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شروع مدة   وقد استمر الم    في فندق الروكي بمدينة رام اهللا      اإلنسان مشروع تعزيز دور الواعظات في نشر مفاهيم حقوق          "شمس"عقد مركز   

 بـشار   واألستاذ احمد زكي    واإلعالمي األوقاف متواصلة حيث افتتح المشروع كل من الشيخ خميس عابدة وكيل مساعد في وزارة               أيام أربعة
نشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان للواعظات ، والعمل على إشـراكهن     إلىالديك عضو الهيئة االستشارية لمركز شمس حيث يهدف المشروع          

والعمل على االرتقاء   " القتل على خلفية ما يسمى شرف العائلة وسفاح القربى          " عية بحقوق المرأة وخاصة ما يتعلق بخطورة ظواهر         في التو 
مـن اجـل    ) الواعظات( المشروع الخاصة بتعليم حقوق اإلنسان للعامالت في مجال الوعظ الديني            أهدف حصرتوقد  . بمستوى وعي النساء  

والتـرويج لحقـوق   .بحيث يؤثر ذلك باإليجاب على مستوى  اللقاءات التي يقمن بإعطائها والتزامها بحقوق اإلنسان       االرتقاء بمستوى وعيهن    
المرأة عبر تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان والتسامح في المجتمع الفلسطيني وإبراز أهمية إشراك المرأة في مناصرة المـرأة المعنفـة مـسلوبة                      

وإبراز مدى جدية وخطورة ما تتعرض له المرأة من انتهاك لحقوقهـا            .ناء مجتمع سوي يحترم جميع أفراده     وتفعيل دور المرأة في ب    , الحقوق
  .في المجتمع الفلسطيني" شرف العائلة وسفاح القربى "وإثارة حوار جدي حول قضايا القتل على خلفية ما يسمى .
 

  2011-3-7الخميس 

مس ورشة عمل حول كيفية التداول السلمي لسلطة وكيفية تعزيز هذا المفهوم بين أوساط أ"شمس" والديمقراطية "اإلنسان"عقد مركز حقوق 

 حضرها عدد من المهتمين ولفت الدكتور عطية جوابرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس في مداخلته أمام المشاركين الشباب الفلسطيني
 الجميع بل أنها تطبيق على ارض الواقع بتداولها الديمقراطية ليس فقط شعارات في الورشة التي نظمت في جامعة القدس أبو ديس أن مفهوم

لتشارك بطريقة حضارية وسلمية بعيدة عن القتل أو النزاعات بين األحزاب السياسية في تداول السلطة مؤكدا في نفس السياق أن الطرق الغير 
قباه وهو ما نشاهده في الكثير من الدول العربية كمصر وتونس وليبيا التي حضارية في اخذ السلطة عنوة عن الشعب تولد انفجار ال يحمد ع

ورأى المحاضر أن هشاشة الديمقراطية داخل .أشعلت فيها ثورة الشعب فتيلها مطالبة بتغير سياسة الحكم القمعية داخل المجتمعات العربية 
ير هذا المفهوم في دول العالم الثالث من اجل مصالح عديدة تسعى إلى المجتمعات العربية تعود إلى المؤثرات الخارجية التي تسعى إلى تمر

أخذها من داخل هذه المجتمعات من خالل انتقاء ما تراه مناسبا من هذا المصطلح الذي يتوافق مع مصالحها وقد أكد المشاركون في نهاية 
 أهمية مؤسسات المجتمع المدني الفاعل في تطوير وتعزيز الورشة على أهمية الديمقراطية وأهمية عنصر الشباب في تدعيمها مؤكدين على

 .الديمقراطية 

  
  2011-3-8الخميس 

 
 حيث افتتح    ورشة عمل بعنوان دور اإلعالم في تفعيل ونشر ثقافة الحكم الصالح في الكلية العصرية في مدينة رام اهللا                  "شمس" زعقد مرك    

ء الكلية العصرية الجامعية والذي بدوره رحب بمركز شمس وقدم شكره له على ما يقوم               الورشة الدكتور حسين ألشيوخي رئيس مجلس األمنا      
به من جهود حثيثة من اجل نشر التوعية داخل المجتمع الفلسطيني متمثال برئيسه الدكتور عمر رحال وقد تطرق في حديثه عن مفهوم الحكم                       

 األساسية في  تدعيم الحكم الصالح يؤدي إلى متاهات قد تسقط نظـام الحكـم                الصالح داخل المجتمع مؤكدا على أن عدم إتباع االستراتيجيات        
مستشهدا بذلك ما قام به الشعب المصري تجاه الرئيس المخلوع حسني مبارك بسبب عدم استخدامه للحكم بالطرق السليمة التي تلبـي كافـة                       

 من حقائق كانت تجرى علـى       قاط هذا الحكم من خالل ما نقلته      احتياجات المجتمع وضمن هذا اإلطار لعبت وسائل اإلعالم دورا مهما في إس           
 بدوره أيضا رحب بمركز يمن جهة أخرى  باشر الدكتور سعادة الخطيب عميد الكلية العصرية محاضرته مع الحضور الذ. المصريةالساحة  
 وسيد الجميع دون استثناء مشددا على أهميـة         وقد تناول أهمية الحكم الصالح في المجتمع مشددا على أن القانون مرجعية مهمة للجميع             .شمس

توفير وتحقيق حاجات الجمهور والمساواة بين فئات المجتمع من خالل القوانين وتطبيقها بشكل الصحيح وتحفيز المشاركة في عمليـة صـنع                
 التنفيذية أو التشريعية أو القـضائية        في الفصل المتوازن بين السلطات الثالث سواء       ةالقرار وحرية الرأي والتعبير واتخاذ اإلجراءات الالزم      

  وتحديد مهام كل منها ضمن إطار القوانين الذي بدوره يمنع الفساد والمحسوبية داخل المجتمع 
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 2011-3-21االثنين 

  
 ة بيت لحممركز شمس مخيما شبابيا بعنوان مخيم حقوق اإلنسان الشبابي لمدة أربعة أيام وذلك في منتجع مراد السياحي بمدين عقد   

ويأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة التي يسعى من خاللها المركز لتعزيز قيم حقوق اإلنسان والديمقراطية لدى الشباب الفلسطيني حيث 
استضاف المخيم عددا من القيادات الفكرية وسياسية والمجتمعية لكي يشكل حلقة وصل بينهم وبين فئة الشباب الفلسطيني وقد استضاف عددا 

 حنا الشباب التحلي عطا اهللاوقد طالب المطران  القيادات الفلسطينية من اجل تشكيل حلقة تواصل بين صناع القرار والشباب الفلسطيني من
 أمل المستقبل ففي استقامتكم وأخالقكم وقيمكم إنكم: " أي تغيير نحو األفضل ، وقالإلحداثباالستقامة ألن االستقامة هي شرط أساسي 

من جهة أخرى أكدت ليلى غنام محافظ مدينة رام   من احل هذا الوطن وقضيته العادلةوبتكم يمكنكم ان تقوموا بأشياء كثيرة وتمسككم بعر
 أن الشباب الفلسطيني يمتلك إرثًا عظيًما من التضحية والعطاء عبر كافة مراحل النضال الفلسطيني، الفتة إلى أن طاقات الشباب ال بد والبيرة

وفي سياق أخر  أكد ناصيف  ثمارها في بناء مجتمع يقوم على الديمقراطية والمشاركة وحرية الرأي وعلى المبادرات التطوعيةمن أن يتم است
المعلم مدير المركز الفلسطيني لسالم وديمقراطية أن المجتمع الفلسطيني يتضمن العديد من األحزاب الفلسطينية ذات الباع الطويل في النضال 

 ابو ليلى يصوقد تحدث ق.ذه األحزاب تغيب دور الشباب في صنع القرار وفي القيام بأنشطتهم المتنوعة داخل هذه األحزابالفلسطيني لكن ه
الفلسطينية عن دور الشباب العربي  وقال بأنهم أشعلوا ثورات متتابعة ال تتوقف والتي يهدف جلها إلى التغير واإلصالح مؤكدا على أن 

غيان أنظمة دكتاتورية تقمع الحريات وال تحترم حقوق اإلنسان حيث كانت أنظمة فاسدة غير أنها أنظمة قمعية الشعوب العربية عانت من ط
 من جهته أكد عبد تهدف إلى تفكيك شريحة الشباب الثوري الذي يسعى إلى وضع الحريات على سلم األولويات داخل المجتمعات العربية

لفتاح حمايل محافظ بيت لحم على أن الثورات العربية التي حدثت على الساحة العربية كانت مفاجئة لكافة الشعوب العربية وكانت تتميز ا
  بسرعة في انتقالها من مكان ألخر

  
  2011-3-12السبت 

 
 أهمية حقوق اإلنسان و تاريخه موضوع  ورشة عمل في قرية مزارع النوباني حول"شمس"مركز حقوق اإلنسان و ديمقراطية   عقد     

 عن طريق عدة نشاطات نظمها المدرب رامي مسعد عن تاريخ نشأة حقوق اإلنسان، و أكد المدرب رامي عن أهمية وحدة مواد حقوق اإلنسان

من الوثائق التي جسدت د  هناك العديأن تتبلور منذ القرن الثامن عشر حتى وقتنا هذا حيث اإلنسان حقوق بدأت حيث األخرفكل منها يكمل 
  اإلنسان منذ القدم بدء من وثيقة الفضلين في مكة وصحيفة المدينة والتي تبرز الدور الحضاري العربي في تطوير فكرة حقوق اإلنسان حقوق

 اإلنسان العالمي لحقوق عالنباإل وانتهاء اإلنسان إلى وثيقة العهد العظيم الماجناكارتا والقيمة العالية لحقوق اإلشارةمن  ومن ثم ال بد تباعاً
 حقوقه الكاملة اإلنسانن ضم صون هذا الحق لكي يأهمية مؤكدا في النفس السياق على اإلنسانالدولية المتعلقة بحقوق  والعديد من المواثيق
 اإلعالن أكددي عليها حيث  التعأو وعدم اختراقها اإلنسان في وقتنا هذا لدفاع عن حقوق األساسيفالقوانين هي العنصر  دون التعدي عليها
 وحرياتهم الشخصية أرائهم ومتساوين في الكرامة وكافة الحقوق وحقهم في التعبير عن أحرار على ان جميع الناس اإلنسان العالمي لحقوق

ين أن يتناقشوا في حقوق  في نهاية ورشة العمل تم فتح باب المجال على المشاركاألفواهبحرية وسالمة بعيدا عن القمع وتكميم  بالحياةوتمتعهم 
تكلموا عن حقوق المرأة، و دور الشباب، و كيف يمكنهم أن يكونوا أكثر فعالية في المشاركة السياسية و االجتماعية و  اإلنسان حيث
  االقتصادية

  
  أخبار المركز في الصحف

  
  رقمال  عنوان الخبر                             الجريدة  الصفحة   اليوم   التاريخ 

 .1  الشبابياإلنسان المشاركة في مخيم حقوق إعالن  األيام 4 االثنين 28-2-2011

 .2  الشبابياإلنسان المشاركة في مخيم حقوق إعالن  القدس 15  األربعاء 2-3-2011

 القدس 41  األربعاء 2-3-2011
 أهم مشاركة المرأة في الحياة السياسية من أن خالل ورشة عمل عقدها شمس التأكيد على

 .3  عناصر العملية الديمقراطية في المجتمع

 األيام 7  األحد 6-3-2011
 أهم مشاركة المرأة في الحياة السياسية من أنخالل ورشة عمل عقدها شمس التأكيد على 

 عناصر العملية الديمقراطية في المجتمع
4. 

 الحياة 9  االثنين 7-3-2011
 أهم مشاركة المرأة في الحياة السياسية من أنخالل ورشة عمل عقدها شمس التأكيد على 

 عناصر العملية الديمقراطية في المجتمع
5. 

 .6  م الصالح يعقدها مركز شمس بنشر ثقافة الحكاإلعالمورشة عمل في رام اهللا حول دور  الحياة 12  األحد 6-3-2011

 .7  صعبة في ندوة عن واقع ديوان الفتوى والتشريعأسئلة الحياة 9  األربعاء 9-3-2011

 .8   تحويل ديوان الفتوى والتشريع لهيئة مستقلة لتكريس المهنية والحيادية في عملهإلىالدعوة  األيام 8 الخميس 10-3-2011

 .9 الرئيس يحترم القانون ويصر على ألعوريخالل ورشة عمل عقدها مركز شمس المستشار  القدس 4 ألحدا 13-3-2011



  تطبيقه
 .10   في نشر ثقافة الحكم الصالحاإلعالمورشة عمل تناقش دور  األيام 9 الجمعة 11-3-2011

10-3-2011 
  الخميس

 .11 لصالح في نشر ثقافة الحكم ااإلعالمورشة عمل تناقش دور   الحياة 9

 .12  والتعبيرالرأي حرية حولهمركز شمس يعقد ورشة عمل  الحياة 9  الخميس 10-3-2011

 .13  دكتور غنام تناقش مذكرة تفاهم لتعزيز برنامج سيادة القانون القدس 11  الجمعة 25-2-2011

 الحياة 10  االثنين 14-3-2011
 وتطلعه على ألمانيا تستقبل وفدا شبابيا ناقشت مذكرة تفاهم لتعزيز برنامج سيادة القانون غنام

 .14  اإلسرائيليةاالنتهاكات 

 وتطلعه على ألمانياناقشت مذكرة تفاهم لتعزيز برنامج سيادة القانون غنام تستقبل وفدا شبابيا   ألياما 4 االثنين 14-3-2011
 اإلسرائيليةاالنتهاكات 

15. 

 .16  العمل التطوعي تراجع بعد تراجع مفهوم المواطنةمدير شمس عمر رحال  القدس 12 االثنين 14-3-2011

 .17   تحالف الدفاع عن حرية التعبير توافق على انضمام مؤسسات جديدة لهاايرسكرتا القدس 11 السبت 19-3-2011

 القدس 13 الثالثاء 22-3-2011
تضحية  عظيما من الأرثا الشبابي غنام شبابنا يمتلكون اإلنسانخالل زيارتها لمخيم حقوق 

 .18  ويشكلون نموذجا للعالم

 .19  غنام تكرم المسنات في الجمعية االنطوانية في بيت لحم الحياة 12  األربعاء 23-3-2011

 .20  األزل في الصراعات منذ األولىخالل ورشة عمل نظمها مركز شمس النساء هن الضحية  القدس 38  األربعاء 23-3-2011
 

  مشاركات مركز شمس اإلعالمية

  وإذاعيةمقابالت تلفزيونية   
  

 الرقم المؤسسة الداعية موضوع النشاط مكان عقد النشاط اليوم التاريخ
 .1  تلفزيون وطن  حول العمل التطوعي والشباب  استديو تلفزيون وطن  األربعاء 16-3-2011

  .2  نساء أف أم  حول االستثمار االقتصادي لنساء  عبر الهاتف  األربعاء 16-3-201

    الخميس 17-3-2011
  عبر الهاتف

  .3  نساء أف أم  تمكين المرأة اقتصاديا

  مشاركات شمس مع المؤسسات األخرى                                         
  

مكان عقد النشاط   اليوم التاريخ  الرقم المؤسسة الداعية موضوع النشاط

قاعة الهالل   االثنين 4-3-2011

  األحمر

 .1  محكمة الجمارك البدائية واالستئنافية  دالة الناجزةالقضاء المتخصص ضمان للع

  .2  واألماناالئتالف من اجل النزاهة   حماية المال العام ومحاسبة الفاسدين   أمانمقر   الثالثاء 15-3-2011
مقر مؤسسة   الثالثاء 15-3-2011

  أرواد

  .3  أروادمؤسسة    الرأيحول عمليات استطالع 

 وسيادة اإلنسانالجتماع السنوي للجنة الفرعية لحقوق ا  بيت لحم  الخميس 31-3-2011

  القانون 

 .4  وزارة العدل

 
  

  عنوان المركز
  2رام اهللا ،خلف الممثلية األلمانية،عمارة راحة ط

  0097022985254:تلفون
  009702298525: فاكس

 00972599525094: جوال    
  429 رام اهللا: ب.ص
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