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 م 2016_ 3_2الموافق  األربعاءيوم 

 

 اليات""  ص11:30عند الساعة  حول عمل ندوة" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز نظم

 مدينة في  المدبسة -شيبرد فندق في"  المدنية الرقابة تفعيل خالل من القانون وسيادة للعدالة الوصول

 من مجموعة أيضا وبحضور لحم بيت لمدينة التابعة والبلديات المجالس في عضو 40 من ألكثر  لحم بيت

  وتناولت الندوة المحاور التالية  : المخيمات لجان عن وممثلين العسكريين المتقاعدين

 

وتعزيز آليات الشكاوى والوصول إلى العدالة آلليات الكفيلة لتعزيز ا

 سيادة القانون

 .آليات الشكاوى والوصول إلى العدالةتعزيز  دور وسائل االعالم في

لعالقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة األمنية ا

 .والشرطية 

 تعقيب على المداخالت.

 

 التوصيات 

 يكون ان وضرورة ، الناس واولويات احتياجات تتناول جديدة وتشريعات الجديد العصر روح مع القوانين موائمة

 تشكيل واقتراح العشائريين القضاة لكافة مرجعية لتكون المحافظات بقية على لتعمم شرف وثيقة هناك

 لقاءات في للحديث اعالم ووسائل قانون ورجال المجتمعية المؤسسات ومن اصالح رجال تضم تنسيق لجنة

 . عليها للعمل العشائر موضوع لبحث اليات لتشكيل العشائر مع العمل وبتركيز أخرى

  



 
 

 : م 2016_ 3_2الموافق  األربعاءيوم 

 

 والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز نظم

 م1:00عند الساعة  حول  عمل ورشة" شمس"

 بالتعاون"  المجتمعي العمل في الشباب دور"" 

 فندق في NED للديمقراطية الوطني الصندوق مع

 من ألكثر  لحم بيت مدينة في  المدبسة -شيبرد

 القدس وجامعة الخليل جامعة من مشارك 19

 المؤسسات  من وبحضور لحم بيت وجامعة

 دور  العمل  ورشة تخلل حيث  النسوية

 والسياسات والشباب المرأة يخص بما المحافظة

 والمرأة الشباب ادماج في المتبعة والمدخالت

 في عملية صنع القرار .

 

  

 

  حميد وفاء  األستاذة من المشاركين :

 بالجميع رحبت المرأة لشؤون المحافظ مستشار

 المرأة يخص بما المحافظة دور على وأكدت

 في المتبعة والمدخالت والسياسات والشباب

 ودمج القرار صنع عملية في المرأة الشباب ادماج

 قامت و هذا والتنفيذي العملي بالواقع الشباب

 ووضع جديدة هيكلية دراسة بعمل المحافظة

 مرفق للخريجين مخصص برنامج و التحديثات

 عدد حيث من العمل وزارة من بإحصاءات

  منهم العمل عن العاطلين وعدد سنويا الخريجين

 .  النقاش خالل ومن

 التوصيات

 المشاركين خرج  العمل ورشة خالل ومن

 الثقافة تعزيز يجب  أوال التوصيات  من  بمجموعة

 ربط وأيضا. فيها يكمن الخلل الن المجتمعية

 وملتقى التشغيل نظام مع الرسمية المؤسسات

 ويجب الفرص توفير اجل من وغيرها االعمال رجال

 الصحيحة الدينية االوامر وفهم اوال النفس اصالح

 يجدر لذلك المجتمع نواة هي االسرة التركيز

 ، األفراد لدى الصحيحة الثقافة بتعزيز االهتمام

 عن بعيدا ايجابي اتجاه بتبني الشباب وتوصية

 التسامح قيم ونشر السلبي االنتقامي االتجاه

 ان الشباب على ويجب والمساواة، والعدل

 وفي,  واجباتهم ويؤدوا مسؤولياتهم يتحملوا

 المهم ومن ، حقوقهم على الحصول نفسه الوقت

 لئال والذهنية الجسمانية الشباب طاقات استثمار

.والضياع االنحراف نحو توجيهها يتم

  



 
 

 

 م  :2016_3_ 7يوم االثنين الموافق 

في مظاهرة  سشارك مركز اعالم حقوق االنسان والديمقراطية شم

 األممللمرأة  امام مقر الثامن من اذار  والذي يصادف اليوم العالمي 

 الفلسطينيات الناشطات عشرات المتحدة في رام هللا  وشاركت 

 بتنفيذ للمطالبة للمرأة، العالمي اليوم عشية حتجاجيةاال وقفةفي ال

 .الفلسطينية بالقضية المتعلقة الدولية القرارات

 جرائم بوقف الدولي المجتمع يقوم أن ضرورة المتظاهرات، وأكدت

 وتقديم والنساء، األطفال يماس وال الفلسطينيين، بحق االحتالل

 فور إس" شركة مع االتفاقيات وإلغاء الدولية، المحاكم إلى قادته

 األسرى وحقوق الدولي القانون تنتهك التي األمنية،" جي

 .اإلسرائيلي االحتالل سجون في الفلسطينيين

 

 

 

  م  2016-3-7يوم االثنين الموافق 

 ورجال الشرطة“راية اف ام   حول   ةعلى إذاع 2:00عند الساعة  ضمن برنامج قضايا واراء  إذاعيةبث حلقة 

الحاج عيسى   اإلصالحوالضيوف رجل  ”  االجتماعي والتماسك االهلي للسلم كضمانة دور اي ، االصالح

 جرادات ومدير مركز مداد رائد  نعيرات .

 

 

 



 م 2016-3-7يوم االثنين الموافق 

نظم المركز  ورشة عمل في جمعية  سيدات قرواة  بني زيد في قرية قراوة بني زيد حول اعداد مسودة 

 سيده من القرية . 17لمحافظة رام هللا والبيرة  بحضور   ةالخطة االستراتيجي

 

  م2016-3-8يوم الثالثاء الموافق 

 بمناسبة"  الفلسطينية المرأة نضال يحيي"  بيانا اصدر"  شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز

 الفظاعات وبشدة يدين" شمس" مركزوجاء في البيان  ان   يالعالم المرأة يوم والذي يصادف آذار من الثامن

 ،إن الفلسطينيات النساء بحق االحتالل جنود يمارسها التي والالأخالقية  ةالالإنساني واإلجراءات واالنتهاكات

 ال وأن ، اإلسرائيلية للعسكرية شرف ال أن للشك مجاالا  يدع ال بما تؤكد االنتهاكات وهذه الممارسات هذه

 . وغاصباا  محتالا  جيشاا  باعتباره االحتالل جيش لسالح طهارة

 

 

 لحقوق الجسيمة االنتهاكات إطار تحت يندرج ال الفلسطينية المرأة بحق االحتالل دولة تمارسه ما إن

 الفلسطينية المرأة ضد االحتالل جنود به يقوم ،فما األخالق انعدام إطار تحت يندرج بل فحسب، اإلنسان

 تربيتهم هي ،فهذه االحتالل جنود صفوف بين الالأخالقية القيم ،وسيادة البلطجة أشكال من شكل هو

 وقانون اإلنساني الدولي القانون بذلك تنتهك االحتالل دولة إن. القاصرة العسكرية عقيدتهم هي وهذه

 لعام الالجئين ،واتفاقية1977 لعام اإلضافي وبروتوكولها 1949 لعام جنيف اتفاقيات سيما ال اإلنسان حقوق

 وبروتوكولها ،1977 لعام المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء واتفاقية ،1967 لعام وبروتوكولها 1951

 .األمن مجلس عن الصادر 1325 الرقم والقرار.1999 لعام االختياري

 

 



 
 

   م 2016-3-14 الموافق الثالثاء يوم

عقوبة اإلعدام "  حول   ام اف راية  إذاعة على 2:00 الساعة عند واراء قضايا برنامج ضمن  إذاعية حلقة بث

 .السرطاوي علي الدكتور السابق العدل ووزير النجاح بجامعة القانون ستاذأ والضيوف في اإلسالم "

 

م 2016-3-28 الموافق الثالثاء يوم    

 المحامين دور"  حول   ام اف راية  إذاعة على 2:00 الساعة عند واراء قضايا برنامج ضمن  إذاعية حلقة بث

 الهيئة من محاميوال ،نجاجرة فضل  السابق والقاضي المحامي والضيوف"   االعدام عقوبة من الحد في

 .برقاوي اسحق الدكتور الوطنية النجاح بجامعة القانون أستاذو ،شاالطر فريد االنسان لحقوق المستقلة

 


