  2018يف إثنــن مــن أقــدم األنظمــة اهلجينــة يف العــامل :أرمينيــا
وماليزيــا.
وشــهدت مجيــع أنحــاء العــامل مطالــب شــعبية باإلصــاح الديمقراطــي
تدعمهــا تعبئــة إجتامعيــة قويــة يف بلــدان مثــل اجلزائــر ،أرمينيــا ،هونــغ
كونــغ ،مــر ،روســيا والســودان .كــا عــززت ديمقراطيــات جديــدة مثــل
تيمور-ليشــتي وتونــس ،ومؤخــر ًا غامبيــا ،بعــض مكاســبها الديمقراطيــة.
وأحــد النتائــج الرئيســية هلــذا التقريــر ،هــي أن الديمقراطيــة مل تســفر دوم ـ ًا
عــن النتائــج املســتدامة واملزدهــرة التــي إنتظرهــا كثــرون .فقــد فشــل عــدد
مــن احلكومــات املنتخبــة ديمقراطي ـ ًا يف تقليــص الفســاد إىل حــد كبــر ،أو
تعزيــز املســاواة بــن اجلنســن (النــوع االجتامعــي) ،أو احلــد مــن أوجــه
الــا مســاواة االجتامعيــة والسياســية واالقتصاديــة ،أو إجيــاد فــرص عمــل
وحتقيــق نمــو إقتصــادي.
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مقدمة

ولكــن بيانــات مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة تظهــر أن معظــم
األشــكال اهلجينــة للديمقراطيــة التــي حتــايب االســتبداد واألنظمــة الغــر
ديمقراطيــة ،مل حتقــق عموم ـ ًا نتائــج أفضــل وأكثــر إســتدامة يف السياســات،
مــع بعــض االســتثناءات .وتشــر البيانــات إىل أن األنظمــة الديمقراطيــة
أكثــر اســتعداد ًا إلجيــاد الظــروف الالزمــة للتنميــة املســتدامة مــن األنظمــة
الغــر ديمقراطيــة أو اهلجينــة .فمســتويات املســاواة بــن اجلنســن يف
األنظمــة الديمقراطيــة أعــى عمومــ ًا مــن األنظمــة اهلجينــة أو الغــر
ديمقراطيــة ،وفــرص الوصــول إىل الســلطة السياســية فيهــا أكثــر تكافــؤ ًا،
والفســاد أقــل ،والرفاهيــة أعــى عمومـ ًا ،وغالبـ ًا 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
وبــن الديمقراطيــة .فالعــامل بحاجــة إىل ديمقراطيــة أوســع وأفضــل مــن
أجــل إحيــاء الوعــد الديمقراطــي.
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يف تشرين الثاين/نوفمبر  ،2017أطلقت 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 ملخصا ً لمحتويات اإلصدار الثاين ،الحالة العالمية

للديمقراطية  .2019ويوجز التطورات الديمقراطية يف العقود األربعة الماضية،
فضال ً عن التوجهات قصيرة األمد ،مع التركيز على التطورات الرئيسية منذ

عام .2013

الفصل 1

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

إطار املفاهيم

٢٠١٩

الفصل 1

إطار المفاهيم
تشــكل مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة قاعــدة األدلــة الرئيســية لتقرير
احلالــة العامليــة للديمقراطيــة ،وتوفــر مقياس ـ ًا جديــد ًا وشــام ً
ال للديمقراطيــة
يســتند إىل إطــار تقييــم حالــة الديمقراطيــة الــذي وضعتــه املؤسســة الدوليــة
للديمقراطيــة واالنتخابــات ،وهــو أداة لتقييــم جــودة املامرســة الديمقراطيــة،
صممــت خصيصــ ًا لصانعــي السياســات لتقييــم جــودة الديمقراطيــة
(املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات  .)2008وقــد أعــد كــوادر
املؤسســة هــذه املــؤرشات بدعــم مــن خــراء خارجيــن وبــإرشاف جملــس
إستشــاري يضــم خــراء بارزيــن يف ميــدان قيــاس الديمقراطيــة.

ومــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة أداة كميــة لقيــاس تطــور خمتلــف
جوانــب الديمقراطيــة عــى مــر الزمــن منــذ عــام  1975وحتــى اليــوم،
وترصــد توجهــات هــذا التطــور عــى املســتوى العاملــي واإلقليمــي
والوطنــي .وإطــار املفاهيــم الــذي تقــوم عليــه املــؤرشات (أنظــر الشــكل
 )1-1يرتجــم تعريــف الديمقراطيــة يف املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة
واالنتخابات—الــذي يشــدد عــى الســيطرة الشــعبية عــى صنــع القــرار
العــام وصانعــي القــرار ،واملســاواة بــن املواطنــن يف ممارســة هــذه
الســيطرة—اىل مخــس ســات رئيســية للديمقراطيــة ،حتتــوي بدورهــا عــى

الشكل 1-1

إطار مفاهيم الحالة العالمية للديمقراطية
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الفصل 1

إطار املفاهيم

 16ســمة فرعيــة و 97مــؤرش .وتســتند املــؤرشات إىل  12مصــدر خمتلــف
للبيانــات ،أكربهــا هــو مــروع أنــواع الديمقراطيــة (.)V-Dem
هيــدف إطــار املفاهيــم الــذي تقــوم عليــه مــؤرشات احلالــة العامليــة
للديمقراطيــة واحلالــة العامليــة للديمقراطيــة  2019إىل أن يكــون قابــ ً
ا
للتطبيــق عاملي ـ ًا ومتوافق ـ ًا مــع الرتتيبــات املؤسســية باختــاف أنواعهــا.
وباســتخدام هــذا الفهــم الواســع للديمقراطيــة ،ال تقــدم مــؤرشات
احلالــة العامليــة للديمقراطيــة مــؤرش ًا واحــد ًا شــام ً
ال بمقيــاس واحــد
للديمقراطيــة ينطبــق عــى مجيــع البلــدان .وهــذا النهــج هــو مــا
يميــز مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة عــن منهجيــات أخــرى
لقيــاس الديمقراطيــة ،ويتيــح إجــراء حتليــل وفهــم جلوانــب أكثــر مــن
الديمقراطيــة.
إضافــة لذلــك ،تتميــز مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة عــن املقاييس
األخــرى للديمقراطيــة باتســاع تغطيتهــا الزمانيــة (منــذ عــام  ،1975مــع
حتديثــات ســنوية) واملكانيــة ( 158بلــد ًا)؛ وإدراج مصــادر بيانــات خمتلفــة
واســتخدامها؛ وتوفــر تقديــرات عــدم يقــن تســمح للمســتخدمني بتقييــم
األمهيــة اإلحصائيــة لالختالفــات يف درجــات التصنيــف .وللحصــول
عــى مقارنــة أكثــر تفصيــ ً
ا بــن مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة
واملقاييــس األخــرى ،أنظــر املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات
(2018ب).
تقيــس مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة ســات الديمقراطيــة وســاهتا
الفرعيــة يف كل بلــد ســنوي ًا (بلد-ســنة) .وتــراوح درجــات التصنيــف مــن
القيمــة صفــر ( )0اىل واحــد ( ،)1حيــث يمثــل الصفــر أدنــى إنجــاز يف
العينــة ويمثــل  1أعــى إنجــاز.
تطبــق احلالــة العامليــة للديمقراطيــة  2019تصنيف ـ ًا للنظــام الســيايس عــى
أســاس مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة .وهيــدف التصنيــف إىل
تيســر فهــم املــؤرشات وتعزيــز التحليــل وضــان زيــادة مالئمــة البيانــات
للسياســات .وحتــدد املــؤرشات ثالثــة أنــواع عامـــة مــن األنظمـــة:
(أ) األنظمــة الديمقراطيــة (بمختلــف مســتويات األداء)( ،ب) األنظمــة
اهلجينــة (ج) األنظمــة غــر الديمقراطيــة.
غطــى اإلصــدار األول ملــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة الفــرة
 .2015-1975وجيــري حتديــث البيانــات ســنوي ًا ،ولذلــك يتضمــن
هــذا التقريــر بيانــات حتــى عــام  ،2018ولكــن ليــس  .2019وتغطــي
مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة اآلن  158بلــد ًا .وقــد تقــرر اســتبعاد
البلــدان التــي يقــل عــدد ســكاهنا عــن مليــون نســمة بســبب عــدم إنتظــام
توفــر البيانــات فيهــا.
تغطــي مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة أيضــ ًا ســت مناطــق هــي:
أفريقيــا ،آســيا واملحيــط اهلــادئ ،أوروبــا ،أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي،
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السمات الخمس للديمقراطية يف إطار مفاهيم مؤشرات الحالة
العالمية للديمقراطية
السمة  :1الحكومة 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  :2الحقوق 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 أيضا ً 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  :3تدقيق عمل الحكومة

تقيس هذه السمة الرقابة الفعلية على السلطة التنفيذية .وتشتمل على

ثالث سمات فرعية هي :فاعلية البرلمان ،استقالل القضاء ،نزاهة اإلعالم.
السمة  :4اإلدارة 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  :5العمل 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.

والــرق األوســط وإيــران (يشــار إليهــا يف هــذا التقريــر باســم الــرق
األوســط) ،وأمريــكا الشــالية .ويتبــع تصنيــف البلــدان ضمــن هــذه املناطــق
العامــل اجلغــرايف أساســ ًا ،بيــد أنــه يأخــذ يف االعتبــار أيضــ ًا الروابــط
التارخييــة والثقافيــة ،وال ســيام يف التقســيامت الفرعيــة لتلــك املناطــق .وملزيــد
مــن املعلومــات عــن التعريــف اجلغــرايف للمناطــق يف مــؤرشات احلالــة
العامليــة للديمقراطيــة .أنظــر املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات
(2017أ).
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الفصل 2

النتائج الرئيسية على الصعيد العالمي
يقــدم هــذا الفصــل نظــرة عامــة عــن التطــورات الديمقراطيــة العامليــة يف
العقــود األربعــة املاضيــة ،فض ـ ً
ا عــن وصــف للتوجهــات قصــرة األمــد،
مــع الرتكيــز عــى التطــورات الرئيســية منــذ العــام .2013
توجهات ديمقراطية مشجعة:
أوجه التقدم والفرص المتاحة
يعكــس التحليــل يف احلالــة العامليــة للديمقراطيــة  2019بيانــات مؤرشات
احلالــة العامليــة للديمقراطيــة للفــرة  ،2018-1975والتــي تظهــر
أن انتشــار الديمقراطيــة يتواصــل يف مجيــع أنحــاء العــامل ،مــع اســتمرار

تزايــد عــدد الــدول الديمقراطيــة .وأثبتــت الديمقراطيــة أيضــ ًا قدرهتــا
عــى الصمــود مــع مــرور الوقــت .عــاوة عــى ذلــك ،توفــر األنظمــة
الديمقراطيــة ظروف ـ ًا أفضــل للتنميــة املســتدامة مــن األنظمــة اهلجينــة أو
غــر الديمقراطيــة.
عدد الديمقراطيات مستمر يف التزايد
• •أصبــح العــامل اآلن أكثــر ديمقراطيــة ممــا كان عليــه يف أي وقــت
مــى .يبــن الشــكل  1-2أن أكثــر مــن نصــف بلــدان العــامل (62
يف املئــة ،أو  97بلــد ًا) أصبحــت اآلن دوالً ديمقراطيــة (مقارنــة
بنســبة  26يف املئــة فقــط يف عــام  ،)1975وأن أكثــر مــن نصــف
ســكان العــامل ( 57يف املئــة) يعيشــون اليــوم يف ظــل شــكل مــن

الشكل 1-2

خريطة العالم حسب نوع النظام2018 ،

ﻧﻈﺎم دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ

ﻧﻈﺎم ﻫﺠﻴﻦ

ﻧﻈﺎم ﻏﻴﺮ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ

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

3

الحالة العالمية للديمقراطية 2019

الفصل ٢

معاجلة العلل ،إحياء الوعد

النتائج الرئيسية عىل الصعيد العاملي

أشــكال احلكــم الديمقراطــي ،مقارنــة مــع  36يف املئــة يف عــام
 .1975وقــد انخفضــت نســبة األنظمــة غــر الديمقراطيــة إىل أكثــر
مــن النصــف منــذ عــام  68( 1975يف املئــة مــن البلــدان يف عــام
 1975مقابــل  20يف املئــة فقــط يف عــام ( )2018الشــكلني 2-2
و .)3-2
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السكان الذين يعيشون بحسب نوع النظام2018-1975 ،
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نظام ديمقراطي

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

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

الشكل 3-2

نظام غير ديمقراطي

1985

ﻧﻈﺎم ﻏﻴﺮ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ

1980

ﻧﻈﺎم ﻫﺠﻴﻦ

1975

•

•الديمقراطيــات موجــودة اليــوم يف مجيــع مناطــق العــامل .ففــي أمريكا
الشــالية وأوروبــا ،تشــكل األنظمــة الديمقراطيــة  100يف املئــة و93
يف املئــة مــن البلــدان ،تليهــا مبــارشة أمريــكا الالتينيــة ( 86يف املئــة
مــن البلــدان) .وتضــم أوروبــا أكــر حصــة مــن الديمقراطيــات
يف العــامل ( 39بلــد ًا ،أو  40يف املئــة مــن املجمــوع العاملــي) ،تليهــا
أفريقيــا ( 21يف املئــة و 20بلــد ًا) ،وأمريــكا الالتينيــة والكاريبــي
( 20يف املئــة و 19بلــد ًا) .ويف آســيا ،يســاوي عــدد األنظمــة

أنواع األنظمة2018-1975 ،

ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان

•

•تأسســت أغلبيــة الديمقراطيــات احلاكمــة اليــوم ( 72يف املئــة) بعــد
عــام  1975يف إطــار مــا يســمى املوجــة الثالثــة للديمقراطيــة .وقــد
حتــول أكثــر مــن ثالثــة أربــاع هــذه البلــدان إىل الديمقراطيــة قبــل عــام
( 2000املوجــة الثالثــة املبكــرة) ،يف حــن إنتقــل أقــل مــن ربعهــا بعــد
عــام  .2000أمــا نســبة  28يف املئــة املتبقيــة التــي أنشــئت قبــل عــام
 ،1975فقــد شــهدت حكــ ًا ديمقراطيــ ًا متواصــ ً
ا بــن عــام 1975
واليــوم ،باســتثناء رسي النــكا.

الشكل 2-2

الفصل ٢

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

٢٠١٩

الديمقراطيــة جممــوع عــدد األنظمــة اهلجينــة وغــر الديمقراطيــة
معــ ًا ،بينــا تشــكل الديمقراطيــات يف أفريقيــا والــرق األوســط
أقــل مــن نصــف البلــدان ( 41يف املئــة و 17يف املئــة عــى التــوايل)
(الشــكل .)4-2

•

•لألنظمــة الديمقراطيــة أشــكال وأنــاط كثــرة .فهنــاك  23نمطــ ًا
خمتلفــ ًا مــن األداء بــن األنظمــة الديمقراطيــة يف العــامل وعددهــا
 .97ومــع ذلــك ،فــإن نســبة مئويــة صغــرة منهــا فقــط ( 22يف
املئــة) حتقــق أداء عاليــ ًا يف مجيــع الســات الديمقراطيــة .واجلــزء
األكــر منهــا هــو الديمقراطيــات القديمــة يف شــال وغــرب
أوروبــا ،مــع أهنــا موجــودة أيض ـ ًا يف مجيــع أنحــاء العــامل ،باســتثناء
منطقــة الــرق األوســط .ويعــد األداء املتوســط يف مجيــع الســات
أيضــ ًا أحــد أنــاط األداء املشــرك ،وهــذه الفئــة تضــم  20بلــد ًا
يف العــامل .أمــا الديمقراطيــات املتبقيــة وعددهــا  ،56فأداؤهــا يف
بعــض جوانــب الديمقراطيــة أفضــل مــن بقيــة اجلوانــب ،ويمكــن
تصنيــف أدائهــا ضمــن  21جمموعــة خمتلفــة (الشــكل  .)5-2وهــذا
يعنــي أن الديمقراطيــات يف العــامل ختتلــف مــن حيــث مســتوى األداء
الديمقراطــي وأنامطــه.

تقدم الديمقراطية مستمر يف جميع أنحاء العالم
• •عــدد األنظمــة الديمقراطيــة مســتمر يف التزايــد .وقــد حدثــت هــذه
الزيــادة عــى الرغــم مــن تباطــؤ التوســع الديمقراطــي العاملــي
منــذ منتصــف التســعينيات (أنظــر الشــكل  .)2-2وبالفعــل ،ازداد
عــدد البلــدان الديمقراطيــة مــن  90يف عــام  2008إىل  97يف عــام
 .2018وهــذه البيانــات ال تدعــم بالتــايل فرضيــة املوجــة الثالثــة
'العكســية' للديمقراطيــة (أي إنخفــاض كبــر ومســتمر يف عــدد
الديمقراطيــات).
•

•تواصــل الديمقراطيــة إنتشــارها إىل بلــدان مل يســبق هلــا أن شــهدت
حكــ ًا ديمقراطيــ ًا .ففــي الســنوات العــر املاضيــة (أي منــذ عــام
 ،)2008إنتقــل  11بلــد ًا إىل الديمقراطيــة ألول مــرة يف تارخيهــا.
وحدثــت أربعــة مــن هــذه التحــوالت يف الســنوات األربــع املاضيــة:
بوركينــا فاســو وميانــار يف عــام  ،2015وأرمينيــا وماليزيــا يف عــام
 .2018وتفــوق هــذه التحــوالت مــا حــدث يف العقــد الســابق
وتتســاوى مــع عــدد حتــوالت العقــد األول مــن املوجــة الثالثــة
(.)1985-1975

الشكل 4-2

أنواع األنظمة يف المناطق (العدد والنسبة)2018 ،
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻠﺪان ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

•

•هنــاك تبايــن ديمقراطــي بــن املناطــق الفرعيــة .فأكثــر هــذه املناطــق
ديمقراطيــة يف العــامل هــي أوقيانوســيا ،شــال وغــرب أوروبــا،
جنــوب أوروبــا ورشق أوروبــا الوســطى ،ومجيعهــا ال يتضمــن
ســوى أنظمــة ديمقراطيــة .ومــن املناطــق الفرعيــة التــي توجــد فيهــا
نســبة كبــرة مــن الديمقراطيــات أمريــكا اجلنوبيــة ( 90يف املئــة)،
وأمريــكا الوســطى ( 86يف املئــة) ،ومنطقــة الكاريبــي ( 80يف املئــة)،
وغــرب أفريقيــا ( 73يف املئــة).

النتائج الرئيسية عىل الصعيد العاملي
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0

ﻧﻈﺎم ﻏﻴﺮ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ

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

•

•تزايــد املطالــب الشــعبية بالديمقراطيــة يف بلــدان مل تشــهد حكــ ًا
ديمقراطيــ ًا يف تارخيهــا .ففــي عــام  ،2018أدت االحتجاجــات
واملطالبــة بالتغيــر الديمقراطــي يف أرمينيــا وماليزيا—وكلتامهــا كانــت
نظام ـ ًا هجين ـ ًا—إىل حتــوالت ديمقراطيــة يف هذيــن البلديــن .وتشــر
إحتجاجــات عــام  2019يف 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
إصالحــات ديمقراطيــة توفــر آفاق ـ ًا واعــدة لالنفتــاح الديمقراطــي.

أثبتت الديمقراطية قدرتها على الصمود مع مرور الوقت
• •برهنــت أغلبيــة كبــرة ( 81يف املئــة) مــن الديمقراطيــات يف العــامل
وعددهــا  97عــن قدرهتــا عــى الصمــود ،حيــث حافظــت عــى
وضعيتهــا الديمقراطيــة باســتمرار منــذ عــام  1975أو منــذ حتوهلــا إىل
الديمقراطيــة (الشــكل .)6-2
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الشكل 5-2

أنماط األداء الديمقراطي على مستوى العالم يف عام 2018
الحكومة
التمثيلية

مرتفع

متوسط

الحقوق
األساسية

مراقبة
عمل الحكومة

اإلدارة
غير المتحيزة

منخفض

مالحظة :توزيع وأنماط أداء ديمقراطيات العالم ( 97بلداً) .تشير األعمدة الزرقاء على اليسار إىل عدد البلدان يف كل نمط أداء.
المصدر :المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ،مؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية (2019أ).>http://www.idea.int/gsod-indices< ،
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٢٠١٩

الشكل 6-2

نسبة البلدان ذات الصمود الديمقراطي2018-1975 ،

٪١٩
) ١٨ﺑﻠﺪ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ(

٪٨١
) ٧٩ﺑﻠﺪ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ(

دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت ﻲﻓ ﻋﺎم  ٢٠١٨ﺷﻬﺪت واﺣﺪة أو أ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻲﻓ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  ١٩٧٥اﻰﻟ ٢٠١٨
دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺎت ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة
المصــدر :المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات ،مؤشــرات الحالــة العالميــة للديمقراطيــة (2019أ)،
<.>http://www.idea.int/gsod-indices

•

•أظهــرت الديمقراطيــات القديمــة صمــود ًا ديمقراطيــ ًا أكــر مــن
ديمقراطيــات املوجــة الثالثــة .فقبــل عــام  ،1975كان هنــاك  28بلــد ًا
ديمقراطيــ ًا يف العــامل ،عندمــا بــدأت املوجــة الثالثــة للديمقراطيــة.
وقــد انتكســت عمليــة التحــول يف بلديــن منهــا فقــط :رسي النــكا،
التــي عــادت إىل الديمقراطيــة يف عــام  ،2015وفنزويــا ،وهــي البلــد
الوحيــد الــذي شــهد تراجعــ ًا ديمقراطيــ ًا تدرجييــ ًا طــوال العقديــن
املاضيــن وأمســى بلــد ًا غــر ديمقراطــي يف عــام .2017

•

•أثبتــت ديمقراطيــات املوجــة الثالثــة قدرهتــا عــى الصمــود نســبي ًا،
وإن بدرجــة أقــل مــن الديمقراطيــات القديمــة .فمــن بــن  83بلــد ًا
حتولــت إىل الديمقراطيــة بعــد عــام  ،1975حافــظ أكثــر مــن نصفهــا
(  64يف املئــة) عــى حكــم ديمقراطــي باســتمرار .ومــن ديمقراطيــات
املوجــة الثالثــة ،حافــظ  76يف املئــة عــى حكــم ديمقراطــي باســتمرار
منــذ حتوهلــا إىل الديمقراطيــة.

•

•عــاد إىل الديمقراطيــة أكثــر مــن نصــف البلــدان ( 56يف املئــة)
التــي شــهدت إهنيــار ًا ديمقراطيــ ًا جزئيــ ًا أو كليــ ًا بعــد عــام
.1975

الديمقراطية عامل تمكين للتنمية المستدامة
تنظــر املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات إىل الديمقراطيــة
بوصفهــا تطلعــ ًا إنســاني ًا عامليــ ًا وهدفــ ًا يســتحق الســعي إىل حتقيقــه

بســبب قيمتــه اجلوهريــة للمجتمعــات .ومــع ذلــك ،فإهنــا تعتقــد أيضــ ًا
أن للديمقراطيــة قيمــة مفيــدة ،بوصفهــا عامــل متكــن للتنميــة املســتدامة
(املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات 2018أ.)9-5 :
يقــدم تقريــر احلالــة العامليــة للديمقراطيــة  2019بعــض الدعــم
هلــذا الــرأي ،ولكنــه يقــر بــرورة إجــراء بحــوث إضافيــة تتجــاوز
اإلحصــاءات الوصفيــة الستكشــاف متــى وكيــف ويف ظــل أي ظــروف
يمكــن أن تــؤدي الديمقراطيــة إىل نتائــج إجتامعيــة واقتصاديــة وبيئيــة
أكثــر إســتدامة .وتقــر املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات
بــأن نــوع النظــام ليــس ســوى أحــد العوامــل التــي تؤخــذ يف االعتبــار
عنــد حتديــد نتائــج التنميــة املســتدامة ،وبالتــايل فهــو ليــس رشط ـ ًا كافي ـ ًا
هلــذا التحديــد .والواقــع أن عــدد ًا مــن الديمقراطيــات لدهيــا مســتويات
ضعيفــة مــن التنميــة املســتدامة .وهلــذا الســبب ،ال يؤكــد تقريــر
احلالــة العامليــة للديمقراطيــة  2019وجــود صلــة ســببية مبــارشة بــن
الديمقراطيــة والتنميــة املســتدامة.
ولكــن مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة تقــدم بعــض الدعــم
لالدعــاءات التاليــة بشــأن االرتبــاط بــن الديمقراطيــة وبعــض جوانــب
التنميــة املســتدامة:
•

•تتفــوق الديمقراطيــات عمومـ ًا يف أدائهــا عــى األنظمــة اهلجينــة وغــر
الديمقراطيــة يف جوانــب ال تعتــر عمومــ ًا أساســية للديمقراطيــة.
يتضمــن إطــار احلالــة العامليــة للديمقراطيــة عــدد ًا مــن اخلصائــص
الديمقراطيــة يفــوق مــا تتضمنــه األطــر األخــرى للديمقراطيــة ،بــا
يف ذلــك جوانــب ترتبــط بالتنميــة االجتامعيــة والبرشيــة واالقتصاديــة
مثــل الرعايــة األساســية ،الوصــول إىل العدالــة ،املســاواة بــن
اجلنســن ،املســاواة بــن فئــات املجتمــع وغيــاب الفســاد .ويف تعاريــف
أخــرى للديمقراطيــة ،كثــر ًا مــا ينظــر إىل هــذه األبعــاد عــى أهنــا نتائج
للديمقراطيــة ،وليــس جــزء ًا مــن خصائصهــا (مونــك  .)2016ومــع
أن العديــد مــن األنظمــة اهلجينــة واألنظمــة غــر الديمقراطيــة تظهــر
أدا ًء جيــد ًا يف هــذه اجلوانــب ،فإهنــا هــي االســتثناء وليــس القاعــدة.
وال تعــد الديمقراطيــة رشطــ ًا كافيــ ًا لــأداء العــايل ،وال يعتــر أداء
مجيــع الديمقراطيــات جيــد ًا يف هــذه اجلوانــب .ومــع ذلــك ،فــإن
أداء الديمقراطيــات يكــون عــى األرجــح أفضــل مــن أداء األنظمــة
اهلجينــة أو غــر الديمقراطيــة.

•

•حتقــق األنظمــة الديمقراطيــة عــى العمــوم أدا ًء يف احلقــوق األساســية
(كالوصــول إىل العدالــة وتوفــر احلريــات املدنيــة واحلقــوق
االجتامعيــة واملســاواة) أفضــل مــن أداء األنظمــة اهلجينــة وغــر
الديمقراطيــة (أنظــر اجلــدول  .)1-2فجميــع البلــدان ذات
املســتويات العاليــة مــن احلقــوق األساســية هــي بلــدان ديمقراطيــة.
وعــى العكــس ،يســجل  59يف املئــة مــن األنظمــة غــر الديمقراطيــة
مســتويات متدنيــة مــن احلقــوق األساســية .وال توجــد ســوى
ديمقراطيتــن يف العــامل لدهيــا مســتويات متدنيــة مــن احلقــوق
األساســية :هايتــي وتركيــا.
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الفصل ٢

معاجلة العلل ،إحياء الوعد

النتائج الرئيسية عىل الصعيد العاملي

•

•كمعــدل عــام ،حتقــق الديمقراطيــات مســتويات أعــى مــن األنظمــة
اهلجينــة وغــر الديمقراطيــة يف جمــال املســاواة بــن اجلنســن (أنظــر
اجلــدول  .)1-2فجميــع البلــدان التــي ترتفــع فيهــا مســتويات
املســاواة بــن اجلنســن هــي دول ديمقراطيــة ،بينــا ال تتحقــق هــذه
املســتويات يف الــدول غــر الديمقراطيــة ماعــدا روانــدا .ونصــف
الــدول غــر الديمقراطيــة لدهيــا مســتويات ضعيفــة مــن املســاواة بــن
اجلنســن ،بينــا هنــاك ثــاث ديمقراطيــات فقــط (العــراق وبابــوا
غينيــا اجلديــدة وتركيــا) لدهيــا مســتويات ضعيفــة مــن املســاواة بــن
اجلنســن.

•

•ويف جمــال الرعايــة األساســية( ،وهــي وفــق مــؤرشات احلالــة العامليــة
للديمقراطيــة جتمــع بــن مــؤرشات التغذيــة ،حمــو األميــة ،العمــر
املتوقــع واملســاواة يف الصحــة) والتنميــة البرشيــة (أنظــر برنامــج األمــم
املتحــدة اإلنامئــي ،)2018 ،حتقــق الديمقراطيــات كمعــدل عــام،
مســتويات أعــى مــن األنظمــة غــر الديمقراطيــة أو األنظمــة اهلجينــة
(أنظــر اجلــدول  .)1-2ويوجــد لــدى قرابــة نصــف ديمقراطيــات
العــامل ( 48يف املئــة) مســتويات عاليــة مــن الرعايــة األساســية .يف حــن
ال يتحقــق ذلــك ســوى يف  28يف املئــة مــن األنظمــة غــر الديمقراطيــة
و 11يف املئــة مــن األنظمــة اهلجينــة.

•

•تتمثــل الســمة الديمقراطيــة التــي ترتبــط بأعــى صفــات الرعايــة
األساســية والتنميــة البرشيــة يف غيــاب الفســاد .وبعبــارة أخــرى ،كلــا
إســترشى الفســاد يف البلــد ،زاد إحتــال إنخفــاض مســتويات التنميــة
البرشيــة والعكــس صحيــح.

•

•وكمعــدل عــام ،تقــل كثــر ًا مســتويات الفســاد يف الديمقراطيــات عــن
مســتوياته يف األنظمــة غــر الديمقراطيــة واهلجينــة (أنظــر اجلــدول
 .)1-2فأكثــر مــن ثلثــي الــدول غــر الديمقراطيــة ( 78يف املئــة)
تســجل مســتويات عاليــة مــن الفســاد ،واألمــر نفســه ينطبــق عــى  64يف
املئــة مــن األنظمــة اهلجينــة ،يف حــن ال توجــد مســتويات منخفضــة مــن
الفســاد يف أي نظــام غــر ديمقراطــي .وحقيقــة أن نظامـ ًا هجينـ ًا واحــد ًا
فقــط (ســنغافورة) يســجل مســتويات منخفضــة مــن الفســاد ،تؤكــد أن
ســنغافورة تشــكل االســتثناء وليــس القاعــدة .وباملقارنــة ،فــإن  25يف
املئــة فقــط مــن الديمقراطيــات تســجل مســتويات عاليــة مــن الفســاد.

وفقــ ًا ملــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة وبعــض الدراســات
األكاديميــة ،خيتلــف األداء االقتصــادي والبيئــي أيض ـ ًا تبع ـ ًا لنــوع النظــام،
عــى الرغــم عــدم إحتــواء تقريــر احلالــة العامليــة للديمقراطيــة  2019عــى
مــا يثبــت وجــود صلــة ســببية مبــارشة لذلــك:
•

الجدول 1-2

متوسط درجات األداء حسب نوع النظام وجوانب الديمقراطية،
2018
معدل درجات مؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية
السمة

األنظمة
الديمقراطية
(العدد = )97

األنظمة الهجينة
(العدد = )28

األنظمة غير
الديمقراطية
(العدد = )32

الحقوق
األساسية

0.69

0.50

0.37

المساواة بين
الجنسين

0.64

0.51

0.44

الرعاية األساسية

0.68

0.50

0.57

غياب الفساد

0.54

0.37

0.30

مؤشر التنمية
البشرية
()UNDP

0.74

0.62

0.66

مالحظــة :تعــود أرقــام مؤشــر التنميــة البشــرية إىل عــام  ،2017ولــم تــدرج يف مجموعــة بيانــات الحالــة العالميــة
للديمقراطيــة .يــدل اللــون األخضــر علــى أعلــى الدرجــات.
المصــدر :المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات ،مؤشــرات الحالــة العالميــة للديمقراطيــة (2019أ)،
<>http://www.idea.int/gsod-indices؛ برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ ،مؤشــر التنميــة البشــرية،2018 ،
<.>http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
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•تبــن مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة أن الديمقراطيــات
ذات املســتويات العاليــة واملتوســطة مــن احلكومــة التمثيليــة حققــت
معــدالت نمــو يف الناتــج اإلمجــايل املحــي يف املــدى الطويــل أعــى
مــن معــدالت األنظمــة غــر الديمقراطيــة ذات املســتويات املنخفضــة
مــن احلكومــة التمثيليــة (أنظــر اجلــدول  .)2-2كــا تبــن أن التحــول
مــن نظــام غــر ديمقراطــي إىل نظــام ديمقراطــي يزيــد نصيــب الفــرد
مــن الناتــج اإلمجــايل املحــي بنحــو  20يف املئــة عــى مــدى  25ســنة،

الجدول 2-2

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

مستوى الحكومة التمثيلية

متوسط نصيب الفرد من
إجمايل الناتج المحلي بالقيمة
الحالية للدوالر األمريكي

الزيادة

عام 1975

عام 2018

ضعيف

1,490

7.000

 5مرات

متوسط

1,031

13,105

 13مرة

عايل

5,812

49,789

 9مرات

المصــدر :المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات ،مؤشــرات الحالــة العالميــة للديمقراطيــة (2019أ)،
<>http://www.idea.int/gsod-indices؛ البنــك الــدويل ،مؤشــرات التنميــة العالميــة2018 ،أ،
<.>https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators

الفصل ٢

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

النتائج الرئيسية عىل الصعيد العاملي

٢٠١٩

مقارنــة بمســتويات الدخــل يف البلــدان التــي ظلــت غــر ديمقراطيــة
(أســيموغلو وآخــرون .)48 :2019
•

•األنظمــة الديمقراطيــات أفضــل ملامرســة األعــال .فهــي توفــر بيئــة
أفضــل لألعــال وحتمــي حقــوق امللكيــة بفاعليــة أكــر مــن األنظمــة
األخــرى .ويبلــغ متوســط الدرجــات يف مــؤرش البنــك الدويل لســهولة
ممارســة األعــال (البنــك الــدويل 2018ب)  67درجــة يف األنظمــة
الديمقراطيــة ،مقابــل  53يف األنظمــة اهلجينــة و ٥٤يف األنظمــة غــر
الديمقراطيــة (أنظــر الشــكل  .)7-2كــا أن نــوع النظــام مهــم عنــد
رصــد عوامــل أخــرى يف التحليــل اإلحصائــي.

•

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

الشكل 7-2

لصحــة اإلنســان مــن الــرر البيئــي واحلفــاظ عــى األنظمــة البيئيــة
احليويــة .ولكــن هــذا الفــارق يفقــد أمهيتــه عنــد رصــد مســتويات
الدخــل (ويندلنــغ وآخــرون .)2018

توجهات ديمقراطية مقلقة :التحديات

عــى الرغــم مــن اإلنجــازات الديمقراطيــة املهمــة يف معظــم مناطــق العــامل،
والزيــادة املســتمرة يف عــدد الديمقراطيــات عــى عكــس فرضيــة املوجــة
الثالثــة 'العكســية' للديمقراطيــة ،هنــاك عالمــات أخــرى مقلقــة عــن
تــآكل الديمقراطيــة .وتتجســد هــذه احلالــة بعــدد مــن التحديــات ،مثــل
تــدين جــودة املامرســة الديمقراطيــة يف كل مــن الديمقراطيــات القديمــة
وديمقراطيــات املوجــة الثالثــة والتحديــات النامجــة عــن صعوبــات
تلبيــة توقعــات املواطنــن عــى صعيــد األداء الديمقراطــي واالجتامعــي
واالقتصــادي اجليــد واملنصــف.
ال يزال األداء الديمقراطي ضعيفا ً

متوســط ســهولة ممارســة األعمــال حســب نــوع النظــام،
2018

•

•ال يــزال أداء الديمقراطيــة وجــودة ممارســتها يف العديــد مــن
ديمقراطيــات املوجــة الثالثــة يتســان بالضعــف ،كــا أن نســبة
الديمقراطيــات الضعيفــة آخــذة يف االزديــاد .وتصنــف باعتبارهــا
ضعيفــة كل ديمقراطيــة تســجل درجــة منخفضــة يف واحــدة عــى
األقــل مــن ســات الديمقراطيــة .وتتســم هــذه الديمقراطيــات بضعف
املؤسســات والعمليــات واملامرســات الديمقراطيــة الرســمية وغــر
الرســمية .وقــد زادت نســبة الديمقراطيــات الضعيفــة يف العقــد املايض
مــن  20يف املئــة يف عــام  2008إىل  25يف املئــة يف عــام ( 2018أنظــر
الشــكل  .)8-2وقــد حتــول قرابــة نصــف هــذه الديمقراطيــات (13
بلــد ًا) إىل الديمقراطيــة بــن عامــي  1975و ،2000ولكنهــا ظلــت يف
حالــة مــن اهلشاشــة الديمقراطيــة وعرضــة لالهنيــار ،يف حــن إنتقلــت
الباقيــة ( 11بلــد ًا) وهــي أقــل بقليــل مــن النصــف ،إىل الديمقراطيــة
بعــد عــام .2000

•

•أفريقيــا هــي املنطقــة التــي تضــم أكــر عــدد مــن الديمقراطيــات
الضعيفــة .ولكــن الديمقراطيــات الضعيفــة موجــودة يف مجيــع مناطــق
العــامل :أربــع يف كل مــن أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي ،وأوروبــا؛
وثــاث يف آســيا واملحيــط اهلــادئ؛ واثنتــان يف الــرق األوســط (أنظــر
اجلــدول .)3-2

•

•تــرز الزيــادة يف نســبة البلــدان ذات األداء الديمقراطــي الضعيــف
بشــكل خــاص يف ســات احلقــوق األساســية ،املســاواة بــن فئــات
املجتمــع ،مشــاركة املجتمــع املــدين واملشــاركة االنتخابيــة .ويتجــى
تراجــع احلقــوق األساســية بشــكل خــاص يف جمــاالت الوصــول
إىل العدالــة واحلريــات املدنية—ومعظمهــا يتعلــق بحريــة تكويــن
اجلمعيــات والتجمــع والســامة واألمــن الشــخصيني ،ولكــن
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مالحظــة :تقــارن درجــة ســهولة ممارســة األعمــال بيــن االقتصــادات مــن حيــث أفضــل الممارســات التنظيميــة.
وتتــراوح درجــات عــام  2018يف بلــدان مؤشــرات الحالــة العالميــة للديمقراطيــة بيــن  20و ،87حيــث الدرجــة األعلــى
تعنــي أداء أفضــل.
المصــادر :المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات ،مؤشــرات الحالــة العالميــة للديمقراطيــة (2019أ)،
< .>http://www.idea.int/gsod-indicesالبنــك الــدويل ،ســهولة ممارســة األعمــال،2018 ،
<.>https://www.doingbusiness.org/en/data/doing-business-score
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الفصل ٢

معاجلة العلل ،إحياء الوعد

النتائج الرئيسية عىل الصعيد العاملي

الجدول 3-2

الشكل 8-2

الديمقراطيات ذات األداء الضعيف والضعيف جداً2018 ،

نســب البلــدان ذات األداء الضعيــف يف واحــدة علــى األقــل مــن ســمات
الديمقراطية2018-1975 ،

المنطقة

ديمقراطيات ذات أداء ضعيف

ديمقراطيات ذات أداء
ضعيف جدا ً

أفريقيا

بوركينا فاسو،
كوت ديفوار ،غامبيا،
كينيا ،ليبريا ،مايل،
نيجيريا ،السنغال ،تونس

غينيا-بيساو،
مدغشقر

آسيا والمحيط
الهادئ
أوروبا
أمريكا
الالتينية
والكاريبي
الشرق األوسط
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•

•تزايــد حــاالت إعــادة التحــول إىل الديمقراطيــة يشــر إىل هشاشــة
الديمقراطيــة يف عــدد مــن ديمقراطيــات املوجــة الثالثــة .ففــي الفــرة
 ،2018-2007حدثــت  19عمليــة حتــول مــن هــذا القبيــل—أي
أكثــر مــن ضعــف عددهــا يف العقــد الســابق (أنظــر الشــكل .)9-2
ومجيعهــا كانــت يف بلــدان إنتقلــت إىل الديمقراطيــة بعــد عــام ،1975

1985

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

أيض ـ ًا بدرجــة أقــل يف جمــال حريــة التعبــر وحريــة الديــن .ومنــذ
عــام  ،2016شــهدت نســبة البلــدان ذات األداء الضعيــف يف
االنتخابــات النظيفــة زيــادة طفيفــة (مــن  20يف املئــة إىل  23يف املئــة
مــن البلــدان).
الديمقراطية ال تزال هشة يف بعض السياقات االنتقالية
• •حافظــت أغلبيــة البلــدان التــي انتقلــت إىل الديمقراطيــة بعــد عــام
 1975عــى وضعيتهــا الديمقراطيــة بــدون إنقطــاع .مــع ذلــك،
شــهد نحــو  36يف 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 ( 17بلــد ًا)
إىل الديمقراطيــة فيــا بعــد (وصنفــت ديمقراطيــات هشــة) ،يف حــن
ظلــت البقيــة ( 13بلــد ًا) إمــا أنظمــة هجينــة أو غــر ديمقراطيــة.

1980

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

1975

مالحظــة :األداء الضعيــف هــو تســجيل درجــة منخفضــة يف واحــدة علــى األقــل مــن ســمات الديمقراطيــة
(إال إذا كانــت درجــة األداء عاليــة يف جميــع الســمات األر بــع المتبقيــة) ،أمــا األداء الضعيــف جــدا ً فهــو تســجيل درجــة
منخفضــة يف ســمتين علــى األقــل.

نسبة الديمقراطيات التي لديها على األقل سمة واحدة منخفضة

وشــهدت إهنيــار ًا ديمقراطي ـ ًا جزئي ـ ًا (إىل نظــام هجــن) أو كام ـ ً
ا (إىل
نظــام غــر ديمقراطــي) ثــم عــادت إىل الديمقراطيــة .ومــن أحــدث
األمثلــة رسي النــكا ( ،)2015هايتــي ( ،)2016غامبيــا ()2017
ولبنــان ( .)2018ولذلــك ،مــع أن العــامل ال يــزال يشــهد زيــادة كميــة
يف عــدد البلــدان الديمقراطيــة ،فــإن جــودة العديــد منهــا ال تــزال
متدنيــة ومعرضــة لالنتــكاس.
•

•مــرت أغلبيــة البلــدان التــي شــهدت إنتكاســات ديمقراطيــة جزئيــة أو
كاملــة بتجربــة واحــدة فقــط مــن هــذا القبيــل .بيــد أن تســعة مــن أصل
 30حالــة شــهدت إنتكاســات عــدة منــذ عــام  ،1975وعــاد أربعــة
منهــا (غينيا–بيســاو ،هايتــي ،نيبــال ورسي النــكا) إىل الديمقراطيــة
(يالحــظ أيضـ ًا أن غينيا-بيســاو وهايتــي مهــا ديمقراطيتــان ضعيفتــان
أيضـ ًا) .وهنــاك ســتة بلــدان عانــت مــن إنتكاســات ديمقراطيــة ســابقة
(بنغالديــش ،نيكاراغــوا ،النيجــر ،زامبيــا ومؤخــر ًا باكســتان) ظلــت
يف حالــة هجينــة ،بينــا 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
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٢٠١٩

أفريقيــا ،ولكــن هنــاك أيضـ ًا ديمقراطيــات هشــة يف أمريــكا الالتينيــة
والكاريبــي ،وأوروبــا وآســيا واملحيــط اهلــادئ كلهــا .ويعــد ثلثــي
الديمقراطيــات اهلشــة مــن ديمقراطيــات املوجــة الثالثــة املبكــرة
(أي إنتقلــت إىل الديمقراطيــة قبــل عــام  ،)2000والبقيــة مــن
ديمقراطيــات املوجــة الثالثــة التــي حتولــت إىل الديمقراطيــة بعــد عــام
.2000
•

الشكل 9-2

االنتقال إىل الديمقراطية للمرة األوىل مقابل إعادة االنتقال ،يف الفترة
2018-1976
35

•ثمــة ترابــط وثيــق بــن ضعــف الديمقراطيــة وهشاشــتها .فثلثــا
الديمقراطيــات اهلشــة ( 12مــن أصــل ( )18أي التــي شــهدت
إنتكاســات غــر ديمقراطيــة) هــي أيض ـ ًا ديمقراطيــات ضعيفــة
األداء .وقــد شــهد نصفهــا إنقطاعــ ًا واحــد ًا غــر ديمقراطــي
عــى األقــل منــذ التحــول األول إىل الديمقراطيــة ،ويمكــن
وصــف إســتقرار الديمقراطيــة فيهــا باهلــش .ورغــم أن النســبة
األكــر مــن تلــك الديمقراطيــات الضعيفــة ومنخفضــة اجلــودة
واهلشــة توجــد يف أفريقيــا ،فإهنــا موجــودة أيضــ ًا يف أمريــكا
الالتينيــة والكاريبــي ،وأوروبــا (أنظــر اجلــدول .)4-2
فضعــف الديمقراطيــة وتــدين جــودة ممارســتها جيعــان النظــام
الديمقراطــي أكثــر عرضــة للرتاجــع أو االنتكاســة اجلزئيــة (إىل
نظــام هجــن) أو الكاملــة (إىل نظــام غــر ديمقراطــي) ،ممــا يعــزز
هشاشــتها الديمقراطيــة.

25

20
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10

ﻋﺪد ﻣﺮات )إﻋﺎدة( اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻰﻟ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ

تآ كل الديمقراطية يف تزايد
• •شــهدت نســبة الديمقراطيــات التــي تعــاين مــن تــآكل ديمقراطــي
زيــادة مطــردة يف العقــود املاضيــة ،وزادت بأكثــر مــن الضعــف
يف العقــد املــايض مقارنــة بالعقــد الســابق لــه (الشــكل .)10-2
وتعــرف مــؤرشات احلالة العامليــة للديمقراطيــة تــآكل الديمقراطية
بأنــه تدهــور كبــر إحصائيــ ًا يســتمر مخــس ســنوات ،يف ســمة
فرعيــة ديمقراطيــة واحــدة عــى األقــل يف الــدول الديمقراطيــة.

30

5

1986−1995 1996−2006 2007−2018

1976−1985

0

إﻧﺘﻘﺎل إﻰﻟ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻷول ﻣﺮة

إﻋﺎدة إﻧﺘﻘﺎل إﻰﻟ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ

مالحظــة :شــهد بعــض البلــدان تجــارب عــدة يف إعــادة االنتقــال خــال عقــد واحــد مــن الزمــن ،وبالتــايل حســبت أ كثــر
مــن مــرة .واالنتقــال ألول مــرة يعنــي تحــول البلــد إىل الديمقراطيــة بعــد عــام  1975ألول مــرة يف تاريخــه .أمــا إعــادة
االنتقــال فتعنــي أن البلــد تحــول إىل الديمقراطيــة بعــد عــام  ،1975وشــهد إنتكاســة جزئيــة أو كاملــة للديمقراطيــة
ثــم عــاد إىل الديمقراطيــة.
المصــدر :المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات ،مؤشــرات الحالــة العالميــة للديمقراطيــة (2019أ)،
<.>http://www.idea.int/gsod-indices

جدول 4-2
الديمقراطيات الهشة والضعيفة2018 ،
مزيج من الهشاشة والضعف

أفريقيا

هشة وضعيفة

غامبيا ،كينيا،
مايل ،نيجيريا،

هشة جدا ً وضعيفة

غينيا-بيساو

هشة وضعيفة جدا ً

مدغشقر

أوروبا

أمريكا الالتينية
والكاريبي

الشرق األوسط

جورجيا

جمهورية الدومينيكان،
هندوراس

لبنان

تركيا

هشة جدا ً وضعيفة جدا ً

هايتي

مالحظة :ديمقراطيات ضعيفة وهشة معا ً وفق التعريف الوارد ضمن الشرح.
المصدر :المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ،مؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية (2019أ).>http://www.idea.int/gsod-indices< ،
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الفصل ٢
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وقــد حيــدث التــآكل الديمقراطــي يف مســتويات خمتلفــة مــن
التطــور الديمقراطــي.
•

•يف عــام  ،2018شــهد نصــف الديمقراطيــات يف العــامل ( 50يف املئــة)
تــآك ً
ال ديمقراطيــ ًا ،بتدهــور ســمة فرعيــة واحــدة عــى األقــل مــن
ســات الديمقراطيــة ،وشــهد  15يف املئــة تدهــور ًا يف ثــاث ســات
فرعيــة أو أكثــر.

•

•يعيــش أكثــر مــن نصــف ســكان العــامل ( 43يف املئــة) يف بلــدان
شــهدت شــك ً
ال مــن أشــكال التــآكل الديمقراطــي يف الســنوات
اخلمــس األخــرة.

•

•املناطــق التــي تضــم أكــر نســبة مــن الديمقراطيــات التــي تشــهد
تــآك ً
ال ديمقراطيــ ًا هــي أمريــكا الشــالية وآســيا واملحيــط اهلــادئ
وأوروبــا (أنظــر الشــكل  .)11-2يطــال تــآكل الديمقراطيــة أكثــر
مــن نصــف ديمقراطيــات هــذه املناطــق ،وأقــل قليــ ً
ا مــن نصــف
مجيــع الديمقراطيــات يف أفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة ( 43يف املئــة و42
يف املئــة عــى التــوايل) (الشــكل  .)11-2وقــد شــهد قرابــة نصــف

الشكل 10-2

الديمقراطيــات القديمــة ( 48يف املئــة) وديمقراطيــات املوجــة الثالثــة
( 53يف املئــة) تــآكال ديمقراطيــ ًا يف الســنوات اخلمــس األخــرة.
ويبلــغ عــدد الديمقراطيــات التــي شــهدت أعــى درجــات التــآكل،
مــن حيــث عــدد الســات الفرعيــة الديمقراطيــة يف الســنوات اخلمــس
املاضيــة ،ســت مــن املوجــة الثالثــة (الربازيــل ،هنغاريــا ،كينيــا،
بولنــدا ،رومانيــا وتركيــا) واثنتــان مــن أقــدم الديمقراطيــات ومهــا
اهلنــد والواليــات املتحــدة األمريكيــة.
•

•يف عــام  ،2014ويف مــؤرش آخــر عــى تــآكل الديمقراطيــة يف العــامل،
بــدأ عــدد البلــدان التــي ســجلت تدهــور ًا كبــر ًا يف مــؤرش احلقــوق
األساســية يفــوق عــدد البلــدان التــي حتقــق تقدمــ ًا كبــر ًا .عــاوة
عــى ذلــك ،يف عــام  ،2016وألول مــرة منــذ عــام  ،1975بــدأ عــدد
البلــدان التــي تراجعــت فيهــا ســمة احلكومــة التمثيليــة وســمة تدقيــق
عمــل احلكومــة يفــوق أيض ـ ًا عــدد البلــدان التــي حتقــق تقدم ـ ًا كبــر ًا
يف هاتــن الســمتني.

•

•إىل جانــب انتشــار ضعــف الديمقراطيــة وهشاشــتها يف عــدد مــن
ديمقراطيــات املوجــة الثالثــة ،ثمــة دالئــل أيضـ ًا عــى إن جودة املامرســة

الشكل 11-2

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

تآ كل الديمقراطية حسب المنطقة2018 ،
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مالحظة :يبين هذا الشكل نسبة الديمقراطيات التي تعاين من التآ كل يف كل منطقة.

المصــدر :المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات ،مؤشــرات الحالــة العالميــة للديمقراطيــة (2019أ)،
<.>http://www.idea.int/gsod-indices
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المصــدر :المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات ،مؤشــرات الحالــة العالميــة للديمقراطيــة (2019أ)،
<.>http://www.idea.int/gsod-indices
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أداء يف العــامل .وقــد
الديمقراطيــة ترتاجــع يف الديمقراطيــات األفضــل ً
ظهــر هــذا التــآكل بشــكل خــاص يف العقــد املــايض .واألداء اجليــد هنا
يعنــي تســجيل درجــة عاليــة يف مجيــع الســات اخلمــس للديمقراطيــة.
وعــى الرغــم مــن أن عــدد الديمقراطيــات إزداد أكثــر مــن ضعفــن
يف العقــود األربعــة املاضيــة ،فــإن نســبة الديمقراطيــات ذات األداء
اجليــد يف الســات اخلمــس مجيع ـ ًا إنخفضــت إىل أقــل مــن النصــف يف
الفــرة نفســها (مــن  47يف املئــة يف عــام  1980إىل  22يف املئــة يف عــام
 .)2018ويف العقــد املــايض وحــده (أي منــذ عــام  ،)2008إنخفضت
نســبة الديمقراطيــات ذات األداء اجليــد مــن  27يف املئــة إىل  22يف املئــة
(أنظــر الشــكل .)12-2
•

•اجلوانــب التــي شــهدت أكــر تــآكل يف الديمقراطيــات ذات األداء
اجليــد هــي تلــك املتصلــة باحليــز املــدين .وتقيــس مــؤرشات احلالــة
العامليــة للديمقراطيــة هــذا التــآكل مــن خــال مــؤرشات عــن
مشــاركة املجتمــع املــدين ،ونزاهــة اإلعــام ،واحلريــات املدنيــة
(وال ســيام حريــة الديــن ،والســامة واألمــن الشــخصيني ،وحريــة
التعبــر) فضــ ً
ا عــن املشــاركة االنتخابيــة وحريــة األحــزاب

الشكل 12-2

البلدان ذات األداء الجيد يف جميع السمات الخمس لمؤشرات
الحالة العالمية للديمقراطية2018-1975 ،
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األداء العايل يف السمات الخمس لمؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية
مالحظــة :يوضــح هــذا الشــكل نســب البلــدان ذات األداء الجيــد يف جميــع الســمات الخمــس مــع مــرور الوقــت.
وهــو يســمح بتفســير ز يــادة عــدد الديمقراطيــات علــى مــر الزمــن ،وكذلــك تراجــع نســبة الديمقراطيــات ذات األداء
الجيــد يف جميــع الســمات الخمــس.
المصــدر :المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات ،مؤشــرات الحالــة العالميــة للديمقراطيــة (2019أ)،
<.>http://www.idea.int/gsod-indices

السياســية .كــا ُســجلت تراجعــات عــى صعيــد إســتقالل القضــاء.
وكانــت نســبة البلــدان ذات األداء اجليــد يف جمــال إســتقالل القضــاء
وحريــة األحــزاب السياســية والســامة واألمــن الشــخصيني
يف عــام  2018أقــل منهــا يف عــام  ،1990يف حــن تراجعــت
نزاهــة اإلعــام وحريــة التعبــر إىل مســتويات تســعينيات القــرن
العرشيــن.
هناك دالئل متزايدة على تراجع الديمقراطية
• •شــهد العقــد املنــرم تزايــد ًا يف معــدل تراجــع الديمقراطيــة ،وهــو
شــكل خــاص مــن تــآكل الديمقراطيــة يتضمــن إضعافـ ًا تدرجييـ ًا
ـرف
متعمــد ًا للضوابــط والتوازنــات وتقييــد احلريــات املدنيــة .ويعـ ّ
تراجــع الديمقراطيــة وفــق مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة
بأنــه إضعــاف تدرجيــي ومتعمــد آلليــات تدقيــق عمــل احلكومــة
وملؤسســات املســاءلة ،مصحوبـ ًا بتدهــور يف احلريــات املدنيــة:
– –هنــاك اليــوم  10بلــدان يف العــامل تشــهد تراجعـ ًا يف الديمقراطيــة.
وأكثرهــا حــدة هــي هنغاريــا ،بولنــدا ،رومانيــا ،رصبيــا وتركيــا،
ولكــن بلدانــ ًا كاهلنــد والفلبــن وأوكرانيــا تتأثــر أيضــ ًا .ويف
نيكاراغــوا ( )2016وباكســتان ( ،)2018كان الرتاجــع شــديد ًا
لدرجــة عــادت هبــا إىل نظــام هجــن (إنتكاســة ديمقراطيــة
جزئيــة).
– –متثــل فنزويــا أشــد حــاالت الرتاجــع الديمقراطــي يف العقــود
األربعــة املاضيــة .فهــي الوحيــدة التــي إنتقلــت مــن بلــد
ديمقراطــي ذي مســتويات عاليــة مــن احلكــم التمثيــي يف عــام
 1975إىل دولــة غــر ديمقراطيــة اليــوم.
– –مــن الســات التــي متيــز الرتاجــع الديمقراطــي احلديــث عــن
األشــكال التقليديــة لالنتــكاس الديمقراطــي هــو طــول عمليــة
الرتاجــع .فمتوســط طــول هــذه العمليــة بحســب رصــد
مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة هــو تســع ســنوات.
– –إنخفــاض مســتويات الدعــم الشــعبي للديمقراطيــة وزيــادة
االســتقطاب املجتمعــي عامــان يزيــدان إحتــاالت الرتاجــع
واتســاعه.
– –وجــود رؤســاء شــعبويني وحكومــات شــعبوية جيعــان الرتاجــع
أكــر إحتــاالً وتدهــور الديمقراطيــة أوســع نطاقـ ًا.
– –البلــدان ذات احلصــص األعــى مــن التجــارة اخلارجيــة أكثــر عرضة
للرتاجــع ،ممــا يدعــم اآلراء التــي تفــر الرتاجــع عــى أنــه إســتجابة
للعوملــة االقتصاديــة وخمــاوف الفئــات الضعيفــة مــن املجتمــع.
– –وجــود برملــان فعــال ومســتويات عاليــة مــن مشــاركة املجتمــع
املــدين يمنعــان بشــكل فعــال بــدء عمليــة الرتاجــع ،ويقلــان
مــن إحتــال إســتمراره ويقلصــان نطاقــه.
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الفصل ٢

النتائج الرئيسية عىل الصعيد العاملي

بعض الديمقراطيات أصبحت أنظمة هجينة بشكل متزايد
• •إزدادت نســبة األنظمــة اهلجينــة يف العقــود األخــرة .وهــذه األنظمــة
تتشــكل يف بلــدان تتبنــى واجهــات ديمقراطيــة (غالبــ ًا يف شــكل
إنتخابــات دوريــة ولكنهــا غــر تنافســية) ،ترتافــق عموم ـ ًا مــع قيــود
صارمــة عــى احلريــات املدنيــة وغريهــا مــن احلقــوق الديمقراطيــة.
وقــد تضاعفــت نســبة األنظمــة اهلجينــة أكثــر مــن أربعــة أضعــاف
منــذ عــام  ،1975مــن ســبع بلــدان (أو  5يف املئــة) إىل  28بلــد (أو
 18يف املئــة) يف عــام .2018
•

•أكثــر مــن نصــف األنظمــة اهلجينــة يف العــامل موجــود يف أفريقيــا .كــا
تضــم منطقــة الــرق األوســط عــدد ًا كبــر ًا مــن هــذه األنظمــة.
وتوجــد أنظمــة هجينــة يف مجيــع املناطــق باســتثناء أمريــكا الشــالية.
ويف عــام  2018أصبحــت باكســتان وتنزانيــا أحــدث الديمقراطيــات
التــي إرتــدت إىل نظــام هجــن.

•

•النظــام اهلجــن يف معظــم احلــاالت ليــس مرحلــة إنتقاليــة نحــو
الديمقراطيــة ،بــل ســمة مميــزة للنظــام .فهنــاك  71يف املئــة مــن األنظمة
اهلجينــة يف العــامل مل تكــن ديمقراطيــة عــى االطــاق .وأقــل مــن ثلــث
ديمقراطيــات املوجــة الثالثــة ( 30يف املئــة) مــر بمرحلــة هجينــة قبــل
التحــول إىل الديمقراطيــة .وقــد شــهدت نســبة ضئيلــة جــد ًا ( 20يف
املئــة) مــن األنظمــة اهلجينــة وغــر الديمقراطيــة يف العــامل إنتكاســات
ديمقراطيــة يف مرحلــة مــا مــن العقــود األربعــة املاضيــة.

•

•مــع ذلــك ،حتــول إثنــان مــن أكثــر األنظمــة اهلجينــة يف العــامل (أرمينيــا
وماليزيــا) إىل الديمقراطيــة يف عــام  .2018فبعــد أكثــر مــن أربعــة
عقــود مــن نظــام حكــم هجــن ،أصبحــت ماليزيــا دولــة ديمقراطيــة
بعــد إنتخابــات  2018العامــة التــي أهنــت إحتــكار إئتــاف اجلبهــة
الوطنيــة بســبب وجــود معارضــة موحــدة وجمتمــع مــدين قــوي.
وشــهدت أرمينيــا ،وهــي نظــام هجــن منــذ إســتقالهلا يف عــام ،1991
موجــة إحتجاجــات شــعبية إنطلقــت يف عــام  2018وأدت إىل إســتقالة
رئيــس وزرائهــا ورئيســها الــذي بقــي يف منصبــه لفــرة طويلــة ،وفــوز
املعارضــة يف االنتخابــات الالحقــة .وتبــن هاتــن احلالتــن التطلعــات
الديمقراطيــة الشــعبية القويــة املوجــودة حتــى يف األنظمــة التــي مل
تشــهد حك ـ ًا ديمقراطي ـ ًا يف تارخيهــا.

•

•يرتبــط النظــام اهلجــن بديمقراطيــة ضعيفــة وهشــة .ويف نحــو نصــف
الديمقراطيــات اهلشــة ،كان نظــام احلكــم اهلجــن مرحلــة إنتقاليــة
بالنســبة لتلــك التــي تراجعــت إىل حالــة غــر ديمقراطيــة (إنتقــال
عكــي) .ويف بقيــة الديمقراطيــات اهلشــة ،أدى إنتــكاس الديمقراطيــة
إىل نظــام هجــن بالكامــل ،ولكنهــا مل تســبب إرتــداد ًا كامـ ً
ا إىل نظــام
غــر ديمقراطــي.

إستحكام األنظمة غير الديمقراطية وتعمق إستبدادها
• •ال تــزال الــدول غــر الديمقراطيــة واألنظمــة اهلجينــة متثــل مع ـ ًا 38
يف املئــة مــن بلــدان العــامل .فهنــاك أكثــر مــن ثالثــة مليــارات يمثلــون
 43يف املئــة مــن ســكانه يعيشــون يف ظــل مثــل هــذه األنظمــة ،رغــم
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االنخفــاض الكبــر يف نســبة األنظمــة غــر الديمقراطيــة يف العقــود
املاضيــة (مــن  68يف املئــة مــن البلــدان إىل  20يف املئــة فقــط).
•

•تشــمل األنظمــة غــر الديمقراطيــة األنظمــة االســتبدادية ،حكــم
احلــزب الواحــد ،األنظمــة العســكرية ،امللكيــات االســتبدادية ،الــدول
الفاشــلة أو البلــدان التــي مزقتهــا احلــروب وتعصــف هبــا نزاعــات
دون إحتــكار مركــزي الســتخدام القــوة.

•

•يف معظــم األنظمــة غــر الديمقراطيــة ،جيــري تقييــد احلريــات املدنيــة
بصــورة منهجيــة .ففــي كثــر مــن األحيــان ال يوجــد فصــل واضــح
يف الســلطة ،والســلطة القضائيــة ختضــع عــادة لســيطرة الســلطة
التنفيذيــة ،وغالبـ ًا مــا جيــري منــع األحــزاب السياســية املعارضــة مــن
العمــل بحريــة ،وتقييــد وســائل اإلعــام بصــورة منهجيــة وكذلــك
األصــوات الناقــدة داخــل املجتمــع املــدين ،وذلــك عــى الرغــم مــن أن
الســلطة التنفيذيــة يف الــدول الفاشــلة والبلــدان التــي دمرهتــا احلــرب
األهليــة ال متلــك ســلطات قمعيــة إســتبدادية عــى الســلطة القضائيــة
وأحــزاب املعارضــة.

•

•ال تــزال نســبة كبــرة ( 28يف املئــة) مــن ســكان العــامل تعيــش يف دول
غــر ديمقراطيــة ألن عــدد ًا مــن هــذه الــدول (أي الصــن ومــر
والعربيــة الســعودية) يضــم عــدد ًا كبــر ًا مــن الســكان .وتوجــد
األنظمــة غــر الديمقراطيــة يف مجيــع مناطــق العــامل ماعــدا أمريــكا
الشــالية .وتعــد منطقــة الــرق األوســط أقــل املناطــق ديمقراطيــة
يف العــامل ،حيــث أكثــر مــن نصــف البلــدان ( 58يف املئــة) غــر
ديمقراطــي .ومــن الــدول غــر الديمقراطيــة البالــغ عددهــا  32دولــة
يف العــامل ،توجــد أكــر حصــة ( 34يف املئــة) يف أفريقيــا ،تليهــا آســيا
واملحيــط اهلــادئ ( 31يف املئــة) ،والــرق األوســط ( 22يف املئــة).
وأقــل املناطــق الفرعيــة ديمقراطيــة يف العــامل هــي آســيا الوســطى التــي
مل تشــهد حكـ ًا ديمقراطيـ ًا قــط ،ووســط أفريقيــا التــي خلــت مــن أي
نظــام ديمقراطــي يف عــام  .2018وال يوجــد يف منطقتــي شــال أفريقيــا
ورشق أفريقيــا ســوى ديمقراطيــة واحــدة لــكل منهــا.

•

•ختتلــف أنــاط األداء حتــى داخــل الــدول غــر الديمقراطيــة.
فبعــض الــدول غــر الديمقراطيــة تســجل مســتويات منخفضــة
يف مجيــع الســات الديمقراطية—قرابــة نصــف الــدول غــر
الديمقراطيــة ( )16ينضــوي حتــت هــذه الفئــة يف كافــة املناطــق
التــي تتواجــد فيهــا مثــل هــذه األنظمة—وبعضهــا اآلخــر يســجل
درجــة متوســطة يف بعــض ســاهتا .وتعــد اإلمــارات العربيــة
املتحــدة الدولــة الوحيــدة غــر الديمقراطيــة التــي تســجل درجــة
عاليــة يف إحــدى ســات الديمقراطيــة ،وهــي اإلدارة غــر املتحيــزة
(بســبب إنخفــاض مســتويات الفســاد) .وإذا جــرى حتليــل األداء
عــى مســتوى الســات الفرعيــة أو املكونــات الفرعيــة ،فــإن بعــض
الــدول غــر الديمقراطيــة تســجل أيضــ ًا درجــة عاليــة بشــكل
إســتثنائي يف بعــض اجلوانــب .تصنــف كوبــا عــى ســبيل املثــال،
ضمــن فئــة أفضــل  25يف املئــة عامليـ ًا يف كل مــن الرعايــة األساســية
واملســاواة بــن اجلنســن.

الفصل ٢

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

٢٠١٩

•

النتائج الرئيسية عىل الصعيد العاملي

•أثبتــت نســبة كبــرة مــن الــدول غــر الديمقراطيــة يف العــامل
إســتمرارها عــى الوضــع الراهــن ومل تشــهد حكــ ًا ديمقراطيــ ًا
يف تارخيهــا .إن أكثــر مــن نصــف الــدول غــر الديمقراطيــة يف
العــامل ( 18مــن أصــل  ،)32وكذلــك األغلبيــة العظمــى (73
يف املئــة) مــن الديمقراطيــات اهلجينــة وأنظمــة احلكــم غــر
الديمقراطيــة جمتمعــة ،مل تكــن أبــد ًا ديمقراطيــة يف أي وقــت منــذ
عــام  .1975وال ينبغــي التقليــل مــن شــأن تأثــر هــذه الــدول
املتمســكة بالنظــام غــر الديمقراطــي عــى املشــهد الديمقراطــي
العاملــي .فــا قامــت بــه الصــن (وروســيا) يف فنزويــا مــن
تقديــم قــروض ميــرة لنظــام نيكــوالس مــادورو مقابــل
النفــط املدعــوم ،يعتــر عام ـ ً
ا رئيســي ًا يف احلفــاظ عــى ســلطة
النظــام احلاكــم .ويف حالــة كمبوديــا ،متثــل القــروض غــر
املرشوطــة املقدمــة إىل احلكومــة ،باإلضافــة إىل االســتثامرات
االقتصاديــة الكبــرة ،أيضــ ًا عنــر ًا أساســي ًا يف فهــم تعميــق
احلكــم االســتبدادي يف البــاد ،ممــا يســاعد عــى محايــة النظــام
مــن الضغــوط الدوليــة .وتســتثمر الصــن يف مجيــع مناطــق
العــامل ،وتفيــد التقاريــر أيضــ ًا بأهنــا متــارس نفوذهــا الســيايس
واالقتصــادي مــن خــال تصديــر تكنولوجيــات مراقبــة إىل
أنظمــة غــر ديمقراطيــة.

•

•عــى الرغــم مــن أن عــدد ًا مــن األنظمــة اهلجينــة وغــر الديمقراطيــة
حققــت بعــض التقــدم يف مؤرشاهتــا الديمقراطيــة يف الســنوات العرش
املاضيــة ،فقــد أصبــح عــدد كبــر منهــا إســتبدادي ًا بصــورة متزايــدة.
ـرف مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة هــذه العمليــة (التي
وتعـ ّ
تســمى تعمــق االســتبداد) بأهنــا تدهــور كبــر يف ثالثــة عــى األقــل
مــن الســات الفرعيــة للديمقراطيــة يف األنظمــة اهلجينــة أو غــر
الديمقراطيــة عــى إمتــداد مخــس ســنوات (أنظــر اجلــدول .)5-2
ويف بعــض احلــاالت ،دفــع ذلــك بعــض األنظمــة اهلجينــة لتصبــح
غــر ديمقراطيــة ،كــا حصــل يف فنزويــا يف عــام  2017وكمبوديــا
يف عــام  .2018وقــد إزداد عــدد البلــدان التــي شــهدت تعمــق
االســتبداد يف العقــد املــايض ،وبلــغ اآلن أعــى مســتوى لــه منــذ
عــام .1975

الحيز المدين يتقلص
• •مكــن التوســع الديمقراطــي العاملــي يف العقــود األربعــة املاضيــة مــن
إحــداث حتــول يف احليــز املــدين يف مجيــع مناطــق العــامل .وقــد أمكــن
إحــداث هــذا التوســع باســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصاالت
وعــن طريــق حتــول األحــزاب السياســية ،مــع إنتقــال نحــو املشــاركة
الفرديــة خــارج اهليــاكل التنظيميــة الرســمية وتعبئــة املواطنــن وبنــاء
الشــبكات بأشــكال تفاعــل أكثــر مرونــة ورسعــة ،وغالبــ ًا بتســهيل
مــن وســائل التواصــل االجتامعــي.

الجدول 5-2

البلدان التي تشهد تعمق االستبداد2018-2013 ،
عدد حاالت التراجع يف السمات
الفرعية2018–2013 ،

ضمن فئة
األنظمة الهجينة

تحول من نظام هجين إىل
نظام غير ديمقراطي

ضمن فئة األنظمة
غير الديمقراطية

فنزويال

8

اليمن

8

X

بوروندي

7

X

جنوب السودان

5

X

مصر

3

X

موريتانيا

3

X

توغو

3

البحرين

3

كمبوديا

3

2017

X
X
2018

مالحظة :البلدان ذات األنظمة الهجينة أو غير الديمقراطية التي تشهد تدهورا ً كبيرا ً يف ثالث سمات فرعية على األقل على إمتداد خمس سنوات.
المصدر :المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ،مؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية (2019أ).>http://www.idea.int/gsod-indices< ،
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•

•هنــاك حتديــان رئيســيان يتعلقــان باحليــز املــدين :تقلــص احليــز املــدين
يف كثــر مــن البلــدان وظهــور عنــارص ‘غــر مدنيــة’ يف املجتمــع
املــدين.

•

•احليــز املــدين يتقلــص يف مجيــع مناطــق العــامل ومجيــع أنــواع األنظمــة.
وتبــن مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة أن معظــم البلــدان
تشــهد تدهــور ًا يف جمــاالت الديمقراطيــة املتصلــة باحليــز املــدين.
ويالحــظ هــذا التدهــور يف بلــدان خمتلفــة ،بــا يف ذلــك التــآكل
الديمقراطــي والرتاجــع الديمقراطــي وتعميــق االســتبداد .وهلــذا آثــار
خطــرة عــى ســامة الديمقراطيــة واســتدامتها—فوجود حيــز مــدين
نابــض باحليــاة أمــر أســايس لبنــاء ديمقراطيــات ســليمة وإدامتهــا
ومحايتهــا مــن التهديــدات.

•

•اجلانبــان اللــذان شــهدا تراجعــ ًا يف احليــز املــدين ألكــر عــدد مــن
البلــدان مهــا احلريــات املدنيــة (وال ســيام حريــة التعبــر ،ولكــن
أيضــ ًا حريــة تشــكيل اجلمعيــات والتجمــع ،الســامة واألمــن
الشــخصيني ،وحريــة الديــن وحريــة احلركــة) ونزاهــة اإلعــام .كــا
شــهدت مســتويات مشــاركة املجتمــع املــدين تراجع ـ ًا كبــر ًا يف عــدد
مــن البلــدان .ومنــذ العــام  ،2013-2012شــهدت اجلوانــب الثالثــة
هــذه تراجعــات عــى حســاب املكاســب ألول مــرة منــذ  40عامــ ًا.
(األشــكال  13-2و 14-2و.)15-2

•

•عــى الرغــم مــن أن أوروبــا ال تــزال تتمتــع بمســتويات مــن احليــز
املــدين أعــى مــن بقيــة مناطــق العــامل ،فإهنــا املنطقــة التــي تضــم أكــر
نســبة مــن البلــدان التــي تشــهد تدهــور ًا يف جانبــي احلريــات املدنيــة
ونزاهــة اإلعــام .وأيض ـ ًا ،شــهدت مناطــق أفريقيــا ،وآســيا واملحيــط
اهلــادئ ،وأمريــكا الالتينيــة والكاريبــي عــدد ًا متســاوي ًا مــن البلــدان
التــي تســجل تراجع ـ ًا يف نزاهــة اإلعــام.

•

•ويف نفــس الوقــت الــذي كانــت فيــه العنــارص غــر املدنيــة متواجــدة
دومــ ًا ضمــن املجتمــع املــدين ،فقــد تبلــورت منهــا أشــكال جديــدة
واكتســبت صوت ـ ًا أكثــر قــوة وأصبحــت أكثــر وضوح ـ ًا يف الســنوات
األخــرة .وبعــض هــذه األصــوات هــي نتــاج جمتمعــات ديمقراطيــة
وحقــوق مكتســبة دســتوري ًا (مثــل حريــة التعبــر) وتشــمل حــركات
اليمــن املتطــرف يف الديمقراطيــات القديمــة مثــل املانيــا ،الســويد أو
الواليــات املتحــدة.

التقــدم المحــرز يف الجوانــب الحاســمة األخــرى للديمقراطيــة
كان بطيئ ـا ً
• •شــهدت اجلوانــب الديمقراطيــة أبطــأ تقــدم خــال العقــود األربعــة
املاضيــة ،كاحلــد مــن الفســاد والنهــوض بالتشــاركية السياســية وتعزيــز
إســتقالل القضــاء وحتســن املســاواة السياســية بــن اجلنســن.
•
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•يعــد غيــاب الفســاد اجلانــب الوحيــد مــن جوانــب الديمقراطيــة
الــذي تدهــور عــى الصعيــد العاملــي يف العقــود األربعــة املاضيــة،

معاجلة العلل ،إحياء الوعد

وســجل تراجعـ ًا قــدره  3يف املئــة منذ عــام  ،1975باســتثناء أمريكا
الالتينيــة والكاريبــي .وقــد تضاعفــت نســبة الديمقراطيــات التــي
شــهدت مســتويات مرتفعــة مــن الفســاد بأكثــر مــن الضعــف
خــال  40عامــ ًا :يف عــام  ،1975كان لــدى  9يف املئــة مــن
الديمقراطيــات مســتويات عاليــة مــن الفســاد ( 3مــن  35بلــد ًا)،
بينــا وصلــت النســبة إىل  25يف املئــة يف عــام  24( 2018مــن 97
بلــد ًا) .وهكــذا ،فــان الديمقراطيــة ال تقــدم ضامن ـ ًا جتــاه الفســاد،
فالفســاد ليــس فقــط يضعــف ثقــة النــاس بالسياســيني ،بــل يمكــن
أن يســهم أيضــ ًا يف تقويــض الثقــة باحلكومــة وبالديمقراطيــة
عموم ـ ًا .إن عــدم إحــراز تقــدم يف احلــد مــن الفســاد يــرك آثــار ًا
خطــرة عــى إســتدامة واســتقرار وصحــة الديمقراطيــات القديمــة
واحلديثــة عــى حــد ســواء .ويعتــر عجــز بعــض البلــدان عــن
كبــح الفســاد بفاعليــة أحــد أســباب صعــود الشــعبوية .ويف الوقت
نفســه ،تعتــر األنظمــة غــر الديمقراطيــة واهلجينــة أكثــر فســاد ًا
بكثــر مــن األنظمــة الديمقراطيــة .وكمجمــوع ،تعــاين نصــف
بلــدان العــامل تقريبــ ًا ( 43يف املئــة) مــن مســتويات عاليــة مــن
الفســاد.
•

•تُظهــر مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة أن غيــاب الفســاد هــو
الســمة الديمقراطيــة األكثــر إرتباط ـ ًا بتلبيــة االحتياجــات األساســية
(التــي تتجســد يف مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة مــن خــال
مــؤرشات رصــد التغذيــة ،حمــو األميــة ،العمــر املتوقــع واملســاواة يف
الصحــة) .ولذلــك ،فــإن إرتفــاع مســتويات الفســاد يشــكل عقبــة
أمــام التنميــة البرشيــة وحتقيــق خطــة  2030للتنميــة املســتدامة
برمتهــا.

•

•مل تــزد املســاواة بــن فئــات املجتمــع ،التــي تقيــس املســاواة يف
احلصــول عــى الســلطة السياســية ومتتــع فئــات املجتمــع باحلريــات
املدنيــة ،إال بنســبة  10يف املئــة ،ممــا جيعلهــا ثــاين أبطــأ جانــب يف
التقــدم ضمــن إطــار احلالــة العامليــة للديمقراطيــة .وباملثــل ،مل تتقــدم
املســتويات العامليــة الســتقالل القضــاء إال بنســبة  15يف املئــة منــذ
عــام .1975

•

•قياســ ًا بمعــدل التقــدم املحــرز يف الســنوات العــر املاضيــة،
سيســتغرق حتقيــق املســاواة بــن اجلنســن يف الربملانــات  46ســنة
أخــرى .فالنســاء ال تشــغلن ســوى  24يف املئــة مــن مقاعــد برملانــات
العــامل .ومل حتقــق أي منطقــة ‘النســبة املطلوبــة األدنــى’ البالغــة 30
يف املئــة (املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات 2019ب)،
رغــم أن بعــض املناطــق الفرعيــة قــد حققتهــا ،مثــل شــال وغــرب
أوروبــا ( 36يف املئــة) ،ورشق أفريقيــا ( 34.5يف املئــة) ،وأمريــكا
الوســطى واملكســيك ( 32يف املئــة) (مــروع أنــواع الديمقراطيــة
 .)2019 V-Demوعــى الرغــم مــن أوجــه التقــدم هــذه ،ال تــزال
هنــاك حاجــة إىل بــذل جهــود جــادة لتحقيــق املســاواة السياســية
للرجــال والنســاء.
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٢٠١٩

الشعبوية يف تصاعد مرة أخرى
• •عــى إمتــداد العقــد املــايض ،نجحت األحــزاب الشــعبوية والسياســيون
الشــعبويون يف زيــادة عــدد ناخبيهــم .كــا دفــع االســتياء مــن فشــل
األحــزاب السياســية التقليديــة يف معاجلــة املشــاكل االجتامعيــة
واالقتصاديــة الكثــر مــن الناخبــن إىل دعــم مســارات بديلــة للعمــل
الســيايس ،ممــا أســهم يف ظهــور أحــزاب وحــركات متطرفــة مــن
اليمــن واليســار عــى الســواء .فأكثــر مــن نصــف البلــدان التــي
شــهدت تراجعــ ًا ديمقراطيــ ًا حديثــ ًا خــال العقــود املاضيــة قادهتــا
حكومــات شــعبوية.
•

•تظهــر األطــراف الشــعبوية غالبــ ًا عــدم إحــرام ملؤسســات املســاءلة
التــي تدقــق عمــل احلكومــة وحتمــي التعدديــة السياســية وتشــكل
ديمقراطيــة ليرباليــة .وهــذا االســتعداد الفطــري للســلطة غــر املقيــدة
حيــول الشــعوبية إىل هتديــد للديمقراطيــة .ولكــن البعــض يقــول
أيضـ ًا إن السياســيني الشــعبويني ســاعدوا يف إدراج قضايــا مهمــة عــى
جــدول األعــال (كالفســاد يف األنظمــة الديمقراطيــة) والــذي يتعــن
عــى الديمقراطيــات مواجهتــه كــي تســتعيد هــذه األنظمــة رشعيتهــا.

•

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

•

•مــن العوامــل السياســية التــي حتــرك التعبئــة الشــعبوية هــي أزمــة
متثيــل األحــزاب السياســية التقليديــة؛ وانخفــاض عضويــة األحــزاب؛

والطبقــة املتوســطة األكثــر وعيــ ًا وحــراك ًا سياســي ًا .ومــن العوامــل
األخــرى حتــول الثقافــة السياســية وتفككهــا نتيجــة تزايــد النزعــة
الفرديــة ،والتشــتت واالســتقطاب يف املجــال العــام وتعمقهــا بســبب
ظهــور التكنولوجيــات اجلديــدة ووســائل التواصــل االجتامعــي.
•

•تشــمل العوامــل االقتصاديــة التــي تدفــع الناخبــن إىل تأييــد الشــعبوية
توقعــات الطبقــة الوســطى الصاعــدة مــن الديمقراطيــة التــي خيبــت
أملهــم بادائهــا الضعيــف (عــى ســبيل املثــال يف تعزيــز النمــو
والتوظيــف أو يف احلــد مــن الفســاد)؛ حتــول ســوق العمــل الناجــم
عــن التقــدم التكنولوجــي ،ممــا أدى بــدوره إىل زيــادة يف الفــوارق
االجتامعيــة واالقتصاديــة املحليــة؛ العوملــة وفقــدان الســيطرة الوطنيــة
عــى القــرارات السياســية الرئيســية؛ والضعــف الناتــج عــن األزمتــان
االقتصاديــة واملاليــة لعــام .2008

•

•تبــن مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة أن احلكومــات الشــعبوية
تقلــل مــن جــودة الديمقراطيــة مقارنــة باحلكومــات غــر الشــعبوية.
واجلانــب الوحيــد الــذي تــؤدي فيــه هــذه احلكومــات أدا ًء أفضــل هــو
املشــاركة االنتخابيــة.

تزايد تشويه المبادئ االنتخابية ألغراض غير ديمقراطية
• •هنــاك اليــوم  62يف املئــة مــن البلــدان تنظــم إنتخابــات دوريــة حــرة
ونزهيــة وتنافســية ،وتســجل أكثــر مــن نصــف األنظمــة الديمقراطيــة يف
العــامل ( 59يف املئــة) مســتويات عاليــة مــن االنتخابــات النظيفــة.
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تقدم وتراجع الحريات المدنية2018-1980 ،

تقدم وتراجع نزاهة اإلعالم2018-1980 ،

حــاالت تقــدم وتراجــع كبيــرة يف مشــاركة
المجتمــع المــدين2018-1980 ،
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مالحظــة :حــاالت التقــدم والتراجــع تعنــي البلــدان التــي شــهدت تقدم ـا ً أو
تراجعـا ً كبيــرا ً إحصائيـا ً علــى إمتــداد خمــس ســنوات يف الفتــرة .2018-1980

مالحظــة :حــاالت التقــدم والتراجــع تعنــي البلــدان التــي شــهدت تقدم ـا ً أو
تراجعـا ً إحصائيـا ً كبيــرا ً علــى إمتــداد خمــس ســنوات يف الفتــرة .2018-1980

مالحظــة :حــاالت التقــدم والتراجــع تعنــي البلــدان التــي شــهدت تقدم ـا ً أو
تراجعـا ً إحصائيـا ً كبيــرا ً علــى إمتــداد خمــس ســنوات يف الفتــرة .2018-1980

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

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

المصــدر :المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات ،الحالــة العالميــة
للديمقراطيــة (2019أ).>http://www.idea.int/gsod-indices< ،
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• •عــى الرغــم مــن االنتخابــات أصبحــت هــي القاعــدة وليــس
االســتثناء ،فــإن الكثــر مــن األنظمــة غــر الديمقراطيــة
تســتخدمها كوســيلة إلضفــاء الرشعيــة الداخليــة واخلارجيــة.
ويف البلــدان التــي حتكمهــا أنظمــة هجينــة أو غــر ديمقراطيــة،
ختــدم االنتخابــات غــرض تعزيــز الواجهــة الديمقراطيــة .وهــذا
التشــويه للمبــادئ االنتخابيــة ألغــراض غــر ديمقراطيــة يســاهم
يف تقويــض ثقــة اجلمهــور بقيمــة العمليــة االنتخابيــة يف البلــدان
الديمقراطيــة.
•

18

•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 وجهود ًا
كبــرة إلفقادهــا الرشعيــة ،فإهنــا قــد تفشــل يف حتقيــق نتائــج موثوقــة
أو يمكــن الركــون إليهــا .وقــد تســبب االنتخابــات الفاشــلة أزمــات

معاجلة العلل ،إحياء الوعد

سياســية تــرك آثــار ًا ســلبية عميقــة عــى املجتمعــات .ومــن البلــدان
التــي شــهدت عملياهتــا االنتخابيــة مؤخــر ًا خمالفــات وأوجــه خلــل
حقيقيــة أو ملموســة أدت إىل تأخــر االنتخابــات أو إلغائهــا أو الطعــن
فيهــا أو إعــادة إدارهتــا :كينيــا ( ،)2017فنزويــا ،مجهوريــة الكونغــو
الديمقراطيــة والعــراق ( ،)2018وتركيــا ونيجرييــا (.)2019
•

•بالنســبة للبلــدان التــي تطبــق إصالحــات ديمقراطيــة واســعة يف إطــار
مراحــل انتقاليــة ،يعــد تنقيــح القواعــد االنتخابيــة وتعزيــز األنظمــة
االنتخابيــة أمــر ًا أساســي ًا لضــان إســتدامة هــذه العمليــات .باإلضافة إىل
ذلــك ،توفــر وســائل التواصــل االجتامعــي قنــاة تنتــر فيهــا الشــائعات
واملعلومــات املضللــة بمعــدل غــر مســبوق ،ممــا يســاهم أيضــ ًا يف
تقويــض الثقــة بالعمليــات االنتخابيــة .وتــزداد باضطــراد ،احلاجــة إىل
تنظيــم أكثــر رصامــة ملنصــات وســائل التواصــل االجتامعــي.
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2019

المربع 1-2

التكنولوجيات الجديدة والديمقراطية

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.

•

تقوي العمل التشاركي

•

تُحول 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

•

يمكن للمعلومات المضللة أن تشوش وتؤذي
العمليات الديمقراطية ،خصوصا ً 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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النتائج الرئيسية عىل الصعيد العاملي

المربع 2-2

النتائج الرئيسية :الديمقراطية وأهداف التنمية المستدامة
الجدول 6-2

السالم ،العدل والمؤسسات القوية
توفــر مؤشــرات الحالــة العالميــة للديمقراطيــة بيانــات تكمــل المؤشــرات الرســمية
لتتبــع التقــدم المحــرز يف تحقيــق ثمانيــة مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ،وال ســيما
الهــدف  16والهــدف ( 5-5أنظــر الجــدول  6-2والشــكل .1)16-2
وفق ـا ً لمؤشــرات الحالــة العالميــة للديمقراطيــة ،يواجــه التقــدم العالمــي يف تحقيــق
الهــدف  16مــن أهــداف التنميــة المســتدامة تحديــات كبيــرة ،علــى الرغــم مــن مالحظــة
بعــض أوجــه التقــدم .ومــن بيــن مؤشــرات الحالــة العالميــة للديمقراطيــة الثمانيــة
عشــرة التــي تقيــس التقــدم يف الهــدف  ،16شــهد  12مؤشــرا ً تدهــورا ً كبيــراً ،وأظهــرت
خمســة مؤشــرات فقــط تقدم ـاً ،وبقــي مؤشــر واحــد علــى حالــه.
ومقاصــد الهــدف  16التــي تواجــه أ كبــر التحديــات ،وتفــوق حــاالت التراجــع فيهــا حــاالت
التقــدم ،المقصــد  1-16المتعلــق بالحــد مــن العنــف والمقصــد  10-16المتعلــق بحر يــة
التعبيــر والحر يــات األساســية.
ومــن المقاصــد التــي تســجل تقدمـا ً أ كثــر مــن التراجــع المقصــد  5-16المتعلــق بالحــد
مــن الفســاد .بيــد أن هنــاك حاجــة إىل إحــراز تقــدم أ كثــر إســتدامة يف هــذا المقصــد ألن
 43يف المئــة مــن بلــدان العالــم ال تــزال تعــاين مــن مســتويات عاليــة مــن الفســاد ،وهــو
مــا يشــكل عائقـا ً رئيســيا ً أمــام التنميــة البشــرية.
أمــا المقاصــد التــي شــهدت تقدم ـا ً متفاوت ـا ً فهــي( 3-16 :ســيادة القانــون) ،مــع وجــود
تقــدم ملحــوظ يف الوصــول إىل العدالــة والتطبيــق الواضــح للقوانيــن ،ولكــن مــع تراجــع
يف إســتقالل القضــاء؛ المقصــد  6-16حــول المؤسســات الفعالــة ،حيــث شــهد تراجع ـا ً
يف إســتقالل القضــاء وحر يــة األحــزاب السياســية ومشــاركة المجتمــع المــدين ،ولكنــه
حقــق تقدم ـا ً يف البرلمانــات الفعالــة؛ و( 7-16إتخــاذ القــرارات علــى نحــو تشــاركي)،
حيــث شــهد تراجع ـا ً يف االنتخابــات النظيفــة والحكومــة المنتخبــة ،وثبات ـا ً يف المشــاركة
االنتخابيــة والديمقراطيــة المحليــة ،وتقدم ـا ً يف البرلمــان الفعــال.

المساواة بين الجنسين

الديمقراطية وأهداف التنمية المستدامة
مقاصد األهداف

الوصف

المقصد 1-16

الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال
العنف وما يتصل به من معدالت
الوفيات يف كل مكان

المقصد 3-16

تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني
والدويل وضمان تكافؤ فرص وصول
الجميع إىل العدالة

المقصد 5-16

الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة
بجميع أشكالهما

المقصد 6-16

المقصد 7-16

التقدم
تراجعات

تقدم
متفاوت
تقدم

إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة
للمساءلة على جميع المستويات

تقدم
متفاوت

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 ،وفقا ً للتشريعات الوطنية
واالتفاقات الدولية

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

تراجعات

المصــادر :المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات ،مؤشــرات الحالــة العالميــة للديمقراطيــة (2019أ)،
<>http://www.idea.int/gsod-indices؛ األمــم المتحــدة« ،تحويــل عالمنــا :خطــة التنميــة المســتدامة لعــام
 ،»2030وثيقــة األمــم المتحــدة  21 ،1/70 / A / RESتشــرين األول/أ كتوبــر ،2015
<.>http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

شــهد المقصــد  5-5مــن الهــدف  5أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلــق بالتمثيــل
السياســي للمــرأة تراجعـاً ،حيــث ســجل بلــدان إثنــان تراجعـا ً منــذ عــام  2015ولــم يحــرز
أي بلــد آخــر تقدم ـاً.

1
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المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات ،أيلول/ســبتمبر .2019
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الشكل 16-2

إطار المفاهيم الخاص بمؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية وارتباطه بأهداف التنمية المستدامة
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* سمة فرعية لقياس الهدف  16بصورة غير مباشرة
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معاجلة العلل ،إحياء الوعد

النتائج الرئيسية للمناطق

الفصل 3

النتائج الرئيسية للمناطق
تســتند مــؤرشات احلالــة العامليــة للديمقراطيــة إىل  97مــؤرش ًا تقيــس
توجهــات التنميــة الديمقراطيــة يف  158بلــد ًا ،مقســمة إىل ســت مناطــق
رئيســية هــي :أفريقيــا ،آســيا واملحيــط اهلــادئ ،أوروبــا ،أمريــكا الالتينيــة
والكاريبــي ،الــرق األوســط وأمريــكا الشــالية .ويقــدم تقريــر احلالــة

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

نتائج منطقة أفريقيا

الحريات المدنية .ويتركز األداء الجيد يف المنطقة الفرعية غرب أفريقيا،
يليها جنوب أفريقيا .ومن البلدان التي سجلت درجات عالية يف هذا
المقياس ،ثمة  14بلدا ً ديمقراطيا ً ( 87يف المئة) وبلدان إثنان (12
يف المئة) فيهما نظام هجين .وال يوجد أي نظام غير ديمقراطي فيه
مستويات عالية من الحريات المدنية.

تط ــورات إيجابي ـ ــة
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•

•تشهد أفريقيا منذ عام  1975ثاين أ كبر توسع للديمقراطية بعد أمريكا
الالتينية والكاريبي .فقد شهدت أفريقيا توسعا ً ديمقراطيا ً ملحوظا ً يف
العقود األخيرة ،ال سيما منذ أوائل التسعينيات عندما نظمت بلدان كثيرة
يف المنطقة إنتخابات متعددة األحزاب.

•

•يف عام  ،1975كان هناك  41بلدا ً غير ديمقراطي يف حين لم تصنف سوى
ثالثة بلدان على أنها ديمقراطية .وبحلول عام  ،2018تضاعفت نسبة
الديمقراطيات خمس مرات ووصلت إىل  20بلداً ،مما جعل نسبة األنظمة
الديمقراطية هي األكثر شيوعا ً بين أنواع األنظمة الحاكمة يف المنطقة
( 41يف المئة).

•

•تعززت الحكومة التمثيلية يف أفريقيا .يتمتع معظم البلدان العشرين
المصنفة ديمقراطية بمستويات متوسطة من الحكومة التمثيلية.
عال من الحكومة
وهناك بلد واحد فقط (موريشيوس) يتمتع بمستوى
ٍ
التمثيلية.

•

•يف الفترة ما بين 1975و  ،2018أعقب 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 ( )2018-2014وغامبيا ( ،)2016مما أدى إىل إصالحات
ديمقراطية أولية يف األوىل وإىل انتقال ديمقراطي يف األخيرة بعد 22
عاما ً من حكم غير ديمقراطي .كما تشهد االحتجاجات الكبيرة المؤيدة
للديمقراطية التي هزت الجزائر ومصر والسودان يف عام  2019على
المطالب المتزايدة بالديمقراطية يف أنظمة هجينة وغير ديمقراطية
راسخة يف المنطقة.

•

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

•

•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 صفرا ً
يف مؤشر االنتخابات النظيفة وحق االقتراع العام ،وبالتايل ،يف الحكومة
التمثيلية .وعلى الرغم من أن ليبيا وجنوب السودان أجرتا إنتخابات
يف عامي  2014و 2010على التوايل ،فال 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.

•

•بين ديمقراطيات الموجة الثالثة الجديدة ،حققت تونس أ كبر تقدم
ديمقراطي ،وتصنف حاليا ً ضمن فئة أفضل  25يف المئة عالميا ً
يف سبع سمات فرعية للديمقراطية .كما تقدم غامبيا مثاال ً آخر من
ديمقراطيات الموجة الثالثة جديدة إلرساء الديمقراطية التي شهدت
تقدما ً ديمقراطيا ً كبيرا ً منذ انتقالها يف عام .2017

تحديات أمام الديمقراطيـ ــة
•

•مع أن الديمقراطيات تشكل النمط األكثر شيوعا ً بين أنواع األنظمة يف
أفريقيا ،ال يزال فيها  11بلدا ً مصنفة غير ديمقراطية ،أي  22يف المئة
من بلدان المنطقة.

•

•ويف أفريقيا أيضا ً أ كبر نسبة من األنظمة الهجينة يف العالم ،حيث يقع
أ كثر من ثلث بلدانها ( 18بلداً) ضمن هذه الفئة .وتعد تنزانيا بين آخر
البلدان التي تراجعت إىل نظام هجين يف عام .2018
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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 عددا ً من البلدان أخفقت يف إجراء إصالحات
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 ،تالشت
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
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االجتماعي-االقتصادي ،وال يزال ضعف مشاركتها عقبة رئيسية أمام
معظم البلدان.
•

•على الرغم من توسع الديمقراطية يف المنطقة ،شهدت بلدان عدة
تراجعا ً كبيرا ً يف السنوات األخيرة .ومن األمثلة الواضحة هي مصر التي
شهدت ،يف أعقاب االنتفاضات العربية ،مزيدا ً من التدهور الديمقراطي
وتعميق الحكم االستبدادي.

•

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

•

•أفريقيا هي المنطقة األعلى بمعدالت الفساد ،وفيها أ كبر نسبة من
الديمقراطيات التي تعاين من مستويات عالية من الفساد .ويرتبط
إرتفاع مستويات الفساد إرتباطا ً وثيقا ً بتراجع مستويات التنمية
البشرية .وبالتايل ،فإن لذلك آثارا ً ضارة على التنمية المستدامة يف
المنطقة.

نتائج منطقة الشرق األوسط

تط ــورات إيجابي ـ ــة
•

•وفقا ً لمؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية ،لم يوجد يف الشرق
األوسط سوى نظامين ديمقراطيين يف عام  :2018العراق ،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  .2010والعراق دولة ديمقراطية ضعيفة للغاية،
مع مستويات منخفضة من اإلدارة النزيهة والعمل التشاركي،
ومستوى الحقوق األساسية فيه بين أضعف  25يف 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 حصصا ً للمرأة يف السلطة التشريعية ،وحددت
العربية السعودية حصصا ً للنساء يف مجلس الشورى .ولكن ذلك يعتبر
محاولة لترضية الشركاء الغربيين أ كثر منه إصالح جوهري لصالح
المساواة بين الجنسين.

تحديات أمام الديمقراطيـ ــة
•

•أثارت االنتفاضات العربية يف الفترة  2011-2010اآلمال 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
أصل  .)12كما تضم المنطقة أ كبر نسبة من األنظمة غير الديمقراطية ألن
أ كثر من نصف بلدانها ( 58يف المئة) غير ديمقراطية ،وربع بلدانها أنظمة
هجينة.

•

•المؤسف أن الدول غير الديمقراطية يف الشرق األوسط أثبتت أيضا ً
قدرتها على الصمود .فهناك  10من أصل  12بلدا ً لم تشهد حكما ً
ديمقراطيا ً قط يف تاريخها .ولم يتغير أبدا ً وضع النظام يف ستة من هذه
البلدان ،يف حين شهدت البلدان األربعة المتبقية فترات من النظام
الهجين.
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الفصل ٣

معاجلة العلل ،إحياء الوعد

النتائج الرئيسية للمناطق

نتائج منطقة األمريكتين
نتائج منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي

تط ــورات إيجابي ـ ــة
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•

•تعد منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي ثالث أ كثر المناطق ديمقراطية
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 .وأيضا ً ظل قرابة  75يف المئة من  16بل ٍد
والتي تحولت إىل الديمقراطية بعد عام  ،1977بلدانا ً 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 ثالثة يف أمريكا الالتينية (شيلي وكوستا ريكا وأوروغواي) .ويف عام
 ،2018حققت دولتان يف المنطقة هما ترينيداد وتوباغو وأوروغواي (من
أصل  21دولة 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
مرتفعا ً مقارنة ببقية بلدان العالم .فجميعها تصنف ضمن أفضل 25
بالمئة عالميا ً يف مؤشرات الحكومة التمثيلية ،الحقوق األساسية ،تدقيق
عمل الحكومة واإلدارة غير المتحيزة (باستثناء جامايكا يف المؤشر
األخير).

•

•جوانب الديمقراطية األفضل أدا ًء يف أمريكا الالتينية 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.

•

•حققت أمريكا الالتينية والكاريبي أ كبر تقدم يف مجال المساواة
السياسية للنوع االجتماعي يف العقود الماضية .وهي ،إىل جانب أوروبا،
تشهد أعلى تمثيل للمرأة يف البرلمان ( 27يف المئة كمعدل ،وهو أعلى
من المتوسط العالمي البالغ  24يف المئة).

•

•تتفاوت جودة الديمقراطية يف أمريكا الالتينية تفاوتا ً كبيراً :يمكن
تحديد  12نمطا ً مختلفا ً من أنماط األداء الديمقراطي .واألنماط األكثر
شيوعا ً هي( :أ) أداء متوسط يف أربع من السمات الخمس للديمقراطية
(ب) أداء ضعيف يف سمة واحدة على األقل.

تحديات أمام الديمقراطيـ ــة
•

•كوبا هي البلد الوحيد يف المنطقة الذي لم يشهد إنتقاال ً ديمقراطيا ً
منذ عام  ،1975وبقي نظاما ً غير ديمقراطي طوال العقود األربعة

•

•فنزويال هي البلد األضعف ديمقراطيا ً يف المنطقة .فقد مرت
بعملية تراجع ديمقراطي حاد طوال العقدين الماضيين ،مما أدى
إىل إنتكاسة ديمقراطية كاملة يف عام  .2017والواقع أن فنزويال هي
البلد الوحيد يف العالم الذي إنتقل من ديمقراطية ذات مستويات
عالية من الحكومة التمثيلية (بين  1975و )1996إىل نظام غير
ديمقراطي.

•

•عاىن عدد من البلدان األخرى من تآ كل الديمقراطية أو تراجعها (أو
كليهما) .فقد شهدت نيكاراغوا يف السنوات األخيرة تراجعا ً ديمقراطيا ً
كبيرا ً أعادها إىل فئة األنظمة الهجينة يف عام  .2016كما شهدت البرازيل
تآ كال ً ديمقراطيا ً يف السنوات الخمس الماضية تجلى يف تدهور يف معظم

•

•تتسم بعض بلدان المنطقة بالهشاشة الديمقراطية .فمن بين 16
بلدا ً إنتقلت إىل الديمقراطية بعد عام  ،1977تعرض خمسة بلدان
النتكاسات حولتها إىل أنظمة هجينة ،لكن أربعة منها (الدومينيكان،
هايتي ،هندوراس وبيرو) عادت بعد ذلك .كما تعد الدومينيكان
وهايتي وهندوراس أيضا ً من أضعف الديمقراطيات يف المنطقة ،إىل
جانب غواتيماال ،إستنادا ً إىل ضعف أدائها يف واحدة أو أ كثر من سمات
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 أيضا ً 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 بعيدا ً عن األحزاب التقليدية نحو قادة مناهضين للمؤسسة
الرسمية.

الماضية .وال ينبغي التقليل من دور كوبا يف االنهيار الديمقراطي لفنزويال.
فقد زودت فنزويال كوبا بالنفط مقابل األطباء والمعلمين ومستشاري
االستخبارات الكوبيين.

السمات الفرعية ( 8من أصل  )16وحلت بين أعلى خمسة بلدان يف
العالم يف عدد التراجعات .ومنذ عام  ،2013شهدت شيلي ،جمهورية
الدومينيكان ،األرجنتين ،هايتي ،كوستا ريكا والسلفادور تدهورا ً يف سمة
فرعية واحدة للديمقراطية على األقل.
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•

•وعلى غرار أجزاء أخرى من العالم ،شهدت منطقة أمريكا الالتينية
والكاريبي أيضا ً تقلصا ً يف الحيز المدين واإلعالمي يف السنوات األخيرة.
وكثيرا ً ما ترتبط القيود المفروضة على الحيز المدين ،ولكن ليس دائماً،
بالمناصرة أو التحقيق يف الفساد والشبكات غير المشروعة.

•

•تواجه المنطقة أيضا ً تحديات جديدة بينها الهجرة .ويعزى ذلك جزئيا ً
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الحدود بين المكسيك والواليات المتحدة مما يحول تدفقات الهجرة من
أمريكا الوسطى إىل بقية بلدان المنطقة.
•

إىل إنتكاس الديمقراطية يف فنزويال ونيكاراغوا ،وكذلك تشديد الرقابة على

•شهد دعم الديمقراطية تراجعا ً ملحوظا ً يف جميع أنحاء المنطقة .وتظهر
إستطالعات الرأي العام إنخفاضا ً قدره  12نقطة يف دعم الديمقراطية يف
العقد الماضي ،من  70يف المئة عام  2008إىل  58يف المئة عام  ،2017مع
قرابة  9نقاط يف السنوات الثالث األخيرة وحدها (التينوبارومترو .)2018

نتائج منطقة أمريكا الشمالية

تط ــورات إيجابي ـ ــة
•

•تتمتع أمريكا الشمالية بمستويات عالية من االنتخابات النظيفة.
ونتيجة المنطقة يف هذا المؤشر هي  ،0.86حيث صنفت كندا والواليات
المتحدة ضمن فئة أفضل  25يف المئة عالمياً .ورغم إنخفاض نتيجة
االنتخابات النظيفة يف الواليات المتحدة األمريكية من  0.95يف عام 2012
إىل  0.78يف عام  ،2018إال أنها عادت وسجلت إرتفاعا ً يف الفترة -2017
 ،2018بعد االنتخابات النصفية األمريكية.

•

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

•

•يصنف أداء كندا والواليات المتحدة األمريكية ضمن فئة أفضل 25
يف المئة عالميا ً يف مؤشر المساواة بين الجنسين .فكندا تسجل نسبة
عالية ( ،)0.81بينما إنخفضت هذه النسبة يف عام  2017من عالية إىل
متوسطة يف الواليات المتحدة (.)0.69

•

•نسبة االنفاذ المتوقع للقوانين مرتفعة يف أمريكا الشمالية .وتصنف
كندا والواليات المتحدة األمريكية ضمن فئة أفضل  25يف المئة عالميا ً
على هذا المقياس .وقد شهدت كندا إنخفاضا ً 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  25يف المئة عالميا ً

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

تحديات أمام الديمقراطيـ ــة
•

•تسجل أمريكا الشمالية أداء متوسطا ً يف سمتي المساواة بين فئات
المجتمع والبرلمان الفعال .ففي األوىل ،سجلت كندا  0.65والواليات
المتحدة األمريكية  .0.53ويف الثانية ،ال تزال كندا تصنف ضمن فئة أفضل
 25يف المئة عالمياً ،يف حين إستعادت الواليات المتحدة يف العام 2018
تصنيفها ضمن هذه الفئة بعد أن كانت قد تراجعت يف عام  .2017ومع
ذلك ،تبقى تراجعات الواليات المتحدة يف السنوات الخمس الماضية
كبيرة إحصائيا ً على هذا المقياس (من  0.84يف عام  2012إىل  0.71يف عام
.)2018

•

•تسجل المنطقة درجة عالية أيضا ً يف نزاهة اإلعالم ،ولكنها شهدت
بعض التراجعات .فقد سجلت الواليات المتحدة األمريكية إنخفاضا ً
كبيرا ً على هذا المؤشر بين عامي  2012و ،2017لكنها ال تزال من أفضل

•

•على الرغم من أن الفساد ال يزال منخفضا ً يف أمريكا الشمالية ،فقد
شهدت كندا والواليات المتحدة األمريكية إنخفاضا ً مهما ً إحصائيا ً يف
درجات غياب الفساد .فقد إنخفضت درجة كندا من  0.87يف عام 2012
إىل  0.79يف عام  ،2018يف حين إنخفضت درجة الواليات المتحدة من 0.83
يف عام  2012إىل الفئة المتوسطة ( )0.69يف عام  .2018بيد أن كال البلدين
ال يزاالن يسجالن 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
( )0.47أقل من متوسط المناطق ( ،)0.54وهي من أدىن الدرجات
بين ديمقراطيات العالم .ومستويات المشاركة يف االنتخابات الرئاسية
( 56.6يف المئة وسطيا ً منذ عام  )1975أعلى بشكل عام من المشاركة
يف االنتخابات النصفية ( 36.9يف المئة وسطيا ً حتى عام  .)2019إن
إستمرار ضعف إقبال الناخبين يف الواليات المتحدة يساهم يف إضعاف
الديمقراطية األمريكية ألنه يقوض المبدأ األساسي للسيطرة الشعبية.

الدول أدا ًء يف العالم (.)0.76
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•

•شهدت الواليات المتحدة األمريكية أيضا ً تراجعا ً يف الحريات المدنية.
فقد إنخفضت درجتها على هذا المؤشر من  0.98يف عام  2012إىل 0.87
وسجل أ كبر انخفاض يف مؤشر حرية التعبير ،مع أنه
يف عام ُ .2018
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 التالعب بحدود الدوائر االنتخابية ،ضعف تنظيم
تمويل الحمالت االنتخابية ،نظام المجمع االنتخايب ،وصرامة قوانين هوية
الناخبين (ومؤخراً ،التدخل األجنبي يف االنتخابات) تساهم يف إنتاج نظام

معاجلة العلل ،إحياء الوعد

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  2018يف فئة أفضل
 25يف المئة عالميا ً على هذا المقياس .فكندا تصنف ضمن الفئة
المذكورة يف هذا المؤشر ،بينما تراجعت الواليات المتحدة ،يف السنوات
الخمس الماضية ،من  0.95يف عام  2013إىل  0.69يف عام .2018
وتصنف الواليات المتحدة اآلن بين الدول متوسطة األداء على هذا
المقياس.

نتائج منطقة آسيا والمحيط الهادئ

السمات الخمس للديمقراطية ،تليها اليابان التي حققت أدا ًء عاليا ً
يف أربع سمات .أما األداء األكثر شيوعا ً ( 40يف المئة من ديمقراطيات
المنطقة) فهو األداء المتوسط يف جميع السمات.

تط ــورات إيجابي ـ ــة
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•

•شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ توسعا ً ديمقراطيا ً كبيرا ً يف
العقود األربعة الماضية .فقد تضاعف عدد الدول الديمقراطية (من
 7إىل  )15وانخفض عدد الدول غير الديمقراطية (من  14إىل .)10
وحصل هذا التوسع بفضل حاالت التحول الديمقراطي ،حيث إنتقل
 12بلدا ً إىل الديمقراطية ألول مرة منذ عام  .1975وحقق إثنان من هذه
البلدان (ماليزيا وميانمار) عملية االنتقال يف السنوات األربع األخيرة.
أما سري النكا ،وهي واحدة من خمس ديمقراطيات يف المنطقة قبل
عام  ،1975فعادت إىل الديمقراطية يف عام  ،2015بعد إرتدادها إىل النظام
الهجين للمرة الثانية.

•

•إنتقلت ماليزيا ،أحد أ كثر األنظمة الهجينة ثباتا ً يف المنطقة (إىل جانب
سنغافورة) ،إىل الديمقراطية للمرة األوىل بعد إنتخابات  2018التي أنهت
احتكار الحزب الحاكم للسلطة طوال  60عاماً.

•

•أثبتت الديمقراطيات القديمة يف آسيا والمحيط الهادئ قدرتها
على الصمود .فمن الديمقراطيات السبع القائمة منذ عام ،1975
ظلت خمس منها دوال ً ديمقراطية دون إنقطاع حتى اليوم ،وهي
أستراليا ،الهند ،اليابان ،نيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة .وبقيت جميع
البلدان التي أصبحت ديمقراطية بعد عام  ،1975وعددها  ،12أنظمة
ديمقراطية باستثناء بلدين ،ولم يشهد نصفها أي انتكاسة غير
ديمقراطية.

•

•من بين جميع ديمقراطيات الموجة الثالثة المبكرة (أي التي انتقلت
بين  1975و ،)2000أحرزت 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

تحديات أمام الديمقراطيـ ــة
•

•ليس لدى نصف بلدان آسيا والمحيط الهادئ حكومات منتخبة
ديمقراطياً .وقد شهد بعض بلدان المنطقة تعميقا ً للحكم االستبدادي
يف السنوات األخيرة .فعلى سبيل المثال ،إنتهى األمر بكمبوديا ،التي لم
تنتقل أبدا ً بشكل كامل إىل الديمقراطية ،إىل اتباع نظام غير ديمقراطي
يف عام  .2018وبعد الشرق األوسط وأفريقيا ،تضم آسيا أ كبر عدد من
البلدان التي لم تشهد الديمقراطية قط يف تاريخها ( 40يف 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 ،أدا ًء ضعيفا ً يف واحدة على األقل من
سمات الديمقراطية .كما عانت دول أخرى من تآ كل الديمقراطية.

•

•تعتبر آسيا والمحيط الهادئ ثاين أ كثر منطقة ،بعد أوروبا ،تضررا ً من
التآ كل الديمقراطي ،حيث يعاين أ كثر من نصف أنظمتها الديمقراطية
من التآ كل .إذ تشهد الهند حاليا ً أ كبر عدد من التراجعات يف السمات
الفرعية للديمقراطية منذ عام  .2013وتليها الفلبين ،وهي أيضا ً
تشهد تراجعا ً ديمقراطيا ً يف عدد التراجعات الديمقراطية .كما عانت
الديمقراطيات األقدم مثل أستراليا واليابان ونيوزيلندا من بعض أوجه
التآ كل ،وكذلك هو الحال يف إندونيسيا ومنغوليا وتيمور-ليشتي.

•

•شهد عدد من بلدان المنطقة هشاشة وانتكاسات ديمقراطية منذ
تحولها إىل الديمقراطية .فقد ارتدت بنغالديش (منذ عام )2014
وباكستان (منذ عام  )2018إىل النظام الهجين .وعادت تايالند إىل الحكم
العسكري يف عام  ،2014على الرغم من أن االنتخابات التي جرت يف عام
 2019مهدت الطريق لحكومة مدنية.

الفصل ٣
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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 أحيانا ً عن نزاعات داخلية تزداد تفاقما ً
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  5-5المتعلق بالتمثيل
السياسي للمرأة .ويلزم بذل جهود حثيثة لزيادة تمثيل المرأة ،ليس يف
الديمقراطيات الجديدة فحسب ،بل أيضا ً يف بلدان مثل اليابان وكوريا
الجنوبية.

•

•تشكل الهجمات األخيرة على المؤسسات المحورية يف نزاهة
أداء الديمقراطيات تحديا ً كبيرا ً للديمقراطية يف آسيا والمحيط
الهادئ .وتشمل المؤسسات المهدَدة :السلطة القضائية ،أنظمة
المحاكم ،اللجان االنتخابية ،البرلمانات ومؤسسات مكافحة
الفساد.

•

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

النتائج الرئيسية للمناطق

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  .2014ويف بلدان أخرى ،حدث ذلك يف ظروف
تآ كل ديمقراطي أخذ شكل صعود األحزاب السياسية القومية،
وجرى تبريره بذرائع السيادة الوطنية ،القانون والنظام ،األمن القومي
والتصدي لإلرهاب.

•

•يعد المقصد  10-16أحد أ كثر مقاصد التنمية المستدامة إثارة
للقلق ،حيث سجلت نزاهة اإلعالم وحرية تشكيل الجمعيات
والتجمع تراجعا ً يف عدد من البلدان يفوق عدد البلدان التي حققت
تقدما ً منذ عام .2015

نتائج منطقة أوروبا

متزايد من المبادرات للمواطنين األوروبيين سبال ً محتملة للمشاركة
المباشرة يف صنع القرار العام ،بما يف ذلك مبادرات المواطنين المحلية،
أو االلتماسات اإللكترونية ،أو المنصات اإللكترونية.

تط ــورات إيجابي ـ ــة
•

•تعد أوروبا ثاين أ كثر المناطق ديمقراطية يف العالم بعد أمريكا
الشمالية ،حيث يصنف  93يف المئة من بلدانها على أنها ديمقراطيات.
وفيها أ كبر نسبة من الديمقراطيات يف العالم ،إذ يصنف  39بلدا ً كأنظمة
ديمقراطية ،أي  40يف المئة من ديمقراطيات العالم.

•

•تضم أوروبا أ كبر نسبة من ديمقراطيات الموجة الثالثة .ومنذ عام
 ،1975تحول  28بلدا ً فيها إىل الديمقراطية ،نال نصفها تقريبا ً ()12
االستقالل 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  21ديمقراطية يف العالم التي تحقق درجات عالية يف السمات
الخمس لمؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية ،توجد  14ديمقراطية
يف أوروبا .وأغلبيتها ( )11ديمقراطيات 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

•

•تعد أرمينيا البلد الوحيد يف أوروبا الذي تحول من نظام هجين يف عام
 2017إىل نظام ديمقراطي يف عام  .2018كما سجلت عام  2018أ كبر
عدد من حاالت التقدم المهمة إحصائيا ً يف أوروبا :تدقيق عمل الحكومة،
اإلدارة غير المتحيزة ،العمل التشاركي وثماين سمات فرعية متصلة بها.

تحديات أمام الديمقراطيـ ــة
•

•على الرغم من أن التجمع األكبر للديمقراطيات موجود يف أوروبا ،فقد
شهدت المنطقة تراجعا ً يف جودة ديمقراطياتها خالل السنوات العشر
األخيرة .فقد إنخفضت نسبة البلدان التي تسجل درجات عالية يف تدقيق
عمل الحكومة والحريات المدنية ونزاهة اإلعالم ومشاركة المجتمع
المدين .وهذا يعني أن معظم التراجعات الديمقراطية يف أوروبا مرتبط
بإضعاف تدقيق عمل الحكومة وتقلص الحيز المدين ،ويحدث يف سياق
من التآ كل الديمقراطي والتراجع الديمقراطي.

•

•أ كثر من النصف ( 56يف المئة) من ديمقراطيات أوروبا تعاين من التآ كل
الديمقراطي .فستة من البلدان العشرة التي تشهد تراجعا ً ديمقراطيا ً
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اليوم موجودة يف أوروبا ،وهي هنغاريا ،بولندا ،رومانيا ،صربيا ،تركيا
و(بدرجة أقل) أوكرانيا.
•
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•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.
وغالبا ً ما يحدث التراجع الديمقراطي مع وصول هذه األحزاب إىل
الحكومة .ويمكن رؤية ظاهرة األحزاب السياسية الحاكمة التي تظهر
ميوال ً إستبدادية يف بلدان عدة يف المنطقة ،وال سيما يف أوروبا الوسطى
والشرقية.

معاجلة العلل ،إحياء الوعد

•

•شهدت أوروبا مؤخرا ً 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 ،فضال ً 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.

الفصل ٤

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
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الفصل 4

إعتبارات السياسات
تســتند االعتبــارات التاليــة املتعلقــة بالسياســات إىل اخلــرة العامليــة
واإلقليميــة والقطريــة التــي إكتســبتها املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة
واالنتخابــات طــوال  25عام ـ ًا مــن العمــل املؤســي املرتاكــم يف تقديــم
املشــورة وحتليــل اإلصالحــات الديمقراطيــة يف مجيــع أنحــاء العــامل.
•

•الدفــاع عــن الديمقراطيــة ومحايتهــا .يتعــن عــى احلكومــات واملجتمــع
املــدين واملؤسســات السياســية (بــا يف ذلــك الربملانــات واألحــزاب
السياســية) ومقدمــي املســاعدة يف جمــال الديمقراطيــة واجلهــات
املانحــة أن تنــارص الديمقراطيــة وحتميهــا مــن التهديــدات .ويف دفاعهــا
عــن الديمقراطيــة ،ينبغــي هلــذه اجلهــات أن تكــون صادقــة وحمــددة
األهــداف بشــأن أوجــه اخللــل يف األنظمــة القائمــة ،وأن تبــدي قــدر ًا
أكــر مــن الدقــة يف وصــف املشــاكل التــي تواجههــا املؤسســات
الديمقراطيــة حاليــ ًا ،وأن تستكشــف حلــوالً بنــاءة ملعاجلتهــا.

•

•اإلبــداع واجلديــة يف املشــاركة السياســية .عــى احلكومــات واألحــزاب
السياســية والربملانــات أن تســتفيد مــن جمموعــة واســعة مــن آليــات
املشــاركة لتعميــق املامرســات الديمقراطيــة بعــد االنتخابــات.

•

•ضــان وجــود آليــات للتمثيــل الشــامل .عــى احلكومــات واملؤسســات
السياســية ،بدعــم مــن مقدمــي املســاعدة يف جمــال الديمقراطيــة ،أن
تعمــل عــى جعــل آليــات التمثيــل أكثــر شــموالً .وينبغــي هلــا أن
تواصــل االســتثامر يف إرشاك النســاء والشــباب مــع توســيع اجلهــود
لتشــمل فئــات مهمشــة أخــرى ،كالشــعوب األصليــة واألشــخاص
ذوي اإلعاقــة واملثليــن ومزدوجــي امليــل اجلنــي واملتحولــن جنســي ًا.

•

•تعزيــز مؤسســات الرقابــة عــى الســلطة التنفيذيــة ،مثــل اهليئــة الترشيعية،
وكذلــك املحاكــم ووســائل اإلعــام املســتقلة والتعدديــة .فهــذه
املؤسســات متكــن املواطنــن ،الذيــن يواجهــون قيــود ًا عــى حقوقهــم،
مــن ممارســة حرياهتــم السياســية ومحايتهــا .قــد حتــد زيــادة تدقيــق عمــل
احلكومــة مــن نطــاق التغيــر الرسيــع وبعيــد املــدى يف السياســات الــذي
يكــون رضوريـ ًا يف بعــض األحيــان .لكنهــا تضمــن تواصــل احلكومــات
احلاليــة مــع اجلهــات الفاعلــة السياســية األخــرى وبنــاء حتالفــات شــاملة
مــن شــأهنا جعــل تغيــر السياســات أكثــر إســتدامة.

•

•حتســن نزاهــة املؤسســات السياســية وشــفافيتها .عــى احلكومــات
واملجتمــع املــدين ومقدمــي املســاعدة يف جمــال الديمقراطيــة حتســن
نزاهــة املؤسســات السياســية عــن طريــق التصــدي للفســاد وزيــادة

الشــفافية وتنفيــذ سياســات فعالــة ملعاجلــة أوجــه عــدم املســاواة
االجتامعيــة واالقتصاديــة.
•

•حتســن شــفافية التمويــل الســيايس .ينبغــي القيــام ،مــا أمكــن ،بوضــع
هنــج شــامل ومتكامــل ملكافحــة الفســاد يربــط التمويــل الســيايس
باملســائل األخــرى ذات الصلــة مثــل اإلفصــاح عــن األصــول املاليــة
واملاديــة وســجالت مجاعــات الضغــط .وتدعــم الصكــوك الدوليــة،
مثــل توصيــات منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ومبــادرات
الرشاكــة احلكوميــة املفتوحــة ،جهــود البلــدان ملكافحــة الفســاد يف
هــذا املضــار.

•

•محايــة املؤسســات الديمقراطيــة اجلديــدة مــن خيبــة األمــل الشــعبية
املتوقعــة إذا مل تتحقــق اآلمــال الكبــرة املعقــودة عــى هــذه املؤسســات.
وإلدارة التوقعــات الشــعبية عــى نحــو أفضــل ،ينبغــي لواضعــي
السياســات أن يدخلــوا يف حــوار رشــيد ومفتــوح مــع املواطنــن ،يعــزز
فهــم العقبــات والبدائــل يف العمــل الســيايس لبنــاء الديمقراطيــة.
فتحســن املعرفــة الشــعبية بالسياســات يمكــن املواطنــن أيضــ ًا مــن
إجــراء تقييــات أكثــر إســتنارة للوعــود االنتخابيــة وقابليــة حتقيقهــا.
وينبغــي احلفــاظ عــى ذكريــات مــن املــايض االســتبدادي مــن أجــل
تذكــر األجيــال الشــابة بإنجــازات الديمقراطيــة ،وبالتــايل االحــراس
مــن مشــاعر احلنــن املض ِّللــة إىل املــايض.

•

•عــى احلكومــات أن حتمــي مواطنيهــا مــن اآلثــار الســلبية لألزمــات
االقتصاديــة والعوملــة .ويتطلــب ذلــك سياســات متكــن الفئــات
الضعيفــة يف املجتمــع ،كاملهاجريــن مثــاً ،مــن التكيــف مــع فقــدان
الوظائــف وتزودهــا بفــرص متكافئــة للحصــول عــى اخلدمــات
والوظائــف والفــرص واملــوارد.

•

•ينبغــي أن تســعى السياســات إىل التصــدي لالســتقطاب املجتمعــي.
وينبغــي للنخــب السياســية املعتدلــة أن تبــدي إســتعدادها لالســتامع
إىل شــواغل املواطنــن ورأب االنقســامات السياســية عــن طريــق
توحيــد خمتلــف أطيــاف املجتمــع .فأخــذ هــذه الشــواغل عــى حممــل
اجلــد يقلــل مــن نطــاق املنافســن الشــعبويني الذيــن يســتغلون املظــامل
ضــد النخــب السياســية القائمــة.

•

•االســتثامر يف التثقيــف املــدين بشــأن الديمقراطيــة وحمــو األميــة يف
إســتخدام اإلعــام الرقمــي .عــى احلكومــات ومقدمــي املســاعدة
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يف جمــال الديمقراطيــة أن يســتثمروا يف التثقيــف املــدين لتعزيــز القيــم
الديمقراطيــة ،وتزويــد املواطنــن مــن مجيــع األعــار باملهــارات
الالزمــة للتعامــل مــع املعلومــات بطريقــة نقديــة مــع احلفــاظ عــى
إحــرام االختالفــات.
•

•دعــم تعزيــز منظــات املجتمــع املــدين العاملــة يف قضايــا الديمقراطيــة
وحقــوق اإلنســان يف األماكــن التــي تتعــرض فيهــا هــذه القضايــا للخطر.
تيســر وصــول منظــات املجتمــع املــدين التــي تواجــه ردود فعــل عنيفــة،
وال ســيام تلــك العاملــة يف جمــال الفســاد وحقــوق اإلنســان واملنظــات
الضعيفــة وقليلــة املــوارد ،وهــي غالب ـ ًا تعمــل يف قضايــا حقــوق املــرأة
واملثليــن ،إىل شــبكات املجتمــع املــدين اإلقليميــة والدوليــة.

•

•دعــم االعــام الفاعــل احلــر واملتنــوع .إن تنــوع جوانــب االعــام
ووجــود صحافــة إســتقصائية حــرة ومتينــة والتــي يمكنهــا تقديــم
تقاريــر هامــة ومتوازنــة وتتفحــص ســلطات احلكومــة ،تعــد
أساســ ًا لديمقراطيــات صحيحــة ،بــا يوفــر الوصــول اىل البيانــات
واملعلومــات ملثــل هــؤالء الصحفيــن ،لتعزيــز مصــادر معلوماهتــم
املســتندة اىل أدلــة.
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•

•االســتخدام املــدروس للتكنولوجيــا .ينبغــي أن يرتكــز إســتخدام
التكنولوجيــات يف العمليــات االنتخابيــة عــى مناقشــات مدروســة
واعيــة للظــروف وعــى حتليــل لفوائــد اخليــارات املطروحــة وخماطرها.
فعندمــا تغيــب الثقــة باملؤسســات الديمقراطيــة واالنتخابيــة ،فــإن
إســتخدام التكنولوجيــا قــد يصبــح مثــر ًا للجــدل .أمــا إذا اســتند
إســتخدام التكنولوجيــا يف االنتخابــات إىل قــرارات مســتنرية وجــرت
إدارتــه عــى نحــو ســليم ،فإنــه يســاهم يف حــل مشــاكل انتخابيــة طــال
أمدهــا.

•

•محايــة املكاســب الديمقراطيــة مــن املخاطــر .يمكــن بســهولة فقــدان
الثقــة يف العمليــات واملؤسســات االنتخابيــة .وعندمــا تُفقــد الثقــة،
تصعــب إســتعادهتا .ولذلــك ،ينبغــي هليئــات إدارة االنتخابــات
إضفــاء الطابــع املؤســي عــى عمليــات إدارة املخاطــر وبنــاء القــدرة
عــى مواجهتهــا .وتســاعدها إدارة املخاطــر يف توقــع خمتلــف املخاطــر
ومعاجلتهــا قبــل أن تؤثــر ســلب ًا عــى العمليــة والنتائــج .ويعــزز بنــاء
القــدرة عــى الصمــود قــدرة املنظومــة عــى التصــدي للصدمــات
والضغــوط التــي ال مفــر منهــا.
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حول المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات ( )International IDEAمنظمــة دوليــة حكوميــة تدعــم مؤسســات وعمليــات الديمقراطيــة املســتدامة
يف مجيــع أنحــاء العــامل .وتعمــل املؤسســة كمحفــز لبنــاء الديمقراطيــة مــن خــال توفــر مــوارد املعرفــة ومقرتحــات السياســات وتدعــم اإلصالحــات
الديمقراطيــة إســتجابة لطلبــات حمــددة مــن الــدول .وهــي تتعــاون مــع صانعــي السياســات واحلكومــات واملنظــات والــوكاالت الدوليــة ،وكذلــك مــع
املنظــات اإلقليميــة العاملــة يف جمــال بنــاء الديمقراطيــة.

ماذا تعمل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟
يتــم تنظيــم عمــل املؤسســة عــى املســتويات العامليــة واإلقليميــة والقطريــة ،ويرتكــز عملهــا عــى املواطــن كقــوة دافعــة نحــو التغيــر .وهــي تنتــج معــارف
مقارنــة يف جمــاالت خربهتــا الرئيســية :العمليــات االنتخابيــة ،بنــاء الدســاتري ،املشــاركة والتمثيــل الســيايس ،وكذلــك الديمقراطيــة مــن حيــث عالقتهــا بــن
اجلنســن والتنــوع ،والــراع واألمــن.
تنقــل املؤسســة هــذه املعرفــة إىل املمثلــن الوطنيــن واملحليــن الســاعني نحــو اإلصــاح الديمقراطــي ،وتعمــل عــى تيســر احلــوار الداعــم للتغيــر
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؟
تعمــل املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات عــى مســتوى العــامل .ويقــع مقرهــا الرئيــس يف ســتوكهومل بالســويد ،وهلــا مكاتــب يف أفريقيــا ،آســيا
واملحيــط اهلــادئ ،وأوروبــا ،وأمريــكا الالتينيــة والكاريبــي.
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 خــاف اآلن أكثــر مــن أي وقــت مــى يف التاريــخ
احلديــث .ففــي حــن شــهدت العقــود األربعــة املاضيــة توســع ًا ملحوظـ ًا يف الديمقراطيــة بجميــع مناطــق العــامل،
متيــزت الســنوات األخــرة برتاجعــات يف نســيج كل مــن الديمقراطيــات القديمــة واحلديثــة العهــد .إن فكــرة
الديمقراطيــة مســتمرة بحشــد النــاس يف مجيــع أنحــاء العــامل ولكــن ممارســة الديمقراطيــات القائمــة قــد خيبــت
أمــل العديــد مــن املواطنــن ودعــاة الديمقراطيــة.
حيصــل التــآكل الديمقراطــي يف بيئــات وســياقات خمتلفــة ،وغالب ـ ًا مــا تكــون الديمقراطيــات اجلديــدة ضعيفــة
وهشــة .وتكافــح الديمقراطيــات القديمــة مــن أجــل ضــان 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
التطلعــات الديمقراطيــة الشــعبية يف التعبــر والدفــاع عنهــا حــول العــامل .وعــى الرغــم مــن التحديــات ،فقــد
أثبتــت الديمقراطيــة كوهنــا صامــدة .كــا أظهــرت الديمقراطيــات أيض ـ ًا ،مــع بعــض االســتثناءات ،أهنــا توفــر
ظــروف أفضــل للتنميــة املســتدامة.
هــذا املوجــز لتقريــر حالــة الديمقراطيــة العامليــة  :2019معاجلــة العلــل ،إحيــاء للوعــد الصــادر عــن املؤسســة
الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات ،يوضــح خطــوط النتائــج الرئيســية للتقريــر عــى مســتوى العــامل ومناطقــه.
ويقــدم تقريــر احلالــة العامليــة للديمقراطيــة  2019فحصـ ًا صحيـ ًا للديمقراطيــة وحيــدد التوجهــات الديمقراطيــة
املشــجعة وكذلــك التحديــات الرئيســية أمــام الديمقراطيــة .يعتمــد التقريــر عــى بيانــات مــن مــؤرشات احلالــة
العامليــة للديمقراطيــة ودروس مســتنبطة مــن املســاعدة الفنيــة التــي تقدمهــا املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة
واالنتخابــات عــى األرض لفهــم املشــهد الديمقراطــي احلــايل .وهــو هيــدف إىل إعــام االســراتيجيات والربامــج
وتدخــات السياســات دع ـ ًا للديمقراطيــة.
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