
 

 

  

عمل الالمركزية واإلحتواء اإلجتماعيعن ورش تقرير موجز   1 

 

 

 

 عن:تقرير موجز 

 الالمركزية: اإلطار المفاهيمي وآليات العملورش عمل 

 ألعضاء مجلس النواب المصري
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 وحدة األنشطة العلمية التعاقدية
 معهد التخطيط القومي
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 اإلطار المفاهيمي وآليات العملالالمركزية: 

رأ.د. شريفة ماه  
وزارة التنمية المحلية –انئب مدير وحدة تطوير اإلدارة المحلية   

 استشاري التخطيط والتنمية االقتصادية المحلية ببرانمج التنمية المحلية بصعيد مصر
 

 مقدمة:
العمل التدريبية لالحتواء االجتماعي واالمركزية هو تزويد أعضاء اللجان البرلمانية والعاملين بمجلس  ورشكان الهدف الرئيسي من 

التواب المصري ابلوعي والمعرفة بموضوع الورشة، وكذا التعرف علي أفضل الممارسات الالزمة بشان تلك المفاهيم المختلفة إلى 

تي وضعت لتطبيق تلك المفاهيم بطريقه عمليه. ولقدد قدم التدريب علي جانب اإللمام بمجموعة من األدوات  والس ياسات ال 

( 401، وهم يتالفون من )222اإلحتواء االجتماعي والالمركزية إلى مجموعه من المشاركين الذين تم تحديدهم مس بقا وعددهم 

جارب ركز التدريب علي الممارسات  والت ( من العاملين كأعضاء في أمانة اللجان المختلفة ابلمجلس. وقد424عضواً في البرلمان و)

الدولية، بهدف تقديم الخالصة  الوافيه  والدروس المس تفادة ألفضل الممارسات من البلدان األخرى ، وقدم التدريب أيضاً 

لك. ذمجموعة من المراجع التي تحتوي علي العديد من األدوات والس ياسات للمشاركين الس تخدامها فيما بعد التدريب، وما إلى 

ومن خالل هذا التدريب، تم التعرض ألدوات ومفاهيم االداره المالية العامة وكذا اطار المراجعة االجتماعية ومجموعه األدوات 

 .م تناولها كما يليت الالمركزية: اإلطار المفاهيمي وآليات العملوالس ياسات المطبقة بهما. واتسيساً عليما س بق، فإن ورشة عمل 

 

 أايم( 1) ورشة العمل مدة

 (24وعددهم ) يومان ألعضاء األمانة العامة بمجلس النواب 

 (22وعددهم ) يومان ألعضاء مجلس النواب 
  

 المس تهدفون من ورشة العمل

 السادة أعضاء مجلس النواب ، والسادة الباحثين والخبراء من العاملين بأمانة مجلس النواب

 أهــــــــداف ورشة العملهدف/ 
للمشاركين في التدريب حول أبعاد الالمركزية والمفاهيم المختلفة واإلطار التشريعي والمؤسسي ومتطلبات تطبيق تعميق تفهم 

الالمركزية واالختصاصات واالدوار على المس تويين المركزي والمحلي، هذا الى جانب إثراء وتنمية خبرة السادة المشاركين حول 

 ودعم عملية التنمية االقتصادية المحلية.أهمية تطبيق الالمركزية ودورها في تفعيل 
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 األهداف التفصيلية لورشة العمل:

 :على القيام بتنمية قدرات المشاركين تم في نهاية ورشة العمل 

 .)مفهوم الالمركزية وعناصرها )الالمركزية والالتركيز والتفويض والنقل( وأبعاده المختلفة )المالية واالقتصادية واإلدارية 

 التشريعي والمؤسسي لتطبيق الالمركزية تفهم اإلطار. 

 ومتطلبات تطبيق الالمركزية التعرف على منهجية. 

 يمكن تحديد الفرص والتحدايت لعملية تطبيق الالمركزية. 

 يمكن تحليل األطراف الفاعلة في عملية تطبيق الالمركزية على المس تويين المركزي والمحلي. 

  على المس تويين المركزي والمحلي في ظل تطبيق الالمركزيةتفهم آليات تحديد االختصاصات واألدوار. 

  العناصر الرئيس ية وركائز إعداد استراتيجية الالمركزيةالتعرف على. 

 تفهم العالقة بين الالمركزية والتنمية االقتصادية المحلية ودورها قي تعزيز عملية التخطيط المحلي. 

 ة تطبيق الالمركزيةتفهم آليات المساءلة والمتابعة والتقييم لعملي. 
 

  أهمية ورشة العمل

تساهم الورشة في تكوين وبناء قدرات المشاركين في التعريف ابألبعاد المختلفة لالمركزية وانواعها والهدف من تطبيقها، واإلطار 

المحلي، وقواعد و التشريعي والمؤسسي لتطبيق الالمركزية وآليات تحديد االختصاصات والمس ئوليات على المس توى المركزي 

ة وأسس وضع استراتيجية تطبيق الالمركزية بعناصر المختلفة، هذا ابإلضافة الى التعريف ابلعالقة بين الالمركزية والتنمية االقتصادي

 المحلية.
 

 محتوايت ورشة العمل
 الالمركزية: اإلطار المفاهيمي والتشريعي والمؤسسياليوم األول: 

 استراتيجية تطبيق الالمركزية وعالقتها ابلتنمية االقتصادية المحليةاليوم الثاني: ركائز 

 

  اليوم األول:  الالمركزية: اإلطار المفاهيمي والتشريعي والمؤسسي 

 الجلسة األولى: الالمركزية )اإلطار المفاهيمي واألهداف(

 ساعات 3مـــــــدة الجلسة: 
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مفاهيم الالمركزية وابعادها المختلفة )المالية واالقتصادية واإلدارية( وأهداف تهدف هذه الجلسة إلى التعرف على هدف الجلسة: 

 .وآليات تطبيق الالمركزية

 الموضوع / النشاط م
أساليب التدريب 

 المس تخدمة

4.   تعريف الالمركزية وأبعادها 

 محاضرة -

 مناقشة -

 عصف ذهني -

 فرق عمل -

2.   أهداف تطبيق الالمركزية 

3.   آليات تطبيق الالمركزية 

1.   نشاط تدريبيي: مجموعات عمل 

2.  
  مناقشة مفتوحة: حول آليات تطبيق الالمركزية وتحديد األطراف الفاعلة

 على المس تويين المركزي والمحلي
  

 الجلسة الثانية: اإلطار التشريعي والمؤسسي لتطبيق الالمركزية

ساعات 3مـــــــدة الجلسة:   

اإلطار التشريعي والمؤسسي لتطبيق الالمركزية واألطراف الفاعلة  تهدف هذه الجلسة إلى التعرف علىهدف الجلسة: 

 .واالختصاصات واألدوار على المسويين المركزي والمحلي والتعرف على التحدايت والفرص في ظل تطبيق الالمركزية

 أساليب التدريب المس تخدمة الموضوع / النشاط م

4.   اإلطار التشريعي والمؤسسي لتطبيق الالمركزية 

 محاضرة -

 مناقشة -

 عصف ذهني -

 فرق عمل -

2.   األطراف الفاعلة واالختصاصات واألدوار في ظل تطبيق الالمركزية 

3.   التحدايت والفرص لتطبيق الالمركزية 

1.   نشاط تدريبيي 

2.  
  مناقشة جماعية: حول تحديد من وجهة نظر المشاركين أهم الفرص

عملية  في تعزيزوالتحدايت لتطبيق الالمركزية وأدوار األطراف الفاعلة 

 تطبيق الالمركزية
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  اليوم الثاني:  ركائز استراتيجية تطبيق الالمركزية وعالقتها ابلتنمية االقتصادية المحلية 

 الجلسة الثالثة: ركائز استراتيجية تطبيق الالمركزية

 ساعات 3مـــــــدة الجلسة: 

 كزية.تطبيق الالمركزية وآليات وقواعد إعداد استراتيجية تطبيق الالمر تهدف هذه الجلسة إلى التعرف على ركائز هدف الجلسة: 

 أساليب التدريب المس تخدمة الموضوع / النشاط م

4.   محاضرة - ركائز تطبيق الالمركزية 

 مناقشة -

 عصف ذهني -

 فرق عمل -

2.   آليات وضع استراتيجية تطبيق الالمركزية 

3.   ( جماعي4تدريب رقم ) 

الالمركزية والتنمية االقتصادية المحليةالجلسة الرابعة:   

ساعات 3 مـــــــدة الجلسة:  

تهدف هذه الجلسة إلى تقديم عرض للتعريف ابلتنمية االقتصادية المحلية وأهدفها واإلطار المؤسسي، ودراسة  هدف الجلسة:

المحلية واالرتقاء بمعدالت التنمية.العالقة بين الالمركزية والتنمية االقتصادية المحلية في تعزيز الميزة التنافس ية   

 أساليب التدريب المس تخدمة الموضوع / النشاط م

4.   محاضرة - تعريف ابلتنمية االقتصادية المحلية وتحديد الفرص واالمكانيات 

 مناقشة -

 عصف ذهني -

 فرق عمل -

2.   أهداف التنمية االقتصادية المحلية 

3.   اإلطار المؤسسي للتنمية االقتصادية المحلية 

1.   العالقة بين الالمركزية والتنمية االقتصادية المحلية 
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 التقييم النهائي لورشة العمل:

ونتائج التعلم أساسا لتقييم التقدم المحرز. وفي نهاية كل ورشة عمل ، تم تقييم المشاركة واإلنجاز  ورش العملكانت المشاركة في 

للمتدربين. كما أعطيت الفرصة للمتدربين لتقييم ورشة العمل وتقديم التغذية المرتدة حول محتوي الموضوعات وفعالية التنفيذ. 

ام المعهد لى  بنك التنمية األفريقي واإلدارة المركزية للتدريب بمجلس النواب. كما قحيث قام  ابعداد التقارير المرحلية والتقييمية إ

 بتقديم تقارير إنجاز مرحلية ابإلضافة إلي تقديم تقرير نهائي عن إتمام التدريب في نهاية المشروع. واستنادا إلى ما ورد أعاله ، تبين

الحالية والتي أظهرت درجة عالية من رضاء كال من البرلمانيون من  ( ملخص التقييم النهائي لورشة العمل2( و )4األشكال )

 وأعضاء أمانة البرلمان عن جودة وكفاءة التدريب.

 (: التقييم النهائي ألعضاء األمانة العامة بمجلس النواب 4شكل )
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 (: التقييم النهائي ألعضاء مجلس النواب 2شكل )

 

 قراءات ومراجع إضافية لما بعد التدريب:

قام  المدربون  الخبراء بورش العمل للمشاركين بورش العمل التدريية  مجموعة من الدراسات والبحوث ذات الصلة الوطيدة 

بموضوع الورشة، وذلك حتي يمكن للمشاركين توس يع معرفتهم ابلممارسات والخبرات بعد التدريب، وذلك لتعظيم االس تفادة 

 ة.المس تقبلية في محال ورشة العمل التدريبي
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