
 1028مشاركات مركز شمس مع المؤسسات األهلية 
 

 موضوع النشاط المؤسسة الداعية الرقم
مكان عقد 

 النشاط
 التاريخ اليوم

جمعية الهالل  مؤتمر صحفي حول القضاء مركز مساواة  .1
 االحمر/ البيرة

 11/11/1112 األربعاء

إطالق دليل المصادر لمؤسسات المجتمع  اإلتحاد االوروبي  .1
 العاملة في مجال حقوق اإلنسانالمدني 

فندق الستي ان/ 
 رام اهلل

 11/11/1112 الخميس

مركز المرأة   .1
لإلرشاد القانوني 

 واالجتماعي

ورشة حول الحماية الجنائية للمرأة بين العام 
 والخاص

فندق السيزر/ رام 
 اهلل

 11/11/1112 الخميس

هيئة مكافحة   .4
 الفساد

 صالخا القطاع دور تعزيز" الدولي المؤتمر
 "الفساد ومكافحة الحوكمة جهود في

/ مقر المقاطعة
 رام اهلل

 1/11/1112 حداأل

 5/11/1112 األربعاء مدار مركز يةاإلنسان -اإلسرائلية ندوة حول العالقات                            مركز مدار                                                                                                                      .5
جمعية المراة   .6

 للتنميةالعاملة 
التشريعات ورشة عمل حول موائمة 
 الفلسطينية مع االتفاقيات الدولية

 المراة جمعية
 للتنمية العاملة

 1/11/1112 االثنين

دورة تدريبة لمشروع" تعزيز التعاون بين  مؤسسة بال ثينك  .7
المجتمع المحلي الفلسطينية من منظمات 

 أجل تقوية الدولة الفلسطينية المستقبلية

فندق السيزر/ رام 
 اهلل

 2/11/1112-5 الخميس-االثنين

2.  UNDP فندق الجراند  المحاكم على الرقابة حول عمل ورشة
 بارك/ رام اهلل

 6/11/1112-5 اءوالثالث االثنين

لجنة االنتخابات   .1
 المركزية

 مشاركة وتعزيز دعم مشروع عمل ورشة
 االنتخابات في المرأة

فندق الجراند 
 بارك/ رام اهلل

 11/11/1112 االثنين

 مائدة مستديرة لنقاش المقترح العام للمجلس المرصد  .11
المركزي الفلسطيني في جلسته القادمة 
بخصوص حل المجلس التشريعي 

 وتداعياته على المستوى الوطني

 11/11/1112 الثالثاء مقر المرصد

شبكة الصحافيين   .11
االستقصائيين 

الفلسطينيين 
وجامعة القدس 

 المفتوحة

 الصحافة واقع حول عمل ورشة
 فلسطين في االستقصائية

مبنى كلية 
اإلعالم/ مبنى 

 مسقط / رام اهلل

 11/11/1112 الثالثاء



حول خطاب الكراهية في وسائل اإلعالم  مؤسسة ريفورم  .11
 وأثره على تحقيق السلم األهلي

 11/1/1112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 األحد مؤسسة ريفورم

لقاء حول مناقشة نتائج وتوصيات الورقة  مؤسسة مفتاح  .11
البحثية حول اإلنفاق الحكومي من منظور 

 العدالة االجتماعية

قاعة مؤسسة 
 مفتاح

 11/1/1112 األربعاء

ائتالف عدالة   .14
 الغرفة التجارية

 12/1/1112 الثالثاء الغرفة التجارية حول ازمة األنوروا

المستقلة  الهيئة  .15
 لحقوق اإلنسان

قاعة محمود  حفل تكريم
 درويش

 11/2/1112 األربعاء

المفوض السامي   .16
لحقوق اإلنسان 

 ووزارة العدل

 1/2/1112 الخميس   ورشة عمل حول القمة القانونية 

أمان ونقابة   .17
 الصحفيين

 14/7/1112 الثالثاء أمان عمل ورشة

 16/7/1112 اإلنين المرصد ورشة عمل حول بناء دولة مدنية المرصد  .12
 الفلسطينيةورشة عمل حول الدبلوماسية  مؤسسة ريفورم  .11

وخيارات منظمة التحرير الفلسطينية 
 لمواجهة صفقة القرن

قاعة إيليت/ 
 الماصيون

 15/7/1112 األحد

قاعة محمود  مؤتمر اإلتحاد األوروبي  .11
 درويش

 11/1/1112 الخميس

 2/5/1112 الثالثاء  مؤتمر جامعة القدس المفتوحة   .11
 2/5/1112 الثالثاء  عملورشة  أمان  .11
ورشة عمل حول مقترحات التعديالت على  مؤسسة مفتاح   .11

النظام اإلتماني بما يعزز مشاركة المرأة 
 والشباب

 -مقر مفتاح 
 المصايف

 11/4/1112 اإلثنين

المركز الفلسطيني   .14
للدراسات 

 مدار-اإلسرائيلية 

 12/4/1112 األربعاء مقر مركز مدار ورشة عمل

مركز القدس   .15
 للمساعدة القانونية

ندوة حول التداعيات القانونية والحقوقية 
للموظفين الحكوميين الذين تمت إحالتهم 

 للتقاعد المبكر قسرا  

فندق الكرمل /رام 
 اهلل

 12/4/1112 األربعاء



ورشة عمل حول الحملة الوطنية لتعديل  بياالرا  .16
 عاما   12سن الترشح لإلنتخابات إلى 

قاعة الغرفة 
 رام اهلل -التجارية

 11/4/1112 الخميس

 11/4/1112 األربعاء  ورشة عمل حول جامعة اإلستقالل مركز جنيف  .17
ورشة عمل حول إطالق الحملة الوطنية  نقابة الصحفيين  .12

 لحماية الصحفيين
 11/4/1112 الثالثاء 

وزارة العدل وهيئة   .11
 مقاومة الجدار

ورشة عمل حول مواجهة اإلستالء 
لشعب لاإلسرائيلي على المصادر الطبيعية 

 الفلسطيني

 –فندق الكرمل 
 رام اهلل

 11/1/1112 اإلثنين

قاعة الهالل  ورشة عمل حول أبعاد التقاعد مؤسسة الحق  .11
 البيرة -األحمر

 15/1/1112 الخميس

 7/1/1112 األربعاء أمان تقرير حول سلطة النقد الفلسطينية أمان  .11
 7/1/1112 األربعاء المعهد حول إطالق إستراتيجية المعهد معهد أبو لغد  .11
مؤتمر حول األوضاع السياسية الراهنة من  مفتاح  .11

 وجهة نظر نسوية وشبابية
 6/1/1112 الثالثاء فند الجراند بارك

ديوان الرقابة   .14
 المالية واإلدارية

 5/1/1112 االثنين الديوان تقرير حول الشركات الغير ربحية

المركز الفلسطيني   .15
للبحوث والدراسات 

 اإلستراتيجية

"العالقات بين دولة فلسطين ودولة جنوب 
 أفريقيا"

 

 1/1/1112 السبت المركز

الهيئة األهلية   .16
القضاء  الستقالل

وسيادة القانون 
)استقالل(،والهيئة 
المستقلة لحقوق 
 اإلنسان

تشكيل االئتالف األهلي للحماية الشعبية 
 للقضاء

 2/1/1112 الخميس الهيئة المستقلة

فلسطين معهد   .17
ألبحاث األمن 

 القومي

التفاعالت اإلعالمية والتراشق اإلعالمي 
 حول قضية القدس

 14/1/1112 األحد المعهد

حول األثر القانوني لقرار محكمة النقض  مؤسسة استقالل  .12
المؤيد لمحكمة االستئناف المؤيد للتعويض 

 عن الفصل التعسفي

 1/1/1112 الثالثاء الروكي

 


