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االنسان والديمقراطية شمس مركز اعالم حقوق   



 2.7.2016 السبت

 طولكرم في اإلعدام عقوبة واقع حول حوارية جلسة

 بمكانة تتعلق متعددة محاور تناولت( فلسطين في اإلعدام عقوبة واقع)حول حوارية جلسة" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز عقد

 يوم عقدت والتي العقوبة، مناهضة سبل حول وتوصيات العادلة، المحاكمة وضمانات فلسطين، في السارية التشريعات صعيد على اإلعدام عقوبة

. د شمس مركز مدير الورشة وافتتح وباحثين، وصحفيين جامعيين واساتذة الحقوقيين من عدد بحضور طولكرم، محافظة  في 2/7/2016 السبت

 المشاركون بها خرج التي التوصيات ومن اإلعدام عقوبة مناهضة على تساعد بتوصيات الخروج أهمية على ومؤكدا   بالحضور مرحبا رحال عمر

  :التوصيات ، أقوى قانون إلى الحالي القانون تغيير

 النقاش من بمزيد السياسيةتوصية اإلعدام عقوبة للجميعإلغاء الحق يضمن عادل اإلعدامقضاء عقوبة أقوىتقنين قانون إلى الحالي القانون تغيير

 أسباب إلى النظر باإلعدام عليها يعاقب التي الجرائم عدد وتقليل العقوبات قانون بتعديل والقضاةالمطالبة المحامين ودعوة واالجتماعات

 . فقط الضرورة عند اإلعدام حكم تطبيق المجرمين متابعة في التنفيذية الجهات ودور العقوبات تطبيق في القضاء ودور الجريمة

 

 



 2016//2/7السبت   

والتي تأتي ضمن برنامج "قضايا وآراء"/ الذي ينتجه/مركز إعالم حقوق اإلنسان  (.   الفساد في الهيئات المحلية والبلدياتأوجه ) بعنوان حوارية اذاعية حلقة بث
 المهمة الموضوعات وانه من  فلسطين في المحلية الهيئات موضوعمن مؤسسة فريدريش ناومان من اجل الحرية حيث تم الحديث عن   والديمقراطية "شمس"/ بدعم

 بإبعادها التنمية عملية في فاعال   دورا   وتلعب.والنماء والتطور واإلبداع المشاركة على تساعد فهي الدولة، لبناء المتينة األسس إحدى تشكل الهيئات فهذه  والحيوية
 الهيئات منسقة اهلل عطاالضيوف هم فيوال  . الشعبي بعدها لها عامة سياسية قيادات وخلق المحلين ممثليهم اختيار في الناس مشاركة توسيع خالل من وذلك المختلفة،

 أوجه عن للحديث رمضان أبو محسن غزة من السياسي والمحلل والكاتب  عطاطرة فتحتي السيد جنين في السابق المحلي الحكم عام مدير و  امان شبكة في  المحلية
 . والبلديات المحلية الهيئات في الفساد

 



 

 

  اإلعدامال لعقوبة 

   

 
ساحور بيت/  لحم بيت في اإلعدام عقوبة واقع حول حوارية جلسة   

 اإلعدام عقوبة واقع)حول حوارية جلسة" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز عقد

 السارية التشريعات صعيد على اإلعدام عقوبة بمكانة تتعلق متعددة محاور تناولت( فلسطين في

 عقدت والتي العقوبة، مناهضة سبل حول وتوصيات العادلة، المحاكمة وضمانات فلسطين، في

 جامعيين واساتذة الحقوقيين من عدد بحضور لحم، بيت محافظة  في 4/7/2016 االثنين يوم

 مطالبا   بالحضور مرحبا رحال عمر. د شمس مركز مدير الورشة وافتتح وباحثين، وصحفيين

 أجل ومن الفلسطينية، التشريعات من وإلغائها اإلعدام عقوبة لمناهضة الوطنية الحملة بتوسيع

 بالحقوق الخاص الدولي بالعهد الملحق الثاني االختياري البروتوكول إلى فلسطين انضمام

 .اإلعدام عقوبة إلغاء على العمل بهدف والسياسية دنيةالم

 

 



   

 

 2016//11/7االثنين  

والتي تأتي ضمن برنامج "قضايا وآراء"/ الذي ينتجه/مركز  (.في فلسطين لمكافحة الفساد القوانين واإلجراءات الوطنية والدولية الناظمة) بعنوان حوارية اذاعية حلقة بث
إسحاق برقاوي، الدكتور.اف ام وضيوف الجلقة هم   مع راية من مؤسسة فريدريش ناومان من اجل الحرية وبالتعاون  إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"/ بدعم

انضمام المستشار القانوني المحامي في مؤسسة امان  بالل البرغوثي والمحامية في مركز الميزان في غزة مرفت محال حيث تم الحديث عن و   أستاذ القانون جامعة النجاح
االنضمام لالتفاقية يترتب عليه  ، كما أننضمام التفاقية ال ساعد على مالحقة الفاسدين ، األمر الذي لم يكن بمتناول اليد قبل اوانه سيالتفاقية مكافحة الفساد  فلسطين

التزام الجانب الفلسطيني يتمثل بمواءمة كافة التشريعات ذات العالقة مع متطلبات اتفاقية  أنالمتحدة على حد سواء، حيث  األممالتزامات من قبل السلطة الفلسطينية وهيئة 
موازنات وقانون الخدمة المدنية وكافة القوانين الناظمة للجهات الخاضعة لقانون مكافحة الفساد بما المتحدة لمكافحة الفساد )مثل العقوبات وقوانين الشراء العام وال األمم

 لة(. ءالشفافية والنزاهة والمسا مبادئيضمن اشتماله على 

 

 



 

 االحد  17-7-2016

 فلسطين في الصالح الحكم مفاهيم ترسيخ حول اإلذاعية الحلقات من مجموعة ينتج ”شمس“ مركز

 في الفساد وواقع فلسطين في الصالح الحكم مفاهيم ترسيخ حول إذاعية حلقات خمس ”شمس“ والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز أنتج:  اهلل رام
 التوظيف لجهة العامة الوظيفة في الفرص تكافؤ مبدأ األولى الحلقة تناولت وقد. الحرية اجل من ناومان فريدريش مؤسسة من بدعم ،وذلك فلسطين

 قضايا في الباحث حرب جهاد ،والباحث العام الموظفين ديوان رئيس زيد أبو موسى الوزير من كل الحلقة في المتحدثين وكان والتدريب والترقيات
 المحلية الهيئات في الفساد أوجه الثانية الحلقة تناولت كما. غزة قطاع في المرأة شؤون طاقم مديرة نحلة أبو نادية واألستاذة ، والسياسة الحكم

 األستاذ جنين في السابق المحلي الحكم عام ،ومدير أمان مؤسسة في المحلية الهيئات منسقة اهلل عطا فيوال األستاذة من كل استضافة وتم والبلديات،
 . غزة من رمضان أبو محسن والكاتب. عطاطرة فتحتي

 



      2016-7-21الخميس 

    التجارية الغرفة/  جنين في اإلعدام عقوبة واقع حول حوارية جلسة

 عقوبة بمكانة تتعلق متعددة محاور تناولت( فلسطين في اإلعدام عقوبة واقع)حول حوارية جلسة" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز عقد
  الخميس يوم عقدت والتي العقوبة، مناهضة سبل حول وتوصيات العادلة، المحاكمة وضمانات فلسطين، في السارية التشريعات صعيد على اإلعدام
 . جنين محافظة  في 21/7/2016

 
 



    2016-7-23السبت  

و ” شمس“   والديمقراطية االنسان حقوق اعالم مركز انتاج المحلية الهيئات في االنتخابية والقوائم البرامج في الشباب بعنوان حوارية اذاعية حلقة بث  
 .األوروبي  االتحاد من وبتمويل المركزية االنتخابات لجنة من بدعم

 
 



    2016-7-24االحد   

 . الخليل في اإلعدام عقوبة واقع حول حوارية جلسة

 عقوبة بمكانة تتعلق متعددة محاور تناولت( فلسطين في اإلعدام عقوبة واقع)حول حوارية جلسة" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز عقد
   االحد يوم عقدت والتي العقوبة، مناهضة سبل حول وتوصيات العادلة، المحاكمة وضمانات فلسطين، في السارية التشريعات صعيد على اإلعدام
 .  الخليل محافظة  في 24/7/2016

 
 



    2016-7-30السبت  

 اعالم مركز انتاج مشاكلهن؟ لحل العشائري للقضاء للتوجه يدفعهن والقضاء للشرطة باللجوء النساء ثقة تراجع هل" بعنوان حوارية اذاعية حلقة بث  
  االنمائي االمتحدة االمم برنامج من وتمويل عمبد ” شمس“   والديمقراطية االنسان حقوق

 

 

 

 


