فريق العمل العاملي “املشاركة املجتمعية”

مشاركة املجتمع
ينمو الفساد بقوة كلام انعدمت الشفافية واكتنفت الرسية أنشطة الحكومة واألنشطة التجارية.
ويتضاءل الفساد بصورة مبارشة عند املطالبة العامة مببادئ النزاهة .ولهذا تدعو املادة  31من اتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة الفساد الدول األطراف يف االتفاقية إىل اتخاذ ما يتناسب من تدابري لتعزيز
املشاركة الفعالة للمجتمع املدين يف مكافحة الفساد والتيقن من تعزيز الترشيعات للشفافية فيام يختص
باملعلومات واإلجراءات.
لدى احساس املواطنني بتقليص حقهم بالوصول إىل املعلومات وحريتهم يف التعبري عن القلق العام بشأن
الفساد ،غالباً ما يؤدي ذلك إىل وقوع القالقل املدنية ،وعدم االستقرار السيايس ،وانهيار العدل والنظام.
هناك عدد من املامرسات التي تحظى بالقبول الجيد تدعم مشاركة املجتمع يف معركة مكافحة الفساد
ورقابته الفعلية للحكومة ،منها حرية الوصول إىل املعلومات وترشيع كاشفي الفساد ،وتأسيس أجهزة
مستقلة للتحقيق ورفع التقارير ،وتحيل اللجان اإلدارية والربملانية مبزيد من الشفافية من خالل جلسات
متلفزة واجتامعات عامة وتوجيه دعوات ملثول الشهود.

منظمة  GOPACومشاركة املجتمع
يسلط فريق املهام العاملي املعني باملشاركة املجتمعية الضوء عىل أهمية مشاركة الربملانيني يف دوائرهم
االنتخابية ،وتعاونهم مع املجتمع املدين للتوعية بشأن قضايا الفساد ،ومامرسة الضغوط إلحداث
تغيريات ترشيعية وإدارية ترمي إىل مكافحة الفساد .ويركز الفريق يف عمله عىل الدور النيايب للربملانيني
يف التأكيد عىل إصغاء الحكومة لصوت الشعب ،وإدراجه يف ترشيعات مالمئة ملكافحة الفساد ،وإبراز
مزايا تضمني الخربة الفنية ملنظامت املجتمع املدين يف صياغة السياسات والترشيعات.
يعمل فريق املشاركة املجتمعية عىل حث وإرشاك الربملانيني واألفرع الوطنية واإلقليمية ملنظمة
 GOPACيف قضايا مكافحة الفساد من خالل تبادل الخربات وأفضل املامرسات وتعزيز األدوات
واألساليب العملية املالمئة للمشاركات العامة .كام أنه يساعد مختلف األنظمة الربملانية يف إعداد
ما يناسبها من ترشيعات تعزز الشفافية وحرية الوصول إىل املعلومات وحامية الحقوق املدنية لألفراد
الذين يتخذون مواقف مناهضة للفساد؛
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آ
العاملي
فريق العمل
“املشاركة املجتمعية”
ورشة العمل الوطنية لفريق املشاركة املجتمعية
تُعقد هذه الورشة عىل مدار يومني وهدفها األسايس استثارة اهتامم والتزام الربملانيني يف تحسني مستوى انخراطهم يف املجتمع املدين ،والتأكد من
إرشاك املتأثرين بالسياسات يف عملية صنع القرار.
كام تهدف الورشة إىل تزويد املشاركني باألدوات الالزمة للرتويج لترشيع يسهل من الحرية العامة للوصول إىل املعلومات بطريقة فعلية ،وآلليات
رفع التقارير والتحقيق يف شكاوى الفساد ،وضامنات حقوق األفراد الذين يتخذون مواقف مناهضة ألعامل الفساد.
يعمل فريق املشاركة املجتمعية جنباً إىل جنب مع منظامت املجتمع املدين املنخرطة يف مكافحة الفساد ،كمنظمة الشفافية الدولية وائتالف اتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

مبادئ توجيهية
•ت ُعقد ورش العمل يف الربملانات.
يعمل العضو اإلقليمي لفريق املشاركة•
املجتمعية كمنسق الورشة.
•تقوم األمانة العاملية بإعداد جدول األعامل
وتوفري املوارد الالزمة للموضوعات.

األهداف:
•استثارة اهتامم والتزام الربملانيني لتعزيز انخراطهم يف املجتمع املدين.
•تسليط الضوء عىل أهمية االندماج االجتامعي لضامن متثيل املرأة متثيالً مالمئاً وعدم تهميش
األقليات.

•
مرصوفات
تتكفل األمانة العاملية بدفع
مشاركة الخرباء الفنيني من فريق العمل
العاملي.

•توفري أنشطة موسعة لتحسني قدرات املشاركني ،وذلك بالرتكيز عىل أدوارهم كممثلني عن
املجتمع وعىل مسؤولياتهم حسب نص املادة  31من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

•ويتكفل ال��ف��رع الوطني بدفع كافة
املرصوفات املحلية.

•إعداد خطة عمل عىل املستوى القومي متامشية مع املتطلبات لزيادة التوعية الشعبية بخصوص
قضايا الفساد والعلم باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
•التفكري يف إجراء ترشيعي مناسب يسهل من عملية الوصول العام والفعيل للمعلومات وحامية
حرية استالم ونرش املعلومات املتعلقة بالفساد.

