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 الرقم عنوان اللقاء المؤسسة الداعية المكان اليوم التاريخ
 محامي دور" مستديرة طاولة اجتماع المؤسسة القانونية الدولية فندق الجراند بارك/ رام اهلل الثالثاء 13/31/1132

 "الصلح محاكم أمام الدفاع
3 

مؤسسة الضمير لرعاية  مؤسسة الضميرمقر  االثنين 11/31/1132
 األسير

مؤتمر صحفي حول " تعذيب األسرى 
 في سجون االحتالل"

1 

 لتعميق الفلسطينية المبادرة فندق الكرمل/ رام اهلل الخميس 32/31/1132
  والديمقراطية العالمي الحوار

 "مفتاح"

جلسة استماع حول خطة الحكومة 
والتقني في لتطوير واقع التدريب المهني 

 فلسطين

1 

المركز الفلسطيني للتنمية  فندق السيتي إن / رام اهلل األربعاء 31/31/1132
 والحريات اإلعالمي "مدى"

 4 لقاء حول الحقوق الرقمية

قاعة الشهيد أحمد الشقيري/  االثنين 2/31/1132
 مقر الرئاسة

هيئة مكافحة الفساد 
 الفلسطينية

طالق المؤتمر  الدولي األول " إفتتاح وا 
نزاهة وحوكمة من أجل التنمية 

 المستدامة"

5 

مسرح جمعية الهالل  االثنين 2/31/1132
 األحمر الفلسطيني

االئتالف من أجل النزاهة 
 والمساءلة " أمان"

 6 حفل النزاهة الوطني الرابع عشر

 للتدريب الوطني المعهد الخميس 5/31/1132
 / البيرةالتربوي

للتدريب المعهد الوطني 
 التربوي

الملتقى التربوي الثالث " تجارب تربوية 
 جديرة بالتوثيق والتعميم"

7 

الفريق األهلي لدعم شفافية  فندق رويال كورت /رام اهلل األربعاء 4/31/1132
 الموازنة العامة

يوم عمل حول " الرقابة المجتمعية على 
 موازنة األمن"

1 

 لتعميق الفلسطينية المبادرة قاعة مؤسسة مفتاح الخميس 11/33/1132
  والديمقراطية العالمي الحوار

 "مفتاح"

جلسة لعرض الخطة االستراتيجية لتعزيز 
إدماج النساء في حوارات المصالحة 

 الوطنية ومراكز صنع القرار

2 

لقاء للبحث في األدوات القانونية الممكن  نقابة الصحفيين مقر نقابة الصحفيين  االثنين 31/33/1132
استخدامها في قضية الصحفي معاذ 

 عمارنة

31 

مؤسسة الضمير لرعاية  دوار المنارة األربعاء 31/33/1132
 األسير

وقفة تضامنية ضد االعتقال اإلداري 
 "ملف سري"

33 

 النزاهة أجل من االئتالف مقر مؤسسة أمان األربعاء 11/31/1132
 "مانأ"  والمساءلة

الوظيفة جلسة لنقاش ورقة حول " تسييس 
 العامة في فلسطين"

31 



ورشة عمل حول آليات ووسائل حل  وزارة العدل  فندق الكرمل االثنين 7/31/1132
 النزاعات البديلة في فلسطين

31 

الجلسة التشاورية لمناقشة إصدارات  مركز مساواة مقر مؤسسة مساواة األربعاء 1/31/1132
 "مساواة" الرقابية

34 

الحركة العالمية للدفاع عن  فندق الستي إن / رام اهلل الثالثاء 14/2/1132
 األطفال

جلسة حوارية حول معيقات تطبيق قانون 
حماية األحداث من منظور تحليل 

 الملفات القانونية لألحداث

35 

المبادرة الفلسطينية لتعميق  مقر مؤسسة مفتاح الخميس 32/2/1132
الحوار العالمي والديمقراطية " 

 مفتاح"

مناقشة الدليل اإلرشادي لمفاهيم جلسة 
وخطوات إعداد الموازنة العامة 

والموازنات المستجيبة من منظور النوع 
 االجتماعي

36 

جمعية الهالل االحمر /  األربعاء 33/2/1132
 البيرة

االئتالف من أجل النزاهة 
 والمساءلة " امان"

مؤتمر حول حوكمة قطاع االتصاالت 
 الفلسطيني

37 

األمانة العامة لمجلس  األربعاء 33/2/1132
 الوزراء

 مجلس الوزراء الفلسطيني
 االمانة العامة

اجتماع لتعزيز التعاون مع منظمات 
 المجتمع المدني

31 

جمعية الهالل األحمر/  االثنين 1/2/1132
 البيرة

ورشة عمل حول الحق في )الصحة  مؤسسة لجان العمل الصحي
الدولي الجنسية واإلنجابية والقانون 

 لحقوق اإلنسان(

32 

 –المؤسسة القانونية الدولية  فندق الكرمل/ رام اهلل الخميس 12/1/1132
 الضفة الغربية

طاولة مستديرة بعنوان التنمية اإليجابية 
 لألحداث

11 

االئتالف من أجل النزاهة  قاعة مؤسسة أمان الخميس 1/1/1132
 والمساءلة أمان

استراتيجية أمان طاولة مستديرة حول 
1111-1111 

13 

اجتماع االئتالف األهلي للرقابة على  مؤسسة الحق مؤسسة الحق االثنين 12/7/1132
 العملية التشريعية

11 

اجتماع اللجنة التحضيرية لجهات إنفاذ  وزارة الداخلية وزارة الداخلية االثنين 12/7/1132
 القانون حول حقوق اإلنسان

11 

 14 اجتماع في مؤسسة الحق هيومان رايتس ووتش قاعة مؤسسة الحق السبت 17/7/1132
 لحقوق المستقلة الهيئة األربعاء  14/7/1132

 اإلنسان
الهيئة المستقلة لحقوق 

 اإلنسان
ورشة عمل حول التلوث البيئي بفعل 
المناطق الصناعية ومكبات النفايات 
االسرائيلية في األرض الفلسطينية 

 المحتلة

15 

االئتالف األهلي إلصالح  مجلس القضاء األعلى األربعاء 1132/ 14/7 اجتماع مع رئيس مجلس القضاء األعلى  16 



 االنتقالي وأعضاء المجلس القضاء وحمايته
جمعية الهالل األحمر  االثنين 1/7/1132

 الفلسطيني
 إلصالح األهلي اإلئتالف
 وحمايته القضاء

مؤتمر اإلئتالف األهلي إلصالح القضاء 
 وحمايته

17 

 مع بالتعاون إيبرت فريدريش مقر مركز بيسان األربعاء  1/7/1132
 المستقلة للنقابات العام اإلتحاد

 وطني نظام إلى الوصول سبل حول
 العدالة أجل من االجتماعي للضمان

 اإلنسانية والكرامة االجتماعية

11 

 12 يوم كندا احتفالية السفارة الكندية السفارة الكندية االثنين 3/7/1132
 المنظمات شبكةقاعة  األحد 11/6/1132

 الفلسطينية األهلية
 األهلية المنظمات شبكة

 الفلسطينية
 الطبية الخدمة توطين حول حوارية جلسة

 االجتماعية العدالة منظور من والصحية
11 

 وتأهيل عالج مركز قاعة األربعاء 16/6/1132
 التعذيب ضحايا

مركز عالج وتأهيل ضحايا 
 التعذيب

المؤتمر الوطني بمناسبة اليوم العالمي 
 لمساندة ضحايا التعذيب

13 

قاعة الهيئة المستقلة لحقوق  األربعاء 12/5/1132
 اإلنسان

الهيئة المستقلة لحقوق 
 اإلنسان 

إطالق التقرير السنوي الرابع والعشرون 
 للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 

11 

 المنظمات شبكة قاعة األربعاء 12/5/1132
 األهلية

 األهلية المنظمات شبكة
 الفلسطينية

ورشة عمل حول الخطة االستراتيجية 
للتعاون اإلسباني في فلسطين في 

 السنوات القادمة

11 

المركز الفلسطيني ألبحاث  مقر مركز مسارات األحد 16/5/1132
السياسات والدراسات 
 االستراتيجية "مسارات"

وغاز شرق  ندوة بعنوان: صفقة ترامب ..
 المتوسط

14 

 المنظمات شبكة قاعة األربعاء 1/5/1132
 األهلية

شبكة المنظمات األهلية 
 الفلسطينية

ورشة عمل حول دور المؤسسات األهلية 
الفلسطينية في تجمع التعليم في مكتب 

 تنسيق الشؤون اإلنسانية 

15 

جمعية الهالل األحمر  الثالثاء  11/4/1132
 /البيرة 

هيئة مكافحة الفساد ووزارة 
 الثقافة 

حفل تكريم الفائزين والمشاركين في جائزة 
افضل مبادرة فنية ثقافية في موضوع 

 مكافحة الفساد 

16 

لتصدي لاالجتماع األول للجنة الوطنية  وزارة العدل  مقر وزارة العدل  الثالثاء  11/4/1132
 للتشريعات العنصرية االسرائيلية 

17 

 األحمر الهالل جمعية االثنين 12/4/1132
 البيرة/

 ضحايا وتأهيل عالج مركز
 التعذيب

 عنوان تحت المجتمعية ندوة
 لمنع فلسطين دولة اتخذتها التي التدابير)

 سوء من اإلنسان حقوق انتهاكات
 مرافق في التعذيب أو المعاملة
 (االحتجاز

11 



حفل استقبال في السفارة الهولندية  السفارة الهولندية  السفارة الهولندية  الخميس  15/4/1132
 بمناسبة يوم الملك 

12 

مؤتمر حول الخطاب االعالمي االمني  جنيف والشرطة  فندق السيزر  االربعاء  14/4/1132
 في تعزيز السلم االهلي 

41 

مقر منظمة  -رام اهلل الخميس  31/4/1132
 التحرير الفلسطينية 

دائرة الدبلوماسية والسياسات 
العامة في منظمة التحرير 

الفلسطينية والمركز الفلسطيني 
للتنمية والحريات االعالمية 

 مدى 

المشاركة في حوار الطاولة المستديرة 
حول مؤشر الصحافة وافضل السبل 

 الستفادة من مخرجاته

43 

مركز القدس للمساعدة  ليت قاعة إ الثالثاء  36/4/1132
 القانونية وحقوق االنسان 

 41 هنا باقون التهجير القسرية جريمة حرب 

 41 فلسطين -حفل افتتاح استديو رؤيا فضائية الرؤيا مقر فضائية الرؤيا  الثالثاء  36/4/1132
معهد ابراهيم ابو لغد لدراسات  جامعة بيرزيت  الثالثاء  36/4/1132

 الدولية 
الدولي النظام العالمي مع ترامب الؤتمر 

 :الى اين؟
44 

 45 حفل االستقبال واليوم االعالمي المفتوح  شبكة الراية االعالمية راية االعالمية مقر شبكة  االحد 34/4/1132
–جمعية الهالل االحمر  الثالثاء  2/4/1132

 البيرة 
المبادرة الفلسطينية لتعميق 
 الحوار العالمي والديمقراطية 

 "مفتاح"

 
ورشة اطالق تقرير مؤشر العدالة 

 1131الضريبية 

46 

حفل استقبال مع ممثلية كندا ومركز  تكوين ومركز كندا ممثلية اهلل رام/ تكوين مركز قاعة الجمعة 12/1/1132
 تكوين

47 

بال ثيك للدراسات  فندق األنكرز/ رام اهلل األربعاء 11/1/1132
 االستراتيجية

 التعاون تعزيز“ لمشروع الختامي المؤتمر
 الفلسطينية المحلي المجتمع منظمات بين
 الفلسطينية الدولة تقوية أجل من

 ”المستقبلية

41 

 42 افتتاح معرض فراشات آذار بيت العلوم " النيزك" بيت العلوم " النيزك" األحد 31/1/1132
 الوطني التحالف إلى  لإلنضماملقاء  طاقم شؤون المرأة المرأة شؤون طاقممقر  الخميس 11/1/1132

 عربي شخصية أحوال قانون  إلعداد
 .موحد مدني

51 

إصالح قطاع  جلسة مشاورات حول سواسية  األربعاء 17/1/1132
 العدالة

53 

 وتاهيل عالج مركزقاعة  االثنين 15/1/1132
 التعذيب ضحايا

 ضحايا وتاهيل عالج مركز
 التعذيب

اجتماع خاص بتطوير الخطة 
االستراتيجية لمركز عالج وتاهيل ضحايا 

51 



 التعذيب
جمعية الهالل االحمر /  االثنين 15/1/1132

 البيرة
مؤتمر السلم األهلي وسيادة القانون  مؤسسة ريفوم

 الثالث
51 

قاعة الهيئة المستقلة لحقوق  االثنين 31/1/1132
 اإلنسان

 النوع سياسات ابحاث معهد
 اليونسكو – االجتماعي

 النوع فجوات عمل حول جسرورشة 
 سياسات تحليل: فلسطين في جتماعياال

 وتمكين الجنسين بين المساواة
 المرأة )2017-2011("

54 

 المنظمات شبكةقاعة  الخميس 34/1/1132
 الفلسطينية االهلية

 االهلية المنظمات شبكة
 عن الدفاع ومركز الفلسطينية
 المدنية والحقوق الحريات

 "حريات"

 مستديرة طاولة لقاء
 فلسطين دولة التزامات"  – بعنوان
 االتفاقات مع المحلية التشريعات وموائمة
 " الدولية

55 

 للتنمية الفلسطيني المركز فندق الكرمل األربعاء 31/1/1132
 "مدى" اإلعالمية والحريات

طالق  في الصحافة حرية مؤشر مؤتمرا 
 فلسطين

56 

 الميلينيوم، فندق االثنين 33/1/1132
 .اهلل رام -الماصيون

 استطالع نتائج بعرض  الخاص المؤتمر مؤسسة مفتاح
 عن ات/المواطنين رضا حول الرأي

 ، المحلية الهيئات تقدمها التي الخدمات
 النوع ميثاق بمراجعة الخاص والتقرير

 االجتماعي

57 

 للتعاون االيطالية الوكالة فندق السيزر/ رام اهلل الخميس 7/1/1132
 العامة والنيابة اإلنمائي

العدالة الجزائية لألطفال في التشريع 
الفلسطيني / دراسية تحليلية وصفية 

 مقارنة

51 

وزارة العمل ومركز تطوير  فندق ميلينيوم  في رام اهلل االثنين 4/1/1132
 المؤسسات األهلية الفلسطينية

 االحتفال بمناسبة إطالق
 

المال مقابل العمل -مشروع غزة الطارئ
 العمل الحرودعم 

52 

قاعة شبكة المنظمات  االثنين 13/3/1132
 األهلية

شبكة المنظمات األهلية 
 ومركز حريات

 61 ورشة عمل حول التعذيب وسوء المعاملة

 


