
التنمية المستدامة في الخطة إدماج أهداف 

الوطنية

(تجربة السودان)



:مدخل

عضهابأننجدالمستدامةالتنميةغاياتوألهدافبالنظر•
زءجوالنتيجةشكلاآلخرالبعضوالهدفشكلاتخذ
وطينتيتمإنيجب.السياساتصياغةوشكلاتخذثالث

الوطنيةالتنميةخططفىالمستدامةالتنميةأهداف
ةالتنميأهدافمدىالنذلك,العكسليسو(القطرية)

طةمتوسالتنميةخططبينماعاماعشرخمسةالمستدامة
اهدافذتنفيسيتمعليه.سنواتالخمستتعدىالالمدى
–2016هىخمسيةخططثالثفىالمستدامةالتنمية

ان.2030-2026اخيراو2025-2021و2020
طينالتويوجبانمااللصقوالمسحيعنىالالتوطين
.قطرىمنظورمناالهدافهذهقراءةاعادة



:الهدف األساسي من هذه القراءة•

تحليل األهداف والمؤشرات وجعلها موائمة •
.للواقع التنموي في السودان 

لى تقوية اإلحساس بالملكية الوطنية لألهداف ع•
.كافة مستويات الحكم وبين كافة الشركاء 

طة تكون عملية التوطين بمثابة المحرك نحو خ•
تنموية وطنية شاملة ويمكن مقارنتها دوليا  



:سيناريوهات التوطين

ون تعديل؟دهل نعتمد األهداف العالمية-1•

هل نكيف األهداف العالمية مع -2•

الخصائص الوطنية، دون تغيير جوهري 
فيها؟

هل نقوم بتحويل األهداف العالمية -3•

ائص وبتكييفها جوهريا بما يتالءم مع الخص

ي ، ومستوى التنمية فواألولويات الوطنية
؟ البالد



الخطوات

أهدافموقعهوماوالعاموالموقفالرؤيةتحديد•
الوطنيةالتنميةلخطةبالنسبةاأللفية

مالئمةوجعلهاالعالمية(واألهداف)الغاياتتكييف•
وىومست،لوطنيةاواألولوياتوالظروفللخصائص

.البلدفيالتنمية

تناسبةم،السياسيةلةءللمساقابلةوسيطةأهدافتحديد•
.الوطنيالتخطيطدورةمع

.يةسنوتنفيذيةعملخطط(واألهداف)الغاياتترجمة•

فيلكذواستخداموالسياسات،البرامجهذهكلفةتقدير•
إلدماجهاوالسعيالسنويةالموازنةووضعمناقشة
نميةالتمساعداتعلىالتفاوضفيواستخدامهافيها؛
.المانحةالجهاتمع



خطوات التوطين

امة تم التعامل مع أهداف التنمية المستدامة كسياسات ع•
-2020كونية كما تم النظر إلى األجندة األفريقية 

م على أنها أهداف عامة إقليمية و عليه تم إجراء2063
لقطرية تحليل استراتيجي و نعنى به تحليل األوضاع ا

و استخدمت لذلك أدوات . عالميومن منظور إقليمي 
.  التحليل التالية

•((SIPESTEL و تعنى(S – science, I –
information and communication, P –

political, E – economy, S- Security and 
military, T – technology, E – environment, 

and L- laws and legistlations.)



•

• و تعنى  (the 7 S)
• S1 – Structure
• S2 – System
• S3 – Style
• S4 - Sources (Staff)
• S5 – Skills
• S6 – Shared values
• S7 – Strategy.



وو كانت أهم مخرجات التحليل تحديد الرؤية •

ديد أخيرا تحومن ثم تحديد أهم القضايا والغايات 

.المسار االستراتيجي

.الرؤيا تم تعديلها كاآلتي•

سلمي مجتمع قائم على التوافق الوطني والتعايش ال•

ية والشراكة العالمية واإلقليموالعدالة االجتماعية 

.لتحقيق التنمية المستدامة



.للبيئةومجالغايةإضافةتمت•

فيالصمودعلىوالقدرةالمرونةتعزيز•

يةالطبيعبالكوارثالمرتبطةاألخطارمواجهة

الطبيعيةالمواردوحماية،المناخوتغير

ةااليكولوجيالنظموحفظالمائية،والموارد

تامالااللتزاممعمستدام،نحوعلىواستخدامها
.البيئيالمجالفيالعالميةباالتفاقيات



حاب تحديد أهم القضايا والتي بتحليلها مع استص•

يقة الرؤيا والمسارات اإلستراتيجية تم إنتاج وث

ية السياسات العامة للدولة والتي شكلت المرجع
األساسية إلعداد الخطة
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نموذج تحليل قضية



ضعف االستيعاب 

بمرحلة األساس

زيادة االستيعاب 

بمرحلة األساس من 

%75إلى % 65

اآلثار:  النتائج
ارتفاع نسبة التسربانخفاض نسبة التسرب                                    

ارتفاع نسبة األمية.سنة فما دون15انخفاض نسبة األمية فى الفئة العمرية من 

.ارتفاع جرائم األحداث.  انخفاض معدل جرائم األحداث

.  رتفاع عمالة األطفالا.  انخفاض نسبة عمالة األطفال

ارتفاع نسبة األطفال المشردين.                                                                               انخفاض نسبة التشرد

المحوريةلمشكلة االمحورىالهدف 

:األسبابالوسائل
.تدهور البيئة المدرسية(.هدف)تحسين البيئة المدرسية 

صعوبة المنهج.( هدف)تطوير المنهاج 

ضعف أداء المعلم.                                                                         (هدف)رفع قدرات المعلمين 

ضعف استخدام الوسائل(.  سياسة)التوسع فى استخدام الوسائل 

.ضعف المتابعة األسرية(.  سياسة)المتابعة األسرية للتلميذ 

.استيعاب صغار السن( .سياسة)التمدرسعدم قبول األطفال دون سن 

.الوضع اإلقتصادى لآلسرة(.                                                             سياسة(/ )هدف)دعم األسر الفقيرة 

ضعف اإلنفاق الحكومى على (                                                     سياسة)إعطاء األولوية فى اإلنفاق  للتعليم 

التعليم



رؤيا

غاية

مخرجات

عمليات

مدخالت

األهداف

األثر

المشروعات

والبرامج

نتائج



املتابعة والتقويم
Monitoring and evaluation: 4 ‘E’s and an ‘I’

28
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مؤشرات القياس
فىالقياسمؤشراتاستخدامأهميةتربزهنامن

همأأحداملؤشراتأضحتفقد.السنويةتقاريراألداء
.يجىاإلسرتاتالتخطيطعليهايقومالىتاملرتكزات

يتموعربهااملعاشالواقعلتشخيصأداتهفهى
وحنتقدممنحيرزمارصدعنفضلا الغاياتحتديد

هاتاجلمنالعديدتبىنوبتنامى.الغاياتتلكبلوغ
اإلهتمامإزداداالسرتاتيجىالتخطيطلنهج

وتوفرياا وتطويراا وصياغةتعريفاا باملؤشرات
حسناىلوصوالا اإلحصائيةالبياناتمنإلحتياجاتها
للخططاملختلفةاملراحلفىاستخدامها

.اإلسرتاتيجية



:أنواع املؤشرات

:هناك مخسة أنواع أو مستويات للمؤشرات•
.مؤشرات املدخلت1.
.مؤشرات العمليات2.
.مؤشرات املخرجات3.
.مؤشرات النتائج4.
.مؤشرات األثر5.



ني بإجناز األعمالاملستويات املختلفة من
ّ
نواع أبتهتم املعني

:خمتلفة من املؤشرات
 ةالسياسأهل–

ّ
.ثرواألاملخرجاتمبؤشراتونيهتم

ونالبشريةاملواردواختصاصيوالعملأرباب–
ّ
يهتم

.النواتجمبؤشرات
دخلتاملمبؤشراتيهتمونالتنفيذيةاإلدارةيفاملسؤولون–

.خرجاتوامل
ونالصرفاملهنيون–

ّ
.العملياتمبؤشراتيهتم

وناإلدارةإختصاصيو–
ّ
قةباملؤشراتيهتم

ّ
عملياتبالاملتعل

.اإلدارية
عة،اهتماماتهلمواإلعلميوناجلمهور–

ّ
وكذلكمتنو

.املدنىاجملتمعمنظمات
ييكمن•

ّ
القيامواملختلفةاالهتماماتبنيالتوفيقيفالتحد

.متوازنةتطويرخططووضعمتكاملبتشخيص



:األولويات القطاعية



:الحكم واإلدارة

(:حرجة)الضروريات •

.  تحقيق األمن القومي وحفظ سيادة الوطن•

يز يسط السالم وتعزيز التعايش السلمي وتعز•
.  مفهوم الُهوية والمواطنة

حفظ المواطنين فى عقائدهم وأنفسهم وأموالهم •
.  وأعراضهم وبيئتهم

.  حماية الحدود وتنظيم الوجود األجنبى•

.  يةتحقيق الوفاق الوطني وتعزيز الوحدة الوطن•



(:  ضرورية)الحاجيات 

لح اعتماد سياسة خارجية متوازنة تخدم المصا•
.  العليا للدولة

داد إرساء البنيات الدستورية والقانونية بإع•
.  وإجازة الدستور الدائم للبالد

إصالح وتطوير مؤسسات الحكم المحلي •
لتحقيق السالم والتنمية 

ون تحقيق الحكم الرشيد وبسط سيادة القان•
.  ومكافحة الفساد

.  ترسيخ واحترام حقوق اإلنسان•



(:  مرغوب فيها)التحسينات •

ية الشراكة المجتمعية بين المؤسسات األمن•
.  ومؤسسات المجتمع األمني

تقاليد نشر قيم التسامح والتدين والعادات وال•
.  السمحة

.  تمكين اإلعالم الحر المبادر•

. إظهار الوجه الحضاري•



االقتصادي 

(: الحرجة)الضروريات •
.  المشروعات المستمرة•

. تحقيق االستقرار االقتصادي•

. الحقيقيزيادة اإلنتاج واإلنتاجية بالقطاع •

تنمية الموارد بما يمكن من توفير الموارد الالزمة •
.وذلك بزيادة اإليرادات وترشيد اإلنفاق. للتنمية

وزيع تحقيق التوازن التنموي فى الخدمات األساسية وت•
مشروعات التنمية القومية بما يمكن من إعادة توزيع

السكان 

تمكين تهيئة المناخ الجاذب لالستثمار المحلى واألجنبي و•
القطاع الخاص الوطني من المساهمة الفاعلة فى األداء

.  الوطني

. مبادرة األمن الغذائي العربي واألفريقي•

. تطبيق الموازنة الشاملة•



(:  الضرورية)الحاجيات •

.  لفى إنتاج البتروالمتسارعإنفاذ البرنامج •

.  صها التطوير النوعي فى إنتاج المعادن وتخصي•

ء تحسين كفاءة إنتاج ونقل وتوزيع الكهربا•
.  لتخفيف الفاقد

.  صيانة المرافق العامة لتحقيق االستدامة•

.  االرتقاء بتنافسية المنتجات الوطنية•

.  زيادة وتنويع المخزون اإلستراتيجي•

تطوير الموازنة كأداة تخطيطية واالنتقال من•
.  موازنة البنود لموازنة البرامج



(:  المرغوب فيها)التحسينات •

.  تطوير قطاع السياحة واآلثار•

االهتمام البيئة والطاقة البديلة •
.  والمتجددة

.  اإلنشاءات الجديدة•



االجتماعى الثقافى 

(: الحرجة)الضروريات •

. التنمية المستدامةتحقيق أهداف •

. توفير الخدمات األساسية•

.  خفض معدالت الفقر•

.  توسيع آليات الضمان االجتماعى•

.  تطوير الخدمة المدنية•

.بناء مجتمع المعرفة والرقمية•



(:  الضرورية)الحاجيات •

تزكية المجتمع واحتواء االنحرافات، •
. ومحاصرة الغلو والتطرف

.  رعاية األنشطة الثقافية فى إطار الُهوية•

. توفير أجهزة اإلنذار المبكر•

. الزكويتوسيع الوعاء •



(:  المرغوب فيها)التحسينات •

.  مراجعة القوانين الداعمة للعمل•

.  رعاية الشباب والرياضة•

.  رعاية األوقاف•



:األسس العامة لوضع أولويات المشروعات

ترحاتها االختيار النهائي للمشروعات والتي يمكن تطوير مق•
ممة تقدم حسب معايير االختيار ووثيقة المشروعات المص

يف ويمكن  تعر. بواسطة وزارة المالية واالقتصاد الوطني
:المعايير بواسطة كل وزارة كاآلتي

.البد أن تتسق أهداف المشروع مع  األهداف العامة–

ة أو المشروعات التي تلبي األولويات وتحقق األهداف القطاعي–
.المكانية

المشروعات التى تخاطب أولويات وحاجات المجتمعات –
.المستهدفة

.فالمشروعات الفعالة في توفير فوائد أكثر بأقل التكالي–

.المشروعات التي تستخدم المواد المحلية–

.مشروعات تؤدي إلى االكتفاء الذاتي في السلع والخدمات–

لفنية المشروعات التي تتوفر لها التكاليف الجارية والنواحي ا–
.واإلدارية

.مشروعات بها عنصر رئيس من المساعدة الذاتية–



:األولويات الوالئية

:مجموعاتإلىالوالياتتقسيم•

:مجموعاتإلىالوالياتتقسيمدواعي•

نبيالتباينراعتمجموعاتإلىالوالياتصنفت•

بةالصعومنوجدناوقد.األولوياتوتحديدالواليات

يفمتماثلةمجموعاتإلىالوالياتتصنيفبمكان

الماديةوإمكانياتهاقدراتهاحيثمنالمجاالتكافة

الخطةأولوياتتحديدوألعراضأنهإالوالبشرية

يةواللكلالراهنةاألوضاعتحليلخاللومنالخمسية
:كاآلتيمجموعاتإلىالوالياتتقسيمتمفقد
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(أ)المجموعة 

• :وتضم الواليات ذات السمات العامة التالية 

• هجرة كثافة سكانية وحراك سكاني مستقر نسبيا  تتخلله
.وافدة

• .بنية حضارية حديثة ومتنوعة 

• .خدمات أساسية متوفرة 

• –زراعة )اقتصاد مستقر نسبيا  فى مجاالته المختلفة 
( .تجارة خدمات–صناعة 

• نسيج اجتماعى متنوع ومتماسك ويخلو من الصراع 
. ويسوده السالم واالستقرار 
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:أولويات هذه المجموعة 

• .تنمية وتحسين وتحقيق التوازن فى تقديم الخدمات األساسية 

• .تطوير وتحسين البني التحتية 

• .إحكام السيطرة على الهجرة الخارجية الوافدة وتنظيمها

• . تأسيس وتطوير قواعد البيانات بين وحدات الوالية 

• . تهيئة البنية والمناخ االستثماري  الجاذب

• . دعم وتأمين وبسط األمن 

• تحقيق تكامل األدوار مع الكيانات االتحادية فى مجاالت دعم وبناء 
.القدرات الوطنية لمقابلة متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية

• تحسين وتطوير ورفع كفاءة البيئة لتتالءم مع المظهر الحضاري 
.الالئق

• . االرتقاء بالخدمات العامة لشرائح المجتمع وضيوف البالد

• . إعداد البدائل والخيارات لمقابلة األزمات والظروف الطارئة 
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(ب)المجموعة 

• :وتضم الواليات ذات السمات التالية 

• .نسيج  اجتماعى يتسم باالستقرار النسبى 

• خدمات أساسية قاصرة على المدن ومحدودة جدا  فى 
.الريف 

• . ا  تجاريا  وخدمي–صناعيا  –اقتصاد غير مستقر زراعيا  

• بنية عمرانية متطورة فى المدن الكبيرة ومتخلفة فى 
.األرياف 

• .بنية تحتية تحتاج إلعادة التأهيل أو اإلنشاء 

• .الزراعة –نشاط اقتصادى يغلب عليه الرعي 

• . فرص ومجاالت استثمارية كبيرة ومتنوعة 
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:أولويات هذه المجموعة 
• ها سد الفجوات فى الخدمات األساسية وتحقيق التوازن فى تقديم

. بين المدن واألرياف

• –جسور –كباري –طرق )تنمية وإعمار مشاريع البنى التحتية 
( . اتصاالت –كهرباء 

• تعزيز القدرات التنافسية لإلنتاج ودعم وتوطين الصناعات 
.الريفية 

• . إنفاذ مشاريع األمن الغذائي والتوسع فيها رأسيا وأفقيا  

• .تعزيز وتطوير مشروعات الشراكة الداخلية 

• .سد الفجوة الرقمية ومحو األمية التقنية 

• . إنفاذ مشروعات وبرامج بناء القدرات 

• دعم وتشجيع واستقطاب مشروعات واستثمارات العمالة المكثفة
 .

• دعم االستقرار المستدام فى القرى الحدودية وتشجيع صيغ 
التوأمة  

• المحافظة على استقرار واستتباب السالم االجتماعى وتعزيزه 
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(ج)المجموعة 

• :وتضم الواليات ذات السمات التالية 

• .االحتياج إلى رتق النسيج االجتماعى 

• . خدمات أساسية متدهورة 

• ا  زراعي-اقتصاد يحتاج لدعم وغير مستقر صناعيا  
. خدميا  –تجاريا  –

• .بنية عمرانية متواضعة فى طابعها العام 

• . بنية تحتية مهترئة وتحتاج إلعادة تأهيل 

• . الزراعة –نشاط اقتصادى يغلب عليه الرعي 

• . بؤر توتر ونزاع وصراع ظاهر وكامن 
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:أولويات هذه المجموعة

• .تحقيق اإلجماع الوطني ودعم الشراكة السياسية

• . تحقيق المصالحة القبلية وتأمين السالم االجتماعي 

• .تأمين االستقرار وبسط األمن على مستوى الفرد والوالية 

• .رتق النسيج االجتماعي 

• . إعادة إعمار ما دمرته الحرب 

• .توفير الخدمات األساسية 

• تأمين االستقرار واستدامته فى القرى الحدودية وتنشيط 
.العالقات مع دول الجوار 
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اإلطار المنطقي

االفتراضات وسائل 
التحقق

مؤشر 
القياس

البند

الرئيسالهف

الهدف الفرعي

النتائج

األنشطة



المناظير

المالي

العمالء

العمليات

التعلم والتطوير

المبادرات الوضع 

المستهدف

الوضع

االبتدائي

مؤشر القياس الهدف الفرعي الهدف الرئيس

بطاقة األداء المتوازن



مصفوفة الخطة السنوية 

: .........................................................الوزارة•

:  ..........................................المجال االستراتيجي: .........................................القطاع االستراتيجي•

: ..........................................................................................................الهدف االستراتيجي المحدد في المجال •

إسم#

المشروع 

هدف 

المشروع 

الوضع 

ي االبتدائ

النتائجاألنشطة

ة المتوقع

وفق 

مؤشرات 

القياس 

ة التكلفتوزيع التكلفة األنشطة توزيع 

ة السنوي

الجهة 

الممولة 
الربع 

األول

الربع 

الثانى

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

الربع 

األول

الربع 

الثانى

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

.1

2.

3.



: مصفوفة السياسات 

الهدف
االستراتيجي

والتدابيراإلجراءاتالسياسات
إتخاذهاالواجب

الجهة
المسئولة

الفترة



:مصفوفة النتائج 

النتائجالهدف

المتوقعة

مؤشر

القياس

ياإلبتدائالوضع

للمؤشر

الوضع

المستهدف

ةالمسئولالجهة

إنتاجعن

المؤشر



مصفوفة الشراكات

اسم

المشروع

هددددددددددف 

المشدددرو

ع

األنشدددددددددددددددددددددطة 

الحكوميدددددددددددددددددددة 

المقترحة 

فترة

ذالتنفي

األنشددددددددددددددددطة ةالتكلف

الشدددددددددددددددددركاء 

المقترحة 

ملحوظاةالتكلفذنفيالتفترة

ت



-:ولكن ظهر قصور فى تنزيل اخلطط من النظر إىل التنفيذ لآلتي

.التنفيذية باخلطةضعف التزام القيادات –
إهمال اصطفاف املشروعات إىل الربامج مع األهداف إىل –

.الرسالة والرؤيا
.عدم واقعية األهداف–
.ةال جيد التنفيذ حظه يف التداول يف مرحلة وضع اخلط–
كثرة الربامج واملشروعات لعجز املخططني عن إسقاط –

عف تصميمها ويرتتب على ذلك ضاألعمال غري احلرجة عند 
.الرتكيز

طة عدم مواءمة املوازنة للخطة لغياب الربط احملكم بني اخل–
.السنويةواملوازنات 

اا غياب آلية لتخصيص املوارد عند تنفيذ اخلطة احتكام–
.لألولويات



الدروس المستفادة



ماالخمسيةالخطةبأناالعتبارفياألخذيجب•

بناءمنمتصلةحلقةفيأولىخطوةإالهي

لىإينظرأنيجبالواقعوفي.اإلستراتيجية

نويةوالسالخمسيةاإلستراتيجية)األربعالخطط

حيثمنواحدةتخطيطيةكعملية(والموازنة
.ظوروالمنالتوقيتفيفقطوتختلفالمحتوى



اد التأكيد على أهمية توسيع دائرة المشاركة عند إعد•
.  الخطة

.  إحكام اصطفاف الخطة من الرؤية وحتى النتائج•

ارة  النظر إلى ميزانيات التسيير فى إطار أهداف الوز•
.التى تسعى لتحقيقها

تحديد األهداف الكمية للبرامج والمشروعات التي •
الخطةتتضمنها 

وتحديد مؤشرات ( (Baselineتحديد نقطة البداية •
وتحقيق القياس التي تمكن من التحقق من تنفيذ األهداف

.  النتائج المرجوة ليسهل القياس والتقويم

تحديد األولويات لتكون هادية وخادمة لألهداف •
تسنى وإحكام إدارتها حتى ي. اإلستراتيجية العامة للدولة

موح وضع الترتيبات الخاصة بتنفيذها مع ظروف ط
.الخطط ومحدودية الموارد المتاحة



برامج التنسيق بين الخطة والتنفيذ عند إعدادإحكام •

، ومشروعات الخطة ذات األولوية القومية والوالئية

واجب وذلك بتحديد السياسات المطلوبة واإلجراءات ال
.إتباعها والجهات المسئولة عن ذلك

ين وضع الخطة بنهج يؤدي إلى االتساق والتناغم ب•

الخطة والموارد المتاحة، وأن تجيء الخطة السنوية
.  في إطار يوجه ويعين  على إعداد الموازنة

إزالة التداخل ما بين األهداف والسياسات من جهة •

واألنشطة والمشروعات والبرامج من جهٍة أخرى 
.  وإسقاط األعمال غير الحرجة عند التصميم



جاالتمفيخاصةالوالياتمعواألفقيالرأسيالتنسيقإحكام•
يةوالئوقوميةمشروعاتبانتخابوذلك.األساسيةالخدمات
امةوإقالتنمويةالفوارقإزالةألجلالمدىوقصيرةمتوسطة
.االقتصاديالتوازن

المسوحبإجراءوالمعلوماتالبياناتقاعدةبناءاستكمال•
الوضعوتشخيصتحليلعلىتعينالتيوالبحوثوالدراسات

البرامجانتخابكفاءةزيادةمنتمكنالتيبالدقةالراهن
واقعية،أكثربصورةاألهدافتحديدوالمشروعات

منيمكنالشامتحلياليوفرمماوالتقويمالقياسمعاييرتطوير•
شراتمؤعلىبالتركيزدوريةبصفةاألداءسيرعليالوقوف
المحتملةةالمستقبليالتوقعاتعليتقومالتىواألثرالنتائج

يرشدبماوالبياناتالمعرفةإدارةوإحكامفيهاوالمرغوب
.القرار

الخطةيذبتنفالصلةذاتواإلداراتاألجهزةبينالتنسيقإحكام•
ألداءاكفاءةورفعوالتناغمالتناسقتحقيقفيذلكألهمية
.للخطةالكلي



طةواألنشالخططفيالخاصالقطاعمشاركةقاعدةتوسيع•
فيلعاماالقطاعمعدورهوتكاملالتنسيقإلحكاماالقتصادية

لتشجيعتأشيريةسياساتالخطةتتضمنبأن.الخطةتنفيذ
.الخطةإنفاذفيللمساهمةالخاصالقطاع

ىعلباالعتمادالتنميةفيلإلسهامالوطنيةالجهودحشد•
القطاعمنافذمنالقصوىاالستفادةمراعاةمعالذات،
.العربيةالماليةالمؤسساتفيالخاص

وليةوالداإلقليميةوالبرامجالمنحمناالستفادةحجمزيادة•
اخمنوتهيئةللترويج،الخطةمشروعاتبعضبانتخاب
تهمجاالفيالعادلةالمنافسةتحقيقمراعاةمعاالستثمار
راراستقتحقيقتضمنالتياإلجراءاتواتخاذالمختلفة

بناءوالخارجياالستثمارالستقطابالحكوميةالسياسات
.اإلستراتيجيةالشراكات



:مقرتح هيكل التقرير
:  مقدمة•

. توضح الغرض من التقرير–
.اهلدف من التقرير –
:املرجعيات–

ا يف مصادر املواد األولية الناجتة االعتماد عليه
.كتابة التقرير



:امللخص التنفيذى•
منهجية اعداد التقرير –
: أهم نتائج القياس والتحليل–

أدلة باجلهد حنو حتقيق اهلدفتصويب وتقويم عام لنتيجة األداء •
.والنتائج املتحصلةشروعات وبرامج اخلطةامل

.قياس درجة االنضباط باخلطة بقياس االحنراف عنها•
.قياس حسن إدارة األولويات•
طة قياس نسبة التنفيذ منسوبة للخطة السنوية ومنسوبة للخ•

اخلمسية
..أهم األهداف والسياسات واملبادرات الىت مت التصويب عليها•
.حتديد أهم القضايا االسرتاتيجية•
.التحليل املاىل واالقتصادى•
..أهم املشروعات•
..أهم النتائج•



وباهلل التوفيق


