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 اجتماع تشاوري حول مشاركة المجتمع المدني مع جامعة الدول العربية

والمركز الفلسطيني للتنمية  (TM) المغرب ترانسبرانسياستضاف مركز القانون والديمقراطية )كندا( ومنظمة 
)األردن(  للنساءومؤسسة مهارات )لبنان( والمنتدى االقتصادي االجتماعي  (MADA) والحريات اإلعالمية

. كان تركيز االجتماع، والذي هو استمرار لعمل 2018أكتوبر  26إلى  25اجتماًعا تشاورًيا في عمان من 
ين الفرص المتاحة لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة مع المنظمة السابق في هذا المجال، على كيفية تحس

  (LAS) .جامعة الدول العربية

ووجد تقرير عن تحسين مشاركة المجتمع المدني في جامعة الدول العربية، والذي تم إطالقه في سبتمبر / 
أيلول، أن جامعة الدول العربية تخلفت إلى حد كبير عن المنظمات الحكومية المشتركة األخرى المماثلة 

(IGOs) .عندما يتعلق األمر بمسألة المشاركة 

قواعد ونظم المشاركة في المنظمات الحكومية المشتركة األخرى وقارنها بالسياسة واستعرض االجتماع التشاوري 
والممارسة في جامعة الدول العربية لتحديد الثغرات والمجاالت المحددة للتحسين. وكان التركيز الرئيسي لالجتماع 

 على كيفية الدعوة إلى تعزيز أداء جامعة الدول العربية في هذا المجال.

ومن النتائج الرئيسية لالجتماع االتفاق على ميثاق لتحسين مشاركة المجتمع المدني مع جامعة الدول العربية، 
مرفق كملحق لهذا البيان الصحفي. يحدد الميثاق رؤية المجتمع المدني للخطوات الالزمة لتحسين نظام المشاركة 

يات الجامعة إلى إجراء عملية تشاور مفتوحة مع جامعة الدول العربية. وتدعو المجموعة األولى من التوص



وشاملة مع المجتمع المدني بهدف وضع إطار جديد للمشاركة. كما يدعو الميثاق إلى اتخاذ عدد من التدابير 
 قصيرة األجل، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على المعلومات وفرص التشاور.

لحصول على مزيد من التأييد من مجموعات المجتمع وقد أيد عدد من المنظمات الميثاق ونحن نسعى إلى ا
 المدني الموجودة في العالم العربي.

 : )أضف رابط الكتروني(يمكن الوصول إلى الميثاق باللغتين اإلنجليزية والعربية على

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:  

 توبي مندل
 مدير تنفيذي

 مركز القانون والديمقراطية
 democracy.org-toby@law تروني: البريد االلك

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

twitter: @law_democracy 
 

 يلخام لىر 
 مدير تنفيذي

 مؤسسة مهارات
 roula.mikhael@maharatfoundation.orgالبريد االلكتروني: 

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

 

 موسى ريموا
 مدير عام

 (MADA) والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية
 m.rimawi@madacenter.orgالبريد االلكتروني: 

+970 22976519 
http://www.madacenter.org 
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 فؤاد زيراري 
 منسق شؤون الموظفين

 المغرب ترانسبرانسي
 fouadzirari@gmail.com البريد االلكتروني:

+212 06 61 09 61 68 
/http://transparencymaroc.ma/TM 
 

 أمل شواحنة
 مدير

 للنساءالمنتدى االقتصادي االجتماعي 
 amalshaw@hotmail.com البريد االلكتروني:

  962795528197 + 
 http:// www.mnt.org.jo 
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 ميثاق لتحسين شراكة المجتمع المدني مع جامعة الدول العربيةنحو 

 الموقعة أدناه، ومقرها في مختلف البلدان العربية، نحن، منظمات المجتمع المدني

وإذ نعتررررررررف باألهميرررررررة األساسرررررررية للمنظمرررررررات الحكوميرررررررة الدوليرررررررة، بمرررررررا فررررررري ذلرررررررك جامعرررررررة الررررررردول العربيرررررررة، 
للمشررررررراركة فررررررري مشررررررراورات حقيقيرررررررة مرررررررع المجتمرررررررع المررررررردني مرررررررن أجرررررررل تحسرررررررين سياسررررررراتها وعمليرررررررات صرررررررنع 

بنررررراء عالقرررررات أفضرررررل مرررررع نررررراخبيهم، الرررررذين هرررررم فررررري نهايرررررة المطررررراف أنرررررا  يعيشرررررون فررررري الرررررردول و  القررررررار،
 عملهم؛العربية، وتشجيع المزيد من الديمقراطية والمساءلة عن 

وإذ نالحررررررا أن جامعررررررة الرررررردول العربيررررررة ال ترقررررررى إلررررررى مسررررررتوى الممارسررررررة الدوليررررررة الفضررررررلى، بمررررررا فرررررري ذلررررررك 
ماثلرررررررة فررررررري منررررررراطق أخررررررررى مرررررررن العرررررررالم، عنررررررردما يتعلرررررررق األمرررررررر ممارسرررررررة المنظمرررررررات الحكوميرررررررة الدوليرررررررة الم

 بالتعامل مع المجتمع المدني؛

وإذ نؤكرررررررد أن الترتيبرررررررات والممارسرررررررات الحاليرررررررة لمشررررررراركة المجتمرررررررع المررررررردني فررررررري جامعرررررررة الررررررردول العربيرررررررة ال 
يقتصرررررر ضرررررعفها فقرررررط فررررري احتررررررام حقررررروق اإلنسررررران األساسرررررية والمعرررررايير الديمقراطيرررررة فحسررررر ، برررررل تقررررروض 

 فعالية جامعة الدول العربية ونفوذها وشرعيتها؛أيضا 

وإذ نشرررررررردد علررررررررى أن التوجرررررررره حاليررررررررًا، سررررررررواء علررررررررى مسررررررررتوى الحكومررررررررات الوطنيررررررررة أو المنظمررررررررات الحكوميررررررررة 
 الدولية، يسير بقوة نحو زيادة فرص الشراكة مع المجتمع المدني؛

واضررررريع المشررررراركة، وفررررررص وإذ نشرررررير إلرررررى أن المشررررراركة الفعالرررررة تنطررررروي علرررررى الشرررررفافية، وال سررررريما حرررررول م
التشررررراور الملموسرررررة والفعالرررررة فقننرررررا نؤكرررررد علرررررى حقيقرررررة أن العديرررررد مرررررن منظمرررررات المجتمرررررع المررررردني فررررري الررررردول 

جامعررررة الرررردول العربيررررة، فرررري حررررال  المتاحررررة فرررري فرررري الفرررررصالعربيررررة مهتمررررة وقررررادرة علررررى المشرررراركة بفعاليررررة 
 توفرها.

 لية لتحسين شراكتها مع المجتمع المدني:ندعو جامعة الدول العربية التخاذ اإلجراءات التا

 مشاورات حول الشراكة .1

  بهررررردف وضرررررع إطرررررار جديرررررد  المررررردني،ضررررررورة اجرررررراء عمليرررررة تشررررراور مفتوحرررررة وشررررراملة مرررررع المجتمرررررع
 للشراكة بحيث يتم احترام ما يلي:



  ضررررررررورة أن تكرررررررون العمليرررررررة تعاونيررررررررة بطبيعتهرررررررا، علرررررررى  ررررررررار الشررررررررراكة أو الجهرررررررد المشرررررررتر  بررررررررين
تعمرررررل جامعرررررة الررررردول العربيرررررة بشررررركل وثيرررررق مرررررع المجتمرررررع المررررردني علرررررى استكشررررراف  الطررررررفين، وأن

 خيارات إلطار المشاركة القوي 

  ضرررررررورة أن تتسررررررم العمليررررررة بالشررررررفافية، مررررررع قيررررررام جامعررررررة الرررررردول العربيررررررة بتمكررررررين المجتمررررررع المرررررردني
مررررررن الوصررررررول إلررررررى جميررررررع الوثررررررائق الترررررري يحتاجهررررررا للمشرررررراركة الكاملررررررة فرررررري عمليررررررة التشرررررراور، مررررررع 

 توفر معلومات حول مواقف مختلف أصحاب المصلحة، وكيفية استخدامها.

  ضرررررورة أن تلتررررزم جامعررررة الرررردول العربيررررة فرررري بدايررررة العمليررررة بمراجعررررة نهجهررررا الحررررالي حررررول الشررررراكة
 مع المجتمع المدني، بما في ذلك اعتماد إطار جديد للسياسات العامة لهذا الغرض.

  ومتخصصرررررة داخرررررل جامعرررررة الررررردول العربيرررررة لقيرررررادة هرررررذه ضررررررورة النظرررررر فررررري إنشررررراء هيكليرررررة جديررررردة
العمليررررررة، فرررررري محاولررررررة لمعالجررررررة أوجرررررره القصررررررور الحاليررررررة فرررررري العالقررررررة وبنرررررراء الثقررررررة مررررررع المجتمررررررع 

 المدني.
 

 الوصول إلى المعلومات .2

ان ضرررررررمان الوصرررررررول إلرررررررى المعلومرررررررات أمرررررررر أساسررررررري لبنررررررراء الثقرررررررة وتيسرررررررير المشررررررراركة الحقيقيرررررررة، 
دول العربيررررررة مسررررررتويات انفترررررراا أكبررررررر بكثيررررررر ممررررررا كانررررررت عليرررررره فرررررري وينبغرررررري أن تمررررررار  جامعررررررة الرررررر

ينبغررررري أن تعتمرررررد سياسرررررة اإلفصررررراا عرررررن المعلومرررررات بمرررررا يتماشرررررى مرررررع  التشررررراور،الماضررررري. وبعرررررد 
القيررررررام يجرررررر   األثنرررررراء،الممارسررررررات الدوليررررررة الفضررررررلى فرررررري المنظمررررررات الحكوميررررررة الدوليررررررة. فرررررري هررررررذه 

 :يلي بما

 الرئيسررررررية وفرررررررص  األعمررررررال لالجتماعرررررراتلررررررك جرررررردول نشررررررر المعلومررررررات بشرررررركل مسرررررربق بمررررررا فرررررري ذ
رهنررررررا فقررررررط باألسرررررر   الصررررررلة،إلررررررى جانرررررر  وثررررررائق المعلومررررررات األساسررررررية ذات  األخرررررررى،المشرررررراركة 

 .المشروعة للسرية

  بمررررا فررررري ذلرررررك عرررررن طريرررررق  المعلومرررررات،االسررررتجابة بسررررررعة وبشررررركل صرررررارم لطلبررررات الحصرررررول علرررررى
 .تعيين موظفين لديهم مسؤوليات محددة للقيام بذلك

  بمرررررا فررررري ذلرررررك تررررروفير المعلومرررررات  سررررربق،االسرررررتفادة الكاملرررررة مرررررن التقنيرررررات الرقميرررررة فررررري القيرررررام بمرررررا
 .بشكل مجاني بالصيغ الرقمية المفتوحة



 اجراءات المشاركة على المدى القصير -3

ضررررررورة اتخررررراذ التررررردابير التاليرررررة مرررررن جامعرررررة الررررردول العربيرررررة لتحسرررررين الشرررررراكة علرررررى المررررردى القصرررررير، فررررري 
 نتائج عملية التشاور المذكورة أعاله:انتظار 

  تحويررررررل نظررررررام صررررررفة المراقرررررر  الحررررررالي إلررررررى نهررررررج قررررررائم علررررررى المركررررررز االستشرررررراري، بحيررررررث يسررررررتفيد
األفرررررراد والمنظمرررررات الرررررذين يتمتعرررررون بتلرررررك الصرررررفة مرررررن مجموعرررررة مرررررن الحقررررروق وفررررررص المشررررراركة، 

ولرررررري  مجرررررررد الحررررررق فرررررري حضررررررور  والمررررررداخالت،وينبغرررررري أن يشررررررمل ذلررررررك حقرررررروق تقررررررديم الطلبررررررات 
 االجتماعات واالستماع إلى الجهات الرسمية.

  ضررررررمان أن تكرررررررون عمليرررررررة الحصررررررول علرررررررى الصرررررررفة مفتوحرررررررة ومبسررررررطة ومعزولرررررررة عرررررررن االعتبرررررررارات
السياسرررررررية أو  يرهرررررررا مرررررررن االعتبرررررررارات  يرررررررر ذات الصرررررررلة، بحيرررررررث يرررررررتم مرررررررن  الصرررررررفة ألي منظمرررررررة 

 ركز االستشاري.تستوفي الشروط المحددة مسبقًا للحصول على الم
  إلررررى مررررن التعامررررل مباشرررررة مررررع مجموعررررة مررررن هي ررررات جامعررررة الرررردول العربيررررة  الصررررفةتمكررررين حرررراملي

بمررررا فرررري ذلررررك، وعلررررى وجرررره الخصرررروص، الجهررررات الترررري تتعامررررل مررررع حقرررروق اإلنسرررران  الممكررررن، الحررررد
 والتنمية االقتصادية واالجتماعية.

 رة علررررررى تقررررررديم طلرررررر  علررررررى وضررررررع عرررررردد مررررررن خيررررررارات المشرررررراركة خررررررار  نظررررررام الصررررررفة، مثررررررل القررررررد
أسررررررا  مخصررررررا لحضررررررور اجتمرررررراع معررررررين أو للعمررررررل مررررررع جامعررررررة الرررررردول العربيررررررة لتنفيررررررذ مشرررررراريع 

 أو سياسات.
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