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 االسرتاتيجيةواألهداف اخلطة 
 األهداف االسرتاتيجيات احملاور م

 املوارد البشرية 2

 ــ استقطاب املتطوعني واحملافظة عليهم.
ــ استقطاب الكفاءات الرتبوية واإلدارية للعمل 

 يف القافلة

 .(لشعور بالفخر ــ العطاء ــ .....ــ  إجياد بيئة جاذبة للمتطوعني ) الرتبية ــ ا
زرع قيمة تنمية املوارد البشرية كمهمة اساسية يف النظام اإلداري يف  ــ

 القافلة
 ــ استخدام بناء القدرات كأساس لنظام املوارد البشرية.

مثال: )تقدير حاجات اجلمعية اليوم ــ وكيفية حتقيها ــ ثم تقدير 
 حاجات اجلمعية بعد سنة ومخس سنوات ــ والعمل على حتقيها(

2 
اآلليات 

اإلجراءات و
 الداخلية

ــ توظيف مقاييس اإلداء كدافع للتحسني 
 املستمر 

 .الفاعلةــ توظيف االساليب اإلدارية 

ــ  وضع جمموعة مقاييس اإلداء لكل الطبقات اإلدارية كهرم مرتابط 
 يبدأ من الفرد وينتهي مبجلس اإلدارة. 

 ة القافلة. ــ ضمان حتقيق مقاييس األداء بهدف التحسني املستمر يف بيئ
 ــ العمل على تطبيق أنواع األنظمة الداخلية.

 ــ تأسيس القسم النسائي كجزء ال يتجزاء من املنظومة اإلدارية للقافلة.
 ــ التقيد بالتخطيط كأسلوب أساسي للعمل.

 ــ توظيف التقنية بناء على حتليل احلاجات الفعلية.
 ــ تقوية التواصل اإلداري على كافة الطبقات اإلدارية.

ــ أدراج متطلبات األمن والسالمة كجانب أساسي يف مجيع انشطة 
 اجلمعية

3 
املستفيدون 
 والشركاء

 .ةــ بناء وتنمية الشراكات الفاعل
 ــ تقوية العالقات العامة واإلعالم.

 ت للقيام بأدائها.ــ تقوية وظيفة العالقات العامة واستقطاب الكفاءا
 ــ تقوية وظيفة اإلعالم واستقطاب الكفاءات للقيام بأدائها.

 املوارد املالية 0
ــ وضع األنظمة الفاعلة إلدارة وتنمية املوارد 

 املالية

ــ تأسيس نظام مالي لضبط الشؤون املالية من حيث التكاليف 
 والعوائد.

ملوارد املالية بشكل ــ السعي لتحقيق الدعم الذاتي عن طريق تنمية ا
 مستمر.

اع إعداد برامج مبنية على أسس علمية تتسم باإلبد املخرجات 5
 ستفيدين والداعمنيوتتلمس اولويات واهتمامات امل

 ــ وضع آليات لقياس حاجات املستفيدين والداعمني.
جناحها مع الرتكيز على مقاييس األداء  وضمانــ وضع معايري علمية العتماد الربامج 

 واحلرص على اإلبداع يف كل برنامج.
 أمثلة على املعايري:

 ــ تكلفة مالية مقابل عائد كبري.                 
 ــ تفعيل دور املتطوعني.                 

 


