
 8102ذاعية للعام إلالحلقات ا

الحلقةعنوان  اليوم التاريخ الرابط  الرقم 
https://www.youtube.com/watch?v=6D0NVZNUb7Y 
 

 السبت 10/2/2018
 لىع المساءلة تعزيز في ودورها المعلومات إلى الوصول في الحق
األمن قطاع  1 

https://www.youtube.com/watch?v=2bTwcvfQV4M 
 

 السبت 17/2/2018
 على دنيةالم الرقابة تعزيز في ومساهمتها والمساءلة االستماع جلسات
األمن قطاع  

2 

https://www.youtube.com/watch?v=5inAw-ZuAYY 
 

 الفلسطينية التشريعات لمواءمة فلسطين دولة قبل من المتبعة اإلجراءات األحد 24/6/2018
 3   الفساد لمناهضة المتحدة األمم إتفاقية مع

https://www.youtube.com/watch?v=qSwyYn2gvsU 
 

 4 المحلي الحكم قطاع في الفساد مكافحة في المجتمعية المساءلة دور الخميس 28/6/2018

https://www.youtube.com/watch?v=7PKbjYTqfek 
 

 األحد 1/7/2018
 والكليات الجامعات في الفساد مكافحة مناهج تدريس تجربة تقييم  

 الفلسطينية
5 

https://www.youtube.com/watch?v=4_780_cmPtA 
 

 6 والوقاية واألشكال التعريف – فلسطين في الفساد واقع الخميس 5/7/2018

https://www.youtube.com/watch?v=tFEAnZlc01g 
 

 السبت 7/7/2018
 لها انضمت التي الفساد لمكافحة المتحدة األمم إلتفاقية القانوني المركز

 الدستور باعتبار الفلسطينية الدستورية المحكمة قرار ضوء على فلسطين
 الدولية اإلتفاقيات من أعلى بمرتبة االساس والقانون

7 

https://www.youtube.com/watch?v=MvzsbViw68g 
 

 8 والغموض القصور الفساد مكافحة قانون الثالثاء 10/7/2018

https://www.youtube.com/watch?v=izWeXvR9aug  20/9/2018 9 "والصحة التعليم في الحق"  الثالثاء 

https://www.youtube.com/watch?v=3xSCzKS3D2c  25/9/2018 10 كرامة وأي حقوق أي – العشائري والعرف النظامي القانون بين المرأة"  الثالثاء 
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 "إنسانية

https://www.youtube.com/watch?v=ZBLQRZkxOW0  11/11/8112  11 "اإلنجابية الصحة"  الخميس 

https://www.youtube.com/watch?v=pVi9rUbut9o  15/10/2018 12 "العدالة إلى النساء وصول معيقات"  اإلثنين 

https://www.youtube.com/watch?v=wxcizrcjvr8  12/11/8112  31 "المدرسي التسرب" الخميس 

https://www.youtube.com/watch?v=oy--4Nia2E4  82/11/8112  31 "حقوقهم من الطالب تمكين في التربوي المرشد دور"  الخميس 

https://www.youtube.com/watch?v=bzHvMJ01Zts  11/11/8112  االثنين 
 إلى الوصول من النساء تمكين في والتشريعية القانونية البيئة دور" 

 المنشودة العدالة
35 

https://www.youtube.com/watch?v=_nP2GsvJdSI&t=2s  
  

4/18/8112  36 "التعذيب لمنع الوقائية الوطنية اآللية"  الثالثاء 

https://www.youtube.com/watch?v=g2pOxSuHQtw  1/18/8112  اإلحد 
 التعذيب منع في ودورها األمنية المؤسسة في الشكاوى وحدات" 

 "مرتكبيه ومحاسبة
37 

https://www.youtube.com/watch?v=yFH1fmpL_9k  11/18/8112  38 "فيها النساء قضايا وأزمات فلسطين في المحاكم"  االثنين 

https://www.youtube.com/watch?v=V8R1rlDbgMA  11/18/8112  األحد 
 على المدنية والرقابة الشكاوى تشجيع في ودوره االجتماعي اإلعالم" 

 "األمن قطاع
31 

https://www.youtube.com/watch?v=zH-v0UPn1Ug  83/18/8112  األحد 
 مبادئ احترام على ذلك وانعكاس الفلسطيني األمن منتسبي قدرات بناء"

 "التعذيب ومنع اإلنسانية والكرامة اإلنسان حقوق
02 
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