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  3/6/2010الخميس / رام اهللا

تعزيز سيادة القانون في محافظة رام اهللا  " ورشة عمل حولمقراطية على القوات المسلحةالمركز بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديعقد  *

باعتبار القانون بمدينة رام اهللا، تناولت التأكيد على أهمية تعزيز العالقة وتطويرها بين المجتمع المدني والمؤسسة األمنية الفلسطينية " والبيرة

 تضمنت الورشة معيقات عمل األجهزة األمنية والمسيئة لها متمثلة في االحتالل والتدخل العشائري المرجع الذي يلتزم من خالله الطرفان، كما

إضافة إلى األحزاب السياسية الفلسطينية، كما تم الحديث في الورشة حول آليات الوصول إلى مجتمع ديمقراطي يعمل على تعزيز القيم 

ية اللقاء لقانون وحقوق اإلنسان والمرأة والتنمية البشرية المستدامة، حيث أوصى الحضور في نهاالديمقراطية في بنى المؤسسة الفلسطينية باتجاه ا

للعمل أكثر على تأسيس سبل للتشاور بين المجتمع المدني واألجهزة األمنية والدور المنوط بها، إضافة إلى تقريب الفجوة بين الطرفين للوصول 

 .إلى خدمة أمنية مناسبة للمواطن

  12/6/2010السبت / جنين

بمحافظة جنين، تناولت تعريف المواطنين باالنتخابات واليات " دور اإلعالم في الرقابة على االنتخابات المحلية"عقد المركز ورشة عمل بعنوان * 

بها  أثناء الدعاية والعملية االنتخابية، وتضمنت أيضا الحديث حول الدور المهم الذي يلعبه اإلعالم الرقابة عليها واإلجراءات التي يجب االلتزام 

في الرقابة على االنتخابات المحلية والمتمثل بالمراقبة على لكتل المتنافسة وما تبثة لجنة االنتخابات المركزية وما تقوم به المؤسسات األهلية من 

المشاركون في مراقبة العملية االنتخابية بكل موضوعية وحيادية وشفافية، وأوصوا بوجوب المؤسسات اإلعالمية تغطية إعالمية، حيث طالب 

االلتزام برسالتها الديمقراطية الحضارية وعدم االنجرار وراء اإلشاعات واألخبار الكاذبة، وطالبو بتوخي الدقة والموضوعية في نقل األحداث 

 .ة انتخابية على حساب كتلة أخرىومراقبتها وعدم التحيز لكتل

  14/6/2010االثنين/ نابلس 

التعريف في حقوق اإلنسان التي يمتلكها جميع  في الفارعة قضاء محافظة نابلس، تناولت" تعليم حقوق اإلنسان"عقد المركز ورشة عمل حول  *

س بغض النظر عن المواطن أو الجنسية أو العرق أو االنتماء ، إضافة إلى مصطلحات عامة في مجال حقوق اإلنسان من العهد واالتفاقية النا

والواليات لترا والميثاق والتصديق والقانون العرفي وغيرها، وتناولت ماهية حقوق اإلنسان والتطور التاريخي لها عند اليونان والرومان وفي انج

، حيث أوصى الحضور بضرورة عقد المزيد من لحقوق اإلنسان وأهميته  اإلعالن العالمي لمتحدة وفرنسا وروسيا وتم الحديث في الورشة حوال

 . الناشئة بحقوقهمطار ذاته ألهميتها في تنمية فكرورش العمل التوعوية في اإل

  15/6/2010الثالثاء / بيت لحم

في محافظة بيت لحم، تناولت أهمية إشراك الشباب في عملية صنع القرار " مشاركة الشباب في صنع القرار"عقد المركز ورشة عمل حول  *

فل، وألسباب أيضا تتعلق في حق الشاب بالمشاركة في صنع القرار كما هو مضمون من طرف وثيقة األمم المتحدة حول حقوق الطل احتراما

 تحمل ايجابيات سبل جعل المشاركةوناقش المشاركون الديمقراطية والتمثيلية الكاملة، وللمساعدة ببناء عالم أفضل بفتح مجاالت مسؤولة أمامهم، 

اء، حيث أوصى المشاركون بضرورة  الذاتية واستقاللهم الشخصي وتحمل األدوار القيادية برضى نفسي وبشعور في االنتمبتنمية إمكانيات الشباب

لق مناخ جديد على خوذلك من أجل  ، وإتخاذ القرارات والتخطيط الالزمم لحل مشاكلهي مناصب قيادية لفتح المجال أمامهم بتولإشراك الشباب

صناعة  متقدمة وقريبة من  خالي من الالمباالة والضعف والخوف، وطالبو بدمج الشاب الفلسطيني وبطريقة تدريجية بمواقعالشاب الفلسطيني

 .القرار في البرلمان وفي البلديات بواسطة مؤسسات تنظيمية تحت ظل القانون وبإشراف الدولة
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  15/6/2010الثالثاء / رام اهللا

 في مناطق "برنامج تعزيز سيادة القانون"ضمن مستديرة ديمقراطية على القوات المسلحة طاولة نظم المركز بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة ال* 

، تناولت الحديث حول واقع األمن في المحافظة وأهميته في التنمية وتطوير آليات الشراكة ما بين القطاع األمني السلطة الوطنية الفلسطينية

وناقش على المستوى الفلسطيني والتي تمثلت في الوضع الداخلي واالقتصادي والسياسي، والمجتمع المدني، وتضمنت أيضا معيقات األمن 

مقومات النجاح للعمل األمني والتي يفتقر إليها جهاز األمن الفلسطيني من المنشئة والمواصالت واالتصاالت والتجهيزات والتدريب،  المشاركون

لى الجهاز األمني الفلسطيني في المحافظة من تفعيل العقوبات وتطبيق إجراءات عقابية كما تناولت نقاشا موسعا حول التطويرات التي طرأت ع

 .بحق المخالفين من العناصر األمنية، إضافة إلى استحداث دوائر شكاوي إلى كل جهاز من أجهزة األمن

  15/6/2010ثاء الثال/ نابلس

بمحافظة نابلس، تناولت الحديث حول المشاركة السياسية للمرأة ومراحل " المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية"عقد المركز ورشة عمل حول * 

سية والنضالية، م، التي أتاحت لها المجال للدخول معترك الحياة السيا1987نضالها في القضية الفلسطينية وفي األخص االنتفاضة األولى عام 

وتضمنت الورشة أيضا المشاكل التي تواجه المرأة من ظلم االحتالل والمجتمع القبلي ألذكوري السائد حيث أوصى المشاركون بضرورة قيام 

البو المرأة بجهود مضاعفة ومتواصلة للحصول على حقها على كافة المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والصحية، وط

المؤسسات النسوية الفلسطينية تنظيم تحركاتها وفعالياتها للعمل على ضمان المشاركة السياسية للمرأة من خالل القوانين والتشريعات التي تحمي 

 .تلك المشاركة

  17/6/2010  الخميس/الخليل

في صوريف قضاء محافظة الخليل، تناولت التعريف في " ية ونظام التمثيل النسبياالنتخابات الفلسطين"عقد المركز ورشة عمل حول  *

االنتخابات وأهميتها في التعبير عن حرية الرأي، وتم التطرق إلى آليات إجراء االنتخابات والنظام النسبي الذي تجري وفقه االنتخابات الفلسطينية 

 الحديث حول وتم، رية والحزبية ويقلل من األصوات الضائعة إذا ما قورن بنظام األغلبيةوايجابيات هذا النظام حيث أنه يقلل تأثيرات العشائ

طيني في طريقة االنتخاب والفرز لألصوات إضافة إلى شرح مفصل لها، حيث أشاد المشركون بأهمية الورش التوعوية التي تستهدف الشباب الفلس

ر وعي في المستقبل في آليات ا إلى دورات تدريبية للفئة الناشئة لتكون أكثتوسيع نطاقها بعقد المزيد من الورش وبوإطار هذه المواضيع، وطال

 .تها في إطار جو ديمقراطي بناءإجراءات االنتخابات ونزاه

  17/6/2010الخميس / قلقيلية

لقيلية، تناولت دور المرأة في  هيئات الحكم المحلي، وأهمية الدور الذي تقوم بمحافظة ق" المرأة والحكم المحلي"مركز ورشة عمل بعنوان العقد * 

قصص النجاح لنساء رائدات في رئاسة البلدية وكيف استطاعت انجاز عدد كبير من المشاريع، وتضمنت وتم الحديث عن به في تلك الهيئات، 

المية السائدة ظلمرشحة نفسها نتيجة عامل الغيرة أو الحسد وبعض المعتقدات الالورشة أيضا نقاشا موسعا حول مشكلة المرأة بعدم انتخاب المرأة ا

في المجتمع، حيث أوصى المشاركون بضرورة رفع نسبة تمثيل المرأة في الهيئات المحلية والبلدية من خالل القوانين والتشريعات التي تضمن 

ما طالبوا بضرورة رفع الكوتة النسوية في كل من قانون انتخابات الهيئات وتحمي تلك المشاركة لما لها من دور فعال عائد على المجتمع، ك

 .المحلية، وقانون االنتخابات البرلمانية بحيث تحصل المرأة على نسبة تقارب حجمها وتمثيلها

  19/6/2010 السبت/ سلفيت

بمحافظة سلفيت، تناولت الحديث حول ما تقوم به هيئات الحكم المحلي " الدور التنموي لهيئات الحكم المحلي" ورشة عمل بعنوان عقد المركز* 

من بناء خطط وأنظمة يتم وضعها من اجل توقير وتسيير الخدمات للسكان على كافة الشبكات ودورها في إدارتها، وتناولت الحديث حول تعزيز 

ة المهنية والوظيفية وحقوق المواطن ودمج الخدمات وتعزيز األداء الجماعي لمقدميها من خالل االستخدام األمثل لمواردها التجمعات المحلي

 وضرورة ،المتاحة، حيث نادى المشاركون بضرورة تعزيزي العمل المشترك والتعاون مع البلدات والمناطق المجاورة لتنفيذ مشاريع مشتركة

ع بلديات أوروبية لالستفادة من الخبرات واالنجازات التي حققتها تلك البلديات األوروبية كما حصل لدى بعض من البلديات في القيام بتنفيذ توأمة م

 .الفترة الماضية حيث كان لهذا التعاون والتوأمة انعكاس ايجابي كبير على البلديات المشاركة



  21/6/2010االثنين / طولكرم

بمحافظة طولكرم، تناولت التعريف باتفاقية " اتفاقية سيداو ودورها في الحد من العنف والتمييز ضد المرأة" ورشة عمل حول المركزعقد  *

طلبه من إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل والمرأة  بندا تأكد على مفاهيم العدالة والمساواة وما تت30 متضمنتا 1979سيداو التي انبثقت عام 

في المجتمع لتحقيقها، كما تناولت الورشة القوانين التي وضعت عليها االتفاقية والتكتالت النسوية وتشكيلها لهيئات تعني بالمطالبة بحقوق المرأة 

 من 98وتطرقت الورشة أيضا إلى البرلمان الصوري الذي عقد عام الفلسطينية ورفع الظلم الواقع عليها ونيل حقوقها والتأكيد على وجودها، 

 والذي يتناول ضرورة إجراء تعديالت تضمن ،خالل المؤسسات األهلية والنسائية واألحزاب، لمناقشة القوانين والتشريعات التي تخص المرأة

 العمل المدني بتكاثف الجهود فيما بينها للمساهمة لبناء مجتمع المساواة والعدالة بين الجنسين في كافة الميادين، حيث طالب الحضور من مؤسسات

 .ديمقراطي قائم على اساس العدل والمساواة واحترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون

  22/6/2010الثالثاء / الخليل

 مفهوم المواطنة والحقوق األساسية التي يتضمنها في الدول مر بمحافظة الخليل، تناولت تعريفببيت أ" المواطنة"حول  عقد المركز ورشة عمل *

الديمقراطية، من المدنية المتمثلة بالحق في الحياة وعدم الخضوع للتعذيب أو المعاملة والعقوبة القاسية، كما تضمنت الحديث حول الحقوق السياسية 

االجتماعية والثقافية، وتطرقت الورشة للفوائد التي تعود على الوطن والمواطن من تحديد مفهوم المواطنة المتمثل في االنتماء واالقتصادية و

وإبعاده بما يتضمنه من الهوية والجماعية والوالء وااللتزام والتواد والديمقراطية، وتناولت أيضا قيم المواطنة من المساواة والحرية والمشاركة، 

ية من ترسيخ هذه المفاهيم في الناشئة من الشعب م أوصى المشاركون بضرورة عقد المزيد من ورش العمل في المجال ذاته لما له من أهحيث

 .الفلسطيني نتيجة ما تمارسه قوات االحتالل من تجهيل وتهجير وغيرها ما يهدف لطمس الهوية الفلسطينية

  27/6/2010  األحد/رام اهللا

تناولت أهم األحكام القانونية ذات العالقة في التعذيب الموجودة في  ،غسانة في محافظة رام اهللا بدير "لتعذيبا"عقد المركز ورشة عمل حول  *

ل آليات الوقاية من التعذيب قبل حدوثه، إضافة إلى اآلليات وإلجراءات االتفاقية الدولية وفي النظام القانوني الوطني، وتضمنت الورشة الحديث حو

الرسمية العالجية التي يتوجب اتخاذها بعد حدوث التعذيب من الجناية واإلدارية والمدنية التي يمكن فرضها على مرتكب التعذيب أو نتيجة فعل 

األشخاص المتعرضين لتعذيب، والسبل التي تمكن محاكمة كل من يرتكب التعذيب التعذيب، كما تم التطرق إلى اإلجراءات الرسمية الالزمة لتأهيل 

ايا كان جنسيته ومكانه وشخصه، حيث أوصى الحضور بضرورة عقد المزيد من ورشة العمل التوعوية حول موضوع التعذيب وضرورة العمل 

 .للمحاكمة العادلة على تضافر كافة الجهود من أجل تقديم كل من يثبت تورطه في جرائم التعذيب 

  28/6/2010  االثنين/نابلس

" تعزيز سيادة القانون في محافظة نابلس"عقد المركز بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ورشة عمل حول  *

ة األمنية ومؤسسات العمل المدني والمواطن الفلسطيني وضرورة البحث عن آليات بمدينة نابلس، تناولت أهمية الحوار والتواصل بين المؤسس

تعزيز سيادة وبسط القانون والحفاظ عليه وتطبيقه بشفافية في المدينة نتيجة ما عانت منه المدينة من اإلجراءات القمعية وحاالت الفلتان والفوضى 

يز القانون ونتائجه المتمثلة بتوفير األجواء األمنية المناسبة للتنمية االقتصادية وعودة رأس في السنوات األخيرة، وتناولت الورشة الحديث حول تعز

نون لبناء المال الوطني وجعل المدينة خالية من كل أشكال الفوضى، وأوصى الحضور بضرورة تعزيز دور المجتمع المدني بتعزيز سيادة القا

تعمل على  وممثلين عن األجهزة األمنية لبحث آليات المدني من اللقاءات التشاوريه بين المجتمع  بعقد المزيدمجتمع ديمقراطي، وطالب المشاركون

 . لكافة المواطنين ولبناء مجتمع باتجاه سيادة القانون وحقوق اإلنسان والتنمية البشرية المستدامةياألمنتطوير الواقع 

  29/6/2010  الثالثاء/جنين

بمحافظة جنين، تناولت استعراضا لمشاركة الشباب الفلسطيني في " الشباب ودورهم في المشاركة السياسية"عقد المركز ورشة عمل حول  *

السياسية والتي تلخص بتسجيلهم وإقبالهم والدخول األحزاب السياسية الفلسطينية المختلفة، واالنتخابات العتبارها واحدة من أهم قضايا المشاركة 

في القوائم االنتخابية والترشيح، كما تضمنت الورشة تشخيص ألسباب مقاطعة الشباب لعدد من القضايا المجتمعية ذات الصلة في المشاركة 

هم ليصبحوا قادة، والتربية غير الديمقراطية السياسية من إحباطات ناتجة عن قلة فرص العمل، وتهميش القائمين على مؤسسات الشباب وعدم منح

في المنزل والمدرسة والتي تحجب المجال للمشاركة الفاعلة وان يكون الشاب صانعا للقرار، حيث طالب المشاركون بضرورة ان يكون هناك 

لتأثير المختلفة التي من شأنها دعم وإسناد تغيير في المفاهيم المجتمعية المتعلقة بمشاركة الشباب في العمل السياسي من خالل لوبيات الضغط وا

 .دور الشباب إلخراجهم من دائرة اإلحباط والملل إلى حالة التواصل والمشاركة والعمل



  30/6/2010 األربعاء/ أريحا

بمحافظة أريحا، تناولت أهم آليات تنظيم " ان النزاهة والشفافية في االنتخابات القادمةكيف يمكن ضم"ن اعقد المركز ورشة عمل بعنو* 

االنتخابات من بدايتها بإجراء إحصاء سكاني دقيق وتنظيم العملية االنتخابية وإرشاد الناخبين لرفع مستوى وعي الناخب وحتى إجراء االنتخابات 

 لضرورة وجود جهة عليها ذات كوادر متخصصة تتحلى باالستقامة والنزاهة في عملها تتميز وكيفية الرقابة عليها، وتضمنت الورشة توضيحا

باالحتكام لالستقاللية بعيدا عن التأثيرات الحزبية ومحاوالت فرض آراءها وكيانها الذي ينعكس سلبيا على شفافية ونزاهة االنتخابات، حيث طالب 

صخصة والدخول خو ديمقراطي بعيدا عن الكيانات الحزبية التي تعمل على إحالل مبدأ الالحضور بضرورة أن تكون االنتخابات في إطار ج

 .بتحالفات وصفات مشبوهة لتقاسم مناطق النفوذ
 
 

  
  

  أخبار المركز في الصحف

  

  مشاركات شمس مع المؤسسات األخرى

  

  

  مشاركات شمس اإلعالمية

  

 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 

 -1 في محافظة رام اهللاورشة عمل حول تعزيز سيادة القانون  القدس 16 السبت 2010\6\5
ال نتدخل في السلطة القضائية :  ، محافظ رام اهللا والبيرة"شمس"و " جنيف"خالل حلقة نقاش عقدها مركز  الحياة 6 السبت 2010\6\5

 .دون أجهزة أمنية قوية ال يمكن بناء الدولة:   اللواء العلي--ونحن مكمل لها

2- 

يكشف حقائق " شمس"الخاصة لألمم المتحدة برصد االنتهاكات اإلسرائيلية التابعة لألمم المتحدة، أمام اللجنة  القدس 38 األحد 2010\6\20

 ومعطيات خطيرة حول الوضع القانوني لالستيطان اإلسرائيلي وتأثيراته في الواقع البيئي في فلسطين

3- 

 -4 ة مناهضة التعذيبشمس يطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل باتفاقي القدس 45 األحد 2010\6\27

 الرقم المؤسسة الداعية الموضوع مكان عقد النشاط اليوم التاريخ

 10 مفتاح عرض أفالم فندق االنكر سيويت الخميس 2010\6\17

 11 الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان اتجاه المرأةمسؤولية الحكومة  الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان الثالثاء 2010\6\22

 الرقم المؤسسة اإلعالمية الموضوع  اليوم التاريخ

 1 تلفزيون فلسطين  اعتداء إسرائيل على أسطول الحرية من وجهة نظر القانون الدولي الثالثاء 2010\6\1

 2 تلفزيون فلسطين حافظة نابلس في ميادة القانونمنتدى تعزيز سحول لقاء  الثالثاء 2010\6\29

 3 راية راديو  الشباب والهجرة األحد 2010\6\27


