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  11/7/2010 األربعاء/ طوباس

ة وما تعطيه لألسير من بنود االتفاقيتناولت في عقابا بمحافظة طوباس،  "اتفاقية جنيف واألسرى الفلسطينيون"نظم المركز ورشة عمل حول  *

وما   االحتاللوتضمنت الحديث حول معانات األسرى في السجون، وحتى اإلفراج عنهحقوق إنسانية وقانونية منذ لحظة وقوعه في األسر 

ر أألجهزة يحقوق اإلنسان من تنكيل وتعذيب جسدي ونفسي أو اإلهمال الطبي في تقديم العالج وعدم توففي  انتهاكات خطيرة يتعارضون له من

، التي )13(اتفاقية جنيف باحترام الطبية لذوي األمراض المزمنة، حيث طالب المشاركون في اللقاء بضرورة عمل المجتمع الدولي إللزام إسرائيل 

ها، كما  يسبب موت أسير في عهدت وتحظر أن تقوم الدولة الحاجزة بأي فعل أو إهمال غير مشروع،تنص على معاملة األسرى معاملة إنسانية

  .بمتابعة شؤون أألسرى في السجون اإلسرائيلية نتيجة الممارسات التعذيب التي تمارسها إسرائيل بحقهمطالبو السلطة الوطنية الفلسطينية 

  12/7/2010 األربعاء/ رام اهللا

خابات الفلسطينية، بمبادرة انطلقت بها اللجنة ، على قرار الحكومة الفلسطينية بتأجيل االنت"بوقفة احتجاجيه أمام مجلس الوزراء"شارك المركز * 

األهلية للرقابة االنتخابات بمحافظة رام اهللا، قدمت خاللها المؤسسات األهلية الفلسطينية صندوق يحوي بداخله رسالة إلى دولة رئيس الوزراء 

تخابات الفلسطينية التي كان من المفترض عقدها في الدكتور سالم فياض، يتحدثون خاللها برفض قرار الحكومة الفلسطينية القاضي بتأجيل االن

، معتبريه انتهاكا ألبسط حقوق المواطن الفلسطيني، وتضمنت الوقفة مطالبة الحكومة الفلسطينية بالعودة عن قرارها وبتحديد حزيران الماضي

جا ديمقراطيا للدول العربية وفي الشرق األوسط موعد النتخابات ديمقراطية حرة نزيهة ألنه حق لجميع الشعب الفلسطيني، وحتى يكونوا نموذ

  .بعيدا عن الديكتاتورية

  13/7/2010 الثالثاء/ سلفيت

 الشفافية أهمية بديرستيا بمحافظة سلفيت، تناولت "أهمية الشفافية والنزاهة في عمل مؤسسات العمل المدني"نظم المركز ورشة عمل حول * 

 توضيحا لعدة مفاهيم منها المجتمع الورشة تضمنح، وتضمنه من قيام المؤسسة بمهامها بشكلها الصحيت لما األهليةوالنزاهة في عمل مؤسسات 

 أهداف من توفر وثائق واضحة حول إليهالشفافية وما تستند و اإلدارة، التي ينطوي عليها، والنزاهة وأهميته في الكشف عن سوء واألركانالمدني 

، حيث أكد الحضور على ضرورة وضع آليات وأدوات رقابة ومحاسبة مهمتها اإلشراف والفحص يتها، ونظامها، وميزانوهيكلتهاالمؤسسة، 

والمراجعة لبناء مؤسسات فلسطينية سليمة تقوم على قيم النزاهة والشفافية والمسائلة، كما طالب المشاركون بعقد المزيد من اللقاءات والدورات 

لمدني وكيفية التواصل معها بشكل مستمر لخراط الشباب في أركانها ونشاطاتها وتنمية قدراتهم التدريبية المتعلقة في عمل مؤسسات العمل ا

 . فاعلية وكفاءة في المجتمعأكثرومهاراتهم ليكون الشاب 

  15/7/2010 الخميس/ أريحا

هلية زيز الحكم الصالح في المؤسسات األسبل تع، تناولت بمحافظة أريحا "الحكم الصالح في المؤسسات األهلية"ورشة عمل حول  نظم المركز  *

المؤسسية  اإلدارية البنىعلى نيل ثقة المواطنين وتقوية  تعمل وألنها طرف في العملية التنمويةوتمثل جزءا من النسيج المجتمعي الفلسطيني التي 

سيرتها من المشاكل والمعوقات التي تعوق ملص وتم التطرق إلى سبل تنمية وتطوير تلك المؤسسات وزيادة قدرتها على التخ، األهليةللمنظمات 

حيث طالب المشاركون بضرورة بناء مؤسسات تقوم على التزام معايير الحكم الصالح وتعزز وتنمي ثقافة المساءلة والشفافية في ، في المجتمع

 من الخبرات والمهارات والمعايير الموجودة لالستفادةبضرورة التشبيك بين المؤسسات أألهلية عملها، كما أوصوا بأهمية عمل الجهات المختصة 

  .والتي تلتزم بمعايير الحكم الصالح والشفافية والمسائلة

  17/7/2010 السبت/ رام اهللا

 المطبقة االنتخابية األنظمةفي المجلس المحلي لبلدة بلعين غرب رام اهللا، تناولت " األنظمة االنتخابية المعاصرة"ورشة عمل حول  نظم المركز *

حيث لوحظ اختالف في النظام   من النظام النسبي ونظام األغلبية والمختلط، وناقشت النظام المطبق في األراضي الفلسطينيةفي الدول الديمقراطية

تخابات ، والنسبي الن2004، والمختلط في عام 96االنتخابي في كل عملية انتخابية، بتطبيق نظام األغلبية في انتخابات المجلس التشريعي لعام 

الذي يلبي طموحات المواطنين ويعبر عن إرادتهم لنظام االنتخابي األمثل ، حيث طالب المشاركون الجهات المختصة اختيار ا2005البلديات لـ

 تتحلى شاركة في االنتخابات أنالمطالبو الفصائل باتجاه ديمقراطي والختيار الممثلين بكل نزاهة وبدون تقييد أو تدخل من أي جهة كانت، كما 

 إجراء مرسوم رئاسي يحدد فيه موعد إصداربضرورة ، ونوهوا روح الديمقراطية وقبول األخر بعيدا عن التعصب األعمى ورفض األخرب

  . وقت ممكنأسرعاالنتخابات التشريعية والمحلية في 

   2010 لتموزالنشرة الشهرية 
org.pal-shams.www  



  19/7/2010 الثالثاء/ رام اهللا

بمشاركة مجموعة شبابية من كافة  يبية في فندق الروكي امتدت إلى أربعة أيام نظم المركز دورة تدر"مشروع الحوار والتواصل"في إطار * 

 عدة مواضيع منها قانون الجمعيات وما يشمله من حرية تكوين الجمعيات،  خاللها تدريب المشاركين حول منتمالمحافظات في الضفة الغربية، 

 تحت ة الديمقراطية والحكم الصالح في المؤسسات األهلية والمساءلة والمحاسبةلبيئل إضافة والهيئة العامة وصالحيات كل منهما، ومجلس اإلدارة

 من إدارة االجتماعات وكتابة التقارير اإلدارية المالية والمهارات اإلدارة، وشملت أيضا مفاهيم عامة حول إشراف المدرب مجدي حردان

 والعالقات  بمتابعة الدكتور محمد عوض، وكتابة المشاريعاألموالنيد ، وتناولت قضية تج عزمي األطرش الدكتوربإشراف والتخطيط والتنظيم

 . مع نبال ثوابتهاإلعالم في النهوض بالمؤسسة والتعامل مع وأهميتهاالعامة 

  19/7/2010 الثالثاء/ رام اهللا

ية تأجيل االنتخابات الت حول قضتساؤ، تناولت  في فندق الريتنو بمحافظة رام اهللا" للشبابالسياسيةالمشاركة "نظم المركز دورة تدريبية حول * 

 ضرورة إجراء انتخابات حرة توتناولتها االنتخابية وعدم جهوزيتها لخوض العملية االنتخابية، اتشكيل قوعدم قدرة حركة فتح من من 

ركون في الدورة بأهمية العمل على تحديد حيث أوصى المشاللتأكيد على أهمية المشاركة ألجل إقرار قيادة مجتمعية جديدة، في الوطن وديمقراطية 

طالبو الجهات ومن الفصائل الفلسطينية المختلفة، وبروح التنافس النزيه بين كافة المتنافسين ديمقراطية الروح بموعد لالنتخابات المقبلة واجرئها 

  .ن من الشعب الفلسطينيفة المواطنيالمختصة بمراقبة العملية االنتخابية لضمان الشفافية والمشاركة الفاعلة لكا

  20/7/2010 الثالثاء/ نابلس 

 القيم روبي في العشرات من البلدان، وأهمتوسع االتحاد األو بمحافظة نابلس، تناولت "سياسة الجوار األوروبية"نظم المركز ورشة عمل حول  *

 وتناولت الورشة .لرشيد واقتصاد السوق والتنمية المستدامةالتي قام عليها في توسعه من الديمقراطية وحقوق اإلنسان وسلطة القانون والحكم ا

على مستوى االستقرار السياسي  هذه السياسة من إطالق تجمع بلدان الحكم الرشيد، وتم التطرق إلى رؤية االتحاد إليههدف  وما تسياسة الجوار

دهر وقيم متبادلة تأسس على االندماج االقتصادي المتنامي واالقتصادي والتقليل من الفوارق في االزدهار بين الدول، إضافة لخلق فضاء مز

 بضرورةحيث أفاد المشتركون مشتركة لتجنب النزاعات،  وتقوية التعاون العابر للحدود والعمل بصورة ،والعالقات السياسية والثقافية األكثر كثافة

بناء ل بأهمية مساعدة دول الجوار وخصوصيات المنطقة، وأشاروا أن تكون هناك مبادرات أوروبية عربية تأخذ بعين االعتبار الهوية العربية

 .ها وإمكاناتهامستقبلها وتطويره من خالل اعتماد خطوات متوازنة وأكثر مالئمة لظروف

  21/7/2010 األربعاء/  الخليل

أهمية مشاركة الشباب في عملية التغيير تناولت ليل، بمحافظة الخ" دور الشباب في إحداث التغيير المجتمعي" نظم المركز ورشة عمل حول *

اإلسهام   آلياتالورشةوتضمنت  التنمية، و عماد المستقبل وصانعمباعتبارهوالقرار  صنع  عمليةمساهم فيالحيوي والعنصر ال ألنهم المجتمعي

 ،نظراً لما يشكله من نسبه عظمى في المجتمعات ،الشباب من خالل بإحداث التغيير والتقدم نحو أي تنمية شاملة ومستدامة في المجتمعات

 على المؤثرةمناقشة العوامل كما تم التطرق ل ، نقلة في التنمية المستدامةوإحداثباعتبارهم قوة العمل القادرة على قيادة الحراك االجتماعي و

عقد  الشباب في المجتمعات، حيث أفاد المشاركون بأهمية والتي تعيق تقدم الشباب من كافة النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

في الخدمات ووللعمل أكثر على ترسيخ طاقاته للمشاركة في العملية التنموية   وميوله وتطلعاتهي الشاب الفلسطينحاجاتللمس بالمزيد من الورش 

  .ترسيخ القيم الحضارية والتراثيةو التطوعية واالجتماعية والتعليمية

  24/7/2010 السبت/  رام اهللا

تناولت الصفة ،  في الجامعة العربية األمريكية بمحافظة جنين"الخصوصية الثقافية وعالمية حقوق اإلنسان" المركز ورشة عمل حولنظم  *

وتم التطرق ، لمية لصفة العا كيفية اكتساب حقوق اإلنسانوتضمنت،   الثقافيةةالعالمية لحقوق اإلنسان ومدى توافقها أو تعارضها مع الخصوصي

، تقراراما يصدر عنها من ب ار حقوق اإلنسانر إقالتي عملت على دور المؤسسات الدولية في مجال حقوق اإلنسان وخاصة هيئة األمم المتحدةل

ية الكاملة في التطبيق واالحترام، حيث أوصى المشاركون عطائها الشرعإلدساتير دولها ب  تضمين تلك الحقوقوطلبت من الدول األعضاء

 بها لاللتزام عليهاإلزام الدول الموقعة و الجهود بين الدول وعبر المؤسسات الدولية وهيئة األمم المتحدة  لحماية حقوق اإلنسان، تكثيفبضرورة 

 يرتكبون جرائم من واألحكام الصادرة بحق تن وتطبيق القراراتوفير آليات تنفيذية لحماية حقوق اإلنساب وطالبو، وعدم التهرب من تطبيقها

  .ضدها

  24/7/2010 السبت/ القدس 

بجامعة القدس في أبو ديس، تناولت أهمية المشاركة السياسية سواء " المشاركة السياسية كحق من حقوق اإلنسان"  نظم المركز ورشة عمل حول *

 عن مطالبهم أو االحتجاج  حيث يعبر المواطنون من خاللها،رار أو المشاركة بوضع نص دستورياألحزاب أو في صناعة القاالنتماء إلى في 

 ، وتم التطرق للحديث حول المشاركة السياسية التقليديةعلى سياسة أو قرار ما حينما تنعدم المسالك الشرعية أو يكون اللجوء إليها غير ذي جدوى

 قانوني مثل الشكوى منها  وغير التقليدية التي وحضور الندوات،لغير في مناقشات سياسية والدخول مع ا, من متابعة األمور السياسية

حيث أوصى المشاركون بأهمية عقد المزيد من قانوني كالتظاهر ونهب أو تخريب الممتلكات العامة، ال في بعض النظم، وغير بواالضطرا

  .المشاركة السياسيةمعتبريها عمل ديمقراطي وركن من أركان  اركة السياسية من المجتمع الفلسطيني بحقهم في المشةالورش لتوعية الناشئ



  26/7/2010 االثنين/ نابلس 

االستيطان  سياسة بمحافظة نابلس، تناولت الحديث حول " وموقف القانون الدوليالتهجير األوروبيةسياسة " ورشة عمل حول المركزنظم  *

  وكذلك إتباع سياسة التهجير واإلبعاد،بناء المستوطنات ومصادرة األراضي الخاصة والعامةب ةالمتمثل حتلةاإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية الم

قواعد لاالحتالل دولة وتم التطرق الختراقات  الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، تهويد األراضي واالعتداء الكامل علىمن  على ذلكوما ينطوي 

بشأن إقامتها للمستوطنات و ، المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب1949ني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام وأحكام القانون الدولي اإلنسا

احترام جراءات الالزمة إللزام إسرائيل  اتخاذ اإلبأهميةأوصى المشاركون حيث ،  سياسة الطرد واألبعاد الفردي والجماعي للفلسطينيينوإتباعها

 التوحد الفلسطيني للعمل على وقف التوسع االستيطاني وسلب األراضي الفلسطينية، وطالبو وسائل بضرورةا طالبو اتفاقية جنيف الرابعة، كم

 . الدوليةللمبادئاإلعالم المحلية منها والدولية بكشف الممارسات الصهيونية المنافية 

  27/7/2010 الثالثاء/ رام اهللا 

 "االنتخابات المحلية بين التوافق والمشاركة"بتنظيم ورشة عمل حول  ، في اللجنةباعتباره عضواتخابات لرقابة االناللجنة األهلية شارك المركز  *

أسباب الوصول الورشة  تناولت .أجيل االنتخابات المحلية المقبلةبحضور قادة الفصائل الوطنية الفلسطينية للتعرف على أرائهم من قرار الحكومة بت

إجراء االنتخابات، إضافة إلى فضاء تحركات القوى السياسية للعودة إلجراء االنتخابات، ومدى األدوات التي تمتلكها إلى المرحلة الحالية من عدم 

حيث كان هناك الفصائل للعودة عن قرار اإللغاء الذي أقرته الحكومة، وتم التطرق إلى االنهيار المتواصل في الحريات العامة للشعب الفلسطيني، 

صائل على أن قرار تأجيل االنتخابات كان خطئا، ودعوا إلى تحديد موعد جديد إلجراء االنتخابات المحلية قبل نهاية العام إجماع من قادة الف

  .الحالي

  28/7/2010 االربعاء/  جنين

 تعزيز ثقافة الحوار ناقشو خاللها ضرورةفي قرية عقابا بمحافظة جنين، " دور الشباب في تعزير ثقافة الحوار"نظم المركز ورشة عمل حول  *

، وتعزيز ثقافة السالم والعيش المشترك بعيدا عن األخر ونفي اإلقصاء ومواجهة ثقافة األخر داخل المجتمع، واحترام الرأي والرأي األهليوالسلم 

ب في تعزيز ثقافة المحبة وتم التطرق إلى أهمية دور الشبا فتح باب الحوار بين الشباب انطالقا من المصالح العامة، إلى باإلضافةالعنف، 

والتسامح من خالل عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل تعزز ثقافة تقبل األخر وعدم اإلقصاء بعيدا عن العنف الذي يدمر النسيج المجتمعي، 

 تعزز آليات ل أكثر اليجادبأهمية العم المشاركون أوصىوتناولوا أهمية العمل الجماعية بتعزيز ثقافة الحوار والتعايش المبني على االحترام، حيث 

خالله المجتمع  من العيش بحرية وكرامة بعيدا عن االنقسام، وطالبو بتكثيف الجهود لوضع خطة من  يتمكن أفضل لبناء مستقبل ،هذه الثقافة

الفلسطيني وتقبل الرأي والرأي  احترام التعددية في المجتمع إلى ما هو عليه، كما دعوا إلى الوضع الفلسطيني منهجية لتغيير المفاهيم التي نقلت

  . كافةواألحزاب عنوان الديمقراطية والنجاح للمؤسسات ألنه األخر

  31/7/2010 السبت/ رام اهللا 

 "واإلسالمالقانون الدولي اإلنساني " و " القانون الدولي اإلنساني واألسرى وحق العودة" نظم المركز حفل تخريج لدورتين تدريبيتين حول  *

 القانون  فيالتدريبالدورة   تناول.في المعاهد والجامعات الفلسطينيةطلبة كليات الشريعة   مع باكس كريستيبالتعاون خاللهما المركز استهدف

األربع التي اعتبرتها إسرائيل أنها ال تنطبق على إضافة إلى اتفاقيات جنيف ، ومدى انطباقه على األراضي الفلسطينية المحتلةالدولي اإلنساني 

 غير أو الذي يعتبر غير شرعي سواء كان بطريقة مباشرة اإلنساني قضية االستيطان في القانون الدولي إلى وتم التطرق ألراضي الفلسطينية،ا

كما تناول التدريب عرض لفلم وثاثقي حول انتهاك القانون الدولي اإلنساني أوضح مدى بشاعة اإلجرام الدولي بحق المدنيين العزل في  مباشرة،

بضرورة تنظيم العديد من الدورات التدريبية لمناطق الفقيرة والمهمشة دوليا ومحليا وتتعرض للحروب والتهجير، حيث أوصى المشاركون ا

 بأهمية استهداف  في القانون الدولي اإلنساني مستهدفين من خاللها عائالت األسرى وضحايا التعذيب في األراضي الفلسطينية، وطالبوالتوعوية

  . بأهمية احترام حقوق اإلنسانلمراكز األمن لتوعيتهم حقوق اإلنسانمراكز 

  

  أخبار المركز في الصحف
  

 تاريخ نشر الخبر اليوم الصفحة اسم الجريدة عنوان الخبرالرقم

  2010\7\3  السبت  15  القدس  نقاش في نابلس حول تعزيز سيادة القانون  1

  2010\7\4  األحد  8  األيام  ة شباب من أجل المقاطعةإطالق المرحلة الثانية من حمل:  رام اهللا  2

  2010\7\4  األحد  22  القدس)شباب من أجل المقاطعة(المجلس الفلسطيني للقيادات السياسية الشابة يطلق المرحلة الثانية من حملة   3

  2010\7\9  الجمعة  13  القدس  )القضاء العسكري واقع وآفاق(ورشة عمل بعنوان   4

  2010\7\9  الجمعة  5  األيام   برام اهللا، الدعوة إلى وضع رزمة من التشريعات المتعلقة بالقضاء العسكريخالل ورشة عمل  5

  2010\7\9  الجمعة  7  الحياة  حقوقيون يدعون إلى تشريع منظومة قضائية ترتقي بواقع القضاء  6

  2010\7\9  الجمعة  16  القدس  بات، ورشة عمل في جنين حول دور اإلعالم في الرقابة على االنتخا"شمس"نظمها مركز   7

  2010\7\15  الخميس  17  الحياة  ينظم ندوة في سلفيت حول الدور التنموي لهيئات الحكم المحلي" شمس"مركز   8



  2010\7\15  الخميس  22  القدس  حول الدور التنموي لهيئات الحكم المحلي" شمس"ورشة عمل لمركز   9

  2010\7\17  السبت  15  القدس  ت الشبابية األهلية انتخاب مجلس إدارة جديد التحاد الجمعيا  10

10  
التوصية بتبني سياسات وبرامج :  حول التنمية الشبابية المجتمعية" شمس"في تقرير أصدره مركز 

  .وأنشطة لتطوير عمل المؤسسات تجاه الشباب
  2010\7\18  األحد  48  القدس

  2010\10\27  الثالثاء  8  األيام  ضع األمني في المحافظةيطلعان على الو" جنيف"و " شمس"ممثالن عن مركزي : جنين  11

  وفد من مركزي شمس وجنيف يزور قيادة منطقة جنين  12
وكالة معا 

  اإلخبارية
  2010\10\27  الثالثاء  -

13  
في عقابا،  المتحدثون يطالبون المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل احترام "شمس"في ورشة نظمها مركز 

  سرىاتفاقية جنيف حول اال
  2010\7\28  األربعاء  13  األيام

  2010\7\28  األربعاء  2  القدس  قادة الفصائل الوطنية، القرار بتأجيل االنتخابات كان خاطئ، والرجوب ينتقد غياب القوى الضاغطة  14

15  
 الدعوة لتحديد موعد إلجراء االنتخابات:  خالل ورشة نظمتها اللجنة األهلية لرقابة االنتخابات، رام اهللا

  المحلية قبل نهاية العام الحالي
  2010\7\28  األربعاء  4  األيام

16  
خالل ورشة عمل نظمتها اللجنة األهلية للرقابة،  قادة فصائل وطنية يجمعون على أن قرار تأجيل 

  االنتخابات خاطئ ويدعون إلى تحديد موعد قبل نهاية العام
  2010\7\28  األربعاء  7  الحياة

  2010\7\29  الخميس  24  القدس  يزور قيادة منطقة جنين" جنيف"و " شمس"وفد مشترك من   .17

  

  مشاركات شمس مع المؤسسات األخرى
  

 التاريخ اليوممكان عقد النشاط الموضوع المؤسسة الداعيةالرقم

  2010\7\4  األحد  ئة المستقلةالهي التعليق على قرار محكمة العدل العليا بخصوص فصل المعلمين من المدارس  اإلنسانالهيئة المستقلة لحقوق   1

 2010\7\17-9  الجمعة  إسبانيا  دورة تدريبية حول الجندر واألمن مركز جنيف للرقابة على القوات المسلحة  2

  
  
  
  
  
  

 عنوان المركز

  2رام اهللا ،خلف الممثلية األلمانية،عمارة راحة ط

  0097022985254:تلفون

  009702298525: فاكس

  00972599525094: جوال

 429  رام اهللا:ب.ص
  :\\www.shams-pal.org http: الموقع االلكتروني
  info@shams-pal.org   &    c_shams@hotmail.com:  البريد االلكتروني 


