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لجنة البندقية

ي سياق االنتقال الديمقراطي، ثم ■
ي االأصل كأداة للهندسة الدستورية المستعجلة �ف

 أنشئت هذه اللجنة �ف
ف بها دوليا. وإذا ما كانت هذه اللجنة معروفة  ي مع�ت

تطورت تدريجيا لتتحول إىل هيئة مستقلة للتفك�ي القانو�ف
اث  ي ن�ش ال�ت

أساسا بما تقدمه من آراء قانونية أو ما تنجزه من دراسات عابرة للحدود، فإنها تساهم أيضا �ف
ك القائم عىل القيم القانونية االأساسية داخل القارة االأوروبية وخارجها، عالوة عىل المؤتمرات.  ي المش�ت

القانو�ف
ي منطقة البلقان استغرق مدة تزيد عن ع�ش سنوات مما أدى 

ف �ف ي إنجاز برنامج لتكوين الموظف�ي
وقد نجحت �ف

ي منطقة كانت تشهد أوج انتقالها الديمقراطي.
ف �ف إىل تقوية القدرات القانونية لعدة آالف من الموظف�ي
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اسبورغ ) فرنسا(،  ي س�ت
 يضم مجلس أوروبا، ومقره �ف

47 دولة عضوا أي تقريبا مجموع دول القارة االأوروبية.
أ مجلس أوروبا بتاريخ 5 مايو/أيار 1949 من طرف 10 دول مؤسسة،  أن�ش

ك ينتظم حول االتفاقية  ي مش�ت
وهو يعمل عىل إنشاء فضاء ديمقراطي قانو�ف

نسان ونصوص مرجعية أخرى تخص حماية الفرد. االأوروبية لحقوق االإ

Assurer la durabilité de la gouvernance démocratique et des droits de l’homme
dans le sud de la Méditerranée
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دارة العمومية جنوب البحر الأبيض المتوسط:  تحديث الإ
ناقل أساسي للحكامة الرشيدة وفعالية الدولة

ض ■ وريتان لضمان االستقرار الديمقراطي. وهذا يف�ت دارة والخدمات العمومية وكفاءتهما رصف  إّن جودة االإ
ي 

دارة العمومية ال�ت ي هياكل الدولة، وعىل رأسها االإ
ف ومستخدمي الخدمات العمومية ثقة �ف سلفا لدى المواطن�ي

ام مبدأ علوية القانون. ومن  ينبغي أن تعمل وفقا لقواعد وإجراءات منصوص عليها رصاحة، عالوة عىل اح�ت
ي وظروف عمل مالئمة، وأن يكونوا عىل دراية 

جهة أخرى، ينبغي أن يتمتع الموظفون العموميون بوضع قانو�ف
. ف ليس فقط بحقوقهم وإنما أيضا بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه المستخدم�ي

دارة العمومية لهي محاور ذات أولوية لالإصالح، ينبغي ■  إن تعزيز المؤسسات الديمقراطية وتحديث االإ
وع جامعة من  ، فإن م�ش يعي. وبهذا المع�ف لها أن تكون امتدادا للتطورات عىل المستوى الدستوري والت�ش
ف القانون والممارسة،  ي حوض المتوسط، المنبثق عن لجنة البندقية، يسعى إىل مّد جسور ب�ي

أجل الديمقراطية �ف
نسان وعن دولة القانون والديمقراطية. ويستلهم مهمة مجلس أوروبا االأساسية، السيما الدفاع عن قيم حقوق االإ

ي حوض المتوسط 
 الجامعة من أجل الديمقراطية �ف

)Le Campus UniDem Med(: أهداف طموحة وواقعية

وع إقليمي ■ ي حوض المتوسط )Le Campus UniDem Med( م�ش
 إن الجامعة من أجل الديمقراطية �ف

ف إدارات البلدان  ف النظراء وتعزيز الروابط ب�ي ات ب�ي ي المتوسط، بهدف تبادل الخ�ب
ف من ضف�ت ف سام�ي يجمع موظف�ي

ي الحوكمة الرشيدة من خالل توحيد المؤسسات وإدارة عمومية أك�ش فاعلية 
المشاركة. ويهدف إىل المساهمة �ف

ي سبتم�ب 2015 بالتعاون مع 
ي بدأت �ف

نسان وعلوية القانون. ال�ت ام حقوق االإ باطراد وتعمل وفقاً لمبادئ اح�ت
/أيلول 2015 من  ي سبتم�ب

ي حوض المتوسط، بعد إطالقها �ف
وزارة العدل. إن جامعة من أجل الديمقراطية �ف

ي المملكة المغربية، قد أصبحت أحد االأنشطة الطليعية للتعاون 
دارة والوظيفة العمومية �ف قبل وزارة إصالح االإ

ي منطقة جنوب المتوسط بالنسبة للجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا.
�ف

ي حوض المتوسط: 
وع جامعة من أجل الديمقراطية �ف قوة م�ش

ات ربط المقاربة العلمية بالتجارب الملموسة للخ�ب

ي ■
دارة العمومية �ف ي تستمر أربعة أيام إىل تعزيز القدرات القانونية لالأطر العليا باالإ

 وتهدف الندوات ال�ت
ف  المجاالت المتعلقة بالحكامة الرشيدة علوية القانون عالوة عىل الحقوق االأساسية. ويتكون فريق المدرب�ي
ي 

ف من مختلف البلدان عىل ضف�ت ي المجاالت ذات الصلة وكذلك أساتذة جامعي�ي
ة ميدانية �ف اء ذوي خ�ب من خ�ب

جمة الفورية طوال مدة الندوات.  ية والفرنسية والعربية مع توف�ي ال�ت ف نجل�ي المتوسط. لغات العمل هي االإ
ف المختارين، ويحصلون عىل شهادة مشاركة. تنظم الندوات مجانا لفائدة الموظف�ي

مواضيع الساعة تجاوبا مع الإصالحات الجارية

ي تعزيز ■
وع �ف ي البحر االأبيض المتوسط، ساهم الم�ش

ف من ضف�ت ف السام�ي ف الموظف�ي  كمنصة للتبادل ب�ي
مؤسسات الدولة وتحديث الوظيفة العمومية من خالل مناقشة مواضيع مثل شفافية عمل االأجهزة العمومية، 
ي 

اهة واالأخالقيات �ف ف دارية وقضايا المساواة واالأداء وال�ف الحكومة المنفتحة ورقمنة الخدمات وتبسيط االإجراءات االإ
نسان ودولة القانون والديمقراطية  الخدمة العمومية. وتعالج هذه المسائل جميعها من منظور مبادئ حقوق االإ

ي تدافع عنها لجنة البندقية وتشجعها منذ إنشائها.
ال�ت

ف طريقة عمل تشاركية واختيار صارم للمشارك�ي

وع. وحسب الموضوع ■ ي للم�ش
ف عن كل دولة، وذلك ع�ب منسق وط�ف ف اثن�ي يكة مشارك�ي ف البلدان ال�ش  تع�ي

ي البحر االأبيض المتوسط والوفود الوطنية من جنوب البحر االأبيض المتوسط 
اء من ضف�ت المختار، يقدم الخ�ب

ي 
ي والدستوري وأفضل النتائج والممارسات عىل الصعيدين الوط�ف

ما تحقق من تقدم عىل المستوى القانو�ف
. والوفود الوطنية مكلفة بتقديم عرض بشأن الوضع الخاص لبلدانها فيما يتعلق بموضوع الندوة.  والدوىلي

ف النظراء. ات الملموسة ب�ي ة للمناقشة وتبادل الخ�ب ثم تخصص مساحة كب�ي

يكة المشاركة البلدان ال�ش

ف من منطقة جنوب البحر االأبيض المتوسط ■ ف السام�ي ف 50 و 60 من الموظف�ي ي كل ندوة ما ب�ي
 يشارك �ف

ف  وتونس. وقد استطاع أك�ش من 350 من  السيما من: الجزائر واالأردن ولبنان والمغرب وموريتانيا وفلسط�ي
ي حوض المتوسط 

ي تنظمها جامعة من أجل الديمقراطية �ف
ي الحلقات الدراسية ال�ت

ف المشاركة �ف ف السام�ي الموظف�ي
دارة العمومية. ي مجال إصالحات االإ

ف �ف ي تشكل اليوم شبكة من الممارس�ي
وال�ت

وع تنسيق الم�ش

ي حوض المتوسط ع�ب جهات اتصال وطنية تقرر بشأن ■
وع جامعة من أجل الديمقراطية �ف  يتم تنسيق م�ش

ي اجتماع سنوي. هذا االجتماع يتيح لهم، من جهة، تقييم أثر الحلقات 
نامج السنوي للندوات ومواضيعها �ف ال�ب

ي 
، ومن جهة أخرى، مناقشة قضايا بروز شبكة جامعة من أجل الديمقراطية �ف ي

الدراسية عىل المستوى الوط�ف
حوض المتوسط واستدامتها.

التمويل

نامج ■ ي إطار ال�ب
ي حوض المتوسط �ف

ة 2018-2020، تم تمويل جامعة من أجل الديمقراطية �ف ي الف�ت
 �ف

ي جنوب 
نسان �ف ي »ضمان استدامة الحكامة الديمقراطية وحقوق االإ ك لمجلس أوروبا - االتحاد االأورو�ب المش�ت

. South III ،3 البحر االأبيض المتوسط« ، برنامج الجنوب

البحر االأبيض ■ ي بلدان جنوب 
الديمقراطية �ف قليمي هي دعم االإصالحات  نامج االإ ال�ب الغاية من هذا   

ي البحر 
ف ضف�ت كة ب�ي ي إنشاء منطقة قانونية مش�ت

ي المنطقة. ولقد ساهم �ف
كاء �ف المتوسط استجابة لطلب ال�ش

يعية وبناء القدرات المؤسسية من خالل  ف المشورة الت�ش ي تتوزع ما ب�ي
االأبيض المتوسط من خالل االأنشطة ال�ت

ف النظراء. الشبكات والتبادل ب�ي

ف ■ ي تحس�ي
ي مجلس أوروبا، يساهم  برنامج الجنوب South III ،3 �ف

 من خالل مختلف الشبكات الموجودة �ف
ف بلدان جنوب البحر  ي جنوب البحر االأبيض المتوسط )شمال - جنوب(، وب�ي

كائها �ف ف أوروبا ورسش قليمي ب�ي التعاون االإ
نسان ودولة القانون والديمقراطية. ي المجاالت المتعلقة بحقوق االإ

االأبيض المتوسط )جنوب - جنوب(، وذلك �ف

قائمة الندوات

/أيلول 2015 إىل أغسطس/آب 2018 والسيما:■ ة من سبتم�ب ي الف�ت
 أقيمت سبع ندوات �ف

المتوسط، ◄ الديمقراطية بحوض  نسان والوظيفة العمومية، أوىل دورات جامعة من أجل   حقوق االإ
/أيلول 2015، الرباط، المغرب 14 إىل 17 سبتم�ب

الحكومة المفتوحة، الدورة الثانية من جامعة من أجل الديمقراطية بحوض المتوسط، 4 إىل 7 أبريل/ ◄
نيسان 2016، الرباط، المغرب

إصالح النظام االأساسي للوظيفة العمومية، الدورة الثالثة من جامعة من أجل الديمقراطية بحوض  ◄
ي 2016، الرباط، المغرب

ين الثا�ف /ت�ش ين االأول إىل 3 نوفم�ب المتوسط، 31 أكتوبر/ت�ش

االأداء واالستحقاق والمساواة ضمن الوظيفة العمومية، الدورة الرابعة من جامعة من أجل الديمقراطية  ◄
بحوض المتوسط، 27 إىل 30 مارس/آذار 2017، تونس، تونس

كة، الدورة الخامسة من جامعة من أجل   ◄ ي الوظيفة العمومية: تجارب مش�ت
اهة �ف ف درء الفساد وتعزيز ال�ف

ات، المغرب /أيلول 2017، الصخ�ي الديمقراطية بحوض المتوسط، 25 إىل 25 سبتم�ب

المتوسط، ◄ بحوض  الديمقراطية  أجل  من  جامعة  من  السادسة  الدورة  العمل،  وسوق   المرأة 
7 إىل 8 نوفم�ب 2017، الجزائر العاصمة، الجزائر

: حتمية ديمقراطية،  الدورة السابعة من جامعة من أجل  ◄ ف دارة والمواطن�ي ف االإ ف العالقة ب�ي تحس�ي
الديمقراطية بحوض المتوسط، 23 إىل 26 أبريل/نيسان 2018، الرباط، المغرب
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