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                                                                                                                                                          1/2/2010 ثنيناال/ رام اهللا

بمدينة رام اهللا،وقد تناولـت الورشـة       تلفزيون القدس التربوي    ، في   " حقوق اإلنسان  الرقابة على  في   اتدور المدون "عقد المركز ورشة عمل حول      * 

 بديل في كافة أنحاء العالم وخاصة في الدول التي ما زالت تمارس الرقابة على اإلعالم،والتطـرق إلـى أنـواع المـدونات                       أهمية المدونات كإعالم  

والموضوعات التي ترتكز عليها،والى دور المدونيين في نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق اإلنسان،وأكد الحضور على أهميـة المـدونات فـي نقـل                      

ل الرأي العام في القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية،وطالبوا بضرورة تصحيح الكثير من المعلومات المغلوطـة               المعلومات وتراكمها وتشكي  

  . التي تؤثر بشكل سلبي على المجتمع،و بضرورة تركيز المدونات على قضايا حقوق اإلنسان والدمقرطة

                                                                                                                                                          6/2/2010السبت /بيت لحم 

أهـم الحقـوق    الورشة    ، تناولت  بيت لحم  بمحافظة   الشواورةفي قرية   ،  "الحريات العامة في األراضي الفلسطينية    "عقد المركز ورشة عمل حول      * 

ممارسات االحتالل التي تهدف إلى حرمان الفلسطينيين من ابسط          ،والىسطيني وفق القانون األساسي الفلسطيني    الفلحريات التي يتمتع بها المواطن      وال

وطالـب  ، ،تنفيـذها احترامهـا و   وضمانات   الحريات العامة   المتعلقة بمجال   المواثيق والمعاهدات الدولية واإلقليمية    والتطرق إلى  ، حقوقهم وحرياتهم 

 سنها، أو   ىضرورة إعادة النظر في أي مواد تشريعية جر       وطالبوا ب .ات العامة حماية الحري تفعيل القوانين المحلية التي تحث على       ضرورة  بالحضور  

 على تطبيق   من اجل الرقابة  وطالبوا بضرورة تفعيل دور المؤسسات الحقوقية        .ات العامة  تجاوز للحري  ىأي خطوات عملية تم اتخاذها بما ينطوي عل       

  . واحترام الحريات العامة

                                                                                                                                                        11/2/2010 خميسال/ لخليلا 

مفهـوم  ، تناولت   الخليل بمحافظة   بلدة صوريف في  ،  "مثاال الدنمرك   :ي والتعبير في الدول الديمقراطية      حرية الرأ "عقد المركز ورشة عمل حول      * 

وإثـارة  استعراض الدنمرك نموذجا، وفي أوروبا كونها تطبق النظام الديمقراطي، حرية الرأي والتعبير وحدودها،والتطرق إلى حرية الرأي والتعبير      

وأكد المشاركون على ضرورة احترام حرية الرأي ولكن بما ال يسيء إلى الرموز الدينية، داعين الحكومة                .الكريمقضية الرسوم المسيئة إلى الرسول      

وطالبوا بضرورة معالجة الفهم المغلوط عن اإلسالم لدى المجتمعات األخرى، من خالل            .الدنمركية على عدم السماح باإلساءة إلى معتقدات اآلخرين       

العربية و توعية الشعوب بما يدور حولها، وخلق نوع من الحوار مع الثقافات األخرى ليكون هناك رأي عام مساند لفهـم                     تطوير الذات اإلسالمية و     

وطالبوا بضرورة إيجاد إعالم مستقل ناطق باإلنجليزية، موجه إلى المجتمعات األخرى، من خـالل              .اآلخر وإحالل ثقافة الحوار مكان ثقافة اإلقصاء      

  .عات العربية وثقافتها بعيدا عن التعبوية التي يمارسها البعض بما ينعكس سلبا على شعوب المنطقةإبراز حقيقة المجتم

                                                                                                                                                          13/2/2010 سبتال/ الخليل

الخصوصيات الثقافية  وتناولت الورشة  الخليل،إذنا بمحافظة قرية ، في"اإلنسانالخصوصية الثقافية وعالمية حقوق    "عقد المركز ورشة عمل حول      *

ـ   والتطرق إلى منظومة حقوق اإلنسان العالمية ال      . مصدر إثراء للقيم المشتركة بين الناس جميعا       كونهاوالحضارية   يم الحريـة والعدالـة     مرتبطـة بق

 العالمية وبـين    إلى التي هي ارتقاء من الخصوصية       ،والى الفرق بين مصطلحي العالمية     قيم عالمية مشتركة بين جميع البشر      التي تعتبر والمساواة، و 

 قبول الفروق في الثقافات سواء دفاعنا عن مبادئ عالمية لحقوق اإلنسان ينطلق من مبدأ       وأكد الحضور على أن      .العولمة التي تعني الهيمنة والسيطرة    

ـ  و .كان األمر يتعلق بمحتوى الثقافة أو بمناهج تناقلها من جيل آلخر أو مدى قدرتها على االغتناء في الزمان والمكان والتفاعل مع اآلخرين                       واأوص

ضرورة وب .،حقوق اإلنسان   مجال  لة في   والمساهمة في تطوير شبكة غير رسمية من المؤسسات العام        .بضرورة دعم الحوار و التعاون بين الثقافات      

  . أن ال تكون الخصوصية الثقافية لبعض الدول ذريعة لعدم قبول حقوق اإلنسان ومواثيقه

  2010شباط النشرة الشهرية 
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                                                                                                                                                           17/2/2010 األربعاء/أريحا

 الحوار ومجاالته مفهوم ، تناولت  قرية العوجا بمحافظة أريحافي، "الحوارثقافة   وتعزيزدور اإلعالم في نشر"عقد المركز ورشة عمل حول * 

مرئي سواء على المستوى المحلي أم اإلقليمي أم عه بكافة إشكاله المكتوب أم المسموع أم اليشج في نشره وت اإلعالمدور و،ه وأسس تحقيقهوشروط

وسائل اإلعالم كأدوات مفّسرة وناقلة لجملة من األخبار والظواهر التي تثير الرأي العام في ظل ظروف يسعى من خاللها الفرد الدولي، كما تناولت 

 قيم الحوار، كما وطالبوا بضرورة حيادية وموضوعية في نشر ودورها أهمية وسائل اإلعالم وأكد الحضور علىإلى التعبير والدفاع عن رأيه، 

  .وبضرورة إثارة المواضيع والقضايا التي فيها خالف وجدل وفتح حوار بناء حولها.المؤسسات اإلعالمية من اجل تحقيق القيم السامية للمجتمع

                                                                                                                                                         17/2/2010االربعاء/ قلقيلية

،وقـد  قلقيلية، في كلية الدعوة اإلسالمية بمدينـة  "أهمية الموقف األوروبي اعتبار القدس عاصمة للدولة الفلسطينية"عقد المركز ورشة عمل حول   *

دس الدينية والتاريخية بالنسبة للفلسطينيين،والى موقف االتحاد األوروبي والمتمثل في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته                تناولت الورشة أهمية الق   

ونـوه  .  ،والى التغير الملحوظ في المواقف األوروبية تجاه القضية الفلسطينية والـداعم لهـا             وعاصمتها القدس الشرقية     67المستقلة على حدود ال   

أن قضية الشرق األوسط وخاصة فلسطين ال زالت تحظى بمساحة واسعة من نشاط واهتمام االتحاد األوروبي مشددين أيـضا علـى                     الحضور على   

إسـرائيل    وطالـب الحـضور    .ضرورة كسب التأييد والدعم المادي والمعنوي الهادف إلى دعم القضية الفلسطينية وبناء الدولة وعاصمتها القـدس               

، وطالبوها  أرضا محتلةاألوروبية الدول التي اعتبرتها في القدس الفلسطيني العربيتها العدوانية ومحاولة طمس الوجود  التوقف عن ممارسابضرورة

وطـالبوا بـضرورة قيـام الدولـة         ". قرارات األمم المتحدة ومقررات مؤتمر مدريد للسالم وخارطة الطريق ومبادرة السالم العربية            بضرورة تنفيذ 

وبضرورة فتح قنوات مباشرة مع األوروبيين من اجل كسب مزيدا من الدعم والمساندة في              . األراضي المحتلة وعاصمتها القدس    الفلسطينية على كامل  

  .المحافل الدولية

   18/2/2010الخميس 

 ودور   التسامح  مفهوم تعريف  تناولت الورشة  د، في محافظة الخليل، وق    "تعزيز ثقافة التسامح  نشر و دور الشباب في     "حولعقد المركز ورشة عمل     *

 دور الدولة في تعزيز المفهوم والى دور الشباب الفاعـل           ىوتم التطرق إلى دور األديان في نشر ثقافة التسامح، وال         .المفهوم في تعزيز السلم العالمي    

لتسامح ال تعني التنـازل والتخـاذل وال        وتم التوضيح خالل الورشة أن ثقافة ا      .في تبني ونشر ثقافة التسامح التي دعت إليها األديان السماوية الثالث          

 وطالب المشاركون في الورشـة إلـى قيـادة        .تقاس بمقياس القوي والضعيف وإنما تعني قبول لآلخر حتى يسود الحوار والتفاهم على نقاط الخالف              

ح على كافة الفئات المجتمعية حتى ال يتم التعامل     وبضرورة تعميم ثقافة التسام   .مبادرة لتعزيز ثقافة التسامح والعمل على إدخالها إلى المناهج الدراسية         

  .وبضرورة إعطاء الشباب الدور القيادي في العمل على نشر ثقافة التسامح من خالل مؤسسات العمل األهلي.مع المفهوم من منظور سلبي

  20/2/2010/السبت 

السياسة الخارجيـة للـدنمرك      ، تناولت     محافظة جنين  في،  "لسطينيةالسياسة الخارجية الدنمركية تجاه القضية الف     "عقد المركز ورشة عمل حول      * 

وموقفها من القضية الفلسطينية ،والى موقف الدنمرك التي هي عضو بارز في االتحاد األوروبي الداعم لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المـستقلة                      

ينيين والتي تهدف إلى تحقيق التنمية ورفع مستوى الـوعي والثقافـة فـي              وعاصمتها القدس، والتطرق إلى المساعدات التي تقدمها الدنمرك للفلسط        

مواضيع الديمقراطية وحقوق اإلنسان والحوار والتسامح، وأكد الحضور على موقف الدنمرك الداعم للقضية الفلسطينية والمتمثل باعتراف الـدنمرك                  

لدنمركية بضرورة ضخ المزيد من المـشاريع التنمويـة الهادفـة إلـى مـساعدة               وطالبوا الحكومة ا  .بأحقية الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة     

  .وطالبوها بان تلعب دورا محوريا في حشد التأييد األوروبي والدولي لصالح القضية الفلسطينية.الفلسطينيين في بناء أسس دولتهم

                                                                                                                                                        20/2/2010 السبت /ابلس ن  

ا المرأة العربية طبيعة الحياة السياسية التي مرت به  في مدينة نابلس، تناولت،"المرأة العربية في البرلمان الدنمركي"المركز ورشة عمل حول عقد * 

 والصعوبات التي واجهتها للوصول إلى قمة البرلمان وفي األخص تقبل اللباس والحجاب، وشملت الورشة كيفية ،في الدنمرك حتى دخولها البرلمان

تاريخ العربي ألجل استغالل المرأة المنصب الذي وصلت إليه للعمل على التعايش واالندماج ونشر اإلسالم وعرض الصورة الحضارية لإلسالم وال

لتغيير الصورة النمطية التي يحملها العالم الغربي عن المجتمع العربي، وتم تناول آلية استغالل المرأة العربية منصبها في البرلمان لنشر صورة 

 والعمل على تعزيز التبادل الثقافي حضارية عن العربي وعن المرأة العربية والمسلمة حيث نوه المشاركون إلى أهمية دعم المرأة والدور القانوني لها،

 .مع الغرب أيضا، وفي ختام الورشة أوصى الحضور بأهمية تمكين المرأة ومنحها فرص المشاركة في الحياة السياسية وفي عملية صنع القرار
  

  



  جامعة بيرزيت–دورة تدريبية 

 ابهدف تعزيز ثقافة الحوار والتواصل بين فئات الشعب الفلسطيني وليكونو، بيرزيتجامعة في " الحوار والتواصل" حولافتتح المركز دورة تدريبية * 

 الحوار ودوره في تعزيز قيم التسامح  يدرب فيه العشرات من المدربين األكفاء على مواضيع ببرنامج يمتد إلى شهرينرسل ألفكار وثقافات، وذلك

الخصوصية الثقافية وعالمية حقوق اإلنسان، والدين والدولة، ونقد في الخاطب السياسي  إنطاقا من المواطنة، وبوقبول األخر، والدور المجتمعي للشبا

عالقات السياسية، ودور مؤسسات المجتمع المدني في لما لها وما عليها، وأوروبا وفلسطين ولوالعربي الموجه إلى الغرب، والثقافة السياسية الفلسطينية 

  . إدارة األزمات

 

  الفنيةمجموعة من المعارض 

معرض " لوحة تصور برسوم تعبيرية حياة الشباب الفلسطيني وأمالهم وتطلعاتهم، تحت عنوان 50افتتح المركز أربعة معارض فنية تحوي ما يقارب 

ليمية، وذلك  منطقة طوباس التع–، في كل من الناصرة، وجامعة النجاح الوطنية، وكلية خضوري التقنية، وجامعة القدس المفتوحة "الرسوم اإلبداعية

في إطار مشروع يال شباب يال صبايا الذي يحمل في مضمونه فكرة شبابية تعمل على تعزيز التواصل بين حاضر الشاب الفلسطيني وتراث 

ت بين الشباب واالتصال والتواصل وتبادل الخبرا مجتمعاته الثقافية، والهادف إليجاد رؤية شبابية موحدة بين الشباب الفلسطيني وتوحيد العمل الشبابي

  .67 والشباب الفلسطيني في أراضي 48في األراضي المحتلة عام 

  

  المعارض الفنية                                    جانب من 

  

  

  

  



          أخبار المركز في الصحف                             

                                                   
  

   في نشاطات المؤسسات األخرى          مشاركات المركز                                             
     

ان عقد النشاطمك اسم النشاط المؤسسة الداعية اليوم والتاريخلرقم  

 فندق الجراند بارك األمن والنساء مركز جينيف االثنين1 2009/2/1

 مقر مؤسسة بياالرا اجتماع للمؤسسات الشبابية لناقشة العمل ضمن خطة الحكومة بياالرا االثنين2 2010/2/1

3 2010/2/ 1االثنين  مقر مؤسسة الحق اجتماع للتحالف التحالف لمناهضة عقوبة اإلعدام 

 مسرح وسينما القصبة عرض فلم حجارة الوادي للمناضلين التقدميين اتحاد الشباب الفلسطيني السبت4 2010/2/6

)الشهداء والمفقودين(عرض كتاب لنا اسم لنا وطن  مركز القدس للمساعدة القانونية األحد5 2010/2/7  القصر الثقافي 

لوضع النهائيمفاوضات ا تحالف السالم الفلسطيني االثنين6 2010/2/8  فندق الجراند بارك 

 قاعة الهالل األحمر الفلسطيني تجربة النساء في البلديات طاقم شؤون المرأة  9/2/2010الثالثاء  7

11/2/2010الخميس  8  فندق الجراند بارك انجاز أدلة المدنيات وزارة التربية والتعليم 

16/2/2010الثالثاء  9 قاش كتاب الناجينن مركز تطوير المؤسسات األهلية   قاعة الهالل األحمر الفلسطيني 

17/2/2010األربعاء  10  ألبست أيسترن نقاش كتاب لماذا ال تشعر النساء الفلسطينيات باألمن مركز جينيف 

18/2/2010الخميس  11 لقضايا السالم المركز الفلسطيني  حول آليات الرقابة على االنتخابات المحلية اللجنة األهلية للرقابة االنتخابية 

 والديمقراطية

  رقم الصفحة  اسم الجريدة  اليوم والتاريخ  عنوان الخبر  الرقم
  12  الحياة   2/2/2010الثالثاء    جديدة في الزراعة النظيفةهتدعو إلى تبني استراتيجيورشة عمل في حلول   1

  11  األيام  3/2/2010األربعاء   مركز شمس ينظم ندوة حول قمة كوبنهاغن للمناخ: حلحول  2

  12  سالقد  5/2/2010الجمعة   مطالبة االتحاد األوروبي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية  3

  7  االيام  6/2/2010السبت   المشاركون يدعون أوروبا إللزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية: طولكرم   4

  9  الحياة  7/2/2010األحد   مطالبة االتحاد األوروبي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية  5

  5  الحياة  15/2/2010االثنين   الثقافية وعالمية حقوق اإلنسانمركز شمس يعقد في بيت أوال ورشة حول الخصوصية   6

  7  األيام  17/2/2010األربعاء   افتتاح معرض الرسوم اإلبداعية الشبابية: طولكرم   7

  7  الحياة  17/2/2010األربعاء   محافظ طولكرم يفتتح معرض الرسوم اإلبداعية الشبابية  8

  8  االيام  11/2/2010الخميس   ن معرضا فنياكلية الفنون في النجاح ومركز شمس ينظما  9

  13  القدس  11/2/2010الخميس   افتتاح معرض الرسوم اإلبداعية في كلية الفنون بجامعة النجاح  10

  5  الحياة  11/2/2010الخميس   جامعة النجاح ومركز شمس ينظمان معرضا للرسوم اإلبداعية  11

  9  االيام  20/2/2010السبت    البلدة القديمة بالناصرةمركز شمس ينظم معرضا لرسومات الشباب في نادي  12

  11  القدس  20/2/2010السبت   يفتتحان معرض الرسومات اإلبداعية الشبابية في الناصرة))إنماء((و))شمس((  13

  8  الحياة  20/2/2010السبت   افتتاح معرض الرسومات اإلبداعية الشبابية في مدينة الناصرة  14

  45  القدس  21/2/2010األحد   ول الخصوصية الثقافية وعالمية حقوق اإلنسانورشة عمل في جنين ح 15



  

  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: ونيالموقع االلكتر                                                    

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


