املديرية العامة للدفاع املدني – ادارة الدراسات 1029 -

استراثيجية الاثصا الت الخارجية للمديرية العامة للدفاع املدني ا
المقدمة :

يعترب التواصل مفتاح كل شئ تقوـ بو ادلديرية العامة للدفاع ادلدين وجزءاً ال يتجزأ من عملية التخطيط االسرتاتيجي وصنع القرار ادلتمثل باشراؾ كافة شركاء ادلديرية دبنظومة
التخطيط االسرتاتيجي اليت تعترب عنصر حاسم يف تقدمي اخلدمات بكفاءة وفعالية ويف عالقات ادلديرية مع اجملتمع الذي زبدمو على قدـ ادلساواة ويف متناوؿ اجلميع ومن أمثلتو
رقم ىاتف الطوارئ ادلوحد ( )999ادلتاح لكافة فئات متلقي اخلدمة.
وتؤمن ادلديرية العامة بأف االتصاؿ اخلارجي من اىم الوسائل لتحسٌن سالمة اجملتمعات وتعزيز قيم اخلدمة ادلقدمة الذي يتمثل باستخداـ العديد من ادوات االتصاؿ اخلارجي
مثل الربامج التلفزيونية واالذاعية والتدريبية وادلشاركة اجملتمعية موجهة دلختلف فئات متلقي اخلدمة من حيث نشر رسالة الدفاع ادلدين وأىدافها السامية واستقباؿ كافة الطلبات
واالقرتاحات واالستفسارات والشكاوى عن مجيع أعماذلا ليكوف االتصاؿ ىادؼ باالذباىٌن كلما امكن من خالؿ االتصاؿ التنظيمي الذي ديثل العصب الرئيس لنقل البيانات
و ادلعلومات ونشر ادلعرفة و بالتايل إتاحة استخدامها يف عملية صنع القرارات الرشيدة و السليمة.
تعريف استراتيجية االتصال الخارجية :
وتعرؼ ادلديرية العامة للدفاع ادلدين اسرتاتيجية االتصاالت اخلارجية بأهنا :
ّ

خطة عمل واضحة يتم فيها ربديد ادلسؤوليات واالولويات واالطر الزمنية و االجراءات للنقل االستباقي للمعلومات فيما خيص عالقات الدفاع ادلدين مع البيئة اخلارجية.
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لماذا نتواصل :نتواصل من أجل تقدمي خدمات الدفاع ادلدين بكفاءة وفعالية لكافة فئات متلقي اخلدمة ونتواصل لضماف ما يلي:
 .9تعريف فئات متلقي اخلدمة على اخلدمات اليت يقدمها الدفاع ادلدين وكيفية احلصوؿ عليها.
 .2تعريف فئات متلقي اخلدمة بادلشكالت اليت تؤثر عليهم خالؿ تقدمي اخلدمات كسرعة االستجابة والثقافة اجملتمعية وادلخاطر احمليطة.
 .3التعرؼ على توقعات واحتياجات فئات متلقي اخلدمة من خالؿ دراسات رضا متلقي اخلدمة والشكاوى واالقرتاحات والطلبات لتطوير ثقافة التحسٌن ادلستمر.
 .4العمل بشكل تعاوين مع الشركاء اخلارجيٌن من وزارات ومؤسسات ودوائر حكومية على ادلستوى احمللي واجلهات ادلاضلة على ادلستوى الدويل لتعزيز قدرات الدفاع
ادلدين يف االستجابة للخدمات ادلقدمة بشكل فعاؿ مثل خطط الطوارئ والتمارين الومهية وخطط االخالء..اخل جلعل فئات متلقي اخلدمة أكثر أماناً.
الرسالة :
ربسٌن الصورة الذىنية (السمعة واالنطباع العاـ ) للمديرية العامة للدفاع ادلدين عن طريق تقدمي خدمات فعالة حلماية االرواح وادلمتلكات واالستجابة السريعة للخدمة ونشر
ثقافة الوعي لدى كافة شرائح اجملتمع باستخداـ عدد من قنوات االتصاؿ لضماف الوصوؿ اىل أكرب عدد شلكن من فئات متلقي اخلدمة.
األهداف االستراتيجية لالتصاالت الخارجية :
 .9إيصاؿ صورة اجيابية عن الدفاع ادلدين اىل البيئة اخلارجية دبا حيقق الوعي بأعمالو وواجباتو جلعل اجملتمع االردين أكثر أماناً ويشمل االىداؼ الفرعية التالية:
( )9-9تقدمي خدمات فعالة عن طريق تعريف فئات متلقي اخلدمة باجراءات تقدمي اخلدمات ومعايًنىا ومستجداهتا.
( )2-9نشر ثقافة الوعي الوقائي من خالؿ الربامج التوعوية والتدريبية ادلوجهة لكافة فئات متلقي اخلدمة وادلعيقات اليت تواجو عمل الدفاع ادلدين.
 .2مد جسور التعاوف والشراكة مع ادلؤسسات الوطنية والدولية لتحقيق رسالة الدفاع ادلدين ويشمل االىداؼ الفرعية التالية:
( )9-2توقيع اتفاقيات شراكة وتعاوف مع ادلؤسسات الوطنية لتقاسم ادلعارؼ واخلربات وتبادؿ ادلمارسات لتعزيز صلاح أعماؿ الدفاع ادلدين.
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( )2-2مشاركة الوزارات و ادلؤسسات احلكومية يف عملية صنع القرار فيما خيص عقود اخلدمات او قرارات شراء ادلستلزمات اليت حيتاجها الدفاع ادلدين.
()3-2توقيع االتفاقيات مع شركات ومؤسسات القطاع اخلاص لتقدمي اخلدمات وتوريد ادلستلزمات اليت حيتاجها الدفاع ادلدين
( )4-2توقيع اتفاقيات شراكة وتعاوف مع ادلؤسسات الدولية لتعزيز قدرات الدفاع ادلدين دبجاؿ تقدمي خدمات فعالة ( كحاالت الكوارث والطوارئ).
 .3مد جسور التعاوف والشراكة مع ادلؤسسات الوطنية
()9-3تعزيز التعاوف مع ادلؤسسات الوطنية لتبادؿ ادلعارؼ واخلربات وتبادؿ ادلمارسات.
 .4توفًن قواعد البيانات الالزمة لتمكٌن صانع القرار من ازباذ القرار الرشيد دبا خيدـ ا راض التنمية الشاملة و ادلستدامة ويشمل على االىداؼ الفرعية التالية:
( )9-4ربديث قواعد البيانات االلكرتونية بشكل دوري كنظاـ العمليات والوقاية والقوى البشرية واآلليات.
 .5تلبية احتياجات فئات متلقي اخلدمة دلعاجلة أىم القضايا وادلشاكل اليت تواجههم لالستفادة منها يف تطوير خدمات الدفاع ادلدين كدراسات الرضى وأنظمة الشكاوى
واالقرتاحات وتشمل:
 الرد على االستفسارات والتعليقات والرد عليها عرب منصات االتصاؿ وتوفًن خدمة الرد االلكرتوين دراسات الرضى دراسة الشكاوى السنوية القضايا ادلطروحة يف اجملتمع من خالؿ سلتلف وسائل االعالـ .6إدارة عالقة الدفاع ادلدين مع ادلوردين
( )9-6مشاركة الوزارات و ادلؤسسات احلكومية يف عملية صنع القرار فيما خيص عقود اخلدمات او شراء ادلستلزمات اليت حيتاجها
( )2-6توقيع االتفاقيات مع شركات ومؤسسات القطاع اخلاص لتقدمي اخلدمات وتوريد ادلستلزمات اليت حيتاجها الدفاع ادلدين .

3

املديرية العامة للدفاع املدني – ادارة الدراسات 1029 -

الفئات المستهدفة من فئات متلقي الخدمة:
-9

اجلمهور شلثلة بػ ( :مواطن أو مقيم ).

-2

القطاع العاـ شلثلة بػ ( :الوزارات  ,ادلؤسسات والدوائر احلكومية ,القوات ادلسلحة –اجليش العريب واالجهزة االمنية ) .

-3

القطاع اخلاص شلثلة بػ( :كافة اجلهات ًن احلكومية) .

-4

ادلوردين

-5

اجلهات ادلاضلة شلثلة بػ( :ادلنظمات احلكومية و ًن احلكومية الدولية واليت تعىن دبجاالت احلماية ادلدنية و اعماؿ الدفاع ادلدين ).

-6

وسائل االعالـ شلثلة بػ(:كافة ادلؤسسات االعالمية ).

ت
9

فئات متلقي اخلدمة

متطلبات التواصل

اجلمهور (ادلواطن ,كل من يقيم على ارض ادلملكة اخلدمات عملياتية (اليومية)  ,خدمات وقائية توعوية وتدريبية وتثقيف وقائي ,خدمات قانونية  ,استشارات ,
استفسارات (طلب ادلعلومات).
االردنية اذلامشية)

2

القطاع اخلاص

خدمات وقائية  ,خدمات عملياتية  ,توعية و تثقيف وقائي ,ادلوافقات الرمسية,عطاءات  ,االتفاقيات

3

القطاع العاـ

خدمات وقائية توعوية وتدريبية وتثقيف وقائي ,خدمات عملياتية  ,اتفاقيات ,تبادؿ ادلعارؼ و اخلربات

4

وسائل االعالـ

االعالف يف الصحف  ,تنسيق وتعاوف ونشر التوعية ,الشراكة

5

ادلوردين

تنفيذ ادلشاريع وادلبادرات ادلرتبطة باخلطة االسرتاتيجية
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غايات االتصال الخارجي  :وتعرؼ على اهنا اذلدؼ العاـ من استخداـ وسائل االتصاؿ من قبل الفئات ادلستهدفة مع الدفاع ادلدين جلعل اجملتمع أكثر أمناً.
ت

اخلدمة
9

ملخص اية االتصاؿ *

تقدمي اخلدمات العملياتية

 2تقدمي اخلدمات الوقائية

احلصوؿ على خدمة االسعاؼ و االطفاء و االنقاذ  ,اعداد خطط االخالء
معرفة متطلبات الوقاية و احلماية الذاتية  ,التأكد من فعالية مهمات الوقاية و احلماية الذاتية يف ادلباين
بإختالؼ اشغاالهتا  ,مراقبة عمل شركات ومؤسسات السالمو العامة ومراقبة استًناد موا معدات السالمة
العامة وضبط جودهتا من خالؿ الفحص ادلخربي  ,زيادة الوعي ونشر مفاىيم الوقاية و احلماية الذاتية,
ادلشاركة يف اعداد وتطوير كودات البناء الوطين االردين و ادلختصة بأعماؿ الدفاع ادلدين و تعديلها

3

تقدمي اخلدمات التدريبية و التثقيفية

التأىيل و التدريب على اعماؿ الدفاع ادلدين ,رفع مستوى االستعداد للحاالت الطارئة والكوارث

4

اخلدمات الفنية

طلب معلومات  ,استفسارات  ,استشارات ,طلب مواصفات ادلنتجات ادلطلوبة  ,موافقات ,توفًن
مستلزمات الدفاع ادلدين من ادلعدات و التجهيزات

5

تنسيق وتعاوف وشراكة نشر التوعية

االتفاقيات ومذكرات التفاىم والتعاوف يف تعزيز قدرات الدفاع ادلدين يف تقدمي اخلدمات

6

تقدمي خدمات إدارية

اخلدمات اليت يقدمها نادي ضباط الدفاع ادلدين/زلافظة العاصمة وصالة األصالة ضمن رلمع
الكرامة/زلافظة الزرقاء .

*موضحة بشكل تفصيلي ضمن مصفوفة االتصال الخارجي
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وسائل وادوات االتصال الخارجي :
وسائل االتّصال هي عبارة عن وسائل وادوات تعمل على نقل اإلشارات والمعلومات مابين المديرية العامة للدفاع المدني و الفئات المستهدفة .
ت

طريقة التواصل

وسيلة االتصاؿ

9

وجها لوجو(االتصاؿ ادلباشر مع اجلمهور)

رقم ىاتف الطوارئ ادلوحد / 999خدمات عملياتية
اخلط الساخن /5669999:مقسم –الرد االيل

2

ادلخاطبات الرمسية

كتب رمسية

3

الربيد االلكرتوين

عناوين الربيد االلكرتوين لكل جهة وحسب طبيعة كل ادارة

4

ادلوقع االلكرتوين للمديرية العامة

www.cdd.gov.jo

5

ضابط ارتباط

تسمية ضابط ارتباط مع اجلهات ذات العالقة

6

الفاكس

ارقاـ الفاكس حسب طبيعة عمل كل ادارة

7

االتفاقيات و مذكرات التفاىم

اللقاءات  ,االجتماعات

8

تطبيق ذكي

www.cdd.gov.jo

9

نشرات ومطويات و التقارير الدورية

حسب طبيعة عمل كل ادارة

91

وسائل االعالـ

تلفزيوف  ,اذاعة  ,صحف  ,صافرات اإلنذار

99

الربط االلكرتوين

التحوؿ االلكرتوين

92

لقاءات  ,اجتماعات  ,زيارات

ادلعارض و ادلؤسبرات وورش العمل

33

وسائل التواصل االجتماعي

صفحة Facebook

31

منصة خبدمتكم

Jordan.gov.jo

31

دليل اخلدمات

ادلوقع االلكرتوين

31

احلضور الشخصي للدفاع ادلدين

وجها لوجو
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خطوات اعداد استراتيجية االتصال الخارجي :
-9

تشكيل جلنة تضم مندويب ادارات االختصاص.

-2

عقد االجتماعات الدورية لتحديد احتياجات خطة االتصاؿ ( االىداؼ  ,ادلستهدفٌن,اىتمامات ادلعنيٌن  ,الفرص والتهديدات )

-3

ربديد وسائل و ادوات االتصاؿ و اية االتصاؿ

-4

وضع اخلطة التنفيذية (االنشطة,ادلسؤوليات ,االطر الزمنية )

-5

ادلتابعة و التقييم ( التغذية العكسية  ,تقومي اخلطة )
عناصر عملية االتصال الخارجي :
-9

ادلرسل :ىومصدر الرسالة الذي يصفها يف اشارات او حركات اوكلمات او صور ينقلها لالخرين

-2

ادلستقبل  :الفئة ادلستهدفة من عملية االتصاؿ لتشمل الفرد واجلماعة يف اف واحد

-3

الرسالة :احملتوى ادلعريف الذي يريد ادلرسل نقلو اىل ادلستقبل

-4

قناة االتصاؿ  :ىي الوسيلة اليت هبا نقل الرسالة بٌن ادلرسل و ادلستقبل

-5

البيئة :ىي احليز اليت فيها عملية االتصاؿ

-6

التغذية الراجعة:استجابة ادلستقبل للرسالة والرد عليها.

-7

اخلربة ادلشرتكة:اإلطار ادلعريف والثقايف واالجتماعي لدى ادلرسل وادلتلقي .
7

املديرية العامة للدفاع املدني – ادارة الدراسات 1029 -

-8

التشويش:أحد معيقات عملية االتصاؿ(داخلي,خارجي).

عناصر استراتيجية االتصاالت الخارجية :
-9

ربديد االىداؼ

-2

ربديد ادلستهدفٌن /اصحاب ادلصلحة

-3

ربديد الرسائل االساسية

-4

ربديد وسائل االتصاؿ اليصاؿ ادلعلومات

-5

ربديد االليات اليت سيتم استخدامها للحصوؿ على التغذية العكسية

-6

ربديد مؤشرات االداء لقياس مستوى تنفيذ االنشطة

اهداف التواصل الخارجي :
-9

اعالـ (زيادة الوعي /ادلعرفة )

-2

اقناع (تغيًن ادلواقف /السلوكيات )

-3

تعبئة (تعزيز العمل اجلماعي )

-4

سبكٌن (حوار خللق بيئة مواتية للتغيًن  ,الشكاوى و االقرتاحات  ,طلب معلومات )
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التحليل الرباعي :SWOT
نقاط القوة

نقاط الضعف

 -التحديث ادلستمر لالتصاالت و مواكبة التطورات التكنولوجية

 -عدـ استغالؿ وسائل االتصاؿ احلديثة ادلوجودة بالشكل االمثل

 -سهولة الوصوؿ اىل الفئات ادلستهدفة

-عدـ وجود سياسات و اجراءات واضحة و تعليمات

 -وجود موقع الكرتوين

-عدـ استغالؿ الفرص التدريبية ادلتاحة بالشكل االمثل

 -تفويض الصالحيات

-عدـ تقدمي الردود بالوقت ادلالئم يف معظم االحياف

 -تنوع وسائل االتصاالت

-عدـ وجود توظيف كاؼ لعملية االتصاؿ

-وجود خدمات الكرتونية

-ضعف علم اجلهات اخلارجية بإسرتاتيجية االتصاؿ

 -وجود مكتبات الكرتونية داخلية

 -عدـ استغالؿ وسائل االتصاؿ الرمسية كالصحف

-وجود مكاتب خدمة اجلمهور

-ضعف التنسيق و التعاوف مابٌن اجلهات ادلختلفة بالشكل الطلوب

تعليمات ادلخاطبات اخلارجية-زيادة الوعي يف مجيع اضلاء ادلنظمة حوؿ امهية التواصل

9
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 وجود نظاـ الرتاسل االلكرتوين مابٌن الدفاع ادلدين وكافة ادلؤسسات احلكوميةوجود صفحة تواصل اجتماعي باسم الدفاع ادلدين األردين على موقع الفيسبوؾالفرص

التهديدات

-استغالؿ التدريب بشكل افضل

-االعطاؿ الكثًنة الجهزة ووسائل االتصاؿ

-احلصوؿ على االساسيات الصحيحة

 -عدـ الوعي بسياسة االتصاؿ اخلارجي وامهيتها داخليا

-التفاعل مع اجملتمعات يف ادلناطق النائية يف ادلنطقة من خالؿ الوسائط ادلفضلة لديهم

-تزايد توقعات مستوى اخلدمة بطريقة تفوؽ ادلوارد ادلتاحة والديكن ربملها

-تطور وسائل االتصاالت

-مجهور كبًن و متنوع

-تفعيل وتطوير اخلدمات االلكرتونية

-منويف التنافس مع وفرة ادلعلومات اليت تذىب اىل اجملتمع من مصادر اخرى

-استخداـ رلموعة من ادلوارد

-عدـ تعامل بعض اجلهات اخلارجية مع وسائل االتصاالت جبدية و احرتاـ وعدـ وعي اجلهات

 -تطوير ادلوقع االلكرتوين

اخلارجية بأمهية االتصاالت

دراسة إدراج مواضيع تتعلق بأعماؿ الدفاع ادلدين إىل مناىج الدراسية يف ادلدارس و ادلعاىد واجلامعات
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استراتيجية االتصاالت الخارجية
ت االىداؼ
الرئيسية

االهداف

االنشطة

ادلسؤولية

الفرتة
الزمنية

ادارة الوقاية و
احلماية الذاتية

سنوي

الفرعية

9
إيصاؿ صورة
اجيابية عن الدفاع

()9-9تقدمي
خدمات فعالة

ادلدين اىل البيئة
اخلارجية دبا حيقق
الوعي بأعمالو
وواجباتو جلعل
اجملتمع االردين
أكثر أمناً.

بتعريف فئات
متلقي اخلدمة
باجراءات تقدمي
اخلدمات
ومعايًنىا
ومستجداهتا.

التأكد من فعالية مهمات الوقاية واحلماية
الذاتية يف ادلباين باختالؼ إشغاالهتا عن
طريق كشوفات ادلتابعة للمباين وزلطات

ادلوارد ادلخططة
بشرية

احملروقات ووكاالت الغاز

الفئة ادلستهدفة خارجيا
أمانة عماف الكربى,البلديات,متلقي
اخلدمة ,نقابة ادلهندسٌن
األردنيٌن,وزارة اإلشغاؿ العامة

وسيلة االتصاؿ

ادلخاطبات الرمسية-جلنة ضباط ارتباط

واإلسكاف,وزارة الطاقة والثروة
ادلعدنية,احلاكم اإلداري,االرباد العاـ
لشركات التأمٌن,وزارة البيئة,ىيئة
تنظيم قطاع الطاقة,وزارة
الداخلية,مصفاة البرتوؿ,نقابة
ادلقاولٌن األردنيٌن,مجيع اجلهات
ادلاضلة للرتخيص يف القطاع العاـ.

مراقبة عمل شركات ومؤسسات السالمة
العامة ومراقبة استًناد مواد معدات السالمة
العامة وضبط جودهتا من خالؿ الفحص
ادلخربي

ادارة الوقاية و
احلماية الذاتية

حسب
الطلب

بشرية

متلقي اخلدمة,األقساـ ادلختصة يف
كل من :اجلمارؾ األردنية,إدارة
ادلختربات يف الدفاع ادلدين,اجلمعية
العلمية ادللكية,وزارة الصناعة
والتجارة,مؤسسة ادلواصفات
وادلقاييس

تعريف متلقي اخلدمة باخلدمات ادلقدمة

ادارة الوقاية

مستمر

بشرية

متلقي اخلدمة

وأنظمة التعامل مع صوت متلقي اخلدمة

واحلماية الذاتية
ادارة العمليات

عدد االتفاقياتعدد ادلخاطبات الرمسيةعدد االجتماعاتعدد ورش العملعدد رسائل الربيداإللكرتوين
عدد الشكاوىعدد شهادات التأمٌن

ادلخاطبات الرمسية
ىاتف
فاكس
بريد الكرتوين

عدد ادلخاطبات الرمسية-عدد الرسائل اإللكرتونية

عدد الشكاوىاتصاؿ ىاتفي-ادلخاطبات الرمسية
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مؤشر االداء

عدد االقرتاحات-عدد الربامج االعالمية
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الربيد االلكرتوينادلوقع االلكرتوين للمديريةالعامة
الفاكساالتفاقيات و مذكراتالتفاىم
التقارير الدوريةوسائل االعالـاجتماعاتاتصاؿ ىاتفيادلخاطبات الرمسية-الربيد االلكرتوين

قياسات رضا متلقياخلدمة
-عدد االستفسارات

جلنة الشكاوى و
االقرتاحات
ادارة الدراسات و
االحباث و التطوير

نشر اخلدمات اليت يقدمها الدفاع ادلدين
عرب ادلوقع االلكرتوين وادلة خدمات
ادلراجعٌن

ادارة الدراسات
واالحباث و التطوير

مستمر

مالية  ,بشرية

متلقي اخلدمة داخلي وخارجي

الربيد اإللكرتوين-كتب رمسية

عدد زوار ادلوقعاإللكرتوين

التنسيق مع االمن العاـ من حيث  :فتح
الطرؽ,تسهيل احلركة ,منع التجمهر

ادارة العمليات
(جناح القيادة و
السيطرة )

مستمر

مالية  ,بشرية

مديرية االمن العاـ

اتصاؿ ىاتفي-ادلخاطبات الرمسية

عدد احلوادث اليت مت
ادلشاركة هبا من قبل االمن
العاـ

استمرارية تنفيذ مشاريع احلكومة االلكرتونية ادارة االتصاالت
/اخلدمات االلكرتونية (ونظاـ الربط البيين وتكنولوجيا
ادلعلومات
احلكومي
نظاـ تراسل الكرتوين
نظاـ اجلمارؾ-نظاـ االحواؿ ادلدنية Ebanking

مستمر

مالية  ,بشرية

قسم احلكومة االلكرتونية /وزارة
االتصاالت وتكنولوجيا ادلعلومات

كتب رمسية
الربيد االلكرتوين
 ,اجتماعات ,

عدد ادلخاطبات عنطريق االدييل بٌن قسم
احلكومة االلكرتونية ووزارة
االتصاالت وتكنولوجيا
ادلعلومات
 -عدد اخلدمات
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-

نظاـ اذونات اإلشغاؿ
نظاـ الدورات
مركز تكنولوجيا ادلعلومات
نظاـ حكيم
نظاـ مركز إدارة االزمات
نظاـ حوادث السًن آلليات
الدفاع ادلدين

استضافة ادلواقع االلكرتونية
موقع ادلديرية العامة للدفاع ادلدين.www.cdd.gov.jo
موقع فريق البحث واالنقاذwww.jsrt.gov.jo
موقع كلية الدفاع ادلدين.www.cdc.test.jo
موقع أكادديية األمًن حسٌن بن عبداهللالثاين للحماية ادلدنية
.www.pha.edu.jo
()2-9نشر
ثقافة الوعي
الوقائي من
خالؿ الربامج
التوعوية

االلكرتونية ادلدرجة

ادارة االتصاالت
وتكنولوجيا
ادلعلومات

اتفاقية
سنوية

مالية  ,بشرية

فرع خدمات االنرتنت /مركز
تكنولوجيا ادلعلومات الوطين

ادلخاطبات الرمسية
الربيد االلكرتوين
الفاكس
االتفاقيات

عدد االتفاقيات ادلوقعة

تعريف ادلواطن بثقافة الدفاع ادلدين ,وادلهاـ ادارة االعالـ
و الواجبات اليت تقوـ هبا والوصوؿ اىل اية والتثقيف الوقائي
الدفاع ادلدين بأف يكوف كل مواطن رجل
دفاع مدين يف موقعو  ,نشر أىم نشاطات
الدفاع ادلدين من خالؿ وسائل اإلعالـ

مستمر

بشرية

مجيع فئات متلقي اخلدمة

اتصاؿ مباشر(وجهاً
لوجو,التلفزيوف
األردين,النداءات
,الربوموشونات)
كتب رمسية

عدد حلقات برنامج سواعد
االنقاذ
عدد النداءات و
الربوموشونات
عدد التقارير التلفزيونية

اذلاتف(اإلذاعات احمللية)
رللة اإلطفائي الصغًن.

عدد االخبار التلفزيونية
عدد االستضافات

والتدريبية
ادلوجهة لكافة
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فئات متلقي
اخلدمة
وادلعيقات اليت
تواجو عمل
الدفاع ادلدين.

رللة الدفاع ادلدين
ادلشاركة يف اجملالت احمللية

الصباحية
أعداد صدور اجمللة
أعداد صدور اجملالت احمللية

ادارة االسعاؼ

اتفاقية

اسبوعيا

جامعة العلوـ والتكنولوجيا

االتفاقيات

عدد احملاضرات

التعاوف ادلتبادؿ مع الشركاء يف تقدمي اخلدمة ادارة الوقاية و
خبصوص زيادة الوعي ونشر مفاىيم الوقاية احلماية الذاتية

حسب
الطلب

بشرية

نقابة ادلهندسٌن,أمانة عماف
الكربى,اجلمارؾ األردنية,مؤسسة

ورش عمل  ,اجتماعات ,
زلاضرات,جلاف

عدد االجتماعات وورش
العمل,عدد احملاضرات,عدد

تقدمي مادة دراسية عن علوـ الدفاع ادلدين
(احلماية ادلدنية )

واحلماية الذاتية

ادلواصفات وادلقاييس,وزارة األشغاؿ
العامة,وزارة السياحة بشرية
ادلؤسسات الرمسية و ًن الرمسية

اعداد وتنفيذ خطط االخالء و التمارين
الومهية للمنشأت وسلتلف القطاعات (العاـ
واخلاص )

ادارة العمليات

مستمر

اعداد وتنفيذ خطط التدريب دلختلف
القطاعات العاـ واخلاص على اعماؿ
الدفاع ادلدين من خالؿ الدورات وورش
العمل و احملاضرات عند الطلب من قبلهم

ادارة التدريب
ادلديريات ادليدانية
العمليات

مستمر

بشرية
اليات ومعدات

نشر اخلدمات اليت يقدمها الدفاع ادلدين
عرب ادلوقع االلكرتوين وادلة خدمات
ادلراجعٌن

ادارة الدراسات
واالحباث و التطوير

مستمر

مالية  ,بشرية

اللجاف
اجتماعات كتب رمسية

عدد مرات اجراء ذبربةاخالء
عدد خطط االخالءالسنوية
-عدد التمارين الومهية

متلقي اخلدمة يف القطاعٌن العاـ
واخلاص

ادلخاطبات الرمسية
الربيد االلكرتوين
اذلاتف

عدد الدورات التدريبيةعدد احملاضرات-عدد ورش العمل

مجيع فئات متلقي اخلدمة

ادلوقع االلكرتوين للمديرية
العامة

عدد زوار ادلوقعااللكرتوين

بشرية
اليات ومعدات
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عقد اجتماعات و لقاءات دورية مع
ادلواطنيٌن و مؤسسات اجملتمع لتبادؿ االراء
و ادلعلومات

ادارة االعالـ
والتثقيف الوقائي
العمليات
الدراسات و
االحباث
جلنة العطاءات
االمداد والتجهيز
الوقاية و احلماية
الذاتية

مستمر

 التواصل مع كافة شػرائح اجملتمػع إليصػاؿ جلنة دائمة يرأسها يتم العملالرسػػالة اإلعالميػػة عػػرب أسػػاليب متعػػددة مدير اإلعالـ وعدد على دديومة
صفحة
منها من خالؿ صفحة  face bookمن األعضاء
ادلسؤولٌن وادلشرفٌن الفيس بوؾ
) Twitter ,
بشكل
وادلعلنٌن
 (رسائل نصية ,صور ,مقاطع فيديو).مستمر
 نشر أنشطة الدفاع ادلدين .وعلى مدار
( )24ساعة
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مؤشر رضا متلقي اخلدمةعدد الشكاوىواالقرتاحات

مالية  ,بشرية

مجيع فئات متلقي اخلدمة

ادلخاطبات الرمسية
الربيد االلكرتوين
ادلوقع االلكرتوين للمديرية
العامة
االتفاقيات و مذكرات
التفاىم
لقاءات  ,اجتماعات ,
زيارات

جهاز كمبيوتر
خط انرتنت سريع
شاشة عرض
خط تلفوف
جهاز تابلت
طابعة
ماسحة ضوئية

مجيع فئات متلقي اخلدمة

صفحة اؿ - facebook ,عدد األشخاص الذين مت
الوصوؿ إليهم :
 Twitterاخلاصة
األشخاص الذين قاموابالدفاع ادلدين .
بالتفاعل مع ادلنشور.
األشخاص الذين سجلوااإلعجاب بادلنشور .
األشخاص الذين قاموابالتعليق على ادلنشور .
األشخاص الذين قاموادبشاركة ادلنشور .
األشخاص الذين قامواباإلشارة إىل ادلنشور.
عدد الثناءات .عدد الشكاوى.-عدد االستفسارات .
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عدد االقرتاحات. .2مد جسور
التعاوف والشراكة
مع ادلؤسسات
الوطنية والدولية
لتحقيق رسالة
الدفاع ادلدين

( )9-2توقيع
اتفاقيات شراكة
وتعاوف مع
ادلؤسسات
الوطنية لتقاسم
ادلعارؼ
واخلربات وتبادؿ
ادلمارسات
لتعزيز صلاح
أعماؿ الدفاع
ادلدين.

()2-2مشاركة
الوزارات و
ادلؤسسات
احلكومية يف
عملية صنع
القرار فيما

التعاوف ادلتبادؿ مع الشركاء يف تقدمي اخلدمة ادارة الوقاية و
خبصوص زيادة الوعي ونشر مفاىيم الوقاية احلماية الذاتية
واحلماية الذاتية

حسب
الطلب

بشرية

نقابة ادلهندسٌن,أمانة عماف
الكربى,اجلمارؾ األردنية,مؤسسة
ادلواصفات وادلقاييس,وزارة األشغاؿ
العامة,وزارة السياحة

اللقاءات
االجتماعات
ورش
جلاف

عدد االجتماعات وورشالعمل
عدد احملاضرات-عدد اللجاف

ادلشاركة يف إعداد تطوير كودات البناء

ادارة الوقاية و

حسب

بشرية

رللس البناء الوطين األردين

سلاطبات رمسية

-عدد ادلخاطبات

الوطين األردين وادلختصة بأعماؿ الدفاع
ادلدين وتعديلها

احلماية الذاتية

الطلب

,االجتماعات
ورش ,جلاف

عدد اجتماعاتعدد ورش العمل-عدد اللجاف

اسباـ اجراءات التأمٌن على اليات الدفاع
ادلدين

ادارة التخطيط و
التنظيم

مستمر

مالية ,بشرية

الشركة االردنية الفرنسية للتأمٌن

كتب رمسية واتصاالت
ىاتفية

عدد االليات ادلؤمن عليهاسنويا

دفاع مدين تطوعي

ادارة االتصاالت
وتكنولوجيا
ادلعلومات

ربع سنوية
/سنوية

مالية ,بشرية

نادي الدفاع الرباعي

االتفاقيات
اجتماعات

عدد االجهزة-عدد ادلشاركات

تزويد خدمة االتصاؿ الالسلكي لوزارة
الزراعة

ادارة االتصاالت
وتكنولوجيا
ادلعلومات

سنوية

مالية  ,بشرية

مديرية احلراج و الطوافٌن /وزارة
الزراعة

اتفاقيات

يشارؾ مندوبٌن من ديواف احملاسبة ووزارة
الصناعة و التجارة ووزارة ادلالية كأعضاء يف
جلنة عطاءات الدفاع ادلدين وذلم دور يف
صنع القرار.

جلنة العطاءات

مستمر

بشرية  ,مالية

وزارة الصناعة و التجارة و التموين.
وزارة ادلالية .-ديواف احملاسبة .

اللقاءات ,االجتماعات
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عدد االجتماعات.
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خيص عقود
اخلدمات او
قرارات شراء
ادلستلزمات اليت
حيتاجها الدفاع
ادلدين .
()3-2توقيع
االتفاقيات مع
شركات
ومؤسسات
القطاع اخلاص
لتقدمي اخلدمات
وتوريد
ادلستلزمات اليت
حيتاجها الدفاع
ادلدين .

تشارؾ الشركات و ادلؤسسات يف القطاع
اخلاص يف تقدمي اخلدمات وتوفًن
ادلستلزمات اليت حيتاجها الدفاع ادلدين من
خالؿ العطاءات اليت يتم طرحها .

جلنة العطاءات

مستمر

مالية

الشركات و ادلؤسسات اخلاصة .

االتفاقيات
كتب رمسية
بريد إلكرتوين
فاكس

عدد العطاءاتعدد ادلراسالت الرمسية .عدد الفاكسات.-الربيد االلكرتوين.

( )4-2توقيع
اتفاقيات شراكة
وتعاوف مع
ادلؤسسات
الدولية لتعزيز
قدرات الدفاع

التنسيق والتعاوف الدامة العمل يف ادلديرية
العامة للدفاع ادلدين ودبا ينسجم مع رؤيتها

الديواف

مستمر

مالية  ,بشرية

مجيع الوزارات و اذليئات و
ادلؤسسات احلكومية

مراسالت رمسية
فاكس ,ا
رساليات الربيد األردين

-عدد االجتماعات

الشراكة مع ادلؤسسات الدولية العاملة يف
رلاؿ الكوارث هبدؼ احلصوؿ على منح
تدريبية لرفع مستوى االستعداد حلاالت
الطوارئ\ و الكوارث

الكوارث

مستمر

مالية  ,بشرية

ادلنظمة الدولية للحماية ادلدنية
,الوكالة االدلانية لال اثة التقنية
THWمشروع التوامة بالتعاوف
مع االرباد االورويب
,TWINNINGمكتب

الربيد اإللكرتوين

ادلدين دبجاؿ
تقدمي خدمات
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-عدد الكتب الرمسية

عدد االجتماعاتالسنوية ادلعقودة
عدد ادلنح ادلقدمةعدد االجتماعات وادلؤسبرات
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فعالة
( كحاالت
الكوارث
والطوارئ).

عدد الدورات التدريبيةعدد متطوعٌن الدفاعادلدين

االمم ادلتحدة للحدمن ادلخاطر
الكوارث ,الربنامج التدريب االورويب
تنسيق اجلهود هبدؼ توحيد اإلجراءات يف
التعامل مع األزمات

الكوارث
,العمليات
الديواف

مستمر

مالية  ,بشرية

ادلركز الوطين لألمن وإدارة األزمات

فاكس
مراسالت رمسية

-عدد ادلراسالت الرمسية

التنسيق والتعاوف لتحقيق اخلدمة ادلتكاملة

مديرية الديواف

مستمر

مالية  ,بشرية

القيادة العامة للقوات ادلسلحة

-فاكس

-عدد الفاكس

/مديرية االمن العاـ /قوات الدرؾ
/ادارة ادلخابرات العامة

مراسالت-إرساليات الربيد األردين

عدد ادلراسالت الرمسسةارساليات الربيدااللكرتوين

دعم وتنفيذ مشاريع التعاوف يف رلاؿ
احلماية ادلدنية واحلد من ادلخاطر وتعزيز
قدرات الدفاع ادلدين ومتابعتها

ادارة التخطيط و
التنظيم

مستمر

مالية  ,بشرية

الوكاالت و ادلنظمات احمللية و
االقليمية و الدولية واجلهات
احلكومية ادلعنية لدى الدوؿ الداعمة

ىاتف
مراسالت

عدد مشاريع التعاوف يفرلاؿ احلماية ادلنية واحلد من
ادلخاطرر وتعزيز قدرات
الدفاع ادلدين
-عدد االستفسارات

التعاوف مع اجهزة احلماية ادلدنية و القطاع
اخلاص من خارج االردف من خالؿ عقد
الدورات التدريبية دلوظفيهم لدى ادلديرية
العامة للدفاع ادلدين و ايفاد مدربٌن لديهم
يف بعض االحياف

التدريب

مستمر

مالية  ,بشرية
برامج تدريبية

ادلنظمات الدولية /اجهزة احلماية
ادلدنية الشقيقة و الصديقة
مؤسسات القطاع اخلاص من خارج
االردف

ىاتف
سلاطبات رمسية
بريد الكرتوين
اتفاقيات

الفضلى دلتلقي اخلدمة داخل ادلملكة
االردنية اذلامشية

نتائج التغذية الراجعة عنادلوقع
-عدد الشكاوى
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عدد االتفاقياتعدد ادلخاطبات الرمسيةعدد ادلراسالتااللكرتونية
عدد الدورات-عدد ادلتدربٌن
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عدد ادلدربٌن ادلوفدينتزويد ادلديرية العامة للدفاع ادلدين خبدمة
االنرتنت

ادارة االتصاالت
وتكنولوجيا
ادلعلومات

مستمر

مالية  ,بشرية

مركز تكنولوجيا ادلعلومات الوطين

اتفاقيات

التكلفة ادلالية

االلتزاـ بتنفيذ متطلبات نظاـ تطوير
اخلدمات احلكومية

ادارة الدراسات
واالحباث و التطوير

مستمر

بشرية  ,تدريبية

إدارة تطوير األداء ادلؤسسي

ضابط ارتباط

-عدد ادلخاطبات

تبادؿ ادلعلومات و االستفسارات و
ادلشاريع و اخلطط

ادارة الدراسات
واالحباث و التطوير

مستمر

مالية ,بشرية

وزارة التخطيط والتعاوف الدويل
/اجمللس الطيب العايل
مركز اجلائزة

ضابط ارتباط

نسبة االصلاز و االنفاؽ
عدد ادلصفٌن ادلختصيٌن
العاملٌن يف رلاؿ تقدمي
خدمة االسعاؼ

تنظيم اتفاقية تعاوف اعالمي مشرتؾ مع
وسائل االعالـ ادلختلفة

ادارة االعالـ
والتثقيف الوقائي

مستمر

مالية  ,بشرية

وسائل االعالـ ادلختلفة

لقاءات,اجتماعات

عدد االتفاقيات

متابعة سبويل ودعم ادلشاريع ادلدرجة على
اخلطة االسرتاتيجية من خالؿ ادلنح
والقروض

ادارة التخطيط و
التنظيم

مستمر

مالية ,بشرية

وزارة التخطيط و التعاوف الدويل

-الربيد االلكرتوين

عدد ادلشاريع ادلنفذة
بالتعاوف مع وزارة التخطيط
و التعاوف الدويل

دعم وتنفيذ مشاريع التعاوف يف رلاؿ
احلماية ادلدنية و احلد من ادلخاطر وتعزيز
قدرات الدفاع ادلدين ومتابعتها

ادارة التخطيط و
التنظيم

مستمر

مالية ,بشرية

الوكاالت و ادلنظمات احمللية و
االقليمية و الدولية و اجلهات
احلكومية ادلعنية لدى الدوؿ الداعمو

الربيد االلكرتوين-اتفاقيات

عدد مشاريع التعاوف يف
رلاؿ احلماية ادلدنية و احلد
من ادلخاطربالتعاوف مع
الوكاالت و ادلنظمات احمللية
و االقليمية و الدولية و
اجلهات احلكومية ادلعنية
لدى الدوؿ الداعمو
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اعداد وتوقيع ومتابعة تنفيذ االتفاقيات
الثنائية يف سلتلف اجملاالت

ادارة التخطيط و
التنظيم

مستمر

مالية  ,بشرية

وزارة الداخلية
السفارات االردنية ومكاتبها يف
سلتلف الدوؿ

لقاءات ,اجتماعات
الربيد االلكرتوين

عدد االتفاقيات-عدد االستفسارات

زيادة الربط االلكرتوين مع ادلؤسسات ذات
العالقة

ادارات االختصاص مستمر

مالية  ,بشرية

ادلؤسسسات ذات العالقة

سلاطبات

عدد االستفسارات
عدد الشكاوى
مؤشر رضا متلقي اخلدمة

مستمر

مالية  ,بشرية

وزارة الزراعة

-اتصاالت اذلاتفية

عدد ادلخاطبات مع الوزارة

التنسيق والتعاوف خبصوص مكافحة احلرائق ادارة العمليات
داخل الغابات

مديرية الديواف

-سلاطبات

استكماؿ اجراءات التوريد للمعدات و
االليات

ادارة التخطيط
والتنظيم

يومي
/مكرر

مالية  ,بشرية

ادلوردوف

سلاطبات
اتفاقيات

نسبة االليات و ادلعدات
ادلوردة سنويا

عمليات شراء االسلحة و توريدىا

ادارة التخطيط
والتنظيم

اسبوعيا

مالية  ,بشرية

القيادة العامة للقوات ادلسلحة
,مديرية االمن العاـ

كتب رمسية

وجود خطة شراء

التخليص على مستوردات الدفاع ادلدين

ادارة التخطيط
والتنظيم

شهري
وكلما دعت
احلاجة

مالية  ,بشرية

مؤسسة ادلناطق احلرة
ميناء احلاويات
قسم االعتمادات /دائرة اجلمارؾ
العامة

كتب رمسية
لقاءات

عدد معامالت التخليص
على ادلستوردات

االستفسار عن اذلزات االرضية عند وقوعها

ادارة العمليات

مستمر

مالية  ,بشرية

سلطة ادلصادر الطبيعية

اذلواتف

عدد ادلكادلات

اعفاءات سيارات الضباط

ادارة التخطيط
والتنظيم

كلما دعت
احلاجة

مالية  ,بشرية

مجرؾ عماف
ادلنطقة احلرة /الزرقاء

كتب رمسية

عدد معامالت االعفاء
سنويا

التعاوف بٌن القطاع الصحي االدلاين و
القطاع الصحي االردين بالتعاوف مع الدفاع
ادلدين االردين (تبادؿ خربات وتقدمي ادلنح )

إدارة
اإلسعاؼ/مديرية
الديواف

كتب رمسية

مالية ,بشرية

وزارة الصحةا/دلنحة االدلانية
()BBK

كتب رمسية

عدد القاءات  /عدد الربيد
االلكرتوين
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منح تدريب من قبل
 PHARMACY ONEبعنواف
مسوـ سريرية للمسعفٌن

ادلسعف االرشادي
/القيادة السيطرة

اتفاقية

مالية  ,بشرية

PHARMACY ONE

اتفاقيات

عدد الدورات اليت مت
عقدىا

قطع التيار الكهربائي
تدريب رلموعاتنا على قطع التيار
الكهربائي

ادلديرياتادليدانيىة
ادارة العمليات(جناح القيادة و
السيطرة
-ادارة التدريب

مستمر

مالية  ,بشرية

شركة الكهرباء

اذلواتف-ادلخاطبات الرمسية

عدد احلوادث اليت متادلشاركة هبا من قبل شركة
الكهرباء
نسبة احلاصلٌن علىالدورات من صنف اطفاء
وانقاذ

استخداـ الطائرات العامودية يف مكافحة
حرائق الغابات

ادارة العمليات

مستمر

مالية  ,بشرية

سالح اجلو

اذلواتف-ادلخاطبات الرمسية

نسبة حوادث االطفاءاليت مت
استخداـ الغارفات هبا اىل
العدد الكلي من حوادث
االطفاء

التعاوف والشراكة مع وزارة البيئة لتعزيز
قدرات الدفاع ادلدين

ادارة الدراسات
ادارة االبنية و

مستمر

بشرية

وزارة البيئة
مجعية البيئة االردنية

الربيد االلكرتوين-ادلخاطبات الرمسية

عدد ادلخاطبات-عدد ادلشاريع

الصيانة
ادارة االسعاؼ
قيادة ادلعسكر
ادارة العمليات

-عدد رسائل االلكرتونية

وزارة الطاقة /فلس الريف

التعامل مع االلغاـ

ادارة العمليات
مديرية الديواف

مستمر

مالية  ,بشرية

اذليئة الوطنية الزالة االلغاـ

-ادلخاطبات الرمسية

-عدد ادلخاطبات

ضخ ادلياه

ادارة العمليات

مستمر

مالية ,بشرية

شركة ادلياه

-اذلواتف

عدد احلوادث ذات العالقة

حوادث االنقاذ (اذلدـ و االهنيار
والتصدعات و الكشف على ىذه ادلباين

ادارة العمليات

مستمر

مالية  ,بشرية

امانة عماف الكربى  ,البلديات يف
احملافظات )

اذلواتف-ادلرسالت الرمسية

عدد احلوادث اليت مت
حضور اجلهات ادلعنية هبا

21

املديرية العامة للدفاع املدني – ادارة الدراسات 1029 -
3

.3مد جسور
التعاوف والشراكة
مع ادلؤسسات
الوطنية

()9-3تعزيز
التعاوف مع
ادلؤسسات
الوطنية لتبادؿ
ادلعارؼ
واخلربات وتبادؿ
ادلمارسات

التعاوف مع الشركاء يف تقدمي اخلدمات
ادلختلفة

إدارة شؤوف
الضباط واألفراد

مستمر

مالية,بشرية

اسباـ عمليات احلج و العمرة وتنسيب
(االئمة و مساعدي االئمة للدورات اليت
تعقد لديهم
-ربري ىالؿ شهر (رمضاف /شواؿ)

ادارة االفتاء و
االرشاد الديين

مستمر

بشرية  ,مالية

التنسيق و التعاوف يف القضايا ادلنظورة لدى
زلكمة الدفاع ادلدين

زلكمة الدفاع
ادلدين

مستمر

مالية  ,بشرية

 القيادة العامة للقوات
ادلسلحة.
 وزارة الداخلية.

كتب رمسية
اتفاقيات
لقاءات  ,اجتماعات

عدد ادلخاطبات الرمسية.-عدد االتفاقيات.

 األمن العاـ.
 دائرة األحواؿ ادلدنية
واجلوازات.
 الضماف االجتماعي.
 شركات التأمٌن.
 ادلخابرات العامة.
 ديواف اخلدمة ادلدنية.
 وزارة الرتبية والتعليم.
 السفارة السعودية
 وزارة االوقاؼ
 افتاء القوات ادلسلخة
 االفتاء العاـ

كتب رمسية
اتفاقيات
لقاءات  ,اجتماعات

عدد ادلخاطبات الرمسية
-عدد االتفاقيات

 افتاء االمن العاـ
 افتاء الدرؾ
 ادارة السجوف
 ادارة ادلختربات و االدلة
اجلرمية
 مديريات الشرطة
 ادلركز الوطين للطب الشرعي
 القضاء العسكري
 زلكمة الشرطة

22

كتب رمسيةاالتفاقيات-اللقاءات االجتماعات

عدد ادلخاطبات الرمسيةعدد االتفاقيات-عدد اللقاءات
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 احملاكم النظامية و الشرعية
 مديرية قوات الدرؾ

4

 .4توفًن قواعد
البيانات الالزمة
لتمكٌن صانع
القرار من ازباذ
القرار الرشيد دبا
خيدـ ا راض
التنمية الشاملة و
ادلستدامة

التنسيق مع ادلطارات وادلعابر الربية من أجل
تسهيل مهمات مرتبات الدفاع ادلدين
وضيزؼ ادلديرية العامة للدفاع ادلدين

الديواف

كلما دعت
احلاجة

مالية  ,بشرية

إدارة مطار ادللكة علياء الدويل,إدارة -مراسالت رمسية
مطار عماف الدويل,إدارة مطار ادللك -فاكس
 إرساليات الربيد األردينحسٌن /العقبة,مديرية أمن ادلعابر
واحلدود

عدد ادلراسالت الرمسيةعدد رسائل الربيدااللكرتوين

إعداد التقرير اإلحصائي السنوي وتوزيعو
على ادلعنيٌن

العمليات

سنوي

بشرية

 مجيع الوزارات واجلامعات
واألجهزة األمنية ومعظم
اجلهات ذات العالقة

ادلراسالت-ادلوقع اإللكرتوين

 وجود التقرير

التنسيق مع وزارة الصحة من اجل
االستعداد الستقباؿ احلاالت اليت يتم نقلها
ذلم
االسناد بسيارات االسعاؼ اذا دعت
احلاجة
التنسيق خبصوص حاالت سيل الكلى

ادلديريات ادليدانية
ادارة العمليات
(جناح القيادة و
السيطرة )
مديرية الديواف

مستمر

مالية  ,بشرية

وزارة الصحة

كتب رمسيةاالتفاقيات-اللقاءات االجتماعات

نسبة الذين مت نقلهم اىلادلستشفيات من اجملموع
الكلي للمصابٌن
عدد ادلستفدين منحاالت سيل الكلى

ادارة العمليات
ادارة االبنية و
الصيانة
ادارة التخطيط
والتنظيم

مستمر

بشرية

االحصاءات العامة
ادلركز اجلغرايف
االمن العاـ

كتب رمسيةاالتفاقيات-الربيد االلكرتوين

عدد ادلخاطباتعدد الرسائل الربيدااللكرتوين

ادارة الدراسات-ادارة الوقاية و

مستمر

بشرية

ادلنظمات العادلية

كتب رمسية -الربيدااللكرتوين

عدد ادلخاطبات-عدد الكتب الرمسية

( )9-4ربديث
قواعد البيانات
االلكرتونية
بشكل دوري
كنظاـ
العمليات
والوقاية والقوى زيادة التوسع واالنتشار يف تقدمي اخلدمات
البشرية واآلليات الدفاع ادلدين ادلبنية على االحصائيات و
ادلعلومات الدقيقة كاحلوادث و العدد
السكاين وادلوقع اجلغرايف )
االطالع على افضل ادلمارسات العادلية
للوصوؿ اىل معايًن عادلية يف تقدمي
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اخلدمات (مثل زمن االستجابة  .زمن تلقي
البالغ  ,زمن الوصوؿ  ,زمن اصلاز اخلدمة
5

()5تلبيةاحتياجات 9-5الرد على
االستفسارات
فئات متلقي
اخلدمة دلعاجلة أىم والتعليقات والرد
القضايا وادلشاكل عليها عرب
منصات
اليت تواجههم
االتصاؿ
لالستفادة منها
يف تطوير خدمات
الدفاع ادلدين
كدراسات الرضى
وأنظمة الشكاوى
واالقرتاحات

6

()9-6مشاركة
الوزارات و
ادلؤسسات
احلكومية يف
عملية صنع
القرار فيما
خيص عقود
اخلدمات او
شراءادلستلزمات

()96-إدارة
عالقة الدفاع
ادلدين مع ادلوردين

-

يتم الرد من خالؿ منصة
خبدمتكم خالؿ  48ساعة
يتم التواصل من خالؿ صفحة
face book
توفًن خدمة الرد االلكرتوين
دراسات الرضى
دراسة الشكاوى السنوية
القضايا ادلطروحة يف اجملتمع من
خالؿ سلتلف وسائل االعالـ

يشارؾ مندوبٌن من ديواف احملاسبة ووزارةالصناعة و التجارة ووزارة ادلالية كأعضاء يف
جلنة عطاءات الدفاع ادلدين وذلم دور يف
صنع القرار

عدد الرسائل الربيد
االلكرتوين

احلماية الذاتية
ادارة العملياتادارة الدراسات و مستمراالحباث و التطوير
االدرات ادلعنيةبالرد

جلنة العطاءات

بشرية  ,اجهزة
حاسوب  ,انرتنت

بشرية
مالية

مستمر

اليت حيتاجها
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مجيع فئئات متلقي اخلدمة

 صفحة face bookادلوقع االلكرتوين للمديريةالعامة للدفاع ادلدين
الربيد االلكرتوين-اخلط الساخن

عدد االستشاراتعدد االطلبات(االستفسارات)
عدد الرسائل الربيدااللكرتوين

وزارة الصناعة و التجارة و التموينوزارة ادلالية-ديواف احملاسبة

كتب رمسية-ىواتف

-عدد االجتماعات
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تشارؾ الشركات و ادلؤسسات يف القطاع()2-6توقيع
االتفاقيات مع اخلاصفي تقدمي اخلدمات وتوفًن ادلستلزمات
شركاتومؤسسات اليت حيتاجها الدفاع ادلدين من خالؿ
القطاع اخلاص العطاءات اليت يتم طرحها
لتقدمي اخلدمات
وتوريد
ادلستلزمات اليت
حيتاجها الدفاع
ادلدين

جلنة العطاءات

مالية

مستمر

الشركات و ادلؤسسات اخلاصة

كتب رمسيةالربيد االلكرتوين-اذلاتف

عدد العطاءاتعدد ادلرسالت الرمسيةعدد الفاكساتعدد رسائل الربيدااللكرتوين

تقييم استراتيجية االتصاالت الخارجية :
 .9يتم تقييم العمل على تنفيذ اسرتاتيجيات االتصاؿ اخلارجية من خالؿ منوذج خطة تنفيذية و متابعة نسب االصلاز .
 .2االسرتاتيجية جهد بشري ال خيلو من االخطاء او اذلفوات اليت قد تكتشف عند التطبيق البداء اية مالحظات او اقرتاحات ناذبة .
 .3تدرس ادلالحظات و االقرتاحات دوريا من قبل ادارة الدراسات و االحباث و التطوير بالتعاوف مع ادارات االختصاص وترفع التوصيات اىل القيادة العليا.
 .4قياس رضى الفئات ادلستهدفة عن اداء ادوات االتصاؿ اخلارجية دلديرية الدفاع ادلدين من خالؿ االستبانة و نشر نتائجها و توصياهتا مع ادلتابعة .
 .5متابعة اعداد الشكاوى و الفرتة الزمنية حلل ىذه الشكاوى .
 .6قياس تفاعل اجلهات اخلارجية مع انشطة و فعاليات ادلديرية العامة للدفاع ادلدين و مدى استفادهتم من آليات االتصاؿ من خالؿ عدد الزوار للموقع  ,عدد
ادلقرتحات .
 .7قياس تطور اليات االتصاؿ ( عدد احملاضرات و الندوات  ,عدد النشرات  ,عدد االدييالت  ,عدد ادلخاطبات الرمسية ).
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