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 نشاطات  المكتب  اإلق ليمي للشبكة  الدولية  للمرأة  في اإلدارة  المحلية  الجيدة
 "الجيدة  للمرأة فياإلدارةالمحليةالعربية  "الشبكة اإلق ليمية   

 أمانة عمان الكبرى /عمان   _ األردن
 

 -تمهيد:

 

 تعريفات
اتبنةثقوو   وو   WIN-Metropolisهووأ د ووم اتب اتووي اة ليبيوو  تلوووة   اتمأتيوو  تلبووردم لوو  اةمارم اتب ليوو  ات يوومم  المكتبباإلاليميمبب  
أبقراتوووة    نووما يالوو  اتب تووي اة ليبوو  مأو اتووورل افأيوول أوووباو دلريقيووا اتعرةيوو  أهووأ بيت ووا  لوو  دبانوو  هيئوو  اتبترأةووأتي  

 ايم اتوة   اة ليبي  اتعرةي  تلبردم ل  اةمارم اتب لي  ات يمم.أيقأم ةعبله ت ت 4002 با  ات ةرى بنذ دأاخر 
 

مارتها  مأمها افيايي  تت م ةلميات دخرى لمتروبوليس إل اتبم  ات ةيرم اتت  يزيم تعمام ي انها    اتبليأ  أتخلت ل  تلأرها أا 
.بثو  با   

 

بةووامرم شنوووام اتب تووي  4002أ توو   4002ذ  بووا  ات ةوورى بنوو  : تأتووت اتووم تأرم هيووام  لبووات   ووأ ب لوو  دبانووممثمبباإلالكبببكا
ثووم تأتووت تبثيووو اتب تووي اتيوويمم يووابي   WIN-Metropolisاة ليبوو  أتبثيلووه توومى اتوووة   اتمأتيوو  تلبووردم لوو  اةمارم اتب ليوو  ات يوومم

 .4002ي ر اتيلفيت  أذتك بنذ  ام 
إل

 4002افيوتاذم درأى ةلقور بنوذ  ليبوا تأتوت شمارتهوا  4014: تتأت  اتييمم بناو اتعةوماتتت شمارم اتووة   بنوذ الكبكاإلاليميمياإلمديرةإل
 . 4011أ ت  

 

اتتو  ةاتووة   أ   ةتعةئ  ايتبارم اتع أي  اتخاص رم  أاتمأو اتعرةي  اتتت  ُ ب   أات اتوة  : هم   أات اتب ات  اتةلمي  ل  اف
اتخاصوو  ةاتب تووي اة ليبوو   ووب  بأ ووا دبانوو   بووا   صووف  م ةاتفووا   أاتةريووم اةت ترأنوو  أات لوويه  يووأا  ببهووا اتب تووي اة ليبوو 

 .ات ةرى
 

 بعات  اتبهنم  ن او ات ميم  4002أ ت   1221 بنذأمينإلعمان 
  لأل  اتبهنم   بر اتبعان .  4002بنذ 
إل

إل-النكاطاتإلالتالياإلإل إل4002منذإلتأسيسهإلعامإلإل م ييملنفذإلالمكتاإلا
إل

  إلإل4002خاللإلعامإل-أ
 

 شنوام  ا مم ةيانات. .1

نظرا فهبي  ةنك اتبعلأبات اتخوا  ةواتبردم لو  اةمارم اتب ليو  ات يوممأ توم د ومام  ا ومم ةيانوات تهوذم  اتاايو  بو  
 تلوة  أتم ت بينه ل  اتصف   االت ترأني  اتخاص  ةأبان   با  ات ةرى . ت ترأني شختو نبأذج   أي  

أاتصوعأةات  با اتع أات تلتعور   لو  دأتأيواته   ا مم اتةيانات هذم هأ اتتأاصو اتبيتبر  لبا د  اتهم  ب 
 .ار   اتفا ل  ل  اتب ات  اتب لي ب  اتبو تأ ا ةرابج تأ ي  أتمريي تتب ينه اتت  يأا هنها 
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إل إل4002خاللإلعامإل-ا
 
 ."اتبردم ل  اتب ات  اتب لي  أافهما  اتتنبأي  تألتفي  اتثاتث "نمأم. 4

 دبان   با  ات ةرى.02/02/4002

 

ةر ايو  صوا ة  نظم اتب تي اة ليب  نمأم ةعنأا  "اتبردم لو  اتب وات  اتب ليو  أافهوما  اتتنبأيو  تألتفيو  اتثاتثو " 
 أب  دهما  اتنمأم :تع أات اتب ات  اتةلمي  ل  افرم   أأذتكاتيبأ اتبل   افبيرم ةيب 

 اةمارم اتب لي  ات يمم.اتتعري  ةاتوة   اتمأتي  تلبردم ل   -
 .   UNDPةرنابج اةنبائ  تألبم اتبت مماتاتتنبأي  تألتفي  اتثاتث  اتبعتبمم ب   ةو   اتتعري  ةافهما -

بوووار     ووأات اتب ووات  اتةلميوو  لوو  اة اةوو   لوو  افيووئل  اتتوو  لاتةووت اتوووة   اتمأتيوو  اة اةوو   ليهووا  -
 .11/2/4002ةتاريخ تبنا وتها ل  اال تباع اتذي  قم ل  ةرتي  

 
 
 
 
 

 
 .نمأم "اتبردم ل  اتب ات  اتب لي  أافهما  اتتنبأي  تألتفي  اتثاتث ". 1 
 دبان   با  ات ةرى 02/02/4002 
 

أذتووك تبأظفووات دبانوو  "تألتفيوو  اتثاتثوو اتبووردم لوو  اتب ووات  اتب ليوو  أافهووما  اتتنبأيوو  نوومأم ةعنووأا  " قووم اتب تووي 
 أب  دهما  اتنمأم:  با  ات ةرى .

 اتتعري  ةاتوة   اتمأتي  تلبردم ل  اةمارم اتب لي  ات يمم. -
 .UNDPاتتعري  ةافهما  اتتنبأي  تألتفي  اتثاتث  ب   ةو اتةرنابج اةنبائ  تألبم اتبت مم -

 
  METROPOLIS.اتبؤتبر اتينأي تلو.2

 ةرتي   11/02/4002
 

أاتنوووالات اتتوو   ووام ةعوورا االن ووازات أ ابووت  METROPOLISتووو ياتبووؤتبر اتيوونأ لوو  اتوووة   ببثل  وووار ت
أخاص  ليبوا يتعلول ةواتتعري  ةافهوما  اتتنبأيو  تألتفيو  اتثاتثو  ت وو بو    وأات اتب وات   اة ليب  ةها اتب تي
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اتت رةو  افأتو  بو  نأ هوا ت رةو  اتب توي اة ليبو   ا تةورتأ وم أاتةلمي  ل  افرم  أبأظفات دبانو   بوا  ات ةرى
أ اتتنبأيو  تألتفيو  اتثاتثو  أات نومر  لو  بيوتأى اةمارم اتب ليو  ات يوممبيتأى اتعاتم ترةلها بوا ةوي  افهوما    ل 

ا تبوومت لوو  اة اةووو   لوو  افيووئل   لوو  بوووار     ووأات اتب ووات  اتةلميووو  ببثلوو  اتوووة   دنبوو   يوو  أ ووذتك 
 اتب لي  ت قيقًا تبةمد ات ا بي  اترويمم.

 
 .ات ابع  اتعرةي اتبوار   ةبؤتبر .2

 اتقاهرم41-42/2/4002
 
اتتنبأيو  تألتفيو  اتثاتثو  ن وأ "اتتعري  ةافهوما  وليبا يتعلل ة اتب تي اة ليب ةعرا ت رة  ببثل  اتوة    ابت  

/اتب تووي اة ليبوو   اتووذي نظبتووه ات ابعوو  اتعرةيوو  بووا ةرنووابج افبووم اتبت وومم اةنبووائ لوو  اال تبوواع " 4002 اتعووام
 أب تي ييايات اتتنبي  ل  اتقاهرم.تلمأو اتعرةي 

 
 .تيلم أثيق  اتبردم اتعاتبي  تإلنياني .2
 بر ز ات يي  اتثقال  2/1/4002
 

بووردم لوو  شت ووام ات بعيووات ةاتتعوواأ  بووا ت نوو  اتا تفووااًل دبووي   بووا  ات ةر بعووات  أةر ايوو  اة ليبوو   نظووم اتب تووي
اتبوردم اتعاتبيو  تإلنيواني  أاتتو  ت وبنت خبو   ويم هو : اتبيواأامأات ري أ اتعماتو أ اتت واب  تيولم أثيقو  اتخيري  ت

 أاتيتم. أ م   ر اال تفاو اتبذ أر افبي  اتبيا م تل ابع  اتعرةي  اتييمم ناني  ةا ير  ي  دتقت  لب .
 
 
 
 
 

 دبي   با  أبأظفات افبان .  اتلقام ات أاري با ةي  بعات .2
 دبان   با  ات ةرى 11/01/4002
 
بأظفوو  بوو   120اتلقووام ات ووأاري افأو بووا بعووات  دبووي   بووا  ات ةوورى   وورته  ووأات   اة ليبوو  نظووم اتب تووي 

اتوذي أزع  لو  بوومرام   بختلو  بنوالل أمأائور افبانو  أ وم توم لو  ات وزم افأو بو  اتلقوام  ورا نتوائج االيوتةيا
يوولةيات أثتثو  شي اةيوات تلبأظفووات اتعوابتت لوو  افبانو  أبنا وووتها.أ م بنوالل أمأائور افبانوو   وأو دهووم ثتثو  

 ثم تتاةا ات أار با بعات  افبي  ل  بختل  اتق ايا اتبلرأ   ب   ةو اتبأظفات. ببثل  اتوة   دمارت اتلقام 
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أرأ  وذتك توم أنتي   تذتك اتلقام تبت بعات    ثيور بو  اتق وايا بنهوا اتتوأبي  اتصو   أاتةعثوات أنيرهوا بو  افبو
 ترليا  مم ب  اتبأظفات. 

 
 .أ ا اتخل  اتخبيي  تلوة   اتمأتي .1

  نما  -بأنتلاير 4002 انأ  افأو 
 

بوو   يوو  ل  بنا ووو  أتعووميو اتخلوو  اتخبيووي  تلووة   اتمأتيوو  تلبووردم لوو  اتب ووات  اتب ليوو  ببثلوو  اتوووة  ووار ت 
 اتخا  ةاتوة  . LOGOأ أتم ش رار اتخل  أاو 4010-4002افهما  أاتبواريا تلينأات 

 
 اتبوار   ةبؤتبر "رؤيام اتةلميات أ باي  اتةيئ ".. 2
 

اتفتوورم ل  اتبووؤتبر اتوومأت  ةعنووأا  "رؤيوام اتةلووميات أ بايوو  اتةيئوو  "اتووذي توزاب   قوومم لوو  نفوو  ببثل  اتوووة  ووار ت
أ قووم لوو  بأنتلاير/ نووماأ أذتووك ةبأ ووي م ووأم تلقتهووا  تلبووردم   تلوووة   اتمأتيوو  نأ وووت أد وورت اتخلوو  اتخبيووي ياتووذ

 ب  هيئ  افبم اتبت مم أاتوة   اتمأتي   ت  أر اتبؤتبر ة لف  بالام  ابل  . ببثل  اتوة  
 
إل إلإل4002خاللإلعامإل-ج
 

 اتتوةيك با   أات اتب ات  اتةلمي  ل  اتيب .  .10
 اتيب 2-14/02/4002
 

 - ي : ميمم نوالات ايتالت  زم بنها تلقيام ةشت  اتيب   خاص  ةزيارم  ببثل  اتوة   ابت 
  يو  لو  صونعام اتيويمم لالبو  ووؤأ  اتبوردم لو  اتب وات  اتب ليو  لو  أزارم اةمارم اتب ل ةبيوئأت االتتقامتم

تلأيرهووا .ةاة ووال  شتوو  اتتعريوو  ةاتوووة    لوو  أ ووا اتنيووام لوو  هووذم اتب ووات  أيووةو اتتعوور  تووم أ أرياتخلوو
 اتب تووووي اة ليبوووو  تلوووووة  تفووووال  لوووو  دل ووووو أيووووائو اتتأاصووووو أاتتعوووواأ  بووووا أتزأيوووومها ةاتأثووووائل اتتزبوووو  أ أاة

 .بيتقةتً 

 

  ةع ووأات اتب ووات  اتب ليوو  لوو  بمينوو  تعووزأ  يوو  تووم اتتعريوو  ةاتوووة   أدهوومالها أنوووالاتها  االتتقووام بووا تووم
تفال  ل  دل و اتيةو تلتعاأ  اتبيتقةل  .  با تم اتتعور   لو  نووالاته  لو  اتب وات  أخاصو  بوا يتعلول أاة

 بهأريو  لو  االنتخاةوات اتقامبو  أاتتو  يوت ري  لو  بيوتأى اتاتبنتخةوات زيامم  مم اتع أات ةات هأم اتبةذأت  ت
 ةاتوة   .أ با تم تزأيمه  ةاتأثائل اتخاص  4002 امل  وهر ديلأو )يةتبةر(ب  
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  تووم االتصوواو ةع ووأم اتب لوو  لوو  بمينووو  ات ميوومم هاتفيووا توونف  اتاوورا نظووورا تتعووذر اتلقووام ةهووا توومى زيارتهوووا
 تظرأ  خاص  ةها أ أ م تم اتتعري  ةاتوة   أدهمالها أيةو اتتعاأ  اتبيتقةل  .تلبمين 

 
 نمأم ةعنأا : " اتعن  افيريأ  قائل أآتيات اتبأا ه ".. 11

 بر ز ات يي  اتثقال  4002 /01/02اتيةت 
 

نظم اتب تي اة ليبينمأم ةعنأا  " اتعن  افيريأ  قائل أآتيات اتبأا هو " ةبووار   اتعميوم بو  اتبهتبوي  ةق وايا 
أيووذ ر ا  هووذم اتنوومأم  ووامت ةنوواًم  لوو  للووي بأظفووات دبانوو  اتعنوو  افيووري أات بايوو  اتريووبي  تلنيووام أافلفاو.

 ياةق . با  ات ةرى ب  ختو تقامات 
ةبخالةووو  رئوووي  اتبر وووز اتوووألن  ت قوووأل  ببثلووو  اتووووة  أخر وووت اتنووومأم ةب بأ ووو  هابووو  بووو  اتتأصووويات أ ابوووت 

اةنيووووا  ةوووووأنهاأأ ذتك خالةوووووت يأبهووووا بعووووات  أزيووووور اتترةيوووو  أاتتعلووووويم أاتتعلوووويم اتعووووات  أبعوووووات  أزيوووور اتتنبيووووو  
 اتبردم أافيرم ةو و  ام.اال تبا ي  تبا تهذم اتبؤييات ب  مأر ل  ات م ب   رائم اتعن   م 

 
 
 
 
 

 
 "اتبوار   اتنيائي  ل  اتةرتبانات اتعرةي ". اتبوار   ل  اتبلتق  اتعرة 12
 افرم   – با    11-14/2/4002

ةتنيوويي بوو  اتب تووي اة ليبوو  وووار ت  وومم بوو    ووأات اتوووة   بوو  اتب ووات  اتب ليوو  لوو  افرم  لوو  اتبلتقوو  
اتةرتبانووات اتعرةيوو " اتووذي  قوومم االت ووام اتنيووائ  افرمنوو  أ انووت دبانوو   بووا  بوو  اتعرةوو  "اتبوووار   اتنيووائي  لوو  

 اتما بي  تلبؤتبر.
 

 ا تباع بائمم بيتميرم.. 13
 دبان   با  ات ةرى 11/10/4002افرةعام

 

أ ةبووووار    يوووامات نيوووائي  بتبيوووزم ببثلووو  تب بأ ووو  بووو  ببثلووو  اتووووة   ةرئايووو  توووم  قوووم ا تبووواع بائووومم بيوووتميرم 
يم أا وا اتبوردم لو  اةمارم اتب ليو   لو  اتبيوتأى اتوألن  أبمينو   بوا  ات ةورى يواتقلا ات اتهاب  ل  اتب تبا تتق

  . 
 اتعبو ةعنأا  تلبنظبي  تأرو   اال تباعأذتك ةهم  تقميم نتائج 

Global Leader ship Initiative on Gender Equality in cities 
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 ببثلوو أاتتوو  م يووت تهووا  11/2002-13أاتتوو   قوومت لوو  دتتنتووا /  أر يووا أ اتأاليووات اتبت وومم لوو  اتفتوورم بوو  
 اتوة   ةصفتها اتوخصي  .

افرمنيوووو  لوووو  اتب وووواالت اتبختلفوووو  اال تبا يوووو أ  تهووووم اتبووووردمتووووم خووووتو اتلقووووام بنا ووووو  اتعميووووم بوووو  اتق ووووايا اتتوووو  
اال تصوامي  أاتييايوي  أبومى برا وام اتقوأاني  أافنظبو  أاتييايويات تق وي  شمبواج اتبوردم خاصو  لو  بأا وا صوونا 

 اتقرار.
أتووم اتتر يووز  لووو   وورأرم أ وووأم م ووم تلبوووردم  لوو  بأا ووا صووونا اتقوورار أتوووألير اتتأ يووه اتوووتزم أ تأ يوو  اتقيوووامات 

  ب  ةرابج تمريي بعتبمم أ تبا ته دهبي  ل  تفعيو مأره  ل  برا ز اتعبو أاتب تبا.  اتنيائي 
 
 
 
 
 

 
 اتبوار   ل  بؤتبر اتتبييز اتنأ   أات  أب  اتب لي . .14
 اتأاليات اتبت مم افبري ي   –دتتنتا   13-11/11/2002  
 

 وأو اتتبييوز اتنوأ   أات  أبو  اتب ليو   CIFALل  أرو  اتعبو اتت  نظبتهوا  بنظبو   ببثل  اتوة   وار ت  
Gender Equality and Local Government. 

أأاتت  توم تقييبهوا بو   ةوو اتبووار ي  أاتبنظبوي  أر    بو  أو اتعن  أ ورائم اتوور   مبت ببثل  اتوة  أ م  
تلتأ يووو   ,أ ووعها  لووو  اتبأ ووا اةت ترأنووو  تهوواCIFAL لأرووو   د ووومى دل ووو اتعووورأا اتبقمبوو أأللي بووو ت

 .اتعاتبي  ةبا  ام ليها
 

 اتبوار   ل  اتبؤتبر اة ليب  اتثان  تتعزيز مأر اتةرتبانيات اتعرةيات.  .11
 افرم   – با   22/11/2002 -22

 

اتووووذي نظبووووه  ل  اال تبوووواع اة ليبوووو  اتثووووان  تبووووورأع تعزيووووز مأر اتةرتبانيووووات اتعرةيووووات ببثلوووو  اتوووووة  وووووار ت 
ةاتتعاأ  با اتل ن  اتألنيو  افرمنيو  تووؤأ  اتبوردم  UNIFEMصنمأل افبم اتبت مم اةنبائ  تلبردم )اتيأنيفيم( 

اتق وام  اتفا يو " اتفا يو  يويماأاتوخصي  أافيرم أ ا  ب أر اتنقوا   وةر اي  افبيرم ةيب  أ  أو  أاني  اف أا
  ل   بيا شو او اتتبييز  م اتبردم" أبقارن  با  ام ةها أ أاني  اف أاو اتوخصي  اتعرةي .

 
 . بلتق  اتقيامات اتنيائي  ل  أزارم اتترةي  أاتتعليم " أا ا أتللعات" .12
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 افرم  - با   4/12/2002  
 

اتوذي  قوم أ   لو  أزارم اتترةيو  أاتتعلويم "أا وا أتللعوات" ول  بلتق  اتقيوامات اتنيائيو اة ليب وار ت بميرم اتب تي 
ةاتتعوواأ  بووا ةوي  أزارم اتترةيوو  أاتتعلوويم أأ اتوو  لوو   بوا  ةر ايو  صووا ة  اتيووبأ اتبل و  افبيوورم ةيووب  ةنوت لووتو 

 اةنبام ات نمي .
افرمنيوو  أتووم  وورا  ليبووا يخوو  اتبأا ووا اتقياميوو  أاةيووتراتي ي  اتألنيوو  تلبووردمأتبووت ختتووه بنا ووو  أا ووا اتبووردم 

 دل و اتت اري أ ص  اتن اح تةعا اتقيامات اتنيائي .
 

 اتلقام ات أاري با ةي   لأل  دبي   با  أبأظفات افبان . .12
 بر ز ات يي  اتثقال   -دبان   با   11/12/2002االثني  

 
 بوور اتبعوووان  أبأظفوووات أ اتلقوووام ات وووأاري اتثووان  بوووا ةووي   لألووو  دبوووي   بووا  اتبهنوووم  نظووم اتب توووي اة ليبوو 

افبان  ب   ال  اتبيتأيات اةماري أ تم ات أار  أو اتق ايا اتت  تهم اتبأظفوات لو  افبانو أ أاتوذي  وام نتي و  
تم ش رار  ثير ب  اتقرارات اتتو  تيوا م اتبوردم لو   بلهواأأ هناتوك بتاةعو  أ . تم ش مامم بيةقًا تهذم اتااي  اليتةيا 

افخورى اتتو   ورر  ااة ليبو  تلق وايا اتتو   ر وت أاتتو  أالول  لألتوه  ليهوا أاتق وايب   ةو افبان  أاتب توي 
 ةوأنها. ماتقيام ةمرايتها أا  رام اتتز 

 
 
 
 
 
 

 . لنا افرم  نيام . بلتق 11

 افرم   - با 14/12/2002اتخبي  
 

رئووي  اتووأزرام اتووم تأر بعوورأ  ةر ايوو  أاتووذي  قووم اتب تووي اة ليبوو  ةبلتقوو  "نيووام  لنووا افرم " ت بووميرم وووار 
 ه  ريمم صأت افب  ةاتتعاأ  با  بعي  اتبتقا مات اتعي ريات. تاتةخيت, اتذي نظب

 ي  تبت بنا و  درةع  ب اأر تمأر اتبردم ل  اتتنبي  اتييايوي  أاال تصوامي  أب ال و  اةرهواي أاتف ور اتت فيوري 
 أاتملاع اتبمن   نبأذج. أاف نمم اتألني , أل  اتقأات اتبيل   أافب  اتعام 
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 . أ ا خل  ينأي  تلب تي اة ليب . 11
   2002وهر  انأ  اتثان  

 

 .ت مي  ةنك اتبعلأبات اتخا  ةع أات اتوة  .  20
 2002ذار تعام وهري وةال أآ 
 

ةمد اتب تي اة ليبيةايت باو ةنك اتبعلأبوات اتخوا  ةع وأات اتب وات  اتةلميو  اتبنتخةوات أاتبعينوات بوؤخرًا لو  
اتوومأو اتعرةيوو ,  يوو  ت ووري انتخاةووات اتب ووات  اتةلميوو   ووو درةووا يوونأات لوو  دنلووي اتوومأو اتعرةيوو أ أيهووم  اتةنووك 

تأ ووا أاتصووعأةات اتتوو  يأا هنهووا  تأيوواته اتتعوور   لوو  دأ شتوو  شنوووام  ا وومم ةيانووات تلتأاصووو بووا اتع ووأات أ 
ار   اتفا ل  ل  اتب ات  اتب لي , ب  ختو نبوأذج   وأي  بأ وأم لو  ب  اتبو ةرابج تأ ي  أتمريي تتب ينه 

 بأ ا افبان  اةت ترأن  أ ذتك يتم شرياته  ةر اتفا   أاتةريم.
 

 اال تفاو ةيأم اتبردم اتعاتب .. 41
 با  ات ةرى ل  دبان    1/1/4002اتخبي  

 

هورم ت ووو بأظفو  لوو  دبانو   بووا  أدبانوو   بوا  ات ةورى اتتهنئوو  أز اة ليبي اتب تويةبنايوة  يوأم اتبووردم اتعواتب ,  وومم 
 .ةلا   تهنئ زهرم أ  2400 . ي  تم تأزياات ةرى

 مائرم اتعت ات اتعاب  أاتميأا  اتبر زي أاتبأارم اتةوري .أ با مائرم ات مائقةاتتعاأ  
 

 .اال تفاو ةيأم اتبردم اتعاتب  .44
 بر ز ات يي  اتثقال   -دبان   با  ات ةرى  12/1/4002اتيةت 

 

 اتفعاتيات اتتاتي :اتب تي  نظم 2002ةبناية  يأم اتبردم اتعاتب  
 

 ووانأ  دم لوو  اتتنبيوو  اتب ليوو  أايووتعراا نوومأم ةعنووأا  "  ووأاني  اتةلووميات اتعرةيوو  أمأرهووا لوو  ت فيووز مأر اتبوور  -1
 .اتةلميات افرمن  أ انأ  اتةلميات اتتأني "

أاتيويمم  وذاب  وارك ةها  و ب  بعات  أزيور اتووئأ  اتةلميو  اتيويم نوامر اتظهيورات ت وم   و  اتقوانأ  افرمنو  
زيوو  اتعاةوومي  اتقوورأي بيووا مم رئووي  اتةلميوو  أرئييوو  ت نوو  اتعت ووات اتخار يوو  / ةلميوو  يأيوو  ت وومثت  وو   ووانأ  

 .اتةلميات اتتأني 
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, تم ت ريم  مم ب  اتيويمات اتقياميوات لو  افرم  أ  وأات ب لو  دبانو  دبي   با  ات ةرىةر اي   لأل   -2

  با  ات ةرى تلمأرات اتياةق .
 

تتصووة  تهووا اتةتوورام أصووأتت أ ابووت ةزيووارم بمينوو  ديووام  درةعوو افرم  تبوومم  شتوو اتيوويمم  ووذاب  اتقوورأي ُم يووت  -3
أ متوووه أرنةتهوووا لووو  ات ووو   لووو   اتوووذيأدووووامت ة يووو  اتتر ووواي  اتيوووةا ات ميووومم لووو  اتعووواتمبووو    ائوووي اتووومنيا 

 ةلمها تأن . ل  اتتصأيت تلةترام
 

 هذم اتنوالات تبت ةر اي  دبان   با  ات ةرى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .اتب تي اة ليب برئي ت مي   .23
  2002وهري آذار أنييا  تعام 

 
 وب  بأ وا ةوه لو  اتبأ وا اتخوا   اتب توي اة ليبو ةمد اتب تي اة ليب  ةد ال  اتبعلأبات اتبتعلق  ةنووالات 

 دبان   با  ات ةرى, ةهم  شتا   اتفرص  تع أات اتوة   أاتبهتبي  اةّلتع  ل  مأر اتوة   أنوالاتها. 
 

 .اتبوار   ةنمأم ات بتت االنتخاةي . 24
 افرم   - با    21/4/2002اتيةت 

 
وووارك اتب تووي اة ليبوو  ةاتتعوواأ  بووا  بعيوو  اتنيووام اتعرةيووات لوو  افرم  أبؤييوو  لريوومري  ايةوورت ةتنظوويم نوومأم 

ر ايوو  بعووات  أزيوور اتوووؤأ  اتةلمي .ت ووبنت اتنوومأم أر   بووو  ووأو بهووارات تووإلمارم اتب لي ةات بووتت االنتخاةيوو  
اتب ليوو , تلرانةووات ةخووأا انتخاةووات اتب ووات  اتةلميوو  ة لوويم اتأيوول اتتووأثير أبهووارات اتقيووامم اتميبقراليوو  تووإلمارم 
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)اتزر ووام, اتةلقووام, بامةووا, اتعاصووب ( أذتووك ةهووم  تب يوونه  بوو  خووأا االنتخاةووات أ ووذتك اتتبثيووو افل ووو لوو  
 اةمارم اتب لي  أل  صنا اتقرار ل  بر ل  با ةعم اتفأز.

ووةيك بوا ةوي    وأات اتب وات  اتةلميو  اتيواةقات أاترانةوات هملها بو  خوتو اتت اتب تي اة ليب  دهمالهأ ققت 
ل  اتتروي , أ تةامو اتخةرات ليبا ةينه  ليبا يخ  اتعبوو اتةلومي أ  وذتك بو  خوتو تعريو  اترانةوات ةخوأا 

 االنتخاةات ةمأر اتوة   أرياتتها ةهم  االيتبرار ةاتتعاأ  ل  اتبرا و اتقامب .
دبان   با  أُ مبت  ال  اتبعلأبوات تبو  ترنوي لو  خوأا ةتعبيم اتم أم  ل  بأظفات   ام اتب تي اة ليب  -

 االنتخاةات.
 
 
 
 
 

 
  لأل  دبي   با  أبميرات أرئييات اف يام ل  افبان .اتلقام ات أاري اتثات  با ةي  .21

 .   ا   اتبمين  -دبان   با  ات ةرى 1/1/2002اتثتثام  
 

اف يوووام بووو   الووو  اتلقوووام ات وووأاري اتثاتووو  بوووا ةوووي   لألووو  دبوووي   بوووا  أبوووميرات أرئيياتأ نظوووم اتب توووي اة ليبووو 
أ توم ات وأار  وأو اتق وايا اتتو  تهوم اتبأظفوات لو  افبانو أ أاتوذي  وام ات ةورى اتبنالل أاتمأائر ل  دبانو   بوا 

 .نتي   اليتةيا  د مم اتب تي ياةقًا تهذم اتااي 
اتق وايا اتتو  تهوم اتبأظفوات  يووبو  الو  ةتةنيها بورأع نظام خا  فبانو   بوا اةلصاح    رنة  افبان  تم 
 ت فو شي ام  انأنًا  صريًا يأا ي اتتلأر اتذي توهمم دبان   با  ات ةرى. اتت   اتةنأم اتبهب أ 

 
 
 
 
 

 
 ."دهم اتق ايا اتقانأني  اتت  تهم بأظفات دبان   با  ات ةرى" نمأم .22

 بر ز ات يي  اتثقال . -دبان   با  ات ةرى   2/2002 /1اتيةت 
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ةاتتعوواأ  بووا اتوومائرم اتقانأنيوو  نوومأم  ووأو دهووم اتق ووايا اتقانأنيوو  اتتوو  تهووم اتبأظفووات ةأبانوو   اتب تووي اة ليبوو نظووم 
  با  ات ةرى  ل   أم ايتةيانات أز ت  ليه  ياةقًا. 

ةتأ ووي  دأ وه االخوتت  ةووي   وانأ  اتعبوو افرمنوو   انأنيو اتصورايرم, بووميرم اتومائرم اتق  يو   ابوت افيووتاذم شيبوا 
 اتبأظفات. أرمت  ل  ايتفياراتأنظام اتخمب  اتبمني  

تخمبوو    ووايا أاتنياةيوو   اتةلميوو   بوووار   اتبووردم لوو  االنتخاةووات  لوو  دهبيوو بووا ووو عت بووميرم اتب تووي اة ليبوو  
 ختلف  ت و ب  اتةرتبا  أاتةلميات.افمأار اتبأ رأرم اتتبييز ةي  اتبردم اتبختلف  أتخمب  اتأل , 

 
 
 
 
 

 
 . 2001و  تقرير اتتنبي  اةنياني  اتنمأم اتعرةي  تبنا .22
 افرم  – با    2002/ 2/  11 -12
 

اتصووامر  وو  افبووم  2001وووار ت بووميرم اتب تووي اة ليبوو  لوو  اتنوومأم اتعرةيوو  تبنا ووو  تقريوور اتتنبيوو  اةنيوواني  
ةهووم  بنا ووو  أة وو  يووةو تعزيووز مأر اتبووردم لوو  ت قيوول اتتنبيوو    قمتووه اتوووة   اتنيووأي  اتعرةيوو اتبت وومم, اتووذي 

 .اةنياني 
 

 . برا ع  اتخل  اتخبيي  تلب تي اة ليب .21
2/ 2002. 
 

برا عوو  اتخلووو  اتخاصووو  تلب توووي اة ليبووو  تبوومم خبووو  يووونأات  لووو   وووأم خلوو  اتووووة   اتمأتيووو  تلبوووردم ةهوووم  
 ةتقميم ةرابج خاص  ةبأظفات دبان   با  ات ةرى.ش ال  ةنأم تتعلل 

 
 . Free To Work. بؤتبر اتل ن  اتب لي  أاتمأتي 21

 افرم  -  با   2002/  2/ 1اتخبي 
 

وووارك اتب تووي اة ليبوو  لوو  أرووو   بووو " وورم تلعبووو" أهووأ بووورأع يعبووو  لوو  تنبيوو   وومرات اتيوويمات بوو  خووتو 
 يووو  توووم صووويان   ووومم بووو  اتتأصووويات ةهوووم  زيوووامم بيووواهب  اتبوووردم  ,ملووواتر اتبهوووارات أخلووول اتبوووأارم اتةووووري 

 افرمني  ل  يأل اتعبو ب  ختو رلا هذم اتتأصيات تصناع اتقرار أ ثهم  ل  تةنيها.
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 . ايتوارات  انأني .30

    12/1/2002اتخبي  
 

 الوو  االيتوووارات اتقانأنيوو  يووأام اتبتعلقوو  ةاتعبووو دأ ةوومد اتب تووي اة ليبوو  ةاتتعوواأ  بووا اتوومائرم اتقانأنيوو  ةايووتقةاو 
 4:00 تو   14:00اتق ايا اتوخصي  اتخاص  ةبأظفات دبان   با  ات ةرى أذتك  وو يوأم خبوي  بو  اتيوا   

 ايتفيارات اتبأظفات با ذأي االختصا .يتم بتاةع  ,  ي  بقر اتب تيل  
 

 ".اتقرارتعزيز أصأو اتنيام شت  بأا ا صنا . بؤتبر "11
 افرم  - با  1/2/4002اتيةت 

 

وووار ت   ووأات اتوووة   لوو  اتبووؤتبر اتووذي د ابتووه  بعيوو  اتنيووام اتعرةيووات  ووأو "تعزيووز أصووأو اتنيووام تبأا ووا 
صوونا اتقرار" يوو  تووم أ وووا الئ وو  ةاتبلاتووي اتتووو  يوويتم رلعهووا تب لووو  اتنووأاي ةهووم  تعوووميو  وومم بوو  اتقوووأاني  

 تبردم أاتر و.ت قيقًا تلبياأام أاتعمات  ةي  ا
 

 . نمأم "مأر اتبردم ل  االنتخاةات اتةلمي  أاتنياةي ".14
 دبان   با  ات ةرى.  1/2/4002اتيةت 

 
 بوا  ةأر و   بوو ةاتنمأم اتت   قمتها ت ن  ووؤأ  اتبوردم لو  نوامي بوأظف  دبانو   اتب تي اة ليب  وار ت بميرم

اتنيوائي  لو  ب لو  دبانو   بوا   بوا ايتعر وت بيويرم اتبوردم لو  تتعزيز بوار   اتبردم ل  صنا  اتقرار أات أتوا 
, ةهوووم  الوووتع اتبووووار ات أبأظفوووات افبانووو   لووو  بيووويرم بووووار   اتبوووردم أ وووذتك ب لووو  دبانووو   بوووا  ات ةووورى

 مأره  ل  بييرم اتتنبي .  تو يعه   ل  اتبوار   اةي اةي  أةأهبي
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 ي ب  ات بهأري  اتلةناني .. ايت ال    أ ب  ب ل  ةلمي  شرز  11
 .1/2/4002اتيةت 

 
ايت ا  اتب تي اة ليب  اآلني  باهرم برأِّم   وأ ةلميو  شرز ي/  وام صويما/ات بهأري  اتلةنانيو   أ ابوت بوميرم 

أات وويف  ةزيووارم شتوو  ةلميوو  ات يووا تتةووامو اتخةوورات  ووأو اتعبووو اتةلوومي بووا رئييوو  ةلميوو  ات يووا  اة ليبوو  اتب تووي
اتبهنميوو  رنووا ات  ايووا أد  ووام اتب لوو  اتةلوومي تةلميوو  ات يووا, ذتك زارت ات وويف   ووو بوو   وور  أاتة وور اتبيووت 

 أاتةترام. 
 
 
 
 
 

 
 أاتةلميات ل  ات بهأري  اتلةناني ". ت رة  اتبردم ل  اتب ات  اتةلمي نمأم. 12

 دبان   با  ات ةرى 11/2/4002اتخبي  
 

نوومأم  ووأو" ت رةوو  اتبووردم لوو  اتب ووات  اتةلميوو  أاتةلووميات لوو  ات بهأريوو  اتلةنانيوو  " ةبوووار   د ووام اتب تووي اة ليبي
 تبوووا اتبووومن  أببثلووو  بؤييوووات اتب افبانووو   ووأ ب لووو  ةلميووو  شرزي اتيووويمم "بووواهرم برأم"أ ووومم بووو  بأظفوووات 

اتبووووووردم أ ووووووت  رةهووووووم  شتقووووووام ات ووووووأم  لوووووو  اتت رةوووووو  اتنيووووووأي  اتلةنانيوووووو  لوووووو  اتبوووووووار   ةاتب ووووووات  اتةلميوووووو  أمأ 
أتلر وووت اتنووومأم تلتعريووو  ةاتت رةووو  افرمنيووو  أخلصوووت شتووو  دهبيووو  بووووار   اتبوووردم لووو  اتعبوووو اتييايووو  افزبات,

 بؤييات اتب تبا اتبمن .  أات زة  أدهبي  اتعبو اتتلأ   أاالنخرال ل
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 أ يف  اتب تي.دبان   با  ات ةرى . م أم شللار تع أات ب ل  12
 .12/2/4002اتبأالل  - 1241رب ا   4
 

  وووام د وووام اتب توووي اة ليبووو  م وووأم شللوووار تع وووأات ب لووو  دبانووو   بوووا  ات ةووورى أ  وووأ ب لووو  ةلميووو  شرز ي/
 تةامو اتخةرات أبنا و  دهم بعأ ات  بو اتبردم ل  اتةلميات. تم ختتهات بهأري  اتلةناني , صيما/

 
 
 
 
 

 
 ".لال اتبوار   اتييايي  تلبردم اتعرةي  ل  ات  م اتب ل اتبؤتبر اة ليب  "أا ا أآ. 12
 افرم  - با  42-42/10/4002
 

ل  اتبؤتبر اة ليب  اتوذي د ابوه ت بوا ت وا  اتبوردم "أا وا أدلوال اتبووار   اتييايوي  تلبوردم  وارك اتب تي اة ليب 
 وومم بوو  اف لووار اتعرةيوو  لوو  ات  ووم اتب لوو " أتنوواأو اتبووؤتبر  ر ووًا تت وواري اتبووردم لوو  اتبوووار   اتييايووي  لوو  

اليميمبب إلوكببرنتإلعببنإلدور إلخبباللإلتمببمإلالمكبباركاإلعمبباإلتوابببدإلالمكتبباإلإلالمكتبباإلاليميمبب وركبب تإلمببديرةإلاتعرةيوو .
 وأبر إلنكاطاته.

 
 "اتتأ هات اتبعاصر ل  شمارم اتبم  أاتةلميات ةايتخمام اتتقنيات ات ميث "بؤتبر. 12
 افرم  - با  11-12/11/4002
 

لووو  اتتنيووويل بوووا ةتووورا تلبوووؤتبرات, تعقوووم بوووؤتبر " اتتأ هوووات اتبعاصووورم لووو  شمارم اتبوووم   ووووارك اتب توووي اة ليبووو 
أاتةلووميات ةايووتخمام اتتقنيووات ات وومي  " ةر ايوو  أزيوور اتةلووميات اف وورم نووامر ظهيوورات أةبوووار   اتعميووم بوو  اتوومأو 

تةلووميات, أاتيوووع  ةي ووام يوووةو اتعرةيوو , أتنوواأو اتبوووؤتبر افيوواتيي ات ميثووو  أافنبووال اتتنظيبيووو  لوو  شمارم اتبوووم  أا
تبعات ووو  بوووو تت اتزيوووامم اتيووو اني  أاتبوووو تت اتةيئيووو  اتتووو  تأا وووه اتبوووم  أاتةلوووميات ات ةيووورم. ةاة وووال  تتعريووو  
اتبووووار ي  ةأيووواتيي شمارم اتبرالووول أاتخووومبات اتبختلفووو  أتيوووخير اتت نأتأ يوووا أاتتلةيقوووات اةت ترأنيووو  ات ميثووو  لووو  

 عضواتإلالكبكاإلف إلالدولإلالعربياإلف إلهذاإلالمؤتمر.كارمإلعددإلمنإلأ م شمارتها.
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 ا تباع توةي يبا ةي    أات ب ل  دبان   با  ات ةرى أةعا   أات اتب ات  اتةلمي  اتعرةي . 11
 دبان   با  ات ةرى 12/11/4002اتخبي  

 
ةبووار    ومم بو    وأات اتووة   ا تبا ا توةي يًا  أو ت رة  اتبردم لو  اتب وات  اتةلميو   قم اتب تي اة ليب  

أبوومى شيووهام هووذم   ألوو )اتيب  أيووأريا ألليوولي  أافرم ( أت ووب  اال تبوواع  ر ووًا تت وورةته  لوو  اتعبووو اتةلوومي
اتت رة  ل  شةراز اتمأر اةي اة  اتذي تقأم ةه اتبردم ل  بختل   لا ات اتب تبا,أوارك لو  اال تبواع  ومم بو  

ميرات اتوومأائر أاّللعووت   ووأات اتب ووات  اتعرةيوو   لوو  ت رةوو  ةعووا   ووأات ب لوو  دبانوو   بووا  أ وومم بوو  بوو
 بميرات مأائر دبان   با  بثو " أمم اتةنام اتخا  أاتهيئ  اتتنفيذي  تبمين  صميق  تللفو". 

 
 
 
 
 
 

 نمأم ص ي  . 12
 دبان   با  ات ةرى 12/11/4002االثني  

 
 قم اتب تي اة ليبو  أمائورم صو   اتب تبوا ةاتتعواأ  بوا ات بعيو  اتلةيو  افرمنيو  نومأم  وأو  ومم بو  اتبأا ويا 

 يووو  دتقوووت اتوووم تأرم بيرلوووت  افبانووو )أذتك ةنووواًم  لووو  ايوووتةيا  توووم تأزيعوووه  لووويه (اتصووو ي  اتتووو  تهوووم بأظفوووات 
يوًا أخار يوًا ترلوا اتبيوتأى اتصو   أاتةيئو  اتبهيرات  لب   أو بهام مائرم ص   اتب تبوا أ ورأرم اتبووار   ماخل

, أتوم تقوميم B12أ ا ر ل  اتنمأم  مم ب  اتخةرام لو  بأا ويا يورلا  اتثومي, هواوو  اتعظوام أنقو  ليتوابي  
,  با وار ت اتييمم ةورى اترزي   أ ب ل  دبانو   بوا  ةبماخلو   ثوت ليهوا بأظفوات نصائ  لةي  تلبأظفات

   أاختيار افل و ةأبان .افبان   ل  اتبوار   اتنياةي
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 . مراي  "أا ا اتبردم اتبأظف  ل  دبان   با  ات ةرى".20
14/4002 
 

ةاتتعاأ  با اتبر ز اتتمرية  ةمد اتب تي اة ليب  ةد مام مراي   أو أا ا اتبوردم اتبأظفو  لو  دبانو   بوا  ات ةورى 
 يوو  تووم  بووا بووامم اتمرايوو )ب  اتةيانووات لوو  مائوورم اتبووأارم اتةوووري  أ االيووتةيا  اتووذي تووم تأزيعووه  لوو  بأظفووات 

خر وت اتمرايو  ةعومم بو  اتتأصويات اتتو  تيوع  ا  ومامها, افبان  ل  بختل  اتبنالل أاتمأائر( أت ليو نتائ هوا أ 
 .  , أذتك ت قيقًا تبةمد ت الؤ اتفر اتوة   تبتاةعتها تلنهأا ةأا ا اتبردم اتبأظف  ل  دبان   با  ات ةرى

 
 . بؤتبر اتبم  ات ميث  ة ا   تلبردم " ن أ لر  بتياأي  تلبردم أاتر و"21

 ةل ي ا.-ةرأ يو 1-2/14/4002
 

أاتر ووو" ميرم اتب تووي اة ليبوو  لوو  بووؤتبر اتبووم  اتمينابي يوو  ة ا وو  تلبووردم "ن ووأ لوور   بتيوواأي  تلبووردم وووار ت بوو
اتوذي اووتبو  لو  اتعميوم بو  اتق وايا بنهوا اتتايورات اال تبا يو  أاتيو اني ,  نيثإليدمتإلوريباإلعمبلإلفب إلالمبؤتمر

أتوووم اتخووورأج ةةيوووا  ختووواب  اتت وووميات اال تصوووامي , اتتايووورات اتبناخيووو  أدثرهوووا  لووو  اتبوووم  أاتأتوووأج شتووو  اتخووومبات, 
 تلبؤتبر يت ب   مم ب  اتتأصيات ليبا يتعلل ةت الؤ اتفر  أاتبياأام ةي  ات نيي .

 
 

 تلأير أتنبي  بهارات اتبردم اتعرةي  أتب ينها ل  اتبؤييات " اتأا ا أاتلبأح"بؤتبر . 24
 افرم  - با  2-11/14/4002
 

تعاأ  اتب تي اة ليب  با ةترا تلبوؤتبرات, بو  خوتو بوؤتبر " تلوأير أتنبيو  بهوارات اتبوردم اتعرةيو  أتب ينهوا لو  
" ةهم  االّلتع  ل  اتفر  أاتعأابو اتت  تعبو  لو  تلوأير مأر اتبوردم اتتنبوأي, -اتأا ا أاتلبأح-اتبؤييات 

يبذكرإلأنإلعبددإلةهوذا اتومأر, اتتو  ت وم بو  ا ولتع اتبوردم أاتيع  تت ميم اتبعأ ات يوأام اتقانأنيو  دأ اال تبا يو  
 .منإلعضواتإلالكبكاإلكاركنإلف إلهذاإلالمؤتمر

 
إل4002خاللإلعامإلإل-ج
 

.تعبووويم اتةيوووا  اتختووواب  تبوووؤتبر ةرأ يوووو"اتبم  اتمينابي يووو  ة ا ووو  تلبوووردم, اتييايوووات أاآلتيوووات تلبيووواأام ةوووي  .21
ةهووم   ك شتوو    ووأات اتوووة   لوو  افرم  أاتوومأو اتعرةيوو لوو  افرم  أ ووذتات نيووي " شتوو   الوو  ات هووات اتبعنيوو  

اتتو يا ةمراج با  ام ل  اتةيا  اتختاب  ل  اتييايات أااليتراتي يات أاتبةامرات اتقامبو  ت قيقوًا تت والؤ اتفور  
 أاتبياأام ةي  ات نيي . 
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 فرم ا  أات اتب ات  اتةلمي  ل   ت. ايتلتع اهتبابا22

1/4001 
 

ةتأزيوووا ايووووتلتع ةهووووم  ت ميوووم اهتبابووووات   ووووأات اتب وووات  اتةلميوووو  لوووو  افرم  أدةوووورز  اة ليبوووو ي ةووومد اتب توووو
اتصووعأةات اتتوو  تووأا هه  لوو   بلهوو , أذتووك تبخالةوو  اتبعهووم اتوومأت  اتتوواةا الت ووام اتبووم  ات ةيرم)اتبترأةووأتي ( 

قأم اتبعهوووم ةعقوووومها ةتلوووك االهتبابوووات أاتصوووعأةات اتتووو   لووو   وووأئها يووويتم ت ميووووم  ووومم بووو  اتووومأرات اتتووو  يوووي
 تلع أات.

أ ذتك  ل   أئها يتم اتتعاأ  با  مم ب  اتبؤييات ب  ختو تتييي   أات اتب ات  توأر  اتعبوو  يوي 
 اهتباباته .

توم تأزيووا االيوتلتع  لو  رئييووات أنائةوات رؤيووام  أاتنوومأات  يوي تلوك االهتبابوواتيعقوم اتب تووي اة ليبو   بوا  
 ل  دبان   با  ات ةرى.أ   أات ب ل  افرم  اتةلميات 

 
 اتبةامرات أاةةماع اتتنبأي ل  اتبمين  اتعرةي .. 22
 دبان   با  ات ةرى 12-12/1/4001

 

ووووار ت بوووميرم اتب توووي اة ليبووو  لووو  بوووؤتبر اتبةوووامرات أاةةوووماع اتتنبوووأي لووو  اتبمينووو  اتعرةيووو  اتوووذي د متوووه مائووورم 
 اتةوري  "اتهاةيتات".اتتخليل ةاتتعاأ  با هيئ  افبم اتبت مم تلبيتألنات 

 
 . ةرنابج تو يا شةما ات اتبردم ل  دبان   با  ات ةرى.22

4/4001-1/4001 
 

دللوول اتب تووي اة ليبوو  "ةرنووابج تووو يا شةووما ات اتبووردم" أذتووك لوو  شلووار تنفيووذ اتخلوو  اتمأتيوو  تلوووة   بوو  خووتو 
اريا اتبووووار   أ ر وووها  لووو  اتل نووو  توووو يا بةوووامرات اتبوووردم لووو  اةمارم اتب ليووو  أاتةلوووميات, أ وووم توووم  صووور اتبوووو

  ي  ييتم تأزيا ات أائز أنور اف باو اتفائزم.1/4001اتبعني  ةاتت  يم أييتم ش ت  اتنتائج ةنهاي  

 

 أبميرات اتمأائر أاتبنالل ل  افبان .  ا تباع توةي   ةي    أات ب ل  دبان   با. 22
 بر ز ات يي  اتثقال   –دبان   با  ات ةرى  2/4/4001االثني  

 

 قوووم اتب توووي اة ليبووو  ا تبا وووًا تووووةي يًا بوووا ةوووي  بوووميرات اتووومأائر أاتبنوووالل لووو  دبانووو   بوووا  ات ةووورى أ ووومم بووو  
  وووأات ب لووو  افبانووو  هوووم  شتووو  اتتعووور   لووو  لةيعووو  مأر  وووو بووونه  أاتتعووور   لووو  اتت وووميات اتتووو  تأا وووه 

  بله  أيةو تفعيو دمأاره .
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 اتتمرية  "شمارم اتبواريا اتتنبأي  "اتةرنابج . 21
 بر ز ات يي  اتثقال  -دبان   با  ات ةرى41-42/4/4001

 

اتتنبأيو   مبووه خةيور تنبيو  اتبووأارم اتةووري  لو  بؤييوو   قوم اتب توي اة ليبوو  ةرناب وًا تومريةيًا  ووأو شمارم اتبوواريا 
 وومم بوو    وأات ب لوو  دبانوو   بووا  ات ةورى أة  ووأر اتبهنميوو  نةيلوو   اتنأالوذ تتيتوووارات, وووارك لو  اتةرنووابج

تعريو  اتبووار ات ة يفيو  ش ابو  اتبوواريا اتتنبأيو  ببوا ييوا مه   لو   مائرم اتتخليل)ياةقًا( ةهم اتعقايل  بميرم 
 ت قيل اتتنبي  اتبيتماب  تبنالقه .

 
 
 
 
 
 

 بان .. ايتلتع دهم اال تيا ات اتبعرلي  تلبأظفات ل  اف22
1/4001 
 

تلبأظفووات أتت ميووم خلوو  اتعبووو  4002ايووتلتع يهووم  تتقيوويم اتةوورابج اتتو  تووم  قوومها لوو  د وم اتب تووي اة ليبوو  
( ة يوو  تأخووذ ةاال تةووار اال تيا ووات أ أانووي اتقصووأر اتبعرليوو  ةهووم  تاليوو  هووذم اال تيا ووات 4002 -4001)

 يتلتع  ل  بختل  بنالل أمأائر افبان .  قم اتنمأات أاتةرابج اتبختلف . تم تأزيا االب  ختو 
 

 اال تفاو ةيأم اتبردم اتعاتب .. 20
 دبان  با  ات ةرى 2/1/4001اتيةت 

مائووورم ات ووومائل أمائووورم اتعت وووات اتعابووو  أاتبوووأارم   ووومم اتب توووي اة ليبووو  ةاتتعووواأ  بووواةبنايوووة  يوووأم اتبوووردم اتعووواتب  
روووام اتبووأال  اتةووات  لبأظفووات أاتعووابتت لوو  دبانوو   بووا  ات ةوورى ةلا وو  تهنئوو  أزهوورم ت اتةوووري  أاتووميأا  اتعووام أا 

بأظفوو  أ ابلوو  بأز ووات لوو  بختلوو  بنووالل أمأائوور افبانوو , ةاة ووال  تع ووأات ب لوو  افبانوو   4122 ووممه  
 أتت فيزه   ل  بأاصل  اتعلام أاتنهأا ةعبله  اتقيم. ت هأمه   تقميراً 
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 أاتبنالل ات  ري . اتتخليل ات  ري تلبم . 21

 تأن . 1/4001/ 2-12
 

وووار ت  وومم بوو    ووأات اتوووة   لوو  ب لوو  دبانوو   بووا  ات ةوورى لوو  بووؤتبر  ووأو اتتخلوويل ات  ووري تلبووم  
أاتبنووووالل ات  ووووري , ةهووووم  شتقووووام ات ووووأم  لوووو  بوووووا و اتةنيوووو  اتت تيوووو   اتبيووووام أاتبأاصووووتت أاتلا وووو  أنيرهووووا. 
أوار ت  و ب  بوميرت  بنلقو  ات ةيهو  أةومر ات ميومم لو  اتبوؤتبر أ وذتك لو  اتةرنوابج اتتومرية  اتوذي  قوم  لو  

اتتنيويل بوا تلقاها اتب تي اة ليبو  تلبووار    يو  توأت  اتب توي اة ليبو  أذتك ةناًم  ل  م أم هاب  اتبؤتبر, 
 تيهيو اتبوار   ل  اتبؤتبر.ات ه  اتبورل   ل  اتبؤتبر أ اتعت ات اتعاب  ل  افبان  ت

 

 . أرو  اتت ميات اتت  تأا ه  ابتت اتأل  ل  افبان  أيةو بعات تها.24
 بر ز ات يي  اتثقال  –دبان   با  ات ةرى .12/2/4001افرةعام 

 
 قم اتب توي اة ليبو  ةاتتعواأ  بوا مائورم صو   اتب تبوا أروو   بوو  وأو اتت وميات اتتو  تأا وه  وابتت اتوأل  

أتت فيووزه  بانوو   بووا  ات ةوورى, ةهووم  بعرلوو  اتت ووميات أاتعأابووو تصوو ي  أاتبهنيوو  أاتنفيووي  اتتوو  تووأا هه  لوو  د
م بووو  اتبلاتوووي تعوووابتت  لووو  تلوووأير افمام اتوووأظيف  توووميه  بووو  خوووتو اتتف يووور اةي ووواة . خر وووت اتأروووو  ةعوووم

 .ةبتاةعتها با اتبعنيي اتأل  يقأم اتب تي اة ليب  
 
 
 
 
 
 
 
 

 تفعيو اتورا   با اتل ن  اتألني  افرمني  توؤأ  اتبردم.أرو  . 21
 افرم   - با  2-2/2/4001
 



 40 

تفعيوو اتووورا   ووار ت بوميرم اتب توي اة ليبوو  لو  أروو  اتعبووو اتتو   قومتها اتل نوو  اتألنيو  تووؤأ  اتبووردم ةهوم  
شلووار  هووأم اتوووة   اترابيوو  ةووي  اتل نوو  أاتبؤييووات اتريووبي  لوو  ب وواو آتيووات مبووج اتنووأع اال تبا  ,أذتووك لوو  

 .يت ال  اتب تي اة ليب تلتعري  ةمأر اتوة   أمأر دبان   با  ب  ختو ا
 

 "اتبتعلل ةاتبيؤأتي  اال تبا ي "Global compact. نمأم "بيثال افبم اتبت مم اتعاتب "22
 12/2/4001اتخبي  

 
اتبتعلول   Global compactت ومم اتعواتب ووارك اتب توي اة ليبو  لو  اتنومأم اتبتخصصو   وأو بيثوال افبوم اتب

ةاتبيووؤأتي  اال تبا يووو " اتتوو   قووومتها اتل نووو  اتألنيوو  افرمنيووو  تووووؤأ  اتبووردم  وووب  لعاتيوووات بووورأع مبوووج اتنوووأع 
اال تبوووا   اتوووذي تنفوووذم اتل نووو  ةاتوووورا   بوووا أزارم اتعبوووو أأزارم اتتخلووويل أاتتعووواأ  اتووومأت  أاتوووذي يهوووم  تزيوووامم 

  يام اتعاب  ل  بختل  اتقلا ات أ ل   بيا اتبيتأيات ةبا ل  ذتك اتقلاع اتخا .بوار   اتبردم ل  ات
 

 زيارم   أ ةلمي  تعز/ اتيب . .22
 11/2/4001اف م 

 
بووميرم لوو  اتر ب  ات  ووا    ووأ ةلميوو  تعووز/اتيب   يوو  اصوول ةتها تووايت ووا  اتب تووي اة ليبوو  اتيوويمم دبوو  ا
أاتخومبات  مائورم ت نأتأ يوا اتبعلأبواتأتعرلت  ل  لةيع   بو  افبان  أت  تلتعر   ل  ةعا مأائر أبةامرات 

 .ةهم  نقو اتت رة  شت  ةلمي  تعز/اتيب  ات  أب  االت ترأني  تلبأالني اتت  يقمبها  يم 
 

 نمأم "بورأع  ص  بابا   اي  دب ...  اي   مت " .22
   42/2/4001اتيةت 

 
ةهووم  م ووم بةووامرات   ووأات اتب ووات  اتةلميوو  نظووم اتب تووي اة ليبوو  نوومأم تلتعريوو  ةبةووامرم اتيوويمم ةووورى اتوورزي 

"بووورأع  صوو  بابووا,   ايوو  دب ...  ايوو   وومت " أهوو  بةووامرم دللقووت ةر ايوو    تتوو   بووا    ووأ ب لوو  دبانوو  
ف فووامه  تاايووات ات فوواظ  لوو  اتتوورا  ةهووم  تيوو يو   ايووات افبهووات فةنووائه  أات وومات اتبل وو  رانيووا اتعةووم   

 اتوعة  افرمن  اتهام أاتبتبيز.
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 . زيارم   أ ةلمي  اتظاهري / لليلي .22

 1/2/4001اف م 
 

ايت ا  اتب تي اة ليب  اتييمم يوبيرم دةوأ وورض   وأ ةلميو  اتظاهريو  /لليولي  أتوم اصول اةها لو   أتو  لو  
دهووما  اتبر ووز أبرالقووه أدةوورز اتخوومبات اتتوو  يقوومبها اتبر ووز تبختلوو  بر ووز ات يووي  اتثقووال   يوو  اّللعووت  لوو  

نوووام بيوورح لوو  ةلميوو   اتفعاتيووات أ اتب تبووا اتب لوو , أذتووك ةهووم  االيووتفامم بوو  اتخةوورم أتتفعيووو  ا ووات اتةلميوو  أا 
 اتظاهري .

 لوو  ةعووا بهووام اتبر ووز اة تبوو  بوو  خووتو زيارتووه أ ووذتك تعرلووت  لوو  ةعووا  ف  اتب تووي ووذتك تعرلووت  ووي 
 بهام أبةامرات مأائر دبان   با  ات ةرى. 

 
 اتخا  ةاتبردم أاتيتم. 1142اتبوار   ل  اتهيئ  اتألني  تتفعيو  رار ب ل  افب  .21

 10/2/4001االثني  
اتوذي وو لته اتل نو  اتألنيو  تووؤأ  اتبوردم تتفعيوو لن    أي  لريل اتعبو اتوأ وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  

يوةو تبنا وو  اتفريول  با ووار ت لو  اال تبواع افأو ف  وام اتخا  ةاتبردم أاتيتم  1142ب ل  افب    رار
 آلتيات أ ا خل  أةرنابج ألن  تبتاةع  تنفيذ اتقرار.أأ ا تصأر بةمئ  قرار تفعيو ات

 
 ةرنابج اتتوةيك اتب ل  .22

 زيارم ةلمي  تي أبلي / ب الظ  بامةا
 11/2/4001اف م 

 
ت ل  افرم  دأت  برا له  ي  ةمد اتب تي اة ليب  ةتنفيذ ةرنابج اتتوةيك اتب ل  اتذي ُتعتةر زيارم اتةلميا

ألمًا  م  مم ب  بميرات اتمأائر ل  افبان  أ مم ب    أات اتوة   ل  ب ل  افبان   تب تي اة ليب و ت
رم ةلمي  تي أبلي  ل  ب الظ  بامةا,  ي  يهم  ةرنابج اتتوةيك اتب ل  ةتا   اتفرص  دبام   أات تزيا

بنثإلسبلإلإلاتب ات  اتةلمي  تتةامو اتخةرات ليبا ةينه  أمراي  دل و اتت اري ل  ب او اتعبو اتةلمي أ ذتك
  أاتريامي  ل  اتبنلق  أب   بنها بعبو ,  ام اتألم ةزيارم دهم اتبواريا أاتةرابج اتتنبأيتقديمإلالدعمإللمبمديات

افيامي اتريفي  تل   اتةهارات أاتز تر أ بعي  واةات بلي  ةاة ال  تلت أو ل  اتقري  اةت ترأني  أاالّلتع 
  ل  برالقها اتبتنأ  .

  ووأات نووورم بووأ زم  ووأو اتزيووارات اتتوو  تنفووذ  ووب  اتةرنووابج أيووتم تعبيبهووا  لوو  يصوومر اتب تووي اة ليبوو   - 
 اتوة   ل  ب ل  افبان  أبميرات اتمأائر أاتبنالل ل  افبان  ةاة ال  تلبوار ات ل  اتةرنابج.
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 "مأر اةمارم اتب لي  ل  تعزيز  قأل اةنيا  أت قيل اتتنبي  اتبيتماب "بائمم اتبيتميرماتا تباع  .20

   12/2/4001اتخبي  
 

 قوم اتب تووي اة ليبو  ا تبواع بائومم بيوتميرم تعورا مأرا اةمارم اتب ليو  لوو  ةاتتعواأ  بوا برصوم اةنيوا  أاتةيئو  
تعزيز  قأل اةنيا  أت قيل اتتنبي  اتبيتماب  ة  أر اتيويم لاتوي اتيوقا  بومير برصوم اةنيوا  أاتةيئو  أ ومم 

ات ميومم,  ب  افياتذم د  ام اتبرصم أ مم ب    أات اتوة   ل  ب لو  افبانو  ةاة وال  تبوميرم بنلقو  ةومر
أيهوم  اال تبواع تة و  يوةو تعزيووز اتتعواأ  لو  ب واو اتتنبيو  اةنيوواني  أاتيوةو اتتو  تيوتليا   وأات اتب لوو  
تنفيووذها تخمبوو  اتب تبووا اتب لوو ,  بووا يوويتم اتتعوواأ  بووا اتبرصووم لوو  بووورأع ات رابوو  أاتعماتوو  تلبووردم اتووذي يهووم  

ا اتبهوارات اتتزبو  تتنخورال لو  ات هوأم اتألنيو  تتب وي  ترصم صأر اتتبيز  م اتبردم أتعريفها ة قأ هوا أا  يواةه
 اتبردم.

 
 
 
 
 
 

 أرو  تمريةي   أو اتتخليل االيتراتي  .  .21
41-44/2 /4001 
 

ووارك اتب تووي اة ليبوو  لوو  اتأرووو  اتتمريةيوو  "اتتخلوويل االيووتراتي  " اتتوو   قوومتها وووة   اتبووردم تووم م اتبووردم أذتووك 
, ووارك لو  اال تبواع ةاة وال  إياماإلبرامجإللتع ي إليدراتإلعضواتإلالمبالسإلالبمدياإطارإلالتعاونإلبينهماف إللو  

 ووومم بووو    وووأات اتووووة   لووو  ب لووو  دبانووو   بوووا  )اتيووويمم ةوووورى اتووورزي أاتيووويمم ريوووم  اتب توووي اة ليبووو تبووميرم 
لوووو  اتناصووور أاتيووويمم نيووووري  اتن وووماأي( ةهوووم  تب يوووونه  لووو  هوووذا اتب وووواو تتةنووو  بوووواريا تنبأيوووو  أةووورابج  بوووو 

 بنالقه .
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 ةرنابج اتتوةيك اتب ل ..24
 زيارم ةلمي  ات يا/ب الظ  اتلفيل .

 2/1/4001اتيةت 
 

اتووة   ةلميو  ات يوا لو    ومم بو    وأات ل  شلار تنفيذ اتب تي اة ليب  ةرنوابج اتتووةيك اتب لو , زار ألوم بو 
 ل  بواريا اتةلمي  أتبنا و  شمراج اتنأع اال تبا   "ات نمر" ل  اتعبوو اتةلومي  بوا توم  تعلّ ,تتب الظ  اتلفيل 

اتةلميو  تلنهوأا  أدهوم اتبوواريا اتتنبأيو  اتتو  تتةناهوا رئييو  ةلميو  بنتخةو ت رة  اتبهنمي  رنوا ات  ايوا  ايتعراا 
 ةاتب تبا اتب ل .

 
 
 
 
 
 

 ئات اتنيائي "تأ مم "اتبنظبات أاتهي دتتنييق اال تباع .21

 11/1/4001االثني  
 

وووار ت بووميرم اتب تووي اة ليبوو  لوو  اال تبوواع اتتنيوويق  افأو تأ وومم "اتبنظبووات أاتهيئووات اتنيووائي " توووة   اتبووردم 
توم م اتبوردم,  وم اال تبواع ببثلوي   و  دةورز اتهيئوات أاتبنظبوات اتنيوأي  ةهوم  تقوميم اتوم م تلبوردم تتب ينهوا بوو  

 اتبوار   اتييايي  أ ل   ال  افصعمم.  
 

 اتل ن  اتتنييقي  تلبنظبات نير ات  أبي .. ا تباع 22
 افرم  - با   42/1/4001اف م 

 



 42 

وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  ا تباع اتل ن  اتتنييقي  تلبنظبوات نيور ات  أبيو  اتوذي  قمتوه اتل نو  اتألنيو  
ل اةيووتراتي ي  اتألنيوو  افرمنيو  توووؤأ  اتبووردم ةهووم   صوور اةن ووازات اتألنيوو  اتبتعلقو  ةوواتبردم ليبووا يتعلوول ةت قيوو

 ليبا يتعلل ةتنفيذ اةيتراتي ي . اتب تي اة ليب أذتك ةمراج شن ازات أ (4010-4002تلبردم افرمني  )
 

 .أرو   بو ل  أزارم اتترةي  أاتتعليم.22
 افرم   – با   42/1/4001افثني  

 

اتترةيووو  أاتتعلووويم ةهوووم  تفعيوووو شمراج اتنوووأع لووو  أروووو  اتعبوووو اتتووو   قووومتها أزارم ووووار ت بوووميرم اتب توووي اة ليبووو  
 اال تبا  )ات نمر( ل  يياي  شيتراتي ي  أزارم اتترةي  أاتتعليم.

 
 نمأم تثقيفي   أو اتفا ي  اتق ام  ل   بيا دو او اتتبييز  م اتبردم.. ةرنابج اتتب ي  اتبعرل / 22

 دبان   با  ات ةرى -لا   اتبمين  12/2/4001اةثني  
 

تووي اة ليبوو  ةاتتعوواأ  بووا اتل نوو  اتألنيوو  افرمنيوو  توووؤأ  اتبووردم نوومأم تثقيفيوو   ووأو اتفا يوو  اتق ووام  لوو  نظووم اتب 
 بيووا دووو او اتتبييووز  ووم اتبووردم "يوويماأ" أذتووك لوو  شلووار تنفيووذ اتب تووي تةرنووابج اتتب ووي  اتبعرلوو  تلبأظفووات لوو  

  اتتو  ايتعر وت تلبأظفوات ةنوأم االتفا يو  أبومى افبان ,  ومبت اتنومأم اتوم تأرم  ةيور مةاةنو  بو  ات ابعو  افرمنيو
 اتتقائها با اتوريع  اةيتبي   با أدوارت تلةنأم اتت  ت فظ  ليها افرم .

 
 
 
 
 

 
 . بأمة  شللار تبميرات اتبنالل أاتمأائر أبيا مات اتبمرام ل  افبان 21

 12/2/4001افرةعام
افأاصوووور أاتتوووووةيك ةووووي  بووووميرات أبيووووا مات بوووومرام اتوووومأائر  ووووب  بيووووا   اتب تووووي اة ليبوووو  اتما يوووو  تتأليووووم 

أاتبنووالل لوو  دبانوو   بووا  ات ةوورى تبووت ش ابوو  بأمةوو  شللووار تلبووميرات أبيووا مات اتبمرامةبنايووة  وووهر رب ووا  
 اتبةارك.
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 تبا  ..ا تباع مراي  ا تيا ات اتوة ات أاالت امات أاالئتتلات أاتبلتقيات اتعاب  ل  ب او اتنأع اة 22
 افرم – با   2/10/4001اتخبي  

 
وووار ت بووميرم اتب تووي اة ليبوو  لوو  اة تبوواع اتووذي  قووومم ةرنووابج م ووم بةووامرات ت ووالؤ اتفوور  /اتأ اتوو  ات نميووو  
تلتنبيووو  اتمأتيووو , تبنا وووو  خلووو  اتعبوووو اتبةمئيووو  اتتووو  د ووومت تمرايووو  ا تيا وووات اتووووة ات أاالت وووامات أاالئتتلوووات 

   ب او اتنأع اة تبا  .أاتبلتقيات اتعاب  ل
 

 ا تباع ت ن  تقييم اتبواريا اتبوار   ل  بياةق  تو يا اةما ات اتبأظفات ل  دبان   با  ات ةرى.. 20
 دبان   با  ات ةرى. – ا   اتبمين   12/10/4001
 

ل  شلار تنفيذ اتب تي اة ليب  تةرنابج "نو يا اةوما ات اتبوردم" اتوذي تبثوو اتبر لو  افأتو  بنوه توو يا اةوما ات 
اتبأظفووات لوو  دبانوو   بووا  ات ةوورى ةوومدت اتل نوو  اتبووورل   لوو  تقيوويم اتبووواريا أاتمرايووات اتتوو   وومبتها اتبأظفووات 

تتقييم اتبوواريا ةاة وال  تتقيويم اتبوواريا  وب  لئوات دأت  ا تبا اتها  ي  تم أ ا افي  أاتبعايير اتبةمئي  
ًً تلنظر ليها.ب ممم   تبهيمَا

 
 
 
 

تبووومرةي  اش ووومام بووومرة  . أروووو  21
 ."تلنأع اة تبا    أو بأ أع "اتبأازن  ات ياي 

 افرم  - با  12-12/10/4001
 

ل  أرو  اتعبوو اتتو   قومتها اتل نو  اتألنيو  افرمنيو  تووؤأ  اتبوردم  وأو تومريي اتبومرةي   وارك اتب تي اة ليب 
لووووووو  بأ وووووووأع اتبأازنووووووو  ات يايووووووو  تلنوووووووأع اال تبوووووووا  , أذتوووووووك ت قيقوووووووًا فهوووووووما  االيوووووووتراتي ي  اتألنيووووووو  تلبووووووورام 

 (.4010-4002افرمني )
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 ح".اتأا ا أاتلبأ  أبؤتبر "تنبي  أتلأير بهارات اتبرام اتعرةي . 24
 افرم  – با   11-41/10/4001
 

 ام اتب تي اة ليب  ةتنييي  مم ب  بأظفات دبان   با  ات ةرى ل  بؤتبر "تنبي  أتلأير بهارات اتبردم 
اتعرةي , اتأا ا أاتلبأح" اتذي  قمم ةهم  اترلا ب   مراته  أتقميم اتم م ته   ي  ت ب  اتبؤتبر  مما ب  

 ةتب ي  اتبردم ل  بختل  اتبيتأيات.اتب اأر اتهاب  أاتبتعلق  
 "اتنأع اال تبا  أرو   بو ". 21

 ابان   با  ات ةرى- ا   اتبمين  40/10/4001افثني  
 

ةاتتعاأ  با اتل ن  اتألني  افرمني  توؤأ  اتبردم أرو   أو "اتنأع اال تبا  " أذتك  قم اتب تي اة ليب  
ايتعراا بفهأم اتنأع  اتبمرام ل  دبان   با  ات ةرى,  ي  تم أر  مم ب  بميرات اتمأائر أبيا ماتة  

تبياأام أت الؤ اتفر  ل  اتب تبا, يأت   قم هذم اتأرو   ب  ةرنابج اال تبا  "ات نمر" أدهبيته ل  ت قيل ا
 اتتب ي  اتبعرل  اتذي تعقمم اتوة   تبأظفات افبان .

 
 
 
 
 

 
 اتنيائي  أات قأ ي  "بياأام مأ  ت فظ". شلتتاح اتبؤتبر اتعام تل بعيات 22

 افرم  - با  42/10/4001اتيةت 
 

وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل   فو التتاح اتبؤتبر اتعام تل بعيات اتنيائي  أات قأ ي  "بياأام مأ  ت فظ" 
 اتذي  قم ةر اي  بعات  ديب  خ ر افبين  اتعاب  تل ن  اتألني  افرمني  توؤأ  اتبردم.

 
 . تقميم اتبيا مات اتعيني  تع أات ب ل  ةلمي  اتوأةك.22

 دبان   با  ات ةرى 42/10/4001االثني  
 
 مم اتب تي اة ليب  ةاتتعاأ  با دبان   با  ات ةرى  ممًا ب  اتبيا مات اتعيني  تعمم ب  اتبعأزي  ل   

لب  اتهةاهة  أاتييمم همى بنلق  اتوأةك ةناًم  ل  للي   أات ب ل  ةلمي  اتوأةك ات ميمم اتييمم لا
 اترلايع .
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 . أرو  تمريةي   أو بورأع ات راب  أاتعمات  تلبردم "بعًا ف لها"22
 دبان   با  ات ةرى -بر ز ات يي  اتثقال 2/11/4001افرةعام 

 
بورأع ات راب  أاتعمات  تلبردم "بعًا   ب  قم اتب تي اة ليب  ةاتتعاأ  با برصم اةنيا  أاتةيئ  أرو  تمريةي  

ف لها"  مم اتأرو   مم ب  اتبختصي  ل  ب االت  قأل اةنيا  أ قأل اتبردم أة  أر  مم ب  بأظف  
أبأظفات دبان   با  ات ةرى  ي  تم اختيار اتبأظفات ب  بيا مات اتبمرام أرئييات اف يام أاتوعي ل  

اتتعر   ل  ات اهات اتبأظفي  ةنام  ل  ايتةيا  تم ش مامم تاايات  دبان   با  ات ةرى أاختيار اتبأظفي 
 ةق ايا اتبردم.

 
 
 
 
 
 

 . ةرنابج اتتوةيك اتب ل  / زيارم ةلمي  اتف ي 22
 2/11/4001اف م 

اتألم  مم ب    أات  م   ام ألم ب  اتب تي اة ليب  ةزيارم بيماني  تةلمي  اتف ي  ل  ب الظ  اتةلقام
ل  دبان   با  ات ةرى,  قمت اتزيارم ل  شلار تنفيذ ةرنابج اتتوةيك اتب ل   أبميرات اتبنالل أاتمأائراتب ل  

اتهام  تتةامو اتخةرات أااللتع  ل  اتت اري اتنا    ل  ب او اتعبو اتةلمي أتم اختيار ةلمي  اتف ي  
اتوبأت  بخلل اترلا بأازنتها أل  ش مام اترائمم ل  تها تلتع  ل  ت رةتت أ  اتب ل  اتثاتث  ل  اتةرنابج ت

أايتثبارها.أ ت م اتةلمي  ل    أيتها  با ت أو اتألم ل  بةان  اتةلمم اتقميب  اتت  ي ري اتتخليل تتربيبها 
 ثت  ييمات ا مه  لازت  ةر اتتنال  أتتأت  بنصي نائي رئي  اتةلمي  أه  اتييمم اتفيرا  رييات.

 
 
 
 



 41 

 . أرو   بو  أو اتنأع اال تبا   21
 12/11/4001افرةعام 

وارك اتب تي اة ليب  ل  أرو   بو  أو اتنأع اال تبا    قمتها  بعي  ات يي  تر اي  أتأهيو ذأي 
 UNDPاتت ميات ات ر ي  ةاتتعاأ  با اتل ن  اتألني  افرمني  توؤأ  اتبردم أ ةرنابج افبم اتبت مم اةنبائ  

 ب  افبان  تلبوار   ل  اتأرو .أبأظف    ي   ام اتب تي ةتنييي بأظ  AVSIأبنظب  
 

 
 
 
 
 
 

 

 أرو  تمريةي  تلبأظفي   أو اتنأع اال تبا  .. 22
 41/11/4001اف م 

 
 قم اتب تي اة ليب  ةاتتعاأ  با اتل ن  اتألني  افرمني  توؤأ  اتبردم أرو  تمريةي  تلتعري  ةاتنأع  
اال تبا   ا تصرت اتأرو   ل  اتبأظفي  مأ  اتبأظفات  خلأم تيتهم  اتتعر   ل  تأ هاتهم أ ثهم  ل  

 اتتاير اتذي يعأم ةاتنفا  ل   و لئات اتب تبا. 
 
 
 

 

 

 

 
 اتبؤتبر اتألن  " ن أ تخليل توار   تبناه   اتعن   م اتبردم"  . التتاح10

 42/11/4001اتثتثام 
 

وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  اتبؤتبر اتألن  " ن أ تخليل توار   تبناه   اتعن   م اتبردم" ةبناية  
 اتيأم اتعاتب  تبناه   اتعن   م اتبردم.
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 . بأمة  نمام تلبأظفات ب  ذأي اتت ميات اتخاص  11
 2/14/4001اتخبي  

 

ةبنايووة   لووأو  يووم اف وو   اتبةووارك نظووم اتب تووي اة ليبوو  بأمةوو  نوومام تلبأظفووات بوو  ذأي اتت ووميات اتخاصوو  
ة  وأر اتيوويمم بييوور اتيوعمي   ووأ ب لوو  افبانوو  ةهوم  تأ يووه اتووو ر تهوو  أت فيوزه   لوو  بأاصوول   بلهوو  

أد رتوه افبوم اتبت ومم  1/14صوام  اتقيمأ تم ختو اتامام اتتعري  ةاتيأم اتعاتب  تذأي اتت وميات اتخاصو  اتوذي ي
تا ووو  اتفووور  تهوووم  ظووورألهمتنوووور اتوووأ   أاتخووواذ اتتوووماةير اتتزبووو  تت يوووي   1224 وووام   لووو   ووومم اتبيووواأام بوووا أا 

 اآلخري .
 

 أرو   بو "اتبياأام اتعامت  تل بيا". 14
 بر ز ات يي  اتثقال  41/14/4001اتثتثام 

 
"اتبيوواأام اتعامتوو  تل بيووا" اتتوو  نظبتهووا  بعيوو  افيوور اتتنبأيوو  ةبنايووة  وووارك اتب تووي اة ليبوو  لوو  أرووو   بووو 

لتعريوو  ةوواة ت  اتعوواتب  ت قووأل اةنيووا  أ اتتعريوو  تب  ت قووأل اةنيووا  أتهووم  اتأرووو  تذ وورى اة ووت  اتعووا
 ةات قأل االنياني  تلبردم أاتتوريعات اتألني  اتبتعلق  ةها.

 
 اتبوار   ل  بياةق  "تو يا اةما ات اتبردم"تقييم اتبواريا ا تبا ات . 11

 دبان   با  ات ةرى
 

تإللوتع أبنا وو  اتبوواريا أاصلت ت ن  تقييم اتبواريا اتبوار   ل  بياةق  "تو يا اةما ات اتبردم" ا تبا اتهوا 
ح اتبوووووار   لوووو  اتبيوووواةق  اتتوووو  نظبهووووا اتب تووووي تت فيووووز اتبأظفووووات أ ووووثه   لوووو  اتعبووووو اتخووووتل أاتت لوووو  ةوووواترأ 

 اةةما ي .
 
 
 

 

 

 

 
إل4002خاللإلعامإلإل-د
إل

 . ا تباع اتل ن  اتتنييقي  تّل ن  اتألني  افرمني  توؤأ  اتبردم.12
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 41/1/4002افرةعام 

 

وووار ت بووميرم اتب تووي اة ليبوو  لوو  ا تبوواع اتل نوو  اتتنيوويقي  اتووذي نظبتووه اتل نوو  اتألنيوو  افرمنيوو  توووؤأ  اتبووردم 
 أو  هأم اتهيئات اتنيائي  توم م افهوو لو  نوزم أبنا وو  بأ وأع اتبقوررم اتخاصو  تبنا و   مأو د باو اتل ن  

 ل  افبم اتبت مم تلقأاني  اتتبيزي .
إل

 . م م بةامرم  لنا دهو أاتتأاصو با   أات اتب ل  اتةلمي ل  نزم.12
 دبان   با  ات ةرى 42/1/4002
 

نظوووم اتب توووي اة ليبووو  ا تبا وووًا تعووومم بووو    وووأات اتووووة   لووو  ب لووو  افبانووو  أاتةلوووميات لووو  افرم  توووم ختتوووه 
اتتعريوو  ةبةووامرم " لنووا دهووو" اتتوو  تنفووذها دبانوو   بووا  تووم م اتفقوورام أاتتوو  تووم ت أيلهووا  وو  لريوول اتهيئوو  اتخيريوو  

  وأ ب لو  ةلميو  نوزم اتبهنميو  هاتو  اتزةومم  اتهاوبي  شت  افهو ل  نزمأ  با تم ختو اال تبواع اتتأاصوو بوا
  ووأات اتوووة   ةعووا اتبيووا مات اتعينيوو  م بووًا  وومبت أتعريفهووا ةاتبةووامرم أتقووميم بوووا ر اتووم م أاتبيووانممأ  أ 

 تلبةامرم. 
 
 
 
 
 

 .  فو شلتل ب تي و اأي اتبردم 12
 11/4/4002افرةعام 

 

اتل نووو  اتألنيووو  افرمنيووو  تووووؤأ  اتبوووردم ةلوووتل ب توووي  وووار ت بوووميرم اتب توووي اة ليبووو  لووو  ات فوووو اتوووذي نظبتوووه
 و اأي اتبردم اتذي يعن  ةتقميم االيتوارم أاتبيا مم تلبردم اتبعنف .

 
 . زيارم بر ز اتصفصا  تلتأهيو اتنفي .12

 14/4/4002اتخبي  
 

تلتأهيووو اتنفيوو  أذتووك وووار ت بووميرم اتب تووي اة ليبوو  لوو  اتزيووارم اتتوو  نظبهووا ةيووت توواي   شتوو  بر ووز اتصفصووا  
 .تإللتع  ل  ت رة  اتبر ز اترائمم ل  ب او اتص   اتنفيي 

 
 . اتبؤتبر اتعرة  اتثان  ت باي  افيرم ب  اتعن 11
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   12/4/4002االثني  
 

وووار ت بووميرم اتب تووي اة ليبوو  لوو  اتبووؤتبر اتعرةوو  اتثووان  ت بايوو  افيوورم بوو  اتعنوو " ن ووأ بنهوواج  بووو  رةوو  
 ب  اتعن  افيري" اتذي نظبه اتب ل  اتألن  توؤأ  افيرم أأزارم اتتنبي  اال تبا ي .ت باي  افيرم 

 
 اتبفهأم أدهبيته ت ت ات نيي  أمأرم ل  ت الؤ اتفر ". ب ا رم اتنأع اال تبا  أ 12

 دبان   با  ات ةرى 12/4/4002اتثتثام 
 

 ع بوووا  ات ةووورى نووومأم تنقوووو اتبعرلووو   وووأو "اتنوووأ نظوووم اتب توووي اة ليبووو  ةاتتعووواأ  بوووا اتبر وووز اتتووومرية  لووو  دبانووو  
 وومم اتنوومأم اتبأظوو  دبيوور اتوووية  اتبوووارك  اتبفهووأم أدهبيتووه ت ووت ات نيووي  أمأرم لوو  ت ووالؤ اتفوور "اال تبووا  أ 

لو   ومم بوو  أر  اتنوأع اال تبووا   اتتو  نظبهووا اتب توي اة ليبو  تلوووة   بو   هوو   بوا وووارك لو  أر   قوومتها 
اتب تي اة ليب  أتهم  اتنمأم تزيوامم الوتع اتبوأظفي  لو  بأ وأع اتنوأع اال تبوا     هات خار ي  ةتنييي ب 

 أت قيقًا تلقيم ات أهري  ل  دبان   با  ات ةرى اتبتعلق  ةاتتعلم أنقو اتبعرل  أات    ل  اتعبو ةرأح اتفريل.
 

 
 
 
 
 

 أ ةبنايوة  بوويتم  تتو  اتبلووك  ةووم ا  . اتبووار   ةا تفوواالت ات بعيو  اتنيووائي  افرمنيو  تلب الظوو   لو  اتتوورا20
 اتثان  ة  ات يي .

 اتزر ام  12/4/4002اتثتثام
 

ةووم أم بوو  اتيوويمم يووعام ات ةاووون    ووأ ب لوو  ةلميوو  اتزر ووام ات ةوورى أرئييوو  ات بعيوو  افرمنيوو  تلب الظوو   لوو  
ي  ا تفوااًل ةبويتم  تتو  اتبلوك اتترا   وام اتب توي اة ليبو  ةزيوارم شتو  بعورا اتتورا  اتوذي نظبتوه ات بعيو  اتنيوائ

 ةم ا  اتثان  ة  ات يي أ  يو  توم اتت وأو لو  اتبعورا أااللوتع  لو  اتبوواأالت اتتراثيو   بوا توم اتت وأو لو  
 بعرا اتصأر اتذي ي أي صأرًا نامرم تلعائل  اتهاوبي .

 

 . ات لي  اتنقاوي  "اتبردم أاةيتم" 21
 41/4/4002اتثتثام 

 
وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  ات لي  اتنقاوي  اتتو  نظبتهوا ووة   اتبوردم توم م اتبوردم ةعنوأا  "اتبوردم أاةيوتم" 

 أاتت  تناأتت ايتعرا ًا ت قأل اتبردم ب  اتبنظأر اةيتب . 
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 .  اتلقام ات أاري " تنيبا اتبردم ل  يأم اتبردم "24

 1/1/4002االثني  
 

ةاتتعاأ  با شذا   "هأا  با " ةرنابج  أاري ةعنأا  "تنيبا اتبردم ل  يأم اتبردم" تلتأاصو نظم اتب تي اة ليب  
با اتنيام ةبناية  يأم اتبردم اتعاتب   ي  تم االتصاو با  مم ب  بأظفات دبان   با  ات ةرى أ مم ب  

من  ل  افرم  تلتعر    أات اتب ات  اتةلمي  ل  افرم  أ مم ب  ببثتت ات ر   اتنيائي  أاتب تبا اتب
  ل  آباته  ألبأ اته  ةبناية  يأم اتبردم اتعاتب .

 
و االت "21  . ات لق  اتنقاوي   "اتبردم افرمني  ل  اتعقم افأو ب  اتقر  ات ات أ ان ازات أا 

 10/1/4002اتثتثام 
 

قاوي  ةعنأا  "اتبردم افرمني  ل   قم اتب تي اة ليب  ةاتتعاأ  با اتمائرم اتثقالي  ل  دبان   با  ات ةرى  لق  ن
و االت " ةبناية  يأم اتبردم اتعاتب  ةبوار    مم ب  د تم ات ر    اتعقم افأو ب  اتقر  ات ات أ ان ازات أا 
اتنيائي  ل  افرم  أببثل  اتب تبا اتبمن  أ مم ب    أات ب ل  افبان  تم ختو ات لق  اتنقاوي   را 

اتبل   رانيا اتعةم ا  أ ت مثت بعات  افيتاذم ديب  خ ر    االن ازات اتت  للم  صير    دنول   تت  
 ققتها اتبردم افرمني  أ رأرم بأا ه  اتعقةات اتت  ت أو مأ  نيو اتبردم ت قأ هاأ  با  تةامو ات  أر أ هات 

 اتنظر  أو دهبي  أمأر اتبردم ل  اتبياهب  ل  ت قيل اتتنبي .
النا باب    با  مبت اتييمم بيير اتيعمي أاتييمم هيفام اتةوير بماختت لر ي   أو  دمارت ات أار اتم تأرم

 بوار   اتبردم ل  بأا ا صنا اتقرار.
 
 
 
 
 

 
 . بؤتبر يأم اتخةرات اتنيائي  "  بلها  با  تبيتقةلها" 22

   14/1/4002اتخبي  
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با  تبيووتقةلها" اتووذي  قمتووه  بعيوو  اتخةوورات وووارك اتب تووي اة ليبوو  لوو  بووؤتبر يووأم اتخةوورات اتنيووائي  " بلهووا  وو
اتنيووائي  ةاتتعوواأ  بووا اتل نوو  اتألنيوو  افرمنيوو  توووؤأ  اتبووردم أةووم م بوو  صوونمأل افبووم اتبت وومم اةنبووائ  أ أزارم 

 اتعبو تت تفام ةاتبردم اتبهني  اتعابل  ةبناية  يأم اتبردم اتعاتب .  

 
 ةنهام اتعن ". اال تفاو ةيأم اتبردم اتعاتب  "ات مأا 22

 11/1/4002افرةعام 
 

وووارك اتب تووي اة ليبوو  لوو  اال تفاتيوو  اتتوو  نظبتهووا اتل نوو  اتألنيوو  افرمنيوو  توووؤأ  اتبووردم ةاتتعوواأ  بووا أ وواالت 
افبم اتبت مم اتعابل  ل  افرم  ةبناية  يأم اتبردم اتعاتب  أاتت  توم ختتهوا  ورا تووهامات  يو  تنيوام بعنفوات 

"  4001/4002رير صنمأل افبم اتبت مم اةنبائ  تلبوردم "اتيوأنيفم "  وأو تقومم اتبوردم لو  اتعواتم  با تم شلتل تق
 ب  ي يي  ل  تياؤالت اتنيام".

 
 . اتمأرم اتتمريةي  ل  اتبهارات اةماري  أاتقيامي  ات ميث  " ن أ  يامات لا ل  أبؤثرم " 22

 2/2/4002-/12/1اتيةت 
 

ةاتتعاأ  با اتبر ز اتتمرية  ل  دبان   با  ات ةرى مأرم تمريةي  تعمم ب    أات اتوة   نظم اتب تي اة ليب  
ل  ب ل  افبان  أاتب ات  اتةلمي  ل  افرم أ يأت   قم هذم اتمأرم ل  شلار تنفيذ اتوة   تةرنابج اتتب ي  

تتزأيم اتبوار ات ات أتهم  اتمأرماتت  ايتبرت  ل  بمار خب   لي أاتبعرل  أةنام اتقمرات تع أاتها
أاةةما  أ دمار اتمأرم  أتلأير  مراتهم ل  اتتف ير اتت ليل ةب بأ   ب  اتبهارات اتقيامي  أاةماري  ات ميث  

خةير تنبي  اتبأارم اتةوري  لارل رويم أتتناأو بهارات اتتلأير اتبؤيي  أ اتتفاأا أ و اتبو تت أل  
  يا اتت  تصي ل  شلار رلا اتقمرات أتلأير اتبهارات.اتةرأتأ أو أاةتي يت أنيرها ب  اتبأا

 
 
 
 
 
 

 . شلتل وة   بناه   اتعن   م اتبردم "وبع "22
 12/1/4002اف م 

ووووار ت بوووميرم اتب توووي اة ليبووو  لووو  ات فوووو اتوووذي نظبتوووه اتل نووو  اتألنيووو  افرمنيووو  تووووؤأ  اتبوووردم ةاتتعووواأ  بوووا 
 بع " وة   بناه   اتعن   م اتبردم.ب أهرات  رم بيي  ةبناية  شلتل ب بأ   "و
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 . ةرنابج اتتوةيك اتب ل /زيارم ةلمي  بامةا ات ةرى21

 11/2/4002اتيةت 
 

  ووأات  ي  تووم شوووراك وووارك ألووم  ووم  وومم بوو    ووأات اتوووة   لوو  دبانوو   بووا  ات ةوورى أاتةلووميات افرمنيوو 
ةلميوو  بامةووا أ لوو  زيووارم شتوو  أتعبيبووًا تلفائوومم اتب ووات  اتةلميوو  افرمنيوو  لوو  بثووو هووذم اتزيووارات تتةووامو أ هووات اتنظوور

ات ةرى أذتك  ب  ةرنابج اتتوةيك اتب ل  اتهام  ةتا   اتفرص  دبوام   وأات اتووة   تتةوامو اتخةورات أمرايو  
 دل و اتت اري ل  ب او اتعبو اتةلمي أاتتنبأي. 

ها اتةلميو  اتتو  ت وم لو    وأيتها درةعو  تم اختيار ةلميو  بامةوا ات ةورى تتلوتع  لو  اتبوواريا اترياميو  اتتو  نفوذت
تووم  )أيوويمات ش ووماه  لووازت ةاتتنووال  أتتلووتع  لوو  اة وورامات اتتوو  تووم اتخاذهووا  ت  وويرا تبووورأع اتتبر زيوو  

 ( قاً ال تبري  ل  ب الظ  بامةا تتلةيل بةمد اتتبر زي  ل  اتخاذ اتقرارات اتتنبأي ش رام 
نووويل أيوول بامةووا اتيوويا  أ  بووا تةامتووت اتع ووأات اتخةوورات لوو  ب وواو خووتو اتزيووارم لوو  بووورأع ت أت ووأو اتألووم
 .  اتعبو اتةلمي

 
 
 
 
 

 اتنمأم اتص ي  اتثاني .. 22
 41/2/4002اتيةت 

نظم اتب تي اة ليب  ةاتتعواأ  بوا بميريو  اتتأ يو  أاة وتم اتصو   لو  أزارم اتصو   نومأم صو ي  ةبنايوة  اتيوأم 
اتاوووذام اتصووو   اتبتوووأاز  أ ديوووةاي ألووورل اتتعابوووو بوووا آالم اتظهووورأ أهوووذم اتعووواتب  تلصووو  أ تناأتوووت بأ وووأ   

اتنوووومأم هوووو  اتنوووومأم اتصوووو ي  اتثانيوووو  اتتوووو  ينفووووذها اتب تووووي تلبأظفووووات تتاليوووو  االهتبابووووات اتصوووو ي  اتتوووو  دةوووومت 
 اتبأظفات رنة  ل  اتتأ ي  ةها ب  ختو ايتةيا  االهتبابات اتص ي  اتذي تم تعبيبه  ليه  ل  أ ت ياةل.
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 ات لي  اتنقاوي  " ات نمر/ اتنأع اال تبا   أاتلا  ات نمري ". 100
 42/2/4002االثني  

 
وارك اتب تي اة ليب  ل  ات لي  اتنقاوي  اتت  نظبتها ووة   اتبوردم توم م اتبوردم ةاتتعواأ  بوا  يوم شنتواج اتبعرلو  

 ل  اتل ن  اتألني  افرمني  توؤأ  اتبردم  أو بأ أع " ات نمرأ اتنأع اال تبا   أاتلا  ات نمري " 
 

 "اتأرو  اتتمريةي  "اتبأازن  ات ياي  تلنأع اال تبا  . 101
14-12/2/4002   
 

وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  اتأرو  اتتمريةي  ة مام لريل ألنو  تلتومريي  وأو بأ وأع "اتبأازنو  ات يايو  
تلنأع اال تبا  " اتت  نظبتها اتل ن  اتألني  افرمني  توؤأ  اتبردم ةاتتعواأ  بوا صونمأل افبوم اتبت ومم اةنبوائ  

 تلبردم أمائرم اتبأازن  اتعاب .
 

  با  ...ر ل  ل  ذا رم اتب ا  أاةنيا " لق  نقاوي  " . 104

 2/2/4002اتثتثام 

 ووب  ا تفوواالت أذتووك  لقوو  نقاوووي  ةعنووأا "  بووا  ...ر لوو  لوو  ذا وورم اتب ووا  أاةنيووا " اة ليبوو  نظووم اتب تووي 
اتنيوووائ  افرمنووو  اتعوووام بئأيووو  دبانووو   بوووا  ات ةووورى. دمارت ات لقووو  اتنقاووووي  اتيووويمم نه اتبعايلووو  رئييووو  اةت وووام 

أت وومثت ختتهووا اتبؤرخوو  أافمية اتووم تأرم هنووم دةووأ اتوووعر  وو  ات قووي اتتاريخيوو  اتتوو  تعا ةووت  لوو  اتبمينوو  بنووذ 
أت وومثت اتةا ثوو  أات اتةوو  اتووم تأرم  ايوومم اتن ووار "  نووذ رياتها  أل.بأصووأاًل تتووو و بعوواتم اتبمينوو  ات ميثوو  0077

وارك ل  ات لق  اتنقاوي   ومم بو    وأات .ال تبا ي  اتت  أا ةت تلأر اتبمين ل  اتبمين  أاتنه   اتتعليبي  أا
اتب وووووات  اتةلميووووو  لووووو  اتبمنافرمنيووووو  أ ووووومم بووووو  بيوووووا مات اتبووووومرام لووووو  افبانووووو  أ  ووووومم بووووو  د وووووتم ات ر ووووو  

 .اتنيائي أاتثقالي  أاتبهتبي 
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 ب الظ  اتعقة  ةرنابج اتتوةيك اتب ل /   101
12-12/2/4002 

زار ألووم  ووم  ووومم بوو    وووأات اتوووة   لووو  ب لوو  دبانوو   بوووا  ات ةوورى أ ووومم بوو  اتةلوووميات افرمنيوو  أبوووميرات 
أبيووا مات اتبوومرام لوو  دبانوو   بووا  ات ةوورى يوولل  بنلقوو  اتعقةوو  اال تصووامي  اتخاصوو  أ  وومم بوو  اتةلووميات لوو  

اتبووردم لوو  اتبوووار   لوو  صوونا  ب الظو  اتعقةوو  تلتعوور   لوو  مأر أ وومات اتتنبيوو  لوو  اتةلوميات أاتتعوور   لوو  مأر
 اتقرار أتنبي  اتب تبا اتب ل .

أذتوووك  وووب  ةرنوووابج اتتووووةيك اتب لووو  اتهوووام  ةتا ووو  اتفرصووو  دبوووام   وووأات اتووووة   تتةوووامو اتخةووورات أمرايووو  
 -اتت اري اتنا    ل  اتعبو اتةلميأ أ م زار اتألم  ل  بمى  مم ديام:

 
 *  ةلمي  اتقريقرم ألينا .

 12/2/4002اف م 
 

ةلمي  اتقريقرم ألينا  ل  ب الظ  اتعقة  تإللتع  ل  ت رة  اتأ ومم اتتنبأيو  لو  اتةلميو  أ اتتعور   لو  ألم اتزار 
مأر   ووأات اتب لوو  اتةلووميأ اتتقوو  اتألووم  ةاتيوويم  لوو  اتروووايمم نائووي رئووي  اتةلميوو  أ  ووأات ب لوو  اتةلميوو  

 أاتييم بأي  اتيعيميي  رئي  أ مم اتتنبي . 
لوم خوتو اتزيوارم  لوو  اتبوواريا اتتنبأيو  لو  اتةلميوو   بوورأع اتوأرم ات وأري اتووذي تنفوذم أ ومم اتتنبيو  لوو  تعور  اتأ 
أاتتعوووواأ  اتوووومأت  أأزارم دتوووو  مينووووار أ ةووووم م بوووو  االت ووووام افأرأةوووو  أأزارم اتتخلوووويل  200ةت لفوووو  تصووووو اتةلميووو  
ت أتوت اتبووار ات لو    بوا أبورأع بزر   اتةرييم أبورأع اتنخيو اتذي  تم ش مام مراي  ات ومأى تهبوا  اتةلميات

لةيعووو  بووورأع اتوووأرم ات وووأري أايووتبع  توووورح  وووأو شتيوو  اتزرا ووو  أديووولأي اتووري اتبعتبوووم تلبوووورأع ةووو و يرا ووو  
 .بنلق  اتقريقرم ألينا 

 

 
 
 
 
 

 
   * يلل  بنلق  اتعقة  اال تصامي  اتخاص 

 11/2/4002دالثني  
 

زار اتألووم يوولل  بنلقوو  اتعقةوو  اال تصووامي  اتخاصوو  تلتعوور   لوو  اآلتيووات اتتوو  ا تبوومتها اتيوولل  تت أيووو اتعقةوو  
تت وأ  بقصوم ايوتثباري أيويا    واتب  أصوأر اتوم م اتوذي تقمبوه تلةلوميات لو  ب الظو  اتعقةو   بوا تعور   لو  
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ب  ختو االيتقتو اتبوات  أاةماري أاتتعور   لو  مأر بوميرم تنبيو   ت رة  اتيلل  ل  ت قيل اتتبر زي  اةماري 
اتب تبا اتب ل أ ختو اتزيارم اتتق  اتألم ةاتوم تأر ةوتو اتةووير نائوي رئوي  اتيولل  أبفوأا االيوتثبار أاتتنبيو  

 وواةل  اال تصوامي  أاتيويمم ُيوورى دةوأ زيووم رئوي   يووم تلوأير اف بواو أاتتيووأيل  بوا اصوول ي اتيويم ةيتوور بر و 
تلأير اف باو أااليتثبار ل  اتيلل  اتبوار ات ل   أت  تإللتع  ل  اتبواريا اتتو  ي وري اتعبوو  ليهوا لو  

 ب الظ  اتعقة   با زار اتألم  لع  اتعقة  / اتقلع  اتببلأ ي  أبت   دثار اتعقة .
 
 
 
 
 
 

 *  ةلمي   أا اتميي .
 12/2/4002اتثتثام 

 
أاتيوويمم ريووم اتزأايوومم   ووأ ب لوو  ات أيلووات ةلميوو  اتيوويم يووعم اتأاتتقوو  ةوورئي  زار اتألووم ةلميوو   ووأا اتمييوو  

اتةلمي  أاتييمم  لنه ات أيلات رئيي  اتب ل  اتنيائ   ي  تم تو يو ب ل  بو  اتيويمات أ  وأات ات بعيوات 
 ليووات ب لوو  اتةلميوو  أبتاةعوو   اتنيووائي  لوو   ووأا اتمييوو  ةووورا ه  لوو   بليوو  صوونا اتقوورارب  خووتو   ووأر

 راراتووه أتووم خووتو اتلقووام اتتعوور   لوو  أا ووا اتةلميوو  أدةوورز ان ازاتهووا أاتت ووميات اتتوو  تأا ووه اتعبليوو  اتتنبأيوو   بوووا 
 وومبت رئييوو  اتب لوو  اتنيووائ  تل  ووأر  ر ووًا  وو  أا ووا اتبووردم لوو  بنلقوو  اتمييوو  أمأر اتب لوو  اتنيووائ  لوو  

 اتقرار أبتاةع  اتق ايا اتت  تهم ب تبعه . ل  ل  صنا اتبوار   اتفاشوراك اتنيام ل  
 
 
 
 
 
 

 * ةلمي  اتقأيرم ات ميمم.
 12/2/4002اتثتثام 

ةلميو  اتيويم  يو  ات رابيو  أاتيويمم هومأى اتن وامات   وأ ب لو  اتةورئي   زار اتألم ةلميو  اتقوأيرم ات ميومم أاتتقو 
لوو  اتةلميو   يو  ايووتعرا رئوي  اتةلميو  دةوورز اتبوواريا اتتوو  اتةلميو  أاتيويم يووليبا  اتبرا يو  رئوي  أ وومم اتتنبيو  

لووو  لع وووأات أ دووووار تلوووم م اتوووذي يقمبوووه تع وووأات اتب لووو  اتةلووومي  يووو  د  هنووواك مأر لا وووو تتنفوووذها اتةلميووو  
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أ  بوووا ايوووتعرا ت رةووو  ات وووام ةلوووميات اتةاميووو  ات نأةيووو  لووو  مرايووو   ا وووات اتب تبوووا اتبيووواهب  لووو  اتخووواذ اتقووورار
 أتأ يم اتبلاتي أاتعبو  ل  ت قيقها.أاتت ات  

 
 
 
 
 
 

 . اال تباع با ببثتت اتب تبا اتبمن  أاتهيئات أاتبنظبات ل  اتعرال.102
  11/2/4002اتخبي  

 

نظم اتب تي اة ليب  ا تبا ًا  م  مم ب  ببثتت هيئات أبنظبات اتب تبا اتبمن  ل  اتعرال أذتك ختو 
 .زيارتهم تألرم 
اتتعري  ةاتوة   اتمأتي  تلبردم أدهمالها أاآلتي  اتت  تعتبمها تت قيل دهمالها أ ايتعراا  ممًا  تم ختو اتلقام

با ة   يةو اتتعاأ   با تم  ب  ةرابج دبان   با  ات ةرى اتبأ ه  تخمب  اتب تبا اتب ل  ةبختل  لئاته.
 اتت  تعن  ةقلاع اتبردم.اتبؤييات ختو شتا   اتفرص  تلتوةيك أاتتأاصو با اتهيئات أ اتوة   ب  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ات فو اتت ريب  " بييرم اتبردم ل  دبان   با  ات ةرى" 102
  41/2/4002اف م 

 

ةر اي  صا ة  اتيبأ اتبل   افبيرم ةيب  ةنت لتو اتبعظب  أ ب  اال تفاالت ةبئأي  دبان   با  ات ةرىأ 
 -تبردم ل  دبان   با  ات ةرى" أاتذي ت ب :ات فو اتت ريب  "بييرم اينظم اتب تي اة ليب

ت ريم   أات ب ل  افبان  ل  بختل  اتمأرات أت ريم اتبميرات أاتقياميات ب  اتبأظفات صا ةات دأت   -د
 اتبيبيات اتأظيفي  )دأو يائلأ دأو  ابل  أل أ دأو بأظف  ب  ذأي اتت مياتأ....(

وار ات ل  ةرنابج تو يا شةما ات اتبردم ) بعرا اتصأر تقميم  رأا ب  شةما ات بأظفات افبان  اتب -ي
 اتفأتأنرالي  "اتبردم أاتبمين "أ شتقام وعري تقصيمم " با "أ  را للم أثائق  " بانيات  ةر اتبئأي ".

ايتعر ت اتييمم نيري  اتن ماأي   أ ب ل  دبان   با  ات ةرى بييرم اتبردم ل  اتب ل  أدةرز  -ج
 ا   أات ب ل  افبان .اتبةامرات اتت  تةنته
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يانات مائرم اتبأارم اتةوري  أتمراي  ة مم اتةا   خاتم  مأع بلخصًا    بوار   اتبردم ل  افبان  ةاتر أع ت -م
 اتت  د مها اتب تي اة ليب   أو أا ا اتبردم ل  دبان   با  ات ةرى.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 اتفا ي  ييماأ.  فو شلتل ش مام اتتقرير اتخاب   أو تنفيذ 102
 2/2/4002االثني  

 

وارك اتب تي اة ليب  ل  ات فو اتذي نظبته اتل ن  اتألني  افرمني  توؤأ  اتبردم أأ االت افبم اتبت مم ل  
افرم  ةبناية  شلتل ش مام اتتقرير اتخاب   أو تنفيذ اتفا ي  اتق ام  ل   ال  دو او اتتبييز  م اتبردم 

CEDAW. 
 

 تتواأري اليتعراا اتهأي  اتبؤييي  تل ن  اتألني  افرمني  توؤأ  اتبردم.. اتلقام ا102
  14/2/4002اف م 

وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  اتلقام اتتواأري اتذي نظبته اتل ن  اتألني  افرمني  توؤأ  اتبردم تاايات 
   بختل  اتور ام أاتهيئات أبؤييات ايتعراا "اتهأي  اتبؤييي  تل ن  اتألني  افرمني  توؤأ  اتبردم" ةبوار 

 اتب تبا اتبمن  أاتعابلي  ت ت بظل  اتل ن  .
 . اتبؤتبر اتمأت  اتخاب  "   ايا اتبردم ل  اتب تبعات اةيتبي  أت ميات اتعصر" 101
42-42/2/4002 

 

"  ايا اتبردم ل   بؤتبر اتمأت  اتخاب  اتذي نظبه اتبنتمى اتعاتب  تلأيلي  ةعنأا وارك اتب تي اة ليب  ل  
اتب تبعات اةيتبي  أت ميات اتعصر" أاتذي ت ب  اتعميم ب  دأرال اتعبو اتخاص  ة قأل اتبردم ل  اةيتم 

 أاتنأع اال تبا  . 
 

و اتي  ات مأم ب  بنظأر دأو لاتة  م تأرام درمني  ل   نما".. 102  نمأم " مرايات اتبردم أا 
 41/2/4002اتثتثام 

 

اة ليب  ل  ات لي  اتنقاوي  اتت   قمتها أ مم شنتاج اتبعرل  ل  اتل ن  اتألني  افرمني  توؤأ  وارك اتب تي 
و اتي  ات مأم ب  بنظأر دأو لاتة  م تأرام درمني  ل   نما".  اتبردم  أو "مرايات اتبردم أا 
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 . ا تباع اتل ن  اتتنييقي  توة   اتبردم تم م اتبردم 110

 12/2/4002اتثتثام 
 

ر ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  ا تباع اتل ن  اتتنييقي  توة   اتبردم تم م اتبردم اتذي  قمم اتبعهم وا
اتميبقرال  اتألن  أاتذي تم ختته ات مي     بيت مات وة   اتبردم تم م اتبردم أأ ا آتي  بيتقةلي  تل ن  

 ال تباع.  اتتنييقي   با وار ت ل  بأمة  اةللار اتت  تم  قمها  ل  هاب  ا
 
 
 

. اتنامي افهل  ييت ي   ممًا ب    أات اتوة   اة ليبي  تلبردم.111
 11/2/4002اف م 

 

بختلوو  اتهيئووات أاتبؤييووات افرمنيوو  ايت ووا  اتنووامي افهلوو   ألووم بوو    بووالوو  شلووار اتيووع  تتعزيووز اتووورا   
  ووأات اتوووة   لوو  دبانوو   بووا  ات ةوورى لوو  دبيووي  تووم ختتهووا  ايووتعراا اةوورز اتبووواريا اتتوو  تنفووذها اتوووة   

را  ووأو تلبأظفووات لوو  افبانوو  ثووم وووارك اتألووم لوو    ووأر ب ا وورم  تلووم تأر زنلووأو اتن ووار  ديووتاذ  لووأم اف
 ات  ل  اتقرآ  ات ريم.  اتنة

 
 
 
 
 
 

 

 . بأمة  شللار تلبميرات ةبناية  وهر رب ا  اتبةارك.
 12/2/4002افرةعام 

 

تووم ختتهووا ةبنايووة  وووهر رب ووا  ات ووريم نظووم اتب تووي اة ليبوو  بأمةوو  شللووار تإلماريووات لوو  دبانوو   ّبووا  ات ةوورى 
اتبووميرات  لوو  لةيعوو   بووو  ووو بوونه  أخصأصووًا لوو  اتتعريوو  ةعوومم بوو  ةوورابج اتب تووي اة ليبوو   بووا أتعرلووت 

اتقلا ووات اتتوو  تووم ايووت ماثها بووؤخرًا  ووب  بووورأع ش وووامم اتهي لوو  أتووأت  هووذم اتووم أم لوو  دلووار اتيووع  تتأليوووم 
تا و  اتفرصو  تهو  تتتتقوام أتةوامو اتخةورات أانيو ابًا بوا خلو   رافأاص ةي  اةماريوات لو  دبانو   بوا  ات ةورى أا 

 ها دبان   با  ات ةرى تلبأظفي .اترلام اتت  تنفذ
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 . اتبائمم اتبيتميرم " اتبردم أاتبوار   اتييايي " 111
   12/1/4002اتيةت 

 

وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  د باو اتبائمم اتبيتميرم اتبردم أاتبوار   اتييايوي  اتتو   قومتها  بعيو  اتتأهيوو 
اتهاملو  أاتر ايو  اتخيريو  أنيوام تلتنبيو  اتثقاليو  أبر وز دبيلو  ةووارات تلمرايوات أاتتأثيول أ بعيو  اتنيوام اتعرةيوات 

 بوار   اتييايي  تلبردم أاتبوار   ات زةي  تلبردم أاتتنبي  اتييايي .شت  اتتعري  ةمأر اتب تبا اتبمن  ل  م م ات

 
 . شلتل ةرنابج بعًا نتعلم 112

 12/2/4002اتخبي  
 

اتووذي يقووأم  لوو  نقووو اتبعرلوو  بو  اتبأظفووات لوو  دبانوو   ّبووا  ات ةوورى توم اة ووت   وو  شلووتل ةرنووابج "بعووًا نوتعلم" 
" ثقال  اتعبوو اتتلوأ   أمأرهوا لو  تنبيو  اتب تبوا" اتتو  نظبهوا أ ختو أرو  اتعبو شت   ابتت اتأل  تلأ يًا 

أ وووارك أتعووم دأتوو  اتأروووات اتتوو  تعقووم  ووب  هووذا اتةرنووابجاتب تووي اة ليبوو  ةاتتعوواأ  بووا أزارم اتتنبيوو  اتييايووي  
تبيتووارم لو  أزارم اتتنبيوو  لو  اتأروو   ومم بوو  اتبأظفوات اتبووار ات لو  اتةرنووابج أدمارتهوا اتوم تأرم رلقو  مأميوو  ا

تا و   اتييايي   ي  تم اتتعريو  ةأهبيو  اتعبوو اتتلوأ   أبعززاتوه أمأرم لو  ت قيول بةومد اتبيوؤأتي  اال تبا يو  أا 
 اتفرص  تتةامو اتخةرات.

 
 
 
 
 
 
 

 

 . ةرنابج اتتوةيك اتب ل / زيارم ةلمي  اتيلل ات ةرى112

 41/2/4002االثني  
 

ات اتوووة   لوو  ب لوو  دبانوو   ّبووا  أاةماريووات لوو  افبانوو  ةلميوو  اتيوولل ات ةوورى لوو  زار ألوم  ووم  ووممًا بوو    ووأ 
اتهام  ةتا   اتفرص  دبام   وأات اتووة   تتةوامو اتخةورات ب الظ  اتةلقام أذتك  ب  ةرنابج اتتوةيك اتب ل  

ر أيول بمينوو  أمرايو  دل وو اتت وواري لو  ب وواو اتعبوو اتةلومي  يوو  توم خووتو اتزيوارم اتتعور   لوو  بوورأع تلووأي
اتيووولل اتهوووام  تل فووواظ  لووو  هأيووو  اتبمينووو  ات  ووواري  أاتتاريخيووو  ألاةعهوووا اتبعبووواري بووو   هووو  أتنوووويل ات ر ووو  
اتت اريوو  أاتيوويا ي  تلبمينوو  بوو   هوو  دخوورىأ  بووا تووم اتتعوور   لوو  ت رةوو  اتبووردم لوو  اتةلميوو   يوو  ي ووم ب لوو  

 ظفات  ب   أامرها.اتةلمي  درةا ييمات  با تبتاز اتةلمي  ةارتفاع نية  اتبأ 
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 .لعاتيات اتب تي اة ليب  ةبناية  زيارم اتييمم  انيت بيخائيو رئيي  ةلمي  رام ا .112
 
 ات لق  اتنقاوي  " ر ل  ل  ذا رم اتب ا  أاةنيا أ  با  .... رام ا  " -

   11/10/4002اف م 
 

ةعنووأا  "ر لوو  لوو  ذا وورم اتب ووا  أاةنيووا أ  بووا ... رام ا " ةر ايوو   لألوو   قووم اتب تووي اة ليبوو   لقوو  نقاوووي  
نائووي دبووي   ّبووا  اتبهنووم   ووابر اتةوووير أذتووك  ووب  ا تفوواالت بئأيوو  دبانوو   ّبووا  ات ةوورى  أاتتوو  تتووزاب  بووا 

يووتعراا بئأيوو  ةلميوو  رام ا  أةهووم  تيووليل ات ووأم  لوو  ت رةوو  اتبووردم لوو  اتعبووو اتةلوومي بوو  خووتو اا تفوواالت 
ت رة  اتييمم  انيت بيخائيو رئيي  ةلمي  رام ا  أاتييمم هيفوام اتةووير دأو   وأ بو  اتيويمات لو  ب لو  دبانو  

 ب لووو  دبانووو   بوووا  أ ووووارك ليهوووا  ووومم بووو    وووأاتاتعاصوووب  دمارت ات لقووو  اتنقاووووي  اتوووم تأرم النوووا بووواب   أ 
 ات ر   اتنيائي أاتثقالي  أاتبهتبي .اتناولات ل  اةماريات ل  افبان  ب  أ مم  افرم اتب ات  اتةلمي  ل  

 
 
 
 
 
 
 

   أر لعاتي  "بييرم اتبئأي  " -
 9/07/9779ات بع  

 

وار ت رئيي  ةلمي  رام ا  ل    أر "بييرم اتبئأي " اتت  نظبتها دبان   با  ات ةرى ةبناية  برأر بئ   ام 
يرم  ممًا ب  اتعرأا ات رنفاتي  اتبختلف  اتت  ت تف   ل  شنوام دأو ب ل  ةلمي ل  بمين   با  ت بنت اتبي

 ةعبا   ةر تاريخها أتعم هذم اتبييرم ه  افأت  ب  نأ ها ل  اتبنلق .
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  أت  ييا ي  ترئيي  ةلمي  رام ا  اتييمم  انيت بيخائيو. -

  07/07/9779اتيةت 
 

ييا ي  شت  ب الظ  بامةا  ي  تم زيارم  ةو اصل ةت بميرم اتب تي اة ليب  رئيي  ةلمي  رام ا  ل   أت  
 نيةأ أبقام اتنة  بأي  ةاة ال  تعمم ب  ات نائ  ل  اتبمين .

 

 بأمة   وام  ل  ور  ات يف . -
 11/10/4002اف م 

تم تنظيم بأمة   وام  ل  ور  ات يف  وار ت ليها  مم ب    أات ب ل  دبان   با  ل  اتمأرم ات اتي  
 أ مم ب  اتناولات ل  اتعبو اتنيأي أاتعام. أاتمأرات اتياةق 

 

 تقام با  لأل  اتبهنم   بر اتبعان . -
 09/07/9779االثني  

 

اتتق   لأل  دبي   با  اتبهنم   بر اتبعان  اتييمم  انيت بيخائيو أتم ختو اتلقام ة   ةعا ب االت 
 اتتعاأ  ةي  افبان  أةلمي  رام ا .

 

 تل يف  با شذا   هأا  با .تنظيم تقام  أاري  -
 09/07/9779االثني  

 

تم  قم تقام  أاري با اتييمم  انيت بيخائيو  ةر شذا   هأا  با  ايتعر ت ختته ت رةتها ل  اتعبو 
 اتةلمي.

 

 مبت بميرم اتب تي اة ليب  تلييمم  انيت بيخائيو شهمام ب  دبان   با  ات ةرى تبثو ةب بأ   ب  ات تي  -
 دبان   با  ات ةرى تناأتت تاريخ افرم  أبمين   با  أاتيياي  اتثقالي  ل  افرم  . ب  شصمارات

 

 ا تباع توةي   با  مم ب  اتناولات  ات ر   اتنيائي . -
 09/07/9779االثني  

 

تم تنظيم ا تباع توةي   ةي  اتييمم  انيت بيخائيو أ مم ب  اتييمات اتناولات ل  اتعبو اتعام  ي  
ال تباع اتم تأرم هيام  لبات   أ ب ل  دبان   با  ات ةرى ياةقًا أافيتاذم ر اي اتقمأب  ايت الت ا

 بميرم اتب تي اة ليب .ةاة ال  تاتناول  ل  ب او  قأل اتبردم 
 

 اتبنتمى اتمأت  اتثان  "اتبم  اتمينابي ي  ة ا   تلبردمأ اترؤى أاتت ميات تبم  صميق  تلبردم" -000
 92/07/9779-90ييؤأو  – أريا ات نأةي  

 

وار ت بميرم اتب تي اة ليب  أ و ب  اتييمم يابي  ي ر   أ ب ل  دبان   با  ات ةرى أاتييمم رنا 
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ات  ايا رئيي  ةلمي  ات يا أاتييمم اتفيرا  رييات   أ ب ل  ةلمي  اتف ي  ل  اتبنتمى اتمأت  اتثان  اتذي 
ةاتتعاأ  با ةلمي  ييؤأو أتر زت د باو اتبنتمى  ب   مم ب  اتب اأر  ا   نظبته اتوة   اتمأتي  تلبردم

 -:دةرزها
 تعبيم بنظأر اتبياأام ةي  ات نيي  ل  شمارم أيياي  اتبم . -

 تب ي  اتبردم ختو افزب  اال تصامي . -
 ةنام اتبم  اآلبن  تلبردم. -
 تعزيز اتتنأع أاةةماع تمى اتبردم. -

  

 اتنقاوي  "اتبردم افرمني  ل  ب او اة تم"ات لي   -008
  90/00/9779افرةعام 

 

وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  ات لي  ات أاري  اتت  نظبتها وة   اتبردم تم م اتبردم أبر ز اة تبيات 
 اتعرةيات  أو بوار   اتبردم ل  ب او اة تم أاتقأاني  أاتتوريعات.

 

 دم ل  اتب تبا بؤتبر تعزيز مأر اتبر  -009
 0/00/9779اف م 

 

اتألني  افرمني  توؤأ  اتبردم ةر اي  صا ة  وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  اتبؤتبر اتذي نظبته اتل ن  
اتيبأ اتبل   افبيرم ةيب  ةنت لتو اتبعظب   أو تعزيز مأر اتبردم ل  اتب تبا أبتاةع  نتائج اال تباع 

 اتأزاري افأرأبتأيل .
 

 نمأم "ب أ افبي  ةبختل  صأرهاأ  أم أتب ي  تلبردم أنيام اتب تبا" -097
  9/00/9779االثني  

 

وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  اتنمأم اتت  نظبتها اتل ن  اتألني  افرمني  توؤأ  اتبردم ةر اي  صا ة  
 .9779اتب  تب أ افبي  تعام اتيبأ اتبل   افبيرم ةيب  ةنت لتو اتبعظب  ةبناية  اال تفاو ةاتيأم اتع

 

 نمأم اتعن   م اتبردم -090
 92/00/9779االثني  

 

نومأم ةعنوأا  "  اتب توي اة ليبو  نظوم 42/11ةبناية  اتيأم اتمأت  تلق ام  ل  اتعن   م اتبردم أاتوذي يصوام  
اتعن   م اتبردم " أذتك ةاتتعاأ  با شمارم  باي  افيرم ل  بميري  افب  اتعام أب توي وو اأي اتبوردم لو  اتل نو  

ت وبنت اتنومأم ايتعرا وًا تبفهوأم اتعنو  أدنأا وه أدثوارم اتيولةي  اتتو  تونع    لو  تووؤأ  اتبوردمأ  اتألني  افرمني 
 بأظفات أبأظف  افبان . أوارك ليها  مم ب  اتب تبا ةأيرم
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 اتأرو  اتتمريةي  "ي ر ات ابيرا بةامئ اتتصأير اتفأتأنرال " -099
 0/9707-90/00/9779اتيةت 

 

ينظم اتب تي اة ليب  أرو  تمريةي  ل  ةرنابج "ي ر ات ابيراأ بةامئ اتتصأير اتفأتأنرال " أذتك ل  شلار 
اتهام  تتيليل ات أم  ل  شةما ات اتبأظفات ل  افبان  أتنبيتها تنفيذ ةرنابج تو يا شةما ات اتبردم 

خةير   نفيهاأ يقمم اتأر  اتبهنم  أائو   ازيي مأاةلتع  ل  بوا و أ  ايا اتبردم ب  أ ه  نظر اتبرد
اتتصأير اتفأتأنرال  أ  أ ات بعي  افرمني  تلتصأير أتوارك ليها  مم ب  اتبأظفات بب   ةر     

 تبهارم اتتصأير اتفأتأنرال  أرنةته  ةتلأيرها.ابتت ه  
 
 

 
 
 

 ب ا رم " مأر اتخلاي اتأيل  ل  تفنيم اتوةهات اتت  تثار  أو اتبردم " -092
  0/09/9779اتيةت 

 

وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  اتب ا رم اتت  نظبها اتبنتمى اتعاتب  تلأيلي  أ مبتها اتم تأرم ديبام  ةم 
 اتوةهات اتت  تثار  أو اتبردم" تفنيماتب يم اتزنمان  ب  اتيب   أو "مأر اتخلاي اتأيل  ل  
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 اتةازار اتخيري ت بعي  تنبي  أتأهيو اتبردم اتريفي . -142
  14/14/4002اتيةت 

 

وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  اتةازار اتخيري اتذي نظبته  بعي  تنبي  أتأهيو اتبردم اتريفي  ةر اي  بعات  
 اتييمم هات  ةيييأ تلأ  أزيرم اتتنبي  اال تبا ي .

 
 اتر ل  اتترليهي  شت  ب بي  أ لع  افزرل. -090

 09/09/9779اتيةت 
 

ر ل  ترليهي  تلبأظفات ل   اتب تي اة ليب  بان   ّبا  ات ةرى نظم ب  خل  اترلام اتخاص  ةبأظف  د
اتأظائ  اةورالي  بب  ب    ل   بله  ل  افبان  د ثر ب  خبي   ور  ابًا أتأت  هذم اتر ل  تلترليه 

 ه .   اتبأظفات أ ل  شلار يع  اتوة   تتأليم افأاصر ةين
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 اتبردم افرمني أ ورا   تنبأي  لا ل "اتلقام اتألن   أو " بييرم  -096

 

 92/09/9779افرةعام 
وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ة  أر اتلقام اتألن  اتذي نظبته اتل ن  اتألني  افرمني  توؤأ  اتبردم ة  أر 

 صا ة  اتيبأ اتبل   افبيرم ةيب  ةنت لتو اتبعظب   أو بييرم اتبردم افرمني  ورا   تنبأي  لا ل .
 

 
  فو ش ت  نتائج بياةق  تو يا شةما ات بأظفات دبان   با  ات ةرى.  -090

 98/09/9779االثني  
 

اتيووويمم نظووم اتب تووي اة ليبوو   فووو ش وووت  نتووائج بيوواةق  "تووو يا شةووما ات بأظفوووات دبانوو   بووا  ات ةوورى" ةفووأز 
أاتيوويمم  "افيوأار أاتوومراةزينات أافرصوف أ رؤيووا بعباريو  تأل بوواو اتت بيليو ةوورى زتوأم ةوواتبر ز افأو  و   تاةهوا "
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ترلوو  ات ميووم  وو   تاةهووا " بار ووا اتتوواريخأ اتب ووا أ اةنيووا " أاتبهنميوو  ييريووا ةوواةأل ةوواتبر ز اتثاتوو   وو   تيووي 
تخلووو ات فووو  لبوو  تعلألوو  نائووي دبووي   ّبووا  دتقتهووا نياةووً   نووه اتيوويمم  "نةاتووات ات وومائل أترووويم ايووتهتك اتبيووام"

 أتم تقميم اتمرأع ف  ام اتل ن  أات أائز أاتهمايا أاتوهامات تلبوار ات.نيري  ةر ات   أ ب ل  افبان 

 
 
 

إل4000خاللإلعامإلإل-هب
إل

 تأاصو أر  " ي ر ات ابيراأ بةامئ اتتصأير اتفأتأنرال " -141
1-1/4010 
 

تأاصولت اتأروو  اتتمريةيو  "يوو ر ات وابيراأ بةوامئ اتتصووأير اتفأتوأنرال "  يو  ت ووبنت أر  تصوأير بيومان  لوو  
ةاة وال  توأر  اتتصوأير اتنظوري أتصوأير االيوتميأ  أ ةو اتقلع  بمين  دم  ي  أيم اتبلك لتو أأامي اتهيما 

أ وثه   لو  رصوم اتبوو تت اتتو  تأا وه  ةهم  ش ياي اتبوار ات اتبهارات افيايي  ل  اتتصوأير اتفأتوأنرال 
 اتبردم ل  اتبمين  ةعميته .

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  لي  تقميبي   أو "وة   اتبردم تم م اتبردم" -142
 2/4/4010اف م 
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  وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  ات لي  اتتقميبي  اتت  نظبتها وة   اتبردم تم م اتبردم أاتبعهم اتميبقرال
اتألن  تلوؤأ  اتمأتي  أاتت  تتزاب  با ايت ال  اتبعهم تةعث  ب أن  ب  ناولات تأنييات تلتعر   ل  نيام 
 ياميات أناولات ل  افرم   ي   مبت بميرم اتب تي اة ليب  نةذم     بو اتب تي أدةرز اتةرابج اتت  

 ينفذها.
 

  ّبا  ةبناية  يأم اتبردم اتعاتب . ااتلقام ات أاري ل  شذا   هأ -110
 1/1/4010االثني  

 

تقامًا  أاريًا با  مم ب    ّبا هأاةبناية  اتيأم اتعاتب  تلبردم نظم اتب تي اة ليب  ةاتتعاأ  با شذا   
  ّبا اتناولات ل  اتعبو اتنيأي أاتعام  ي  تم اتتأاصو با اتييمم نيري  اتن ماأي   أ ب ل  دبان  

ت  دوامت ةاةن ازات اتت   ققتها اتبردم افرمني  بيتعر   اةرز اتبةامرات اتت  تةنتها   أات ات ةرى ات
أتم اتتأاصو با  مم ب    أات اتب ات  اتةلمي  ل  افرم  أ مم ب   4002ب ل  افبان  ختو  ام 

 رئييات ات بعيات ل  بنالل افبان .
 

 بهر ا  يأم اتبردم اتعاتب   -111
 1/1/4010االثني  

 

وارك اتب تي اة ليب  ل  "بهر ا  يأم اتبردم اتعاتب " اتذي نظبته مائرم اتبرالل اتريا ي  أاتترليهي  ةر اي  
صا ة  اتيبأ اتبل   افبيرم  اتي  ةنت ات يي  أةاتورا   با  مم ب  اتهيئات أات بعيات ب   بنها اتوة   

مم ب  اتييمات اتقياميات بب  ت مي  اتظرأ  اتت  اة ليبي  تلبردم أت ب  اتبهر ا  يرم تقص  ن اح  
أا هته  أةازارًا تلبواأالت اتيمأي  ب  صنا اتييمات ل   مم ب  ات بعيات اتخيري   با تم ت ريم  مم ب  

 اتقياميات.

 
 

 ات لق  اتنقاوي  "ات ر   اتنيائي ... اتبوار   ل  صنا اتقرار... شت  دي  " -114
 10/1/4010افرةعام 
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 -ل  شلار ا تفاو اتب تي اة ليب  ةاتيأم اتعاتب  تلبردم نظم اتب تي اة ليب  ةاتتعاأ  با مائرم اتةرابج اتثقالي 
بميري  اتثقال   لق  نقاوي  ةعنأا  "ات ر   اتنيائي  ... اتبوار   ل  صنا اتقرار ..شت  دي " ت بنت ات لق  

مم ايبل  نفاع ايتعر ت ختتها ب لات ب  ن االت اتبردم تنيو  لب  تلرائمم ل  ات ر   اتنيائي  افرمني  اتيي
 قأ ها أتاريخ ات ر   اتنيائي  ل  افرم  أدةرز بلاتةاتها تتعميو اتقأاني  اتبختلف أ   با  مبت اتم تأرم هات  

ار   اتخيب    أ ب ل  افبان   لب   أو بوار   اتبردم ل  افبان  أاتتقمم اتذي  ققته بيتعر     م اتبو
اتنيائي  ل   مم ب  اتقلا ات يأام اتتعليم اتعات  أيلك اتق ام بقمب   ممًا ب  اتتأصيات تزيامم   م هذم 

 اتبوار   أل  ختام ات لق   مبت بميرم اتب تي اة ليب  اتهمايا تلبت مثات.
 

 
 
 
 
 
 

 
 ةيات ةبناية  يأم اتبردم اتعاتب  فو  بعي  اتنيام اتعر  -111

 11/1/4010اتخبي  
 

وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل   فو اختتام اتمأرم اتتمريةي  "ييماأ ب  اتنظري  شت  اتتلةيل" اتت  نفذتها 
ات بعي  ةاتتعاأ  با بنظب   ف  أاالت ام افأرأة  أةر اي  بعات  افيتاذم ديب  خ ر افبي  اتعام تل ن  

بناية  برأر بئ   ام  ل  اال تفاو ةيأم اتبردم اتعاتب  اتألني  افرمني  توؤأ  اتبردم  أتم  قم هذا ات فو ة
  ابًا  ل  تأيي   بعي  اتنيام اتعرةيات. 20أبرأر 

 
 شلتل مراي  "لقر اتبردم ل  افرم " 112

 12/1/4010اتثتثام 
 

ته"  وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل   فو شلتل مراي  "لقر اتبردم ل  افرم أ اتخصائ  أاتعبليات اتبأتمم
 اتت   قمتها اتل ن  اتألني  توؤأ  اتبردم ةاتتعاأ  با اتهيئ  اتتنييقي  تلت الو اال تبا  .

 
  فو ت ريم ات رائر اتعازةات. -112

 41/1/4010اتثتثام 
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وارك اتب تي اة ليب  ل   قو ت ريم ات رائر اتعازةات اتذي نظبته  بعي   رائر افرم  اتخيري  ةر اي  بعات  
تتنبي  اال تبا ي  اتييمم هات  ةيييأ تلأ  أتم ختو ات فو ت ريم ش مى  ماب  اتبأظفات ل  افبان  أزيرم ا

 أاتت  نيي اتب تي اة ليب  ةت ريبها.
 

 زيارم  بعي  اتنقيرم اتنيائي  تلتنبي  اال تبا ي   -112
 10/1/4010اتثتثام 

 

زارت بميرم اتب تي اة ليب   بعي  اتنقيرم اتخيري  أت أتت ل   مم ب  بواريا ات بعي   بعبو افتةا  أبر ز 
اتت نأتأ يا أتم ختو اتلقام ة   يةو اتتعاأ  ةي  اتوة   أات بعي  ل   قم مأرات تأ أي  ل  ب او  قأل 

ات بعيات  بختل  اتهيئات أ  بايز اتورا   شلار اتيع  تتعز اتبردم أ قأل اةنيا  أ تأت  هذم اتزيارم ل  
 .اتبؤييات افرمني أ 

 
 
 
 
 
 

 
 "4010 را بي  مراي  " قأل اتبردم ل  اتورل افأيل أوباو شلريقيا  –112

 11/1/4010افرةعام 
 

ةاتتعاأ  با اتل ن   Freedom Houseوار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  اال تباع اتذي نظبته بؤيي  
اتألني  توؤأ  اتبردم تعرا اتمراي  اتبي ي  اتت  نفذتها اتبؤيي  تتقييم أا ا  قأل اتبردم ل  افرم  ب   ي  

 اةن ازات أاتت ميات أاتخلل اتبيتقةلي .
 

 فو "تخريج اتفأج افأو ب  اتمأرات اتتمريةي  اتبتخصص " ل   بعي  وب  افبو تر اي  افوخا   -111
 اتبعا ي .
 11/1/4010افرةعام 

 

وارك اتب تي اة ليب  ل   فو ت ريم اتفأج افأو ب  اتمأرات اتتمريةي  اتبتخصص " ل   بعي  وب  افبو 
تر اي  افوخا  اتبعأ ي  اتذي نظبته ات بعي  ةر اي   لأل  اتم تأرم دبو اتن ا  افبي  اتعام تلب ل  

  .اف ل  تر اي  وؤأ  افوخا  اتبعا ي
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 .نمأم مأر اتبردم اتيياي  أاال تبا   ل  اتب تبا -112
2-2/2/4010 
 

وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  اتنمأم اتت  نظبتها مائرم اتب تةات اتعاب  ل  ش ليم نري  ّبا   أو "مأر 
أةبوار   بعات  اتبردم اتيياي  أاال تبا   ل  اتب تبا" ةر اي   لأل  دبي   ّبا  اتبهنم   بر اتبعان  

 اتعي  تيل  ور  أيعامم اتعي  نأاو اتفا أري.
 

  فو "يأم ات بعي  اتعاتب " -120
 42/2/4010اتيةت 

وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  ات فو اتذي نظبه االت ام اتعام ت بعيات اتواةات اتبيي ي  ل  افرم  
 اتيبأ اتبل   افبيرم بن  ات يي  اتبعظب .يأم ات بعي  اتعاتب  اتذي  قم ةر اي  صا ة  ةبناية  

 

 شلتل  ا مم ةيانات "ب  ه " -211
  42/2/4010االثني  

 

وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  ات فو اتذي نظبته اتل ن  اتألني  افرمني  توؤأ  اتبردم ةاتتعاأ  با اتبر ز 
تل  ا مم ةيانات "ب  ه " ل  افرم  أاتت  تأثل اتمنبر   تة أ  اتنأع اال تبا   أاتبردم " يفنفأ" ةبناية  شل

 اتييرم اتذاتي  فةرز اتنيام افرمنيات ل  بختل  ب االت ات يام. 
 

 ات لق  اتنقاوي  "بوار   اتبردم اتييايي  أ انأ  االنتخاي" -124
 42/2/4010اتثتثام 

اتنيام اتعرةيات ةاتتعاأ  با بنظب  نيام وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  ات لق  اتنقاوي  اتت  نظبتها  بعي  
 ب  د و نيام اتيأيمي   أو "بوار   اتبردم اتييايي  أ انأ  االنتخاي"

 

 شلتل  تاي "مراي   أو اتعن   م اتبردم" –121
42/2/4010 

 

"اتذي نظبته  بعي  نتائج مراي   أو اتعن   م اتبردم"ل   فو شلتل  تاي وار ت بميرم اتب تي اة ليب  
ةر اي  بعات  افيتاذم ديب  خ ر أة  أر يعامم يفير اتنيام اتعرةيات ةاتتعاأ  با االت ام افأرأة  

 االت ام افأرأة .
 

 االلتع  ل  ن   انأ  اف أاو اتوخصي  ات ميم. -122
 4/2/4010أ  42/2
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اتألني  افرمني  توؤأ  اتبردم تإللتع  ل  ن  وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  اتلقام اتذي نظبته اتل ن  
ةمام اتبت ظات بورأع  انأ  اف أاو اتوخصي  ات ميم أ  تةن  أبيانمم اف  ام ات ميمم أا تراح اتتعميتت أا 

 ةوأنه.
 

 اتبؤتبر اتنيائ  اتراةا  ور تليتم ل  اتورل افأيل -122
11-12/2/4010 

 

ؤتبر اتنيائ  اتراةا  ور تليتم ل  اتورل افأيل نظبه االت ام اتنيائ  وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  اتب
ةاتتعاأ  با  مم ب  بنظبات افبم اتبت مم تليتم اتعاتب  

 اتبعني  ةوؤأ  اتبردم أذتك ل  ات بهأري  اتقةرصي .
 

 اال تبا  " أرو   بو "اتبتاةع  أاتتقأيم ب  بنظأر اتنأع  -122
12-40/2/4010 

 

وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  أرو   بو "اتبتاةع  أاتتقأيم ب  بنظأر اتنأع اال تبا  " اتت  نظبتها 
اتل ن  اتألني  افرمني  توؤأ  اتبردم ةاتتعاأ  أاتتنييل با صنمأل افبم اتبت مم تلي ا  تلتعري  ةنظام 

   اتألني .اتبتاةع  أاتتقأيم اتذي تةنته اتل ن
 

 اتأرو  اتتمريةي  "ايتراتي يات اة تم" -122
 44/2/4010اتيةت 

نيي اتب تي اة ليب  ةبوار    مم ب    أات اتوة   ل  ب ل  افبان  أاتةلميات افرمني  ل  اتأرو  
راتي يات اة تم اتتمريةي  اتت  نظبها اتبعهم اتميبقرال  تلييمات اترانةات ةاتترو  تتنتخاةات اتنياةي   أو ايت

ةهم  تعزيز  مرات اتبرو ات ل  ب او تصبيم خلل ش تبي  تل بتت االنتخاةي  أاتت   مبتها بميرم اتوؤأ  
 أاونل  اتييمم  اث   ييت. –اتعاب  ل  اتبعهم اتميبقرال  اتألن  

 

 اتأرو  اتتمريةي  "اة تم ات ميم"  -121
44-41/2/4010 

تلوة   وار ت  مم ب  بأظفات دبان   ّبا  ات ةرى ل  اتأرو  اتتمريةي        " ةتنييي ب  اتب تي اة ليب  
اتألن  أوة   دصأات اتهامل  شت  ش ياي اتبوار ي  ات فامم ل    اة تم ات ميم" اتت  نظبها اتبعهم اتميبقرال
 ايتخمام دمأات أأيائو اة تم اال تبا  . 
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 اتتنبي  أ وم اتب تبا اتب ل اتةرنابج اتتمرية  ل  اياييات  -122
4-1/2/4010 

وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  اتةرنابج اتتمرية  اتذي  قمها االت ام اتنيائ  افرمن  اتعام ةاتتعاأ  با 
ل  اياييات اتتنبي  أ وم اتب تبا اتب ل  تبمرةي  International Creative Associates, INCبؤيي  

 اتب تبا. دأ اتعابلي  ل  ب او خمب 
 

 "ن أ مأر لا و تلبردم ل  اتبمين " -120
 10/2/4010اتخبي  

 

نظم اتب تي اة ليب  ةاتتعاأ  با  بعي  اتنقيرم اتنيائي  تلتنبي  اال تبا ي  ل  بنلق  اتبأ ر أرو  تمريةي  
بوار   اتبردم ل  اتبمين  أمأرها ل  ت قيل   :ب أريةعنأا  "ن أ مأر لا و تلبردم ل  اتبمين " ت بنت اتأرو  

ات ابع  افرمني   ب اتم تأرم  ةير مةاةن  ه مبتتلبردم  قأل اتقانأني  اتاتتنبي  اتب تبعي  أب أر تلتعري  ة
اتبيت مات ل   انأ  اال أاو اتوخصي  ات ميم أأ  ت ةعا اتبأام اتت  تخ  اتزأاج هأايتعر ت ختته

 انأ  االنتخاي ات ميم اتذي د ل  لرصًا د ثر تلتبثيو اتنيائ  أاتبوار   ل  صنا أاتلت  با دوارت شت  
 .بقا م ل  اتقانأ  اتياةل 2بقعمًا ةماًل ب   14اتقرار ب  ختو زيامم ات أتا اتنيائي  ات  
 
 
 
 
 
 

 
 دم.اال تباع اتبأيا اليتعراا  مم ب  اتبةمارات اتمأتي  أاة ليبي  اتخاص  ةأأ اع اتبر  -121

 12/2/4010افرةعام 
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وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  اال تباع اتبأيا اتذي نظبته اتل ن  اتألني  افرمني  توؤأ  اتبردم 
  -اليتعراا  مم ب  اتبةامرات اتمأتي  أاة ليبي  اتهاب  أاتبتعلق  ةأأ اع اتبردم أه :

آتي   ميمم خاص  ةبياأام اتبردم دبام اتقانأ  أتعيي  بةامرم ب ل   قأل اةنيا  / افبم اتبت مم ةنوام   -
 بقررم خاص  ةاتقأني  اتتبييزي .

  رار ات بعي  اتعاب  تألبم اتبت مم ةايت ما  آتي  بأ مم  ميمم خاص  ةاتبردم. -
  را نتائج اال تباع اتثان  اتأزاري افأرأبتأيل )برا  (  أو تعزيز مأر اتبردم ل  اتب تبا. -
 

 م اتبردم أاالنتخاةات نمأ  -120
 41/2/4010االثني  

 
اتت  نظبتها  بعي  اتبردم افرمني  تلتأ ي  اتييايي  ةاتتعاأ   وار ت بميرم اتوة   ل  نمأم "اتبردم أاالنتخاةات"

با أزارم اتتنيب  اتييايي  ةهم  تيليل ات أم  ل   انأ  االنتخاةات اتنياةي  ات ميم أدهبي  بوار   اتبردم ل  
 نتخاةات  ناخة  أبرو  .اال
 

 اتبوار   ل  أرو  اتعبو "اتبردم ل  ات يام اتييايي " -121
42/2/4010 
 

وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  أرو  اتعبو اتت  نظبها اتبعهم اتميبقرال  اتألن  ةعنأا  "اتبردم ل  ات يام 
لبرو ات اترانةات ل  اتترو  تتنتخاةات اتييايي " أاتت  تعقم  ب  اتةرنابج اتتمرية  اتذي ينظبه اتبعهم ت

 اتنياةي  ل  اتب ل  اتنياة  اتيام   ور.
 

 تأاصو مأرات ب أ افبي   ب  ةرنابج "بعًا نتعلم" -124
تأاصلت مأرات ب أ افبي  اتت  ينفذها اتب تي  ب  ةرنابج بعًا نتعلم اتذي يقأم  ل  نقو اتبعرل  ب  

شت   ابتت اتأل  تلأ يًا أتعتةر هذم ه  اتبر ل  اتثاني  ل  اتةرنابج  ي  اتبأظفات ل  دبان   ّبا  ات ةرى 
 تم  قم أر  تمريةي  ياةقًا تلبتلأ ات تت فيزه  أنور ثقال  اتعبو اتتلأ  .

 
 " ل  بنلق  نا أرنمأم "اتبردم ل  اتتوريعات افرمني  -121

 2/2/4010اتثتثام 
 

ل  أذتك  نمأم  أو "اتبردم ل  اتتوريعات افرمني "  لنا افرم  اتخيري  بعي  نظم اتب تي اة ليب  ةاتتعاأ  با 
ات ةرى رئي  اتل ن  اتب لي  تبنلق  نا أراتييم  بنلق  نا أر ات ميمم أةر اي  ب    أ ب ل  دبان   با 
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اتعبو بختل  اتتوريعات أاتقأاني  افرمني   قانأ  ايتعر ت ختتها اتم تأرم  ةير مةاةن   لتو اتعفيوات
اتب تي اة ليب  ل  شلار اتتعاأ  ةي  أ أتأت  هذم اتنمأم  انأ  االنتخاةات ات ميمأ أ انأ  اف أاو اتوخصي  

اتب ل  ل   عقم  مم ب  اتنمأات اتبأ ه  فةنام اتب تباتم اتةمم اتب تي ة ي   أات بعيات أاتهيئات اتبختلف 
 . مم ب  بنالل افبان 

 
 

 "اتتقرير اتألن  اتخاب  التقا ي  اتق ام  ل   بيا او او اتتبييز  م اتبردم "اة ت      -122
  2/2/4010اتثتثام 

 
وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  اتبؤتبر اتذي نظبته اتل ن  اتألني  االرمين  توؤأ  اتبردم أبنظبات افبم 

اتخاب  التفا ي  اتق ام  ل   بيا او او اتبت مم اتعابل  ل  افرم  تإل ت     اتتقرير اتمأري اتألن  
 اتتبييز  م اتبردم.

 
 ات لق  اتنقاوي   أو "اتتعميتت ات ميمم  ل  نصأ   انأ  اتعقأةات افرمن " -122

 12/2/4010افرةعام 
 

وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  ات لق  اتنقاوي   أو اتتعميتت ات ميمم  ل  نصأ   انأ  اتعقأةات 
 أةخاص  اتنصأ  اتبتعلق  ةق ايا اتبردم أاتت   قمت ةر اي  بعات  أزير اتعمو اف رم. افرمن أ

 
 اتنمأم اتص ي  اتثاتث  -122

 44/2/4010اتخبي  
 

نظم اتب تي اة ليب  ةاتتعاأ  با بميري  اتتأ ي  أاة تم اتص   ل  أزارم اتص   نمأم ص ي  ل  بر ز 
بأ أ   اتاذام اتص   اتبتأاز  أاتتعري  ةبرا هواو  اتعظام أيةو افورلي  اال تبا   اتثقال  تناأتت 

 اتأ اي  بنه وارك ل  اتنمأم  مم ب  ييمات اتب تبا اتب ل  ل  بنلق  افورلي  أاتبأظفات ل  افبان .
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 شلتل اتةرنابج اتتمرية  "شمارم ات بتت االنتخاةي  ةا ترا " -122
 42/2/4010اتيةت 

 
اة ليب  ل   فو شلتل اتةرنابج اتتمرية  "شمارم ات بتت االنتخاةي  ةا ترا " أاتت   وار ت بميرم اتب تي

نظبتها اتل ن  اتألني  افرمني  توؤأ  اتبردم ةاتتعاأ  با ور    مرات تلريامم أاتتنبي  اتةوري  ل  شلار نوالات 
 االئتت  اتألن  تم م اتبردم ل  االنتخاةات.

 
 "ن أ بم  صميق  تلبردم"اتبائمم اتبيتميرم  -121

 42/2/4010اتخبي  
نظم اتب تي اة ليب  ا تباع بائمم بيوتميرم ةرئايو  ببثلو  اتووة   اتيويمم يوابي  يو ر اتيولفيت  ةبووا رم  ومم بو  
اتقيووامات اتنيووائي  لوو  بختلوو  اتقلا ووات ايتعر ووت ختتووه بووميرم اتوووة   افةعووام اتتوو  يت ووبنها بصوولل  "اتبووم  

بو   بومى بيواهبتها لو   بليوات اتتخلويل أ ةنوام اتبوم أ بمى افخذ ةا تيا وات اتبوردم    ي  اتصميق  تلبردم" ب
 بووا تووم ايووتعراا ت رةوو   أخووتو بوووار تها يووأام لوو  اتب ووات  اتب ليوو  ألوو  ت ووا  اف يووام أنيرهووا بوو  افةعووام

 .اتةا  اتيريا  نبأذج تبرا ام اتنأع اال تبا   ل  أيائو اتنقو
ع لوو  شلووار يووع  اتب تووي التا وو  اتفرصوو  تليوويمات تإلتتقووام ةصووانع  اتقوورار أاتتعةيوور  وو  يووأت   قووم هووذا اال تبووا

 أا تيا اته .بنظأره  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 "ل  االنتخاةات اتنياةي  نمأم "دهبي  اتبوار   -122

 

اتتنبأيوو  أتووم وووار ت بووميرم اتب تووي اة ليبوو  لوو  نوومأم "دهبيوو  اتبوووار   االنتخاةيوو " اتتوو  نظبتهووا  بعيوو  افيوور 
 ختتها اتتأ يم  ل  دهبي  بوار   اتوةاي ل  اتعبلي  االنتخاةي  أ رأرم م م اتبرو   ل  ايا  ات فامم.

 
 اتبردم أاالنتخاةات " 4010بؤتبر "اتوةاي أاتت نأتأ يا اتثان   -120

   2/1/4010اتيةت 
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اتبووردم أاالنتخاةووات" اتووذي  4010ا اتثووان  وووار ت بووميرم اتب تووي اة ليبوو  لوو  التتوواح بووؤتبر "اتوووةاي أاتت نأتأ يوو
نظبته اتل ن  اتألني  افرمني  توؤأ  اتبردم ةاتتعاأ  با اتبعهم اتومأت  تت واب  اتنيوام لو  افرم  ةر ايو  بعوات  

 أزير اتتنبي  اتييايي .
 

 بأمة  اللار تإلماريات ل  دبان   با  ات ةرى. -121
 42/1/4010افرةعام 

 

تأليوم افأاصور ةوي  اةماريوات   بأمة  اللار تإلماريوات لو  دبانو   بوا  ات ةورى أذك ةهوم  نظم اتب تي اة ليب
تا و  اتفرصو  تهو  تتتتقوام أتةوامو اتخةورات أانيو ابًا بوا خلو  اترلوام اتتو  تنفوذها دبانو   ل  دبانو   بوا  ات ةورى أا 

ا أتعرلووت اتبووميرات  لوو  لةيعوو  اتتعريوو  ةعوومم بوو  ةوورابج اتوووة    بووأ تووم خووتو اتبأمةوو   بووا  ات ةوورى تبأظفيهووا
 بووو  ووو بوونه  أخصأصووًا لوو  اتقلا ووات اتتوو  تووم ايووت ماثها بووؤخرًا  ووب  بووورأع ش ووامم اتهي لوو  ألوو  اتبرالوول 

 .ات ميمم تألبان 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 .اال تباع ةبناية  اتيأم اتعاتب  تب أ افبي . 261
 5/9/1222اف م 

 

ب  نظم اتب تي اة ليب  ا تبا ًا  م اتبوار ات ل  ةرنابج "بعًا نتعلم" تب أ افبي  ةبناية  اتيأم اتعاتب  
اتبتلأ ات أ ابتت اتأل  اتتت  يتم تمريةه أ تم ختو اة تباع اتتأاصو با شذا   هأا  با  تلتعري  

 ةاتةرنابج أدهماله  ي   ر ت اتبوار ات ل  اتةرنابج ت رةته  أاتنتائج اال اةي  تهذم اتت رة .
 

 اتبأظفي  ل  دبان   با .   ائزم اةماع. ا تبا ات ت ن  261
 9/1222ةمدت بنذ 

 

اةماع اتبأظفي  ل  دبان   با  ات ةرى   ائزمنظم اتب تي اة ليب   مم ب  اال تبا ات تل ن  اتبورل   ل  
لبياةق  أتم لت  ةاي أاتت  تم اختيارها ب  د  ام اتب ل  أاتبيتواري  ل  افبان  أتعم هذم ه  اتمأرم اتثاني  ت

اتبوار   ليها تلبأظفات أاتبأظفي  أذتك اني ابًا با اتتأصيات اتت  خر ت ةها اتل ن  ل  اتبياةق  افأت أ تم 
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ختو اال تبا ات ايتعراا آتي  اتعبو  ل  اتبياةق  أأ ا افي  اتت  ييتم  ل   أئها تقييم اتبواريا 
 اتبوار  .

 
 

 اال أاو اتوخصي  ات ميم.. نمأم بورأع  انأ  261
12/9/1222 

 

ل  شلار تنفيذ ةرنابج اتتب ي  اتبعرل  نظم اتب تي اة ليب  نمأم تلتعري  ةبورأع  انأ  اف أاو اتوخصي  
ات ميم ةاتتعاأ  با اتل ن  اتألني  افرمني  توؤأ  اتبردمأ  مبتها االيتاذم اتب ابي  لالب  اتمةا    أ لريل 

اتل ن  اتألني  ةبوار    مم ب    أات اتب ل  أبأظف  أبأظفات افبان أ أتم ختتها اتعبو اتقانأن  ل  
ايتعراا اةرز اتتعميتت أاتبأام اتت  تبت ش التها تلقانأ  اتقميم أتقيمم اتبوأرم اتقانأني  تعمم ب  ات االت 

 اتبوار   ل  اتنمأم.
 
 
 
 
 
 

 . اال تباع اتتوةي   "ن أ بم  صميق  تلبردم"262
 19/9/1222افرةعام 

 

تلةيا  اتختاب  اتصامر    اتبنتمى اتمأت  اتثان  تو ة  اتبردم اتمأتي /  اة ليب  ل  شلار تةن  اتب تي
اتبترأةأت  "اتبم  اتمينابي ي  ة ا   تلبردمأ اتت ميات أاترؤى تبم  صميق  تلبردم" نظم اتب تي اة ليب  

رىأ ش تبا ًا  م   أات اتب ات  اتةلمي  ل  افرم  أ  أات اتب ل  أاةماريات ل  دبان   با  ات ة
تبنا و  اتب اأر اتت  ت بنها اتةيا  اتختاب  أاتتعري  ةافةعام اتت  يتناأتها بصلل  "اتبم  اتصميق  تلبردم" 
 با تم ايتعراا اتت رة  ات أري  ب  ختو بورأع "ييؤأو بمين  صميق  تلبردم" أخر ت اتبوار ات ةعمم ب  

ت اتت  ترني اتبوار ات ب  اتوة   تاليتها ل  اتتأصيات تم رلعها تلوة   اتمأتي  تلبردم  أو اتبأ أ ا
 بنتمياتها اتقامب .
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 .أرو   بو "مأر اتبردم ل  تنبي  اتب تبا"266

 1/22/1222اتيةت 
 

وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  أرو  اتعبو اتت  نظبتها ت ن  اتبردم ل  بنتمى اتأيلي  تلف ر أاتثقالي  
أافيرم أاتلفو ل  اتبنظب  اتعرةي  ت قأل افنيا  ةعنأا  "مأر اتبردم ل  تنبي  ةاتتعاأ  با ت ن  اتبردم 

 اتب تبا".
 

. مرايوو  "اآلثووار اال تصووامي  أاال تبا يوو  أاتييايووي  أاتنفيووي   لوو  ديوور اتيوويمات افرمنيووات اتبتزأ ووات بوو  122
 نير افرمنيي "

 2/10/40210االثني 
 

شلوتل مرايو  "اآلثووار اال تصوامي  أاال تبا يو  أاتييايووي  أاتنفيوي   لوو  ووار ت بوميرم اتب تووي اة ليبو  لو   فووو 
 دير اتييمات افرمنيات اتبتزأ ات ب  نير افرمنيي " أاتذي نظبته  بعي  اتنيام اتعرةيات ل  افرم .

 

 . بعرا "تقلات ةت   " تلصأر اتفأتأنرالي .121
 4/11/4010اتثتثام 

 

اتبعورا اتووذي نظبتوه اتيووفارم ات نميو  ةعنووأا  "تقلوات ةت  وو " تقوميرًا تل هووأم ووارك اتب توي اة ليبوو  لو    ووأر 
اتب ليوو  اتووووري   اتبةذأتووو  بووو   ةوووو اتنيووام أاتبنظبوووات اتبختلفووو  اتتووو  تعبوووو  لوو  ت ووومي اتصوووأر اتنبليووو  تلبوووردم 

 أتعزيز بوار تها ل  اتب تبا افرمن .
 

 ”corporate social responsibility“بؤتبر اتبيؤأتي  اال تبا ي  . 122

 2/11/4010اف م 
 

وار ت بميرم اتب توي اة ليبو  لو  اتبوؤتبر اتوذي نظبتوه ووة   اتبةوامرم افبري يو  اتوورل دأيولي  أبلتقو  يويمات 
اف بووووواو أاتبهووووو  افرم  ةر ايووووو  بعوووووات  أزيووووور اتمأتووووو  تووووووؤأ  ب لووووو  اتوووووأزرامأ  وووووأو اتبيوووووأؤأتي  اة تبا يووووو  

“corporate social responsibility, role in enhancing Jordan civil society performance ” 
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 شلتل مراي  "أا ا اتنأع اال تبا   ل  اتقلا ي  اتعام أاتخا ". 120
 11/11/4010اتخبي  

 

ل مرايو  "أا وا وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  ات فو اتذي نظبته اتل نو  اتألنيو  افرمنيو  تووؤأ  اتبوردم ةلوت
 ياتقلا ي  اتعام أاتخا "  ي  تم شمراج اتمراي   ب   ائب  ات تي اتبأ أمم ل  اتب تي.با   لاتنأع اال ت

 
 . اال تباع با بعات  أزيرم تلأير اتقلاع اتعام.121

 1/14/4010افرةعام 
 

نظووم اتب تووي اة ليبوو  ا تبا ووًا تعوومم بوو    ووأات اتب لوو  أاةماريووات لوو  دبانوو   بووا  ات ةوورى بووا بعووات  أزيوورم 
تلووأير اتقلوواع اتعووام اتيوويمم نيووري  ةر ووات )  ووأ ب لوو  دبانوو   بووا  ات ةوورى يوواةقًا( أذتووك تتقووميم اتتهنئوو  تهوووا 

لت ها  ل  خلل أةرابج اتوة  .  ةبنصةها ات ميم أا 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ا تباع اتل ن  اتتنييقي  تلبنظبات نير ات  أبي .. 124
 2/14/4010اف م 

 

ا تبوواع اتل نوو  اتتنيوويقي  تلبنظبووات نيوور ات  أبيوو  تبنا ووو  ش وورار ةيووا  اتعووام وووار ت بووميرم اتب تووي اة ليبوو  لوو  
تلبلاتةوو  ةاةصووت ات لوو  اتب وواو اتقووانأن  تاايوو  تقميبووه شتوو    ووأات أد  ووام ب لوو  افبوو  اتيووام   4010

  ور أاتذي  قمته اتل ن  اتألني  افرمني  توؤأ  اتبردم.
 

 يلل  اتتنفيذي  .ايتقةاو اتييمات ل  ب ل  افب  أات. 121
 2/14/4010اتثتثام 

 

وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل   فو االيتقةاو اتذي نظبه االت ام اتنيائ  افرمنو  اتعوام  لو  وور  اتيويمات 
 ل  ب ل  افب  أ اتيلل  اتتنفيذي .

 

 بؤتبر "ةاتثق  أاتتعاأ  ن اري اتفيام ". 122
 2/14/4010اتخبي  
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وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  اف تفواو اتوذي نظبتوه هيئو  ب ال و  اتفيوام ةاتتعواأ  بوا ةرنوابج افبوم اتبت ومم 
 ةبناية  اتيأم اتمأت  تب ال   اتفيام ت ت وعار "ةاتثق  أاتتعاأ  ن اري اتفيام". UNDPاةنبائ  

 

 نمأم "اتبردم   ي  أل ". 122
   11/14/4010اتيةت 

 

 تي اة ليب  ل  التتاح د باو اتبؤتبر اتيام  تل بعيوات اتنيوائي  اتبن وأي  لو  ووة   بيواأام وار ت بمير اتب
ت ووت  نووأا  " اتبووردم   ووي  ألوو " أاتووذي نظبتووه  بعيوو  اتنيووام اتعرةيووات ت ووت ر ايوو  بعووات  اتعووي  تيلوو  ووور  

 ةبناية  اتذ رى افرةعي  تتأيي   بيع  اتنيام اتعرةيات ل  افرم .

 

 ر اتمأت  افأو " ال تثقال  اتعن   م اتبردم"اتبؤتب. 122
12-12/14/4010 

 

افأو ت بعيو  "نيوام  وم اتعنو " ت وت  نوأا  "ال تثقالو  اتعنو   وم ةاتبوار   ل  اتبوؤتبر   ام اتب تي اة ليب 
 .ب  بأظف  أبأظفات دبان   با  ات ةرى تلبوار   ل  اتبؤتبر 12نييي اتبردم " با  ام اتب تي ةت

 

   1142ا تباع ا  ام اتل ن  اتألني  اتبعني  ةتفعيو  رار افبم اتبت مم ر م . 122
 12/14/4010االرةعام 

 1142وووووار ت بووووميرم اتب تووووي اة ليبوووو  لوووو  ا تبوووواع اتل نوووو  اتألنيوووو  اتبعنيوووو  تفعيووووو  وووورار افبووووم اتت وووومم ر ووووم 
أ  اتبووووردم تلتعريوووو  ةوووواتقرار أذتووووك تأ ووووا تصووووأر تلنوووومأم اتألنيوووو  اتتوووو  يووووتعقمها اتل نوووو  اتألنيوووو  افرمنيوووو  توووووؤ 

1142. 
 

 ةازار اتبردم اتريفي . 121
  12-12/14/4010 
 

ووار ت بووميرم اتب تووي اة ليبوو  لوو    ووأر ةووازار اتبوردم اتريفيوو   ووب  اتبووورأع اة ليبوو  تتب ووي  اتبووردم ا تصوواميًا 
 ري .اتذي نظبته بنظب  اأ يفام  يةيك ةاتتعاأ  با اتصنمأل افرمن  اتهاوب  تلتنبي  اتةو

 

 نمأم اتبردم ب  بنظأر ايترتي يات اتتقمم.. 122
 40/14/4010افثني  

وار ت بوميرم اتب توي اة ليبو  لو    وأر نومأم "اتبوردم بو  بنظوأر ايوتراتي يات اتتقومم" اتتو  نظبهوا ت بوا ت وا  
 اتم تأر لهب   م ا . اتبف ر اتعرة  تبردم اتألن  افرمن  أت م  ليهاا
 

ةتأثيووول  هوووأم بؤييوووات اتب تبوووا اتبووومن  اتعابلووو   لووو  تعزيوووز بووووار   اتبوووردم لووو  ات يوووام اتلقوووام اتخوووا  . 110
 اتعاب .
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 41/14/4010اتثتثام 
 

وووار ت بووميرم اتب تووي اة ليبوو  لوو  اتلقووام اتخووا  اتووذي نظبووه بعهووم اتبل وو  زيوو  اتووور  اتتنبووأي تتأثيوول  هووأم 
  ات يووام اتعابوو  أاتييايووي  تاايووات تعبوويم ت رةوو  بؤييووات اتب تبووا اتبوومن  اتعابلوو   لوو  تعزيووز بوووار   اتبووردم لوو
 اتبعهم ل  تنفيذ بورأع اتبردم أاتقيامم اتييايي  أصنا اتيتم.

 

 4000و.إلخاللإلعامإل
 

 أرو  اتعبو اتألني  "تايير االت اهات اتثقالي  تلق ام  ل  ظاهرم اتعن   م اتبردم ". 111
   10/1/4011االثني  

 

مارم  وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  أرو  اتعبو اتألنيو  اتتو  نظبتهوا اتل نو  اتألنيو  افرمينو  تووؤأ  اتبوردم أا 
 بايو  افيوورم أأ وواالت افبووم اتبت وومم لو  افرم  ةر ايوو  صووا ة  اتيووبأ اتبل وو  افبيورم ةيووب  ةنووت لووتوأ أذتووك 

  أو " تايير االت اهات اتثقالي  تلق ام  ل  ظاهرم اتعن   م اتبردم".
 

 تبر ل  افأت  ب  "بورأع اتبأازن  اتبيت ية  تلنأع اال تبا  "ختام ا. 114
 11/1/4011االثني  

وار ت بميرم اتب تي اة ليبو  لو  ات فوو اتوذي نظبتوه اتل نو  اتألنيو  افرمنيو  ةاتتعواأ  بوا مائورم اتبأزانو  اتعابو  
أع "اتبأازنووو  اتبيوووت ية  تلنوووأع ةر ايووو   لألووو  بووومير  وووام مائووورم اتبأزانووو  اتعابووو أ تختوووام اتبر لووو  افأتووو  بووو  بوووور 

 اال تبا   )اتبيت ية  ال تيا ات اتر و أاتبردم بعًا("
 

أروو   بوو اتةرنوابج اتتومرية   وأو ت ميوم ا تيا وات اتب تبوا اتب لو  تبومرةي  أاتعوابلي  لو  ب واو خمبوو  . 111
 اتب تبا.

41/4-1/1/4011 
 

ووووار ت بوووميرم اتب توووي اة ليبووو  لووو  اتةرنوووابج اتتووومرية   وووأو " ت ميوووم ا تيا وووات اتب تبوووا اتب لووو  تلبووومرةي  دأ 
 Creativeاتعابلي  لو  ب واو خمبو  اتب تبوا" اتوذي نظبوه االت وام اتنيوائ  افرمنو  اتعوام ةاتتعواأ  بوا بؤييو  

Associates International. INC ف  دبانو   بوا  ات ةورى تلبووار    بوا توم تنيويي ثوت  بو  بأظفوات بوأظ
 ل  اتةرنابج.

 

 .تقاةو اتبوار ي ت ن  تقييم اتبواريا اتبوار   ل   ائزم اةماع اتبأظفي  . 112
   12/4/4011افرةعام 
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ةووومدت ت نووو  تقيووويم اتبوووواريا اتبووووار   لووو   وووائزم اةوووماع اتبوووأظفي  اتتووو  تترئيوووها بعوووات  اتيووويمم نيوووري  ةر ووواتأ 
ا أاال اةو  اتبأظفي  اتبوار ي  ل  ات ائزم ةهم  اتا   اتفرص  ابابهم توورح بوواريعهم أاتهوم  بنهوبقاةتتها با 

 .مأافخذ ةبت ظاته اتل ن د  ام    ايتفيارات 
 

 
 

 ا تفاو  بعي  اتنيام اتعرةيات ةيأم اتبردم اتعاتب .. 112
 2/1/4011االثني  

 

نظبتوووه  بعيووو  اتنيوووام اتعرةيوووات ةر ايووو  بعوووات  اتيووويمم يووولأى ووووار ت بوووميرم اتب توووي اة ليبووو  لووو  ات فوووو اتوووذي 
 ات اب  أزيرم اتتنبي  اال تبا ي  ةبناية  يأم اتبردم اتعاتب .

 
 
 

  فو بنتمى اترأام اتثقال  ةبناية  يأم اتبردم اتعاتب .. 112
 2/1/4011االثني  

 

 أام ات ةار ةبناية  يأم اتبردم اتعاتب .وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل   فو االيتقةاو اتذي نظبه بنتمى اتر 
 

 1/1/4011. ا تفاو اتب تي اة ليب  ةيأم اتبردم اتعاتب 112
 زيارم بةن  دنول  دبان   با  ات ةرى. -

   1/1/4011اتثتثام 
 

 ووممًا بوو  افنووول   تلبأظفووات اتبوووار ات لوو  ةرنووابج "بعووًا  نظووم اتب تووي اة ليبوو ةبنايووة  اتيووأم اتعوواتب  تلبووردم 
نووتعلم"  أذتووك لوو  بةنوو  دنووول  دبانوو   بووا  ات ةووورى   يوو   وومبت اتبهنميوو  اتهووام  ريقووات خةيوورم تنبيوو  اتبوووأارم 

مارم ت بوو  واألات اتعبوو أات يوامأ أ ”اتةوري  ب ا ورم  وأو  ثوم ت أتوت اتبووار ات لو  اتبةنو  أتعورل   “اتوذاتا 
برالقه أباري   ممًا ب  اتتباري  ل  اتصات  اتريا ي  أ قم  بةارام  رم  مم خبايوي  ايوفرت  و  لوأز   ل  اةرز

أ أتوم تأزيوا  ومم بو   1-4لريل اتبوار ات ل  ةرنوابج بعوًا نوتعلم  لو  اتبتلأ وات لو  بختلو  اتةورابج ةنتي و   
 اتهمايا  ل  اتبوار ات.
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 ت قيل لر  بتياأي  ل  اتتعليم أاتتمريي تلنيام" نمأم "مأر اتبم  ل  اتبياهب  ل   -
 10/1/4011اتخبي  

 

 ب  ا تفاالته ةاتيأم اتعاتب  تلبردم نظم اتب تي اة ليبو  نومأم  وأو"مأر اتبوم  لو  اتبيواهب  لو  ت قيول لور  
ا بوميرم اتب توي بتياأي  ل  اتتعليم أاتتمريي تلنيام"  تم ختتها  را نةذم تاريخيو   و  يوأم اتبوردم اتعواتب   ومبته

اة ليبوو  أتوووم ايوووتعراا  ووو بووو  ت رةووو  اتيووويمم بييوور اتيوووعمي ةةوووراز مأر  د  وووام اتب ووات  اتةلميووو  لووو  تةنووو  
بةامرات تياهم ل  تب ي  اتنيامأ أت رة  بميري  اتثقالو  ةةوراز  مأر اتةلوميات لو  تنظويم ةورابج تيواهم لو  ت قيول 

 اتفر  اتبتياأي  تلنيام.
 
 
 
 

اتبيووووووووتميرم تة وووووووو  اتبائوووووووومم . 112
اأتأيوووووات اتعبوووووو اتتووووو  تهوووووم اتبوووووردم 

  ل  اتبيتأى اتألن .
 11/1/4011اف م 

 

وارك اتب تي اة ليب  ل  اتبائمم اتبيتميرم اتت  نظبتها مائورم اتةورابج اال تبا يو  تلوأزارات أاتبؤييواتأ ةبنايوة  
  . يأم اتبردم اتعاتب  تة   افأتأيات اتت  تهم اتبردم  ل  اتبيتأى اتألن

 

 وووووأو م ووووم اتبوووووردم اتبنتخةوووو  م وووووم اتقيوووووامات بوووووا اتبووووردم   لووووو ليوووو  نقاووووووي   ووووأو  هوووووأم اتبؤييووووات اتعاب. 292
 اتنيائي  ل  اتب او اتعام.

 21/1/1222اف م 
 

ات ليوووووو  اتنقاوووووووي  اتتوووووو  نظبهووووووا اتبعهووووووم اتووووووميبقرال  اتووووووألن  تببثلوووووو  وووووووار ت بووووووميرم اتب تووووووي اة ليبوووووو  لوووووو  
اتبؤييوووووات اتعابلووووو  بوووووا اتبوووووردم لووووو  افرم  تلتنوووووا   أاتتة وووووا   وووووأو  هوووووأم هوووووذم اتبؤييوووووات لووووو  م وووووم اتبوووووردم 
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اتبنتخةووووو  أم وووووم اتقيوووووامات اتنيوووووائي  لووووو  اتب ووووواو اتعوووووامأ أ يفيووووو  م وووووم اتعت وووووات ةوووووي  اتنيوووووام اتبنتخةوووووات لووووو  
 اتبختلف . اتبناصي اتعاب 

 

 . ات لي  االيتواري  با اتبيتوارم اتمأتي  اتييمم  اث  آت .121
 40/1/4011اف م  
 

وار ت بميرم اتب تي اة ليب  لو  ات ليو  اال تفاتيو  أااليتوواري  اتتو  نظبتهوا ووة   اتبوردم توم م اتبوردم أاتتو  توم 
تعبوو اتنيوائ  أتعزيووز بووار   اتبوردم لو  ات يووام ختتهوا ايت وال  اتخةيورم اتمأتيوو  اتيويمم آتو   واث  اتبختصوو  لو  ا

 اتعاب .
 

ات لقووووووووو  اتنقاووووووووووي  " اآلثوووووووووار اال تصوووووووووامي  أاال تبا يووووووووو  أاتييايوووووووووي  أاتنفيوووووووووي   لووووووووو  ديووووووووور اتيووووووووويمات . 291
 افرمنيات اتبتزأ ات ب  نير افرمنيي "

 12/1/1222اف م 
 

تبر وووووووز اتوووووووألن  ت قوووووووأل اةنيوووووووا  ا ا  اتتووووووو  نظبهوووووووووووووووار ت بوووووووميرم اتب توووووووي اة لووووووويم يفووووووو  ات لقووووووو  اتنقاووووووووي 
ةاتتعووووواأ  بوووووا اتبلتقووووو  اةنيوووووان  ت قووووووأل اتبوووووردم أ بعيووووو  اتنيوووووام اتعرةيووووواتأ ةبنايووووووة  بووووورأر بئووووو   وووووام  لوووووو  

 ووووووأو نتووووووائج اتمرايوووووو  اتبيمانيوووووو  " اآلثووووووار اال تصووووووامي  أاال تبا يوووووو  تلتةا وووووو  اال تفووووواو ةوووووواتيأم اتعوووووواتب  تلبووووووردم 
 منيات اتبتزأ ات ب  نير افرمنيي "أاتييايي  أاتنفيي   ل  دير اتييمات افر 

 

 .  فو ت ريم اتفائزي  ة ائزم اة تم اتبيانم تلبردم.121
 42/1/4011اف م 

 

اتوم ‘وارك اتب تي اة ليب  ل  ات فو اتذي نظبته اتل ن  اتألني  افرمنيو  تووؤأ  اتبوردم تت وريم اتفوائزي  ة وائزم او
 اتييايي " ت ت ر اي  اتييمم ةيا  اتتو بمير  ام اةذا   أاتتلفزيأ .اتبيانم تلبردم "بوار   اتبردم ل  ات يام 

 

 نمأم اتعن  افيري.. 291
  12/1/1222افرةعام 

 

وووووار ت بووووميرم اتب توووووي اة ليبوووو  لوووو  اتنووووومأم اتتوووو  نظبتهووووا  بعيووووو  نيووووام  ووووم اتعنووووو  أ وووومبتها اتووووم تأرم ابوووووو 
  أاأممأ  أو اتعن  افيري.

 

 رم اتبواريا". اتأرو  اتتمريةي  "شما122
4-1/2/4011 
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وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  اتأرو  اتتمريةي  اتبتقمب   أو "شمارم اتبوواريا" اتتو  نظبتهوا وو ة  اتبوردم توم م 
 اتبردم تأل  ام اتبؤييي  تلوة  .

 

 .. ات لي  ات أاري  با ببثل  اتأاليات اتبت مم تمى بفأ ي  افبم اتبت مم توؤأ  اتبردم122
11/2/4011 

 

وووارك اتب تووي اة ليبوو  لوو  ات ليوو  ات أاريوو  اتتوو  نظبهووا اتبعهووم اتووميبقرال  اتووألن  أوووة   اتبووردم تووم م اتبووردم 
أايت ووا  ختتهووا ببثلوو  اتأاليووات اتبت وومم أيووفيرم اتأاليووات اتبت وومم توومى بفأ ووي  افبووم اتبت وومم توووؤأ  اتبووردمأ 

 ت لي  ات أاري .تبت م أم  مم ب  اصم ام اتوة   تلبوار   ل  ا

 

تعبووو  لووو  شمرا هوووا  وووب  أاافأتأيوووات اتتوو  تهوووم اتبوووردمأ  اليوووتعرااا تبوواع اةماريوووات لووو  دبانوو   بوووا   197.
 4012-4011االيتراتي ي  اتألني  تلبردم افرمني  

 

لوو   نظووم اتب تووي اة ليبوو  ا تبا ووًا تعوومم بوو  اةماريووات لوو  دبانوو   بووا  ات ةوورى أذتووك  ووب  بوووار   اتوووة   
ات بلوو  اتألنيووو  تل ووأار  وووأو أ ووا اتبوووردم أدأتأياتهووا لووو  شلووار اة ووومام تأليووتراتي ي  اتألنيووو  تلبووردم لووو  افرم  

 .  اتألني  افرمني  توؤأ  اتبردم( اتت  تنظبها اتل ن 4012-4011تأل أام )
أ أتةوووامو  4010-4002توووم خوووتو اال تبووواع ايوووتعراا دهوووم ب ووواأر االيوووتراتي ي  اتألنيووو  تلبوووردم افرمنيووو  تعوووام 

  مم ب  افأتأيات اتت  ا تر ت اتبوار ات شمرا ها  ب  االيتراتي ي اتقامب .  أو اآلرام 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . نمأم " انع ايات اتتايرات اتميبارالي   ل  اتتنيب  ل  افرم "121
 10/2/4011تيةت ا
 

ووارك اتب تووي اة ليبوو  لوو  نوومأم " انع ايووات اتتايوورات اتميباراليو   لوو  اتتنيبوو  لوو  افرم " اتتوو  نظبهووا اتب لوو  
اف لوو  تليوو ا  أصوونمأل افبووم اتبت وومم تليوو ا  / ب تووي افرم  أبر ووز اتووردي تلمرايوواتأ ةهووم  بنا ووو  تقريوور 

ووابو  وأو أ وا اتيو ا  لو  افرم  بو   يو  اتقوام ات وأم  لو  اتذي يعوم دأ تقريور  4010 ات  ي ا  افرم  
ةنيووو  أخصووووائ  اتيووو ا  لوووو  افرم  أتلأراتهوووا اتتاريخيوووو  أبعرلووو  االت اهووووات اتيووو اني  اتبيووووتقةلي  ايوووتنامًا شتوووو  

 اتتاييرات اتميبأنرالي  اتبتأ ع  ل   ناصر اتنبأ اتي ا .
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 ر اتبنظمأ أمراي  افير اتت  ترديها ابردم". شلتل مراي  "بوار   اتبردم ل   لاع اتعبو ني122
 11/2/4011االثني  

 

وووار ت بووميرم اتب تووي اة ليبوو  لوو   فووو شلووتل مرايوو  "بوووار   اتبووردم لوو   لوواع اتعبووو نيوور اتبوونظمأ أمرايوو  
ت افيووور اتتووو  ترديوووها ابوووردم" اتتووو  د ووومتها اتل نووو  اتألنيووو  افرمنيووو  تووووؤأ  اتبوووردم ةاتتعووواأ  بوووا مائووورم اة صووواما

 اتعاب .

 

مارم ات بتت االنتخاةي "400  . اتأرو  اتتمريةي  "بهارات اتتوةيك أا 
 10/2/4011اتيةت 

 

نظم اتب تي اة ليب  تقام أأرو  تمريةي  تعمم ب    أات اتب ات  اتةلمي  اترانةوات ةاتتروو  تإلنتخاةوات اتةلميو  
مارم ات بووتلوو  اتوومأرات اتقامبوو   ت االنتخاةيوو " تناأتووت بووميرم اتب تووي اة ليبوو   ووأو بأ ووأع "بهووارات اتتوووةيك أا 

بأ وأع بهوارات اتتووةيك أمأرهووا لو   ةنوام اتووورا ات ألو  اتا و  اتفوور  تتةوامو اتخةورات أ وووم اتتأييوم يوأام  نووم 
اة ووومام تل بوووتت االنتخاةيووو  أخوووتو   وووأي  اتب وووات  اتةلميووو أ ةووومأرها اتيووويمم  لوووثم بوووري  اتبةوووامئ افيايوووي  

تل بلوو  االنتخاةيووو  أ وورأرم شتبوووام اتبرووو   ة الووو  اتبعلأبووات اتبتعلقووو   ال    م لوو  اتت  ووويرات وورأري   نووم اتةوووم
ةبوار تها يأام ب   يو  اتلوأائ  أاتقوأاني  اتتو  تونظم اتعبليو  االنتخاةيو  أاتبعلأبوات اتبتعلقو  ةاتبنلقو  دأ اتةلميو  

مرا هوووا  وووب  اتتووو  تبثلهوووا أدةووورز اتبوووو تت اتتووو  يأا ههوووا يووو ا  هوووذم اتبنلقووو  تلبيووواهب   لووو  أ وووا  لوووأو أا 
 ةرناب ها االنتخاة أ تخلو اتلقام  مم ب  اتتمريةات  أو بهارات اتتعري  ةاتذات أ يي اتتأييم. 

 
 
 
 
 
 

 . ا تباع أبأمة  شللار تإلمرايات ل  دبان   با  ات ةرى.401
 12/1/4011افرةعام 

 

تا ووو   نظوووم اتب توووي اة ليبووو  تقوووام أ شللوووار تإلماريوووات لووو  دبانووو   بوووا  ات ةووورى ةهوووم  تأليوووم افأاصووور ةيووونه  أا 
 تم ختو اتلقام اتتعري  ةأ م  ةرابج اتب تي اة ليب .اتفرص  ته  تإلتتقام أتةامو اتخةرات أاتت اريأ 
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 ل   با . أرو  تعزيز اتقمرات اتةوري  أاتبؤييي  فبان   با  ات ةرى ةمارم بخالر ات أار  404
 10/10/4011االثني  

 

وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  اتأرو  اتت  نظبها بعهم  با  ل  دبان   با  ات ةرى  أو " تعزيز اتقمرات 
 اتةوري  أاتبؤييي  فبان   با  ات ةرى ةمارم بخالر ات أار  ل   با "

 

 . نمأم "ات قأل اتقانأني  تلبردم اتعابل "404
                 2/10/4011افرةعام 

 

ووارك اتب ووت ةواة ليب  لوو  نومأم "ات قووأل اتقانأنيو  تلبووردم اتعابلوو " اتتو  نظبتهووا ت نو  وووؤأ  لةيةوات افيوونا  لوو  
نقاةوو  دلةووام االيوونا  افرمنيوو  أتناأتووت  قووأل اتبووردم اتعابلوو  لوو  اتوووريع  اةيووتبي  أاتثاوورات اتقانأنيوو  لوو   قووأل 

 تبأبأو. اتبردم اتعابل  ةي  اتتعميو أا
 

 . نمأم " ت ميات اتب تبا اتبمن  ل  ظو اال تتو اةيرائيل  "401
 40/10/4011اتخبي  

 

وارك اتب تي اة ليب  ل  اتنمأم اتت  نظبتها ات ام  بعيات اتواةات اتبيي يات  أو " ت ميات اتب تبا 
 اتبمن  ل  ظو اال تتو اةيرائيل  "

 

  "  Involvedأرو   بو تلواةات اتبوار ات ل  بةامرم "بعنيأ  . 402
 12/11/4011اتيةت 

 

تعوومم بوو  اتووواةات بوو  بختلوو  ات ابعووات أات ليووات لوو  افرم  أذتووك  ووب  نظووم اتب تووي اة ليبوو  أرووو   بووو 
مبووا هم لوو  اةمارم اتب ليوو أ Involved بةووامرم "بعنيووأ  بوو  "اتهاملوو  تتعريوو  اتقلوواع اتوووةاة  ةاتعبووو اتةلوومي أا 

ةواةمارم أ ت وبنت اتأروو  اتتعريو  يليل  ب  اتفعاتيوات تلتعريو  ةواةمارم اتب ليو  أدةورز بهوام اتةلومياتختو  قم 
لو  ت قيول  أدهومالها ت  اتب ليو اتب ات  اتةلمي  دأ اتب ا ل   مم ب  اتمأو اتعرةي  يأام  ةر اتب لي  أت ارةها 

 .اتبألن  اتبيؤأت  أات  م اترويم
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 4011. اتلقام اتألن  تلبردم افرمني  402
 41/11/4011االثني  

 

ةلوتل اتتقريور اتومأت  "تقومم نيوام اتعواتم  4011وار ت بميرم اتب تي اة ليب  ل  اتلقام اتوألن  تلبوردم افرمنيو  
لوووتل اتتقريووور اتوووألن  "تقووومم اتبوووردم افرمنيووو  ن وووأ اتعماتووو  أاتبووووار   أ  يوووعيًا تت 4011-4014 قيووول اتعماتووو  " أا 

 " أاتذي  قم ةر اي  صا ة  اتيبأ اتبل   افبيرم ةيب  ةنت لتو اتبعظب .4011أاتبياأام 

 

 بؤتبر" اتين  افأت  ل  اترةيا اتعرة " . 402
42-41/11/4011 
 

اتووومأت  "اتيووون  افأتووو  لووو  اترةيوووا اتعرةووو  بنظوووأر ييايووو   ميوووم تلعت وووات ووووارك اتب توووي اة ليبووو  لووو  اتبوووؤتبر 
اتعرةيوو  افأرأةيوو  ةعووم  ووام بوو  اتثووأرات" أاتووذي نظبتووه  ليوو  اتمرايووات اتمأتيوو  لوو  ات ابعوو  افرمنيوو  ةاتتعوواأ  بووا 

 بر ز مرايات اتورل افأيل اتبعاصرم ل   ابع  وباو اتمنبارك.
 

 ا أ االيتماب أ اتبوار  أ أات ا بي  ات  ري . اتبؤتبر اتثان  تبمين   ب402
2-1/14/4011   
 

وووووار ت بووووميرم اتب تووووي اة ليبوووو  لوووو  د بوووواو "اتبووووؤتبر اتثووووان  تبمينوووو   بووووا  االيووووتماب أ اتبوووووار  أ أات ا بيوووو  
شمبواج اتنوأع  وب  ب وأر "ات ةورى اتييايات اتبرا ي  ت ا ات اتبردم ل  دبان   ّبوا ات  ري " ةأر    بو  أو "

أ  يو  ايتعر وت بختلو  ةورابج اتووة   اترابيو  تتلوأير  تبا   أذأي ات ا ات اتخاص  ل  ييايات اتبمين اال
بوار   اتبردم ل  اةمارم اتب لي  أل  صنا اتقرار  ل  اتبيوتأى اتب لو  أاة ليبو   بوا تناأتوت بومى اتتقومم اتوذي 

 ا اتوة   تلبأظفات ل  افبان . ققته اتبردم ل  دبان   با  ات ةرى أدةرز االن ازات اتت   ققته
 
 
 
 
 
 
 

 . بؤتبر ت ميم ايتراتي ي  ألني  تتلأير اةلار اتقانأن  افرمن  تبخالة    ايا اتبردم " 402
 1/14/4011اتخبي  
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وووار ت بووميرم اتب تووي اة ليبوو  لوو  بووؤتبر "ت ميووم ايووتراتي ي  ألنيوو  تتلووأير اةلووار اتقووانأن  افرمنوو  تبخالةوو  
اتبوووردم " اتوووذي نظبوووه اتبعهوووم اتووميبقرال  اتوووألن  تلووووؤأ  اتمأتيووو  أايت وووا  ليووه  ووومم بووو  اتيووويمات بووو    ووايا 

د  ووام ب ليوو  اف يووا  أاتنووأاي ش ووال  شتوو   اةوورز اتنيووام اتناووولات لوو  اتعبووو اتنيووأي بوو  ببووثتت اتب تبووا 
لوار اتقوانأن  افرمنو  تبخالةو    وايا اتبمن  أاتنقاةات أاتقانأنيات تبنا و  افأتأيات اتتوريعي  أآتيات تلأير اة

 اتبردم.
 
 

 . لي   ص  ذهن  تلرانةات ةاةنخرال ل  بختل  ب االت اةمارم اتب لي . 401

 11/14/4011اف م 
 تناأتوووت ليووو   صووو  اتوووذهن   أافرم  –ةاتتعووواأ  بوووا  بعيووو  ووووة   اتبوووردم توووم م اتبوووردم اتب توووي اة ليبووو   نظوووم

لووو  االنتخاةووووات   "ش ووومام أتنظووويم ات بووووتت االنتخاةيووو أ بهووووارات ايوووتهما  ات بهوووأرأ االتصوووواو أدهبيووو  اتتوووووةيك
اترانةوات ةواتتعر   لو  ب واالت اةمارم اتب ليو  أ ةهوم  شتا و   تعمم ب  ييمات اتب تبوا اتب لو  أاتبومن اتةولمي "

اتت وميات  اتتو  أا هوته  خوتو  بلهو  دأ يوعيه  اتفرصو  دبوابه  تتةوامو اتخةورات أاتت واري تلتعور   لو  دةورز 
تإلنخوورال لوو  اتعبووو اتةلوومي أاتعووام. اوووتبلت ات ليوو   لوو   وومم بوو  اتتبوواري  اترابيوو  ة يوواي اتبوووار ات ةعووا 

ألووو  اتختوووام د ووومت اتبووووار ات  اتبهوووارات ات ووورأري   تقوووميم اتوووذاتأ بهوووارات اتتأاصووووأ ايوووتهما  ات بهوووأر أ....
اةعوو    ووايا اتب تبووا أ ووومم   لوو  د  اتتنبيوو  اتبيووتماب  تةوومد بوو  اتب تبووا بوو  خووتو  لوو  دهبيوو  اةلووتع أبت

ت ميوووم اال تيا وووات أاتتعووور   لووو  اتبوووأارم اتبتا ووو  أاتبووووار   اتفا لووو  لووو  صووونا اتقووورار  ةووور بختلووو  اتهيئوووات 
 أاتبؤييات تت يير اتف أم ةي  اتلرح أاتتلةيل.
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