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 2.2الملخصىالتنغوذي:
جم بُداد الخوت إلاطتراجُجُت لجمُِت اُماز للخىمُت والخإهُل للخمع طىىاث امللبلت هدُجت لخيازف حمُّ حهىد إلادازة
الِلُا والىطوى والخىفُرًت زالٌ ُؼسة ؤطابُّ بًماها منهم بان الخسوُى للمظخلبل املبني ُلى ؤطع ُلمُت طلُمت وممىهجت
هى الوسٍم ألامشل لخدلُم زؤية الجمُِت والتي جمشلذ في الجمُِت ألاولى واملخمحزة في الخىمُت والخوىٍس والخإهُل املجخمعي.
وجدلُلا لسئٍتها ؿاغذ بدازة الجمُِت زطالتها والتي جمشلذ في جدلُم خُاة ؤفلل للمىاهً في مدافٌت زاهُىوع مً زالٌ
ً
املظاهمت في جىمُت وجوىٍس الخدماث والازجلاء بمظخىي الىعي وحىدة الحُاة الؼاملت ُبر بسامج الخإهُل املجخمعي ،فلال ًُ
جلدًم ًد الِىن لبِم الؼساثذ التي جدخاج بلى مظاُدة .
ثأمل ئدازة الجمػية مً خالل وضػها لهره الخطة ئلى ثحقيق غدة غاًات مً أبسشها:

جىمُت حىدة الحُاة الىًُفُت للِاملحن في الجمُِت.
جدُُم ُالكاث الؼساهت والخِاون مّ املاطظاث املحلُت وإلاكلُمُت والدولُت
الازجلاء بمظخىي الخدماث امللدمت للفئاث املظخفُدة مً الجمُِت و مساهصها.
جوىٍس هفاءة ألاداء املاطس ي.
جوىٍس الىٌام إلادازي و املِلىماحي للجمُِت
حِصٍص الدوز الخىمىي للجمُِت في مجاٌ الخىمُت املجخمُِت في مدافٌت زان ًىوع.
حِصٍص الدوز السٍادي للجمُِت في مجاٌ الخإهُل املجخمعي لروي الاخخُاحاث الخاؿت بمدافٌت زان ًىوع.
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 2.3المػدمظ .:ى
حمُِت بُماز للخىمُت والخإهُل ماطظت غحر زبدُت ؤوؼإث ُام  ،2006مسجلت لدي وشازة الدازلُت وفلا ألخيام كاهىن
الجمُِاث ألاهلُت بسكم ( ، )7735وجخمخّ الجمُِت بصخـُت اُخبازٍت وذمت مالُت مظخللت بها ،ولها الحم في جملً ألامىاٌ
املىلىلت وغحر املىلىلت والخـسف بها بما ًدلم ؤهدافها وفي بهاز اللاهىن.
ًخيىن مجلع بدازة حمُِت اُماز للخىمُت والخإهُل مً ُ 11لىا ًخم اهخسابهم ول زالر طىىاث وٍخمحز املجلع بخسـف
ؤُلاثه بالِدًد مً املجاالث زاؿت في كواعي الخِلُم والصحت وإلادازة وٍترؤض املجلع د.ؤهىز ُبد الِصٍص الِبادطت زثِع
كظم ُلم الىفع بالجامِت إلاطالمُت ،مً هىا حاء الخمحز والخىىَ في الخدماث امللدمت للمىاهىحن ،وجدلُا ألهداف الجمُِت
الظامُت في زدمت املىاهً في مدافٌت زان ًىوع اُخمدث بدازجه الِدًد مً البرامج مً ؤبسشها:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

بسهامج الخإهُل املجخمعي.
بسهامج دُم الخِلُم.
بؿالح البِئت وجدظحن البيُت الخدخُت.
بسهامج الحد مً الفلس.
بسهامج جىمُت املىازد.
بسهامج زُاًت املسؤة والوفىلت.

جدولىوبونىالبرامجىوالمذاروعىوالجؼاتىالمانحظىللجمطوظىللطامى3126
ى

الدوائس/البرامج
أوال  :بسهامج
الخدمات

القظم

الفسوع

كظم الخإهُل والدُم  مسهص ألامل للسُاًت
والاطدؼازاث الىفظُت
الىفس ي

الصحية
والحأهيل
املجحمعي
كظم جإهُل الظمُِاث  مسهص بظمت للظمُِاث و
الخساهب
والخساهب

املشازيؼ

حهة الحمويل

 مؼسوَ مسهص ألامل

محرس ي مالحزًا

 الُِادة الىفظُت إلاحخماُُت املخىللت في املىاهم
املهمؼت
 خملت مِا مً ؤحل حُل واُد

محرس ي مالحزًا
املبادزة الِماهُت

 مسهص بظمت للظمُِاث والخساهب

مظاهماث مجخمُِت

 مسهص مظلم هحر الوبي

ماطظت مظلم هحر –
مالحزًا

 فدف الظمّ في مدازض الىوالت
 جوىٍس وجىمُت زدماث مسهص بظمت للظمُِاث
والخساهب

ألاوهسوا
هُئت إلاغازت إلاطالمُت-
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الظِىدًت

الـىدوق الِسبي

 جوىٍس زدماث مسهص بظمت للظمُِاث والخساهب
 مدزطت بظمت الخاؿت

 مدزطت بظمت الخاؿت

مظاهماث مجخمُِت

 حؼغُل مدزطت بظمت

محرس ي مالحزًا
الِىن الخِلُمي –

 دُم مدزطت بظمت

بسٍواهُا
الِىن الخِلُمي –

 دُم حِلُم ذو إلاخخُاحاث الخاؿت

بسٍواهُا
 وخدة الِلىم الرهُت
كظم الخإهُل البـسي  مسهص بـسٍاث غصة
ً
ثاهيا  :بسهامج
ثىمية املوازد

كظم جىمُت املىازد  وخدة إلاوؼاءاث
املالُت
كظم املىازد البؼسٍت

ثالثا  :بسهامج  كظم الحد مً
الفلس
الدغم

 املخبز املالحزي الؼافعي

 السغُف الخحري

 مسهص ألامل للخدزٍب والخىمُت  جددًد اخخُاحاث ألاشخاؾ ذوي إلاُاكتالبؼسٍت  دوزاث جدزٍبُت
 مؼازَّ جىمىٍت

ااملجحمعي

ػسهت إلاجـاالث
-

جمىٍل ذاحي

-

جمىٍل ذاحي
مظلم هحر
مظاهماث مجخمُِت

 مؼسوَ اللسق الحظً

السُاًت إلاوظاهُت

 جمىٍل املؼازَّ الـغحرة

مظلم هحر

 هدى ػاهئ آمً

املبادزة الِماهُت

 جسمُم املىاشٌ

املبادزة الِماهُت

 مدوت الخدلُت

محرس ي مالحزًا

 مؼسوَ ؿىدوق الخيافل

مظاهماث مجخمُِت

ُ ىن املسٍم الفلحر

الِىن الـخي -حىىب
ؤفسٍلُا

 الُىم الوبي
 املؼازَّ الوازثت

مظاهماث مجخمُِت

 جىفحر املظاهً املخىللت

محرس ي مالحزًا

 إلاغازت الِاحلت ملخلسزي الحسب

محرس ي مالحزًا

 إلاغازت الِاحلت ملخلسزي املىسفم الجىي 2015

مظلم هحر
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 املؼازَّ املىطمُت

 مؼازَّ زملان ( افواز ؿاثم -كظاثم ػساثُت -هظىة
الُِد -زغُف زحري –الصٍازاث الِمسٍت -ألاطىدان)
 السغُف الخحري (املخبز املالحزي)

مظلم هحر

 مؼازَّ زملان ( هظىة ُُد وافواز ؿاثم -شواة الفوس)

هُئت ألاُماٌ الخحرًت

 بفواز ؿاثم (زملان )2015

مظلم هحر

كوس الخحرًت

 جىشَّ الوسود الغراثُت –زملان)2015

السُاًت إلاوظاهُت

 جىشَّ لحىم ألاكاحي

مظلم هحر -ػىىا
فلظوحن

 جىشَّ لحىم ألاكاحي

فاُل زحر

كظم دُم املسؤة والوفل  هفالت ألاهفاٌ شازعي اللىكِت

ماطظت حصالُا

 جىفحر وحباث ألهفاٌ مسهص بظمت

بسهامج الغراء الِالمي

ى
أعداد المستفيدين من برامج ومشاريع الجمعية لهذا العام  2015م
اطم البرهامج

اغداد املظحفيدًً

اليظبة املئوية

بسهامج الخدماث الصحُت والخإهُل املجخمعي

63679

% 87

بسهامج جىمُت املىازد(البؼسٍت -املادًت)

1673

% 2.3

بسهامج الدُم املجخمعي

7652

% 10.5

إلاحمالي

73004

ى

7

 2.4منؼجوظىإردادىالخطظ /ى
1.3.1

أداةىالتحلولىالمدتخدمى -:ى
لقد ثم ئحساء الححليل الاطتراثيجي إلغداد الخطة إلاطتراثيجية مً خالل ألادوات الحالية:

 اطخسدام همىذج ( )SOWT Analysisلدزاطة املإثسات مً خالل جدلُل ول مً:
 البِئت الخازحُت بغسق الخِسف ُلى الفسؾ والتهدًداث التي جىاحه املاطظت .
 البِئت الدازلُت بغسق الخِسف ُلى هلان اللىة واللِف.
 جدلُل هواق الِمل ( )SOWمً زالٌ جوبُم اطدباهه املسح الِام ومسح املىار املاطس ي
 امللابالث الصخـُت والجماُُت مّ ول مً :إلادازة الِلُا ،املىًفحن  ،املظخفُدًً.
 اطدباهت جم جىشَِها ُلى لفئت املظخفُدة بهدف مِسفت مدي زكاهم ومالخٌاتهم ُلى الخدمت امللدمت لهم.

1.3.2

خطواتىإردادىالخطظ -:ى

تمىإردادىالخطظىاالدتراتوجوظىلجمطوظىارمارىللتتمظىوالتأهولىوفػاًىللخطواتىالتالوظ:

حؼىُل "فسٍم الخسوُى الاطتراجُجي" وامليىن مً الظادة:
 .1زاثد ؿالحُت ( هاثب زثِع م الادازة )  .2ابساهُم ُباض(ُلى مجلع ادازة )  .2زالد هبؽ (ُلى مجلع
ادازة )
اهلمام فسٍم إلاُداد لدوزة جدزٍبُت بةػساف زبحر في مجاٌ الخسوُى الاطتراجُجي(د .بًاد الدحني) إلهظابهم اللدزاث
واملهازاث والاججاهاث الخاؿت بةُداد الخوى إلاطتراجُجُت.
جددًد املدة الصمىُت إلُداد الخوت جبدؤ مً 2017-1-1
جم جيلُف اللظم املالي بةُداد املىاشهت الخلدًسٍت للخمع ؤُىام اللادمت مً زالٌ خـس إلاًساداث والىفلاث الخاؿت في
الجمُِت.
جم الللاء مّ إلادازة الِلُا واملىًفحن باإلكافت بلى الفئت املظتهدفت للبدء بالخدلُل الاطتراجُجي باطخسدام(SWOT Analysis
)
ُلد ُدة للاءاث مّ إلادازة الِلُا وهاكم الِمل للخِسف ُلى اخخُاحاتهم وزئٍتهم املظخلبلُت لىكّ الجمُِت.
ُلد ُدة للاءاث للفسٍم إلُادة ؿُاغت زئٍت وزطالت وكُم الجمُِت بىاء ُلى الخدلُل الاطتراجُجي باالطخِاهت بالخبحر.
جددًد ألاهداف إلاطتراجُجُت "الغاًاث" التي حظعى الجمُِت بلى جدلُلها؛ مً زالٌ احخماُاث مخىسزة لفسٍم الخسوُى
وإلادازة الِلُا ً
بىاء ُلى ماػساث الخمحز.
بُالن الخوت و حِمُمها وإجاختها للمِىُحن باألمس(مىًفحن -حهاث ماهدت -الجمهىز-الجهاث السطمُت).

1.3.3

المرجطوات ى
اغحمد فسيق الحخطيط في ئغداد الخطة إلاطتراثيجية للجمػية غلى ما ًلي:
 اطدىدث الخوت ُلى اطخسدام هٌام( ) SWOT Analysisلخدلُل البئُت الدازلُت والخازحُت لبلجمُِت
 ماػساث الخمحز.
 املِلىماث وإلازباز امليؼىزة ُبر وطاثل إلاُالم املخخلفت باإلكافت بلى الىزاثم واملظدىداث الخاؿت بالجمُِت.
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1.3.4

مراحلىالطمل ى

المرحلة األولى :مرحلة التدريب
تتضمنىهذهىالمرحلظىماىولي:

ُ لد دوزة جدزٍبُت لفسٍم الخسوُى الاطتراجُجي ،لخدزٍبهم ُلى مهازاث الخسوُى الاطتراجُجي.
 وؼس زلافت الخسوُى الاطتراجُجي وؤهمُخه بحن املىًفحن وإلادازة الِلُا ؤزىاء امللابالث الصخـُت التي جم بحسائها
مِهم.
 الاهالَ ُلى هماذج بطتراجُجُت ملاطظاث فِالت وحِمل في هفع املجاٌ.
ُ لد الِدًد مً وزغ الِمل لإلدازة الِلُا وفسٍم الِمل.
المرحلة الثانية :مرحلة التحليل
للد جم بحساء الخدلُل الاطتراجُجي إلُداد زوت الجمُِت اُخمادا ( )SOWT Analysisلخدلُل ول مً البِئت
الخازحُت الدازلُت ،خُث جم دزاطت وكّ الجهاث املاهدت واملىافظىن وذوي الِالكت ،باإلكافت جدلُل هواق
الِمل( )SOWوالتي جمشلذ بأزاء ول مً إلادازة الِلُا واملىًفحن باإلكافت بلى الفئت املظتهدفت.
الهدف
البيئة الداخلية

البيئة الخازحية

ألاداة املظحخدمة

كدزاث املاطظت(مجلع إلادازة)

اطدباهه املسح الِام – املجمىُاث البازٍت

هاكم الِاملحن

اطدباهه املىار املاطس ي -وزػت ُمل

الفئت املظتهدفت

امللابالث الجماُُت – الصٍازاث املُداهُت -الاطخبُاهاث

الجهاث املاهدت
املىافظىن

املىاكّ إلالىتروهُت -وطاثل إلاُالم املخخلفت

ذوي الِالكت(الِمالء -الفئاث
املظتهدفت -الؼسواء-الجهاث
السطمُت)

الخلازٍس إلادازٍت واملالُت الظىىٍت -وطاثل إلاُالم املخخلفت-
املىاكّ إلالىتروهُت-امليؼىزاث واملوبىُاث
حمّ املِلىماث – إلاخـاثُاث -الباًىاث الـادزة ًُ
املاطظاث الحيىمُت

المرحلة الثالثة :مرحلة صياغة الرؤية والرسالة والغايات اإلستراتيجية
تمتىهذهىالمرحلظىمنىخاللىماىولي :ى

أ.

ُلد احخماُاث حماُُت ومىفسدة ليل مً الظُد زثِع مجلع إلادازة واملدًس الخىفُري والِاملحن ملِسفت جـىزهم ألامشل
لىكّ الجمُِت.

ب .اهالَ فسٍم الِمل ُلى دلُل ماػساث الخمحز إلُادة ؿُاغت الغاًاث وألاهداف الخاؿت بالجمُِت
المرحلة الرابعة :الصياغة األولية والنهائية
تمتىهذهىالمرحلظىمنىخاللىماىولي :ى

أُ .لد زالزت للاءاث لفسٍم الخسوُى الاطتراجُجي لىكّ الخوت الخىفُرًت بمظاُدة الخبحر بىاءا ُلى الخوىاث الظابلت .
ب .بُداد مظىدة الخوت إلاطتراجُجُت وزفِها ملجلع بدازة الجمُِت لالُخماد النهاجي.
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 2.5مكوناتىالخطظىاالدتراتوجوظ ى
1.4.1
1.4.2

الرؤوظى:ىالجمُِت ألاولى واملخمحزة في الخىمُت والخوىٍس والخإهُل املجخمعي.ىى

الردالظى-:

جدلُم خُاة ؤفلل للمىاهً في مدافٌت زاهُىوع مً زالٌ املظاهمت في جىمُت وجوىٍس الخدماث والازجلاء بمظخىي الىعي وحىدة
ً
الحُاة الؼاملت ُبر بسامج الخإهُل املجخمعي ،فلال ًُ جلدًم ًد الِىن لبِم الؼساثذ التي جدخاج بلى مظاُدة .

1.4.3






الػوم-:

الحػاون والحكافل والشساكة  :خُث ؤن الِمل الخحري كاثم ُلى ؤطاض الخِاون والخيظُم بحن وافت ألاهساف طىاء واهذ ُلى
املظخىي السطمي الحيىمي ؤو ُلى مظخىي ماطظاث املجخمّ املدوي والجهاث املاهدت وهى ؤفلل الوسق والىطاثل املخاخت
للخىاؿل مّ الفئاث املظتهدفت في املجخمّ الفلظوُني.
النزاهة والشفافية واملصداقية :وذلً مً زالٌ الخدسي الجزاهت والؼفافُت واملحاطبت واملظاثلت في وافت ألاوؼوت واملؼازَّ
املىفرة والظعي املظخمس هدى الخوىٍس والخجدًد.
املظإولية الاححماغية :بًمان الجمُِت بان لها دوز بازش وفِاٌ في املجخمّ مً زالٌ الخـدي للٌىاهس الظلبُت وحِصٍص اللُم
واملبادت املجخمُِت.
ثقافة الػمل الجماعيً :يىن كاثم ُلى الِمل بسوح الفسٍم وإلازاء والِمل الجماعي بحن الِاملحن في املاطظت ومساهصها.

 الػدل و املظاواة :إلاًمان بإن ليل مىاهً الفلظوُني الحم في جللي زدماث الجمُِت دون ؤي جازس ُلى جللُه هره الخدمت
ؤًا واهذ هره الاُخبازاث طىاء واهذ خصبُت ؤو حيظُت (الخفسكت بحن املسؤة والسحل)ؤو ما ػابه.
 الالتزام :إلاًمان بإن الشلت املخبادلت ؤطاض الىجاح وؤن الشلت ًىلدها الالتزام بما حِهدث به الجمُِت كىال وفِال اججاه وافت
ؤفساد واملجخمّ.
 الاحترام :مً زالٌ اخترام وكُم ومبادت املجخمّ الفلظوُني املىبشلت مً حِالُم الدًً إلاطالمي.
 الابحكاز وإلابداع :زلم فسؾ لإلبداَ وحصجُّ ألافياز املمحزة وميافإة الخجدًد و الخوىٍس
 املهىية واملوضوغية :ؤن ًيىن الِمل كاثم ُلى مىهجُت مهىُت واضحت وطلظت ومِسوفت لجمُّ زواد املاطظت ُلى مسخلف
مظخىٍاتهم الاحخماُُت و الاكخـادًت.

1.4.4

الذطار:ىمطاًىنبنيىاألرضىوىاإلندان ى
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1.4.5

العاواتى -:ى

 -1جىمُت حىدة الحُاة الىًُفُت للِاملحن في الجمُِت.
 -2جدُُم ُالكاث الؼساهت والخِاون مّ املاطظاث املحلُت وإلاكلُمُت والدولُت
 -3الازجلاء بمظخىي الخدماث امللدمت للفئاث املظخفُدة مً الجمُِت ومساهصها
 -4جوىٍس هفاءة ألاداء املاطس ي.
 -5جوىٍس الىٌام إلادازي و املِلىماحي للجمُِت
 -6حِصٍص الدوز الخىمىي للجمُِت في مجاٌ الخىمُت املجخمُِت في مدافٌت زان ًىوع.
 -7حِصٍص الدوز السٍادي للجمُِت في مجاٌ الخإهُل املجخمعي لروي الاخخُاحاث الخاؿت بمدافٌت زان ًىوع.

ى
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الجزءىالثاني :ى
ى
برامجىالخطظىاإلدتراتوجوظ ى
اإلطارىالتنغوذيىوالزمنيىللخطظىاإلدتراتوجوظ ى

ى
ى
ى
12

ى
أوالى:ىبرامجىالخطظىاإلدتراتوجوظ ى
 -2تنموظىجودةىالحواةىالوظوغوظىللطاملونىفيىالجمطوظ
 1.1حِصٍص زلافت الِاملحن بالىٌام ألاطاس ي للجمُِت
 1.2حِصٍص ألامان الىًُفي للِاملحن في الجمُِت
 1.3زفّ ألاداء املنهي للِاملحن في الجمُِت
 1.4جىمُت الِالكت بحن اللُادة والِاملحن لصٍادة الدُم امللدم لهم.
 1.5جوىٍس الىٌم الحالُت املظخسدمت في جلُُم الِاملحن.
 -6تدرومىرالقاتىالذراكظىوالتطاونىمعىالمؤدداتىالمحلوظىواإلقلوموظىوالدولوظ
 2.1حِصٍص مياهت الجمُِت دولُا.
 2.2جوىٍس ُالكاث الخِاون والدؼبًُ مّ ماطظاث املجخمّ املحلي.
 2.3جبادٌ املِسفت والخبراث مّ املاطظاث املحلُت والدولُت
 -1االرتػاءىبمدتوىىالخدماتىالمػدمظىللغئاتىالمدتغودةىمنىالجمطوظىومراكزها ى
 3.1حِصٍص الِالكت مّ الفئاث املظتهدفت.
 3.2جوىٍس اداء املسافم املخخلفت للجمُِت ومساهصها
 3.3جوىٍس ؤهٌمت كُاض وجىهُد الجىدة.
 -4تطوورىكغاءةىاألداءىالمؤددي .ى
 4.1حِصٍص كدزة الجمُِت في هىدطت الِملُاث
 4.2خىطبت الِملُاث الادازٍت وجىزُلها للجمُِت
 4.3حِصٍص كدزاث الجمُِت في اطدشماز مىازدها املادًت والبؼسٍت
 4.4حِصٍص كدزة الجمُِت في بدازة املخاهس.
 4.5بُداد دلُل لخلُُم ألاداء املاطس ي وجددًد هلان اللىة و اللِف.
 -5تطوورىالنظامىاإلداريىوالمطلوماتيىللجمطوظ.
 5.1بُداد هُيل جىٌُمي وهٌم جدلُل وًُفي للجمُِت.
 5.2خفٍ وؤزػفت وافت الِملُاث إلادازٍت وجىزُلها ًدوٍا و الىتروهُا.
 5.3جوىٍس و جددًث هٌام اليؼس الالىترووي.
 5.4اُداد دلُل لخلُُم الاداء املاطس ي وجددًد هلان اللىة واللِف
 -6تطزوزىالدورىالتنمويىللجمطوظىفيىمجالىالتنموظىالمجتمطوظىىفيىمحافظظىخانوونس.
 6.1جفُِل وجوىٍس مساهص الجمُِت.
 6.2جفُِل بسامج زُاًت املىهىبحن واملخفىكحن في مجاٌ الخِلُم بمدافٌت زان ًىوع.
 6.3املظاهمت في دُم املظحرة الخِلُمُت بمدافٌت زان ًىوع.
 6.4حِصٍص بسامج السُاًت الصحُت والخىُُت املجخمُِت.
 6.5بجاخت مىازد الجمُِت وزدماتها لخدمت ابىاء املجخمّ بمدافٌت زان ًىوع.
 6.6جوىٍس ؤداء كظم املؼازَّ في بُداد مؼازَّ جىمىٍت لخدمت وافت فئاث املجخمّ بمدافٌت زان ًىوع.
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-7ىتطزوزىالدورىالرواديىللجمطوظىفيىمجالىالتأهولىالمجتمطيىلذويىاالحتواجاتىالخاصظىبمحافظظىخانىوونس .ى
 7.1جلدًم زدمت ممحزة لروي الاخخُاحاث الخاؿت
 7.2شٍادة وعي املجخمّ الفلظوُني ججاه ذوي الاخخُاحاث الخاؿت.
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ثانواى:ىاإلطارىالتنغوذيىوالزمنيىللخطظىاإلدتراتوجوظ
 -2تنموظىجودةىالحواةىالوظوغوظىللطاملونىفيىالجمطوظ ى
األهدافىالغرروظ ى

1.1جػصيصثقافة الػاملين
بالىظام ألاطاس ي
للجمػية

األنذطظ ى

ُ1.1.1لد زالر وزغ ُمل لإلدازة الِلُا واملىًفحن لخىكُذ
وػسح زئٍت وزطالت وؤهداف الجمُِت

الجدولىالزمني ى

من
2017-4-1

إلى
2017-4-15

جؼظىالتنغوذ ى

التكلغظى

مؤذراتىاألداء ى

( )$ى

الادازة الِلُا

$600

1.1.2هباُت بىطتراث وبسوػىزاث حِسٍفُت بالجمُِت
1.1.3اُداد مدوهت طلىن زاؿت بالجمُِت
ُ1.1.4لد دوزجحن جدزٍبِخحن لإلدازة الِلُا و الِاملحن خىٌ ماهُت
كاهىن الجمُِاث ألاهلُت في فلظوحن

2017
2017
2017

2018
2018
2018

الؼاون إلادازٍت
الؼاون الادازٍت
الؼاون الادازٍت

$1000
$700
$1000

 1.3زفؼ ألاداء املنهي
للػاملين في
الجمػية

1.3.1حُِحن اطدؼازي في جىمُت املىازد البؼسٍت
1.3.2بُداد دزاطت لالخخُاحاث اللسوزٍت إلهظاب الِاملحن
مهازاث حدًدة.
ُ1.3.3لد 6دوزاث جدزٍبُت للمىًفحن وفلا لالخخُاحاث
املولىبت.

2017
2017

2018
2018

الؼاون الادازٍت
ادازة املىازد البؼسٍت

$1500
$600

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

$2000

 1.3زفؼ ألاداء املنهي
للػاملين في
الجمػية

1.3.4جسكُت املىًفحن املاهلحن ملىاؿب حدًدة

2017

2018

إلادازة الِلُا

$1000

1.3.5اُداد هٌام لخلُُم ؤداء الِاملحن

2017

2018

بدازة املىازد البؼسٍت

$500

1.3.6اطخلواب هفاءاث حدد ذي هفاءة ُالُت وفلا للمهام
والىًاثف املولىبت

2017

2018

الؼاون إلادازٍت












اوِلاد 3وزػت الِمل.
التزام وافت املؼازهحن بالحلىز
وحىد جلسٍس اهجاش للىزػت.
هباُت  10بىطتراث  1000بسوػىز حِسٍفي
هباُت  1000مدوهت للظلىن وجىشَِها ُلى ذوي الِالكت
اوِلاد الدوزجحن.
خلىز  %95مً الفئت املظتهدفت الدوزاث الخدزٍبُت.
املىاد الخدزٍبُت
وحىد ُلد اجفاق بحن الاطدؼازي والجمُِت
وحىد كاثمت باالخخُاحاث الخدزٍبُت الالشمت






 وحىد هٌام فاُل لخلُُم ومخابِت اداء الِاملحن

جىفُر الدوزاث الظخت
بكباٌ الفئت املظتهدفت ُلى الحلىز بؼيل هبحر
املىاد الخدزٍبُت
الِلىد الجدًدة للمىًفحن املاهلحن
وحىد هٌام واضح للتركُت

ُ دد الرًً جم اطخلوابهم

4.1ثىمية الػالقة بين
إلادازة الػليا
والػاملين لصيادة
الدغم املقدم لهم

5.1ثطويسالىظم الحالية
املظحخدمة في
ثقييم الػاملين

$50

 وحىد 1000زطالت كـحرة

$500

ُ دد الللاءاث ألاطبىُُت والؼهسٍت لألهساف املِىُت

$600

ُ دد الصٍازاث املخبادلت.
 كساز حؼىُل اللجىت
 كاثمت بإطماء اللجىت املسشحت

1.1.4جىفحر زدمت  SMSليؼس ؤزباز املىاطباث الِامت والخاؿت
باإلدازة الِلُا واملىًفحن.
ُ2.1.4لد هدواث وللاءاث مفخىخت بحن إلادازة الِلُا واملىًفحن

2017

2018

2017

2018

3.1.4جبادٌ الصٍازاث واملؼازهت في املىاطباث الاحخماُُت.

2017

2018

2017-4-1

2017-4-10

2017-4-15

2017-4-30

الؼاون إلادازٍت

ُ5.1.3لد وزػت ُمل للمىًفحن ملىاكؼت مِاًحر الخلُُم
امللترخت

2017-5-3

2017-5-10

بدازة ػاون املىازد
البؼسٍت

$300

5.1.4اُداد هماذج الخلُُم باإلكافت الى املِاًحر الخاؿت بخفظحر
هخاثج الخلُُم
 5.1.5زفّ الىٌام امللترح ُلى مجلع إلادازة الُخماده.

2017-5-25

2017-6-25

2017-6-26

2017-6-27

بدازة ػاون املىازد
البؼسٍت
الؼاون إلادازٍت

$500

5.1.1حؼىُل لجىت مسخـت مً بدازة ػاون ألافساد لىكّ جـىز
خىٌ ألادواث املظخسدمت في جلُُم الِاملحن
ُ5.1.2لد وزػتي ُمل بمؼازهت الِدًد مً املخخـحن خىٌ
مىاكؼت ألادواث امللترخت

بدازة الِالكاث
الِامت
بدازة الِالكاث
الِامت
بدازة الِالكاث
الِامت
الادازة الِلُا

$100
$600









$50

 كساز مجلع إلادازة باُخماد الىٌام بمدلس احخماَ
 وحىد دلُل للخلُُم الظىىي للِاملحن

اوِلاد وزػتي الِمل
جلسٍس الاهجاش
مؼازهت %95مً الفئت املظتهدفت بالىزػخحن
اوِلاد وزػتي الِمل
جلسٍس الاهجاش
مؼازهت %95مً املىًفحن
وحىد مظىدة لىٌام جلُُم اللدزاث الظىىي ألداء املىًفحن في الجمُِت

-6ىتدرومىرالقاتىالذراكظىوالتطاونىمعىالمؤدداتىالمحلوظىواإلقلوموظىوالدولوظ ى
األهدافىالغرروظ ى

األنذطظ ى

الجدولىالزمني ى
من ى

 2.1جػصيصمكاهة الجمػية
دوليا

 2.1.1هباُت الِدًد مً اليؼساث الخِسٍفُت بِدة لغاث
2.1.2ججدًد ُلىد الؼساهت مّ الجهاث املاهدت واشدًاد

2017
2017

جؼظىالتنغوذ ى

التكلغظ( )$ى

مؤذرىاألداء ى

إلى ى

2018
2018

الؼاون إلادازٍت
الؼاون إلادازٍت

$500
-

 هباُت  5000وؼسة حِسٍفُت باللغخحن (اهجلحزًت -فسوظُت)
 الِلىد املبرمت

2.2ثطويسغالقات الحػاون
والخشبيك مؼ مإطظات
املجحمؼ املحلي


2.3ثبادل املػسفة والخبرات
مؼ املإطظات املحلية
والدولية

ُدد املؼازَّ املمىلت
 2.1.3بُداد مؼازَّ بدشُت جالمع اخخُاحاث املجخمّ و
املمىلت دولُا
 2.1.4زُاًت الفِالُاث املاٍدة لحلىق إلاوظان.

2017

2018

بدازة املؼازَّ

-

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

-

2.1.5جبادٌ الصٍازاث مّ الىفىد ألاحىبُت الفاُلت

2017

2018

كظم الِالكاث الِامت

-

2.1.6جددًث املِلىماث املخىفسة ُلى املىكّ الالىترووي
الخاؾ بالجمُِت بِدة لغاث.
2.2.1اُداد دلُل بإطماء وافت ماطظاث املجخمّ املحلي
الفاُلت
2.2.2املؼازهت في الِدًد مً الفِالُاث وألاوؼوت
الخاؿت باملاطظاث املِىُت
2.2.3جىكُّ مرهساث جفاهم مّ ماطظاث مدلُت فاُلت
حِمل في هفع املجاٌ
ُ2.3.1لد للاءاث مّ حهاث دولُت ومدلُت ُبر الاهترهذ
لخبادٌ الخبراث واملِازف في مجاٌ ُمل الجمُِت






املؼازَّ الجدًدة املىفرة
ُدد املؼازَّ املمىلت
ُدد الدزاطاث امليؼىزة
ُدد املؼازهت في املاجمساث والىدواث وألاوؼوت الداُمت لحلىق إلاوظان.

ُ دد الصٍازاث
 الىخاثج الاًجابُت للصٍازاث.
 جددًث دوزي للمىكّ

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

-

 وحىد الدلُل

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

-

ُ دد املؼازواث في الفِالُاث وألاوؼوت

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

-

2017

2018

بدازة الِالكاث الِامت

-







مرهساث الخفاهم
زوابى ألازباز في مىاكّ الاهترهذ
ُدد الللاءاث
ُدد املؼازهحن والتزامهم باملؼازهت
جلسٍس الاهجاش مً كبل الفئاث املظتهدفت



2.3.2بزطاٌ بِشاث ُلمُت للمؼازهت في ماجمساث دولُت
خىٌ الخىمُت املظخدامت والخإهُل املجخمعي لروي الاخخُاحاث

2017

2018

ؤوزاق الِمل امللدمت في املاجمساث
ُدد الدزاطاث امليؼىزة خىٌ املىاكُّ املشازة

وخدة الدزاطاث
والبدىر الِلمُت.

الخاؿت

-1االرتػاءىبمدتوىىالخدماتىالمػدمظىللغئاتىالمدتغودةىمنىالجمطوظىومراكزها ى
األهدافىالغرروظ ى

األنذطظ ى

الجدولىالزمني ى
من ى

3.2ثطويسأداء املس افق
املخحلفة للجمػية
ومساكصها

 3.3ثطويسأهظمة قياض
وثوكيد الجودة

جؼظىالتنغوذ ى

التكلغظ( )$ى

مؤذرىاألداء ى

إلى ى

 3.2.1الـُاهت الدوزٍت ليافت مسافم الجمُِت ومساهصها

2017

2018

كظم الـُاهت

-

 فدف الدوزي ليافت مسافم الجمُِت ومساهصها
ُ دد املسافم التي جم ؿُاهتها

3.2.1جدظحن ؿاالث الاطخلباٌ للفئت املظتهدفت

2017

2018

كظم الـُاهت

-

 الازار الجدًد
 جىطُّ مظاخت الـالت
 الخجهحزاث الخلىُت الحدًشت

 3.2.3جىفحر إلاكاءة والتهىٍت والحسازة املىاطبت للمسافم

2017

2018

كظم الـُاهت

-

 زكا الفئت املظتهدفت

3.2.4جىفحر مِاًحر ألامً والظالمت

2017

2018

الؼاون الادازٍت

-

 زكا الِاملحن دازل الجمُِت ومساهصها
 وحىد هفاًاث خسٍم
 وحىد ملـلاث ملىّ الخدزحن

3.3.1اُداد اطدباهه للُاض مدي زكا الجمهىز ًُ الخدماث
امللدمت

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

-

 وحىد لىاثذ بزػادًت لخوبُم مِاًحر ألامً والظالمت
 حِبئت الاطدباهت مً الفئاث املظتهدفت
 جدلُل وهخاثج الاطدباهت

3.3.2اُداد دزاطت جدلُلُت للخدماث امللدمت وفلا
للمِاًحر الدولُت للجىدة

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

 وحىد مِلىماث وجلازٍس خىٌ مِاًحر الجىدة
 وحىد دزاطت جدلُلُت

-

-4تطوورىكغاءةىاألداءىالمؤددي ى
األهدافىالغرروظ ى

األنذطظ ى

الجدولىالزمني ى
من ى

4.1جػصيصقدزة الجمػية في هىدطة
الػمليات إلادازية

4.2

حوطبة الػمليات إلادازية
وثوثيقها بالجمػية

جؼظىالتنغوذ ى

مؤذرىاألداء ى

التكلغظ ى

إلى ى

ُ 4.1.1لد دوزجحن جدزٍبِخحن لإلدازة الِلُا
والِاملحن خىٌ مفهىم هىدطت الِملُاث

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

$1500

 4.1.2ججهحز وخدة مسهصٍت مدىطبت إلدازة
الِملُاث والخدماث امللدمت
 4.1.3جفُِل هٌام الخفىٍم إلادازي

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

$2000






ُلد الدوزجحن
التزام املؼازوىن بدلىز الدوزاث
جلسٍس اهجاش الدوزة
وحىد غسفت مجهصة بإخدر الخلىُاث

2017

2018

بدازة املىازد
البؼسٍت

-

4.1.4الاخخفاي باملىًفحن ألاكل جيلفت وألاهثر
هفاءة
 4.1.5خىطبت الخدماث امللدمت للجمهىز

2017

2018

الؼاون الادازٍت

-






ُدد اللسازاث إلادازٍت الخاؿت بِملُت الخفىٍم
زكا املىًفحن
زكا الِاملحن
الِلىد املىكِت مّ الِاملحن

2017

2018

الؼاون الادازٍت

-

 جمىحن املظخفُد مً الخدمت والحـىٌ ُليها بىفظه

 4.1.6هباُت دلُل زاؾ بهىدطت الِملُاث

2017

2018

الؼاون الادازٍت

-

 وحىد دلُل للِملُاث الادازٍت

4.2.1حُِحن مسخف في البرمجت وخىطبت
الِملُاث

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

-

 وحىد ُلد اجفاق بحن املخخف وإدازة الجمُِت

4.2.3بوؼاء هٌام بدازي مدىطب
ٌؼخمل ُلى حمُّ الِملُاث إلادازٍت
ُ 4.2.4لد دوزاث جدزٍبُت للِاملحن
لخدزٍبهم ُلى الىٌام الجدًد

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

-

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

$200

 وحىد بسهامج مدىطب ًدخىي ُلى وافت الِملُاث
إلادازٍت
ُ دد الدوزاث الخدزٍبُت املىفرة
 وحىد هخاثج لخلُُم هخاثج ؤداء املىًفحن.

 4.3جػصيصقدزات الجمػية في اطخثماز
موازدها املادًة والبشسية

 4.4جػصيصقدزة الجمػية في ئدازة
املخاطس
 4.5ئغداد دليل لحقييم ألاداء املإطس ي
وثحدًد هقاط القوة والضػف

4.2.5بُداد ؤدلت بزػادًت للِاملحن
الطخسدام ألاهٌمت املحىطبت
ُ4.3.1لد  4دوزاث جدزٍبُت لفسٍم
الِمل خىٌ بدازة املىازد البؼسٍت
4.3.2جإححر بِم مسافم الجمُِت
ومساهصها .
 4.3.3بُداد وحظىٍم مؼازَّ جىمىٍت
مدزة للدزل زاؿت بالجمُِت
 4.3.4حِصٍص الِالكت مّ اللواَ
الخاؾ والِام للمظاهمت في دُم
مؼازَّ الجمُِت
بُداد زوت هىازت
4.5.1حُِحن اطدؼازي مىازد بؼسٍت
ُ4.5.2لد وزػتي ُمل مّ الِاملحن
إلُداد دلُل لخلُُم ألاداء املاطس ي
ُ 4.5.3سق الدلُل ُلى مجلع إلادازة
ال ُخماده

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

-

 بؿداز ؤدلت بزػادًت خىٌ اطخسدام البرامج

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

$800

2017

2018

الؼان إلادازٍت

-

ُ لد  4دوزاث جدزٍبُت
 خلىز  %90مً املؼازهحن
ُ لىد إلاًجاز املبرمت

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

-

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

-

ُ دد املؼازَّ املمىلت
 اشدًاد بًساداث الجمُِت
 حجم الخمىٍل

2017

2018

الؼاون الادازٍت

-

 زوت الوىازت

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

-

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

$400

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

-







وحىد ُلد بحن بدازة الجمُِت والاطدؼازي
اوِلاد وزػتي الِمل
وحىد جلسٍس بهجاش لىزػتي الِمل
وحىد دلُل لخلُُم ألاداء
كساز مجلع إلادازة باالُخماد

-6ىتطوورىالنظامىاإلداريىوالمطلوماتيىللجمطوظ ى
األهدافىالغرروظ ى

األنذطظ ى

الجدولىالزمني ى
من ى

إلى ى

جؼظىالتنغوذ ى

التكلغظ ى

مؤذرىاألداء ى

 5.1ئغداد هيكل ثىظيمي وهظم 5.1.1حؼىُل لجىت مً مجلع إلادازة لخددًد 2017
ابسش البرامج واملهام واملظاولُاث والـالخُاث
ثحليل وظيفي للجمػية
إلادازٍت في الجمُِت.
ُ5.1.2لد وزػتي ُمل لللُادة الِلُا 2017
واملىًفحن للخِسف ُلى هبُِت الِمل

5.2حفظ وأزشفة كافة
الػمليات إلادازية وثوثيقها
ًدويا والكتروهيا
 5.3ثطويس وثحدًث هظام
اليشسالالكترووي

 5.4ئغداد دليل لحقييم ألاداء
املإطس ي وثحدًد هقاط القوة
والضػف

5.1.3وكّ الهُيل الخىٌُمي وهٌام جدلُل
الِمل
5.1.4زفّ الهُيل الخىٌُمي وهٌام جدلُل الِمل
الىًاثف ملجلع إلادازة
 5.2.1حُِحن اطدؼازي في ُملُت الفهسطت
وألازػفت
 5.2.2ججهحز غسفت مجهصة بيافت إلامياهُاث
لِملُت ألازػفت والحفٍ
5.3.1حُِحن مىًف مخسـف بةدازة املىكّ
الالىترووي
5.3.2خـس وافت الخلازٍس وألاوؼوت الخاؿت
بالجمُِت ليؼسها
5.3.3املساحِت والخدكُم والترحمت ملا ًخم وؼسه
 5.3.4الخددًث املظخمس للمىكّ
5.3.5جددًث املىخبت الالىتروهُت للجمُِت
بؼيل داثم
4.5.1حُِحن اطدؼازي مىازد بؼسٍت
ُ4.5.2لد وزػتي ُمل مّ الِاملحن إلُداد
دلُل لخلُُم ألاداء املاطس ي

2018

الادازة الِلُا

-

 كساز مجلع إلادازة بدؼىُل اللجىت.

2018

الؼاون الادازٍت

$700

 وزػت الِمل مّ الِاملحن بالجمُِت

2017

2018

الؼاون الادازٍت

-

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

-

 وحىد مظىدة للهُيل الىًُفي
 وحىد جدلُل للِمل
 كساز مجلع إلادازة باُخماد الهُيل الخىٌُمي.

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

-

ُ لد املىًف

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

$1000

 وحىد غسفت مجهصة

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

-

ُ لد املىًف

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

-

ُ دد الخلازٍس وألاوؼوت امليؼىزة

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

-

ُ دد الخلازٍس وألاوؼوت املترحمت واملدكلت

2017
2017

2018
2018

الؼاون إلادازٍت
الؼاون الادازٍت

-

 ألازباز الحدًشت امليؼىزة ًُ الجمُِت.
 وحىد مىخبت الىتروهُت مددزت للجمُِت
 وحىد ُلد بحن بدازة الجمُِت والاطدؼازي
 اوِلاد وزػتي الِمل
 وحىد جلسٍس بهجاش لىزػتي الِمل

ُ 4.5.3سق الدلُل ُلى مجلع إلادازة
الُخماده

 وحىد دلُل لخلُُم ألاداء
 كساز مجلع إلادازة باالُخماد

-7ىتطزوزىدورىالجمطوظىفيىمجالىالتنموظىالمجتمطوظىىبمحافظظىخانىوونس ى
األهدافىالغرروظ ى

األنذطظ ى

الجدولىالزمني ى
من ى

 6.1.1حُِحن اطدؼازي في مجاٌ الخىمُت
 6.1ثفػيل وثطويسمساكص
املجخمُِت
الجمػية
6.1.2شٍادة وجفُِل الخيظُم بحن املساهص و امللس
السثِس ي للجمُِت
6.1.3بكافت مجمىُت مً املساهص التي جلدم
زدماث مخمحزة وجالمع اخخُاحاث الجمهىز
 6.2ثفػيل بسامج زغاًة 6.2.1بُداد اجفاكُت ػساهت مّ وشازة التربُت
املوهوبين واملحفوقين في مجال والخِلُم.
الحػليم باملحافظة.
6.2.2جددًد مِاًحر ازخُاز الفئت املظتهدفت.
ُ6.2.3لد وزػتي ُمل لخددًد املجاالث التي
طِخم الِمل فيها
6.2.4بُداد بسهامج زاؾ لسُاًت املىهىبحن
واملخفىكحن
 6.2.5بُداد مسُماث ؿُفُت للمىهىبحن واملخفىكحن

6.3.1دفّ زطىم للولبت املسخلت الجامُِت
 6.3املظاهمة في دغم املظيرة
الحػليمية بمحافظة خان ًووع والشاهىٍت
6.3.2جىفحر كسهاطُت وشي مدزس ي للولبت
املحخاححن
6.4جػصيص بسامج السغاًة 6.4.1اُداد بسهامج ؿخي جشلُفي جىُىي

جؼظىالتنغوذ ى

مؤذرىاألداء ى

التكلغظ ى

إلى ى

ُلد الاجفاق مّ الاطدؼازي

2017

2018

الؼاون الادازٍت

$2000

2017

2018

الؼاون الادازٍت

$700

2017

2018

الؼاون الادازٍت

-

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

-

2017
2017

2018
2018

الؼاون إلادازٍت
الؼاون إلادازٍت

$600

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

-






2017
2017

2018
2018

الؼاون الادازٍت
الؼاون إلادازٍت

$3000
$4000

 مسُمحن ؿُفحن جم جىفُرهما للمىهىبحن واملخفىكحن
 500 هالب جم مظاُدتهم مالُا

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

$3000

500 هالب اطخفاد مً الخدمت

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

-

 بُداد زوت ُمل
 شٍادة فاُلُت زدماث املساهص .
 بوؼاء مساهص بكافُت ُدد 3
ُ لد الاجفاق مّ الىشازة
بُداد دلُل ًبحن املِاًحر الخاؿت باالزخُاز
جىفُر وزػتي الِمل
خلىز %95مً الفئاث املظتهدفت للىزػت
وحىد بسهامج مِخمد مً الىشازة لسُاًت املىهىبحن واملخفىكحن

 وحىد البرهامج

والحوغية الصحية واملجحمػية
 6.5ئثاحة موازد املإطظة
وخدماتها لخدمة املواطً
بمحافظة خان ًووع

 6.6ثطويس أداء قظم املشازيؼ
الحىموية لخدمة كافة فئات
املجحمؼ بمحافظة خان ًووع

 6.4.2جىفُر الِدًد مً الىدواث والللاءاث
الخىُىٍت
 6.5.1جىفُر ؤًام مجاهُت الطخسدام ألاحهصة
واملِداث الوبُت الخاؿت باملساهص(-EEG
الخمباهىمتر....-الخ)
 6.5.2جإححر اللاُاث الخدزٍبُت للجمُِاث
املحلُت مجاها
6.6.1هخابت الِدًد مً املؼازَّ الخىمىٍت التي
جالمع اخخُاحاث املىاهً

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

-

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

-

ُ دد الللاءاث املىفرة
ُ دد املؼازهحن بالىدواث
ُ دد ألاًام املجاهُت

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

-

ُ لد إلاًجاز

2017

2018

الؼاون إلادازٍت

-

ُ دد املؼازَّ املمىلت

-8ىتطزوزىالدورىالرواديىىللجمطوظىفيىمجالىالتأهولىالمجتمطيىلذويىاالحتواجاتىالخاصظىىبمحافظظىخانىوونس ى
األهدافىالغرروظ ى

األنذطظ ى

الجدولىالزمني ى
من ى

7.1ثقدًم خدمة مميزة لروي
الاححياحات الخاصة

7.1.1خـس الاخخُاحاث اللسوزٍت لروي
الاخخُاحاث الخاؿت بمدافٌت زان ًىوع
 7.1.2جىفُر ُلىد حؼبًُ وػساهت مّ الجمُِاث
واملاطظاث الفاُلت في مجاٌ جإهُل الفئت
املظتهدفت
 7.1.3بُداد دلُل بمِاًحر الجىدة الؼاملت
للخدماث امللدمت
 7.1.4كُاض زكا املظخفُدًً مً زالٌ امللابالث
وحِبئت الاطخبُاهاث الخاؿت
7.1.5بوؼاء مساهص جســُت لسُاًت ذوي

جؼظىالتنغوذ ى

مؤذرىاألداء ى

التكلغظ ى

إلى ى

2017

2019

الؼاون الادازٍت

-

 وحىد دلُل باخخُاحاث اللسوزٍت لروي الاخخُاحاث الخاؿت

2017

2019

الؼاون الادازٍت

-

ُ لىد الاجفاق

2017

2019

الؼاون الادازٍت

-

 وحىد الدلُل

2017

2019

الؼاون الادازٍت

-

ُ دد الاطدباهاث التي جم حِبئتها
 الىخاثج املِلىت

2017

2021

الادازة

 افخخاح املساهص(ُدد )2

الاخخُاحاث الخاؿت
 7.2شيادة وعي املجحمؼ ُ7.2.1لد الِدًد مً الىدواث التي حؼحر الى واكّ
ذوي مِاهاة املِاكحن
ثجاه
الفلظطيني
الاححياحات الخاصة
7.2.2هباُت الِدًد مً البىطتراث والبروػىزاث
الخِسٍفُت بىاكّ مِاهت ذوي الاخخُاحاث الخاؿت
7.2.3زُاًت الفِالُاث وألاوؼوت املجخمُِت التي
جدُم كلُت زُاًت ذوي الاخخُاحاث الخاؿت
7.2.4هباُت الِدًد مً اليؼساث الخِسٍفُت
ببِم الاُاكاث الىىُُت وجىشَِها ُلى الجمهىز
ُ 7.2.5لد الِدًد مً الحللاث الاذاُُت خىٌ
واكّ ذوي الاخخُاحاث الخاؿت

2017

2021

الؼاون إلادازٍت

-

2017

2021

الؼاون إلادازٍت

-

ُ دد الىدواث املىفرة
ُ دد الحلىز
 هباُت  50بىطتر و 1000بسوػىز

2017

2021

الؼاون إلادازٍت

-

ُ دد الفِالُاث والاوؼوت املىفرة

2017

2021

الؼاون إلادازٍت

-

 هباُت  3000وؼسة حِسٍفُت خىٌ الاُاكاث الىىُُت

2017

2021

الؼاون إلادازٍت

-

 10 خللاث اذاُُت ػهسٍا

الجزءىالثالث :ى

ىمنؼجوظىالتحلول
المالحق
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 -2المنؼجوظىالمتبطظىفيىالتحلول :ى
لقد ثم ئحساء الححليل الاطتراثيجي إلغداد الخطة لجمػية اغماز للحىمية والحأهيل وذلك باثباع خطوات
الححليل الاطتراثيجي والتي مً أبسشها دزاطة املإثسات وذلك باطحخدام هموذج ( )SOWT Analysisلححليل
كل مً:
 البِئت الخازحُت بغسق الخِسف ُلى الفسؾ والتهدًداث التي جىاحه املاطظت .
 البِئت الدازلُت بغسق الخِسف ُلى هلان اللىة واللِف.
وللحصول غلى افضل الىحائج والبياهات ثم اطحخدام الػدًد مً املىهجيات والتي ثمثلد بالحالي:

 2.2تحلولىالبوئظىالخارجوظ :ى
غىد ثحليل البيئة الخازحية ثم التركيز غلى مػسفة غىاصس زئيظية ثإثس غلى ألاداء الػام للمإطظة
ولػل مً أبسشها:
 الجؼاتىالمانحظ ى :وهىا جم اطخسدام الِدًد مً ألادواث لخدلُل هرا الِىـس خُث جم إلاهالَ ُلى املىاكّالالىتروهُت الخاؿت بهم خُث جم الخِسف ُلى ؤهم بسامجهم ومؼازَِهم املىفرة واملصمّ جىفُرها باإلكافت الى الخوى
إلاطتراجُجُت الخاؿت بهم خُث جم ملازهت إلامياهُاث واملىازد املخاخت لديهم بما ًدىاطب مّ بمياهُاث ومىازد وزوى
الجمُِت.
بعض المواقع-:

 -1مإطظة الحىمية ألامسيكية)http://www.adfusea.org (ADF
 -2بسهامج ألامم املححدة الاهمائىhttp://www.undp.org UNDP
http://www.imf.org/external/about.htm InternationalMonetaryFund -3

 -المنافدون:

وٍلـد بهم املاطظاث ألاهلُت التي جلدم هفع الخدماث في املحافٌت خُث جم الخِسف ُلى

مـادز اللىة واللِف لهم مً زالٌ إلاهالَ ُلى جلازٍسهم إلادازٍت واملالُت الظىىٍت لهم والتي وؼسث ُلى مىاكِهم
الالىتروهُت باإلكافت بلى اليؼساث واملوبىُاث الـادزة ُنهم باإلكافت بلى مخابِت ؤزبازهم الُىمُت ُبر وطاثل ألاُالم
املخخلفت خُث جم الاطخفادة في مِسفت إلامياهُاث واملىازد املخاخت لهم واملحزة الخىافظُت لجمُِت اُماز .
-

ذويىالطالقظ:

واملخمشلحن بالجهاث السطمُت وألاهلُت والؼِبُت باإلكافت بلى الؼسواء والفئاث املظتهدفت ،وهىا جم

اطخسدام الِدًد مً ألادواث في حمّ املػلومات حيث ثم الاغحماد غلى إلاحصائيات والبياهات الصادزة غً
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املإطظات الحكومية باإلكافت بلى الجهاش املسهصي لإلخـاء الفلظوُني ،هما جم املؼازهت في الِدًد مً وزغ الِمل التي
هفرتها الجهاث طىاء السطمُت او الاهلُت..

2.6

تحلولىالبوئظىالداخلوظ:ى ى
ىخُث جم الترهحز ُلى مِسفت ُىاؿس زثِظُت جمشلذ في الهُيل الخىٌُمي ،الشلافت باإلكافت بلى املىازد املادًت
والبؼسٍت وذلً مً زالٌ الترهحز ُلى زالر مداوز:







جلُُم كدزاث املاطظت في زمظت مجاالث  :إلادازة  ،جلدًم الخدماث والبرامج  ،املىازد البؼسٍت  ،الِالكاث الِامت
والخازحُت واملالُت وذلً مً زالٌ ثطبيق املسح الػام .
*الخِسف ُلى جـىزاث هاكم املسهص واججاهاتهم وؤزائهم بسـىؾ مسخلف حىاهب الىٌم وإلاحساءاث الدازلُت
للماطظت والشلافت الظاثدة فيها  ،مً زالٌ مسح املىاخ املإطس ي .
*اطخىؼاف الخـىزاث والاججاهاث لدي مجمىُت ممشلت لجمهىز املاطظت خىٌ زدماتها ًُ هسٍم حمّ املِلىماث منها
مً زالٌ املقابالت الجماغية ،والشخصية ،خُث جم ازخُاز ُدد  15شخف مً املظخفُدًً مً زدماث الجمُِت
ومساهصها خُث ُسكذ ُليهم اطدباهت بإطئلت مفخىخت (مسفلت مّ الخوت) باإلكافت بلى شيازات ميداهية في مىاشلهم
وحِبئت اطخبُاهاث جبحن مدي زكاهم ًُ الخدماث امللدمت .
مجموغات بإزية :خُث جم ُلد للاء للظادة ؤُلاء مجلع إلادازة جىاولذ ابسش هخاثج جوبُم السح الِام واملىار
املاطس ي وبىاء ُلُه جم جددًد هلان اللىة واللِف .
الؼدف
البوئظىالداخلوظ

البوئظىالخارجوظ

األداةىالمدتخدمظ

كدزاث املاطظت(مجلع إلادازة)
هاكم الِاملحن

املسح الِام – املجمىُاث البازٍت
املىار املاطس ي -وزػت ُمل

الفئت املظتهدفت

امللابالث الجماُُت – الصٍازاث املُداهُت-
الاطخبُاهاث
املىاكّ إلاهتروهُت -وطاثل إلاُالم املخخلفت

الجهاث املاهدت
املىافظىن

ذوي الِالكت(الِمالء -الفئاث
املظتهدفت -الؼسواء-الجهاث
السطمُت)

الخلازٍس إلادازٍت واملالُت الظىىٍت -وطاثل إلاُالم
املخخلفت-املىاكّ إلالىتروهُت-امليؼىزاث
واملوبىُاث
حمّ املِلىماث – إلاخـاثُاث -الباًىاث الـادزة
ًُ املاطظاث الحيىمُت
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 -3المالحق:
 3.2تحلولىالبوئظىالخارجوظ :ى
الطوامل
االقتصادوظ

دبلىادتثمارها

الغرص
.1
.2

الخىىَ في الجهاث املمىلت
بمياهُت دزىٌ البلاجّ بلى كواَ غصة وجىفسها
بإطِاز اكل.
الخوىز الخىىىلىجي في ُالم ألاحهصة والخلىُاث
الحدًشت املخىاحدة في الظىق.
ازجفاَ وظبت الفاثدة البىىُت ُلى ألامىاٌ
امللتركت خُث جـل في بِم ألاخُان بلى .%9
ازجفاَ وظبت البوالت في غصة خُث بلغذ %65
في بداًت الِام 2015

.1
.2

وحىد جىافم بحن ؤحىدة الجمُِت والحيىمت
ُالكاث حُدة بحن املاطظت والجهاث
إلاطالمُت املاهدت
مبادزاث املـالحت بحن الفـاثل في غصة
فخذ مِبر زفذ ٌظهل ُملُت دزىٌ الىفىد .2
ألاحىبُت ألامس الري ًىِىع بًجابا ُلى الِمل
.3
ألاهلي
وحىد الِدًد مً الدوٌ املهخمت بللاًا .4
الخىمُت وإلاغازت في غصة
الخِاون والدؼبًُ بحن ُدد مً املاطظاث

.3
.4
.5

.1
.2
.3
.4
.5

.6

الدوادوظ

.3
.4

.5
.6

.1

جىىَ بسامج ومؼازَّ الجمُِت بما .1
ًالمع اخخُاحاث املىاهىحن.
ػساء وافت الظلّ الالشمت إلهجاش
.2
املؼازَّ بإكل وكذ وجيلفت..
.3
جىفُر مؼازَّ بغازُت لألطس الفلحرة .
الدظىٍم بؼيل فِاٌ وطسَّ لخدماث .4
الجمُِت
حظىٍم مؼازَّ جىمىٍت بؼيل كسق
.5
خظً(بدون فاثدة) لدي الجهاث
املاهدت إلاطالمُت.
-6
حظىٍم مؼازَّ زلم فسؾ ُمل لدي
الجهاث املاهدت
جىفُر وافت البرامج واملؼازَّ والسئي .1
املؼترهت بحن الجمُِت والحيىمت .2
لخفُِل الدوز الخياملي بحن املاطظاث .3
ألاهلُت والسطمُت
الدؼبًُ والخيظُم والخِاون بحن .4
الجمُِت واملاطظاث إلاطالمُت
الداُمت بهدف الؼساهت الداثمت
جىفُر مؼازَّ وخمالث مىاؿسة حِصش
زلافت الحىاز والدظامذ بحن ؤفساد
املجخمّ

التؼدودات
الخِىٍلاث املظخمسة في الخِامل مّ بِم .1
البىىن ،خُث جسفم جلً البىىن الخِامل مّ
املاطظت
.2
جربرب طِس الدوالز
.3
اهلواَ الخُاز الىهسباجي بؼيل ُام.
الحـاز إلاطساثُلي لللواَ والري ًازس ُلى
بًساداث الحيىمت وبالخالي جللف دوزها في
.4
دُم املاطظاث ألاهلُت
مـادزة بِم البىىن ألمىاٌ بِم
.5
الجمُِاث
هبُِت الِمل ألاهلي في غصة حظخىحب ُدم
السبدُت
.1
الاهلظام الفلظوُني بحن غصة واللفت
.2
فسق بِم املمىلحن ؤحىدة مدددة
زفم بِم املاطظاث الدولُت الخِامل مّ
املاطظت .
التهدًداث الـهُىهُت بؼً خسب حدًد ُلى .3
كواَ غصة ألامس الري كد ٌُِم الخىمُت

دبلىالتعلبىرلوؼا
جىفُر خمالث مىاؿسة لخفُِل خظاباث مٌِم املاطظاث
ألاهلُت دون جمُحز ،باإلكافت بلى البدث ًُ ماطظاث وطُوت
مّ الجهاث املاهدت
الاخخفاي بإمىاٌ الجمُِت بِدة ُمالث(ػُيل دوالزً-ىزو.)....
جفُِل دوز املجخمّ املحلي والدولي في خل ؤشمت الىهسباء في كواَ
غصة مً زالٌ خمالث املىاؿسة والدؼبًُ مّ الجهاث ذاث
الـلت
الِمل ُلى طً كىاهحن جمىّ مً مـادزة ممخلياث املاطظاث
ألاهلُت دون وحىد ججاوش كاهىوي
اُخماد الجمُِت ُلى الِمل الاغاسي الخىمىي والاخخفاي بإؿىٌ
زابخت مدزة للدزل.
جىفُر مؼازَّ لخِصٍص زلافت هبر الخِـب والحصبُت.
جىفُر مؼازَّ هادفت جالمع اخخُاحاث املىاهً بؼيل فِاٌ
ألامس الري ٌِصش دوز الجمُِت املحلي وبالخالي ججاوب بِم
املاطظاث الدولُت زاؿت املدُىمت مً الاجداد ألاوزوبي
اجساذ إلاحساءاث املىاطبت مً كبل الحيىمت في خاٌ الحسب مً
زالٌ بُداد زوت هىازت للِمل ألاهلي في غصة

ألاهلُت في غصة ووحىد بِم الاحظام الىبحرة .5
)(NDC,BINGO
.6
.7

الثػافوظى

.1
.2
.3
.4
.5

الدومعرافوظ .1
.2

.3

طُاطت ُمل املاطظت جدىاطب مّ زلافت .1
املجخمّ
شٍادة املؼىالث الاحخماُُت في كواَ غصة
جىحه املجخمّ هدى زلافت املاطظاث إلاغازُت .2
الخفاوث الوبلي بحن ػساثذ املجخمّ ( دزل،
.3
حِلُم ،زلافت)..
جىحه املجخمّ الفلظوُني هدى الخغُحر
الاًجابي
.1
مىكّ املاطظت املىاطب
مِدالث همى طيان الؼِب الفلظوُني
(مِدٌ  %3.85طىىٍا) بىجحرة ؤُلى مً مِدٌ .2
الىمى الاكخـادي طُسلم الِدًد مً املؼاول
املجخمُِت.
.3
شٍادة وظبت إلاُاكاث املخخلفت في ألازاض ي
الفلظوُيُت خُث وؿلذ الى %7مً مجمل
الظيان زالٌ الِام 2015

شٍادة الِمل ُلى حظىٍم املؼازَّ
الخىمىٍت املدزة للدزل والتي جدافٍ
ُلى اطخمسازٍت الخدمت في الجمُِت.
كسوزة الِمل ُلى اهلمام الجمُِت
بلى ػبياث مدلُت ودولُت حِصش مً
مياهتها ودوزها في زدمت املجخمّ
جىفُر املصٍد مً املؼازَّ الشلافُت
والاحخماُُت التي جالمع اخخُاحاث
املجخمّ.
حِصٍص زلافت الىعي ألاطسي مً زالٌ
وزغ ُمل وهدواث جشلُفُت.
الخىىَ في املؼازَّ بما ًدىاطب مّ ول
ػسٍدت مً ػساثذ املجخمّ ُلى خدة.
طهىلت الىؿىٌ بلى ؤهبر ُدد مً
املظخفُدًً .
الِمل ُلى شٍادة بسامج ومؼازَّ
الجمُِت بما ًدىاطب مّ الاخخُاحاث
املولىبت
الدظىٍم ملؼازَّ صحُت لروي
الاخخُاحاث الخاؿت بدُث جيىن ممحزة
ومصودة بإخدر ألاحهصة والخلىُاث
الحدًشت

.1
.2
.3
.4

ازخالف الشلافاث ألاحىبُت مّ زلافت املجخمّ .1
الغصي
.2
زفم املجخمّ لبِم ألادواز التي جلىم بها .3
الفخُاث
ُدم اوسجام ألافياز الخوىٍسٍت التي جلدمها .4
املاطظاث املاهدت مّ زلافت املجخمّ
شٍادة ًاهسة الخِـب الفىسي

 .1وحىد ُدد هبحر مً املاطظاث التي حظتهدف
هفع الفئت.
 .2هجسة الِدًد مً ألاطس مً املىاهم الجىىبُت
بلى الؼمالُت

الِمل ُلى حِصٍص الِىامل املؼترهت بحن الشلافاث املخخلفت
حِصٍص زلافت ُمل املسؤة وجفُِل دوزها في املجخمّ
الظعى لاللخلاء بالجهاث املاهدت وحِصٍص الشلافاث إلاطالمُت
واملجخمُِت الخاؿت باملجخمّ الفلظوُني
اطخلواب ػِبي مً زالٌ جىفُر ماجمساث وؤوؼوت مجخمُِت
مسخلفت.

 .1الخىىَ في الخدماث والخمحز في جلدًمها.
 .2جوىٍس الخدماث في وافت املجاالث للمىاهم الجىىبُت.

 3.3البوئظىالداخلوظ :ى
 التحلولىاالدتراتوجيىللبوئظىالداخلوظ :ى
الطوامل ى
اإلداروظ ى

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
المالوظ ى

.1
.2
.3
.4
.5

نػاطىىالػوة ى
اللدزة ُلى الخيظُم
الؼفافُت والجزاهت في ؤداء الِمل
وحىد هٌام مخابِت وزكابت
كدزة الجمُِت ُلى الدؼبًُ والخىاؿل مّ ُدد مً
املاطظاث ألاهلُت
وحىد مدًس جىفُري ًخابّ الِمل بؼيل مظخمس
وحىد ؤُلاء مجلع إلادازة مخمحزًً ومخســحن في
مجاالث مسخلفت ألامس الري ًىِىع اًجابُا ُلى بسامج
ومؼازَّ الجمُِت
شٍادة حجم املؼازَّ مً طىت ألزسي
ًىحد مياجب مىاطبت للمىًفحن ألداء الِمل بؼيل
الثم.
وحىد هُيل وًُفي للجمُِت ًبحن مهام ومظاولُاث
الِاملحن فيها.
ًىحد زدماث بدازٍت مىاطبت (طىسجازٍا ،اطخلباٌ،
ؿُاهت خاطىب ،جىٌُف )...
وحىد ؿىدوق لخللي امللترخاث والؼياوي في الجمُِت
ملِسفت ازاء الجمهىز.
ًىحد بحساءاث مىزلت للحفٍ والدسجُل والاجـاٌ
بجباَ هٌام الخفىٍم إلادازي في الجمُِت مما ٌظهل
إلاحساءاث والِملُاث إلادازٍت.
جمخلً املاطظت طُاطاث مىزلت إلدازة املىازد البؼسٍت
في مجاٌ الخىًُف وػسون الخِاكد
وحىد هٌام مالي مدىطب ( ألاؿُل)
وحىد هٌام مالي مىخىب ألؿىٌ زؤض املاٌ واملمخلياث
وألاحهصة
ًخم بُداد جلازٍس مالُت طىىٍت مً كبل مدكم خظاباث
كاهىوي.
ًخىفس بحساءاث زاسخت للحفاي ُلى املدزىالث
واملـازٍف بؼيل متزن
جمخلً املاطظت اطتراجُجُاث واضحت لخجىُد ألامىاٌ

نػاطىالضطف ى
 .1جلـحر في ألاداء لبِم ؤُلاء الهُئت الادازٍت.
 .2كلت دمج الفئاث املظتهدفت في ُملُت الخسوُى
 .3كـىز في جدلُل اللدزاث الدوزي ألداء املىًفحن

.1
.2
.3
.4

الاُخماد ُلى الخمىٍل الخازجي بؼيل ؤطاس ي
كلت ألاوؼوت غحر املسجبوت بالخمىٍل الخازجي
ال ًىحد زوى وجـىزاث مالُت مظخلبلُت للماطظت
ال ًىحد زوى مالُت بدًلت للحاالث الوازثت.
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.6
.7
البذروظ ى .1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
التكنولوجوظ ى .1
.2
.3
.4
.5

ًىحد هٌام مِخمد للمؼترًاث .
امخالن الجمُِت ألؿىٌ زابخت (ؤحهصة-مِداث –طُازة-
كوِت ازق)
وحىد هاكم ماهل ُلمُا وُملُا
التزام املىًفحن بمهامهم
وحىد فسٍم مخسـف للبدث املُداوي
ًىحد آلُاث واضحت لخيظُم الِمل بحن ألافساد
وحىد زلافت الاهخماء والىالء للماطظت بحن املىًفحن.
الىفاءة والفاُلُت في الِمل.
وحىد وىادز مخدمظت للِمل بؼيل جوىعي.
حِدد جســاث املخوىُحن.
اطخسدام الحاطىب بؼيل هلي ألداء وافت ؤوؼوت
املاطظت
وحىد هٌام ؤزػفت مدىطب وٍدوي
وحىد مىكّ بلىترووي مددر للماطظت
وحىد كاُدة بُاهاث ليافت املظخفُدًً مً املاطظت
حظخِمل املاطظت وطاثل إلاُالم املخخلفت للىؿىٌ بلى
حمهىزها

.1
.2
.3

كـىز في جوىٍس وجدزٍب ؤداء فسٍم الِمل
كلت وعي بِم الِاملحن بسئٍت وؤهداف املاطظت
ُدم ػِىز املىًفحن باالمان الىًُفي وذلً لِملهم
كمً مؼازَّ.
ُدم وحىد كظم إلدازة الجىدة الؼاملت

.1
.2
.3
.4

ُدم وحىد فُدًىوىهفسوع للخىاؿل الخازجي
كلت اطخسدام ؤطالُب البدث الِلمي في الِمل
ال ًىحد هٌام إلدازة مـادز املِلىماث
ال ًمىً حظىٍم بسامج املاطظت بيؼان لجمهىزه
املظتهدف

.4
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