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االىداف

المخزعبد /العٌائد

الزٌعْوووخ ثبلخطوووخ خطووووووووووخ اطووووووووووززارغْخ
منشووٌرح ًمعلٌمووخ لكوول
ا طززارْغْخ
ا طزاف

طوووووومبد ممْووووووشح طوومبد رنب ظووْخ عدّوودح
للكلْوووووووخ عب ثووووووووخ للكلْخ
للطوووووووووووووووووووووووووووالة
ًالٌا دّن

مغبثيوووخ ا سموووبد ًحووووووودح مفعلوووووووخ إليارح
ا سمبد ًالكٌارس
ًالكٌارس

االنشطو

مظئٌلْخ الزنفْذ

 عمل طلظولخ جعوزاقاد كعمول
الكزْجوووووووووبد ًالمنشوووووووووٌراد
ًالملصوووووووو بد ًاللٌحووووووووبد
اإلعالنْخ ياخل ًخبرط الكلْخ
 نشووووز الخطووووخ االطووووززارغْخ
علوووووِ المٌقوووووع االلكززًنوووووَ
للكلْخ
 عموول نوودًاد لعووزي الز ّووخ
ًالزطووووووووووووبلخ ًا ىووووووووووووداف
االطووووووووززارغْخ ًطْبطووووووووبد
الكلْخ
 طلظوولخ ل ووبقاد جيارح الكلْووخ
ثأعضوووووبق ىْئوووووخ الزووووودرّض
لزحدّد طمبد ممْشح للكلْخ
 عمووول خطوووخ لزن ْوووذ الظووومبد
الم ززحخ
 رفعْل ثزنبمظ الطت الزّبضِ
رٌعْخ ا زاي الكلْخ ث ٌاعود ا مون
ًالظووووالمخ موووون خووووال ل وووووبقاد
مجبشزح
رٌسّوووع الووودلْل الخوووب ثٌحووودح
ايارح االسمووووبد ًالكووووٌارس علووووِ
أقظبل الكلْخ العلمْخ ًاإليارّخ
ًنشزه علِ مٌقع الكلْخ

 عمْد الكلْخ ًكْل الكلْخ لخدمخ المغزمعًرنمْخ الجْئخ
 ًكْل الكلْخ للزعلوْ ًشوئٌالطلجخ
 ًكْووووول الكلْوووووخ للدراطوووووبدالعلْب ًالجحش العلمِ
 أعضوووووبق زّووووو الزخطوووووْظاالطززارْغِ

ً عوووووووٌي الكزْجوووووووبد 2012/9
ًالمنشوووووووووووووووووووووٌراد
ًالملصوووووووووووووووووووووووو بد
ًاللٌحبد اإلعالنْخ
ً عووووووووووٌي الخطووووووووووخ
االطووووووززارغْخ علووووووِ
المٌقع
ً عووووووووووووٌي قبئمووووووووووووخ
ثبلحضووووووووووٌر وووووووووووِ
الندًاد

 عمْد الكلْخً -كالق الكلْخ

ًعوووٌي طووومبد رنب ظوووْخ 2012/6
ممْشح

2013/6

 موودّز ًحوودح جيارح ا سمووبد معز ووووووووخ  %70موووووووون 2012 /5أ ووووزاي الكلْووووخ ث ٌاعوووود
ًالكٌارسً ،الفزّ المعبً
ا من ًالظالمو
 موودّز ًحوودح جيارح ا سمووبد ًعوووٌي الووودلْل وووِ كووول 2012 /5أقظوووبل الكلْوووخ ً ،علوووِ
ًالكٌارسً ،الفزّ المعبً
 مووووودّز ًحووووودح ركنٌلٌعْوووووب مٌقع الكلْخالمعلٌمبد

2013 /4

----

2012 /7

2000

1

مؤشزاد النغبػ

الزكلفو

الجداّو

النيبّو
2012/12

5000

-----
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عموول ًرع عموول لزوودرّت ا ووزاي
الكلْووووخ علووووَ مٌاعيووووخ ا سمووووبد
ًالكٌارس
عموول محبكووبح لخطووخ االخووالق عنوود
حدًس حزّ ثبلزعبً مع الود ب
المدنِ
قْبيح للكلْخ رزجنوِ نموووووظ يّم زاطوووووِ وووووِ 
كووووووووز الزطووووووووٌّز الكلْخ ّشغع علِ جثوداق
ًالظووووووووعِ جلووووووووِ الزأُ ًحزّخ الن د
الزمْش




قْوووبياد أكبيّمْوووخ لووودّيب
ميبراد جيارّخ مزنٌعخ




اطووزطال رأُ أعضووبق ىْئووخ
الزوووووووووودرّض ً االيارّوووووووووووْن
ًالطالة ِ نمظ جيارح الكلْخ
ًال ْوووووبياد ا كبيّمْوووووخ مووووون
خال م بثالد ًاطزجْبنبد
رحلْوووول جحصووووبئِ الطووووزطال
الزأُ
رحدّد الزٌصْبد االسمخ ثنوبق
علِ الزحلْل
عزي الزٌصْبد علوِ جيارح
الكلْوووخ ًال ْوووبياد ا كبيّمْوووخ
الرخب اإلعزاقاد الالسمخ
رحدّوود االحزْبعووبد الزدرّجْووخ
لل ْووووووووبياد عوووووووون طزّوووووووو
الم بثالد ًاالطزجْبنبد
ًضوووع خطوووخ للزووودرّت ثنوووبق

 موودّز ًحوودح جيارح ا سمووبد روووووووودرّت  %50موووووووون 2012 /5أعضبق الكلْخ
ًالكٌارس
 رئووووووْض لغنووووووخ الزوووووودرّتثٌحوووووودح الغووووووٌيح ًالفزّوووووو
المعبً
 ًكْل الكلْخ لخدمخ المغزمع معز وووخ أعضوووبق الكلْوووخ 2012 /10يًرى أرنبق اإلخالق
ًرنمْخ الجْئخ
 زّ و ًحوودح جيارح ا سمووبدًالكٌارس
ً عوووووووووووٌي رحلْووووووووووول 2012/9
 مدّز ًحدح جيارح الغٌيحووووبق
 رئوووووْض لغنوووووخ االحصوجحصووووبئِ الطووووزطال
ووووو
ثٌحوووووودح الغووووووٌيح ًالفزّو
الزأُ
المعبً
ً عووووووووووووٌي قبئمووووووووووووخ
ثوووووووووووووووووووووووووبإلعزاقاد
الزصحْحْخ
ً عوووووووووٌي محبضوووووووووز
مغووووووووووبلض الكلْووووووووووخ
ًمغووووووبلض ا قظووووووبل
مضجووذ ثيووب المشووبركخ
الفعبلوووووخ ًارصوووووٌّذ
علِ ال زراراد
 رئووووووْض لغنووووووخ الزوووووودرّت ً عووٌي خطووخ لزوودرّت 2012/5ثٌحوووووودح الغووووووٌيح ًالفزّوووووو
ال ْووووبياد ا كبيّمْووووخ
المعبً
ًعٌي ملفوبد حضوٌر
الجزامظ الزدرّجْخ
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2013 /4

3000

2012 /12

----

2012/12

2000

2012/2

5000
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 حضووووٌر  %70موووون
ال ْووووبياد ا كبيّمْووووخ
للدًراد الزدرّجْخ

علِ االحزْبعبد
 رنفْذ ثزامظ خطخ الزدرّت
رنمْوووووخ ميوووووبراد عيوووووووبس جيارُ مؤىووووووول اطووزكمب ر برّزمزبثعووخ اإليارّووْن  -مدّز الكلْخ
ًكوووووو ق علووووووِ كب ووووووخ ل ْبص أصزالوٌرع الزدرّجْوخ علوَ  -مدّز شئٌ العبملْن
الغيبس اإليارُ
أيائي
مظزٌّبرو

رفعْووووول المعوووووبّْز
الغدّوووودح الخزْووووبر
ًرزقْووخ االيارّووْن
ًال ْوووووووووووووووووووووبياد

2012 /6

2013 /1

----

رحدّوووووووووووووووووووووووووووود يًرُ 2012 /6
رحدّووووود االحزْبعوووووبد الزدرّجْووووووخ  -مدّز الكلْخ
لالحزْبعووبد الزدرّجْووخ /
للعووووبملْن ثصووووٌرح يًرّووووخ عوووون  -مدّز شئٌ العبملْن
 رئْض لغنخ الزدرّت ثٌحودح 6شيٌرطزّ الم بثالد ًاالطزجْبنبد
الغٌيح ًالفزّ المعبً

2013 /1

2000

ًضووع خطووخ للزوودرّت ثنووبق علووِ مووودّز لغنوووخ الزووودرّت ثٌحووودح ًعوووووٌي خطوووووخ يًرّوووووخ 2013 /7
للزدرّت 6 /شيٌر
االحزْبعوووبد مووون ر برّزالمزبثعوووخ الغٌيح ًالفزّ المعبً
ًاالطز صبقاد

2013 /2

500

2013 /12

5000

مظزمز

-----

 رئْض لغنخ الزدرّت ثٌحودح ً عٌي ملفوبد حضوٌر 2013 /7رنفْذ ثزامظ خطخ الزدرّت
الغٌيح ًالفزّ المعبً
الجزامظ
 رحظوون ووِ الميووبراد
اإليارّوووخ ًالظووولٌك خ
ًالفنْخ
عيوووووووبس جيارُ مؤىووووووول عمل اخزجبر ًم بثالد قجل رعْْن  -عمْد الكلْخ
 المووٌيفْْن المعْْنووْن
حوودّضب ً ووب للمعووبّْز 2012/10
ًك ق مخزبر ثشفب ْخ اإليارّوووووْن الغووووودي ًالمزشوووووحْن  -مدّز الكلْخ
للمنبصت ال ْبيّخ
المعزمدح
 حوووووووووودّضَ الززقووووووووووَ
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مخزووووووووبرً
للمعبّْز

االيارّخ.
االرر وبق ثمظوزٌٍ عيووبس جيارُ راي عوون رنفْذ خطخ العمل المحديح من قجل  -عمْد الكلْخ
الزضووبق الووٌيْفَ الكبير الوٌيْفِ ًالجْئوخ ًالمنجض وووخ عووون يراطوووخ مظوووزٌٍ  -مدّز الكلْخ
الزضب الٌيْفَ
الٌيْفْخ
للمٌيفْن
 الزٌسّوووووع العوووووبي للمكب ووووو د
ًالحٌا ش
 رح ْ مجودأ الضوٌاة ًالع وبة
عنوود صووزف المْووشاد المبلْووخ
للعبملْن
 امووووداي المووووٌيفْن ثووووب عيشح
ًالزظيْالد الممكنخ
 ر وووووووع مظوووووووزٌٍ الزعبّوووووووخ
الصحْخ
 روووٌ ْز العمبلوووخ الكب ْوووخ لكووول
قظ أً ايارح.
رحظوووووووووون ووووووووووِ موووووٌاري مبلْوووووخ كب ْوووووخ  رشووووووووكْل زّوووووووو لزحدّوووووووود
المووووٌاري المبلْووووخ إلنغبس أىداف الكلْخ
اإلمكبنْوووووووووووبد المزبحوووووووووووخ ،
للكلْخ
ًمنبقشووووووخ كْفْووووووخ سّووووووبيح
مصوووبير الزمٌّووول الحبلْووووخ ً
مصبير أخزُ م ززحخ
 رطووٌّز ًيعوو الٌحووداد اد
الطبثع الخب
 االطووووووزفبيح موووووون امكبنْووووووبد
ثبلكلْوووخ رووودع الزمٌّووول مضووول
ًحوووودح الفْوووودٌّ كووووٌنفزانض

ً ووووووووب

ً عووووٌي ًصووووبئ رجووووْن 2012/7
المْووووووشاد المبيّووووووخ،
ًثْووووووووووب ثأطووووووووووجبة
رفبًريب

ً عووووووووٌي رظوووووووويْالد 2012/10
كب ْخ للعمل
 رضوووووبق  %70عووووون
2012/10
الزعبّخ الصحْخ
ً عٌي عودي مالئو وِ
رٌسّوووع أعجوووبق العمووول 2012/10
ثبإلياراد المخزلفخ
س ّووووووووووووووووووووبيح 2012/5
 عمْد الكلْخالمغزمع
لخدمخ
الكلْخ
 ًكْلالمووووووووووووووووٌاري
ًرنمْخ الجْئخ
ثنظوووجخ %40
عووووووون العوووووووبل
المبضِ
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مظزمز

2013/6

200000

2013/6
2013/8
2012/6

------
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رفبعوول الكلْووخ مووع خطووخ ًمعزموودح ًمفعلووخ
لخدمخ المغزموع ًرنمْوخ
المغزمع
الجْئخ.





رٌعْوووخ ثأنشوووطخ خدموووخ 
المغزمع ًرنمْخ الجْئخ



ًًحووووووودح الزعلوووووووْ الطجوووووووِ
المظوووزمز ًًحووودح االحصوووبق
الجحضِ
رعشّووش الزفبعوول مووع المغزمووع
المدنِ ًرعب ا عموب لودع
الكلْخ
رشوووووكْل زّووووو عمووووول مووووون
أعضووووووبق ىْئووووووخ الزوووووودرّض
ثبلكلْووخ لٌضووع خطووخ حدّضووخ
لخدموووووخ المغزموووووع ًرنمْوووووخ
الجْئوووخ ثنوووبق علوووَ الدراطوووخ
المظج خ ًلٌّوبد احزْبعوبد
المغزمع المحْظ.
رٌصْوو ًاعزمووبي الخطووخ موون
مغلض الكلْخ.
جعوووال الخطوووخ علوووِ علوووِ
المٌقع االلكززًنَ للكلْخ
عمل طلظولخ جعوزاقاد كعمول
الكزْجوووووووووبد ًالمنشوووووووووٌراد
ًالملصوووووووو بد ًاللٌحووووووووبد
اإلعالنْخ ياخل ًخبرط الكلْخ
نشز أنشوطخ خدموخ المغزموع
ًرنمْووخ الجْئووخ علووِ المٌقووع
االلكززًنَ للكلْخ
عمل ندًاد للزٌعْخ ثأنشوطخ
خدمخ المغزمع ًرنمْخ الجْئخ

 ًكْل الكلْخ لخدمخ المغزمع خطووووخ طوووونٌّخ حدّضووووخ 2012/5ًمعزموووووووووودح لخدمووووووووووخ
ًرنمْخ الجْئخ
 أعضوووووووبق لغنوووووووخ خدموووووووخ المغزمع ًرنمْخ الجْئوخ،ًمعلنخ
المغزمع ًرنمْخ الجْئخ

 ًكْل الكلْخ لخدمخ المغزمعًرنمْخ الجْئخ
 أعضوووووووبق لغنوووووووخ خدموووووووخالمغزمع ًرنمْخ الجْئخ
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ً عوووووووٌي الكزْجوووووووبد 2012/9
ًالمنشوووووووووووووووووووووٌراد
ًالملصوووووووووووووووووووووووو بد
ًاللٌحبد اإلعالنْخ
ً عووووووووووووٌي قبئمووووووووووووخ
ثبلحضووووووووووٌر وووووووووووِ
الندًاد
 معز ووووووووخ أطووووووووزاف
المغزموووووووع المووووووودنِ
ثأنشطخ الكلْخ

2012/6

مظزمز

------

5000
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مشووووووووبركخ االطووووووووزاف
المغزمعْوووووووووووووخ وووووووووووووَ
اعزمبعوووووووبد مغوووووووبلض
ًلغوووووووووووووب الكلْوووووووووووووخ
ًأنشطزيب المخزلفخ

االعووزاقاد الزصووحْحْخ
الم ززحوووخ موووون اللغنووووخ
المشووكلخ لمزبثعووخ عموول
ال ٌا ل مفعلخ

رحظْن جيارح نظو
الغٌيح

كوووول ا طووووزاف المعنْووووخ
المظوووزفْدح علوووِ علووو
ثنزبئظ الز ٌّ الذارِ

 م ووووبثالد ًرٌعْووووو خطبثووووبد
رشووغْع االطووزاف المغزمعْووخ
اد الصلخ ثبلكلْخ للمشوبركخ
َ اعزمبعبد مغبلض ًلغب
الكلْوووخ ًأنشوووطزيب المخزلفوووخ
عووووووون طزّووووووو الم وووووووبثالد
الشخصْخ ًالخطبثبد ًشزػ
أىمْخ يًرى .
 رٌسّع ا طزاف الظبث خ علَ
لغوووب الكلْوووخ حظوووت الحبعوووخ
للمشبركخ َ اعزمبعبريب.
 اعزمووووب اللغنووووخ المخزصووووخ
ًًضوووووووووع خطوووووووووخ لزنفْوووووووووذ
االعوووزاقاد الم ززحوووخ ثنوووبق
علِ االطز صبق ًًضع آلْوخ
لمزبثعخ رنفْذىب
 عموووووول اطووووووزجْبنبد يًرّووووووخ
ل ْبص رضب المغزمع المودنِ
عوون أياق الكلْووخ ووِ ال ٌا وول
ًخدمخ المغزمع
منبقشخ نزبئظ الز ٌّ ع د نودًاد
منبقشووووخ نزووووبئظ الز ووووٌّ الووووذارِ
لوواياق الكلووِ للمؤطظووخ ثحضووٌر
ًمشووووبركخ كوووول موووون :ال ْووووبياد
ا كبيّمْخ ًاإليارّخ  -عْنبد مون
أعضبق ىْئخ الزدرّض ًاإليارّْن
ًالطووووووالة  -أعضووووووبق اليْئووووووبد

 عمْد الكلْخ ًكْل الكلْخ لخدمخ المغزمعًرنمْخ الجْئخ
 ًكْل الكلْخ للزعلوْ ًشوئٌالطلجخ
 ًكْووووول الكلْوووووخ للدراطوووووبدالعلْب ًالجحش العلمِ

ً عووووووووووٌي أطوووووووووومبق 2012/6
ا طوووزاف المغزمعْوووخ
المشوووووووووووبركخ وووووووووووَ
محبضوووووووز مغوووووووبلض
الكلْوووووخ ًاعزمبعوووووبد
اللغب المخزلفخ

2012/12

----

 ًكْل الكلْخ لخدمخ المغزمعًرنمْخ الجْئخ
 أعضووووبق اللغنووووخ المشووووكلخلمزبثعخ عمل ال ٌا ل.

ً عووٌي خطووخ رحظووْن 2012/5
لعمل ال ٌا ل
ً عٌي رحلْل احصبئِ
ّجوووْن رضوووب المغزموووع 2012/10
المدنِ عن ال ٌا ل

2012/6

3000

 مدّز ًحدح الغٌيح رئْض لغنخ الز وٌّ الوذارِثٌحوووووودح الغووووووٌيح ًالفزّوووووو
المعبً

ً عووووووووووووٌي قبئمووووووووووووخ 2012/5
ثبلحضووووووووووٌر وووووووووووِ
الندًاد
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خطة التحسين لمحور القدرة المؤسسية

المظزفْدح ًا طوزاف المغزمعْوخ
اد العالقخ
مخصصبد مبلْوخ كبقْوخ اعزمووب مغلووض جيارح الغووٌيح ً  -عمْد الكلْخ
مووودّز المٌاسنوووخ لدراطوووخ كْفْوووخ  -مغلض الكلْخ
لٌحدح الغٌيح
رخصوووووووْي مْشانْوووووووخ طووووووونٌّخ
للٌحووووووودحً ،ر ووووووودّ م ززحوووووووبد
كزخصوووووْي نظوووووجخ مووووون يخووووول
الٌحداد اد الطبثع الخب
منبقشوووخ الم ززحوووبد وووِ مغلوووض
الكلْخ
اعزمبي ال زار ًالمٌاسنخ
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ًعوووووووٌي مخصصوووووووبد 2012/5
مبلْخ لٌحدح الغٌيح

2012/12

