
1 

 

1 

 

اإلطار العام لعممية التخطيط التنموي اإلستراتيجي 
وعممية تطوير الخطة التنموية اإلستراتيجية األولى 

 (2015 - 2012)لألعوام 
 لبمدة تفوح

قراض البمديات  ضمن إطار مشروع التخطيط التنموي اإلستراتيجي لممدن والبمدات الفمسطينية الممول من صندوق تطوير وا 
 

 
 انسهطة انوطىية انفهسطيىية

Palestinian National Authority 
 ٚصاسح اٌذىُ اٌّذٍٟ

Ministry Of Local Government 
 بهذية تفوح

Taffouh Municipality 

 2011 نيسان 11
 

 
بالِعْمِم َقْد قاَمْت حضارُة أمٍَّة 

ساَرْت لمَمعاِلي ِرْفَعًة  (ّ ّ  حُ )
َسْل أْىَميا َعْن خْيِرىا َعْن ِعزِّىا 

ج 

 
 

 
ْر ِصناَعَ يا َفذاَك َ قدُُّم  َط ِّ
 الَمْجُد عاَنَقيا ِلذلَك َيْبِسُم 
َفْ َق الثُّريا َ ْرَ جييا األْنُجُم 

                                   ج
 



 (2014 – 2011)اإلطار العام لعممية ال خطيط ال نم ي اإلس را يجي  عممية  ط ير الخطة ال نم ية اإلس را يجية األ لى لألع ام 
 

2 

 

احملتىيات 
 2 .......................................................................................... احملتىيات

 3 ............................................................................................................................ :المقدمـة

 5 ..................... اإلسرتاتيجي التنمىي التخطيط لعملية العام اإلطار: األول اجلزء

 5                                                                                        االستراتيجي التنموي التخطيط لجنة.1

 6 ........................................................... الرئيسية اإلس را يجي ال نم ي ال خطيط لجنة ميام .1.1

 6 ....................................................... اإلس را يجي ال نم ي ال خطيط لجنة  عض ية  شكيل .1.2

 7                                                                                         األساسي التخطيط فريق .2

 7 ....................................................................................... األساسي ال خطيط فريق ميام 2

 8 ..................................................................... األساسي ال خطيط فريق  عض ية  شكيل .2.2

 8                                                                                         المؤسسي البناء لجنة .3

 9(2014-2011 )األوىل اإلسرتاتيجية التنمىية اخلطة تطىير عملية: الثاني اجلزء

 10 .............................. الزمني والجدول الرئيسية واألنشطة والخطوات العامة المراحل

 16 ................ اإلسرتاتيجي التنمىي التخطيط جلنة املرجعية البنىد: األول امللحق

 18 ............................. األساسي التخطيط لفريق املرجعية البنىد: الثاني امللحق



 (4201 – 2011)اإلطار العام لعممية ال خطيط ال نم ي اإلس را يجي  عممية  ط ير الخطة ال نم ية اإلس را يجية األ لى لألع ام 

3 

 :المقدمـة
 

    تغؼٝ ثٍذ٠خ تفٛح إٌٝ إػذاد  خطخ إعتشات١ج١خ ت٠ّٕٛخ شبٍِخ، إ٠ّبٔب ِٕٙب ثبٌّغؤ١ٌٚخ ٚأ١ّ٘خ اٌتخط١ظ 

اٌشبًِ، ٚضشٚسح ِٛاوجخ اٌتطٛساد ٚاٌذبجبد اٌّتٕب١ِخ ٌجٍذح تفٛح، ٚسغجخ ِٕٙب فٟ تذم١ك اٌت١ّٕخ 

االجتّبػ١خ ٚاٌثمبف١خ ٚاٌشجبث١خ ٚإٌغ٠ٛخ )اٌشبٍِخ، ِٓ خالي اٌّشبسوخ اٌفبػٍخ ِٓ لجً اٌّؤعغبد اٌمبػذ٠خ 

 .(ٚاٌخذِبت١خ ٚاٌمطبع اٌخبص ثىً فئبتٗ

    ػٍٝ أعبط تذذ٠ذ اٌغ١بعبد ٚاٌجشاِج اإلجشاءاد اٌخبطخ ثّغ١شح اٌت١ّٕخ، ػٓ طش٠ك تجٕٟ ِٕٙج ٚاضخ 

دح ٌخطخ إعتشات١ج١خ ٠ّىٓ تطج١مٙب ثؼذ إلشاس٘ب ٚاػتّبد٘ب  ٚإجشاء  َّٛ ث١ِّٓ ٌٍتخط١ظ ٚاٌتط٠ٛش ِٓ خالي ِغ

اٌتؼذ٠ً إٌّبعت، ٚتشخ١ض ِىبِٓ اٌمٛح ٚاٌضؼف ٌجٍذح تفٛح ِٚجٍغٙب اٌجٍذٞ وجضء ِٓ اٌٛطٓ 

ُّٛ ِتىبِالً ِٕٚغجّبً ِغ اٌت١ّٕخ ٚاٌتط٠ٛش االلتظبدٞ اٌؼبَ . اٌفٍغط١ٕٟ؛ ثذ١ث ٠ىْٛ إٌّ

َّْ ػ١ٍّخ اٌتخط١ظ تشتىض ػٍٝ  :     ٚتّبش١ب ِغ ٘زٖ اٌّجبدا تشوض ٘زٖ اٌخطخ ػٍٝ أ

  تٙتُ اٌخطخ ثتذذ٠ذ األ٘ذاف ٚط١بغخ اٌجشاِج دغت األ٠ٌٛٚبد  :(انبعذ اإلستراتيجي)انواقعية

ٚاٌّٛاسد ٚاإلِىبٔبد ٚاٌفشص اٌّتبدخ ٚاٌّؼٛلبد اٌّذتٍّخ فٍغط١ٕ١ب، ٚلبث١ٍخ اٌتذم١ك خالي فتشح ص١ِٕخ 

 .ِذسٚعخ

 تذشص أْ تىْٛ اٌخطخ شبٍِخ فٟ تٛف١ش اٌخذِبد ٌج١ّغ فئبد اٌّجتّغ ٚلطبػبتٗ :انشمونية 

اٌّتٕٛػخ، ِغ ِشاػبح اإلِىبٔبد اٌّتبدخ ٚاٌّؼٛلبد، ِٚؼبٌجخ األصِبد ٚإ٠جبد اٌجذائً؛ ٌتذم١ك اٌت١ّٕخ 

 .اٌشبٍِخ

 ٠جت أْ تىْٛ اٌخطخ لبثٍخ ٌٍتٕف١ز دغت اٌغ١بعبد ٚاإلجشاءاد اٌّؼّذح ٌٙب، ٚلذستٙب ػٍٝ  :انمرووة

اٌتؼبًِ ِغ األصِبد ٚاٌطٛاسا، ٚلبث١ٍتٙب ٌّشادً اٌتم١١ُ دغت خطظ اٌّغت٠ٛبد اإلداس٠خ اٌّختٍفخ ِٚٛاصٔخ 

 .ا١ٌٙئخ اٌّذ١ٍخ

 ػ١ٍّخ ِشالجخ ِٚتبثؼخ ِذٜ تذم١ك اٌتطج١ك اإلعتشات١جٟ ٌأل٘ذاف ٚاٌغب٠بد ِٚذٜ :انمتابعة وانتقويم 

أجً اتخبر اإلجشاءاد  ٔجبدٙب ثبعتخذاَ ج١ّغ اٌّغت٠ٛبد اإلداس٠خ دغت اٌّؼٍِٛبد اٌّتٛفشح ِٓ

 .اٌتظذ١ذ١خ ٚدً اٌّشىالد

 د١ث اتظبي اٌخطخ ٚأغجبِٙب ِغ اٌخطظ اٌٛط١ٕخ ٌٍغٍطخ اٌٛط١ٕخ اٌفٍغط١ٕ١خ، ٚخطظ :انتكامهية ِٓ 

 .اٌٛصاساد ٚاٌّذ٠ش٠بد فٟ اٌّذبفظبد، ٚاٌّؤعغبد اٌذاػّخ ٚراد اٌؼاللخ

 تٕجغ اٌخطخ ِٓ خالي تجبدي ا٢ساء ٚتفبػٍٙب ِٓ لجً اٌّؤعغبد :انتخصصية وانمشاركة انفاعهة 

اٌمبػذ٠خ، ٚلطبػبد اٌّجتّغ اٌّذٟٔ، ٌٍٛطٛي إٌٝ اٌتط٠ٛش ٚاٌت١ّٕخ ٚفك اٌّتطٍجبد اٌّتٕب١ِخ ٌٍغىبْ، 

 .ٚتذم١ك اٌّظٍذخ اٌؼبِخ، ِٓ خالي تج١ٕذ اٌٍجبْ اٌّتخظظخ ٚاٌىٛادس اٌفبػٍخ ٚاٌّؤثشح
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 أْ تىْٛ اٌخطخ لبثٍخ ٌٍٕمذ ٚاٌّغبءٌخ ِٓ لجً األفشاد ٚاٌّؤعغبد اٌمبػذ٠خ :انشفافية وانمساءنة 

ٚثئششان ا٢خش٠ٓ فٟ  (ػًّ اٌفش٠ك)ٚاٌّجتّغ اٌّذٍٟ، ثبستىبص٘ب ػٍٝ األعٍٛة اإلداسٞ غ١ش اٌتم١ٍذٞ 

 .ط١بغخ األ٘ذاف ٚتط٠ٛش٘ب ِٚتبثؼخ تذم١م١ٙب

َ ضّٓ إطبس جٙٛد ٚصاسح اٌذىُ 2014 -2011    تأتٟ اٌّجبدسح ٌتط٠ٛش خطخ ت٠ّٕٛخ إعتشات١ج١خ ٌألػٛاَ 

ثذػُ ا١ٌٙئخ اٌّذ١ٍخ  اٌجٍذ٠بد ٚإلشاع تط٠ٛش ٚطٕذٚق اٌتخط١ظ ٚصاسح ِغ اٌّذٍٟ اٌفٍغط١ٕ١خ ٚثبٌتؼبْٚ

ثـ  ٌٗ ٚاٌّشبس اٌّذٍٟ ٌٍّغتٜٛ اٌتّٕٛٞ اإلعتشات١جٟ اٌتخط١ظ أعظ ػٍٝ تذذ٠ذ فٟ ٘زا اٌتٛجٗ، ٚاٌؼًّ

 ثزٌه اٌخبطخ اٌغ١بعبد ٚسلخ ٚاٌزٞ ألشتٗ" انفهسطيىية وانبهذات نهمذن اإلستراتيجي انتىموي انتخطيظ"

 انتخطيظ انتىموي دنيم" ثـ ٌٗ ٚاٌّشبس اٌٛسلخ تٍه ِغ ثبٌتضآِ اٌظبدس ٚد١ًٌ اإلجشاءاد ٠ٚٛضذٗ

".  انفهسطيىية وانبهذات نهمذن االستراتيجي

ٚضّٓ ٘زا اٌغ١بق، تؼشع ٘زٖ اٌٛث١مخ اإلطبس اٌؼبَ ٌٍتخط١ظ اٌتّٕٛٞ اإلعتشات١جٟ ٚاإلجشاءاد اٌّمتشدخ 

 انقسم األول، د١ث ٠شوض 2014-2011ٌتط٠ٛش اٌخطخ اٌت٠ّٕٛخ اإلعتشات١ج١خ األٌٚٝ ٌجٍذح تفٛح ٌٚألػٛاَ 

 . ِٓ اٌٛث١مخ ػٍٝ اإلطبس اٌؼبَ ٌؼ١ٍّخ اٌتخط١ظ اٌتّٕٛٞ اإلعتشات١جٟ

 ِٓ اٌٛث١مخ اٌخطٛط اٌؼش٠ضخ ٌؼ١ٍّخ تط٠ٛش اٌخطخ اٌت٠ّٕٛخ اإلعتشات١ج١خ األٌٚٝ انقسم انثاوي٠ٚتٕبٚي 

. ٌٍجٍذح

-1)وّب تٛضخ اٌّالدك .  ف١تضّٓ تغٍغالً ص١ِٕبً ِجذئ١بً ٚخطٛاد أعبع١خ ٌتط٠ٛش اٌخطخانقسم انثانث أِب 

اٌجٕٛد اٌّشجؼ١خ ٌٍجٕخ اٌتخط١ظ اٌتّٕٛٞ االعتشات١جٟ ٚاٌفش٠ك اٌفٕٟ األعبعٟ اٌّٛوً ثئػذاد اٌخطخ  (3

. اٌت٠ّٕٛخ اإلعتشات١ج١خ األٌٚٝ
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 اإلطار العام لعملية التخطيط التنمىي اإلسرتاتيجي: اجلزء األول
 

 :  ي ك ن اإلطار العام لم خطيط ال نم ي اإلس را يجي من أربعة مس  يات رئيسية مبينة في الشكل ال الي
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 االستراتيجي التنموي لتخطيط الجنة  .1

قرار الخطط اإلس را يجية .    لى لجنة ال خطيط ال نم ي اإلس را يجي رسم السياسات ال نم ية  ا 

عض ًا ممثمين عن أعضاء المجمس البمدي  المؤسسات القاعدية النس ية  (19) ي رأس رئيس الييئة المحمية المجنة ال ي  ضم ح الي 
.   الشبابية  المج معية ال اعمة باإلضافة إلى القيادات المج معية في البمدة

يحق لرئيس المجنة بال شا ر مع أعضائيا دع ة أشخاص آخرين لحض ر اج ماعات المجنة  اس شار يم في الم اضيع المطر حة لمبحث 
.  عمى أجندة عمل المجنة إذا اق ضى األمر ذلك، ال سيما الخبراء المحميين

 (رئيسًا لمجنة)رئيس الييئة المحمية 

 االس را يجي ال نم ي ل خطيط الجنة 
 

 

األ لى   ال نم ية اإلس را يجيةلخطةال ريق ال ني ل
 2014-2011لألع ام 

 
مؤسسات )يمثل الييئة المحمية  المج مع المحمي 

  (قاعدية، قطاع خاص، مينيين، شباب، نساء

لجان عمل 
 1م خصصة 

لجان عمل 
 1م خصصة 

لجان عمل 
 1م خصصة 

 

لجنة البناء 
 المؤسسي
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مهام لجنة التخطيط التنموي اإلستراتيجي الرئيسية  .1.1

 يشمل عمل . لمبمدة  احدًا من أىم أعمال لجنة ال خطيط ال نم ي اإلس را يجي ال نم ية اإلس را يجيةالخطة يشكل اإلشراف عمى  ط ير 
:  عمى الميام ال الية اإلس را يجيةالخطة المجنة فيما ي عمق بإعداد 

 إقرار ال  جيات اإلس را يجية ال نم ية. 

 العمل عمى إيجاد إجماع مج معي  محمي ح ل ىذه ال  جيات  حشد الم ارد المالية  البشرية الالزمة إلعداد الخطة  . 

 المشاركة في عض ية فريق ال خطيط األساسي إن لزم األمر، عممًا بأن ذلك ي طمب   رغًا حسب م طمبات العمل عمى الخطة . 

  المشاركة في أنشطة ال خطيط المخ م ة  ال سيما في  مك ال ي   ضمن اج ماعات   رش عمل مج معية عامة بيدف حشد الدعم
 . المج معي ليذه العممية

  م ابعة عممية ال خطيط  ال أكد من أنيا  سير بحسب ما ى  مخطط ليا  ذلك بال نسيق  ال  اصل  عقد االج ماعات الد رية مع
 . فريق ال خطيط األساسي

 إبقاء المجمس البمدي عمى إطالع بمجريات عممية ال خطيط أ اًل بأ ل . 

 إقرار الخطة ال نم ية اإلس را يجية المعدة من قبل فريق ال خطيط األساسي . 

  العمل عمى نشر   عميم الخطة ال نم ية اإلس را يجية لمبمدة عمى المؤسسات الحك مية  األىمية  مؤسسات المج مع المدني  الجيات
 . المانحة  المؤسسات الد لية

  اس خدام ىذه الخطة في إرشاد الشركاء في ال نمية المحمية بيدف ال ن يذ المالئم لمبرامج  األنشطة  المشاركة في أنشطة ال خطيط
المخ م ة  ال ي  ن ذ عمى مس  ى المنطقة  المحافظة  ال طن بيدف مالءمة الخطط اإلس را يجية الخاصة بالبمدة مع الخطط اإلس را يجية 

.  ال طنية المخ م ة مع اس را يجيات  أ ل يات البمدة

تشكيل وعضوية لجنة التخطيط التنموي اإلستراتيجي   .1.2

يع مد  شكيل لجنة ال خطيط ال نم ي اإلس را يجي عمى  شكيمة المؤسسات  المجم عات القاعدية في القرية    شكل من خالل عممية   افقية 
 .بين الييئة المحمية  المؤسسات القاعدية  القيادات المج معية ال اعمة

:    فيما يمي عرض ل شكيمة المجنة

ػضٛاً ِٛصػ١ٓ وبٌتبٌٟ  (19)ػذد .نجىة انتخطيظ انتىموي االستراتيجي* 

( 1)سئ١ظ اٌّجٍظ اٌجٍذٞ ّٔش ِذّٛد خّب٠غخ 

( 5)ػض٠ٛخ أػضبء ِٓ اٌّجٍظ اٌجٍذٞ 

 5ِّث١ٍٓ ػٓ اٌّؤعغبد اٌمبػذ٠خ إٌغ٠ٛخ ٚاٌشجبث١خ ٚاٌّجتّؼ١خ 

( 6)ِّث١ٍٓ ػٓ اٌمطبع اٌخبص ٚا١١ٌّٕٙٓ 

( 3)ِّث١ٍٓ ػٓ اٌّجتّغ اٌّذٍٟ 
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ل  جيو عممية  ط ير الخطة ال نم ية اإلس را يجية  م قي المجنة كمما لزم األمر لمراجعة المس دات  األ راق ال نية المقدمة من فريق 
س ف  ح اج المجنة إلى عقد اج ماعات شيرية في ف رات العمل المكثف عمى  ط ير الخطة ال نم ية )ال خطيط األساسي 

.  (اإلس را يجية

: أما بالنسبة لمخط ات الضر رية المقبمة فيما ي عمق بالبدء بعممية إطالق عممية ال خطيط ال نم ي اإلس را يجي فيي كال الي

  قرار خطة العمل ال  صيمية إلعداد األ لى  ال ي سيعدىا فريق ال خطيط  ال نم ية اإلس را يجيةالخطة  ق م المجنة بمراجعة  ا 
 .األساسي

  حشد الدعم المج معي لمشاركة األطراف المعنية في عممية ال خطيط االس را يجي من خالل  عميم البدء بعممية إطالق عممية
 . ال خطيط  عقد اج ماعات مع القيادات المحمية لمناقشة أىداف ىذه الخطة

  رعى المجنة  رشات العمل ال ي  قام من أجل إعداد الخطة اإلس را يجية بما فييا  رش العمل المج معية األ لى إلطالق 
طالقيا   عميميا عمى المج مع المحمي .   عممية ال خطيط  النيائية لإلعالن عن الخطة  ا 

فريق التخطيط األساسي   .2

ي مثل اليدف العام ل شكيل فريق ال خطيط األساسي ب  فير الدعم ال ني ل ضع السياسات ال نم ية  الخطط اإلس را يجية بحيث ي  لى 
.  اإلس را يجيةالخطة ال ريق قيادة   نسيق العمل ال ني المطم ب ل ط ير 

مهام فريق التخطيط األساسي  2

: مسؤ ليات ال ريق   مح ر ح ل ما يمي

 اس كمال   جييز الدراسات الالزمة بما فييا جمع البيانات. 

 م ابعة عممية  شكيل لجان  فريق العمل الم خصصة حسب ما يمزم. 

 ر يب   يسير االج ماعات العامة    رشات العمل الالزمة إلعداد الخطة   . 

 إعداد مّس دة الخطة اإلس را يجية لبمدة    ح  . 

 االج ماع مع لجنة ال خطيط ال نم ي االس را يجي  عرض أىم ال ط رات  ن ائج العمل . 

: أما الخط ات األ لية فيي
  اص ة بال  صيل النشاطات  المسئ ليات  الجدا ل الزمنية الالزمة ) جييز خطة عمل إلعداد الخطة ال نم ية اإلس را يجية 

 (ل ط ير الخطة اإلس را يجية

 إعداد  ثائق لنشر المعم مات   عميم عممية ال خطيط ال نم ي اإلس را يجي لممج مع المحمي . 

 زيع المسئ ليات الم عمقة باألنشطة الرئيسية في خطة العمل  . 

 ال حضير ل رش العمل. 
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تشكيل وعضوية فريق التخطيط األساسي   .2.2

 *ِٛصػ١ٓ وبٌتبٌٟ  ( ػضٛاً 15)٠تىْٛ  .فريق انتخطيظ األساسي 

  حرب زريقات ، ى  الم ظف المن دب من الييئة المحمية لم ابعة عممية ال خطيط اإلس را يجي(: 1)منسق ال ريق   

 مروان عمي ) ى  الشخص المسؤ ل عن عممية   ثيق محاضر االج ماعات  ال قارير،: (1) ال خطيط االس را يجي فريقة /مقرر
..   الخ(ارزيقات

 عبد الكريم الطردةمدير الدائرة الماليةمحمد عمي ارزيقات، مدير البمدية )(: 3) عن مدراء الد ائر األساسية في البمدية نممثمي  ،
 .،( يوسف الجعبريدائرة الهندسةو

  (.2)من أبناء البمد  ممثمي القطاع الخاص مينيين 

  يمثم ا المؤسسات ( 7)ممثمين من المج مع المحمي. 

  ال خطيط االس را يجي، الخبأكاديميين في جامعات ليم عالقة –  (3)حسب ما يمزم  م ط عين خبراء محميين. 

 لجنة البناء المؤسسي .3

:  المجنة  عنى

 ض ح المسميات  األ صاف ال ظي ية د ار  ميام الد ائر  م ظ ييا أ اقع المؤسسا ي لمبمدية من حيث  ض ح الييكمية  ال قييم ب  
 .لمطاقم ال شغيمي في الييئة المحمية 

  باإلشراف عمى  قييم اإلمكانيات ال نية لمييئة المحمية من حيث   فر الك ادر المؤىمة لمقيام بعممية ال خطيط   ن يذ مخرجا يا    فير
 . اإلمكانيات المادية  الم جس ية لالزمة لعممية ال خطيط   ن يذ مخرجا يا

 اق راح ما قد يمزم من  ر يبات مؤسسا ية ل مكين فريق ال خطيط من القيام بميامو عمى أكمل  جو .
 :أعضاء موزعيه كانتاني (9 )  ك ن من. نجىة انبىاء انمؤسساتي*

( 1) (سئ١ظ اٌجٍذ٠خ )أػضبء ِٓ اٌّجٍظ اٌجٍذٞ 1.

( 4)ِذساء اٌذٚائش ٚاأللغبَ 2.

( 1)ِٕغك فش٠ك اٌتخط١ظ 3.

( 4)ِٛظف١ٓ 4.
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( 2014-2011)عملية تطىير اخلطة التنمىية اإلسرتاتيجية األوىل : اجلزء الثاني
-2011ي نا ل ىذا الجزء من ال قرير الخط ات األساسية الالزمة لمبدء بعممية  ط ير الخطة ال نم ية اإلس را يجية األ لى لألع ام 

: ، بحيث   ضمن ما يمي2015
 اإلطار العام لم خطيط:نشر الوثيقة الرسمية . 

 عمى الدر س المس قاة من  اإلس را يجيةالخطة  سيبنى  شكيل مك نات  عناصر :تحديد محتوى وعناصر الخطة اإلستراتيجية
 من الم  قع أن  ح  ي الخطة عمى . ال جارب السابقة مع األخذ بعين االع بار الممارسات الد لية ال ضمى في ىذا المجال

 :  العناصر ال الية

 . (الجيات الرئيسية ال ي  قدم الخدمات المخ م ة،  مس ؤليا يا  أد ارىا) حميل ال ضع  -

 . حديد الرؤيا -

 .  قيم عامة يسعى المج مع المحمي  األطراف ال اعمة المخ م ة عمى االل زام بيا في عممية ال نمية المحمية -

 الميمات المخ م ة لمشركاء الرئيسيين في  حقيق الرؤيا -

 األىداف اإلس را يجية -

 السياسات  البرامج  األىداف  الم ازنات  المشاريع الرئيسية لكل ىدف إس را يجي -

د ر األطراف المخ م ة، العالقة مع القطاع الخاص  الجيات المانحة  المؤسسات األىمية،  ال نسيق   ر يبات : ال ر يبات اإلدارية -
 .(ال م يل

 (المؤشرات  األىداف   سائل ال حقق)آليات المراقبة  -

 س ف ي م عرض ال كاليف الم  قعة  مؤشرات المراقبة  القياس من خالل  جدا ل . ال كاليف الم  قعة  الم ارد الم احة -
 . مص  فات

 يق م فريق ال خطيط األساسي ب قديم عرض أمام لجنة ال خطيط اإلس را يجي بمق رحات :إقرار التوجهات اإلستراتيجية الرئيسية  
 . ال  جيات اإلس را يجية الرئيسية

 يق م فريق ال خطيط األساسي ب ضع خطة عمل  ح  ي عمى أم ر  مسئ ليات :تطوير خطة عمل الخطة اإلستراتيجية األولى 
 .  اضحة يمكن إنجازىا باإلضافة إلى الم ازنات المق رحة  المصادر الم احة

   مصادقة لجنة التخطيط التنموي اإلستراتيجي عمى خطة العمل 

  نشر وتعميم خطة العمل المصادق عميها عمى المجتمع المحمي من خالل عقد ورشة عمل مجتمعية عامة إلعالن عممية
 .التخطيط وتعميم أهدافها

 جمع بيانات إضافية وتشكيل المجان المتخصصة 

سيق م فريق ال خطيط األساسي بالمبادرة بنشاطات مكث ة لجمع البيانات لضمان إعداد الخطة اإلس را يجية عمى أفضل األسس  الق اعد، 
 :بحيث يش مل ذلك

سمسمة من االس شارات  المقاءات العامة لم ق ف عمى   قعات الجمي ر  مقدمي الخدمات المخ م ة  الشركاء اآلخرين  عمى  -
 .أفضميا يم

.    العمل عمى  جييز مزيد من آليات جمع البيانات  -
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 المراحل العامة والخطوات واألنشطة الرئيسية والجدول الزمني 

:   يمخص الجد ل ال الي الخط ات  األنشطة الرئيسية الالزمة ل ط ير الخطة اإلس را يجية ضمن إطار زمني محدد بخمسة أشير كحد أقصى حد
آب تموز حزيران أيار نيسان        

موارد إضافية  المشاركون ون/المنفذ األسموب المهام الفرعية النشاط الخطوة
 الزمة

1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 

 أين نحن اآلن؟ تنظيم وتحميل: المرحمة األولى
إجراء ال ر يبات  التهيئة واإلعداد .1

 المؤسسا ية الالزمة
ممثل عن  اج ماع  شكيل المجان

الييئة المحمية 
الييئة المحمية  ممثمين  

 عن المج مع المحمي
                     

 ضع ىيكمية إدارة *
لعممية ال خطيط 

 حضير خطة  ن يذ *
 عممية ال خطيط

 حديد اد ار المجان 
ال  صيمية  

 ضع ىيكمية ال خطيط 
 خطة العمل لمرحمة 

 ال خطيط 

منسق فريق  اج ماع
ال خطيط 
األساسي 

أعضاء لجنة ال خطيط األساسي 
   ال ريق األساسي

قرطاسية  *
 شري ات *
قاعة بمدية *
ا صاالت *
 مطب عات*

                    

 جنيد م ط عين 
خريجين  طالب )

 (جامعات

 جنيد م ط عين 
خريجين  طالب )

 (جامعات

إعالن 
 مقابالت 

منسق فريق 
ال خطيط 
األساسي 

ا صاالت *أعضاء لجنة ال خطيط 
م اصالت *
 قرطاسية*

 
 

 
 
 

                  

تحميل وحشد  .2
 أصحاب العالقة

 رشة عمل مع فريق   حميل أصحاب العالقة
ال خطيط األساسي 

 لجنة ال خطيط 
ال نم ي اإلس را يجي 

ل حميل أصحاب 
العالقة في ال خطيط 

 ال نم ي

منسق فريق   رشة عمل
ال خطيط 
األساسي 

أعضاء لجنة ال خطيط األساسي  
  ال ريق األساسي

قرطاسية *
 شري ات *
ا صاالت *
م اصالت  *
قاعة بمدية *
 

                    

                    ا صاالت * مقرر فريق ال خطيط األساسيمنسق فريق  -إعداد  قرير ل مخيص 
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ن ائج عممية  حميل 
 أصحاب العالقة

ال خطيط 
األساسي 

قرطاسية *
 اج ماعات*

 شكيل لجنة ممثمي 
أصحاب العالقة  لجان 

 العمل الم خصصة

اج ماع الق راح أسماء 
 ممثمي لجنة ممثمي 

أصحاب العالقة 
 7) المجان األخرى 

 (لجان

منسق فريق  اج ماع
ال خطيط 
األساسي 

ا صاالت * فريق ال خطيط األساسي
 شري ات *
قرطاسية *
 م اصالت*

                    

ال  اصل مع ممثمي 
أصحاب العالقة 
 7) المجان األخرى 

 إلعالميم  (لجان

زيارات 
 ميدانية

منسق فريق 
ال خطيط 
األساسي 

ا صاالت * أعضاء فريق ال خطيط األساسي
م اصالت *
 قرطاسية*

                    

عرض خطة ال ن يذ 
  اد ار المشاركين

ال حضير لدع ة عامة 
لممج مع المحمي 
إلطالق عممية 

 ال خطيط

منسق فريق  
ال خطيط 
األساسي 

ا صاالت * أعضاء فريق ال خطيط األساسي
 حضر نشرة  *
 

                    

رسالة عن / إعداد نشرة
عممية إطالق عممية 

ال خطيط 

منسق فريق  
ال خطيط 
األساسي 

ا صاالت * أعضاء فريق ال خطيط األساسي
م اصالت *
 مطب عات*

                    

دع ة مج معية أ لى 
إلطالق عممية 

ال خطيط 

 رشة عمل 
 مج معية

منسق فريق 
ال خطيط 
األساسي 

فريق ال خطيط األساسي، لجنة ال خطيط 
 االس را يجي

قاعة *
مس أجرة 

م اصالت *
ا صاالت *
أجيزة *

عرض 
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نشرة  *
  شري ات*

إعداد  قرير بن ائج 
   صيات ال رشة 

العامة   عديل خطة 
العمل لعممية ال خطيط 

 إن لزم

منسق فريق  
ال خطيط 
األساسي 

ا صاالت * أعضاء فريق ال خطيط األساسي
قاعة بمدية *
 قرطاسية*

                    
 

. أين نريد ان نتجه؟ اإلطار التنموي االستراتيجي:المرحمة الثانية 
تشخيص الوضع  .1

القائم في 
المجاالت 
التنموية 
المختمفة 

 شخيص المجاالت 
ال نم ية 

جمع معم مات ح ل 
القطاعات المخ م ة 
  عبئة اس مارة ح ل 

ال جمع 

مراجعة 
 قارير، 
زيارات 
ميدانية 

منسق فريق 
ال خطيط 
األساسي 

لجان العمل ال خصصية  فريق 
ال خطيط األساسي 

ا صاالت *
م اصالت *
قرطاسية *
 قاعة*

                    

ل حميل المجاالت 
عداد ال قارير  ال نم ية  ا 

 الخاصة بذلك

عقد 
/اج ماعات
 رشات 
عمل 

 مجم عا
ت مركزة 
 مصغرة

منسق فريق 
ال خطيط 
األساسي 

لجان العمل ال خصصية  فريق 
 ال خطيط األساسي

ا صاالت *
م اصالت *
قاعة بمدية *
 شري ات *
 أجيزة عرض*
 قرطاسية*

                    

 حضير ال قرير 
 ال شخيصي 

 حضير ال قرير 
 ال شخيصي 

منسق فريق  
ال خطيط 
األساسي 

أعضاء المجان الم خصصة 
  أعضاء فريق ال خطيط األساسي

ا صاالت *
قاعة بمدية *
 قرطاسية*

                    

تحديد  .1
األولويات 

 حديد القضايا ال نم ية 
 ذات األ ل ية

 رشات   حديد القضايا ال نم ية 
 عمل

منسق فريق 
ال خطيط 

أعضاء المجان الم خصصة 
  فريق ال خطيط األساسي

ا صاالت *
قاعة بمدية *
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 شري ات *األساسي  المجتمعية
 اجيزة عرض*
 قرطاسية*

تحديد الرؤية  .2
واألهداف 
 التنموية

 حديد الرؤية  األىداف 
 ال نم ية

 حديد الرؤية  األىداف 
ال نم ية بمشاركة جميع 

 المجان

منسق فريق  رشة عمل 
ال خطيط 
األساسي 

لجنة ال خطيط االس را يجي، 
فريق ال خطيط األساسي، المجان 

 الم خصصة

ا صاالت *
قاعة بمدية *
 شري ات *
 اجيزة عرض*
 قرطاسية*

                    

 ضع مؤشرات لقياس 
 مدى  حقق األىداف

 حديد مؤشرات لقياس 
 مدى  حقق األىداف

منسق فريق  رشة عمل 
ال خطيط 
األساسي 

فريق ال خطيط األساسي، المجان 
 الم خصصة

ا صاالت *
قاعة بمدية *
 شري ات *
 اجيزة عرض*
 قرطاسية*

                    

 كيف نصل؟ الخطة اإلستراتيجية:المرحمة الثالثة
تحديد  .1

وتوصيف 
 المشاريع

اج ماعات م خصصة  اق راح مشاريع  نم ية 
 الق راح مشاريع  نم ية 

منسق فريق  رشة عمل 
ال خطيط 
األساسي 

فريق ال خطيط األساسي، المجان 
 الم خصصة

ا صاالت *
قاعة بمدية *
 شري ات *
 اجيزة عرض*
 قرطاسية*

                    

مراجعة األىداف 
  المشاريع المق رحة 

عرض ن ائج ال خطيط 
لممج مع   حديد 

 المشاريع بشكل نيائي 

 رشة عمل 
لي م  احد 
 مج معية

منسق فريق 
ال خطيط 
األساسي 

لجنة ال خطيط االس را يجي، 
فريق ال خطيط األساسي، المجان 

 الم خصصة

ا صاالت *
قاعة بمدية *
 شري ات *
 اجيزة عرض*
 قرطاسية*

                    

 حضير مص  فة خطة   حضير مص  فة ال ن يذوضع خطط  .2
 ال ن يذ 

منسق فريق  اج ماعات
ال خطيط 

فريق ال خطيط األساسي، المجان 
 الم خصصة

ا صاالت *
قاعة بمدية *
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التنفيذ 
والمتابعة 
 والتقييم

 شري ات *األساسي 
 قرطاسية*

ال  صيف المكاني 
 لخطة ال ن يذ

 حديد    ضيح 
األماكن المق رحة ل ن يذ 

المشاريع حسب 
 المخطط الييكمي

منسق فريق  اج ماعات
ال خطيط 
األساسي 

فريق ال خطيط األساسي، المجان 
 الم خصصة

ا صاالت *
قاعة بمدية *
 شري ات *
 قرطاسية*

                    

 حضير خطة الم ابعة 
  ال قييم 

 ط ير خطة الرقابة 
  ال قييم 

منسق فريق  اج ماع
ال خطيط 
األساسي 

فريق ال خطيط األساسي، المجان 
 الم خصصة

ا صاالت *
قاعة بمدية *
 شري ات *
 قرطاسية*

                    

تحضير  .3
 الوثيقة 

منسق فريق  اج ماعات إعداد المس دة  حضير المس دة 
ال خطيط 
األساسي 

فريق ال خطيط األساسي، المجان 
 الم خصصة

ا صاالت *
قاعة بمدية *
 شري ات *
 قرطاسية*

                    

 بني الخطة من قبل 
 المجمس

عقد اج ماع مع 
 المجمس المحمي

اج ماع 
عام مع 

االعضاء 
  الرئيس

منسق فريق 
ال خطيط 
األساسي 

ا صاالت * لجنة ال خطيط االس را يجي
م اصالت *
قاعة بمدية *
 شري ات *
 قرطاسية*

                    

مراجعة الخطة من قبل 
 المج مع 

لقاء  عقد لقاء مج معي
 مج معي

منسق فريق 
ال خطيط 
األساسي 

لجنة ال خطيط االس را يجي، 
 فريق ال خطيط األساسي

قاعة مس أجرة *
م اصالت *
ا صاالت *
أجيزة عرض *
نشرة  *
  شري ات*

                    

                    ا صاالت * فريق ال خطيط األساسيمنسق فريق زيارات  زيارات مج معية    قيع عقد مج معي
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ميدانية 
 لممؤسسات

ال خطيط 
األساسي 

م اصالت *
قاعة بمدية *
 شري ات *
 قرطاسية*

 ما يوصمنا ؟ آليات التنفيذ :المرحمة الرابعة 
تحضير خطط  .1

سنوية 
لألقسام 
قرارها  وا 

اج ماعات ل حضير 
 الخطط

منسق فريق  اج ماعات 
ال خطيط 
األساسي 

ا صاالت * فريق ال خطيط األساسي
م اصالت *
قاعة بمدية *
 شري ات *
 قرطاسية*

                    

إعداد  .2
الموازنة 
 السنوية

اج ماعات ل حضير 
 الم ازنة

منسق فريق   
ال خطيط 
األساسي 

خبراء * فريق ال خطيط األساسي
ا صاالت *
م اصالت *
قاعة بمدية *
 شري ات *
 قرطاسية*

                    

تحضير  .3
دراسات 
جدوى 

ومقترحات 
 المشاريع 

 حضير دراسات جد ى 
  مق رحات المشاريع

منسق فريق   
ال خطيط 
األساسي 

خبراء * فريق ال خطيط األساسي
ا صاالت *
م اصالت *
قاعة بمدية *
 شري ات *
 قرطاسية*
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البنىد املرجعية جلنة التخطيط التنمىي اإلسرتاتيجي  : امللحق األول
 

َ ضّٓ إطبس جٙٛد 2014 -2011ٌجٕخ اٌتخط١ظ اٌتّٕٛٞ اإلعتشات١جٟ ٌجٕخ تؼٕٝ ثشعُ اٌغ١بعبد اٌت٠ّٕٛخ ٌجٍذح ٚثٍذ٠خ تفٛح ضّٓ خطخ ت٠ّٕٛخ إعتشات١ج١خ ٌألػٛاَ 

 ٌٍّغتٜٛ اٌتّٕٛٞ اإلعتشات١جٟ اٌتخط١ظ أعظ ػٍٝ تذذ٠ذ اٌجٍذ٠بد، ٚاٌؼًّ ٚإلشاع تط٠ٛش ٚطٕذٚق اٌتخط١ظ ٚصاسح ِغ ٚصاسح اٌذىُ اٌّذٍٟ اٌفٍغط١ٕ١خ ٚثبٌتؼبْٚ

 اٌظبدس ٚد١ًٌ اإلجشاءاد ٠ٚٛضذٗ ثزٌه اٌخبطخ اٌغ١بعبد ٚسلخ ٚاٌزٞ ألشتٗ" انفهسطيىية وانبهذات نهمذن اإلستراتيجي انتىموي انتخطيظ"ثـ  ٌٗ ٚاٌّشبس اٌّذٍٟ

 .، ٚإلشاس اٌخطظ اإلعتشات١ج١خ"انفهسطيىية وانبهذات نهمذن االستراتيجي انتخطيظ انتىموي دنيم" ثـ ٌٗ ٚاٌّشبس اٌٛسلخ تٍه ِغ ثبٌتضآِ

ػضٛاً ِّث١ٍٓ ػٓ أػضبء اٌّجٍظ اٌجٍذٞ ٚاٌّؤعغبد اٌمبػذ٠خ إٌغ٠ٛخ ٚاٌشجبث١خ ٚاٌّجتّؼ١خ اٌفبػٍخ  (19) ٠تشأط  ٠شئظ سئ١ظ ا١ٌٙئخ اٌّذ١ٍخ اٌٍجٕخ اٌتٟ تضُ دٛاٌٟ 

: ٌٍم١بَ . ثبإلضبفخ إٌٝ اٌم١بداد اٌّجتّؼ١خ فٟ اٌجٍذح

   اٌت٠ّٕٛخ اإلعتشات١ج١خاٌخطخ اإلششاف ػٍٝ تط٠ٛش  

 إلشاس اٌتٛجٙبد اإلعتشات١ج١خ اٌت٠ّٕٛخ. 

  األٌٚٝ ٚاٌتٟ ع١ؼذ٘ب فش٠ك اٌتخط١ظ األعبعٟ اٌت٠ّٕٛخ اإلعتشات١ج١خاٌخطخ ِشاجؼخ ٚإلشاس خطخ اٌؼًّ اٌتفظ١ٍ١خ إلػذاد. 

 اٌؼًّ ػٍٝ إ٠جبد إجّبع ِجتّؼٟ ِٚذٍٟ دٛي ٘زٖ اٌتٛجٙبد ٚدشذ اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ ٚاٌجشش٠خ اٌالصِخ إلػذاد اٌخطخ  . 

 ٟاٌّشبسوخ فٟ ػض٠ٛخ فش٠ك اٌتخط١ظ األعبع . 

 اٌّشبسوخ فٟ أٔشطخ اٌتخط١ظ اٌّختٍفخ ثٙذف دشذ اٌذػُ اٌّجتّؼٟ ٌٙزٖ اٌؼ١ٍّخ . 

 ِتبثؼخ ػ١ٍّخ اٌتخط١ظ ٚاٌتأوذ ِٓ أٔٙب تغ١ش ثذغت ِب ٘ٛ ِخطظ ٌٙب . 
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 إثمبء اٌّجٍظ اٌجٍذٞ ػٍٝ إطالع ثّجش٠بد ػ١ٍّخ اٌتخط١ظ أٚالً ثأٚي . 

 ٟإلشاس اٌخطخ اٌت٠ّٕٛخ اإلعتشات١ج١خ اٌّؼذح ِٓ لجً فش٠ك اٌتخط١ظ األعبع . 

 اٌؼًّ ػٍٝ ٔشش ٚتؼ١ُّ اٌخطخ اٌت٠ّٕٛخ اإلعتشات١ج١خ ٌٍجٍذح ػٍٝ اٌّؤعغبد اٌذى١ِٛخ ٚاأل١ٍ٘خ ِٚؤعغبد اٌّجتّغ اٌّذٟٔ ٚاٌجٙبد اٌّبٔذخ ٚاٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ . 

  اعتخذاَ ٘زٖ اٌخطخ فٟ إسشبد اٌششوبء فٟ اٌت١ّٕخ اٌّذ١ٍخ ثٙذف اٌتٕف١ز اٌّالئُ ٌٍجشاِج ٚاألٔشطخ ٚاٌّشبسوخ فٟ أٔشطخ اٌتخط١ظ اٌّختٍفخ ٚاٌتٟ تٕفز ػٍٝ ِغتٜٛ إٌّطمخ

.  ٚاٌّذبفظخ ٚاٌٛطٓ ثٙذف ِالءِخ اٌخطظ اإلعتشات١ج١خ اٌخبطخ ثبٌجٍذح ِغ اٌخطظ اإلعتشات١ج١خ اٌٛط١ٕخ اٌّختٍفخ ِغ اعتشات١ج١بد ٚأ٠ٌٛٚبد اٌجٍذح
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البنىد املرجعية لفريق التخطيط األساسي : امللحق الثاني

  تعريف بفريق التخطيط األساسي

فش٠ك اٌتخط١ظ اٌتّٕٛٞ األعبعٟ ٌجٕخ تؼٕٝ ثتٛف١ش اٌذػُ اٌفٕٟ ٌٛضغ اٌغ١بعبد اٌت٠ّٕٛخ ٚاٌخطظ اإلعتشات١ج١خ ثذ١ث 

ٌجٍذح ٚثٍذ٠خ تفٛح ضّٓ خطخ ت٠ّٕٛخ  اإلعتشات١ج١خ،اٌخطخ ٠تٌٛٝ اٌفش٠ك ل١بدح ٚتٕغ١ك اٌؼًّ اٌفٕٟ اٌّطٍٛة ٌتط٠ٛش 

 اٌتخط١ظ ٚصاسح ِغ َ ضّٓ إطبس جٙٛد ٚصاسح اٌذىُ اٌّذٍٟ اٌفٍغط١ٕ١خ ٚثبٌتؼب2014ْٚ -2011إعتشات١ج١خ ٌألػٛاَ 

 ٚاٌّشبس اٌّذٍٟ ٌٍّغتٜٛ اٌتّٕٛٞ اإلعتشات١جٟ اٌتخط١ظ أعظ ػٍٝ تذذ٠ذ اٌجٍذ٠بد، ٚاٌؼًّ ٚإلشاع تط٠ٛش ٚطٕذٚق

 ثزٌه اٌخبطخ اٌغ١بعبد ٚسلخ ٚاٌزٞ ألشتٗ" انفهسطيىية وانبهذات نهمذن اإلستراتيجي انتىموي انتخطيظ"ثـ  ٌٗ

 نهمذن االستراتيجي انتخطيظ انتىموي دنيم" ثـ ٌٗ ٚاٌّشبس اٌٛسلخ تٍه ِغ ثبٌتضآِ اٌظبدس ٚد١ًٌ اإلجشاءاد ٠ٚٛضذٗ

، ، "انفهسطيىية وانبهذات

ػضٛاً ِّث١ٍٓ ػٓ  (15)سئ١ظ ا١ٌٙئخ اٌّذ١ٍخ، اٌٍجٕخ اٌتٟ تضُ دٛاٌٟ ٠شئغُٙ ٠تشىً فش٠ك اٌتخط١ظ األعبعٟ ٚاٌزٞ 

ِٚذساء اٌذٚائش .اٌّؤعغبد اٌمبػذ٠خ إٌغ٠ٛخ ٚاٌشجبث١خ ٚاٌّجتّؼ١خ اٌفبػٍخ ثبإلضبفخ إٌٝ اٌم١بداد اٌّجتّؼ١خ فٟ اٌجٍذح

 : ٚاأللغبَ فٟ ا١ٌٙئخ اٌّذ١ٍخ، ٌٍم١بَ

مهام فريق التخطيط األساسي  
 - ُاٌتخط١ظ ػ١ٍّخ إداسح ١٘ى١ٍخ تظ١ّ 

 - ُاٌتخط١ظ ػ١ٍّخ تٕف١ز خطخ تظ١ّ 

 - ًاٌؼاللخ أطذبة تذ١ٍ 

 - اٌّتخظظخ اٌؼًّ ٌجبْ تشى١ٍخ التشاح 

 - اٌتشخ١ظٟ اٌتمش٠ش تذض١ش 

 - ُاٌّختٍفخ اٌؼًّ ٌٍجبْ اٌفٕٟ اٌذػُ تمذ٠ 

 - اٌتٕف١ز خطخ ثذغت اٌتخط١ظ ػ١ٍّخ ٚل١بدح إداسح 

 - اٌؼًّ ٚٚسػ االجتّبػبد إداسح رٌه ثّب فٟ اٌتخط١ظ ػ١ٍّخ أٔشطخ ٌىبفخ ٚاٌتٕغ١ك اٌتذض١ش 

 - ٚاٌتم١١ُ ٚاٌّتبثؼخ اٌتٕف١ز ِظفٛفبد تذض١ش 

 - اإلعتشات١ج١خ اٌت٠ّٕٛخ اٌخطخ ٚث١مخ تذض١ش 

 - اٌتخط١ظ ػ١ٍّخ أثٕبء الصِخ أخشٜ تمبس٠ش أ٠خ تذض١ش 
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أهمية عملية التخطيط 
ٚضشٚسح ِٛاوجخ اٌتطٛساد ٚاٌذبجبد اٌّتٕب١ِخ ٌجٍذح تفٛح، ٚسغجخ فٟ تذم١ك اٌت١ّٕخ اٌشبٍِخ، ِٓ خالي اٌّشبسوخ 

. (االجتّبػ١خ ٚاٌثمبف١خ ٚاٌشجبث١خ ٚإٌغ٠ٛخ ٚاٌخذِبت١خ ٚاٌمطبع اٌخبص ثىً فئبتٗ)اٌفبػٍخ ِٓ لجً اٌّؤعغبد اٌمبػذ٠خ 

: ٚاٌتٟ تشتىض ػٍٝ اٌم١ُ اٌتب١ٌخ

  تذذ٠ذ األ٘ذاف ٚط١بغخ اٌجشاِج دغت األ٠ٌٛٚبد ٚاٌّٛاسد ٚاإلِىبٔبد ٚاٌفشص اٌّتبدخ ٚاٌّؼٛلبد اٌّذتٍّخ

 .فٍغط١ٕ١ب، ٚلبث١ٍخ اٌتذم١ك خالي فتشح ص١ِٕخ ِذسٚعخ

  اٌذشص ػٍٝ أْ تىْٛ اٌخطخ شبٍِخ فٟ تٛف١ش اٌخذِبد ٌج١ّغ فئبد اٌّجتّغ ٚلطبػبتٗ اٌّتٕٛػخ، ِغ ِشاػبح

 .اإلِىبٔبد اٌّتبدخ ٚاٌّؼٛلبد، ِٚؼبٌجخ األصِبد ٚإ٠جبد اٌجذائً؛ ٌتذم١ك اٌت١ّٕخ اٌشبٍِخ

  ،لبث١ٍخ اٌخطخ ٌٍتٕف١ز دغت اٌغ١بعبد ٚاإلجشاءاد اٌّؼّذح ٌٙب، ٚلذستٙب ػٍٝ اٌتؼبًِ ِغ األصِبد ٚاٌطٛاسا

 .ٚلبث١ٍتٙب ٌّشادً اٌتم١١ُ دغت خطظ اٌّغت٠ٛبد اإلداس٠خ اٌّختٍفخ ِٚٛاصٔخ ا١ٌٙئخ اٌّذ١ٍخ

  ِشالجخ ِٚتبثؼخ ِذٜ تذم١ك اٌتطج١ك اإلعتشات١جٟ ٌأل٘ذاف ٚاٌغب٠بد ِٚذٜ ٔجبدٙب ثبعتخذاَ ج١ّغ اٌّغت٠ٛبد

 .أجً اتخبر اإلجشاءاد اٌتظذ١ذ١خ ٚدً اٌّشىالد اإلداس٠خ دغت اٌّؼٍِٛبد اٌّتٛفشح ِٓ

  ٟاتظبي اٌخطخ ٚأغجبِٙب ِغ اٌخطظ اٌٛط١ٕخ ٌٍغٍطخ اٌٛط١ٕخ اٌفٍغط١ٕ١خ، ٚخطظ اٌٛصاساد ٚاٌّذ٠ش٠بد ف

 .اٌّذبفظبد، ٚاٌّؤعغبد اٌذاػّخ ٚراد اٌؼاللخ

  ٌٝتٕجغ اٌخطخ ِٓ خالي تجبدي ا٢ساء ٚتفبػٍٙب ِٓ لجً اٌّؤعغبد اٌمبػذ٠خ، ٚلطبػبد اٌّجتّغ اٌّذٟٔ، ٌٍٛطٛي إ

اٌتط٠ٛش ٚاٌت١ّٕخ ٚفك اٌّتطٍجبد اٌّتٕب١ِخ ٌٍغىبْ، ٚتذم١ك اٌّظٍذخ اٌؼبِخ، ِٓ خالي تج١ٕذ اٌٍجبْ اٌّتخظظخ 

 .ٚاٌىٛادس اٌفبػٍخ ٚاٌّؤثشح

 اٌخطخ لبثٍخ ٌٍٕمذ ٚاٌّغبءٌخ ِٓ لجً األفشاد ٚاٌّؤعغبد اٌمبػذ٠خ ٚاٌّجتّغ اٌّذٍٟ، ثبستىبص٘ب ػٍٝ لبث١ٍخ 

 .ٚثئششان ا٢خش٠ٓ فٟ ط١بغخ األ٘ذاف ٚتط٠ٛش٘ب ِٚتبثؼخ تذم١م١ٙب (ػًّ اٌفش٠ك)األعٍٛة اإلداسٞ غ١ش اٌتم١ٍذٞ 

 


