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7/9/2009االثنين / طوباس

بط العرب بأوروبا والى أهمية الموقعوقد تناولت الورشة العالقة التاريخية التي تر،في مدينة طوباس، المصالح المشتركة والمتبادلة بين العرب وأوروباعقد المركز ورشة عمل حول *

وأوصى الحضور بضرورة أن يلعب االتحاد.تجوب مزيدا من التبادل والتوافق أيضا التطرق إلى القواسم المشتركة التي تجمع الطرفين ببعضهما البعض والتي تسمالجغرافي وقربه من أوروبا وت

كما وأوصى بضرورة تأسيس منطقة تجارة حرة بين العرب واالتحاد األوروبي من اجل تشجيع التبادل في شتى.بالشرق األوسطاألوروبي دور الشريك الحقيقي والفاعل في عملية السالم 

  .وأكد الحضور على أهمية كسب االتحاد األوروبي كشريك وحليف استراتيجي في المنطقة.المجاالت

8/9/2009الثالثاء / نابلس 

، في مدينة نابلس، وتناولت الورشة تطور مفهوم حقوق اإلنسان تاريخيا والطرق والوسائل المستخدمة دوليا منلدولية واإلقليمية لحماية حقوق اإلنساناآلليات ا عقد المركز ورشة عمل حول *

تحدة في حماية حقوق اإلنسان والكشف عن االنتهاكات التي الورشة على الدور الذي تلعبه األمم الملاجل حماية حقوق اإلنسان ودور األمم المتحدة في صيانة تلك الحقوق وقد أكد الحضور خال

كما وطالبوا أيضا األمم المتحدة بضرورة. رصد االنتهاكات لحقوق اإلنسان ومالحقة مرتكبيها قضائيا وذلك عن طريق االستعانة بالمؤسسات المحلية والدوليةةتحدث حول العالم،وطالبوا بضرور

   . إجبار دولة االحتالل على االلتزام بالشرعة الدولية لحقوق اإلنسانالحماية القانونية،وبضرورةتوفير 

9/9/2009األربعاء / سلفيت 

 دحيث تناولت الورشة دور اإلعالم المحلي في نشر قيم التسامح بين أفراد المجتمع وأك.في مدينة سلفيت. اإلعالم ودوره في نشر قيم التسامح وقبول اآلخرعقد المركز ورشة عمل حول *

نهجاً المؤسسات اإلعالمية أن تنتهج  كما وطالب الحضور بضرورة ، المجتمع فيالحضور على أهمية اإلعالم بمختلف وسائله سواء المرئي أو المقروء أو المسموع في نشر قيم التسامح والحوار

.واقم اإلعالمية وتوعيتهم بمفاهيم حقوق اإلنسان والتسامح،وقبول اآلخربناء قدرات الط حتى تكون تلك المؤسسات عنصر إصالح وليس هدم،وطالب الحضور بضرورة ياًتسامح

10/9/2009الخميس / القدس 

دور  و في التربية الديمقراطيةمفهوم الديمقراطية ودور األسرة تعريف وتناولت الورشة. ،في قرية بدوالتنشئة االجتماعية ودورها في نشر الثقافة الديمقراطيةعقد المركز ورشة عمل حول *

 القيم والمبادئ الديمقراطية بدءا من األسرة لتنعكس على المجتمع،كما وشدد الحضور على ضرورة وجود خ الحضور على ضرورة ترسيدوأك. المدرسة  والجامعة في نشر الثقافة الديمقراطية

وطالبوا أيضا بضرورة تكثيف برامج التوعية حول الديمقراطية لألسر وخصوصا في األرياف .طيةمواد لتدريس مفهوم الديمقراطية داخل الصفوف المدرسية حتى تتواصل عملية التنشئة الديمقرا

.والمناطق المهمشة وفق برنامج متواصل يتضمن زيارات متكررة لنفس المنطقة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الثقافة الديمقراطية

13/9/2009األحد /طولكرم 

 عام وربطة بمفهوم القتل على خلفية الشرف وتناولت أيضا لوقد تناولت الورشة مفهوم القتل بشك. في مدينة طولكرم.ية ما يعرف بشرف العائلةالقتل على خلفعقد المركز ورشة عمل حول *

ل اإلناث جريمة يعاقب عليها القانون بأشد وطالب الحضور بضرورة تعديل المواد ذات األعذار المخففة واعتبار قت. مفهوم الشرف ودور القانون من جريمة القتل على خلفية الشرفةازدواجي

.  وبضرورة سن قانون عقوبات فلسطيني ،وبأن تأخذ وسائل اإلعالم دورها في نشر وتعزيز حقوق المرأة في القوانين الدولية والمحلية،وبمعاقبة الرجل كمعتدي وليس المرأة لوحدها.العقوبات

وبضرورة أن يحول رجال الدين دون هيمنة الفكر األحادي واأليديولوجيا السياسية التي تشوه الدين وتتالعب بالنصوص . استحداث قوانين تحمي النساء من هذا العنف المسلط عليهنوطالبوا ب

 .ومقاصدها وتبرر التمييز وممارسة كل أشكال العنف على المرأة

  15/9/2009الثالثاء/ رام اهللا 

 الديمقراطية وطرق تطبيقها مفي مدينة رام اهللا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية ، وقد تناولت الورشة مفهودور  الشباب في نشر القيم الديمقراطية، لمركز ورشة عمل حول عقد ا*

 وأوصى الحضور. وأهميته في الدعوة إلى التسامح السياسي بين الفرقاءللديمقراطيةمي اليوم العال وتم تخصيص جزء من الورشة للحديث حول ودور الشباب الفاعل في نشر مفهوم الديمقراطية

ضرورة و .والصراع السياسي التي باتت تجتاح العديد من المجتمعات البشرية بوتيرة متزايدة ضرورة اعتراف مجتمعاتنا بأهمية خلق مساحة من التسامح لتجنب مظاهر العنف، والتعصب،ب

التعايش «ولكونه السبيل األكثر أمناً لتحقيق  أبناء المجتمع الواحد باعتباره أمراً واقعاً ودليالً على حيوية وغنى مجتمعاتنا، ع واالختالف في وجهات النظر وأساليب التفكير بيناالعتراف بالتنو

  .في المجتمع بين مختلف الفرقاء السياسيين» السياسي

  2009النشرة الشهرية أيلول
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  في نشاطات المؤسسات األخرىمشاركات المركز

  مكان عقد النشاط  اسم النشاط  المؤسسة الداعية  اليوم والتاريخ الرقم
  رام اهللا- جمعية المرأة العاملة  اجتماع األعضاء لمناقشة الخطة السنوية لالئتالف  االئتالف الوطني للنداء العالمي لمكافحة الفقر  3/9/2009الخميس   1

  رام اهللا- المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان  وقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالتحالفالت  تحالف مناهضة عقوبة اإلعدام  8/9/2009الثالثاء   2

  رام اهللا- جمعية الهالل األحمر الفلسطيني  التوقيع على حملة حماية الحقوق المدنية  شبكة المنظمات األهلية  14/9/2009االثنين   3

   رام اهللا- المناع سنتر  إفطار جماعي  مؤسسة الرؤيا  14/9/2009االثنين   4

  رام اهللا-فندق ألبست أيسترن   للطالبات الجامعياتإفطار خيري لجمع التبرعات  مركز الدراسات النسوية  15/9/2009الثالثاء   5

  نابلس- قرية الساوية  يوم تضامني مع قرية الساوية  مركز القدس للمساعدة القانونية  16/9/2009األربعاء   6

   األردن-البحر الميت  لقاء شركاء نسيج اإلقليمي    إنقاذ الطفلةؤسسمشروع نسيج وم  2009\9\24الخميس  7

  رام اهللا-فندق ألبست أيسترن  مؤتمر صحفي   آنا ليند  26/9/2009السبت   8

 
  في الصحف المرآزأخبار

  رقم الصفحة  اسم الجريدة  اليوم والتاريخ  عنوان الخبر  الرقم
  22  جريدة القدس  3/9/2009الخميس   اثيق الدولية والوطنيةورشة عمل حول حقوق الطفل في االتفاقيات والمو  1

  14  جريدة القدس  15/9/2009الثالثاء    األوروبي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني- مركز شمس يحظى بعضوية المركز العربي  2

  10  صحيفة الحياة  15/9/2009الثالثاء   ساني األوروبي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلن- مركز شمس يحظى بعضوية المركز العربي  3

  10  جريدة القدس  17/9/2009الخميس   خالل ورشة عمل عقدها مركز شمس الدعوة إلى التسامح السياسي والتداول السلمي للسلطة  4

 
 

 عنوان المركز
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