مشاركات مركز شمس مع المؤسسات األهلية 1026
الرقم

المؤسسة الداعية

 .1الهيئة المستقلة لحقوق
اإلنسان
 .6مركز مدى

موضوع النشاط
تعبات قرار محكمة النقض الفلسطينية

مكان عقد النشاط
الهيئة المستقلة

اليوم

التاريخ

الثالثاء

6112/1/5

القاضي باعتبار رسوم االشتراك الشهري
للهاتف البيتي غير قانونية

لقاء مفتوح لنقاش مشروع قانون المجلس

قاعة بلدية البيرة

االثنين

6112/1/11

األعلى لإلعالم
 .3أمان

جلسة إلنشاء تحالف يعمل على إقرار

مشروع قانون بشان تنظيم قطاع المحروقات

أمان

الثالثاء

6112/1/11

في فلسطين
 .4المركز اإلعالم –
جامعة بيرزيت
 .5الملتقى المدني

لقاء مفتوح لنقاش مشروع قانون المجلس

قاعة فندق البيوتي

األعلى لإلعالم

إن

تعزيز المشاركة المدنية والحوار الوطني من

االنكر

االثنين
االثنين

6112/1/61
6112/6/15

خالل اإلعالم الفلسطيني المستقل
 .2أمان

المنتدى األهلي لشفافية الموازنة العامة

الهالل األحمر

األربعاء

6112/6/64

 .7أمان

حول موظفي العقود في الخدمة المدنية

أمان

الخميس

6112/3/3

 .1مؤسسة المستقبل

حول قانون الضمان االجتماعي

مؤسسة المستقبل

االثنين

6112/4/11

لإلعالم والثقافة

لإلعالم والثقافة
 .1أمان

مؤتمر أمان السنوي

الهالل األحمر

الثالثاء

6112/4/62

 .11الممثلية الهولندية

اليوم الوطني لهولندا

الممثلية

األربعاء

6112/4/67

 .11الهيئة المستقلة لحقوق

االئتالف األهلي للرقابة على التشريعات

الهيئة

األحد

6112/5/66

اإلنسان
 .16مركز جنيف

تعزيز الشكاوى

 .13الهيئة المستقلة لحقوق

حول مسؤولية الدولة في جبر الضرر الذي الهيئة

اإلنسان

برج فلسطين

االثنين

6112/5/63

األربعاء

6112/2/15

تعرض له أصحاب المنشات االقتصادية

 .14أمان

حول تعديالت قانون الخدمة المدنية

أمان

الثالثاء

6112/2/61

 .15الهيئة المستقلة لحقوق

لقاء تشاوري حول انتخابات الهيئات المحلية

الهيئة

االثنين

6112/7/4

اإلنسان
 .12منظمة الشفافية الدولية
 /فرع أوكرانيا

عرض التجربة الفلسطينية حول الرقابة كييف

األربعاء

13و/7/14

المدنية على المؤسسة األمنية

والخميس

6112

 .17الهيئة المستقلة لحقوق
اإلنسان

مناقشة مسودة مشروع قرار بقانون الشرطة فندق الجراند بارك

االثنين

6112/7/65

رقم () لسنة 6112
التوقيع على إعالن حرية اإلعالم

 .11نقابة الصحفيين

فندق الجراند بارك

االثنين

6112/1/1

الفلسطينيين
 .11أمان

التعيينات في الوظائف العليا

أمان

األربعاء

6112/1/3

 .61مركز حريات

لقاء حول االنتخابات

بلدية البيرة

األربعاء

6112/1/3

 .61المركز الفلسطيني لحل

لقاء تقييم الديمقراطية في فلسطين

فندق السيزر

االثنين

6112/1/1

النزاعات
الهالل األحمر

 .66مؤسسة ريفورم

مؤتمر السلم األهلي

 .63أمان

لقاء تحليل استراتيجي حول انطباعات أمان

االثنين

6112/1/15

الخميس

6112/1/65

المواطنين السلبية حول انتشار الفساد
 .64أمان

لقاء حول ضبط تمويل الحمالت االنتخابية
الحق

.65

الثالثاء

6112/1/31

أمان

دورة تدريبية حول " اتفاقية مناهضة التعذيب فندق الستي ان بلس

السبت /

6112/1/2-3

وبرتوكول إسطنبول "

–البيرة

االحد /

المشاركة في دورة تدريب مدربين

منتدى رجال

االثنين /
الثالثاء
 .62مؤسسة انجاز فلسطين

االحد

6112/1/7

االعمال
المغرب

 .67فدرالية حقوق الناس

حول حقوق األطفال في العالم العربي

 .61أمان

لقاء حول النزاهة والشفافية في إدارة عملية أمان

الخميس

-15

،الجمعة

6112/1/12

األربعاء

6112/1/61

استغالل الطاقة المتجددة في فلسطين
 .61أمان

الخميس

لقاء حول تشكيل لجنة تحضيرية متعلقة أمان

6112/1/61

بميثاق شرف تمويل الحمالت االنتخابية
.31

االتحاد العام للمراة

وقفة تضامنية مع " سفينتي امل وزيتونة "

الفلسطينية فرع رام اهلل
 .31الهيئة المستقلة ونقابة
الصحفيين
 .36مركز رام اهلل لدراسات

دوار المنارة – رام

لكسر الحصار عن قطاع غزة

الخميس

6112/1/61

اهلل

مناقشة مسودة قانون نقابة الصحفيين الهيئة

االثنين

6112/11/17

الفلسطينيين
جذور التكفير في اإلسالم

فندق رتنو

االثنين

6112/11/64

حقوق اإلنسان
 .33مؤسسة الملتقى المدني

طاولة مستديرة بعنوان " الحماية القانونية فندق االكنرز

االثنين

6112/11/31

لحرية الرأي والتعبير
 .34أمان

جلسة استماع حول مكب رمون للنفايات

أمان

األربعاء

6112/11/6

 .35معهد الحقوق – جامعة

أزمة الالجئين  :موقف القانون الدولي

معهد الحقوق

الخميس

6112/11/3

بيرزيت
 .32أمان

حفل توقيع ميثاق شرف األحزاب السياسية الهالل األحمر

االثنين

6112/11/7

المتعلق بتمويل الحمالت االنتخابية
 .37و ازرة الحكم الملي و
UNDP
 .31مرصد العالم العربي

واقع الحكم المحلي في فلسطين  :الواقع الجراند بارك

األربعاء

6112/11/1

والتحديات
بلدية البيرة

حول األنظمة االنتخابية

األربعاء

6112/11/1

لالنتخابات
 .31أمان

دورة تدريبية حول شفافية تمويل الحمالت برج فلسطين

 .41مفتاح

اللقاء الوطني السابع حول قضايا المرأة فندق الجراند بارك

االنتخابية

الخميس

6112/16/1

األحد

6112/11/61

الفلسطينية في األجندة الوطنية
 .41مركز عالج وتأهيل
ضحايا التعذيب

 .46أمان
 .43حريات
 .44كلية الحقوق واإلدارة

العامة – جامعة بيرزيت

 .45مركز أوراد

مؤتمر "فلسطين ...خطوات على طريق الهالل األحمر

االثنين

6112/16/16

مناهضة التعذيب :الواقع واآلليات"

حفل النزاهة الوطني الحادي عشر
االنتخابات البلدية مدخل إلنهاء االنقسام

الهالل األحمر

الثالثاء

6112/16/13

بلدية البيرة

األربعاء

6112/16/14

السبت

6112/16/17

مستقبل العالقات التجارية – االقتصادية كلية الحقوق
الفلسطينية مع إسرائيل
نقاش استطالع رأي حول نتائج المؤتمر أوراد
السابع لحركة فتح

األربعاء

6112/16/61

