
الحلقةعنوان  اليوم التاريخ الرابط  الرقم 

https://www.youtube.com/watch?v=-3oQkcPu0tI 
 

7/1/7117 آليات وصول النساء إلى العدالة " " السبت   1 

https://www.youtube.com/watch?v=jzEnzsyfWAc&feature=youtu.
be 
 

71/1/7117  السبت 
 نشر في ودورها والجامعية المدرسية " المناهج
والتعصب " التطرف  

2 

https://www.youtube.com/watch?v=qquS2HxrX9g 
 

72-1-7117  السبت 
 العشائري للقضاء الذهاب في القرار اتخاذ هل" 

 للمحاكم" الذهاب يماثل
3 

https://www.youtube.com/watch?v=6nN1iYrO-
W8&feature=youtu.be 

 
7/7/7117  الثالثاء 

 والثقافة العقوبات قانون بين ما النساء قتل عقوبة"
  المجتمعية

" 
4 

https://www.youtube.com/watch?v=lMdDy331u8k&feature=youtu
.be 

 
13/7/7117  االثنين 

 وصول معيقات كأحد الشخصية. األحوال قانون"  
 المنشودة" للعدالة النساء

5 

https://www.youtube.com/watch?v=6BgclLI5EfE 
 

72-7-7117  السبت 
 والعرف النظامي القانون بين العطوة فراش" 

 العشائري"
6 

https://www.youtube.com/watch?v=aQJKolBhIuI&t=16s 
 

 السبت 18-3-2017
 وصول تعزيز في والمخاتير اإلصالح لجان دور"

 "للعدالة النساء
7 

https://www.youtube.com/watch?v=PbgTQaKb0wk 
 

 االثنين 20-3-2017
المؤسسات الحقوقية والنسوية في تعزيز دور "

 "وصول النساء إلى العدالة
8 

https://www.youtube.com/watch?v=rcCTd3hJBls 
 
 

77/3/7117  االثنين 
حلقة إذاعية حول دور وسائل اإلعالم في تمكين " 

 "العدالةالمرأة من الوصول إلى 
9 

 
https://www.youtube.com/watch?v=b5hF7JHEZkk&t=4s 
 

77/4/7117  السبت 
 النساء تمكين في اإلصالح ورجال المخاتير دور" 

 "العدالة إلى الوصول من
 

01 

https://www.youtube.com/watch?v=9rXv_yVeraY 
 

72/4/7117  السبت 
 من النساء نتمكي في والتشريعية القانونية البيئة دور"

"العدالة إلى الوصول  
11 
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https://www.youtube.com/watch?v=JrFixzMAe8w 
 

11/2/7117  الثالثاء 
مدى امكانية الحصول على رأي استشاري من "

محكمة العدل الدولية حول الوضع القانوني لألسرى 
 "الفلسطينيين

01 

https://www.youtube.com/watch?v=prjloIvBoVo 
 

2/2/7117  01 "المحاكم في فلسطين وأزمات قضايا النساء فيها" االثنين 

https://www.youtube.com/watch?v=wZTs4U67QA0 
 

2/1/7117  االثنين 
اإلعالميات في تمكين حلقة إذاعية حول دور " 

"المرأة من الوصول إلى العدالة  
14 

https://www.youtube.com/watch?v=hxfTPdFfrnE 
 

2/1/7117  05 "الفساد مكافحة في االجتماعي اإلعالم دور" الجمعة 

https://www.youtube.com/watch?v=NFp-0-ek5Uw 
 

 الجمعة 16/6/2017
 في المدني المجتمع لمؤسسات الرقابي الدور تعزيز"

 "التشريعي المجلس غياب ظل
06 

https://www.youtube.com/watch?v=MVE96cZdu_Y 

 
 

12/1/7117  االثنين 
دور الجهات الحقوقية في تمكين المرأة من "

  "الوصول غلى العدالة
 

17 

https://www.youtube.com/watch?v=S-wBKP5kq_U 
 

77/1/7117  الخميس 
 من النساء تمكين في االجتماعيات االخصائيات دور"

 "للعدالة الوصول
12 

https://www.youtube.com/watch?v=GajXFD42zkE 
 

73/1/7117  الجمعة 
 في الوزراء مجلس في الشكاوى وحدات دور"

 "الفساد مكافحة
09 

https://www.youtube.com/watch?v=gd7p8NYIvy8 
 

72/1/7117  71 "اإلنسان لحقوق انتهاك الفساد حول إذاعية حلقة" الخميس 

https://www.youtube.com/watch?v=6JQmW_I2-3w 
 

31/1/7117  الجمعة 
 االجتماعية التنشئة مؤسسات حول إذاعية حلقة" 

 "الفساد مكافحة في ودورها
10 

https://www.youtube.com/watch?v=42Xf5_bb0qM&t=1s 
 

77/1/7117 "االسرائيلية السجون في التعذيب" الثالثاء   22 

https://www.youtube.com/watch?v=DAuBL8Bq04o 
 

 11 "ادماج مفاهيم حقوق اإلنسان في العمل الصحفي" االثنين 17/7/2017

https://www.youtube.com/watch?v=YXDoRfan8OQ 
 

 السبت 16/9/2017
 االنسان حقوق لحماية والدولية اإلقليمية اآلليات"

 "الفلسطيني
12 

https://www.youtube.com/watch?v=K_Gyy6SrRoA 
 

 السبت 23/9/2017
 ومدى االلكترونية الجرائم قانون حول إذاعية حلقة"

 "العامة والحريات الحقوق على تاثيره
15 
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https://www.youtube.com/watch?v=1er_sJahfTk 
 األحد 1/10/2017 

 في الشباب مشاركة تدني حول إذاعية حلقة"
 "المحلية االنتخابات

16 

https://www.youtube.com/watch?v=EpD134m_9VQ 
 "عليها وما لها ما المحلية االنتخابات على الرقابة" السبت 7/10/2017 

17 

https://www.youtube.com/watch?v=5GSOcoFACJ0 
 السبت 14/10/2017 

 في للبلديات االنتخابي للنظام نقدية مراجعة"
 "فلسطين

18 

https://www.youtube.com/watch?v=AQ19FPpAPcM 
 السبت 21/10/2017 

 الشأن في المشاركة آليات من كآلية االنتخابات"
 "العام

19 

https://www.youtube.com/watch?v=xVMp6bPPIoU 
 السبت 28/10/2017 

 وما العمل ما الحالية، المحلية االنتخابات في النساء"
 "البرنامج

11 

https://www.youtube.com/watch?v=FzzZaaKdE8o 
 االثنين 30/10/2017 

 الرقابة لمفهوم المدني المجتمع منظمات رؤية"
 "الفلسطيني األمن قطاع على المدنية

10 

https://www.youtube.com/watch?v=nxkxy3V5uk8 
 "لألداء المستمر التطوير المركزية االنتخابات لجنة" السبت 11/11/2017 

11 

https://www.youtube.com/watch?v=gPlKLLgjtSo 
 السبت 25/11/2017 

 األمن قطاع على المدنية الرقابة في النقابات دور"
 "مثاالا  المحاميين ونقابة الصحفيين نقابة

11 

https://www.youtube.com/watch?v=-bgDoSvoFqo 
 الثالثاء 26/12/2017 

 على السياسية النظم في البرلمانية الرقابة أدوات"
 "األمنية المؤسسة

12 
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