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 ةـة الدول العربيـي بجامعـع المدنـالمجتمراك ـإش ل حولـة عمـورش
 

 
والحريات لتنمية لالمغرب والمركز الفلسطيني  وترانسبرانسي) كندا) ةوالديموقراطيأطلق كل من مركز القانون 

المدني مع جامعة  المجتمع النخراطمشروعا حول خلق فرص  ،) لبنانومؤسسة مهارات  )مدى( اإلعالمية

إلى المشروع  يهدفو .2018مارس  23و 22العربية من خالل تنظيم ورشة عمل بالرباط يومي  الدول

 ية وخلق فرص لإلنخراط في عمل الجامعة العربية. فافاكتشاف سبل تطوير الش

   

العجز الديموقراطي البالغ بجامعة إشكالية لمجتمع المدني واإلعالم، وناقشت الورشة، التي حضرها ممثلو ا

الحكومية الدولية، بما في ذلك الهيئات اإلقليمية كمجلس أوروبا، ومنظمة الدول العربية مقارنة بباقي المنظمات 

ها بنسبة أقل مقارنة بهاتين المنظمتين، تنشر جامعة الدول العربية معلومات حول أنشطت الدول األمريكية. إذ

 بكثير، كما أنها تعمل بطريقة أقل تشاركية.   

 

إلى المعلومة  لولوجإلى أن المنظمات الحكومية الدولية ملزمة بضرورة توفير ا في الورشة وأشار المشاركون

. كما حقوق اإلنسانل الدولي قانونالرف بها بموجب معتوال ،) المعلومةفي الحصول على  ( الحقتمتلكهاالتي 

من اتفاقية األمم المتحدة  13ها ملزمة أيضا بالعمل بطريقة تشاركية، كما هو منصوص عليه في المادة أن

لقرار، ويساعد على لمكافحة الفساد. إذ ان العمل المنفتح والتشاركي يعزز المسائلة، ويحسن عملية اتخاذ ا

الحكومية العربية، بما في ذلك جامعة الدول العربية،  على المنظمات يربات من الضروو محاربة الفساد،

 السائد لدى المنظمات الحكومية الدولية من أجل تحسين أداءها في تلك المجاالت. االنضمام إلى التوجه الدولي 

 

في نهاية الورشة اتفق المشاركون على التوصيات التالية من أجل أن تعمل جامعة الدول العربية على تحسين 

 ا فيما يخص االنفتاح والعمل التشاركي: أداءه

 



 بخصوص االنخراطشاورات الت  .1

 

بهدف ، إجراء مشاورات منفتحة وشاملة مع المجتمع المدني العربيبجامعة الدول العربية  ضرورة أن تبادر 

 وفي هذا الصدد، ينبغي احترام ما يلي:  للتواصل تأسيس إطار جديد

 

 بحيث تعمل الجامعة ة الدول العربية ومؤسسات المجتمع المدنيتعزيز التعاون المشترك بين جامع ،

  . تواصل مشتركوضع عن كثب بغية العربية مع المجتمع المدني 

  جميع الوثائق  إلىإمكانية الولوج  على قادراأن تكون العملية شفافة، بحيث يكون المجتمع المدني

 الالزمة للمشاركة بالكامل في عمليات التشاور. 

   ي، انخراط المجتمع المدنلمقاربتها الحالية المتعلقة بجامعة الدول العربية بمراجعة جوهرية أن تلتزم

 لذلك. ةجديد سياسة بما في ذلك من خالل تبني

  إلشراف على هذه العملية، وذلك بهدف با تختصجديدة داخل الجامعة العربية إيالء أهمية لخلق بنية

 رات السابقة. عيات المجتمع المدني وتجاوز التوتبناء الثقة مع جم

 

 الحصول على المعلومات .2

 

مفتاح بناء الثقة وتحقيق االنخراط الحقيقي. ويجب على جامعة الدول ضمان الحصول على المعلومات  يعتبر

عن  تتبنى سياسة مخصصة للكشفأن . كما يجب ة العمل بانفتاح أكثر مما كان عليه األمر في السابقالعربي

 المعلومات. وفي غضون ذلك، ينبغي عليها أن تقوم بما يلي:

 

 قة الوثائق األساسية المتعلإضافة إلى قبل الموعد بوقت كاف،  ر جداول أعمال االجتماعات الهامةنش

بالمواضيع المدرجة بجداول األعمال، والتي ال يمكن أن توضع تحت السرية إال في حال توفر أسباب 

 .مشروعة

  تعيين موظفين متخصصين للقيام و، التي تقدم الى الجامعة المعلوماتالحصول على االستجابة لطلبات

     بذلك. 

 

 إجراءات االنخراط قريبة األمد .3

 

لحين القريب،  من أجل تحسين االنخراط على المدى لدول العربية اتخاذ اإلجراءات التاليةعلى جامعة ا يتعين

 المشاورات:  انتهاء

 

 طابع  إلى نظام ذو في لجان وادارت جامعة الدول العربية المراقب تحويل النظام الحالي لصفة ينبغي

 تشاوري.

 السياسية أواالعتبارات عن االعتبارات  يجب أن تكون عملية منح الصفات مفتوحة ومبسطة وفي معزل

 لكي يتم منح الصفة ألية جمعية تستجيب للشروط. وذلك ، ديمة الصلة بالموضوععاألخرى 



  تنطبق مباشرة على مجموعة من الهيئات التابعة  منح الصفاتعملية كون العمل قدر اإلمكان على أن ت

 قوق اإلنسان والتنمية االقتصادية واالجتماعية. مجال حب سيما تلك المعنيةلجامعة الدول العربية، ال 

 ها مجموعة من حقوق االنخراط، وليس فقط حق حضور االجتماعات ليجب أن تمنح الصفة لحام

 واالستماع للفاعلين الرسميين.

 على  نظام منح الصفات، كإمكانية التقدم بطلبتتجاوز نخراط ن إمكانيات لالمجموعة م وضع يتعين

اجتماع معين أو للعمل مع جامعة الدول العربية من أجل تطبيق المشاريع أو لحضور  أساس مخصص

 السياسات.

  مثال  ناالنخراط كالتكويمن أجل )يجب إتاحة التمويل وباقي أشكال الدعم( . 

 

 

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال ب:

 

 توبي ميندل

 المدير التنفيذي 

 مركز الديموقراطية والقانون

 toby@law-democracy.orgكتروني: البريد اإلل

+1 902 431-3688 
www.law-democracy.org 

 law_democracy@: تويتير

 
 روال ميكائيل

 المديرة التنفيذية
 مؤسسة مهارات

 roula.mikhael@maharatfoundation.org : البريد اإللكتروني

413 612 3 961+ 
http://www.maharatfoundation.org 

 
 ريماويموسى 

 المدير العام
 المركز الفلسطيني للتنمية وحرية اإلعالم

 m.rimawi@madacenter.org: لكترونيالبريد اإل

) 97022976519+) 
http://www.madacenter.org 

 

 فؤاد الزيراري
 منسق فريق العمل

 ترنسبارانسي المغرب
 fouadzirari@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
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