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 في هذا العدد

 الشبكة أخبار
هذه وذلك في اطار خطة تعاون مع  (IBPللموازنات ) الدولية والشراكةعقد شراكة جديدة بين شبكة املساءلة االجتماعية 

تتبع املوارد خاصة فيما يخص بالسبع دول العربية االعضاء من جانب الشبكة  الشراكة في الدورة الثانية لبناء القدرات

عقدت شراكتين خالل العام والنصف وبهذا تكون الشبكة قد  IBP٬والتي هي من اختصاص  املالية واملوازنات املخصصة

يمكنكم  IBPمن املعلومات عن  ملعرفة املزيد مع الجامعة االمريكية بالقاهرة.قد عقدت فالشراكة االولى كانت  ٬املاضيين

    http://internationalbudget.orgاستخدام هذا الرابط: 

 اإلنسان حقوق  لدراسات عمان ومركز الشبكة بين الشراكة اتفاقية على التوقيع تم

 املبادرة ،العربي بالعالم االجتماعية املساءلة لشبكة الصغيرة املنح مكون  أنشطة ضمن

 املنح برنامج ضمن وتعتبر  الدينية، املحاكم في التقاض ي بطء ظاهرة من الحد إلى تهدف

 وهي املجتمعي التقييم بطاقات منهجية تطبيق خاللهما من سيتم والتي بالشبكة الخاص

 في القضاة جهاز مساعدي عمل تحسين تستهدف والتي االجتماعية املساءلة أدوات أحد

 موظفو املبادرة وتستهدف. الشهود استدعاء وآليات والخبراء املحضرين عمل تحسين خاص وبشكل عمان، في الدينية املحاكم

 األردني الشفافية مركز املبادرة تنفيذ في ويشارك املحكمة لدى القضائية الدعاوى  وأصحاب واملحامين الدينية املحاكم

  http://www.achrs.org. شهور  8 وتستمر اإلنسان لحقوق  عمان منتدى وجمعية

 شهراملساءلة االجتماعية في 

لنشرة االخبارية الدورية لشبكة املساءلة ا

  االجتماعية بالعالم العربي

  (15)      عدد

 مايو     شهر

  عقد شراكة جديدة بين شبكة املساءلة االجتماعية

 .(IBPللموازنات ) الدولية والشراكة

 ومركز الشبكة بين الشراكة اتفاقية على التوقيع تم 

 .اإلنسان حقوق  لدراسات عمان

 وجمعية باألردن املجتمعي التطوير جمعية من كل بدأت 

 املنح برنامج ضمن أنشطتهما بتنفيذ بلبنان بيتي أوبرج

 الخاص بالشبكة.

 في الحق اطار في البيئية للحقوق  حابي مركز أعد: مصر 

 .للمواطنين تتيح خريطة املعلومات على الحصول 

 تدريبية ورشة" أفضل الحياة جمعية" نظمت: مصر 

 وقيادات لرؤساء" االجتماعية املساءلة فى حقي" بعنوان

 .سويف بني بمحافظة  التنفيذية األجهزة

 للتدوين يوما املعلومات تداول  حرية برنامج ينظم: مصر 

 لالتصاالت. العالمي اليوم بمناسبة

 األولية الصحية الرعاية قطاع فى الحوكمة تقييم: مصر 

 الفيوم بمحافظة

 الصندوق  مع بالتعاون  الدولية كير هيئة مصر: قامت 

 بمشروع التعريفي بتنظيم اللقاء للتنمية االجتماعي

 للتشغيل العاجل بالبرنامج االجتماعية املساءلة دمج"

 ."العمالة كثيف
 قطاعات لدعم مبادرات يطلقون  سيئون  شباب: اليمن 

 .املديرية في والبيئة والتعليم الصحة
 املؤتمر في يشارك األردني الشفافية مركز: االردن 

 املفتوحة. الحكومة لشراكة اإلقليمي
 لتأمين لعربيا لعالما في لالمركزيةاتعزيز ورةضر 

 .تلخدماا

 ميثاق على تدريبيا دليال الشفافية منظمة اعدت 

 .العام للمشتريات( Integrity Pact) النزاهة

http://internationalbudget.org/
http://www.achrs.org/
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 أنشطتهما بتنفيذ بلبنان بيتي أوبرج وجمعية باألردن املجتمعي التطوير جمعية من كل بدأت

 من سيتم والتي العربي بالعالم اإلجتماعية املساءلة بشبكة الخاص املنح برنامج ضمن

 والتي اإلجتماعية_املساءلة   أدوات أحد وهي املجتمعي التقييم بطاقات منهجية تطبيق خاللهما

 األخري  واملبادرة دبيان بلبنان بكفر صحي مستوصف في الصحة قطاعي تحسين تستهدف

      عمان باالردن. في إعدادية مدرسة في التعليم قطاع تستهدف

 اعضاء الشبكةالدول  أخبار 
 واملنظمات للمواطنين تتيح خريطةفي اطار الحق في الحصول على املعلومات  البيئية للحقوق  حابي مركز أعد: مصر

 بتوزيع يتعلق فيما الشكاوى  وإرسال منها والتحقق املعلومات إلى الوصول  سهولةمن اجل  والباحثين والنشطاء املعنية األهلية

 املعنية الجهات مع واملسائلة املشاركة من ينبهدف التمك ةللدول عامة موازنة اخر فى الصحى والصرف الشرب مياه استثمارات

  الخريطة.واليكم  ٬آمن صحى وصرف نقية شرب مياه الى الوصول  فى املواطنين حقوق  عن والدفاع

 املساءلة فى حقي" بعنوان تدريبية ورشة" أفضل الحياة جمعية" نظمتمصر: 

 بني مراكزفي  بمحافظة بني سويف  التنفيذية األجهزة وقيادات لرؤساء" االجتماعية

 الذى" املدنية واملشاركة الحوكمة" برنامج ضمن وذلك املدينة، وإهناسيا والفشن سويف

" الحكومةو  املواطن" العالقة طرفي لتأهيل الدولية كير هيئة مع بالشراكة الجمعية تنفذه

  الجميع؛ مصلحة فى تصب التى املجتمعية املساءلة وأهداف معايير على
 
 لتأثيرها نظرا

 رؤساء وبحضور  سويف، بني مؤتمرات بمركز وذلك .بالدولة والخدمية التنفيذية باألجهزة اإلدارى  القرار اتخاذ فى الكبير

 إلي تهدف التدريبية الورشة .للمحافظة والخدمى التفيذي بالجهاز املختلفة والقطاعات اإلدارات ومديري  والقري  املراكز

 على الحصول  فى املواطن وحق اإلجتماعية، للمساءلة كأداة املواطن بميثاق التنفيذية واألجهزة الحكومية الجهات تعريف

 الوحدات والرياضة، الشباب الصحة، التعليم،" املجاالت جميع فى املقدمة الخدمة جودة تحسين بهدف تمييز، دون  املعلومة

 "الشرب مياه املحلية،

 إلى 61 منوذلك خالل الفترة  ،لالتصاالت العاملي اليوم بمناسبة للتدوين يوما املعلومات تداول  حرية برنامج ينظممصر: 

 االتصاالت، وعالم املعلومات مجتمع ماهية حول  حوار فتح بهدف «املعلومات ومجتمع االتصاالت» عن للتدوين أياما مايو 68

 التدوينات موقع على "مجتمع_املعلومات" اسم تحت التدوين يوم ويأتي .واألفراد املختلفة للمجموعات بالنسبة وأهميتهم

، الراهن الوضع للنقاش يطرح «بوك فيس» االجتماعي التواصل وموقع ،«تويتر» القصيرة
 
 رقمية فجوة بوجود يتعلق فيما دوليا

 تواجهها التي واملشكالت مصر في املعلومات مجتمع على طرأ ما أهم يتناول  كما النامية، والدول  املتقدمة الدول  بين

 املصدر .التشريعية أو األمنية التضييقات سواء االتصاالت،

 مؤشرات بناء فكرة االجتماعي العقد مركز يتبنى : الفيوم محافظةب األولية الصحية الرعاية قطاع فى الحوكمة تقييممصر: 

 والرعاية األساس ي، التعليم: وهي أساسية قطاعات ثالثة في الحوكمة وتقييم قياس على قادرة

ا االجتماعي العقد مركز أطلق اإلطار هذا فيو ،الصحي والصرف واملياه األولية، الصحية  إصدار 

ا  التقرير هذا ويهتم. الثالثة القطاعات هذه في الحوكمة لتقييم تقارير سلسلة ضمن يأتي جديد 

 الحوكمة مبادئ من مبدأ لكل بالنسبة األولية الصحية الرعاية قطاع أداء على الضوء بإلقاء

 ،(الفساد ومكافحة واملساءلة واالستجابة والعدالة والشفافية واملشاركة والفعالية الكفاءة)

http://watermap.hcer.info/
http://www.shabakaonline.net/technology/118337.html


3 
 

 أداء تحسينل واملقترحات الحلول  بعض إيجاد ومحاولة القطاع منها يعاني التي املشكالت أهم تعريف إلى التقرير ويهدف

 املبادئ بعض هناك أن إلى القطاع هذا في الحوكمة تقييم خلص وقد .للمواطنين املقدمة الخدمة تحسين وبالتالي القطاع،

ا منخفضة مؤشرات على حصلت أخرى  مبادئ هناك بينما مرتفعة مؤشرات سجلت التي  املساءلة والشفافية ومن بينها جد 

ا يتطلب مما املشاركة،و  ا مجهود   وضع ضرورة على التقرير أكد كما األولية، الصحية الرعاية قطاع في الحوكمة لتحسين كبير 

 وفعال دقيق نظام وضع إلى باإلضافة القطاع، هذا في املختلفة الحوكمة مبادئ تفعيل تضمن واضحة ومعايير بروتوكوالت

 تقديم أثناء العاملين وواجبات بحقوق  املستمرة التوعية عن فضال الخدمة، تقديم مجال في دوري بشكل الحوكمة لتقييم

 املصدر - التقرير. عليها الحصول  أثناء واملواطنين الخدمة،

 دمج" بمشروع التعريفي اللقاءبتنظيم  أسيوط مكتب للتنمية االجتماعي الصندوق  مع بالتعاون  الدولية كير هيئة مصر: قامت

 إجراءات بدء عن اإلعالن اللقاء ويتضمن لإلعالم النيل بمركز " العمالة كثيف للتشغيل العاجل بالبرنامج االجتماعية املساءلة

  التطوع في الراغبة الشباب ومراكز املصرية األهلية واملؤسسات للجمعيات التسجيل

 تدخالت قيمة تعزيز إلى يهدف املشروع أن ويذكر املشروع، تنفيذ في للمشاركة

 واملجتمع املواطن إشراك طريق عن العمالة كثيف للتشغيل العاجل البرنامج وأنشطة

 وآليات مفهوم تطبيق خالل من ،وذلك واألهلية الحكومية املشروعات تنفيذ متابعة في

 بين املشترك والعمل للتواصل أطر وضع على املشروع يعمل ااإلجتماعي. كم املساءلة

 يضم عامليا اتحادا الشباب مراكز في ممثل املحلى واملجتمع للبرنامج املنفذة األطراف

ا تعمل وطنية منظمة عشرة اثنتي  999 عن يزيد ما ونفذت الفقر، على للقضاء سوي 

ا  فقرا األكثر املجتمعات في شخصا مليون  88 إلى بخدماتها لتصل ، بلدا 88في مشروع 

 املصدر .العالم في

نفذ مركز الدراسات واإلعالم  ٬شباب سيئون يطلقون مبادرات لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبيئة في املديريةاليمن: 

االقتصادي بالتعاون مع بعثة االتحاد األوروبي في اليمن و بالشراكة مع مؤسسة 

محافظة حضرموت حول بالشباب الديمقراطي ورشة عمل لشباب مديرية سيئون 

أوضح محمد  وفي افتتاح الورشة  "تعزيز قدرات الشباب في دعم التنمية املحلية".

االضطالع بأدوارهم  أن على الشباب يع بمركز اإلعالم االقتصاديفرحان مدير املشار 

األساسية املتمثلة في تحليل املشكالت وتحديد االحتياجات باإلضافة إلى الرقابة 

والتقييم والتوعية واملناصرة، بغرض املساهمة الفاعلة في التنمية املحلية في 

دي من خاللها الشباب أدوارهم والعمل على تحديد آلية التنظيم التي سيؤ  ٬مجتمعاتهم

دور الشباب في خدمة مجاالت التنمية في مديرية سيئون موضحا بأنه ال يمكن  وأشار إلى أهمية  في تعزيز التنمية املحلية.

الحديث عن أي تنمية دون أن يمارس الشباب دورهم في اإلسهام في خدمة التنمية. وقد ناقش املشاركون في الورشة أولويات 

كما أطلق املشاركون ثالث مبادرات  ٬وقاموا بتحديد ثالث قضايا تنموية واملتمثلة بالبيئة والتعليم والصحة ٬ة في املديريةالتنمي

أتفق املشاركون في ختام الورشة على أن تعمل كل مبادرة على مشروعين أساسين و  مستقلة لدعم القضايا التنموية الثالث.

 العمل في املبادرات لخدمة مجاالت التنمية. ءقاموا بوضع خطة أولوية لبدكما  ،القضايا الثالثلة املقبلة لخدمة خالل املرح

من القيادات الشبابية والنسائية في مديرية سيئون  83 بهاشارك التي أدارها الخبير لبيب شائف و وتأتي هذه الورشة 

محافظات يمنية، ويهدف  5عثة االتحاد األوروبي في مشروع أصوات الشباب والنساء الذي ينفذه املركز بالتعاون مع ب ضمن

http://socialcontract.gov.eg/BackEnd/upload/scall/Files/346/Governance%20assessment%20in%20the%20primary%20health%20care%20sector%20-%20the%20province%20of%20Fayoum-s.pdf
http://socialcontract.gov.eg/front/ar/scnew/details.aspx?sc_id=2137
http://elgornal.net/news/news.aspx?id=4811283
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املجالس املحلية على املستوى املحلي تعزيز التواصل بين املؤثرين االجتماعيين من الشباب والنساء واملنظمات وأعضاء  إلى

 لتعزيز الالمركزية واالستجابة الحتياجات وأولويات الشباب والنساء.

 الحكومة شراكة سكرتاريا من بدعوة املفتوحة الحكومة لشراكة اإلقليمي املؤتمر في يشارك األردني االردن: مركز الشفافية

 من وباحث خبير مائتي من أكثر شارك وقد املدني، املجتمع ملؤسسات املفتوح اليوم حضر كما اإليرلندية، والحكومة املفتوحة

 حضره الذي اإلقليمي اإلجتماع في املركز شارك كما .اليوم هذا في وتونس األردن ومن أوروبا دول  من مدني مجتمع مؤسسات

 خطط مراجعة تمت حيث املدني، املجتمع مؤسسات من ومختصين وباحثين وخبراء األوروبية الحكومات من مسؤولين

 امع في برازيليا مؤتمر إلى قدمت التي الشراكة في األعضاء األوروبية الدول  حكومات

 املجتمع مؤسسات من املختصين الباحثين أعده الذي الظل تقرير خالل من 2362

 لم التي وتلك تحقيقها تم التي اإللتزامات إلى اإلستماع تم حيث الدول، هذه في املدني

 مركز رئيس عجيالت، هيلدا السيدة قدمتو  .الظل تقرير في وردت كما تحقيقها يتم

 اإلقليمي، اإلجتماع لدى األردنية الحكومة ممثل السفير، لسعادة األردني الشفافية

 حول  مناقشاتها ببدء الحكومة جدية مدى وعن وتوصياته، الظل تقرير في ورد ما بتنفيذ الحكومة جدية مدى عن إستفسار

 الحصول  في الحق بضمان األردن إلتزام حول  عمل ورقة قدمتكما  ،اإلستخراجية الصناعات شفافية مبادرة إلى اإلنضمام

 حرية على نصوصه في أكد الذي األردني الدستور  إلى تطرقت حيث والتطبيقات، التشريعات بين مقارنة وعمل املعلومات على

 النشر وقانون  املعلومات، إلى الوصول  بحق املعنية الدولية واملواثيق اإلتفاقيات وعلى املعلومات، وحرية اإلعالم وحرية التعبير

 والباحثين املواطنين تواجه التي التحديات إلى وأشارت املعلومات، على الحصول  في الحق ضمان وقانون  واملطبوعات

 تتضارب والتي القانونية النصوص بعض تتضمنتها التي القيود بسبب املعلومات على الحصول  في املدني املجتمع ومؤسسات

  املصدر .الدولية واملواثيق اإلتفاقيات نصوص مع

 دراسات
 دول  خمس شملت سةدرا تساراللد للبنانيا لمركزا دقا  :تلخدماا لتأمين لعربيا لعالما في لالمركزيةاتعزيز ورةضر

 مية الالمركزية في اطار التحول الديمقراطيوتوضح هذه الدراسة مدى اه ليمنوا تونسو بلمغروا نلبناو ردنألا هي عربية

 تخدما توفير نضماو ،لمحليةا لسياسيةا كةرلمشاا لتحسينو ،طيةالديمقرا لتوطيد ساسيةأ ةكيزر لالمركزيةا عتبرتف

 ىلقوا نشأتهاأ لتيا انلبلدا فمعظم. ىألخرا لمناطقا في هااسو عن لفةمتخ لعربيا لعالما في لالمركزيةا التز ال. فضلأ

 نسبة هي طيةالديمقرا مظاهر زبرأ لعل .الألحوا حسنأ في لالحصريةا هادتسو أو لمركزيةا ةشديد التز ال يةرالستعماا

 جهاإدرا سيتم أو لالمركزيةا إدراج تم ،لعربيا لعالما في لحاصلةا طيةالديمقرا تلتحوالا معو. لةولدا ىلد لالمركزيةا

 كةرلمشاوا طيةالديمقرا تعزيزل الأو :لالمركزيةا ءساإر في لرغبةا وراء نسببا يوجدو. إلصالحيا لألعماا ول علىجد قريبا

 الدراسة .فضلأ تنموية نتائج لىإ اتلقائي تفضي النها ثانيا ؛لمحليةا ون لشؤا إدارة في

 قوية أداة هو النزاهة ميثاق : للمشتريات العام (Integrity Pact) ميثاق النزاهةدليال تدريبيا على  منظمة الشفافيةاعدت 

يما يخص التعاقدات ف الفساد مكافحة في املدني واملجتمع والشركات اتالحكوم ملساعدة الدولية الشفافية منظمة وضعتها

 مع عاقدتلل العروض مقدمي وجميع'( السلطة)' حكومية وكالة أو حكومة بين اتفاق تشمل التي العملية نع بارةع وهو. العامة

 قبول  أو طلب وا عرض او دفعكال الجانبين لن يقبال التي بموجبها ان  والواجبات الحقوق  امليثاق حدديو  العام، القطاع

 مستقل مراقبيتتبع عملية تنفيذ امليثاق و . العقد على للحصول  املنافسينمع  العروض مقدمي من اي تواطأي ولن ؛الرشاوى 

http://www.gerasanews.com/index.php?page=article&id=145064
http://www.lcps-lebanon.org/publications/1400750409-policy_brief_11_lcps.pdf
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 عملية في املصلحة أصحاب لجميع رقابةو  شفافية يجلب لتعاقد مماا بروتوكول  بموجب األطراف جميع التزامو  احترام يضمن

 داخل دافعينوامل القادة مساعدة منظمة الشفافية الدولية هدفت ،دليل هذا خالل ن م. الجمهور  إلى السلطة من التعاقد

 هو الدليل هذا. العالم أنحاء جميع في العامة املقاوالت مجال في الفساد على التغلب على العزم عقدوا الذين حكوماتهم

 وأفكار بأدوات وتزويدهم عن ميثاق النزاهة العامة الشراء عملياتملختصين با الحكوميين املسؤولين عرفيل عملي تدريب

 املصدر - الدليل .هلتطبيق

 مسابقة
 

التي تفوم بتنظيمها مؤسسة  املواطن الشباب األعمال ريادة تم االعالن عن مسابقة

غوي للسالم وتركز املسابقة على الرواد الشباب اللذين يعملون على احداث تغييرات 

ملعرفة  .2014-06-30ايجابية في مجتمعاتهم. واملوعد النهائي للتقديم على املسابقة 

 .الرابطيمكنكم استخدام هذا  لمسابقةتفاصيل عن كيفية التقدم ل

  عن النشرة
هيى نشرة دورية الكترونية تصدرها شبكة املساءلة االجتماعية بالعالم العربي وتضم االخبار عن نشرة املساءلة االجتماعية في شهر 

املعلومات وشفافية املوازنات وحرية تكوين الجمعيات ومراقبة املساءلة االجتماعية ومحاور الشبكة االربع وهي الحق في الحصول على 

 وتقييم تقديم الخدمات العامة.

 

املساءلة االجتماعية  تعمل لتدعيمهي الشبكة اإلقليمية األولى في العالم العربي التي شبكة املساءلة االجتماعية بالعالم العربي 

وهم على وجه العالم العربي، في  م مفاهيم وآليات املساءلة االجتماعيةوتستهدف كافة األطراف الواجب تفاعلها إلنجاح وتعمي

مصر بتنفيذ اولى مشاريع الشبكة ماملمول  –الخصوص الحكومة واملجتمع املدني واالعالم والقطاع الخاص.تقوم هيئة كير الدولية 

 من قبل البنك الدولي.

 

املساءلة االجتماعية، وتطوير وبناء قدرات أعضاءها حول مفاهيم التعريف ورفع الوعي بمفاهيم وممارسات تهدف الشبكة إلى 

وأدوات املساءلة االجتماعية على املستوى القطري واإلقليمي، وإدارة برنامج للمنح واملبادرات لتطبيق أدوات املساءلة االجتماعية، 

ء الشبكة والجهات املعنية على املستوى القطري وتصميم وإدارة نظام متكامل لتعزيز التواصل وتبادل املعلومات والخبرات بين أعضا

  واإلقليمي والدولي.

 برجاء التواصل معنا على البريد االلكتروني للسكرتاريا التنفيذيملزيد من املعلومات 

  AW.info@egypt.care.org-ANSA   

 
www.ansa-aw.net 

  
ANSAArabWorld 

            

  
@ANSAAW 

    

 

 

http://issuu.com/transparencyinternational/docs/2013_integritypactguide_en?e=2496456/7491429
http://www.transparency.org/whatwedo/pub/integrity_pacts_in_public_procurement_an_implementation_guide
http://www.for9a.com/?p=8738
mailto:ANSA-AW.info@egypt.care.org

