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 . 2018إن�ازات ادارة ال
�ع�ة وال
�ر�A لعام اوًال :   

) دورات ت'ر)�ة ل�'ة ت�&اوح ب�  ی"م�  الى خ��ة أ�ام ل�ل دورة ل����ي 10تَ	 ت�ف��(  •
م5س�ات ال���8ع ال�'ني وال�5س�ات ال���قلة واألجه1ة ال&س��ة وال�ل.ة الق,ائ�ة 

�& ال'ول�ة لEق"ق االن�ان، ودور ال�&;1 وال�قا@ات ال�ه��ة . ح�ُ= تَ	 ال�&;�1 على ال�عای
 Fق"ق االن�ان في ح�ا�ة وتع1)1 حق"ق االن�ان في ال��ل�ة، وال&ص' وال�"ث�Eي ل�J"ال

  و;�ا@ة ال�قار)& .
 6تَ	 ت�ف�� ب&نامج ت'ر)ي م��امل ل�اء الق'رات ل�"Mفي ال�&;1 ال8'د واس��& ألكK& م   •

 شه"ر .
االم  العام ح"ل معای�& حق"ق االن�ان ودور أجه1ة  ) مEاض&ة م��"عة ل����ي60تق'�	 ( •

 انفاذ القان"ن .
) مEاض&ة ح"ل حق"ق االن�ان ل.الب وزارة ال�&�Yة وال�عل�	 وم'ارس و;الة الغ"ث 22تق'�	 ( •

و)أتي ذل[ في اJار ال�عاون ال����& مع وزارة ال�&�Yة وال�عل�	 وو;الة الغ"ث  ل�"ع�ة 
  . ال.الب في م8ال حق"ق االن�ان 

) مEاض&ة ح"ل حق"ق االن�ان في ع'د م  م5س�ات ال���8ع ال�'ني وأمانة 25تق'�	 ( •
 ع�ان وال���8ع ال�Eلي  .
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م&اجعة ال��اهج ال�'رس�ة وال�E,�& إلع'اد م�هاج ل�ادة حق"ق االن�ان ل�'ر)�ها في  •
  ال�'راس @��dلف ال�&احل .

ن�ان في تEق�F م�g"مة حق"ق تَ	 تق'�	 ورقة ع�ل @ع�"ان "دور ال�&;1 ال"�Jي لEق"ق اال •
االن�ان " @اح�فال�ة ج�ع�ة ال�&ص' ال"�Jي االردني لEق"ق االن�ان @ال�;&h ال�ع"ن 

  لإلعالن العال�ي لEق"ق االن�ان .
تَ	 تق'�	 @E= وورقة ع�ل @ع�"ان " ض�انات حق"ق االن�ان في ال�&اك1 األم��ة " في ورشة  •

 في اكاد���ة الJ&jة ال�ل��ة.الع�ل ال�ي نف�تها م'ی&)ة االم  العام 
تَ	 ت�ف�� دورة ت'ر)�ة ل����ي ج�ع�ة ال�&ص' ال"�Jي االردني لEق"ق االن�ان في مEافgة  •

، به'ف نj& ثقافة حق"ق االن�ان وخاصة في ال�Eافgات  30/1/2018-29ارY' ی"مي 
 ناشq وناش.ة في م8ال حق"ق االن�ان .) 25(،ون�ج ع  ال'ورة تd&)ج 

E= مwE	 في ال�5ت�& ال'ولي الdاص @الالج�u  ال�t عق'ته جامعة ال�&م"ك في تَ	 تق'�	 @ •
لل�Eامي ع��ى ال�&از)F/م'ی& ادارة ال�"ع�ة وال�'ر)y ،ت	 اب&از دور  3/2018 /14-15

.  �uال�&;1 في م8ال ح�ا�ة الالج 
-28تَ	 ت�ف�� دورة حق"ق االن�ان ال�'ر)�ة ل����ي ائ�الف ت�ار االح1اب ال"س.�ة  •

29/3/2018 . 
ت�ف�� ال'ورة االولى لEق"ق االن�ان ل����ي ال�&;1 االردني لل'راسات ال��اس�ة  ی"مي  •

6+8/5/2018 . 
ت�ف�� ال'ورة الKان�ة لEق"ق االن�ان ل����ي ال�&;1 االردني لل'راسات ال��اس�ة  ی"مي  •

وناش.ة ناشq  15به'ف نj& ال"عي بKقافة حق"ق االن�ان ح�= ت	 تd&)ج  7+9/5/2018
 في ;ل دورة .

  ، وال�&حلة الKان�ة م   30/1/20185-7ت�ف�� ال�&حلة االولى م   •
م  ب&نامج ب�اء الق'رات الdاصة @�"Mفي ال�&;1 ال"�Jي لEق"ق  25/2/2018 -25/1

 االن�ان . 
 ت�ف�� انj.ة مj&وع ع�ل االJفال ال�&حلة الKان�ة . •
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 .الع�ل على الd.ة االس�&ات��8ة لل�&;1 وص�اغ�ها •
ض�  ف&)F ال&ص' الdاص  30/4/2018ت�ف�� ز)ارة رص'�ة الى م�d	 االزرق ب�ار)خ  •

.  �uالالج@ 
  ال�jار;ة في م5ت�& الالج�u  ال�t عق'ه ال�&;1 ی"مي •

 و ;�ا@ة ال�ق&)& ال�ف�ل ألع�ال ال�5ت�& . 13/5/2018 -12 
 ال�jار;ة في اح�فال�ة اف��اح م��gة م�اع'ة ال���� . •
رات ت'ر)�ة ل�"Mفي ال�8ل� االعلى لEق"ق االشdاص ذوt االعاقة ح"ل ) دو 3تَ	 ت�ف�� ( •

 .7/2018ا�ام) خالل شه&  3ال&ص' وال�"ث�F و;�ا@ة ال�قار)& (كل دورة 
 تق'�	 مل�d ح"ل تع'یالت قان"ن العق"Yات لل�ف"ض العام .  •
 .  25/7/2018-24ب�ار)خ  ت�ف�� دورة ت'ر)�ة ل����ي ج�ع�ة ال�عادة •
 .26/7/2018ت�ف�� ورشة ع�ل ل�"Mفي وزارة ال��اه وال&t ب�ار)خ   •
م&اجعة تق&)& حالة الالد ال�t اص'ره ال���'h االق��ادt االج��اعي وتق'�	 ال�الحgات  •

 . 30/7/2018ح"له ب�ار)خ  
 .   8/2018/ 1تق'�	 ورقة ح"ل مj&وع دمج حق"ق االن�ان في ال��اهج ال�'رس�ة ب�ار)خ  •
 .  8/8/2018م  م'ی&)ة االم  العام ب�ار)خ  اس�قال وف' •
ت�ف�� دورة حق"ق االن�ان ال�'ر)�ة ل����ي اتEاد ال�8ع�ات ال�d&)ة /مEافgة ال1رقاء ب�ار)خ   •

29-30/8/2018. 
اج��اع مع (أكاد���ة الJ&jة) لE= ومأس�ة ال�عاون ب�  ال�&;1 و�Y  األكاد���ة ب�ار)خ  •

10/9/2018.  
-7ل�"Mفي اله�uة الE&)ة ال�ل��ة في مEافgة العقة ب�ار)خ  ت�ف�� دورة ت'ر)�ة •

9/10/2018. 
•  ،"wة مع ال�"ن�w(&jم�ة ال"wEات غ�& ال�gال'ولي ال�اسع لل�� h'ار;ة في ال���jال� 	تَ

� ع�"ان : Eح"ل اله8&ة ” ت  h&ة أخ&gار ” ن�J وال�"م العال�ي لل�الم "ال.ائ&ات ب'ون
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وتَ	 تق'�	 تق&)& مف�ل ع   29/9/2018-26ت"ن�/   وال&وY"تات في خ'مة ال�الم "
. h'ال��� 

 .25/10/2018 -24ت�ف�� دورة ت'ر)�ة ل����ي ج�ع�ة ت&اب ال"J  ب�ار)خ  •
 .  4/11/2018ت�ف�� ن'وة في م��'h ر)�"ن الKقافي /ج&ش  ب�ار)خ  •
 . 12/11/2018اع'اد ورقة مفاه���ة ح"ل مwافEة الف�اد  •
 .13/11/2018  م  مj&وع ;ار ال�  واخ��ار االف,ل م�ها تق��	 مjار)ع ال���ف�'ی •
 .2018 /22/11تَ	 عق' اج��اع مع ل�8ة ش5ون االح1اب ب�ار)خ  •
wة االعالم  •jب&وش"ر لل�&;1 ووم,ة اعالم�ه ح"ل ال�&;1 ل�ق'��ها ل 	اع'اد وت��� 	وتَ

 ال���8عي @اح�فال�ه ال�"م العال�ي لEق"ق االن�ان .
 .29/11/2018ل"ة العjائ&)ة في مEافgة ال�&ك ب�ار)خ تَ	 ت�ف�� ن'وة ال8 •
 .29/11/2018ال�jار;ة في ال�'ر)y في مj&وع ;&امه في مEافgة ال�ف&ق ب�ار)خ  •
ت�ف�� ن'وة "مwافEة الف�اد حF م  حق"ق االن�ان " اح�فاًال @ال�"م العال�ي لEق"ق  •

 .   10/12/2018االن�ان
 . 9/2018' ألكK& م  شه& م�� م���ف شه& ت�ف�� نjاJات مj&وع ;ار ال�  ال�t ام� •
 .13/12/2018ال�jار;ة في رص' اع��ام ال'وار ال&ا@ع ب�ار)خ  •
 . 15/12/2018+ 8ت�ف�� ال'ورة االولى م  ب&نامج ت'ر)y الق,اة ب�ار)خ  •
 . 22/12/2018ت�ف�� دورة ال�'ر)y لل�ه�'س�  في مEافgة ال�&ك ب�ار)خ  •
) ورش على م'ار 5ي معه' ال�'ر)y ال�ه�ي @��8"ع (ت�ف�� م�8"عة م  ورش الع�ل ل���� •

 شه&)  .
ت�ف�� م�8"عه م  ورش الع�ل ح"ل حق"ق ;ار ال�  @ال�عاون مع ال1م�لة ب��Kة ل�"Mفي  •

 امانة ع�ان ال�&h على م'ار شه&)  . 
 وغ�&ها الع'ی' م  االنj.ة ال�'ر)�ة وال�Kق�ف�ة في م8ال حق"ق االن�ان . 

  إن�ازات إدارة الّ�راسات وال�FGث وال�عل�ماتّ�ة: : ثان�اً 
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 إن�ازات وح�ة ال�راسات واألFHاث:

 م.2017-م2015إع'اد دراسة حالة ال�8�ّع ال�ل�ّي في األردن خالل الف�&ة  . 1
إع'اد م�"ّدة دراسة ال�"ص�ات ال�ادرة ع  ال�&;1 ال"�Jّي لEق"ق اإلن�ان خالل الف�&ة   . 2

 م.2017-م2012
م ت�'ی'ًا @�j&وع القان"ن 30/5/2018إع'اد دراسة ع  ت�ع حالة إض&اب األردن ب�ار)خ  . 3

 ال�عّ'ل لقان"ن ض&)ة ال'خل. 
الع�ل جاٍر على إع'اد دراسة تEل�لّ�ة لأل@عاد القان"نّ�ة واالج��اعّ�ة للّ�"ق�ف اإلدارtّ في األردن  . 4

  وفقًا لقان"ن م�ع ال8&ائ	.

  الّ
قار�� ال�ص�ّ$ة: 

 م.2018ج1ئ�ة الFE في تأس�� ال�8ع�ات واالن,�ام إل�ها لعام  إع'اد . 1

 م.2018إع'اد ج1ئ�ة الFE في تأس�� األح1اب ال��اس�ة واالن,�ام إل�ها لعام  . 2
 م.2018إع'اد ج1ئ�ة الFE في تأس�� ال��8ع ال�ل�ي لعام  . 3
 ال�jار;ة في رص' وم&اقة ان�dا@ات ال�"ق&. . 4
اإلن�ان ح"ل الّ�"ص�ات ال�ي قّ'م�ها ل�8ة حق"ق  مالحgات ال�&;1 ال"�Jّي لEق"ق إع'اد  . 5

ف��ا ی�علF @الFE في تأس�� ال�8ع�ات  اإلن�ان الع&Yّ�ة ح"ل ال�ق&)& ال'ورtّ الKال= لألردن
 واالن,�ام إل�ها والFE في تأس�� األح1اب ال��اسّ�ة واالن,�ام ال�ها.

مE"ر الFE في تأس��  –إعـــ'اد ال�الحgات ح�ال ال�ق&)& الwE"مي لEق"ق اإلن�ان . 6
 ال�8ع�ات واالن,�ام إل�ها، ومE"ر االح1اب ال��اس�ة، ومE"ر الFE في ال��8ع ال�ل�ّي.

رص' و�ج&اء تEل�ل م"ض"عّي ون"عّي لEالة ال��8ع ال�ل�ّي ال��j"رة في وسائل االعالم    . 7
 م.2017-م2015لألع"ام 

  أوراق الع�ل: 
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االج��اعّي ض' ال��اء والف��ات وتق'��ها   إع'اد ورقة ع�ل ح"ل الع�ف ال��ي على ال�"ع . 1
 خالل  ال�5ت�& ال"�Jّي األول.

 إع'اد ورقة ع�ل ح"ل واقع ال����ة ال���'امة في األردن.  . 2
 إع'اد ورقة ع�ل  ح"ل واقع ال���8ع ال�'نّي في األردن.   . 3

  :ال�Fاض�ات 

ال�'ر)ّ�ة ال���gة تق'�	 جل�ة ت'ر)ّ�ة ح"ل ت"ث�F حق"ق اإلن�ان خالل سل�لة ال'ورات  . 1
 م  ال�&;1 وال�"جهة إلى العامل�  في ال�8ل� األعلى ل5jون األشdاص ذوt اإلعاقة.

تق'�	 م'اخلة @ع�"ان "حق"ق ال��اء هي حق"ق اإلن�ان" في معه' ال�,ام  ال��ائّي   . 2
 @��اسة ال�"م العال�ي لEق"ق اإلن�ان. 

 تق'�	 جل�ة ت'ر)�ة ع  واقع ال�'ر)y في ال�&;1.  . 3

  :Qث��
  إن�ازات وح�ة ال

�عة Jو yة ت��اس��dالع�ل على آل�ة م� 	ان8ازات ال�&;1 الف�ّ�ة ال��&ونّ�ًا؛ ح�= تّ Fت"ث�
ع�ل ال�&;1 وت	 االت�ال وال�عاون مع @اقي اإلدارات في ال�&;1 ل&ف' وح'ة ال�"ث�F @إن8ازات 
 إدارته	 @wjل ی"مي وم��g	. وتE")ل ;ل ما ی&د الى وح'ة ال�"ث�F ال��&ون�ًا @��غة ال�لفات

  ح�U تT ت�ث�Q ما یلي: ال�,غ"Jة. 

  ال'راسات   .1
ال�قار)& @wافة أن"اعها: م��فة  ح�y م'تها ، ال�h"�E، م  ح�=  ت�&ارها، م  ح�=  .2

  ال8هة الى ت�'ر م  اجلها، م  ح�= الEق"ق. 
  تقار)& ال'ورات ال�'ر)�ة ال�ي ی�ف�ها ال�&;1. .3
��Kلي ال�&;1 في ال�Eافل ال"��Jة واالقل���ة تقار)& ال�jار;ات  ال'اخل�ة والdارج�ة ل .4

  وال'ول�ة.
  ال�انات وم"اقف  ال�&;1. .5
6. .Fال�اب '�ات  ال"اردة في الJاdال� y�; ال&دود ال&س��ة على  
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  إن�ازات وح�ة ال�عل�مات�ة  والFاس�ب: 

  ل"ح'ة.اإلش&اف وال��ا@عة مع م�5ول إدارة شwة الE"اس�y واالن�&ن� @wل ما ی��ل @ع�ل ا  . 1
االش&اف على تغ��ة ال�"قع اإلل��&وني الdاص @ال�&;1 ال"�Jي لEق"ق اإلن�ان  . 2

)www.nchr.org.jo( ة ال�"قع اإلل��&وني لل�&;1 على الف�� ب"كEوصف ،
)www.nchr.org.jo( .1;&ات ال�Jاjار ون وال�"ت�& @wافة أخ

اإلش&اف على تE'ی= ال�"قع اإلل��&ونّي الdاص @ال�&;1 م  خالل إضافة صفEات ج'ی'  . 3
  لل�&قع ;ل�ا دع� الEاجة ل�ل[.

  إن�ازات قT2 ال�عل�مات�ة: 

 ال�هام وال"اجات ال&ئ���ة:

  ال�&;1، وهي ال"اصالت واألجه1ة ال�ل��ة وال yة ح"اس�wالسل��ة ال�ي ت�ل إدارة ش
  وم9ها:األجه1ة ;افة (الE"اس�y و أجه1ة الd"ادم (ال��&ف&ات) بع,ها، 

wة. . 1jة واس��&ار)ة الEال�أك' م  ص  
2 . .�wة @اإلن�&نjال�أك' م  اس��&ار)ة وص"ل ال 
3 . .�wة و انق.اع اإلن�&نjع  ال 	إصالح األع.ال ال�ي ت�8 
 ) وت��8عها لل�قا� ال8'ی'ة و ش[ أجه1ة ال�&;1 وال.ا@عات.Cat 45ت"ص�ل ;"ابل ( . 4
   انات�إدارة أجه1ة الd"ادم (ال��&ف&ات)، وهي األجه1ة ال&ئ���ة ال�ي تt"�E على ق"اع' ال

wة ال�&;1، jم�  ل'dف�  ال���M"اصة @ال�dاصة @ال�&;1 و;افة ال�عل"مات الdوم9ها:ال  
  ة على أجه1ة الd"ادم (ال��&ف&ات).إنjاء وتE'ی= ق"اع' ال�انات ال�"ج"د . 1
 إضافة ح�ا@ات ج'ی'ة لل�"Mف�  ال8'د و تE'ی= القائ�ة. . 2
م�ا@عة وتE'ی= ب&نامج ع'الة ال�"ج"د على جهاز الdادم (ال��&ف&) وعلى األجه1ة ال�ي  . 3

 ت�Eاج ل"ج"د ال&نامج عل�ها.
وعلى األجه1ة ال�ي م�ا@عة و تE'ی= ب&نامج ال�Eاسة ال�"ج"د على جهاز الdادم (ال��&ف&)  . 4

 ت�Eاج ل"ج"د ال&نامج عل�ها.
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م�ا@عة و تE'ی= ب&نامج الwjاوh ال�"ج"د على جهاز الdادم (ال��&ف&) وعلى األجه1ة ال�ي  . 5
 ت�Eاج ل"ج"د ال&نامج عل�ها.

) ال�"ج"د على جهاز الdادم (ال��&ف&) وعلى Antivirusم�ا@عة و تE'ی= ب&نامج ال�Eا�ة ( . 6
 ل"ج"د ال&نامج عل�ها.األجه1ة ال�ي ت�Eاج 

  ال��"اج'ة h&لة وال.ا@عات واألجه1ة األخ"�Eّ�ة وال��wاس"ب ال�Eالف�ّي ألجه1ة ال 	ال'ع 	تق'�
  وم9ها: في ال�&;1،

  ت���y األجه1ة و ت�1)ل ;افة ال&امج ال�jغ�ل�ة و اصالح األع.ال ال�ي ق' ت�8	 ع�ها.    . 1
 وأجه1ة الفاك�. إصالح األع.ال ال��.ة ال�ي ق' تE'ث لل.ا@عات . 2

. تق'�	 ال'ع	 الف�ي و ال�ع&في للعامل�  في ال�&;1 ال��علقة @اس�d'ام الEاس"ب و ال&امج ال�jغ�ل�ة 3
 ال�ي ��Eاج"نها في أع�اله	 ال�"م�ة.

. تغ��ة م���&ة لل�"قع اإلل��&وني الdاص @ال�&;w@ 1افة نjاJات و أخار ال�&;1 و إضافة 4
  صفEات ج'ی'ة عل�ها.

wة ال�"اصل االج��اعي (. تغ�5jة م���&ة ل�Facebook ار) الdاصة @ال�&;w@ 1افة نjاJات وأخ
  ال�&;1 و�ضافة صفEات ج'ی'ة عل�ها.

  وم9ها:)  للعامل�  في ال�&;Outlook ،1. إدارة ح�ا@ات الـ(6

  إنjاء ح�ا@ات ج'ی'ة للعامل�  ال8'د. . 1
 ت���y ال�Eا@ات على أجه1ة العامل�  في ال�&;1. . 2
 األع.ال ال�ي ق' ت��ج أث�اء الع�ل على ال�Eا@ات. م�ا@عة . 3
 ال�"اصل مع م&;1 ت��"ل"ج�ا ال�عل"مات لEل أt أع.ال نات8ة م  جه�ه	. . 4

 ) و م�ا@عة الع�ل عل�ها @�ا ی�اسy أع�ال ال�&;Firewall.1. إدارة ب&نامج ال�Eا�ة (7

  ل�أك' م  ع�لها.. تق'�	 ال'ع	 الف�ي ألجه1ة الهاتف العاملة ع  F(&J اإلن�&ن� و ا8
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  . ص�انة أجه1ة الEاس"ب و إصالح األع.ال ال�ي تE'ث بها و تغ��& الق.ع ال��ع.لة.9

. ال�ه�uة ال�ق��ة (ال�"ت�ات و أجه1ة الع&ض و ال���8ل ال�&ئي و ال�"تي) لقاعات االج��اعات 10
  ال'اخل�ة و الdارج�ة.

ف��ة لj&اء األجه1ة ال8'ی'ة و األن�gة و تق��	 الع&وض ال�ق'مة  . تق'�	 اق�&احات و م"اصفات11
  م  الj&;ات.

  . ال�jار;ة في ال&قا@ة ال�Eل�ة ل��ادیF االق�&اع.12

  ملف م�لY األم9اء:  

  . ت��g	 وحفª  اج��اعات م8ل� األم�اء والل8ان ال��Kقة ع  ال�8ل�.1

 ل�8ل�.. تع��	 إن8ازات ال�&;1 ال"�Jّي @wjل ی"مّي على ا2

  ال�Gادرات:

. إع'اد ب&وش"ر ح"ل  دور ال�&;1 ال"�Jي لEق"ق االن�ان  في ح�ا�ة ال��اء والف��ات م  الع�ف 1
  ال��ي على اخ�الف ال���8 .

  . إع'اد  أداة رص' ح"ل دور ال�5س�ة ال"��Jة لEق"ق األن�ان في رص' الEق"ق اإلن8اب�ة. 2

3ح  م��'h ح"ار رYاعّي  @ان,�ام  م8ل� ال�"اب م�Kًال . ت"س�ع مgلة  م��'h الE"ار الKالثي ل��
  @�'ی&)ة م5س�ات ال���8ع ال�'ني والل8ان ال���dة 

  ال�\ار5ات ال�اخل�ة وال�ارج�ة :

ال�jار;ة في االج��اع العال�ي ح"ل دور ال�5س�ات ال"�Jّ�ة لEق"ق اإلن�ان في  رص'  الEق"ق  . 1
م وال��عق'ة في إس.�"ل واع'اد تق&)& 6/12/2018-5ال��Eة واالن8اب�ة لل�&أة خالل الف�&ة 

 مف�ل. 
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ال�jار;ة في  تق��	 تق&)& رص' األداء الwE"مي ال�ع' م  قل م&;1 ال�Eاة/ راص' ب�ار)خ   . 2
 مال��عق' في ف�'ق ج��فا. 12/11/2018

دورة ت'ر)y م'ر�Y   لل�.الة @ال��اوة م  م�g"ر إسالمي ون"ع اج��اعي ب���g	 م  الل�8ة  . 3
 م  وال��عق'ة في  مEافgة العقة .23/9/2018-16األردن�ة ل5jون ال�&أة  خالل الف�&ة  ال"��Jة

دورة ت'ر)y م'ر�Y   ل&فع  ق'رات ال�5س�ات ال"��Jة لEق"ق االن�ان ح"ل رص'  الEق"ق   . 4
في ف�'ق ;���wي ب���g	 م    27/5/2018-23اإلن8اب�ة وال���8ة ال��عق'ة خالل الف�&ة 

Eال�� 	األم y�wا. م"wة االس�gان وم�wة لل�' 
ح,"ر اج��اع ل��اقjة  اس���ال  خارJة ال.&)F ألش&اك  االتEاد األوروYي  ل�5س�ات   . 5

م  وال��عق' في م�ى االتEاد األوروYي  واع'اد تق&)& 16/9/2018ال���8ع ال�'ني  خالل ی"ك 
 مف�ل 

6 .  	gار;ة في االج��اع  ال��jة  ال�Y&8ت 	واالج��اعي ح"ل تق�� tم  ال�8ل� االق��اد
  م. 28/11/2018الالم&;1)ة في األردن و;ان ذل[ ب�ار)خ 

  االت`ال وال
�اصل اإلعالمي ب�� ال���5 ووسائل اإلعالم:

نj& أخار ال�&;1 ح�y ت"ج�هات ال�فّ"ض العام ب"سائل اإلعالم الdاّصة والعاّمة @الّ�عاون 
  والF����ّ مع االعالمّ�� .   

  : إن�ازات إدارة الّ
\��عات:ثالbاُ 

  الc�ُالعات القان�نّ�ة.

5�ُق�ة ت�,ّ�  الُ�.العات القان"نّ�ة مالحgات وت"ص�ات ال�&;1 ح"ل مj&وعات الق"ان�  والق"ان�  ال
وم�"ّدات مj&وعات الق"ان�  الُ�'رجة على ج'ول أع�ال م8ل� الّ�"اب وYع¬ األن�gة، وته'ف 

ال�.العات إلى م"اءمة ال�j&)عات ال"�Jّ�ة مع ال'س�"ر األردنّي والُ�"اث�F ال'ولّ�ة ال�ي ال�1م بها 
  الc�ُالعات ال���9ة Hاآلت:وت
�bل أب�ز األردن مع االس��uاس @الj�ّ&)عات الع&Yّ�ة الُ�قارنة، 
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إع'اد م�"ّدة مj&وع قان"ن ض�ان حF ال�E"ل على ال�عل"مات. وق' J&ح ه�ا ال�j&وع  -
 م  قل ع."فة ال�فّ"ض العام على م8ل� ال�عل"مات.

 م.2018م.العة قان"نّ�ة ح"ل مj&وع القان"ن الُ�عّ'ل لقان"ن الّ�قاع' ال�'نّي ل��ة  -
 م.2018ان"ن الُ�عّ'ل لقان"ن ت�wjل مEاك	 الل'�ات ل��ة م.العة قان"نّ�ة ح"ل مj&وع الق -
م.العة قان"نّ�ة ح"ل مj&وع قان"ن ص�'وق شه'اء الق"ات ال��لEة واألجه1ة األم�ّ�ة ل��ة  -

 م.2018
 م.2018م.العة قان"نّ�ة ح"ل مj&وع القان"ن ال�عّ'ل لقان"ن ض&)ة الّ'خل الKاني ل��ة  -
ن الُ�عّ'ل لقان"ن ه�uة ال1�ّاهة ومwافEة الف�اد ل��ة م.العة قان"نّ�ة ح"ل مj&وع القان"  -

 م.2018
ُم.العة قان"نّ�ة ح"ل الّ��"ص األص"لّ�ة الdاّصة @االح�8از والّ�"ق�ف م.العة قان"نّ�ة ح"ل  -

 الق,ائّي وY'ائله.
قان"نّ�ة ح"ل ن.اق صالح�ة الّ'ع"ة إلى عق' ال8ل�ات االس��Kائّ�ة في ال'س�"ر م.العة  -

 رنًة @الّ'سات�& الع&Yّ�ة الُ�قارنة.األردنّي مقا
إع'اد م.العة قان"نّ�ة وتق'��ها أث�اء الj�ُار;ة في الل�8ة الف�ّ�ة إلع'اد مj&وع القان"ن الُ�عّ'ل  -

  م والُ��عق'ة في وزارة ال����ة االج��اعّ�ة.2018لقان"ن االح'اث ل��ة 
  "ن معّ'ل لقان"ن الع�ل.م قان2010) ل��ة 26م.العة قان"نّ�ة ح"ل القان"ن ال�5ق� رق	 ( -
  م.2013م.العة قان"نّ�ة ح"ل مj&وع قان"ن األسلEة وال�خائ& ل��ة  -
  م.2017م.العة قان"نّ�ة ح"ل نgام الع�ل ال�&ن ل��ة  -
  م.2016م.العة قان"نّ�ة ح"ل مj&وع قان"ن ال��5ول�ة ال.ّ�ة وال�Eّ�ة ل��ة  -
  م.2018)ة الّ'خل ل��ة م.العة قان"نّ�ة ح"ل مj&وع القان"ن الُ�عّ'ل لقان"ن ض&  -
م 2018) ل��ة 51م.العة قان"نّ�ة ح"ل م�Eى الّ�"ز)ع ال.�عّي ال"ارد في الg�ّام رق	 (  -

  م.2018مj&وع الg�ّام الُ�عّ'ل ل�gام الd'مة ال�'نّ�ة ل��ة 
  م.2018ُم.العة قان"نّ�ة ح"ل م�"ّدة تعل��ات الّ'مج األس&tّ لألشdاص ذوt اإلعاقة ل��ة   -
  م.2018"نّ�ة ح"ل مj&وع  قان"ن ُمعّ'ل لقان"ن نقا@ة ال�Eام�  ال�gام��  ل��ة م.العة قان -
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  م.2018م.العة قان"نّ�ة ح"ل مj&وع قان"ن ُمعّ'ل لقان"ن ال1راعة ل��ة  -
  م.2018م.العة قان"نّ�ة ح"ل مj&وع قان"ن ُمعّ'ل لقان"ن األح'اث  ل��ة  -
  م.2018) ل��ة 5رق	(م.العة قان"نّ�ة ح"ل تعل��ات االن,ا� ال�'رسي  -
  م.2018م.العة قان"نّ�ة ح"ل مj&وع قان"ن أص"ل ال�Eاك�ات ال18ائّ�ة ل��ة  -
  م. 2010) ل��ة 16م.العة قان"نّ�ة ح"ل مj&وع مع'ل لقان"ن ال8امعات ال�5ق� رق	 (  -
  م. 2018م.العة قان"نّ�ة ح"ل مj&وع ال��اع'ة القان"ن�ة ل��ة  -
  م.2010) ل��ة 36ألح"ال ال�djّ�ة ال�5ق� رق	 (م.العة قان"نّ�ة ح"ل مj&وع قان"ن ا -
  م. 2017) ل��ة 11م.العة قان"نّ�ة ح"ل قان"ن الE�ّة العام رق	 ( -
  م. 2012م.العة قان"نّ�ة ح"ل مj&وع قان"ن ض�ان الFE ال�E"ل على ال�عل"مات ل��ة  -
  م. 2017م.العة قان"نّ�ة ح"ل مj&وع قان"ن مع'ل لقان"ن ال8&ائ	 اإلل��&ون�ة ل��ة  -
  م.العة قان"نّ�ة ح"ل م�"دة تعل��ات ل�8ة شwاوh اإلعالم ال�&ئّي وال���"ع.   -
 م.العة قان"نّ�ة ح"ل م�"دة مj&وع قان"ن حق"ق ال.فل. -
 م.2018م.العة قان"نّ�ة ح"ل مj&وع قان"ن العف" العام ل��ة  -
م.العة قان"نّ�ة ح"ل مj&وع قان"ن ص�'وق شه'اء الق"ات ال��لEة األردن�ة واألجه1ة األم��ة  -

  م.2018ل��ة 
 م.العة قان"نّ�ة ح"ل مj&وعه قان"ن معّ'ل لقان"ن ه�uة ال1�ّاهة والjّفاف�ة. -

.��Gع
  ملف الQF في حّ��ة الّ

 س�9اء الّ
ع��G ع� الّ�أB  .8أ

@FE ال�j.اء ال��اسّ��  والE&اكّ�� ، وق' تّ	 رص' ما م�ا@عة حاالت الُ�الحقة ال18ائّ�ة 
  ) حالة وت	 ت�ف�� ز)ارات لغال��ه	.�25قارب م  (

 حّ��ة اإلعالم.  Bب

رص' االن�هاكات ال��علقة @E&)ة ال�Eافة واالعالم وق' ت	 اج&اء ال�EقF االولي ورص' 
  وت"ث�F الEاالت.



14 

 

 م9ع ت9ف�e الفعال�ات.  Bت

  أح� مhاه� ح��ة ال
ع��G. تT رص� م9ع الفعال�ات ب�صفه 

رص� االن
هاكات الُ�
عّلقة FHّ��ة الّ
ع��G خالل ف
�ة االح
�اج ال\عGّي على م\�وع   Bث

 م.2018القان�ن ال�عّ�ل لقان�ن ض��Gة الّ�خل ل92ة 

  الQF في الF`�ل على ال�عل�مات. 

ت�ف�� رص'ّ�ة ل"اقع الFE في ال�E"ل على ال�عل"مات في وزارة ال1ّراعة ب�ار)خ  -
م، وق' تّ	 ت1و)' ال8هات ال���dة وم8ل� ال�عل"مات ب�ق&)ٍ& ُمفّ�ٍل ح"ل 21/3/2018

واقع ال1)ارة به'ف ت.")& اإلج&اءات ل���w  األف&اد م  م�ارسة الFE في ال�E"ل على 
 ال�عل"مات.

م، 9/4/2018ت�ف�� رص'ّ�ة ل"اقع الFE في ال�E"ل على ال�عل"مات في وزارة ال�uة ب�ار)خ  -
ت1و)' ال8هات ال���dة وم8ل� ال�عل"مات ب�ق&)ٍ& ُمفّ�ٍل ح"ل واقع ال1)ارة به'ف وق' تّ	 

 ت.")& اإلج&اءات ل���w  األف&اد م  م�ارسة الFE في ال�E"ل على ال�عل"مات.
ت�ف�� رص'ّ�ة ل"اقع الFE في ال�E"ل على ال�عل"مات في وزارة ال�&�Yة وال�عل�	 ب�ار)خ  -

ات ال���dة وم8ل� ال�عل"مات ب�ق&)ٍ& ُمفّ�ٍل ح"ل واقع م، وق' تّ	 ت1و)' ال8ه1/5/2018
ال1)ارة به'ف ت.")& اإلج&اءات ل���w  األف&اد م  م�ارسة الFE في ال�E"ل على 

 ال�عل"مات.

  الّ
قار�� ال�ولّ�ة.

إع'اد مالحgات ال�&;1 ال"�Jّي لEق"ق اإلن�ان ح"ل ال�ق&)& ال"�Jّي الKال= لالس�ع&اض  -
 اإلن�ان ف��ا ی�علE@ F&)ة ال�ع�& وال��8ع ال�ل�ي. ال'ورtّ الjامل لEق"ق 

إع'اد وقائع ال�"م الKاني ل�5ت�& @ع�"ان "ال�5ت�& ال'ولّي ح"ل االح�الل اإلس&ائ�لّي J")ل  -
م"، وال��عق' 1967األم'، وواقع حق"ق اإلن�ان في األراضي الفل�.��ّ�ة ال�E�ُلة م�� عام 
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م @الّ�عاون ب�  ال�&;1 ال"�Jّي 2018ر عام أ�ا 13وح�ى  12خالل الف�&ة ال���'ة م  
wة الع&Yّ�ة لEق"ق اإلن�ان.jّق"ق اإلن�ان والEل  

إع'اد رد ال�&;1 ال"�Jّي لEق"ق اإلن�ان على اس��ان ال�قّ&ر الdاص @اس�قالل الق,اء  -
 وال�Eام� .

- Eاّصة @الdامل في ال18ئ�ة الjال tّل لالس�ع&اض ال'ورgق"ق االش�&اك في ;�ا@ة تق&)& ال
  والEّ&)ات.

  م. 2017الّ
ق��� ال8ّ�92 لFالة حق�ق اإلن2ان ل92ة 

 -  FEافة واإلعالم والE�ّوحّ&)ة ال &�إع'اد مE"ر الFE في حّ&)ة الّ&أt والّ�ع�& وحّ&)ة الّ�ع
 م.2017في ال�E"ل على ال�عل"مات في ال�ق&)& ال��"tّ ل��ة 

الّ&أt والّ�ع�& وحّ&)ة الّ�ع�& وحّ&)ة الE�ّافة إع'اد ال��"دة األولّ�ة ل18ئ�ة الFE في حّ&)ة  - 
 م.2018واإلعالم والFE في ال�E"ل على ال�عل"مات في ال�ق&)& ال��"tّ ل��ة 

  م.2018إع'اد ال��"ّدة االولّ�ة ل18ئ�ة الFE في ال�Eاك�ة العادلة في ال�ق&)& ال��"tّ ل��ة  - 

  األن\cة وال�\ار5ات.

- &jال= عKار;ة في ال�5ت�& الjق"ق اإلن�ان @ع�"ان :"ت"س�ع  ال�Eّ�ة ل�J"لل�5س�ات ال
الف,اء ال�'نّي وتع1)1 ال�'افع�  ع  حق"ق اإلن�ان وح�ای�ه	، مع الّ�&;�1 على ال�&أة: دور 

م في م'ی�ة 2018تj&)  األول عام  12-10ال�5س�ات ال"�Jّ�ة لEق"ق اإلن�ان" ب�ار)خ 
 ة.ال�غ&ب، و�ع'اد تق&)& مفّ�ل ح"ل ال�jار; -م&اك

تق'�	 ورقة عل�ّ�ة ُم�wّEة @ع�"ان م5ت�& دولّي @ع�"ان "الُ�ّ&رات والّ�رائع القان"نّ�ة لُ�"اجهة  -
ال�.&ف واإلرهاب في القان"ن ال'ولّي لEق"ق اإلن�ان"، وذل[ في ال�5ت�& اإلقل��ّي @ع�"ان 

ل جامعة "االس�&ات��8ات ال"�Jّ�ة في م"اجهة ال�.&ف واإلرهاب العال�ّي"، وال��gّ	 م  ق
  م5تة.

-  �ال�jار;ة في ح,"ر جل���  لل�8ة الع�ل والّ����ة ال��ابّ�ة ع�' م�اق�jها القان"ن ال�5ق
  م، وتق'�	 مالحgات وت"ص�ات ال�&;1 على القان"ن ال�5ق�.2010لقان"ن الع�ل ل��ة 
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ح,"ر م5ت�& إقل��ّي @ع�"ان "القان"ن في عال	 م�غّ�&"، وال��عق' في رحاب جامعة ال�&م"ك  -
 م. 26/5/2018-25ب�ار)خ 

إع'اد وتE,�& ال8ل�ة ال�قاشّ�ة ح"ل مj&وع القان"ن الُ�عّ'ل لقان"ن ض&)ة ال'خل ل��ة  -
  م. 11/6/2018م ب�ار)خ 2018

إع'اد وتE,�& ال8ل�ة ال�قاشّ�ة  الKان�ة ح"ل مj&وع القان"ن الُ�عّ'ل لقان"ن ض&)ة ال'خل  -
  م13/08/2018م ب�ار)خ  2018ل��ة 

ال�j&)عّ�ة الdام�ة والعj&)  (ال��ائّ�ة) ل��اقjة مj&وع قان"ن ال��5ول�ة ال.ّ�ة  رص' ال8ل�ة -
م، وال�dّ��ة 20/3/2018م، وال��عق'ة في ی"م الKالثاء ال�"افF 2016وال�Eّ�ة ل��ة 

  م.2018ل��اقjة مj&وع قان"ن ال��5ول�ة ال.ّ�ة وال�Eّ�ة ل��ة 
ل�"اد ال��dلف عل�ها في مj&وع قان"ن ال��5ول�ة رص' ال8ل�ة ال�j&)عّ�ة ال�j�ُ&;ة ل��اقjة ا -

م، وال�dّ��ة ل�E	 ال1�ّاع 30/4/2018اإلث��  ال�"افF م، 2016ال.ّ�ة وال�Eّ�ة ل��ة 
قان"ن ال��5ول�ة ال.ّ�ة وال�Eّ�ة القان"نّي ب�  م8ل� الّ�"اب وم8ل� األع�ان ح"ل مj&وع 

  م.2018ل��ة 
م ب�ار)خ 2010) ل��ة 36ح,"ر جل�ة نقاشّ�ة ح"ل قان"ن األح"ال ال�djّ�ة رق	 ( -

  ج�ع�ة معه' ت,ام  ال��اء األردنّي (ت,ام ).م، وال���gة م  قل 27/1/2018
ح,"ر جل�ة ح"ارّ)ة ح"ل دور ال���8ع ال�'نّي في اإلصالح ال�j&)عّي في األردن ب�ار)خ  -

  &ب آس�ا وش�ال إف&)ق�ا.معه' غم، وال���gة م  قل 18/3/2018
م، 7/4/2018االف��احي لفعال�ة "أس"ع الwE"مات الjّفافة" ب�ار)خ الj�ُار;ة في ال�"م  -

وال��g	 م  قل م&;1 ال�Eاة/ راص' وتEالف م5س�ات ال���8ع ال�'نّي ل�ع1)1 الjّفاف�ة 
  الwE"مّ�ة "ت.")&"، وYالّ�عاون مع وزارة الq�.d�ّ والّ�عاون ال'ولّي.

ت���F وح,"ر اج��اعات ع."فة ال�فّ"ض العام مع الل8ان ال'ائ�ة في م8ل� األع�ان  -
و�ع'اد تقار)& مفّ�لة ح"ل م8&)ات تل[ اللقاءات، وذل[ خالل الف�&ة ال���'ة (الف�&ة م  

  م). 22-26/7/2018
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ت���F وح,"ر اج��اع ع."فة ال�فّ"ض العام مع الل8ان ال'ائ�ة في م8ل� ال�"اب و�ع'اد  -
 م.8/8/2018)& مفّ�ل، وذل[ ب�ار)خ تق& 

 م.13/12/2018ال�jار;ة في ف&)F رص' ال"قفة االح�8اجّ�ة ال��ف�ة ب�ار)خ  -
ال�jار;ة في ف&)F رص' ان�dا@ات م8ل� Jلة ال8امعة الهاش�ّ�ة الّ�ادس عj& عام  -

 م وال�jار;ة في إع'اد الّ�ق&)&. 2018;ان"ن األول  6م ب�ار)خ 2018
تق&)& رص' ان�dا@ات م8ل� Jلة ال8امعة الهاش�ّ�ة الّ�ادس عj& عام ال�jار;ة في إع'اد  -

 م. 2018;ان"ن األول  19م ب�ار)خ 2018
م 2018تj&)  الKاني عام  10ال�jار;ة في ف&)F رص' ان�dا@ات الغ&ف ال��اعّ�ة ب�ار)خ  -

  وال�jار;ة في إع'اد الّ�ق&)&. 
 �6ة @الق&ب م  مق& رئاسة ال"زراء ب�ار)خ ال"قفة االح�8اجّ�ة الُ��فّ   ال�jار;ة في ف&)F رص'  -

 م و�ع'اد تق&)&.2018م  ح1)&ان عام 
 

  الQF في ال�Fاك�ة العادلة. إن�ازات ملف 

م لل"ق"ف على اإلج&اءات ال��d�ّة 10/12/2018 ت9ف�e ز�ارة م��انّ�ة إلى وزارة الع�ل ب
ار�خ - 
م  قل وزارة الع'ل ل�.")& م�g"مة الع'الة @jق�ها: ال18ائّي وال�'نّي، اس�8ا@ًة للّ�ع'یالت 

م، وق' تّ	 خالل ه�ه ال1)ارة االل�قاء 2017ال���E'ثة على Jائفٍة م  ال�j&)عات  خالل عام 
العق"Yات ال'یلة في وزارة الع'ل، واألس�اذة ع"اJف مع ال';�"رة ح�ان الdالیلة/ م'ی&ة م'ی&)ة 

&ة، واألس�اذة ;"ث& ال�.امّي/ ق�	 ال��اع'ة القان"نّ�ة، d8ّاج/ م'ی&ة م'ی&)ة ش5ون الEال
وق� تTّ اإلحاnة ���Hع ال
�cرات اإلدارّ�ة والقان�نّ�ة وت�ث�قها في م�Fر الQF في 

 م.2017ال�Fاك�ة العادلة في ال
ق��� ال8ّ�92 لعام 

ت�ف�� أرYع ز)ارات رص'ّ�ة إلى ال�Eاك	 ال�gامّ�ة (م�wEة ب'ا�ة عّ�ان، وم�wEة ب'ا�ة ج&ش،  - 
 Fإع'اد تق&)& مفّ�ل له�ه ال1)ارات وت"ث� 	ة) وتّوم�wEة ب'ا�ة معان، وم�wEة ب'ا�ة العق

  م.2018مd&جاتها في ج1ئ�ة الFE في مEاك�ة عادلة في الّ�ق&)& ال��"tّ لعام 
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  وح�ة ال�\ار�ع: �ازات راHعًا: إن

ال��ا@عة مع م��gة الd.ة ال'ول�ة ف��ا ی�علF @أع'اد وث�قة ال�j&وع ال��"t تق'��ها في  •

 .2019ب'ا�ة عام 

ال8"لة ال'راس�ة ال�ي ت�� ض�  اJار مj&وع دع	 م5س�ات ال���8ع ال�'ني في األردن  •

/  5 -2ال�t ی�ف�ه ال�&;1 ب��")ل م  االتEاد االوروYي وال�ي اس��&ت خالل الف�&ة 

 .2019ح1)&ان/

اع'اد وث�قة ال�j&وع  @ال�عاون مع د. رجاء ال"اب�8ي وال��1ان�ة الل�ان ت	 تق'��ه�ا الى  •

gة ال'ول�ة ل��اع'ة ال����  في االردن.ال��� 

ال�E,�& الج��اع ل�8ة ال�jار)ع ب"صفي مق&ر الل�8ة ال ق&ار مj&وع "ال��اه�ة @إدماج  •

 كار ال�  في انj.ة ;�y الع�". 

 ت&ج�ة ال�ق&)& ال�هائي  ل�j&وع ال���w  االق��ادt وال�ع'یل عل�ه @y�E ما ه" م.ل"ب. •

"ال��اه�ة @إدماج ;ار ال�  في انj.ة ;�y الع�". ال���F العام ل�j&وع  مj&وع  •

اش��ل ه�ا على: ال����F لل'ورات ال�'ر)�ة و اع'اد ن�اذج تق��	 ال�8ع�ات و عق"د ال��")ل 

الdاصة به	 و ورقة معل"مات ال�j&وع و اع'اد ق�� ال�8اح و م�ا@عة ال��ف�� ال�ل�	 

 )& ال�هائي و اع'اد  االخار ال�Eف�ة.لل�ادرات و ال����F للEفل ال�dامي واع'اد ال�ق& 

 ح,"ر دورت�  ت'ر)�  في مق& ال���gة ال'ول�ة ل��اع'ة ال����  في االردن.  •

• ."wة ال�"ن���gوع @ال�عاون مع د. نهلة ال�"م�ي  وارساله م�&jاع'اد مق�&ح م 

كK& اع'اد مق�&ح مj&وع ی�علF @الالجuات ال�"ر)ات @ال�عاون مع م'ی&ة ادارة الفuات اال •

 حاجة لل�Eا�ة في االردن و ارساله الى ال�فارة ال��'�ة. 
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ال����F لعق' لقاء ل�'ی& ادارة الEق"ق االق��اد�ة و االج��اع�ة والKقاف�ة ال��' م�E' الEل"  •

 =Eمع  م'ی& مy�w ب&نامج الع�ل الالئF ال�ا@ع ل���gة الع�ل ال'ول�ة / ف&ع االردن  ل

 مjار)ع م��قل�ة.  اوجه ال�عاون و امwان�ة ت�ف��

ال����F لعق' اج��اع مع م�Kلة م  م��gة جا�w" ال�ا@ان�ة  ال�ي ته�	 ب�jغ�ل األشdاص  •

 ذوt االعاقة مع د. رجاء ال"اب�8ي لE= اوجه ال�عاون و امwان�ة ت�ف�� مjار)ع م��قل�ة. 

ار;ي لEق"ق م�ا@عة ادخال ال�ع'یالت على م�;&ة ال�فاه	 ال�ي ت	 ت"ق�عها مع ال�عه' ال'ن� •

  DIHRاالن�ان 

 مEاض& لغا�ة تار)dه 6اع'اد مEاض& االج��اع : ت	 اع'اد  •

ح,"ر دورة ح"ل ح�اد ال��ائج وال�ي تع�& ال.&)قة ال�ي س��	 م  خاللها اع'اد ال�قار)&  •

 ال�هائ�ة لق�اس اث& ال�j&وع @ال�قارنة مع ال.&)قة ال�قل�'�ة في ق�اس اث& ال�jار)ع.

ع ت	 تق&)&  ح"ل االج��اع ال�"اض�عي الdاص @االس�ع&اض ال'ورt اع'اد مE,& اج��ا •

وال���gة   DAAPال�t عق' @ال�عاون ما ب�  ب&نامج الj&اكة ال'ن�ار;�ة الع&�Yة  UPRالjامل

yال'ن�ار;�ة ل��اه,ة ال�ع�ی DIGNITY ق"ق االن�انEوال�&;1   وال�5س�ة ال'ن�ار;�ة ل

 22/11/2018مق& ال�&;1 ی"م ال���d ال�"افF  وال�ي عق'ت في  ال"�Jي لEق"ق االن�ان

  

 

ت&ج�ة اسuلة االس��انات واإلجا@ات ال�ي �ع'ها م"Mف" ال�&;1 ال����d  و ال�ي ت&سل  •

 /t&و الق� &w&اء ال���قل�  والل8ان ال�عاه'�ة. ( اس��ان زواج االJفال ال�dل الم  ق

اسuلة االس��ان ال��علF @ال�'افعات االس��ان الdاص @E&مان ال�&أة م  الE&)ة / ت&ج�ة  
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ع  حق"ق االن�ان/ اس��ان ح"ل حF االشdاص ذوt االعاقة  في ال�E"ل على اعلى 

 م��"h م  ال�Eة / االجا@ة على  اسuلة الف&)F العامل ال�ف�"ح @الd�j"خة).

ت8ه�1 معامالت ال�ف& وع'د م  ح8"زات الف�ادق:  معامال ال�ف&  ألع,اء ف&)F مj&وع  •

	 االتEاد األورYي ل�5س�ات ال���8ع ال�'ني في األردن  لل�jار;ة @ال8"لة ال'راس�ة دع

  الى ب&و;�ل، بلw�8ا،  و ع'د م  ال8�j  ف�1ا . 

 ال�jار;ة ;&اص' في رص' ان�dا@ات ال�8ال� الل'�ة والالم&;1)ة اعادة / ل��.قة ال�"ق&. •

ب9\اnات ال�عه� ال�ن�ار5ي و ال�عه� الع�oي لFق�ق  ملف م�5eة ال
فاهT  ال�اصةإن�ازات  

  االن2ان .

ت	 ت�ف�� ال�jا� ال�'ر)ي االول لل�ادة الق,اة @ال�عاون مع ال�8ل� الق,ائي وYلع ع'د  - •
  .15/12/2018و  8/12/2018م  ال�ادة الق,اة ب�ار)خ  18الق,اة 

اللغةالع&�Yة الى االن8ل�1)ة و ت	 ت&ج�ة اج1اء م  ال�ق&)& ال��"t ال&ا@ع عj& لل�&;1 م    - •
ت,�  خالصة ال�ق&)& و ال�ق'مة و ال�لFE الdاص ب�Eل�ل الwjاوh و Jلات ال��اع'ة .و 

  ت	 تغ.�ه ت�ال�ف ال�&ج�ة م  قل ال�عه' ال'ن�ار;ي .
و  9/2/2019ت	 االت�فاق على ت�ف�� ال18ء  الKاني م  ت'ر)y الق,اة ب�ار)خ - •

16/2/2019.  

  : ال�9ائ�ة وملف الp�Gة  في وح�ة الع�الة

  م\�وع �5امةاوًال :  

) اج��اعات ح"ل ت�ف�� نjاJات 4ح,"ر ج��ع االج��اعات ال��علقة @�j&وع ;&امة وع'دها (*
  2018ال�j&وع خالل عام 
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في ج��ع مEافgات  12في  2018)ورشة ت'ر)ة ض�  نjاJات مj&وع ;&امة لعام 12*ت�ف�� (
� ع�"ان (م�اه,ة ال�Eاء حق"ق االن�ان ال��ل�ة ت.jام�  ونEة ال�uال�&;�1 على ف 	وت (yع�ی

  وJالب ال8امعات

  ع�ان/غ&فة ال��اعة وال�8ارة

  ماد@ا/ نقا@ة ال�ه�'س�  /بل'�ة مل�ح

qبل'�ة ال�ل/ qال�ل  

  ال1رقاء/ م�8ع ال�قا@ات ال�ه��ة 

  ج&ش/ج�ع�ة س�'ات ج&ش

  ع8ل"ن /قاعة ال��8ع ال��احي

  ال�ف&ق /قاعة بل'�ة ال�ف&ق 

  ارY' /مق& ج�ع�ة م��8ع م'ني

  العقه /م&;1 ساب العقة

  معان/م&;1 االم�&ه @��ة ف&ع معان

  ال�&ك/م&;1 االم�&ه @��ة ف&ع ال�&ك

  ال.ف�لة/ م&;1 االم�&ه @��ة ف&ع ال.ف�لة

  *ت�ف�� ورشة ت'ر)�ة ل,ا� االم  العام ض�  نjاJات ;&امة

  اس
�7ال الع�ل في وح�ة الع�الة ال�9ائ�ة وملف الp�Gة :   ثان�ًا :
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)مEافgة، واع'اد تقار)& م���dة ح"ل ذل[ وذل[ 11م&;1 اصالح وتاه�ل في ( 16ز)ارة -1
  ض�  ب&نامج وح'ة الع'الة ال�8ائ�ة

  م&;& اصالح وتأه�ل العقة 

  م&;& اصالح وتأه�ل ال.ف�لة

  م&;& اصالح وتأه�ل معان

  اصالح وتأه�ل ال�&ك م&;&

  م&;& اصالح وتأه�ل س"اقه

  1م&;& اصالح وتأه�ل م"ق&

  2م&;& اصالح وتأه�ل م"ق&

  م&;& اصالح وتأه�ل مار;ا

  م&;& اصالح وتأه�ل ج")'ه

  م&;& اصالح وتأه�ل ارم��� 

  م&;& اصالح وتأه�ل ب�&) 

  م&;& اصالح وتأه�ل @اب اله"ا

  م&;& اصالح وتأه�ل ام الل"ل"

  وتأه�ل الهاش��ة م&;& اصالح

  م&;& اصالح وتأه�ل اللقاء)

2-�  م�ا@عة ج��ع الwjاوh وJلات ال��اع'ة وت�ف�� ز)ارات ل�&اك1 ال�"ق�ف ال�5ق
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اع'اد خ.ة ع�ل ف��ا ی�علF @�لف ال�uة وY&نامج ز)ارات شامل ل��8ع مEافgات ال��ل�ة ف��ا -3
 t"في ال�ق&)& ال�� Fة لغا�ات ال�"ث�u�  ی�علE�@ F"ر ال

  مEافgات واعاد تقار)&  7فق' ت	 ز)ارات 

  ال�&ك/ مyw ال�فا�ات ال�ائلة وال�لة

  مEافgة معان/مyw ال�فا�ات ال�ائلة وال�لة 

  مEافgة ال.ف�لة

]Y"jل"اء ال  

  اقل�	 ال�&اء وع�  م"سى

  ال�"اقع االث&)ة /

  ال1رقاء/س�ل ال1رقاء، ج&ش م�d	 س"ف، ماد@ا/ مyw ال�فا�ات ال�لة) 

م�ا@عة ورص' االخار ال�Eف�ه ووح'ة ال&ص' وت�ف�� ز)ارات ف��ا ی�علF @ال�هاكات ال��uة في  -4
  معg	 مEافgات ال��ل�ة.

  ال�jار;ة في مj&وع ال�Eافgات -5

  مEافgة ج&ش

  مEافgة ع8ل"ن 

  ال�jار;ة في رص' وم&اقة االن�dا@ات ال��اب�ة ال����ل�ة في ل"اء ال�"ق&

  وم&اقة ان�dا@ات غ&فة ت8ارة ال1رقاء 
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