
  2010  خالل العاممشاركات مركز شمس مع المؤسسات األهلية
  

  التاريخ  اليوم  مكان عقد النشاط  موضوع النشاط  عيةاالمؤسسة الد  الرقم

  فيلم كما قال الشاعر  وزارة الثقافة  1
مسرح وسينما 

  القصبة
  2010\1\9  السبت

2  

مركز دراسات التنمية 

ومركز المرأة للبحوث 

  والتوثيق

 مناقشة بحث اجتماعي حول لم

  الشمل في فلسطين
  2010\1\12  الثالثاء  فندق البيست ايسترن

3  
مرصد العالم العربي 

  للديمقراطية وانتخابات
  2010\1\20  األربعاء  المرصد  االنتخابات المحلية

  12010\25  االثنين  مدرسة الفرندز  القدس والموقف السياسي  مركز كارتر  4

5  
مرصد العالم العربي 

  للديمقراطية واالنتخابات
  2010\1\30  السبت  بلدية البيرة  استحقاق االنتخابات المحلية

6  
الهيئة الفلسطينية المستقلة 

  لحقوق اإلنسان

دور مراقبي السلوك في قضايا 

   الجانحيناألحداث
  2010\1\31  أألحد  الهيئة الفلسطينية

7  

مركز جينيف للرقابة 

الديمقراطية على القوات 

  المسلحة

  2010\2\1  االثنين  ند باركفندق الجرا  األمن والنساء

  بياالرا  8
اجتماع للمؤسسات الشبابية لمناقشة 

  العمل ضمن خطة الحكومة
  2010\2\1  االثنين  مقر مؤسسة بياالرا

9  
التحالف لمناهضة عقوبة 

  اإلعدام
  2010\2\1  االثنين  مقر مؤسسة الحق  اجتماع للتحالف

  اتحاد الشباب الفلسطيني  10
عرض فيلم حجارة الوادي 

  لمناضلين التقدميينل

مسرح وسينما 

  القصبة
  2010\2\6  السبت

11  
مركز القدس للمساعدة 

  القانونية

عرض كتاب لنا اسم لنا وطن 

  )الشهداء والمفقودين(
  2010\2\7  األحد  القصر الثقافي

  2010\2\8  االثنين  فندق الجراند بارك  مفاوضات الوضع النهائي  تحالف السالم الفلسطيني  12

  تجربة النساء في البلديات  ؤون المرأةطاقم ش  13
قاعة الهالل األحمر 

  الفلسطيني
  2010\2\9  الثالثاء

  2010\2\11  الخميس  فندق الجراند بارك  انجاز أدلة المدنيات  وزارة التربية والتعليم  14

15  
مركز تطوير المؤسسات 

  األهلية
  نقاش كتاب الناجين

قاعة الهالل األحمر 

  الفلسطيني
  2010\2\16  الثالثاء

16  

مركز جنيف للرقابة 

الديمقراطية على القوات 

  المسلحة

نقاش كتاب لماذا ال تشعر النساء 

  الفلسطينيات باألمن
  2010\2\17  األربعاء  البست ايسترن

17  
اللجنة األهلية للرقابة 

  االنتخابية

حول آليات الرقابة على االنتخابات 

  المحلية

المركز الفلسطيني 

لقضايا السالم 

  يمقراطيةوالد

  2010\2\18  الخميس

  2010\2\22  االثنينقاعة الهالل األحمر الممثلين غير الحكوميين وممثلي   االتحاد األوروبي  18



  الفلسطيني  مؤسسات المجتمع المدني

19  
UNODC  

  وقيادة الشرطة الفلسطينية
تقرير وإدارة وتشغيل واإلشراف 

  على مراكز اإلصالح والتأهيل

قاعة الهالل األحمر 

  الفلسطيني
  2010\2\25  الخميس

20  
المجلس الفلسطيني للقيادات 

  السياسية الشابة
  2010\2\27  السبت  الكلية األهلية  "وقفة حق"مناقشة الوثيقة المسيحية 

  تقييم أداء الشبكة  شبكة الشباب الفلسطيني  21
شبكة الشباب 

  الفلسطيني
  2010\3\4  الخميس

  مؤسسة جهود  22
ات على المراقبة على االنتخاب

  الهيئة العامة لمؤسسة جهود

شبكة الشباب 

  الفلسطيني
  2010\3\13  السبت

  2010\3\13  السبت  الهالل األحمر  تدريب على كتابة مشاريع  مؤسسة الدرب  23

  2010\3\15  االثنين  الهالل األحمر NDC core funding-مركز تطوير   24

25  
المعهد الفلسطيني للسياسيات 

  واالستراتيجيات
  2010\3\15  االثنين  فندق المناع  وض والسالم اإلقليميالتفا

  مؤسسة نسيج  26
اجتماع حول المرحلة االنتقالية 

  لبرنامج نسيج

قاعة الهالل األحمر 

  الفلسطيني
  2010\3\15  االثنين

27  
الهيئة المستقلة لحقوق 

  اإلنسان
  2010\4\7 األربعاء  فندق البيست ايسترن  عرض التقرير السنوي للهيئة

28  
لجنة التحقيق المستقبلية 

  حول تقرير جولدسوتن

تعاون بين مؤسسات حقوق اإلنسان 

  واللجنة
  2010\4\7  األربعاء  فندق البيست ايسترن

29  
 –جمعية المرأة العاملة 

  مركز طيف

مجموعة بؤرية لنقاش تقرير 

  لمركز طيف حول األمن والمرأة

مقر جمعية المرأة 

   رام اهللا–العاملة 
  2010\4\8  الخميس

   بير زيت–معهد الحقوق   30
آلية حقوق اإلنسان في الجامعة 

  الدول العربية

 –معهد الحقوق 

  جامعة بيرزيت
  2010\4\10  السبت

31  

مركز العالم العربي 

 –للديمقراطية واالنتخابات 

 -المرصد

آلية تفعيل مشاركة المواطنين 

  لالنتخابات المحلية

مركز العالم العربي 

للديمقراطية 

 –خابات واالنت

  المرصد

  2010\4\14  األربعاء

32  
مركز الديمقراطية وتنمية 

  المجتمع

حضور مؤتمر تعزيز العنف في 

  فلسطين
  2010\4\14  األربعاء  فندق البيست ايسترن

  2010\6\17  الخميس  فندق االنكر سيويت  عرض أفالم  مفتاح  33

  2010\4\20  الثالثاء   ايسترنفندق البيست  موضوع تقديم مقترحات مشاريع  المفوضية األوربية  34

  مركز شارك  35
حفل توقيع مذكرات التفاهم 

  لمشروع أعمال المحلية الشبابية

 رام –مركز شارك 

  اهللا
  2010\4\20  الثالثاء

  2010\4\20  الثالثاء  كلية فلسطين التقنية  انتخابات مجالس الطلبة  كلية فلسطين التقنية  36

  ئيس إدارة المحاكم لقاء ر  المركز اإلعالمي القضائي   37
المركز اإلعالمي 

  القضائي
  21/4/2010  األربعاء

38  
الهيئة المستقلة لحقوق 

 اإلنسان
 مسؤولية الحكومة اتجاه المرأة

الهيئة المستقلة 

 لحقوق اإلنسان
 2010\6\22 الثالثاء

39  
الهيئة المستقلة لحقوق 

 اإلنسان

التعليق على قرار محكمة العدل 

معلمين من العليا بخصوص فصل ال

الهيئة المستقلة 

 لحقوق اإلنسان
  2010\7\4  األحد



  المدارس

40  

مركز جنيف للرقابة 

الديمقراطية على القوات 

  المسلحة

  دورة تدريبية حول الجند واألمن
  

  إسبانيا

  

  الجمعة
9\7\2010  

  2010\8\1  األحد  قاعة الهالل األحمر  مؤتمر إبداع المعلم  إبداع المعلم  41

  2010\8\12  الخميس  قصر رام اهللا الثقافي  اليوم العالمي للشباب  اب والرياضةوزارة الشب  42

  22/9/2010  األربعاء  شبكة معا  لقاء حول اإلعالم والحكم الصالح  شبكة معا  43

44  
معهد الحقوق جامعة 

  بيرزيت

مؤتمر حول فلسطين والقانون 

  الدولي آفاق جديدة 

معهد الحقوق جامعة 

  بيرزت
  24/9/2010  الجمعة

45  
برنامج دراسات التنمية 

  جامعة بيرزيت

 التنمية –مؤتمر التمويل الدولي 

  وتشكيل الحيز الفلسطيني 
  27/9/2010  االثنين  جامعة بير زيت

 11/10/2010 االثنين  المعلمإبداعمركز  اجتماع للمؤسسات الشبابية المنتدى التربوي العالمي  46

  لفساد  افتتاح محكمة ا   األعلىمجلس القضاء   47
جمعية الهالل 

  األحمر
  20/10/2010  األربعاء

  20/10/2010  األربعاء  قصر رام اهللا الثقافي   لإلحصاءاليوم العالمي   اإلحصاءالجهاز المركزي   48

  طاقم شؤون المرأة   49

لقاء موسع مع األحزاب والقوى 

الوطنية وتوقيع ميثاق تعزيز 

  مشاركة المرأة 

  1/11/2010  ناالثني  جمعية إنعاش األسرة

  جامعة بيرزيت  50
: مقومات اإلصالح التشريعي 

  التحوالت والتحديات 
  1/11/2010  االثنين  جامعة بير زيت

51  
االئتالف من اجل النزاهة 

  "أمان " والمساءلة 

 مناقشة ورقة بحثية حول ظاهرة 

 التحرش الجنسي في الوظيفة العامة 

في مقر االئتالف 

  أمان
  2/11/2010  الثالثاء

 مجلس شركاء الهام فلسطين   52

 المشاركة باحتفاليات الهام فلسطين 

مبادرات تربوية ملهمة من 2010

  فلسطين 

  13/11/2010  السبت  قصر رام اهللا الثقافي

  مركز حريات   53

المشاركة بورشة عمل حول 

المرضى األسرى في سجون 

  االحتالل 

  24/11/2010  األربعاء  في قاعة بلدية البيرة

  تدى شارك الشبابي  من  54
حول مشروع الخدمة اإللزامية 

  للشباب  
  25/11/2010  الخميس  منتدى شارك الشبابي

  وزارة العدل   55
 حول مناقشة قانون العقوبات 

  الفلسطيني  
  28/11/2010  األحد  وزارة العدل

  29/11/2010  االثنين  مقر أمان  حول مؤسسة رعاية اسر الشهداء   أمان   56

  زيت جامعة بير  57
المشاركة في مؤتمر األمن 

  والقانون في فلسطين
  30/11/2010  الثالثاء  البيست أيسترن

  وزارة الشباب والرياضة  58
المشاركة في مؤتمر الشباب 

  الفلسطيني
  الهالل األحمر

األربعاء 

  والخميس
8-9/12/2010  

 


