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 موضوع النشاط المؤسسة الداعية الرقم
مكان عقد 

 النشاط
 التاريخ اليوم

الهيئة المستقلة   .1
ومجلس حقوق 
اإلنسان، الكتل 

 البرلمانية

مناقشة قرار الرئيس الخاص برفع 
نواب من المجلس  5الحصانة عن 

 التشريعي

 2/1/2112 االثنين الهيئة

 األهلية الهيئة  .2
 القضاء الستقالل

 القانون وسيادة
 )استقالل(

 ثقة حول استماع جلسة في المشاركة
 الفلسطيني القضاء في الجمهور

 15/1/2112 األحد الروكي

 المنظمات منتدى  .3
 الفلسطينية األهلية

 العنف لمناهضة
 المرأة ضد

 النظامية المحاكم أمام احتجاج وقفة
 

أمام مجمع 
 المحاكم

 11/1/2112 نيناالث

مساواة والهيئة   .4
المستقلة لحقوق 

 اإلنسان 

 2111حول مشروع قرار بقانون لسنة 
 بشأن محكمة الجنايات الكبرى 

 23/1/2112 االثنين جراند بارك

 التربوي االئتالف  .5
 .الفلسطيني

 

 اإلستراتيجية الخطة) لنقاش عمل ورشة
  (2022- 2017 التعليم لقطاع

 21/2/2112 يناالثن إن الستي فندق

أمان والهيئة   .1
 المستقلة

حول قرار المحكمة الدستورية حول الراتب 
 التقاعدي

 21/2/2112 االثنين أمان

االستماع ألشخاص تم تعذيبهم في مقر  الهيئة المستقلة  .2
 اللجنة األمنية في أريحا

 1/3/2112 االثنين الهيئة

 2/3/2112 الثالثاء عالماإل مناقشة مسودة قانون المطبوعات والنشر انترنيوز  .8
 12/3/2112 األحد الجراند بارك مؤتمر مشاركة النساء في النقابات نقابة الحامين  .9

وزارة العدل وطاقم   .11
 شؤون المرأة

دور مؤسسات المجتمع المدني في 
المشاورات واآلليات الوطنية واألولويات 

 "التشريعية المستجيبة للنوع االجتماعي
 

 13/3/2112 يناالثن الجراند بارك



 13/3/2112 االثنين اإلعالم مناقشة مسودة قانون المطبوعات والنشر انترنيوز  .11
 21/3/2112 الثالثاء أمان حول الشفافية والنزاهة في هيئة التقاعد أمان   .12
 22/3/2112 األربعاء الجراند بارك احتفال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الممثلية االسترالية  .13
هيئة أمان وال  .14

المستقلة ومؤسسة 
 الحق

( 1حول تعديل على قانون الفساد رقم )
 2115لعام 

 23/3/2112 الخميس أمان

كلية الحقوق   .15
 جامعة بيرزيت

 31/3/2112 الخميس مبنى الحقوق إطالق برنامج ماجستير القانون واالقتصاد 

عرض نتائج تقرير واقع النزاهة ومكافحة  أمان  .11
 2111الفساد في فلسطين

 3/4/2112 االثنين هالل االحمرال

 12/4/2112 األربعاء قاعة بلدية البيرة مؤتمر األسرى المرضى مركز حريات  .12
الحق في التعليم واألزمة المالية في  الهيئة المستقلة  .18

 الجامعات
 19/4/2112 األربعاء مقر الهيئة

 21/4/2112 خميسال فندق السيزر حول حالة حقوق اإلنسان في فلسطين االتحاد األوروبي  .19
ورشة عمل حول الخدمات المقدمة من  الهيئة المستقلة  .21

مستشفى الدكتور محمد سعيد كمال 
 " لألمراض العقلية

 23/4/2112 األحد الهيئة

اليوم الدراسي بعنوان:" اإلسالم وحقوق  الهيئة المستقلة  .21
 اإلنسان "

 البرج
 

 25/4/2112 الثالثاء

ت على قانون اإلجراءات حول التعديال الهيئة المستقلة  .22
 الجزائية

 الهيئة
 

 25/4/2112 الثالثاء

حول مستحقات مستشفيات القدس المالية  أمان  .23
 على السلطة

 3/5/2112 األربعاء أمان

 3/5/2112 األربعاء الجراند بارك اليوم العالمي لحرية الصحافة اليونسكو  .24
مركز المرأة   .25

لالرشاد القانوني 
 واالجتماعي

كتاب البرلمان الفلسطيني  إطالقحفل 
 الصوري

قاعة 
 البروتستانت

 12/2/2112 األربعاء

 12/2/2112 األربعاء الهيئة نقاش حول قانون الجرائم االلكترونية الهيئة المستقلة  .21
منتدى مناهضة   .22

 العنف ضد المرأة
لجان العمل  حول مقتل المهندسة عواودة

 الصحي
 14/2/2112 الثالثاء

 24/2/2112 االثنين أوراد ية الفلسطينية إلى أين؟القض مركز أوراد  .28
 25/2/2112 الثالثاء الروكي حول قانون العمل الفلسطينيمركز الديمقراطية   .29



 وحقوق العاملين
 الهيئة المستقلة  .31

 لحقوق اإلنسان
 25/2/2112 الثالثاء الهيئة اإلصالححول التعليم في مراكز 

 31/2/2112 الثالثاء الموفبيك عشر عيد العرش الثامنة السفارة المغربية  .31
الحركة العالمية   .32

 األطفالللدفاع عن 
 2/8/2112 األربعاء ستي إن حول مبدأ الوساطة مع األحداث 

الهيئة المستقلة   .33
 لحقوق اإلنسان

 2/8/2112 االثنين الهيئة حول اآلليات التعاقدية وغير التعاقدية 

الهيئة المستقلة   .34
 لحقوق اإلنسان

سة تتناول مدى وعي المواطنين حول درا
 بحقوقهم األساسية 

 15/8/2112 الثالثاء الهيئة

أةحول تعزيز المشاركة السياسية للمر  وزارة الحكم المحلي  .35  21/8/2112 األحد الهالل األحمر 
المركز الفلسطيني   .31

للبحوث السياسية 
والمسحية، بالتعاون 

موزارة الداخلية 
 الفلسطينية

 لألمن؟ بحاجة من
 مناطق في الفلسطينية األمنية الحتياجاتا
 "جيم"و" ب"

 22/8/2112 الثالثاء جراند بارك

اللقاء التقييمي للتجربة االنتخابية المحلية  المرصد  .32
2112 

 12/8/1027 األربعاء الهالل االحمر

المركز الفلسطيني   .38
للسياسات 
 اإلعالمية

 الحدود الفاصلة بين خطاب التحريض
الرأيوحرية التعبير عن   

 22/8/2112 األحد االنكر سويت

 متابعة مبادرة  .39
 في الدولي الدعم

 فلسطين
 

 الفلسطينية لألراضي المانحين تمويل رصد
 "2014/2015 – 2012 المحتلة

 

 28/8/2112 االثنين فندق الرويال

ووزارة انترنيوز   .41
 اإلعالم

 1/9/2112 األربعاء وزارة اإلعالم حول مسودة قانون النشر والمطبوعات

ةالهيئة المستقل  .41 الجمركية لذوي  اإلعفاءاتحول  
 االحتياجات الخاصة

 11/9/2112 االثنين الهيئة

ةالهيئة المستقل  .42 حول المساءلة الجنائية عن جرائم التعذيب  
 وسوء المعاملة

 21/9/2112 األربعاء ستي ان

 19/11/2112 الخميس جيةوزارة الخار  االتفاقيات إعدادمشروع حول  إطالقحفل  وزارة الخارجية  .43



 25/11/2112 ءاألربعا الهالل األحمر قرار بقانون الجرائم االلكترونية إلى أين  مؤسسة الحق   .44
منظومة العدالة إلى أين في ظل  مركز مساواة  .45

 المصالحة
 13/12/2112 ءاألربعا الهالل األحمر

مركز عالج   .41
وتأهيل ضحايا 

 التعذيب

ي لحقوق مؤتمر بمناسبة اليوم العالم
 اإلنسان

 14/12/2112 الخميس الهالل األحمر

ن نقابة الصحفيي  .42
 الفلسطينيين

حول االعتداءات اإلسرائيلية ضد 
 الصحفيين وسبل التحرك لمواجهة ذلك

 18/12/2112 االثنين نقابة الصحفيين

ة الهيئة المستقل  .48
-لحقوق اإلنسان  

 19/12/2112 الثالثاء الهيئة المستقلة لقاء مع الشرطة األوروبية

ة الهيئة المستقل  .49
 -لحقوق اإلنسان
 مكتب الوسط

حقوق اإلنسان في شهر  تحول انتهاكا
11/2112 

 21/12/2112 األربعاء الهيئة المستقلة

 


