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 عن: تقرير موجز 

ن التخطيط وإعداد الموازنة وتقديمورش عمل   الخدمات الالمركزية بي 

 ألعضاء مجلس النواب المرصي

 2019أغسطس  22إىل  19من 

 

 

 

 

 وحدة الأنشطة العلمية التعاقدية
 معهد التخطيط القويم

 

 ورش عمل الالمركزية بين التخطيط وإعداد الموازنة وتقديم الخدمات
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محمد ماجد خش بةأأ.د.   
 رئيس قسم  ادلراسات املس تقبلية 

 معهد التخطيط القويم  –التخطيط الإسرتاتيجي واستشاري

 
 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 

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

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

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 

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

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

عداد املوازنة وتقدمي اخلدمات املطبقة هبام. واتسيسًا علامي س بق، فاإن ورشة معل   .مت تناولها كام ييلالالمركزية بني التخطيط واإ

 أأايم( 4) ورشة العمل مدة

 (20وعددمه ) يومان لأعضاء الأمانة العامة مبجلس النواب 

 (7وعددمه ) يومان لأعضاء جملس النواب 

  

 املس هتدفون من ورشة العمل

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

 

 أأهــــــــداف ورشة العملهدف/ 
عداد املوازانت عىل املس توى احملىل وأ ليات التقيمي واملساءةل  حاطة املشاركني وخرباهتم العملية بأأدوار وأ ليات التخطيط واإ تعميق اإ

املرتبطة هبام، والتعرف عىل أأثر جودة هذه الأدوار وال ليات يف تعزيز احلومكة والالمركزية والشفافية واملشاركة، وحتسني كفاءة 

العامة احليوية حمليًا، وعىل الأخص خدمات قطاعى التعلمي والصحة يف ضوء أأفضل اخلربات واملامرسات احمللية تقدمي اخلدمات 

 .وادلولية ذات الصةل
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 الأهداف التفصيلية لورشة العمل:

 :عىل القيام بتمنية قدرات املشاركني مت يف هناية ورشة العمل 

  املس توى احملىل.يمل مبفاهمي وأ ليات ومتغريات التخطيط عىل 

 .عداد املوازانت عىل املس توى احملىل  يمل مبفاهمي وأ ليات ومتغريات اإ

  ًيتعرف عىل دور اخلطة واملوازنة التشاركية يف حتسني الالمركزية وكفاءة تقدمي اخلدمات العامة حمليا 

  ًوتعزيز الشفافية واملشاركة اجملمتعية يف يتعرف عىل دور املساءةل يف تعزيز احلومكة والالمركزية ونظم التقيمي واملتابعة حمليا ،

 هذا اخلصوص. 

  قلميية والعاملية حول دور التخطيط التشارىك واملوازنة التشاركية يف تعزيز يتعرف عىل، ويناقش أأفضل اخلربات الإ

 الالمركزية وكفاءة تقدمي اخلدمات العامة 

 ةل والشفافية حملياً يكتسب خربات حول بدائل وأأولوايت حتسني نظم املتابعة واملساء 

   .يقدم خربات معلية، ويطرح تساؤلت حول قضااي الورشة 

 

  أأمهية ورشة العمل
عداد املوازانت عىل  تسامه الورشة يف تمنية وبناء قدرات املشاركني )املرشعني( خبصوص  مفهوم وأأبعاد ومتغريات التخطيط واإ

العامة حمليًا خاصة خدمات التعلمي والصحة، مع تعزيز أأدوار املساءةل والشفافية املس توى احملىل مبا يرفع من كفاءة تقدمي اخلدمات 

ىف س ياق تقيمي نتاجئ اخلطط واملوازانت التشاركية عىل املس توى احملىل، مبا يعزز احلومكة واملشاركة والالمركزية ويكرس دورها 

  .الفعال ىف اإصالح الادارة احمللية ىف مرص

قلميية والعاملية ذات الصةل خربات معلية تدمع أأدوار التخطيط التشاريك واملوازنة التشاركية  وأأن تقدم الورشة ىف ضوء اخلربات الإ

كساب املشاركني بعض املهارات والأدوات  واملساءةل والشفافية واحلومكة لتعزيز الشمول الإجامتعى، وتكريس  الالمركزية، واإ

 ىف هذا التعامل. للتعامل مع تكل القضااي، وبلورة مقدمات س ياسات

 

 حمتوايت ورشة العمل
 التخطيط ابملشاركة واملوازنة التشاركية وعالقهتام بال مركزية تقدمي اخلدمات العامة  اليوم الأول:

 دور املساءةل والشفافية يف دمع احلومكة والالمركزية وتقدمي اخلدمات العامة   اليوم الثاين:
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واملوازنة التشاركية وعالقهتام بال مركزية تقدمي اخلدمات العامةالتخطيط ابملشاركة اليوم الأول:     

–دور التخطيط التشاريك واملوازنة التشاركية يف تعزيز الالمركزية اجللسة الأوىل:   

مع  الرتكزي عىل ل مركزية خدمات التعلمي والصحة   

 ساعات 3مـــــــدة اجللسة: 

تعزيز فهم املشاركني بأأمهية ودور التخطيط ابملشاركة عىل املس توى احملىل يف دمع هتدف هذه اجللسة اإىل هدف اجللسة: 

 الالمركزية واملشاركة، وتسهيل تقدمي اخلدمات العامة اىل املواطنني
  

ملوازنة التشاركية عىل املس توى احملىل، املفاهمي، ال ليات، الأدوار والعوامل املؤثرةااجللسة الثانية:   

ساعات 3سة: مـــــــدة اجلل   

ىل التعرف عىل الإطار الترشيعي واملؤسيس لتطبيق الالمركزية والأطراف الفاعةل هدف اجللسة:  هتدف هذه اجللسة اإ

 والاختصاصات والأدوار عىل املسويني املركزي واحمليل والتعرف عىل التحدايت والفرص يف ظل تطبيق الالمركزية.

املس تخدمةأأساليب التدريب  املوضوع / النشاط م  

1.   حمارضة - الإطار الترشيعي واملؤسيس لتطبيق الالمركزية 

 مناقشة -

 عصف ذهين -

 فرق معل -

2.   املوازانت التشاركية 

3.   تطبيق لمركزية املوازنة العامة وتقدمي اخلدمات العامة 

4.   ( جامعي3نشاط تدرييب رمق ) 

 

املس تخدمةأأساليب التدريب  املوضوع / النشاط م  

1.  
   ريف الالمركزية والتخطيط ابملشاركة، ومعلية التخطيط ىف مرص

 حمارضة - الالمركزية وأأبعادها

 مناقشة -

 عصف ذهين -

 فرق معل -

2.   جوانب وخربات التجربة املرصية ىف التخطيط ابملشاركة دلمع الالمركزية 

3.    تدريب معيل 

4.   تدريب معيل 
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دور املساءةل والشفافية يف دمع احلومكة والالمركزية وتقدمي اخلدمات العامة    اليوم الثاين:      

املساءةل والشفافية  يف س ياق احلومكة: املفاهمي، وال ليات والأدوار والتحدايت اجللسة الثالثة:  

 ساعات 3مـــــــدة اجللسة: 

هتدف هذه اجللسة اإىل تعزيز فهم املشاركني مبفاهمي وأأمهية املساءةل والشفافية يف س ياق احلومكة ودورهام يف   هدف اجللسة:

 حتسني الالمركزية وحتسني الأداء عىل اكفة املس توايت  

 أأساليب التدريب املس تخدمة املوضوع / النشاط م

1.    طار احلومكة  –املساءةل والشفافية  املفاهمي والأبعاد ىف اإ
 حمارضة -

 مناقشة -

 عصف ذهين -

 فرق معل -

2.    أ ليات احلومكة دلمع املساءةل والشفافية ىف مرص 

3.    حتدايت احلومكة واملساءةل والشفافية ىف مرص 

4.  
 :حومكة ول مركزية قطاعي  –دراسة حاةل  تدريب معيل

 التعلمي والصحة يف مرص 
 

  

خربات اقلميية وعاملية حول دور احلومكة واملساءةل والشفافية يف تعزيز الالمركزية اجللسة الرابعة:    

ساعات 3 مـــــــدة اجللسة:  

قلميية والعاملية يف جمال تعزيز احلومكة حمليًا،  هدف اجللسة: ىل  التعرف عىل، واس تخالص أأفضل اخلربات الإ هتدف هذه اجللسة اإ

اخلدمات العامة خاصة التعلميية والصحيةوأأثر ذكل عىل تسهيل تقدمي  . 

 أأساليب التدريب املس تخدمة املوضوع / النشاط م

1.     جتارب وخربات اقلميية 
 حمارضة -

 مناقشة -

 عصف ذهين -

 فرق معل -

2.     جتارب وخربات عاملية 

3.  
  تدريب معيل: حتليل خربات عاملية واقلميية حول تطبيق الالمركزية

 واحلومكة ىف التعلمي   

4.    مالحظات ختامية 
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 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 

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 )

 

 بعد التدريب:قراءات ومراجع اإضافية ملا 

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 

 لعمل التدريبية.املس تقبلية يف حمال ورشة ا
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