
 التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى 

 ـــ

 أوالً : المجلس  القومى لحقوق اإلنسان *  

 تم توقيع اتفاقية التعاون بين الجهاز والمجلس القومى لحقوق االنسان .        §

تم عقد ستة ندوات للعاملين بالجهاز عن حقوق اإلنسان بمركز إعداد القادة للقطاع         §
وقد تضمنت تلك الندوات  90/00/9002حتى  5/4/9002الحكومى إعتباراً من 

ن وبعض حقوق والتزامات  نساتوضيح اختصاصات المجلس القومى لحقوق اإل
  .المواطن

  إبراهيم الفقى للتنمية البشرية 0ثانياً : مؤسسة  د *  

 ذن  ذْل٘غ اذفال٘ح الرؼاّى ت٘ي الجِاس الوزكشٓ للرٌظ٘ن ّاإلدارج ّهجوْػح شزكاخ          

ّٗظروز الؼول تِا لودج ػام ال ٗرن ذجدٗدُا  7/6/9002إتزاُ٘ن الفمٔ للرٌو٘ح الثشزٗح ْٗم  0د 

  0إال تئذفاق الطزف٘ي 

ذن ػمد ًدّج للظي٘د اليدكرْر إتيزاُ٘ن الفمئ ايْخ الشالي٘ح الم٘ادٗيح الٌا شيح يينخ شيِز ًْٗ٘يْ ـ       

لظي٘دج اليدكرْرج ىيشٔ   ػثيد لام تشضيْرُا الظي٘د اتطيرال اليدكرْر/ راي٘ض الجِياس ّا 9002

  0الشو٘د  هظرشار را٘ض الجِاس ّأغلة ل٘اداخ الجِاس ًّاثح هي الؼاهل٘ي تَ 

 ثالثاً : هجوْػح طنخ أتْ غشالح للردرٗة الوٌِٖ * 

ذن ذْل٘غ اذفال٘ح ذؼاّى ت٘ي الجِاس الوزكشٕ للرٌظ٘ن ّاإلدارج ّهجوْػح طنخ أتْ غشالَ ـ   

ّٗثدأ الؼول تِا هي ذارٗخ الرْل٘غ ّلودج ثنز طٌْاخ  9002ز ٌٗاٗ 00للردرٗة الوٌِٖ فٔ 

  0ّال ذجدد إال تئذفاق الطزف٘ي 

 راتؼاً :  وؼ٘ح الٌِدطح اتدارٗح:* 

       .الشزكح الؼزت٘ح الورشدج للردرٗة ّاالطرشاراخ اإلدارٗح 

" ينخ الفرزج هي                    الولرمٖ الؼزتٖ اْخ "الم٘اص الومارى ّدّرٍ فٖ ذم٘٘ن أداء الوٌظواخ الؼزت٘ح 

 تودٌٗح ـ الماُزج. 90-99/00/9002

 9ػدد الوشارك٘ي : 

 ياهظاً: الوجوْػح الدّل٘ح للردرٗة )صثزج  زّب(* 

        الوؤذوز الؼزتٖ الظٌْٕ اتّخ ػي االذجاُاخ الشدٗثح فٖ إػداد ّص٘اغح هشزّػاخ

 تفٌدق شثزد ـ الماُزج . 2/00/9002-7المْاً٘ي ين خ الفرزج هي 

        ٖ9002ًْفوثز  01-01الوؤذوز الدّلٖ الراطغ ذشد ػٌْاى "الوشزّػاخ اإللل٘و٘ح ْٗه 

 تالماُزج 

 ذن هشاركح أاد الؼاهل٘ي تالجِاس .         

       ( هي الؼاهل٘ي 3ّرشح ػول فٔ ذز وح الؼمْد الدّل٘ح ّالْثااك الرجارٗح ّذن ذزش٘ح ػدد )

 تالجِاس تالوشاركح فٔ الْرشح تالثٌاى 

 ّالردرٗة . طادطاً : شزكاء الرٌو٘ح للثشْز ّاالطرشاراخ *

       ٖهؤذوز " أّلْٗاخ اإلًفاق الؼام فٖ الدّخ الؼزت٘ح "تفٌدق هارْٗخ ـ الماُزج ْٗه 

91،93/09/9002. 

 1ػدد الوشارك٘ي :  

 .طاتؼاً:هؼِد الدراطاخ ّالثشْز اإلالاا٘ح*

        الوؤذوز الظٌْٕ الزاتغ ّاترتؼْى لإلالاء ّػلْم الشاطة ّتشْز الؼول٘اخ ينخ الفرزج

  9002دٗظوثز00-7هي                                 

 9ػدد الوشارك٘ي : 

 .شؼاع ثاهٌا:الرؼاّى هغ شزكح *

        ٔالوشاركح فٔ ّرشح ػول ) ذور٘ي الرٌف٘ذٗ٘ي ّالوشزف٘ي ّل٘اداخ اللف الثأً ف

 تفٌدق ف٘زهًْد ُ٘لْ٘تْلض . 9000فثزاٗز  91ـ  93الوؤطظاخ الؼزت٘ح (   فٔ الفرزج هي 

 9: ػدد الوشارك٘ي            

  


