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  6/4/2010قلقيلية الثالثاء 

لظـاهرة   وذلك في مدينة قلقيلية تناولت الورشة ا       "القتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة      "عقد المركز ورشة عمل حول      * 

القتل من حيث الحجم والخطورة داخل المجتمع الفلسطيني واألسباب المؤدية لهذه الظاهرة وكيفية الحد من هذه الظاهرة وقـد                   

طالب المشاركون بضرورة العمل على رفع مستوى الوعي داخل المجتمع تجاه خطورة هذه الظاهرة وتضافر الجهـود بـين                   

 من تفشي هذه الظاهرة وطالب المشاركون بضرورة العمل علـى تـوفير الحمايـة               كافة األطراف من أجل  العمل على الحد       

  .للنساء المعنفات

  7/4/2010طولكرم األربعاء 

موقف المنظمـات   في يوم الصحة العالمي حول      بمناسبة  عقد المركز ورشة عمل في حرم جامعة فلسطين التقنية خضوري           * 

 وذلك بالتعاون مع جامعـة فلـسطين        ع اإلسرائيلية ومدى تأثيرها على الفلسطينيين     الدولية من اآلثار السلبية لمخلفات المصان     

التقنية خضوري تناولت الورشة مخاطر هذه المصانع على البيئة وصحة المواطن الكرمي وسبل وضع حد لهـذه المخـاطر                   

هذه المصانع كمـا طالـب      حيث طالب المشاركون بضرورة نقل ملف المصانع للمستوى السياسي من أجل العمل على إزالة               

  .المشاركون  بضرورة العمل على وضع خطة لمواجهة األخطار التي تلحقها هذه المصانع بمحافظة طولكرم

  7/4/2010رام اهللا األربعاء 

عقد المركز ورشة عمل في جامعة بيرزيت حول دور مؤسسات المجتمع المدني في إدارة األزمة  تناولت مفهوم األزمـة                    * 

رة األزمة حيث أن هناك فرقا كبيرا بين التعامل مع األزمة وإدارتها واألدوار التي يمكـن أن تؤديهـا مؤسـسات                     وطرق إدا 

المجتمع المدني للحد من اآلثار السلبية لألزمة وأكد المشاركون على أهمية تضافر الجهود وتكاملها من أجل تجاوز األزمـات     

  . كونات المجتمع من أجل تعزيز التعاون والتكامل وضرورة وجود آليات واضحة للتواصل بين مختلف م

 10/4/2010جنين السبت 

 تناولت الورشـة أهميـة دور        دور وسائل اإلعالم في الرقابة والحماية على الحريات العامة         حول عقد المركز ورشة عمل      *

الدولية وضرورة أن تقوم مختلف المنـابر  وسائل اإلعالم في توعية وتثقيف المواطن بحقوقه التي يكفلها له القانون والمواثيق            

 بأدوارها بحيث تعمل على حماية الحقوق والحريات العامة وطالب المشاركون بضرورة تفعيل دور وسائل اإلعالم                اإلعالمية

  .في حماية ورقابة الحريات العامة وضرورة العمل على بناء قدرات االعالمين في مجاالت حقوق اإلنسان والحريات العامة

 11/4/2010رام اهللا االحد

 تناولـت الورشـة     دور التنشئة االجتماعية في عملية التحول الديمقراطي       عقد المركز ورشة عمل في بلدة كفر نعمة حول             *

أهمية التنشئة االجتماعية ودورها في غرس المفاهيم الديمقراطية بحيث تشكل داعما في عملية التحول الـديمقراطي وطالـب                

ورة العمل على رفع مستوى وعي اآلباء واألمهات بأساليب التربية الحديثة من أجل العمل على تربية طفـل                  المشاركون بضر 

مؤمن بمباديء الديمقراطية والعمل على تطوير أداء المؤسسات التعليمية بحيث يتم العمل على توفير البيئة المناسبة تـساعد                  

  . الطلبة على فهم وتعلم المباديء الديمقراطية

  2010 نيسان  النشرة الشهرية 
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 12/4/2010لفيت االثنين س

 في مدينة سلفيت تناولت الورشـة       أهمية المشاركة المجتمعية لترسيخ مباديء الحكم الصالح      عقد المركز ورشة عمل حول      * 

مباديء الحكم الصالح وأهمية المشاركة المجتمعية الداعمة لهذه المباديء من أجل تعمـيم هـذه المبـاديء علـى المجتمـع                     

علـى تعزيـز مـشاركة     العملطوير األداء بما يكفل االلتزام بهذه المباديء وأكد المشاركون ضرورة ومؤسساته المختلفة وت 

خلق حالـة مـن      وأوصى المشاركون بضرورة      بإدارة الحياة العامة وتوجيها    ختلفةجميع فئات المجتمع ومؤسساته وأحزابه الم     

  .المختصةالشفافية والمسائلة في عمل جميع اإلدارات والوزارات والمؤسسات 

 10/4/2010نابلس السبت 

  وتناولـت الورشـة  نظرة تقيمية:الخطة اإلستراتيجية عبر القطاعية للشباب  عقد المركز ورشة عمل في مدينة نابلس حول        *

 ومـشاركتهم   الخطة اإلستراتيجية عبر القطاعية للشباب والتي تهدف إلى خلق شباب واعي ومنتمي وتعزيز االهتمام بالشباب              

 اإلستراتيجية من مرجعيات مختلفة مثل وثيقـة االسـتقالل والقـانون األساسـي              لية البناء في المجتمع ، وتنطلق هذه      في عم 

الفلسطيني  والواقع الذي يعيشه الشباب الفلسطيني وتسعى لتعزيز المواطنة والمساواة وتتحدث عن حـق تقريـر المـصير ،       

تعزيـز وتنميـة    وأكد المشاركون على أهمية     المشاكل التي تعاني منها     وتمت مناقشة واقع المؤسسات الشبابية في فلسطين و       

  .االنتماء لدى الطالئع والشباب وتنمية وإعادة االعتبار إلى العمل التطوعي لدى الشباب 

 11/4/2010القدس االحد

 حيث تم تناول االلتزامات المترتبـة        إسرائيل بموجب القانون الدولي    التزاماتحول   عقد المركز ورشة عمل في بلدة عناتا         *

ين وأي   الكاملة اتجاه السكان المـدني     ةوليأن اسرئيل تتحمل المسؤ   على إسرائيل كدولة احتالل وفق مواد القانون الدولي حيث          

 هيتحمل المجتمع الدولي مسؤوليات   بضرورة أن    وأوصى المشاركون    يل السكان تتحمله إسرائ   الئكاعتداء على حياة وحريات أو    

ـ        ام بالقانون الدولي وحماية السكا    بالضغط على إسرائيل كدولة محتلة لاللتز       دن المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلـة وأك

اصرة للقـضية الفلـسطينية وإدانـة       المشاركون أنه على الدبلوماسية العربية أن تبذل جهودا جبارة من اجل حشد التأييد والمن             

  .إسرائيل في كافة المحافل الدولية كدولة احتالل ال تحترم القانون الدولي وتقوم بانتهاكه يوميا

 14/4/2010الخليل  األربعاء 

 عقد المركز ورشة عمل حول النظم السياسية النظام الفلسطيني نموذجا حيث تناولت الورشـة أنـواع األنظمـة الـسياسية     *

اسي الفلسطيني ومؤسساته والصالحيات المحددة لكل مؤسسة وسلطة        لبياته وتم الحديث عن النظام السي     ومميزات كل نظام وس   

والتداخل في الصالحيات بحسب القانون األساسي وأوصى المشاركون بضرورة العمل على تحديد صالحيات السلطات بشكل               

عطاء دور أكبر للقضاء في الفصل في النزاعات التي تنشأ بحيث يكون            أوضح وتحديدا صالحيات رئيس الوزراء والرئيس وإ      

  .هو الحكم في هذه المنازعات

 17/4/2010السبتالخليل 

أهمية ودورية االنتخابات تناولت الورشة أهمية وضرورة إجراء االنتخابات عقد المركز ورشة عمل في مدينة الخليل حول  *

لمواطنين لتقييم تجربة المجالس السابقة في إدارة شؤونهم ومحاسبتهم حيث أن دوريـة             وبشكل دوري بحيث يتم فتح المجال ل      

االنتخابات تتيح المجال للمحاسبة والتقييم وتجعل المرشحين يضعون ذلك ضمن حساباتهم بحيث يعلمـوا أن عـدم التـزامهم                   

ن بـضرورة الحفـاظ علـى دوريـة         ببرامجهم ووعودهم سيؤدي إلى عدم انتخابهم في المرات القادمة وأوصى المـشاركو           

  .االنتخابات وضرورة العودة للشعب ألنه مصدر السلطات

 17/4/2010جنين السبت 

 حيث تـم    اآلليات القانونية لتطبيق توصيات تقرير غولد ستون      عقد المركز ورشة عمل في الجامعة العربية األمريكية حول          * 

 من أجل العمل على     إتباعها القانونية التي يلزم     إلنسان واإلجراءات  ا أعطاء مقدمة حول تقرير غولدستون وقرار مجلس حقوق       

تطبيق توصيات تقرير غولدستون كخطوة أولى لتقديم مجرمي الحرب إلى محكمة العدل الدوليـة وأكـد المـشاركون علـى          

مه بحق الـشعب    ضرورة تضافر كل الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وذلك من أجل محاسبة االحتالل على جرائ              

  .الفلسطيني 



 18/4/2010رام اهللا األحد 

تعليم حقـوق اإلنـسان وتوضـيح هـذا      عقد المركز ورشة العمل في بلدة بلعين حول تعليم حقوق اإلنسان حيث تم تناول * 

اتهم وقدراتهم  يعتبر مفهوم تعليم حقوق اإلنسان إطارا عاما يهدف إلى مساعدة األشخاص على تنمية إمكان             حيث  المفهوم الذي   

لفهم تلك الحقوق أو الشعور بأهميتها وبضرورة احترامها والدفاع عنها ويحتوي هذا اإلطار بداخله على جميع سـبل التعلـيم               

وأوصى المشاركون بضرورة إدخال مفاهيم حقوق اإلنسان إلى مناهج التعلـيم           التي تؤدي إلى بناء ثقافة حقوقية في المجتمع           

  .لمؤهل لتعليم حقوق اإلنسان وبناء قدرات الكادر ا

  18/4/2010بيت لحم 

عقد المركز ورشة عمل ببيت فجار حول دور الشباب في تعزيز مفاهيم الحكم الصالح تناولت الورشـة أهميـة مـشاركة     * 

ـ                   شاركة الشباب في تنمية وتقدم المجتمع من خالل دعم نشر وتطبيق مباديء الحكم الصالح بما يضمن الشفافية والمحاسبة وم

الشباب في إدارة الشؤون العامة حيث وأكد المشاركون على أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي يجب أن يكون للـشباب فيـه                     

دور في صناعة القرار وأوصى المشاركون بضرورة العمل على دعم الشباب وتوفير اإلمكانيات التي تعمل على بناء قدرات                  

  .المجتمع الشباب حتى يتمكنوا من اإلسهام بتطور 

 25/4/2010القدس  األحد 

عقد المركز ورشة عمل في بلدة بيت عنان حول الدور التنموي لهيئات الحكم المحلي حيث تم الحديث عن تـاريخ الحكـم    *

المحلي في فلسطين والعقبات التي تواجه تطور عمل هذه الهيئات والمركز والالمركزية فـي فلـسطين والـدور التنمـوي                    

ترض أن تلعبه هيئات الحكم المحلي وأكد المشاركون على ضرورة أن يتم تحييد الحزبية الضيقة عـن عمـل الهيئـات                     المف

المحلية وأوصى المشاركون بضرورة تطوير القوانين المتعلقة بالحكم المحلي بما يضمن استقاللية أكبر للهيئات المحلية وأكد                

  .الكافية التي تساعد الهيئات المحلية على أداء أدوارها تجاه المجتمع المحليالمشاركون على أهمية توفير الموارد المالية 

 20/4/2010سلفيت 

عقد المركز ورشة عمل في قرية حارس حول الحريات العامة في المواثيق الدولية والقانون األساسي حيث تم الحديث عن  *

مقارنتها بالمواد الواردة بالقانون األساسي وتم الحديث عن اآلثـار          المواثيق الدولية التي تناولت الحريات العامة وضمنتها وتم         

السلبية التي تركها االنقسام السياسي على الحريات العامة بفلسطين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وتم التأكيـد علـى             

على ضرورة االلتزام بحماية الحريـات      أهمية االلتزام بالقوانين التي تكفل الحماية للحريات العامة للمواطن وأكد المشاركون            

   .العامة للمواطن وتجنيب المواطن آثار االنقسام السياسي

 21/4/2010سلفيت 

عقد المركز ورشة عمل في قرية كفر ثلث حول التنشئة االجتماعية وعالقتها بالعنف تناولت الورشة التنـشئة االجتماعيـة    *

يرات السلبية التي يمكن أن تتركها على األطفال إذا تم من خاللها تكريس النظـرة               وأطرفها األسرة والمدرسة والمجتمع والتأث    

الدونية للمرأة واستخدام العنف كلغة للحوار حيث أكد المشاركون على أهمية التوعية والتثقيف لقطاعات واسعة من المجتمـع                  

مل على إكسابهم مهارات في التربيـة الحديثـة        حول حقوق المرأة وتنظيم مجموعة من الدورات التدريبية لألمهات واآلباء تع          

  .التي تكرس مبادئ الحوار وحقوق المرأة 

  4/2010 /25الخليل 

 حيث وفقا التفاقية جنيف الرابعة  ن القانوني لألسرى الفلسطينييلوضعاعقد المركز ورشة عمل في بلدة صوريف حول  *

 الفلسطيني هم أسرى حرب  وفق اتفاقية جنيف الرابعة وهل األسرىنالفلسطينييتناولت الورشة نظرة القانون الدولي لألسرى 

وبالتالي تنطبق عليهم بنود اتفاقية جنيف الرابعة حيث أكد المشاركون أنه يجب إعداد خطة من أجل فضح الممارسات 

اإلسرائيلية بحق األسرى والعمل على تجنيد الرأي العام الدولي للضغط على االحتالل من أجل تبيض سجونه من األسرى 

  . أسرى حربالفلسطينين باعتبار أنهم



 4/2010 /29الخليل 

وتـم   الفـرد  وواجبـات  وحقوق الموطنة عم مفهوم  المواطنة حيث تم الحديث    حول حلحول بلدة في المركز ورشة عمل   عقد

 تفرضـها  واجبـات  وعليـه  الحقوق له الذي الوطن إلى وانتمائه المواطن صفة هي االصطالح في المواطنة أن التأكيد على 

 وأكـد  الدولـة  في القانون بتطبيق التزامه ومدى  له انتمائه ومدى وطنه على المواطن حرص مدى من نابعة طبيعية ظروف

بـضرورة   وطالبو  المختلفة بالقضايا وتعرفهم  الشباب تنمي التي اللقاءات هذه مثل عقد في التواصل ضرورة على الحضور

  .العمل على نشر مفهوم المواطنة بين الشباب

 

 
 

  مس االعالميهمشاركات مركز ش
  

  
مكان عقد  اليوم التاريخ

 النشاط

 الرقم المؤسسة الداعية موضوع النشاط

13.4.2010 الثالثاء  التصعيد اإلسرائيلي على غزة ،وهدم البيوت في   رام اهللا
 القدس 

 1  الفضائية التونسية 

13.4.2010   هدم البيوت في القدس ،أوامر الترحيل  رام اهللا الثالثاء 

  )سللقرار الت (

فضائية اإلخبارية 

  السعودية 

2 

13.4.2010  3  تلفزيون عمان   ،استمرار اإلغالقزيارة مشيل إلى فلسطين  رام اهللا الثالثاء 

حول ورشة عمل لمركز بعنوان الخطة   عبر الهاتف الخميس  8.4.2010

  اإلستراتيجية القطاعية 

 4   نابلس-صوت النجاح 

  
  
  أخبار المركز في الصحف

  

اسم   اليوم والتاريخ  وان الخبرعن  الرقم

  الجريدة

  رقم الصفحة

  7  القدس  10.4.2010السبت   الدعوة لنقل ملف  المصانع الكيماوية غرب طولكرم للمستوى السياسي  1
الدعوة إلى اشراك الجميع في ادارة الحياة العامة لتعزيز مبادئ الحكم   2

  الصالح

األربعاء 
14.4.2010  

  15  االيام 

  12  الحياة   13.4.2010الثالثاء    سلفيت يعقد ورشة عمل حول المشاركة المجتمعية اتحاد عمال  3
مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لتطبيق القانون الدولي وحماية   4

  مواطني االراضي المحتلة 

    القدس  18.4.2010األحد 

  9  االيام  18.4.2010األحد   راضي المحتلة مطالبة المجتمع الدولي بالزام اسرائيل بحماية المدنيين في اال  5
  16  الحياة   19.4.2010االثنين  دعوة الجتمع الدولي لتحمل مسووليته ازاء انتهاك اسرائيل للقانون الدولي  6
  13  القدس  21.4.2010االربعاء  حول اليات تطبيق تقرير غولد ستون"العربية االمريكية "ندوة في   7
االربعاء   ية تناقش اليات تطبيق تقرير غولد ستونورشة في العربية االميرك  8

21.4.2010  
  14  االيام 

  11  القدس  24.4.2010السبت   ورشة عمل في حارس تؤكد على ضرورة احترام الحقوق والحريات العامة   9
التاكيد على ضرورة احترام الحقوق والحريات العامة كركيزة من ركائز   10

  النظام الديمقراطي 

  7  الحياة  23.4.2010الجمعة 

  4  القدس  23.4.2010الجمعة   ورشة عمل حول الحريات العامة   11
  10  االيام  24.4.2010السبت   الدعوة الى ترسيخ سيادة القانون والقضاء وصون الحريات العامة  12



  

 اطات المؤسسات األخرى في نشمشاركات المركز                     

  

 المؤسسة الداعية موضوع النشاط مكان عقد النشاط اليوم التاريخ
المركز اإلعالمي   األربعاء 21.4.2010

 القضائي 

 المركز اإلعالمي القضائي لقاء رئيس اداراة المحاكم 

 طين التقنية كلية فلس انتخابات مجالس الطلبة  كلية فلسطين التقنية الثالثاء  20.4.2010

حفل توقيع مذاكرات التفاهم   رام اهللا–مقر شارك  الثالثاء  20.4.2010

 لمشروع المجال المحلية الشبابية 

  مركز شارك

  المفوضية األوروبية   تقديم مقترحات مشاريع   فندق ألبست إيسترن  الثالثاء  20.4.2010

ر تقرير الالعنف حضور مؤتم  فندق ألبست إيسترن  األربعاء  14.4.2010

  في فلسطين

  مركز الديمقراطية وتنمية المجتمع

آليات تفعيل مشاركة المواطنين   المرصد  األربعاء 14.4.2010

  في االنتخابات المحلية

مرصد العالم العربي للديمقراطية واالنتخابات 

  "المرصد"
التعاون بين مؤسسات حقوق   فندق ألبست إيسترن  األربعاء   7.4.2010

  نسان واللجنةاإل

  لجنة التحقيق المستقلة حول تقرير غولد ستون

معهد الحقوق في   السبت   10.4.2010

  جامعة بيرزيت 

آلية حقوق اإلنسان في جامعة 

  الدول العربية

  جامعة بيرزيت  /معهد حقوق 

  ة المستقلة لحقوق اإلنسان اللجنة الفلسطيني  عرض التقرير السنوي للبيئة   فندق ألبست إيسترن  األربعاء  7.4.2010

مقر جمعية المرأة   الخميس   8.4.2010

   رام اهللا–العاملة 

مجموعة يؤرية لنقاش تقرير 

لمركز جنيف حول األمن 

  والمرأة 

  جمعية المرأة العاملة ومركز جنيف

  

  

  

  

  

  

  

  

  5  القدس  25.4.2010ااالحد   لقاء مفتوح في جنين حول دور االعالم في الرقابة والحماية الشعبية   13
المجلس الفلسطيني للقيادات السياسية الشابة يعقد ورشة لمناقشة وثيقة   14

  "إنهاء االحتالل وإقامة الدولة "الحكومة 

  6  القدس   4.4.2010االحد 

االربعاء   البدء في توثيق تجربة العمل التطوعي في فلسطين :رام اهللا   15
14.4.2010  

  13  األيام

االربعاء   عي في فلسطين البدء بتوثيق تجربة العمل التطو  16
14.4.2010  

  12  القدس

األربعاء   شمس تبدأ في  توثيق تجربة العمل التطوعي في فلسطين  17
14.4.2010  

  6  الحياة

االربعاء   جلسة نقاش بكلية فلسطين التقنية برام اهللا حول االنتخابات   18
21.4.2010  

  14  الحياة



  

  

  

  

  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                      
 


