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                                                                                                                                                               3/10/2009السبت /القدس

،وآليات  مجتمعهم في بناءدور الشباب الفاعل  تناولتفي مدينة القدس، ، "والمشاركة الديمقراطيةالشباب "  عمل حولعقد المركز ورشة •

،باعتبار أن المجتمع  شراك الشبابوية على أهمية اخطط التنم، وأهمية تركيز الالشبابتمكين و،مشاركتهم في عملية صنع القرار

األخذ بعين وان يتم ، خطط التنميةإعداد يكون للشباب دور في أنبضرورة   الحضور طالبوفي ختام الورشةالفلسطيني مجتمع فتي،

ز صناعة  بالوصول إلى مراككما طالب المشاركون بضرورة أن يتم إعطاء الفرص الكافية للشباب االعتبار أولويات واحتياجات الشباب

  .القرار

                                                                                                                                                           5/10/2009 االثنين/ طولكرم

دور المدرسة في عملية تناولت  ، في مدينة طولكرم،"بين التفكير والتلقين: التنشئة المدرسية للطفل "المركز ورشة عمل حول عقد  •

متبع في اغلب  التلقين الأساليب عن بعيداً العملية التربوية الحديثةستخدامها في الطرق والوسائل التي يمكن او ، للطفلالتنشئة االجتماعية 

 التقنيات  الطالب، وكيفية استخدام في المدرسة سلوكهوأنماط  التي تؤثر في تشكيل شخصية الطفلإضافة للمراحل تعليمية،المؤسسات ال

وفي نهاية الورشة أوصى ،متفاعلة قادرة على استثمار ما هو متاح لها من مخترعات ومكتشفات شخصية مستقلة لبناءالحديثة 

 تدعو إلى احترام التي األساليب الحديثة  إلىواللجوء األساليب التقليدية في التعليملب من تحرر الطاالعمل على  المشاركون بضرورة

  .،وأهمية بناء قدرات وتدريب المرشدين والمرشدات في المدارس البناءالتفكير الطالب وتقديره واالعتراف بخبراته وتمكينه من

                                                                                                                                                             6/10/2009الثالثاء / الخليل

 بي االيجا البناءالحوار  في نشر مفهوماإلعالمدور في مدينة الخليل، تناولت  "دور اإلعالم في نشر قيم الحوار"عقد المركز ورشة عمل حول  •

 نتيجة تعارض األفكار  القائم على التسامح وتجنب الغضبالحوار تشجيع  فياإلعالمدور تناولت و ، المعارضةبين األفراد وتقبل اآلراء

تحت ظل جو ديمقراطي تسوده لرأي العام لوسائل اإلعالم كأدوات مفّسرة وناقلة  كما تناولت الورشة  في المجتمع، األفرادواالتجاهات بين 

 والتبادل الثقافي وقبول  الحوارثقافةفي نشر  بتركيز برامجوسائل اإلعالم   في ختام الورشة الحضورطالبحيث ، دية والموضوعيةالحيا

   .األفرادبين ، كما وطالبوا بضرورة حيادية وموضوعية المؤسسات اإلعالمية من اجل تحقيق القيم السامية  في المجتمعاألخر

                                                                                                                                                            10/10/2009 السبت/ رام اهللا

 رام اهللا، بمدينة ةدس المفتوح، في جامعة الق" اليوم العالمي لمناهضة عقوبة اإلعداملمناسبة:الحق في الحياة"ورشة عمل حول عقد المركز  •

، ودور مؤسسات المجتمع  الدولية من هذه العقوبةتتناولت الورشة تاريخ عقوبة اإلعدام، واإلعدام بين المؤيد والمعارض، وموقف المنظما

مع التوضيح أن إلعدام، صدار قرار ملزم إللغاء عقوبة ابضرورة إاألمم المتحدة وطالب الحضور .المدني في العمل على إلغاء تلك الجريمة 

ضرورة تعديل   الحضور على، شددالمواثيق الدوليةعقوبة اإلعدام انتهاكاً واضحاً لحقوق اإلنسان، وتحديداً الحق بالحياة كما نّصت عليه 

  .القوانين الخاصة باإلعدام المعمول بها في األراضي الفلسطينية
                                                                                                                                                            12/10/2009االثنين /أريحا

 دور مؤسسات المجتمع ، في مدينة أريحا، تناولت"المساءلة والشفافية في مؤسسات المجتمع المدني"  حول عملعقد المركز ورشة •

 درجة عالية من الشفافيةالوسائل التي يمكن أن تستخدمها المؤسسات للوصول إلى وأنجع ، تعزيز مفاهيم المساءلة والشفافية  يفالمدني 

 في لةالمساء دوروتناولت  ، يكون هناك مساءلة حقيقية تستند إلى معلومات واضحةأنمن أجل  الشفافيةهمية أل وتم التطرق ،في العمل

مساءلتها  تتمتع مؤسسات المجتمع المدني بالشفافية في عملها بحيث يسهل إنعلى ضرورة  الحضور أكدحيث ،  األفرادحماية مصالح

وبضرورة تفعيل .كما طالب الحضور بضرورة العمل على إعداد برامج لتمكين المؤسسات الصغيرة وحديثة التأسيس، ومحاسبتها

  .الهيئات العامة ومجالس اإلدارة في المؤسسات األهلية

                                                                                                                                                          15/10/2009الخميس / سلفيت

المساعدات   الورشةتناولت،وقد ، في مدينة سلفيت"ي واإلغاثيبين التنمو:المساعدات األوروبية للفلسطينيين"ورشة عمل حول عقد المركز  •

استفادت السلطة حيث  ،بناء المؤسساتو تعزيز االستقرار وإنعاش االقتصاد واإلصالح، هدفوالتي ت للفلسطينيين  االتحاد األوروبيهاقدم يالتي

من الدعم  المتوسطية - األوروبيةلشراكة  ل ومساوياً كامالً بوصفها شريكا1995ً في العام برشلونة إعالنمنذ توقيع  والفلسطينية،

 بحجم دوره  يلعب دوراً،وبضرورة أن يأخذ االتحاد األوروبي دوره في العملية السياسية إنوفي نهاية الورشة طالب الحضور .األوروبي

  .االقتصادي 
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                                                                                                                                                        17/10/2009 السبت/بيت لحم

 التطرق إلى الفقر حيث تم في مدينة بيت لحم، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر،"الفقر وحقوق اإلنسان" عقد المركز ورشة عمل حول •

إنعاش االقتصاد وخلق المزيد من الفرص  وأوصى المشاركون بضرورة ،يمس بكرامته اإلنسانية و باعتباره يشكل انتهاكاً لحقوق اإلنسان

الحكومة الفلسطينية وطالب المشاركون ، بصفة مستدامةالفقرخلق برامج فعالة ترمي للحد من ،وزيادة المشروعات التنموية،واالقتصادية 

هتمام بالمناطق المهمشة والفقيرة،وبتنفيذ المشاريع التنموية وبخلق فرص ،وباالعلى سلم أولوياتهابوضع الفقراء وأسرهم وقضيتهم 

عمل،وبالعمل مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني،لوضع البرامج والخطط للحد من هذه اآلفة،وبإحياء هذه المناسبة بزيارة المناطق 

باقرار المسؤولية االجتماعية للشركات،وبزيادة موازنة الوزارات ذات الفقيرة والتعرف على احتاجاتها،وبانشاء بنك للتنمية،وبنك للطعام،و

  .الطبيعة الخدماتية

    17/10/2009طولكرم  السبت  

 متطوع ومتطوعة من مختلف مدن الضفة الغربية 70وزيارة إلى مدينة طولكرم، بمشاركة أكثر ما من  عمل تطوعينظم المركز يوم  •

 "يال شباب يال صبايا" لها يوم عمل تطوعي في دار اليتيم العربي في المدينة، وذلك في إطار فعاليات مشروع من خالاداخل، نفذوالوفلسطينيي 

وشملت الزيارة سلسلة من النشاطات التطوعية، تمثلت بقيام المشاركون بزيارة جدار الفصل العنصري، الذي يقتطع مساحات واسعة من ,

وصمودهم وتمسكهم بأرضهم نتيجة ممارسات وانتهاكات   للمزارعين كون على نموذج لمعاناةأراضي الضفة الغربية ، حيث تعرف المشار

قوات االحتالل اإلسرائيلي اليومية، وذلك  خالل نقاش اجري مع أحد المزارعين الذي عمل جدار الفصل العنصري على تقسيم أرضه داخل 

يعقوب في ارتاح احد ضواحي مدينة طولكرم وتعرفوا على أهم معالم المقام مقام بنات النبي بزيارة  قام المشاركون وفي ,الجدار وخارجه

ض مسرحية تزيد من  بعر تمثلاألثرية ، وفي مبادرة اقترحتها المجموعة الشبابية مساهمة منها في دعم اليتيم ، تم تنظيم يوم عمل تطوعي ،

، محاكين من ترفيهية الفنية  المجموعة من الفقراته ومدرسته، إضافة تمسك الشباب الفلسطيني الناشئ بأرضه وبوطنه وبعلمه وببيته وبعائلت

 من مجموعةخالله وضع الشاب الفلسطيني الحالي المتمثل في الكآبة والبطالة والميل إلى الهجرة، كما وشملت نشاطات المشاركين تقديم 

  .دة إلى قلوبهمالهدايا لرسم االبتسامة على وجوه األطفال اليتامى، وإلدخال الفرحة والسعا

  
                                                                                                                                                       19/10/2009االثنين / بيت لحم

 ودور ، التسامح مفهومتعريف ، في مدينة بيت لحم،وقد تناولت الورشة"دور الشباب في تعزيز ثقافة التسامح "حولعقد المركز ورشة عمل  •

 ت وطالب المشاركون في الورشة إلى قيادة مبادر، ودور الشباب في نشر وتعزيز ثقافة التسامح في المجتمع،. في تعزيز السلم العالميالتسامح

كافة  العمل على الحد من وبضرورة . إلى المناهج الدراسية التسامح داخل المجتمع والعمل على إدخال مفاهيمالتسامح الحوار ولتعزيز ثقافة 

  .أشكال التعصب داخل المجتمع 

                                                                                                                                                              19/10/2009االثنين /جنين

 ،والتنمية مقومات الحكم الصالحوالحكم الصالح ، في مدينة جنين،وقد تناولت الورشة مفهوم "الحكم الصالح "عقد المركز ورشة عمل حول •

يز مشاركة همية الحكم الصالح في تعز،وبأاإلنسانية المستدامة وعالقتها بالحكم الصالح،ويمقراطية النظام السياسي والفصل بين السلطات 

أوصى الحضور  وفي نهاية الورشة .لتحقيق المصلحة العامة.  الحياة العامة وتوجيهاالمختلفة بإدارةجميع فئات المجتمع ومؤسساته وأحزابه 

 بضرورة التداول السلمي للسلطة،ودورية االنتخابات على كل مستوياتها ،وبتضافر جهود القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع

  .  وبمكافحة الفساد ،وبتعزيز سيادة القانون واستقالل القضاء ،وتعزيز المساءلة والمحاسبة .المدني

  

                                                                                                                                                       20/10/2009الثالثاء / طولكرم

في مدينة طولكرم، تناولت التسامح كمفهوم قيمي وأخالقي ودوره في تعزيز ، "التسامح كمفهوم قيمي وإنساني "عقد المركز ورشة عمل حول •

ن والديمقراطية ، بين التسامح وحقوق اإلنسا،والعالقة  1995 نوفمبر 16  التسامح الصادرة عن األمم المتحدة فيإعالن مبادئاستناداً الحوار، 

 وحاجة ضرورية من أجل تأسيس وبناء ثقافة جديدة للسالم بعد أن خرج العالم من الحرب الباردة بين  أساسياً أن التسامح أصبح مطلباًوكيف، 

ة تؤمن  قواعد ثقافة جديدوإرساء القائم على التسامح، الحوار مبادراتدعم أوصى الحضور بضرورة و، القطبين األمريكي السوفياتي 

  .المبني على أساس احترام اآلخر  ثقافة الحوارإيجاد وذلك عن طريق استخدام كل الطرق المتاحة من اجل ،باالختالف

  21/10/2009 االربعاءرام اهللا 

 ألربعة أيام وذلك  في فندق البست ايسترن بمدينة رام اهللا امتدتدورة تدريبيةعقد المركز في إطار تعزيز دور الشباب في دعم سيادة القانون  •

فصل السلطات، وتاريخ الدورة تدريب المشاركين على مواضيع األنظمة السياسية وبحضور  مجموعة شبابية من محافظة قلقيلية تم خاللها 

هاية  المشاركون في نوأوصى ،جلسات الحوار والنقاش ، وكيفية إدارة ، والقضاء العشائري  المحاكم في فلسطين أنواعوالتشريع المدني 

 يستفيد اكبر عدد ممكن من أنالدورة بضرورة العمل على عقد تدريبات حول هذه المواضيع القانونية لمجموعات شبابية أخرى من أجل 

يذكر أن التدريب يأتي في أطار برنامج سيتم العمل فيه مع المجموعة الشبابية يتضمن زيارات تعريفية للمحاكم ،الشباب من هذه الدورات 

  .اش ولقاءات مع صناع قرار وجلسات نق



                                                                                                                                                       22/10/2009الخميس / طوباس

القوانين و ، االجتماعية واالقتصادية الحقوقفي طوباس، تناولت ، "الفلسطينيةحقوق المرأة في التشريعات "عقد المركز ورشة عمل حول  •

 قوانين العقوبات،لجهة إقرار التشريعي على حقوق المرأة جراء تعطل أعمال المجلس واآلثار السلبية من منظور النوع االجتماعي،الفلسطينية 

العمل على سن   بضرورةطالب الحضورو ، هامن أجل إقرارات النسوية  حقوق اإلنسان والمؤسسمؤسساتواألحوال الشخصية والتي تناضل 

ضرورة االستمرار بالبرامج   إلىمشيرين، التي تضمن حماية المرأة وإعطاءها حقوقها وخصوصا قانوني العقوبات واألحوال الشخصيةقوانين 

  .التوعوية بحقوق المرأة 

  

                                                                                                                                                                25/10/2009األحد /الخليل

الورشة أهمية  تناولتو الخليل،في مدينة ، " في تعزيز ثقافة التسامحدور الجاليات العربية واإلسالمية في الخارج"  عمل حولعقد المركز ورشة •

 المبني على بضرورة الحوارطالب الحضور و، في تعزيز ثقافة التسامح ،ودورها  الجاليات في بناء جسر من الحوار بين المجتمعات دور

ى علو . عن الشعارات والصخب اإلعالميية األمور رؤية عميقة وبنظرة استشراقية لألحداث والقضايا بعيداً، مع رؤالمصارحة والنقد البناء

 و, عبر عقود من الزمنالدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه تلك الجاليات في تغيير الصورة النمطية التي بناها الغرب عن العرب والمسلمين

 بضرورة العمل ،و اكبر في الدفاع عن القضايا العربية وفي فتح قنوات الحوار مع الغرب بضرورة أن تلعب الجاليات العربية والمسلمة دوراً

    .ى دعم وإسناد الجاليات العربية والمسلمة في الخارج حتى تتمكن من اخذ دورها الحقيقي كجسر للحوار بين الشرق والغربعل
 

                                                                                                                                                             25/10/2009األحد / رام اهللا

، في مدينة رام اهللا، تناولت دور اإلعالم "تعزيز حقوق اإلنسان، ومكافحة العنصريةدور إذاعة األمم المتحدة في " عقد المركز ورشة عمل حول •

ن، وتم التطرق إلى أهم النجاحات التي حققتها في تشكيل الرأي العام ودور إذاعة األمم المتحدة في نشر مفاهيم الديمقراطية وحقوق اإلنسا

تم  و،اإلذاعة على صعيد حقوق اإلنسان من طرح للقضايا اإلنسانية ونشر لثقافة حقوق اإلنسان والتي كان لها صدى كبير على الصعيد المحلي

وشدد الحضور على ضرورة وجود ، االنسانالخالفات ومنع االنتهاكات ضد حقوق نبذ الحديث أيضا عن الطرق اإلعالمية التي يمكن من خاللها

وطالبوا المؤسسات اإلعالمية  ،العديد من المؤسسات اإلعالمية سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية متخصصة في قضايا حقوق اإلنسان

  .القائمة بضرورة تخصيص جزء من برامجها للتركيز على قضايا حقوق اإلنسان

                                                                                                                                                             26/10/2009االثنين /نابلس

بين الشمال والجنوب   نطاق أوسع حوار الحضارات علىطرحأهمية تناولت ، في مدينة نابلس، "حوار الحضارات"عقد المركز ورشة عمل حول  •

 ,والغرب عالم العربيمن يحاور من؟ وهل من جدوى لحوار مفترض بين الف  ,تظهر إلمكانية الحوار أو عدمه  التيجديةالتقييمات ال في ظل

وإذا كان مفهوم . مياالً للحوار مع اآلخر فمن طبيعته الفطرية أن يكون.  وأن أي مسلم هو مع الحوار,بأن اإلسالم دين الحوار ليس ثمة خالف

إلى الحوار  مكتسباً فإن القرآن الكريم الذي امتزج بالعقل العربي والشخصية العربية جعل من الميل الحوار قد اتخذ لدى غير المسلمين دافعاً

بالحوار ,اآلخر الحوار كوسيلة لحل الخالفات والتعرف على اعتماد وتناولت الورشة أهمية ،  طبيعياً تأّصل وتجذر مع مرور الوقت دافعاً

 وصى الحضور بضرورة العمل على تبني الحوار بين، وأ ودماركارثية ان نتفاهم نكتسب الخبرات نتعلم ولكن الصراع يؤدي إلى نتائج عنستطي

  .بعيدا عن كل أشكال الهيمنة والسيطرة واالستغالل الحضارات 

  
  

  مقابالت المرآز اإلعالمية
  

  مكان ال  عنوان اللقاء  عالميةاإلالمؤسسة   اليوم والتاريخ الرقم

  رام اهللا  لقاء حول ورشة عمل عقوبة اإلعدام  راديو أجيال  20/10/2009الثالثاء   1

  رام اهللا  عقوبة جزائية؟ أم جريمة بحق البشرية؟. اإلعدام  تلفزيون االستقالل  12/10/2009االثنين  2

  رام اهللا  عة وعالقتهما بحقوق اإلنسانفقر مدقع وبطالة مقن  تلفزيون االستقالل  17/10/2009السبت  3

  
  

  

   في نشاطات المؤسسات األخرىمشاركات المركز

  
  مكان عقد النشاط  اسم النشاط  المؤسسة الداعية  اليوم والتاريخ  الرقم



ورشة عمل لعرض تقرير مراجعة قانونية ألحكام   الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان   الثالثاء6/10/2009  1

  م القانونيالتعذيب في النظا

  مقر الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

مرصد العالم العربي للديمقراطية    الثالثاء6/10/2009  2

  واالنتخابات 

  قاعة بلدية البيرة  ورشة عمل حول االنتخابات التشريعية والرئاسية

اتحاد + مركز الديمقراطية وحقوق العاملين   السبت10/10/2009  3

  أمانمركز + النقابات المستقلة

  فندق الروكي  مؤتمر بمناسبة اليوم العالمي للعمل الالئق

مركز + مركز عالج ضحايا التعذيب    الثالثاء13/10/2009  4

  حريات

  جمعية الهالل األحمر الفلسطيني  تخريج ضباط من األجهزة األمنية

اركة حول واقع الشباب في عرض نتائج دراسة بالمش   جامعة بيرزيت-مركز دراسات التنمية   الثالثاء20/10/2009  5

  قطاع غزة

  مقر الجامعة

6  21/10/2009 

  األربعاء

  فندق الجراند بارك  مؤتمر ميثاق الشرق العسكري  مركز جنيف للرقابة الديمقراطية

  

  أخبار المركز في الصحف

  
  رقم الصفحة  اسم الجريدة  اليوم والتاريخ  عنوان الخبر  الرقم

  33  القدس   4/10/2009األحد   في حماية حقوق اإلنسانورشة حول دور المنظمات الدولية   1

خالل ورشة عمل عقدها مركز شمس التأكيد على الدور الفاعل للمنظمات التابعة لألمم   2

  المتحدة في حماية حقوق اإلنسان

  8  الحياة  4/10/2009األحد 

ون خالل ورشة عمل في نابلس نظمها مركز شمس الدعوة إلى تطوير آليات تطبيق قان  3

  حقوق اإلنسان ومالحقة مرتكبي االنتهاكات قضائيا

  10  األيام  4/10/2009األحد 

  13  القدس  10/2009 /5االثنين  ورشة عمل في نابلس تتناول اآلليات الدولية واإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان  4

س الدعوة إلى االبتعاد عن التلقين في التدري: خالل ورشة في طولكرم نظمها مركز شمس  5

  واللجوء للتعليم بالتفكير

  12  األيام  10/2009 /11األحد

  13  القدس  10/2009 /11األحد  ورشة عمل لمركز شمس حول التربية الديمقراطية لألطفال  6

التأكيد على : خالل ورشة عمل عقدها مركز حقوق اإلنسان والديمقراطية شمس في عالر  7

  سأهمية التربية الديمقراطية لألطفال في المدار

  7  الحياة  10/2009 /11األحد

  8  القدس  10/2009 /11األحد  اإلعالن عن الوثيقة التأسيسية التحاد المدافعين عن حقوق اإلنسان العرب  8

  15  القدس  17/10/2009السبت  ورشة عمل تدعو إلى إلغاء عقوبة اإلعدام من التشريعات الفلسطينية: نظمها مركز شمس  9

  11  القدس  10/2009 /19االثنين  بوضع الفقراء على سلم أولوياتهامركز شمس يطالب السلطة   10

  23  القدس  22/10/2009الخميس  لقاء في صيدا حول ثقافة التسامح  11

  11  القدس  24/10/2009السبت   في رمانة والسيلة الحارثية وجنين" شمس"ورشات عمل للمركز الفلسطيني و  12

  

  عنوان المركز

  2لمانية،عمارة راحة طرام اهللا ،خلف الممثلية األ

  0097022985254:تلفون

  009702298525: فاكس

 00972599525094: جوال    

  429 رام اهللا: ب.ص
 info@shams-pal.org   &    c_shams@hotmail.com:  البريد االلكتروني                                     

 :\\www.shams-pal.org http: الموقع االلكتروني                             
 


