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حكومية  وغير  حزبية  غير  مةٌ  منظّ الوطني  الدميقراطي  املعهد 

العالم  أقطار  كافة  من  الشعوب  تطلّعات  تلبية  إلى  تسعى 

سياسية  أنظمة  ذات  دميقراطية،  مجتمعات  في  بالعيش 

األساسية  اإلنسان  بحقوق  تعترف  األحزاب،  ومتعدّدة  منفتحة 

عها. وتشجّ

  

عمل املعهد الدميقراطي الوطني، منذ تأسيسه في العام ١٩٨٣، 

وبالتعاون مع شركائه احملليني، على إنشاء املؤسسات واملمارسات 

السياسية  مات  املنظّ بناء  خالل  من  وتعزيزها،  الدميقراطية 

فضالً  املدنية،  املشاركة  وتشجيع  االنتخابات،  وحماية  واملدنية، 

فني  املوظّ من  فريق  وبفضل  احلكم.  في  واملساءلة  االنفتاح  عن 

مئة  من  أكثر  من  السياسة  مجال  في  املتمرّسني  واملتطوّعني 

دولة، جنح املعهد الدميقراطي الوطني في جمع أفراد ومجموعات 

بهدف تبادل األفكار واملعارف والتجارب واخلبرات. من هذا املنطلق، يتسنّى للشركاء أن يتعرّفوا عن كثب إلى أفضل املمارسات في مجال التنمية 

الدميقراطية على الصعيد العاملي، بغية تكييفها مبا يتوافق مع حاجات بالدهم. في هذا اإلطار، تؤكّد املقاربة املتعدّدة اجلنسيات التي يتّبعها 

املعهد الدميقراطي الوطني عدم وجود منوذج واحد لألنظمة الدميقراطية، إمنا تتشارك كلّ الدميقراطيات في بعض املبادئ اجلوهرية.

 

ع على تطوير أقنية تواصل مؤسساتية بني املواطنني  إنّ عمل املعهد يدعم املبادئ املنصوص عليها في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. كما يشجّ

واملؤسسات السياسية واملسؤولني املنتخبني، ويعزّز قدرة هؤالء على حتسني مستوى احلياة بالنسبة إلى املواطنني كافة.

ناخبة في جنوب السودان

الدميقراطية جزءٌ ال يتجزّأ من كرامة اإلنسان والسالم.

_ مادلني ك. أولبرايت، رئيسة مجلس إدارة املعهد الدميقراطي الوطني

عـربـون تـقـديـر وجـوائـز 
                    لـلـمـدافـعـني عـن الـدميـقـراطـيـة

هارميان  أفريل  دبليو  جائزة  سنويّاً  الوطني  الدميقراطي  املعهد  يقدّم 

بالدميقراطية  املستدام  التزامها  أثبتت  منظمة  أو  فردٍ  إلى  للدميقراطية 

األساقفة  رئيس  املاضي:  في  اجلائزة  احلائزين على هذه  ومن  اإلنسان.  وحقوق 

ديزموند توتو من جنوب أفريقيا، والرئيسة الليبيرية إيلني جونسون سيرليف؛ 

ورئيس وزراء زمبابوي مورغان تسفاجنيراي؛ ورئيسة الوزراء الباكستانية بنازير 

بوتو؛ واألمني العام األسبق لألمم املتحدة كوفي أنان؛ وقادة األحزاب السياسية 

ورئيس  الشمالية؛  إيرلندا  في  السالم  اتفاق  على  فاوضوا  الذين  الثمانية 

مشروع فاريال أوزوالدو بايا من كوبا؛ والزعيمة الدميقراطية البورمية أونغ سان 

سو شي؛ ورئيس اجلمهورية التشيكية السابق فاتسالف هافل؛ ووزير اخلارجية 

السابق كزانانا  الشرقية  تيمور  ورئيس  برونيسالف غيرميك؛  الراحل  البولندي 

اجليورجي  الوزراء  ورئيس  تشيلي؛  في  احلرة   ١٩٨٨ انتخابات  وحركة  غوسماو؛ 

ونائب  كارتر؛  بيل كلينتون وجيمي  السابقان  والرئيسان  زفانيا؛  زوراب  الراحل 

الرئيس السابق والتر موندايل؛ وأعضاء مجلس الشيوخ إدوارد كينيدي، جوزيف 

ل؛ والرئيس الراحل لالحتاد األميركي للعمل  بايدن، ريتشارد لوغار، وجورج ميتشِ

املتحدة  األمم  لدى  والسفيرة  كيركالند؛  الين  الصناعية  املنظمات  ومجلس 

ى ثالثة من أنصار الدميقراطية- هم النائبة  آنذاك مادلني ك. أولبرايت. وقد تلقّ

الدبلوماسي  فيرارو،  جيرالدين  الرئيس  نائب  ملنصب  حة  واملرشّ األميركية 

تشارلز  الوطني  الدميقراطي  املعهد  س  ومؤسّ والسفير  هولبروك،  ريتشارك 

مانات، هذه اجلائزة بعد وفاتهم في العام ٢٠١١.

ا منحة مادلني ك. أولبرايت، فقد أُنشئت عام ٢٠٠٥، وهي تنبثق من مبادرة  أمّ

الوطني من أجل تكرمي  الدميقراطي  التي أطلقها املعهد  النساء"  "فوزوا مع 

احلياة  في  أكبر   ً دورا املرأة  ملنح  احلثيث  سعيها  برهنت  التي  املنظمات 

السياسية واملدنية. وتهدف املنحة، التي تبلغ قيمتها ٢٥ ألف دوالر، إلى دعم 

احلائزين  ومن  السياسة.  في  املرأة  تعزيز مشاركة  إلى  ترمي  مبادراتٍ محدّدة 

على هذه املنحة في املاضي: نادي النقاش النسائي في قيرغيزستان، اجملموعة 

الفرعية  الشبكة  التنمية"،  أجل  من  املناسبة  التواصل  "تقنيات  املصرية 

لنساء "شوكو" في كولومبيا، عصبة بورما النسائية، مجموعة ٥٠/٥٠ في 

احلزبي  واملؤمتر  والهرسك،  البوسنة  سييراليون، مبادرة مواطنات موستار في 

السياسي للنساء في أندونيسيا.

"آندي  زمالة  برنامج  الوطني  الدميقراطي  املعهد  أنشأ   ،٢٠٠٧ العام  في 

فة املعهد، أندي بارهاموفيتش، التي قُتلت في ١٧  بارهاموفيتش" تكرمياً ملوظّ

إلى  البرنامج  بغداد. يستقدم هذا  أثناء عملها في  الثاني/يناير ٢٠٠٧  كانون 

صة في تطوير الدميقراطية  واشنطن العاصمة، كلّ سنة، امرأةً شابة متخصّ

هذا  في  املشاركات  من  بلدها.  ضمن  السياسة  في  املرأة  مشاركة  وتعزيز 

البرنامج في املاضي، نساء من العراق، ليبيريا، النيبال وكوسوفو.

              لعلّنا ال نعرف متى وفي أيّ بقعة من األرض ستقدم الشعوب، بكلّ شجاعة، 
على املطالبة بحقوقها في املرحلة اآلتية، 

لكن حسبنا أنّ املعهد الدميقراطي الوطني موجودٌ هناك اآلن، ألنه أفضل نصير للحرية.

_ هيالري كلينتون، وزيرة اخلارجية األميركية

حتظى برامج املعهد الدميقراطي الوطني بدعمٍ من الصندوق الوطني للدميقراطية (NED)، والوكالة األميركية للتنمية الدولية (USAID)، ووزارة اخلارجية 

 .(c)(3) 501 األميركية، وغيرها من وكاالت التنمية العاملية والهبات اخلاصة. واملعهد الدميقراطي الوطني هو مؤسسةٌ ال تتوخى الربح املادي وهي من نوع

سم املساهمات املقدّمة له من الضرائب. حتُ

أولبرايت وديزموند توتو

املـعـهـد الـدميـقـراطـي الـوطـنـي
                        مـجـلـس اإلدارة 

                والـلـجـنـة االسـتـشـاريـة الـعـلـيـا

ملا كان املعهد الدميقراطي الوطني يركّز، في املقام األوّل، على، الشعوب، فقد جمع األفراد واجملموعات لتبادل األفكر واملعارف واخلبرات، من أجل تعزيز فعالية إدارة 

 ، www.redpartidos.org ،من املواقع والبوّابات اإللكترونية، منها شبكة األحزاب السياسية ً احلكم وتأثيرها. في هذا اإلطار، أنشأ املعهد، كجزءٍ من هذه اجلهود، عددا

التي تدعم عملية إصالح األحزاب السياسية في أميركا الالتينية؛ أصوات، www.aswat.com، التي تعزّز احلوار بني الناشطني في الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ آغورا، 

للنساء  الدولية  املعرفة  شبكة  www.gndem.org؛  احملليني  االنتخابات  ملراقبي  العاملية  الشبكة  البرملانية؛  للتنمية  إلكترونية  بوابة  وهي   ،www.agora-parl.org

الناشطات في السياسة، www.iknowpolitics.org، املنشأة لتطوير مشاركة املرأة في السياسة بالشراكة مع برنامج األمم املتحدة للتنمية، وبرنامج األمم املتحدة 

للنساء، واملعهد الدولي للدميقراطية واملساعدة االنتخابية، واالحتاد البرملاني الدولي.

 

التنمية الدميقراطية. ميكن االطالع على هذه املعلومات  الوثائق والتقارير والدراسات حول  عة من  فضالً عن ذلك، يحافظ املعهد على مجموعة إلكترونية موسّ

www.ndi.org :ّات اخلمس حيث ينشط املعهد الدميقراطي الوطني على املوقع اإللكتروني للمعهد ّ جمعها من القار وغيرها التي مت

تـعـزيـز الـدميـقـراطـيـة 
                 مـن خـالل تـبـادل املـعـلـومـات
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مجلس اإلدارة
مادلني ك. أولبرايت، رئيسة اجمللس
هارييت س. بابيت، نائب الرئيسة
طوماس أ. داشل، نائب الرئيسة

مارك ب. نايثنسون، نائب الرئيسة
كينيث ف. ميلي، أمني السرّ
يوجني إدنبرغ، أمني الصندوق

كينيث د. ووالك، رئيس املعهد

ن برنارد و. أرونسُ
إليزابيث باغلي

ريتشارد بلوم
دونا برازيل

جون باغيت كلمبوكيدِس
روبن كارنهان

هاورد دين
سام جيجدنسون

شيرلي روبنسون هول
رايتشل هوروفيتز

بيتر كوفلر
روبرت ج. ليبراتور
كينيث ف. ميلي

فالي نصر

مولي رايزر
نانسي ه. روبن

إيلني ك. شوكاس
برين ساميون

مايكل ر. ستيد
موريس تامبلسمان

ليندا طوماس
ريتشارد فيرما

راندي فينغارتن
جاميس وولفنسون

رؤساء فخريون 
بول ج. كيرك االبن

والتر ف. موندال
تشارلز ت. مانات (١٩٣٦-٢٠١١)

اللجنة االستشارية العليا
ويليام ف. ألكساندر

مايكل د. بارنز
جون برادماس

بيل برادلي
إميانويل كليفر الثاني

ماريو م. كوومو
باتريشيا م. دريان
كريستوفر ج. دود

مايكل س. دوكاكيس
مارتن فروست

ريتشارد ن. غاردنر
ريتشارد أ. غيبهاردت

جون ت. جويس
بيتر ج. كيلي

بول ج. كيرك، االبن
إليوت ف. كوليك

جون لويس
دونالد ف. ماكهنري

أبنر ج. ميكفا
تشارلز س. روب

إستيبان أ. طوريس
أندرو ج. يونغ



بعد أن عادت نيجيريا إلى النظام املدني في العام ١٩٩٩، باتت كلّ دورة من دوراتها االنتخابية 

الرئاسية   ٢٠١١ العام  انتخابات  كانت  أن  إلى  سبقها-  ما  يفوق  واحتياالً   ً تزويرا تشهد 

والبرملانية التي اعتبرت األكثر مصداقية في تاريخ نيجيريا على اإلطالق. حينذاك، زاولت مراكز 

االقتراع عملها كما يجب، وازدادت نسبة الشفافية عند الفرز، واعتبر التصويت عاكساً إلرادة 

الشعب. في هذا اإلطار، تعزّزت ثقة املواطن بفضل مشروع "الفرز السريع لألصوات"، وهو 

ائتالفٌ من مجموعات مراقبةٍ محلية لالنتخابات، تشكّل مبساعدةٍ من املعهد الدميقراطي 

الوطني لقمع التزوير واستعادة ثقة العامة. فعمد املشروع إلى نشر حوالى ٢٠ ألف مراقب 

أجروا جدولةً متوازية لألصوات، وهي أداة متطوّرة، قائمة على عيّنة إحصائية من املواطنني، 

استخدمت لتعزيز نزاهة عمليات التصويت والفرز، والتحقق من دقة النتائج الرسمية.

في باكستان، يفتقر سكّان املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتادية، وهي غالباً ما تُعتبر 

بها  يتمتّع  التي  نفسها  األساسية  والقانونية  السياسية  للحقوق  للمتطرّفني،  مرتعاً 

وقائد حزبيّ، منذ  قبليّ  أكثر من ٣٠٠ مندوب  لذا، شارك  البالد.  أنحاء  بقية  السكّان في 

له،  الشريكة  مة  واملنظّ الوطني  الدميقراطي  املعهد  مها  نظّ اجتماعاتٍ  في   ،٢٠٠٨ العام 

مؤسسة الشهيد بوتو. واتّفق جميع األطراف على أنّ الدميقراطية وحكم القانون عناصر 

التوصيات  املناطق. وقد ساهم عرض هذه  أساسية لضمان السالم واالستقرار في هذه 

على الرئيس آصف علي زرداري في إقراره مجموعةً من اإلصالحات، مبا في ذلك توسيع نطاق 

علّق  اإلطار،  هذا  في  املذكورة.  املنطقة  ليشمل  األساسية  السياسية  األحزاب  قانون 

الرئيس زرداري: "قد تبدو هذه اإلصالحات خطوةً بسيطة بالنسبة لبعض األشخاص، إال 

االحتادية، خالل  لإلدارة  اخلاضعة  القبلية  املناطق  بالنسبة لسكّان  نوعية  متثّل قفزةً  أنها 

سعيهم نحو احلريات وحقوق اإلنسان واملشاركة السياسية."

في هاييتي، حيث استمرّ أشخاصٌ كثيرون، بعد سنة على زلزال العام ٢٠١٠، في العيش 

شريكة  جمعية  متها  نظّ رئاسية،  مناظرة  إلى  السكان  من   ٪٧١ استمع   ، خيمٍ ضمن 

حثّ  وقد  العامة".  الشؤون  في  التدخل  "مجموعة  هي  الوطني،  الدميقراطي  للمعهد 

حون الرئاسيون أبناء بلدهم على االقتراع بشكلٍ سلمي، وهو أمرٌ ضروري في بيئةٍ  املرشّ

اه  تنشب فيها النزاعات االنتخابية دورياً في الشوارع. تندرج هذه املناسبة ضمن اجتّ

عاملي ينزع إلى استخدام املناظرات كطريقة ملساعدة الناخبني على اتّخاذ اخليارات الواعية، 

تـقـاريـر مـن مـخـتـلـف 
                   أنـحـاء الـعـالــــم

لعلّ أفضل طريقة لسرد مسيرة املعهد الدميقراطي الوطني هي من خالل تسليط الضوء على برامجه وإجنازاته في الدول املئة والثالثني حيث زاول 

الطويل، كشرط جوهري  بناء املؤسسات على املدى  أولوياته  ة  أنّ املعهد يضع على قمّ العام ١٩٨٣. فال يخفى على أحد  نشاطاته منذ إنشائه في 

لتحقيق احلكم الدميقراطي واالستقرار واالزدهار. في ما يلي بعض األمثلة:

ٍل مبساعدةٍل مبساعدةٍ من املعهد الدميقراطي  من املعهد الدميقراطي  ل مبساعدة محلية لالنتخابات، تشكل مبساعدة محلية لالنتخابات، تشك ٍ من مجموعات مراقبةٍ من مجموعات مراقبةٍ ائتالف

الوطني لقمع التزوير واستعادة ثقة العامة. فعمد املشروع إلى نشر حوالى ٢٠ ألف مراقب الوطني لقمع التزوير واستعادة ثقة العامة. فعمد املشروع إلى نشر حوالى ٢٠ ألف مراقب 

ّرة، قائمة على عيّنة إحصائية من املواطنني، رة، قائمة على عينة إحصائية من املواطنني، رة، قائمة على عينة إحصائية من املواطنني، نة إحصائية من املواطنني،  ّ متوازية لألصوات، وهي أداة متطوّ متوازية لألصوات، وهي أداة متطو ًأجروا جدولةًأجروا جدولةً

استخدمت لتعزيز نزاهة عمليات التصويت والفرز، والتحقق من دقة النتائج الرسمية.استخدمت لتعزيز نزاهة عمليات التصويت والفرز، والتحقق من دقة النتائج الرسمية.

ُ ما تُعتبر  ما تعتبر  ما تُعتبر  ان املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتادية، وهي غالبا، يفتقر سكان املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتادية، وهي غالبا، يفتقر سكّان املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتادية، وهي غالباً في باكستان

بها  يتمتع  التي  نفسها  األساسية  والقانونية  السياسية  للحقوق  بها فني،  يتمتع  التي  نفسها  األساسية  والقانونية  السياسية  للحقوق  بها فني،  يتمتّع  التي  نفسها  األساسية  والقانونية  السياسية  للحقوق  بها ّفني،  بها ّع  يتمتع  التي  نفسها  األساسية  والقانونية  السياسية  للحقوق  بها فني،  بها ّع  ع  للمتطر يتمت  التي  نفسها  األساسية  والقانونية  السياسية  للحقوق  للمتطرفني،  يتمت  التي  نفسها  األساسية  والقانونية  السياسية  للحقوق  للمتطرّفني،  يتمتّ  التي  نفسها  األساسية  والقانونية  السياسية  للحقوق  يتمتّفني،  التي  نفسها  األساسية  والقانونية  السياسية  للحقوق  للمتطرفني،  يتمت  التي  نفسها  األساسية  والقانونية  السياسية  للحقوق  يتمتّفني،  التي  نفسها  األساسية  والقانونية  السياسية  للحقوق  فني،  مرتعاً

وقائد حزبيّ، منذ  وقائد حزبيّ   ّ قبليّ أكثر من ٣٠٠ مندوب  لذا، شارك  البالد.  أنحاء  بقية  قبليّان في  أكثر من ٣٠٠ مندوب  لذا، شارك  البالد.  أنحاء  بقية  ّان في  قبليّ أكثر من ٣٠٠ مندوب  لذا، شارك  البالد.  أنحاء  بقية  قبليّان في  أكثر من ٣٠٠ مندوب  لذا، شارك  البالد.  أنحاء  بقية  قبليالسكان في  أكثر من ٣٠٠ مندوب  لذا، شارك  البالد.  أنحاء  بقية  قبليالسكان في  أكثر من ٣٠٠ مندوب  لذا، شارك  البالد.  أنحاء  بقية  ان في 

له،  الشريكة  مة  واملنظّ الوطني  الدميقراطي  املعهد  له، مها  الشريكة  واملنظمة  الوطني  الدميقراطي  املعهد  له، مها  الشريكة  مة  نظّ واملنظ  الوطني  الدميقراطي  املعهد  نظمها  واملنظ  الوطني  الدميقراطي  املعهد  مها  اجتماعات في   ،٢٠٠٨ العام 

احتساب بطاقات االقتراع في نيجيريا

عن  عوضاً  القضايا  على  التركيز  على  حني  املرشّ وتشجيع  العنف،  من  والتقليص 

وجلنة  الوطني  الدميقراطي  املعهد  أنّ  بالذكر  جديرٌ  اإلثنية.  الوالءات  أو  الشخصيات 

املناظرات الرئاسية، ومقرّها الواليات املتّحدة، درجا، منذ العام ١٩٩٤، على تقدمي املساعدة 

ملعدّي املناظرات في أكثر من ٣٠ دولة. فقد شملت جهودهما املشاركة في تأسيس شبكة 

ت ١٦ دولة، والتي تسمح جملموعات النقاش مبساعدة بعضها  املناظرات الدولية التي ضمّ

من خالل إنتاج برامج البثّ املباشر على الشاشات التلفزيونية الوطنية، وإدارة املناظرات 

حني، ومعاجلة غيرها من التحديات التنظيمية واإلنتاجية. مع عشرات املرشّ

 

في كينيا، أدّت بعض النزاعات اخلطيرة التي نشبت بعد انتخابات العام ٢٠٠٧ إلى مقتل 

أكثر من ألف شخص وتشريد ستمئة ألف. ملعاجلة أسباب هذا العنف الناشىء عن أسباب 

سياسية، قدّم املعهد الدميقراطي الوطني دعمه للجهود التي تبذلها األحزاب السياسية، 

بغية حتقيق اإلجماع حول وضع دستور جديد، وصياغة حوار مشترك بني األحزاب مع جلنة 

ل مشاركة  االنتخابات. وكان املنتدى الشبابي األول املشترك بني األحزاب في كينيا قد سجّ

مات  املنظّ قادة  أنشأ  جهتهم،  من  سلمية.  سياسية  عات  جتمّ في  شاب   ١٤٠٠ من  أكثر 

املدنيّة مجموعةً جديدة ملراقبة االنتخابات، قامت بتنظيم حملة وطنية ملراقبة االستفتاء 

حني في البوسنة والهرسك مناظرة بني مرشّ

حتظى  ال  مجموعات  من  شخص   ١٢٠٠ من  أكثر  تدريب   ّ مت كما  ٢٠١٠؛  لعام  الدستوري 

بالتمثيل الكافي على خوض املعترك السياسي. فضالً عن ذلك، درّبت األحزاب السياسية 

أكثر من ٨ آالف مسؤول محلي على مجموعةٍ متنوّعة من مهارات إدارة احلكم.

 

بعد ٤٢ عاماً من احلكم الديكتاتوري، وجدت ليبيا نفسها بدون مجتمع مدني وال أحزاب 

سياسية وال انتخابات دميقراطية. وملا كانت ثورة العام ٢٠١١ قد أدّت إلى انتقالٍ سياسي 

واألحزاب  املدني  اجملتمع  مع  التعاون  إلى  الوطني  الدميقراطي  املعهد  عمد  فقد  تدريجي، 

األحزاب  قامت  وهكذا،  األحزاب.  متعدّد  دميقراطي  نظام  أسس  إلرساء  السياسية 

السابق- مبضافرة جهودها،  النظام  التي كانت محظورة في ظلّ  اجلديدة-  السياسية 

تغييرات في  إجراء  على  وبنجاح،  للتفاوض،  الوطني،  الدميقراطي  املعهد  من  مبساعدةٍ 

كما  وشمولية.  شفافيةً  أكثر  انتخابات  تنظيم  يتمّ  بحيث  االنتخابات،  قانون  مسودّة 

مات املدنية الليبية من مختلف أنحاء البالد، بدعمٍ من املعهد الدميقراطي  شكّلت املنظّ

الوطني، شبكةً ملراقبة انتخابات املؤمتر الوطني لعام ٢٠١٢، وهي االنتخابات األولى التي 

تشهدها البالد منذ أكثر من أربعة عقود.

أبرز املدافعني عن حقوق النساء في  قيرغيزستان أحد  النقاش النسائي في  أصبح نادي 

س النادي في العام ٢٠٠٦ بدعمٍ من املعهد الدميقراطي الوطني، داعماً  آسيا الوسطى. تأسّ

أي  البرملان،  امرأةً في  انتخاب ٥٢  إلى  أدى  حات، مما  تبلغ ٣٠٪ للمرشّ تطبيق كوتا نسائية 

حوالى ربع النوّاب جميعهم. جنح النادي في جمع نساء من خلفيات متنوّعة للمدافعة عن 

األول  االئتالف  عقد  كما  التشريعات.  في  املساواة  حتقيق  إلى  والدعوة  املرأة  حقوق 

قيادة  تعزيز  ص في  وتتخصّ أحزاب كبرى،  ثمانية  متثّل  التي  احلزبية  النسائية  مات  للمنظّ

املرأة في السياسة ومشاركتها في النشاطات احلزبية. في آذار/مارس ٢٠١٢، تلقى النادي 

منحة مادلني ك. أولبرايت من املعهد الدميقراطي الوطني.

 

كولومبيا، احلضّ على وضع  الوطني وشركائه في  الدميقراطي  املعهد  أبرز نشاطات  من 

 ،٢٠١١ العام  في  الكولومبي  الرئيس  عليه  وقّع  التمييز،  ملناهضة  مسبوق  غير  تشريع 

لتحسني حقوق األقليات غير املمثّلة مبا في الكفاية، وزيادة مشاركتها السياسية. فيركّز 

داخلياً،  املشرّدين  واألشخاص  النساء،  صفوف  في  املشاركة  تعزيز  على  املعهد 

وأقاليم ما بعد  إقليم "شوكو" املعرّض للنزاع،  والكولومبيني ذوي األصول األفريقية في 

النزاع في مونتيس دي ماريا الواقعة على طول الساحل الكولومبي. كما يعمل املعهد عن 

كثب مع األحزاب السياسية واجملموعات احمللية ملراقبة االنتخابات، من أجل زيادة الشفافية 

مة "الشفافية من أجل كولومبيا"،  عند متويل احلمالت. وبدعمٍ من املعهد، أنشأت منظّ

من  االنتخابية،  للحمالت  إلكترونياً  برنامجاً  الدولية،  الشفافية  مة  منظّ فروع  أحد  وهي 

شأنه أن يضاعف االلتزام بقواعد إعداد التقارير املالية.

  

األكبر في  اإلثنية  األقلية  للروما، وهي  السياسية  املشاركة  لتعزيز  املتّخذة  املبادرات  من 

أوروبا- حيث يبلغ عدد أفرادها ١٠ ماليني شخص- زيادة مستوى متثيلها في صفوف املقاعد 

العام ٢٠١٢ خطوةً  وقد شهد  العامة.  وتغيير مواقف  اإلنسان  وتأمني حقوق  االنتخابية، 

تاريخية متثّلت بانتخاب أحد شركاء املعهد الدميقراطي الوطني اخملضرمني، بيتر بوالك، في 

الروما يشغل منصباً وطنياً على اإلطالق. كان  أوّل مواطن من  السلوفاكي، وهو  البرملان 

ً كامالً، شملت تنظيم القواعد الشعبية، وبناء القدرات،  فوزه ثمرة رحلة استمرّت عقدا

وحتقيق االنتصارات الوشيكة في االنتخابات األولية. وقد استفاد بوالك من تدريب املعهد 

يتعاون مع  زال  الفترة لتحسني مهاراته السياسية، وما  الوطني طيلة تلك  الدميقراطي 

ً في اجمللس التشريعي. املعهد بصفته عضواً جديدا

وتغذية  التنمية  عرقلة  على  عقود،  طيلة  القبلية،  النزاعات  واظبت  حيث  اليمن،  في 

، مدّته سنتان، مبشاركة شبابٍ من مختلف القبائل للتمهيد  ّ تطبيق برنامجٍ التطرّف، مت

رف  نحو التخفيف من النزاعات وأعمال العنف. من هنا، حتت غطاء هذا البرنامج الذي عُ

ّ تدريب ٥٠٠ شخص بني طالب وأولياء، على الوقاية  مبجلس الشباب حللّ النزاعات القبلية، مت

من النزاعات واحلدّ منها، فيما استهدفت حمالت التوعية املناهضة للنزاعات حوالى ٢٠٠٠ 

منهم. فضالً عن ذلك، زار أعضاء اجمللس من محافظتَي مأرب وشبوة عدة مدارس للتباحث 

وحلّ  األقران  بني  الوساطة  على  وتدريبهم  الطالب،  بني  الشجارات  نشوب  أسباب  في 

إلى  أدّت  مدرسة،   ٢٦ في  األقران  بني  للوساطة  فرق  إنشاء   ّ مت لذلك،  نتيجةً  النزاعات. 

انخفاض تقارير النزاعات بني الطالب بنسبة ٣٠٠٪ في منطقة مأرب وحدها. وقد ساعد 

املشروع على حلّ ١٢ نزاعاً قبلياً واسع النطاق على األقل.

عيد االستقالل الليبي

بوالك يلقي خطبة سياسية

بناء األحزاب السياسية
بناء األحزاب السياسية.  يتعاون املعهد الدميقراطي الوطني مع شركائه حول أساليب 

حني واستطالعات  فيبحث معهم في اإلجراءات الدميقراطية الداخلية وعملية اختيار املرشّ

الرأي وتطوير البرامج فضالً عن التواصل مع الناخبني. باإلضافة إلى ذلك، يساعد املعهد في 

تطوير األحزاب تنظيمياً على املدى الطويل، كما يعزّز مشاركتها في االنتخابات، ويصوغ 

ف من حدة النزاعات السياسية، ويساعد األحزاب على املشاركة  قواعد السلوك، ويخفّ

البنّاءة في احلكم. كما يعمل املعهد على تعزيز احلوار بني األطراف احلزبية.
  

احلزب  تقاليد  من  تنهل  بكونها  تعتزّ  حزبية،  غير  منظمة  الوطني  الدميقراطي  املعهد 

الدميقراطي األميركي. وتسعى برامج املعهد إلى الدفع قدماً بالقيم العاملية، ودعم كافة 

إيديولوجيات معيّنة.  أو  أحزاب  دعم  الدميقراطية، عوضاً عن  احلكم  إدارة  أنظمة  أشكال 

عات األحزاب السياسية  واملعهد هو املنظمة الوحيدة التي حتظى بتمثيلٍ رسميّ ضمن جتمّ

الدولية التالية: االشتراكية الدميقراطية، الليبرالية، واألحزاب الوسطية الدميقراطية؛ مع 

اإلشارة إلى أنّ هذه التجمعات "الدولية" الثالثة متثّل مجتمعةً حوالى ٣٥٠ حزباً في ١٥٠ دولة. 

إدارة احلكم الدميقراطي
التنافس بني األحزاب أمام  إلى جانب  الدميقراطية تتطلّب،  النظم  أنّ  الدراسات  أثبتت 

املعهد  كان  اإلطار،  هذا  في  ال.  وفعّ دميقراطي  نحوٍ  على  احلكم  إدارة  االقتراع،  صناديق 

ً في تعزيز املعايير الدميقراطية اخلاصة بالبرملانات. وهو يعمل  الدميقراطي الوطني رائدا

واإلصالح  العامة،  والنزاهة  القانون،  وحكم  احمللي،  احلكم  وإدارة  البرملانات،  تعزيز  على 

من  واحلدّ  االقتصادية  للتنمية  السياسية  واإلدارة  والدستوري،  السياسي  القانوني 

الفقر. كما يتعاون مع الهيئات التشريعية من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز دور 

وتأمني  احلزبية  الكتل  وإدارة  التشريعية  التنفيذية  العالقات  البرملانية وحتسني  اللجان 

الشفافية في البرملان والتواصل مع الناخبني. باإلضافة إلى ذلك، يدعم املعهد اجلهود 

التي تبذلها جمعيات املواطنني من أجل رصد البرملانات، ويؤيّد إجراء إصالحات برملانية 

مة رصد برملاني حول العالم بغرض  دميقراطية، كما يتعاون اليوم مع أكثر من ٦٠ منظّ

املعهدُ  يساعد  ذلك،  عن  فضالً  البرملاني.  االنفتاح  وتعزيز  السليمة  املمارسات  تبادل 

الوزارات ومكاتب رؤساء الوزراء ورؤساء اجلمهورية واحلكومات احمللية على أداء مهامها 

بشكلٍ أكثر فعالية وحتسني مستوى اتصالها باملواطنني ونشر معالم الدميقراطية. 

النساء في السياسة
لبناء  ضرورية  واحلكومة  السياسة  في  للنساء  العادلة  املشاركة  أنّ  في  ريب  ال 

الدميقراطية واستدامتها. في هذا اإلطار، يعمل املعهد الدميقراطي الوطني من أجل دعم 

النساء حول العالم في تطلّعاتهنّ نحو حتقيق املساواة، والعمل كشريكات ناشطات في 

نحت شكل اجملتمعات الدميقراطية وقيادتها. لذا، يعتمد املعهد مجموعةً واسعة من 

بات، وتعزيز دورهنّ القيادي في احلكومة  االستراتيجيات املبتكرة لزيادة عدد النساء املنتخَ

ن النظرة  واألحزاب السياسية واجملتمع املدني من خالل مبادرات تُطوّر مهاراتهنّ، وحتسّ

ق املساواة. من اجلهود التي بذلها املعهد الدميقراطي  إلى املرأة في احلياة السياسية، وحتقّ

الشفافية  تعزيز  يُذكر  واملؤسسات احلكومية،  األحزاب  الطويل مع  املدى  الوطني على 

ضمن األحزاب واحلثّ على التفكير في قضايا النوع اجلنسي عند إعداد امليزانيات. 

االنتخابات
ع املعهد الدميقراطي الوطني على مشاركة املواطنني ونزاهة االنتخابات من خالل  يشجّ

عمله على إصالح القانون االنتخابي ومراقبة االنتخابات بالتعاون مع مئات من األحزاب 

مة مدنية  مات املدنية. وقد تعاون املعهد مع أكثر من ٣٠٠ ائتالف ومنظّ السياسية واملنظّ

م ما يفوق  في ٧٥ دولة، مما دعا إلى االستعانة بأكثر من مليونَي مراقب انتخابات، كما نظّ

ً ريادياً  الـ١٥٠ بعثة دولية ملراقبة االنتخابات حول العالم. فضالً عن ذلك، أدّى املعهد دورا

في إرساء معايير املراقبة الدولية واحمللية لالنتخابات، من خالل وضع إعالن مبادئ املراقبة 

مات  الدولية لالنتخابات، وإعالن املبادئ العاملية ملراقبة حيادية االنتخابات من قبل املنظّ

ّ إطالق الوثيقتني في األمم املتّحدة في العامني ٢٠٠٥ و٢٠١٢ على التوالي.  املدنية؛ ومت

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الهاتفية  والرسائل  اخلليوية  والهواتف  باإلنترنت  املتمثّلة  التكنولوجيا،  أنّ  ال شكّ في 

القصيرة، إضافةً إلى مواقع "تويتر" و"فايسبوك"، تساعد املواطنني على االنخراط في 

. ويكيّف املعهد، املندرج ضمن قائمة "أفضل  السياسة بشكلٍ مبتكر وأكثر تشاركيةً

ملعاجلة  اجلديدة  التكنولوجيا  والسياسة"،  اإلنترنت  عالم  تغيّر  مؤسسات  عشر 

التحديات السياسية الفريدة من نوعها التي تواجهها األنظمة الدميقراطية الناشئة. 

أن  املعلومات  تكنولوجيا  فبإمكان  املدني،  واجملتمع  السياسية  لألحزاب  بالنسبة  أما 

السياسي،  النطاق  وتوسيع  املساعدات،  واستقطاب  التنظيم،  مستوى  من  ن  حتسّ

ومساءلة أصحاب السلطة، وتعزيز حقوق اإلنسان. فضالً عن ذلك، تساعد التكنولوجيا 

احلكومات على التواصل مع املواطنني وتلبية احتياجاتهم. 

املشاركة املدنية
ال شكّ في أنّ إجناح الدميقراطية يتطلّب مشاركة مواطنني واعني وناشطني، يعرفون كيف 

املسؤولني  يقومون مبساءلة  ويتحرّكون بشكلٍ جماعي، كما  اهتماماتهم،  يعبّرون عن 

احلكوميني. في هذا اإلطار، من شأن برامج املشاركة املدنية اخلاصة باملعهد الدميقراطي 

وتنظيم  التصويت  إلى تشجيع  الرامية  واجلهود  والناخبني  املواطنني  الوطني، كتوعية 

املشاركة  املواطنني على  أن تساعد  احلكم،  املوازنة وشؤون  ومراقبة  واملدافعة  القضايا 

بنشاط في العملية السياسية، وتنسج عالقة مناسبة مع احلكومة. لذا، يعمل املعهد 

الدميقراطي الوطني من أجل تعزيز الدمج السياسي لعدة شرائح من اجملتمع املدني، مبن 

فيهم األشخاص املعوّقون والشباب وبقية اجملموعات غير املمثّلة مبا فيه الكفاية.

املعهد الدميقراطي الوطني باألرقام

أجنز املعهد الدميقراطي الوطني، على مرّ السنوات، ما يلي: 
العمل في ١٣٠ دولة وإقليماً وبقية املناطق حول العالم

لالنتخابات،  محليّ  مراقب  مليونَي  حوالى  ونشر  تدريب  على  املساعدة 
أكثر من ١٠٠ جدولة متزاوية  إجراء  املنحازين على  املراقبني غير  ومساعدة 

لألصوات في ٣٨ دولة. 
دعم جهود كلّ من: 

مة مدنية ١٣ ألف منظّ
مة ٧٢٠ حزباً سياسياً ومنظّ

١٠ آالف عضو في الهيئات التشريعية
مة نسائية ١٣٠٠ منظّ

إنشاء جسم من ١٠٠٠ خبراء من املتطوّعني. 

ويضمّ  ميدانياً،  مكتباً    ٦٥ ميلك  الوطني  الدميقراطي  املعهد  أنّ  بالذكر  جدير 
فني من ٩٦ جنسية. موظّ

مراقبة االنتخابات في لبنان



بعد أن عادت نيجيريا إلى النظام املدني في العام ١٩٩٩، باتت كلّ دورة من دوراتها االنتخابية 

الرئاسية   ٢٠١١ العام  انتخابات  كانت  أن  إلى  سبقها-  ما  يفوق  واحتياالً   ً تزويرا تشهد 

والبرملانية التي اعتبرت األكثر مصداقية في تاريخ نيجيريا على اإلطالق. حينذاك، زاولت مراكز 

االقتراع عملها كما يجب، وازدادت نسبة الشفافية عند الفرز، واعتبر التصويت عاكساً إلرادة 

الشعب. في هذا اإلطار، تعزّزت ثقة املواطن بفضل مشروع "الفرز السريع لألصوات"، وهو 

ائتالفٌ من مجموعات مراقبةٍ محلية لالنتخابات، تشكّل مبساعدةٍ من املعهد الدميقراطي 

الوطني لقمع التزوير واستعادة ثقة العامة. فعمد املشروع إلى نشر حوالى ٢٠ ألف مراقب 

أجروا جدولةً متوازية لألصوات، وهي أداة متطوّرة، قائمة على عيّنة إحصائية من املواطنني، 

استخدمت لتعزيز نزاهة عمليات التصويت والفرز، والتحقق من دقة النتائج الرسمية.

في باكستان، يفتقر سكّان املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتادية، وهي غالباً ما تُعتبر 

بها  يتمتّع  التي  نفسها  األساسية  والقانونية  السياسية  للحقوق  للمتطرّفني،  مرتعاً 

وقائد حزبيّ، منذ  قبليّ  أكثر من ٣٠٠ مندوب  لذا، شارك  البالد.  أنحاء  بقية  السكّان في 

له،  الشريكة  مة  واملنظّ الوطني  الدميقراطي  املعهد  مها  نظّ اجتماعاتٍ  في   ،٢٠٠٨ العام 

مؤسسة الشهيد بوتو. واتّفق جميع األطراف على أنّ الدميقراطية وحكم القانون عناصر 

التوصيات  املناطق. وقد ساهم عرض هذه  أساسية لضمان السالم واالستقرار في هذه 

على الرئيس آصف علي زرداري في إقراره مجموعةً من اإلصالحات، مبا في ذلك توسيع نطاق 

علّق  اإلطار،  هذا  في  املذكورة.  املنطقة  ليشمل  األساسية  السياسية  األحزاب  قانون 

الرئيس زرداري: "قد تبدو هذه اإلصالحات خطوةً بسيطة بالنسبة لبعض األشخاص، إال 

االحتادية، خالل  لإلدارة  اخلاضعة  القبلية  املناطق  بالنسبة لسكّان  نوعية  متثّل قفزةً  أنها 

سعيهم نحو احلريات وحقوق اإلنسان واملشاركة السياسية."

في هاييتي، حيث استمرّ أشخاصٌ كثيرون، بعد سنة على زلزال العام ٢٠١٠، في العيش 

شريكة  جمعية  متها  نظّ رئاسية،  مناظرة  إلى  السكان  من   ٪٧١ استمع   ، خيمٍ ضمن 

حثّ  وقد  العامة".  الشؤون  في  التدخل  "مجموعة  هي  الوطني،  الدميقراطي  للمعهد 

حون الرئاسيون أبناء بلدهم على االقتراع بشكلٍ سلمي، وهو أمرٌ ضروري في بيئةٍ  املرشّ

اه  تنشب فيها النزاعات االنتخابية دورياً في الشوارع. تندرج هذه املناسبة ضمن اجتّ

عاملي ينزع إلى استخدام املناظرات كطريقة ملساعدة الناخبني على اتّخاذ اخليارات الواعية، 

تـقـاريـر مـن مـخـتـلـف 
                   أنـحـاء الـعـالــــم

لعلّ أفضل طريقة لسرد مسيرة املعهد الدميقراطي الوطني هي من خالل تسليط الضوء على برامجه وإجنازاته في الدول املئة والثالثني حيث زاول 

الطويل، كشرط جوهري  بناء املؤسسات على املدى  أولوياته  ة  أنّ املعهد يضع على قمّ العام ١٩٨٣. فال يخفى على أحد  نشاطاته منذ إنشائه في 

لتحقيق احلكم الدميقراطي واالستقرار واالزدهار. في ما يلي بعض األمثلة:

احتساب بطاقات االقتراع في نيجيريا

عن  عوضاً  القضايا  على  التركيز  على  حني  املرشّ وتشجيع  العنف،  من  والتقليص 

وجلنة  الوطني  الدميقراطي  املعهد  أنّ  بالذكر  جديرٌ  اإلثنية.  الوالءات  أو  الشخصيات 

املناظرات الرئاسية، ومقرّها الواليات املتّحدة، درجا، منذ العام ١٩٩٤، على تقدمي املساعدة 

ملعدّي املناظرات في أكثر من ٣٠ دولة. فقد شملت جهودهما املشاركة في تأسيس شبكة 

ت ١٦ دولة، والتي تسمح جملموعات النقاش مبساعدة بعضها  املناظرات الدولية التي ضمّ

من خالل إنتاج برامج البثّ املباشر على الشاشات التلفزيونية الوطنية، وإدارة املناظرات 

حني، ومعاجلة غيرها من التحديات التنظيمية واإلنتاجية. مع عشرات املرشّ

 

في كينيا، أدّت بعض النزاعات اخلطيرة التي نشبت بعد انتخابات العام ٢٠٠٧ إلى مقتل 

أكثر من ألف شخص وتشريد ستمئة ألف. ملعاجلة أسباب هذا العنف الناشىء عن أسباب 

سياسية، قدّم املعهد الدميقراطي الوطني دعمه للجهود التي تبذلها األحزاب السياسية، 

بغية حتقيق اإلجماع حول وضع دستور جديد، وصياغة حوار مشترك بني األحزاب مع جلنة 

ل مشاركة  االنتخابات. وكان املنتدى الشبابي األول املشترك بني األحزاب في كينيا قد سجّ

مات  املنظّ قادة  أنشأ  جهتهم،  من  سلمية.  سياسية  عات  جتمّ في  شاب   ١٤٠٠ من  أكثر 

املدنيّة مجموعةً جديدة ملراقبة االنتخابات، قامت بتنظيم حملة وطنية ملراقبة االستفتاء 

حني في البوسنة والهرسك مناظرة بني مرشّ

حتظى  ال  مجموعات  من  شخص   ١٢٠٠ من  أكثر  تدريب   ّ مت كما  ٢٠١٠؛  لعام  الدستوري 

بالتمثيل الكافي على خوض املعترك السياسي. فضالً عن ذلك، درّبت األحزاب السياسية 

أكثر من ٨ آالف مسؤول محلي على مجموعةٍ متنوّعة من مهارات إدارة احلكم.

 

بعد ٤٢ عاماً من احلكم الديكتاتوري، وجدت ليبيا نفسها بدون مجتمع مدني وال أحزاب 

سياسية وال انتخابات دميقراطية. وملا كانت ثورة العام ٢٠١١ قد أدّت إلى انتقالٍ سياسي 

واألحزاب  املدني  اجملتمع  مع  التعاون  إلى  الوطني  الدميقراطي  املعهد  عمد  فقد  تدريجي، 

األحزاب  قامت  وهكذا،  األحزاب.  متعدّد  دميقراطي  نظام  أسس  إلرساء  السياسية 

السابق- مبضافرة جهودها،  النظام  التي كانت محظورة في ظلّ  اجلديدة-  السياسية 

تغييرات في  إجراء  على  وبنجاح،  للتفاوض،  الوطني،  الدميقراطي  املعهد  من  مبساعدةٍ 

كما  وشمولية.  شفافيةً  أكثر  انتخابات  تنظيم  يتمّ  بحيث  االنتخابات،  قانون  مسودّة 

مات املدنية الليبية من مختلف أنحاء البالد، بدعمٍ من املعهد الدميقراطي  شكّلت املنظّ

الوطني، شبكةً ملراقبة انتخابات املؤمتر الوطني لعام ٢٠١٢، وهي االنتخابات األولى التي 

تشهدها البالد منذ أكثر من أربعة عقود.

أبرز املدافعني عن حقوق النساء في  قيرغيزستان أحد  النقاش النسائي في  أصبح نادي 

س النادي في العام ٢٠٠٦ بدعمٍ من املعهد الدميقراطي الوطني، داعماً  آسيا الوسطى. تأسّ

أي  البرملان،  امرأةً في  انتخاب ٥٢  إلى  أدى  حات، مما  تبلغ ٣٠٪ للمرشّ تطبيق كوتا نسائية 

حوالى ربع النوّاب جميعهم. جنح النادي في جمع نساء من خلفيات متنوّعة للمدافعة عن 

األول  االئتالف  عقد  كما  التشريعات.  في  املساواة  حتقيق  إلى  والدعوة  املرأة  حقوق 

قيادة  تعزيز  ص في  وتتخصّ أحزاب كبرى،  ثمانية  متثّل  التي  احلزبية  النسائية  مات  للمنظّ

املرأة في السياسة ومشاركتها في النشاطات احلزبية. في آذار/مارس ٢٠١٢، تلقى النادي 

منحة مادلني ك. أولبرايت من املعهد الدميقراطي الوطني.

 

كولومبيا، احلضّ على وضع  الوطني وشركائه في  الدميقراطي  املعهد  أبرز نشاطات  من 

 ،٢٠١١ العام  في  الكولومبي  الرئيس  عليه  وقّع  التمييز،  ملناهضة  مسبوق  غير  تشريع 

لتحسني حقوق األقليات غير املمثّلة مبا في الكفاية، وزيادة مشاركتها السياسية. فيركّز 

داخلياً،  املشرّدين  واألشخاص  النساء،  صفوف  في  املشاركة  تعزيز  على  املعهد 

وأقاليم ما بعد  إقليم "شوكو" املعرّض للنزاع،  والكولومبيني ذوي األصول األفريقية في 

النزاع في مونتيس دي ماريا الواقعة على طول الساحل الكولومبي. كما يعمل املعهد عن 

كثب مع األحزاب السياسية واجملموعات احمللية ملراقبة االنتخابات، من أجل زيادة الشفافية 

مة "الشفافية من أجل كولومبيا"،  عند متويل احلمالت. وبدعمٍ من املعهد، أنشأت منظّ

من  االنتخابية،  للحمالت  إلكترونياً  برنامجاً  الدولية،  الشفافية  مة  منظّ فروع  أحد  وهي 

شأنه أن يضاعف االلتزام بقواعد إعداد التقارير املالية.

  

األكبر في  اإلثنية  األقلية  للروما، وهي  السياسية  املشاركة  لتعزيز  املتّخذة  املبادرات  من 

أوروبا- حيث يبلغ عدد أفرادها ١٠ ماليني شخص- زيادة مستوى متثيلها في صفوف املقاعد 

العام ٢٠١٢ خطوةً  وقد شهد  العامة.  وتغيير مواقف  اإلنسان  وتأمني حقوق  االنتخابية، 

تاريخية متثّلت بانتخاب أحد شركاء املعهد الدميقراطي الوطني اخملضرمني، بيتر بوالك، في 

الروما يشغل منصباً وطنياً على اإلطالق. كان  أوّل مواطن من  السلوفاكي، وهو  البرملان 

ً كامالً، شملت تنظيم القواعد الشعبية، وبناء القدرات،  فوزه ثمرة رحلة استمرّت عقدا

وحتقيق االنتصارات الوشيكة في االنتخابات األولية. وقد استفاد بوالك من تدريب املعهد 

يتعاون مع  زال  الفترة لتحسني مهاراته السياسية، وما  الوطني طيلة تلك  الدميقراطي 

ً في اجمللس التشريعي. املعهد بصفته عضواً جديدا

وتغذية  التنمية  عرقلة  على  عقود،  طيلة  القبلية،  النزاعات  واظبت  حيث  اليمن،  في 

، مدّته سنتان، مبشاركة شبابٍ من مختلف القبائل للتمهيد  ّ تطبيق برنامجٍ التطرّف، مت

رف  نحو التخفيف من النزاعات وأعمال العنف. من هنا، حتت غطاء هذا البرنامج الذي عُ

ّ تدريب ٥٠٠ شخص بني طالب وأولياء، على الوقاية  مبجلس الشباب حللّ النزاعات القبلية، مت

من النزاعات واحلدّ منها، فيما استهدفت حمالت التوعية املناهضة للنزاعات حوالى ٢٠٠٠ 

منهم. فضالً عن ذلك، زار أعضاء اجمللس من محافظتَي مأرب وشبوة عدة مدارس للتباحث 

وحلّ  األقران  بني  الوساطة  على  وتدريبهم  الطالب،  بني  الشجارات  نشوب  أسباب  في 

إلى  أدّت  مدرسة،   ٢٦ في  األقران  بني  للوساطة  فرق  إنشاء   ّ مت لذلك،  نتيجةً  النزاعات. 

انخفاض تقارير النزاعات بني الطالب بنسبة ٣٠٠٪ في منطقة مأرب وحدها. وقد ساعد 

املشروع على حلّ ١٢ نزاعاً قبلياً واسع النطاق على األقل.

السابق- مبضافرة جهودها، النظام  التي كانت محظورة في ظل  اجلديدة-  السياسية 

عيد االستقالل الليبي

بوالك يلقي خطبة سياسية

بناء األحزاب السياسية
بناء األحزاب السياسية.  يتعاون املعهد الدميقراطي الوطني مع شركائه حول أساليب 

حني واستطالعات  فيبحث معهم في اإلجراءات الدميقراطية الداخلية وعملية اختيار املرشّ

الرأي وتطوير البرامج فضالً عن التواصل مع الناخبني. باإلضافة إلى ذلك، يساعد املعهد في 

تطوير األحزاب تنظيمياً على املدى الطويل، كما يعزّز مشاركتها في االنتخابات، ويصوغ 

ف من حدة النزاعات السياسية، ويساعد األحزاب على املشاركة  قواعد السلوك، ويخفّ

البنّاءة في احلكم. كما يعمل املعهد على تعزيز احلوار بني األطراف احلزبية.
  

احلزب  تقاليد  من  تنهل  بكونها  تعتزّ  حزبية،  غير  منظمة  الوطني  الدميقراطي  املعهد 

الدميقراطي األميركي. وتسعى برامج املعهد إلى الدفع قدماً بالقيم العاملية، ودعم كافة 

إيديولوجيات معيّنة.  أو  أحزاب  دعم  الدميقراطية، عوضاً عن  احلكم  إدارة  أنظمة  أشكال 

عات األحزاب السياسية  واملعهد هو املنظمة الوحيدة التي حتظى بتمثيلٍ رسميّ ضمن جتمّ

الدولية التالية: االشتراكية الدميقراطية، الليبرالية، واألحزاب الوسطية الدميقراطية؛ مع 

اإلشارة إلى أنّ هذه التجمعات "الدولية" الثالثة متثّل مجتمعةً حوالى ٣٥٠ حزباً في ١٥٠ دولة. 

إدارة احلكم الدميقراطي
التنافس بني األحزاب أمام  إلى جانب  الدميقراطية تتطلّب،  النظم  أنّ  الدراسات  أثبتت 

املعهد  كان  اإلطار،  هذا  في  ال.  وفعّ دميقراطي  نحوٍ  على  احلكم  إدارة  االقتراع،  صناديق 

ً في تعزيز املعايير الدميقراطية اخلاصة بالبرملانات. وهو يعمل  الدميقراطي الوطني رائدا

واإلصالح  العامة،  والنزاهة  القانون،  وحكم  احمللي،  احلكم  وإدارة  البرملانات،  تعزيز  على 

من  واحلدّ  االقتصادية  للتنمية  السياسية  واإلدارة  والدستوري،  السياسي  القانوني 

الفقر. كما يتعاون مع الهيئات التشريعية من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز دور 

وتأمني  احلزبية  الكتل  وإدارة  التشريعية  التنفيذية  العالقات  البرملانية وحتسني  اللجان 

الشفافية في البرملان والتواصل مع الناخبني. باإلضافة إلى ذلك، يدعم املعهد اجلهود 

التي تبذلها جمعيات املواطنني من أجل رصد البرملانات، ويؤيّد إجراء إصالحات برملانية 

مة رصد برملاني حول العالم بغرض  دميقراطية، كما يتعاون اليوم مع أكثر من ٦٠ منظّ

املعهدُ  يساعد  ذلك،  عن  فضالً  البرملاني.  االنفتاح  وتعزيز  السليمة  املمارسات  تبادل 

الوزارات ومكاتب رؤساء الوزراء ورؤساء اجلمهورية واحلكومات احمللية على أداء مهامها 

بشكلٍ أكثر فعالية وحتسني مستوى اتصالها باملواطنني ونشر معالم الدميقراطية. 

النساء في السياسة
لبناء  ضرورية  واحلكومة  السياسة  في  للنساء  العادلة  املشاركة  أنّ  في  ريب  ال 

الدميقراطية واستدامتها. في هذا اإلطار، يعمل املعهد الدميقراطي الوطني من أجل دعم 

النساء حول العالم في تطلّعاتهنّ نحو حتقيق املساواة، والعمل كشريكات ناشطات في 

نحت شكل اجملتمعات الدميقراطية وقيادتها. لذا، يعتمد املعهد مجموعةً واسعة من 

بات، وتعزيز دورهنّ القيادي في احلكومة  االستراتيجيات املبتكرة لزيادة عدد النساء املنتخَ

ن النظرة  واألحزاب السياسية واجملتمع املدني من خالل مبادرات تُطوّر مهاراتهنّ، وحتسّ

ق املساواة. من اجلهود التي بذلها املعهد الدميقراطي  إلى املرأة في احلياة السياسية، وحتقّ

الشفافية  تعزيز  يُذكر  واملؤسسات احلكومية،  األحزاب  الطويل مع  املدى  الوطني على 

ضمن األحزاب واحلثّ على التفكير في قضايا النوع اجلنسي عند إعداد امليزانيات. 

االنتخابات
ع املعهد الدميقراطي الوطني على مشاركة املواطنني ونزاهة االنتخابات من خالل  يشجّ

عمله على إصالح القانون االنتخابي ومراقبة االنتخابات بالتعاون مع مئات من األحزاب 

مة مدنية  مات املدنية. وقد تعاون املعهد مع أكثر من ٣٠٠ ائتالف ومنظّ السياسية واملنظّ

م ما يفوق  في ٧٥ دولة، مما دعا إلى االستعانة بأكثر من مليونَي مراقب انتخابات، كما نظّ

ً ريادياً  الـ١٥٠ بعثة دولية ملراقبة االنتخابات حول العالم. فضالً عن ذلك، أدّى املعهد دورا

في إرساء معايير املراقبة الدولية واحمللية لالنتخابات، من خالل وضع إعالن مبادئ املراقبة 

مات  الدولية لالنتخابات، وإعالن املبادئ العاملية ملراقبة حيادية االنتخابات من قبل املنظّ

ّ إطالق الوثيقتني في األمم املتّحدة في العامني ٢٠٠٥ و٢٠١٢ على التوالي.  املدنية؛ ومت

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الهاتفية  والرسائل  اخلليوية  والهواتف  باإلنترنت  املتمثّلة  التكنولوجيا،  أنّ  ال شكّ في 

القصيرة، إضافةً إلى مواقع "تويتر" و"فايسبوك"، تساعد املواطنني على االنخراط في 

. ويكيّف املعهد، املندرج ضمن قائمة "أفضل  السياسة بشكلٍ مبتكر وأكثر تشاركيةً

ملعاجلة  اجلديدة  التكنولوجيا  والسياسة"،  اإلنترنت  عالم  تغيّر  مؤسسات  عشر 

التحديات السياسية الفريدة من نوعها التي تواجهها األنظمة الدميقراطية الناشئة. 

أن  املعلومات  تكنولوجيا  فبإمكان  املدني،  واجملتمع  السياسية  لألحزاب  بالنسبة  أما 

السياسي،  النطاق  وتوسيع  املساعدات،  واستقطاب  التنظيم،  مستوى  من  ن  حتسّ

ومساءلة أصحاب السلطة، وتعزيز حقوق اإلنسان. فضالً عن ذلك، تساعد التكنولوجيا 

احلكومات على التواصل مع املواطنني وتلبية احتياجاتهم. 

املشاركة املدنية
ال شكّ في أنّ إجناح الدميقراطية يتطلّب مشاركة مواطنني واعني وناشطني، يعرفون كيف 

املسؤولني  يقومون مبساءلة  ويتحرّكون بشكلٍ جماعي، كما  اهتماماتهم،  يعبّرون عن 

احلكوميني. في هذا اإلطار، من شأن برامج املشاركة املدنية اخلاصة باملعهد الدميقراطي 

وتنظيم  التصويت  إلى تشجيع  الرامية  واجلهود  والناخبني  املواطنني  الوطني، كتوعية 

املشاركة  املواطنني على  أن تساعد  احلكم،  املوازنة وشؤون  ومراقبة  واملدافعة  القضايا 

بنشاط في العملية السياسية، وتنسج عالقة مناسبة مع احلكومة. لذا، يعمل املعهد 

الدميقراطي الوطني من أجل تعزيز الدمج السياسي لعدة شرائح من اجملتمع املدني، مبن 

فيهم األشخاص املعوّقون والشباب وبقية اجملموعات غير املمثّلة مبا فيه الكفاية.

املعهد الدميقراطي الوطني باألرقام

أجنز املعهد الدميقراطي الوطني، على مرّ السنوات، ما يلي: 
العمل في ١٣٠ دولة وإقليماً وبقية املناطق حول العالم

لالنتخابات،  محليّ  مراقب  مليونَي  حوالى  ونشر  تدريب  على  املساعدة 
أكثر من ١٠٠ جدولة متزاوية  إجراء  املنحازين على  املراقبني غير  ومساعدة 

لألصوات في ٣٨ دولة. 
دعم جهود كلّ من: 

مة مدنية ١٣ ألف منظّ
مة ٧٢٠ حزباً سياسياً ومنظّ

١٠ آالف عضو في الهيئات التشريعية
مة نسائية ١٣٠٠ منظّ

إنشاء جسم من ١٠٠٠ خبراء من املتطوّعني. 

ويضمّ  ميدانياً،  مكتباً    ٦٥ ميلك  الوطني  الدميقراطي  املعهد  أنّ  بالذكر  جدير 
فني من ٩٦ جنسية. موظّ

مراقبة االنتخابات في لبنان



بعد أن عادت نيجيريا إلى النظام املدني في العام ١٩٩٩، باتت كلّ دورة من دوراتها االنتخابية 

الرئاسية   ٢٠١١ العام  انتخابات  كانت  أن  إلى  سبقها-  ما  يفوق  واحتياالً   ً تزويرا تشهد 

والبرملانية التي اعتبرت األكثر مصداقية في تاريخ نيجيريا على اإلطالق. حينذاك، زاولت مراكز 

االقتراع عملها كما يجب، وازدادت نسبة الشفافية عند الفرز، واعتبر التصويت عاكساً إلرادة 

الشعب. في هذا اإلطار، تعزّزت ثقة املواطن بفضل مشروع "الفرز السريع لألصوات"، وهو 

ائتالفٌ من مجموعات مراقبةٍ محلية لالنتخابات، تشكّل مبساعدةٍ من املعهد الدميقراطي 

الوطني لقمع التزوير واستعادة ثقة العامة. فعمد املشروع إلى نشر حوالى ٢٠ ألف مراقب 

أجروا جدولةً متوازية لألصوات، وهي أداة متطوّرة، قائمة على عيّنة إحصائية من املواطنني، 

استخدمت لتعزيز نزاهة عمليات التصويت والفرز، والتحقق من دقة النتائج الرسمية.

في باكستان، يفتقر سكّان املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتادية، وهي غالباً ما تُعتبر 

بها  يتمتّع  التي  نفسها  األساسية  والقانونية  السياسية  للحقوق  للمتطرّفني،  مرتعاً 

وقائد حزبيّ، منذ  قبليّ  أكثر من ٣٠٠ مندوب  لذا، شارك  البالد.  أنحاء  بقية  السكّان في 

له،  الشريكة  مة  واملنظّ الوطني  الدميقراطي  املعهد  مها  نظّ اجتماعاتٍ  في   ،٢٠٠٨ العام 

مؤسسة الشهيد بوتو. واتّفق جميع األطراف على أنّ الدميقراطية وحكم القانون عناصر 

التوصيات  املناطق. وقد ساهم عرض هذه  أساسية لضمان السالم واالستقرار في هذه 

على الرئيس آصف علي زرداري في إقراره مجموعةً من اإلصالحات، مبا في ذلك توسيع نطاق 

علّق  اإلطار،  هذا  في  املذكورة.  املنطقة  ليشمل  األساسية  السياسية  األحزاب  قانون 

الرئيس زرداري: "قد تبدو هذه اإلصالحات خطوةً بسيطة بالنسبة لبعض األشخاص، إال 

االحتادية، خالل  لإلدارة  اخلاضعة  القبلية  املناطق  بالنسبة لسكّان  نوعية  متثّل قفزةً  أنها 

سعيهم نحو احلريات وحقوق اإلنسان واملشاركة السياسية."

في هاييتي، حيث استمرّ أشخاصٌ كثيرون، بعد سنة على زلزال العام ٢٠١٠، في العيش 

شريكة  جمعية  متها  نظّ رئاسية،  مناظرة  إلى  السكان  من   ٪٧١ استمع   ، خيمٍ ضمن 

حثّ  وقد  العامة".  الشؤون  في  التدخل  "مجموعة  هي  الوطني،  الدميقراطي  للمعهد 

حون الرئاسيون أبناء بلدهم على االقتراع بشكلٍ سلمي، وهو أمرٌ ضروري في بيئةٍ  املرشّ

اه  تنشب فيها النزاعات االنتخابية دورياً في الشوارع. تندرج هذه املناسبة ضمن اجتّ

عاملي ينزع إلى استخدام املناظرات كطريقة ملساعدة الناخبني على اتّخاذ اخليارات الواعية، 

تـقـاريـر مـن مـخـتـلـف 
                   أنـحـاء الـعـالــــم

لعلّ أفضل طريقة لسرد مسيرة املعهد الدميقراطي الوطني هي من خالل تسليط الضوء على برامجه وإجنازاته في الدول املئة والثالثني حيث زاول 

الطويل، كشرط جوهري  بناء املؤسسات على املدى  أولوياته  ة  أنّ املعهد يضع على قمّ العام ١٩٨٣. فال يخفى على أحد  نشاطاته منذ إنشائه في 

لتحقيق احلكم الدميقراطي واالستقرار واالزدهار. في ما يلي بعض األمثلة:

احتساب بطاقات االقتراع في نيجيريا

عن  عوضاً  القضايا  على  التركيز  على  حني  املرشّ وتشجيع  العنف،  من  والتقليص 

وجلنة  الوطني  الدميقراطي  املعهد  أنّ  بالذكر  جديرٌ  اإلثنية.  الوالءات  أو  الشخصيات 

املناظرات الرئاسية، ومقرّها الواليات املتّحدة، درجا، منذ العام ١٩٩٤، على تقدمي املساعدة 

ملعدّي املناظرات في أكثر من ٣٠ دولة. فقد شملت جهودهما املشاركة في تأسيس شبكة 

ت ١٦ دولة، والتي تسمح جملموعات النقاش مبساعدة بعضها  املناظرات الدولية التي ضمّ

من خالل إنتاج برامج البثّ املباشر على الشاشات التلفزيونية الوطنية، وإدارة املناظرات 

حني، ومعاجلة غيرها من التحديات التنظيمية واإلنتاجية. مع عشرات املرشّ

 

في كينيا، أدّت بعض النزاعات اخلطيرة التي نشبت بعد انتخابات العام ٢٠٠٧ إلى مقتل 

أكثر من ألف شخص وتشريد ستمئة ألف. ملعاجلة أسباب هذا العنف الناشىء عن أسباب 

سياسية، قدّم املعهد الدميقراطي الوطني دعمه للجهود التي تبذلها األحزاب السياسية، 

بغية حتقيق اإلجماع حول وضع دستور جديد، وصياغة حوار مشترك بني األحزاب مع جلنة 

ل مشاركة  االنتخابات. وكان املنتدى الشبابي األول املشترك بني األحزاب في كينيا قد سجّ

مات  املنظّ قادة  أنشأ  جهتهم،  من  سلمية.  سياسية  عات  جتمّ في  شاب   ١٤٠٠ من  أكثر 

املدنيّة مجموعةً جديدة ملراقبة االنتخابات، قامت بتنظيم حملة وطنية ملراقبة االستفتاء 

حني في البوسنة والهرسك مناظرة بني مرشّ

حتظى  ال  مجموعات  من  شخص   ١٢٠٠ من  أكثر  تدريب   ّ مت كما  ٢٠١٠؛  لعام  الدستوري 

بالتمثيل الكافي على خوض املعترك السياسي. فضالً عن ذلك، درّبت األحزاب السياسية 

أكثر من ٨ آالف مسؤول محلي على مجموعةٍ متنوّعة من مهارات إدارة احلكم.

 

بعد ٤٢ عاماً من احلكم الديكتاتوري، وجدت ليبيا نفسها بدون مجتمع مدني وال أحزاب 

سياسية وال انتخابات دميقراطية. وملا كانت ثورة العام ٢٠١١ قد أدّت إلى انتقالٍ سياسي 

واألحزاب  املدني  اجملتمع  مع  التعاون  إلى  الوطني  الدميقراطي  املعهد  عمد  فقد  تدريجي، 

األحزاب  قامت  وهكذا،  األحزاب.  متعدّد  دميقراطي  نظام  أسس  إلرساء  السياسية 

السابق- مبضافرة جهودها،  النظام  التي كانت محظورة في ظلّ  اجلديدة-  السياسية 

تغييرات في  إجراء  على  وبنجاح،  للتفاوض،  الوطني،  الدميقراطي  املعهد  من  مبساعدةٍ 

كما  وشمولية.  شفافيةً  أكثر  انتخابات  تنظيم  يتمّ  بحيث  االنتخابات،  قانون  مسودّة 

مات املدنية الليبية من مختلف أنحاء البالد، بدعمٍ من املعهد الدميقراطي  شكّلت املنظّ

الوطني، شبكةً ملراقبة انتخابات املؤمتر الوطني لعام ٢٠١٢، وهي االنتخابات األولى التي 

تشهدها البالد منذ أكثر من أربعة عقود.

أبرز املدافعني عن حقوق النساء في  قيرغيزستان أحد  النقاش النسائي في  أصبح نادي 

س النادي في العام ٢٠٠٦ بدعمٍ من املعهد الدميقراطي الوطني، داعماً  آسيا الوسطى. تأسّ

أي  البرملان،  امرأةً في  انتخاب ٥٢  إلى  أدى  حات، مما  تبلغ ٣٠٪ للمرشّ تطبيق كوتا نسائية 

حوالى ربع النوّاب جميعهم. جنح النادي في جمع نساء من خلفيات متنوّعة للمدافعة عن 

األول  االئتالف  عقد  كما  التشريعات.  في  املساواة  حتقيق  إلى  والدعوة  املرأة  حقوق 

قيادة  تعزيز  ص في  وتتخصّ أحزاب كبرى،  ثمانية  متثّل  التي  احلزبية  النسائية  مات  للمنظّ

املرأة في السياسة ومشاركتها في النشاطات احلزبية. في آذار/مارس ٢٠١٢، تلقى النادي 

منحة مادلني ك. أولبرايت من املعهد الدميقراطي الوطني.

 

كولومبيا، احلضّ على وضع  الوطني وشركائه في  الدميقراطي  املعهد  أبرز نشاطات  من 

 ،٢٠١١ العام  في  الكولومبي  الرئيس  عليه  وقّع  التمييز،  ملناهضة  مسبوق  غير  تشريع 

لتحسني حقوق األقليات غير املمثّلة مبا في الكفاية، وزيادة مشاركتها السياسية. فيركّز 

داخلياً،  املشرّدين  واألشخاص  النساء،  صفوف  في  املشاركة  تعزيز  على  املعهد 

وأقاليم ما بعد  إقليم "شوكو" املعرّض للنزاع،  والكولومبيني ذوي األصول األفريقية في 

النزاع في مونتيس دي ماريا الواقعة على طول الساحل الكولومبي. كما يعمل املعهد عن 

كثب مع األحزاب السياسية واجملموعات احمللية ملراقبة االنتخابات، من أجل زيادة الشفافية 

مة "الشفافية من أجل كولومبيا"،  عند متويل احلمالت. وبدعمٍ من املعهد، أنشأت منظّ

من  االنتخابية،  للحمالت  إلكترونياً  برنامجاً  الدولية،  الشفافية  مة  منظّ فروع  أحد  وهي 

شأنه أن يضاعف االلتزام بقواعد إعداد التقارير املالية.

  

األكبر في  اإلثنية  األقلية  للروما، وهي  السياسية  املشاركة  لتعزيز  املتّخذة  املبادرات  من 

أوروبا- حيث يبلغ عدد أفرادها ١٠ ماليني شخص- زيادة مستوى متثيلها في صفوف املقاعد 

العام ٢٠١٢ خطوةً  وقد شهد  العامة.  وتغيير مواقف  اإلنسان  وتأمني حقوق  االنتخابية، 

تاريخية متثّلت بانتخاب أحد شركاء املعهد الدميقراطي الوطني اخملضرمني، بيتر بوالك، في 

الروما يشغل منصباً وطنياً على اإلطالق. كان  أوّل مواطن من  السلوفاكي، وهو  البرملان 

ً كامالً، شملت تنظيم القواعد الشعبية، وبناء القدرات،  فوزه ثمرة رحلة استمرّت عقدا

وحتقيق االنتصارات الوشيكة في االنتخابات األولية. وقد استفاد بوالك من تدريب املعهد 

يتعاون مع  زال  الفترة لتحسني مهاراته السياسية، وما  الوطني طيلة تلك  الدميقراطي 

ً في اجمللس التشريعي. املعهد بصفته عضواً جديدا

وتغذية  التنمية  عرقلة  على  عقود،  طيلة  القبلية،  النزاعات  واظبت  حيث  اليمن،  في 

، مدّته سنتان، مبشاركة شبابٍ من مختلف القبائل للتمهيد  ّ تطبيق برنامجٍ التطرّف، مت

رف  نحو التخفيف من النزاعات وأعمال العنف. من هنا، حتت غطاء هذا البرنامج الذي عُ

ّ تدريب ٥٠٠ شخص بني طالب وأولياء، على الوقاية  مبجلس الشباب حللّ النزاعات القبلية، مت

من النزاعات واحلدّ منها، فيما استهدفت حمالت التوعية املناهضة للنزاعات حوالى ٢٠٠٠ 

منهم. فضالً عن ذلك، زار أعضاء اجمللس من محافظتَي مأرب وشبوة عدة مدارس للتباحث 

وحلّ  األقران  بني  الوساطة  على  وتدريبهم  الطالب،  بني  الشجارات  نشوب  أسباب  في 

إلى  أدّت  مدرسة،   ٢٦ في  األقران  بني  للوساطة  فرق  إنشاء   ّ مت لذلك،  نتيجةً  النزاعات. 

انخفاض تقارير النزاعات بني الطالب بنسبة ٣٠٠٪ في منطقة مأرب وحدها. وقد ساعد 

املشروع على حلّ ١٢ نزاعاً قبلياً واسع النطاق على األقل.

عيد االستقالل الليبي

بوالك يلقي خطبة سياسية

بناء األحزاب السياسية
بناء األحزاب السياسية.  يتعاون املعهد الدميقراطي الوطني مع شركائه حول أساليب 

حني واستطالعات  فيبحث معهم في اإلجراءات الدميقراطية الداخلية وعملية اختيار املرشّ

الرأي وتطوير البرامج فضالً عن التواصل مع الناخبني. باإلضافة إلى ذلك، يساعد املعهد في 

تطوير األحزاب تنظيمياً على املدى الطويل، كما يعزّز مشاركتها في االنتخابات، ويصوغ 

ف من حدة النزاعات السياسية، ويساعد األحزاب على املشاركة  قواعد السلوك، ويخفّ

البنّاءة في احلكم. كما يعمل املعهد على تعزيز احلوار بني األطراف احلزبية.
  

احلزب  تقاليد  من  تنهل  بكونها  تعتزّ  حزبية،  غير  منظمة  الوطني  الدميقراطي  املعهد 

الدميقراطي األميركي. وتسعى برامج املعهد إلى الدفع قدماً بالقيم العاملية، ودعم كافة 

إيديولوجيات معيّنة.  أو  أحزاب  دعم  الدميقراطية، عوضاً عن  احلكم  إدارة  أنظمة  أشكال 

عات األحزاب السياسية  واملعهد هو املنظمة الوحيدة التي حتظى بتمثيلٍ رسميّ ضمن جتمّ

الدولية التالية: االشتراكية الدميقراطية، الليبرالية، واألحزاب الوسطية الدميقراطية؛ مع 

اإلشارة إلى أنّ هذه التجمعات "الدولية" الثالثة متثّل مجتمعةً حوالى ٣٥٠ حزباً في ١٥٠ دولة. 

إدارة احلكم الدميقراطي
التنافس بني األحزاب أمام  إلى جانب  الدميقراطية تتطلّب،  النظم  أنّ  الدراسات  أثبتت 

املعهد  كان  اإلطار،  هذا  في  ال.  وفعّ دميقراطي  نحوٍ  على  احلكم  إدارة  االقتراع،  صناديق 

ً في تعزيز املعايير الدميقراطية اخلاصة بالبرملانات. وهو يعمل  الدميقراطي الوطني رائدا

واإلصالح  العامة،  والنزاهة  القانون،  وحكم  احمللي،  احلكم  وإدارة  البرملانات،  تعزيز  على 

من  واحلدّ  االقتصادية  للتنمية  السياسية  واإلدارة  والدستوري،  السياسي  القانوني 

الفقر. كما يتعاون مع الهيئات التشريعية من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز دور 

وتأمني  احلزبية  الكتل  وإدارة  التشريعية  التنفيذية  العالقات  البرملانية وحتسني  اللجان 

الشفافية في البرملان والتواصل مع الناخبني. باإلضافة إلى ذلك، يدعم املعهد اجلهود 

التي تبذلها جمعيات املواطنني من أجل رصد البرملانات، ويؤيّد إجراء إصالحات برملانية 

مة رصد برملاني حول العالم بغرض  دميقراطية، كما يتعاون اليوم مع أكثر من ٦٠ منظّ

املعهدُ  يساعد  ذلك،  عن  فضالً  البرملاني.  االنفتاح  وتعزيز  السليمة  املمارسات  تبادل 

الوزارات ومكاتب رؤساء الوزراء ورؤساء اجلمهورية واحلكومات احمللية على أداء مهامها 

بشكلٍ أكثر فعالية وحتسني مستوى اتصالها باملواطنني ونشر معالم الدميقراطية. 

النساء في السياسة
لبناء  ضرورية  واحلكومة  السياسة  في  للنساء  العادلة  املشاركة  أنّ  في  ريب  ال 

الدميقراطية واستدامتها. في هذا اإلطار، يعمل املعهد الدميقراطي الوطني من أجل دعم 

النساء حول العالم في تطلّعاتهنّ نحو حتقيق املساواة، والعمل كشريكات ناشطات في 

نحت شكل اجملتمعات الدميقراطية وقيادتها. لذا، يعتمد املعهد مجموعةً واسعة من 

بات، وتعزيز دورهنّ القيادي في احلكومة  االستراتيجيات املبتكرة لزيادة عدد النساء املنتخَ

ن النظرة  واألحزاب السياسية واجملتمع املدني من خالل مبادرات تُطوّر مهاراتهنّ، وحتسّ

ق املساواة. من اجلهود التي بذلها املعهد الدميقراطي  إلى املرأة في احلياة السياسية، وحتقّ

الشفافية  تعزيز  يُذكر  واملؤسسات احلكومية،  األحزاب  الطويل مع  املدى  الوطني على 

ضمن األحزاب واحلثّ على التفكير في قضايا النوع اجلنسي عند إعداد امليزانيات. 

االنتخابات
ع املعهد الدميقراطي الوطني على مشاركة املواطنني ونزاهة االنتخابات من خالل  يشجّ

عمله على إصالح القانون االنتخابي ومراقبة االنتخابات بالتعاون مع مئات من األحزاب 

مة مدنية  مات املدنية. وقد تعاون املعهد مع أكثر من ٣٠٠ ائتالف ومنظّ السياسية واملنظّ

م ما يفوق  في ٧٥ دولة، مما دعا إلى االستعانة بأكثر من مليونَي مراقب انتخابات، كما نظّ

ً ريادياً  الـ١٥٠ بعثة دولية ملراقبة االنتخابات حول العالم. فضالً عن ذلك، أدّى املعهد دورا

في إرساء معايير املراقبة الدولية واحمللية لالنتخابات، من خالل وضع إعالن مبادئ املراقبة 

مات  الدولية لالنتخابات، وإعالن املبادئ العاملية ملراقبة حيادية االنتخابات من قبل املنظّ

ّ إطالق الوثيقتني في األمم املتّحدة في العامني ٢٠٠٥ و٢٠١٢ على التوالي.  املدنية؛ ومت

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الهاتفية  والرسائل  اخلليوية  والهواتف  باإلنترنت  املتمثّلة  التكنولوجيا،  أنّ  ال شكّ في 

القصيرة، إضافةً إلى مواقع "تويتر" و"فايسبوك"، تساعد املواطنني على االنخراط في 

. ويكيّف املعهد، املندرج ضمن قائمة "أفضل  السياسة بشكلٍ مبتكر وأكثر تشاركيةً

ملعاجلة  اجلديدة  التكنولوجيا  والسياسة"،  اإلنترنت  عالم  تغيّر  مؤسسات  عشر 

التحديات السياسية الفريدة من نوعها التي تواجهها األنظمة الدميقراطية الناشئة. 

أن  املعلومات  تكنولوجيا  فبإمكان  املدني،  واجملتمع  السياسية  لألحزاب  بالنسبة  أما 

السياسي،  النطاق  وتوسيع  املساعدات،  واستقطاب  التنظيم،  مستوى  من  ن  حتسّ

ومساءلة أصحاب السلطة، وتعزيز حقوق اإلنسان. فضالً عن ذلك، تساعد التكنولوجيا 

احلكومات على التواصل مع املواطنني وتلبية احتياجاتهم. 

املشاركة املدنية
ال شكّ في أنّ إجناح الدميقراطية يتطلّب مشاركة مواطنني واعني وناشطني، يعرفون كيف 

املسؤولني  يقومون مبساءلة  ويتحرّكون بشكلٍ جماعي، كما  اهتماماتهم،  يعبّرون عن 

احلكوميني. في هذا اإلطار، من شأن برامج املشاركة املدنية اخلاصة باملعهد الدميقراطي 

وتنظيم  التصويت  إلى تشجيع  الرامية  واجلهود  والناخبني  املواطنني  الوطني، كتوعية 

املشاركة  املواطنني على  أن تساعد  احلكم،  املوازنة وشؤون  ومراقبة  واملدافعة  القضايا 

بنشاط في العملية السياسية، وتنسج عالقة مناسبة مع احلكومة. لذا، يعمل املعهد 

الدميقراطي الوطني من أجل تعزيز الدمج السياسي لعدة شرائح من اجملتمع املدني، مبن 

فيهم األشخاص املعوّقون والشباب وبقية اجملموعات غير املمثّلة مبا فيه الكفاية.

املعهد الدميقراطي الوطني باألرقام

أجنز املعهد الدميقراطي الوطني، على مرّ السنوات، ما يلي: 
العمل في ١٣٠ دولة وإقليماً وبقية املناطق حول العالم

لالنتخابات،  محليّ  مراقب  مليونَي  حوالى  ونشر  تدريب  على  املساعدة 
أكثر من ١٠٠ جدولة متزاوية  إجراء  املنحازين على  املراقبني غير  ومساعدة 

لألصوات في ٣٨ دولة. 
دعم جهود كلّ من: 

مة مدنية ١٣ ألف منظّ
مة ٧٢٠ حزباً سياسياً ومنظّ

١٠ آالف عضو في الهيئات التشريعية
مة نسائية ١٣٠٠ منظّ

إنشاء جسم من ١٠٠٠ خبراء من املتطوّعني. 

ويضمّ  ميدانياً،  مكتباً    ٦٥ ميلك  الوطني  الدميقراطي  املعهد  أنّ  بالذكر  جدير 
فني من ٩٦ جنسية. موظّ

مراقبة االنتخابات في لبنان
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حكومية  وغير  حزبية  غير  مةٌ  منظّ الوطني  الدميقراطي  املعهد 

العالم  أقطار  كافة  من  الشعوب  تطلّعات  تلبية  إلى  تسعى 

سياسية  أنظمة  ذات  دميقراطية،  مجتمعات  في  بالعيش 

األساسية  اإلنسان  بحقوق  تعترف  األحزاب،  ومتعدّدة  منفتحة 

عها. وتشجّ

  

عمل املعهد الدميقراطي الوطني، منذ تأسيسه في العام ١٩٨٣، 

وبالتعاون مع شركائه احملليني، على إنشاء املؤسسات واملمارسات 

السياسية  مات  املنظّ بناء  خالل  من  وتعزيزها،  الدميقراطية 

فضالً  املدنية،  املشاركة  وتشجيع  االنتخابات،  وحماية  واملدنية، 

فني  املوظّ من  فريق  وبفضل  احلكم.  في  واملساءلة  االنفتاح  عن 

مئة  من  أكثر  من  السياسة  مجال  في  املتمرّسني  واملتطوّعني 

دولة، جنح املعهد الدميقراطي الوطني في جمع أفراد ومجموعات 

بهدف تبادل األفكار واملعارف والتجارب واخلبرات. من هذا املنطلق، يتسنّى للشركاء أن يتعرّفوا عن كثب إلى أفضل املمارسات في مجال التنمية 

الدميقراطية على الصعيد العاملي، بغية تكييفها مبا يتوافق مع حاجات بالدهم. في هذا اإلطار، تؤكّد املقاربة املتعدّدة اجلنسيات التي يتّبعها 

املعهد الدميقراطي الوطني عدم وجود منوذج واحد لألنظمة الدميقراطية، إمنا تتشارك كلّ الدميقراطيات في بعض املبادئ اجلوهرية.

 

ع على تطوير أقنية تواصل مؤسساتية بني املواطنني  إنّ عمل املعهد يدعم املبادئ املنصوص عليها في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. كما يشجّ

واملؤسسات السياسية واملسؤولني املنتخبني، ويعزّز قدرة هؤالء على حتسني مستوى احلياة بالنسبة إلى املواطنني كافة.

ناخبة في جنوب السودان

الدميقراطية جزءٌ ال يتجزّأ من كرامة اإلنسان والسالم.

_ مادلني ك. أولبرايت، رئيسة مجلس إدارة املعهد الدميقراطي الوطني

عـربـون تـقـديـر وجـوائـز 
                    لـلـمـدافـعـني عـن الـدميـقـراطـيـة

هارميان  أفريل  دبليو  جائزة  سنويّاً  الوطني  الدميقراطي  املعهد  يقدّم 

بالدميقراطية  املستدام  التزامها  أثبتت  منظمة  أو  فردٍ  إلى  للدميقراطية 

األساقفة  رئيس  املاضي:  في  اجلائزة  احلائزين على هذه  ومن  اإلنسان.  وحقوق 

ديزموند توتو من جنوب أفريقيا، والرئيسة الليبيرية إيلني جونسون سيرليف؛ 

ورئيس وزراء زمبابوي مورغان تسفاجنيراي؛ ورئيسة الوزراء الباكستانية بنازير 

بوتو؛ واألمني العام األسبق لألمم املتحدة كوفي أنان؛ وقادة األحزاب السياسية 

ورئيس  الشمالية؛  إيرلندا  في  السالم  اتفاق  على  فاوضوا  الذين  الثمانية 

مشروع فاريال أوزوالدو بايا من كوبا؛ والزعيمة الدميقراطية البورمية أونغ سان 

سو شي؛ ورئيس اجلمهورية التشيكية السابق فاتسالف هافل؛ ووزير اخلارجية 

السابق كزانانا  الشرقية  تيمور  ورئيس  برونيسالف غيرميك؛  الراحل  البولندي 

اجليورجي  الوزراء  ورئيس  تشيلي؛  في  احلرة   ١٩٨٨ انتخابات  وحركة  غوسماو؛ 

ونائب  كارتر؛  بيل كلينتون وجيمي  السابقان  والرئيسان  زفانيا؛  زوراب  الراحل 

الرئيس السابق والتر موندايل؛ وأعضاء مجلس الشيوخ إدوارد كينيدي، جوزيف 

ل؛ والرئيس الراحل لالحتاد األميركي للعمل  بايدن، ريتشارد لوغار، وجورج ميتشِ

املتحدة  األمم  لدى  والسفيرة  كيركالند؛  الين  الصناعية  املنظمات  ومجلس 

ى ثالثة من أنصار الدميقراطية- هم النائبة  آنذاك مادلني ك. أولبرايت. وقد تلقّ

الدبلوماسي  فيرارو،  جيرالدين  الرئيس  نائب  ملنصب  حة  واملرشّ األميركية 

تشارلز  الوطني  الدميقراطي  املعهد  س  ومؤسّ والسفير  هولبروك،  ريتشارك 

مانات، هذه اجلائزة بعد وفاتهم في العام ٢٠١١.

ا منحة مادلني ك. أولبرايت، فقد أُنشئت عام ٢٠٠٥، وهي تنبثق من مبادرة  أمّ

الوطني من أجل تكرمي  الدميقراطي  التي أطلقها املعهد  النساء"  "فوزوا مع 

احلياة  في  أكبر   ً دورا املرأة  ملنح  احلثيث  سعيها  برهنت  التي  املنظمات 

السياسية واملدنية. وتهدف املنحة، التي تبلغ قيمتها ٢٥ ألف دوالر، إلى دعم 

احلائزين  ومن  السياسة.  في  املرأة  تعزيز مشاركة  إلى  ترمي  مبادراتٍ محدّدة 

على هذه املنحة في املاضي: نادي النقاش النسائي في قيرغيزستان، اجملموعة 

الفرعية  الشبكة  التنمية"،  أجل  من  املناسبة  التواصل  "تقنيات  املصرية 

لنساء "شوكو" في كولومبيا، عصبة بورما النسائية، مجموعة ٥٠/٥٠ في 

احلزبي  واملؤمتر  والهرسك،  البوسنة  سييراليون، مبادرة مواطنات موستار في 

السياسي للنساء في أندونيسيا.

"آندي  زمالة  برنامج  الوطني  الدميقراطي  املعهد  أنشأ   ،٢٠٠٧ العام  في 

فة املعهد، أندي بارهاموفيتش، التي قُتلت في ١٧  بارهاموفيتش" تكرمياً ملوظّ

إلى  البرنامج  بغداد. يستقدم هذا  أثناء عملها في  الثاني/يناير ٢٠٠٧  كانون 

صة في تطوير الدميقراطية  واشنطن العاصمة، كلّ سنة، امرأةً شابة متخصّ

هذا  في  املشاركات  من  بلدها.  ضمن  السياسة  في  املرأة  مشاركة  وتعزيز 

البرنامج في املاضي، نساء من العراق، ليبيريا، النيبال وكوسوفو.

              لعلّنا ال نعرف متى وفي أيّ بقعة من األرض ستقدم الشعوب، بكلّ شجاعة، 
على املطالبة بحقوقها في املرحلة اآلتية، 

لكن حسبنا أنّ املعهد الدميقراطي الوطني موجودٌ هناك اآلن، ألنه أفضل نصير للحرية.

_ هيالري كلينتون، وزيرة اخلارجية األميركية

حتظى برامج املعهد الدميقراطي الوطني بدعمٍ من الصندوق الوطني للدميقراطية (NED)، والوكالة األميركية للتنمية الدولية (USAID)، ووزارة اخلارجية 

 .(c)(3) 501 األميركية، وغيرها من وكاالت التنمية العاملية والهبات اخلاصة. واملعهد الدميقراطي الوطني هو مؤسسةٌ ال تتوخى الربح املادي وهي من نوع

سم املساهمات املقدّمة له من الضرائب. حتُ

أولبرايت وديزموند توتو

املـعـهـد الـدميـقـراطـي الـوطـنـي
                        مـجـلـس اإلدارة 

                والـلـجـنـة االسـتـشـاريـة الـعـلـيـا

ملا كان املعهد الدميقراطي الوطني يركّز، في املقام األوّل، على، الشعوب، فقد جمع األفراد واجملموعات لتبادل األفكر واملعارف واخلبرات، من أجل تعزيز فعالية إدارة 

 ، www.redpartidos.org ،من املواقع والبوّابات اإللكترونية، منها شبكة األحزاب السياسية ً احلكم وتأثيرها. في هذا اإلطار، أنشأ املعهد، كجزءٍ من هذه اجلهود، عددا

التي تدعم عملية إصالح األحزاب السياسية في أميركا الالتينية؛ أصوات، www.aswat.com، التي تعزّز احلوار بني الناشطني في الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ آغورا، 

للنساء  الدولية  املعرفة  شبكة  www.gndem.org؛  احملليني  االنتخابات  ملراقبي  العاملية  الشبكة  البرملانية؛  للتنمية  إلكترونية  بوابة  وهي   ،www.agora-parl.org

الناشطات في السياسة، www.iknowpolitics.org، املنشأة لتطوير مشاركة املرأة في السياسة بالشراكة مع برنامج األمم املتحدة للتنمية، وبرنامج األمم املتحدة 

للنساء، واملعهد الدولي للدميقراطية واملساعدة االنتخابية، واالحتاد البرملاني الدولي.

 

التنمية الدميقراطية. ميكن االطالع على هذه املعلومات  الوثائق والتقارير والدراسات حول  عة من  فضالً عن ذلك، يحافظ املعهد على مجموعة إلكترونية موسّ

www.ndi.org :ّات اخلمس حيث ينشط املعهد الدميقراطي الوطني على املوقع اإللكتروني للمعهد ّ جمعها من القار وغيرها التي مت

تـعـزيـز الـدميـقـراطـيـة 
                 مـن خـالل تـبـادل املـعـلـومـات
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هارييت س. بابيت، نائب الرئيسة
طوماس أ. داشل، نائب الرئيسة

مارك ب. نايثنسون، نائب الرئيسة
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كريستوفر ج. دود

مايكل س. دوكاكيس
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حكومية  وغير  حزبية  غير  مةٌ  منظّ الوطني  الدميقراطي  املعهد 

العالم  أقطار  كافة  من  الشعوب  تطلّعات  تلبية  إلى  تسعى 

سياسية  أنظمة  ذات  دميقراطية،  مجتمعات  في  بالعيش 

األساسية  اإلنسان  بحقوق  تعترف  األحزاب،  ومتعدّدة  منفتحة 

عها. وتشجّ

  

عمل املعهد الدميقراطي الوطني، منذ تأسيسه في العام ١٩٨٣، 

وبالتعاون مع شركائه احملليني، على إنشاء املؤسسات واملمارسات 

السياسية  مات  املنظّ بناء  خالل  من  وتعزيزها،  الدميقراطية 

فضالً  املدنية،  املشاركة  وتشجيع  االنتخابات،  وحماية  واملدنية، 

فني  املوظّ من  فريق  وبفضل  احلكم.  في  واملساءلة  االنفتاح  عن 

مئة  من  أكثر  من  السياسة  مجال  في  املتمرّسني  واملتطوّعني 

دولة، جنح املعهد الدميقراطي الوطني في جمع أفراد ومجموعات 

بهدف تبادل األفكار واملعارف والتجارب واخلبرات. من هذا املنطلق، يتسنّى للشركاء أن يتعرّفوا عن كثب إلى أفضل املمارسات في مجال التنمية 

الدميقراطية على الصعيد العاملي، بغية تكييفها مبا يتوافق مع حاجات بالدهم. في هذا اإلطار، تؤكّد املقاربة املتعدّدة اجلنسيات التي يتّبعها 

املعهد الدميقراطي الوطني عدم وجود منوذج واحد لألنظمة الدميقراطية، إمنا تتشارك كلّ الدميقراطيات في بعض املبادئ اجلوهرية.

 

ع على تطوير أقنية تواصل مؤسساتية بني املواطنني  إنّ عمل املعهد يدعم املبادئ املنصوص عليها في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. كما يشجّ

واملؤسسات السياسية واملسؤولني املنتخبني، ويعزّز قدرة هؤالء على حتسني مستوى احلياة بالنسبة إلى املواطنني كافة.

ناخبة في جنوب السودان

الدميقراطية جزءٌ ال يتجزّأ من كرامة اإلنسان والسالم.

_ مادلني ك. أولبرايت، رئيسة مجلس إدارة املعهد الدميقراطي الوطني

عـربـون تـقـديـر وجـوائـز 
                    لـلـمـدافـعـني عـن الـدميـقـراطـيـة

هارميان  أفريل  دبليو  جائزة  سنويّاً  الوطني  الدميقراطي  املعهد  يقدّم 

بالدميقراطية  املستدام  التزامها  أثبتت  منظمة  أو  فردٍ  إلى  للدميقراطية 

األساقفة  رئيس  املاضي:  في  اجلائزة  احلائزين على هذه  ومن  اإلنسان.  وحقوق 

ديزموند توتو من جنوب أفريقيا، والرئيسة الليبيرية إيلني جونسون سيرليف؛ 

ورئيس وزراء زمبابوي مورغان تسفاجنيراي؛ ورئيسة الوزراء الباكستانية بنازير 

بوتو؛ واألمني العام األسبق لألمم املتحدة كوفي أنان؛ وقادة األحزاب السياسية 

ورئيس  الشمالية؛  إيرلندا  في  السالم  اتفاق  على  فاوضوا  الذين  الثمانية 

مشروع فاريال أوزوالدو بايا من كوبا؛ والزعيمة الدميقراطية البورمية أونغ سان 

سو شي؛ ورئيس اجلمهورية التشيكية السابق فاتسالف هافل؛ ووزير اخلارجية 

السابق كزانانا  الشرقية  تيمور  ورئيس  برونيسالف غيرميك؛  الراحل  البولندي 

اجليورجي  الوزراء  ورئيس  تشيلي؛  في  احلرة   ١٩٨٨ انتخابات  وحركة  غوسماو؛ 

ونائب  كارتر؛  بيل كلينتون وجيمي  السابقان  والرئيسان  زفانيا؛  زوراب  الراحل 

الرئيس السابق والتر موندايل؛ وأعضاء مجلس الشيوخ إدوارد كينيدي، جوزيف 

ل؛ والرئيس الراحل لالحتاد األميركي للعمل  بايدن، ريتشارد لوغار، وجورج ميتشِ

املتحدة  األمم  لدى  والسفيرة  كيركالند؛  الين  الصناعية  املنظمات  ومجلس 

ى ثالثة من أنصار الدميقراطية- هم النائبة  آنذاك مادلني ك. أولبرايت. وقد تلقّ

الدبلوماسي  فيرارو،  جيرالدين  الرئيس  نائب  ملنصب  حة  واملرشّ األميركية 

تشارلز  الوطني  الدميقراطي  املعهد  س  ومؤسّ والسفير  هولبروك،  ريتشارك 

مانات، هذه اجلائزة بعد وفاتهم في العام ٢٠١١.

ا منحة مادلني ك. أولبرايت، فقد أُنشئت عام ٢٠٠٥، وهي تنبثق من مبادرة  أمّ

الوطني من أجل تكرمي  الدميقراطي  التي أطلقها املعهد  النساء"  "فوزوا مع 

احلياة  في  أكبر   ً دورا املرأة  ملنح  احلثيث  سعيها  برهنت  التي  املنظمات 

السياسية واملدنية. وتهدف املنحة، التي تبلغ قيمتها ٢٥ ألف دوالر، إلى دعم 

احلائزين  ومن  السياسة.  في  املرأة  تعزيز مشاركة  إلى  ترمي  مبادراتٍ محدّدة 

على هذه املنحة في املاضي: نادي النقاش النسائي في قيرغيزستان، اجملموعة 

الفرعية  الشبكة  التنمية"،  أجل  من  املناسبة  التواصل  "تقنيات  املصرية 

لنساء "شوكو" في كولومبيا، عصبة بورما النسائية، مجموعة ٥٠/٥٠ في 

احلزبي  واملؤمتر  والهرسك،  البوسنة  سييراليون، مبادرة مواطنات موستار في 

السياسي للنساء في أندونيسيا.

"آندي  زمالة  برنامج  الوطني  الدميقراطي  املعهد  أنشأ   ،٢٠٠٧ العام  في 

فة املعهد، أندي بارهاموفيتش، التي قُتلت في ١٧  بارهاموفيتش" تكرمياً ملوظّ

إلى  البرنامج  بغداد. يستقدم هذا  أثناء عملها في  الثاني/يناير ٢٠٠٧  كانون 

صة في تطوير الدميقراطية  واشنطن العاصمة، كلّ سنة، امرأةً شابة متخصّ

هذا  في  املشاركات  من  بلدها.  ضمن  السياسة  في  املرأة  مشاركة  وتعزيز 

البرنامج في املاضي، نساء من العراق، ليبيريا، النيبال وكوسوفو.

              لعلّنا ال نعرف متى وفي أيّ بقعة من األرض ستقدم الشعوب، بكلّ شجاعة، 
على املطالبة بحقوقها في املرحلة اآلتية، 

لكن حسبنا أنّ املعهد الدميقراطي الوطني موجودٌ هناك اآلن، ألنه أفضل نصير للحرية.

_ هيالري كلينتون، وزيرة اخلارجية األميركية

حتظى برامج املعهد الدميقراطي الوطني بدعمٍ من الصندوق الوطني للدميقراطية (NED)، والوكالة األميركية للتنمية الدولية (USAID)، ووزارة اخلارجية 

 .(c)(3) 501 األميركية، وغيرها من وكاالت التنمية العاملية والهبات اخلاصة. واملعهد الدميقراطي الوطني هو مؤسسةٌ ال تتوخى الربح املادي وهي من نوع

سم املساهمات املقدّمة له من الضرائب. حتُ

أولبرايت وديزموند توتو

املـعـهـد الـدميـقـراطـي الـوطـنـي
                        مـجـلـس اإلدارة 

                والـلـجـنـة االسـتـشـاريـة الـعـلـيـا

ملا كان املعهد الدميقراطي الوطني يركّز، في املقام األوّل، على، الشعوب، فقد جمع األفراد واجملموعات لتبادل األفكر واملعارف واخلبرات، من أجل تعزيز فعالية إدارة 

 ، www.redpartidos.org ،من املواقع والبوّابات اإللكترونية، منها شبكة األحزاب السياسية ً احلكم وتأثيرها. في هذا اإلطار، أنشأ املعهد، كجزءٍ من هذه اجلهود، عددا

التي تدعم عملية إصالح األحزاب السياسية في أميركا الالتينية؛ أصوات، www.aswat.com، التي تعزّز احلوار بني الناشطني في الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ آغورا، 

للنساء  الدولية  املعرفة  شبكة  www.gndem.org؛  احملليني  االنتخابات  ملراقبي  العاملية  الشبكة  البرملانية؛  للتنمية  إلكترونية  بوابة  وهي   ،www.agora-parl.org

الناشطات في السياسة، www.iknowpolitics.org، املنشأة لتطوير مشاركة املرأة في السياسة بالشراكة مع برنامج األمم املتحدة للتنمية، وبرنامج األمم املتحدة 

للنساء، واملعهد الدولي للدميقراطية واملساعدة االنتخابية، واالحتاد البرملاني الدولي.

 

التنمية الدميقراطية. ميكن االطالع على هذه املعلومات  الوثائق والتقارير والدراسات حول  عة من  فضالً عن ذلك، يحافظ املعهد على مجموعة إلكترونية موسّ

www.ndi.org :ّات اخلمس حيث ينشط املعهد الدميقراطي الوطني على املوقع اإللكتروني للمعهد ّ جمعها من القار وغيرها التي مت

تـعـزيـز الـدميـقـراطـيـة 
                 مـن خـالل تـبـادل املـعـلـومـات

املـعـهـد
الـدميـقـراطـي

الـوطـنـي
للشؤون الدولية

مجلس اإلدارة
مادلني ك. أولبرايت، رئيسة اجمللس
هارييت س. بابيت، نائب الرئيسة
طوماس أ. داشل، نائب الرئيسة

مارك ب. نايثنسون، نائب الرئيسة
كينيث ف. ميلي، أمني السرّ
يوجني إدنبرغ، أمني الصندوق

كينيث د. ووالك، رئيس املعهد

ن برنارد و. أرونسُ
إليزابيث باغلي

ريتشارد بلوم
دونا برازيل

جون باغيت كلمبوكيدِس
روبن كارنهان

هاورد دين
سام جيجدنسون

شيرلي روبنسون هول
رايتشل هوروفيتز

بيتر كوفلر
روبرت ج. ليبراتور
كينيث ف. ميلي

فالي نصر

مولي رايزر
نانسي ه. روبن

إيلني ك. شوكاس
برين ساميون

مايكل ر. ستيد
موريس تامبلسمان

ليندا طوماس
ريتشارد فيرما

راندي فينغارتن
جاميس وولفنسون

رؤساء فخريون 
بول ج. كيرك االبن

والتر ف. موندال
تشارلز ت. مانات (١٩٣٦-٢٠١١)

اللجنة االستشارية العليا
ويليام ف. ألكساندر

مايكل د. بارنز
جون برادماس

بيل برادلي
إميانويل كليفر الثاني

ماريو م. كوومو
باتريشيا م. دريان
كريستوفر ج. دود

مايكل س. دوكاكيس
مارتن فروست

ريتشارد ن. غاردنر
ريتشارد أ. غيبهاردت

جون ت. جويس
بيتر ج. كيلي

بول ج. كيرك، االبن
إليوت ف. كوليك

جون لويس
دونالد ف. ماكهنري

أبنر ج. ميكفا
تشارلز س. روب

إستيبان أ. طوريس
أندرو ج. يونغ




