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

عترررررأل باةهميررررة اةمامررررية للمنظمررررات الحموميررررة الدوليررررة، بمررررا فرررري ذلرررر   امعررررة الرررردو  ن وإذ

مجتمررررع المرررردني مررررن أ رررر   ح ررررين ميامررررا  ا العربيررررة، للمةرررراشاة فرررري مةرررراوشات  قيقيررررة مررررع ال

بنرراع عاقررات أفعرر  مررع نررايبي م، الرراين هررم فرري ن ايررة الم رراأل أنررا  و وعمليررات عررنع القررراش،

 يعيةون في الدو  العربية، و ةجيع المزيد من الديمقراطية والم اعلة عن عمل م ؛

، بمرررا فررري الفعرررلمة ا رررن أن  امعرررة الررردو  العربيرررة س  رقرررم إلرررم م رررتو  المماشمرررة الدوليرررنوإذ 

ذلرر  مماشمررة المنظمررات الحموميررة الدوليررة المماطلررة فرري منرراط، أيررر  مررن العررالم، عنرردما يتعلرر، 

 ؛اةمر بالتعام  مع المجتمع المدني

ؤاررررد أن التر يبررررات والمماشمررررات الحاليررررة لمةرررراشاة المجتمررررع المرررردني فرررري  امعررررة الرررردو  نوإذ 

إلن ررران اةمامرررية والمعرررايير الديمقراطيرررة فقررري فررري ا تررررا   قرررو  ا يقتصرررر هرررعف االعربيرررة س 

 فح ب، ب   قوض أيعا فعالية  امعة الدو  العربية ونفوذها وشرعيت ا؛

المنظمرررررات  أو الوطنيرررررة الحمومرررررات مرررررواع علرررررم م رررررتو ، التو ررررري  اليرررررا  ةررررردد علرررررم أن نوإذ 

 لمجتمع المدني؛الةرااة مع ابقوة نحو زيادة فرص  ي ير، الحمومية الدولية

لرررررم أن المةررررراشاة الفعالرررررة  ن ررررروي علرررررم الةرررررفافية، وس مررررريما  رررررو  مواهررررريع وإذ نةرررررير إ

علرررم  قيقرررة أن العديرررد مرررن منظمرررات فاننرررا نؤارررد  وفرص التةررراوش الملمومرررة والفعالرررة،المةررراشاة

 المتا ررة  فرررصالعلررم المةرراشاة بفعاليررة فرري  وقررادشة  م تمررةالمجتمررع المرردني فرري الرردو  العربيررة 

 . ها ا   وفرفي  امعة الدو  العربية، في 

مددددع المجتمددددع  لتحسددددين شددددراكت انددددداو جامعددددة الدددددول العربيددددة لتاددددا  ا جددددرا ا  التاليددددة 
 المدني:

 كةارالشمشاورا  حول  .1

 ب ررردأل وهرررع  ،عمليرررة  ةررراوش مفتو رررة وشررراملة مرررع المجتمرررع المررردني ا رررراع  هرررروشة

 ما يلي: بحيث يتم ا ترا  للةرااةإطاش  ديد 

 ب بيعت رررا، علرررم لرررراش الةررررااة أو الج رررد المةرررتر  أن  مرررون العمليرررة  عاونيرررة  هرررروشة

بررين ال ررررفين، وأن  عمرر   امعرررة الرردو  العربيرررة بةررم  وطيررر، مررع المجتمرررع المرردني علرررم 

 امتمةاأل يياشات إلطاش المةاشاة القوي

  المجتمرررع بتممرررين أن  ت رررم العمليرررة بالةرررفافية، مرررع قيرررا   امعرررة الررردو  العربيرررة هرررروشة

حتا  رررا للمةررراشاة الماملرررة فررري عمليرررة يالوطررراا، التررري الوعرررو  إلرررم  ميرررع مرررن المررردني 

معلومررررات  ررررو  مواقررررف مختلررررف أعررررحا  المصررررلحة، وايفيررررة  ، مررررع  رررروفرالتةرررراوش

 امتخدام ا.



 الحرررالي  اأن  لترررز   امعرررة الررردو  العربيرررة فررري بدايرررة العمليرررة بمرا عرررة ن ج ررر هرررروشة

العامرررة  لل يامرراتالمجتمررع المرردني، بمررا فررري ذلرر  اعتمرراد إطرراش  ديررد  الةرررااة مررع ررو  

 ل اا الغرض.

 

 ومتخصصررررة دايرررر   امعررررة الرررردو  العربيررررة  ةالنظررررر فرررري إنةرررراع هيمليررررة  ديررررد هرررروشة

لقيررادة هرراه العمليررة، فرري محاولررة لمعالجررة أو رري القصرروش الحاليررة فرري العاقررة وبنرراع ال قررة 

 مع المجتمع المدني.

 

 الوصول إلى المعلوما  .2

لبنررررراع ال قرررررة و ي رررررير المةررررراشاة  ن هرررررمان الوعرررررو  إلرررررم المعلومرررررات أمرررررر أمامررررريا

الحقيقيرررة، وينبغررري أن  مررراش   امعرررة الررردو  العربيرررة م رررتويات انفترررا  أابرررر بم يرررر ممرررا 

اانرررري عليرررري فرررري الماهرررري. وبعررررد التةرررراوش ، ينبغرررري أن  عتمررررد ميامررررة اإلفصررررا  عررررن 

المعلومررررات بمررررا يتماشررررم مررررع المماشمررررات الدوليررررة الفعررررلم فرررري المنظمررررات الحموميررررة 

 :اه اةطناع ، يجب القيا   بما يليالدولية. في ه

  نةرررر المعلومررررات بةررررم  م ررررب، بمررررا فرررري ذلرررر   رررردو  اةعمررررا   لا تماعررررات الراي ررررية

وفرررررص المةرررراشاة اةيررررر  ، إلررررم  انررررب وطرررراا، المعلومررررات اةمامررررية ذات الصررررلة ، 

 .هنا فقي باةمس المةروعة لل ريةش

 مرررات ، بمرررا فررري ذلررر  اسمرررتجابة ب ررررعة وبةرررم  عررراش  ل لبرررات الحصرررو  علرررم المعلو

 .عن طري،  عيين موظفين لدي م م ؤوليات محددة للقيا  بال 

  فرررري القيررررا  بمررررا مررررب، ، بمررررا فرررري ذلرررر    رررروفير مررررن التقنيررررات الرقميررررة اسمررررتفادة الماملررررة

 .المعلومات بةم  مجاني بالصيغ الرقمية المفتو ة
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اة علررررم المررررد  ارالةرررر امعررررة الرررردو  العربيررررة لتح ررررين  مررررن ليررررةا خرررراذ الترررردابير التاهررررروشة 

 القصير، في انتظاش نتااج عملية التةاوش المااوشة أعاه:

  حويررر  نظرررا  عرررفة المراقرررب الحرررالي إلرررم ن رررج قررراام علرررم المرارررز اسمتةررراشي ، بحيرررث 

حقررررو  المررررن مجموعررررة مررررن  الصررررفةتلرررر  بي ررررتفيد اةفررررراد والمنظمررررات الرررراين يتمتعررررون 

، وينبغررري أن يةرررم  ذلررر   قرررو   قرررديم ال لبرررات والمررردايات ، ولررريس اشاةوفررررص المةررر

 مجرد الح، في  عوش اس تماعات واسمتماع إلم الج ات الرممية.

 مفتو ررررة ومب رررر ة ومعزولررررة عررررن  الصررررفةأن  مررررون عمليررررة الحصررررو  علررررم  هررررمان

 يامررررية أو ليرهررررا مررررن اسعتبرررراشات ليررررر ذات الصررررلة، بحيررررث يررررتم مررررن  العتبرررراشات سا

ةي منظمررررررة   ررررررتوفي الةررررررروط المحررررررددة م رررررربقا  للحصررررررو  علررررررم المراررررررز  فةالصرررررر

 اسمتةاشي.



 التعامررر  مباشررررة مرررع مجموعرررة مرررن هي رررات  امعرررة الرررردو   الصرررفي مرررن  ممرررين  ررراملي

، بمرررا فرررري ذلرررر ، وعلرررم و رررري الخصررروص، الج ررررات الترررري إلررررم  الحرررد المممررررن  العربيرررة

 اعية. تعام  مع  قو  اإلن ان والتنمية اسقتصادية واس تم

  وهرررع عررردد مرررن ييررراشات المةررراشاة يررراشا نظرررا  الصرررفة، م ررر  القررردشة علرررم  قرررديم طلرررب

علررررم أمررررا  مخصررررا لحعرررروش ا تمرررراع معررررين أو للعمرررر  مررررع  امعررررة الرررردو  العربيررررة 

 لتنفيا مةاشيع أو ميامات.

 

 

 

 


