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االنسان والديمقراطية شمس مركز اعالم حقوق   



 2016//8/8   االثنين

والتي تأتي ضمن برنامج "قضايا وآراء"/ الذي ينتجه/مركز إعالم . العشائري للقضاء للتوجه المواطنين االقتصادية الظروف تردي يدفع هل" بعنوان حوارية اذاعية حلقة بث
 . االنمائي االمتحدة االمم برنامج من وتمويل بدعمحقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"/ 

 



 11/8/2016الخميس 

 فلسطين في اإلعدام عقوبة مناهضة حول تدريبية دورة يختتم شمس مركز

 مثل المحاور من عدد تناولت اهلل رام في( فلسطين في اإلعدام عقوبة مناهضة واقع)حول تدريبية دورة ”شمس“ والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز اختتم:  اهلل رام
 لألشخاص الممنوحة اإلجرائية: العادلة المحاكمة ضمانات الفلسطينية، التشريعات في اإلعدام عقوبة الدولية، المواثيق في اإلعدام ،عقوبة ديني منظور:  اإلعدام عقوبة
 مجتمع مؤسسات عن وممثلين والمحامين، الصحفيين، من عدد شارك وقد ، اإلعدام عقوبة مناهضة آليات اإلعدام، عقوبة وتنفيذ اإلعدام، عقوبة يواجهون قد الذين

 . استمرت التي الدورة في مدني،

 

 

 



 

 2016//14/8   االحد

والتي تأتي ضمن برنامج "قضايا وآراء"/ الذي ينتجه/مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية " االعدام عقوبة ضد النضال في المغربية التجربة" بعنوان اذاعية حلقة بث
 . ام اف راية اذاعة على يبث، االسباني التعاون مكتب وتمويل بدعم"شمس"/ 

 
 



 2016//15/8   االثنين

 لجنة من بدعموالتي تأتي ضمن برنامج "قضايا وآراء"/ الذي ينتجه/مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"/ " لالنتخابات الترشح اليات"  بعنوان اذاعية حلقة بث
 . ام اف راية اذاعة على يبث،  األوروبي االتحاد من وبتمويل المركزية، االنتخابات

 
 

 



 

المحلية .   االنتخابات في والنساء الشباب مشاركة تعزيز في اإلصالح رجال دور حول لقاء ينظم   االثنين : مركز اعالم حقوق االنسان والديمقراطية شمس   

م 2016-8-22 االثنين   

هللا رام - الماصيون  

 

 

 

 

 

 

 



جنين بلدية عمل واقع حول حوارية جلسة يعقدان ناومان وفريدريش" شمس" مركز  

 24/8/2016يوم األربعاء 

"  بعنوان حوارية جلسة الحرية أجل من ناومن فريدريش مؤسسة مع بالتعاون" شمس" # والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز عقد: جنين

 مستوى على ناومن وفريدريش المركز ينفذه مشروع من كجزء الجلسة تأتي ،"  الفساد لمحاربة والمجتمعية الرسمية المساءلة تعزيز نحو

 تفعيل إلى المشروع ويهدف المحلية، الهيئات تقدمها التي والخدمات المحلي الحكم قطاع في الرشيد الحكم بمنطلقات يتعلق الضفة محافظات

 في والنزاهة الشفافي تعزيز وإلى المحلية، الهيئات تقدمها التي الخدمات يخص فيما المحلي المجتمع قبل من المجتمعية والمساءلة الشعبية الرقابة

 وممثلين المحلي والحكم البلدية من أعضاء حضرها والتي عليها، واالطالع للحصول للمواطنين الفرصة وإتاحة المعلومات نشر خالل من عملها

 .وغيرهم ومحاميين وباحثين المدني المجتمع مؤسسات من

 



 29/8/2016   االثنين 

والتي تأتي ضمن برنامج "قضايا وآراء"/ الذي ينتجه/مركز " فلسطين "هل من ضرورة لنشر الثقافة المدنية والديمقراطية بين طلبة كلية الشريعة في " بعنوان اذاعية حلقة بث
 . من المؤسسة األوروبية للديمقراطية م وتمويل بدعمإعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"/ 

 


