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 مقّدمة

مثال  مع إصالح اإلدارة العامة/القطاعلعرض اإلجراءات الرئیسیة الستراتیجیة  تقدیم نموذجإلى  قملحھذا ال یھدف
إصالح الستراتیجیة شكل جدول یعكس عناصر السیاسة األساسیة  علىعادة ما یتم إعداد خطة العمل و. على ذلك عملي

المرتبطة بشكل  (أي المستویات المختلفة لألھداف ومؤشراتھا) بما في ذلك جمیع المعلومات اإلدارة العامة/القطاع
 ا یلي:. وتتمثّل العناصر األساسیة بمالفعّ بشكل  رفع التقاریرو مراقبةلالزمة للتنفیذ والواضح باألھداف، وا

 ؛جراءلإل وصف موجز •
أو الشھر، حسب الدرجة التي  فصلالسنة أو الب دمحدَّ و على مراحل د أو تدریجيللتنفیذ (متعدّ  موعد نھائي •

 تتطلبھا المراقبة والمساءلة عن كثب)؛
 ؛التمویلالمالیة والبشریة الالزمة للتنفیذ ومصادر  الموارد •
 عن التنفیذ، والمؤسسات المساھمة األخرى؛ الكیانات/ الوحدات المسؤولة •
 تحدیدھا.حیث یجري العملیة لكل إجراء، على مستوى مستوى المخرجات أو  المؤشرات على •

 
غیر أنّھ دة. للتدخالت الرئیسیة المحدّ  ساسیةإلعالم صناع القرار والقراء الخارجیین بالخصائص األ نموذجال وقد ُصّمم

 كافةسرد كدة مسبقًا، متطلبات محدّ  ةتلبیة االحتیاجات الخاصة بكل بلد وأیالمقدّمة ل مستوى التفاصیل عدیلتیمكن 
 .على سبیل المثال نالمؤسسات المساھمة لتنفیذ إجراء معیّ 

 
. وبالتالي، ال ي معیّنإجراء إصالحب المتعلقة تفاصیلالم ھنا ال یلزم إظھار جمیع المقدَّ  نموذجال مالحظة أنّ من المھم و
لحساب  تكون الزمةقد  التفاصیلمن ، لكّن المزید جراءھذا اإلھم في تنفیذ ااألنشطة التي تس ، كافةفي المثال ،دسرَ ت

 الشامل للتنفیذ. مراقبةالتكالیف أو من أجل ال
 
 عامة استراتیجیة لمحة تكوینا المھم أیضً من  غیر أنّھا في خطة العمل نفسھا، ا حیویً عنصرً  ال یشّكل األمر رغم أنّ بو

مسار اتخاذ ة منطقیّ سبب  توضیحوینبغي إلجراءات. لالمقترحترتیب األولویات  /م األساس المنطقي للتسلسل الزمنيتقدّ 
 المقترح. ھذا ، وما یتضمنھ من حیث المفاضالت والمخاطر واآلثار المترتبة على مسار العملعمل معیّن

 

 

 



 

 

 

 لعرض إجراءات اإلصالح الرئیسیّة نموذج

 المؤسسة الرائدة الموعد النھائي األھداف واإلجراءات الرقم
 المیزانیة

 [العملة]
مصادر 
 مؤشرات المخرجات/العملیة التمویل

I.   :العنوان[الھدف العام األول[ 

I.1. العنوان[األول:   خاصالھدف ال[ 

1. [ الرئیسیةوقائمة موجزة بالعناصر عنوان اإلجراء  ]      

2. [ وقائمة موجزة بالعناصر الرئیسیةعنوان اإلجراء  ]      

I.2.   :العنوان[الھدف الخاص الثاني[ 

1. [ وقائمة موجزة بالعناصر الرئیسیةعنوان اإلجراء  ]      

2. [ وقائمة موجزة بالعناصر الرئیسیةعنوان اإلجراء  ]      

:األولللھدف العام المیزانیة اإلجمالیة          

      :مالال رأس 

      :التكرار 

      :المیزانیة اإلجمالیة لخطة العمل 

      :رأس المال 

      :التكرار 
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 یتعلق بإصالح اإلدارة العامة لعرض إجراءات اإلصالح الرئیسیّةمثال 

 المؤسسة الرائدة الموعد النھائي األھداف واإلجراءات الرقم
 المیزانیة

 [  [ یورو
مصادر 
 مؤشرات المخرجات/العملیة التمویل

I.   :الخدمة المدنیة  جھازتحسین  [الھدف العام األول[ 

I.1.   :الموظفین الحكومیینإدارة كبار  عزیزت [الھدف الخاص األول [ 

رفیعي المستوى،  الحكومیینالختیار وتعیین ونشر الموظفین  إنشاء مركز تقییم .1
النتقاء وا، یشمل اإلجراء: تطویر ورقة مفاھیمیةبناًء على الممارسات الدولیة. 

 ة مركز التقییم.وإنشاء وإدار ،اتالخیار بین

الربع الرابع من 
2019سنة   

زارة اإلدارة العامة،و  

دائرة الخدمة المدنیة   

400.000 

عملیة لتغطیة (
التأسیس والسنة 
األولى من 

مركز میزانیة 
 التقییم)

الموازنة 
 المحلیة،

االتحاد 
 األوروبي

مركز  تأسیسمرسوم حكومي بشأن  •
 .2019في نھایة عام  یعتمد التقییم

السنویة لعام  وازنةالم تتضمن •
  مركز التقییم.یزانیة م 2020

في المجموع) من  300( 100% •
یغطیھا مركز  مناصب اإلدارة العلیا

 التقییم.

لكبار المدیرین وتدریب  (LDP) لتنمیة المھارات القیادیةتطویر برنامج جدید  .2
ویشمل اإلجراء: تطویر واعتماد برنامج تنمیة المھارات القیادیة كبار المدیرین. 

 الحكومیین.وظفي المالجدید وتوفیر التدریب لكبار 

الربع الرابع من 
2022سنة   

زارة اإلدارة العامة،و  

 دائرة الخدمة المدنیة

االتحاد  150.000
 األوروبي،

المؤسسة 
األلمانیة 

 للتعاون الدولي

(GIZ) 

برنامج  حول المرسوم الوزاري •
 یعتمد نمیة المھارات القیادیةت

 .2020ل الربع الثاني من عام بحلو
 نموظفیالمن كبار % 40 •

كملوا یكونون قد أ الحكومیین
 نمیة المھارات القیادیةبرنامج ت
 نھایة الربع الرابع من عامبحلول 
2022 

:األولللھدف العام المیزانیة اإلجمالیة       550.000   

   100.000   :رأس المال 

   450.000   :التكرار 

      :المیزانیة اإلجمالیة لخطة العمل 

      :رأس المال 

      :التكرار 
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