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مقدمة عامة عن الربنامج التدريبي املتقدم 
 للتقييــم اجملتمعي باملشــاركة

قرية من القرى األكثر فقـرا يف مـصر 151اجملتمعية ينفذ يف  للمشاركة األساسي الربنامج 
 موزعة علي ست حمافظات

 
 حماور أربعة يضم الربنامج األساسي للمشاركة اجملتمعية: 

  البناء املؤسسي للجمعيات األهلية 
التشبيك 
الرتبية املدنية مع الرتكيز علي الدستور 
املتاحة يف اجملتمع احمللي متهيديا للتقييم اجملتمعي للخدمات األساسية حمورا 

 
  مـن امتداد للمحور األخـري للتقييم اجملتمعي باملشاركة املتقدميعد الربنامج التدريبي 

 )احملور التمهيدي للتقييم اجملتمعي (الربنامج األساسي 
 



مقدمة عامة عن الربنامج التدريبي املتقدم 
 للتقييــم اجملتمعي باملشــاركة

 :ويستهدف
 

 تقــديم منــوذج متكامــل لتجربــة
رائدة يف جمال التقيـيم اجملتمعـي 

 باملشاركة يف مصر، 
 
 ــساءلة ــدة للم ــة جدي ــق ثقاف وخل

واحملاســبة اجملتمعيــة املوضــوعية 
 املرتكزة على الدالئل

 

 يهدف الربنامج 
 

 على املدى البعيد إىل
 
 

ــة   ترســيخ مفهــوم املــشاركة الفعال
والبناءة لدى مـواطني القـرى مـن 
مقــــدمي اخلــــدمات األساســــية 

 واملستفيدين منها
 



 يــــــتم تنفيــــــذ
 الربنامج من خالل 

 الربنــامج يــشارك يف
 من اجملتمع احمللي

دف إىل إدراك يأمل مركز العقد االجتماعي أن يسفر الربنامج عن خلق ثقافة جديدة ته
 د يف هذه اجملتمعاتاملواطن حلقوقه ومسئولياته، وهو ما يعد إجراء وقائيا ملكافحة الفسا

 

متكني عناصر من جمتمعات هذه القرى من اكتساب القدرة 
البطاقة (على استخدام منهجية حبثية مبسطة لتنفيذ أداة 

لتقييم اخلدمات باملشاركة، حىت يصبحوا أعـضاء ) اجملتمعية
فاعلني يف اختاذ القرارات بصورة بناءة، ويف وضع التوصـيات 

 واإلجراءات املتعلقة بتحسني اخلدمات األساسية

ممثلني عن القيادات الطبيعية، الـشباب، املـرأة ومقـدمي 
اخلدمات



األهداف العامة 
لعملية التقييم 

 اجملتمعي

اخلدمة بشكل علمي املشاركة الفعالة ملتلقي 
 يف تقييم اخلدمات العامة التي وموضوعي

  يساهم يف حتسني تلك اخلدماتالدولة،تقدمها 

خلق قنوات اتصال 
بني متلقي اخلدمة 

ومقدميها، مبا 
يساهم يف مجع كل 

األطراف املعنية حول 
قضيه واحدة 

يتعاونون من أجلها 
 كفريق واحد

وضع حلول ومقرتحات علمية وعملية 
باملشاركة بني املواطنني ومتلقي اخلدمة 

 من أجل تطوير وحتسني اخلدمات

متابعة تنفيذ 
التوصيات 
واملقرتحات 

اخلاصة بالتطوير 
 والتحسني



بالقري (القري وفرق املتدربني اختيار 
  للربنامج املتقدم للتقييم اجملتمعي)املختارة

  مشاركا من كل قرية 15-10 تدريب ما بني  قرية، مت151يف  األساسييف برنامج التدريب 
 . من القرى املستهدفة

 
مـن بـني مـن  للتقيـيم اجملتمعـي املتقـدم للربنـامج القري وفرق املتـدربني يتم اختيار

احملــور الرابــع اخلــاص  مــستوى أدائهــم يف  علــىبنــاءاحــصلوا علــي التــدريب األساســي 
 اجملتمعي بالتقييم

  أفراد لكل قرية، وقد مت االختيار على مرحلتني8يتكون فريق التقييم من  : 



بالقري (القري وفرق املتدربني اختيار 
  للربنامج املتقدم للتقييم اجملتمعي)املختارة

 املرحلة األوىل
  أساسعلىاختيار القرية 

 

 التــدريب مــستوى جــودة التمــارين العمليــة أثنــاء
 ) درجات10 (األساسي علي التقييم اجملتمعي 

 درجات10 (فريق القريةمدى تناغم وتوافق ( 
 درجات10(مستوى التعاون بني أعضاء فريق القرية ( 
 مدى استعداد الفريق السـتكمال مرحلـة متقدمـة مـن

 ) درجات10( الربنامج 
 درجة50) (مشروع التخرج(مستوى جودة واكتمال ( 
 مـن القيــادات 2تنـوع الفريـق يتكـون هــذا الفريـق مـن 

 مـن الـشباب، 2 ممثلني عن مجعيات أهلية، 5اجملتمعية، 
 ) درجات10(  من السيدات 2

 املرحلة الثانية
 اختيار أفراد الفريق

 
 ضوء التقييم القبلي يف

 للتدريب األساسي، والبعدي
وبناء على مدى ما حققه كل 

متدرب من مستوى متقدم يف 
التقييم، يعطي الفرق بني 

 والبعديالتقييم القبلي 
مؤشرا على مدى استفادة 

املتدرب ومدى تطور مستوى 
 معرفته

 



 شركاء الربنامج املتقدم للتقييــم اجملتمعي

 مركز العقد االجتماعي: 
 :حيث يعمل مركز العقد االجتماعي على تنفيذ األدوار التالية

 

التنسيق بني اجلهات الشريكة يف تنفيذ عملية التقييم اجملتمعي. 
ي اخلـاص بـالتقييم توثيق التجربة على املستوى القومي، والعمل على إنتـاج النمـوذج املـصر

 .اجملتمعي
متويل األنشطة اخلاصة بالتقييم اجملتمعي. 

 فريق التقييم. 

 استشاري التدريب . 

 اجلمعية الشريكة. 

 اجملتمع احمللي القروي. 
 مقدمي اخلدمة. 



املراحل األساسية للربنامج املتقدم للتقييم 
 )  اسابيع5-4علي مدار ( اجملتمعي 

 اإلعداد
 - أيـام4( تقديم التدريب – التجهيز للتدريب –   اختيار فريق التقييم 

 اختيـار اخلدمـة  باملـشاركة مـع – اخلريطـة اجملتمعيـة –) االسبوع االول
ووضـع – تقييم التدريب – وضع املؤشرات واألسئلة –عينة من اجملتمع 

 خطة تنفيذية للتقييم

العمل 
 امليداني

 مقابالت مقـدمي اخلدمـة –مقابالت اجملموعات املستفيدة من اخلدمة 
 إعداد العرض التقدميي للحوار اجملتمعي – حتليل البيانات امليدانية –
مقابلـة املـسؤولني -)فريق التقيـيم واملـدرب( التقرير املرحلي الثاني –

 من متخذي القرار

احلوار 
 اجملتمعي

 إجـراء –) فريق التقييم، اجلمعيـة الـشريكة، املـدرب(اللقاء التمهيدي 
فريق التقيـيم، اجلمعيـة ( مناقشة احلوار اجملتمعي –احلوار اجملتمعي 
 و تطوير خطة ملتابعة التوصيات) الشريكة، املدرب

إعداد 
 التقارير

 إعـداد –التحليل النهـائي جلميـع البيانـات واملقرتحـات والتوصـيات 
 )تقرير فريق التقييم، تقرير املدرب(التقرير النهائي 



 معايري التمتع باحلقوق
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احملتوي التدريبي للتدريب األساسي 
 للتقييم اجملتمعي

اجللسة 
 األويل 

 . اجملتمعيةواملساءلة   املقدمة، املنطلق احلقوقي للتقييم اجملتمعي 

اجللسة 
اإلطار املفاهيمي، مقدمة عـن املتابعـة والتقيـيم، التقيـيم اجملتمعـي  الثانية 

 .للخدمات، أدوات التقييم اجملتمعي، تقرير املواطن

اجللسة 
بطاقــات التقيــيم اجملتمعــي، الفــرق بــني بطاقــات التقيــيم اجملتمعــي  الثالثة

 وبطاقة تقرير املواطن

اجللسة 
وضع مؤشرات التقييم اجملتمعي للخدمات، وتطبيـق بطاقـة التقيـيم  الرابعة

 .اجملتمعي ملقدم اخلدمة املباشر، ومتلقي اخلدمة

إعداد 
 التقارير

كتابــة تقريــر التقيــيم اجملتمعــي، التوصــيات، احلــوار اجملتمعــي بــني 
 مقدم ومتلقي اخلدمة



احملتوي التدريبي للتدريب املتقدم 
 للتقييم اجملتمعي للخدمات

اجللسة 
 الثالثة

اجللسة 
 الرابعة

 التـدريب واإلرشـاد، يتنوع احملتوي التـدريبي اخلـاص بـالتقييم اجملتمعـي للخـدمات بـني عمليـة
 :ويتناول احملتوي التدريبي املوضوعات التالية

 مراجعة للمحتوي التدريبي خالل التدريب األساسي للتقييم اجملتمعي. 
 اخلريطة اجملتمعية 
كيفية اختيار العينات العشوائية للتقييم اجملتمعي. 
أنواع املؤشرات وطرق صياغتها . 
تصميم بطاقات التقييم اجملتمعي ملتلقي اخلدمة، ومقدم اخلدمة . 
أساليب مجع  البيانات. 
اختيار اخلدمة بالتعاون مع ممثلي اجملتمع احمللي . 
لتقديراتكيفية تنفيذ اجملموعات البؤرية، وبناء التوافق بني املشاركني حول ا. 
اشر من منطلق تشاركي بناءكيفية تنفيذ بطاقة التقييم ملقدم اخلدمة و مقابلة مقدم اخلدمة املب 
أساليب حتليل البيانات. 
اإلعداد للحوار اجملتمعي. 
كتابة التقرير وآليات متابعة التوصيات اخلاصة بالتقييم اجملتمعي. 

 
 







 ما مت تنفيذه من الربنامج 
 حىت اآلن

 :وهي) 2012 مايو –فرباير (مت تنفيذ الربنامج املتقدم يف ثالث قرى 
 
 كنموذج جتريبي للربنامج) خدمة مياه الشرب( ، حمافظة الشرقية 4قرية حبر البقر 

 
 مدرسة نبيل محدي للتعليم األساسي يف قريـة (قريتا محدي ونزلة العرين، حمافظة املنيا

 )محدي، وخدمة مياه الشرب يف قرية العرين
 
 
ملعوقـات يف آخـر مت مناقشة ما مت رصده من الدروس املستفادة، ونقاط القوة والضعف، وا

  من التدريب املتقدم للتقييم اجملتمعي2012مايو 
 



-الدروس املستفادة والتوصيات 
 املنهجية

 
بـل التـدريب اللقاء التمهيـدي لتقيـيم فريـق التقيـيم اجملتمعـي املختـار، الـذي يـتم ق

 للتقييم الفعلي للفريق، وهـو أيـضا ذو أهميـة لعـرض أهـداف ومنهجيـة بأسبوع مهم جدا
 مت تصميم ثالثة أو أربعـة أسـئلة .الربنامج ومسئوليات الفريق ولتعزيز تقييم أفراد الفريق

 يتم عقده يف املرحلة يتم اإلجابة عليها من قبل فرق التقييم اجملتمعي خالل االجتماع الذي
لتعـرف علـى التمهيدية من خالل اجلمعيـة الـشريكة، حيـث يـتم مجـع األسـئلة يف إطـار ا

تم العمل بـه يف مرحلـة املشاركني، ويتم إضافة هذا االقرتاح يف دليل الربنامج التدريبي، وي
 اإلعداد اخلاصة بالتقييم اجملتمعي التايل مبحافظة املنيا

 
الل اجلمعيـة عرض أهداف التقييم اجملتمعي للقيادات الطبيعية اخلاصة بالقريـة مـن خـ

 ومن املمكن أن يتم مـستقبال تنفيـذ ذلـك بالتعـاون مـع ممثـل مركـز الشريكة مهم أيضا،
ث سيـساعد ذلـك العقد االجتماعي مراعـاة للـسياق الثقـايف يف اجملتمعـات املـستهدفة، حيـ

 جتنب أي مواقف غري متوقعة



-الدروس املستفادة والتوصيات 
 املنهجية

ة الـشريكة مهـم حتديد املسئولني من متخذي القرار بدقة من قبل فريق املركز و اجلمعي
) القريـة، الوحـدة احملليـة، املركـز، احملافظـة (جدا للحوار اجملتمعي وعلى كافـة املـستويات

 ميكـن أن وميكن أن حيدث ذلك بعـد التحليـل املبـدئي للبيانـات لتـوفري الوقـت، حيـث
هـذا و أن يـتم . يضيع قسط كبري من الوقت يف مقابلة مسئولني غري مفيـدين للعمليـة 

بعـد مقابلـة االختيار بناء علـى توصـيات التقيـيم، وجيـب مقابلـة املـسئولني للتعـارف 
 .وار اجملتمعيمقدمي اخلدمة املباشرة لتوضيح أي من النقاط التي أثارت جدال قبل احل

 
لرصـد اخـتالف يف الـسلوك مـن ناحيـة إحـساسهم توثيق اجتماعات الفريق مهم أيـضا 

تغيري الـسلوك مبلكية التقييم، ومسئوليتهم جتاه اجملتمع، وإدراج مؤشرات كيفية عن 
مهم أيضا يف تقييم الربنامج

 
ج ومؤشـرات املتابعـة إشراك املدربني واملتدربني يف تطوير اإلطار املنطقي لنتائج الربنـام

. مهم جدا إلحساسهم مبلكية الربنامج ونشرهوالتقييم
 



-الدروس املستفادة والتوصيات 
 املنهجية

الربنامج، وذلك من خـالل عقـد اجتمـاع لفريـق املركـز  و ضرورة وضع خطة الستمرارية 
ت ومت تقديم عدد من االقرتاحـات املبدئيـة يـتم تنفيـذها مـن خـالل اجلمعيـا. املدربني

 . األهلية يف احملافظات
 

وذلك من خـالل تعزيز ونشر توصيات التقييم اجملتمعي  على القيادات ومتخذي القرار 
خلدمـة  مـن عقد لقاء جممع علي مستوي احملافظة يضم  احملافظ وممثلـني عـن مقـدمي ا

ومتثـل فيـه ) للخدمات التي مت استهدافها من خالل التقييم اجملتمعي(متخذي القرار 
 والتوصـيات فرق التقييم اجملتمعي من خالل رؤساء الفرق، على أن يتم عـرض النتـائج

 .اخلاصة بعملية التقييم وتطوير خطة لتوسيع نطاق الربنامج
 

و عـن األربعـة عرض أفالم الفيديو عن جلسات التدريب التمهيدية، وحتليـل البيانـات، أ
 . مهم جدا، وإدراج ذلك يف دليل املدرب للتقييم اجملتمعيأيام األوىل لتحفيز املشاركني

 

ذ التوصـياتضرورة أن تتناول خطوات التنفيذ وضع آليات حمددة لعملية متابعة تنفي 
 .اخلاصة بالتقييم اجملتمعي

 



ملزيد من املعلومات 
برجاء االتصال

   مبركز العقد االجتماعي
www.socialcontract.gov.eg 
scc@socialcontract.gov.eg 

 
+ 202  2792 3198 /  2971 /  0756 :ت
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