
 2020مشاركات "شمس" مع المؤسسات األهلية 

 الرقم عنوان اللقاء المؤسسة الداعية المكان اليوم التاريخ
 تطبيق عبر إلكترونيا   األربعاء 30/12/2020

 زووم
 التعذيب، مناهضة" بعنوان جلسة نقاش تقرير  مؤسسة الحق

 المواجهة وسبل والتوثيق الرصد
1.  

 تطبيق عبر إلكترونيا   الثالثاء 29/12/2020
 زووم

  النزاهة أجل من االئتالف
 أمان: والشفافية

  .2 2020 الوطني النزاهة حفل

 تطبيق عبر إلكترونيا   الخميس 24/12/2020
 زووم

 وبالشراكة" مساواة " مركز
 سواسية برنامج مع

 ضمن فلسطين في االنتقالية العدالة تقرير نقاش
 إدماج بشأن المدني المجتمع مؤسسات رؤية

 المصالحة عملية في االنتقالية العدالة آليات

3.  

 تطبيق عبر إلكترونيا   الخميس 17/12/2020
 زووم

  النزاهة أجل من االئتالف
 أمان: والشفافية

جلسة نقاش ورقة حول المساءلة في المؤسسات 
األهلية الفلسطينية: الرقابة الداخلية والرقابة 

 الخارجية

4.  

 واإلدراة  الحقوق  كلية األحد 6/12/2020
 بيرزيت جامعة/العامة

كلية الحقوق واإلدراة 
 العامة/جامعة بيرزيت

ورشة عمل حول المرأة الفلسطينية وجائحة 
 كورونا

5.  

 هللا رام مركزقاعة  الخميس 3/12/2020
 اإلنسان حقوق  لدراسات

مركز رام هللا لدراسات 
 حقوق اإلنسان

ورشة عمل متخصصة حول االنتخاباتوأهميتها 
 الديمقراطية في النظم

6.  

قاعة تلفزيون وطن / رام  األربعاء 2/12/2020
 هللا

مركز أفق الحرية 
للدراسات واالبحاث 

ومرصد العالم العربي 
 للديمقراطية واالنتخابات

طاولة مستديرة حول " االنتخابات الديمقراطية 
هي حجر األساس في بناء شرعية النظام 

 السياسي الفلسطيني

7.  

برج فلسطين –فندق بالزا  االثنين 30/11/2020
 / رام هللا

التحالف الوطني 
 الفلسطيني

لقاء التحالف الفلسطيني إلعداد قانون عربي 
 موحد لألحوال الشخصية يتضمن قيم مدنية

8.  

 تطبيق عبر إلكترونيا   االثنين 30/11/2020
 زووم

 للتنمية الفلسطيني المركز
 االعالمية والحريات

 (مدى)

  من للتخلص السبل أفضل" حول رقمي لقاء
 حالة ظل في خاصة  اإلعالم في الذاتية الرقابة

 "الطوارئ 

9.  

فندق رويال كورت/ رام  االثنين 23/11/2020
 هللا

المنتدى المدني لتعزيز 
الحكم الرشيد في قطاع 

 األمن

 التواصل ووسائل الرقمي التسويق دورة
  جتماعياال

10.  

 تطبيق عبر إلكترونيا   االثنين 16/11/2020
 زووم

 في االجتماعية العدالة" بعنوان حوارية جلسة مفتاح مؤسسة
 العامة المالية السياسات

11.  



مقر الهيئة المستقلة  الخميس 22/10/2020
 لحقوق اإلنسان

 لحقوق  المستقلة الهيئة
 اإلنسان

ورشة عمل لمناقشة أبعاد ظاهرة انتشار السالح 
 في المجتمع الفلسطيني 

12.  

 تطبيق عبر إلكترونيا   الخميس 22/10/2020
 زووم

 الخاص القطاع مساهمة لمناقشة جلسة مؤسسة مفتاح
 عز وقفة صندوق  في الكبرى  والشركات
 خالل التنمية وزارة لدى الفقر مكافحة وسياسات

 COVID-19 أزمة

13.  

 تطبيق عبر إلكترونيا   الخميس 22/10/2020
 زووم

الشبكة العربية للمؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان 

مركز األمم المتحدة  مع
للتدريب والتوثيق في 
مجال حقوق اإلنسان 

لجنوب غرب آسيا 
 والمنطقة العربية

 حلقة نقاشية بعنوان:
عام.. تطوير منظومة حقوق  75"

 اإلنسان..اآلثار واآلفاق"

14.  

 تطبيق عبر إلكترونيا   االثنين 19/10/2020
 زووم

مؤسسة تعاون لحل 
 الصراعات

ومؤشرات السلم ورشة عمل حول متغيرات 
 األهلي في فلسطين

15.  

ورشة التخطيط االستراتيجي لشبكة معا   شبكة معا  اإلعالمية قاعة فندق الكرمل األحد 18/10/2020
 اإلعالمية

16.  

 تطبيق عبر إلكترونيا   االثنين 12/10/2020
 زووم

معهد فلسطين ألبحاث 
 األمن القومي

مركز عمان لدراسات 
 حقوق اإلنسان

انعكاس صفقة القرن والتطبيع مع  ندوة حوارية "
 دولة االحتالل على حقوق اإلنسان"

17.  

معهد بايونيرز للتدريب  االثنين 5/10/2020
 والتطوير/رام هللا

النيابة العامة وبرنامج 
 2سواسية

حوار منهجي بين منظمات حقوق اإلنسان 
 ووحدة حقوق اإلنسان في مكتب النائب العام

18.  
 

لقاء حول تطوير مؤشرات موحدة لرصد وتوثيق  مؤسسة الحق مؤسسة الحققاعة  الخميس 17/9/2020
 التعذيب في األرض الفلسطينية

19.  

 لدراسات هللا رام مركز الثالثاء 25/8/2020
 اإلنسان حقوق 

 لدراسات هللا رام مركز
 اإلنسان حقوق 

 والسياسة، الدين بين ما المعتقد حرية)حول  ندوة
 (نموذجا   صوفيا آيا

20.  

لقاء مع األقران في المؤسسات ضمن مشروع  مؤسسة ريفورم جمعية اإلغاثة الطبية الثالثاء 25/8/2020
شركاء لتعزيز الوعي حول األدوار الجندرية في 

 األسرة وتأثير التنشئة األسرية في ذلك

21.  

موازنة برنامج وزارة الصحة جلسة حول مراجعة  لتعميق الفلسطينية المبادرة تطبيق عبر إلكترونيا   االثنين 24/8/2020 22.  



 العالمي الحوار زووم
 "مفتاح" والديمقراطية

  من منظور النوع االجتماعي

قاعة وزارة االقتصاد  األربعاء 19/8/2020
 الوطني

االجتماع الثاني للجنة الوطنية للتصدي  وزارة العدل
 للتشريعات العنصرية االسرائيلية

23.  

 لحقوق  المستقلة الهيئةمقر  االثنين 17/8/2020
 اإلنسان

الهيئة المستقلة لحقوق 
 اإلنسان

اجتماع حول ظاهرة فوضى وسوء استخدام 
 السالح

24.  

 تطبيق عبر إلكترونيا   االثنين 17/8/2020
 زووم

 لتعميق الفلسطينية المبادرة
 العالمي الحوار

 "مفتاح" والديمقراطية

برنامج التعليم  موازنة مراجعة حول جلسة
 من منظور النوع االجتماعي المهني والتقني

25.  

 تطبيق عبر إلكترونيا   االثنين 10/8/2020
 زووم

 لتعميق الفلسطينية المبادرة
 العالمي الحوار

 "مفتاح" والديمقراطية

جلسة حول مراجعة موازنة برنامج الحماية 
 واإلدماج من منظور النوع االجتماعي

26.  

 تطبيق عبر إلكترونيا   الثالثاء 29/7/2020
 زووم

المبادرة الفلسطينية لتعميق 
الحوار العالمي 

 والديمقراطية "مفتاح"

جلسة حوارية حول انتهاكات حرية الرأي 
 والتعبير في ظل حالة الطوارئ 

27.  

 تطبيق عبر إلكترونيا   االثنين 20/7/2020
 زووم

 
االئتالف من أجل النزاهة  

 والشفافية: أمان

 الحوكمة: حول دراسة مسودة نقاش جلسة
 اإلتحادات عمل في         والشفافية  والنزاهة
 فلسطين في المهنية والنقابات الشعبية

 

28.  

 تطبيق عبر إلكترونيا   االثنين 20/7/2020
 زووم

منتدى مناهضة العنف 
 ضد المرأة 

اللقاء التشاوري للتحالف الوطني إلقرار قانون 
 حماية األسرة من العنف 

29.  

عبر تطبيق  إلكترونيا   الثالثاء 14/7/2020
 زووم

لحل   مؤسسة آكت
 النزاعات

حول قانون حماية األسرة من لقاء الكتروني 
 العنف

30.  

 تطبيق عبر إلكترونيا   األحد 7/6/2020
 زووم

 النوع مفاهيم: "حول تدريبية عمل ورشة مؤسسة ريفورم
 "والذكورية االجتماعي

31.  

 التخطيط وحدة الداخلية وزارة األربعاء 4/3/2020
 - منياأل االستراتيجي

 الداخلية وزارة

 الخطة حديثت مسودة حول عمل ورشة
-2017 لالعوام مناأل لقطاع ستراتيجيةاال

2022 

32.  

الثالثاء  3-4/3/2020
 واألربعاء

 المتحدة األمم برنامج المغرب ، طنجة
 (UNDP) اإلنمائي

والهيئة الوطنية للنزاهة 

  .33 الفساد لمكافحة االبتكارية الطرق  مؤتمر



والوقاية من الرشوة 
 ومحاربتها

 المتحدة األمم برنامج طنجة ، المغرب السبت 29/2/2020
 (UNDP) اإلنمائي

 الفساد مقاييس" حول إقليمية تدريبية دورة
 "الوطنية االستراتيجيات إطار في ومكافحته

34.  

 محافظة شرطة مديرية االثنين 4/2/2020
 والبيرة هللا رام

 هللا رام محافظة شرطة
 والبيرة

 حول المدني المجتمع مؤسسات مع عمل ورشة
 القانون  وسيادة المساءلة

35.  

جمعية الهالل األحمر  األحد 26/1/2020
 الفلسطيني

مركز بيسان للبحوث 
 واإلنماء

  .36 مؤتمر إطالق مجلة " التقدمي"

 


