
 5102مع المؤسسات األهلية  "شمس"مشاركات مركز 
 

 التاريخ اليوم مكان عقد النشاط موضوع النشاط المؤسسة الداعية الرقم

 االتحاد األوروبي .1

نتائج تحديث المسح الخاص 
بمنظمات المجتمع المدني 

 الفلسطينية

 02/1/0212 الثالثاء فندق الجراند بارك

2. 
اإلحصاء ومنتدى 

 شارك
 02/1/0212 االثنين منتدى شارك الشباب في فلسطين مؤتمر واقع

 مركز "حريات" .3
التزامات دولة فلسطين الناشئة عن 
 انضمامها التفاقية مناهضة التعذيب

قاعة مطعم 
 زعرور

 02/1/0212 األحد

4. 
وزارة الخارجية 

 الفلسطينية

االستيطان اإلسرائيلي في فلسطين 
 في القانون الدولي 

 

رجية وزارة الخا
 الفلسطينية

 0/0212/ 0 االثنين

5. 
لجنة االنتخابات 

 المركزية

إطالق مشروع تمكين ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 -الهالل األحمر
 البيرة

 9/0/0212 االثنين

 مركز حريات .6

مؤتمر مناهضة السياسة اإلسرائيلية 
في منع السفر وتقييد حرية الحركة 

 والتنقل

 -الهالل األحمر
 البيرة

 02/0/0212 ءاألربعا

 2/4/0212 األحد الحديقة افتتاح حديقة الرئيس محمود عباس بكدار .7

8. 
الهيئة المستقلة 
 ومركز حريات

 9/4/0212 الخميس فندق االنكرز التقارير البديلة )الظل(

9. 
مركز عالج وتأهيل 

 ضحايا التعذيب

ورشة عمل حول التدخالت متعددة 
 التخصصات لمكافحة التعذيب

مطعم  قاعة
 زعرور

 12/4/0212 الخميس

10. 
مركز عالج وتأهيل 

 ضحايا التعذيب

مؤتمر اعتقال األطفال الفلسطينيين 
 جريمة بحق اإلنسانية

 02/4/0212 االثنين قاعة بلدية البيرة

11. 
جامعة بيرزيت/ 

 عمادة شؤون الطلبة

مؤتمر العمل التطوعي " نحو 
إستراتيجية فاعلة لتعزيز المسؤولية 

 ي فلسطين"المجتمعية ف

 02/4/0212 االثنين جامعة بيرزيت

12. 

كلية الحقوق والعيادة 
جامعة  -القانونية
 القدس

 01/4/0212 الثالثاء جامعة القدس بازار حقوق اإلنسان



 02/4/0212 االثنين الممثلية الهولندية اليوم الوطني للملكة هولندا الممثلية الهولندية .13

14. 
االتحاد العام للمرأة 

 الفلسطينية

جلسة افتتاح الدورة السادسة للمجلس 
 اإلداري

 4/2/0212 االثنين فندق السيزر

15. 
كلية  /جامعة بيرزيت

 القانون

مؤتمر القانون والتنمية االقتصادية 
 في فلسطين

 2/2/0212 الثالثاء جامعة بيرزيت

16. 
جامعة بيرزيت/ 

 معهد الحقوق

مبدأ التكاملية بين القضاء الوطني 
دولية والمحكمة الجنائية ال

واالستراتيجيات لتوسيع نطاق 
 المساءلة

 11/2/0212 االثنين جامعة بيرزيت

17. 
كلية  /جامعة بيرزيت

 القانون

مؤتمر القانون والتنمية االقتصادية 
 في فلسطين

 2/2/0212 الثالثاء جامعة بيرزيت

18. 
الهيئة المستقلة 
 لحقوق اإلنسان

عرض التقرير السنوي العشرون 
0214 

 10/2/0212 الثالثاء فندق الموفنبيك

19. 
-كلية الحقوق 
 جامعة القدس

ورشة عمل حول المحكمة الجنائية 
 الدولية

 02/2/0212 السبت جامعة القدس

20. 
مجلس القضاء 

 األعلى

السلطة القضائية على طريق التطور 
 والتكامل

 4/2/0212 الخميس فندق الموفنبيك

 مواطن .21

 التشريعات عن تغييب المرأة "
 : 2015 - 2007  الفلسطينية

 دراسة في الهيمنة الذكورية "

 12/2/0212 األربعاء مواطن

 مساواة  .22

النصوص الناظمة للحقوق "
في   والحريات والسلطة القضائية
 "  دستور دولة فلسطين المقبل

 

 12/2/0212 االثنين فندق السيزر

 المرصد .23
االجتماع األولي للجنة صياغة 

 قانون االنتخابات 
 02/2/0212 الثالثاء المرصد

 أمان  .24
جلسة نقاس مسودة ورقة بحثية حول 

 الشركات العامة المملوكة للحكومة
 02/2/0212 الخميس أمان

25. 
عالج وتأهيل  مركز

 ضحايا التعذيب

الموائمة بين  مؤتمر بعنوان
التشريعات الفلسطينية واتفاقية 

نحو دولة  مناهضة التعذيب:
 قاعة بلدية البيرة

 الخميس
 

02/2/0212 
 



فلسطينية مناهضة للتعذيب 
 ة الالإنسانية والمعامل

 

 أمان  .26

جلسة نقاس حول الحقوق المالية 
لرؤساء المؤسسات العامة غير 

 الوزارية والمؤسسات األهلية

 12/2/0212 األربعاء أمان

 االتحاد العام للمرأة .27
المشاركة في مسيرة يوم الزي 

 الفلسطيني
 02/2/0212 السبت رام اهلل

 مؤسسة مواطن .28

ورشة عمل حول مؤشر تقييم شمولية 
السياسات العامة في الضفة الغربية 

 وقطاع غزة

 02/2/0212 الثالثاء مؤسسة مواطن

 أمان .29

جلسة نقاش ورقة بحثية حول النزاهة 
والشفافية والمساءلة في معادلة 

الشهادات العلمية العليا في وزارة 
 التربية والتعليم العالي

 22/2/0212 الخميس أمان

 االتحاد العام للمرأة .30
المشاركة في مسيرة يوم الزي 

 الفلسطيني
 02/2/0212 السبت رام اهلل

31. 

 معهد ماس

 

أهمية زيادة االستيراد المباشر في 
تطور اإليرادات الجمركية 

وتقليص التسرب المالي  والضريبية
 والتهرب الضريبي

 معهد ماس

 

 2/2/0212 األربعاء

 أمان .32
حول المنح الفينزوليلية   جلسة نقاش

 2/2/0212 الخميس أمان وزارة التربية والتعليم العالي 

33. 
عيادة جامعة القدس 

 لحقوق اإلنسان 
 اليوماليوم ثقافي حقوقي إلحياء 

 العالمي للشعوب األصالنية 

في خيمة الضيافة 
في جبل البابا، 
رأس العيازرة، 

 العيزرية

9/2/0212 األحد  

02/2/0212 األحد الهالل األحمر مناقشة الخطة االستراتيجية ألمان أمان .34  

اطالق نتائج دراسة حول المؤسسات  االتحاد األوروبي .35
 المجتمع المدني الفلسطيني 

1/9/0212 الثالثاء الجراند بارك  
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36. 
الشخصيات تجمع 

 المستقلة
دور المستقلين في المصالحة 

 الوطنية
1/9/0212 الثالثاء الروكي  

 مركز مداد للدراسات .37
 .. ما بعد االتفاق النووي االيراني

التغيرات االقليمية وانعكاساتها على 
 القضية الفلسطينية

0/9/0212 األربعاء الرتنو  

 منتدى شارك .38
حول ما هو نوع العالم الذي اريد أن 

 0222عيش فيه بحلول عام ا
02/9/0212 االثنين منتدى شارك  

 مواطن .39
 :المؤتمر الحادي والعشرين لمواطن
التشريع في زمن اإلنقسام الصالح 

 العام أم الصالح الخاص

0/12/0212 الجمعة لهالل األحمرا  

ورشة عمل حول قطاع المحروقات  أمان  .40
 في فلسطين

0/10/0212 األربعاء أمان  

 


