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التضامن ــ تاجوراء ، تحت عنوان : " قواعد الحد األدنى لمعاملة 

 مع بالتعاون النزالء في مؤسسات اإلصالح والتأهيل في ليبيا " ، 

م ، طرابلس / 6822يوليو  62ــ  62مؤسسة السبيل للعمل األهلي ، 

 ليبيا

 

حول تعزيز مشاركة النساء الليبيات سيدة ليبية ،  28تدريب -2

، تحت شعار " المرأة واألمن  2262وحمايتهن بموجب القرار رقم 

وصنع السالم " تنظيم حقوقيون بال قيود ، تدريب / د. فائزة الباشا ، 

 م ، بنغازي / ليبيا6820يونيو  62ــ  68من 

: إعداد المدربين للشرطة القضائية الليبية " بخصوص قانون رقم -6

ن مراكز اإلصالح وإعادة التأهيل والمعايير م ــ بشأ6882لسنة  2

الدولية لحقوق اإلنسان ) قواعد نيلسون مانديال ( " ، وزارة العدل 

   م ، تونس6822نوفمبر  28ــ  22، الليبية و بعثة االتحاد األوروبي 

 

تدريب مأموري الضبط القضائي بالقوات المسلحة " والتي أقامها  -6

،   مكتب المدعي العام تحت رعاية اللجنة العامة المؤقتة للدفاع

 62ــ  22" التعريف بالقانون الجنائي وأركان الجريمة " ، بعنوان 

 م ، بأكاديمية الدراسات البحرية ــ طرابلس / ليبيا 6882يونيو 

 

الرقابة هيئة الدورة التدريبية لموظفي  جرائم الكمبيوتر ،  28

اإلدارية ــ دبلوم المراقب اإلداري المهني ، معهد الدراسات 

 م 6820مارس  69ــ  62المصرفية والمالية / الهضبة ــ ليبيا، 

 

تدريبية ) لتأهيل في مجال البحث العلمي ( أكاديمية دورة :   -2

مارس  2ــ  2ية / طرابلس ــ ليبيا ، الدراسات العليا للعلوم األمن

 م6820

 



مبادئ مكافحة الجرائم المالية بالجهات العامة ــ  الدورة  -22

التدريبية لموظفي هيئة الرقابة اإلدارية ــ الدبلوم المهني التخصصي 

مراقب إداري معتمد بمعهد الدراسات المصرفية والمالية ــ طرابلس 

 م6820أغسطس  28ــ  62، 

 

  -جمع االستدالالت ــ  الدورة أساليب إجراءات التفتيش و -2

لموظفي هيئة الرقابة اإلدارية ــ الدبلوم المهني التخصصي مراقب 

ــ  6إداري معتمد بمعهد الدراسات المصرفية والمالية ــ طرابلس ، 

 م6820أبريل  2

دفت هعزيز الحوار المجتمعي وتعزيز الثقة بالنفس ، استتدعم و -26

أغسطس  2يوليو إلى  28من المفرج عنهم من أبناء تاورغاء ،  68

 م ، طرابلس / ليبيا6820

دورات تدريبية لخريجي وطلبة القانون في مجال ) صياغة    -2

 2ــ  2م و الفترة 6820يوليو  29ــ  22ف الدعوى ( في الفترة صح

م ، بالتعاون مع شركة المعين للخدمات القانونية ــ 6820أغسطس 

 طرابلس / ليبيا 

 

الدورة التدريبية لتأهيل أعضاء الشرطة القضائية في مجال  -22

 82  أكتوبر ــ 22حقوق اإلنسان والعدالة الجنائية ، الفترة من 

قاعة التدريب بإدارة الموارد البشرية بجهاز  م ،8206 نوفمبر 

 طرابلس / ليبيا  الشرطة القضائية ــ

 

تنمية قدرات القيادات النسائية لدعم السلم المجتمعي ، ينظمها   -2

م ، فندق 6820سبتمبر  2ــ  2الحراك الوطني " نعم ليبيا " ، 

 فيكتوريا ــ طرابلس / ليبيا 

 

دريبية في ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان ، تنظيم إعالميون من ت 22

م ، 6820ديسمبر  2ــ  2ــ  2أجل حقوق اإلنسان ، في الفترة من 

 طرابلس / ليبيا 

 

( ، ينظمها 6تنمية القدرات النسائية لدعم السلم المجتمعي ) -2

م ، فندق 6820نوفمبر  2ــ  2يا " ، الحراك الوطني " نعم ليب

 فكتوريا ــ طرابلس / ليبيا

 وورش العمل التي حضرتهاالدورات 
ورشة عمل : الورشة اإلقليمية حول الدول العربية وآليات األمم . -0

للشؤون االجتماعية المتحدة لحماية حقوق اإلنسان " كمندوب 

سبتمبر  60ــ  62باألمانة العامة لمؤتمر الشعب العام " سابقا  " ، 

 م ، الرباط / المغرب6882

ز رشة عمل : الحشد والمناصرة لحقوق المرأة ، المركو .0

يوليو  62ــ  66المصري لحقوق المرأة و مؤسسة كوثر ، 

 م ، الحمامات / تونس6882

ــ ورشة عمل : حول برنامج القوافل التوعوية وآلية عملها تحت 6

فبراير  29شعار " معا  من أجل محو األمية القانونية للمرأة " ، 

 م ــ طرابلس6882

 

ورشة عمل : بعنوان / المدن القديمة .. الحماية  .4

 م ، طرابلس / ليبيا6882يناير  22والمسؤولية ، 

ورشة عمل : بعنوان " معاملة الحدث الجانح بمرحلتي التحقيق  28

وجمع االستدالالت بالقانون الليبي " برعاية وإشراف إدارة العالقات 

/ محمد عبدالواحد عبد  بحضور وزير العدل السيد العامة والتعاون

م ، بديوان وزارة العدل بحكومة 6829يناير  69، الثالثاء  الحميد 

 الوفاق الوطني ــ طرابلس / ليبيا

 

ورشة عمل : حول ) استقبال وإقامة المهاجرين غير  .2

النظاميين ( تحت شعار " معا  من أجل اإلنسانية ، المنظمة 

العالمية للسلم والرعاية واإلغاثة ــ المركز الدولي لتنمية 

 م ــ طرابلس6882أغسطس  62ــ  68سياسات الهجرة ، 

  / ليبيا 

ورشة عمل : المساواة بين الجنسين والتطرف والعنف في ليبيا ،  22

 26ــ  28، من  WSPبالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة  ــ 

 م ، تونس 6820سبتمبر 

 

ــ ورشة عمل : معا  لتحقيق السلم المجتمعي ونبذ العنف والتطرف 2

، تنظيم الجمعية الليبية لحقوق اإلنسان والبحث العلمي ورعاية 

  MONASHوالجامعة االسترالية   UN WOMENمنظمة 

 2وبالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث االستراتيجية ، االربعاء 

ت والبحوث االستراتيجية ، م ، بمقر مركز الدراسا6820أكتوبر 

 طرابلس ــ ليبيا  

 

للمحامين الشباب العرب ، بعنوان " دور الشباب في ترسيخ   62

 ، لديمقراطية وحقوق اإلنسان " ، المنظمة العربية للمحامين الشباب

 .م ، طرابلس / ليبيا 6882ديسمبر  22ــ  26

ــ ورشة عمل : تقييم احتياجات سيادة القانون ، برعاية المنظمة  2

م ، فندق 6820يونيو  AKTIS STRATEGY  ،2األمريكية 

 / ليبيا  باب البحر ــ طرابلس

 

ة وإدارة تراتيجياإلسحول تعزيز قدرات كبار الموظفين في تقييم  22

المخاطر وأصحاب المصلحة ، إطار التقييم المشترك ، مركز جنيف 

للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة بالتعاون مع مؤسسة السبيل 

م ، قمرت / 6822فبراير  2ــ  2الشرطة القضائية في لبيبا ،  وجهاز

  تونس 

 

تخطيط المشروعات التنموية ، مؤسسة المستقبل بالتعاون مع  2

م ، 6889يوليو  28ــ  62برنامج حماية األسرة والنساء المعنفات ، 

 طرابلس / ليبيا

لتعذيب في ليبيا " وأعلن ورشة عمل : حول " انتشار ظاهرة ا 22

فيها انطالق المشروع الوطني لدعم ومساندة ضحايا التعذيب في 

ليبيا ، نظمه مركز القانون الدولي اإلنساني ــ إحياء لليوم العالمي 

 م ، طرابلس / ليبيا 6820يونيو  62لمناهضة التعذيب ، 

المبادئ الرئيسية حول الرقابة والتوثيق النتهاكات حقوق   -2

تب قسم حقوق اإلنسان وسيادة القانون التابع اإلنسان ، تنظيم مك

بمقر البعثة /  ،م 6820مايو  0ــ  2لبعثة األمم المتحدة في ليبيا ، 

 طرابلس 



  

 التطوعيالعمل 

م 4106ليبيت  في اإلنسانيالحملة الوطنية لحماية التراث  .0
 نة غدامس بدأ بزيارة مدي

دد في ع الحملة الوطنية للتوعية بالضمانات الدستورية ،  .0

النجيلة  ،، صرمان  العجيالت  سبها  ،من مدن ليبيا 

 م6829يناير  م  إلى 6820أكتوبر  الجنوبية ، طرابلس 

" دولة األمن  تحت عنوان   نظمت لقاءات مجتمعية  .4

انون في إطار الملتقى الوطني الليبي " ، كلية والق

 28الدراسات العليا للعلوم األمنية  ــ وزارة الداخلية ، 

الدراسات  ةأكاديمي وأيضا م ، طرابلس / ليبيا  6820مايو 

 العليا جنزور وجامعة طرابلس 

لقذافة وأوالد سليمان االحملة الوطنية للمصالحة بين   .4
 م 4100ضمن فريق أطناب البيت سبها 


