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EExxeeccuuttiivvee  SSuummmmaarryy  

TThhee  yyeeaarr  22000088  wwiittnneesssseedd  aa  qquuaalliittaattiivvee  lleeaapp  iinn  tthhee  wwoorrkk  ooff  AAll  KKaawwaakkiibbii  DDeemmooccrraaccyy  TTrraannssiittiioonn  CCeenntteerr  wwhhiicchh  

iimmpplleemmeenntteedd  vvaarriioouuss  pprrooggrraammss  aanndd  aaccttiivviittiieess..  

TThhee  pprreesseenntt  rreeppoorrtt  hhiigghhlliigghhttss  tthhee  CCeenntteerr’’ss  mmaaiinn  aacchhiieevveemmeennttss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  aass  rreeggaarrddss  tthhee  bbuuiillddiinngg  ooff  aann  ““AArraabb  

CCiittiizzeennsshhiipp  MMoovveemmeenntt””  ((wwoorrkksshhoopp  oonn  tthhee  cciittiizzeennsshhiipp  MMoovveemmeenntt  iinn  tthhee  AArraabb  RReeggiioonn  hheelldd  iinn  HHaammmmaammeett  iinn  JJuullyy  

22000088)),,  aanndd  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ““GGuuiiddiinngg  PPrriinncciipplleess  ffoorr  CCiivviill  SSoocciieettyy  AAccttiioonn””..    

TThhee  rreeppoorrtt  aallssoo  ccoovveerrss  tthhee  CCeenntteerr’’ss  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ttwwoo  ttrraaiinniinngg  sseessssiioonnss::  tthhee  ffiirrsstt  oonn  ““DDeemmooccrraaccyy  aanndd  ggoooodd  

ggoovveerrnnaannccee  iinn  tthhee  AArraabb  rreeggiioonn””,,  hheelldd  iinn  VVeenniiccee,,  IIttaallyy;;  aanndd  tthhee  sseeccoonndd  oonn  ““GGoooodd  ggoovveerrnnaannccee  iinn  tthhee  AArraabb  

MMaagghhrreebb””,,  hheelldd  iinn  MMaarrrraakkeecchh,,  MMoorrooccccoo..    

AAtt  yyeeaarr’’ss  eenndd,,  aa  ggrroouupp  ooff  eexxppeerrttss  wweerree  eennttrruusstteedd  bbyy  tthhee  CCeenntteerr  ttoo  vviissiitt  IIrraann,,  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  ppoolliiccyy  ooff  ooppeennnneessss  oonn  

tthhee  eexxppeerriieenncceess  ooff  nneeiigghhbboorriinngg  rreeggiioonnss..  

DDuurriinngg  tthhee  yyeeaarr,,  tthhee  CCeenntteerr  hhaass  aaccqquuiirreedd  aa  ggoooodd  ffaammee  aanndd  rreeppuuttaattiioonn  aatt  tthhee  AArraabb  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  lleevveellss,,  aass  aann  

aaccttiivvee  iinnssttiittuuttiioonn  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  ddeemmooccrraattiicc  ttrraannssiittiioonn..      

FFooccuuss  iiss  aallssoo  llaaiidd,,  iinn  tthhiiss  rreeppoorrtt,,  oonn  tthhee  CCeenntteerr’’ss  ssuucccceessss  iinn  bbuuiillddiinngg  nneeww  ppaarrttnneerrsshhiippss  wwiitthh  tthhee  ““AArraabb  DDeemmooccrraaccyy  

FFoouunnddaattiioonn””,,  tthhee  ““EEuurrooppeeaann  IInntteerr  UUnniivveerrssiittyy  CCeenntteerr””  aanndd  tthhee  ““GGeerrmmaann  TTeecchhnniiccaall  CCooooppeerraattiioonn""  ((GGTTZZ)),,  aanndd  aallssoo  

iinn  ssttrreennggtthheenniinngg  tthhee  eexxiissttiinngg  ppaarrttnneerrsshhiippss  wwiitthh  AArraabb  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  ssuucchh  aass  tthhee  

IIttaalliiaann  ““NNoo  ppeeaaccee  WWiitthhoouutt  JJuussttiiccee””  oorrggaanniizzaattiioonn,,  tthhee  ““AArraabb  IInnssttiittuuttee  ffoorr  HHuummaann  RRiigghhttss””  aanndd  tthhee  ““MMiiddddllee  EEaasstt  

PPaarrttnneerrsshhiipp  IInniittiiaattiivvee””..  

TThhee  CCeenntteerr  hhaass  ddeevveellooppeedd  aa  nneeww  wweebbssiittee,,  aanndd  eessttaabblliisshheedd  lliinnkkss  wwiitthh  aa  nnuummbbeerr  ooff  ppaarrttnneerr  aanndd  ffrriieennddllyy  

iinnssttiittuuttiioonnss..  

TThhee  CCeenntteerr  pprrooppoosseedd  nneeww  pprroojjeeccttss  ttoo  ddoonnoorr  iinnssttiittuuttiioonnss,,  sseeeekkiinngg  tthheeiirr  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthheessee  

pprroojjeeccttss  iinn  tthhee  AArraabb  rreeggiioonn..  
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Representatives of Arab civil society taking part in the workshop 
“Building the Arab Citizenship Movement”, Hammamet, Tunisia 

 

11  ––  PPRROOGGRRAAMMSS  AANNDD  AACCTTIIVVIITTIIEESS  

IInn  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  ppaarrttnneerr  aanndd  ffrriieennddllyy  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  AAll  KKaawwaakkiibbii  DDeemmooccrraaccyy  TTrraannssiittiioonn  CCeenntteerr  oorrggaanniizzeedd,,  

dduurriinngg  tthhee  ppaasstt  yyeeaarr,,  aaccttiivviittiieess  iinn  AArraabb  aanndd  nnoonn--AArraabb  ccoouunnttrriieess,,  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  lloonngg--  aanndd  sshhoorrtt--

tteerrmm  pprroojjeeccttss..    

  

11..11  ––  CCiittiizzeennsshhiipp  MMoovveemmeenntt  iinn  tthhee  AArraabb  RReeggiioonn    

FFoolllloowwiinngg  tthhee  eexxppeerrtt  mmeeeettiinngg  hheelldd  iinn  AAmmmmaann,,  JJoorrddaann,,  iinn  JJuunnee  22000077,,  wwhhiicchh  ccaalllleedd  ffoorr  ffrraammiinngg  tthhee  AArraabb  

ddeemmooccrraattiicc  ttrreenndd  aass  aa  ssoocciiaall  mmoovveemmeenntt  tthhaatt  ggooeess  bbeeyyoonndd  sseeccttoorraall  aanndd  iiddeeoollooggiiccaall  ddiivviissiioonnss,,  AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr  

hhaass  ddeevveellooppeedd  aa  llaarrggee--ssccaallee  pprroojjeecctt  oonn  ““CCiittiizzeennsshhiipp  iinn  tthhee  AArraabb  rreeggiioonn””,,  wwiitthh  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  aa  nnuummbbeerr  ooff  

AArraabb  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  pprroommiinneenntt  ffiigguurreess..  TThhee  ffiirrsstt  aaccttiivviittyy  ccaarrrriieedd  oouutt,,  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  wwaass  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  aa  

wwoorrkksshhoopp  tthhaatt  llaaiidd  tthhee  ggrroouunnddwwoorrkk  ffoorr  tthhiiss  pprroojjeecctt..    

  

11..11..11  ––    WWoorrkksshhoopp  oonn  bbuuiillddiinngg  tthhee    AArraabb  CCiittiizzeennsshhiipp  MMoovveemmeenntt    

  

AAss  ppaarrtt  ooff  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  iittss  

pprroojjeecctt  ffoorr  tthhee  bbuuiillddiinngg  ooff  aann  AArraabb  

CCiittiizzeennsshhiipp  MMoovveemmeenntt,,  AAll  KKaawwaakkiibbii  

CCeenntteerr  oorrggaanniizzeedd  aa  wwoorrkksshhoopp  aaiimmeedd  

aatt  ccrreeaattiinngg  aa  cciivviill  ssoocciieettyy  aalllliiaannccee  aanndd  

ddrraaffttiinngg  aa  ““CCaallll  ttoo  CCiittiizzeennsshhiipp””  iinn  tthhee  

AArraabb  rreeggiioonn..  TThhee  wwoorrkksshhoopp  wwaass  hheelldd  

oonn  JJuullyy  2255--2266,,  22000088,,iinn  HHaammmmaammeett,,  

TTuunniissiiaa  iinn  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  tthhee  AArraabb  

IInnssttiittuuttee  ffoorr  HHuummaann  RRiigghhttss  aanndd  tthhee  

AArraabb  DDeemmooccrraaccyy  FFoouunnddaattiioonn,,  aanndd  

wwiitthh  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  AArraabb  cciivviill  

ssoocciieettyy  rreepprreesseennttaattiivveess,,  mmeeddiiaa  eexxppeerrttss  

aanndd  iinntteelllleeccttuuaallss  rreepprreesseennttiinngg  vvaarriioouuss  

ttrreennddss  aanndd  iiddeeoollooggiieess..  PPaarrttiicciippaannttss  

wweerree  iinnvvoollvveedd  iinn  ddrraaffttiinngg  tthhee  ““CCaallll  ttoo  

CCiittiizzeennsshhiipp””,,  iinn  ddeevveellooppiinngg  tthhee  

rreeggiioonnaall  ppllaann  ffoorr  llaauunncchhiinngg  tthhee  

cciittiizzeennsshhiipp  ccaammppaaiiggnn,,  aanndd  iinn  ddeevveellooppiinngg  tthhee  

mmeeddiiaa  ppllaann  ffoorr  tthhee  cciittiizzeennsshhiipp  ccaammppaaiiggnn..  

TThhee  mmeeeettiinngg  pprroodduucceedd  tthhee  ““CCaallll  ttoo  CCiittiizzeennsshhiipp  iinn  tthhee  AArraabb  rreeggiioonn””,,  aa  ddooccuummeenntt  tthhaatt  iinncclluuddeess  tthhee  vvaarriioouuss  

cciittiizzeennsshhiipp  ccaallllss  aanndd  ddeeccllaarraattiioonnss  iinn  tthhee  AArraabb  rreeggiioonn,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhoossee  wwiiddeellyy  aapppprroovveedd..  IItt  aallssoo  ccaammee  oouutt  wwiitthh  aa  

cciivviill  ssoocciieettyy  ppllaann  ooff  aaccttiioonn  ffoorr  tthhee  bbuuiillddiinngg  ooff  aa  llaarrggee--ssccaallee  aalllliiaannccee,,  aalloonngg  wwiitthh  aa  mmeeddiiaa  ppllaann  ttoo  ccoolllleecctt  ssiiggnnaattuurreess  

wwhheenn  llaauunncchhiinngg  tthhee  ccaammppaaiiggnn..  



 

 5 

Participants to the Summer academy on Good Governance 
in the Maghreb Region, Marrakech, Morocco 

 

11..22  ––  GGuuiiddiinngg  pprriinncciipplleess  ffoorr  cciivviill  ssoocciieettyy  aaccttiioonn  

““PPrroommoottiinngg  tthhee  gguuiiddiinngg  pprriinncciipplleess  ffoorr  NNGGOOss,,  ggoovveerrnnmmeennttss  aanndd  ppaarrttnneerrss  iinn  tthhee  MMEENNAA  rreeggiioonn””  iiss  oonnee  ooff  AAll  

KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr’’ss  pprroojjeeccttss..  IItt  aallssoo  rreepprreesseenntteedd  tthhee  ffrruuiitt  ooff  wwhhaatt  hhaadd  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd  bbyy  tthhee  DDeemmooccrraaccyy  

AAssssiissttaannccee  DDiiaalloogguuee  ((DDAADD))  iinn  iittss  ddiiffffeerreenntt  mmeeeettiinnggss..    

TThhee  pprroojjeecctt  wwaass  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  NNGGOOss  dduurriinngg  tthhee  pprreeppaarraattoorryy  mmiinniisstteerriiaall  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  FFoouurrtthh  FFoorruumm  ffoorr  tthhee  

FFuuttuurree  hheelldd  iinn  BBeerrlliinn  iinn  DDeecceemmbbeerr  22000077,,  tthheenn  dduurriinngg  tthhee  FFoorruumm  ffoorr  tthhee  FFuuttuurree  hheelldd  iinn  DDuubbaaii  iinn  DDeecceemmbbeerr  

22000088..TThhee  pprroojjeecctt  aaiimmss  aatt  ddeevveellooppiinngg  aa  wwoorrkkiinngg  ddooccuummeenntt  tthhaatt  bbiinnddss  NNGGOOss,,  ggoovveerrnnmmeennttss  aanndd  cciivviill  ssoocciieettyy  iinn  tthhee  

MMEENNAA  rreeggiioonn  aarroouunndd  aa  ppoossiittiivvee  lleeggaall  aanndd  ppoolliittiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  tthhaatt  oorrggaanniizzeess  cciivviill  ssoocciieettyy  aaccttiioonn  aanndd  ddeeffiinneess  tthhee  

nnaattuurree  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  ggoovveerrnnmmeennttss  aanndd  cciivviill  ssoocciieettiieess..  AAllll  AArraabb  ggoovveerrnnmmeennttss  hhaavvee  aacccceepptteedd  tthheessee  

pprriinncciipplleess  tthheeoorreettiiccaallllyy,,  bbuutt  tthheeyy  hhaavvee  nnoott  aaddoopptteedd  tthheemm,,  nnoorr  hhaavvee  tthheeyy  eessttaabblliisshheedd  eeffffeeccttiivvee  ggrroouunnddss  ffoorr  tthheeiirr  

ccoonnccrreettee  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  

GGiivveenn  tthhiiss  ddiissiinncclliinnaattiioonn  ttoo  aaddoopptt  tthheessee  pprriinncciipplleess,,  AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr  hhaass  eennddeeaavvoorreedd  ttoo  bbuuiilldd  aa  cciivviill  ssoocciieettyy  

ddyynnaammiicc  iinn  aa  nnuummbbeerr  ooff  AArraabb  ccoouunnttrriieess,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmaatteerriiaalliizzee  tthheessee  pprriinncciipplleess  aanndd  uurrggee  ddeecciissiioonn--mmaakkeerrss  ttoo  sseett  aa  

sscchheedduullee  ffoorr  tthheeiirr  aaddooppttiioonn..  

AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr  ssttaarrtteedd  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  ffiirrsstt  pphhaassee  ooff  tthhiiss  pprroojjeecctt,,  wwhhiicchh  ccoonnssiissttss  iinn  ccaarrrryyiinngg  oouutt  lleeggaall  

ssttuuddiieess  tthhaatt  ccoommppaarree  bbeettwweeeenn  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  gguuiiddiinngg  pprriinncciipplleess  aanndd  tthhee  LLaaww  oonn  AAssssoocciiaattiioonnss  oorrggaanniizziinngg  

cciivviill  ssoocciieettyy  aanndd  aassssoocciiaattiivvee  aaccttiioonn  iinn  aa  nnuummbbeerr  ooff  AArraabb  ccoouunnttrriieess..    TThheessee  ssttuuddiieess  wwiillll  bbee  uusseedd  iinn  aawwaarreenneessss--

rraaiissiinngg  aaccttiioonn  uunnddeerrttaakkeenn  iinn  eeaacchh  ccoouunnttrryy  iinn  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  aa  nnuummbbeerr  ooff  llooccaall  oorrggaanniizzaattiioonnss..    

11..33  ––  SSuummmmeerr  AAccaaddeemmyy  oonn  GGoooodd  GGoovveerrnnaannccee  iinn  tthhee  MMaagghhrreebb  RReeggiioonn  

AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr  oorrggaanniizzeedd  aa  ssuummmmeerr  aaccaaddeemmyy  oonn  ““GGoooodd  GGoovveerrnnaannccee  iinn  tthhee  AArraabb  MMaagghhrreebb””,,  wwiitthh  tthhee  

ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  2288  yyoouunngg  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  ffrroomm  

MMoorrooccccoo,,  AAllggeerriiaa,,  MMaauurriittaanniiaa  aanndd  TTuunniissiiaa..  

SSeevveerraall  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  ggoooodd  ggoovveerrnnaannccee  wweerree  

aaddddrreesssseedd  iinn  tthhiiss  aaccaaddeemmyy..  TThheeyy  iinncclluuddee::  ggoooodd  

ggoovveerrnnaannccee  aanndd  hhuummaann  rriigghhttss,,  ggoooodd  ggoovveerrnnaannccee  

aanndd  ddeemmooccrraaccyy,,  tthhee  iinnddeeppeennddeennccee  ooff  tthhee  

JJuuddiicciiaarryy,,  eeqquuaalliittyy  aanndd  cciittiizzeennsshhiipp,,  ttrraannssppaarreennccyy  

aanndd  ccoorrrruuppttiioonn  ffiigghhttiinngg,,  tthhee  rruullee  ooff  llaaww,,  ppoolliittiiccaall  

ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  eelleeccttiioonnss..      

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ddaaiillyy  lleeccttuurreess,,  tthhee  ssuummmmeerr  

aaccaaddeemmyy  iinncclluuddeedd  rroouunnddttaabbllee  ddiissccuussssiioonnss  aanndd  

ffiieelldd  vviissiittss  ttoo  MMoorrooccccaann  ggoovveerrnnmmeennttaall  

iinnssttiittuuttiioonnss  ssuucchh  aass  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  AAccccoouunnttiinngg  

OOffffiiccee  aanndd  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt..  TThhee  

aaccaaddeemmyy  aallssoo  iinnvvoollvveedd  aapppplliieedd  wwoorrkk  oonn  tthhrreeee  

tthheemmeess::  tthhee  ““BBaarrcceelloonnaa  PPrroocceessss””,,  ““GGoovveerrnnaannccee  

iinn  BBoorrddeerr  AArreeaass””,,  aanndd  ““PPoolliittiiccaall  PPaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  

EElleeccttiioonnss””..  

TThhee  aaccaaddeemmyy  wwaass  hheelldd  iinn  MMaarrrraakkeecchh,,  MMoorrooccccoo,,  oonn  JJuunnee  2288  ––  JJuullyy  66,,  22000088,,  iinn  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  tthhee  EEuurrooppeeaann  

IInntteerr  UUnniivveerrssiittyy  CCeenntteerr,,  tthhee  GGeerrmmaann  TTeecchhnniiccaall  AAggeennccyy  ((GGTTZZ)),,  tthhee  AArraabb  DDeemmooccrraaccyy  FFoouunnddaattiioonn,,  aanndd  tthhee  FFaaccuullttyy  

ooff  LLaaww  aatt  tthhee  CCaaddddii  AAyyyyaadd  UUnniivveerrssiittyy  iinn  MMaarrrraakkeecchh..    
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Participants to the training session on “Democracy and Good 
Governance in the Arab region”, Venice, Italy 

 

11..44  --  TTrraaiinniinngg  sseessssiioonn  oonn  ““DDeemmooccrraaccyy  aanndd  GGoooodd  GGoovveerrnnaannccee  iinn  tthhee  AArraabb  rreeggiioonn””    

AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr  oorrggaanniizzeedd  aa  ttrraaiinniinngg  sseessssiioonn  oonn  ““DDeemmooccrraaccyy  aanndd  GGoooodd  GGoovveerrnnaannccee  iinn  tthhee  AArraabb  RReeggiioonn””,,  

wwiitthh  tthhee  aaiimm  ooff  sspprreeaaddiinngg  tthhee  ccuullttuurree  ooff  ddeemmooccrraaccyy  aanndd  ggoooodd  ggoovveerrnnaannccee  aammoonngg  tthhee  nneeww  ggeenneerraattiioonnss  ooff  cciivviill  

ssoocciieettyy  aaccttiivviissttss..  

LLeeccttuurreerrss  aaddddrreesssseedd  vvaarriioouuss  iissssuueess,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  ddeemmooccrraaccyy,,  ccoonnssttiittuuttiioonnaalliissmm,,  ppoolliittiiccaall  pplluurraalliissmm,,  

ddeemmooccrraaccyy  aanndd  hhuummaann  rriigghhttss,,  llooccaall  ggoovveerrnnaannccee  aanndd  ddeemmooccrraattiicc  rruullee,,  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  eelleeccttiioonnss,,  wwoommeenn  aanndd  

ddeemmooccrraaccyy,,  ddeemmooccrraaccyy  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt,,  ttrraannssiittiioonnaall  jjuussttiiccee,,  iinnssttiittuuttiioonnaall  bbuuiillddiinngg,,  aanndd  hhuummaann  rriigghhttss..  

TThhee  mmaaiinn  lleeccttuurreerrss  iinn  tthhiiss  wwoorrkksshhoopp  wweerree  DDrr..  GGeeoorrggee  UUllrriicchh,,  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall  ooff  tthhee  EEuurrooppeeaann  IInntteerr  UUnniivveerrssiittyy  

CCeenntteerr,,  DDrr..  NNiiccccoollòò  FFiiggàà--TTaallaammaannccaa  ffrroomm  tthhee  IIttaalliiaann  ffoouunnddaattiioonn  ““NNoo  PPeeaaccee  WWiitthhoouutt  JJuussttiiccee””,,  DDrr..  SSoouukkeeiinnaa  

BBoouurraaoouuii,,  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  CCeenntteerr  ooff  AArraabb  WWoommeenn  ffoorr  TTrraaiinniinngg  aanndd  RReesseeaarrcchh,,  aanndd  DDrr..  SSaaaadd  EEddddiinnee  IIbbrraahhiimm,,  

DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  CCaaiirroo--bbaasseedd  IIbbnn  KKhhaalldduunn  CCeenntteerr  ffoorr  DDeevveellooppmmeenntt  SSttuuddiieess..  TThhiiss  sseessssiioonn  wwaass  oorrggaanniizzeedd  iinn  

ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  tthhee  EEuurrooppeeaann  IInntteerr  UUnniivveerrssiittyy  CCeenntteerr,,  IInntteerrnnaattiioonnaall  IIDDEEAA,,  aanndd  tthhee  AArraabb  DDeemmooccrraaccyy  

FFoouunnddaattiioonn..  TTwweennttyy--ttwwoo  yyoouunngg  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  ffrroomm  ttwweellvvee  AArraabb  ccoouunnttrriieess  ttooookk  ppaarrtt  iinn  tthhiiss  ttrraaiinniinngg  wwoorrkksshhoopp..  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..55  ––  FFiieelldd  vviissiitt  ttoo  IIrraann  

AAss  ppaarrtt  ooff  AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr’’ss  ppoolliiccyy  ooff  

ooppeennnneessss  oonn  tthhee  eexxppeerriieenncceess  ooff  nneeiigghhbboorriinngg  

ccoouunnttrriieess  aanndd  rreeggiioonnss  ssuucchh  aass  TTuurrkkeeyy,,  IIrraann  aanndd  

WWeesstt  AAffrriiccaa,,  aa  ggrroouupp  ooff  eexxppeerrttss  wweerree  cchhaarrggeedd  bbyy  

tthhee  CCeenntteerr  wwiitthh  ppaayyiinngg  aa  ffiieelldd  vviissiitt  ttoo  IIrraann  iinn  

DDeecceemmbbeerr  22000088..  TThhiiss  vviissiitt  wwaass  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  

ggeett  aaccqquuaaiinntteedd  wwiitthh  cciivviill  ssoocciieettyy  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  

pprroommiinneenntt  ffiigguurreess  aaccttiinngg  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  ddeemmooccrraattiicc  

ttrraannssiittiioonn,,  aanndd  ttoo  ttaakkee  ccooggnniizzaannccee  ooff  tthhee  ddyynnaammiicc  

wwiittnneesssseedd  iinn  IIrraann  iinn  tthheessee  llaasstt  yyeeaarrss..  TThhee  vviissiitt  wwaass  

aallssoo  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  mmaakkee  AAll  KKaawwaakkiibbii  

DDeemmooccrraaccyy  TTrraannssiittiioonn  CCeenntteerr  kknnoowwnn  aanndd  ttoo  

hhiigghhlliigghhtt  iittss  eeffffoorrttss  iinn  tthhee  AArraabb  rreeggiioonn  
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22  ––  NNEEWW  PPAARRTTNNEERRSSHHIIPPSS  

IInn  lliinnee  wwiitthh  iittss  ppoolliiccyy  ooff  eessttaabblliisshhiinngg  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  AArraabb  aanndd  nnoonn--AArraabb  cciivviill  ssoocciieettyy  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  AAll  

KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr  hhaass  mmaannaaggeedd  ttoo  bbuuiilldd  nneeww  ppaarrttnneerrsshhiippss  aanndd  aallssoo  ttoo  ssttrreennggtthheenn  tthhee  eexxiissttiinngg  oonneess..  TThhee  CCeenntteerr  ddiidd  

nnoott  ccoonnffiinnee  iittss  eeffffoorrttss  ttoo  tthhee  AArraabb  rreeggiioonn;;  iitt  hhaass  eessttaabblliisshheedd  cchhaannnneellss  ooff  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  EEuurrooppeeaann  aanndd  AAmmeerriiccaann  

cceenntteerrss  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss..  

22..11  ––  AArraabb  DDeemmooccrraaccyy  FFoouunnddaattiioonn    

CCrreeaatteedd  iinn  22000088,,  tthhee  AArraabb  DDeemmooccrraaccyy  FFoouunnddaattiioonn  iiss  oonnee  ooff  tthhee  

mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  iinnssttiittuuttiioonnss  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  ddeemmooccrraaccyy  

pprroommoottiioonn  iinn  tthhee  AArraabb  rreeggiioonn..  TThhiiss  FFoouunnddaattiioonn  hhaass  cchhoosseenn  ttoo  

ddeeaall  wwiitthh  AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr  aass  aa  ppaarrttnneerr  iinn  iimmpplleemmeennttiinngg  

aaccttiivviittiieess  aanndd  pprrooggrraammss  wwhheerree  tthhee  ttwwoo  iinnssttiittuuttiioonnss  sshhaarree  tthhee  

ssaammee  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  mmeetthhooddss  ooff  aaccttiioonn..    

TThhee  AArraabb  DDeemmooccrraaccyy  FFoouunnddaattiioonn  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  sshhoorrtt--tteerrmm  

aaccttiivviittiieess  iimmpplleemmeenntteedd  bbyy  AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr..  TThheessee  aaccttiivviittiieess  

iinncclluuddee  tthhee  ““SSuummmmeerr  aaccaaddeemmyy  oonn  GGoooodd  GGoovveerrnnaannccee  iinn  tthhee  AArraabb  

MMaagghhrreebb””  aanndd  tthhee  ttrraaiinniinngg  sseessssiioonn  oonn  ““DDeemmooccrraaccyy  iinn  tthhee  AArraabb  

wwoorrlldd””..  

TThhee  FFoouunnddaattiioonn  iiss  aallssoo  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ““CCiittiizzeennsshhiipp  MMoovveemmeenntt  iinn  tthhee  AArraabb  RReeggiioonn””  pprroojjeecctt,,  pprroovviiddiinngg  mmaatteerriiaall  

aanndd  hhuummaann  rreessoouurrcceess  aass  wweellll  aass  nneettwwoorrkkiinngg  ssuuppppoorrtt  ttoo  eennssuurree  tthhee  ssuucccceessss  ooff  tthhee  pprroojjeecctt..      

TThhee  FFoouunnddaattiioonn  hhaass  rreecceennttllyy  eexxpprreesssseedd  iittss  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  ttrraannssiittiioonnaall  jjuussttiiccee  ddyynnaammiicc  tthhaatt  AAll  

KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr  hhaass  llaauunncchheedd  iinn  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  iinntteerrnnaattiioonnaall  aanndd  rreeggiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss..    

TThhee  AArraabb  DDeemmooccrraaccyy  FFoouunnddaattiioonn  aanndd  AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr  wwiillll,,  iinn  tthhee  cclloossee  ffuuttuurree,,  aacctt  ttooggeetthheerr  ffoorr  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  llaarrggee  pprroojjeeccttss,,  eessppeecciiaallllyy  tthhee  pprroojjeecctt  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ““AArraabb  FFrreeeeddoomm  OObbsseerrvvaattoorryy””..  AAll  KKaawwaakkiibbii  

CCeenntteerr  hhaass  bbeeeenn  cchhoosseenn  ttoo  bbee  iinn  cchhaarrggee  ooff  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  OObbsseerrvvaattoorryy’’ss  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  AArraabb  

MMaagghhrreebb  rreeggiioonn  ((TTuunniissiiaa,,  AAllggeerriiaa,,  LLiibbyyaa,,  MMoorrooccccoo  aanndd  MMaauurriittaanniiaa))..  AAnnootthheerr  pprroojjeecctt  iiss  tthhee  MMaasstteerr’’ss  PPrrooggrraamm  iinn  

DDeemmooccrraaccyy  TTrraannssiittiioonn  tthhaatt  tthhee  FFoouunnddaattiioonn  wwiillll  ssoooonn  llaauunncchh..  

MMrr..  MMoohhsseenn  MMaarrzzoouukk,,  EExxeeccuuttiivvee  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall  ooff  tthhee  AArraabb  DDeemmooccrraaccyy  FFoouunnddaattiioonn,,  iiss  ccuurrrreennttllyy  tthhee  

cchhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ooff  AAll--KKaawwaakkiibbii  DDeemmooccrraaccyy  TTrraannssiittiioonn  CCeenntteerr,,  aafftteerr  hhaavviinngg  sseerrvveedd  aass  tthhee  

CCeenntteerr’’ss  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr..  

  22..22  ––  NNoo  PPeeaaccee  wwiitthhoouutt  JJuussttiiccee    

IInn  lliigghhtt  ooff  tthhee  ssuucccceessssffuull  jjooiinntt  aaccttiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  ““NNoo  PPeeaaccee  wwiitthhoouutt  

JJuussttiiccee””  ((NNPPWWJJ))  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  AAll--KKaawwaakkiibbii  DDeemmooccrraaccyy  TTrraannssiittiioonn  

CCeenntteerr  iinn  vvaarriioouuss  pprrooggrraammss  iimmpplleemmeenntteedd  dduurriinngg  tthhee  ppaasstt  ccoouuppllee  ooff  

yyeeaarrss,,  tthhee  NNPPWWJJ  oorrggaanniizzaattiioonn  hhaass  ddeecciiddeedd  tthhaatt  AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr  

wwoouulldd  bbee  iittss  ppaarrttnneerr  iinn  tthhee  AArraabb  rreeggiioonn  iinn  mmaannyy  ooff  iittss  pprroojjeeccttss..      

AAfftteerr  tthhee  ppoossiittiivvee  rreessuullttss  aacchhiieevveedd  tthhrroouugghh  tthhee  jjooiinntt  aaccttiioonn  ttoo  eessttaabblliisshh  aa  

““WWoorrkkiinngg  GGrroouupp  oonn  TTrraannssiittiioonnaall  JJuussttiiccee””  iinn  tthhee  AArraabb  rreeggiioonn,,  tthhee  NNPPWWJJ  

oorrggaanniizzaattiioonn  hhaass  iinnvvoollvveedd  AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr  iinn  iittss  llaarrggee--ssccaallee  pprroojjeecctt  oonn  TTrraannssiittiioonnaall  JJuussttiiccee..  TThhee  CCeenntteerr,,  

wwhhiicchh  sseerrvveess  aass  aa  ffuunnddaammeennttaall  ppaarrttnneerr  iinn  tthhee  AArraabb  rreeggiioonn,,  wwaass  ggrraanntteedd,,  bbyy  tthhee  NNPPWWJJ  oorrggaanniizzaattiioonn,,  tthhee  nneecceessssaarryy  

ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  ffoorr  tthhaatt  ppuurrppoossee..  

TToo  ffuurrtthheerr  pprroommoottee  tthheeiirr  jjooiinntt  aaccttiioonn,,  tthhee  NNPPWWJJ  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr  hhaavvee  iiddeennttiiffiieedd  tthhee  aarreeaass  

ooff  mmuuttuuaall  aaggrreeeemmeenntt  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  pprroojjeeccttss  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  tthhee  AArraabb  rreeggiioonn..  OOnnee  ooff  tthheessee  pprroojjeeccttss  

ccoonncceerrnnss  tthhee  ffoorrmmuullaattiioonn  ooff  gguuiiddiinngg  pprriinncciipplleess  ffoorr  cciivviill  ssoocciieettyy  aaccttiioonn,,  aanndd  tthhee  NNPPWWJJ  oorrggaanniizzaattiioonn  hhaass  aassssuummeedd  
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aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  ddeevveellooppiinngg  tthheessee  pprriinncciipplleess..  TThhee  ttwwoo  ppaarrttiieess  hhaavvee  aallssoo  ddiissccuusssseedd  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  tthhaatt  tthhee  

CCeenntteerr  ttaakkeess  ppaarrtt  iinn  tthhee  ““FFoorruumm  ffoorr  tthhee  FFuuttuurree””  pprroocceessss  ssppoonnssoorreedd  bbyy  tthhee  NNPPWWJJ  oorrggaanniizzaattiioonn  

22..33  ––  MMiiddddllee  EEaasstt  PPaarrttnneerrsshhiipp  IInniittiiaattiivvee  ((MMEEPPII))  

TThhee  MMiiddddllee  EEaasstt  PPaarrttnneerrsshhiipp  IInniittiiaattiivvee  ((MMEEPPII))  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ppaarrttnneerrss  ooff  AAll  

KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr..  MMEEPPII  hhaass  ffiinnaanncceedd  aa  nnuummbbeerr  ooff  pprroojjeeccttss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  

ttrraaiinniinngg  ooff  ttrraaiinneerrss  oonn  cciivviill  aaccttiioonn,,  ppeeaacceeffuull  wwoorrkk  ssttrraatteeggiieess,,  aanndd  kknnoowwlleeddggee  

mmaannaaggeemmeenntt..  IItt  aallssoo  ffiinnaanncceess  ootthheerr  pprrooggrraammss  iimmpplleemmeenntteedd  bbyy  AAll  KKaawwaakkiibbii  

CCeenntteerr  iinn  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  ootthheerr  oorrggaanniizzaattiioonnss..  

TThhee  MMiiddddllee  EEaasstt  PPaarrttnneerrsshhiipp  IInniittiiaattiivvee  ((MMEEPPII))  ccoonnssiiddeerrss  KKAADDEEMM  aa  ssuucccceessssffuull  iinniittiiaattiivvee  iinn  tthhee  rreeggiioonn,,  iinnvvoollvviinngg  

iitt  iinn  nnuummeerroouuss  nnaattiioonnaall  aanndd  rreeggiioonnaall  mmeeeettiinnggss..  

  

22..44  ––  GGeerrmmaann  TTeecchhnniiccaall  CCooooppeerraattiioonn  ((GGTTZZ))    

AAfftteerr  tthhee  ssuucccceessssffuull  ppaarrttnneerrsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  GGeerrmmaann  TTeecchhnniiccaall  CCooooppeerraattiioonn  ((GGTTZZ))  aanndd  

AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr  iinn  oorrggaanniizziinngg  tthhee  ““SSuummmmeerr  AAccaaddeemmyy  oonn  GGoooodd  GGoovveerrnnaannccee  iinn  tthhee  

AArraabb  MMaagghhrreebb””,,  aanndd  ffoolllloowwiinngg  mmuuttuuaall  ccoonnssuullttaattiioonnss  oonn  ddeemmooccrraattiicc  ttrraannssiittiioonn  iissssuueess,,  tthhee  

ttwwoo  ppaarrttiieess  hhaavvee  aaggrreeeedd  ttoo  pprroommoottee  tthhiiss  ppaarrttnneerrsshhiipp  tthhrroouugghh  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  llaarrggee--

ssccaallee  pprroojjeeccttss  iinn  wwhhiicchh  AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr  wwoouulldd  aacctt  aass  aa  mmaaiinn  ppaarrttnneerr  ttoo  GGTTZZ  iinn  

ddeemmooccrraaccyy  pprroommoottiioonn  eeffffoorrttss  iinn  tthhee  AArraabb  rreeggiioonn..      

TThhee  ttwwoo  ppaarrttiieess  hhaavvee  jjooiinnttllyy  iiddeennttiiffiieedd  aa  nnuummbbeerr  ooff  iissssuueess  iinn  wwhhiicchh  tthheeyy  ccaann  aacctt  ttooggeetthheerr..  OOnnee  ooff  tthheessee  iissssuueess  iiss  

““ttrraannssiittiioonnaall  jjuussttiiccee””,,  ggiivveenn  iittss  ccrruucciiaall  iimmppoorrttaannccee  iinn  tthhee  AArraabb  rreeggiioonn,,  aanndd  ggiivveenn  AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr’’ss  ddyynnaammiicc  

aaccttiioonn  iinn  tthhiiss  ffiieelldd..  AAnnootthheerr  iissssuuee  iiss  ““eedduuccaattiioonn  ffoorr  ddeemmooccrraaccyy””,,  aaddddrreesssseedd  ffoolllloowwiinngg  tthhee  mmooddeell  ooff  tthhee  pprreevviioouuss  

eexxppeerriieenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  iinnssttiittuuttiioonnss..  GGTTZZ  hhaass  aallssoo  uunnddeerrlliinneedd  tthhee  nneeeedd  ffoorr  AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr  ttoo  jjooiinn  iitt  iinn  

iittss  eeffffoorrttss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  ddiiaalloogguuee  aammoonngg  cciivviilliizzaattiioonnss..  

33  ––  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNAALL  BBUUIILLDDIINNGG    

KKeeeenn  oonn  eennhhaanncciinngg  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  iittss  aaccttiioonn,,  AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr  hhaass  pprroommootteedd  iittss  ssttrroonngg  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  tthhee  

AArraabb  IInnssttiittuuttee  ffoorr  HHuummaann  RRiigghhttss  iinn  tteerrmmss  ooff  pprrooggrraamm  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzaattiioonn..    

IInn  22000088,,  tthhee  CCeenntteerr’’ss  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ssttrruuccttuurree  wwaass  rreevviieewweedd  ((ttoo  mmeeeett  wwoorrkk--rreellaatteedd  rreeqquuiirreemmeennttss)),,  aanndd  tthhee  

CCeenntteerr’’ss  wweebbssiittee  wwaass  ddeevveellooppeedd  

  

  

33..11  ––  RReeiinnffoorrcciinngg  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  tthhee  AArraabb  IInnssttiittuuttee  ffoorr  HHuummaann  RRiigghhttss  

IInn  22000088,,  tthhee  AArraabb  IInnssttiittuuttee  ffoorr  HHuummaann  RRiigghhttss  aanndd  AAll--KKaawwaakkiibbii  DDeemmooccrraaccyy  TTrraannssiittiioonn  

CCeenntteerr  ssttrreennggtthheenneedd  tthheeiirr  ppaarrttnneerrsshhiipp  aatt  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  aanndd  pprroojjeecctt  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

lleevveellss..    

AAss  rreeggaarrddss  pprroojjeecctt  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  tthhee  IInnssttiittuuttee  wwaass  aa  mmaaiinn  ppaarrttnneerr  iinn  mmaannyy  pprroojjeeccttss  

aanndd  aaccttiivviittiieess  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhee  pprroojjeecctt  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  

CCiittiizzeennsshhiipp  MMoovveemmeenntt  iinn  tthhee  AArraabb  RReeggiioonn..  OOtthheerr  iinniittiiaattiivveess  wweerree  uunnddeerrttaakkeenn,,  ooffffeerriinngg  

tthhee  ttwwoo  iinnssttiittuuttiioonnss  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  eexxcchhaannggee  eexxppeerrttiissee  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  tthhee  ssuucccceessss  ooff  tthheeiirr  jjooiinntt  aaccttiioonn..  AAtt  tthhee  

iinnssttiittuuttiioonnaall  lleevveell,,  tthhee  ttwwoo  ppaarrttiieess  ssiiggnneedd  aa  ppaarrttnneerrsshhiipp  aaggrreeeemmeenntt  pprroovviiddiinngg  ffoorr  tthhee  sshhaarriinngg  ooff  hhuummaann  rreessoouurrcceess  

aanndd  aalllloowwiinngg  tthhee  CCeenntteerr  ttoo  uussee  tthhee  ooffffiicceess  ooff  tthhee  IInnssttiittuuttee..  TThhee  aaggrreeeemmeenntt  aaiimmss  aatt  iinnccrreeaassiinngg  ccoooorrddiinnaattiioonn  

bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  iinnssttiittuuttiioonnss  aatt  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnaall,,  llooggiissttiiccaall  aanndd  pprrooggrraamm  ddeevveellooppmmeenntt  lleevveellss..  
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33..22  ––  CChhaannggeess  iinn  tthhee  CCeenntteerr’’ss  mmaannaaggeemmeenntt::  AA  nneeww  ccoommppoossiittiioonn  

  

 



 

 10 

33..33  ––  NNeeww  wweebbssiittee  

GGiivveenn  tthhee  iinnccrreeaassiinngg  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  IInntteerrnneett  aass  aa  ssppaaccee  ffoorr  cciivviill  aaccttiioonn,,  AAll--KKaawwaakkiibbii  DDeemmooccrraaccyy  TTrraannssiittiioonn  

CCeenntteerr  hhaass  iimmpprroovveedd  iittss  wweebbssiittee..  TThhiiss  iimmpprroovveemmeenntt  hhaass  ccoovveerreedd  aallll  tthhee  ccoommppoonneennttss  ooff  tthhee  wweebbssiittee,,  nnaammeellyy  tthhee  

““CCeenntteerr’’ss  PPrreesseennttaattiioonn””,,  ““PPrrooggrraammss””,,  ““TTrraaiinniinngg  aanndd  EExxppeerrttiissee  BBuuiillddiinngg””,,  ““CCeenntteerr  NNeewwss””,,  ““ZZaayyttuunnaa  SSiillvveerr  

AAwwaarrdd””  aanndd  ““LLiibbrraarryy””..  TThhee  lliibbrraarryy  pprroovviiddeess  sscciieennttiiffiicc  rreeffeerreenncceess  ffoorr  ddeemmooccrraaccyy  ttrraannssiittiioonn  aaccttiivviissttss..  TThhee  wweebbssiittee  

aallssoo  iinncclluuddeess  aann  iinntteerraaccttiivvee  ssppaaccee  tthhaatt  eennaabblleess  tthhee  wweebbssiittee  vviissiittoorrss  ttoo  jjooiinn  vviirrttuuaallllyy  tthhee  CCeenntteerr’’ss  pprroojjeeccttss  aanndd  

iinniittiiaattiivveess. 
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44  ––  MMOOBBIILLIIZZAATTIIOONN  OOFF  RREESSOOUURRCCEESS  

TToo  eennssuurree  iittss  iinnssttiittuuttiioonnaall  dduurraabbiilliittyy  aanndd  iittss  ffuullll  iinnddeeppeennddeennccee,,  tthhee  CCeenntteerr  hhaass  ssuubbmmiitttteedd  pprrooppoossaallss  ffoorr  pprroojjeeccttss  ttoo  

aa  nnuummbbeerr  ooff  EEuurrooppeeaann  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddoonnoorrss  aanndd  ffiinnaanncciinngg  iinnssttiittuuttiioonnss..  TThheessee  pprrooppoossaallss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  

aaddoopptteedd  iinn  tthhee  ccoommiinngg  mmoonntthhss..  IImmpplleemmeennttaattiioonn  wwiillll  ssttaarrtt  aatt  tthhee  eenndd  ooff  22000099..  

44..11  ––  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  DDeemmooccrraaccyy  FFuunndd  ((UUNNDDEEFF))::  IInnvvoollvviinngg  cciivviill  ssoocciieettyy  iinn  aa  ddeemmooccrraattiicc  eelleeccttiioonn  pprroocceessss  

AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr  pprrooppoosseedd  aa  pprroojjeecctt  ttoo  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  DDeemmooccrraaccyy  FFuunndd  ((UUNNDDEEFF)),,  wwhhoossee  aaiimm  iiss  ttoo  

iinnvvoollvvee  cciivviill  ssoocciieettyy  iinn  aa  ddeemmooccrraattiicc  eelleeccttiioonn  pprroocceessss  iinn  ffoouurr  sseelleecctteedd  AArraabb  ccoouunnttrriieess  wwhheerree  pprreessiiddeennttiiaall,,  

lleeggiissllaattiivvee  aanndd  mmuunniicciippaall  eelleeccttiioonnss  oorr  rreeffeerreenndduummss  aarree  oorrggaanniizzeedd  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  SSeepptteemmbbeerr  22000099  ––  MMaarrcchh  

22001111;;  tthhuuss  eennaabblliinngg  cciivviill  ssoocciieettyy  ttoo  ppllaayy  aa  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  tthhee  eelleeccttiioonn  pprroocceessss..    

AAss  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  pprroojjeecctt,,  aann  eelleeccttiioonn  mmoonniittoorriinngg  bbooddyy  hhaass  bbeeeenn  sseett  uupp,,  ccoommppoosseedd  ooff  pprroommiinneenntt  ffiigguurreess  ffrroomm  tthhee  

AArraabb  rreeggiioonn,,  ttoo  ppaayy  vviissiittss  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ccoouunnttrriieess  iinn  oorrddeerr  ttoo  eessttaabblliisshh  aa  ccoonnssttrruuccttiivvee  ddiiaalloogguuee  bbeettwweeeenn  tthhee  

aauutthhoorriittiieess  aanndd  llooccaall  cciivviill  ssoocciieettiieess  iinn  tteerrmmss  ooff  eelleeccttiioonn  mmoonniittoorriinngg..  

44..22  ––  FFoouunnddaattiioonn  ffoorr  tthhee  FFuuttuurree::  KKaawwaakkiibbii  DDeemmooccrraaccyy  TTrraannssiittiioonn  CChhaaiirr  

AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr  pprrooppoosseedd  aa  pprroojjeecctt  ttoo  tthhee  ““FFoouunnddaattiioonn  ffoorr  tthhee  FFuuttuurree””,,  eennttiittlleedd  tthhee  ““KKaawwaakkiibbii  DDeemmooccrraaccyy  

TTrraannssiittiioonn  CChhaaiirr””..  TThhee  aaiimm  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  iiss  ttoo  hheellpp  llaauunncchh  tthhee  ddeemmooccrraaccyy  ttrraannssiittiioonn  pprroocceessss  iinn  tthhee  AArraabb  rreeggiioonn,,  

bbyy  ccrreeaattiinngg  aa  ssppaaccee  ffoorr  tthhee  eexxcchhaannggee  ooff  kknnoowwlleeddggee  aanndd  eexxppeerrttiissee  aaccqquuiirreedd  tthhrroouugghh  ddeemmooccrraattiicc  ttrraannssiittiioonn  

eexxppeerriieenncceess  iinn  EEuurrooppee,,  AAffrriiccaa  aanndd  AAssiiaa..    TThhee  pprroojjeecctt  iiss  bbaasseedd  oonn  aa  ppaarrttnneerrsshhiipp  iinniittiiaattiivvee  bbeettwweeeenn  NNGGOOss  aanndd  

uunniivveerrssiittiieess..  TThhiiss  iinniittiiaattiivvee  wwaass  llaauunncchheedd  iinn  22000077  uunnddeerr  tthhee  ssppoonnssoorrsshhiipp  ooff  tthhee  CCeenntteerr..    

TThhee  pprroojjeecctt  iinnvvoollvveess  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  mmeeeettiinnggss  ttoo  ddiissccuussss  ggeennuuiinnee  ddeemmooccrraattiicc  ttrraannssiittiioonn  eexxppeerriieenncceess..    330000  ttoo  

550000  NNGGOO  rreepprreesseennttaattiivveess,,  ppaarrlliiaammeennttaarriiaannss,,  jjoouurrnnaalliissttss,,  aaccaaddeemmiiccss  aanndd  ppoolliittiiccaall  rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  tthhee  sseelleecctteedd  

ccoouunnttrriieess  mmeeeett  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  ddiissccuussssiioonnss,,  iinn  tthhee  pprreesseennccee  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  ffiigguurreess  hhaavviinngg  ppllaayyeedd  aa  ddeecciissiivvee  rroollee  

iinn  ddeemmooccrraattiicc  ttrraannssiittiioonn  iinn  tthheeiirr  rreeggiioonnss..    

44..33  ––  GGeerrmmaann  TTeecchhnniiccaall  CCooooppeerraattiioonn  ((GGTTZZ))::  CCooooppeerraattiioonn  aanndd  ccoonnfflliiccttss  iinn  AAllggeerriiaa  

AAfftteerr  tthhee  ssuucccceessssffuull  eexxppeerriieenncceess  ooff  ccooooppeerraattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  GGeerrmmaann  TTeecchhnniiccaall  CCooooppeerraattiioonn  ((GGTTZZ))  aanndd  AAll  

KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr,,  tthhee  ttwwoo  iinnssttiittuuttiioonnss  aaggrreeeedd  ttoo  eexxppaanndd  tthhiiss  ppaarrttnneerrsshhiipp  ssoo  tthhaatt  iitt  iinnvvoollvveess  llaarrggee--ssccaallee  pprroojjeeccttss..    

TThhee  GGeerrmmaann  TTeecchhnniiccaall  CCooooppeerraattiioonn  pprrooppoosseedd  ttoo  tthhee  EEuurrooppeeaann  CCoommmmiissssiioonn  aa  pprroojjeecctt  iinn  wwhhiicchh  AAll  KKaawwaakkiibbii  

CCeenntteerr  wwoouulldd  aacctt  aass  aa  ppaarrttnneerr  iinn  tthhee  rreeggiioonn..  TThhee  pprroojjeecctt,,  llaabbeelleedd  ““ccoonnfflliiccttss  aanndd  ccooooppeerraattiioonn””,,  aaiimmss  aatt  bbuuiillddiinngg  tthhee  

ccaappaacciittyy,,  aanndd  eennhhaanncciinngg  tthhee  rroollee,,  ooff  cciivviill  ssoocciieettyy  iinn  sseettttlliinngg  ccoonnfflliiccttss  aanndd  aalllleevviiaattiinngg  tthheeiirr  iimmppaacctt  oonn  llooccaall  

ccoommmmuunniittiieess..  IItt  aallssoo  aaiimmss  aatt  ffoosstteerriinngg  tthhee  rroollee  ooff  ccllaassssiiccaall  ccoonnfflliicctt  rreessoolluuttiioonn  mmeecchhaanniissmmss  aass  aa  mmeeaannss  ttoo  

ssttrreennggtthheenn  ccooooppeerraattiioonn  aammoonngg  nnaattiioonnss  aanndd  ttoo  pprroommoottee  ddiiaalloogguuee  aammoonngg  cciivviilliizzaattiioonnss..    

TThhee  pprroojjeecctt  iinncclluuddeess  sseevveerraall  ccoommppoonneennttss,,  iinncclluuddiinngg  aa))  ccoonnfflliiccttss  aanndd  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  lliimmiitteedd  rreessoouurrcceess  iinn  

bboorrddeerr  aarreeaass;;  aanndd  bb))  ccoonnfflliicctt  rreessoolluuttiioonn  mmeecchhaanniissmmss  bbeettwweeeenn  tthhee  jjuuddiicciiaall  iinnssttiittuuttiioonn  aanndd  ttrraannssiittiioonnaall  jjuussttiiccee..  TThhiiss  

pprroojjeecctt  wwiillll  bbee  llaauunncchheedd  iinn  MMoorrooccccoo,,  AAllggeerriiaa,,  MMaauurriittaanniiaa,,  JJoorrddaann,,  PPaalleessttiinnee,,  EEggyypptt  aanndd  YYeemmeenn  oovveerr  aa  ppeerriioodd  

eexxcceeeeddiinngg  tthhrreeee  yyeeaarrss..    

44..44  ––  SSppaanniisshh  AAggeennccyy  ffoorr  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCooooppeerraattiioonn::  FFiieelldd  vviissiitt  bbyy  cciivviill  ssoocciieettyy  rreepprreesseennttaattiivveess    

AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr  ssttaarrtteedd  tthhee  pprreelliimmiinnaarryy  ccoonnttaaccttss  wwiitthh  tthhee  SSppaanniisshh  AAggeennccyy  ffoorr  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCooooppeerraattiioonn,,  

wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  eessttaabblliisshhiinngg  aa  sshhoorrtt--tteerrmm  pprroojjeecctt  ffoorr  bbuuiillddiinngg  tthhee  ccaappaacciittiieess  ooff  cciivviill  ssoocciieettyy  lleeaaddeerrss  iinn  aa  nnuummbbeerr  ooff  

NNoorrtthh  AAffrriiccaann  ccoouunnttrriieess..  TThhee  pprroojjeecctt  iinnvvoollvveess  aa  ffiieelldd  vviissiitt  bbyy  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  ttoo  aa  nnuummbbeerr  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  

cceenntteerrss  iinn  SSppaaiinn  aaccttiinngg  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  ddeemmooccrraaccyy,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  ttrraannssffeerr  tthheeiirr  eexxppeerriieenncceess  ttoo  tthheeiirr  ccoouunnttrriieess..  
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55  ––  KKAAWWAAKKIIBBII  CCEENNTTEERR’’SS  AACCTTIIOONN  IINN  TTHHEE  NNEEAARR  FFUUTTUURREE  

AAfftteerr  ssuucccceeeeddiinngg,,  iinn  22000088,,  iinn  iimmpplleemmeennttiinngg  iittss  sscchheedduulleedd  pprroojjeeccttss  aanndd  iinn  bbuuiillddiinngg  ssttrraatteeggiicc  ppaarrttnneerrsshhiippss,,  AAll  

KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr  wwiillll,,  iinn  22000099,,  ppuurrssuuee  iittss  aaccttiioonn,,  eessppeecciiaallllyy  aass  rreeggaarrddss    tthhee  ““AArraabb  CCiittiizzeennsshhiipp  MMoovveemmeenntt””  

((oorrggaanniizziinngg  aa  mmeeeettiinngg  oonn  cciivviill  ssoocciieettyy  aalllliiaannccee  ssttrraatteeggyy,,  ccaammppaaiiggnn  llaauunncchhiinngg,,  ffiieelldd  vviissiittss……)),,  tthhee  ““gguuiiddiinngg  

pprriinncciipplleess  ffoorr  cciivviill  ssoocciieettyy  aaccttiioonn””  ((ffiieelldd  ssttuuddiieess,,  nnaattiioonnaall  mmeeeettiinnggss,,  ……)),,  aanndd  tthhee  ““ttrraannssiittiioonnaall  jjuussttiiccee””  pprroojjeecctt  

((mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  AArraabb  wwoorrkkiinngg  ggrroouupp,,  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aaccttiioonn  ppllaann,,  ……))..    

MMoorreeoovveerr,,  aaccttiioonn  wwiillll  bbee  llaauunncchheedd,,  iinn  mmiidd--22000099,,  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  nneeww  pprroojjeeccttss  pprrooppoosseedd  bbyy  tthhee  CCeenntteerr  ttoo  ddoonnoorr  

iinnssttiittuuttiioonnss..  TThhee  CCeenntteerr  wwiillll  aallssoo  eennddeeaavvoorr  ttoo  ffuurrtthheerr  ccoonnssoolliiddaattee  iittss  ppoossiittiioonn  aanndd  rroollee  iinn  tthhee  rreeggiioonn,,  tthhrroouugghh  

bbuuiillddiinngg  nneeww  ppaarrttnneerrsshhiippss  aanndd  aalllliiaanncceess  aatt  tthhee  AArraabb  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  lleevveellss..    

PPrreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  KKaawwaakkiibbii  DDeemmooccrraaccyy  TTrraannssiittiioonn  CCeenntteerr  

AAll--KKaawwaakkiibbii  DDeemmooccrraaccyy  TTrraannssiittiioonn  CCeenntteerr  iiss  aa  tteecchhnniiccaall  nnoonn--ggoovveerrnnmmeennttaall  rreeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonn,,  ssppeecciiaalliizzeedd  iinn  

ttrraannssffeerrrriinngg  kknnoowwlleeddggee,,  sshhaarriinngg  eexxppeerriieenncceess  aanndd  bbuuiillddiinngg  ccaappaacciittiieess  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  ddeemmooccrraattiicc  ttrraannssiittiioonn..  TThhee  

CCeenntteerr  wwaass  ffoouunnddeedd  oonn  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  ppaarrttnneerrsshhiipp  bbeettwweeeenn  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  eexxppeerrttss  iinn  tthhee  AArraabb  rreeggiioonn  aanndd  tthhee  

MMiiddddllee  EEaasstt..    

AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr  wwaass  ooffffiicciiaallllyy  ffoouunnddeedd  iinn  AAmmmmaann,,  JJoorrddaann  oonn  JJuunnee  1155,,  22000066,,  ffoolllloowwiinngg  tthhee  ffiirrsstt  mmeeeettiinngg  ooff  

tthhee  CCeenntteerr’’ss  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  uunnddeerr  tthhee  cchhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  HHRRHH  PPrriinnccee  HHaassssaann  IIbbnn  TTaallaall..  AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr  

wwaass  eessttaabblliisshheedd  aafftteerr  ttwwoo  yyeeaarrss  ooff  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aanndd  ccoonnssuullttaattiioonn,,  wwiitthh  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  

eexxppeerrttss  aanndd  aaccttiivviissttss..    AAnn  eexxppeerrtt  mmeeeettiinngg  pprreecceeddeedd  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess’’  mmeeeettiinngg,,  bbrriinnggiinngg  ttooggeetthheerr  pprroommiinneenntt  

AArraabb  eexxppeerrttss  iinn  ddeemmooccrraattiicc  ttrraannssiittiioonn..  TThheessee  mmeeeettiinnggss  wweerree  hheelldd  aatt  tthhee  iinnvviittaattiioonn  ooff  tthhee  AArraabb  IInnssttiittuuttee  ffoorr  HHuummaann  

RRiigghhttss  aanndd  AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr  ccoooorrddiinnaattiioonn  bbooaarrdd,,  aanndd  uunnddeerr  tthhee  ppaattrroonnaaggee  ooff  ““MMaajjlliiss  EEll  HHaassssaann””..  

SSiinnccee  iittss  ccrreeaattiioonn,,  AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr  hhaass  ddeeffiinneedd  iittss  mmeetthhooddss  ooff  aaccttiioonn  aanndd  ttyyppeess  ooff  aaccttiivviittyy  wwhhiicchh  iinncclluuddee  ::  

oorrggaanniizziinngg  ssppeecciiaalliizzeedd  ttrraaiinniinngg  sseessssiioonnss,,  iimmpplleemmeennttiinngg  pprrooggrraammss  aanndd  ppllaannss  ooff  aaccttiioonn,,  pprroovviiddiinngg  eexxppeerrttiissee  iinn  tthhee  

ffiieelldd  ooff  ddeemmooccrraattiicc  ttrraannssiittiioonn,,  oorrggaanniizziinngg  aaccaaddeemmiicc  sseessssiioonnss,,  oorrggaanniizziinngg  ccoonnffeerreenncceess  aanndd  wwoorrkksshhooppss,,  ccoonndduuccttiinngg  

ssppeecciiaalliizzeedd  rreesseeaarrcchh  aanndd  ssttuuddiieess,,  oorrggaanniizziinngg  ssttuuddyy  vviissiittss  aanndd  eexxcchhaannggee  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  ssppeecciiaalliizzeedd  iinntteerrnnaattiioonnaall  

iinnssttiittuuttiioonnss,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  ttrraannssllaattiinngg  aanndd  ppuubblliisshhiinngg  aaccttiivviittiieess..  

OObbjjeeccttiivveess::  

AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr  aaiimmss  aatt  eennhhaanncciinngg  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  AArraabb  cciivviill  ssoocciieettiieess  ttoo  tthhee  pprroocceessss  ooff  ddeemmooccrraattiizzaattiioonn,,  

wwhhiicchh  wwoouulldd  ccoonnssoolliiddaattee  nnaattiioonnaall  ssoovveerreeiiggnnttyy  aanndd  pprroommoottee  ggoooodd  ggoovveerrnnaannccee  bbaasseedd  oonn  ssoocciiaall  jjuussttiiccee,,  eeccoonnoommiicc  

ddeevveellooppmmeenntt,,  ggeennddeerr  eeqquuaalliittyy,,  llaarrggee  ppooppuullaarr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg,,  rruullee  ooff  llaaww  aanndd  rreessppeecctt  ffoorr  hhuummaann  

rriigghhttss,,  pprrootteeccttiioonn  ooff  iinnddiivviidduuaall  aanndd  ppuubblliicc  ffrreeeeddoommss,,  ttrraannssppaarreennccyy,,  ppeeaacceeffuull  aalltteerrnnaattiioonn  ooff  ppoowweerr,,  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  

aanndd  eeffffiicciieenntt  ppeerrffoorrmmaannccee..  

AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr  aaiimmss  aatt  mmeeeettiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  oobbjjeeccttiivveess::  

11..  SSpprreeaaddiinngg  ddeemmooccrraattiicc  ccuullttuurree  aanndd  pprraaccttiicceess  tthhrroouugghh  ddiiaalloogguuee  aanndd  ppeeaacceeffuull  iinntteerraaccttiioonn;;  

22..  BBuuiillddiinngg  llooccaall  hhiigghh--lleevveell  ccaappaacciittiieess  aanndd  eexxppeerrttiissee  iinn  ddiiaaggnnoossiinngg,,  aaccccoommppaannyyiinngg  aanndd  ffrraammiinngg  ddeemmooccrraattiicc  

ttrraannssiittiioonnss,,  aanndd  ddeevveellooppiinngg  aalltteerrnnaattiivveess;;  

33..  EEnnccoouurraaggiinngg  ddiiaalloogguuee  bbeettwweeeenn  ppoolliittiiccaall  ddeecciissiioonn--mmaakkeerrss  aanndd  cciivviill  ssoocciieettyy  aaccttoorrss  aabboouutt  ddeemmooccrraattiicc  

ttrraannssiittiioonn  iissssuueess,,  wwhhiillee  rreessppeeccttiinngg  ddiiffffeerreenntt  ooppiinniioonnss;;  

44..  SSttiimmuullaattiinngg  eexxcchhaannggee  aanndd  ttrraannssffeerr  ooff  eexxppeerrttiissee  aanndd  ccooooppeerraattiioonn  bbeettwweeeenn  eexxppeerrttss,,  cciivviill  ssoocciieettyy  

rreepprreesseennttaattiivveess  aanndd  ppoolliittiiccaall  aaccttoorrss  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  ddeemmooccrraattiicc  ttrraannssiittiioonn  aatt  tthhee  AArraabb  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  

lleevveellss..   

BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  



 

 13 

AAll  KKaawwaakkiibbii  CCeenntteerr  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  hhaass  aa  uunniiqquuee  ccoommppoossiittiioonn  tthhaatt  ggiivveess  iitt  tthhee  nneecceessssaarryy  lleeggiittiimmaaccyy  aanndd  

ssuuppppoorrtt  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  CCeenntteerr’’ss  oobbjjeeccttiivveess..  TThhee  BBooaarrdd  iinncclluuddeess  pprroommiinneenntt  AArraabb  ffiigguurreess  kknnoowwnn  ffoorr  tthheeiirr  rroollee  iinn  

pprroommoottiinngg  ddeemmooccrraaccyy  aanndd  aanncchhoorriinngg  hhuummaann  rriigghhttss  pprriinncciipplleess  iinn  tthhee  AArraabb  rreeggiioonn..  TThhee  BBooaarrdd  mmeemmbbeerrss  aarree::  

  HHRRHH  PPrriinnccee  HHaassssaann  IIbbnn  TTaallaall,,  JJoorrddaann  

  HHEE  SSaaddiiqq  AAll--MMaahhddii,,  FFoorrmmeerr  PPrriimmee  MMiinniisstteerr,,  SSuuddaann  

  MMss..  LLeeiillaa  CChhaarraaff,,  Senator and former Minister of Culture and Information,,  JJoorrddaann  

  DDrr..  TTaayyeebb  BBaaccccoouucchhee,,  PPrreessiiddeenntt  ooff  tthhee  AArraabb  IInnssttiittuuttee  ffoorr  HHuummaann  RRiigghhttss,,  TTuunniissiiaa  

  PPrr..  AAllii  DDjjeerrrrii,,  eeddiittoorr--iinn--cchhiieeff  ooff  EEll--KKhhaabbaarr  nneewwssppaappeerr,,  AAllggeerriiaa  

  DDrr..  MMoohhaammeedd  OOuujjaarr,,  FFoorrmmeerr  MMiinniisstteerr  ooff  HHuummaann  RRiigghhttss,,  MMoorrooccccoo  

  MMrr..  AAbbdd  JJoommaaaa  KKaabbiissssii,,  QQaattaarr  UUnniivveerrssiittyy  

  MMrr..  AAbbddeell  WWaahhaabb  BBaaddrraakkhhaannee,,  eeddiittoorr--iinn--cchhiieeff  ooff  AAll--JJaazzeeeerraa  nneewwssppaappeerr,,  LLeebbaannoonn  

  DDrr..  SSaaaadd  EEddddiinnee  IIbbrraahhiimm,,  PPrreessiiddeenntt  ooff  IIbbnn  KKhhaalldduunn  CCeenntteerr  ffoorr  DDeevveellooppmmeenntt  SSttuuddiieess  

  DDrr..  HHuuddaa  SShhaallaaqq,,  CCiivviill  AAccttiioonn  CCoommmmiitttteeee,,  LLeebbaannoonn  

  PPrr..  MMoohhsseenn  MMaarrzzoouukk,,  FFoouunnddeerr  ooff  tthhee  KKaawwaakkiibbii  DDeemmooccrraaccyy  TTrraannssiittiioonn  CCeenntteerr,,  aanndd  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr  

ooff  tthhee  AArraabb  DDeemmooccrraaccyy  FFoouunnddaattiioonn..  

 


