
 
 

  ـدد1عـ تعديـــل

ستثمار برنامج االالجدول الزمني الخاص باإلعداد والمصادقة على 
  وفق المقاربة التشاركية  2018السنوي 

  ا��و�ـــوع  ا���ر�ــــ�
   2017أ��و	ر  10ا�����ء 

  )ا������ وا���ف ���ء(

��و�ن ���� 	ر���� ا������ر ا���وي 	��	�د�� وا��� ��رأ��� ر��س 
و��رأس أ'����� ا���&�ذ�� ا����ب ا�"�م و�"�	ر ا��را! �ن ا�����  ا�	�د��

  وا�&�� وا����ر وا���ؤو��ن ا�&�� وا����� 	��	�د�� أ')�ء 	��  

ا������ ( 2017أ��و	ر  12ا����س 
  )وا���ف ���ء

	�ذف )��ن �/�ر���م  ا�	�د��وأ'وان  إط�رات �&��دة ��!�� �ء �*���� 
   ذا ا����رو���ھ���م ا�&"��� !� ھ

  
  

  )ا�"�/رة �	�*�( 2017أ��و	ر  15ا1*د 

��ظ��ت ا��6��2 ا��د�� ا��*�� ��دف إ�5 إ'�م ھذه '�ل �2  � �ء
ا���ظ��ت 	���ر إ'داد 	ر���� ا������ر ا���وي وا��وا!ق �"�� *ول 
�"�)دة ��6ودات ا�	�د�� !� ھذا ا����ر و���� !� �9�6ت �و'�� 

ر���م ا�&"��� و)��ن ������� ا����طق ا��واط��ن 	�دف )��ن �/�
 ��'���6�   وا����ن وا�/را�: ا

��ط � ا�	�د�� �ن ��ل إ6���ع ���6 ا1/;�ل و���� ا�	ر���� �� ��م ا�  )���ء ا���د��( 2017أ��و	ر  18ا�ر	"�ء 
  �داو�� ا���6س ا�	�دي 

را�� �2 ��ظ��ت ا��6��2 ا��د�� ا�/ر��� إ'داد ���� ا�	ر���� 	��/  )ا�"�/رة �	�*�( 2017أ��و	ر  22ا1*د 
  ��ط� إ������ و��&�ذھ� �)��ن �/�ر�� وا�"� ���واط��ن 

  
  

  2017 �و!�	ر 05أ��و	ر إ�5  �23ن 

إ6راء ا��/��ص ا�&�� ���د��� وا����طق و!ق �����6 ا��/��ص ا�&�� * 
  ا��"��دة 	��د��ل ا�&�� 

إ6راء ا��/��ص ا����� ���"رف '�5 ��6وع ا��وارد ا������ * 
  و!ق ا������6 ا��	��� 	��د��ل ا����� 2018ا������ ��	ر���� ا���وي 

  

  )ا�"�/رة �	�*�( �2017و!�	ر  08ا�ر	"�ء 

�/ر ����� ا��/��ص ا�&�� وا����� '�5 �و?2 ا�واب ��	�د�� و�"�� < 
أ��م '�5  07ا��6��2 ا��د�� ا�/ر���  	� رھ� و� د�م ���� ��< ���ظ��ت

ا1?ل �ن ��ر�@ ا����6 ا�"��� ا��/�ر��� ا1و�5 وا��&�'ل �2 
   ا9'�را)�ت ا��� ���ن أن � 2 إ'�م ا�	�د�� 	��  

  
  

  )ا���د�� ���ء( �2017و���ر  17ا����� 

  

��� �����س ا���دي ����راض ��رورة ���ر ���إ�راء ���� ا��
�%�ور ا���د ا��د�ر ا��$وي �#�دوق  2018ا��!�ر �� ���� 

ا�/روض و� و��ت ا�����- ا��د�& ���#�د,� +�* ا��!(�ص ا�'�& 
 �ن طرف ا����س ا���ديوا����& وا��#�د,� +�* �وز�- ا�+���دات 

  .و�%د�د ا����طق ا��& �/��& ا��د(ل وا��!�ر�- ا��/�ر%�

  ا��!�ر �� ا5و�*�� ا���ا�����   )ا�"�/رة �	�*�( �2017و!�	ر  26ا1*د 

  ���6ت ا����طق إ6���ع   2017د���	ر  �17و!�	ر إ�5  �27ن 

  ا5+��ل ا��$���� ا����� ا����� ا��!�ر �� ا������   )ا�"�/رة �	�*�( 2017د���	ر   24 ا1*د

   �2018وي �����د?� '�5 	ر���� ا������ر ا�� ���6 ا���6س ا�	�دي  )ا�"�/رة �	�*�( 2017د���	ر  25ا����ن 

 .� 2 ا��"د�ل و! � ���رورة ا�"�ل وا'�م ا��6��2 ا��د�� 	���;��رات :  �7%ظ�


