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تقرير خاص بتقييم فعاليات

مشروع تعزيز الشراكة بين السلطة والجمهور

والذي نفذ من قبل مؤسسة تعاون لحل الصراع

 وبالشراكة مع 

وزارة النقل والمواصالت ووزارة الداخلية

(USAID) والممول من قبل الوكالة ا7مريكية للتنمية الدولية

10/12/2009 - 30/8/2010


USAID
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محتويات التقرير



    

 

  

 

 

           


          


            


  

 

           


           


            


 

محتويات التقرير
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تقديم
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ملخص نشاطات المشروع التي نفذت مع وزارة النقل والمواصالت:
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نتائج تقييم المجموعات المركزة  المتعلقة بالموظفين
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أهمية الدليل اDرشادي:
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اقتراحات لتعزيز العالقة:




 



توصيات عامة:
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والمواصالت  النقل  وزارة  خدمات  من  (المستفيدين)  المركزة  المجموعة  نتائج 
«رؤساء وأعضاء نقابات، سائقين، أصحاب مكاتب تكسي»




 •


 •

 •

 •

وقسم آخر كانت لديه رؤية مختلفة، بالرغم من الجهود التي تبذلها لتنظيم 
الخدمات  أن  إال  تطبقها  التي  والقوانين  السياسات  خالل  من  النقل  قطاع 

المقدمة:

 •

 •

 •            


 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •
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العالقة مع صناع القرار:

   





مقترحات لتحسين ا7داء:
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وزارة  في  والمستفيدين  والموظفين  القرار  صناع  مع  المقابالت  نتائج  ملخص 
المواصالت.

١. مقابالت صناع القرار:



 •              




 •           


 •




 •







              









            


vettingAction Plan
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 •           


 •

 •

 •

 •

 •

 •
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اقتراحات معينة لتحسين العالقة.

 •     


 •             


 •

 •

 •

 •          


 •

اقتراحات لتفادي المعيقات التي تواجهكم عند تنفيذ النشاطات

 •

 •

 •

 •

 •

 •


توصيات عامة

 •

 •

 •

 •
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٢. نتائج مقابالت الموظفين








            



 



 





         
             



وبالملخص، أثر التدريب في اتجاهين:  
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تأثيرها وانعكاسها  القرار)  ومدى  ا7على (صناع  اDداري  المستوى  العالقة مع 
على تقديم الخدمات.

 •  
 

 •

             





 •


 •              


         


 •

 •

 •

 •           
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 •


 •




 


 •            


 •             
             




 •LCD







 •


 •





 •

 •

 •

 •
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 •

 •

 •

 •

توصية:







مكاتب  أصحاب  سائقين،  النقابات،  وأعضاء  (رؤساء  المستفيدين  مقابالت   .٣
تكسي)
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 -              
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 -

 -

 -


 -

 -       











 مقترحات وتوصيات عامة
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نتائج إجابات مدى رضا الجمهور (متلقي الخدمة) حول أداء الموظفين العاملين 
في وزارة النقل والمواصالت 

عينة التحليل:









القسم ا7ول 

 •
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Valid











21111
36030.630.630.7
51343.743.774.4

25721.921.996.3
443.73.7100.0

Total1175100.0100.0




           




Valid









29124.824.824.8
46039.139.163.9

37331.731.795.7
514.34.3100.0

Total1175100.0100.0
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Valid









26222.322.322.3
43336.936.959.1

41034.934.994.0
706.06.0100.0

Total1175100.0100.0
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Valid31111

26522.622.622.6
43637.137.159.7
42135.835.895.6
524.44.4100.0
Total1175100.0100.0








Valid









29925.425.425.4
47340.340.365.7

34729.529.595.2
564.84.8100.0

Total1175100.0100.0
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 •
           



 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •
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القسم الثاني 

أسئلة خاصة بآلية التعامل مع الشكاوى داخل الوزارة 



 

 

 

 

 

 








Valid







38332.632.632.6
62553.253.285.8


16714.214.2100.0

Total1175100.0100.0
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Valid











16414.014.014.0
927.87.821.8


211.81.823.6

1079.19.132.7
79167.367.3100.0

Total1175100.0100.0


       








Valid









706.06.06.0
837.17.113.0

23620.120.133.1
78666.966.9100.0

Total1175100.0100.0
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Valid











21017.917.917.9


54746.646.664.4

14712.512.576.9
393.33.380.3
23219.719.7100.0

Total1175100.0100.0
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Valid









59750.850.850.8
22619.219.270.0
15313.013.083.1
19916.916.9100.0

Total1175100.0100.0
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 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •
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30

ملخص نشاطات المشروع التي نفذت مع وزارة الداخلية:
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نتائج تقييم المجموعات المركزة  المتعلقة بالموظفين
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أهمية الدليل اDرشادي:
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اقتراحات لتعزيز العالقة:


 
            




توصيات عامة:




             


























34

وزارة  في  والمستفيدين  والموظفين  القرار  صناع  مع  المقابالت  نتائج  ملخص 
الداخلية.

١. مقابالت صناع القرار:



 •             


 •           


 •





 •
             




 •




 •
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vettingAction Plan







             


 •           


 •

 •


 •

 •

 •

 •

 •
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اقتراحات معينة لتحسين العالقة.

 •     


 •             


 •

 •

 •

 •          


 •

اقتراحات لتفادي المعيقات التي تواجهكم عند تنفيذ النشاطات

 •

 •

 •

 •

 •

 •
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 •


 •             


توصيات عامة

 •

 •

 •

 •

٢. نتائج مقابالت الموظفين
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وبالملخص، أثر التدريب في اتجاهين:  








              




















تأثيرها وانعكاسها  القرار)  ومدى  ا7على (صناع  اDداري  المستوى  العالقة مع 
على تقديم الخدمات.

 •  
 

 •
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 •


 •              


         


 •

 •

 •

 •

 •           


 •


 •




 


 •            


 •             
             




 •
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 •LCD







 •


 •





 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

توصية:
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٣. مقابالت المستفيدين من خدمات وزارة الداخلية:




  






















 -

 -


 -
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 -

 -             


 -

 -















 -

 -

 -

 - 

 -

 -

 -
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 -

 -

 مقترحات وتوصيات عامة.

 -

 -

 -


 -

 -

 -

 -


 -

 -


 -
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الموظفين  أداء  حول  الخدمة)  (متلقي  الجمهور  رضا  مدى  إجابات  نتائج 
العاملين في وزارة الداخلية 

عينة التحليل:









القسم ا7ول

بطاقة لقياس مدى رضا متلقي الخدمة حول أداء الموظفين في الوزارة 
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Valid









70564.164.164.1
33530.530.594.5

373.43.497.9
232.12.1100.0

Total1100100.0100.0




           




Valid









60655.155.155.1
41537.737.792.8

555.05.097.8
242.22.2100.0

Total1100100.0100.0
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Valid









51146.546.546.5
45341.241.287.6

888.08.095.6
484.44.4100.0

Total1100100.0100.0
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Valid











1111
51446.746.746.8
47543.243.290.0

787.17.197.1
322.92.9100.0

Total1100100.0100.0








Valid









58052.752.752.7
40837.137.189.8

756.86.896.6
373.43.4100.0

Total1100100.0100.0



48







 •
             





 •             


 •       


 •



 •

 •            


 •
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 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •
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القسم الثاني 

أسئلة خاصة بآلية التعامل مع الشكاوى داخل الوزارة 



 

 

 

 

 

 








Valid11910.810.810.8
94686.086.096.8


353.23.2100.0

Total1100100.0100.0
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Valid











292.62.62.6
575.25.27.8


211.91.99.7

363.33.313.0
95787.087.0100.0

Total1100100.0100.0










Valid









676.16.16.1
11210.210.216.3

353.23.219.5
88680.580.5100.0

Total1100100.0100.0
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Valid











32529.529.529.5


45040.940.970.5

19117.417.487.8
242.22.290.0
11010.010.0100.0

Total1100100.0100.0
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Valid









59153.753.753.7
31628.728.782.5
1009.19.191.5
938.58.5100.0

Total1100100.0100.0
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 •

 •

 •

 •            


 •

 •

 •

 •

 •

 •
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