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يسعى المعهد الهولندي للديمقراطية
متعددة األحزاب ( )NIMDإلى تعزيز
المفاهيم السياسية السليمة والعادلة
والشاملة في جميع أنحاء العالم

تعد بحوكمة املسؤولة والشاملة هي السبيل لتحقيق السالم

ويتمثل هدفنا األسايس يف الوصول إىل مجتمعات تنعم بالسالم

واالستقرار واالزدهار .ولهذا يعمل املعهد يف قلب الساحة

والعدالة والشفافية وقادرة عىل تحقيق التنمية املستدامة

السياسية للمساعدة يف بناء مجتمعات دميقراطية حيث ميكن لكل

للجميع.

مواطن\ة التعبري عن رأيه\ها.
ويتسم عملنا بالرتكيز عىل الحوار ،إذ نعمل عىل مل شمل جميع
أطياف الساحة السياسية وبناء الثقة وإنهاء الرصاعات التاريخية.
كام أننا ندعم الساسة املخرضمني والطامحني من النساء والرجال
عىل حد سواء يف سعيهم لتشكيل مستقبل دولهم .وتساعد أعاملنا
عىل بناء سياسات فعالة تعرب عن احتياجات الشعوب برصف
النظر عن جنسهم أو خلفياتهم أو معتقداتهم.

نشأتنا
نشأ املعهد الهولندي للدميقراطية متعددة األحزاب مببادرة من
سبعة أحزاب سياسية من مختلف األطياف السياسية الهولندية،
تهدف جميعها إىل دعم الدميقراطيات الناشئة عرب نهج التعددية
الحزبية ،واستنادًا إىل هذا ،فإن الجمع بني االصوات املتنافسة
وقبول التعددية السياسية هو أساس عملنا وهو أهم ما
مييزنا كمنظمة.
فمنذ نشأة املعهد عام  ،2000امتدت أعامله لتشمل أكرث من 20
دولة يف جميع أنحاء العامل .وبفضل سنوات الخربة يف هذا املجال،
نجح فريق العمل املكون من محليني وفاعليني يف تحقيق نتائج
إيجابية يف أكرث األوضاع السياسية حساس ًية.
نحن نعمل بحيادية تامة وعدم اانحياز مع جميع األحزاب
السياسية والجامعات أو أصحاب املصلحة السياسية يف الدولة،
وهذا بال شك أمر أسايس لضامن شعور املواطنني\ات بتمثيلهم
يف املنظومة السياسية ،وتوفري الفرصة الحقيقية للتأثري عىل صناع
القرار .إن النهج السيايس املرن والشامل الذي يتبعه املعهد يساهم
يف بناء الثقة ومد الجسور بني املصالح املتنافسة مام يسمح
بحدوث مشاورات حقيقية بني مختلف األطياف الحزبية.

األحزاب السياسية المؤسسة للمعهد الهولندي

االتحاد املسيحي

دميقراطيني 66

للديمقراطية متعددة األحزاب

الحزب الدميقراطي املسيحي الهولندي

الحزب السيايس اإلصالحي

حزب اليسار األخرض

حزب الشعب من أجل الحرية والدميقراطية

حزب العامل

مبادؤنا التوجيهية

الحيادية

الملكية المحلية

يرتكز نهجنا عىل القيَّم الدميقراطية والحيادية ،فنحن ال ننتمي إىل طائفة سياسية محددة ،كام أننا نعمل مع األحزاب السياسية عىل
اختالف توجهاتها وانتامءاتها.

نعمل عىل قدم املساواة مع رشكائنا املحليني ،فربامجنا ت ُعد محليًا وتعكس املتطلبات واالحتياجات املحلية.

الشمولية

االلتزام طويل األمد

نوفر منصة للحوار بني األحزاب الحاكمة واملعارضة عىل حد سواء ،حيث متكن هذه املنصة جميع األحزاب املشاركة يف الحوار
بشكل متكافئ.

إن التحول السيايس وبناء الثقة وتعزيز األنظمة السياسية يأخذ وقتًا ،إن نجاحنا يأيت نتيجة العالقات طويلة األمد التي نبنيها مع الرشكاء
واملؤسسات املحلية.

التعددية
تعكس الدميقراطيات الفعالة التعددية والتنوع ما بني مواطنيها ،ويسعى املعهد جاهدًا إىل منح الفئات املهمشة فرصة املشاركة ،كام
ننترص للقضايا املتعلقة باملساواة بني الجنسني.

رؤيتنا
هناك ركيزة واحدة راسخة لكل ما نقوم به يف املعهد الهولندي
للدميقراطية متعددة األحزاب تتمثل يف :أن التغيري الحقيقي
واملستدام يبدأ من االستثامر يف السياسات الفاعلة.
لهذا نعمل نحو بناء مجتمعات سليمة لديها مؤسسات قوية
وسياسات تخدم الشعوب برصف النظر عن جنسهم أو دياناتهم أو
خلفياتهم وهي الرؤية املنصوص عليها يف الهدف  16من أهداف
التنمية املستدامة.
هذا الربنامج العاملي الطموح والذي تم وضعه من قبل االمم
املتحده يف عام  2015يعترب اطار عمل شامل للدول ،ويهدف إىل
تحقيق نقلة يف عاملنا من خالل خلق أوضاع متكن
جميع الشعوب من تحقيق االزدهار.
نؤمن يف املعهد الهولندي للدميقراطية متعددة األحزاب بأن
مسار التنمية املستدامة يبدأ من الثقة يف السياسات واملؤسسات
السياسية .وبالفعل ،فإن وجود مؤسسات سياسية قوية وشاملة
تتمتع بحوكمة مسؤولة وشفافة تعمل لصالح الشعوب -يعدمن الرشوط الجوهرية إذا ما رغبنا يف القضاء عىل الفقر وتحقيق
النمو االقتصادي والحد من انعدام املساواة.

منهجيتنا
يعمل املعهد الهولندي للدميقراطية متعددة األحزاب يف قلب

لألوضاع السياسية املحيطة ثم تقييم كيفية االستفادة من خرباتنا

الساحة السياسية ،حيث يدعم جميع األطراف السياسية من كافة

الفريدة يف هذا الصدد للمساهمة يف تحقيق التغيري اإليجايب ،ثم

فضل عن متكينهم من املساهمة بفعالية يف التنمية
التوجهاتً ،

نقوم بالتعاون مع رشكائنا املحليني بإعداد منهجيات مخصصة

املستدامة.

لتحقيق هذا التغيري عىل أرض الواقع.

لدينا إسرتاتيجيات مختلفة متكننا من تحقيق هذه األهداف،

وحيث إن التغيري السيايس ميكن تحقيقه عرب العديد من السبل،

حيث إننا نعزز الحوار بني الساسة من مختلف األحزاب

فإننا نعمل عىل عدة مستويات ،بد ًءا من الساسة املحليني

والجامعات السياسية من أجل متكينهم من الوصول إىل حلول

الطموحني وحتى القادة السياسيني املخرضمني الفاعلني.

مشرتكة للقضايا ذات األهمية .إننا ندعم قدرات األطراف الفاعلة

وخالل العمل عىل تطبيق برامجنا ،نحرص دامئًا عىل مراقبة وتقييم

واألحزاب السياسية ملنحهم األدوات الالزمة للعمل بشكل رسيع

أعاملنا .كام أننا نرغب يف بناء دميقراطيات مواكبة للتقدم ،لذا

االستجابة وبفاعلية ومسؤولية .كام نقوم بتدريب كادر الشباب

نحرص عىل مشاركة إنجازاتنا والتعلم من أخطائنا حيث نطمح

والساسة الطموحني يف مقار معاهدنا للدميقراطية ليكتسبوا

عرب هذا التوجه الريادي إىل الوصول لحلول مبتكرة وفعالة ذات

املعرفة واملهارات الالزمة ألداء األدوار املنوطة بهم كقادة

تأثري طويل األمد.

املستقبل.
متتد أعامل املعهد الهولندي للدميقراطية متعددة األحزاب لتصل
إىل الكثري من الدول يف جميع أنحاء العامل ،عىل اختالف التاريخ
السيايس لها وتعدد الثقافات.وعاد ًة ما نبدأ أعاملنا بتحليل عميق

تغيير التشريعات من خالل الحوار :أمثلة من
غواتيماال

أعمالنا على أرض الواقع
تيسير الحوار بين األحزاب
تبدأ الدميقراطية بالحوار

تحول الثقافة الذكورية املحافظة السائدة يف غواتيامال دون
منح املرأة دو ًرا كب ًريا يف املشاركة السياسية .وهي القضية
التي يضعها املعهد عىل رأس األولويات ،فيدعم لجنة املرأة،
وهي مجموعة متعددة األحزاب يف املجلس الترشيعي
والتي تهدف إىل وضع األمور الجندرية عىل جدول األعامل.
وبفضل الدعم املقدم من قبل املعهد والتحليل السيايس،
استطاعت لجنة املرأة بالتعاون مع مؤسسات املجتمع
املدين وغريها من الجامعات النسائية بتقديم مسودة قانون
ملكافحة قتل اإلناث.
تُسجل غواتيامال أعىل معدل لقتل اإلناث يف أمريكا
الالتينية ،حيث بلغ عدد حاالت قتل اإلناث بني عامي 2000
و 2012ما يزيد عن  5000حالة .وإثر مناقشات مطولة
ومكثفة ،تم إقرار القانون من قبل الربملان ،مام ساهم يف

لفت انتباه الثقافة السياسية يف غواتيامال إىل هذه القضية
الجندرية الهامة.
ويف عام  ،2017استمر تواجد هذه القضية عىل جدول
أعامل املجلس الترشيعي .بل يف الواقع ،كانت هناك بعض
الجهود الساعية إىل إضعاف هذا القانون من خالل حذف
بعض البنود الواردة به.
وبفضل املساعدة التي قدمها املعهد الهولندي ،نجحت
عضوات الربملان يف حامية القانون بالتعاون مع اللجان
األخرى يف املجلس الترشيعي.

ييقوم املعهد الوطني للدميقراطية متعددة األحزاب بإعداد وتهيئة
بيئة آمنة وتوفري مساحات عامة-غري رسمية-حيث ميكن للحوار أن
يتعمق من خاللها ويزدهر .وهنا يقوم املعهد عىل جمع األطراف
املعنية من جميع األطياف السياسية حتى يتسنى لهم تخطي
الحواجز وبناء روابط للتعاون فيام بينهم ،ومبجرد النجاح يف بناء
الثقة ،نعمل عىل مساعدة املشاركني/املشاركات يف صياغة برامج
مشرتكة لإلصالح الدميقراطي .وكنتيجة لذلك ،غالبًا ما يُفيض الحوار
إىل تحقيق تطورات إيجابية يف النظام الدميقراطي الرسمي.
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منصة حوارية بين األحزاب
السياسية

تحقيق الديمقراطية في كولومبيا :نحو مجتمع
أكثر مساوا ًة وشمولية

العمل مع السياسيين وقادة
المجتمع
تعتمد الدميقراطية عىل استجابة النخب السياسية والحزبية
يعمل املعهد الهولندي للدميقراطية متعددة األحزاب يف الدول
ذات الدميقراطيات الناشئة والتي ما تزال هشة .ففي كثري من
هذه البلدان تفتقر النخب السياسية إىل املهارات والخربات الالزمة
للقيام بدورهم يف سياق مجتمع دميقراطي.
باإلضافة إىل ذلك ،غال ًبا ما تعتمد األحزاب السياسية عىل شخصية
بدل من الربامج والسياسات الحقيقية .لذلك يُساعد املعهد
القادة ً
األحزاب السياسية الفاعلة عىل بناء قدراتهم مبختلف السبل .وعىل
مخصصا لتحليل السياسات ونُقدم تدريبًا
دعم
ً
سبيل املثال ،نُوفر ً
ملساعدة األحزاب عىل اتخاذ مواقف سياسية واضحة وواقعية.
كام نقرب األحزاب من الناخبني/الناخبات من خالل مساعدتهم
عىل صياغة البيانات ،وإضفاء الطابع الدميقراطي عىل عملية
اختيار املرشحني/املرشحات وتحسني مستوى متثيل النساء والفئات
املهمشة (الشباب وذوي اإلعاقة)

دعم المعهد الهولندي
للديمقراطية متعددة
األحزاب أكثر من

200

حزب سياسي

حني بدأ املعهد مزاولة أعامله يف كولومبيا يف عام ،2010
كان ذلك محاولة لتقوية األحزاب السياسية وجعل النظام
السيايس الكولومبي أكرث انفتا ًحا وشمولية .ومع مرور
السنوات ،أقمنا عالقات جيدة مع األحزاب السياسية يف
البالد ومتكنا من كسب ثقتهم.
وبنا ًء عىل اإلنجازات التي حققها املعهد يف كولومبيا ،طُلب
منا بشكل رسمي يف عام  2016املساعدة يف تنفيذ اتفاقية
السالم بني الحكومة الكولومبية والقوات املسلحة الثورية
الكولومبية (( - )FARCتعرف اآلن بإسم القوة البديلة
الثورية املشرتكة) .وقد ُوقعت هذه االتفاقية عندما اتفق
الطرفان (الدولة الكولومبية والقوات املسلحة الثورية)،
بعد مرور أربع سنوات من املفاوضات عىل العمل م ًعا لبناء
سالم ثابت ودائم يف البالد.

من خالل برنامجنا “العمل الدميقراطي من أجل السالم”،
نعمل يف الوقت الحايل عىل مساعدة األحزاب السياسية يف
كولومبيا لتتكيف مع الوضع السيايس الجديد ارتكازا ً عىل
اتفاقية السالم.
ونقوم بذلك عرب أنشطة التدريب والحوار ،باإلضافة إىل
تشييدنا إحدى عرش معهدًا للدميقراطية يف املناطق األكرث
ترض ًرا من الرصاع .وفيها ميكن للنشطاء الطامحني من كافة
األحزاب وحتى ممثيل/ممثالت منظامت املجتمع املدين
االجتامع للعمل معاً من أجل تحقيق السالم واملصالحة
ومتثيل سيايس أفضل.

معهد تونس للسياسة :تمكين جيل من
السياسيين/السياسيات

المعاهد الديمقراطية
تحتاج كل دميقراطية إىل دميقراطيني

يعمل املعهد الهولندي للدميقراطية متعددة األحزاب يف تونس منذ

ومع نهاية عام  ،2017تخرج من معهد تونس للسياسة ما يقارب

عام  2012بالتعاون مع دميو فنلندا ( )Demo Finlandلبناء قدرات

280خريجاً .ومن أجل تعزيز ثقافة الحوار طويل األمد ،تم إطالق أيضً ا

األحزاب السياسيني/السياسيات .ولتحقيق ذلك ،أنشأنا معهد تونس

منصة حوار رسمية يف عام  ،2016وتعترب من أوائل مخرجات املنصة

للسياسة بالتعاون مع رشيكنا املحيل ،مركز الدراسات املتوسطية الدولية

الحوارية هو وضع ميثاق أخالقيات لالنتخابات .وقد وقَّع رسمياً عىل

(.)CEMI

هذا امليثاق أربعة عرش حزبًا سياس ًيا تونس ًيا ،متعهدين بتعزيز مناخ
االحرتام املتبادل خالل الفرتة التي سبقت االنتخابات البلدية التونسية

ويضم املعهد مجموعة من السياسيني/السياسيات الشباب الذين
ينتمون إىل تسعة أحزاب سياسية مختلفة ،حيث يعملون سويًا يف بيئة
متعددة األحزاب الكتساب املهارات واملعرفة الالزمة إلدارة دميقراطية
ناجحة قامئة عىل التعددية الحزبية .ومن شأن ذلك أيضً ا خلق الثقة
وتشجيع إجراء حوار مفتوح يؤدي إىل إقامة عالقات تتجاوز االنتامءات
الحزبية .ففي عام  ،2016عىل سبيل املثال ،تطوع املشاركون/املشاركات
الحاليون يف معهد السياسة بالتعاون مع خريجي الدفعات السابقة
لوضع مقرتحات سياسية قامئة عىل التعددية الحزبية ملواجهة اإلرهاب.
وقد كانت هذه املقرتحات دليالً واض ًحا عىل املهارات التي تعلموها يف
املعهد وكيفية تطبيقها عىل أرض الواقع.

التي جرت يف  6مايو/أيار من عام .2017

الثقافة هي مفتاح التغيري السيايس .فإذا أردنا أن تعمل األحزاب السياسية
لصالح مواطنيها ،وإذا أردنا أن يخضعوا للمساءلة ،وأن تكرس الحواجز أمام
النساء واألقليات والسعي من أجل الشمولية  ...فنحن بحاجة للتأكد من تجذر
الثقافة الدميقراطية وقبول األخر
ولهذا أنشأ املعهد مدارس للدميقراطية يف جميع أنحاء العامل ،حيث يتعلم
الشباب الطامح القيم الدميقراطية أو ميكن الجهات السياسية الفاعلة من
اكتساب املهارات واملامرسات التي يحتاجونها للعمل بفعالية يف النظام
الدميقراطي .ومن خالل هذه املدارس يقوم املشاركون\ات بالتعرف عىل
بعضهم البعض وبناء عالقات بني جميع األطياف السياسية
وتساعد املدارس الدميقراطية عىل ضامن متكني الجيل القادم من وضع قيَّمهم
السياسية موضع التنفيذ مبا يتامىش مع احتياجات بالدهم .كام ميكننا أن نقرب
بني وجهات النظر السياسية من خالل توفري مساحة لقادة املستقبل للتحدث
واالستامع والنقاش واالحرتام املتبادل وبذلك نتقدم خطوة لألمام نحو سياسة
دميقراطية فاعلة

تخريج ما يقارب

4000

خريج من المعاهد
الديمقراطية التابعة للمعهد

البلدان والشركاء

أين نعمل
يقع مقر املعهد الهولندي للدميقراطية متعددة األحزاب يف
هولندا ،ويعمل يف أفريقيا وأمريكا الالتينية وجنوب رشق آسيا
ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وأوروبا الرشقية .وحيث
إن لكل بلد تاريخه وثقافته وتراثه السيايس الفريد وامل ُنوع فإن
املعهد يبدأ عمله دامئًا بإجراء تحليل سيايس معمق ويستخدم هذا
التحليل يف تطوير أنشطة وبرامج مالمئة لكل بلد.

بنني  -املعهد الهولندي للدميقراطية املتعددة األحزاب بنني
ويف كل دولة ،نعمل مع احدى املنظامت املحلية الرشيكة أو مع
املكتب القُطري .وقد استطعنا عىل مر السنني بناء عالقات قوية
مع هؤالء الرشكاء ،فهم ميثلون محور شبكتنا ،حيث يقومون بربط
خربة املعهد وموارده العاملية باألنشطة املحلية إىل جانب خلق
تأثري إيجايب عىل أرض الواقع.

بوروندي  -برنامج بوروندي لتدريب القادة
كولومبيا  -املعهد الهولندي للدميقراطية املتعددة األحزاب
كولومبيا
السلفادور  -املعهد الهولندي للدميقراطية املتعددة األحزاب
السلفادور
إثيوبيا  -املعهد الهولندي للدميقراطية املتعددة األحزاب إثيوبيا
غواتيامال  -املعهد الهولندي للدميقراطية املتعددة األحزاب
غواتيامال
هندوراس  -املعهد الهولندي للدميقراطية املتعددة األحزاب
هندوراس
إندونيسيا  -كيميرتان
األردن  -املعهد الهولندي للدميقراطية املتعددة األحزاب األردن
كينيا  -مركز الدميقراطية املتعددة األحزاب يف كينيا ()CMD-K
مايل  -املعهد الهولندي للدميقراطية املتعددة األحزاب مايل واملركز
املايل للحوار بني األحزاب والدميقراطية ()CMDID
موزمبيق  -معهد الدميقراطية املتعددة األحزاب
()IMD Mozambique
ميامنار  -معهد الدميقراطية املتعددة األحزاب ميامنار (مكتب
مشرتك مع دميو فنلندا)
جنوب القوقاز  -مركز أوروبا الرشقية للدميقراطية املتعددة
األحزاب
تونس  -مركز تونس للدراسات املتوسطية الدولية ()CEMI
أوغندا  -املعهد الهولندي للدميقراطية املتعددة األحزاب أوغندا
أوكرانيا  -مركز أوروبا الرشقية للدميقراطية املتعددة األحزاب
زميبابوي  -معهد زميبابوي

الخاتمة
يُعترب بناء مجتمعات قامئة عىل السالم والعدالة والشفافية أحد
التحديات الرئيسية يف العقد القادم .فمن خالل معرفتنا وخربتنا
وشبكتنا الدولية ،نواجه هذا التحدي من خالل تعزيز األنظمة
السياسية وجمع النخب السياسية يف حوار ومتكينهم من العمل
بفعالية ،فإننا بذلك نساهم يف وضع أسس السالم والشفافية يف
جميع أنحاء العامل.
ويحظى هذا العمل بأهمية كبرية أكرث من أي وقت مىض .فقد
متكن املعهد من االستثامر يف برامج طويلة األمد والحفاظ عىل
عالقات ممتدة مع رشكائه بفضل الدعم املستمر من الجهات
املانحة مثل وزارة الشؤون الخارجية الهولندية واملفوضية
األوروبية ومؤسسة املجتمع املفتوح (Open Society
 )Foundationsووزارة الشؤون الخارجية الفنلندية والوكالة
السويدية للتعاون اإلمنايئ الدويل ( )SIDAواألمم املتحدة ووزارة
الخارجية األمريكية ووزارة الشؤون الخارجية السويرسية.
www.nimd.org
info@nimd.org

تبدأ الديمقراطية بالحوار

NIMD HEADQUARTERS
Passage 31
2511 AB The Hague
The Netherlands

Tel. +31 (0)70 311 5464

www.nimd.org
info@nimd.org

