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  7/12/2011   نابلس
،حول دور اإلعالم في نشر وتعزيز ثقافة حقوق يةورشة في كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنعقد مركز شمس  

فاهيم حقوق اإلنسان والحكم الصالح لطلبة كليات الشريعة في الجامعات اإلنسان ، وذلك ضمن أنشطة مشروع تعزيز م
الفلسطينية بدعم من مؤسسة المستقبل ،حضر الورشة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية للكلية ،والعديد من وطالب 

مركز وبأهداف وطالبات الكلية ،وقد افتتح الورشة منسق المشروع إبراهيم العبد مرحباً بالحضور ، ومعرفاً في ال
 أن حقوق اإلنسان كمصطلح ومفهوم بصورته الحديثة اعتبر كأداة من أدوات  من جانبه أكد الناشط معين كوع. المشروع

الغزو الغربي لألمة العربية واإلسالمية واالبتزاز السياسي ألنظمتها وشعوبها بما يحقق مصالح الغرب ورغباته ويعزز 
نظور ظلت حقوق اإلنسان ،وال زالت بصورة أقل، تعتبر ثقافة ووسيلة غربية دخيلة حضور قيمه وتصوراته،ومن هذا الم

 .ويراد من خاللها اإلضرار باالستقالل والسيادة والنيل من الدين والقيم والعادات والتقاليد

لمنظمات وقال كوع لقد أضيفت لوسائل اإلعالم وظيفة ومهمة جديدة كحارس أو حامي لمراقبة نشاطات سلطات الدول وا
والجماعات واألفراد، وكان لها أدوار في الحفاظ على بقاء الديمقراطيات ونجاحها في الدول التي قطعت شوطاً في ذلك، 
من خالل إعطائها صوت لمن ال صوت لهم، وضمان عدم تمكن األغلبية الحاكمة من الدوس على حقوق األقلية، وتسليط 

حريات واالنتصار للضحايا والمجني عليهم وفضح الجناة دوالً أو جماعات أو الضوء على االنتهاكات لحقوق اإلنسان وال
وليس جديداً القول بوجود ترابط وثيق بين اإلعالم وحقوق اإلنسان والدور األساسي الذي يفترض أن يضطلع به . أفراد

 اإلعالم في تعزيز حقوق اإلنسان وتنمية الوعي بها

رورة وضع إستراتيجية وطنية لتعليم حقوق اإلنسان بحيث تكون شاملة من حيث وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون بض
 من حيث  اتصالها بشتى قطاعات المجتمع، ومفتوحة للمشاركة من حيث انخراط جميع القطاعات ذات العالقة فيها، وفعالة

ضرورة إنشاء . مل وطنيةوبضرورة تجسيد هذه اإلستراتيجية في خطط ع.مناهج التعليم، ومستدامة على المدى الطويل
آليات فعالة وشاملة ومنهجية لمراجعة برامج تعليم حقوق اإلنسان ولتقويمها في سبيل ضمان تحسين البرامج واالرتقاء بها 

وتوظيف اإلعالم الرسمي والشعبي بكل أنواعه لنشر مفاهيم .لمستوى عال من االحترافية ومعالجة أوجه الضعف والخلل
ة وتثقيف اإلعالميين بقضايا ومفاهيم حقوق اإلنسان وترابط مجاالتها المدنية والسياسية واالقتصادية وتوعي.حقوق اإلنسان 

واالجتماعية والثقافية عبر تنظيم الدورات التدريبية المشتركة وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة في االستفادة 
وفتح قناة للحوار المباشر بين نشطاء حقوق .نشر ثقافة حقوق اإلنسانمن التقنية المتقدمة في تصميم مواد إعالمية وثقافية ل

اإلنسان وصناع القرار وواضعي السياسات في األجهزة والمؤسسات اإلعالمية والثقافية من أجل دعم حضور ثقافة حقوق 
 اإلنسان
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  12/12/2011  الخليل

  

 ابتدأ المحاضر الدكتور ،"الدين و الدولة"ت عنوان  تحجامعة الخليلب  كلية الشريعة ورشة عمل فيعقد مركز شمس 
وتوصل الى ان الدين . وتحدث عن الدين بالمفهوم القرآني. بالتعريف بمعنى الدين والمقصود منه ه، حديث" جعفر دسة "

المفهوم  وهنا عرف الدكتور معنى الدولة بللدولة أكثر من تعريف بإعطاءموجود قبل الدولة ومعها وبعدها وبدأ الدكتور 
االسالمي من حيث غاياتها وأهدافها وحدودها ونطاق سلطتها واركانها وهي الشعب واالرض والحكومة والوحدة السياسية 

وقام بشرح كل عنصر على حده شرحا مستفيضا وفي سياق العرض عن العالقة بين الدين والدولة وكيف ناقش الباحثين , 
واالصل هو وجود , من فصل بين الدين والدولة وهناك من جعل الدين هو الدولة في الشأن السياسي العالقة بينهما فهناك 

عالقة بينهما وذلك بجعل الدين كمكون ثقافي للمجتمع وأعطت امثلة على كل نوع  وناقشت الورشة معنى الدولة المدنية 
 بتعريف معنى دولة االسالم بأنها مدنية والدولة الدينية وماهية دولة االسالم  بانها ليست ثيوقراطية دينية  وانتهت الورشة

  .االسالم وانها تقوم على البيعة العامة ووجوب الشورى ونزول الحاكم على رأي االمةلها مرجعية 

  13/12/2011   بيرزيت
 

 و ،"دور الشباب في تعزيز مفهوم ومبادئ سيادة القانون" تحت عنوان ورشة عمل في جامعة بيرزيتعقد مركز شمس 

حيث بدأ الربعي في طرح أمثلة   الورشة األستاذ غاندي ربعي محامي ناشط في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان،أعطى

على ماهية سيادة القانون، و قال عندما تكون هناك فجوة بين اإلنسان وسيادة القانون يشعر اإلنسان بالغربة، وكلما استطعنا 

انون، يشعر اإلنسان بحرية، و تناقش الحضور الكبير موضوع سيادة القانون، أن نسد هذه الفجوة بين اإلنسان وسيادة الق

حيث أوصى الطالب و الطالبات الحاضرين على انه يجب أن يكون هناك وعي لدى المواطن حتى نغير السلوك وفضح 

ابة على االداء ورقابة االنتهاكات لسيادة القانون، يجب ان يكون هناك رقابة من قبل المؤسسات على أداء المواطنين ، رق

  .على التطبيق، و العمل ان يكون هناك محاسبة الختراق سيادة القانون

 



 14/12/2011   الخليل

جعفر دبسة . المحاضر د حيث أعطى ،" الحكم الصالح"عنوان ورشة عمل في جامعة الخليل تحت عقد مركز شمس 
لدولة وذلك بتوفير وتحقيق أمنيات الشعب وتقليل الفروق بين الورشة حديثه  بأن مسؤولية الحاكم تكون حماية الدين وا

الناس والحيلولة دون تضخم الثروة لدى فئات من المسئولين والحكم الصالح يكون بتوفير األمن والطمأنينة للناس وتوفير 
ير مسلمين من أفراد وتوفير فرص عمل للمواطنين وإعانة الضعفاء والمحتاجين حتى وان كانوا غ, العدالة ومحاربة الظلم 

الدولة اإلسالمية، و أوصى المشاركين في الورشة أن يتم العمل أكثر على عقد دورات تدريبية في مجال حقوق أنهم بحاجة 
إلى برشورات تروج حقوق اإلنسان ، وإضافة إلى القيام بحمالت إعالمية من اجل توعية بحقوق اإلنسان، وان يكون هناك 

  .التعبير عن الرأي بحرية ،و عقد لقاءات توعية حول تعريف المواطن الفلسطيني بحقوقهمدونات مختلفة من اجل 
  

  2011- 12-17جنين  
فصل السلطات في " ، ورشتي عمل بعنوان بتعاون مع كلية الحقوق في الجامعة العربية االمريكيةعقد مركز شمس 

وفي بداية  .، حضرهما مجموعة من طلبة الكلية"جنائيةالصلح العشائري في حل المنازعات ال"، و"األنظمة الديمقراطية
ألقى عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور " فصل السلطات في األنظمة الديمقراطية"الورشة األولى التي حملت عنوان 

ة طالب احمد دبك كلمة أكد خاللها على ضرورة مشاركة طلبة الكلية في األنشطة الالمنهجية ألنها تعمل على صقل شخصي
الحقوق كقانوني يعمل على خدمة المجتمع قبل التخرج، كذلك أشار إلى حرص الجامعة على التعاون والشراكة مع مختلف 

الدكتور " شمس"من جانبه تحدث مدير مركز  .المؤسسات والمراكز القانونية لتثقيف طلبة الجامعة، وتوعية المجتمع المحلي
لمركز لتعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان وسيادة القانون لدى طلبة الجامعات الفلسطينية، عمر رحال حول البرنامج الذي ينفذه ا

وأشاد أيضا بدور الجامعة في التوعية المجتمعية، وتخريج أفواج من المتعلمين والمتخصصين كل في مجاله، والقادرين 
  .على المساهمة في بناء أسس الدولة الفلسطينية

 
ك السلطات الثالث المكونة للسلطات العامة، وبين خمسة نماذج لنظم الحكم المتميزة بمبدأ وخالل الورشة عرف الدكتور دب

، وأكد على أهمية القانون األساسي الفلسطيني الذي هو )الرئاسية والبرلمانية والمختلطة والجمعية(الفصل بين السلطات 
وأكد الدكتور دبك على أن المادة ).ة والتنفيذية والقضائيةالتشريعي(بمثابة الدستور الذي ينظم العالقة ما بين السلطات الثالث

 من القانون األساسي الفلسطيني لم تحدد طريقة ممارسة الشعب لسلطته إن كان ذلك من خالل االنتخابات والتصويت أو 2
والواردة في المادة السابقة الذكر ألنها لم تحدد العرف كمصدر في هذا القانون " الوجه المبين"غيرها، وانتقد كذلك عبارة 

وأوضح أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الشعب ويجب على الجميع احترامه واالمتثال له، وبين أهمية مبدأ . لهذا القانون
قوق العامة، مؤكدا أن الفصل بين السلطات في بناء دولة القانون، ومنع إساءة استعمال السلطة، وحماية الحريات والح

أما في الورشة الثانية والتي تناولت  .الفصل ال يعني وجود حواجز ما بين السلطات الثالث وإنما يشكل منظومة متكاملة
استعرض المحاضر في كلية الحقوق الدكتور غسان عليان، شروط " الصلح العشائري في حل المنازعات الجنائية"موضوع 

 أصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني، وأكد على دور الصلح العشائري في حل المنازعات الصلح والتصالح في قانون
الجنائية والمجتمعية وتأثيره على بناء النسيج االجتماعي ولقاء القلوب، والبعد عن الفساد والفرقة وإثارة المشاكل، مشيرا 

وفي نهاية كل ورشة، دارت .م االجتماعي وتكاتف األسرإلى أن من شأن ذلك أن يكون له أثر كبير على الحياة العامة والسل
  .حوارات ونقاشات حول الحالة الفلسطينية في ظل الوضع الراهن للسلطة الفلسطينية

  



 19/12/2011   نابلس

 ابتدأ المحاضر الباحث ،"الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان" تحت عنوان ورشة عمل في جامعة النجاح شمسعقد مركز 
وهي مجموع الحقوق ,   حديثه بأن حقوق اإلنسان هي حقوق يتمتع بها كل فرد بمقتضى كرامته اإلنسانيةجهاد حرب

وبالنهاية أكد المحاضر على المبادئ األساسية لحقوق . الفردية والجماعية المحددة في دساتير الدول والقانون الدولي
عدم إمكانية الفصل بين الحقوق , ير قابلة للصرف والتجزئةحقوق اإلنسان غ, حقوق اإلنسان عالمية: اإلنسان التي تتضمن 

مبدأ عدم التمييز، االختالف في الواقع قد يبرر االختالف في القانون، , المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية
وصى المشاركون إمكانية تمتع بعض المجموعات بحقوق خاصة، حقوق اإلنسان وسيادة الدولة، و لقد أوصى الطالب أ

   .وضع برامج تتناسب مع الخطاب اإلعالمي لطلبة الشريعة وتطوير قدرات الطلبة بشكل أفضل لفهم واقع حقوق اإلنسان

  27/12/2011  الخليل  

 بالتعاون والتنسيق مع العيادة القانونية في الجامعة ،ندوة قانونية شارك بها طلبة كلية جامعة الخليلفي " شمس" عقد مركز 
الشريعة حول الحقوق والحريات العامة والخاصة ، تحدث بها الدكتور معتز قفيشة  ،أستاذ القانون الدولي في جامعة الخليل 
تناول فيها  حقوق اإلنسان في القانون الدولي ،والدكتور لؤي الغزاوي، أستاذ  الفقه والقانون، في جامعة الخليل تناول فيها 

والدكتور عمر رحال، من مركز حقوق اإلنسان والديمقراطية .لوضعية والقوانين السماويةحقوق اإلنسان بين القوانين ا
، تناول واقع حقوق اإلنسان في فلسطين استناداً إلى القانون األساسي الفلسطيني، وذلك ضمن أنشطة مشروع تعزيز "شمس"

لسطينية بدعم من مؤسسة المستقبل ،حضر مفاهيم حقوق اإلنسان والحكم الصالح لطلبة كليات الشريعة في الجامعات الف
الورشة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية للكلية ،والعديد من وطالب وطالبات الكلية ،وقد أدار الندوة األستاذ رشاد توام 

  .أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل مرحباً بالحضور 

وزيادة التوعية .للمقارنة بين الفقه اإلسالمي وحقوق اإلنسانوفي نهاية الندوة أوصى المشاركون بضرورة إجراء األبحاث 
والتثقيف بمثل هذه المواضيع ، دعوة مؤسسات المجتمع المدني إلى تطوير  عملها  للمساهمة في نشر ثقافة حقوق اإلنسان 

وضع وتطوير برامج . ةبين القطاعات االجتماعية المختلفة باستخدام كافة الوسائل المالئمة بما في ذلك التقنيات الحديث
تدريبية حول حقوق اإلنسان والتعاون بين وسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق اإلنسان 

. وبضرورة التوقف عن انتهاكات حقوق اإلنسان.وإنتاج المواد التي تساهم في نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتنمية الوعي بها
لى إعالن التزامها بالمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان والعمل على إبراز وتعزيز مضامين حقوق دعوة األحزاب السياسية إ

اإلنسان في برامجها السياسية وممارستها الميدانية، وأعمال الممارسات الديمقراطية داخلها، وإبالء االهتمام بثـقافة حقوق 
  .اإلنسان في برامج إعداد الكوادر الشابة

  

 

 
  
  
  
  
  



 
   المركز في الصحفأخبار

  

  الرقم  عنوان الخبر  الجريدة  الصفحة  االيوم  التاريخ

  األيام  10  األحد  2011- 4-12
لمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين مركز شمس ينظم العمل التطوعي في  

 1  فلسطين

  القدس  13  االثنين  2011- 5-12
طالب بدعم مشاركة الشباب بمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين مركز شمس ي

  في الحياة السياسية وبإعادة االعتبار للعمل التطوعي
2  

 3  مركز شمس يطالب بدعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية  معا  االنترنت  األحد  2011- 4-12

  الحياة  6  السبت  2011- 10-12
مي للمدافعين عن حقوق اإلنسان مركز شمس في ذكرى اإلعالن واليوم العال

  يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في االستقالل وتقرير المصير
4 

  القدس  17  السبت  2011- 10-12
بمناسبة ذكرى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مركز شمس يؤكد على حق 

  شعبنا في االستقالل وتقرير المصير
5 

 6  إعالن توظيف محامية  القدس  16  الثالثاء  2011- 13-12

 7  إعالن توظيف محامية  القدس  17  االثنين  2011- 12-12

 8  إعالن توظيف محامية  األيام  7  االثنين  2011- 12-12

  9  رأي والتعبير والصحافةقلقيلية مركز شمس يعقد ورشة عمل حول حرية ال  معا  االنترنت  االثنين  2011- 19-12
 

  
  مشاركات مركز شمس اإلعالمية

  
  

 الرقم المؤسسة الداعية موضوع النشاط مكان عقد النشاط اليوم التاريخ

 1  راديو فلسطين  حول العمل التطوعي  عبرا الهاتف  االثنين  2011- 5-12

 2  راديو فلسطين  الشباب والعمل التطوعي  عبر الهاتف  الثالثاء  2011- 6-12

  3  راديو أجيال  اليوم العالمي لحقوق اإلنسان  عبر الهاتف  السبت  12-2011- 10

  4  راديو نساء أف أم  حول اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  عبر الهاتف  األربعاء  12-2011- 14

  
  

  

  

  

  

  

  

  



  مشاركات شمس مع المؤسسات األخرى

  

مكان عقد النشاط  اليوم التاريخ  الرقم المؤسسة الداعية موضوع النشاط

  1  وزارة العدل  مسابقة األبحاث القانونية  بيست ايسترن  األربعاء  12-2011- 7

  2  أمان  اليوم العالمي لشفافية  بيست ايسترن  األربعاء  12-2011- 7

  الوزارة  األربعاء  12-2011- 7
اجتماع للجنة التحضيرية لمؤتمر الشباب 

  الفلسطيني
  3  الشباب والرياضة

  4  مركز تطوير المؤسسات األهلية  اليوم العالمي لحقوق اإلنسان  لليدرزقاعة ا  الخميس  2011- 8-12

 مقر الهيئة األربعاء 12-2011- 14
مدونة قواعد استخدام القوة واألسلحة النارية 

 من قبل منتسبي قوى األمن الفلسطينية
  5 الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

11 -13-12\12-
2011  

األحد 
االثنين 
  الثالثاء

  6 مركز عمان لدراسات وحقوق اإلنسان  الثورات العربية وحقوق اإلنسان القاهرة

 
 
 

  عنوان المركز
  2رام اهللا ،خلف الممثلية األلمانية،عمارة راحة ط

  0097022985254:تلفون
  009702298525: فاكس
 00972599525094: جوال

  429 رام اهللا: ب.ص
 :\\www.shams-pal.org http: الموقع االلكتروني

 info@shams-pal.org   &    c_shams@hotmail.com:  البريد االلكتروني 
 


