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 في هذا العدد

 الشبكة أخبار
 شابكةال أمنااة مجلا  نتخالاا فات  لااا الشح ا  ج ل املسااة  اجتتاايياة لالعاالل العر ا  قامت السكرتاريا التنفيذية لشبكة

 ومةوا  نصةو  جميةع نفاذيةة على التأكيد مع ،ماا الأ مجلس لعضوية الترشح وشروطبتحديد االطار الزمني لالنتخابات  وقامت

سةتت  ععةالن الئاةمةة الئياةيةة للسا سيالسةيدات وأ  .االماةا   مجلةس ومسةووليات وأ وار اإلنتخابيةة العمليةة شأن في الشبكة ميثاق

 .4132 أغسطس 31 املوافق الربعا  يوم فياملرشحين النتخابات مجلس الماا  من قبل اللجاة الفاية 

 سةتت  الةي  و ،لهاا الثااي  القطار   املاتتار فاي األوراق تقاديل لااا فات  يان العر ا  لالعاالل اجتتاايياة املساةلة شبكة تعلن

 تسةةةلي  ا ةةةى" املمارسةةةة ا ةةةى الاظريةةةة مةةةن: االجتماعيةةةة املسةةةا لة" مةةةر مر ييةةةد  و ،4132 الحةةةا ي للعةةةام اكتةةةو ر شةةة ر خةةةال  عئةةةد 

 باةةةةا  مكةةةةونأ مةةةةن الو ةةةةى للةةةةدورس نتيجةةةةة  افيةةةةي ا  ةةةة  والتةةةةي العربةةةة ، بالعةةةةال  االجتماعيةةةةة للمسةةةةا لة ممارسةةةةات افضةةةةل علةةةةى الضةةةةو 

 ةة   التةةي والنشةةطة املشةةروعات لكوكةةي الشةةبكة لعضةةا  السةةابئين العةةامين مةةدار علةةى عئةةدت التةةي الةةو ي رفةةع وانشةةطة الئةةدرات

أ املةةةةر مر ييةةةةد  كمةةةةا .الشةةةةبكة أعضةةةةا  ونأ  مةةةةن العربةةةة  عاملاةةةةا فةةةةي  افيةةةةي ا
 
 املسةةةةا لة فةةةةي الخارجيةةةةة الخبةةةةرات استضةةةةافة ا ةةةةى أيضةةةةا

 الشةةةبكة  رحةةة  .العربةةة  العةةةال  فةةةي و طبيئاتيةةةا املسةةةا لة ثئافةةةة نشةةةر لجةةةل والتعةةةاونأ املعرفةةةة لتبةةةا   املجةةةا  إلفسةةةا  االجتماعيةةةة

 شهراملساةلة اجتتاايية في 

لنشر  اجخبارية الدورية لشبكة املساةلة ا

  اجتتاايية لالعالل العر  

  (17)      يدد

 يوليوأ    شهر

 املسا س لشبكة التافييية السكر اريا قامت 

 الترشح باب بفتح العرب  بالعال  ااسجتماعية

 الشبكة أماا  مجلس النتخابات

 عن العرب  بالعال  االجتماعية املسا لة شبكة تعلن 

 ل ا الثان  الئطر أ املر مر في الوراق  ئدي  باب فتح

  :دشن و اا  شفافية شباب مرسسةاليمن
ُ
 مشروع  

 مستئبل أكثر رقابة" شعار  حت الشباب مرصد

 بصاعا " أفضل

  :الر ن نير مرسسة بين تعاونأ برو وكو أاالر ن 

أللتامية اللباانية والشبكة

 ملركز التابع االجتما ي العئد مركز أطلق: مصر 

 بعاوان جديدا عصدارا الئرار ا خاذ و ع  املعلومات

 محافظة في الساس ي التعلي  في الحوكمة  ئيي "

 "الفيوم

 جدو أ في املعلومات ع ى والوصو أ اإلعالم حرية ع راج 

 4132  بعد ملا التامية أعما 

 نتاةج عن املتميز الحكوم  لأل ا   ب  برنامج أعلن 

 موظف  آرا  الستطالع بيا قام التي التحليلية الدراسة

 الحوكمة مف وم حو أ  ب  حكومة

  املسا لة باا  ا ى الشارع احتجاجات من االنتئا 

أالعرب  العال  في االجتماعية
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 واملركةةةز أ املحلةةةي املسةةةتو أ علةةةى الحكومةةةات ممثلةةةيوأ املةةةدن  املجتمةةةع ماظمةةةات مةةةن واملشةةةتنلين امل تمةةةين و طبيئةةةات  جةةةارب بعةةةر 

أ أ.والكا يمية البحثية املرسسات  واخيرا واملجتمعي واملستئل الرسمي اإلعالم وساةل ماظماتوأ

 الشبكةايضاة الدول  أخبار 
 شاااااااااااااافافية شااااااااااااااباا متسسااااااااااااااةالاااااااااااااايان  

دشاااااااااااااااااااااان وبناااااااااااااااااااااااة
ُ
 مرصااااااااااااااااااااااد مشاااااااااااااااااااااارو  ت

 أكثاااااااااااح رقالاااااااااااة" شاااااااااااعار تحااااااااااات الشااااااااااباا

 ٬لصاااااااااااااااااااااااااااااااانعاة" أفضاااااااااااااااااااااااااااااااا  مساااااااااااااااااااااااااااااااتقب 

  ةةةةةةةةةةةةةةو املشةةةةةةةةةةةةةةروع مةةةةةةةةةةةةةةن العةةةةةةةةةةةةةةام ال ةةةةةةةةةةةةةةد وأ

 عةةةةةةةةةةةةدم مشةةةةةةةةةةةةكلة معالجةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةي اإلسةةةةةةةةةةةة ام

 املسةةةةةةةةةا لة،وأ الرصةةةةةةةةةدوأ الرقابةةةةةةةةةة آليةةةةةةةةةات و طةةةةةةةةةوير االنتئاليةةةةةةةةةة، العمليةةةةةةةةةة  افيةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةي والوضةةةةةةةةةو  الشةةةةةةةةةفافية مةةةةةةةةةن كةةةةةةةةةافي قةةةةةةةةةدر  ةةةةةةةةةوافر

 بشةةةةةةةكل التافيةةةةةةةي عمليةةةةةةةة علةةةةةةةى الئةةةةةةةاةمين ومسةةةةةةةا لة العمةةةةةةةل، فةةةةةةةي التئةةةةةةةدم مةةةةةةةد  معرفةةةةةةةة فةةةةةةةي املجتمةةةةةةةع اشةةةةةةةرا  فةةةةةةةي ستسةةةةةةة   والتةةةةةةةي

 خةةةةةةةةةةال  مةةةةةةةةةةن املشةةةةةةةةةةروع سةةةةةةةةةةيعمل كمةةةةةةةةةةا .املختلفةةةةةةةةةةة املجتمةةةةةةةةةةع فوةةةةةةةةةةات لةةةةةةةةةةد  االجتماعيةةةةةةةةةةة املسةةةةةةةةةةا لة ثئافةةةةةةةةةةة يرسةةةةةةةةةة  ممةةةةةةةةةةا مباشةةةةةةةةةةر 

 الحيا يةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةن قةةةةةةةةةةدر بةةةةةةةةةةأكبر االلتةةةةةةةةةةزام مةةةةةةةةةةع وضةةةةةةةةةةو وأ شةةةةةةةةةةفافية بكةةةةةةةةةةل للمةةةةةةةةةةواطاين املعلومةةةةةةةةةةات  ئةةةةةةةةةةدي  علةةةةةةةةةةى الرصةةةةةةةةةةدية التئةةةةةةةةةةارير

 فييةةةةةةةا وشةةةةةةةار  والرقابةةةةةةةة الرصةةةةةةةد م ةةةةةةةارات حةةةةةةةو أ التةةةةةةةدري ي البرنةةةةةةامج أقةةةةةةةي  التدشةةةةةةةين بعةةةةةةةد .التئةةةةةةةارير صةةةةةةةياغةوأ ععةةةةةةةدا  فةةةةةةةي امل ايةةةةةةةوأ

 .الةةةةةةةةةةوطني الحةةةةةةةةةةوار مخرجةةةةةةةةةةات  افيةةةةةةةةةةي ضةةةةةةةةةةمانات وثيئةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي الرةتسةةةةةةةةةةية املحةةةةةةةةةةاورأ حةةةةةةةةةةو أ التطةةةةةةةةةةرقأ  ةةةةةةةةةة  كمةةةةةةةةةةا ،ناشةةةةةةةةةةطين 31 عةةةةةةةةةةد 

 مبةةةةةةةا   تعزيةةةةةةةز أجةةةةةةةل مةةةةةةةن تعمةةةةةةةل للةةةةةةةر ح  ا فةةةةةةةة وغيةةةةةةةر مسةةةةةةةتئلة حكوميةةةةةةةة يةةةةةةةرغ مرسسةةةةةةةة هةةةةةةةي و اةةةةةةةةةا  شةةةةةةةةفافية شبةةةةةةةةةاب مرسسةةةةةةةة

 الشةةةةةةةةةةةباب قةةةةةةةةةةةدرات و طةةةةةةةةةةةوير  اميةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةى تعمةةةةةةةةةةةل كمةةةةةةةةةةةا. الفسةةةةةةةةةةةا  ومكافحةةةةةةةةةةةة والنزا ةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةفافية ومفةةةةةةةةةةةا ي  الرشةةةةةةةةةةةيد الحكةةةةةةةةةةة 

 املصدر .اليمني

عةةةةت: والشاااابكة اللبنانيااااة للتنايااااة األردن نهاااار متسسااااة لاااا ن تعاااااون  لروتوكااااول اجردن  
ّ
" LDN –أللتاميةةةةة اللباانيةةةةة الشةةةةبكة" وق

 املةةدن  املجتمةع ملرسسةات التامويةة البةرامج و فعيةل الئةدرات باةا  تعزيةز بيةد " JRF –أالر ن نيةر مرسسةة" مةع تعةاونأ برو وكةو أ

ةةع .الوسةة  الشةةرقأ ماطئةةة بلةةدان فةةي كمةةا البلةةدين مةةن كةةل فةةي
ّ
 املةةديرياإل ارس مجلةةس رةةةتس" الر ن نيةةر مرسسةةة" عةةن اإل فةةاق وق

ع كما الئضا  غال  امل ادس العام
ّ
 عةدس اإل فةاق  ضةّمن .نعمة  أمةين السةيد الجمعيةة رةةتس" للتاميةة اللباانيةة الشةبكة"  عةن وق

 بموجبةةة   ةةةّ أ وقةةةد  .املختلفةةةة اإلنماةيةةةة املشةةةار ع  افيةةةي كمةةةا املتخّصصةةةة البةةةرامج  اظةةةي  والخبةةةرات، املعلومةةةات  بةةةا  : أ م ةةةا باةةةو 

 فةةي الئةةدرات أكا يميةةة ومةةديرس شةةفئوج  ياةةا السةةيدس  الر ن نيةةر فةةي واإلستشةةارات التةةدري  خةةدمات قسةة  مةةديرس مةةن كةةل  كليةة 

أ.املشتركة النشاطات أعما   نسيق م مة فارس ربى السيدس للتامية اللباانية

 فاي الحوكااة تقيايل" بعناوان تديادا إصادارا القارار اتخاا  وديال املعلوما  ملركز التابع اجتتااعي العقد مركز أطلق مصر 

 قطاعةةات ثالثةةة فةةي الحوكمةةة لتئيةةي  املركةةز أعةةد ا  ئةةارير سلسةةلة ضةةمن مةةن واحةةد و ةةو "الفيااو  محافظااة فااي األساساا   التعلاايل

 لكةل بالنسةبة املحافظةة أ ا  علةى الضةو  علئةا  مةع الصحي والصر  وامليا  الولية، الصحية والرعاية ،الساس ي التعلي : خدمية

 ومكافحةةةةة الئةةةةانون، وسةةةةيا س والعدالةةةةة، واالسةةةةتجابة، واملشةةةةاركة، والشةةةةفافية، والكفةةةةا س، الفعاليةةةةة،) الحوكمةةةةة مبةةةةا   مةةةةن مبةةةةدأ

 الحلةو أ بعة  عيجةا  ويحةاو أ التعلةي  قطةاع مئيةا يعان  التي املشكالت أ   على الوقو  ع ى التئرير ييد وأ ،(واملسا لة الفسا ،

 سةةةةةجلت .للمةةةةةواطاين املئدمةةةةة الخدمةةةةةة  حسةةةةين و التةةةةةا ي الحوكمةةةةة، مجةةةةةا  فةةةةي الئطةةةةةاع أ ا   حسةةةةين شةةةةةأنيا مةةةةن التةةةةةي واملئترحةةةةات

http://www.al-tagheer.com/news69999.html
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 علييةا حصةلت التةي الةدرجات متوسة  تعكةس( 311 مةن  رجةة 21.2) الساسة ي التعلةي  لحوكمة متوسطة  رجة الفيوم محافظة

 7.) والكفةةا س(  رجةةة 3..1)  كالعدالةةة مر فعةةة  رجةةات علةةى املبةةا   بعةة  حصةةلت حيةة  املحافظةةة، فةةي التعلةةي  حوكمةةة مبةةا  

ا متدنيةةةة  رجةةةات علةةةى أخةةةر أ مبةةةا   حصةةةلت بتامةةةا(  رجةةةة  االسةةةتجابة  لييمةةةا(  رجةةةة 1..3) واملسةةةا لة(  رجةةةة 2.1) كاملشةةةاركة جةةةد 

 ضةةمن ومبا ئيةةا الرشةةيدس الحوكمةةة وضةةع بضةةرورس التئريةةر أوصةة   وقةةد (. رجةةة 11) المةةورأ وأوليةةا  الطلبةةة ومشةةكالت الحتياجةةات

 بعةةةةة  بانتئةةةةةا  الئةةةةةرار صةةةةةانع قيةةةةةام هةةةةي الو ةةةةةى اسةةةةةترا يجيتين، عحةةةةةد  ا بةةةةةاع مةةةةةع املئبلةةةةة السةةةةةاوات فةةةةةي الفيةةةةةوم محافظةةةةةة أولويةةةةات

ةا الحوكمةة مبةا   مةن مبةدأ لكل املئترحة التوصيات  الباةا  مةع املتاحةة، املاليةة واملخصصةات الحاليةة، للمرحلةة مالةة   ةو ملةا وفئ 

أ مةةن بكةل الئيةةو  هةةي والثانيةة وآليةةات، وقاةةوات وسةبل قةةوانين مةةن بالفعةل وقةةاة  متةةوفر  ةو مةةا علةى  فةةي واملسةةا لة املشةاركة ُبعةةد  

 وذلةةةةك والشةةةةفافية الفسةةةةا ، ومكافحةةةةة المةةةةورأ وأوليةةةةا  الطلبةةةةة الحتياجةةةةات باالسةةةةتجابة املتعلئةةةةة البعةةةةا  يلييمةةةةا الحاليةةةةة، املرحلةةةةة

 الدراسة .باملحافظة التعلي  لحوكمة العام املستو أ لتحسين كمدخل

 يامة أخبار
أوضةةح ويليةةام  5102لريااة االيااا  والوصااول إلااا املعلومااا  فااي تاادول أياااال التنايااة ملااا بعااد  إدراجالنقاااح لااول  نطاااقفااي 

أن التاميةة املسةتدامة ال يمكةن قةد ا فةق علةى أن التحةال  الةدو ي أورم ، ممثل الم  املتحدس في املاتد  العالمي لتطوير اإلعالم 

من  ون قدرس الجم ور على الوصو  ع ى معلومات موثةوق فييةا عةن الصةحة والتعلةي  والبتوةة واملجةاالت التامويةة امل مةة ئ ا  حئي

 - املفتوحةةةة العمةةل مجموعةةةة بةةدأت وقةةةد  .ويتطلةة  ذلةةةك رقابةةة مسةةةتئلة لتلةةك البيانةةات مةةةن قبةةل اإلعةةةالم واملجتمةةع املةةدن  الخةةر أ

أ - العضةا  الدو أ من 7. عن ممثلين من املكونة
 
 أبريةل شة ر وفةي. املسةتدامة التاميةة بأ ةدا  الخاصةة  وصةياتيا لوضةع اجتماعةا

 العامةة المةوا  بةد ارس الخاصةة املعلومةات علةى الحصةو أ بتحسةين الةدو أ فييةا طالبةت وثيئةة العمل مجموعة أصدرت 4132 عام

أ  عةةةةت كمةةةا. الوطايةةةة التاميةةةةة خطةةة  و افيةةةةي العامةةةة واملشةةةتريات
 
 والتعبيةةةةر اإلعةةةالم لحريةةةةة الضةةةرورية غيةةةةر الئيةةةو  عزالةةةة ع ةةةةى أيضةةةا

 وقةةةد. التئريةةر مسةةو س مةةن جديةةةدس نسةةخة بدصةةدار يوليةةو 4 يةةةوم املفتوحةةة العمةةل مجموعةةة قامةةةتوأ .الجمعيةةات و كةةوين والتجمةةع

 و حئيةةق للجميةةع العدالةةة و ةةوفير وشةةاملة سةةلمية مجتمعةةات  حئيةةق ع ةةى سةةير   .3 رقةة  املسةةتدامة التاميةةة  ةةد  أن اقترحةةت

 التعبيةةةةر حريةةةةة وتعزيةةةةز وحةةةر سةةةة ل بشةةةةكل املعلومةةةات علةةةةى الحصةةةةو أ بتعزيةةةةز فر ةةةي  ةةةةد  ذلةةةةك و شةةةمل وفعالةةةةة قةةةةا رس مرسسةةةات

 علةةةةةى الجم ةةةةةورأ وحصةةةةةو أ اإلعةةةةةالم حريةةةةةة ع ةةةةةى عشةةةةةارس أيةةةةةة عةةةةةن التناضةةةةة ي  ةةةةة  وقةةةةةد. الجمعيةةةةةات و كةةةةةوين والتجمةةةةةع السةةةةةلمي والتجمةةةةةع

 فةةةةي لدراسةةةة يا العامةةةةة المانةةةةة ع ةةةةى و ئةةةةديم ا  يوليةةةةو 32 يةةةةوم التئريةةةةر مسةةةةو س مةةةةن الئياةيةةةةة النسةةةةخة  مةةةةت صةةةةياغة وقةةةةد. املعلومةةةةات

أاملصدر .أغسطس

 آراة اساتطا  بهاا قاا  الت  التحليلية الدراسة نتائج ين املتا ز الحكوم  لألداة د   لرنامج أيلن  ارا  العربية املتحد ماج 

 و طبيئةةات بمف ةوم املةوظفين و رايةة معرفةة قيةاس ع ةى الدراسةة  ةةي  تيةد  حية  ،الحوكااة مفهاو  لاول  د ا  لكوماة ماوفف 

أ الحكةةوم ، العمةةل فةةي الحوكمةةة و ةةأثيرات
 
أ املرسسةة ي التميةةز متطلبةةات أحةةد الحوكمةةة لكةةونأ نظةةرا

 
 الج ةةة" لفوةةة البرنةةامج ملعةةايير وفئةةا

 املفةةةةا ي -الحوكمةةةةة ع ارس" بعاةةةةوان وكانةةةةت الدراسةةةةة ،املتميةةةةز الحكةةةةوم  لةةةةأل ا   بةةةة  جةةةةاةزس فوةةةةات عحةةةةد  وهةةةةي" املتميةةةةزس الحكوميةةةةة

 فةي املشةاركين آرا  نتةاةجوأ . بة  فةي الحكوميةة الج ةات مختل  من ومسرو  موظ  411 من أكثر فييا شار  حي  ،"والتطبيئات

 عال بكفةا س، املرسسةية الحوكمةة مفةا ي  يطبةق بدب  الحكوم  الئطاع بأن أفا وا%( 22. 43) الكبر النسبة أن لتبين االستبيان

 22" أعةر  ال" عجابةة اختةاروا الةيين املشةاركين نسةبة بلنةت بتامةا ،%12. 12 بلنةت ذلةك عكةس يرون اليين املشاركين نسبة أن

 الئطةةةةاع فةةةي املرسسةةةية الحوكمةةةةة مفةةةا ي   طبيةةةق مةةةةد  علةةةى للوقةةةو   خصصةةةةية  راسةةةة عجةةةرا  معةةةة  يسةةةتحق أمةةةر و ةةةيا ،41%.

http://www.socialcontract.gov.eg/front/ar/scnew/details.aspx?sc_id=2168
http://arabic.irinnews.org/Report/4394/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%25
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ممةا يفيةد  . بة  فةي الحكةوم  الئطةاع فةي املرسسةية الحوكمةة مفةا ي   طبيةق و عة  تعزيةز شةأنيا من بتوصيات والخروج الحكوم 

أصدرامل مفا ي  الحوكمة قابلة للتطبيق في الئطاع الحكوم  يرون ان من املوظفين  %88بان

 ومقاج  دراسا 
 العالل في اجتتاايية املساةلة لناةالا  الشار  التجاتا  اجنتقال من

فترس  خال  الوس  الشرقأ ماطئة اجتاحت التي االضطرابات قل  في ،العر  

 وخاضعة وعا لة شفافية أكثر حكومة ع ى ات عوأت  اا  كان العرب  الر يع

 االنتئا  مسألة ملعالجة املتخصصين  ر  يت  االنتفاضات، أعئاب في. للمسا لة

 كي : التا ي السرا  على إلجابةيج  ا بيلك، الئيام في. الديمئراط  الحك  ع ى

 ممثلي مراقبة في املدن  واملجتمع املواطاين ع راج في يكمن الجواب الديمئراط ؟ والحك  املسا لة ثئافة رسيخ  يمكااا

 من املحرزأ التئدم الستدامة املفتا  يكونأ قد العامة الخدمات مئدم  على اإلشرا  في املواطاين قدرات  اا وأ. الجم ورأ

 لتعميق دعو  الااجحة اإل ارس اال ان الدولة، محور   ئليديا والسياس ي االقتصا   اإلصال يكون بتاما. الشوارع احتجاجات

  وفير أجل من للضن  املاتخبين املسرولين مع املباشرس املشاركة خال  من املحلية واملجالس املواطاين جان  من املشاركة

 في طاقةال  ع أ. الدع  عصال  في خا  بشكل مفيدس  كونأ أن يمكن املسا لة العرب  العال  في. العامة الخدمات شفافية

٪ 1.1 أن حين في أكثر، املر فع الدخل ذات السر تستفيد ولكن اإلجما ي املحلي الاا ج ٪ من2.2 املتوس  في مثلي املاطئة

 الطفا  خاصةاملعدمين  حرمان و التا ي املدعومة، غير االجتماعية املساعدس برامج ا ى يي   اإلجما ي املحلي الاا ج من فئ 

 يالت املجتمع من واسعة قطاعات استعدا  ع ى  ميلالتي  الحكومات على حكرا الدع  خف  كان املاض ي، فيأ.الري  وسكان

 أمان شبكة تشكل  زا  ال اإلعاناتأ. للفئرا  تعوي  بأ  مصحو ا  كن ل  ان خف  الدع  ذلك ونتيجة. علييا تعتمد نمت

 للرأ  حدي  استطالع اقاما جالوب ومرسسة الدو ي والباك. العرب  العال  أنحا  جميع في السر من للعديد بالنسبة حاسمة

 خال  من باالساس الفئرا  س يد ت أن يج  االجتماعية املساعدات برامج أن و عتئد و ونس، ولباان والر ن مصر شمل

 إلصال  راسخة مئاومة ج ة من بين، املفارقة  ي .  بأكمل ا شعوب استفا س من بدال املباشرس، الائدية التحويالت  وفير

 يمكن لفئرا ل مساعدس االجتماعية املساعدس برامج لجعل الشعبية اإلرا س أخر ، ناحية ومن الحكومات، قبل من الدع 

من  مزيد طر  طريق عن اصالح  يمكن ر ما  يا. واملواطاين السياسات واضعي بين التواصل وسو  الثئة بانعدام  ا فسيرأ

 الرقابة. أو ى خطوس بمثابة كونأتس الدع  عصال  بشأن املواطن مدخالتأ. االجتماعية املساعدس برامج في املواطاين مشاركة

 من مختلئة مجالس عنشا )أ(: خال  من   حئيئ يمكن الخصو  وج  على الدع  وعصال  ،العموم في للحكومة العامة

)ب( استطالع را    املالية الساة ونياية بداية في لبلديةل العام اإلنفاق لرصد واملواطاين املدن  واملجتمع املحلية املاظمات

 أعضا  قبل من امليدان  الرصد)ج(  العامة الخدمات  ئدي  نوعية على االستبيانات  وز ع خال  من املحليين لسكانا

 ومئدم  الحكومية الج ات مع عامة استماع جلسات عئد) (   العامة الخدمات  ئدي  نوعية على املحلية الشعبية املجالس

 ةاالجتماعي ةبالرقا فواةد ان .العام الئطاع أ ا  فشل ر   ل محد س لئضايا للتصد  املدن  واملجتمع العامة الخدمات

 وتشجيع الحكومات ب الشعبية الثئة خلق  محتاجييا لشد العامة الخدمات  ئدي   حسين يافيمكئ: كثيرس  كونأ ةالفعال

أاملصدر .العامة الخدمات  ئدي  في الثنرات ملعالجة املدن  واملجتمع الحكومية الج ات بين التعاونأ

 تعلل؟  ه

http://www.alkhaleej.ae/economics/page/9b737874-5ef2-4c36-8726-f37c41897948
http://www.alkhaleej.ae/economics/page/9b737874-5ef2-4c36-8726-f37c41897948
http://www.english.globalarabnetwork.com/2014061613388/Culture/moving-beyond-street-protests-building-social-accountability-in-the-arab-world.html
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 ولة  12برنامج في  .44 أثير  ا ى  افيي البرامج الخاصة بصوت املواطن وأ زا 

وس  وجاوب مريكا الال ينية وأي استراليا وا ركيز ا ف و اكثرأ ٬ 4131 حو  العال 

أاملصدرا. افريفي

أ

 

  ين النشر 
 ي  نشرس  ورية الكترونية  صدر ا شبكة املسا لة االجتماعية بالعال  العرب  و ض  االخبار عن يشر  املساةلة اجتتاايية في شهر 

الشبكة االربع وهي الحق في الحصو  على املعلومات وشفافية املوازنات وحرية  كوين الجمعيات ومراقبة املسا لة االجتماعية ومحاور 

 و ئيي   ئدي  الخدمات العامة.

 

املسا لة االجتماعية  تعمل لتدعي هي الشبكة اإلقليمية الو ى في العال  العرب  التي شبكة املساةلة اجتتاايية لالعالل العر   

و   على وج  العال  العرب ، في  ة الطرا  الواج   فاعل ا إلنجا  وتعمي  مفا ي  وآليات املسا لة االجتماعيةوتس يد  كاف

مصر بتافيي او ى مشار ع الشبكة ماملمو   –الخصو  الحكومة واملجتمع املدن  واالعالم والئطاع الخا . ئوم  يوة كير الدولية 

أمن قبل الباك الدو ي.

 

التعري  ورفع الو ي بمفا ي  وممارسات املسا لة االجتماعية، و طوير و اا  قدرات أعضا  ا حو  مفا ي   تهدف الشبكة إلا

وأ وات املسا لة االجتماعية على املستو  الئطر  واإلقليمي، وع ارس برنامج للماح واملبا رات لتطبيق أ وات املسا لة االجتماعية، 

صل و با   املعلومات والخبرات بين أعضا  الشبكة والج ات املعاية على املستو  الئطر  و صمي  وع ارس نظام متكامل لتعزيز التوا

  واإلقليمي والدو ي.

 لرتاة التواص  معنا يلا البحيد اجلكشحوي  للسكرتاريا التنفيذ ملزيد من املعلوما  

  AW.info@egypt.care.org-ANSA   

 
www.ansa-aw.net 

  
ANSAArabWorld 

            

  
@ANSAAW 

    

 

 

http://www.docstoc.com/docs/171739322/Citizen-Voice-and-Action-World-Visions-approach-to-Social-Accountability
mailto:ANSA-AW.info@egypt.care.org

