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6/12/2009األحد /الخليل

، تاريخيـاً   من حيث عالقة الدين بالـسياسة      روبيالنظام السياسي لدول االتحاد األو     الخليل،وقد تناولت الورشة     بمحافظة  بلدة دورا  ،في"الدين والدولة في أوروبا    "عقد المركز ورشة عمل حول    *

 ركيزة من الركائز األساسية يعتبر   تنظيم العالقة بين الدين والدولة    واعتبر الحضور أن     .القائمة على دستور ديمقراطي يحترم الكرامة اإلنسانية       مفهوم دولة القانون العلمانية   كما تناولت الورشة    

 بأوروبـا والعربـي  ضرورة أن يكون الوجود اإلسـالمي     وأكدوا على   . المشاركة السياسية للمسلمين بأوروبا   ضرورة  ب أوصى الحضور وفي نهاية الورشة     .  ةطي الديمقرا مالتي يقوم عليها النظ   

  . ،لمصلحة العرب

 7/12/2009االثنين /نابلس

حقوق اإلنسان الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام،  للمدافعين عن مية اإلعالن العالمي، تناولت أه"اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق اإلنسان" عقد المركز ورشة عمل حول 

توعية في مفاهيم حقوق ال  بأهمية أوصى الحضور،وفي نهاية  اللقاء االحتالل اإلسرائيلي التي يمارسها الحقوق ، كما وشملت الحديث حول االنتهاكات يةوتناولت تعريف المشاركين بأهم

  . كما طالبو بتنسيق وتوحيد الجهودان ،اإلنس

9/12/2009األربعاء /جنين

أهميـة في مدينة جنين،وقد تناولـت الورشـة    بمناسبة الذكرى الواحد والستين لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ،"اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان دالالت وعبر"عقد المركز ورشة عمل حول   *

 عام على61والى أهم الدالالت والعبر التي يمكن استخالصها بعد مرور          ،تنص على احترام حقوق اإلنسان والى دور األمم المتحدة في نشر وصون قيم حقوق اإلنسان              اإلعالن واهم مواده التي     

ـ سيما في المدارس والمعاهد التعليمية األخرى،       أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، وال       "الدول والشعوب كافة أن تدعو لنص اإلعالن و        وطالب الحضور    .اإلعالن صدور ضرورةوب

  .االعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء األسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة على أساس الحرية والعدل والسالم في العالم

10/12/2009الخميس / رام اهللا
من مختلف محافظات الضفة" اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واليوم العالمي للمدافعين عن حقوق اإلنسان"هيرية حاشدة بمناسبة  المركز على دوار المنارة بمدينة رام اهللا وقفة جماعقد

 رفع مجموعة من اليافطات التي تخللهاشارك فيها أكاديميين ونشطاء في مجال حقوق اإلنسان ومن مؤسسات المجتمع المدني والطلبة الجامعيين والتي ) 48عرب ال(والداخل الفلسطيني المحتل 

ت  وأكد".يوميا على مستوى الشعب الفلسطيني  لجهة تعزيز واحترام قدسية الحياة والكرامة اإلنسانية الغائبة والمنتهكةاإلنسان العالمي لحقوق  اليومإليهاالقيم السامية التي يرمز " على تؤكد

المي لحقوق العباإلعالن  التزمالجماهير على أن الشعب الفلسطيني الحصار بضرورة رفع و  .الفلسطيني  التمييز ضد الشعبأشكال افة كبإلغاء وطالبواوكان مساهما فعاال في صياغته  اإلنسان 

  تطبيق مبادئ أهميةىأيضا عل واأكدو. وكرامة الفلسطينيين جولدستون وفرض العقوبات على إسرائيل ووقف انتهاك حقوقر اإلسرائيلي المفروض على الفلسطينيين وبتطبيق توصيات تقري

.1948عالن العالمي لحقوق اإلنسان وهذه المبادرة جاءت بمثابة إيصال صوتنا  كمواطنيين عن االنتهاكات المتكررة لالحتالل اإلسرائيلي لحقوقنا كفلسطينيين منذ العام  اإل

 12/12/2009السبت سلفيت 

 تخلل الورشة توضيح لماهية وقد في قرية دير ستيا في محافظة سلفيت، هدفت الورشة إلى تهيئة الشباب لعقد لقاء مع صانع قرار، "بابالمشاركة السياسية للش"عقد المركز ورشة عمل حول 

 وتوضيح ل المشاركة السياسية للشبابمع طرح عملي لمراح مواصفات المواطن الصالحمع توضيح حقوق المواطن والواجبات المترتبة عليه ومن ثم تم التطرق إلى العالقة بين المواطن والدولة 

.مع صناع القرار ، وخرج الشباب بتوصيات لعقد لقاءات المفاهيم لكل مرحلة، ومن ثم تم تطبيق عملي لمراحل المشاركة السياسية لعدة قضايا  من قبل المشاركين

   14/12/2009االثنين /طوباس 

نتيجة تمويله القوي  القضية الفلسطينية  علىالسياسة الخارجية لالتحاد األوروبي  مدى تأثير طوباس، تناولتمدينة في ،"األوروبيالسياسة الخارجية لالتحاد "عقد المركز ورشة عمل حول 

 بر قدر ممكن من الدعم السياسي واالقتصاديكمن ا وما يجب على الفلسطينيين فعله لالستفادة ، وشملت الورشةمكانية قيام دولة فلسطينيةإفي دعم  والدور الذي يلعبه االتحاد ،لسلطة الفلسطينيةل

 الكفاءات الستثمار  البعيد المدىالتخطيط الجيدو  وضع خطط تنموية على الصعيد السياسي واالقتصادي المشاركون بضرورةأوصى و واالستراتيجيات التي يجب إتباعها حيال ذلك، ،االوروبي
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الضغط والمناصرة والتفاوض والحوار للمساهة بكل ما يخدم أساليب واشارو انهم بحاجة للتوعية في  ، السياسة الخارجية لالتحاد األوروبيحولتوعوية بعقد لقاءات اخرى  وطالب، كما الفلسطينية

.القضية والوصول الى دولة فلسطينية مستقلة

15/12/2009الثالثاء /القدس

لغة  وقد تناولت الورشة مفهوم الحوار والتسامح وآلياته موضحا ان ، في قرية بيت عنان بمحافظة القدس،"بول اآلخرأهمية الحوار في تعزيز ثقافة التسامح وق"عقد المركز ورشة عمل حول 

ياتنا اليومية، معتبرا ان  نزوال الى ان لغة الحوار والتسامح هي لغة نتناولها بشكل شبه مستمر في ح،أن الدين اإلسالمي يستوعب باقي األديان وال يرفضهاوالحوار والتسامح هي لغة ربانية ، 

وأشار الحضور إلى أهمية مثل هذا اللقاء مطالبين بعقد لقاءات مماثلة يقوم عليها رجال الدين في سبيل . كل فرد من المجتمع هو االخر وال بد ان تكون لغة الحوار هي اللغة السائدة بين الجميع

 تأصيل مبادئ الحوار في مجتمعنا مع العمل على إطالق ةوضرور.ر المرأة والتربية األسرية في تعزيز ثقافة التسامح وقبول اآلخرتعزيز ثقافة الحوار والتسامح، وعقد ورشات للتوعية حول دو

.حملة تهدف إلى تشارك الديانات الثالث في تحمل العبء األخالقي وقت األزمات

17/12/2009الخميس /الخليل

 نـشاطها دورهـا و  فئة لهـا   إلىمفهوم الشباب باعتباره يشير      الخليل،وقد تناولت الورشة     بمحافظة  بلدة صوريف  ،في"دور الشباب في أحداث التغيير المجتمعي     "عقد المركز ورشة عمل حول      *

وأوصى . إلى دور الشباب الفاعل في إحداث التغيير المجتمعيالمعتاد، وتم التطرق والى عملية التغير التي تؤدي إلى خلق واقع جديد يختلف عن الوضع المعاصرة  بناء المجتمعاتفيوفاعليتها 

وبـضرورة تطـوير الطاقـات. تعزيز روح المبادرة لدى الشباب، وإطالق الطاقات للمنافسة الشريفة في اإلبداع واالبتكار، من خالل الحوافز المعنوية والمكافآت التشجيعية                  الحضور بضرورة 

ـ وطـالبوا   .ة لدى الشباب في مختلف وشتى الميادين العملية والعلمية والفنية وغيرها، وتبنيها وإعطاءها فرصتها الكاملة لكي تعطي وتبدع وتطور                  اإلبداعية والمواهب والملكات الكامن    ضرورةب

عة المشاركة في المؤسسات الـشبابية وبرامجهـا اإلرشـادية والمشاركة في رسم مستقبلهم، والعمل على زيادة رق        االختيار والمؤسسات لتمكينهم من     االجتماعيينمرافقة الشباب من قبل الفاعلين      

  . مستقبلهم والعمل على تبني مبادراتهماختياروتفعيل مشاركة الشباب في 
19/12/2009السبت /طولكرم

 خصوصية العالقـة التـي تجمـع مـسلميولت الورشة ،وقد تنا طولكرممدينة  ب  قرية كفر جمال   ،في"دور مسيحيي فلسطين كجسر للحوار بين الشرق والغرب       " حولعقد المركز ورشة عمل     *

ومسيحيي فلسطين المبنية على احترام اآلخر،والى دور مسيحيي فلسطين في الدفاع عن القضية الفلسطينية  وما قدموه من تضحيات في سبيل التحرر من االحتالل وتم التطرق إلى أهمية فلسطين

وطالب الحضور بضرورة عقـد.سماوية، وإلى الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه مسيحيي فلسطين في كسب التأييد الغربي لصالح القضية الفلسطينية                بالنسبة للغرب على اعتبار أنها مهد األديان ال       

الثقافي والعرقـي والـسياسي-االجتماعي يج المسيحيون هم جزء ال يتجزأ من النسأن علىوأكدوا .لقاءات تجمع مسيحيي ومسلمي فلسطين من اجل االتفاق على آلية مشتركة للتعامل مع الغرب

   .التي تسهل المخاطبة والتبادلو فيما بينهمالمشتركة  .بفعل الجذور الدينيةوأكدوا على دور مسيحيي فلسطين كجسر للحوار بين الشرق والغرب وذلك .لوطنهم

 مجموعة عمل حول تعزيز سيادة القانون12تنفيذ

 في محافظات  "مشروع تعزيز سيادة القانون في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية" الديمقراطية على القوات المسلحة،مجموعة من الفعاليات ضمن للرقابة" جنيف"عقد المركز ومركز  

مجموعات عمل منفصلة تم رجو تحقيقها وسلسلة اجتماعات مع المحافظين في المحافظات المستهدفة لشرح المشروع واألهداف المتضمنت الفعاليات )  رام اهللا- نابلس- الخليل- جنين (

عقدها مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والعاملين في قطاع األمن وممثلي المؤسسات النسوية ومجموعة من اإلعالميين ومجموعة من ممثلي العشائر ورجال اإلصالح  تهدف هذه 

واالرتقاء بمستوى  مدني من اجل تعزيز العالقة ما بين المواطن ورجل األمن وتعزيز الفهم المتبادل ما بين الطرفينالمجموعات إلى فتح قنوات الحوار ما بين األجهزة األمنية والمجتمع ال

.الخدمة األمنية المقدمة للمواطن

 حلقة نقاش حول سيادة القانون 15تنفيذ 

حيث قام مجموعة من الشباب المشاركين بالمشروع بإدارة حلقات النقاش حول أهمية لقانون شباب من أجل سيادة ا حلقة نقاش في محافظة قلقيلية ضمن فعاليات مشروع 15تم تنفيذ 

سيادة القانون والتعريف بعمل المحاكم وأقسامها والتطور الحاصل على عمل جهاز القضاء واإلشكاليات التي تواجه المواطنين حلقات النقاش ساهمت بشكل واضح في كسر حاجز الخوف 

ور لدى من مواجهة الجمه g] الشباب وساهمت في تعزيز الصفات القيادية لديهم  وأكد المشاركون في حلقات النقاش على أهمية تنظيم أنشطة توعوية حول سيادة القانون تستهدف المدارس
  . من أجل تعزيز مفاهيم سيادة القانون لدى الجيل الجديد وضرورة العمل على تطوير آليات  التبليغ في المحاكم 

 
 
 

  في نشاطات المؤسسات األخرىاركات المركزمش

 

  مكان عقد النشاط  اسم النشاط  المؤسسة الداعية  اليوم والتاريخ الرقم
  رام اهللا/فندق البست أيسترن  مؤتمر التحالف  اإلعدامالتحالف الفلسطيني لمناهضة عقوبة   2009- 16-12  1

  رام اهللا/ي الفلسطين األحمرل الهالعيةجم  غزة اإلنسان  سوا كل النساء معا اليوم وغدا  2009- 16-12 2

 
 
 
 



 
 
 

 نشاطات المرآز اإلعالمية
 

  مكان عقد اللقاء  اسم المؤسسة اإلعالمية  اليوم والتاريخ  عنوان النشاط  الرقم

  رام اهللا  شبكة معا اإلذاعية  2009- 2- 9االثنين    لحقوق اإلنسانلقاء حول فعاليات ذكرى اإلعالن العالمي  1

  رام اهللا  تلفزيون فلسطين  2009- 12- 10الثالثاء  الن العالمي لحقوق اإلنسانلقاء حول ذكرى اإلع  2

  رام اهللا  تلفزيون القدس التربوي  2009- 12- 10الثالثاء   لحقوق اإلنسان العالمياليومذكرى في   3

  جنين  تلفزيون فرح  2009- 12- 12الخميس    حرية األديانمنوموقف المواثيق الدولية . قرار سويسرا بشان نشر استفتاء بمنع بناء المآذن  4

  نابلس  تلفزيون نابلس  2009- 12- 9االثنين   ق اإلنسان في األراضي الفلسطينيةالمدافعون عن حقو  5

  رام اهللا  تلفزيون فلسطين  30/12/2009األربعاء   المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية  6

 
 
 
 

 عنوان المركز

2ة طرام اهللا ،خلف الممثلية األلمانية،عمارة راح  

0097022985254:تلفون  

009702298525: فاكس  

00972599525094: جوال    

429 رام اهللا: ب.ص  
                              http://www.shams-pal.org : الموقع االلكتروني   

      info@shams-pal.org   &    c_shams@hotmail.com :  البريد االلكتروني               


