
مجتمع االدديیمقررااططيیاتت   

  االفرريیقق االعاملل االمعني بتمكيینن االمجتمع االمددني ووحمايیتهھ
االتشرريیعاتت االُمقيیددةة للمجتمع االمددني سنناالتعاوونن منن أأجلل مناهھھھضة   

يیضمم االفرريیقق االعاملل االمعني بتمكيینن االمجتمع االمددني ووحمايیتهھ٬، االذذيي  
تتررأأسهھ كندداا٬، االعدديیدد منن االددوولل ووشرركاء االمجتمع االمددني وواالمنظظماتت االددووليیة االتي   
حمايیة االمجتمع االمددني منن االتشرريیعاتت االتي تهھددددهه. قامتت بالتعبئة منن أأجلل    

 

 
بالشررااكة مع    

 
 

________________________________________________________________  

 

  االفرريیقق االعامللمهھامم 
ما هھھھي االمهھامم االتي نقوومم بهھا؟  

بغيیة تسهھيیلل تباددلل نددااءااتت منن أأجلل االعمللإإصدداارر  •  
االمعلووماتت وواالتنسيیقق االالززمم لمناهھھھضة االتشرريیعاتت االتقيیيیدديیة.    
مثلل االمساعددةة االمساعددةة االفنيیةتقدديیمم  •  

وواالخبررةة االقانوونيیة في صيیاغة االتشرريیعاتت.    
بشأنن االتشرريیعاتت االتي تقيیدد مجالل االمجتمعاالتووعيیة نشرر  •  

االمددني ووذذلكك منن خاللل االتووااصلل ووتنظظيیمم ااألنشططة.      

في منظظمتنا شارركوواا  
نددعوو االددوولل ووشرركاء االمجتمع االمددني وواالمنظظماتت االددووليیة •  

. بنا للحصوولل على االمززيیدد منن االمعلووماتت االمهھتمة بحمايیة االمجتمع االمددني باالتصالل   

WGCivilSociety@international.gc.caاالبرريیدد ااإللكتررووني:   

http://tinyurl.com/enablingcivilsociety  
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