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                                                                                                                                          9/11/2009االثنين/جنين
تناولت أهمية قطاع الشباب في المجتمع، وطرق تفعيل ، في مدينة جنين، "الشباب بين المواطنة واالنتماء"عقد المركز ورشة عمل حول *

 تعزيز المواطنة لدى الشباب، وأوصى الحضور بضرورة تدعيم وتم التطرق إلى دور االنتماء في مشاركتهم االجتماعية والسياسية واالقتصادية،
و بضرورة وضع خطة عامة للنهوض بواقع ،عناصر االنتماء والمواطنة الفاعلة لدى الشباب من خالل إشراكهم في عملية البناء المجتمعي 

 ي حتى يستفيد من خدماتها أكبر عدد ممكن من الشباب،الشباب الفلسطيني وتطويره واالهتمام بشكل أكبر بالمؤسسات الشبابية و توزيعها الجغراف
  . وأولوياتههمى أساس حاجات طالبوا مؤسسات المجتمع المدني بالعمل مع الشباب علكما

                                                                                                                                                    11/11/2009السبت \القدس 

 التعريـف  تناولـت  ،بلدة العيزرية بمحافظة القـدس  في "والتواصل الحوار ثقافة تعزيز ودورهم في المدونون" ورشة عمل حول مركزعقد ال*
 وشملت  ، اآلخرين في التأثير خاللها من يمكن التي المدونة كتابة في المتبعة والتسامح والطرق  الحوار ثقافة تعزيز في المدونون ودور بالمدونة

تناولت المدونات وأساليبها في كما  تتبنى نظرياتها،  تجسد الرأي العام من اجل أنوالتأثير في في نقل األفكار ة المدونةساهمالورشة الحديث عن م
أعالم جاد ومهم في نشر وتعزيز ثقافة الحوار        المدونة هي     وفي نهاية الورشة اعتبر الحضور        اآلخرين،التحدث بثقافة ولغة    اإلقناع المستندة إلى    

، وطالبو أن يكون هناك دورات تدريبية لتنمية مهاراتهم في استخدام المدونات ليكونوا أكثر قدرة في تعزيز التواصل بينهم وبين غيرهم                     والتسامح
  .من الشعوب والثقافات

  12/11/2009يس الخم\رام اهللا  
الشبكة العربية  للتربية على حقوق اإلنسان والمواطنة : دور الشبكات والتحالفات في الدفاع عن حقوق اإلنسان"مركز ورشة عمل حول العقد *

 المؤسسات كما تناولت أهمية عمل.  والتأكيد على الوضع الفلسطيني بشكل خاص بشكل عام، تناولت أهمية حقوق اإلنسان، في رام اهللا"مثاال
وتم االطالع على مثال حيوي للشبكات في الوطن العربي . ضمن شبكات في توفر تعدد االختصاصات المؤسساتية في سهولة وديناميكية العمل

وأوصى الحضور بضرورة . وتفاعل المشاركين مع االنجازات المصرية في هذا المضمارعالمية للتعليم،فيما يتعلق بانضمامهم إلى الحركة ال
  .شراك الشباب في الشبكات المحلية واالقليمة من اجل تعزيز حقوق اإلنسانإ

  14/11/2009الثالثاء/بيت لحم 
 إجراءتناولت أهمية  .محافظة بيت لحم في قرية دار صالح ب،"دورية االنتخابات والتداول السلمي للسلطة"عقد المركز ورشة عمل حول *

للسلطة، وتم   السلمي التداول الواجب توفرها من اجل تحقيقشروطوالى ال يق التداول السلمي للسلطة،تحق اجل منانتخابات دورية حرة ونزيهة 
 لشرعية النظام نتخابات يعد أمراً مهماً وجوهرياً اال  إجراءأن دورية وانتظامعلى وأكد الحضور .التطرق إلى التجربة الفلسطينية في االنتخابات

،وطالبوا بضرورة إجراء إصالح  المواطنين من قبلسيات النظام الديمقراطي وجود هيئات تشريعية منتخبة  من أساهأن،وأكدوا على السياسي 
 التأكيد على نزاهة وشفافية االنتخابات بضرورة االستعانة بالخبراء الدوليين واألوروبيين من اجلوسياسي شامل من اجل إنجاح العملية االنتخابية،

   .أمام المجتمع الدولي
  15/11/2009السبت \خليل ال
 الدول في السياسي النظام طبيعة تناولت في مدينة الخليل،" )نموذجا الدنمرك (األوروبية في الدولالسياسية  األنظمة"ورشة عمل حول  مرآزال عقد*

تم وتطرق في الورشة إلى النظام ، وعن غيره من األنظمةيتميز  ،كونه  خاصللدنمرك بشكل النظام السياسي والبرلماني   بشكل عام و األوروبية
 الحكومة حيث بذوي الخبرة المتخصصين في المسائل الفنية ة مجلس بلدي منتخب واالستعانالتعليمي في الدنمرك وتوجيه العملية التعليمية من قبل

، وتناولت الورشة الحديث عن العامة على وضع سياسات عامة مع سلطة البلديات الواسعة في تنفيذ المتطلبات السياسية للسياسة  تقومالمرآزية
والصالحيات المخولة لها، أما الحضور من جهتهم طالبو بعقد ورشات أخرى أوسع لمناقشة األنظمة السياسية  وما يتبع لها، 25 أل نه ولجاالبرلمان

  .والعمل على تطبيقها وتطويرهااألوروبية ومعرفة مدى نجاحها وللعمل على الخروج بنتائج تساهم بنقل التجربة إلى بالدنا العربية 

  2009الثاني تشرين النشرة الشهرية 



  15/11/2009السبت \الخليل 
في قرية بيت أوال بمحافظة الخليل،تناولت وضعية المرأة " المرأة في األديان السماوية وإشكالية مفهوم العنف "حولمركز ورشة عمل النظم *

 مع تغير النظرة الدونية للمرأة إضافة إلى المرأة بأشكاله المختلفة،والعنف الذي يمارس ضد في الديانات الثالثة، اإلسالمية والمسيحية واليهودية،
، كما تم تناول المرأة في المجتمع الفلسطيني بشكل خاص حيث المشاكل التي التمييز بين الرجل والمرأة في العمل والتدريسوتطور المجتمعات، و

 تم التطرق لما هو مستمد من نصوص دينية كما ية في المجتمع األبوي،،  الورشة النظرة الذكوروتناولتتعاني منها في الحياة االجتماعية، 
 من ء بضرورة سن قوانين لحماية حقوق المرأة والحد من العنف الذي يمارس ضدها سو أوصوافقد في الورشة المشاركونوعادات وتقاليد ، أما 

  . من غيرهم أماألقارب 
  16/11/2009 االثنين/الخليل

ك بمناسبة اليوم العالمي وذل في مدينة الخليل، ،"التسامح كمفهوم قيمي وإنساني وعالقته بحقوق اإلنسان"ة عمل حول عقد المركز ورش*
عناصر  المفهوم المعاصر للتسامح بمبادئ حقوق اإلنسان العالمية،وقد تناولت أيضا وربط ، تناولت دور األمم المتحدة في نشر التسامح،للتسامح

 ثقافات واحترام هذا التنوع ، وعلى االعتراف بالحقوق العالمية للشخص ، والحريات األساسية  بينختالفاتالتنوع واالى قبول  علالتسامح والقائمة
 الحوار البناء مبادئدعم  أكد الحضور على ضرورة وقد، ، والى جملة من التجليات واألمور التي تعكس أهمية التسامح كقيمة إنسانية لآلخر
 وطالبوا بضرورة  التسامح الديني والمذهبي خاصة في الدول والمجتمعات مبنية على أسس التسامح، افة جديدة تؤمن باالختالف قواعد ثقوإرساء

 وخاصة داخل األسرة والمدرسة من اجل خلق األوساط كافةالتي تمتاز بالتعددية الدينية والمذهبية، وأكدوا على أهمية إشاعة ثقافة التسامح بين 
  . األفكار الدخيلة والمتطرفة التي تسيء للفرد والمجتمعجيل خالي من

  16/11/2009/االثنين/الخليل 

تناولت التعريـف   ،محافظة الخليل ب  بلدة حلحول  في" المدافعون ونشطاء حقوق اإلنسان هل من شروط ومعايير؟       "عقد المركز ورشة عمل حول      *
 العقبـات ي يجب أن تتوفر لديهم من اجل الدفاع عن حقوق اإلنسان،والى أهم التحديات وبالمدافعين عن حقوق اإلنسان والى الشروط والمعايير الت    

 وطالب الحضور.التي يواجهونها أثناء تأديتهم لواجبهم اإلنساني، وقد تطرقت إلى وضع المدافعون ونشطاء حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية
بضرورة توفر الحماية والدعم الكامل للمدافعين عن حقوق اإلنسان وان كل فرد في المجتمع الفلسطيني يجب أن يكون مدافعا عن حقوق اإلنسان                      

لكل فرد الحق، بمفرده وباالشتراك مـع       "  في مادته األولى على أن      إعالن األمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق اإلنسان          وذلك حسب نص  
وطـالبو  .  "ه في أن يعزز حماية وإعمال حقوق اإلنسان والحريات األساسية بأن يسعى لحمايتها وإعمالها على الصعيدين الوطني والـدولي                  غير

 من اجل حماية حقوق اإلنسان من االنتهاك فـي          ألشخاصمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق اإلنسان بضرورة تجنيد المزيد من ا            
  .حتلةاألراضي الم

  17/11/2009السبت / نابلس 
 األنظمة من اثنينبين تناولت النظام السياسي الفلسطيني الذي يجمع ، في مدينة نابلس، "الفصل بين السلطات"عقد المركز ورشة عمل حول *

توزيع الوظائف و لثالثال بين السلطات تداخالوتضمنت ،  برلماني كامل وال رئاسي كامل حيث هو الليصبح اقرب إلى النظام المختلط
التعاون مبدأ المواد التي تنظم اختصاصات كل سلطة حسب القانون األساسي،وعالقة كل سلطة باألخرى وكما شملت الورشة ،  واالختصاصات

  .ا توعية الشباب بمواد القانون األساسيالحضور طالبو ومن جهتهم ،بينها
  19/11/2009الخميس / طوباس 
تناولت مضمون تقرير ، طوباسمدينة، في "؟ تقرير غولدستون في مجلس حقوق اإلنسانإقرارماذا بعد "مل حول عقد المركز ورشة ع*

 الفلسطينيين لصالح التقرير االستفادة منومدى تحقيق العدالة الدولية وصعوبتها بسبب وجود مصالح سياسية، إضافة لكيفية غولدستون 
 المدني  المجتمع مؤسسات قبل األمن ، ومن جهتهم الحضور طالبو تحرك فوري ومستمر منمجلس،وبالمراحل التي مرة بها حتى الوصول 

ا األصدقاء من مختلف أنحاء ، كما طالبو ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين التي االنتهاكاتمدى لبقى التقرير حي،ولتأكيد على والمؤسسات الدولية
على كل المجازر التي  لمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين محاكم الوطنية لدولهم والدوليةالقضايا أمام ال العمل على رفع العالم بضرورة 

  .ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني
  19/11/2009الخميس \ قلقيلية

 تصنيف الفلسطينيين في مدينة قلقيلية،تناولت استبعاد" الدولية لحماية األطفال في أوقات النزاع المسلح المعايير "مركز ورشة عمل حولالعقد *
األطفال الذين قتلوا في إحداث انتفاضة األقصى على أنهم محاربين، وتناولت المبادئ التي تنص على حماية األطفال في القانون اإلنساني الدولي، 

ول األطراف بها، كما وشملت تنويه لنصوص اتفاقية حقوق الطفل التي تعالج حماية األطفال في وضع النزاع المسلح إضافة لمدى التزام الد
تناولت مواضع تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لألمم المتحدة والخاص بحقوق الطفل والمرأة، كما تحدثت حول وصايا تجمع أسس حماية 

رش العمل حو الحقوق األساسية اإلنسانية في زمن الحرب لتمنع التعرض للمدنيين، أما الحضور من جهتهم طالبوا مركز شمس بعقد المزيد من و
  .الموضوع لوجود فجوة ثقافية حول االتفاقيات التي تحمي حقوق األطفال والحقوق اإلنسانية لدى مختلف الفئات من الشعب الفلسطيني



  21/11/2009/السبت/بيت لحم  
،تناولت قواعد فظة بيت لحممحا ،في قرية الشواورة بحقوق الفلسطينيين في ضوء القانون الدولي اإلنسانيعقد المركز ورشة عمل حول *
،وتم التطرق إلى حقوق الفلسطينيين التي تعتبر حجر الزاوية للقانون اإلنساني الدولي التي ةمعاهدة جنيف الرابعو مبادئ القانون الدولي اإلنساني،و
والى االنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة للقوانين الدولية بحق الشعب .منتها القوانين والمواثيق الدولية،ودور األمم المتحدة في تكريس تلك الحقوقض

شكلة القضية  في حل ممعايير القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني ومبادئ حقوق اإلنسانل على ضرورة االستنادوأكد المشاركون . الفلسطيني
 وطالبوا بضرورة تنشيط دور . أعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيينوطالب الحضور المجتمع الدولي بضرورة التحرك من اجل.الفلسطينية

  .المؤسسات الحقوقية داخل المجتمع الفلسطيني من اجل نشر التوعية لدى المواطن الفلسطيني حول حقوقه وفق القانون الدولي اإلنساني 

  24/11/2009/ الثالثاء/طولكرم 

ظهور مبـدأ تقريـر      طولكرم، تناولت    دينة  في م   "الموقف األوروبي من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني       " عقد المركز ورشة عمل حول    *
المرجعية القانونية والدوليـة    المصير وتطوره التاريخي والقواعد القانونية الخاصة بمبدأ تقرير المصير والتي اقرها القانون الدولي والتطرق إلى                

 ، وتم التطرق إلى الموقف األوروبي الداعم للشعب الفلسطيني في حـق             التي يمكن االستناد إليها إلثبات حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره          
ة في تقرير مـصيرها ،       حق تقرير المصير يقوم على أساس حق الشعوب المضطهد         وأكد الحضور على أن   .تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة    

أكد الحضور على دور االتحاد األوروبي كما . ، وفقاً لقرارات الشرعية الدوليةأسوة بالشعوب األخرى دوله مستقلة ذات كيان سياسي مستقل   قيامو
ل لقرارات الـشرعية    وطالبوا أيضا االتحاد األوروبي بضرورة الضغط على إسرائيل من اجل المثو          .في دعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره      

  .الدولية 

  
   أخبار المركز في الصحف                                    
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