مشروع بحث وثلييم
مساكن الحاالت الاجتماعية ومحدودي الدخل


وصف املشروع:

حعِؾ العذًذ مً العائالث الفقيرة و روي الذخل املحذود في ظشوف ظكً ـعبت هدُجت عذم قذستها على جحعين معاكنها
وهظشا للظشوف الفعبت التي ًخعشك لها قىاع غضة مً حفاس وقلت الامكاهاث .وحُث أن وصاسة الاؼغال العامت والاظكان هي
الجهت الحكىمُت املخخفت بمخابعت جحعين ظشوف العكً للعائالث الفلعىُيُت فقذ جلقذ على مذي العىىاث الخمغ
املالُت الاف الىلباث مً املىاوىين ما بين ولباث مأوي أو بىاء أو جشمُم .وعلُه مع بذاًت ظىت  ,2012قشسث الىصاسة البذء
باحشاء عملُت بحث وجقُُم ؼامل لجمُع الحاالث املخقذمت بىلباث لذيها والبالغ عذدها  40500ولب.
ًخم خالل املؽشوع احشاءا صٍاساث مُذاهُت مً قبل فشق بحث مخخفت ًخكىن كل فشٍق مً ثالثت باحثين ( باحث احخماعي+
باحث فني (مهىذط) +اداسي) حُث جم جىفير العاملين لمً مؽشوع الدؽغُل املؤقذ املمىل مً دولت قىش والزي ًخم اداسجه
مً قبل بشهامج الامم املخحذة الاهمائي ( )UNDPوالفىذوق الفلعىُني للدؽغُل .وٍقىم الباحث الاحخماعي في فشٍق البحث
باحشاء جقُُم احخماعي للحاالث التي ًخم صٍاستها وٍخم احشاء الخقُُم الفني لحالت املنزل وجحذًذ هىعُت الخذخل مً خالل الباحث
الفني ( مهىذط) وَعمل الاداسي على جيعُق الضٍاساث وجذوًٍ البُاهاث وأخز الفىس للمنزل خالل الضٍاسة.
ًخم ادخال بُاهاث البحث الكتروهُا على همارج بحث احخماعي وفني معذة على احهضة جابلذ جم جىفيرها لمً املؽشوع وٍخم
جحمُل بُاهاث البحث على ظيرفش خاؿ ًدبع لبرهامج الامم املخحذة الاهمائي ( )UNDPوجمخلك وصاسة الاؼغال فقي ـالحُت
الىـىل للبُاهاث املحملت على العيرفش.


اهداف املشروع:

 الهدف الرئيس ي :اعذاد قاعذة بُاهاث مخكاملت جخعلق بالخقُُم الفني والاحخماعي للمىاوىين املخقذمين بىلباث لترمُم
او اعادة بىاء مىاصلهم في قىاع غضة بما ًمكً الحكىمت مً الىـىل إلى مىهجُت واضحت للخذخل لخحعين ظشوفهم.

 الاهداف الفرعية:
-1
-2
-3
-4



حعلُي المىء على مؽكلت معاكً الفقشاء ومحذودي الذخل والظشوف املعِؽُت للعائالث املقُمت فيها.
اعخماد الُت مىحذة للخعامل مع ولباث الترمُم والبىاء املقذمت للىصاسة .
جحذًذ ظُاظاث و أولىٍاث الخذخل للحاالث الاحخماعُت ومحذودي الذخل التي حعِؾ في معاكً غير مالئمت.
حعمُم هخائج البحث على الجهاث املمىلت والعاملت في مجال جحعين املعاكً المكاهُت حلب الخمىٍل الالصم.

شركاء املشروع:
-

دولت قىش
بشهامج ألامم املخحذة الاهمائي
الفىذوق الفلعىُني للدؽغُل
املجلغ النروٍجي لالحئين
وصاسة العمل الفلعىُيُت



وصاسة الؽؤون الاحخماعُت.

خطة العمل:

ًخم العمل في املؽشوع بىاء على خىت مخكاملت جم الخىافق عليها داخل الىصاسة و جخلخق في الىقاه الخالُت:
 -1ثجميع الطلبات اللديمة :حُث جم ججمُع حمُع الىلباث املقذمت مً املىاوىين لذي الىصاسة خالل العىىاث
الخمغ املالُت.
 -2ثلديم طلبات جديدة :جم فخح الباب للمىاوً للخقذم بىلباث حذًذة حفاظا على حقىق مً لم ًخقذمىا بالىلباث
حُث جم فخح باب الدسجُل بذءا مً ؼهش  2012/2حتى نهاًت ؼهش .2012/4
 -3الاعداد والتجهيز لعملية البحث امليداوي :وجم العمل في هزه املشحلت بؽكل مخىاصي لخجهيز بُاهاث البحث
املُذاوي وججهيز الاحخُاحاث اللىحعدُت والفىُت الالصمت لعملُت البحث:
 ثجهيزبياهات البحث :وحؽمل هزه املشحلت جذقُق وجففُت حمُع الىلباث وفحق الاهخفاع لها او غير املعخحقينلالدساج لمً مؽشوع البحث واعذاد قىائم نهائُت للبحث.
 التجهيزات الفىية واللوجستية :حُث جم خالل هزه املشحلت ججهيز اظخماسة البحث وبشمجتها على احهضة الخابلذوالخيعُق مع ـىذوق الدؽغُل لخىفير وىاقم البحث الالصمت وجىصَعهم على املحافظاث وجخففاتهم بجاهب جحذًذ
الاحخُاحاث مً الاجفاالث واملىاـالث.
 -4البحث امليداوي :جم حؽكُل عذد مً الفشق في كل محافظت بىاء على ما جىفش مً خشٍجين للعمل في كل محافظت
حُث ًخكىن فشٍق البحث الىاحذ مً ثالثت باحثين ( باحث احخماعي+مهىذط (باحث فني) +اداسي) بمجمىع  22فشقت
مىصعت على حمُع املذًشٍاث الخابعت للىصاسة .
 -5التدكيم النهائي :وهى عملُت جذقُق لىخائج البحث ومشاحعت ؼاملت للبُاهاث الخىقُي والخأكذ مً الاظخحقاق
وجشجِب الكؽىف الفادسة مً عملُت البحث.
ثفاصيل فرق البحث العاملة في املشروع
الفــرق
عدد العاملين
املحافظـة
عــدد ِ
15
5
محافظت غضة
15
5
محافظت الؽمال
12
6
محافظت الىظىى
12
4
محافظت خاهُىوغ
24
2
محافظت سفح
88
28
إلاجمالـي



الجدول الزمني :
ًبذأ املؽشوع مع بذء اظخقبال ولباث املىاوىين والتي جبذأ بخاسٍخ  2012-02-10وٍيخهي باهتهاء عملُت البحث املُذاوي
واملخىقع اهتهاءها نهاًت ظىت  ,2012حعب الجذول الضمني أدهاه:
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ثجميع الطلبات اللديمة
ثلديم طلبات جديدة
الاعداد والتجهيزلعملية البحث
امليداوي
البحث امليداوي
التدكيم النهائي

دٌعمبر

م

املرحلة

هيكلية فريم املشروع:
ٌعخمذ املؽشوع على فشٍق عمل مخكامل ًبذأ مً الاداسة العلُا للىصاسة الى فشق العمل العاملت في املُذان الحشاء عملُت البحث
كما هى مىضح في سظم الهُكلُت املشفق ,كالخالي:

أوال :اللجىة التوجيهية
جخكىن اللجىت الخىحيهُت مً وكُل الىصاسة واملذًش العام لالداسة العامت لالظكان الخعاووي و هائب مذًش عام ؼؤون املحافظاث
وميعق املؽشوع (م.عبذ الشحمً عُاػ) وجخىلى اللجىت املهام الشئِعُت الخالُت:
 .1جىفير الذعم الفني والاداسي للمؽشوع.
 .2دساظت وجحذًذ واعخماد محذداث ومعاًير العمل خالل مشاحل املؽشوع املخخلفت.
 .3مخابعت الخىي الضمىُت وجقاسٍش العمل في املؽشوع.
 .4جزلُل العقباث خالل عمل املؽشوع.

ثاهيا :ادارة املشروع
جخكىن اداسة املؽشوع مً ميعق املؽشوع ( م.عبذ الشحمً عُاػ) وامليعقين املُذاهُين مً الاظكان الخعاووي ومذساء
املحافظاث وجخىلى اداسة املؽشوع املهام الخالُت:
 .1اعخماد قىائم البحث وهخائج الضٍاساث املبذاهُت.
 .2اعذاد واعخماد خىي الضٍاساث املبذاهُت.
 .3جذقُق و مشاحعت هخائج البحث املُذاوي .
 .4مخابعت وحل اؼكالُاث العمل املُذاوي.
 .5احشاء صٍاساث مُذاهُت عؽىائُت لعُىاث مً صٍاساث الباحثين.

ثالثا :فرق العمل امليداوي
جخىلى فشق العمل املُذاهُت القُام بضٍاساث مُذاهُت حعب القىائم املىقحت واحشاء عملُت جقُُم احخماعي وفني حعب الىمارج
املعخمذة للخقُُم وٍخكىن كل فشٍق عمل مُذاوي مً ثالثت أعماء ( مهىذط+باحث احخماعي+اداسي) بحُث ًقىم املهىذط
بعملُت جقُُم فني هىذس ي ملنزل املىاوً وٍخىلى الباحث الاحخماعي الخقُُم الاحخماعي وٍقىم الاداسي بخيعُق مهام الفشٍق
وسفع جقاسٍش عمل دوسٍت باهجاصاث الفشٍق.

جخىلى فشق البحث العاملت في مقش الىصاسة عملُت املخابعت لعير عملُت البحث ومشاحعت وجذقُق هخائج البحث في كافت املحافظاث
ومعاعذة الفشق ألاخشي في بعن املحافظاث في حالت الحاحت لها إلحشاء صٍاساث مُذاهُت.


لافاق املستلبلية:

مع الاهتهاء مً حمُع مشاحل املؽشوع ,فئن الىصاسة جخىقع الخشوج ببُاهاث مهمت حذا ًمكً الاعخماد عليها بؽكل كبير في جحعين
ظشوف العكً وهىعُت املعاكً في قىاع غضة مً خالل الخالي:
 .1احشاء حلعاث مخعذدة مع الجهاث العاملت في جحعين معخىي العكً في قىاع غضة لىلع محذداث ومعاًير مىحذة
للخذخل للحاالث املقشس الخذخل لها.
 .2ولع خىت مخكاملت مع الجهاث الحكىمُت ألاخشي والؽشكاء الاخشون لىلع حلىل عملُت جلبي هىعُت الحاحت للمعاكً
حعب هخائج البحث.
 .3العمل على جأظِغ ـىذوق مالي واداسي مخخق بمؽاسَع جحعين معخىي العكً.
 .4اعذاد دلُل مخكامل بيخائج البحث وعشله على املؤظعاث العاملت في جحعين معخىي العكً في قىاع غضة المكاهُت
اظخجالب جمىٍل ملؽاسَع حذًذة.

