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                                                                                                                                                         7/1/2010الخميس / رام اهللا

، في كلية فلسطين التقنية بمدينة رام اهللا،وقد تناولت الورشة          "دور المدونيين في نشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان       "عقد المركز ورشة عمل حول      * 
الم بديل في كافة أنحاء العالم وخاصة في الدول التي ما زالت تمارس الرقابة على اإلعالم،والتطـرق إلـى أنـواع المـدونات                       أهمية المدونات كإع  

والموضوعات التي ترتكز عليها،والى دور المدونيين في نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق اإلنسان،وأكد الحضور على أهميـة المـدونات فـي نقـل                      
شكيل الرأي العام في القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية،وطالبوا بضرورة تصحيح الكثير من المعلومات المغلوطـة               المعلومات وتراكمها وت  

  . التي تؤثر بشكل سلبي على المجتمع،و بضرورة تركيز المدونات على قضايا حقوق اإلنسان والدمقرطة

                                                                                                                                                              9/1/2010السبت /الخليل

 أهـم الحقـوق   الورشـة    في قرية إذنا بمحافظة الخليل ، تناولت      ،  "الحقوق والحريات الدينية في االتحاد األوروبي     "عقد المركز ورشة عمل حول      * 
 والتطـرق إلـى    ، األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية      ات االتفاقي والحريات الدينية التي يتمتع بها المواطن األوروبي والمسلم،والى       

بنـاء  سري  بحظر      ،والتطرق إلى االستفتاء السوي    وضمانات تنفيذها   الحقوق والحريات الدينية    المتعلقة بمجال  المواثيق والمعاهدات الدولية واإلقليمية   
حماية الحريـة الدينيـة والحقـوق       ضرورة  بوطالب الحضور    ،  وقضية الرسوم المسيئة وبعض القضايا الدينية التي أثارت غضب المسلمين          المآذن  

 أي خطوات عملية     سنها، أو  ىضرورة إعادة النظر في أي مواد تشريعية جر       وطالبوا ب . المعتقد ى المترتبة عل   في أوروبا  الفردية والجماعية للمسلمين  
   . تجاوز للحرية الدينيةىتم اتخاذها بما ينطوي عل

                                                                                                                                                            9/1/2010السبت / جنين

الجالية العربية في الـدنمرك     : دور الجاليات العربية في الدول األوروبية في نشر وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح           " ورشة عمل حول     عقد المركز * 

في قرية فقوعة بمحافظة جنين ، تناولت واقع الجاليات العربية في الدول األوروبية وخاصة في الدنمرك ما بين التوحد والقـرار الواحـد                       ،  "نموذجا
ثر وبين التشرذم والتشتت والضعف في عدم قدرتهم على صياغة موقف موحد والضغط به على صناع القرار في الدول األوروبيـة لـصالح                       والمؤ

والتطرق إلى الدور التي يمكن أن تلعبه تلك الجاليات في نشر وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح، وطالب الحضور بضرورة االتـصال                    .القضايا العربية 
مع الغرب والحوار وتقديم الصورة الحقيقية عن اإلسالم والمسلمين، وطالبوا بضرورة وجود خطط مستقبلية لدى الجاليات العربية تهـدف  والتواصل  

إلى رسم سياسات مبنية على ثقافة الحوار والتسامح لتأثير داخل المجتمعات األوروبية في حشد الدعم والتأييد لصالح القضايا العادلة وفضح سياسـة                      
  . سرائيل والتي تلقى دعما من قبل أوساط رسمية أوروبيةإ

                                                                                                                                                          14/1/2010الخميس / الخليل

جوهري في العالقات واالتصال     وتناولت الورشة التسامح كمفهوم قيمي و      ، في مدينة الخليل،   "التسامح وقبول اآلخر  "ول  عقد المركز ورشة عمل ح    *
 إلى التسامح الديني وأهميته في المجتمعات التي تمتاز بالتعددية الدينية والمذهبية، وأكد الحضور على               قباآلخر وأهميته كقيمة إنسانية راقية، والتطر     

 العربية واإلسالمية ال يوجد فيها عوائق تؤول دون التفاعل بروح التسامح بمفهومه الحديث الذي هو أوال وأخيرا يعني االعتراف بـاآلخر                      أن ثقافتنا 
وطالب الحضور بضرورة أن نبدأ بأنفسنا ونفتح بـاب التـسامح           .والتعايش معه على أساس أن للناس حقوق إنسانية متساوية حيث هم بشر ليس إال             

. ر مع محيطنا القريب عبر الحوار المباشر والمفتوح،وطالبوا بضرورة أن يعلو الحوار فوق كل تعصبات أو أية أفكار مسبقة علـى اآلخـر                      والحوا
  .وبضرورة مراجعة القيم والمفاهيم السابقة والمتوارثة للتأكد من صحتها وشرعيتها
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   21/1/2010الخميس 

، في مدينة نابلس، تناولت نظام الحكم في الدنمرك على امتداد عمره الذي يزيد عن ألف                "سي الدنمركي النظام السيا "عقد المركز ورشة عمل حول      *
الديمقراطية التي تتيحها الدانمرك    مدى  عام، واألجسام التي تنفذ الحكم، وكيفية الفصل بين السلطات، وتم تناول االنتخابات الدنمركية ومشروعيتها، و              

 الناجحة كمـا    ورشة الحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين وتم التطرق إلى أهمية االقتداء بتجارب اآلخرين من الدول             إلى مواطنيها، كما تضمنت ال    
 فـي ، حيث خرج الحضور     هي التجربة الدنمركية المميزة والتي يمكن االستفادة منها لتطوير نظام الحكم الفلسطيني وتجنب التداخل في الصالحيات               

 وأكد الحضور على أهمية عقد لقاءات اان أهمها االلتزام بمبدأ فصل السلطات وضرورة التعددية السياسية في أنظمة الحكم، كمالعديد من التوصيات ك
  .مشابهة تسهم في التعرف على تجارب اآلخرين واالستفادة منها

  
                                                                                                                                                           23/1/2010السبت /الخليل

، في بلدة حلحول بمحافظة الخليل ، وقد تناولت الورشة أهمية قمة كوبنهاغن كونها جـاءت                "قمة كوبنهاغن للمناخ   "عقد المركز ورشة عمل حول    * 
ئية التي أودت بحياة ماليين من البشر ، والى خطر الغازات المنبعثة  بسبب النشاطات الصناعية التي تقوم بها الدول بعد تزايد األخطار والكوارث البي

وأكد الحضور علـى    .المتقدمة وعلى رأسها غاز ثاني أكسيد الكربون،والتطرق إلى سبل التخلص من األخطار البيئية على الصعيد المحلي والعالمي                  
كما وطالبوا الدول الصناعية الكبرى بضرورة البحث عن        يلحق بالبشرية من جراء التغير المناخي الناتج عن انبعاث الغازات،           الخطر الذي يمكن أن     

طرق ووسائل جديدة للحد من مشاكل التلوث، وطالبوا بضرورة تنفيذ النتائج والتوصيات التي صدرت عن قمة كوبنهاغن ألهميتها في التقليـل مـن                       
  .دمار الكوني والكوارثال

                                                                                                                                                        26/1/2010الثالثاء / طولكرم

، في مدينة طولكرم،وقد تناولت الورشة أهميـة        "ار القدس عاصمة للدولة الفلسطينية    أهمية الموقف األوروبي اعتب   "عقد المركز ورشة عمل حول      *
القدس الدينية والتاريخية بالنسبة للفلسطينيين،والى موقف االتحاد األوروبي والمتمثل في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حـدود                    

 أن قضية الشرق األوسط وخاصة فلسطين ال زالت تحظى بمساحة واسعة من نشاط واهتمـام  ، ونوه الحضور على وعاصمتها القدس الشرقية  67ال
االتحاد األوروبي مشددين أيضا على ضرورة كسب التأييد والدعم المادي والمعنوي الهادف إلى دعم القضية الفلسطينية وبناء الدولـة وعاصـمتها                     

  .رائيل من اجل تطبيق قرارات الشرعية الدوليةوطالبوا بضرورة ممارسة المزيد من الضغط على إس.القدس
   

   27/1/2010األربعاء 

، في جامعة بيرزيت، تتحدث حول الحوار ودوره في تعزيز قيم التسامح وقبول األخر،     "الحوار والتواصل " تحت عنوان    دورة تدريبية  المركز   افتتح*
افية وعالمية حقوق اإلنسان، والدين والدولة، ونقد في الخاطـب الـسياسي العربـي              والدور المجتمعي للشبان إنطاقا من المواطنة، والخصوصية الثق       

الموجه إلى الغرب، والثقافة السياسية الفلسطينية ما لها وما عليها، وأوروبا وفلسطين ولعالقات السياسية، ودور مؤسسات المجتمع المدني فـي إدارة                     
 شهرين، بهدف إيصال فكرة معنى التحاور ولماذا هو يتحاور وماذا يكتسب إن تحاور، ومعنـى                ، وذلك في إطار ثماني لقاءات تمتد إلى مدة        األزمات

  .التسامح والفرق بينه وبين الخنوع، وفي التالي يكونوا رسل للفكرة، ويكونوا عناصر فاعلة في بناء المجتمع

  مجموعة من األعمال التطوعية

، الممول  "يال شباب يال صبايا   " وعية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية ضمن فعاليات مشروع         نظم المركز خالل الشهر مجموعة من األعمال التط       
والذي يضم مجموعة شبابية من الشباب الفلسطيني بالداخل والشباب الفلسطيني بالضفة وتم خالل األعمال التطوعية               "نسيج"من مبادرة التنمية الشبابية     

زينة في مداخل القرى والمناطق المستهدفة وبالشوارع والساحات العامة، حيث نفذ العمل التطـوعي األول               زراعة مجموعة من األشجار الحرجية وال     
                 .في منطقة السويطات بمدينة جنين والثاني في قرية بيت لقيا غرب مدينة رام اهللا والثالث في قرية دير استيا بمحافظة سلفيت

   
           جانب من األعمال التطوعية                           
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