
2009  خالل لعام مع المؤسسات األهليةشمس مركز مشاركات  

 التاريخ اليوم  مكان عقد النشاط النشاط موضوع الداعية المؤسسةالموظف اسم الرقم

 19/1/2009 االثنين  شبكة الشباب الفلسطيني اإلستراتيجية الخطة مناقشة  الشباب شبكة رحال عمر  1

مقر اتحاد الجمعيات  النصفي لتقييما في المشاركة الشباب شبكة رحال عمر 2

  الشبابية األهلية الفلسطينية

 5/1/2009 االثنين

 اهللا عبد 3

 محمود

 لحملة التحضيرات لمناقشة اجتماع اهللا رام محافظة

 اإلسرائيلية االنتهاكات توثيق

 اإلنسان لحقوق

  3/2/2009 الثالثاء  محافظة رام اهللا

 مرار نفين 4

 ومحمود

 عاصي

 راطيةالديمق مركز

 العاملين وحقوق

األمانة العامة للجنة  لالئتالف 2009 خطة

   رام اهللا-المرأة

 5/2/2009 الخميس

 تطوير لدورة تحضيري اجتماع ترست الين هولي الشيخ غسان 5

 الشباب القادة

 11/2/2009 األربعاء  فندق البست ايسترن

  رحال عمر 6

  اهللا عبد

  مرار نفين

 الفقيه أمل

 + صبايا يال شباب يال عمشرو نسيج مشروع

 العقود توقيع

مركز التعليم المستمر 

   عمارة الماسة -بيرزيت

 18/2/2009 األربعاء

 اهللا عبد 7

 محمود

 19/2/2009 الخميس  فندق الجراند بارك نظام لمشروع منح تقديم نظام مشروع

 - الحقوق معهد رحال عمر 8

 بيرزيت جامعة

 2/3/2009 االثنين  جامعة بيرزيت عمل ورشة

 بعد غزة في للنساء النفسية الصحة المرأة شؤون طاقم رحال عمر 9

 الحرب

 4/3/2009 األربعاء  طاقم شؤون المرأة

 للتحالف العمل خطة مناقشة الحق مؤسسة رحال عمر 11

 اإلعدام عقوبة لمناهضة الوطني

 4/3/2009 األربعاء  مؤسسة الضمير

 السالم تحالف رحال عمر 12

 الفلسطيني

 5/3/2009 الخميس  فندق الروكي التغيير عملية في الشباب دور

 اهللا عبد 13

 محمود

 السبت،  فندق الروكي المشاريع كتابة في دورة الشباب شبكة

 األحد

7،8\3\2009 

 إنقاذ مؤسسة رحال عمر 14

 الطفل

 مشروع بخصوص إداري تقرير

 نسيج

 11/3/2009 األربعاء  مؤسسة إنقاذ الطفل

  الشيخ غسان 15

 اهللا دعب

 يال مشروع بخصوص اجتماع نسيج مؤسسة

 صبايا يال شباب

 -مركز التعليم المستمر

  بيرزيت

 18/3/2009 األربعاء

 المجتمع مؤسسات بين العالقة الحق مؤسسة رحال عمر 16

 المدني

 18/3/2009 األربعاء  مقر مؤسسة الحق

 19/3/2009 الخميسهيئة المستقلة مقر ال صحفي مؤتمر المستقلة الهيئة رحال عمر 17



  لحقوق اإلنسان اإلنسان لحقوق
 26/3/2009 الخميس  جمعية الهالل األحمر اإلداري االعتقال إنهاء الضمير مؤسسة رحال عمر 18

 الفلسطيني المركز رحال عمر 19

 للديمقراطية

 والدراسات

 وأثرها الدولية المتغيرات مؤتمر

 الفلسطينية القضية مستقبل على

 28/3/2009 السبت  سترنفندق البست اي

 لعمل مسح عن عمل ورشة شارك منتدى الشيخ غسان 20

 فلسطين في الشبابية المؤسسات

 31/3/2009 الثالثاء  مركز شارك الشبابي

 المستقلة الهيئة غنام زياد 21

 اإلنسان لحقوق

 -2008 التشريعية الخطة مناقشة
2012 

مقر الهيئة المستقلة 

  لحقوق اإلنسان

 6/4/2009 االثنين

 التعليم مركز مرار نفين 22

 جامعة -المستمر

 بيرزيت

مركز التعليم المستمر  التشريعية للصياغة الحديث المفهوم

  بيرزيت

 14/4/2009 الثالثاء

 الثالثاء،  مقر شبكة الشباب المؤسسات بين التشبيك الشباب شبكة بشارات هناء 23

 األربعاء

15\4\2009 

 المفوضية تمويل عن تعريفية سةجل بياالرا البلتاجي مجد 24

 األوروبية

 23/4/2009 الخميس  فندق الستي إن

 حقوق مع بالعالقة اإلنساني األمن بانوراما البلتاجي مجد 25

 اإلنسان

 14/4/2009 الثالثاء  قاعة مركز بانوراما

 28/4/2009 الثالثاء  قاعة البروتستانت استعمارا االحتالل يصبح عندما الحق مؤسسة البلتاجي مجد 26

 مقاومة لجنة البلتاجي مجد 27

 بلعين - الجدار

 22/4/2009 األربعاء  قرية بلعين الشعبية المقاومة مؤتمر

 اهللا عبد 28

 محمود

 22/4/2009 األربعاء  فندق البست ايسترن الخامس السنوي المؤتمر أمان

 اهللا عبد 29

 محمود

 الديمقراطية مركز

 العاملين وحقوق

كز الديمقراطية مر الفقر ائتالف

  وحقوق العاملين

 9/4/2009 الخميس

 اهللا عبد 30

 محمود

 وقطاع المرأة حول عمل ورشة جينيف مركز

 األمن

 2009\4\5 األحد  فندق البست ايسترن

 اهللا عبد 31

 محمود

 إنقاذ مؤسسة

 الطفل

 الجديد المدير على للتعرف استقبال

 الطفل إلنقاذ

 22/4/2009 األربعاء  فندق الرويال

 اهللا عبد 32

 محمود

 لالتحاد المفوضية

 األوروبي

 التعاون بداية بذكرى االحتفال

  األوروبي

 9/5/2009 السبت  سرية رام اهللا

 اهللا عبد 33

 محمود

 10/5/2009 األحد  فندق الروكي 2009 االستراتيجي مدار تقرير مدار

 الداخلي التثقيف دليل مناقشة أمان الفقيه أمل 34

 األهلية للمنظمات الموحد

 الفلسطينية

 27/5/2009 األربعاء  مقر مؤسسة أمان

 19/5/2009 الثالثاءمقر الهيئة المستقلة  الكشف أسعار حول عمل ورشة المستقلة الهيئة اهللا عبد 35



  لحقوق اإلنسان الطبي اإلنسان لحقوق محمود
 اهللا عبد 36

 محمود

 الدراسات مؤسسة

 الفلسطينية

مقر مؤسسة الدراسات  عكرال ممدوح كتوردال مع لقاء

  الفلسطينية

 19/5/2009 الثالثاء

جمعية الهالل األحمر  المحلي والحكم الالمركزية بانوراما البلتاجي مجد 37

  الفلسطيني

 3/6/2009 األربعاء

 اهللا عبد 38

 محمود

 المجتمع مؤسسات دور حول لقاء الحقوق معهد

 األمن قطاع إصالح في المدني

  جامعة- معهد الحقوق

  بيرزيت

 3/6/2009 األربعاء

  اهللا عبد 39

 مجد

 المفوضية

 األوروبية

 8/6/2009 االثنين  منتدى شارك الشبابي األوروبي االتحاد بمشاريع التقدم

 اإلحصاء جهاز غنام زياد 40

 المركزي

مركز الجهاز المركز  بالعمل تتعلق إحصائيات إعالن

  لإلحصاء

 8/6/2009 االثنين

 اهللا عبد 41

 محمود

 2009\6\15 االثنين  فندق الجراند بارك نظام بمنح تعريفي لقاء نظام

 اهللا عبد 42

 محمود

 المدني المجتمع دور حول مؤتمر المستقبل مؤسسة

 األمن إصالح في

 - عمان-فندق الند مارك

 األردن

 21-

23\6\2009 

 اهللا عبد 43

 محمود

 المستقلة الهيئة

 اإلنسان لحقوق

 أبو عيسى للقاضي استماع جلسة

 شرارة

مقر الهيئة المستقل 

  لحقوق اإلنسان

 28/6/2009 األحد

 محمود 44

 عاصي

 مكافحة ائتالف

 الفقر

 إلقراض الوطني الصندوق مؤتمر

 الطالب

 2009\6\16 الثالثاء  فندق الرتنو 

 -جامعة بيروت العربية اإلنسان حقوق على التربية أوروبا مجلس البلتاجي مجد 45

 لبنان

 21/6-

1/7/2009 

 اهللا عبد 46

 محمود

 العالم مرصد

 العربي

قاعة غرفة التجارة  المحلية للجنة اجتماع

  والصناعة

 2/7/2009 الخميس

محمود  47

 عاصي

 الشبان جمعية

 المسيحية

جمعية الهالل األحمر  مؤتمر

  الفلسطيني

 2/7/2009 الخميس

 اهللا عبد 48

 محمود

 مقترحات تقديم حول ورشة كيمونيكس

 مشاريع

 6/7/2009 االثنين  الجراند باركفندق 

 اهللا عبد 49

 محمود

 العالم مرصد

 العربي

 برنامج متابعة للجنة اجتماع

 المحلية الهيئات

 20/7/2009 االثنين  مقر المرصد

 اهللا عبد 50

 محمود

 واألمم فلسطين حول عمل ورشة تطوير مركز

 المتحدة

 22/7/2009 األربعاء  جمعية الهالل األحمر 

 اهللا عبد 51

 محمود

مركز خليل السكاكيني  عمل ورشة مدار

  الثقافي

 22/7/2009 األربعاء

 التدقيق ميثاق قراءة في دورة أمان الفقيه أمل 52

 للمؤسسات الداخلي

 23/7/2009 الخميس   نابلس-مؤسسة النهضة

 اهللا عبد 53

 محمود

 الديمقراطية مركز

 العاملين وحقوق

 مدونة مسودة حول عمل ورشة

 النقابات سلوك

 25/7/2009 السبت  فندق الروكي



 المستقلة والنقابات

 وأمان

 اهللا عبد 54

 محمود

مقر الهيئة المستقلة  التفاهم ورقة مناقشة اإلعدام تحالف

  لحقوق اإلنسان

 27/7/2009 االثنين

 اهللا عبد 55

 محمود

جمعية الهالل األحمر  الشركاء مع لقاء تطوير مركز

  الفلسطيني

 29/7/2009 األربعاء

 اهللا عبد 56

 محمود

 - الحقوق معهد

 بيرزيت جامعة

 30/7/2009 الخميس  جامعة بيرزيت عمل ورشة

 اهللا عبد 57

 محمود

 30/7/2009 الخميس  فندق البست ايسترن الحروب خالد. د مع لقاء بدائل مركز

 اهللا عبد 58

 محمود

 13/8/2009 الخميس  فندق الجراند بارك تخريج حفل فلسطين صوتنا

جمعية الهالل األحمر  عمل ورشة الحق مؤسسة غنام يادز 59

  الفلسطيني

 16/8/2009 األحد

 16/8/2009 األحد  منتدى شارك الشبابي إنتاجنا مشروع شارك منتدى الفقيه أمل 60

 المرأة جمعية مرار نفين 61

 العاملة

 3/9/2009 الخميس  مقر جمعية المرأة العاملة الفقر لمكافحة الوطني االئتالف

 اهللا عبد 62

 محمود

مقر المركز الفلسطيني  للتحالف التفاهم مذكرة على التوقيع اإلعدام تحالف

  لحقوق اإلنسان

 8/9/2009 الثالثاء

عبد اهللا  63

  محمود

  9/9/2009  األربعاء  فندق الجراند بارك  إفطار رمضاني وعرض فيلم   مؤسسة نظام

 اهللا عبد 64

 محمود

 المنظمات شبكة

 األهلية

 الحقوق حماية حملة على يعالتوق

 المدنية

جمعية الهالل األحمر 

  الفلسطيني

 14/9/2009 االثنين

 اهللا عبد 65

 محمود

 14/9/2009 االثنين  المناع سنتر رمضانية  فنيةأمسية الرؤيا

 اهللا عبد 66

 محمود

 الدراسات مركز

 النسوية

 الطالبات تعليم لدعم خيري إفطار

 المحتاجات الجامعيات

 15/9/2009 الثالثاء  ست ايسترنفندق الب

 محمود 67

 عاصي

 القدس مركز

 القانونية للمساعدة

 16/9/2009 األربعاء   نابلس-قرية الساوية الساوية قرية مع تضامني يوم

 26/9/2009 السبت  فندق البست ايسترن  صحفي مؤتمر Ana‐ lindh قدومي هشام 68

عبد اهللا  69

  محمود

مبادرة التنمية 

الشبابية 

  نسيج-المجتمعية

 البحر –فندق الماريوت   اللقاء اإلقليمي الشبابي الثالث

  الميت

  األردن

من 

الجمعة 

إلى 

  األحد

25-

27/9/2009  

+ محمود 70

  هشام

  27/9/2009  األحد  مقر الشرطة  اجتماع إلقامة نشاط مشترك  جهاز الشرطة

  6/10/2009  الثالثاءمقر الهيئة المستقلة ض تقرير مراجعة ورشة عمل لعرالهيئة المستقلة عبد اهللا  71



قانونية ألحكام التعذيب في النظام   لحقوق اإلنسان  محمود

  القانوني

  لحقوق اإلنسان

عبد اهللا  72

  محمود

مرصد العالم 

العربي 

للديمقراطية 

  واالنتخابات 

ورشة عمل حول االنتخابات 

  التشريعية والرئاسية

  6/10/2009  الثالثاء  قاعة بلدية البيرة

مركز الديمقراطية   هشام قدومي 73

+ وحقوق العاملين

اتحاد النقابات 

مركز + المستقلة

  أمان

مؤتمر بمناسبة اليوم العالمي للعمل 

  الالئق

  10/10/2009  السبت  فندق الروكي

عبد اهللا  74

  محمود

مركز عالج 

+ ضحايا التعذيب 

  مركز حريات

 جمعية الهالل األحمر  تخريج ضباط من األجهزة األمنية

  الفلسطيني

  13/10/2009  الثالثاء

مركز دراسات   نفين ابو دية 75

 جامعة -التنمية

  بيرزيت

عرض نتائج دراسة بالمشاركة 

  حول واقع الشباب في قطاع غزة

  20/10/2009  الثالثاء  مقر الجامعة

+ عبد اهللا 76

  هشام+ احمد

مركز جنيف 

للرقابة 

  الديمقراطية

  21/10/2009  األربعاء  جراند باركفندق ال  مؤتمر ميثاق الشرق العسكري

2009/10/26   تلقاء مع عبد الهادي الخواجا مقر الهيئة االثنين

يمنسق منظمة الخط األمام  

الجمعية المستقلة 

 لحقوق اإلنسان

 عبد هللا

 محمود

77 

2009/10/27  عرض نتائج دراسة تحت عنوان  جمعية الهالل األحمر   الثالثاء 

.الحياة على الحافة  

 إنقاذ مؤسسة

 المملكة -الطفل

 المتحدة    

 78 نفين أبو دية 

2009/10/28   جامعة -معهد الحقوق   ءاألربعا

 بيرزيت

 -معهد حقوق القانون والمحاكم الدولية

 بيرزيت 

 79 هشام

2009/11/2  مؤسسة تعاون  مؤتمر الوساطة األول  جمعية الهالل األحمر  االثنين 

 لحل الصراع 

 عبدا هللا

ا محمود ورن

 أبو دواس

80 

2009/11/2  حماية التراث من االنتهاكات  قاعة بلدية البيرة االثنين 

 اإلسرائيلية 

مكتب وزارة 

 الثقافة 

احمد ابو 

 سلمى 

81 



2009/11/2  التحالف الفلسطيني  اجتماع  مركز شمس االثنين

لمناهضة عقوبة 

 اإلعدام

 عبدا هللا

محمود ورنا 

 أبو دواس

82 

2009/11/3  ءالثالثا المشاركة من اجل الضغط إلصدار  مؤسسة أمان 

 قانون من اجل لجنة مكافحة الفساد

ائتالف أمان 

 للمساءلة 

 83 نفين أبو دية 

2009/11/19  مؤسسة إنقاذ  يوم التطوع العالمي مقر مؤسسة نسيج الخميس

  نسيج-الطفل

 84 أمل الفقيه

2009/11/25  وع العالمي تكملة يوم التط مقر مؤسسة إنقاذ الطفل  ءاألربعا

  لالجتماع يوم الخميس

مؤسسة إنقاذ 

  نسيج-الطفل

 85 أمل الفقيه 

2009/11/25  ءاألربعا الموقع االلكتروني لمؤسسات  مقر مركز تطوير 

 حقوق اإلنسان

مركز تطوير 

المؤسسات 

 الفلسطينية األهلية

 86 أمل الفقيه 

2009/12/16  ءاألربعا الفمؤتمر التح فندق البيست ايسترن  التحالف الفلسطيني  

وية قلمناهضة ع

 اإلعدام

 عبد هللا

 محمود

87 

2009/12/16   -الهالل األحمر رام اهللا  ءاألربعا

 البيرة

 غزة اإلنسان سوا كل النساء معا 

 اليوم وغدا

 88 رنا أبو دواس 

 


