للنشــر الفوري
ٌ ٢ناٌر ٢١٠٢
لالتصال:
كاثً جٌست فً واشنطن علً kgest@ndi.org
جولً هٌوز فً القاهرة علً jhughes@ndi.org
حقائق حول وجود المعهد الديمقراطي الوطني وبرامجه بمصر
فً  ٢٢دٌسمبر  ،٢١٠٠اقتحمت قوات األمن مكاتب المعهد الدٌمقراطً بالقاهرة واألسكندرٌة وأسٌوط باإلضافة إلى مكاتب منظمات
مصرٌة ودولٌة أخرى ،وخالل تلك المداهمات تمت مصادرة أجهزة وأوراق ومبالغ مالٌة لم ٌتم ردها حتى اآلن ،ولم تقدم تلك القوات أي
إذن ٌبرر ذلك التفتٌش وال جرد بما تم مصادرته من ممتلكات .ومن المحزن والمثٌر للسخرٌة أن المبالغ المالٌة التً تم أخذها من مكتب
المعهد بالقاهرة كان من المقرر استخدامها لدعم الوفد االنتخابً الدولً الحاصل على تصرٌح من حكومة مصر لمتابعة المرحلة الثالثة
من انتخابات مجلس الشعب .ومنذ ذلك الوقت ،تم تداول العدٌد من اإلدعادات الخاطئة أو المضللة فٌما ٌخص وضع المعهد الدٌمقراطً
.فً مصر وعملهٌ .تمثل الهدف من هذا البٌان فً تقدٌم وصف دقٌق لبرامج المعهد الدٌمقراطً وجهوده المستمرة للحصول على التسجٌل
فً نوفمبر  ،٢١١٢افتتح المعهد الدٌمقراطً مكتبًا فً مصر وقدم أوراقه لدى وزارة الخارجٌة للحصول على ترخٌص ،وفً أحد
االجتماعات مع المعهد ،أكد الوزٌر المسئول فً ذلك الوقت أن أوراق المعهد سلٌمة وكاملة وأن التصرٌح سٌتم إصداره خالل أربعة إلً
).خمسة أسابٌع( .أنظر طلب التسجٌل المرفق
ومنذ ذلك الحٌن ،عمل المعهد الدٌمقراطً على المحافظة على عالقات بناءة تتسم باالنفتاح والشفافٌة مع حكومة مصر ،حٌث كان دائمًا
ما ٌحٌط السلطات علمًا بجمٌع البرامج الهامة التً ٌنفذها المعهد .وقد قٌل للمعهد الدٌمقراطً مرارً ا وتكرارً ا أنه سٌحصل على أوراق
.التسجٌل فً نهاٌة األمر ،ولم ٌُطلب منه أب ًدا أن ٌتوقف عن العمل أو ٌغلق مكتبه
فً ٌونٌو  ،٢١٠٠تقدم المعهد بتساؤل رسمً لوزارة الخارجٌة حول وضع طلب التسجٌل وما إذا كان هناك أٌة أوراق إضافٌة مطلوبة،
.إال أن المعهد تم إبالغه أن األوراق كاملة وسلٌمة وأن مسألة التسجٌل ما زالت قٌد الدراسة
فً أبرٌل  ،٢١٠٠حصل المعهد على منحة مدتها عامٌن تبلغ قٌمتها  ٠١ملٌون دوالر أمرٌكً لدعم جهود اإلصالح الدٌمقراطً
المصرٌة ،وقد وافق الكونجرس على أموال دافعً الضرائب األمرٌكٌٌن التً خصصتها وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة والوكالة األمرٌكٌة
للتنمٌة الدولٌة .تمثل برامج المعهد الدٌمقراطً أقل من نصف واحد فً المائة من إجمالً الدعم المالً األمرٌكً المقدم لمصر خالل نفس
.الفترة التً تبلغ عامٌن
ومنذ شهر أبرٌل ،تضمنت برامج المعهد جهود تبادل خبرات دولٌة حول المراحل االنتقالٌة الدٌمقراطٌة ،وتدرٌبات لتنمٌة وتطوٌر
األحزاب السٌاسٌة على المدى الطوٌل ،ودعم لمنظمات المجتمع المدنً العاملة فً مجال مراقبة االنتخابات والتثقٌف المدنً وأنشطة
تثقٌف الناخبٌن غٌر الحزبٌة .ولم ٌسبق للمعهد أب ًدا تموٌل أي حزب سٌاسً أو حركة إحتجاجٌة .ال ٌعمل المعهد من أجل الوصول إلى
نتائج انتخابٌة محددة وال ٌتحٌز إلى أي حزب سٌاسً أو أٌدٌولوجٌة أو مرشح .تم وضع كل البرامج لدعم ثقة الشعب ومشاركته فً
.العملٌات السٌاسٌة الرئٌسٌة كما حددها االستفتاء الدستوري
ٌتمنى المعهد الدٌمقراطً رد الممتلكات المصادرة على وجه السرعة وأن تتم الموافقة على استمارة التسجٌل و ان ٌتمكن من استكمال
.حوارً ا بناء مع السلطات المعنٌة حول عمله وجهودة الشرعٌة من أجل دعم العملٌة الدٌمقراطٌة فً مصر

