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مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"

 .Iمقدمة

تنب ععهمية ا ععةماإلست ععةماة ععتااتالاةمفاإل ل ععةمإل ع ع م ع ع مت دا ععدمية ععدا ماإل اكع ع مفاستاع ع اماإلب ععداتعماإل ت ععةم

ب ا ع وم رفالعااااوماإل عععمفاإلتععامماإل ا ععف ةمإل فكععفعماإلع مت ع ما ةععدا
فا نععةمبععانماإل ععدااومفاإلت ل ع ومفاإل عفاادماإل ت ععةمف ع متااععدماإل

ععةمينمت

انماإلتستععاتما تبععامل اععةم
ع م ععنميةععدا مفتت ع وم

فآ عمسعلعم عدزم ناعةم ددز ت عد ماإلستعةماإلع ما عدااماإلتراعام ع ماإل عاف ماإل اتعة،مك ع متضع نم

،فاإل ماإلتنب مب ال تا ل وماإل ت ب اةم مضفاما ك نا وماإل ضام م
ن ازماإل ماإل ت بعم م ر
انمت ععانميدااماإل اكع  ،ا ت ععدم ع ماإل ع ما فعمل ع مفضععفلماإلا اع مإل ععت بعمفت داععدما ةععدا ماإلتع م
نكععبفاماإلا ع مإل ع لدتن مل ع ماإلتاكا ع مإلت اععممةع اماإلر اععةما ععاماإل ع ماع اماال باعممل ع ميدااماإل اك ع م
بشكعمل

فب إلت إل م إنماإلستةماة تااتالاةم ت لدن م م عماإل ش كعماإلاتا عاةماإلتع متفالع ماإل اكع م

،مفاة ع ماإلسا ع ااوماإل تاف ععةمإل اك ع مال ععت اة مإل عععمة ع اماإل ش ع كع،مفب إلت ع إل م ععإنمل اععةماإلتستععاتم

اال تااتال متتاحماإلفاكةمإلن مإل عمبتاا ةمل اةمف ناةم مفاإلستةمياض مم ت
داسعماإل اك م ،مفبن امل م إل م نمل اةماإلتستاتماال ت ااتال متك حم
ن فماإل ض ا ماإل عت ب اةمفتس عممب عدماإلن عام ع م

ماإلتفكاعاماإل عت ب م

اماإلتفكاامداسععماإل اكع م
عةمل ع م

إللعةماإل ضع ا ماإلل ااعةم ع ماإل اكع مفاإل

ا ت ااااةماإل اك ماغ مل ةماإل فاادم م
يسعى مركز " شمس" اإل متا اخم ب دئمف ةم فمماةن نمل مك اد ماإلفكامفاإل

ا ة،مفلد م

اإلت اا مبان ماإل فاتنان مب بب ماإل ام ميف ماإل رة ميف ماإللنس ،مفاإل ع مل مت ا الرقابة المدنية على

المؤسسة األمنية الفلسطينية م ،مإلتكفان من ف ج م تك ع مف تفا ن ما ف مل ماش لة ماإل اا و مفض نم
اإلت دداة ماإل ا اة مفا ت اا م ا دز ماإل نفن ،مفض ن ماإل م الحقوق والحريات العامة والخاصة  ،ك م
ي

المركز إلى انضمام فلسطين إلى مزيد ممن اإل فا ام مفاالتف لا و ماإلدفإلاة مفاإل اباة ماإلس كةم

ب فمماةن ن،مف ت ب ةماإلتتفااوماإلت متتايمل ماإلتشاا وماإلفتناةم اوماإل للةمب فمماةن ن،م
فاإل عمل متتفااة مب مان ل م هماالتف لا ومفاإل

اااماإلدفإلاةماإلت ماإلت وميفم ت تم مب مفلسطينم

ماإل ت بعم،مفمت ا مل إل اةمل اهم فمماةن نمفتاابت مفتش بك مفلد مل ب ات مإل تل تة
إن الستةماال تااتالاةم للمركز متنت مم نما ةدا ماإلت مي

مالمركز مإلى مت ا م نمن اة،م

ف ن ماإلا اة مفاإلا إلة مالخاصة به م ن من اة م ناة مف ن مت داد ملاد مإل نش ت و ماإلت مت ب ما ةدا م
فاإلا اة مفاإلا إلة م ن من اة م إل ة  ،مف ن متبا ن مفاضح مف دد مإل شااو ما داا ماإلن لح م
اإلنش ت ومض نم دىم ن م

متنفا م

فع،مفلدما تندوماإلستةماإل إلاة التي عمل المركز على مراجعتها

وادخال العديد من التعديالت عليها من خالل التركيز بشكل واضح ومباشر على موضوع الرقابة
المدنية على قطاع األمن الفلسطيني  ،فالمركز اليوم يعد من المؤسسات القليلة التي تختص بهذا
الجانب  ،وبالتالي فإن هناك تعديل واضح ط أر على عمل المركز من خالل التركيز على العمل مع
قطاع األمن الفلسطيني ،لقد جاءت هذه التعديالت التي أجراها المركز على خطه اإلستراتيجية
خالل شهر  07من العام  7102استنادا إلى عمله وتخصصه في الرقابة المدنية على قطاع األمن
الفلسطيني وعمله في مجال حقوق اإلنسان ،حيث شارك مجلس اإلدارة والموظفين والمتطوعين
وأعضاء الهيئة العامة والمستفيدين  ،وبعض الشركاء في النقاشات والحوارات واالجتماعات التي
جرت لهذه الغاية ،هذا إلى جانب الخبير الرئيسي الخارجي .

مومن هذا اإل نت م م ات مت اا مة ا ماإلستة م من اة منت ل ماإل ن مل مضفا م دى ماالإلت ا مب ام
اإل نت ومفس كةم دىمت مما ةدا مبدالإلةم شااوما دااماإلن لح ك وماإلستةماة تااتالاةم
اإل إلاة لألعوام  7171-7108كاستكمال لنهج التخطيط االستراتيجي الذي اعتمده المركز وللخطة
اإلستراتجية السابقة والتي ساهمت في أحداث تغيير ونقلة نوعية على مستوى األداء والبرامج والكفاءة
والفعالية ،موذلك ل مشكعم ل فلةم نماإل ب دئمفا ةدا ماة تااتالاةمتض مينشتةم اتبةم

يفإل مفات مب اال زماإلتفا نمبانمينشتةماإل
إل ا سم ك ةمإلإلاف امب

بم

اةمفاإلتافاجمفاإلفل اةم نماالنت ك وم همالدادميةدا مل ب ةم

مالمركزمف إل مب ال تن دماإل ماإل ن لاةماإلت إلاة:

 مت دادماإلفاصمفاإلت دا وماإلاتا اةم.
 مت اا ملدازماعمركز ل ماإلتل فبم هماإلت دا ومفتل ف ماإل ا و
 مت دادميةدا ما تااتالاةم اوميفإلفاةم م دزماإلستةماإلت متش عمثالثةميلفا

 ت دادما نشتةمب النتلمم نما ةدا مفت اا ماإل ن كاماإل شتاكةمبانماإلف داو
 مت دادماإلل ومداسعماإل ركزماإل ك فةمب إلتنفا مفشاك اماإل عم نمس ال
 الدادمستةمل عمتنفا اةمفال اةمفا تاماإل ناةمإل تنفا
 مبا نمك فةمب ضما نشتةمفاإلت ما كنمت فا م نملبعماإلل وماإل ن ةمك ش ااه
 مالدادمآإلا ومفل ا وم ن بةمإل ا سم دىمتنفا ماإلستةماة تااتالاة
 ماتس مالااااومتكفاباةم

ب ما

مركز "شمس"

خلفية عن المركز

عضوية المركز

 1اإل لنةماإل اباةماإلدات ةمإل فمماةن نم مل

ةماإلدفعماإل اباةم/بكفةم االب

 .7التحالف الدولي لمناهضة عقوبة اإلعدام – دولية
 3شبكةماإل

ءإلةماإل لت اةم ماإل إل ماإل اب م–مان م– لاباة

 .1اإل نتدىماإل دن مإلت ا ماإل ك ماإلاشادم ملت عما ن – فلسطينية
 5االئتالف األهلي للرقابة على التشريعات – فلسطينية
 6شبكةماالنتس ب وم ماإل إل ماإل اب -ملاباة م
7

ةمآن مإلاندماالفا تف تاةمإل فاامبانماإل

و-مدفإلاة م

 8اإلت إل ماإلدفإل مإل ل ةم لا ماإل ابمااك فس-مدفإلاة م
 9ت إل ماإلد عملنم ااةماإل يا ماإلت باا-مفلسطينية م
11

اإلت إل ماإل اب م نميلعمداا فام–ملاباة م

11

اإل لنةما ة اةمإل ال بةمل ماالنتس ب وم–مفلسطينية م

11

اإل ن ةماإل اباةمإل د عملنم فمماةن ن-ملاباة م

.03

اإلت إل ماإلف تان مإل ن ةضةمل فبةماةلدا  -فلسطينية

.01

ن ةماإلشب بما فافم تف تاةم–مدفإلاة

15

االئتالف اإلقليمي لمنظمات المجتمع المدني لمكافحة التطرف والكراهية– لاباة

17

االئتالف الفلسطيني لمناهضة التعذيب م–مفلسطينية

18

االئتالف األهلي للحماية الشعبية للقضاء–مفلسطينية م

16

شبكة المدافعين عن حقوق اإلنسان م–مفلسطينية

البرامج التي عمل عليها المركز
منذ تأسيسه ،يعمل المركز لتحقيق أهدافه ضمن مجموعة من البرامج والمشاريع واألنشطة المختلفة
والتي تنسجم مع أهداف المركز وتوجهاته اإلستراتجية على النحو التالي:

أوال  :برنامج الرقابة المدنية والمساءلة المجتمعية على قطاع األمن الفلسطيني
ا كسمت ا ماإلال بة اإل دناةموالمساءلة المجتمعية ل ميداامقطاع األمن الفلسطيني م دىمدا ااتاةم
اإلن

م،مف دىما ت اا مإل

ماإل ا

فممفاإل اا و،مك ما كسم إل م دىمت ا مفتا اخماإل فاتنةم

اإلدا ااتاة مبش ا ماإل فم مفاإلفالب و ،مة ا ماإل مل نب مت ا مياك ن ماإل ك ماإلك إلح مف م د ت م
اإلشف اة فاإلن اةة

ادااز اإل ع اإل م ،فاإلتأكد ن ين ا داا اإل

فاإل فاتح فاإل ااااو فاإلت ا و اإلن ز ف

دفدة  ،مك ما د مت ا

الفلسطينيماإل مت ا اإلال بة اإل اتاة فا ع ن تل ف او اإل
فاةداا  ،ب

ا

الو ا ترلع اإلف افة اإل

اتفم ه ي ك اإل فانان فا ن ة
اإلال بة ل

انم ا فاكش

قطاع األمن
اإل إل

يفل االن اا

ا ة

ة ،ك مينم إل ما د ماإل مت ام اإل داإلة،

ب إلتن اة اإل ا اة .م
إل إل م إنمت ا م نت وماإل ك ماإلك إلحمف م د ت ماإلن اةةمفاإلشف اةمفاإل
اإلف دم م مل عمفيداامقطاع األمن الفلسطيني ماتفل مل م دىم

ة ةم

اإلةمفاإل

ةم

بةمف ك

وماإل لت هماإل دن م

نماإل ا ممبدفاة ماإلال ب م،مف هم إل مةن م ةملددم ن اإل فا عماتفل مل ا م ت بعماإلال بةمل م

اإل

ةما ناةماإلف تاناةم ،ااماشكعمتراابماإلدا ااتاةمي دمية فيستاماإل ب وم،اض

إل مل اة ماةلك ا مفغا ب ماإلت

ح مفلبفع ماآلسا ،مفلد م تح ملنفاو مإل فاا مبان ماإلن

ماإل م

ماإل ا

م

فاإل فى ماإل ا اة مفاإل لت اة ،مفغا ب ماةاادز ماإل ا اة مالنل ماإل ك إل ة ماإلفتناة مفاإل لت اة ملبام
اإل داإلةماالنت إلاة

إن الهدف األساسي لعمل المركز في الرقابة المدنية والمساءلة المجتمعية على قطاع األمن

الفلسطيني يتجلى في التأكد من قيام مؤسسات الرقابة الرسمية بدورها الدستوري والقانوني على أداء
المؤسسة األمنية  .وعلى ت ب ة تتبام اإل فانان فاإلت ا و فاإلتفلا و اإلك داز لن اإل تفى
اإل ا

 ،ف ست

اإل ت و فاإل

و فاةداااو اإل كف اة إل ت ع ا ن بكفاز ك ا ة .والى

ض ن ا ت اا ا ل ز ا ناة إل فم اةن ن ف م

ت اا ا ل اا

فاإل فا ام اإلدفإلاة فاإل

اة .والى

ت اا

دى اإلت ا لفى ا ن ب ةلااااو اإل نفناة فاإل ض تاة .والى ت ام يل

فاإلشف اة ب داا فاإل ف ا ن  ،فاإل د ن
فاإلدفاتا اإل اتبتة ب  .والى اإل ف
فاإل ا اة فاإل ن ت اة اإلت

ن شأن

ل

ةا اإلف د اإل إل فاةداا
اإلنش ت ا ن

تفى ن اإلن اةة
دفاتا ا ل ز ا ناة

بعيدا لن ا ةفاا فاإل افع اإلشسكاة

ا لن تفل ت اإل ا اة

ولهذه الغاية يقوم المركز بتنفيذ برنامج مع المؤسسة األمنية الفلسطينية ،يتناول البرنامج إدخال
مفاهيم حقوق اإلنسان في عمل قوى األمن الفلسطيني ،وبناء عالقة تقوم على الثقة والتعاون
واالحترام المتبادل بين رجال األمن والمواطنين ،ودور رجل األمن المجتمعي  ،محيث يقوم مالمركزم
بتنظيم ممجموعة ممن مالفعاليات مواألنشطة مباإلضافة مإلى ماللقاءات مواالجتماعات مالتي ميتم معقدها ممعم

المسؤولين موالتي متهدف مإلى منقل مآراء موتوصيات مالمواطنين ملصناع مالقرار م وتأخذ أنشطة المركز بهذا

الخصوص اللقاءات المفتوحة ،والمجموعات البؤرية المتخصصة،والمؤتمرات .والتدريب وبناء القدرات
 ،وورش العمل ،وتنظيم جلسات االستماع ،واصدار أوراق المواقف  ،وتنظيم حمالت الضغط
والمناصرة  .واستخدام وسائل اإلعالم .

ثانيا  :برنامج حقوق اإلنسان والديمقراطية ومناهضة عقوبة اإلعدام
يعمل المركز جاهدا من خالل برامجه المختلفة على الدفاع عن حقوق اإلنسان واعالء قيم الحرية
والكرامة من خالل تعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان وتوثيق االنتهاكات ذات الصلة بالحقوق
والحريات العامة.
يعملللمالمركللزمومللنمخللاللمالتواصلللممللعمالشللبابممللنممختلللفمالمنللاطقمعبللرمتنفيللذ الب لرامج واألنشللطة
،التيمتركزمعللى بنلاء قلدرات الشلباب وتلوعيتهم موتعلرفيهممبحقلوقماإلنسلانموالمواثيلقمالدوليلةموحقلوقهمم
وواجب للاتهمماس للتنادامله للذهمالمواثي للقموالقل لوانينمالفلس للطينيةمالمحلي للةموذل للكمعل للىمطريللقمتأس لليسممجموع للةم

شبابيةمداعمةمومساندةملحقوقماإلنسلانمتمتللكمالمعرفلةمملنمأجللماللدفاعمعلنمحقلوقمالشلعبمالفلسلطينيم
والحرياتمالعامةمداخلمالمجتملعم،وذللك ملن خلالل عقلد دورات تدريبيلة فلي مختللف موضلوعات حقلوق
اإلنسللان  .حيللث يقللوم المركللز بعقللد تلللك الللدورات فلليممختلللفمأنحللاءمالضللفةمالغربيللةممللعمالتركيللزمعلللىم
المناطقمالمهمشةموالنائيةم.

حيث تتناول الدورات التدريبية والدوراتمالتدريبية موضوعات حقوق اإلنسلان،وذلك ملن أجلل مبنلاءم
قدراتمالشبابمفيممجالمحقوقماإلنسانموالقانونمالدوليموالمواثيقمالدولية م
خالل السنوات القليلة الماضية عمل المركز مع رجال العشائر ( القضاء الغير رسلمي)  ،ويتطللع
المركز للعمل معهم في المستقبل  ،وعلى الرغم من أيمان المركز بضرورة قيام دولة مدنيلة تحتلرم
حقوق اإلنسان  ،وقضاء مدني نظامي يستند للقانون األساسي الفلسلطيني والقلوانين كافلة  ،إال إن
واقللع القضللاء النظللامي الفلسللطيني ومللا يعترضلله مللن إشللكاليات وعقبللات يحللتم علينللا البحللث عللن
حل للول والعم للل م للع مختل للف األطل لراف  ،وم للنهم رج للال العش للائر  ،س لليما وأن م للا نس للبه %17م للن
المسللاحة اإلجماليللة للضللفة الغربيللة تصللنف كمنللاطق ( )  ،وهللي منللاطق غيللر خاضللعة للسلللطة

الوطنية الفلسطينية.

كما عمل المركز منذ العام  7112ولغاية اللحظة مع طلبة كليات الشريعة في خمس جامعات
فلسطينية  ،ةن ما ت ن ام نمب اا جمفينشتةم
ينف

وماإل لت هماإل دن مإلت بةمك ا وماإلشاا ة مفاإلت بةم

ماافام م فضفل وم فمماةن نمفاإلدا ااتاةمين منت جم كامغاب م،مك متس فمالمناهج

الدراسية الجامعية من الدراسات المتعلقة بالديمقراطية وحقوق اإلنسان  ،كما نهدف إلى ت ا ملا م

اإل فاا مفلبفع ماآلسا ،مفنب ماإلت كب مفكاا ماآلسا ،مإلا ه ماإلفل  ،مفللحفاظ على النسيج المجتمعي
والتماسك االجتماعي .والى ت ا ماإلست بماإل دن مإل فال ةماإلفكاماإل ل

 ،هذا إلى جانب نشر

ثقافة حقوق اإلنسان والديمقراطية.
كما يعمل المركز اليوم على مناهضة عقوبة اإلعدام في التشريعات الوطنية  ،وضرورة وقف العقوبة
في الممارسة بالحد األدنى  ،حتى الوصول إلى الهدف االستراتيجي هو إلغاء عقوبة اإلعدام من

التشريعات الوطنية الفلسطينية  ،وذلك من خالل مواءمة التشريعات الفلسطينية مع المواثيق الدولية
التي انضمت لها دولة فلسطين .

 التوعية والتثقيف :
إلى جانب عقد الدورات التدريبيلة المتخصصلة،يقوم المركلز وبشلكل دائلم بعقلد النشلاطات التوعويلة
والتثقيفيللة ،والتللي تتنللاول موضللوعات مختلفللة فللي حقللوق اإلنسللان والقللانون الللدولي والقللانون الللدولي

اإلنساني ،تستهدف النشاطات القطاعات المختلفة من المجتمع ،يهدف المركلز ملن وراء ذللك إللى

وعي المواطنين بحقلوقهم وكيفيلة اللدفاع عنها،كملا يهلدف إللى رفلع اللوعي بحقلوق اإلنسلان اسلتنادا
إلى المواثيق الدولية ذات الصلة.
يسللتخدم المركللز فللي التوعيللة والتثقيللف ورشمالعمللل والنللدوات والمحاض لرات مواللقللاءاتمالمفتوحللةم
،حلقاتمنقاشية.
 الضغط والمناصرة :
يشارك المركز بفاعلية في الفعاليات المجتمعية ،ملتعزيزمونشرمومناصرةمحقلوقماإلنسلانموالداعملةم
للمدافعينمعنمحقوقماإلنسانم،من خالل شراكات أو عقلد لقلاءات مفتوحلة أو اجتماعلات ولقلاءات
مع صناع القرار ،هذا إلى جانب المشاركة في حمالت الضغط والمناصرة .

 المساعدة واالستشارة القانونية:
يقللوم المركللز بتقللديم المسللاعدة واالستشللارة القانونيللة للملواطنين وللمؤسسللات ،فللي كللل القضللايا التللي
تتعلق بحقوق اإلنسان والحريات العامة والخاصة.
 األبحاث والدراسات :
م
ميعملمالمركز منذ تأسيسهمعلىمإصدارماألبحاث والدراسات األصيلة والمتنوعة التي تتناول
موضوعات في حقوق اإلنسان،حقوق المرأة،الحكم الصالح، ،القانون ،الحريات العامة،

مالخ.

ثالثا :برنامج اإلعالم الحقوقي
تلعب وسائل اإلعالم دو ار ال يستهان به في تكوين االتجاهات واألفكار  ،بل وفي تشكيل الوعي ،
فهي أحد أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية ،فقد ساهم اإلعالم بصورة كبيرة في دعم قضايا حقوق

اإلنسان ،سواء من خالل ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان والتربية عليها ،أو من خالل بلورة نقاشات
مفتوحة على مواضيع ذات الصلة ،فإلاسملداداماإل فعمبفلفدملللةمتف لعمفتاابتمف اممبانماةلل م
ف فمماةن ن،م ةلل م م دم ات م مم نم فمماةن نمك مافتاضم ا م نم افاةم ناةمينم
ا ف مبدفاماا د م م ل عم فمماةن ن،مك احمينمية اةماإلدفاماإلال ب ماإلف لعمإلف تعماةلل م
تنبهم نمكفن منكفصمد تفااةميفمل نفناة،مفإلكنم ماإل دما دن ما كنمينمت ف مف تعماةلل م

بدفاة ماإل ن تمب مفبف ل اةم م
ان ماإل د ما
مب إل

اةإل

م ن مدفا ماةلل م منشا مفت ا م

ة م فم ماةن ن مةف مت كان ماإلن س م نم

ا ما

اة ماإلل ة مإلت ااة م ن مك ة مكفا ماإلل ع مفاإل ه مفاالضت د ،مفغاسم

اإلش فا مب إلك ع اا ة مفاإل

م نم

فإلاة متل ا م فم ما ااد مفاإل ك إلح ماإل

ة ،مك مت كن مفبشكع مي

مفالتك داة مف اة مف ا اة مفا ه ملدات مل م
ت فاع م ب دئ م فم ماةن ن ماإل م ا ة مالت لاة م

اإلد عملن

وادراكا من المركز بدور اإلعالم الذي يلعب مدو ار مبار از مفي منشر موتعزيز مثقافة محقوق ماإلنسان متعملم
وحدة ماإلعالم مفي مالمركز معلى متنفيذ ممجموعة ممن ماألنشطة موالفعاليات ماإلعالمية موذلك مإيمانا ممنم
المركز مبأهمية ماإلعالم مودوره موتأثيره في تشكيل الرأي العام والتأثير عليه م،ودوره في متوعية مالمواطنم
والرقابة معلى محقوق ماإلنسان موالحريات مالعامة م،وكتأكيد على ذلك يقوم المركز بتناول موضوعات

مختلفة في حقوق اإلنسان،وحقوق المرأة وغيرها من الموضوعات عبر :


(برنامج قضايا وآراء)  :الحلقات التلفزيونية واإلذاعية الحوارية

يقللوم المركللز بتنفيللذ برنللامج ح لواري(برنللامج قضللاياموآراء) مللع المحطللات التلفزيونيللة واإلذاعيللة المحليللة
والفضلائية فلي الضلفة الغربيللة ،يتنلاول بله موضللوعات ملحلة عبلر استضللافته لخبلراء فلي ذات المجللال
وأكللاديميين ونشللطاء حقللوقيين وصللناع ق لرار ،إنمالبرنللامج الح لواري الللذي ينفللذه المركللز وبشللكلمدوريم
وشهري يحظى باهتمام خاص لتناوله موضوعات هامة وحيوية .
مم

 التقارير الحقوقية التلفزيونية والمكتوبة

يقوم المركز بإنتا تقارير مصورة تتناول موضوعات لها عالقة بقضايا حقوق اإلنسان ،تمتاز هذه
التقارير بأنها تتناول موضوعات في غالبيتها جديدة لم يتم تناولها من قبل ،حيث يقوم المركز ببثها
عبر مالمحطات مالتلفزيونية مالمحلية موعبر مشبكة ماالنترنت م،كما يقوم بتسليم نسخ عن التقارير إلى
المؤسسات والهيئات التي لها عالقة مباشرة في التقرير بغية االستفادة منه في عملها أو برامجها
ونشاطاتها المختلفة.

الدراما اإلذاعية:
يقللوم المركللز بإنتللا مد ارمللامإذاعيللةمتوعويللةمبحيللثممتركللزمعلللىمالتوعيللةموالتثقيللفمحللولمموضللوعات لهللا
عالقللة بحقللوق اإلنسللان،المرأة ،االنتخابللات،القوانين  ...،الخ،الهللدف األساسللي هللو تسللليط الضللوء علللى
بعض القضايا ،وأيضا لرفعممستوىمالوعيم وتبثمالد ارما إذاعياممنمخاللمإذاعةممحليةمتغطيمالضلفةم

الغربيةموغزة

 النشرة االلكترونية الشهرية :
تتناول النشرة ا نشتةمفاإلف إلا وماإلت مانف ة مال اك خالل الشهر ،حيثمات ماا إل ملباماإلبااعدم
االإلكتافن مإل ت ةمفا ةم نماإل

ومفاإلشسكا ومفنشاة مل م فالهمانتانوم ست فةم.

 البيانات الصحفية:
ا عماإل اك مل ماكداامبا ن ومك فاةم م ست ماإل ن ب ومفا
فاإل

دااماإلدفإلاةمفاةل ا اةم

اةمت د مة اماإلبا ن وماإل م اما ت اا ماإل ست فةماإلدفإلاةمفاةل ا اةمفاإل

ب إل فا امماإلدفإلاةمفاإل فانانماإل

اةمفتبا نم فل ماإل اك م نمت ما

داا.م

اةمإللإلت ا م

 .IIاإلطار اإلستراتيجي العام للخطة

 .Aالرؤيا
لت هم

تان مدا اات مل ت مل ما ت اا م ب دىام فمماالن نمفاإل اا وماإل

ةمفاإلس كة.

 .Bالرسالة
مركزمإعالممحقوقماإلنسانموالديمقراطيةم"شمس"مهوممؤسسةمأهليةمغيرمحكوميةممستقلةمتعملمعلىمنشرموتعزيزمقيممحقوقم
اإلنسان مفي ماألراضي مالفلسطينية موالدفاع معنها مباإلضافة مإلى متعزيز مدعائم مالحكم مالصالح موسيادة مالقانون مومفاهيم مالمجتمعم
المدني الديمقراطية ممن مخالل مبرامج مالتوعية موالتثقيف موالمناصرة موالنشر مواإلعالم مالتي متستهدف مفئة مالشباب مومنتسبيه قطاع

األمن الفلسطينيموصوالمإلىممجتمعمفلسطينيمديمقراطيميكفلمالحرياتمالعامة ويحترمها

 .IIIاألهداف اإلستراتيجية واستراتجيات العمل المستقبلية
األهداف اإلستراتجية
يمكن اإلشارة إلى مجموعة من األهداف اإلستراتيجية الخاصة بالمركز والتي سيتم العمل على
تحقيقها خالل األعوام الثالث القادمة كما يلي:



تعزيز وتقوية الرقابة المدنية والمساءلة المجتمعية على قطاع األمن الفلسطيني



الدفاع عن حقوق اإلنسان واعالء قيم الحرية والكرامة من خالل تعليم ونشر ثقافة حقوق
اإلنسان وتوثيق االنتهاكات ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة.



تفعيل دور اإلعالم الحقوقي في نشر وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والرقابة على قطاع األمن.



تعزيز قدرات المركز الداخلية وتطوير قدرات طاقم العمل لتحقيق أهدافه بما ينسجم مع معايير
الحكم الصالح.

إستراتجيات عمل المركز
تستند مفلسفة معمل ممركز مإعالم محقوق ماإلنسان موالديمقراطية م"شمس" معلى ممجموعة ممن مالوسائلم
واألساليب موالتي متوضح ماالستراتجيات ماألساسية مالتي مسيتبعها مالمركز مفي مسبيل متحقيق مأهدافه ،موهيم
علىمالنحومالتالي


الرقابة المدنية على قطاع األمن الفلسطيني .



الدفاع عن حقوق اإلنسان ورفع الوعي بها سواء أكانت حقوقا فردية أو جماعية على أساس
المواثيق الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة .



إدما مفاهيم حقوق اإلنسان في التشريعات الفلسطينية .



تفعيل وسائل اإلعالم وتجنيدها للمشاركة في الدفاع عن حقوق اإلنسان والتصدي للقضايا
المجتمعية ذات األولوية.



التنسيق ،والتشبيك ،والتعاون ،والعمل المشترك مع كافة الجهات الدولية واإلقليمية والمحلية
ومنظمات المجتمع المدني.



تشجيع المشاركة الشعبية المجتمعية في جوانب الحياة العامة بما يضمن انخراط المجتمع

المدني من مؤسسات وأفراد في الدفاع عن حقوق اإلنسان .



مساندة حقوق المرأة وتعزيز دورها ومشاركتها المجتمعية  .م



إصدار األبحاث والدراسات ونشرها وتعميمها.

 .IVالقيم والفئات المستهدفة ونطاق العمل
المبادئ والقيم
يسعى مركز "شمس" لتحقيق رؤيته وأهدافه من خالل التزامه بالعمل على تكريس مجموعة من
المبادئ والقيم والمعتقدات األساسية في جميع توجهاته ونظم عمله وانشتطه المختلفة والتي يمكن
تلخيصها ضمن الجوانب التالية:
على المستوى الدولي:
 .0االلتزاممبك ةماإل فا اممفاإل

ةداومفاالتف لا ومالدولية اإل ت ةمب فمماةن ن.

 .7احتراممكافةمالقيمموالمبادئمالعالميةمالتيمتتعلقمبقانونمحقوقماإلنسانموبالقانونمالدوليم
اإلنساني
على مستوى المجتمع الفلسطيني:
 1االلتزاممبالقوانين الفلسطينية وفي مقدمتها القانونماألساسي .
 1االلتزاممبماميصدرمعنمالشبكاتمواالئتالفاتمالفلسطينية.
 3احتراممقيممالمجتمعمالفلسطينيموعاداتهموأعرافه المجتمعية.
 4اإليمانمبمبادئمومرتكزاتموقيممحقوق اإلنسان .م

الفئات المستهدفة

يستهدف المركز جميع أفراد المجتمع بشكل عام كما يستهدف العاملين في قطاع األمن الفلسطيني
والشباب على وجه الخصوص ،على اعتبار أن الشباب هم أهم شريحة لها القدرة على التأثير
والتفاعل مع القضايا المجتمعية والمشاركة الفاعلة ضمن برامج المركز وانشتطه المختلفة،لذلك يمكن
اإلشارة إلى الفئات المستهدفة األساسية على النحو التالي :م
 قطاع العدالة ال سيما العاملين في قطاع األمن الفلسطيني
 فئة الشباب ومن كال الجنسين.
 طلبة الجامعات والمعاهد.
 المواطنين الذين يتعرضون النتهاكات للحريات العامة وحقوق اإلنسان.
 اإلعالميين والجهات اإلعالمية المختلفة.
 الجمهور الفلسطيني بشكل عام.

نطاق العمل
يعمل المركز على تنفيذ أنشطته فب اا ل ماإل ست فةم

كافة المدن والقرى والمخيمات الواقعة ضمن

إطار األراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة) ن مسلع م ا ماإل اك ماإلاتا
فاإل فلفد م

م

تتفلان/او مواإلفت وم
م دانة م اا ماهلل ،مباإلضافة إلى ما يمتلكه م اك مش س م ن ماإل م

اإل ت د ةماإل نتشازمل منت مماإلضفةماإلراباةمفاإلت مت لدماإل اك م متنفا مانشتت مفب اا ل ماإل ست فة

وتعميمها عبر المدن والبلدات المختلفة م

 .Vنتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية ()SWOT Analysis
التحليل التالي يلخص أهم الجوانب االيجابية والسلبية والتي تمثل أهم جوانب القوة والضعف و
الفرص والتحديات التي تواجه عمل المركز سعيا منه لتحقيق رسالته ورؤيته وأهدافه اإلستراتجية،
على النحو التالي:

أوال :جوانب القوة والضعف
وهي التي تمثل مجاالت القوة األساسية بالنسبة للمركز والمرتبطة بالبنية التنظيمية والب ارمجية والموارد

البشرية واألنظمة والسياسات الداخلية والكفاءة الداخلية وكافة جوانب عمل المركز والتي يمكن
تلخيصها على النحو التالي:
نقاط القوة :
 ففلفدم ل سماداازم لع مفت ل مل عمكف مت ماإل عمل متتفااملداات م ن مسلعماإل دادم نم
انشتةمبن اماإل دااوماإلت مت ماإل ش اكةمب م ماإلفتازماالسااز م



أ

ةمل عماإل اك مفتااك اةمسباات مفاإلت متف امإل م اصماإل ب ومفاال ت اااماإلن ب م نم اام

اإلب اا جمواألنشطةماإل ست فة


عمل المركز في جميع األراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) .

 عالقة المركز اإليجابية بالمؤسسات الرسمية واألهلية .

 ا ت ماإل اك ماإل دادم نماالن ةمفاإل ا وم(دليل اداا ف إل ،مدليل شؤون الموظفين ،دليلم
ل عمتتفل ،من

م إل م ف ب،م ا ةمتض ابم ك إلح،م ا ةمس كةمب إلشك ف )

 لداز ماإل اك مل ما تسدا مااللل مفف تع ماإلتفاكع مااللت ل مالمتنوعة مإلنشا ما ك اا مفت ا م
ب اا ل مفاإلفكفعماإل ماإلفت وماإل ت د ةماإل ست فة
 قدرة المركز على التشبيك والتنسيق مع المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني باإلضافة
إلى لضفيته ضمن العديد نماإلشبك وماإل

اةمفماةل ا اةمفاإلدفإلاة.

 لدى المركز قاعدة عريضة من الفئات المستهدفة التي تم استهدافها في معظم مدن الضفة
الغربية مع فلفدملددمكباام نماإل تتفلان/ات.
 لدى المركز بنية تحتية جيدة من مقر وأثاث وتل ا اومف فادم
وانشتطه المختلفة.

لدزمتمكنه من القيام بأدواره

نقاط الضعف :
 عدم قدرة المركز على عكس وقدراته وامكاناته وانجازاته البرامجية من ناحية تمويلية وذلك بسبب
ضعف قدرته على تجنيد الدعم والبحث عن ممولين جدد.
 عدم وجود تمويل دائم ،وانقطاع التمويل في بعض الفترات.مما يؤثر على اإلنتاجية في العمل
واستمرار الطاقم في العمل مع المركز .
ثانيا :الفرص والتهديدات
وهي التي تشير إلى واقع البيئة الخارجية المحيطة بالمركز وجوانب عمله المختلفة والمرتبطة أساسا
بالواقع السياسي واالجتماعي،تجنيد األموال ،العالقات الخارجية واإلعالم ،الفئات المستهدفة
والمتطوعين/ات والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي:
الفرص
 وجود رغبة وارادة من قبل قطاع األمن الفلسطيني للعمل سويا.
 وجود فرص للتعاون مع مؤسسات وشبكات محلية ودولية نتيجة تخصصية المركز بقضايا حقوق
اإلنسان.
 تركز بعض جهات التمويل على البرامج والمشاريع المتعلقة بقضايا حقوق اإلنسان ومفاهيم
المجتمع المدني .وقطاع األمن الفلسطيني .
 الربيع العربي وانعكاساته على الديمقراطية وزيادة هامش الحرية والتعبير عن الرأي .م
المخاطر والتهديدات
 األوضاعمالسياسيةمواألمنيةمغير المستقرة
 الخلط ما بين مفاهيم حقوق اإلنسان في سياقها النظري ومدى تطبيقها على ارض الواقع وبالذات
في األراضي الفلسطينية األمر الذي يؤثر سلبا على اهتمام بعض الفئات المستهدفة بقضايا

حقوق اإلنسان.

 عدم موجود موعي مكافي مأو ثقافي ملشرائح مالمجتمع مالمختلفة مبقضايا حقوق اإلنسان والقانون الدوليم
والحكم الصالح والديمقراطيةمومفاهيم المجتمع المدني.

 لد مكف اةماإلتن اممفاإلت فنماإلفتن مفاةل ا

مفاإلدفإل م م ل الوماإلدا ااتاةمف فمماةن ن

والحكم الصالح م
 محصرمتعليممحقوقماإلنسانمفي النخبة م
 قلة مالدعم مالمالي ملمؤسسات مالمجتمع مالمدني موللمنظمات مالغير محكومية مالعاملة مفي مهذا مالمجالم
وحصرمالدعممعلىمعددمقليلممنمهذهمالمؤسسات
.VI
مصفوفة األهداف ومؤشرات القياس المقترحة

الهدف اإلستراتيجي األول :برنامج الرقابة المدنية على قطاع األمن الفلسطيني
األهداف الفرعية
تعزيز الرقابة المدنية على القطاع األمن
الفلسطيني

مؤشرات ونتائج سير العملية
 عدد دورات التدريب المنفذة

 عدد جلسات االستماع والمساءلة المنفذة
 عدد المؤتمرات التي عقدت

 عدد اللقاءات المتلفزة والحلقات اإلذاعية
 عدد الدراما اإلذاعية

 عدد ورش العمل المنفذة
 عدد التقارير

 عدد الدراسات واألبحاث

 عدد االجتماعات التي عقدت مع قطاع األمن الفلسطيني
 عدد حمالت المناصرة المنفذة
تعزيز دور وسائل اإلعالم في الرقابة

المدنية على قطاع األمن الفلسطيني من

خالل ممارسة الدور الفعال والرقابة على

قطاع األمن

 تعزيز أداء اإلعالميين ووسائل اإلعالم المستهدفة بما يتعلق
بالتغطية اإلعالمية لقضايا األمن والرقابة على قطاع األمن

 عدد القضايا التي تم تسليط الضوء عليها من قبل
اإلعالميين التي تتناول قطاع األمن الفلسطيني

 عدد دورات التدريب المنفذة التي تتناول آليات الرقابة على
قطاع األمن الفلسطيني

 عدد جلسات االستماع المنفذة التي تتناول آليات المساءلة
واالستماع لقطاع األمن الفلسطيني

 عدد الحلقات المتلفزة واإلذاعية

 عدد التقارير النشرات االلكترونية المكتوبة والمصورة
 عدد البيانات الصحفية

 عدد األفالم الحقوقية المنفذة

 عدد التقارير المصورة والمكتوبة المنفذة

الهدف اإلستراتيجي الثاني :الدفاع عن حقوق اإلنسان واعالء قيم الحرية والكرامة من خالل تعليم
ونشر ثقافة حقوق اإلنسان وتوثيق االنتهاكات ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة.
األهداف الفرعية
تعزيز الوعي واحترام ونشر ثقافة حقوق

اإلنسان

مؤشرات ونتائج سير العملية
 عدد ورش العمل المنفذة

 عدد دورات التدريب المنفذة

 عدد اللقاءات المتلفزة والحلقات اإلذاعية
 الدراما اإلذاعية

 عدد حمالت المناصرة المنفذة
 عدد المنشورات واإلصدارات ذات العالقة
الدفاع عن حقوق اإلنسان

 عدد حمالت الضغط والمناصرة المنفذة
 عدد مراجعة مسودات مشاريع القوانين

 عدد اللقاءات المتلفزة والحلقات الدرامية

الهدف اإلستراتيجي الثالث :تفعيل دور اإلعالم الحقوقي في نشر وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والرقابة

على قطاع األمن.

األهداف الفرعية
تعزيز دور وسائل اإلعالم في ممارسة

مؤشرات ونتائج سير العملية
 تحسن أداء اإلعالميين ووسائل اإلعالم المستهدفة بما

دور فاعل لنشر ثقافة حقوق اإلنسان
وللرقابة على انتهاكات حقوق اإلنسان

يتعلق بالتغطية اإلعالمية لقضايا حقوق اإلنسان
 عدد قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان التي تم تسليط الضوء
عليها من قبل اإلعالميين

 عدد دورات التدريب المنفذة

 عدد الحلقات المتلفزة واإلذاعية

 عدد التقارير النشرات االلكترونية المكتوبة والمصورة
 عدد البيانات الصحفية

 عدد األفالم الحقوقية المنفذة

 عدد التقارير المصورة والمكتوبة المنفذة
رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان
ﻭﺍلياﺕ ﺍلشﻜاﻭﻱ

 عدد حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان التي تم توثيقها
 عدد ورش العمل المنفذة

 عدد دورات التدريب المنفذة

 عدد المنشورات واإلصدارات ذات العالقة

 عدد االخبار الصحفية التي تتناول انتهاكات حقوق االنسان

الهدف اإلستراتيجي الرابع :تعزيز قدرات المركز وتطوير قدرات طاقمه لتحقيق أهدافه بما ينسجم مع

معايير الحكم الصالح.

األهداف الفرعية
بناء قدرات طاقم عمل المركز وزيادة

كفائتهم المهنية واإلعالمية.

مؤشرات و نتائج سير العملية
 تحسن أداء طاقم العمل في الجوانب اإلدارية ومن حيث
إدارة المشاريع

 عدد دورات التدريب المنفذة

 عدد األعمال الفنية المنتجة من قبل المركز
إيجاد إستراتيجية واضحة للتعامل مع

األزمات المالية من خالل وضع خطة
طوارئ مالية وخطة تجنيد أموال

 وجود خطة طوارئ قللت من عجز الميزانية

 وجود خطة لتجنيد األموال عززت من إجمالي الدعم المقدم
للمركز

الخطة التنفيذية لألعوام من ()1010-1028
الهدف اإلستراتيجي األول :برنامج الرقابة المدنية على قطاع األمن الفلسطيني
األهداف الفرعية

 1.1تعزيز الرقابة المدنية على
القطاع األمني الفلسطيني

مؤشرات و نتائج سير العملية

 عدد دورات التدريب المنفذة
 عدد المؤتمرات التي عقدت

 عدد اللقاءات المتلفزة والحلقات
اإلذاعية

 عدد الدراما اإلذاعية

 عدد ورش العمل المنفذة
 عدد التقارير

 عدد الدراسات واألبحاث

 عدد االجتماعات التي عقدت مع
قطاع األمن الفلسطيني

 عدد حمالت المناصرة المنفذة
 عدد جلسات االستماع المنفذة
 عدد جلسات المساءلة المنفذة

المشاريع/األنشطة

الوحدة

اإلطار الزمني

(العملة :دوالر أمريكي)

1028

1029

1010

عقد( )31ورشة عمل توعوية وتثقيفية

11

11

11

ورشة

تنفيذ( )1دورات تدريبية

2

2

2

دورة

تنفيذ ( )31حلقة تلفزيونية واذاعية

تدريبية
12

12

12

حلقة
تلفزيونية
واذاعية

دراما إذاعية ()9

3

3

3

تقارير الرقابة

1

1

1

تقرير

تنظيم ( )3لقاءات طاوالت مستديرة 1

1

1

طاوالت

(نقاش موسع)
تنظيم حملة مناصرة تتعلق بنشر ثقافة 1

1

حقوق اإلنسان ()3
نشر واصدار ( )1دراسات حول قضايا 2

دراما

مستديرة
1

حملة
مناصرة

2

2

دراسة

الرقابة وعمل القطاع األمني الفلسطيني
تنظيم مؤتمرات حول قطاع األمن 1
الفلسطيني والرقابة عليه

1

1

الموازنة التقديرية

مؤتمر

الهدف اإلستراتيجي األول :برنامج الرقابة المدنية على قطاع األمن الفلسطيني
األهداف الفرعية

المشاريع/األنشطة

مؤشرات و نتائج سير العملية

اإلطار الزمني
1028

 0.7تعزيز دور وسائل اإلعالم

 تعزيز أداء اإلعالميين ووسائل اإلعالم
المستهدفة بما يتعلق بالتغطية اإلعالمية

في الرقابة المدنية على قطاع
األمن الفلسطيني من خالل

ممارسة الدور الفعال والرقابة على

عقد ( )07حلقات متلفزة واذاعية

1

1029

1

1010

1

من قبل اإلعالميين التي تتناول قطاع

قطاع األمن

األمن الفلسطيني

واذاعية
تنظيم ( )3دراما إذاعية

0

0

0

دراما

عقد ( )07حلقات متلفزة واذاعية

1

1

1

حلقة
متلفزة

 عدد دورات التدريب المنفذة التي تتناول
آليات الرقابة على قطاع األمن الفلسطيني
 عدد جلسات االستماع المنفذة التي تتناول
آليات المساءلة واالستماع لقطاع األمن

واذاعية
إعداد ( )9نشرات وتقارير إعالمية 3

 عدد التقارير النشرات االلكترونية المكتوبة
والمصورة
 عدد البيانات الصحفية
 عدد األفالم الحقوقية المنفذة



عدد التقارير المصورة والمكتوبة المنفذة

3

3

تقرير

مكتوبة ومرئية ومسموعة

الفلسطيني
 عدد الحلقات المتلفزة واإلذاعية

حلقة
متلفزة

لقضايا األمن والرقابة على قطاع األمن
 عدد القضايا التي تم تسليط الضوء عليها

الوحدة

01
( )31بيان

01

01

الموازنة التقديرية
(العملة :دوالر أمريكي)

بيان

الهدف االستراتيجي الثاني  :الدفاع عن حقوق اإلنسان واعالء قيم الحرية والكرامة من خالل تعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان وتوثيق االنتهاكات ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة.
األهداف الفرعية

المشاريع/األنشطة

مؤشرات و نتائج سير العملية

اإلطار الزمني

2018
 2.1تعزيز الوعي

 عدد ورش العمل المنفذة

واحترام ونشر ثقافة

 عدد دورات التدريب المنفذة

حقوق اإلنسان.

 عدد اللقاءات المتلفزة والحلقات
الدرامية
 عدد حمالت المناصرة المنفذة

الوحدة

2019

دوالر أمريكي)

2020

عقد( )31ورشة عمل توعوية وتثقيفية

12

12

12

ورشة

تنفيذ( )1دورات تدريبية

2

2

2

دورة

تنفيذ ( )07حلقة تلفزيونية واذاعية

تدريبية
4

4

4

1

1

1

حلقة
تلفزيونية
واذاعية

دراما إذاعية ()3

الموازنة التقديرية

دراما

(العملة:

الهدف االستراتيجي الثاني  :الدفاع عن حقوق اإلنسان واعالء قيم الحرية والكرامة من خالل تعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان وتوثيق االنتهاكات ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة.
األهداف الفرعية

المشاريع/األنشطة

مؤشرات و نتائج سير العملية

اإلطار الزمني

2018
 عدد المنشورات واإلصدارات
ذات العالقة

تنظيم مسابقة ترتبط بالتوعية بمفاهيم سيادة القانون وحقوق 1

الوحدة

2019
1

دوالر أمريكي)

2020
1

مسابقة

اإلنسان مسابقة()3
تنظيم ( )3لقاءات طاوالت مستديرة (نقاش موسع)

1

1

1

طاوالت

تنظيم حملة مناصرة تتعلق بنشر ثقافة حقوق اإلنسان ()3

1

1

1

نشر واصدار ( )1دراسات حول قضايا حقوق اإلنسان

2

2

2

دراسة

إصدار بوستر يحمل رسائل()1

2

2

2

بوسطر

تنظيم مخيم صيفي للتوعية بقضايا

0

0

0

مخيم

مستديرة
حملة
مناصرة

حقوق اإلنسان ذات عالقة بموضوع الحريات وحقوق

صيفي

اإلنسان()3
 :1.1الدفاع عن
حقوق اإلنسان

 عدد حمالت الضغط والمناصرة تنفيذ( )1حمالت ضغط ومناصرة

2

2

2

عدد مراجعات مسودات مشاريع مسودات مشاريع القوانين المراجعة ()1
القوانين

حمالت
ضغط

المنفذة

ومناصرة

7

7

7

الموازنة التقديرية

مسودة

(العملة:

الهدف االستراتيجي الثالث  :تفعيل دور اإلعالم الحقوقي في نشر وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والرقابة على قطاع األمن.
األهداف الفرعية

المشاريع/األنشطة

مؤشرات و نتائج سير العملية

اإلطار الزمني
1028

 3.2تعزيز دور وسائل
اإلعالم في ممارسة دور
فاعل للرقابة على انتهاكات
حقوق اإلنسان.

 تحسن اداء االعالميين ووسائل االعالم المستهدفة تنفيذ()3
بما يتعلق بالتغطية االعالمية لقضايا حقوق االنسان

دورات

تدريبية وبناء 1

 عدد دورات التدريب المنفذة
 عدد الحلقات المتلفزة و االذاعية

1029

1

1010

1

قدرات
عقد ( )05حلقات متلفزة

 عدد قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان التي تم تسليط عقد ( )31حلقات اذاعية
الضوء عليها من قبل االعالميين

الوحدة

5

5

5

12

12

12

3

3

اعداد ( )3نشرات وتقارير اعالمية 3
مكتوبة ومرئية ومسموعة
عقد مؤتمر صحفي بالتعاون مع 1

1

1

وسائل االعالم

 عدد التقارير النشرات االلكترونية المكتوبة والمصورة
 عدد البيانات الصحفية المصدرة من قبل الصحفيين
 2.1رصد وتوثيق انتهاكات
حقوق اإلنسان وآليات الشكاوي

 عدد حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان التي تم
توثيقها

 عدد التقارير المصورة

إصدار تقرير حول حالة حقوق 1

1

1

تقرير

1

1

1

تقرير

اإلنسان في األراضي الفلسطينية
إعداد ( )3تقارير توثق االنتهاكات
إعداد ( )3تقارير توثق االنتهاكات

مصورة

1

1

1

الموازنة التقديرية
دوالر أمريكي)

تقرير

(العملة:

الهدف االستراتيجي الرابع :تعزيز قدرات المركز الداخلية وتطوير قدرات طاقم العمل لتحقيق أهدافه بما ينسجم مع معايير الحكم الصالح..
األهداف الفرعية

المشاريع/األنشطة

مؤشرات و نتائج سير العملية

اإلطار الزمني
1028

 1.2بن املدااومت ل مل عم
المركزمف ا دزمكف تت مالمهنية
واإلعالمية.

 تحسن أداء طاقم العمل في الجوانب اإلدارية عقد دورات تدريب وبناء قدرات 1
ومن حيث إدارة المشاريع
 عدد دورات التدريب المنفذة
 عدد اإلعمال الفنية المنتجة من قبل المركز

 2.1إيجاد إستراتيجية واضحة

 وجود خطة طوارئ قللت من عجز الميزانية

للتعامل مع األزمات المالية من

 وجود خطة لتجنيد األموال عززت من

خالل وضع خطة طوارئ مالية
وخطة تجنيد أموال

إجمالي الدعم المقدم للمركز

الوحدة

1029

1

1010

1

بناءا على نتائج فحص االحتيا
السنوي
عقد( )3دورات تدريب وبناء قدرات 1

1

1

ضمن الموضوعات اإلعالمية
أعداد خطة طوارئ
إعداد خطة تجنيد أموال

1
1

الموازنة التقديرية
(العملة :دوالر أمريكي)

