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 وقعة مع اللجنة الوطنية لحقوق االنسان في قطرماالتفاقيات الخارجية ال

 تاريخ سريانها السنة الدولة االنسان لحقوق الوطنية اللجنة مع الموقعة الجهات م

 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء 

\99\91 8002\99\91 فرنسا الفرنسية الجمهورية وسيط 

8002 

91\99\8092 

1\11\2008 8002\99\91 فرنسا معهد ليون لحقوق األنسان 
9 

2009\11\19 

المملكة العربية  السعودية العربية بالمملكة االنسان لحقوق الوطنية الجمعية 
 السعودية

91\9\8001 91\9\8001 91\9\8091 

 8099\98\29  8001\9\9 8001\2\91 واشنطن D.C بواشنطن العمالي التضامن مركز 

 8091\1\81 8099\1\81 8099\1\81 الجزائر اللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق األنسان وحمايتها  

 8091\1\2 8099\1\2 8099\1\2 االمارات -حكومة دبي –المجتمع  تنمية هيئة 

 8091\1\81 8099\1\81 8099\1\81 موريتانيا موريتانيا بدولة األنسان لحقوق الوطنية اللجنة 

 Solidarity center- المتحدة واليات   الدولي العمالي للتضامن األمريكي المركز 
 األمريكية

9\99\8099 09/99/

8099  

09/99/8092 

 8091\9\82 8098\9\82 8098\9\82 طرابلس                                                                                                                                                                                                                                                    المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق األنسان                                                                                    

 8091\9\20 8098\9\20 8098\9\20 نيويورك المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين 

 8091\1\91  8098\1\91 8098\1\91 الفليبين منتدى العمال المهاجرين في اسيا  

 8091\98  8098\98 8098\98\99 سيريالنكا المفوضية الوطنية لحقوق األنسان  

 Solidarity center- المتحدة واليات الدولي العمالي للتضامن األمريكي المركز 
 األمريكية

9\1\8092 9\90\8092  9\90\8091 

 8091\90\2 8092\90\2 8092\90\2 السودان المفوضية القومية لحقوق االنسان  

 8091\1\82 8092\1\82 8092\1\82 اليمن مركز المعلومات و التأهيل لحقوق األنسان 

 8091\1\81  8091\8\81 4809\9\81 اليمن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق األنسان  

 8091\1\90 8091\1\90 8091\1\90 الكويت لحقوق األنسانالجمعية الكويتية  

 8091\1\8 8091\1\8 8091\1\8 المكسيك المفوضية الوطنية لحقوق األنسان. 
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حكومة دولة سويسرا ممثلة في الوزارة االتحاد السويسرية للشؤون  

 .(FDFA)الخارجية 

التابعة لها في مجاالت الهجرة  (SDC)الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

 والتنمية وحقوق األنسان.

  8091\2\9 8091\1\2 سويسرا

 

29\1\8091 

 - - 8091\98\82 اليمن وزارة حقوق األنسان بالجمهورية اليمنية 

 8091\1\2 8091\1\2 8091\1\2 استراليا (APF) منتدى منطقة اسيا والمحيط الهادئ 

 8092\8\92 8091\8\92 8091\8\92 أذربيجان وحقوق األنسانمعهد أذربيجان للديمقراطية  

 Solidarity center- الواليات المتحدة  الدولي العمالي للتضامن األمريكي المركز
 االمريكية

9\90\8091 9\90\8091  20\1\8091 

\99\91 8091\99\91 النيبال اللجنة الوطنية لحقوق األنسان في النيبال 

8091 

91\99\8091 

 8091\9\9 8091\9\9 8091\98\1 استراليا APFمنتدى اسيا باسيفك للمؤسسات الوطنية لحقوق األنسان.  
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 الجهات المحلية الموقعة مع اللجنة الوطنية لحقوق االنسان.

 تاريخ سريانها السنة االنسان لحقوق الوطنية اللجنة مع الموقعة الجهات م

 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء  

األسرة, بشأن نشر االتفاقيات الدولية المعنية باألسرة والتدريب  لشؤون األعلى المجلس 
 عليها.

1\8\8090 1\8\8090 1\8\8092 

  - 80/90/8090 الفنار -االسالمي الثقافي قطر مركز 

 المجلس االعلى لشؤون االسرة 
 الخطة المشتركة لنشر االتفاقيات الدولية:

  التمييز ضد. المرأة.اتفاقية مناهضة 
 .اتفاقية حقوق االشخاص ذوي االعاقة 

9\1\8099 9\1\8099 9\1\8091 

  - 8099\1\81 المجلس األعلى للتعليم 

  8099\2\1 8099\2\1 شبكة الجزيرة اإلعالمية 

 
 
 

1\2\8098 

   80/1/8098 المركز العربي للوعي بالقانون 

 8091 8092 8092 وزارة الخارجية 

 شهر من تاريخ التوقيع. 8091\1\92 8091\1\92 واكسيمايز للتدريب واالستشارات 

 8092\1\99 8091\1\99 8091\1\99 كلية الشرطة 

 8091 8091 8091 اإلنسان لحقوق الوطنية للمؤسسات العربية الشبكة 

 8092\8\91 8091\8\91 8091\8\91 المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي 

 8092\2\91 8091\2\91 8091\2\91 الدبلوماسي بوزارة الخارجيةالمعهد  

 8091\2\88 8091\2\88 8091\2\88 شبكة الجزيرة اإلعالمية  

 8092\1\91 8091\1\91 8091\1\91 وزارة االتصال وتكنلوجيا المعلومات 

 8089\1\1 8091\1\1 8091\1\1 جامعة قطر  

 8091\1\88 8091\1\88 8091\1\88 معهد الدوحة للدراسات العليا 

 1/98/8091 1/98/8091 8091/ 1/98 مؤسسة التعليم فوق الجميع 

 


