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                                                                                                                                 2/9/2010 الخميسا/ نابلس

 وضمن أنشطة برنامج تعزيز سيادة القانونعقد المركز بالشراكة مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة * 

 القانون وعدد من أعضاء اتعن األجهزة األمنية وطلبة كلي شارك بها ممثلين مجموعة من ورش العمل تخللها إفطارات جماعية

 حامد أبوورشة العميد الركن محمد شحادة قائد منطقة نابلس والمقدم بالل ال في  الجامعات الفلسطينية،وقد تحدثالهيئة التدريسية في

انه نائب مدير شرطة نابلس والدكتور سائد الكوني نائب ات العامة في األمن الوطني والرائد الحقوقي ياسر ابو حنمدير العالق

 وتحدث المشاركون على ،والدكتور موسى أبو دية عميد شؤون الطلبة في جامعة النجاح الوطنية،رئيس جامعة النجاح الوطنية

 دائمة من أجل تطوير  وأهمية التأسيس آلليات حواراألمنأهمية تعزيز سيادة القانون وفتح الحوار بين المجتمع المدني وقطاع 

  .الخدمة األمنية المقدمة 

  

  18/9/2010السبت /طوباس 

 في طوباس حيث ناقش المشاركون في الورشة واقع الديمقراطية في سبة اليوم العالمي للديمقراطية   اورشة عمل بمن  عقد المركز   * 

ورأى المشاركون أن الديمقراطية باتت مطلبا عالمفترات القانونية للمؤسسات المنتخبة     االنتخابية وإلغاء االنتخابات المحلية وانتهاء ال     

لترسيخها لدى شعوبها نظرية وممارسة فيمكن القول أنها نظام حكم ذاتي يتساوى فيه المواطنون وتتخذ فيه القرارات السياسية بحكم

  بما يضمن تحقيق عدم وجود مصدر واحد للسلطة وال هيئة تخطيط مركزية وال شخص واحد يصنع القرارات وبذلكحقوق األقلية 

المعنى كونها نظام حكم لتصبح طريقة حياة ونظام مجتمع تتجاوز معه اعتبارها فكرة أو ايديلوجيا لتصبح عقلية أهم أسسها ثقافة مجت

 ضرورة العودة للشعب ألن الشعب هو مـصإلىحيث أكد المشاركون    واالجتماعية والتي تنتقل من جيل إلى آخر عن طريق التنشئة           

  .الشرعيات وأوصى المشاركون بضرورة تفعيل مشاركة الشباب السياسية وحماية الحريات العامة 

  

                                                                                                                              22/10/2010األربعاء / جنين 

 تواجـه  ،حيث ناقش المشاركون التحـديات التـي   في مدينة جنين حول التحديات التي تواجه الشبابعقد المركز ورشة عمل * 

مع غياب  : قتصاديةاونقسام النظام الفلسطيني    واوترتبط باالحتالل وممارساته النافية للتنمية، والمعوقة       : سياسيةوالتي هي   ,الشباب  

تعتبر الثقافة التقليدية   : ثقافية،  األساس االقتصادي اإلنتاجي لدولة مستقلة، تتفاقم في ضوء المتغيرات األخيرة مشاكل البطالة والفقر            

: تربويـة -تعليميـة . لسائدة بوجه عام في مجتمعنا غير داعمة لتطور الشباب وتنميتهم وإشراكهم في تحديد خياراتهم المـستقبلية               ا

. وتتضمن مشاكل تتعلق بالمناهج التعليمية من حيث كثرتها وضعف مواكبتها للتطور العلمي وعدم موائمتها الحتياجات سوق العمل

 األسري ومعاناة الفقر والبطالة وبالتالي ضعف العالقات األسرية، تزايد العنف واستمرار التمييـز              من ذلك التفكك  : تربوية-أسرية

وأبرزها إقصاء الشباب عن مواقع صنع القـرارات فـي مختلـف المؤسـسات         : مؤسسية وتشريعية  ،   على أساس الجنس والعمر   

وأوصى المشاركون بضرورة العمـل         الشباب وواجباتهم  وهناك ثمة ثغرات في التشريعات الناظمة لحقوق      . ومستوياتها القيادية 

  .على تضافر كل الجهود المجتمعية من أجل العمل على دعم وتمكين الشباب وإعطاءهم الفرص 

  8/5/2010 االثنين/ نابلس

 التزام اأنهعلى حيث تعرف  حول المسؤولية االجتماعيةعقد المركز ورشة عمل بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة في نابلس * 

أصحاب النشاطات التجارية المساهمة في التنمية المستدامة وذلك من خالل العمل مع موظفيهم وعائالتهم والمجتمع المحلي ككل 

مبادئ المسؤولية تجارة ويخدم التنمية في آن واحد ،أما وذلك من اجل تحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة ويخدم ال

وأكد المشاركون على ضرورة التزام , يجب أن ترتكز على مجموعة من المبادئ االيجابية مبدأ احترام اإلذعان القانوني المجتمعية 

مبدأ احترام األعراف الدولية أن تحترم المؤسسة ، بجميع القوانين واللوائح السارية المحلية المرعية محلياً وعالمياً المؤسسات 

 واللوائح التنفيذية واإلعالنات والمواثيق والقرارات والخطوط اإلرشادية عند قيامها بتطوير سياساتها االتفاقيات الدولية والحكومية

مبدأ احترام حقوق اإلنسان أن تنفذ المؤسسة السياسات  المعنية، مصالح األطراف مبدأ احترام ، .وممارساتها المجتمعية

   . الشفافيةمبدأ اإلنسان، من شأنها أن تضمن حقوق والممارسات التي
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  22/9/2010األربعاء  جنين 

   العملإطارأنشطة مشروع تعزيز سيادة القانون وفي كز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ضمن رعقد المركز وم

  مل في كل ورشتي عاألمن عقد تعزيز الحوار ما بين المجتمع المدني وقطاع إلى والتي تهدف تأسيسي مجالس السلم األهلي  على

   من بلدتي عرابة ويعبد حيث حضر الورشتين عدد من وجهاء البلدتين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني حيث أكد المشاركون على

   المواطن يلمس هذا التطور وأكدوا أهمية التطور الحاصل في أداء قطاع األمن خالل الفترة الماضية حيث رأى المشاركون أن

  لقانون وفتح الحوار بين المجتمع المدني وقطاع األمن وأكد المشاركون على اآلثار السلبية لالنقسامعلى أهمية تطبيق سيادة ا

  وأوصى المشاركون بضرورة وأهمية عقد لقاءات مشتركة بين المجتمع المدني تطبيق القانون  السياسي على واقع تطبيق القانون 

  .تطوير الخدمة األمنية المقدمة للمواطنين وقطاع األمن لما لهذه اللقاءات من أثر ايجابي على 

                                                                                                    25/10/2010 قلقيلية السبت

 تعتبر قضية  قتل النساء  في حيث في قلقيلية )لعائلةالقتل على خلفية شرف ا ( عمل حول ظاهرة ما يسمىعقد المركز ورشة حول

أكثر القضايا تعقيدا وحساسية ، ذالك أنها هي نتاج  موروث ثقافي ذكوري ، يفرض على المرأة االنصياع  لمنظومة من الممارسات 

لتزام  بها  ، وعدوالتي في المقابل من المفترض  على النساء والفتيات االنصياع  واال، ) النساء والفتيات ( الرجل  على أقربائه من 

 وجود مفاهيم  اجتماعية  إلزامية ، ترى بان الرجإلىهذا في المجتمعات  العربية عموما ، ومجتمعنا الفلسطيني على وجه الخصوص 

، وبما يراه الرج) النساء والفتيات ( وال عما  يعرف بشرفه وشرف عائلته من خالل التحكم  بممارسات وتصرفات  والفتيات ، ومسئ

، وبدعم من ال)بالطريقة التي تناسبه( وان أي خروج  عما هو معروف ، يمنحه الحق بتأديب النساء  ، )شرف وسمعة العائلة ( على 

وأحقهن بالحياة ، وشعورهن باألمان على  شرفه كيفما  هو يرى ويقرر، حتى تصل األمور في كثير من األحيان إلى قتلهن وانتهاك 

  .بضرورة العمل على توفير الحماية القانونية للنساء من خالل تطوير البنية التشريعية للقوانين الفلسطينية 

  27/9/2010ين رام اهللا  االثن

تشاوري بين اللجنة األمنية في محافظة رام اهللا والبيرة         اطية على القوات المسلحة لقاء      عقد المركز ومركز جنيف للرقابة الديمقر     

شارك فيها اللجنة األمنية لمحافظة رام والبيرة والتي تضم في عضويتها المحافظ ومدراء  .ومؤسسات المجتمع المدني واإلعالميين

 األمنية في المحافظة والتي تولى نقاش مختلف األحداث والتطورات األمنية داخل المحافظة وممثلي عدد مـن مؤسـسات                   األجهزة

المجتمع المدني ومجموعة من اإلعالميين وهذا ضمن أنشطة مجالس السلم األهلي والتي تهدف إلى التأسيس آلليات دائمة للحـوار          

وتعزيز التزام قطـاع    كل هذه اآلليات رافعة لتطوير الخدمة األمنية المقدمة للمواطنين          بين المجتمع المدني وقطاع األمن بحيث تش      

األمن بمبادئ حقوق اإلنسان وأكد المشاركون على أهمية هذه اللقاءات معتبرين أنها خطوة في االتجـاه الـصحيح وأنـه يجـب                      

 هي الخطوة األهم على طريـق تعزيـز العالقـة بـين             االستمرار بها وتطويرها ورأى المشاركون أن سيادة القانون واللتزام بها         

 دلت على شيء فإنها تدل      أنالمواطن ورجل األمن وأكد أعضاء اللجنة األمنية عن سعادتهم للمشاركة في مثل هذه اللقاءات والتي                

    .األخطاء والسلبياتعلى االنفتاح تجاه الحوار والرغبة في االستماع لوجهات نظر المجتمع المدني من أجل تطوير العمل وتجنب 

  
  

  9شهر 

  أخبار المركز في الصحف
  

  الرقم  عنوان الخبر  الجريدة  الصفحة  اليوم  التاريخ

التأكيد ضرورة مبدأ التداول :  ورشة عمل نظمها مركز شمس طوباس لخال  األيام  8  األربعاء  22/9/2010

  السلمي للسلطة

1-  

التأكيد على مبدأ التداول السلمي .. يوم العالمي للديمقراطية ورشة عمل في ال  القدس  30  األربعاء  22/9/2010

  للسلطة

2-  

ورشة عمل في التأكيد على نشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان وأهمية إدماجها   القدس  11  األربعاء  1/9/2010

  بالقيم العامة

3-  

  -4  وق اإلنسانالدعوة لنشر وتعزيز ثقافة حق" ورشة عمل في الخليل   القدس  4  السبت 18/9/2010

التأكيد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز سيادة " ورشة عمل   القدس  33  الخميس 30/9/2010

  القانون عبر مراقبتها لألجهزة األمنية

5-  

ورشة عمل برام اهللا توصي بأهمية تواصل األجهزة األمنية مع المجتمع المني   الحياة  11  الخميس  30/9/2010

  "نيفشمس وج"

6-  

  -7  "شمس وجنيف " ورشة توصي بتعزيز دور المجتمع المدني في سيادة القانون   األيام  8  الخميس  30/9/2010



 

  مشاركات مركز شمس اإلعالمية

  تلفزيونيةإذاعية ومقابالت 

  
 الرقم المؤسسة الداعية موضوع النشاط مكان عقد النشاط اليوم التاريخ

26/9/2010  1  راديو فلسطين الحديث عن برامج المركز وانشتطه  راديو فلسطين األحد 

22/9/2010  2  وكالة معا    الحكم الصالح آلياتآليات تعزيز تلفزيون القدس التربوي   األربعاء 

                                             

  حلقات تلفزيونية نظمها المركز

  

 الرقم المكان موضوع الحلقة اليوم التاريخ

  1 تلفزيون جنين المركزي   الحق في التعليم   االثنين   6/9/2010

  2 تلفزيون القدس التربوي    الفلسطينية األراضيالحريات العامة في   االثنين  6/9/2010

  3 تلفزيون القدس التربوي   المنتدى التربوي العالمي   األربعاء  15/9/2010

  4  تلفزيون القدس التربوي   بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية  االثنين   27/9/2010

  

  مشاركات شمس مع المؤسسات األخرى                                            

  

 الرقم المؤسسة الداعية موضوع النشاط مكان عقد النشاط   اليوم التاريخ

ديدة مؤتمر حول فلسطين والقانون الدولي آفاق ج  جامعة بير زيت–معهد الحقوق  الجمعة  24/9/2010   1 معهد الحقوق جامعة بير زيت 

  2  شبكة معا  لقاء حول اإلعالم والحكم الصالح  شبكة معا  األربعاء 22/9/2010

برنامج دراسات التنمية جامعة   برنامج دراسات التنمية جامعة بيرزيت   جامعة بير زيت  االثنين  27/9/2010

  بيرزيت 

3  

 
  

  

  عنوان المركز
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  0097022985254:تلفون
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