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                                                                                                                                                      5/5/2010 األربعاء/ نابلس

، في جامعة النجاح الوطنية بمحافظة نابلس، تناولت دور اإلعالم "األهليالمواقع االلكترونية ودورها في السلم "عقد المركز ورشة عمل حول * 

على النسيج األهلي الفلسطيني نتيجة الحتالله المرتبة الثانية علميا وفلسطينيا من حيث الوصول إلى المعلومة وألنه من االلكتروني في التأثير 

المتوقع أيضا أن يصبح في المرتبة األولى بعد امتالكه ميزات كافة أشكال وسائل اإلعالم األخرى المرئي والمسموع والمكتوب، وتناولت الورشة 

اللكتروني على التنشئة االجتماعية والعملية التربوية بجانب األسرة والمدرسة والنادي والمسجد ومراكز التوجيه والتوعية، وتضمنت تأثير اإلعالم ا

  في المشاركونأوصىحيث أيضا دور اإلعالم السلبي في إثارة النعرات الداخلية التي تعمل على توتر األجواء وضرب النسيج المجتمعي الداخلي، 

 من اجل اتعل توظيف إمكانات الصحافة االلكترونية في خدمة قضايا المجتمع بعيدا عن الفئوية والحزبية، كما طالبو بعقد العديد من الدورالعمل 

  .رفع كفاءة منتجي المادة الصحفية االلكترونية والستغاللها في الشكل الصحيح

                                                                                                                                                       8/5/2010 السبت/ رام اهللا

جامعة القدس المفتوحة في ، "اثر االحتالل اإلسرائيلي على حق السيادة على القدس وفقا ألحكام القانون الدولي"عقد المركز ورشة عمل حول * 

محافظة رام اهللا، تناولت األحداث التاريخية التي مرت بها مدينة القدس من سيطرة اليهود عليها واألسس التوراتية والتلمودية التي استندوا فيها ب

تشير إلى إلى ذلك، وتضمنت الورشة أيضا نقاشا موسعا لوعد بلفور إلقامة وطن قومي لليهود في فلسطين واالجتهادات السياسية والقانونية التي 

 والتحركات السياسية والعربية والدولية التي سبقت 48بطالنه حيث انه ال يحمل أي صفة قانونية، كما وناقش المشاركون في الورشة حرب عام 

 م واحتالل 1967 تداعيات عدوان إلىتلك الحرب، وموقف األمم المتحدة من تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، وتطرق الحضور 

سرائيل لكامل المدينة وضمها إلى دولة إسرائيل، وتساءل المشاركون حول وضع القدس في األجندة الفلسطينية والعربية في الوضع الراهن نتيجة إ

ممارسات التهويد، وتم التساؤل حول جدوى المفاوضات وموقع القدس منها، حيث أوصى المشاركون بضرورة وضع خطة إستراتيجية وطنية 

المستويات الشعبية والرسمية واألهلية والعربية واإلسالمية والدولية لدعم صمود مدينة القدس واتخاذ موقف متقدم إليقاف ممارسات وعلى كافة 

  .إسرائيل العنصرية والتعسفية والتهويدية

  8/5/2010 االثنين/ جنين

تناولت تفاصيل إجراء االنتخابات المحلية والقانون الناظم لها ، جنين عرابة بمحافظة، في "االنتخابات المحلية "عقد المركز ورشة عمل حول* 

وميزاته وتعديالته حسب النظام االنتخابي النسبي والقوائم، وتناول الورشة عدة محاور منها مناقشة الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص 

 بجناية وغيرها، أما المحور األكبر أوه في جنحة مخلة في الشرف المتقدم لالنتخابات من بلوغه سن الخامسة والعشرين، وان ال يكون محكوما علي

من النقاش تمثل في ألكوته النسائية ومنحها وضعا أفضل عما كانت في السابق، ألنها هي الضامن لتمثيل المرأة، حيث طالب الحضور من فئة 

 اة الهيئات المحلية والرسمية والنقابات بدون ألكوته، وأوصوالنساء بتنظيم صفوف المرأة الفلسطينية وتكثيف جهودها لضمان وصولها إلى كاف

بضرورة المشاركة الفاعلة في االنتخابات بروح ديمقراطية بعيدا عن التعصب األعمى ورفض األخر والفئوية والتشهير والتخوين واالتهامات 

    .الباطلة

                                                                                                                                                        9/5/2010 األحد/جنين

مفهوم االنتخابات بأنه قيام الشعب باختيار ممثليه عبر ، تناولت ، بمحافظة جنين"األنظمة االنتخابية في العالم" عقد المركز ورشة عمل حول* 

ضمن حرية األفراد في االنتخاب داخل المجتمع، وتناولت الورشة نقاشا موسعا حول األنظمة االنتخابية المتمثلة في األغلبية صناديق اقتراع ت

والنسبية والمختلطة، وتضمنت أيضا معيقات العملية االنتخابية الديمقراطية المتمثلة في الضغط على األفراد المنتخبين من اجل عدم التصويت، أو 

صالح فئة معينة، أو الرشوة، حيث طالب الحضور بضرورة وضع عقوبات للحد من إعاقات العملية االنتخابية وللوصول إلى عملية التصويت ل

انتخابية ديمقراطية نزيهة، كما أوصوا بضرورة عقد العديد من الندوات والورش التثقيفية للمواطن لتوعيته بأهمية االنتخابات واالنتخاب 

    .بموضوعية وشفافية

                                                                                                                                                       10/5/2010 االثنين/ جنين

 تناولت أهمية المشاركة في ،ي الجامعة العربية األمريكية بجنين، ف"آليات تفعيل مشاركة المواطنين في االنتخابات"عقد المركز ورشة عمل حول *

 رأيه، إضافة أنها تعمل ناالنتخابات التي تنعكس في التغيير إلى األفضل، والحد من الظلم والتسيب والفساد، ويتمكن من خاللها المواطن التعبير ع

ي وفقه االنتخابات واإلطار القانوني الذي تجري في سياقه، وتضمنت على تعزيز مبدأ المواطنة، وتساءل المشاركون حول النظام الذي تجر

الورشة أيضا الحديث حول قضية المرأة في االنتخابات التي تتمثل في ثقافة المجتمع ألذكوري والتي تغلب عليها ثقافة التعصب وإنكار حقوق 

  %.50نسائية لتكون بالمناصفة مع الرجل وتصبح المرأة وهضمها، حيث طالب المشاركون من فئة اإلناث برفع نسبة ألكوته ال
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  11/5/2010  الثالثاء/جنين

" تعزيز سيادة القانون في محافظة جنين " ورشة عمل حول بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحةعقد المركز *

 ومؤسسات العمل المدني والمواطن الفلسطيني وضرورة البحث عن آليات بمدينة جنين، تناولت أهمية الحوار والتواصل بين المؤسسة األمنية

وسبل تعزيز سيادة وبسط القانون والحفاظ عليه وتطبيقه بشفافية في المدينة نتيجة الشوط الكبير الذي عانت منه جنين جراء اإلجراءات القمعية 

لورشة الحديث حول تعزيز القانون ونتائجه التي تمثلت بتوفير األجواء األمنية  األمني والفوضى في السنوات األخيرة، كما تناولت انوحاالت الفلتا

المناسبة للتنمية االقتصادية وعودة رأس المال الوطني وجعل المدينة خالية من كل أشكال الفوضى، وأوصى الحضور بضرورة تعزيز دور 

و بعقد لقاءات تشاوريه بين المجتمع العام وممثلين عن األجهزة األمنية لبحث  المجتمع المدني بتعزيز سيادة القانون لبناء مجتمع ديمقراطي، وطالب

  .آليات تضمن األمن لكافة المواطنين ولبناء مجتمع ديمقراطي باتجاه سيادة القانون وحقوق اإلنسان والمرأة والتنمية البشرية المستدامة

                                                                                                                                                     12/5/2010 األربعاء/ أريحا

 تناولت واقع الهيئات المحلية في األراضي ،أريحابمحافظة ، "الشفافية والمسائلة في عمل الهيئات المحلية"عقد المركز ورشة عمل حول  *

نية، البلديات، والمجالس المحلية، والمجالس القروية، وتفاوت معيار النزاهة والشفافية في عمل تلك الهيئات نتيجة دور التركيبة العائلية الفلسطي

ة والنظام والحزبية لها والتي تجعل عملية النقد والمسائلة معدومة العتبارات عائلية وانتمائية، كما تطرقت الورشة إلى االنتخابات المحلية المقبل

االنتخابي الذي ستتم وفقا له، حيث أكد الحضور أن النظام النسبي هو األمثل للقضاء على العائلية والقبلية والشللية، إضافة انه يعمل على التعددية 

اهة في العملية ووجود نوع من المعارضة التي تساهم بعدم التسيب أو االنزالق في قضايا الفساد والرشوة وغيرها، إضافة انه يعزز النز

االنتخابية، وفي ختام الورشة أوصى الحضور بعقد العديد من ورش العمل التثقيفية لتنمية الوعي لدى المواطن الفلسطيني وليكون على دراية 

بشفافية ونزاهة أكثر بحقوقه وواجباته اتجاه الهيئات المحلية، كما طالبو هيئات الرقابة العامة والوزارات المختصة بتكثيف جهودها لضمان العمل 

  .في السلطات المحلية

  13/5/2010  األحد/نابلس

 بمحافظة ،"برنامج تعزيز سيادة القانون "دائرة مستديرة بعنوان  بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة المركز نظم*

ك في التنمية وتطوير آليات الشراكة ما بين القطاع األمني والمجتمع المدني، نابلس، تناولت الحديث حول واقع األمن في المحافظة وعالقة ذل

وتناولت أيضا معيقات األمن على المستوى الفلسطيني والتي تمثلت في الوضع الداخلي واالقتصادي والسياسي، وتضمنت الدائرة الحديث حول 

سطيني من المنشئة والمواصالت واالتصاالت والتجهيزات والتدريب، كما تناولت مقومات النجاح للعمل األمني والتي يفتقر إليها جهاز األمن الفل

نقاشا موسعا حول التطويرات التي طرأت على الجهاز األمني الفلسطيني في المحافظة من تفعيل العقوبات وتطبيق إجراءات عقابية بحق المخالفين 

  .ل جهاز من أجهزة األمنمن العناصر األمنية، إضافة إلى استحداث دوائر شكاوي إلى ك

 16/5/2010 األحد /الخليل

بمحافظة الخليل، تناولت أهمية دور الشباب ، "دور الشباب في تعزيز القيم الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني "عقد المركز ورشة عمل حول* 

 مؤثرا في بناء وتطوير النسيج االجتماعي، ويكون مبادرا في ظل التقدم العلمي والمعرفي والثقافي والسياسي واالجتماعي والتربوي، وكي يكون

لإلصالح بكافة المستويات، وليكون متابعا التطور المعرفي لتفعيل دوره عن طريق شبكات ووسائل المعرفة المتعددة، وتناولت الورشة الحديث 

 تقاليد المجتمع الفلسطيني، حيث النظام االجتماعي والتراثي حول معيقات الشباب الفلسطيني التي تحجبه التعبير عن رأيه بديمقراطية، متمثلة في

وقضية التنشئة االجتماعية في األسرة، إضافة إلى األنظمة التعليمية التي أصبحت جزء من النظام االجتماعي، حيث طالب المشاركون بتعزيز دور 

تعصب وذلك بهدف ترسيخ المشاركة الديمقراطية وتعزيزها أساس الشباب الفلسطيني في المجتمع بعيدا عن الفئوية والعنصرية والعشائرية وال

.للعالقات داخل األسرة والمؤسسة والمجتمع بشكل عام  
                                                                                                                                                        16/5/2010 األحد/جنين

 دور الشباب في العملية االنتخابية ، تناولت، بقرية عرابة بمحافظة جنين"دور الشباب في االنتخابات المحلية" عقد المركز ورشة عمل حول *

ة، حيث طالب الحضور من والدور الذي يجب على الشباب الفلسطيني تحمله لصنع آليات يمكن من خاللها تفعيل دوره إلنجاح العملية االنتخابي

 قادرين على االفئة الشبابية من كال الجنسين ان تكون هناك موازنات للشباب ليتم تدريبهم وتنمية قدراتهم من قبل الجهات الرسمية والمسئولة ليكونو

  . اإلسهام في عملية التنمية البشرية المستدامةمواجهة المهام الملقاة على عاتقهم في المرحلة القادمة كون فئة الشباب هي األقدر على

                                                                                                                                                       16/5/2010األحد /طولكرم

في جامعة القدس المفتوحة بمحافظة طولكرم، تناولت أهمية الفصل ، " فصل السلطات في األنظمة الديمقراطية"عقد المركز ورشة عمل حول * 

بين السلطات الثالث، التشريعية، والقضائية، والتنفيذية في ممارسة وظائف الدولة ولكن بوجود شكل من أشكال التعاون الالزم بينها، كما تناولت 

الذي يصلح في الدول الجمهورية، والسلطة به تتركز في البرلمان، ) نظام المجلس(السياسية، نظام حكومة الجمعية الورشة السلطات في األنظمة 

التوازن بين السلطات بمواد دستورية تختلف من نظام إلى آخر به  يتمثل  الذيوالذي طبق تاريخيا في أوروبا مثل سويسرا، والنظام الرئاسي

 بضرورة الفصل بين السلطات ألهميته اوصو المشاركون في الورشة من جهتهم أزن مثل النظام األمريكي، أماوتخلق نوع من الرقابة والتوا

 في هذا اإلطار لتحقيق نوع من التوعية بين يةورش التوعلمشاركون بضرورة عقد العديد من القائمة على الشفافية واالستقاللية، كما طالب ا

  .الشباب الفلسطيني

  16/5/2010 حد األ/بيت لحم

بمحافظة بيت لحم، تناولت اإلعالم بكافة أشكاله المكتوب والمرائي والمسموع " اإلعالم ودوره في الدمقرطة "عقد المركز ورشة عمل حول *

نح ودورها في نشر مفاهيم الديمقراطية وقيمها في المجتمع، كما تناولت الورشة متسع الحريات في الدول األوروبية ومدى قدرته على م

الديمقراطية الحقيقية وقبول األخر مقارنة في الدول العربية حيث تقييد الحريات ودوره السلبي بعدم المساهمة في العملية الديمقراطية والعمل على 

دمقرطة في تعميق االنقسام كما هو النموذج اإلعالمي الفلسطيني، حيث طالب المشاركون أن يكون دور اإلعالم حيادي ويهدف إلى تعزيز قيم ال



المجتمع وتحقيق السلم األهلي، كما أوصى المشاركون في الورشة بضرورة النهوض في العمل اإلعالمي الفلسطيني حتى يتسنى له النهوض بشكل 

  .يوازي اإلعالم في الغرب وما يتمتع به من حرية وحيادية وشفافية

                                                                                                                                                19/5/2010 األربعاء/رام اهللا

دورها واقع المرأة الفلسطينية و، في كلية فلسطين التقنية للبنات بمحافظة رام اهللا، تناولت "المرأة والحكم المحلي" عقد المركز ورشة عمل حول * 

يعطيها الذي قتصادي ال اهاتعليمها وتمكينها وتحقيق استقاللمن  عناصر قوة المرأة وتناولت الحديث حول، يئات والمجالس المحلية والبلديةفي اله

 بضرورة إنصاف المرأة وإعطائها دور حقيقي بما الورشة في المشاركات قها واخذ دورها الريادي والطبيعي، حيث أوصىقوة للمطالبة بحقو

 خاصة  وفي في عضوية البلدية أو المجلس المحلي، وطالبن الجهات الرسميةع حجمها وتأثيرها وليس دورا شكلي أو مزهري أو تجميليميتناسب 

تفعيل ب المؤسسات النسوية  كما طالبو،التشريعية النسوية سواء كان في االنتخابات المحلية أو بإقرار قانون لرفع حجم ألكوتهالمجلس التشريعي 

  .في المجتمع الفلسطيني ألخذ دور ريادي وفعال للوصل إلى مراكز صنع القرار على كافة المستوياتدورها 

 22/5/2010  السبت/سلفيت

بمحافظة سلفيت، ، "هيئات الرقابة المحلية والدولية على االنتخابات المحلية ودورها في نزاهة االنتخابات "عقد المركز ورشة عمل حول *

افسة والفرق فيما بينها ومدى النزاهة في األخرى من ممثلي األحزاب والكتل المتنوالهيئات  الرقابة المحلية والدولية دور هيئاتب  التوعيةتناولت

يبدأ انه  بانحصاره  في يوم االقتراع فقط حيث تبين التصور الخاطئ  لدى البعض عن هذا الدور  أيضا، وتناولت الورشةرقابتها على االنتخابات

بعقد  اع أثناء عمليات التصويت والفرز، وطالب الحضورية التسجيل ويمتد إلى عملية النشر واالعتراض ومرحلة الترشيح ويوم االقترمنذ عمل

 هم لها تعتبر مخالفات وقد يرتكبونها بسبب جهلوالتيبقواعد العملية االنتخابية لكي يكونوا على علم باألشياء الممنوعة المزيد من الورش التثقيفية 

 في  لجان محايدة وال تمارس أي نشاط سياسي أو تحيز ألي كتلة أو قائمة انتخابيةأن تكون لجان الرقابة المحلية في العملية االنتخابية، كما أوصوا

  .العملية االنتخابية

 30/5/2010 األحد /الخليل

" تعزيز سيادة القانون في محافظة الخليل " ورشة عمل حولة بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحعقد المركز *

البحث عن سبل لدعم  آليات و والمواطن الفلسطيني، أهمية التواصل بين المؤسسة األمنيةو أهمية تعزيز األمن في المحافظةتناولت بمدينة الخليل، 

 الحضور نقاشا موسعا بين  أيضاوتضمنت الورشة العشائري، ليل يغلب عليها الطابعالحكم العشائري للمؤسسة األمنية حين أن محافظة الخ

 اإلنسان سيادة القانون وحقوق باتجاهحول إمكانية بناء مجتمع  تساءلوا ، حيثمحافظة في الاألمنل وقادة ثلين من مركز جنيف ومحافظ الخليومم

لمساهمة في  األجل  المناسبة للتنمية االقتصاديةاألمنية واءاألجنادى الحضور بتوفير كما  الفوضى، أشكال من أي ةخالييجعل المحافظة وبشكل 

 والمواطن لضمان تعزيز التواصل بسن األمنية األجهزةالعمل على عودة رأس المال الفلسطيني، كما طالبو بعقد العديد من الورش بين ممثلي 

  . ولبناء مجتمع ديمقراطي ينادي بحقوق اإلنسان الفلسطينيالجهتين

  
  

  ار المركز في الصحفأخب

  

  -1  اختتام ورشة عمل في بيت ساحور حول المؤسسات الشبابية  الحياة  17  األربعاء  2010\5\5

  -2  الدعوة للمساواة في القوانين بين الرجل والمرأة ومعاقبة مرتكبي جرائم الشرف  األيام  15  األربعاء  2010\5\5

  -3  األهلي المواقع االلكترونية في السلم أهميةل ندوة في جامعة النجاح حو  القدس  11  الجمعة  2010\5\7

 توظيف إلىبالتعاون مع قسم الصحافة في جامعة النجاح، الدعوة " شمس"خالل ندوة عقدها مركز   الحياة  12  األحد 2010\5\9

  . االلكتروني في خدمة قضايا المجتمعاإلعالمإمكانات 

4-  

 توظيف إمكانات الصحافة االلكترونية إلى، الدعوة "شمس"ظمها مركز خالل ورشة في نابلس ن  األيام  9  األحد 2010\5\9

  .في خدمة قضايا المجتمع

5-  

  -6   االلكترونياإلعالمندوة في جامعة النجاح الوطنية حول دور   القدس  23  االثنين  2010\5\10

  -7  سات المجتمع المدني ومؤساألمنية بين المؤسسة بالتواصلورشة في جنين توصي   الحياة  14  األربعاء  2010\5\12

  -8  . وتطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميعاألمنية داخل المؤسسة اإلصالحتوصية بتطوير عمليات   األيام  10  األربعاء  2010\5\12

14\5\2010   -9  ورشة عمل في جنين حول تعزيز سيادة القانون  القدس  23  الجمعة 

15\5\2010   -10   األمن في لقاء حواري حول واقع قوات محافظ نابلس يشارك  القدس  14  السبت 

18\5\2010   -11  ندوة في عرابة حول االنتخابات  القدس  13  الثالثاء 

19\5\2010   -12   الديمقراطيةاألنظمةورشة عمل بطولكرم حول فصل السلطات في   القدس  33  األربعاء 

 -13   مواطنين في غزة3حق  باإلعدام يدين تنفيذ حكم "شمس"مركز   األيام  17  األربعاء  2010\5\19

 بحق اإلعدام أحكامحماس تنفذ ..  التعذيب أشكال العملية واعتبرتها احد إدانةمنظمات حقوقية   الحياة  10  األربعاء  2010\5\19

  ثالثة مواطنين على الرغم من عدم مصادقة الرئيس

14-  



 الرقابة المجتمعية على عمل آلياتوصية بتفعيل  تأريحافي " شمس"خالل  ورشة نظمها مركز   الحياة  18  الخميس  2010\5\20

  هيئات الحكم المحلي

15-  

 أداء الرقابة المجتمعية على آليات تفعيل إلىالدعوة " شمس" نظمها مركز أريحاخلل ورشة في   األيام  10  الخميس   2010\5\20

  الهيئات المحلية

16-  

  -17  .ة والشفافية في الهيئات المحلية حول النزاهأريحاورشة عمل في   القدس  12  الخميس  2010\5\20

 على مدينة إسرائيلية القانون الدولي تؤكد عدم وجود سيادة أحكام" شمس"خالل ورشة عمل عقدها   القدس  50  األحد  2010\5\23

  القدس

18-  

   الديمقراطية غنام تلتقي وفدا من مركز جنيف للرقابة.د ، تركية وسام المنارةإحسانقلدت   الحياة  9  االثنين  2010\5\23

  "شمس"و 

19-  

  

  مشاركات مركز شمس اإلعالمية

  مقابالت تلفزيونية    

  
 الرقم المؤسسة الداعية موضوع النشاط مكان عقد النشاط اليوم التاريخ

 1  تلفزيون فلسطين دور مؤسسات المجتمع المدني في سيادة القانون في محافظة جنين    جنين الثالثاء 11.5.2010

 2  تلفزيون وطن  عالقة المؤسسات األهلية في وزارة الداخلية الفلسطينية  رام اهللا   الثالثاء 18.5.2010

  3  أنغامراديو   لقاء حول ورشة منتدى تعزيز سيادة القانون في رام اهللا رام اهللا  األحد 30.5.2010

                                             

  حلقات تلفزيونية نظمها المركز

  

 الرقم المكان موضوع الحلقة اليوم التاريخ
  1 تلفزيون نابلس  يوم الصحافة العالمي  الثالثاء 4.5.2010

  2  تلفزيون القدس التربوي  االنتخابات المحلية آفاق وطموح  األربعاء 12.5.2010

  

  األخرىمشاركات شمس مع المؤسسات                                             

  
  الرقم المؤسسة الداعية موضوع النشاط مكان عقد النشاط ليوما التاريخ

مشاركة في يوم التوظيف للطلبة الخريجين من كلية الحقوق  بيرزيت الثالثاء 4.5.2010

  العامةةارواإلد

  1  العامةواإلدارةمكتب الحقوق 

  2  "ديوان المظالم " اإلنسانالهيئة المستقلة لحقوق   "اإللغاء، نحو اإلعدامتجميد تنفيذ عقوبة "ورشة عمل حول   رام اهللا  الثالثاء 11.5.2010

 األول نتائج تقرير المرصد القانوني إلعالنمؤتمر صحفي   رام اهللا  األربعاء 12.5.2010

  لوضع العدالة في فلسطين

المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء 

  "مساواة"

3  

الواقع :  االنتخابات المحلية"حت عنوانلقاء قانوني ت بيرزيت األربعاء 12.5.2010

 ".والتحديات

 العامة في واإلدارةمعهد الحقوق وكلية الحقوق 

 جامعة بير زيت 

4 

 5 مؤسسة ياسر عرفات  من ذكرى النكبة62مناسبة ال  رام اهللا الجمعة 14.5.2010

  6  "المظالمديوان  "اإلنسانالهيئة المستقلة لحقوق   "شرتقرير الهيئة الخامس ع"لقاًء مفتوحا لمناقشة   رام اهللا  الثالثاء 18.5.2010

دعوة لحضور مؤتمر صحفي حول النظام الجديد لمخلفات  رام اهللا الثالثاء 18.5.2010

 السير وتسديدها

 7  السلطة القضائية– القضائي اإلعالميالمركز 

 8 صد العالم العربي للديمقراطيةمر لقاء تشاوري حول نداء المواطنة العربي رام اهللا الثالثاء 18.5.2010



لتزويد مكتبة مؤسسة " شمس"شكر وعرفان لتزويد مركز  رام اهللا  الثالثاء 18.5.2010

 المقدسي بإصداراتها من كتب وتقارير دورية 

 9  لتنمية المجتمعالمقدسي

  تعزيز الدور الطليعي للحركةآلياتة حوارية حول ندو بلدية البيرة األربعاء 19.5.2010

 األسيرةالوطنية 

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق 

 "حريات"المدنية

10 

 األردنمما يتخوف . دعوة للمشاركة في القضية المطروحة   

  يكون الوطن البديلأن من أومن توطين الفلسطينيين لديه 

 11 

  

  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                                     
 


