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 أأ.د. خادل زكراي أأمني
 جامعة القاهرة –أأس تاذ بلكية الاقتصاد والعلوم الس ياس ية 

 مستشار وزير التخطيط واملتابعة والإصالح الإداري

 معهد التخطيط القويم –مدير مركز الس ياسات الاقتصادية اللكية 

 
 مقدمة:

العمل التدريبية لالحتواء الاجامتعي والامركزية هو تزويد أأعضاء اللجان الربملانية والعاملني  ورشاكن الهدف الرئييس من 

مبجلس التواب املرصي ابلوعي واملعرفة مبوضوع الورشة، وكذا التعرف عيل أأفضل املامرسات الالزمة بشان تكل املفاهمي اخملتلفة 

ىل جانب الإملام مبجموعة من الأدوات  والس ياسات ال يت وضعت لتطبيق تكل املفاهمي بطريقه معليه. ولقدد قدم التدريب عيل اإ

ىل مجموعه من املشاركني اذلين مت حتديدمه مس بقا وعددمه  ( عضوًا 104، ومه يتالفون من )225الإحتواء الاجامتعي والالمركزية اإ

ركز التدريب عيل املامرسات  والتجارب ادلولية،  ( من العاملني كأعضاء يف أأمانة اللجان اخملتلفة ابجمللس. وقد121يف الربملان و)

هبدف تقدمي اخلالصة  الوافيه  وادلروس املس تفادة لأفضل املامرسات من البدلان الأخرى ، وقدم التدريب أأيضًا مجموعة من 

ىل  ذكل. ومن خالل املراجع اليت حتتوي عيل العديد من الأدوات والس ياسات للمشاركني لس تخداهما فامي بعد التدريب، وما اإ

هذا التدريب، مت التعرض لأدوات ومفاهمي الاداره املالية العامة وكذا اطار املراجعة الاجامتعية ومجموعه الأدوات والس ياسات 

ن ورشة معل   .مت تناولها كام ييل الإطار العام لالحتواء الاجامتعياملطبقة هبام. واتسيسًا علامي س بق، فاإ

 

 أأايم( 4) ورشة العمل مدة

 (22وعددمه ) يومان لأعضاء الأمانة العامة مبجلس النواب 

 (14وعددمه ) يومان لأعضاء جملس النواب 
  

 املس هتدفون من ورشة العمل

 السادة أأعضاء جملس النواب ، والسادة الباحثني واخلرباء من العاملني بأأمانة جملس النواب

 

 

 

 أأهــــــــداف ورشة العملهدف/ 
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ملفهوم  وس ياسات الاحتواء الاجامتعي ومساعدهتم عىل تبين مداخل فعاةل لتطويرها عىل املس توايت تعميق تفهم املشاركني 

قرار الس ياسات واملراقبة عىل أأداء  اخملتلفة، مكدخل متاكمل لزايدة فعالية وكفاءة الكوادر الترشيعية  املس ئوةل عن الترشيع واإ

 السلطات التنفيذية .

 العمل:الأهداف التفصيلية لورشة 

 :أأنعىل تمنية قدرات املشاركني مت يف هناية ورشة العمل 

  درااك ملفهوم وأأبعاد قضية الاحنواء الاجامتعي  يصبح  أأكرث فهام واإ

 دارة املالية احلكومية وأأثرها عىل س ياسات الاحتواء الاجامتعي درااك  لالإ  يصبح أأكرث فهام واإ

  درااك  ملفهوم املساءةل  الاجامتعية ابعتباره أأحد الأدوات اليت تعمل عىل تعزيز المنو الاحتوايئيصبح أأكرث فهام واإ

 درااكً للآليات اخملتلفة لالحتواء الاجامتعي  يصبح أأكرث فهامً واإ

 درااكً لعملية  توطني أأهداف التمنية املس تدامة وعالقهتا ابلحتواء الاجامتعي وس بل تعزيزها يف مرص  يصبح أأكرث فهامً واإ
 

  ملأأمهية ورشة الع
سامه الورشة يف تكوين وبناء قدرات املشاركني يف فهـم الأبعـاد الاقتصـادية والاجامتعيـة والس ياسـ ية لالحتـواء الاجامتعـي. كـام 

لقاء الضوء عىل الإدارة املالية احلكومية ابعتبارها أأحـد أأمه الأدوات الأساسـ ية يف تعزيـز الاحتـواء الاجامتعـي.  تُسهم الورشة يف اإ

شاركني يف فهم مفهوم وأأمهية املساءةل الاجامتعية وأأدواهتا يف تعزيز المنو الاحتـوايئ. كـام تسـاعد ورشـة العمـل وتساعد الورشة امل 

 يف تعريف املتدربني ابلآليات اخملتلفة لالحتواء الاجامتعي وأأدوات توطني أأهداف التمنية املس تدامة يف مرص.
 

 حمتوايت ورشة العمل
 الاحتواء الاجامتعي والإدارة املالية احلكومية واملساءةل اجملمتعية مكدخل لالحتواء الاجامتعيقضااي وأأبعاد اليوم الأول: 

 أأدوات تطبيق الاحتواء الاجامتعي وتوطني أأهداف التمنية املس تدامةاليوم الثاين: 

 

 

 

 

 

اجملمتعية مكدخل لالحتواء الاجامتعيقضااي وأأبعاد الاحتواء الاجامتعي والإدارة املالية احلكومية واملساءةل اليوم الأول:     

مفهوم وقضااي وأأبعاد الإحتواء الاجامتعي اجللسة الأوىل:  
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 ساعات 3مـــــــدة اجللسة: 

ىل تعزيز فهم املشاركني عن مفهوم الاستبعاد وابعاده اخملتلفة والوقوف عىل من مه هدف اجللسة:  هتدف هذه اجللسة اإ

واحملراكت الاساس ية هل والاجتاهات احلجيثة لالستبعاد وابعادة وتصنيفاته اخملتلفة، مع أأمهية املستبعدون ومسببات الاستبعاد 

 .التعرف عىل مفهوم الاحتواء الاجامتعي وابعاد الاحتواء وكيفية حدوثه وس بل الرتوجي هل وانتشاره داخل اجملمتع

 أأساليب التدريب املس تخدمة املوضوع / النشاط م

1.    الاجامتعي والتعرف عىل الاشخاص املستبعدونمفهوم الاستبعاد 

 حمارضة -

 مناقشة -

 عصف ذهين -

 فرق معل -

2.  

 مسببات الاستبعاد الاجامتعي 

 احملراكت الاساس ية لالستبعاد الاجامتعي 

 الاجتاهات احلديثة اليت تسامه يف الاستبعاد الاحامتعي 

 ابعاد الاستبعاد الاجامتعي 

 تصنيف اخر لبعاد الاستبعاد الاجامتعي 

 اتثري الاستبعاد الاجامتعي 

3.  

 مفهوم الاحتواء الاجامتعي 

 الاجامتعي ابعاد الاحتواء 

 كيف حيدث الاحتواء الاجامتعي 

  ابعاد اخري لالحتواء والاستبعاد الاجامتعي 

 الرتوجي لالحتواء الاجامتعي 

4.   ( جامعي1نشاط تدرييب رمق ) 

 

 

 

 الإجامتعى واملساءةل اجملمتعية مكدخل لالإحتواءالإدارة املالية احلكومية اجللسة الثانية: 
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ساعات 3مـــــــدة اجللسة:   

دارة هدف اجللسة:  ىل تعزيز فهم املشاركني ابلإدارة املالية احلكومية وأأمهيهتا مع التعريف ابلإطار العام لالإ هتدف هذه اجللسة اإ

صالح الإدارة  ىل التعرف عىل مفهوم املالية احلكومية والتحدايت واملتطلبات اخلاصة ابإ املالية احلكومية. كام هتدف اجللسة اإ

آلياته اخملتلفة مع عرض خمترص لبعض التجارب ادلولية.  املساءةل الاجامتعية مكدخل لالحتواء الاجامتعي وأأمهيته وأ

 أأساليب التدريب املس تخدمة املوضوع / النشاط م

1.  

 ما يه الإدارة املالية احلكومية؟ 

  املالية احلكوميةأأمهية الإدارة 

 دارة املالية احلكومية  الإطار العام لالإ

 حمارضة -

 مناقشة -

 عصف ذهين -

 فرق معل -

2.  
 نفاق العام واملساءةل املالية  مناجهية الإ

 صالح الإدارة املالية احلكومية: التحدايت واملتطلبات  اإ

3.  

 مفهوم املساءةل واملساءةل الاجامتعية 

 أأمهية املساءةل الاجامتعية 

  آليات  املساءةل الاجامتعيةبعض أ

 آليات املساءةل الاجامتعية  حمددات جناح أ

 بعض التجارب ادلولية 

4.   نشاط تدرييب 

 

أأدوات تطبيق الاحتواء الاجامتعي وتوطني أأهداف التمنية املس تدامةاليوم الثاين:      

أأدوات تطبيق الإحتواء الإجامتعى اجللسة الثالثة:  

 

 ساعات 3مـــــــدة اجللسة: 

آليات التخطيط  اجللسة:هدف  آليات التخطيط، والرتكزي عىل أ ىل تعزيز فهم املشاركني بتطور مفاهمي وأ هتدف هذه اجللسة اإ

ابملشاركة وكيفية وضع وصياغة اخلطط واملوازانت التشاركية، وتفعيل جلسات الاس امتع واس تخدام حتليالت أأحصاب املصاحل 

 .كأدوات أأساس ية لصناعة القرارات التشاركية

 أأساليب التدريب املس تخدمة املوضوع / النشاط م
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 أأساليب التدريب املس تخدمة املوضوع / النشاط م

1.   آليات التخطيط  تطور مفاهمي ومناجه وأ

 حمارضة -

 مناقشة -

 عصف ذهين -

 فرق معل -

2.    التخطيط ابملشاركة 

3.   املوازنة التشاركية 

4.   آليات جلسات الاس امتع وحتليل أأحصاب املصاحل  أ

5.   ( جامعي1نشاط تدرييب رمق ) 

  

 

أأهداف التمنية املس تدامة والإحتواء الاجامتعيتوطني  اجللسة الرابعة:  

ساعات 3 مـــــــدة اجللسة:  

دارة  هدف اجللسة: ىل تعزيز فهم املشاركني ابلإدارة املالية احلكومية وأأمهيهتا مع التعريف ابلإطار العام لالإ هتدف هذه اجللسة اإ

صالح الإدارة املال  ىل التعرف عىل مفهوم املالية احلكومية والتحدايت واملتطلبات اخلاصة ابإ ية احلكومية. كام هتدف اجللسة اإ

آلياته اخملتلفة مع عرض خمترص لبعض التجارب ادلولية  .املساءةل الاجامتعية وأأمهيته وأ

 أأساليب التدريب املس تخدمة املوضوع / النشاط م

1.  
 نظرة عامة حول توطني أأهداف التمنية املس تدامة 

  حمارضة - املس تدامة يف مرصتعزيز معلية توطني أأهداف التمنية 

 مناقشة -

 عصف ذهين -

 فرق معل -

2.   الأدوات املتعلقة بهتيئة املناخ 

3.   الأدوات املتعلقة ابلرتتيبات املؤسس ية 

4.   ( جامعي2نشاط تدرييب رمق ) 
 

 التقيمي الهنايئ لورشة العمل:

ونتاجئ التعمل أأساسا لتقيمي التقدم احملرز. ويف هناية لك ورشة معل ، مت تقيمي املشاركة والإجناز  ورش العملاكنت املشاركة يف 

للمتدربني. كام أأعطيت الفرصة للمتدربني لتقيمي ورشة العمل وتقدمي التغذية املرتدة حول حمتوي املوضوعات وفعالية التنفيذ. 

ىل  بنك التمنية الأفريقي والإدارة املركزية للتدريب مبجلس النواب. كام قام املعهد حيث قام  ابعداد التقارير املرحلية والتقيميية اإ 
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ىل ما ورد أأعاله ، تبني متام التدريب يف هناية املرشوع. واستنادا اإ يل تقدمي تقرير هنايئ عن اإ جناز مرحلية ابلإضافة اإ  بتقدمي تقارير اإ

احلالية واليت أأظهرت درجة عالية من رضاء الك من الربملانيون من  ( ملخص التقيمي الهنايئ لورشة العمل2( و )1الأشاكل )

 وأأعضاء أأمانة الربملان عن جودة وكفاءة التدريب.

 

 (: التقيمي الهنايئ لأعضاء الأمانة العامة مبجلس النواب1شلك )
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 (: التقيمي الهنايئ لأعضاء جملس النواب2شلك )

  

 قراءات ومراجع اإضافية ملا بعد التدريب:

قام  املدربون  اخلرباء بورش العمل للمشاركني بورش العمل التدريية  مجموعة من ادلراسات والبحوث ذات الصةل الوطيدة 

مبوضوع الورشة، وذكل حيت ميكن للمشاركني توس يع معرفهتم ابملامرسات واخلربات بعد التدريب، وذكل لتعظمي الاس تفادة 

 ة.املس تقبلية يف حمال ورشة العمل التدريبي

 

0

20

40

60

80

100

Achieving the 

Program 

Objectives      مدي

حتقيق أأهداف ورشة 

  العمل

Quality of 

Training 

Program Content           

جودة احملتوى التدرييب 

  لورشة العمل

 Quality of 

Training 

Methods Applied         

جودة الأساليب 

  التدريبية املس تخدمة

Relevance of the 

Program 

Training Topics   

درجة مالمئة املوضوعات 

  التدريبية لورشة العمل

Level of Trainers 

Performance   

مس توي فاعلية وأأداء 

  املدربني

 Level of 

Involvement and 

Participation  

مس توي املشاركة 

  والتفاعل بورشة العمل

  Quality of 

Administrative 

and Logistic 

Arrangements   

جودة النوايح التنظميية 

  والإدارية بورشة العمل

   Overall Level 

of Satisfaction 

with the Training 

Program        

درجة الرضا العام عن 

  ورشة العمل

100 

92.3 92.3 92.3 

100 100 100 100 

7.7 7.7 7.7 

)%( 

 

 التقمي الهنايئ للورشة

 Acceptable مقبول Good جيد Excellent ممتاز


