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                                                                                                                                                     8/3/2010االثنين / نابلس

  نضاالتوقد تناولت الورشة بمدينة نابلس ،، "أي حقوق للمرأة  "لمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي بعنوانعقد المركز ورشة عمل *  

بالحقوق   أن يتمتعا ال يمكن لهالمرأة الفلسطينيةعلى أن  الحضور وأكد.أهم االنجازات التي حققتها المرأة على صعيد الحقوق والقوانينو ،المرأة 

بضرورة إنصاف المرأة والتدخل اإليجابي لصالحها عبر سن قوانين تكفل للمرأة  وطالبوا. من المجتمعات، طالما بقي االحتاللاوالحريات أسوة بغيره

 ة العالمية بتكريس العام الحالي كعام للمرأة الفلسطينية، بحيث الحركة النسويوطالب الحضور .حقها الطبيعي في المشاركة بكل نواحي الحياة

المرأة الفلسطينية في وجه ما يمارس ضدها من شتى  تخصص فعاليات وأنشطة المنظمات النسوية لهذا العام على حمل راية الدفاع عن حقوق

  . اإلنسانيةبكرامتها ضروب اإلذالل والمعاملة الحاطة

                                                                                                                                              10/3/2010 األربعاء /طولكرم

تناولت الورشة  وقد  ،مخيم نور شمس بمحافظة طولكرمفي ، "دور اإلعالم في تفعيل آليات الحكم الصالح  "عقد المركز ورشة عمل حول *  

والى الدور التفاعلي الذي يمكن أن يلعبه تطوره االقتصادي واالجتماعي، و  موارده، وتوجيه،ن المجتمعؤوشة  إدارالحكم الصالح ودوره فيمفهوم 

اهات البد من تعديلها  وأكد الحضور على  أن إعالمنا المحلي يسير في اتج.اإلعالم في تفعيل آليات الحكم الصالح،والى واقع اإلعالم الفلسطيني

وتصويبها على قاعدة االحتكام للقوانين واألنظمة المعمول بها والتي تحدد بوضوح الدور الذي يجب أن تلعبه وسائل اإلعالم في تقديم المعلومات 

ين واإلعالميين وحتى في والحقائق للجمهور باعتبارها تعمل من اجله وليس من اجل تضليله وخداعة،وطالبوا بضرورة فتح النقاش بين الصحافي

وبضرورة دعم فكرة إنشاء مجلس أعلى لإلعالم بمشاركة شخصيات  . في تفعيل آليات الحكم الصالحأوساط المجتمع حول دور وسائل اإلعالم

  .حقوقية ووطنية وأكاديمية

                                                                                                                                                          13/3/2010 سبتال/ جنين

 فـي    واقع التعذيب  تناولت  ،  جامعة العربية األمريكية في جنين    ال في   ، " في القانون الدولي اإلنساني    التعذيبمنع   "عقد المركز ورشة عمل حول      * 

المواثيق الدولية التي تحظر كافة أصناف التعذيب والمعاملة غير اإلنسانية والعقوبة القاسية والمهينة ، ومنهـا اإلعـالن                  ن الدولي اإلنساني ، و    القانو

القانونيـة  م واتفاقيات جنيف األولى والثانية، وتم مناقشة تعريف التعذيب في القانون الدولي، ومناقشة النصوص               1948العالمي لحقوق اإلنسان عام     

ضرورة العمل على احترام اإلنسان وكرامته ، والفصل بين السلطات وعدم وأوصى الحضور بالتي تحرم التعذيب وما هو مطبق على ارض الواقع،          

ـ  طنيرتكبون أعمال التعذيب ومحاكمتهم ، ويجب العمل على تثقيف المـوا          وبتقدم األشخاص الذين    ضرورة استقالل القضاء،    بالتداخل و  وقهم ين بحق

  . في حالة انتهكت تلك الحقوقومعرفة الجهات التي يتوجهون إليها

 

  21/3/2010األحد / رام اهللا
دور وزارة شؤون المرأة في      ، تناولت الكلية العصرية برام اهللا   في  ،  "سياسات الحكومة تجاه دعم وتمكين المرأة        "عقد المركز ورشة عمل حول      * 

والتطرق إلى أهـم    . ازات التي حققتها المرأة على صعيد التغيير في القوانين والتغيير المجتمعي تجاه النظرة للمرأة             ، واهم االنج  تعزيز مكانة المرأة  

وأكد الحضور على أن المرأة ليست بحاجة إلى تغيير فـي القـوانين   .االتفاقيات الدولية والمحلية التي وقعت عليها الحكومة بشأن دعم وتمكين المرأة   

  علـى أن هنـاك      من جانبهم أكد الحضور   .قط وإنما بحاجة أيضا إلى تغيير في ثقافة المجتمع التي تنظر لها بنظرة دونية عن الرجل               المجحفة بحقها ف  

.  المراكز المتقدمة التي تتوالها المـرأة      من النساء في  مؤشرات حقيقية وايجابية لصالح المرأة الفلسطينية فهناك وزيرات وقاضيات ومحافظة والعديد            

الحكومة الفلسطينية  وطالبوا. تهتم بقضايا المرأة العادلةاستحداث أقسام خاصة للدراسات النسوية في المؤسسات الحكومية والخاصة     وا بضرورة   وطالب

  . سن قوانين جديدة تلزم المجتمع إعطاء المرأة حقوقهابضرورة
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                                                                                                                                                     25/3/2010الخميس / سلفيت

 مفهـوم الحكـم    ، تناولـت     محافظة سلفيت في  ،  "دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مفاهيم الحكم الصالح        " عقد المركز ورشة عمل حول       *

والتطرق إلى اوجـة    .زيز مشاركة جميع فئات المجتمع ومؤسساته وأحزابه المختلفة بإدارة الحياة العامة وتوجيها            وأهميته كونه يعمل على تع     لصالحا

 االقتصادي واإلداري والسياسي والى الدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات المجتمـع المـدني فـي تعزيـز مفـاهيم الحكـم                        صالحالحكم ال 

المعاير السليمة لخلق نظـام حكـم        على خلق إجراءات وأساليب وقوانين تسمح بإتاحة المجال لهم بتحديد         العمل  وطالب الحضور بضرورة    .الصالح

لخلـق   والفقيرة في المجتمع عن طريق دورات تدربيه وتثقيفية تعرفهم باألساليب والعوامل صالح يؤكد لهم حقوقهم ويرعاها خاصة الفئات الضعيفة

 استقاللية المجتمع المدني وفعالية دوره فـي الحيـاة           على العملوطالبوا بضرورة   .من الديمقراطية والعدالة  نظام حكم صالح يعتمد على هامش كبير        

ايجابية تحقق المنفعة العامـة لجميـع فئـات     إدارة حكومية سليمة للموارد الطبيعية والبشرية عن طريق إدارة األموال العامة بطرق توفيروالعامة 

  .المجتمع
 

                                                                                                                                                       25/3/2010الخميس/ القدس

 بمحافظة القدس، وقد تناولت الورشة مفهـوم        العيزرية في   ،"ح وقبول اآلخر  أهمية الحوار في تعزيز ثقافة التسام     " عقد المركز ورشة عمل حول       *

، معتبرا أن كل فرد من المجتمع هو اآلخر وال بد أن تكون لغة الحـوار                إنسانية  الحوار والتسامح وآلياته موضحا أن لغة الحوار والتسامح هي لغة           

هذا اللقاء مطالبين بعقد لقاءات مماثلة يقوم عليها رجال الدين في سبيل تعزيـز ثقافـة               وأشار الحضور إلى أهمية مثل      . هي اللغة السائدة بين الجميع    

 تأصيل مبادئ الحوار في ةوضرور.الحوار والتسامح، وعقد ورشات للتوعية حول دور المرأة والتربية األسرية في تعزيز ثقافة التسامح وقبول اآلخر

  .رك الديانات الثالث في تحمل العبء األخالقي وقت األزماتمجتمعنا مع العمل على إطالق حملة تهدف إلى تشا

  

  جامعة بيرزيت–دورة تدريبية 

بهدف تعزيز ثقافة الحوار والتواصل بين فئات الشعب الفلسطيني بيرزيت، جامعة في " الحوار والتواصل" حولتدريبية ال ته المركز دورتواصل* 

 الحوار ودوره في تعزيز قيم  يدرب فيه العشرات من المدربين األكفاء على مواضيع يمتد إلى شهرين ببرنامج رسل ألفكار وثقافات، وذلكاوليكونو

 إنطاقا من المواطنة، والخصوصية الثقافية وعالمية حقوق اإلنسان، والدين والدولة، ونقد في الخاطب بالتسامح وقبول األخر، والدور المجتمعي للشبا

عالقات السياسية، ودور مؤسسات المجتمع لما لها وما عليها، وأوروبا وفلسطين ولوب، والثقافة السياسية الفلسطينية السياسي العربي الموجه إلى الغر

  . المدني في إدارة األزمات

  

  27/3/2010/السبت /الخليل 

 ودور  التسامح مفهومتعريف ورشةوقد تناولت ال ،الخليل في، " دور الشباب في نشر وتعزيز ثقافة التسامح "عقد المركز ورشة عمل حول * 

 دور الدولة في تعزيز المفهوم والى دور الشباب الفاعل ىوتم التطرق إلى دور األديان في نشر ثقافة التسامح، وال.المفهوم في تعزيز السلم العالمي

ة التسامح ال تعني التنازل والتخاذل وال تقاس وتم التوضيح خالل الورشة أن ثقاف.في تبني ونشر ثقافة التسامح التي دعت إليها األديان السماوية

 وطالب المشاركون في الورشة إلى قيادة مبادرة .بمقياس القوي والضعيف وإنما تعني قبول لآلخر حتى يسود الحوار والتفاهم على نقاط الخالف

سامح على كافة الفئات المجتمعية حتى ال يتم التعامل مع وبضرورة تعميم ثقافة الت.لتعزيز ثقافة التسامح والعمل على إدخالها إلى المناهج الدراسية

  .المفهوم من منظور سلبي



                                                        آذار الثامن من المركز فيفعاليات   

   في نشاطات المؤسسات األخرىمشاركات المركز                            

 الرقم المؤسسة الداعية موضوع النشاط مكان عقد النشاط اليوم التاريخ

 1 شبكة الشباب الفلسطيني تقييم أداء الشبكة شبكة الشباب الفلسطيني الخميس 4/3/2010

المراقبة على االنتخابات على الهيئة العامة  شبكة الشباب الفلسطيني السبت 13/3/2010

 لمؤسسة جهود

 2 مؤسسة جهود

 3  مؤسسة الدرب  تدريب على كتابة المشاريع  قاعة الهالل األحمر الفلسطيني السبت 13/3/2010

 4  مركز تطوير_Core Funding  NDC  قاعة الهالل األحمر الفلسطيني  االثنين 15/3/2010

المعهد الفلسطيني للسياسيات   التفاوض والسالم اإلقليمي  فندق المناع االثنين 15/3/2010

  واالستراتيجيات

5 

اجتماع حول المرحلة االنتقالية لبرنامج   قاعة الهالل األحمر الفلسطيني  االثنين 15/3/2010

  نسيــج

 6  مؤسسة نسيــج

                                                                                               
                                   أخبار المركز في الصحف

اسم   اليوم والتاريخ  عنوان الخبر  الرقم

  الجريدة

  رقم الصفحة

  17  األيام  10/3/2010األربعاء   مركز شمس ينظم زيارة لنزيالت مركز التأهيل واإلصالح في جنين  1

  22  القدس  12/3/2010الجمعة   اإلعالم في تعزيزهورشة عمل بمخيم نور شمس حول الحكم الرشيد ودور   2

  13  األيام  14/3/2010األحد   المطالبة بإشراك وسائل اإلعالم في جهود مكافحة الفساد: طولكرم  3

  8  الحياة  17/3/2010األربعاء   الدعوة لتطوير البنية القانونية الفلسطينية بما يتالءم مع المواثيق الدولية  4

  24  القدس  17/3/2010األربعاء    حول منع التعذيب في المواثيق الدوليةورشة عمل في جنين  5

  12  األيام  17/3/2010األربعاء   الدعوة إلى تطوير البنية القانونية الفلسطينية بما يتالءم والمواثيق الدولية المحرمة للتعذيب  6

  8  الحياة  21/3/2010األحد   شمس يعقد ورشة عمل في صوريف حول حرية الرأي والتعبير: الخليل  7

ورشة حول يوم المرأة العالمي في الكلية العصرية تكريم عامالت محافظة بيت لحم   8

  ومعرض بطولكرم

  9  القدس  25/3/2010الخميس 
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