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السلسلة /مقدمة لشرح أهمية اختيار القطاع

والفرصبالواقعيتصلالقيميةسلسلةتطويرمنالمرجوةاألهدافتحقيقمدى•

تحقيقانيةإمكعدملتفاديأساسهوالقيمةسلسلةأوالقطاعاختيارالتنميةلخبراءبالنسبة•

المشروعتنفيذفترةفياألهداف

ةواإلقليميالوطنيةالخططفيمحددةاألهميةذاتالقيمةوسالسلالقطاعاتتكونعادة•

اختياريرمعايوضعفيأساسدوراتلعب(إلخالالجئين،الشباب،النساء،)المستهدفةالجهة•

القطاع

المرجوةاألهدافلتحقيقكفاءةاألكثرالتوجهتحددلهاالمعطىوالوزنالمعايير•

المتاحةوالفرصبالواقعوالعارفينالمهنيينلألشخاصالمعاييروضعيترك•
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سلسلة القيمة/أربعة مراحل الختيار القطاع

من هي الجهة المستهدفة؟•

ما هي األهداف المرجوة من خالل التدخل لتطوير سلسلة القيمة؟•

تحديد األهداف -1
والجهة المستهدفة

نتا سالسل اإل/معايير يمكن قياسها وتظهر الفرق بين القطاعات•

طاء الوزنتجزئة المعايير إلى معايير ثانوية لنتكمن من القياس او إع• اختيار المعايير-2

وضع الئحة أولية بالقطاعات•

قياس المعايير •

تقييم سريع -3
للقطاعات

مناقشة القطاعات التي تم اختيارها مع أصحاب المصلحة •

شاركين مناقشة جدوى التدخل واستدامته وأي معوقات لم يتنبه لها الم•

التشاور مع -4
أصحاب المصلحة

هل نحن بحاجة إلى العمل 
على كل المراحل؟
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السلسلة /المقاربة في اختيار القطاع

إمكانية إحداث 

تغيير في الوضع 

(  الفقر)االقتصادي 

وفرص العمل

اإلنتاجية، األسواق، 

نوع العمل، إلخ 

درجة األهمية 

للجهة المستهدفة

المهارات، القدرات، 

وجود أصول العمل، 

إلخ

إمكانية التدخل

خبرة الالعبين، 

جدوى النتائج 

المتوقعة، إلخ
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لسلةالس/األمور العملية التي تساعد على اختيار القطاع

المعاييرمناقشةفيوالمصلحةالخبرةأصحابإشراك•

المستهدفةالجهات-المحتملينالمستفيدينمعسريعةمناقشة•

المختلفةالجهاتمعلتنفيذهالتخطيطتمأوتنفيذهتممامراجعة•

دةالمرصوالميزانيةحسبواألوليةالثانويةالمعلوماتومراجعةالتحليلفيالغوص•

فريقضمناالختيارمناقشة•

التغييرإمكانيةلمعرفةالواقعأرضعلىالمنتجاتاوالخدماتمشاهدةجداالمهممن•

والتأثير

والتطويرالتغييرفيمهمادوراتلعبالتيالمساندةالخدماتوجود•
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السلسلة /تطبيق عملي إلختيار القطاع

المستهدفةالمنطقةفياإلقتصاديةالقطاعاتاهموالصناعيالزراعيالقطاعيمثل•

منازلوأثاثزراعيةمنتجاتتصنيع:الصناعيالقطاعفي•

الموجودةالسالسلأهم-والبطاطسالسمسم،العربي،الصمغ:الزراعيالقطاعفي•

والدخلالعملفرصزيادة:التدخلمنالهدف•

الشبابفئة:المستهدف•

ووزنهاالمعاييروضع:باإلختيارالمباشرة•

الجلسةفيمناقشتهاتمالتيالخطواتإعتماد•
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جدول إختيار القطاعات

القطاع الثالث القطاع الثاني القطاع األول
الوزن 

)%(
معايير

الوزن 

األساسي 

)%(
الوزن (10-1)عالمة  الوزن (10-1)عالمة  الوزن (10-1)عالمة 

7 7 10 الطلب في السوق المحلي والخارجي1.
إمكانية -1

إحداث 

تغيير في

الوضع 

االقتصادي

40

5 10 5 إمكانية إحداث تقدم في اإلنتاجية. 1.2

2.5 5 5 وجود إهتمام حكومي. 1.3

7.5 5 15 وجود أبحاث وتطوير في القطاع. 1.4

5 مستوى الدخل المتوقع مقارنة بااحد األدنى. 1.5

الخلفية التعليمية . 2.1
درجة -2

األهمية 

للجهة 

المستهدفة

40

إستعداد الجهة المستهدفة للعمل في القطاع. 2.2

إستعداد الجهة المستهدفة لإلستثمار في القطاع . 2.3

المهارات والقدرات الموجودة. 2.4

2.5  .

وجود شركاء ذو خبرة. 3.1

إمكانية -3

التدخل 

وجدواها

20

العائد من اإلستثمار . 3.2

اإلستدامة بعد التدخل . 3.3

الحد األدنى من الوقت إلحداث نتيجية إيجابية . 3.4

3.5.

100 مجموع النقاط 100
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باإلختياركل فريق يختار عدد من السالسل ويقوم 



مناقشة عامة

شكرا  


