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 اجمع حيث  ونشأته وقواعده،انون الدوليتناولت تطور القبلدية جبع بمحافظة جنين،   في "تطور القانون الدولي" حولورشة عمل المركز نظم 

 ومن ، بين الدول الكبرىولية خاصة االتفاقات والمعاهداتالمشاركون على أن القانون الدولي ينشا من إجماع الدول عليه ومن االتفاقات الد

ولي يا، وتطرق المشاركون إلى القانون الداإلعالنات التي تصدر عن المؤسسات الدولية الرسمية مثل عصبة األمم سابقا وهيئة األمم المتحدة حال

 مثل العهد الدولي الخاص لي معاهداتي مثل قانون الهاي وميثاق هاغ واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وقانون دووتشعباته من قانون دولي عرفي

بضرورة تضافر الجهود بين الدول الكبرى كون االجتماعية وميثاق األمم المتحدة، حيث أوصى المشاراالقتصادية ووبالحقوق المدنية والسياسية 

وطالبوا الدول والمنظمات للعمل معا ،  الضعفاء كما هو في الوقت الحاليمن اجل تطبيق القانون الدولي على كل من ينتهكه وليس فقط على

زمة لتطبيق القانون الدولي لكي تكون رادعا  وضع آليات ملوطالبوا  وتصون كرامته،لتوقيع على كافة االتفاقات الدولي التي تحمي حقوق اإلنسانل

 .هلكل من يتمرد على القانون ويقوم بانتهاك

  6/8/2010 الجمعة / بيت لحم 

إلنسان ، تناولت الحديث حول الحريات العامة وأهميتها كحق من حقوق ا بمحافظة بيت لحم"الحريات العامة"نظم المركز ورشة عمل حول 

وضمانات ممارستها حيث أنها من أهم األساسيات التي يقوم عليها النظام الديمقراطي والتي تطورت بتطور األذهان واألزمان بسبب استبداد 

الشعوب على ثورة الحاكم، وتضمنت الورشة الحقوق والحريات في اإلسالم وفي العصر الحديث وتقسيماتها، وتطرق المشاركون إلى الحريات 

متعلقة بشخصية اإلنسان وكيانه وحياته من الحق في الحياة واألمن والتنقل وحرية العقيدة والرأي والتعليم، حيث طالب المشاركون بأهمية منح ال

ة التي المجتمع روح الديمقراطية وحرية التمتع بحرياتهم دون أي تقييد، كما أوصوا بأهمية عقد المزيد من ورش العمل التوعوية في الحريات العام

 .يجب أن يتمتع بها كل مواطن

  7/8/2010 السبت/ قلقيلية

 بمحافظة "دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الحكم الصالح"نظم مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية شمس ورشة عمل بعنوان 

مساءلة ومراقبة شفافية ونزاهة وبمن خالل عملها حكم الصالح في المجتمع الفلسطيني وأهميته  ال، تناولت دور المؤسسات األهلية في تعزيزقلقيلية

 بخاصة في قضايا الترخيص ومزاولة هماما بينفيما العالقة  و، وتم التطرق إلى الفرق بين المؤسسات األهلية والمؤسسات الرسميةالتزاما بالقانون

رسمية وبخاصة النوادي الرياضية التي تخص وزارة لية والتي تربطها عالقة بالمؤسسات السات األهمناقشة مرجعية بعض المؤسوتمت ، العمل

 معايير الحكم الصالح خالله توضحإصدار نشرات خاصة للعمل على  المؤسسات األهلية والحكومة الشباب والرياضة، حيث أوصى المشاركون

 تلك المؤسسات بما يخدم يستغلونمن نفوذ األشخاص المتنفذين في المؤسسات األهلية والذين  الحد وطالبو، شفافية والنزاهة في عمل المؤسساتوال

 .لمجتمع وليس المنفعة الشخصية لهاز عملها بما ينفع الصالح العام وخدمة ايتركبالمؤسسات األهلية وطالبو ، الحم الخاصة والفئوية أو الحزبيةمص

  9/8/2010 االثنين / حم بيت ل

، تناولت خلفية تاريخية للقانون الدولي اإلنساني والتعريف بماهيته على  بمحافظة بيت لحم"القانون الدولي اإلنساني"نظم المركز ورشة عمل حول 

المشاركين أو المتوقفين عن انه مجموعة من القواعد التي تسعى، ألسباب إنسانية، للحد من تأثيرات النزاع المسلح، ولحماية األشخاص غير 

وتضمنت الورشة الحديث حول أسس القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي . المشاركة في األعمال العدائية، ويقيد وسائل وأساليب الحرب

ئل المشاركون في الورشة وحقوق اإلنسان والقانون الدولي في النزاعات المسلحة، وتم التطرق إلى الضوابط التي تحكم خواص الحرب، كما تسا

 .حول إتفاقيات جنيف،  وأوصوا بضرورة احترامها وباقي االتفاقيات الدولية، والتزام القانون الدولي اإلنساني

  9/8/2010 االثنين/ رام اهللا

ف القوى والفصائل الفلسطينية من قرار اإللغاء الذي أقرته  للتعرف على موق"إلغاء االنتخابات المحلية"نظم المركز ورشة عمل حول قرار 

الحكومة، بحضور قادة فصائل العمل الوطني، وتناولت الورشة أسباب الوصول إلى قرار اإللغاء وأسبابه، وتضمنت أفق تحرك قوى اليسار 

 أرض الواقع للعودة عن هذا القرار، ومدى نجاحها فعليها الفلسطيني وكافة الفصائل للعودة عن القرار، ومدى األدوات الحقيقية التي تمتلكها على

وبمعزل عن حركة فتح، وتضمنت الورشة أسباب عدم اتخاذ وزير الحكم المحلي قرار لتشكيل الهيئات باتوافق بين القوى الوطنية والعائالت األمر 

عمل الجاد للعودة عن قرار اإللغاء والعودة النتخابات حرة الذي من شئنه أن يختصر الوقت والجهد واألموال، حيث أوصى المشاركون بضرورة ال

 .ةنزيهة وديمقراطية وذات شفافي
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  10/8/2010 الثالثاء / الخليل 

سية على مفاهيم حقوق الخليل، تناولت أهمية التربية المدربمحافظة " دور المدرسة في التربية على حقوق اإلنسان"نظم المركز ورشة عمل حول 

اإلنسان من الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والتعليم والمساواة والكرامة والتسامح نظرا ألهميتها في النهوض بثقافة حقوق اإلنسان والتربية 

تناول ثقافة حقوق اإلنسان عليها ولتجسيدها في الممارسة اليومية لألفراد والجماعات في المجتمع، حيث طالب المشاركون في الورشة بأهمية 

ومفاهيمها في المناهج المدرسية لخلق جيل واعي يعمل بناءا على مجمل هذه المفاهيم، كما طالبو بمشاركة فاعلة لجميع مؤسسات العمل المدني 

 .لسطينيوالجهات المسئولة في العمل على تضافر الجهود فيما بينها لنشر قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان في المجتمع الف

  11/8/2010األربعاء / رام اهللا

بيت ريما بمحافظة رام اهللا، تناولت الحديث حول أهمية تمتع الشباب الفلسطيني في " الشباب وحرية الرأي والتعبير "عقد المركز ورشة عمل حول

،  بكل حرية وديمقراطية في المجتمعفاءة وذو شخصية قيادية تعبر عن رأيهابحرية الرأي وتنشئته عليها منذ الصغر، ليكون أكثر قدرة وك

وتضمنت أبعاد الحرية ومدى األفق التي تتوقف عندها حينما تحد من حرية اآلخرين وتتعدى عليها، وناقشت الورشة مدى الضغوط التي يعاني 

في حرية آراءه السياسية أو المجتمعية، حيث أوصى المشاركون منها الشاب الفلسطيني ومدى انتهاك حرياتهم وعلى جميع األصعدة سواء 

بضرورة عمل الجهات المسئولة بإعطاء الشاب الفلسطيني فسحة للتعبير عن رأيه على كافة المستويات، كما طالبو بعقد المزيد من الورش التي 

لرأي والتعبير،  وأوصوا بضرورة التوعية حول حقوق الشباب تستهدف العائالت للتوعية بأهمية تنشئة الطفل على مفاهيم الديمقراطية وحرية ا

 .الفلسطيني في المجتمع ما لهم وما عليهم

  12/8/2010الخميس / رام اهللا

حتفال وافتتاح معرض في قصر  ا"يوم الشباب العالمي"شارك المركز المؤسسات األهلية الفلسطينية وبدعوة من وزارة الشباب والرياضة بمناسبة 

، تناول عرض المركز لسلسلة من إصداراته شملت  وبحضور المئات من الشباب الفلسطيني ومن مختلف محافظات الضفة الغربيةرام اهللا الثقافي

رات تتناول مواضيع تتعلق  والحكم الصالح إضافة إلصداالعديد من الكتب التي تتحدث حول سيادة القانون، ومفاهيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان

سلسلة من المالحق الصحفية، وأخرى من البروشورات، إضافة إلى و، في المرأة الفلسطينية ومعاناتها السياسية والمجتمعية والتي تحدها من التقدم

إلى المهتمين من المؤسسات كتيبات توعية في مواضيع متعددة تستهدف الفئات العمرية كافة وبعدة لغات، والتي تم توزيعا في نهاية العرض 

 .المشاركة والوزارات والمكتبات والجامعات بمختلفها على مستوى الوطن

  18/8/2010 األربعاء / جنين 

في أربع محافظات في  في محافظة جنين ضمن إطار برنامج تعزيز سيادة القانون الذي يتم "مجالس السلم األهلي"نظم المركز ورشة عمل حول 

الضفة الغربية متضمنا إفطارا جماعيا حضره محافظ الخليل وقيادة المنطقة وقيادة األمن في المحافظة، وتضمن الحديث حول أهمية تعزيز األمن 

 .تصاديةفي محافظات الضفة الغربية لما له من أثر رجعي على المواطن الفلسطيني على كافة األصعدة السياسية واالجتماعي واالق

  19/8/2010 الثالثاء / رام اهللا

 في محافظة رام اهللا ضمن إطار برنامج تعزيز سيادة القانون الذي يتم في أربع محافظات في "مجالس السلم األهلي"نظم المركز ورشة عمل حول 

 الوطني ومحافظ رام اهللا والبيرة وقيادة األمن في المحافظة والقضاء، وتضمن الضفة الغربية متضمنا إفطارا جماعيا حضره قادة فصائل العمل

الحديث حول أهمية تعزيز األمن في محافظات الضفة الغربية لما له من أثر رجعي على المواطن الفلسطيني على كافة األصعدة السياسية 

 .واالجتماعي واالقتصادية

  22/8/2010 السبت/ هللارام ا

تضمنت زيارة إلى محافظ محافظة رام ، "مؤسسة كونترا برونتو االسبانيةوفدا من العازفين الموسيقيين الهواة االسبانيين من "استضاف المركز 

جتماعية، ولتحدثهم أيضا حول القتصادية واالاطيني على كافة األصعدة السياسية ولتضعهم في صورة الوضع الفلس" ليلى غنام"اهللا والبيرة الدكتورة 

الهجمة اإلسرائيلية الشرسة على مدينة القدس والمختطات التي تستهدفها في عملية التهويد واالستيطان، وتضمنت استضافة الوفد عزف مجموعة 

، وتناولت االستضافة أيضا طينيةالقضية الفلس لموسيقى الفلسطينية التراثية التي يتمسك بها الشعب الفلسطيني ليعبروا عن التضامن معلالهواة 

 .في المدينة للتعرف إليها وطبيعة هيكلتها وعملها والكوادر التي تشكلهازيارة لمؤسسات العمل المدني 

  25/8/2010 األربعاء / الخليل 

ار برنامج تعزيز سيادة القانون الذي ينفذ في أربع محافظات في  في محافظة الخليل ضمن إط"مجالس السلم األهلي"نظم المركز ورشة عمل حول 

الضفة الغربية، متضمنا إفطارا جماعيا حضره محافظ الخليل وقيادة المنطقة وقيادة األمن في المحافظة إضافة لشيوخ ووجهاء العشائر، وتناولت 

 رجعي على المواطن الفلسطيني على كافة األصعدة السياسية الحديث حول أهمية تعزيز األمن في محافظات الضفة الغربية لما له من أثر

 .واالجتماعي واالقتصادية
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2010\8\1األحد7 الحياة تؤكد على ثقافة المواطنة والحق في صنع القرار " شمس"ورشة في بيت أمر لمركز .1
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