
  2011  ماعلا لالخ ةيلهألا تاسسؤملا عم سمش زكرم تاكراشم

  

 التاريخ اليوم مكان عقد النشاط موضوع النشاط المؤسسة الداعية الرقم

1 
اقرار قانون الضمان االجتماعي  كتلة الوحدة العمالية

 ضمان للعدالة

 2011-1-4 الثالثاء قاعة البروتستات

2 

نادي االسير الفلسطيني 
ربية لمساندة كفاح واللجنة المغ

 الشعب الفلسطيني

المشاركة في المؤتمر الدولي لمساندة 
 االسرى الفلسطينين

 الرباط

 2011-1-21 الجمعة
24-1-2011 

3 
شبكة المنظمات االهلية 

 الفلسطينية

اجتماع عاجل لتشاور حول التحرك 
 في خلق حريات عامة

مقر الهيئة المستقلة 
 لحقوق االنسان

 2011-1-31 االثنين

4 
شبكة المنظمات االهلية 

 الفلسطينية

اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
 الوطني حول الحريات العامة

مقر الهيئة المستقلة 
 لحقوق االنسان

 2011-2-14 الثالثاء

5 
اتحاد الجمعيات الشبابية 

 االهلية الفلسطينية

 2011-2-17 االثنين فندق الرتنو مناقشة قانون المجلس االعلى لشباب

6 
تشكيل ائتالف وطني للرقابة على  الهيئة المستقلة لحقوق االنسان

 االنتخابات

مقر الهيئة المستقلة 
 لحقوق االنسان

 2011-2-22 الثالثاء

7 
محكمة الجمارك البدائية 

 واالستئنافية

القضاء المتخصص ضمان للعدالة 
 الناجزة

 2011-3-4 االثنين قاعة الهالل االحمر

8 
ل النزاهة االئتالف من اج

 واالمان

 2011-3-15 الثالثاء مقر امان حماية المال العام ومحاسبة الفاسدين

 2011-3-15 الثالثاء مقر مؤسسة ارواد حول عمليات استطالع الراي مؤسسة ارواد 9

10 
االجتماع السنوي للجنة الفرعية  وزارة العدل

 لحقوق االنسان وسيادة القانون

 2011-3-31 الخميس بيت لحم

11 
حول العالقة بين االعالميات  فلسطينيات

 والحركة النسوية

 2011-4-12 الثالثاء فندق البيوتي ان

12 
جمعية ادرار لتنمية 

 االجتماعية

 2011-5-14 السبت جمعية دار الطلبة حول النساء المقيمات في الجبال

13 
حضور فلم حول هدم المنازل من قبل  مركز القدس

 ئيليقوات االحتالل االسرا

 2011-5-31 الثالثاء مسرح القصبة

14 
مفتاح واكسفم واالتحاد 

 االوروبي

تنمية المجتمعات المحلية في 
 االراضي الفلسطينية

 2011-6-13 الخميس فندق السيزر

15 
مركز تطوير المؤسسات 

 االهلية الفلسطينية

االحتفال بمناسبة انتهاء مشروع 
 المؤسسات االهلية الفلسطينية

الل جمعية اله
 االحمر

 2011-6-22 االربعاء

16 

المشاركة في توقيع ميثاق شرف  وزارة الحكم المحلي
رئيس واعضاء مجالس الهيئات 

 المحلية

 قاعة منتزه البيرة

 2011-6-6 االثنين

 2011-6-20 االثنين البيست ايسترن حول الشباب وتشغيل منتدى شارك 17

18 
همة مشروع الحياه حق المتعلق بالمسا قيادات

 في الغاء عضوية االعدام في فلسطين

 2011-6-22 االربعاء مقر قيادات



 2011-6-28 الثالثاء فندق السيزر المسح االمني ملتقى الحريات فلسطين 19

20 
المركز الفلسطيني للعالم 

 والثقافة

اثر الثورات العربية على القضية 
 العربية

 2011-6-22 االربعاء مقر المركز

21 
هاد لشؤون مركز ابو ج

 الحركة االسيرة

 2011-6-25 السبت الهالل االحمر حول ابداعات الحركة االسيرة

 2011-6-30 الخميس بيت ارواد اجندة الحكومات المقبلة ارواد 22

23 

مركز الدفاع عن الحقوق 
 المدنية حريات

مشاركة في مؤتمر الوطني لدعم 
قضية االسرى المرضى في سجون 

 االحتالل

 حمرالهالل اال

 2011-7-5 الثالثاء

24 
تطوير المجتمعات المحلية في  مؤسسة مفتاح

 المناطق المهمشة في فلسطين

 2011-7-18 االثنين البست ايسترن

 2011-7-9 السبت مقر امان اللقاء الثاني مع المؤسسات الشريكة امان 25

26 
المركز الفلسطيني للبحوث 
 والدراسات االستراتيجية

 2011-6-29 االربعاء فندق الروكي ي فلسطينالقضاء العسكري ف

 2011-7-24 االحد المجلس التشريعي الرقابة البرلمانية امان 27

 2011-7-16 السبت مدرسة الفرندز ضمن تساؤالت ايلول مؤسسة مواطن 28

29 
جلسة عمل بخصوص مناقشة بعض  امان

 القضايا في النظام المائي

 2011-8-10 االربعاء مقر امان

30 
تحضير المؤتمر الثاني لشباب  وزارة الشباب والرياضة

 الفلسطيني

2011-11-16 االربعاء مقر الوزارة

2011-11-16 االربعاء مقر اورادحول التوجه الفلسطيني للمجلس االمن مؤسسة اوراد 31

32 
حول المهرجان الوطني لتكريم  شارك

 المتطوعين الفلسطينين

2011-11-23 االربعاء مقر شارك

2011-11-26 السبت فندق السيزر لقاء سنوي مع مفوضي الهئية الهيئة المستقلة لحقوق االنسان 33

 2011-12-7 االربعاء بيست ايسترن مسابقة االبحاث القانوينة وزارة العدل 34

 2011-12-7 االربعاء بيست ايسترن اليوم العالمي لشفافية امان 35

36 
 التحضيرية لمؤتمر اجتماع للجنة الشباب والرياضة

 الشباب الفلسطيني

 2011-12-7 االربعاء الوزارة

37 
مركز تطوير المؤسسات 

 االهلية

 2011-12-8 الخميس قاعة الليدرز اليوم العالمي لحقوق االنسان

38 

مركز عمان لدراسات وحقوق 
 الثورات العربية وحقوق االنسان االنسان

االحد  القاهرة
االثنين 
 ءالثالثا

11-12-
13\12-2011 

39 

مدونة قواعد استخدام االقوة واالسلحة  الهيئة المستقلة لحقوق االنسان
النارية من قبل منتسبي قوى االمن 

 الفلسطينية

 مقر الهيئة

2011-12-14 االربعاء

 
 
 


