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 المقدمة

رية لمؤسسة بناءا على الدعوة التي اطلقتها مؤسسة شركاء من أجل الشفافية بوصفها رئيس الشبكة الوطنية المص

اناليند االورومتوسطية للحوار بين الثقافات ، إلعداد دراسة تتناول بالبحث والتقييم نظام الحوكمة في الشبكة 

المصرية ، وتقدم توصيات لتعزيز هذا النظام استنادا للمعايير المتفق عليها ، فقد قامت مجموعة االستشارات 

 .الدولية  بإعداد هذه الدراسة 

سة إطارا نظريا يؤصل لمفهوم الحوكمة وابعادها وسياقاتها المؤسسية ، وتتناول أيضا الجوانب تتناول الدرا

القانونية والالئحية ذات الصلة بإطار الحوكمة في الشبكة المصرية ، كما تستعرض الدراسة النتائج التي خلصت 

المنظمات األهلية  أعضاء الشبكة في  اليها من البحث الميداني الذي تم من خالله استطالع رؤية وتقييم  عينة من

، وتقدم الدراسة مجموعة من التوصيات العملية التي تساهم في تحسين وتطوير مختلف المحافظات المصرية 

 نظم الحوكمة في  الشبكة المصرية .

ية في بروز مفاهيم الحكم الرشيد في عمل منظمات المجتمع المدني اصبح ذات اهمية لمن يسعون لتحقيق التنمإن 

مجتمعاتهم , سواء كان ذلك على صعيد المؤسسات الدولية اوغيره وهذا ما دعا الى االهتمام الواسع بمنظمات 

 المدني كونها ركيزة اساسية في بناء المجتمعات واحداث التغيير المجتمع

ظمة مثل )الشفافية مجموعة من المعايير التي تتم ممارستها اداريا داخل المن ويتمثل إطار الحوكمة المقصود في 

, المساءلة , المشاركة ,سيادة القانون , العدالة والمساواة , الفعالية والكفاءة, الرؤية االستراتيجية( عن طريق 

 ذات الصلة . االستخدام االمثل للموارد المتاحة وتطبيق القوانين

التنمية  الي جانب ضلعي  الحكومة وإذا ما كانت منظمات المجتمع المدني  تمثل ضلعا اساسيا في مثلث التغيير و

والقطاع الخاص ، ومن منطلق دور هذه المنظمات في العمل كحلقة وصل بين الحكومة والمواطنين من خالل 

التوعية والتمكين وتغذية الحركة المطلبية ، فمن باب أولي أن تبدأ بنفسها في تبني قواعد الحكم الرشيد واإلدارة 

 المستنيرة .
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حيث  الشكل السابق نجد كيف يتالقى أطراف شراكة الحكم الثالث: الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاصفي 

 يقوم كل منهم بدوره كالتالي : 

 .تخلق الدولة البيئة السياسية والقانونية المالئمة 

 تصادية وتقوم منظمات المجتمع المدني بتعبئة وتنظيم مشاركة األفراد في األنشطة السياسية واالق

 واالجتماعية. 

  .ويقوم القطاع الخاص بتوليد وظائف ودخل مادي لألفراد 

ونظراً ألن كل طرف من هذه األطراف الثالثة يمتلك عوامل  قوة وضعف، فإن غاية الحكم الجيد هي إرساء 

 تفاعل بناء بينها جميعاً.

المدني بمفهومها المؤسسي ) مؤسسات  من هنا تأتي اهمية دراسة وتقييم إطار الحوكمة داخل تنظيمات المجتمع

، والعمل على تحسين هذا اإلطار بشكل مستمر ليتناسب مع تنامي دور هذه شبكات (  –اتحادات  –روابط  –

 التنظيمات في المجتمع ومع التطور التكنولوجي في اساليب الحياة والعمل .
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 الفصل االول : اإلطار النظري والمفاهيمي 

 )الحوكمة ومفاهيمها وأبعادها(

  

  الرشيد الديمقراطية و الحكم   -1

التي تعني حكم الشعب، أو بتوصيف أدق فإنها  Demokratiaكلمة ديمقراطية ترجمة للكلمة اليونانية 

حكم الشعب بنفسه لنفسه، وهي شكل من أشكال الحكم، أي وسيلة وطريقة يتم بها استخدام سلطات وقوى صنع 

 تنفيذها.القرارات و

غير أن الديمقراطية بمعناها العام والواسع هي طريقة في الحياة، يستطيع بها وفيها كل فرد أن يتمتع بتكافؤ 

الفرص، بخاصة عندما يشارك في مختلف مجاالت الحياة االجتماعية، وهي بالمعنى األضيق تعني الفرصة التي 

رارات في النواحي المختلفة للحياة. ويتضمن هذا المفهوم يتيحها المجتمع ألفراده للمشاركة بحرية في اتخاذ الق

 وهذه المعايير تترجم بدورها إلى سلوكيات ومعتقدات وقيم، ومن هذه القيم:للديمقراطية مجموعة من المعايير، 

  التقدير الكامل والواعي لعملية المشاركة في صنع واتخاذ القرارات، ورفض أو تقليل مساحة السلبية

 المسئولية في هذا األمر.والهروب من 

  ضمان وحماية التعبير عن الرأي، وقبول الرأي اآلخر واالعتراف بوجوده، واحترام المعارضين

 والمخالفين في الرأي والمنهج والرؤية.

 .المسئولية التامة لكل فرد عن أفعاله وتصرفاته، واستعداده التام لتحمل التبعات المختلفة أمام المجتمع 

 تمام بحقوق اإلنسان، ورفض كل صور استغالل اآلخرين أو استبعادهم.اإليمان وااله 

  تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع مهما كانت االختالفات بينهم سواء على أساس الجنس أو

 النوع أو االنتماء أو أي صورة من صور التفرقة األخرى.

مجتمع ككل سيؤدي إلى سيادة وغلبة أنماط سامية للحياة، وبال شك أن نشر هذه القيم في العمل األهلي وثقافة ال

وسينتج عنها فوراً زيادة مساحة التنمية والنمو والرفاهية والسعادة، ولكن تأصيل هذه القيم يحتاج إلى عملية قد 

تكون طويلة األمد، وتحتاج أن تتحول إلى مكون وهدف أساسي في عمليات التربية ونشر الثقافة والممارسة في 

 ختلف مؤسسات المجتمع المؤثرة على األفراد.م
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الحكم الرشيد ف وترتبط فكرة الديمقراطية ارتباطا وثيقا بفكرة الحكم الرشيد أو الحكم الجيد  أو الحكم الصالح ، 

الصالح هو عنصر قوة للدولة , فهو يوفر بيئة من المميزات الحسنة , تحقق الشرعية وتوفر الحرية ألنشاء 

مع المدني , ترتقي بالمجتمع وتفعيل المشاركة االيجابية في الحياة العامة وتدعم حرية التعبير , منطمات المجت

وتضمن وجود هياكل ونظم قانونية وتشريعية ثابتة وعادلة , وتعتمد الشفافية والنزاهة والمساءلة وحكم القانون 

يساعد في تعزيز رفاه ولمجتمع المدني في عمل كل االدارات , وتحقق التعاون المثمر بين الحكومة ومنظمات ا

االنسان , وتوسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم االقتصادية واالجتماعية والسياسية , وخاصة 

الحكم الرشيد اصبح شرطا لعملية النو المستديم ومحاربة الفقر , الن الحكم غير  ،كما ان االكثر فقرا وتهميشا 

 .يا في اعاقة الجهود الرامية الى تحقيق اهداف التنمية الوطنية السليم يمثل عامال اساس

ومن هنا يتضح ان الحكم الرشيد هو اداة هامة لبناء منظومة قائمة على الشفافية والعدالة وتحقيق التنمية , وهو 

من خالل سعى الحكم الرشيد ، حيث ييساعد على التقليل من السياسات المنحرفة والخاطئة عبر المساءلة العامة

اهدافه الى رفع كفاءة اداء المؤسسات , ووضع االنظمة الكفيلة بتخفيف او تقليل الغش وتضارب المصالح , 

والتصرفات غير المقبولة , ووضع انظمة للرقابة على اداء المؤسسات , ووضع هيكل يحدد توزيع كافة الحقوق 

ويمكن القول ان ، لقة بسير العمل داخل المؤسسة والمسؤوليات , وتحديد القواعد واالجراءات والمخططات المتع

 تتمثل في نقاط التالية : الحكم الرشيد اهداف 

 توفير مستوى من الشرعية المجتمعية 

 تحقيق مستوى من الكفاءة والتعاون لدى االفراد والمؤسسات لخلق بيئة اجتماعية داعمة 

 بات االجتماعية والحاجات الضرورية وجود العدالة االجتماعية التي توفر الحد االدنى من المتطل

 لالنسان

وينسحب هذا االمر على منظمات المجتمع المدني ، فإذا ما تحولت المنظمات األهلية إلى منظمات تطبق الحكم 

واإلدارة الرشيدة ستضرب المثل على ما تنادي به بشكل دائم من أهمية تطوير وتحسين نظم الحكم على المتسوة 

 واالجتماعي . السياسي واالقتصادي

هو تعزيز قدرات مختلف الجهات الفاعلة ضمن  الهدف من تطوير نظام الحكم ليصبح حكم جيد أو رشيدف

  -والقرية-الشياخة –الحي  -المركز  –المحافظة  –)الدولة  القطاعات الثالث للدولة وعلى المستوى المناسب

وإدارة الموارد وتقديم –مجال )صياغة السياسة العامة في ، وتعزيز دور هذه التنظيمات للمجتمعات المحلية..... (

وبهذا نجد أن االنتقال ، المستدامةمن أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية البشرية ( الخدمات أو الحصول عليها 

  الحكم الجيد ليس هدف فى حد ذاته ولكنه وسيله لتحقيق تنميه أكثر أستدامه. إلى
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 مفهوم الحوكمة وأبعادها  -2

 CORPORATE GOVERNANCEيعد مصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح 

 ، أما الترجمة العلمية لهذا المصطلح، والتي اتفق عليها، فهي: " أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة ".

يتبناها مقدم هذا وقد تعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح، بحيث يدل كل مصطلح عن وجهة النظر التي 

الحوكمة بأنها: " هي النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات  IFCفتعرف مؤسسة التمويل الدولية ،التعريف

 والتحكم في أعمالها

(  يتبني تعريفا للحوكمة  WBعلي سبيل المثال فإن البنك  الدولي )هناك تعريفات متنوعة لمصطلح الحوكمة فو

التقاليد والمؤسسات التي من خاللها تتم ممارسة السلطة في الدول من أجل الصالح  على أنها  " نظام يتضمن

العام، ويتضمن ذلك: العملية التي يتم من خاللها اختيار الحكومة ، ومراقبتها وتغييرها ، وقدرة الحكومة على 

عالتهم اإلقتصادية صنع السياسات وتنفيذها بنجاح وفاعلية ، واحترام المواطنين للمؤسسات التي تحكم تفا

 واإلجتماعية" 

( فقد عرف المفهوم بكونه: " ممارسة السلطات االقتصادية والسياسية UNDPأما برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)

واإلدارية إلدارة شؤون المجتمع على كافة المستويات ، ويشمل اآلليات والعمليات والمؤسسات التي من خاللها 

 حهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خالفاتهم"يعبّر المواطنون عن مصال

الحوكمة بأنه: " الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه اإلنسان  2002وعرف تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 

اعية والسياسية، ويسعى إلى ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحّرياتهم االقتصادية واالجتم

 تمثيل كافة فئات الشعب تمثيالً كامالً وتكون مسؤولة أمامه لضمان مصالح جميع أفراد الشعب ".

 Organization for Economic Co-operation andوتعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

Developmentلحكومة والمواطنين سواء كأفراد أو كجزء ( الحوكمة بأنه: " نظام يشمل مجموع العالقات بين ا

 من المؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية".

فيما يتعلق بالمنظمات غير الربحية فيقصدددد  بالحوكمة  ضدددمان التزام المنظمات غير الربحية باألنظمه 

ت المشدرفة من متابعة أداء الفعالة وتمكين الجهاالحوكمة ذات العالقة واللوائح التنفيذية و األسداسدية وممارسدات 

 المنظمات غير الربحية في فاعلية استخدام الموارد المالية والبرامج والخدمات وتحسين العمليات الداخلية
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االلتزام بمعايير -االلتزام بتطبيق األنظمة واللوائح -ومنظومة العمل في القطاع_غير_الربحي ترتكز على التالي: 

 عايير الحوكمة الرشيدهااللتزام بم-أخالقيه ومهنية 

مجموعة الممارسات التي تساهم في  " نا يمكن أن نتبني تعريفا للحوكمة على أنها في ضوء هذه التعريفات فإن

وتعزز من قيم المساءلة والمشاركة والشفافية واحترام القانون والعدالة وتطبق نظم فعالة  الشبكة تحقيق أهداف 

 الشبكة "فاعلية واالستجابة لتطلعات المستفيدين من لمكافحة الفساد وتتسم بالكفاءة ال

 

 أبعاد الحوكمة

هناك توافق بين الخبراء والمعنيين والباحثين في موضوع الحوكمة على ان هناك تسعة عناصر أساسية لللحوكمة 

 ، يمكن استعراضها فيما يلي : 

 مات بأقل تكلفة وفي وقت مناسبهي قدرة األطراف الفاعلة على تنفيذ المشروعات وتوفير الخدالكفاءة:  -1

 هي جودة المخرج النهائي للخدمة ودرجة رضا المواطنين عنهاالفاعلية:  -2

( في تحديد االحتياجات وإعداد باشتراكهاهي مدى اشتراك األطراف الفاعلة )أو السماح المشاركة:  -3

 الخطط والموازنات ومتابعة التنفيذ وتقديم الخدمات

حصول على معلومات تخص تقديم الخدمات ودرجة االنفتاح في العالقة بين هي مدى سهولة الالشفافية:  -4

 األطراف الفاعلة

 هي سؤال أي من األطراف الفاعلة عن دوره في تقديم الخدمة بهدف محاسبته مالياً أو فنياً أوالمساءلة:  -5

 ً  إداريا

 طنين من الخدماتالموا واحتياجاتاألطراف الفاعلة لرغبات  استجابةهي درجة وسرعة االستجابة:  -6

 والمرافق

    على قدم المساواة طبقاً  هي تقديم األطراف الفاعلة للخدمات لكافة المواطنينالعدالة والمساواة:  -7

 ومبدأ تكافؤ الفرص لالحتياجات

 هي تواجد قوانين وتشريعات وقواعد تحكم أداء وسلوكيات األطراف الفاعلة ومدى تطبيقهاسيادة القانون:  -8

 الفاعلة هي تواجد نظام فعال لمنع ومجابهة الفساد ومدى تطبيقه من قبل كل من األطرافد: مكافحة الفسا -9
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 السياقات التشريعية والمؤسساتيةالفصل الثاني : 

 لحوكمة الشبكة الوطنية المصرية 

 تمهيد   -1

أنها تتشكل من  الوطنية المصرية تنبثق عن مؤسسة اناليند االورومتوسطية للحوار بين الثقافات ، كما الشبكة 

، وبالتالي فإن تحليل وتقييم  2019لسنة  149منظمات أهلية مصرية مشهرة وفق أحكام قانون المنظمات االهلية 

إطار الحوكمة ال يستقيم إال لو أخذنا بعين االعتبار السياقات المؤسسية والتسريعية والسياساتية التي تحكم هذه 

  -لدراسة ستتناول في هذا الجزء بالبحث والتحليل النقاط التالية :الشبكة وتتفاعل في إطارها ، لذا فإن ا

 مؤسسة اناليند االورمتوسطية للحوار بين الثقافات  -1

 الشبكة الوطنية المصرية  -2

 ( 2019لسنة  149قانون  –اإلطار التشريعي النصري ذى الصلة بالحوكمة ) الدستور  -3

 . 2030لتنمية المستدامة اإلطار السياساتي للحوكمة المتثمل في رؤية مصر ل -4

 

  مؤسسة آنا ليند األورومتوسطية للحوار بين الثقافات  -2

هي مؤسسة دولية عاملة بين حكومات األورومتوسطي تضم  مؤسسة آنا ليند األورومتوسطية للحوار بين الثقافات

وتحسين التفاهم  هيئات المجتمع المدني والمواطنين في جميع أنحاء البحر األبيض المتوسط بهدف بناء الثقة

 المتبادل، حيث تعمل على تعزيز الحوار وغاية التعرف على "اآلخر". 

سيد/ رومانو برودي رئيس المفوضية األوروبية  وقد تم إنشاء المؤسسة بناًء على مبادرة سياسية من ال

رودي فريقًا وشكل السيد/ ب، ، "من أجل اتخاذ إجراءات إلعادة الحوار وتبديد خطر صراع الحضارات"السابق 

استشاريًا رفيع المستوى الستكشاف جذور االستقطاب بين المجتمعات، مع األخذ في االعتبار تأثير الصراعات 

 في منطقة البحر األبيض المتوسط والسياق األعم للعولمة االقتصادية، والهجرة و"الهوية".

مل تشغيليًا للمؤسسة، على أهمية وشدد الفريق رفيع المستوى، في تقريره الذي ال يزال يمثل برنامج ع 

التعليم، والمهارات، ووسدددددددائل اإلعالم في اسدددددددتئناف الحوار الثقافي، وتنبأ بالدور المركزي للمجتمع المدني 

  واالستثمار في الشباب.
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متوسطية )يوروميد(، وهو اتفاق سياسي أبرم في عام -من قبل حكومات الشراكة األورو 2005تأسست في عام 

االتحاد األوروبي والجزائر والمغرب وتونس ومصر واألردن ولبنان وفلسطين وإسرائيل وسوريا بين  1995

وتركيا. وقد سميت المؤسسة على شرف "آنا ليند" وزيرة الخارجية السويدية والتي تعرضت لالغتيال في عام 

. ويقع 2003  بتمبرس 25في عمل إجرامي بدافع الكراهية. وقد عرضت مصر اسمها في اجتماع ُعقد في  2003

 مقر المؤسسة في اإلسكندرية في مصر

والمفوضية األوروبية، وتستدل بقيم  متوسطية-الشراكة األورو من الدول األعضاء في موارد المؤسسة تأتى 

 .عملية برشلونة، وأخصها "التقارب بين الشعوب من خالل الشراكة االجتماعية والثقافية واإلنسانية

مؤسسة اليوم تجمع وقد جاء تصور المؤسسة في ضوء وظيفة محددة لتصبح شبكة الشبكات القومية، فأصبحت ال

 دولة . 42في   المجتمع المدني منظمة أعضاء  4530

حول ثالث ركائز أساسية هي: يتمحور اهتمام األعمال المشتركة بين الثقافات التي تضطلع بها مؤسسة آنا ليند 

تمكين األصوات الشابة؛ والتأثير في واضعي السياسات؛ وإنشاء حركة إلقامة جسور الحوار وتبادل اآلراء في 

 مجابهة انعدام الثقة واالستقطاب اآلِخَذْيِن في التزايد بين المجتمعات.

بها لتلبية  ستقوم، واألمور التي لشبكة بااألولويات الخاصة  2020إلى  2018تحدد الخطة المؤسسية للفترة من 

. وقد تم تأطير الخطة باستراتيجية العشر سنوات التي صدق عليها مجلس تأثيرهاتلك األولويات وكيفية قياس 

"، التي تهدف كذلك إلى ضمان البنية التحتية الالزمة لتوسيع نطاق 2025إدارة المؤسسة "العمل معًا نحو عام 

 الثقافات وتأثيرها. وصول حركة الحوار بين

 ، ويشكل دولة 40في اإلسكندرية، وينتشر المنسقون وطاقم اإلدارة فيما يربو على  يقع المقر الرئيسي للمنظمة 

مجلس استشاري منوط به  كما ان لدى المؤسسة األوصياء على تحقيق هدف المؤسسة،  اإلدارة أعضاء مجلس 

س، والمديرين التنفيذيين، وشبكات المجتمع المدني حول توجهات تقديم المشورة القانونية الالزمة إلى المجل

 السياسة اإلستراتيجية الخاصة بالمؤسسة.
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 الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة اناليند  -3

مؤسسة من  4000تعمل مؤسسة آنا ليند كشبكة كبرى تتكون من الشبكات القومية التي تضم اليوم أكثر من 

ي في شتى أنحاء المنطقة والتي تعمل من أجل تعزيز الحوار بين الثقافات. الشبكات مؤسسات المجتمع المدن

القومية تعكس تنوع مجتمعاتها المدنية وتعمل في مجاالت من ضمنها العالقات بين الثقافية والتراث والدين 

ندرية والبيئة والتنمية والبحث وحقوق اإلنسان والديمقراطية والتنمية المجتمعية والفنون والشباب والتعليم والج

 .المستدامة واإلعالم

منظمة أهلية  70، وتضم الشبكة المصرية  43الشبكة الوطنية المصرية جزء من منظومة الشبكات في الدول ال 

من عدة محافظات هي : القاهرة ، الجيزة ، االسكندرية ، شمال سيناء ، المنيا ، اسيوط ، سوهاج ، قنا ، الغربية 

 ، القليوبية ، الدقهلية ، الشرقية .، كفر الشيخ 

شبكة تتكون من كيانات ذات طبيعة قانونية تعمل في إطار تعرف الالئحة الداخلية  الشبكة الوطنية على أنها 

المشاركة االورومتوسطية، تتألف من أشخاص اعتبارية منشأة وفقا لنصوص القوانين المصرية وال يقل عددهم 

 ر االلتزام برسالة مؤسسة آنا ليندعن عشرين عضو، وتعمل في إطا

تعمل الشبكة بوصفها اإلطار التنظيمي  كما تحدد الالئحة رسالة الشبكة في مادتها الثانية ، حيث تنص على أن 

للمؤسسة في مصر على تعزيز الشراكة االورومتوسطية على المستويين الوطني والدولي وتقوم باإلسهام في 

ها وتساعدها في االتصال بالهيئات المصرية. كما تعمل على مشاركة أهدافها مع تنمية أولويات المؤسسة وبرامج

الشبكات الوطنية األخرى ومع سكرتارية المؤسسة بما يدعم صورة المؤسسة كمؤسسة أور ومتوسطية تم إنشاؤها 

جتماعية والثقافية لتعزيز البعد اإلقليمي للشراكة األور ومتوسطية ثم "االتحاد من أجل المتوسط" في المجاالت اال

 واإلنسانية )الباب الثالث من إعـالن برشلونة(
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تنقسدددم العضدددوية في الشدددبكة الي عضدددوية عاملة يتكون القوام الرئيسدددي للشدددبكة من المنظمات االهلية ، حيث 

  -كالتالي : عضوية منتسبة

مستوفيا كافة شروط  العضوية العاملة: هي التي تكون للعضو الذي تقدم بطلب لالشتراك في الشبكة -1

العضددوية المنصددوص عليها في هذه الالئحة. ويكون للعضددو العامل الحق في التصددويت والترشددح 

 لعضوية مجلس األمناء أو رئاسة الشبكة.

العضوية المنتسبة: هي التي تكون للعضو الذي ال تتوافر فيه كامل شروط العضوية العاملة، والتي  -2

عدا حق الترشح لرئاسة الشبكة أو عضوية مجلس األمناء أو يكون له بموجبها كافة الحقوق ما

 الحصول على تمويل مباشر من المؤسسة.

 

يتم شغل رئاسة وعضوية مجلس أمناء الشبكة باالنتخاب المباشر من أعضاء الجمعية العمومية  لمدة ثالث سنوات 

شفافية رئاسة الشبكة بعد انتخابها في قابلة إلعادة االنتخاب مرة واحدة ، وحاليا تشغل مؤسسة شركاء من أجل ال

، كما تشغل مؤسسات ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان ، الوطن الداعم للتنمية ، الجمعية  2018نوفمبر 

 . 2018االجتماعية لإلعالميين ، العدالة لحقوق اإلنسان ، كل الناس  عضوية مجلس االمناء منذ نوفمبر 

اصبح هناك انتخابات مباشرة الختيار الرئيس  2012شبكة بالتعيين ، ومن بعد كانت رئاسة ال  2012قبل عام 

 . 2018،  2015،  2013،  2012انتخابات  في  4ومجلس االمناء ، وأجريت خالل هذه الفترة 
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 إطار الحوكمة في الشبكة المصرية  -4

وتم تعديلها في أغسطس   2013في عام  تحكم الشبكة الئحة عمل  تم تعديلها مرة واحدة ، حيث تم اقرار الالئحة

وفقا لإلجراءات المنظمة لتعديل الالئحة ، وسنتناول فيما يلي تحليل ألطر الحوكمة وفقا لالئحة الشبكة  2019

 -المصرية :

 

 الوصف  المعيار 

 العاملين والمنتسبين االطالع على كأفة أنشطة الشبكة  األعضاء حق تنص الالئحة على  -1 الشفافية 

ص الالئحة على إعالم االعضاء بالقرارات الصادرة عن مجلس االمناء ، حيث تنص تن -2

يصدر قرار مجلس األمناء مسببا خالل شهر من تسليم طلبات العضوية بالقبول على أن 

أو الرفض، ويتم ابالغ طالبي العضوية عبر البريد االليكتروني الخاص بهم والمدون في 

 نموذج طلب العضوية

أعضاء الشبكة بتقديم تقارير دورية سنوية إلى رئيس الشبكة ومجلس أمنائها ة تلزم الالئح -3

 حول مشاركتهم في أنشطة مؤسسة آنا ليند والشبكة المصرية.

 

تلخيص المناقشات والقرارات التي يتم اتخاذها اثناء برئاسة الشبكة تلزم الالئحة  -4

يع األعضاء بعد ذلك عن اجتماعات الجمعية العمومية في تقارير يتم تعميمها على جم

 طريق البريد اإلليكتروني

ابالغ اعضاء الشبكة بما تعلن عنه المؤسسة من مقترحات تلزم الالئحة رئاسة الشبكة ب -5

 التعاون للمشاركة فيها

 كأفة أنشطة الشبكة  المشاركة في تنص الالئحة على حق األعضاء  العاملين والمنتسبين  -1 المشاركة 

صاص الجمعية العمومية األصيل في انتخاب رئيس الشبكة تنص الالئحة على اخت -2

ومجلس أمنائها باالقتراع السري المباشر ، كما تضع في يد الجمعية العمومية مسئولية 

 قة من الرئيس والمجلس طلب وإقرار تعديل الالئحة وسحب الث
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 الوصف  المعيار 

مية ، مجلس امناء الشبكة بتشكيل لجان نوعية من اعضاء الجمعية العمو تلزم الالئحة  -3

وتقوم اللجان بعقد اجتماعاتها والنظر في الموضوعات التي تقع في نطاق اختصاصها او 

ما يحال لها من مجلس االمناء ، وترفع اللجان تقاريرها للمجلس  الذي يجب ان يناقشها 

ويتخذ ما يراه  مالئما بشأنها  ويتم ابالغ اعضاء الجمعية العمومية بما انتهي اليه راي 

 المجلس

تنص الالئحة على حق أعضاء الجمعية العمومية في سحب الثقة من رئيس الشبكة ومجلس  لمساءلة ا

تحديد العناوين والمبادئ التوجيهية العامة لنشاط الشبكة واالطالع الجمعية  تتولى ، كما أمنائها 

 . على الحساب الختامي

ئها على ممارسة االختصاصات التي تساهم تنص الالئحة على مسئولية رئيس الشبكة ومجلس أمنا االستجابة 

التعاون مع االعضاء في مقترحات مشاريع في االستجابة لتطلعات أعضاء الشبكة وعلى األخص 

وطلبات تمويالت من الجهات المانحة داخليا وخارجيا يتم من خاللها مشاركة كافة األعضاء إن 

فع اللجان تقاريرها للمجلس  الذي وتر،كما يتضمن نظام الشبكة تشكيل لجان نوعية  أمكن ذلك

يجب ان يناقشها ويتخذ ما يراه  مالئما بشأنها  ويتم ابالغ اعضاء الجمعية العمومية بما انتهي اليه 

 راي المجلس

 الكفاءة 

 والفاعلية 

العمل على دعم وتسهيل وتشجيع االتصاالت تنص الالئحة على اختصاص رئيس الشبكة ب

تنظيم أنشطة ، كما يختص مجلس االمناء بضاء الشبكة الوطنيةوالتعارف والتعاون بين أع

تحديد العدد األقصى ألعضاء للشبكة مؤقتا وذلك ، ويتولي أيضا مشتركة بالتشاور مع األعضاء

 بهدف تعزيزها وتحسين أدائها

سيادة 

 القانون 

تتكون من ها يبرز في الالئحة بعد االلتظام بالقوانين الوطنية ، حيث يتضمن تعريف الشبكة أن

 كيانات ذات طبيعة قانونية ، تتألف من أشخاص اعتبارية منشأة وفقا لنصوص القوانين المصرية

للتعامل مع القضايا التي تحظي باهتمام الشبكة كما تؤكد رسالة الشبكة على أنها تمارس رسالتها 

 وال تتعارض مع القوانين الوطنية
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 الوصف  المعيار 

أن يكون من األشخاص االعتبارية المنشأة وفقا لة كما تشترط الالئحة في طالب العضوية العام

لنصوص القوانين المصرية المنظمة للعمل األهلي والخاضعة ألشراف وزارة التضامن 

يلتزم األعضاء العاملين والمنتسبين باحترام   ، وتنص الالئحة بشكل عام على ان االجتماعي

  القوانين الوطنية

العدالة 

 والمساواة 

ى حق كل أعضاء الشبكة ) دون تمييز ( في اإلطالع على األنشطة والمشاركة تنص الالئحة عل

وتنص الالئحة على فيها ، لكنها تقصر حق الترشح واالنتخاب على األعضاء العاملين فقط ، 

إظهار االحترام والتقدير لكل ممثلي/ات أعضاء الشبكة دون باألعضاء العاملين والمنتسبين التزام 

تمييز بينهم قائم على أساس اللون أو الجنس أو الدين أو الطبقة االجتماعية أو اإلعاقة أو اي 

 اساس آخر .

مكافحة 

 الفساد 

تنص الالئحة على حق الجمعية العمومية على اإلطالع على الحساب الختامي ، لكنها ال تتضمن 

 د خاصة متعلقة باليات مكافحة الفساد بنو

 

وفقا للتحليل السابق لالئحة الشبكة الوطنية المصرية  ، يمكن القول أنها تلبي معظم معايير الحوكمة بشكل كافي 

  -على المستوى النظري ، بينما هناك بعض الجوانب تحتاج إلى تحسين كما يلي :

اليات مكافحة الفساد والتحرك بشكل استبقاي لمنعه ومنع الالئحة تفقتد النصوص الكافية التي تعزز من  -1

 تعارض المصالح .

تحتاج الالئحة لمزيد من النصوص التي تعزز من اليات الكفاءة في تعبئة واستخدام الموارد التطوعية  -2

 ألعضاء الشبكة ، ووضع محددات لضمان الفاعلية وجودة تنفيذ االنشطة 

ة بين أعضاء الشبكة من خالل منح حقوق التصويت واالنتخاب العمل على تعزيز العدالة والمساوا -3

 لألعضاء المنتسبين  اسوة  باألعضاء العاملين .

تفتقد الالئحة للنص بشكل واضح على أن يكون العضو المنتسب كيان قانوني مشهر وفق إلطار  -4

 ي ( ل األهلالقوانين المصرية ) بغض النظر عن أن تكون هذه القوانين هي المنظمة للعم
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 اإلطر القانونية للحوكمة في قانون  العمل األهلي المصري -5

تشكيل وعمل منظمات  2019وتم تعديل بعض مواده في عام  2014الدستور المصري الذي أقر في  يضمن

للمواطنين  " على أنه  75المادة المجتمع المدني على اساس من الشقاقية والديمقراطية وحكم القانون ، حيث تنص 

ن الجمعيات والمؤسسات األهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية االعتبارية بمجرد حق تكوي

اإلخطار. وتمارس نشاطها بحرية، وال يجوز للجهات اإلدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها 

ت أهلية يكون نظامها أو نشاطها أو مجالس أمنائها إال بحكم قضائي. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسا

 .سرياً أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون

المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات األهلية هذا االلتزام الدستوري من خالل  2019لسنة  149وقد ترجم القانون 

الجمعية بالشفافية والعالنية واإلفصاح، التزام التي تنص على  28نصوص مواده المختلفة واعمها المادة 

وبإعـــالن مصــــادر تمويلهــــا، وأسماء أعضائها، وميزانيتها السنوية، وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات 

 .الجمعية وعلى موقعها اإللكترونى وغيره من وسائل النشر والعالنية األخرى

باتباع قواعد الحوكمة واإلدارة الرشيدة، وأن يكون لدى الجمعية الئحة  الجمعية تنص المادة على التزامكما  

داخلية تتضمن أبوابًا لكل من المشتريات والشئون المالية والموارد البشرية والجزاءات، وأن يكون لديها مدونة 

عين على الجمعية سلوك وظيفى وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد الحوكمة واإلدارة الرشيدة التى يت

 االلتزام بها.

كما يتعين على الجمعية أن تشكل مجلس إدارة أو لجنة إلدارة أنشطة المستشفيات والمدارس وغيرها، ويكون 

 لكل نشاط الئحة مالية وموارد بشرية ومشتريات وجزاءات على حدة أو كجزء من الالئحة الداخلية للجمعية.

أعضائها على سجالت الجمعية ووثائقها ومستنداتها متى طلب العضو  كما تلتزم الجمعية باطالع أى عضو من

ويجب على الجمعية القيـــام بتحـــديث بياناتها دوريًا على قــاعدة البيـــانات، ويشمل ـ  ذلك رسميًا من الجمعية

 ذلك تفاصيل مشروعاتها، وصيغ التعــاون التى تبرمها، وجهـــات تمويلها.

أن تنفق أموالها بشفافية المصرح لها بالعمل في مصر  غير الحكومية  المنظمة األجنبية (69) مـــادةكما تلزم  ال

فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر، ويحظر عليها استخدام 

م بتقديم التقارير التى مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو ال تتصل بنشاطها، وتلتز

 تحددها الجهة اإلدارية في التصريح الصادر لها.

ويتضح من النصوص السابقة  أن اإلطارسن الدساوري والقانوني يتضمان  قواعد كافية ومشجعة لممارسة 

 الشبكة الوطنية المصرية جزءا منه .الحوكمة وتطبيق معاييرها في العمل األهلي الذي تعد 
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  2030ية المستدامة رؤية مصر للتنم -6

، فقد طورت مصر رؤيتها للتنمية المستدامة منذ عام  2030اتساقا مع استراتيجية االمم المتحدة للتنمية المستدامة 

، ويجري حاليا تحديث هذه الرؤية لتتناسب مع المتغيرات التي شهدتها مصر في السنوات األخيرة ،  2016

، ومن أهم األهداف  ية ينبثق من كل منها عدد من األهداف الفرعيةأهداف أساس 8وتتكون الرؤية المصرية من 

 -التي تتضمن تطبيقا لقواعد الحوكمة العدفين الثاني والسادس كالتالي :

 

 الهدف الثاني : العدالة واالندماج االجتماعي والمشاركة

يز المواطنة الفعالة والمشاركة تسعى االجندة الوطنية إلى تحقيق العدالة االجتماعية واالندماج االجتماعي وتعز

اإليجابية لكافة فئات المجتمع. حيث تعد قضايا التمكين والمساواة والعدالة االجتماعية من القضايا الجوهرية التي 

، فضاًل عن تناول قضايا الدمج والحاجة إلى التغلب على التمييز 2030تركز عليها أهداف التنمية المستدامة 

فة والمهمشة على كافة المستويات االجتماعية واالقتصادية والسياسية لجميع االفراد استناداً بالنسبة للفئات الضعي

الى مبدأ المواطنة، بغض النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة أو اإلثنية أو الدين أو الوضع االقتصادي أو 

 االجتماعي.

 

 الهدف السادس : حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع

لدولة والمجتمع هو أسدداس ضددروري لتحقيق كافة أهداف وغايات أجندة التنمية المسددتدامة. حوكمة مؤسددسددات ا

فكفاءة وفاعلية أجهزة الدولة الرسددمية ومؤسددسددات القطاع الخاص والمجتمع المدني هو عامل حاسددم في تحسددين 

ظل سددديادة القانون  ودعم عملية صدددنع القرار، وتنفيذ السدددياسدددات وااللتزام بالقوانين والقواعد واإلجراءات، في

 وإطار قانوني ومؤسسي يُعضد الشفافية والمساءلة. 

حددت األجندة الوطنية للتنمية المستدامة ستة غايات تمثل اإلطار العام للحوكمة، وتتمثل في اإلصالح اإلداري 

متابعة والتقييم وتحسين كفاءة وفعالية األجهزة الحكومية، وترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد، ودعم نظم الرصد وال

وإتاحة البيانات، وتعزيز الشراكات بين كافة شركاء التنمية، وتعزيز المساءلة وسيادة القانون، وتمكين اإلدارة 

 المحلية.
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 نتائج استطالع أراء أعضاء الشبكة الوطنية الفصل الثالث : 

 ا يتعلق بجودة إطار الحوكمة في الشبكة المصرية مفي

 المنهجية   -1

ف على أراء  أعضاء الشبكة الوطنية المصرية فيما يتعلق بجودة إطار الحوكمة الحالي للشبكة بهدف التعر

المصرية ، ورصد توصياتهم لتحسينه ، فقد قامت مجموعة االستشارات الدولية بتطبيق هذه الدراسة على عينة 

قييم المحاور المختلفة المتضمنة ممثلة من أعضاء الشبكة ، حيث تم تصميم استمارة استبيان تسمح بقيام األعضاء بت

 في مفهوم الحوكمة ومدى انطباقها  وإبداء أراءهم بشأن محاور وتوصيات التحسين المطلوب أخذها بعين االعتبار.

 عينة الدراسة   -2

عتمدت عملية جمع البيانات على منهجية المسح االجتماعي  اتعد الدراسة من نوع الدراسات االستطالعية ، و

% من األعضاء العاملين 36عضو من أعضاء الشبكة  تمثل تقريبا  25ث تم اختيار عينة تتكون من بالعينة ،حي

، ويوضح الدول التالي توزيع أفراد العينة على المحافظات بالشبكة الوطنية المصرية بمختلف أقاليم الجمهورية

 :  المختلفة 

 لمحافظات " التوزيع والعددي والنسبي ألفراد العينة على ا1جدول رقم "

 نسبة  عدد  المحافظات  

 %32 8 القاهرة 

 %16 4 اإلسكندرية 

 %16 4 المنيا 

 %12 3 سوهاج 

 %4 1 شمال سيناء 

 %8 2 الجيزة 

 %8 2 أسيوط 

 %4 1 قنا 
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محافظة ، كما  13منظمات من إجمالي  8ممثلة في العينة تبلغ المنظمات ال عدد  تشير بيانات الجدول إلى أن 

منظمات  10ب ر النتائج إلى أن كافة األقاليم الرئيسية ممثلة في العينة ، حيث تم تمثيل إقليم القاهرة الكبري تشي

% من حجم العينة ، كما تم تمثيل إقيم الوجه 40منظمة بنسبة  10% من حجم العينة ( وإقليم الصعيد ب 40)

 % من حجم العينة ( .20منظمات )  5البحري ب 

حيث تمثل منظمات إقليم  لعينة من  التوزيع الجغرافي للعضوية في  الشبكة الوطنية المصريةويقترب توزيع ا

% من أعضاء الشبكة ، وتمثل 34بينما تمثل محافظات الصعيد  % من أعضاء الشبكة ،38القاهرة الكبري 

 % من إجمالي األعضاء .28منظمات الوجه البحري 

 أدوات جمع البيانات   -3

، وتضمنت استمارة المسح عددا من األسئلة التي  2020من األعضاء خالل شهر أغسطس تم جمع البيانات 

تعكس المحاور األساسية  لمفهوم الحوكمة ، وقد روعي دمج بعض المحاور لتتناسب مع نطاق وطبيعة عمل 

  -الشبكة الوطنية المصرية ، حيث تمثلت المحاور التي تضمنتها االستمارة فيما يلي :

 اح والشفافية محور اإلفص -1

 محور المشاركة  -2

 محور االستجابة  -3

 محور المساءلة  -4

 محور الكفاءة والفاعلية  -5

 محور العدالة والمساواة  -6

 محور حكم القانون والديمقراطية  -7

وقد تضمنت االستمارة عددا من األسئلة التي تعكس األبعاد المختلفة لكل محور من المحاور السابقة ، بحيث 

ضعيف( ،  –متوسط  –تقييم كل بعد بقيم وصفية على مقياس من ثالث درجات ) جيد تسمح بقيام كل عضو ب

كما يتضمن كل محور رئيسي مساحة تسمح لألعضاء بإبداء أراءهم وتوصياتهم المتعلقة بإجراءات التحسين 

 المطلوبة 
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 ) تقييم األعضاء لمحاور الحوكمة في الشبكة المصرية ( نتائج الدراسة   -4

 اإلفصاح  والشفافية أوال : محور

 
 ضعيف متوسط جيد محاور التقييم

  نسبة عدد   نسبة عدد  نسبة  عدد 
مستوى اإلفصاح ونشر  المعلومات المتعلقة 

 بأنشطة الشبكة
21 84% 4 16% _  

مستوى اإلفصاح ونشر  المعلومات المتعلقة 
 بفرص التمويل والمنح والبرامج التدريبية

15 60% 8 32% 2 8% 

وى اإلفصاح ونشر  المعلومات المتعلقة مست
 بالتمويل المخصص لرئاسة الشبكة

12 48% 9 36% 4 16% 

مستوى الشفافية وتداول المعلومات بشكل عام 
 في الشبكة المصرية

15 60% 10 40% _ 0 

 

متعلقة تشير النتائج  الموضحة في الجدول السابق إلى أن هناك رضا نسبي من األعضاء عن ممارسات الشبكة ال

بهذا المحور بشكل عام ، حيث يري خمسي أعضاء الشبكة أن مستوى الشفافية وتداول المعلومات جيد ، بينما 

 يرى حوالي الخمسين أن مستوى اإلفصاح متوسط.

وفيما يتعلق باألبعاد  الفرعية المندرجة تحت محور الشفافية واإلفصاح ، نجد أن البعد المتعلق بنشر أنشطة 

% من األعضاء ان مستوى الممارسات في هذا 84بأكبر نسبة رضا بين األعضاء ، حيث يري الشبكة حظي 

% ، وأخيرا بعد نشر المعلومات المتعلقة 60، ثم البعد المتعلق بنشر فرص التمويل والمنح بنسبة البعد جيد 

ء يرون انه % من األعضا36% من األعضاء  أنه جيد ، و48بالتمويل المخصص لرئاسة الشبكة  حيث رأي 

 متوسط .

 

 

 

 

 

 
 

 

19 



 
 

20 
 

 محور  المشاركةثانيا : 
 

 ضعيف متوسط جيد محاور التقييم

  نسبة عدد   نسبة عدد   نسبة عدد 
مشاركة األعضاء في اجتماعات الجمعية 

 العمومية
12 48% 12 48% 1 4% 

 %12 3 %36 9 %52 13 مشاركة األعضاء في اللجان النوعية

التدريبية وورش  مشاركة األعضاء في الورش
 العمل والمؤتمرات التي تعقدها الشبكة

9 36% 14 56% 2 8% 

مشاركة المنظمات غير األعضاء في أنشطة 
 الشبكة

6 24% 12 48% 7 28% 

 مستوى المشاركة  بشكل عام
 

13 52% 12 48% _ 0 

 
 

رسات الشبكة المتعلقة رضا من األعضاء عن مماال معدلتشير النتائج  الموضحة في الجدول السابق إلى أن 

جيد ، بينما  المشاركة أعضاء الشبكة أن مستوى  نصف، حيث يري  تميل للماوسط بشكل عامبمحور المشاركة  

 متوسط. المشاركة أن مستوى  قرابة النصف األخريرى حوالي 

ركة األعضاء في بمشا، نجد أن البعد المتعلق  المشاركة وفيما يتعلق باألبعاد  الفرعية المندرجة تحت محور 

% من األعضاء ان مستوى الممارسات 52نسبة رضا بين األعضاء ، حيث يري اللجان النوعية حظي بأكبر 

مشاركة ثم بعد % ، 60بنسبة  بالمشاركة في اجتماعات الجمعية  العمومية في هذا البعد جيد ، ثم البعد المتعلق 

مشاركة وأخيرا بعد % ، 36بنسبة  التي تعقدها الشبكة األعضاء في الورش التدريبية وورش العمل والمؤتمرات

% من األعضاء 48% من األعضاء  أنه جيد ، 24حيث رأي  المنظمات غير األعضاء في فعاليات الشبكة 

 ، وقرابة ربع األعضاء يرون انه ضعيف .يرون انه متوسط 
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 محور االستجابةثالثا : 
 

 ضعيف متوسط جيد محاور التقييم

  نسبة عدد   نسبة عدد   نسبة دد ع
مستوى التوافق بين قرارات مجلس االمناء 

 ورغبات أعضاء الشبكة
18 72% 6 24% 1 4% 

سرعة استجابة رئاسة الشبكة ومجلس األمناء 
 لطلبات واستفسارات األعضاء

18 72% 6 24% 1 4% 

توافق فرص بناء القدرات والتدريب التي 
حتياجات وتطلعات  تتيحها رئاسة الشبكة مع ا
 األعضاء

13 52% 10 40% 2 8% 

 
 

تشير النتائج  الموضحة في الجدول السابق إلى أن معدل الرضا من األعضاء عن ممارسات الشبكة المتعلقة 

أعضاء الشبكة أن مستوى المشاركة  جيد  ثالثة ارباع  قرابة  ، حيث يري  جيد  بشكل عام  االستجابة بمحور 

 األخر أن مستوى المشاركة  متوسط. الربع لي قرابة ، بينما يرى حوا

سرعة استجابة رئاسة ب، نجد أن البعد المتعلق   االستجابة وفيما يتعلق باألبعاد  الفرعية المندرجة تحت محور 

% 72الشبكة ومجلس األمناء لطلبات واستفسارات األعضاء حظي بأكبر نسبة رضا بين األعضاء ، حيث يري 

مستوى الممارسات في هذا البعد جيد ، ثم البعد المتعلق توافق فرص بناء القدرات والتدريب  من األعضاء ان

 .% 60التي تتيحها رئاسة الشبكة مع احتياجات وتطلعات  األعضاء بنسبة 
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 محور المساءلةرابعا : 

 
 ضعيف متوسط جيد محاور التقييم

  نسبة عدد   نسبة عدد   نسبة عدد 
لية لقيام األعضاء بمساءلة رئاسة وجود ا

 الشبكة ومجلس االمناء
10 40% 13 52% 2 8% 

مستوى  فاعلية االليات الحالية لممارسة حق 
 األعضاء في الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة

9 36% 14 56% 2 8% 

مستوى فاعلية اآلليات الحالية لممارسة حق 
األعضاء في سحب الثقة من مجلس األمناء أو 

 ئاسة الشبكةر

14 56% 9 36% 2 8% 

 %8 2 %40 10 %52 13 مستوى المساءلة بشكل عام في الشبكة

 
 

تشير النتائج  الموضحة في الجدول السابق إلى أن معدل الرضا من األعضاء عن ممارسات الشبكة المتعلقة 

ى المشاركة  جيد ، تميل للماوسط  ، حيث يري نصف أعضاء الشبكة أن مستو بشكل عام  المساءلة بمحور 

 متوسط.  المساءلة أن مستوى  الخمسين بينما يرى حوالي 

مستوى فاعلية اآلليات ، نجد أن البعد المتعلق   المساءلة وفيما يتعلق باألبعاد  الفرعية المندرجة تحت محور 

سبة رضا بين حظي بأكبر ن الحالية لممارسة حق األعضاء في سحب الثقة من مجلس األمناء أو رئاسة الشبكة

وجود ب% من األعضاء ان مستوى الممارسات في هذا البعد جيد ، ثم البعد المتعلق 56األعضاء ، حيث يري 

مستوى  فاعلية االليات الحالية % ، ثم بعد 40بنسبة  الية لقيام األعضاء بمساءلة رئاسة الشبكة ومجلس االمناء

 .% 36بنسبة طارئة لممارسة حق األعضاء في الدعوة لعقد جمعية عمومية 

 

 

 

 

 

 

 

22 



 
 

23 
 

 
 

 الكفاءة  والفاعليةخامسا : محور 
 

 ضعيف متوسط جيد محاور التقييم

  نسبة عدد   نسبة عدد   نسبة عدد 
مستوى التعاون بين أعضاء الشبكة في تعبئة 

 الموارد الالزمة لعمل الشبكة
3 12% 15 60% 7 28% 

مستوى كفاءة اإلنفاق  على أنشطة وفاعليات 
 شبكةال

7 28% 16 64% 2 8% 

مستوى كفاءة استخدام الموادر البشرية 
والمدخالت األخرى لتحقيق  االهداف التي 

 تسعي اليها الشبكة

4 16% 18 72% 3 12% 

مدى نجاح الشبكة في تحقيق األهداف والغايات 
التي تسعي اليها مؤسسة اناليند والشبكة 

 الوطنية المصرية

8 32% 12 48% 5 20% 

 

ر النتائج  الموضحة في الجدول السابق إلى أن معدل الرضا من األعضاء عن ممارسات الشبكة المتعلقة تشي

غالبية أعضاء الشبكة ان المحاور الفرعية تميل  ، حيث يري  للمتوسطتميل  بشكل عام   الكفاءة والفاعليةبمحور 

  للقيم المتوسطة .

مدى نجاح الشبكة بق ، نجد أن البعد المتعل   الكفاءة والفاعليةمحور وفيما يتعلق باألبعاد  الفرعية المندرجة تحت 

سبة رضا نحظي بأكبر في تحقيق األهداف والغايات التي تسعي اليها مؤسسة اناليند والشبكة الوطنية المصرية 

هم % من48بينما يري  % من األعضاء ان مستوى الممارسات في هذا البعد جيد32بين األعضاء ، حيث يري 

 يث يري ح مستوى كفاءة اإلنفاق  على أنشطة وفاعليات الشبكةب، ثم البعد المتعلق  ان مستوى الرضا متوسط 

البشرية  مستوى كفاءة استخدام الموادر، ثم بعد % منهم انه متوسط 64من األعضاء انه جيد بينما يري  % 28

 ، % من االعضاء انه متوسط 72يري حيث  والمدخالت األخرى لتحقيق  االهداف التي تسعي اليها الشبكة

وارد الالزمة بمستوى التعاون بين أعضاء الشبكة في تعبئة المفقط يرون انه جيد ، واخيرا البعد المتعلق  % 16

 .حيث يري ثالثة اخماس االعضاء انه متوسط ، واكثر من الربع يرون انه ضعيف  لعمل الشبكة
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 لمساواةالعدالة واسادسا : محور 
 

 ضعيف متوسط جيد محاور التقييم

  نسبة عدد   نسبة عدد   نسبة عدد 
مستوى  تطبيق العدالة والمساواة بين األعضاء 
في الوصول لفرص ومعلومات التمويل وانشطة 

 بناء القدرات وغيرها من فاعليات الشبكة

16 64% 9 36% _ 0 

مراعاة تعزيز مشاركة واستفادة  األعضاء ذوى 
حتياجات الخاصة  والمنظمات التي تعبر عن اال

 مصالحهم

9 36% 12 48% 4 16% 

مراعاة تعزيز   مشاركة واستفادة  النساء 
 والمنظمات التي تعبر عنهن

16 64% 8 32% 1 4% 

مستوى تطبيق مبادىء وسياسات عدم التمييز 
 على اي اسس عرقية / دينية / جنسية ..ألخ

22 88% 3 12% _ 0 

 

%( يرون 88لق بمحور العدالة والمساواة  فقد اظهرت نتائج الدراسة  ان الغالبية العظمي من االعضاء )فيما يتع

جيد ، بينما يري قرابة  مستوى تطبيق مبادىء وسياسات عدم التمييز على اي اسس عرقية / دينية / جنسيةان 

لمساواة بين األعضاء في الوصول طبيق العدالة وابت%(  ان مستوى الممارسات المتعلقة 64ثلثي االعضاء) 

مراعاة تعزيز   مشاركة ومستوى  لفرص ومعلومات التمويل وانشطة بناء القدرات وغيرها من فاعليات الشبكة 

%(   أن مستوى 36جيد ، واخيرا  يري حوالي ثلث االعضاء ) واستفادة  النساء والمنظمات التي تعبر عنهن

جيد   ضاء ذوى االحتياجات الخاصة  والمنظمات التي تعبر عن مصالحهممراعاة تعزيز مشاركة واستفادة  األع

 ، وحوالي النصف يرون انه متوسط .
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 حكم القانون والديمقراطيةسابعا : محور 
 

 ضعيف متوسط جيد محاور التقييم

  نسبة عدد   نسبة عدد   نسبة عدد 
مستوى  التزام الشبكة  بالدستور والقوانين 

 ةالمصري
23 92% 1 4% 1 4% 

 %4 1 %8 2 %88 22 مستوى التزام إدارة الشبكة  بتطبيق  الالئحة

 %4 1 %24 6 %72 18 مستوى تداول السلطة داخل الشبكة

مستوى  الديمقراطية بشكل عام في إدارة 
 الشبكة

21 84% 3 12% 1 4% 

عضاء عن ممارسات الشبكة المتعلقة تشير النتائج  الموضحة في الجدول السابق إلى أن معدل الرضا من األ

 أعضاء الشبكة الغالبية العظمي من ، حيث يري   للجيد تميل  بشكل عام   خكم القانون والديمقراطية بمحور 

هذا أن مستوى   السدسجيد ، بينما يرى حوالي   الديمقراطية بشكل عام في ادارة الشبكة  أن مستوى  84%)

 او ضعيف . متوسط   المحور

مستوى ب، نجد أن البعد المتعلق    حكم القانون والديمقراطيةما يتعلق باألبعاد  الفرعية المندرجة تحت محور وفي

% من األعضاء 92حظي بأكبر نسبة رضا بين األعضاء ، حيث يري التزام الشبكة  بالدستور والقوانين المصرية 

بنسبة  ستوى التزام إدارة الشبكة  بتطبيق  الالئحةمان مستوى الممارسات في هذا البعد جيد ، ثم البعد المتعلق 

 .% 72بنسبة  تداول السلطة بين أعضاء الشبكة % ، ثم بعد مستوى  88
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 توصيات أعضاء الشبكة لتحسين مستوى الحوكمة في الشبكة الوطنية  -5

 

 أوال : محور الشفافية واإلفصاح

 

 عليات بشكل دوري ارسال االنشطه قبل التنفيذ وكذلك تقييم الفا -1

 . للشبكة زياده وتوسع طرق االتصال والتواصل بين المنظمات المنضمه  -2

 وجود موقع او منصة خاصة بالشبكة -3

 دليل سياسات وإجراءات متكامل للشبكإعداد  -4

االعالن عن قرارات الشبكة واالنفاق المالى على الجمعية العمومية وان كان هناك إفصاح شفهى عن التمويل  -5

 نية ولكن يتم نشره ونشر الميزانية السنوية لمزيد من الشفافيةوالميزا

 مراجعه والتأكد من  االيميالت العضاء الشبكه  -6

 نشر تقرير سنوى بكل ما يتعلق بالشبكة -7

التدوال الرقمى للمعلومات بين اعضاء الشبكة ومزيد من الرقمنة فى انشطة الشبكة ، مع التأكيد على اهمية  -8

 ليين للشبكة فى القاهرة دون وجودهم فى عاصمة اوروبية )بروكسل(وجود المراجعين الما

أو باإلضافة إليه مثل  Whatsappاستخدام قنوات تواصل تصدر المعلومات بشكل دوري وفعال غير تطبيق  -9

، أو غيرها من الوسائط التي لديها القدرة على الفصل بين Telegram، وتطبيق  Facebookمجموعات 

 هو اجتماعي ، وبحيث يكون التواصل أكثر فعالية ماهو احترافي وما 
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 ثانيا : محور المشاركة

 

 باقي االعضاء غير المشاركين أو اتخاذ إجراءات واضحة معهم أسماء  اعالن  -1

 محدده بوقت مسبق رسمية وغير رسمية  اجتماعات دورية  عقد  -2

 زياده الدعايه وكذلك زياده االنشطه -3

 للشبكة بحذف عضوية االعضاء الغير متفاعلين في شبكة اناليندتطبيق الالئحة الداخلية  -4

اتاحة الفرصة لمشاركة كافة االعضاء فى كافة مستويات العمل بداية من التخطيط وصوال للتقييم والمتابعه  -5

 مرورا بالتنفيذ

دريبات المزيد من اللقاءات المتبادلة بين اعضاء الشبكة وبعضهم والتعرف على انشطتهم ايضا تنسيق الت -6

 .وورش العمل واللقاءات بحيث يتناوب اعضاء الشبكة استقبال بعضهم البعض 

 عرض النتائج المترتبة على المشاركة ومدى االستفادة  لتحفيز الجمعيات من خال -7

 مزيد من االنتشار والتواصل مع الجهات الرسمية وغير الحكومية  -8
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 محور االستجابة الثا :ث
 

 اللجان  سرعه تفعيل عمل -1

مع سرعة الرد وعدم التأخير لفترة ما قبل  لجنة مهمتها التواصل مع األعضاء والرد على مقترحاتهم تشكيل   -2

 االجتماعات

 وتوجيه اهتمم أكبر لمكون بناء القدرات  فرص وتدريبات لزيادة المهارات توفير  -3

اء لتجنب المشاكل والعدوى توازن التدريبات اى يجب أن تكون فى كل محافظه تدريب لعدم سفر االعض -4

 وخالفه 

 التشبيك مع شبكات أخرى محليا ودوليا -5

تعاني معظم المنظمات وخاصة الصغيرة منها من ضعف الموارد المالية والبشرية واالفتقار لفهم واضح  -6

ألساليب إدارة المنظمات التي ال تستهدف الربح، وعلى ذلك أقترح تصميم مشروع يقوم على فهم النواقص 

تحتاج إلى معرفة وتدريب ومن خالل هذا الفهم ربما يستطيع األعضاء األكثر خبرة تصميم برامج تدريب  التي

من شأنها رفع كفاءة أداء المنظمات ومن ثم رفع كفاءة أداء الشبكة ككل، واستقطاب منظمات أخرى لالنضمام 

 للشبكة.

 
 رابعا : محور المساءلة

 
 

 هرين على االقلعرض دوري النشطه مجلس األمناء كل ش -1

 الالئحة بدليل سياسات وإجراءات متكامل وإدارج  سرعة إجراء التعديالت المتفق عليها  -2

 المساءلة وسحب الثقة البد من تفعيلها اكثر من ذلك   -3

 اإلسراع في تكوين اللجان وزيادتها -4

 زيادة عدد االجتماعات ألعضاء الشبكة لزيادة الفاعلية االيجابية -5

 االلتزام بتقديم تقارير دورية لما تم القيام به ومقارنته مع الخطط الموضوعه -المستمر  اتاحة سبل للتقييم -6

 شبكةرسمية بين اعضاء الشبكة ورئاسة الال غير زيادة االجتماعات  -7
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 خامسا : محور الكفاءة والفاعلية

 

بتوضيح الفرص  ضروره المشاركه الفاعله في كافة االنشطه من كافة األعضاء بالتعاون مع مجلس األمناء -1

 التمويليه وكيفيه حصول االعضاء عليها بشكل يكفل تحقيق أهداف الموسسه 

 التحديات وذلك باستخدام الشتبيكات مع مؤسسات  تشارك الشبكه اهدافها لمواجهة مصادرالتمويل  تنويع وتعدد -2

 ويسهم في تنميه الكوادر

 انشاء منتدى دولى للشراكة مع المؤسسات من الدول األخرى -3

 توفير أدلة ومطبوعات بهذا الشأن -4

 عمل منتدى وطنى على مستوى االعضاء على غرار المنتدى الدولى يعزز الشراكة وفرص التعلم -5

 العمل على جذب المزيد من المشروعات والمنح  -6

 ان تقوم مؤسسة اناليند بزياده أنشطتها وفرص التمويل -7

شبكة وممكن ايضا المشاركة بمساهمات مادية او وجود خطة تمويل واضحة لتعبئة الموارد الالزمة لعمل ال -8

 عينية العضاء الشبكة لعمل ذلك

 السعى نحو مزيد من كفاءة استخدام العناصر والموارد المالية والكوادر البشرية واالدراية داخل الشبكة  -9

 التشبيك مع جهات جديدة حكومية وغير حكومية لدعم انشطة الشبكة وزيادة الفاعلية  -10

مشروعات تعزز بشكل عملي وفعال مبدأ التضامن والتكافل والتكامل وتبادل الخدمات بين  ضرورة إيجاد -11

 أعضاء الشبكة

العمل على دعم الشراكة بين اعضاء الشبكة في المنح  -المزيد من البحث عن موارد مالية ومنح للشبكة  -12

 والمشروعات المتاحة
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 العدالة والمساواةسادسا : 
 

واة والعداله وعدم التمييز لدي كل االعضاء بما يضمن تحقيق تلك القيم من خالل انشطه الجمعيات رفع قيم المسا -1

 األعضاء دون تمييز

 إتاحة اكبر ألنشطة متحدى اإلعاقة  -2

تقديم ورش عمل خاصه لبناء قدرات الجمعيات التي تعمل في مجال اإلعاقة والنوع االجتماعي والتعاون بين  -3

 الدولي الجمعيات علي المستوى

العمل على مزيد من ادماج الفئات والقطاعات ذات الطبيعة الخاصة مثل ذوى االحتياجات والمرأة والمنظمات  -4

 والجهات الممثلة لهم 

 زيادة  نسبة تمثيل المراة بمجلس االمناء -5

 
 

 حكم القانون والديمقراطية سابعا :

 سرعة تفعيل عمل اللجان النوعية  -1

 هم تستهدف توعية االعضاء بحقوقهم وواجباتالتوسع في الفعاليات التي  -2
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