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 عن: تقرير موجز 

 سياسات االحتواء االجتماع  

 ألعضاء مجلس النواب المرصي

2019سبتمبر  5إىل  2من   
 

 

 

 وحدة الأنشطة العلمية التعاقدية
 معهد التخطيط القويم

 

 

 

 س ياسات الاحتواء الاجامتعي
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 الهلباوىأأ.د. هشام 
 جامعة الإسكندرية –أأس تاذ التمنية احمللية 

 وزارة التمنية احمللية –مدير املكتب التنس يقي لربانمج تمنية الصعيد 

 مساعد وزير التمنية احمللية السابق
 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 س ياسات الاحتواء الاجامتعياملطبقة هبام. واتسيسًا علامي س بق، فاإ

 أأايم( 4) ورشة العمل مدة

  (22وعددمه ) لأعضاء الأمانة العامة مبجلس النوابيومان 

 (21وعددمه ) يومان لأعضاء جملس النواب 
  

 املس هتدفون من ورشة العمل

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

 

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

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

 السلطات التنفيذية.
 

 الأهداف التفصيلية لورشة العمل:
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 :عىل القيام بتمنية قدرات املشاركني مت ية ورشة العمل يف هنا

 درااك ملفهوم وأأبعاد قضييت الاحنواء والاستبعاد الاجامتعي   .يصبحوا  أأكرث فهام واإ

 درااك  ملفهوم  الس ياسة العامة وأأبعادها والعوامل  املتعلقة هبا    .يصبحوا أأكرث فهام واإ

   ابلإطـار الترشـيعي لس ياسـات الاحتـواء الاجامتعـي  ودلوـم تصـورات يصبحوا قادرين عىل حتليل الفجـوات املتعلقـة

  .حمددة عن الإصالحات الترشيعية املطلوبة

يصبحوا  قادرين عىل حتليل الفجوات املتعلقة ابلإطار التنفيذي لس ياسات الاحتواء الاجامتعي ودلوم تصورات حمـددة 

 .عن اجتاهات  معاجلهتا

  أأمهية ورشة العمل
تسامه الورشة يف تكوين وبناء قدرات املشاركني يف جمالت فهم س ياسـات الاحتـواء الاجامتعـي كنقـيس لالسـتبعاد الاجامتعـي 

ومتكيهنم من حتليل الإطارين الترشيعي والتنفيذي للس ياسـات العامـة ذات الصـال ابلحتـواء الاجامتعـي واخلـروة مراكيـة مـتاكمال 

 والتنفيذية ذات الصال.   لتطوير وحتسني الس ياسات الترشيعية
 

 حمتوايت ورشة العمل
 الإطار املفاهميي والأجرايئ والأبعاد املتعلقة ابلحتواء الاجامتعيب وس ياسات التمنية الاجامتعية :اليوم الأول: 

 حتليل وتطوير الس ياقني الترشيعي والتنفيذي لس ياسات الاحتواء الاجامتعي اليوم الثاين:

املفاهميي والأجرايئ والأبعاد املتعلقة ابلحتواء الاجامتعيب وس ياسات التمنية الاجامتعيةالإطار اليوم الأول:     

 "الإحتواء الاجامتعي يف مقابل الاستبعاد الاجامتعي"الإطار املفاهميي  والإجرايئ  اجللسة الأوىل:

 ساعات 3مـــــــدة اجللسة: 

ىل تعزيز الفهم هدف اجللسة:  رفع وعي املشاركني  -مبفهوم الاحتواء الاجامتعي مقابل الاستبعاد الاجامتعي هتدف هذه اجللسة اإ

التعريف  -بأأبعاد الاحتواء/ الاستبعاد الاجامتعي عىل املس توى الفئوي، اجلغرايف، القطاعي )مع الرتكزي عىل القطاع غري الرمسي(

 ات النظم الس ياس ية.بأأمه الاسرتاتيجيات املتبعة لتحقيق الاحتواء الاجامتعي يف بعس ممارس

 أأساليب التدريب املس تخدمة املوضوع / النشاط م

1.   مفهوم الاستبعاد/ الاحتواء الاجامتعي 
 حمارضة -

 مناقشة -

 عصف ذهين -

2.   معايري حتديد / أأنواع الاستبعاد الاجامتعي 

3.  
  حالل الاحتواء الاجامتعي يف بعس اسرتاتيجيات حماربة الاستبعاد واإ

 النظم الس ياس ية
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 أأساليب التدريب املس تخدمة املوضوع / النشاط م

4.   ( حتليل اسرتاتيحيات حماربة الاستبعاد الاجامتعي1مترين معيل رمق ) - فرق معل 

 تعزيز التمنية الاجامتعية يف طار املفامهيي والأبعاد ودورالإ  –الس ياسات العامة   اجللسة الثانية:

ساعات 3مـــــــدة اجللسة:   

ىل تعزيز فهم ااملشاركني مبفهوم وعنارص هدف اجللسة:  طار حتليل الس ياسات العامة هتدف هذه اجللسة اإ  -الس ياسة العامة  واإ

متكني املشاركني من  اس تخدام مدخل الس ياسات العامة لتعزيز التمنية   -متكني املشاركني من املفاضال بني بدائل الس ياسات 

 الاجامتعية.

 أأساليب التدريب املس تخدمة املوضوع / النشاط م

1.    مفهوم الس ياسة العامة وعنارصها 

 حمارضة -

 مناقشة -

 عصف ذهين -

 فرق معل -

2.   مفهوم واهداف  حتليل الس ياسات العامة 

3.     جتميع الأدةل والبياانت 

4.   املفاضال بني بدائل الس ياسات 

5.   س ياسات التمنية الاجامتعية 

6.    الاجامتعي اكداة لتحسني س ياسات التمنية الاجامتعيةالتدقيق 

7.   ( جامعي2نشاط تدرييب رمق ) 

   

أأدوات تطبيق الاحتواء الاجامتعي وتوطني أأهداف التمنية املس تدامةاليوم الثاين:    

والقانوين املرصي حتليل وتطوير س ياسات الاحتواء الاجامتعي يف الواقع ادلس تورى اجللسة الثالثة:    

      

 ساعات 3مـــــــدة اجللسة: 

ىل تعزيز  فهم املشاركني  هدف اجللسة: متكني   -لالطر ادلس تورية والقانونية املتعلقة ابلحتواء الاجامتعي  هتدف هذه اجللسة اإ

صالحات الترشيعية املطلوبة لتعزيز  -املشاركني من حتليل الفجوات يف البيئية الترشيعية  متكني املشاركني من تكوين راكيهتم لالإ

 .الاحتواء الاجامتعي



 

 

  

عمل الالمركزية واإلحتواء اإلجتماعيعن ورش تقرير موجز   5 

 

 

 أأساليب التدريب املس تخدمة املوضوع / النشاط م

1.    حمارضة - لفهم الإطار ادلس تورى احلامك لالحتواء الاجامتعيمتهيد 

 مناقشة -

 عصف ذهين -

 فرق معل -

2.   الإطار ادلس تورى ادلامع لالحتواء الاجامتعي بشلك عام 

3.   الاحتواء الاجامتعي املرتبط  بفئات اجامتعية حمددة 

4.   ( جامعي1تدريب رمق ) 

  

 

املرصي اء الاجامتعي يف الواقع التنفيذيتحليل وتطوير ممارسات الاحتو ت  اجللسة الرابعة:  

ساعات 3 مـــــــدة اجللسة:  

ىل تعزيز  فهم املشاركني  للس ياسات التنفيذية املتبعة  املتعلقة ابلحتواء الاجامتعي  هدف اجللسة: متكني  -هتدف هذه اجللسة اإ

متكني املشاركني من تكوين راكيهتم  -الاجامتعي  املشاركني من حتليل الفجوات يف البيئية التنفيذية  املتعلقة ابلحتواء 

صالحات التنفيذية  املطلوبة لتعزيز الاحتواء الاجامتعي  .لالإ

 أأساليب التدريب املس تخدمة املوضوع / النشاط م

1.   .س ياسات الاحتواء الاجامتعي ذات البعد اجلغرايف 
 حمارضة -

 مناقشة -

 عصف ذهين -

 فرق معل -

2.   البعد الفئوي. س ياسات الاحتواء الاجامتعي ذات 

3.  
  س ياسات الاحتواء الاجامتعي ذات البعد القطاعي ) دمج القطاع  غري

 الرمسي (

4.   ( جامعي  2تدريب رمق ) 
 

 

 

 التقيمي الهنايئ لورشة العمل:
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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 )

 

 

  

 

 

 

 

 (: التقيمي الهنايئ لأعضاء جملس النواب2شلك )
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 التدريب:قراءات ومراجع اإضافية ملا بعد 

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

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

 التدريبية. املس تقبلية يف حمال ورشة العمل
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