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كلمة املركز
جاء إنشاء مركز إعالم حقوق اإلنسان الديمقراطية «شمس» بفعل إرادة قوية من قبل مجموعة من الشباب والشابات
الذين رأوا أن هناك إمكانيات وكفاءات وقدرات متناثرة هنا وهناك ال بد من صهرها في بوتقة واحدة من أجل توحيد
الجهود وتوجيهها من أجل النهوض بالواقع المعاش ،كل حسب إمكانياته وقدراته .وعلى الرغم من التفاؤل واألمل والحلم
الذي تسلح به هؤالء الشباب ،إال أنه لم يكن أحد يتوقع من هؤالء األشخاص الذين عملوا مع المركز منذ أن كانت فكرة
أنهم سيخطون طريقهم بثبات نحو األهداف التي يسعوا لتحقيقها .وبالتالي فقد جاء إنشاء المركز نتيجة لحاجة ماسة ،ليس
ألنه ال يوجد مراكز ومؤسسات شبابية فلسطينية ،بل ألننا نتبنى فلسفة ورؤيا قد تكون مختلفة عن اآلخرين ،وهي في
األساس نابعة من تطلعات الشباب أنفسهم نحو غ ٍد يكون أفضل ،في ظل اإلقصاء والتهميش الذين يتعرضون له ،فعلى
الرغم وصف المجتمع الفلسطيني بأنه مجتمع فتي ،إال أن الشباب وعلى الرغم من كثرتهم العددية إال أنهم أقلية بالمفهوم
السياسي واالجتماعي .إن المركز بإمكانياته المتواضعة استطاع أن يصل إلى مئات الناس بل إلى اآلالف في مناطق فقيرة
ومهمشة وبعيدة .حيث استطاع المركز خالل عمره القصير أن يبني شبكة من العالقات مع المؤسسات القاعدية المحلية
على مستوى الضفة الغربية ،بل استطاع أن ي ّكون شبكة من المتطوعين والمتطوعات في مجاالت مختلفة واختصاصات
كثيرة .فهؤالء المتطوعين والمتطوعات هم في األساس من األشخاص المميزين في مجاالت تخصصهم ومن هنا فقد
حقق المركز أحد أهم أهدافه األساسية المتمثلة في بناء قدرات وتمكين الشباب والشابات وإفساح المجال لهم لكي يحققوا
ذواتهم ،بعد أن أصبح التطوع من مخلفات الماضي.إن نجاحات المركز على هذا الصعيد ال تقف عند هذا الحد لتبني
المواهب من المتطوعين بل إن هؤالء وبعد ثالث سنوات من االستمرارية في العمل والتطوع مع المركز بدءوا في بناء
أنفسهم علميا ً فقد ذهب البعض ليكمل مشواره األكاديمي في الدراسات العليا وفي قضايا لها عالقة في الموضوعات التي
يتناولها المركز.إن المركز لم يكن ليصل إلى هذه النجاحات المتواضعة لوال أن كان إلى جانبه مجموعة من األشخاص
والمؤسسات التي اقتنعت بأهداف المركز ورؤيته ،من هنا يمكننا القول أن الفضل األول يعود إلى الشباب والشابات
المتطوعين والمتطوعات الذين عملوا بجد ومهنية واحترافية عالية إلى جانب المركز وتحملوا مع المركز ما لم يمكن
تحمله خالل السنوات الماضية .أعتقد أن إيمان هؤالء الشباب والشابات هو الدافع األساسي لهم في كل ما يقومون به،
صحيح أن المركز وفر لهم األرضية المناسبة لتحقيق أهدافهم ومع ذلك يمكننا القول أن الشباب أنفسهم معنيين بتطوير
أنفسهم وبناء قدراتهم بشكل واضح.
كما ال يفوتنا أن نشكر شركائنا الممولين الذين عملوا معنا بكل إخالص وتفاني في سبيل النهوض في المركز فقد كان
لوقفتهم معنا األثر الكبير والبالغ في تقدم المركز واستمراريته .وال نبالغ القول أن هذا الدعم الالمحدود من قبل الشركاء
كان هو نقطة االنطالقة واالرتكاز لمجموعة من الشباب والشابات جمعتم رؤيا وهدف نحو االستمرار في العمل في
مؤسسة ناشئة وجدت من يقتنع في أهدافها ويقف إلى جانبها ويعطيها الفرصة الحقيقية والذهبية كي تثبت نفسها على
األرض.
أخيراً عندما نتحدث عن المستقبل ،فإننا بالتأكيد نعني التغيير ،إن هذا يتطلب منا جميعا ً العمل بشكل تراكمي ومستمر ،وأال
يكون عملنا موسمي ومتناثر هنا وهناك .وبالتالي ال بد من االقتراب من البرامج واألنشطة التي تكون مثار جدل ونقاش
في المجتمع الفلسطيني ،والتي من شأنها المساعدة في عملية التغيير ،لذا نرى أننا واآلخرون قادرون على تحقيق التغيير
المنشود .وهذا يتأتى بتكاتف الجهود وبروح الفريق الواحد ستستمر في التقدم إلى األمام حتى لو كان هذا التقدم بطئ المهم
أننا نتقدم وهذا مؤشر على النجاح وأعتقد أننا بحاجة ماسة لبناء البرامج واألنشطة برؤية وبأجندة شبابية محلية لكي تستمر
وتحقق األهداف التي وضعها الشباب منذ تأسيس المركز.
نحن على ثقة تامة أن اإلخالص والتفاني والتطوع والصدق واالنتماء للفكرة التي أسس المركز على أساسها كلها تختزل
بكلمة واحدة وهي اإليمان ،هذا اإليمان هو الدافع األساسي لنا في أن نكون في المقدمة دائماً.

مجلس اإلدارة
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مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية « شمس»
مقدمة
مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية «شمس» هو مؤسسة أهلية مستقلة غير حكومية وغير ربحية ،تأسس مركز
«شمس» عام  ،2003في مدينة رام هللا من قبل مجموعة من األكاديميين والتربويين والمحامين ونشطاء حقوق اإلنسان.
مقره الرئيسي مدينة رام هللا.
يرى المركز أن نشر وتعميم حقوق اإلنسان والديمقراطية تستند على الترابط بين الحقوق المختلفة ،واعتمادها المتبادل
على بعضها البعض،وعدم قابليتها للتجزئة ،وأن حقوق المرأة هي جزء أساسي من حقوق اإلنسان.وأن نشر وتعميم ثـقافة
حقوق اإلنسان والديمقراطية يشكل حقا ً من حقوق اإلنسان.
يؤمن المركز بمبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللون أو الجنس بين أفراد المجتمع في الحقوق
والواجبات  ،مع إيمانه بمبدأ التمييز اإليجابي للفئات المهمشة.
أهداف المركز
1 .1الدفاع عن حقوق اإلنسان ورفع الوعي بها سواء أكانت حقوقا ً فردية أو جماعية على أساس المواثيق الدولية واإلقليمية
والوطنية ذات الصلة .
2 .2إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان في التشريعات الفلسطينية .
3 .3تفعيل وسائل اإلعالم وتجنيدها للمشاركة في الدفاع عن حقوق اإلنسان والتصدي للقضايا المجتمعية ذات األولوية.
4 .4التنسيق،والتشبيك،والتعاون،والعمل المشترك مع كافة الجهات الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني.
5 .5تشجيع المشاركة الشعبية المجتمعية في جوانب الحياة العامة بما يضمن انخراط المجتمع المدني من مؤسسات وأفراد
في الدفاع عن حقوق اإلنسان .
6 .6مساندة حقوق المرأة وتعزيز دورها ومشاركتها المجتمعية .
7 .7إصدار األبحاث والدراسات ونشرها وتعميمها.
رسالة المركز
يسعى مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية «شمس» في فلسطين،إلى تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان والحكم الصالح
والتسامح والحوار ومفاهيم الديمقراطية وسيادة القانون،ومن هنا يعمل المركز جاهداً على إنشاء برامج وعقد أنشطة،بهدف
تعميق الوعي،وتقوية الشعور بالمسؤولية الجماعية،وإلى إثراء ونشر المعرفة العلمية المتخصصة حول حقوق اإلنسان،
القانون الدولي اإلنساني ،الديمقراطية،الحكم الصالح،المجتمع المدني ،المواطنة،المساءلة ،المحاسبة ،سيادة القانون
،الشباب ،المرأة،التسامح ،الحوار.
رؤية مركز
تتمثل رؤية مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية «شمس» بمجتمع مدني ديمقراطي ،قائم على العدل والمساواة
وسيادة القانون،واحترام حقوق اإلنسان ،وعلى التمييز االيجابي للفئات األكثر تهميشا ً في المجتمع ،وعلى احترام حقوق
األقليات،وعلى حرية الرأي والتعبير،والحق في المشاركة في الحياة العامة ،ومبدأ تكافؤ الفرص.مجتمع يفسح المجال أمام
الجميع لإلسهام في تقدم ورقي أبنائه.

4

فلسفة المركز
تستند فلسفة مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية «شمس» على األسس التالية :
1 .1التنسيق ،والتشبيك ،والتعاون ،والعمل المشترك مع المؤسسات األهلية.
 2 .2دعم وحماية حقوق اإلنسان سواء أكانت حقوقا ً فردية أو جماعية على أساس المواثيق الدولية واإلقليمية والوطنية
ذات الصلة .
 3 .3العمل على كسر ثقافة الصمت والخوف مما يساعد على القضاء على الفلسفة القديمة التقليدية التي تقوم على أساس
التعليم البنكي واالستماع واإلنصات فقط.
 4 .4تشجيع المشاركة األهلية من أجل النهوض باإلنسان وحمايته ورعايته والدفاع عن حقوقه
عضوية المركز
1 .1اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في جامعة الدول العربية /بصفة مراقب
2 .2التحالف الدولي لمناهضة عقوبة اإلعدام -دولية
3 .3الفدرالية العربية لحقوق اإلنسان -عربية
4 .4شبكة المساءلة االجتماعية بالعالم العربي – عربية
( Crisis Action5 .5لحماية المدنيين من النزاعات المسلحة دولية)
6 .6شبكة االنتخابات في العالم العربي -عربية
7 .7مؤسسة آنا ليند االورمتوسطية للحوار بين الثقافات -دولية
8 .8التحالف الدولي لمالحقة مجرمي الحرب ايكاوس -دولية
9 .9تحالف الدفاع عن حرية الرأي التعبير -فلسطين
1010التحالف العربي من أجل دارفور – عربية
1111اللجنة األهلية للرقابة على االنتخابات – فلسطين
1212المنظمة العالمية للتسامح -دولية
1313منظمة الدفاع الدولية -دولية
1414ائتالف الرقابة على الحقوق والحريات -فلسطين
1515التحالف الفلسطيني لمناهضة عقوبة اإلعدام -فلسطين
1616ائتالف السلم والحرية-ألمانيا
1717شبكة الشباب الفلسطيني-فلسطين
1818الهيئة الوطنية للعمل التطوعي-فلسطين
1919االئتالف الوطني للنداء العالمي لمكافحة الفقر -فلسطين
2020منظمة الشباب األورو متوسطية – دولية
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مشروع :معا من أجل وصول املرأة للعدالة
المنطقة الجغرافية :قطاع غزة
الفترة الزمنية2017/6/30 - 2017/1/1 :
األنشطة المنفذة :يوم دراسي مع المخاتير والمختارات
المكان :غزة – قاعة التيرنا
التاريخ :الثالثاء 2016/12/27
عدد الحضور 55 :مشارك/ة
الفئة المستهدفة :الوجهاء ولجان اإلصالح (مخاتير ومختارات)
هدف اللقاء :تمكين النساء من الوصول للعدالة عبر تبني الوجهاء ولجان اإلصالح للقانون في قضايا النساء ومناقشة
ميثاق الشرف الذي اعد من اجل ان يكون مرجعية لعمل العشائر في قضايا النساء  ،ميثاق يحترم حقوق النساء.
لمحة عن النشاط :بدأ النقاش بحضور الفت ومميز للوجهاء والمخاتير والمختارات بقطاع غزة ،وتم طرح وثيقة الشرف
الخاصة بعمل لجان اإلصالح مع التركيز على قضايا المرأة ،ولقد شهد الحوار نقاشا ً ساخنا بين المشاركين في الموقف
من قضايا النساء بين من يحمل نظرة تقدمية تجاه النساء وبين من ال يزال يحمل صورا نمطية للنساء والموقف منهن،
ولقد شهد النقاش جدال خاصا بين المخاتير من جهة والمختارات من النساء من جهة أخرى حول دورهن في المجتمع.
واشتمل النقاش حول العقبات التي تعترض عمل لجان اإلصالح في قضايا النساء وماهو المطلوب من مؤسسات المجتمع
المدني لمساعدتها على القيام بدورها.
مدخالت اللقاء :
1 .1عرض نبذة تاريخية عن عمل لجان اإلصالح في فلسطين
2 .2عرض وثيقة الشرف الخاصة بعمل لجان اإلصالح والتي أعدها المركز
3 .3الوقوف على أهم العقبات التي تواجه مناصرة لجان اإلصالح لقضايا النساء
4 .4الخروج بتوصيات لتعزيز الوثيقة والبناء عليها
العقبات :
1 .1الثقافة الذكورية هي واحدة من أهم العقبات التي التزال تهيمن وتسيطر على عقلية لجان اإلصالح ،وعلى الرغم
من احترامهم للمرأة باعتبارها األم واألخت والزوجة واألبنة ،إال أن الصورة النمطية السائدة هي المهيمنة والسائدة
عنها هي المهيمنة والسائدة لديهم.
2 .2رفض العديد من المخاتير فكرة قبول المختارات من النساء ،وال تزال النظرة إليهن فيها الكثير من االستخفاف
والرفض ،على الرغم من نجاحهن في حل المشاكل العائلية وتحقيقهن لقدر كبير من القبول المجتمعي.
3 .3فلسفة تعامل لجان اإلصالح مع قضايا النساء وخاصة في قضيتي العنف والميراث التزال قائمة على اإلصالح
وليس احقاق الحقوق للنساء ،وهنا تبرز المحاباة لكونها تهدف إلى المحافظة على الروابط األسرية.
4 .4االنقسام السياسي وحالة االستقطاب الحاد لم تسلم منها لجان اإلصالح مما جعلها معرضة لفرض شخصيات تفتقر
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للفهم الصحيح لعمل لجان اإلصالح ،وهو ما شكل مدخال للظلم واالتهام لهذه اللجان باالنحياز واالتهام بالمحاباة.
وهو ما أدى لغياب االطار الناظم والموحد لعمل الوجهاء في التعامل مع قضايا النساء.
5 .5جهل العديد من المخاتير بالتشريعات والقوانين المتعلقة بالنساء وافتقادهم للتأهيل المناسب للتدخل في حل الخالفات
األسرية.
6 .6افتقار المخاتير للمعرفة باالتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة.
التوصيات:
 1 .1ضرورة ممارسة القضاء العرفي بموضوعية وحيادية دون أية تحيزات بين األطراف.
2 .2التقيد بمبدأ المساواة بين وعدم التمييز بين األطراف ،وخاصة التمييز على أساس الجنس.
 3 .3البت في النزاعات التي تكون بها المرأة طرفا ً بما ينسجم مع حقوقها القانونية.
4 .4عدم الخضوع ألية ضغوطات تستهدف حرمان النساء من حقوقهن.
5 .5توحيد عمل لجان اإلصالح في قضايا النساء.
6 .6في قضايا الميراث على المخاتير عدم البث بأي قضية إال من خالل حكم شرعي وقانوني.
7 .7مطالبة مؤسسات المجتمع المدني بضرورة عقد دورات تأهيلية للمخاتير لتمكينهم من التدخل العادل والصحيح
والمبني على القانون في قضايا المرأة  ،ومدهم بالمعرفة القانونية الخاصة بقضايا النساء.

7

ورش التمكني للنساء
المكان  /مركز اعالميات الجنوب – محافظة رفح
التاريخ 2017/5/9 /
عدد الحضور  22/مشارك/ة
الفئة المستهدفة  /اعالميات  ،أكاديمون  ،طلبة جامعات
هدف اللقاء /
•تمكين النساء من الوصول للعدالة وتعريفهن بآليات القوانين التي تمكنهن من ذلك
•ماهية الدور اإلعالمي النسوي في تعزيز وصول النساء للعدالة.
مدخالت اللقاء :
.1

1تعريف المشاركات بمفهوم العدالة الجندرية ،واليات تمكين النساء من الوصول للعدالة

.2

2مناقشة القضايا المجتمعية الرئيسية التي تتعرض من خاللها النساء للظلم االجتماعي والقانوني.

.3

3بحث سبل تمكين النساء من الوصول للعدالة في ضوء الواقع القضائي في غزة

.4

4ماهية وطبيعة الدور الذي يجب أن يلعبه االعالم وخصوصا النسوي في هذا االطار

.5

5الخروج بتوصيات لتمكين النساء من الوصول للعدالة.

العقبات :
•الثقافة المجتمعية ومطالبتها الدائمة للنساء بالتنازل عن المطالبة بحقوقهن واحدة من اهم المعيقات التي تواجه النساء
في المجتمع ،وهذه المطالبة تأتي في كثير من األحيان من النساء.
•طول مدة التقاضي وعدم جدوى االلزام القضائي بالحقوق يجعل العديد من النساء تتجه نحو الحلول العشائرية والتي
غالبا ما تكون جائرة بحق النساء.
•افتقاد النساء للوعي بحقوقهن ساهم بشكل كبير في عدم تمكنهن من الوصول للعدالة.
•االنقسام السياسي وتغليبه على كافة مناحي الحياة ،إضافة للواقع االقتصادي الصعب ال يمكن النساء من الوصول
للعدالة.
•تهميش المؤسسات النسوية للقضايا النسوية الحقيقة لحساب قضايا هامشية لم يمكن النساء من الوصول للعدالة.
•التعاطي السلبي من قبل االعالم المحلي في التعامل مع قضايا النساء أعاق كثيراً من وصول النساء للعدالة.
التوصيات:
1 .1ضرورة تبني وسائل اإلعالم المحلية المفهوم الحقوقي والقانوني في طرح قضايا النساء ،والبحث عما وراء الخبر
دون الخوص في التفاصيل التي ال تخدم القضية المطروحة.
2 .2التعامل مع قضايا النساء كأي قضية بحاجة إلى تسليط الضوء عليها ،ومطالبة أساتذة اإلعالم بالجامعات باستخدام
أساليب حضارية ومتقدمة قادرة على صياغة الجمل بمنطقية .

8

 3 .3إعادة صقل وتشكيل الوعي المجتمعي ،في ظل طغيان اإلعالم اللحظي الذي يتعامل مع قضايا النساء بسطحية مثل
«قضايا الشرف» ،باإلضافة إلى اإلشكالية التي يتعامل بها اإلعالم المحلي في قضايا النساء ،الذي يبتعد عن المفهوم
الحقوقي والقانوني لقضاياهن.
4 .4عقد مزيد من ورش العمل الهادفة لتعريف النساء بآليات الوصول للعدالة.
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ورش التمكني للنساء
المكان  :غزة – قاعة التيرنا
التاريخ :األربعاء 2017/2/1
عدد الحضور  25 :مشاركة
الفئة المستهدفة  /المشاركات  :نشيطات نسويات  ،حقوقيات  ،صحفيات  ،محاميات  ،مختارات  ،ممثالت عن مؤسسات
المجتمع المدني  ،اخصائيات نفسيات  ،باحثات  ،محلالت سياسيات  ،نساء معنفات  ،ربات بيوت  ،نساء من ذوي
االحتياجات الخاصة .
(محاميات وناشطات نسوية)
هدف اللقاء  :تشجيع وتمكين النساء من الوصول للعدالة
لمحة عن النشاط :بدأ النقاش بتعريف عام لمركز شمس ودوره في تعزيز وصول النساء للعدالة ،وتوضيح ماهية اللقاءات
التي يعقدها المركز في هذا اإلطار حيث تأتي هذه الورشة ضمن سياق مجموعة ورش تستهدف مختلف الشرائح باتجاه
تعزيز الوعي بحق النساء في الوصول للعدالة.
قدمت الباحثة النسوية والحقوقية وسام جودة ورقة عمل حول معيقات وصول النساء للعدالة تضمن الورقة مفهوم العدالة
الجندرية والمعيقات التي تواجه النساء فى الوصول للعدالة .وبعد تقديم الورقة تم فتح الباب للنقاش.
مدخالت اللقاء :
1 -1المعيقات القانونية والسياسية واالجتماعية والثقافية التي تعترض وصول النساء للعدالة.
2 -2اهم االليات التي يمكن البناء عليها بهدف تمكين النساء من الوصول للعدالة.
3 -3توصيات لتشجيع وتمكين النساء من الوصول للعدالة.
العقبات والمعيقات التي حول دون وصول النساء للعدالة :
1 .1ان األوضاع السياسية واالقتصادية غير المستقرة ،حيث تشهد فلسطين وتحديداً قطاع غزة ظروفا ً اقتصادية واجتماعية
وسياسية مريرة فى ضوء عوامل خارجية تتمثل بممارسات االحتالل من عدوان وحصار وإغالق من جانب ,
وعوامل داخلية تتمثل فى االنقسام السياسي والبرلمانى والقضائى والجغرافى ،هذه الظروف التى انعكست بدورها
سلبيا ًعلى حالة حقوق االنسان والديمقراطية والحكم الصالح وسيادة القانون.
2 .2أسباب قانونية وقضائية على المستوى القانونى فالعديد من التشريعات تتسم بالتمييز على أساس الجنس أما على
المستوى القضائى فقد أخفقت معظم األحكام واإلجراءات القضائية فى تمكين النساء من النفاذ الى العدالة ،ورغم
أن القانون االساسى الفلسطينى يعتبر الضمانة الفعلية للمساواة بين الرجال والنساء فى االراضى الفلسطينية حين
يؤكد «أن الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال تمييز بينهم لسبب العرق او الجنس او اللون او الدين او الرأى
السياسى واإلعاقة «
3 .3عدم توفر المعلومات المطلوبة اما لسبب عدم الوعى او األمية القانونية ما يمنعهن من الدفاع عن أنفسهن والحصول
على حقوقهن وانعدام القدرة على تحمل التكاليف الباهظة للسعى نحو العدالة .
4 .4افتقار بعض العاملين فى كافة مواقع منظومة العدالة الى المعلومات حول ما يشكل انتهاكات لحقوق االنسان للمرأة
باإلضافة لمن يشكون بمصداقية المرأة الضحية أو حتى كشاهدة لتبقى المرأة أسيرة خوفها من االقتراب من المنظومة
ككل وذعرها من أن يتم وصمها بما يرفضه المجتمع .
5 .5ايضا ً يمكن القول ان هنالك مؤشرات على أن النساء فى األراضى الفلسطينية تواجه مؤشرا ًتمييزاً مؤسسيا ًوقانونيا ً
واجتماعيا ً مستحكما ً بسبب النظام القانونى غير المتوافق  ,وهنالك أجزاء مهمة من التشريعات ال تزال تعجز عن تلبية
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المتطلبات االساسية لقانون حقوق االنسان الدولى  ,ناهيك عن تباين تشريعات قوانين األحوال الشخصية .
6 .6بالرغم تصديق السلطة الوطنية الفلسطينية من جانب واحد على اتفاقية سيداو فإن طبيعة العالقة بين القانون الدولى
والنظام القانونى الفلسطينى غير واضحة فليس من الواضح ما اذا تم أو لم يتم ادماج االتفاقية فى النظام القانونى
الفلسطينى .
7 .7قصور المحاكم فى االستجابة الحتياجات المواطنين من منظور النوع االجتماعى .
8 .8ضعف وعى االدارات العليا فى المؤسسات الحكومية الرسمية حول مفهوم النوع االجتماعى  ,وفى التعامل مع النساء
بشكل جيد ومقبول.
9 .9ضعف الموازنات المعدة للنوع االجتماعي  ,وعدم وجود خطط تقييم للخطط والبرامج  ,كذلك عدم وجود دوائر
متخصصة بالنوع االجتماعى ضمن المؤسسات الحكومية  ،أو القضاء والشرعي كذلك الوزارات  ،وعدم وجود كادر
كاف ومؤهل في النوع االجتماعي ضمن المؤسسات المختلفة العاملة فى قطاع العدالة.
1010عشوائية التدريب واعتماده على توفير التمويل ،وعدم وعى الموظفين بأهمية ومفهوم النوع االجتماعي.
1111المعيقات االجتماعية الناجمة عن الثقافة الذكورية السائدة في المجتمع ،ونظرة العيب والتخجيل التي تمنع المرأة
من المطالبة بحقها واضطراها التنازل عنه في أغلب األحوال ،باإلضافة إلى خوفها من مقاطعة أهلها وإيذائها.
اآلليات المطلوبة لتشجيع وصول النساء للعدالة- :
• زيادة الوعي القانوني للنساء من خالل تكثيف ورش العمل التوعوية واللقاءات المجتمعية.
•يتطلب تمكين المرأة التكامل االقتصادي واالجتماعي والسياسي كوحدة واحدة يجب العمل عليها.
•ان واقع الكثير من النساء يؤكد ان العدالة الزالت بعيدة لمنال االمر الذي يتطلب موقفا ً واضحا ً لتجاوز خطوط التقاليد
البالية وضمان الوقوف لجانب المرأة في الوصول الى العدالة لضمان حقوقها االنسانية هذه الطريقة التي تتطلب
اشراك الرجال والنساء معا لتحقيق العدالة للجميع ،فيجب محاولة اشراك كل الفئات المجتمعية في مفهوم العدالة
واليات تعزيز الوصول لها ،واألهم ضرورة اشراك الرجال في كل ما يتعلق بالعمل للوصول.
•تمكين المحامين /ات وكل العاملين/ات في المؤسسات القانونية الرسمية وغير الرسمية من منظور النوع االجتماعي.
•ان تمكين المرأة قانونيا ً يتطلب التمكين االقتصادي واالجتماعي خصوصا ً وقت األزمات ،فنحن لسنا بحاجة لقانونا ً
خاصا ًللمرأة ،نحن بحاجة للمساواة في الحقوق والحماية للمرأة والرجل تحت نفس القانون.
•ضرورة العمل مع مؤسسات المجتمع المدني فيما بينها نسويه وحقوقية ومجتمعية ،وما بين تلك المؤسسات ومؤسسات
العدالة الرسمية وغير الرسمية ،وتكثيف الشراكات لتنفيذ البرامج والخطط التي تهدف التمكين للمرأة وتعزيز وصولها
للعدالة.
التوصيات:
•العمل على مراجعة وتعديل القوانين والتشريعات الفلسطينية من منظور جندري لتصبح أكثر انصافا ً وعدالة للنساء.
•مطالبة الوزارات المختلفة ،القيام بمسؤولياتها باتجاه تنفيذ سياسات تقديم الخدمات بسهولة للنساء
• تطوير الهياكل المؤسساتية وسياساتها وآليات عملها وتواصلها مع النساء ،لتحقيق نتائج مبنية على العدالة واإلنصاف.
•توطيد العالقة مع المحاكم والقضاء الشرعي من أجل الوصول آلليات تسرع اجراءات التقاضي وتسهيلها أمام
المحاكم.
•توفير التدريب الكافي للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأعضاء النيابة العامة والقضاء الرسمي وغير الرسمي
بمختلف مؤسساته ،بشأن أشكال وأنماط العنف الذي تتعرض له النساء ،لمنع الممارسات التمييزية ضدهن ،وتطوير
قدرات هؤالء العاملين/ات لتمكين النساء من تحصيل حقوقهن.
•العمل على تطوير نظام شكاوى واضح كي تستطيع النساء الوصول ألنظمة العدالة.
•تنظيم حمالت مناصرة وضغط لتوعية المجتمع بهدف تغيير النظرة التقليدية للمرأة.
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ورش التمكني للنساء
المكان  :جباليا
التاريخ :االحد 2017/3/26
عدد الحضور  22 :مشاركة
الفئة المستهدفة  :نساء معنفات ،وطالبات جامعة
هدف اللقاء :مكين النساء من الوصول للعدالة وتعريفهن بآليات القوانين التي تمكنهن من ذلك
بدأ النقاش بمداخلة عامة حول اليات وصول النساء للعدالة ،وأهميتها في تكريس واقع قانوني وحقوقي يحمي النساء ،وتال
ذلك استعراض من المشاركات للعديد من المواقف التي تعرضن لها ،وكيفية تعاملهن معها ،والضغوط المجتمعية التي
تعرضن لها أثناء ذلك ،وعبرن بشدة عن افتقارهن للمعرفة بحقوقهن واليات الدفاع عن أنفسهن في ضوء تراجع المنظومة
القانونية ،وانحياز المنظومة االجتماعية لصالح الذكور.
مدخالت اللقاء:
•تعريف المشاركات بمفهوم العدالة الجندرية ،واليات تمكين النساء من الوصول للعدالة
•مناقشة القضايا المجتمعية الرئيسية التي تتعرض من خاللها النساء للظلم االجتماعي والقانوني.
•بحث سبل تمكين النساء من الوصول للعدالة في ضوء الواقع القضائي في غزة
•الخروج بتوصيات لتمكين النساء من الوصول للعدالة.
العقبات :
•الثقافة المجتمعية ومطالبتها الدائمة للنساء بالتنازل عن المطالبة بحقوقهن واحدة من اهم المعيقات التي تواجه النساء
في المجتمع ،وهذه المطالبة تأتي في كثير من األحيان من النساء.
•طول مدة التقاضي وعدم جدوى االلزام القضائي بالحقوق يجعل العديد من النساء تتجه نحو الحلول العشائرية والتي
غالبا ما تكون جائرة بحق النساء.
•افتقاد النساء للوعي بحقوقهن ساهم بشكل كبير في عدم تمكنهن من الوصول للعدالة.
•االنقسام السياسي وتغليبه على كافة مناحي الحياة ،إضافة للواقع االقتصادي الصعب ال يمكن النساء من الوصول
للعدالة.
•تهميش المؤسسات النسوية للقضايا النسوية الحقيقة لحساب قضايا هامشية لم يمكن النساء من الوصول للعدالة.
•التعاطي السلبي من قبل االعالم المحلي في التعامل مع قضايا النساء أعاق كثيراً من وصول النساء للعدالة.
•ضرورة ممارسة القضاء العرفي بموضوعية وحيادية دون أية تحيزات بين األطراف.
•التقيد بمبدأ المساواة بين وعدم التمييز بين األطراف ،وخاصة التمييز على أساس الجنس.
•التوعية المجتمعية للنساء لمواجهة الضغوط الرامية لحرمانهن من حقوقهن.
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مشروع  :تعزيز الديمقراطية والثقافة املدنية لطلبة كليات الشريعة
المنطقة الجغرافية  :محافظات الضفة الغربية
الفترة الزمنية 2017/12/31-2017/5/1 :
األنشطة المنفذة:
الرقم

عنوان النشاط

المكان

التاريخ

المحاضر

1

ورشة عمل حول الحريات الدينية

كلية الدعوة اإلسالمية/الظاهرية-
الخليل

2017/5/23

د.نضال أبو عياش

2

ورشة عمل حول المواطنة

كلية الدعوة واصول الدين /جامعة
القدس

2017/7/31

إسراء مخو

3

ورشة عمل حول حقوق المرأة

جامعة النجاح

2017/8/30

سهيل خلف

4

ورشة عمل حول التسامح

كلية الدعوة اإلسالمية/الظاهرية-
الخليل

2017/9/28

خالد السراحنة

الكلية الجامعية

18.10.2017

عبد الرحمن ريحان

2017/12/7-6

حذيفة سعيد
رضوان أبو الحسن
فضل سليمان

حول

المشاركة

5

ورشة عمل
السياسية للنساء

6

دورة تدريبية لمعلمي التربية
اإلسالمية حول حقوق االنسان رام هللا – فندق الروكي
والثقافة المدنية

اإلنجازات :
من اهم اإلنجازات في المشروع هو القدرة األكبر لمركز شمس على بناء وتطوير قدرات ومهارات طلبة الشريعة
اتجاه مفاهيم الديمقراطية وحقوق االنسان وكسر العزلة المحيطة بهم من خالل مشاركة الطلبة في أنشطة مركز
شمس وفي أنشطة المؤسسات االهلية األخرى وذلك من خالل قيام مركز «شمس» بترشيح الطلبة الفاعلين من كليات
الشريعة للمشاركة في ورش العمل والتدريبات التي يدعى لحضورها المركز
الوصول الى اكثر من  80مشارك ومشاركة خالل الثالث ورش عمل المعقودة .
المشاركة الفاعلية للطالبات .
مشاركة أساتذة الشريعة انفسهم في اللقاءات( ورش العمل ) .
الصعوبات:
1 .1رفض بعض الطلبة الحضور المشاركة الورشة عند معرفة العنوان والبعض اآلخر يرفض التسجيل في قوائم
الحضور وأحيانا يسجلون أسمائهم دون معلومات االتصال األخرى مثل الهاتف او االيميل ورفض البعض اآلخر
التصوير .
2 .2وجود رفض لطلبة الشريعة بتنفيذ ورش العمل ومواجهة صعوبة صعوبة في السماح لنا بأخذ صور لهم.
3 .3عدم تقبل أن تنفذ ورشة العمل مدربة أو محاضرة أنثى من قبل طلبة الشريعة الذكور ،ورفض كونها ال تلبس الجلباب.
4 .4األوضاع السياسية واستمرا االغالقات ووجود الحواجز واغالق المدن وأيضا ً المسافات الطويلة بين المحافظات
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واألزمات المرورية على الطرقات ،ولكن برغم ذلك نتجاوز هذه الصعوبات من خالل وجود المتطوعين والمنسقين
في المحافظات الذين يسهلون العمل لنا لخبرتهم في الميدان وتنسيق الورش.
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مشروع  :تعزيز دور رجال اإلصالح والقضاء العشائري يف حماية حقوق اإلنسان
والتماسك االجتماعي
المنطقة الجغرافية  :محافظة بيت لحم  ،محافظة جنين
الفترة الزمنية 2017/12/31-2017/5/1 :
األنشطة المنفذة :لقاء بين رجال اإلصالح والقضاء العشائري وممثلين عن الشرطة – جنين
التاريخ 2017/2/23 :
المكان :جنين – محافظة جنين
المتحدثين:
•اللواء إبراهيم رمضان – محافظ ممافظة جنين
•عطا أبو ارميله مساعد المحافظ لشؤون العشائر-محافظة جنين
•الرائد  :خالد سباعنة – العالقات العامة في شرطة جنين
•النقيب  :قتيبة أبو حامد – المباحث العامة – شرطة جنين
•النقيب  :ضرار أبو الحاج  :دائرة حماية االسرة والطفل –شرطة جنين
•المالزم امجد أبو الرب  :الشرطة – شرطة المرور
•النقيب حقوقي  :زيد الكيالني –المباحث –شرطة جنين
المواضيع:
•الحديث عن العالقة بين رجال اإلصالح والقضاء العشائري والشرطة ومجلس السلم األهلي في محافظة جنين من
اجل ضمان تضافر الجهود للحفاظ على السلم األهلي .
•وجود تنسيق أفضل مع رجال اإلصالح في بعض القضايا ،وتنظيم العالقة بين الشرطة والقضاء العشائري ،والتنسيق
مع رجال اإلصالح في اإلفراج عن أي متهم.
•يتم في بعض األحيان تهميش رجال اإلصالح من قبل الشرطة او القضاء
•مطالبة رجال العشائر بأخذ دورهم المجتمعي في الحفاظ على السلم األهلي والتوعية والتثقيف
•ضرورة دعم الشرطة الفلسطينية من خالل بناء قدراتهم وتوعيتهم حول آليات التعامل مع المواطنين وصون حقوق
اإلنسان والحريات.
•أن يكون هناك دور مشترك بين الشرطة وبين العشائر للحفاظ على السلم األهلي وسيادة القانون.
•تفعيل دور لجان اإلصالح في مناطق  cمن اجل أخذ دورها في الحفاظ على السلم األهلي والتماسك االجتماعي.
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عنوان النشاط :لقاء بين رجال اإلصالح والقضاء العشائري وممثلين عن الشرطة – بيت لحم
التاريخ 2017/2/26:
المكان :بيت لحم – فندق الشيبرد/المدبسة
المتحدثين:
•سالم محمد الذويب – دائرة شؤون العشائر-محافظة بيت لحم
•محمد علي محمد فنون – شرطة المرور
•زهرة رباح سكر -مديرة وحدة النوع االجتماعي -الشرطة
•الرائد :سفيان زحالن – مدير حماية األسرة واألحداث -الشرطة
•النقيب :محمد محاميد -إدارة المباحث العامة -شرطة المباحث
•المساعد :محمود موسى –العالقات العامة-الشرطة
المواضيع:
•أهمية كبيرة من أجل بحث آفاق التعاون بين الجهتين رجال اإلصالح والقضاء العشائري والشرطة وشراكة حقيقية
•العالقة مهمة بين وحدة حماية األسرة واألحداث في الشرطة مع العشائر من أجل الحفاظ على السلم األهلي وحل
المشاكل األسرية
•مهم وجود وحدة النوع االجتماعي في الشرطة لممارسة العدالة االجتماعية ودور نسائي مهم في تسهيل األمور وحل
المشاكل
•العالقة غير ودية بين الشرطة والعشائر ،عدم وجود االحترام لرجال العشائر
• ضروة أن يكون هناك تعاون بين الشرطة ورجال العشائر واستحداث دائرة العشائر في الشرطة ،وتفعيل دور
العشائر في مناطق  cوالمناطق التي ال تصل إليها الشرطة
•مطلوب من الشرطة إجراءات عملية لحفظ األمن وتطبيق القانون ووضع إجراءات عملية وعرضها على المجتمع
المدني والعشائر للنقاش والتشاور
•جهوزية الشرطة لعقد لقاءات بين الشرطة والعشائر للنقاش في أمور عمل المحافظة ودور كل طرف
•طرح عدد من التوصيات تتمثل في عقد لقاءات بين النيابة العامة ورجال الصالح والقضاء العشائري ولقاءات بين
رجال لإلصالح مع القضاء الرسمي لبحث سبل التعاون .
مخرجات المشروع :
•قدرات رجال اإلصالح والقضاء العشائري في مجال حقوق االنسان وحقوق المرأة والطفل بنيت وعززت
•العالقة بين المؤسسة الشرطية ورجال اإلصالح والقضاء العشائري عززت وجسور الثقة بنيت .
•التنسيق والعمل المشترك بين المؤسسات الحقوقية التي تقدم مساعدة قانونية في قضايا الطفل والمرأة ورجال
اإلصالح والقضاء العشائري ازداد .
•وصول المواطنين الى العدالة ازداد .

16

•قضاء غير رسمي اكثر مراعاة واحتراما لحقوق المرأة والطفل .
•التأكيد من خالل االعالم على ان دور القضاء الغير رسمي هو دعم ومساندة القضاء النظامي والقضاء الشرعي
وليس بديال عنه .
•االستفادة واالطالع على التجارب اإلقليمية في موضوع القضاء الغير رسمي فعل وعزز .
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مشروع :املشاركة يف االنتخابات تعزيز للديمقراطية وتعبري عن املواطنة
الصالحة
المنطقة الجغرافية :محافظة القدس ،محافظة جنين ،محافظة طوباس ،محافظة رام هللا
الفترة الزمنية2017/11/15-2017/9/15 :
األنشطة المنفذ :طاولة مستديرة من اجل مناقشة واقع الرقابة على االنتخابات والخروج بتقرير عن واقع الرقابة على
االنتخابات المحلية األخيرة :
1 .1يجب أن تشمل الرقابة من قبل مؤسسات المجتمع المدني كل مراحل العملية االنتخابية.
2 .2تطوير نظام اعتماد المراقبين المحليين ،استناداً إلى مالحظات مؤسسات المجتمع المدني .و تطوير قدرات المراقبين
المحليين وتدريبهم على مهام وصالحيات المراقب/ة  ،المحظورات ،القوانين الناظمة لالنتخابات ،إجراءات الرقابة،
عملية التسجيل  ،والنشر واالعتراض ،والترشيح ،والنشر واالعتراض ،واالقتراع ،والفرز  ،وإعالن النتائج األولية،
والطعون ،وقرارات المحاكم ،وإعالن النتائج بشكل رسمي ومعتمد.
3 .3أن يكون هناك تنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني  ،من أجل توزيع المراقبين على أكبر عدد ممكن من المراكز.
4 .4قيام مؤسسات المجتمع المدني بتسليم تقاريرها الخاصة بعملية الرقابة على مجمل العملية خالل الفترة القانونية.
5 .5ضرورة مراجعة إجراءات لجنة االنتخابات المركزية فيما يخص إجراءات الرقابة.
6 .6دعوة المؤسسات التي تعمل في هذا المجال ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير العمل في عملية الرقابة.
7 .7تمكين المراقبين من الحصول على البيانات والحصول على المعلومات من قبيل عدد المقترعين  ،أو األميين ،أو ذوي
االحتياجات الخاصة ،اللذين اقترعوا في المحطة أو المركز.
8 .8توحيد التعليمات واألنظمة بين جميع مراكز االقتراع فيما يخص على سبيل المثال مرافقة األميين  ،ذوي االحتياجات
الخاصة.
9 .9تدريب رجال الشرطة على كيفية التعامل مع المواطنين  ،وعلى المهام الموكلة لهم والصالحيات الممنوحة لهم.
1010عدم توظيف أو االستعانة بأي موظف أو رئيس مركز اقتراع أو ضابط محطة من نفس سكان الهيئة المحلية.
1111ضرورة أن يكون هناك تعليمات مكتوبة مع رئيس مركز االقتراع  ،فيما يخص عملية االقتراع  ،مع أمثلة حية.
1212االتفاق بين مؤسسات المجتمع المدني ولجنة االنتخابات المركزية على شكل ومحتوى التقرير  ،من خالل تنظيم
وتصميم نموذج تقرير موحد وشامل.
1313جميع هيئات الرقابة المحلية  ،وطواقمها مطالبة بااللتزام وباحترام القانون والتعليمات واألنظمة الصادرة عن
لجنة االنتخابات المركزية .
1414أن يتعامل موظفي االقتراع( رئيس مركز االقتراع وموظفي محطات االقتراع)مع المراقبين والمواطنين بشكل
متسا ٍو ،وان يقفوا على مسافة واحدة من كل األطراف بما فيها القوائم االنتخابية.
1515تسهيل عمل الصحفيين داخل مراكز االقتراع  ،وتمكينهم من أخذ الصور والمشاهد التي يردونها دون التأثير على
حرية المقترع أو الكشف عن القائمة التي انتخبها
1616استبعاد لجنة االنتخابات المركزية لرؤساء المراكز  ،ومحطات االقتراع الذين ترد بحقهم شكاوي ،ويثبت أنهم
طرف في إشكالية ما .
1717الموضوعية .حتى تكون المراقبة فعالة ،فإنه يتعين القيام بها بطريقة موضوعية وغير متحيزة ألي طرف  ،كما
يجب تقديم التقارير بصورة متوازنة.
1818عدم التدخل في العملية االنتخابية  .يجب على المراقبين أن ال يتدخلوا في عمل رؤساء وموظفي مراكز االقتراع.
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وأن ال يتدخلوا في أعمال اإلشراف أو تصحيح األخطاء أو حل النزاعات  ،ولكن مهمتهم يجب أن تنحصر في المراقبة
فقط.
1919الدقــة  :إن الموثوقية في عملية المراقبة والتقييم تعتمد على مدى الدقة في الحقائق التي يوردها المراقبون في
تقاريرهم .وحيث أن كثيراً من المراقبين ال تتوفر لديهم فرصة مراقبة العملية االنتخابية برمتها  ،وبالتالي  ،فإنه يجب
تجنب التعميم على أساس مجرد مالحظات محدودة .كما يجب أن تبين تقارير المراقبة بوضوح األسس التي تستند
عليها المعلومات المقدمة ،كما ينبغي توفير الدعم لتلك النتائج.
2020قدرات  28من الصحفيين واإلعالميين على تحليل المضمون للبرامج االنتخابية للقوائم ،وذلك لمعرفة مدى
واقعية تلك البرامج  ،وإمكانية تحقيقها بنيت وعززت
 2121قدرات المشاركين على اليات تنظيم جلسات االستماع للهيئات المحلية بنيت وعززت
2222استطاع المشاركين تنظيم جلسة استماع فعلية لرئيس بلدية رام هللا في اليوم األخير من التدريب تم بثها عبر مواقع
التواصل االجتماعي وتم تغطيتها من قبل مختلف وسائل االعالم .
الحلقات اإلذاعية من برنامج قضايا وآراء
لعام 2017
ضيوف الحلقة

الرقم

عنوان الحلقة

1

اليات وصول النساء الى
العدالة

•من غزة رئيسة مركز األبحاث واالستشارات
القانونية للمراة المحامية اصالح حسنية
•المحامي انيس أبو سباع
•الباحث محسن أبو رمضان

2

المدرسية
«المناهج
والجامعية ودورها في نشر
التطرف والتعصب»

•رئيس قسم المناهج في وزارة التربية والتعليم ثروة
زيد
•الكاتب واإلعالمي الدكتور احمد رفيق عوض
•الناشط الشبابي واألستاذ الجامعي فادي جمعة

https://www.youtube.com/
watch?v=jzEnzsyfWAc&feature=youtu.be

3

حلقة اذاعية بعنوان «هل
اتخاذ القرار في الذهاب
للقضاء العشائري يماثل
الذهاب للمحاكم»

•رجل العشائر سالم ذويب ابو محمد
•المختارة فاتن زهير حرب من قطاع غزة
•سهاد عبد اللطيف مستشارة االعالم والنوع
االجتماعي في وزارة شؤون المرأة

https://www.youtube.com/
watch?v=qquS2HxrX9g

2017-1-28

4

حلقة بعنوان «عقوبة قتل
النساء ما بين قانون العقوبات
والثقافة المجتمعية»

•رجل اإلصالح موسى جرادات
•هبة دلف الناشطة النسوية من غزة وهي المحامية
القانونية في االتحاد العام للمراة الفلسطينية
•المختارة سمية عبد الرحمن من قطاع غزة

https://www.youtube.com/
&watch?v=6nN1iYrO-W8feature=youtu.be

2017-2-7

5

حلقة اذاعية بعنوان «قانون
االحوال الشخصية..كأحد
معيقات وصول النساء
للعدالة المنشودة»

القاضية صمود

•رئيس نيابة األحوال الشخصية
الضميري
•الناشطة النسوية والمحامية من قطاع غزة فاطمة
عاشور
•مدير عام صندوق النفقه الفلسطيني المحامية فاطمة
المؤقت

https://www.youtube.com/
&watch?v=lMdDy331u8kfeature=youtu.be

2017-2-13

6

حلقة اذاعية بعنوان «فراش
العطوة بين القانون النظامي
والعرف العشائري»

•الدكتور إدريس جرادات الباحث في الشأن العشائري

https://www.youtube.
com/watch?v=g_e6nn_32mo&t=1s

2017-2-25

7

حلقة اذاعية «دور لجان
االصالح والمخاتير في
تعزيز وصول النساء
للعدالة»

•
•المختارة من غزة فاتن حرب
•الحاج موسى تيم رجل اصالح
•لبنى االشقر من طاقم شؤون المرأة

https://www.youtube.com/
watch?v=aQJKolBhIuI&t=16s

2017-3-18
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رابط الحلقة

تاريخ الحلقة

https://www.youtube.com/
watch?v=-3oQkcPu0tI

2017-1-7

2017-1-21

8

دور المؤسسات الحقوقية
والنسوية في تعزيز وصول
النساء إلى العدالة

•المحامية في مركز شؤون المرأة سهير البابا
•المحامي في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل
النزاعات يونس الطهراوي
•المحامية في الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان خديجة
حسين

https://www.youtube.com/
watch?v=PbgTQaKb0wk

2017/3/20
االثنين

9

حلقة إذاعية حول دور
وسائل اإلعالم في تمكين
المرأة من الوصول إلى
العدالة

•االستاذ محمد عوض صحفي في شبكة امين
اإلعالمية
•األستاذة ماجدة البلبيسي صحفية وباحثة فلسطينية

https://www.youtube.com/
watch?v=rcCTd3hJBls

2017/3/27
االثنين

10

حلقة إذاعية حول دور
المخاتير ورجال اإلصالح
في تمكين النساء من
الوصول إلى العدالة

•المصلحة االجتماعية االستاذة بكرية أبو العوف
•المختارة فاتن حرب

https://www.youtube.com/
watch?v=b5hF7JHEZkk

2017/4/ 22
السبت

11

القانونية
البيئة
دور
والتشريعية في تمكين النساء
من الوصول إلى العدالة

•األساتذة فاطمة عاشور محامية ورئيس مجلس إدارة
جمعية أجيال لإلبداع والتطوير

https://www.youtube.com/
watch?v=9rXv_yVeraY

2017/4/29
السبت

12

مدى امكانية الحصول
على رأي استشاري من
محكمة العدل الدولية حول
الوضع القانوني لألسرى
الفلسطينيين

•الدكتور رائد أبو بدوية استاذ القانون الدولي في
جامعة النجاح الوطنية
•الدبلوماسي في وزارة الخارجية المتابع للملف في
السياق القانوني لقضية االسرى ماجد بامية

https://www.youtube.com/
watch?v=JrFixzMAe8w

2017/5/16
الثالثاء

13

المحاكم في فلسطين وأزمات
قضايا النساء فيها

•االستاذة المحامية شرين الصوراني
•االستاذ المحامي غسان القيشاوي وهو محامي في
جمعية المستقبل لرعاية ضحايا العنف

https://www.youtube.com/
watch?v=prjloIvBoVo

2017/5/8
االثنين

14

دور اإلعالميات في تمكين
المرأة من الوصول إلى
العدالة

•الصحفية آالء البرعي

https://www.youtube.com/
watch?v=wZTs4U67QA0

2017/6/5
االثنين

15

دور اإلعالم االجتماعي في
مكافحة الفساد

•الكاتب والباحث في قضايا الحكم والسياسة د .جهاد
حرب
•اإلعالمي وليد بطرواي
•استاذ اإلعالم االجتماعي في جامعة بيرزيت د .محمد
أبو الرب

https://www.youtube.com/
watch?v=hxfTPdFfrnE

2017/6/9
الجمعة

16

تعزيز الدور الرقابي
لمؤسسات المجتمع المدني
في ظل غياب المجلس
التشريعي

•د .عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق
اإلنسان
•الباحث الحقوقي من قطاع غزة محسن ابو رمضان
•د .محمد خضر أستاذ القانون الدستوري في جامعة
بيرزيت

https://www.youtube.com/
watch?v=NFp-0-ek5Uw

2017/6/16
الجمعة

17

دور الجهات الحقوقية في
تمكين المرأة من الوصول
إلى العدالة

•االستاذة ريم فرينة مديرة جمعية عايشة لحماية المرأة
والطفل

https://www.youtube.com/
watch?v=MVE96cZdu_Y

2017/6/19
االثنين

18

االخصائيات
دور
االجتماعيات في تمكين
النساء من الوصول للعدالة

•د .آيات أبو جياب األخصائية االجتماعية في جمعية
عايشة لحماية المرأة والطفل

https://www.youtube.com/
watch?v=S-wBKP5kq_U

2017/6/22
الخميس

19

دور وحدات الشكاوى في
مجلس الوزراء في مكافحة
الفساد

•كامل الريماوي مدير وحدة الشكاوي في مجلس
الوزراء
•مديرة وحدة الشكاوي في وزارة المرأة إلهام سامي
•د .عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة مؤسسة
أمان لشؤون مكافحة الفساد

https://www.youtube.com/
watch?v=GajXFD42zkE

2017/6/23
الجمعة

20

حلقة إذاعية حول الفساد
انتهاك لحقوق اإلنسان

•المحامي من الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان معن
ادعيس
•أستاذ القانون في جامعة النجاح الوطنية د .اسحق
البرقاوي
•االستاذ فتحي صباح  ،صحفي فلسطيني ورئيس
مجلس إدارة المعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية

https://www.youtube.com/
watch?v=gd7p8NYIvy8

2017/6/29
الخميس

20

21

حلقة إذاعية حول مؤسسات
التنشئة االجتماعية ودورها
في مكافحة الفساد

•ثروت زيد مدير عام المناهج في وزارة التربية
والتعليم
•عضو دار اإلفتاء الفلسطينية الشيخ محمد سعيد
•أستاذ اإلعالم في جامعة القدس أحمد رفيق عوض

https://www.youtube.com/
watch?v=6JQmW_I2-3w

2017/6/30
الجمعة

22

التعذيب
االسرائيلية

السجون

•تحسين عليان رئيس دائرة الرصد والتوثيق في
مؤسسة الحق
•د .عمر عوض هللا مدير دائرة االمم المتحدة في
وزارة الخارجية
•خضر رصرص المدير التنفيذي لمركز عالج
وتاهيل ضحايا التعذيب

https://www.youtube.
_com/watch?v=42Xf5
bb0qM&t=1s

2017/6/27
الثالثاء

23

حلقة إذاعية حول إدماج
مفاهيم حقوق اإلنسان في
العمل الصحفي

•مسؤول اإلعالم في نقابة الصحفيين عمر نزال
•رئيس قسم اللغة العربية واإلعالم في جامعة بيت لحم
الصحفي د .سعيد عياد
•فتحي صباح مراسل الحياة اللندنية من قطاع غزة

https://www.youtube.com/
watch?v=DAuBL8Bq04o

2017/7/17
االثنين

24

حلقة إذاعية حول اآلليات
اإلقليمية والدولية لحماية
حقوق االنسان الفلسطيني

•مساعد وزير الخارجة للعالقات متعددة االطراف
عمار حجازي
•مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين
•مدير الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار عايد
مرار

https://www.youtube.com/
watch?v=YXDoRfan8OQ

2017/9/16
السبت

25

حلقة إذاعية حول قانون
االلكترونية
الجرائم
ومدى تاثيره على الحقوق
والحريات العامة

في مركز

•المحامي والمستشار الفني والقانوني
مساواة إبراهيم البرغوثي
•المحامي من الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان عمار
جاموس

https://www.youtube.com/
watch?v=K_Gyy6SrRoA

2017/9/23
السبت

26

حلقة إذاعية حول تحليل
تدني مشاركة الشباب في
االنتخابات المحلية

•المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة
•أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت الدكتور
أحمد أبو دية
•أستاذ علم االجتماع في جامعة بيرزيت الدكتور بدر
األعرج

https://www.youtube.com/
watch?v=1er_sJahfTk

2017/10/1
األحد

27

الرقابة على االنتخابات
المحلية ما لها وما عليها

•مدير عام المرصد العالم العربي للديمقراطية
واالنتخابات عارف جفال
•الباحث في قضايا الحكم والسياسة د .جهاد حرب

https://www.youtube.com/
watch?v=EpD134m_9VQ

السبت
2017/10/7

28

مراجعة
االنتخابي
فلسطين

نقدية للنظام
للبلديات في

•مستشار مجلس إدارة إئتالف أمان الدكتور عزمي
الشعيبي
•رئيس المرصد العالم العربي للديمقراطية
واالنتخابات د .طالب عوض
•مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان د .عمار
دويك

https://www.youtube.com/
watch?v=5GSOcoFACJ0

السبت
2017/10/14

29

االنتخابات كآلية من آليات
المشاركة في الشأن العام

•استاذ العلوم السياسية عبد الرحمن الحاج إبراهيم
•مدير عام جمعية المرأة العاملة آمال خريشة
•الباحث الحقوقي من قطاع غزة محسن أبو رمضان

https://www.youtube.com/
watch?v=AQ19FPpAPcM

السبت
2017/10/21

30

النساء في االنتخابات
المحلية الحالية  ،ما العمل
وما البرنامج

•سريدا عبد المحسن مدير طاقم شؤون المرأة
•حنان امسيح مديرة النوع االجتماعي في وزارة
الحكم المحلي
•أيمن عبد المجيد منسق وحدة الوصول في مركز
دراسات التنمية في جامعة بيرزيت

https://www.youtube.com/
watch?v=xVMp6bPPIoU

السبت
2017/10/28

31

رؤية منظمات المجتمع
المدني لمفهوم الرقابة المدنية
على قطاع األمن الفلسطيني

•مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق االنسان
عصام العاروري
•رئيس ديوان المظالم وحقوق اإلنسان في الشرطة
العقيد ردينة بني عودة
•أستاذ القانون في جامعة القدس الدكتور جهاد
الكسواني

https://www.youtube.com/
watch?v=FzzZaaKdE8o

االثنين
2017/10/30

في

21

32

لجنة االنتخابات المركزية
التطوير المستمر لألداء

•المدير التنفيذي للجنة االنتخابات المركزية د .هشام
كحيل
•سهير عابدين مديرة دائرة االجراءات االنتخابية في
لجنة االنتخابات المحلية

https://www.youtube.com/
watch?v=nxkxy3V5uk8

السبت
2017/11/11

33

دور النقابات في الرقابة
المدنية على قطاع األمن
نقابة الصحفيين ونقابة
المحاميين مثاالً

•المحامي داوود الدرعاوي
•السيد عمر نزال مسؤول اإلعالم في نقابة الصحفيين

https://www.youtube.com/
watch?v=gPlKLLgjtSo

السبت
2017/11/25

34

أدوات الرقابة البرلمانية
في النظم السياسية على
المؤسسة األمنية

•الدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة
االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان
•أستاذ القانون في جامعة القدس الدكتور جهاد
الكسواني

https://www.youtube.com/
watch?v=-bgDoSvoFqo

2017/12/26
الثالثاء

22

األنشطة للعام 2017
عنوان التدريب أو النشاط

اليوم

مكانه

التاريخ

الممول

عدد الحضور

الماراثونات
ماراثون المشي « نعم للديمقراطية  ..ال
”للفكر المتطرف

رام هللا/الطيرة

الثالثاء

2017/1/31

EED

ماراثون حقوق اإلنسان

أريحا

األحد

2017/12/10

هيئة األمم المتحدة
لحقوق اإلنسان

ورش العمل
ورشة عمل :لقاءات التمكين

غزة

األربعاء

2017/2/1

 )5( 29ذكور ( )24
إناث

مكتب التعاون
الفرنسي

ورشة عمل حول نشر الديمقراطية والثقافة
المدنية  /آليات مناهضة التطرف

جامعة القدس المفتوحة /
نابلس

الثالثاء

2017/3/7

 )21( 26ذكور ( )5إناث

NED

ورشة عمل مشروع نشر الديمقراطية
والثقافة المدنية /اإلسالم والديمقراطية

الكلية الشرعية/الظاهرية

الخميس

2017/3/16

 11إناث

NED

ورشة عمل مشروع نشر الديمقراطية
والثقافة المدنية

كلية الشريعة  /جامعة
القدس أبو ديس

االحد

2017/3/19

 )44( 75إناث ()32
ذكور

NED

ورشة سهيل خلف /مشروع نشر
الديمقراطية والثقافة المدنية /

جامعة النجاح

الخميس

2017/4/27

 )37( 60اناث ()23
ذكور

NED

ورشة عمل حول الحريات الدينية

كلية الدعوة اإلسالمية/
الظاهرية

االحد

2017/9/17

 13إناث

ned

ورشة عمل حول التسامح

كلية الدعوة اإلسالمية/
الظاهرية

االحد

2017/9/17

 )21( 32إناث ()11
ذكور

ned

ورشة عمل حول النظم الديمقراطية

جمعية
الطفل

ورعاية

السبت

2017/9/23

 )2( 13إناث ( )11ذكور

ned

ورشة عمل حول المواطنة

كلية الدعوة وأصول
الدين/جامعة القدس

االثنين

2017/9/25

 20إناث

ned

ورشة عمل حول حقوق المرأة /سهيل
خلف

جامعة النجاح

االربعاء

2017/9/27

 )37( 55إناث ()18
ذكور

ned

ورشة عمل حول المشاركة السياسية
للنساء

الكلية العصرية الجامعية

األحد

2017/10/29

 )43( 51اناث ( )8
ذكور

ned

تنمية

اللقاءات
لقاء مع رجال اإلصالح والقضاء
العشائري والشرطة

جنين

الخميس

2017/2/23

 )26( 28ذكور ( )2إناث

UNDP

لقاء مع رجال اإلصالح والقضاء
العشائري والشرطة

بيت لحم

األحد

2017/2/26

 )19( 20ذكور ( )1إناث

UNDP

لقاء حول دور اإلعالم في تمكين النساء
من الوصول للعدالة

غزة /رفح

االثنين

2017/5/8

 )16 ( 24اناث ( )8
ذكور

مكتب
الفرنسي

لقاء حول الحوكمة في مؤسسات المجتمع
المدني

الهالل االحمر/رام هللا

الخميس

2017/7/20

 )10( 39اناث ()29
ذكور

األلمان /فريدريش
ناومان

لقاء تطوير الخطة اإلعالمية لنظام
الشكاوى في مجلس الوزراء  /جنين

فندق بوابة الشمال/جنين

الخميس

2017/8/24

 )18( 20اناث ( )2ذكور

جنيف

لقاء تطوير الخطة اإلعالمية لنظام
الشكاوى في مجلس الوزراء  /رام هللا/
لقاء الشباب

السرية/الطيرة

االثنين

2017/8/28

 )11( 20إناث ( )9ذكور

جنيف

لقاء تطوير الخطة اإلعالمية لنظام
الشكاوى في مجلس الوزراء  /رام هللا/
لقاء الصحفيين

فندق الجراند بارك/رام
هللا

الثالثاء

2017/9/12

 )3( 18اناث  15ذكور

جنيف

23

التعاون

لقاء تطوير الخطة اإلعالمية لنظام
الشكاوى في مجلس الوزراء  /رام هللا/
المجتمع المدني

فندق الجراند بارك/رام
هللا

االربعاء

2017/9/13

 )4( 20اناث ( )16ذكور

جنيف

لقاء تطوير الخطة اإلعالمية لنظام
الشكاوى في مجلس الوزراء /الخليل /لقاء
المواطنين

نادي أهلي دورا /الخليل

األحد

2017/9/17

 )10( 23اناث ()13
ذكور

جنيف

اللقاء التشاوري بين المؤسسة األمنية
ومؤسسات المجتمع المدني

فندق الكرمل/رام هللا

االثنين

2017/10/23

 )8( 39إناث ()31ذكور

المنتدى المدني

لقاء حول حملة مناصرة المرأة
ورشة عمل ned

الكلية العصرية /رام هللا

األحد

2017/10/29

الدورات التدريبية
دورة تدريبية حول حقوق االنسان
والمواطنة لمعلمي التربية اإلسالمية

فندق الروكي /رام هللا

ا ال ر بعا ء
-الخميس

2
2017/3/23

-2

 )12( 26إناث ()16
ذكور

NED

دورة تدريبية حول الطرق البديلة لحل
النزاعات

منتجع مراد –بيت لحم

االحد -الثالثاء

4
2017/5/16

-1

 )6( 11اناث (  )5ذكور

مركز جنيف

دورة تدريبية حول مهارات تلقي الشكاوى
ومعالجتها

فندق الروكي/رام هللا

ا ال
-الثالثاء

ثنين

7
2017/7/18

-1

االثنين  )3( 20اناث
( )17ذكور
الثالثاء  )4( 20اناث
( )16ذكور

المنتدى
لتعزيز
الرشيد

دورة تدريبية لرجال االصالح والقضاء
العشائري حول حقوق االنسان

فندق الميرادور/الطيرة

ا ال ثنين /
ا لثال ثا ء /
االربعاء

االثنين 19
الثالثاء22
االربعاء 19

مركز جنيف

دورة تدريبية حول إعداد تحقيقات
استقصائية تتعلق بمكافحة الفساد في قطاع
االمن

قاعة منتدى شارك/الطيرة

االثنين/الثالثاء

2017/8/9-7

1
2017/8/22

-2

المدني
الحكم

االثنين  )28( 34اناث
( )6ذكور
الثالثاء ( )28( )32اناث
( )4ذكور

المنتدى
لتعزيز
الرشيد

دورة تدريبية حول مدى استجابة نظام
الشكاوى في المؤسسة االمنية للنوع
االجتماعي

فندق الكرمل /رام هللا

االثنين
الثالثاء

االثنين  )19( 21اناث
( )2ذكور
الثالثاء )19( 21اناث
( )2ذكور

المنتدى المدني

دورة تدريبية حول تحليل المضمون للقوائم
االنتخابية وتنظيم جلسات االستماع

فندق الجراند بارك/رام
هللا

االثنين
الثالثاء
االربعاء

االثنين( )28اناث( )22
ذكور()6
الثالثاء ()24اناث()19
ذكور()5
األربعاء()25اناث()20
ذكور()5
األربعاء المؤسسات ()19
ذكور()13اناث()6

االنتخابات
االتحاد االوروبي

الدورة التدريبية لمعلمي التربية االسالمية
حول الديمقراطية والتسامح والفكر الناقد
وحرية الرأي والتعبير

فندق الروكي/رام هللا

االربعاء

(  )2 1ا نا ث ( )1 1
ذكور()10

ned

2017/12/6

المدني
الحكم

األيام الدراسية
التعاون

يوم دراسي حول آليات ومعيقات وصول
النساء للعدالة

غزة

االحد

2017/3/26

 22اناث

مكتب
الفرنسي

اليوم الدراسي حول تعزيز النزاهة في
عمل الهيئات المحلية

الهالل األحمر/البيرة

االربعاء

2017/10/18

 )7( 28اناث ( )21ذكور

فريدريش ناومان

الندوات
ندوة حول الشفافية في التمويل السياسي
للحمالت االنتخابية

الهالل األحمر /رام هللا

الثالثاء

2017/4/11

 )12( 47إناث ()35
ذكور

األلمان /فريدريش
ناومان

ندوة قانونية حول قرار بقانون الجرائم
اإللكترونية

الكلية العصرية الجامعية/
رام هللا

الثالثاء

2017/10/3

 )26( 62اناث ()36
ذكور

undp

24

ندوة قانونية حول قرار بقانون الجرائم
اإللكترونية

جامعة القدس

األحد

2017/11/5

 )57( 117إناث ()60
ذكور

سواسية

الجلسات الحوارية
الجلسة الحوارية لتقييم عملية الرقابة على
االنتخابات المحلية

فندق الكرمل/رام هللا

االثنين

2017/10/30

 )2( 16اناث ()14
ذكور

االنتخابات-
االتحاد االوروبي

جلسة حوارية حول دور وسائل االعالم
واالعالميون في تعزيز النزاهة الشفافية
ومكافحة الفساد

الهالل األحمر الفلسطيني
/رام هللا

االثنين

2017-11-13

()39اناث()14
ذكور()25

فريدريش ناومان

المعارض
المعرض الفني حول محاربة الفساد “
فلسطين بعيون الشباب وطن بال فساد” /
رام هللا

فندق الكرمل /رام هللا

األربعاء

2017-11-22

()215اناث()110
ذكور()105

فريدريش ناومان

المعرض الفني حول محاربة الفساد
“بعيون الشباب وطن بال فساد “ /طولكرم

طول كرم /جامعة
الخضوري

االحد

2017-11-26

()119اناث()86
ذكور()113

فريدريش ناومان

المعرض الفني حول محاربة الفساد “
فلسطين بعيون الشباب وطن بال فساد” /
جامعة القدس

أبو ديس /جامعة القدس

السبت

2017-12-2

()153اناث()80
ذكور()73

فريدريش ناومان

25

أخبار شمس في اإلعالم 2017
الصحيفة

الصفحة

اليوم

تاريخ النشر

الرقم

عنوان الخبر

.1

رام هللا :اختتام دورة حول اعداد خطط للسلم األهلي
للمحافظات

األيام

5

االحد

2017-1-1

.2

“شمس” يختتم دورة حول السلم األهلي

القدس

9

االثنين

2017-1-2

.3

مركز “شمس” يختتم دورة تدريبية حول إعداد خطط
السلم األهلي للمحافظات

وكالة معا

االنترنت

االثنين

2017-1-2

.4

مركز شمس يدين إصدار محكمة حماس الحكم باإلعدام
على المواطنين اثنين

شبكة امد
اإلخبارية

االنترنت

األربعاء

2017-1-11

.5

مركز “شمس” يدين إصدار محكمة بداية غزة الحكم
باإلعدام على المواطنين اثنين

دنيا الوطن

االنترنت

األربعاء

2017-1-11

.6

محافظ طولكرم يستقبل وفداً من مركز شمس

وكالة معا

االنترنت

الخميس

2017-1-12

.7

مركز “شمس” ينظم ندوة حوارية بعنوان :معا ً من اجل
وصول النساء للعدالة

القدس

3

االثنين

2017-1-16

.8

مركز “شمس” يستنكر إصدار محكمة بداية غزة ودير
البلح حكمين باإلعدام

الحدث

االنترنت

األربعاء

2017-1-25

.9

دعوة عامة للمشاركة في ماراثون مشي

القدس

4

الثالثاء

2017-1-31

.10

مركز “شمس” يرحب بقرار الحكومة إجراء االنتخابات
المحلية

الكرامة برس

االنترنت

الثالثاء

2017-1-31

.11

ماراثون مشي في رام هللا لنبذ التطرف

وطن لألنباء

االنترنت

الثالثاء

2017-1-31

.12

ماراثون المشي في رام هللا لنبذ التطرف

أجيال

االنترنت

الثالثاء

2017-1-31

13.

مركز “شمس” ينظم ماراثونا تحت شعار نحو تعزيز
الفكر والحوار الديمقراطي

القدس

4

األربعاء

2017-2-1

14.

غنام تشارك في “ماراثون” لتعزيز الفكر والحوار
الديمقراطي

دنيا الوطن

االنترنت

األربعاء

2017-2-1

15.

مركز شمس ينظم جلسة نقاش حول آليات ومعيقات
وصول للنساء للعدالة

شبكة نوى

االنترنت

األربعاء

2017-2-1

16.

مركز شمس ينظم جلسة نقاش حول آليات ومعيقات
وصول للنساء للعدالة

نداء الوطن

االنترنت

األربعاء

2017-2-1

17.

مركز شمس ينظم جلسة نقاش حول آليات ومعيقات
وصول للنساء للعدالة

البيادر السياسي

االنترنت

األربعاء

2017-2-1

18.

مركز شمس ينظم جلسة نقاش حول آليات ومعيقات
وصول للنساء للعدالة

معا

االنترنت

الخميس

2017-2-2

19.

جلسة نقاش حول آليات ومعيقات وصول النساء للعدالة

دنيا الوطن

االنترنت

الخميس

2017-2-2

20.

بمشاركة محافظة رام هللا والبيرة د .ليلى غنام :فريق
المسارات يشارك بمارثون مركز شمس

القدس

20

الخميس

2017-2-2

21.

مركز شمس ينظم جلسة نقاش حول آليات ومعيقات
وصول للنساء للعدالة

صحيفة المشرق

االنترنت

الجمعة

2017-2-3   

22.

خالل جلسة نقاش نظمها مركز شمس في غزة التوصية
بمواءمة التشريعات مع المعاهدات الدولة لوصول النساء
الى العدالة

األيام

6

السبت

2017-2-4

23.

مركز شمس ينظم مارثوان للمشي في رام هللا

بانت

األربعاء

2017-2-8

24.

مركز شمس ينظم جلسة نقاش حول اليات ومعيقات
وصول النساء للعدالة

القدس

9

االحد

2017-2-5

25.

“شمس” عضواً في هيئة االئتالف اإلقليمي لمنظمات
المجتمع المدني

دنيا الوطن

االنترنت

األربعاء

2017-2-15

26

االنترنت

الرقم

عنوان الخبر

الصحيفة

الصفحة

اليوم

تاريخ النشر

امد

االنترنت

األربعاء

2017-2-15

االنترنت

األربعاء

2017-2-15

الخميس

2017-2-16

2017-2-23

26.

اختيار مركز “شمس” عضواً في الهيئة التأسيسية
لالئتالف اإلقليمي لمنظمات المجتمع المدني لمكافحة
التطرف والكراهية

27.

مركز “شمس” عضواً إقليميا لمنظمات المجتمع المدني
لمكافحة التطرف والكراهية

الفيصل

28.

اختيار مركز “شمس” عضواً في الهيئة التأسيسية
لالئتالف اإلقليمي لمنظمات المجتمع المدني لمكافحة
التطرف والكراهية

القدس

4

29.

مركز شمس ينظم لقاء حول حماية حقوق اإلنسان
والتماسك االجتماعي

الحدث

االنترنت

الخميس

30.

“شمس” ينظم لقاء حول حماية حقوق اإلنسان والتماسك
االجتماعي

وكالة معا

االنترنت

الخميس

2017-2-23

31.

مركز شمس ينظم لقاء تمهيدا حول حماية حقوق االنسان
والتماسك االجتماعي

شبكة فلسطين
اإلخبارية

االنترنت

الخميس

2017-2-23

32.

اخبار فلسطين جنين :مركز شمس ينظم لقاء تمهيدا حول
حماية حقوق اإلنسان والتماسك االجتماعي Palestine

رام هللا مكس

االنترنت

الخميس

2017-2-23

33.

مشاركون يوصون بحماية حقوق اإلنسان والتماسك
االجتماعي ومحاربة الخارجين عن القانون

بوابة جنين

االنترنت

الخميس

2017-2-23

34.

جنين :ورشة تطالب بحماية حقوق اإلنسان والتماسك
االجتماعي

وكالة سوا

االنترنت

الخميس

2017-2-23

35.

مركز شمس ينظم لقاء تمهيدا حول حماية حقوق االنسان
والتماسك االجتماعي

القدس

9

الجمعة

2017-2-24

36.

الشرطة ومركز شمس ينظمان ندوة حول دور رجال
االصالح في الحفاظ على االمن في بيت لحم

الشرطة
الفلسطينية

االنترنت

االحد

2017-2-26

37

“شمس” يشارك باعمال لجنة حقوق االنسان في الجامعة
العربية

األيام

4

األربعاء

2017/3/1

38

“شمس” يشارك في أعمال اللجنة الدائمة لحقوق اإلنسان
بجامعة الدول العربية

فينيق نيوز

االنترنت

الخميس

2017/3/2

39

مركز “شمس” يشارك في اعمال اللجنة العربية الدائمة
لحقوق االنسان.

القدس

4

االحد

2017/3/5

40

“شمس” ينظم ورشة عمل حول اليات مناهضة التطرف
في جامعة القدس المفتوحة

القدس

6

الجمعة

2017/3/17

41

نابلس  :مركز ″شمس ″ينظم ورشة حول اليات مناهضة
التطرف

االيام

4

الجمعة

2017/3/17

42

مركز “شمس” ينظم ورشة عمل حول آليات مناهضة
التطرف

دنيا الوطن

االنترنت

2017/3/19

43

مركز “شمس” يختتم دورة لمعلمي التربية االسالمية
حول حقوق االنسان والمواطنة

االيام

10

االثنين

2017/3/27

44

شمس يختتم دورة تدريبية حول حقوق االنسان والمواطنة
لمعلمي التربية االسالمية

القدس

9

االثنين

2017/3/27

45

مركز ” شمس ″يختتم دورة تدريبية حول حقوق اإلنسان

دنيا الوطن

االنترنت

االثنين

2017/3/27

46

مركز ” شمس ″يختتم دورة تدريبية حول حقوق اإلنسان
والمواطنة لمعلمي ومعلمات التربية اإلسالمية

أمد لإلعالم

االنترنت

االثنين

2017/3/27

47

مركز “شمس” يرحب بتقرير لجنة التحقيق بأحداث
مجمع المحاكم ويطالب بتنفيذ توصياتها

وكالة سوا

االنترنت

االربعاء

2017/3/29

48

مركز “شمس” يرحب بتقرير لجنة التحقيق بأحداث
مجمع المحاكم ويطالب بتنفيذ توصياتها

أمد لإلعالم

االنترنت

األربعاء

2017/3/29

27

الصحيفة

الصفحة

اليوم

تاريخ النشر

الرقم

عنوان الخبر

49

مركز “شمس” يرحب بتقرير لجنة التحقيق بأحداث
مجمع المحاكم ويطال بتنفيذ توصياتها

القدس

8

الجمعة

2017/3/31

50

مركز شمس ينظم لقاء حول النساء والعدالة في جباليا

القدس

7

االثنين

2017/4/3

51

” شمس ” يدعو الشباب للمشاركة في االنتخابات المحلية

القدس

4

الجمعة

2017/4/7

52

” شمس ” يعقد ندوة حول الشفافية في تمويل الحمالت
االنتخابية

القدس

10

الجمعة

2017/4/14

53

نظمها مركز شمس رام هللا – ندوة توصي بإنشاء
دائرة خاصة في لجنة االنتخابات لمتابعة تنظيم وتمويل
الحمالت االنتخابية

االيام

6

الجمعة

2017/4/14

54

تنظم ندوة حول الشفافية في التمويل السياسي للحمالت
االنتخابية

شبكة راية
اإلعالمية

االنترنت

السبت

2017/4/15

55

مركز “شمس” ينظم ندوة حول الشفافية في التمويل
السياسي للحمالت االنتخابية

أمد لإلعالم

االنترنت

السبت

2017/4/15

56

مركز شمس ينظم ندوة حول الشفافية في التمويل السياسي
للحمالت االنتخابية

وكالة قدس لألنباء

االنترنت

السبت

2017/4/15

57

مركز “شمس” ينظم ندوة حول الشفافية في التمويل
السياسي للحمالت االنتخابية

وكالة سوا

االنترنت

السبت

2017/4/15

58

” شمس ” ينظم ندوة حول الشفافية في التمويل السياسي
للحمالت االنتخابية

الحياة الجديدة

5

األحد

2017/4/16

59

مركز “شمس” ينظم ندوة “الشفافية في التمويل السياسي
للحمالت االنتخابية”

دنيا الوطن

االنترنت

األحد

2017/4/16

60

مركز “شمس” ينظم ندوة حول الشفافية في التمويل
السياسي للحمالت االنتخابية

صحيفة الحدث

االنترنت

االثنين

2017/4/17

61

“شمس” يعقد لقاء في رفح حول دور اإلعالم في تمكين
النساء من الوصول إلى العدالة

القدس

4

االثنين

2017/5/15

62

مركز “شمس” يستنكر إعدام ثالث مواطنين خالل
أسبوع من محاكمتهم

دنيا الوطن

االنترنت

االثنين

2017/5/29

63

“مركز شمس” يعقد دورة تدريبية حول تعزيز السلم
األهلي والتماسك االجتماعي

القدس

10

الخميس

2017/6/1

64

بيت لحم“ :شمس” ينظم دورة حول السلم األهلي
والتماسك االجتماعي

االيام

8

الخميس

2017/6/1

65

مركز “شمس” ينظم دورة حول تعزيز السلم األهلي
والتماسك االجتماعي

دنيا الوطن

االنترنت

السبت

2017/6/10

66

مركز شمس :التعذيب جريمة ال تسقط بالتقادم

دنيا الوطن

االنترنت

األربعاء

2017/6/28

67

مركز “شمس” :تعذيب األسرى جريمة ال تسقط بالتقادم

األيام

3

الخميس

2017/6/29

68

مركز “شمس” :اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم
التي تشرع تعذيب األسرى

القدس

7

الجمعة

2017/6/30

69

مركز″شمس″يدين تأييد المحكمة العسكرية أحكام اعدام
بغزة

دنيا الوطن

االنترنت

السبت

2017/7/15

70

اختتام دورة تدريبية حول مهارات تلقي الشكاوى
ومعالجتها في المؤسسة االمنية

فتح ميديا

االنترنت

السبت

2017/7/22

71

اختتام دورة تدريبية حول مهارات تلقي الشكاوى
ومعالجتها في المؤسسة االمنية

وفا

االنترنت

السبت

2017/7/22

72

رام هللا :اختتام دورة حول مهارات تلقي الشكاوى
ومعالجتها في المؤسسة األمنية

األيام

11

األحد

2017/7/23

28

عنوان الخبر

الرقم

الصحيفة

الصفحة

اليوم

تاريخ النشر

الحياة الجديدة

10

األحد

2017/7/23

القدس

10

األحد

2017/7/23

االنترنت

االثنين

2017/7/24

االثنين

2017/7/24
2017/7/25

73

رام هللا :اختتام دورة حول تلقي الشكاوى ومعالجتها في
المؤسسة األمنية

74

اختتام دورة تدريبية حول مهارات تلقي الشكاوى
ومعالجتها في المؤسسة األمنية

75

مركز″شمس ″ينظم لقاء حول الحوكمة في مؤسسات
المجتمع المدني

دنيا الوطن

76

مركز″شمس ″ينظم لقاء حول الحوكمة في مؤسسات
المجتمع المدني

سما اإلخبارية

االنترنت

77

مركز “شمس” ينظم لقاءاً حول الحوكمة في مؤسسات
المجتمع المدني

صحيفة الحدث

االنترنت

الثالثاء

78

لقاء لمركز “شمس” حول الحوكمة

القدس

19

الثالثاء

2017/7/25

79

“شمس” ينظم لقاء حول الحوكمة في مؤسسات المجتمع
المدني

الحياة الجديدة

11

الثالثاء

2017/7/25

80

مركز “شمس” ينظم ورشة عمل حول حل النزاعات
بالطرق البديلة

األيام

7

الجمعة

2017/8/18

81

مركز “شمس ″ينظم دورة تدريبية حول ” حقوق اإلنسان
وحل النزاعات بالطرق البديلة

القدس

5

الجمعة

2017/8/18

82

مركز “شمس” ينظم دورة تدريبية لرجال اإلصالح
والعشائر

دنيا الوطن

االنترنت

األحد

2017/8/20

83

مركز “شمس” يدين الحكم باإلعدام بحق ثالثة مواطنين

دنيا الوطن

االنترنت

األربعاء

2017/9/27

84

“شمس” و  UNDPيوقعان اتفاقية مشروع الرقابة
المدنية على قطاع األمن

القدس

5

الخميس

2017/9/28

85

مركز “شمس” يعقد ورشة عمل حول الحريات الدينية
لطلبة الشريعة

وكالة سوا
اإلخبارية

االنترنت

السبت

2017/9/30

86

مركز “شمس” يعقد ورشة عمل حول الحريات الدينية
لطلبة الشريعة

دنيا الوطن

االنترنت

السبت

2017/9/30

87

مركز “شمس ″يعقد ورشة عمل حول ” الحريات
الدينية” لطلبة الشريعة

صحيفة القدس

6

االحد

2017/10/1

88

مركز شمس ينظم ورشة حول الحريات الدينية

صحيفة االيام

12

االحد

2017/10/1

89

ندوة في “العصرية الجامعية” تناقش قانون الجرائم
االلكترونية

دنيا الوطن

االنترنت

األربعاء

2017/10/4

90

ندوة في “العصرية الجامعية” تناقش قانون الجرائم
االلكترونية

صحيفة الحياة
الجديدة

7

الخميس

2017/10/5

91

ندوة في ” العصرية الجامعية” تناقش قانون الجرائم
اإللكترونية

صحيفة القدس

10

الخميس

2017/10/5

92

مركز “شمس” ينظم ندوة حول الجرائم اإللكترونية

صحيفة القدس

9

األحد

2017/10/8

93

رام هللا :ندوة حول قانون الجرائم اإللكترونية في
’العصرية’

موقع بانيت

االنترنت

األحد

2017/10/8

94

مركز “شمس” :ليس هناك أي رابط بين هيبة الدولة
واإلعدام

صحيفة القدس

12

الثالثاء

2017/10/10

95

مركز ” شمس ” ينظم ندوة قانونية حول قرار بقانون
الجرائم االلكترونية

وكالة سما
اإلخبارية

االنترنت

األربعاء

2017/10/11

96

نظمه مركز “شمس”

صحيفة األيام

11

األحد

2017/10/22

رام هللا :يوم دراسي يناقش نظام النزاهة في عمل الهيئات
المحلية

29

الصحيفة

الصفحة

اليوم

تاريخ النشر

الرقم

عنوان الخبر

97

“شمس” ينظم يوما ً دراسيا ً حول نظام النزاهة في عمل
الهيئات المحلية

صحيفة القدس

7

األحد

2017/10/22

98

مركز شمس ينظم يوما ً دراسيا ً حول نظام النزاهة بعمل
الهيئات المحلية

دنيا الوطن

االنترنت

األحد

2017/10/22

99

مركز “شمس” ينظم يوما ً دراسيا ً حول نظام النزاهة في
عمل الهيئات المحلية

وكالة سما
اإلخبارية

االنترنت

األحد

2017/10/22

100

المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع واألمن
ومركز شمس يعقدان لقا ًء تشاوريا ً حول نظام الشكاوى

وكالة وطن
لألنباء

االنترنت

االثنين

2017/10/23

101

نظمه المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع
األمن
لقاء تشاوري بين المؤسسة األمنية ومؤسسات المجتمع
المدني

صحيفة القدس

4

األحد

2017/10/29

102

رام هللا :لقاء يناقش آلية تعامل المؤسسة األمنية مع
الشكاوى

صحيفة األيام

7

األحد

2017/10/29

103

مركز شمس ينظم جلسة استماع لبلدية رام هللا

شبكة أجيال
اإلذاعية

االنترنت

األربعاء

2017/11/8

104

“شمس” يؤسس لمرحلة من إعالم المساءلة المجتمعية

صحيفة القدس

ص7

السبت

2017/11/11

105

خبراء وصحفيون  :بعض القوانين والرقابة الذاتية أبرز
التحديات التي تواجه تمكين الصحفي في مكافحة الفساد

وطن لألنباء

االنترنت

االثنين

2017/11/13

106

ورشة عمل حول دور اإلعالم في تعزيز قيم النزاهة
ومكافحة الفساد في البيرة

صحيفة الحياة
الجديدة

ص5

الثالثاء

2017/11/14

107

خالل ندوة عقدها مركز “شمس″الدعوة إلى تعزيز
العالقة بين الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني

صحيفة القدس

ص9

الخميس

2017/11/16

108

خالل ندوة نظمها مركز “شمس” دعوة المؤسسات
اإلعالمية إلنعاش الصحافة االستقصائية لتعزيز قيم
النزاهة ومكافحة الفساد

صحيفة األيام

ص5

الخميس

2017/11/16

109

الدعوة إلى تعزيز العالقة بين الصحفيين ومؤسسات
المجتمع المدني

دنيا الوطن

االنترنت

الخميس

2017/11/16

110

خالل ندوة لمركز “شمس” ..الدعوة إلى تعزيز العالقة
بين الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني

وطن لالنباء

االنترنت

الخميس

2017/11/16

111

“شمس” ينظم جلسة حوارية لتقييم عملية الرقابة على
انتخابات الهيئات المحلية

صحيفة القدس

ص4

االثنين

2017/11/20

112

مركز “شمس” ينظم ورشة لتقييم الرقابة على االنتخابات
المحلية

صحيفة األيام

ص9

االثنين

2017/11/20

113

مركز شمس ينظم جلسة حوارية لتقييم عملية الرقابة على
انتخابات الهيئات المحلية

النجاح اإلخباري

اإلنترنت

االثنين

2017/11/20

114

مركز شمس ينظم جلسة حوارية لتقييم عملية الرقابة على
انتخابات الهيئات المحلية

دنيا الوطن

اإلنترنت

االثنين

2017/11/20

115

مركز شمس ينظم جلسة حوارية لتقييم عملية الرقابة على
انتخابات الهيئات المحلية

البوابة اإلعالمية
للمنظمات األهلية
الفلسطينية

االنترنت

الثالثاء

2017/11/21

116

رام هللا 120 :لوحة فنية في معرض (فلسطين بعيون
الشباب ..وطن بال فساد)

وفا

اإلنترنت

األربعاء

2017/11/22

117

رام هللا 120 :لوحة فنية في معرض (وطن بال فساد)

وطن لالنباء

االنترنت

األربعاء

2017/11/22

118

“شمس” و “فريدريش ناومان” تطلقان معرض رسم
بعنوان “فلسطين بعيون الشباب..وطن بال فساد” برام هللا

شبكة راية
اإلعالمية

االنترنت

األربعاء

2017/11/22

119

افتتحاح معرض وطن بال فساد

صحيفة القدس

ص9

الخميس

2017/11/23

30

الصحيفة

الصفحة

اليوم

تاريخ النشر

الرقم

عنوان الخبر

120

مركز شمس وجامعة خضوري تنظمان معرضا ً فنيا ً
بعنوان:فلسطين بعيون الشباب وطن بال فساد

شبكة فلسطين
اإلخبارية

االنترنت

األحد

2017/11/26

121

معرض صور ولوحات فنية بعنوان فلسطين بعيون
الشباب وطن بال فساد في جامعة خضوري

تلفزيون كل الناس

االنترنت

األحد

2017/11/26

122

جامعة خضوري تحتضن معرض ” فلسطين بعيون
الشباب وطن بال فساد”

وكالة معا ً

االنترنت

األحد

2017/11/26

123

مركز شمس وجامعة خضوري تنظمان معرضا ً فنيا ً
بعنوان:فلسطين بعيون الشباب وطن بال فساد

شبكة الحرية
اإلعالمية

اإلنترنت

األحد

2017/11/26

124

“شمس” و جامعة خضوري تنظمان معرضا ً بعنوان:
فلسطين بعيون الشباب وطن بال فساد

صحيفة الحياة
الجديدة

ص 13

االثنين

2017/11/27

125

افتتاح معرض فني في “خضوري” حول مكافحة الفساد

صحيفة األيام

ص9

االثنين

2017/11/27

126

تكريم المشاركين بمسابقة “مكافحة الفساد في عيون طلبة
المدارس”

صحيفة األيام

ص7

االثنين

2017/11/27

127

تكريم المشاركين بمسابقة “مكافحة الفساد في عيون طلبة
المدارس”

صحيفة القدس

ص7

االثنين

2017/11/27

128

مركز “شمس” ينظم ندوة قانونية حول قرار بقانون
الجرائم االلكترونية

دنيا الوطن

اإلنترنت

الخميس

2017/11/30

129

مركز ” شمس ” ينظم ندوة قانونية حول قرار بقانون
الجرائم االلكترونية

سما اإلخبارية

االنترنت

الخميس

2017/11/30

130

مركز “شمس” ينظم ورشة لمناقشة قانون الجرائم
اإللكترونية

صحيفة األيام

ص7

الخميس

2017/11/30

131

“شمس ″ينظم ندوة قانونية حول ” قرار بقانون الجرائم
اإللكترونية”

صحيفة القدس

ص3

الخميس

2017/11/30

132

افتتاح معرض”فلسطين بعيون الشباب وطن بال فساد”
في جامعة القدس

جامعة القدس

االنترنت
ٕ

االٔحد

2017/12/3

133

مركز شمس والرابطة المغربية :نقل السفارة لن يغير
حقا ٔيق التاريخ

دنيا الوطن

االنترنت
ٕ

الجمعة

2017/12/8

134

ينشي التزاما ً
“شمس” :قرار ترامب لن يخلق حقا ً ولن
ٔ

دنيا الوطن

االنترنت
ٕ

السبت

2017/12/9

135

مركز “ شمس” والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق
يوكدان أن قرار ترامب
ٕ
االنسان ٔ

وكالة قدس نت
لالٔنباء

االنترنت
ٕ

السبت

2017/12/9

136

في بيان مشترك :مركز “شمس” والرابطة المغربية
يوكدان أن قرار ترامب نقل السفارة لن يغير من حقا ٔيق
ٔ
التاريخ والجغرافيا

القدس

5

االٔحد

2017/12/10

137

مركز شمس يختتم معرض “فلسطين بعيون الشباب وطن
بال فساد”

دنيا الوطن

االنترنت
ٕ

الخميس

2017/10/14

138

مركز شمس يختتم المعرض الفني “فلسطين بعيون
الشباب وطن بال فساد”

القدس

4

الخميس

2017/10/14

139

مركز “شمس” يختتم المعرض الفني “ فلسطين بعيون
الشباب  ..وطن بال فساد”

وكالة سما
االخبارية
ٕ

االنترنت
ٕ

الخميس

2017/12/14

140

االعالن العالمي لحقوق
ماراثون بأريحا في ذكرى ٕ
االنسان
ٕ

القدس

22

االثنين
ٕ

2017/12/18

141

مركز شمس ينظم مارثونا حقوقيا لتسليط الضوء على
االسرا ٔييلة بحق شعبنا
االنتهاكات ٕ

وكالة سما
االخبارية
ٕ

االنترنت
ٕ

االثنين
ٕ

2017/12/18

142

‘شمس‘ رام هللا‘ :تنظيم ماراثون لتسليط الضوء على
االسرا ٔييلة‘
االنتهاكات ٕ

موقع بانيت

االنترنت
ٕ

االثنين
ٕ

2017/12/18

143

مركز حقوقي ّ
يحذر من مشروع قانون ٕاسرا ٔييلي ٕالعدام
المقاومين الفلسطينيين

االخباري
النجاح ٕ

االنترنت
ٕ

الثالثاء

2017/12/19

31

الرقم

عنوان الخبر

الصحيفة

الصفحة

اليوم

تاريخ النشر

144

مركز حقوقى فلسطينى ّ
يحذر من مشروع قانون ٕاسرا ٔييلى
ٕالعدام المقاومين

اليوم السابع

االنترنت
ٕ

الثالثاء

2017/12/19

145

مركز حقوقي ّ
يحذر من مشروع قانون ٕالعدام المقاومين
الفلسطينيين

فلسطين ا ٓ
الن

االنترنت
ٕ

الثالثاء

2017/12/19

146

االسرا ٔييلي
االعدام ٕ
مركز حقوقي يحذر من مشروع قانون ٕ

القدس

4

االٔربعاء

2017/12/20

147

مركز حقوقي يحذر من مشروع قانون ٕاسرا ٔييلي ٕالعدام
المقاومين الفلسطينيين

االٔيام

4

االٔربعاء

2017/12/20

148

مركز شمس يحذر من نية اسرا ٔييل تقديم مشروع قانون
ٕالعدام المقاومين

دنيا الوطن

االنترنت
ٕ

االٔربعاء

2017/12/20

149

االسالمية
مركز شمس يختتم دورة تدريبية لمعلمي التربية ٕ
االنسان والديمقراطية
حول حقوق ٕ

القدس

8

االٔحد

2017/12/24

150

االسالمية حول
مركز شمس يختتم دورة لمعلمي التربية ٕ
االنسان والديمقراطية
حقوق ٕ

االٔيام

5

االٔحد

2017/12/24

151

مركز “شمس” يختتم دورة تدريبية لمعلمي التربية
االنسان والديمقراطية
االسالمية حول حقوق ٕ
ٕ

شبكة فلسطين
االخبارية
ٕ

االنترنت
ٕ

االٔحد

2017/12/24

152

“شمس” :االنضمام لالتفاقيات والمعاهدات الدولية تتويج
لنضال الشعب الفلسطيني

صحيفة االٔيام

5

االٔحد

2017/12/31

153

مركز “شمس” يرحب بانضمام فلسطين ٕالى  22اتفاقية
ومعاهدة دولية

وكالة معا ً
االخبارية
ٕ

االنترنت
ٕ

االٔحد

2017/12/31

154

“مركز شمس” يرحب بانضمام فلسطين ٕالى  22اتفاقية
ومعاهدة دولية

وكالة سما
االخبارية
ٕ

االنترنت
ٕ

االٔحد

2017/12/31

155

مركز “شمس”  :يرحب بانضمام فلسطين ٕالى  22اتفاقية
ومعاهدة دولية

وكالة وطن
لالٔنباء

االنترنت
ٕ

االٔحد

2017/12/31

32

مشاركات مركز “ شمس “ في اللقاءات اإلعالمية خالل العام 2017
الرقم

الموضوع

المؤسسة اإلعالمية

التاريخ

.1

قناة القدس

حول تقرير  Human Rights watchوتحريض المسؤولين االسرائليين لقتل الفلسطينيين

2017/1/2

.2

قناة العالم

حول دعوة إسرائيل لضم مناطق ج في الضفة الغربية

2017/1/3

.3

قناة فلسطين اليوم

حول تقرير  Human Rights watchوتحريض المسؤولين االسرائليين لقتل الفلسطينيين

2017/1/3

.4

إذاعة فلسطين

حول الدورة التدريبية الخاصة بتدريب طواقم المحافظات على إعداد خطط إستراتيجية للسلم
األهلي

2017/1/4

.5

قناة المسيرة

حول هدم بيوت الفلسطينيين واالستيطان في القدس

2017/1/13

.6

إذاعة أجيال

حول اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني

2017/1/14

.7

تلفزيون فلسطين

حول قتل النساء

2017/1/16

.8

تلفزيون وطن

حول قتل النساء

2017/1/16

.9

صحيفة الحياة

حول قتل النساء

2017/1/16

.10

قناة الشارقة

حول سياسة هدم البيوت في الضفة الغربية

2017/1/18

.11

قناة العالم

حول تهديد حكومة االحتالل بضم الضفة الغربية

2017/1/19

.12

قناة العالم

حول هدم البيوت في النقب والتصعيد اإلسرائيلي

2017/1/25

13.

قناة الكويت

التصعيد اإلسرائيلي قتل ،اعتقاالت

2017/1/26

14.

قناة الكويت

حول استشهاد المواطن محمد أبو خليفة من مخيم جنين

2017/1/29

15.

قناة الشارقة

حول سياسة التصعيد واالعتقاالت التي تقوم بها قوات االحتالل بحق أبناء شعبنا

2017/1/29

16.

تلفزيون فلسطين

حول الهدف من تنظيم مارثون المشي  :الفكر الديمقراطي في مواجهة الفكر المتطرف

2017/1/31

17.

تلفزيون وطن

حول الهدف من تنظيم مارثون المشي  :الفكر الديمقراطي في مواجهة الفكر المتطرف

2017/1/31

18.

راديو نساء F.M

حول أسباب ودوافع التطرف عند الشباب

2017/2/1

19.

جريدة االتحاد
اإلماراتية

حول واقع حقوق اإلنسان في فلسطين

2017/2/6

20.

جريدة الخليج
اإلماراتية

حول أسباب التطرف في العالم العربي

2017/2/6

21.

راديو فلسطين

حول الهدف من وراء تنظيم مارثون المشي الخاص بمناهضة التطرف

2017/2/9

22.

قناة المسيرة

حول إرجاء الكشف في األمم المتحدة عن الشركات العاملة في المستوطنات

2017/2/12

23.

Press T.V

حول مصادرة قوات االحتالل لمئات الدونمات في بيتونيا

2017/2/12

24.

راديو األقصى

حول استشهاد الشاب محمد الجالد في مستشفيات االحتالل

2017/2/12

25.

قناة القدس

حول مشاركة خبراء علم نفس في التحقيق مع األطفال الفلسطينيين في سجون االحتالل

2017/2/14

26.

فضائية النجاح

حول إصدار المحكمة العسكرية بغزة  3أحكام باإلعدام ،وتأيدها لــ  3أحكام سابقة باإلعدام

2017/2/19

27.

قناة العالم

حول مؤتمر دعم االنتفاضة في طهران

2017/2/21

28.

قناة فلسطين اليوم

حول الحكم على قتل الشهيد محي الشريف ب  18شهراً

2017/2/21

29.

Press T.V

حول الحكم على قتل الشهيد محي الشريف ب  18شهراً

2017/2/21

30.

فضائية معا

حول اختيار مركز «شمس» عضواً في الهيئة التأسيسية لالئتالف اإلقليمي لمنظمات المجتمع
المدني لمكافحة التطرف والكراهية

2017/2/27

31.

تلفزيون العربي

حول تقرير مراقب الدولة في دولة االحتالل تقر الحرب على غزة 2014

2017/3/1

32.

فضائية النجاح

حول إصدار المحكمة بداية دير البلح حكم باإلعدام على مواطن

2017/3/2

33.

راديو فلسطين

حول عقد مركز “شمس”  ،لقاء مع المجلس العشائري وشرطة المحافظة.

2017/3/3

33

34.

قناة رؤيا

تعقيب على إغالق قوات االحتالل لألراضي الفلسطينية بمناسبة عيد المساخر

2017/3/11

35.

قناة البحرين

حول سياسة هدم البيوت في القدس

2017/3/13

36.

راديو علم

حول قمع الصحفيين والمتظاهرين المحتجين على محاكمة الشهيد باسل األعرج األحد
. 2017/3/12

2017/3/15

37

التلفزيون السعودي

حول التصعيد اإلسرائيلي

2017/3/16

38

قناة الشارقة

حول التصعيد اإلسرائيلي

2017/3/17

39

قناة الكويت

احتجاز جثامين الشهداء

2017/3/18

40

قناة الكويت االنجليزية

حول التصعيد اإلسرائيلي

2017/3/18

41

قناة المسيرة

حول سحب األمين العام لألمم المتحدة تقرير األسكوا

2017/3/18

42

راديو أجيال

حول السلم األهلي والتطرف في المجتمع الفلسطيني

2017/3/18

43

راديو الخليل

حول الحكم باإلعدام على اثنين من المواطنين في قطاع غزة من قبل المحكمة العسكرية

2017/3/19

44

إذاعة أجيال

حول الحكم باإلعدام على اثنين من المواطنين في قطاع غزة من قبل المحكمة العسكرية

2017/3/19

45

فضائية النجاح

حول الحكم باإلعدام على اثنين من المواطنين في قطاع غزة من قبل المحكمة العسكرية

2017/3/19

46

قناة المسيرة

حول سحب األمين العام لألمم المتحدة تقرير األسكوا

2017/3/22

47

قناة العالم

حول سحب األمين العام لألمم المتحدة تقرير األسكوا

2017/3/22

48

قناة فلسطين اليوم

حول ممارسات مصلحة السجون بحق األسرى األطفال

2017/3/27

49

راديو الخليل

حول نتائج لجنة التحقيق الخاصة بأحداث مجمع المحاكم

2017/3/28

50

تلفزيون الكويت

حول البناء االستيطاني في القدس

2017/4/9

51

تلفزيون وطن

حول دور دائرة التفتيش القضائي

2017/4/17

52

فرنسا 24

حول إضراب األسرى الفلسطينيين

2017/4/26

53

راديو أجيال

حول شفافية الدعاية االنتخابية للهيئات المحلية

2017/4/29

54

راديو أجيال

حول إضراب األسرى

2017/4/30

55

راديو األقصى

حول إضراب األسرى

2017/4/30

56

قناة العالم

حول وثيقة حماس السياسية

2017/5/1

57

قناة رؤيا

حول وثيقة حماس السياسية

2017/5/2

58

قناة فلسطين اليوم

حول الفيلم المسرب لتدريب شرطة االحتالل ألبناء المستوطنين على قتل الفلسطينيين

2017/5/9

59

جزيرة نت

حول االنتخابات البلدية

2017/5/10

60

راديو أجيال

حول الرقابة على االنتخابات المحلية

2017/5/13

61

قناة العالم

حول النكبة

2017/5/14

62

نساء اف ام

حول ورشة عمل وصول النساء للعدالة

2017/5/15

63

قناة معا

حول اإلجراءات االسرائلية فيما يخص تمويل مركز نسوي في برقة /نابلس

2017/5/31

64

قناة العالم

حول الطرق االلتفافية االسرائيلية

2017/6/1

65

راديو فلسطين

حول الدورة التدريبية بعنوان السلم األهلي والتماسك االجتماعي

2017/6/2

66

راديو سوا

حول قرار الدنمارك التوقف عن دعم المنظمات

2017/6/4

67

Press T.V

حول مرور  50عاما ً على االحتالل للضفة الغربية وغزة

2017/6/4

68

فلسطين اليوم

للتعليق على تقرير هيومن رايتس ووتش بمناسبة مرور  50عاما ً على االحتالل

2017/6/4

69

فضائية القدس

للتعليق على تقرير هيومن رايتس ووتش بمناسبة مرور  50عاما ً على االحتالل

2017/6/4

34

70

فرانس 24

حول حصار قطاع غزة وأزمة الكهرباء

2017/6/14

71

قناة العالم

اإلجراءات اإلسرائيلية وعالقتها بالعنصرية

2017/6/15

72

التلفزيون العربي

حول مدى قانونية اعتقال النواب الفلسطينيين

2017/7/2

73

Press T.V

حول استشهاد  2من المواطنين في مخيم جنين على يد قوات االحتالل

2017/7/12

74

اإلخبارية السعودية

حول اإلجراءات العقابية من قبل دولة االحتالل ضد الفلسطينيين

2017/7/12

75

فضائية الكويت

حول سياسة هدم البيوت في القدس من قبل حكومة االحتالل

2017/7/12

76

إذاعة راية

حول دور مؤسسات المجتمع المدني في إرساء السلم األهلي

2017/7/12

77

فضائية الكويت

إجراءات االحتالل في القدس وإغالق المسجد األقصى

2017/7/15

78

فضائية رؤيا

حول البوابات االلكترونية أمام بوابات المسجد األقصى

2017/7/20

79

إذاعة أجيال

حول إجراءات االحتالل في القدس وإغالق المسجد األقصى

2017/7/21

80

راديو نساء F.M

حول الدورة التدريبية الخاصة بإدارات الشكاوى في المؤسسة األمنية

2017/7/24

81

اإلخبارية السعودية

حول أحداث األقصى وزيارة المبعوث األمريكي للمنطقة

2017/7/24

82

قناة العالم

حول إزالة البوابات االلكترونية وجلسة مجلس األمن حول القدس

2017/7/25

83

قناة رؤيا

حول المصالحة الفلسطينية

2017/8/2

84

فضائية معا ً

حول الحديث عن سن قانون إعدام في إسرائيل

2017/8/2

85

قناة فلسطين اليوم

حول الحديث عن سن قانون إعدام في إسرائيل

2017/8/2

86

قناة روسيا اليوم

حول قرار الكونجرس األمريكي وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية

2017/8/5

87

اإلخبارية السعودية

حول هدم المنازل من قبل االحتالل في القدس

2017/8/5

88

وكالة وفا

حول تراجع مشاركة النساء في االنتخابات المحلية

2017/8/7

89

قناة فلسطين اليوم

حول هدم البيوت والحق في السكن

2017/8/7

90

راديو الخليل

حول الحق في التنقل

2017/8/8

91

اإلخبارية السعودية

حول زيارة الوفد األمريكي المرتقبة على األراضي الفلسطينية

2017/8/16

92

تلفزيون الكويت

حول هدم البيوت واالعتقاالت من قبل قوات االحتالل

2017/8/16

93

راديو أجيال

حول دورة رجال العشائر

2017/8/20

94

اإلخبارية السعودية

حول اجتماع الوفد األمريكي القيادة الفلسطينية

2017/8/24

95

قناة TRTالتركية

حول االستيالء علي بيت عائلة شماسنة في القدس

2017/8/28

96

قناة رؤيا

حول زيارة األمين العام األمم المتحدة انطونيو لفلسطين

2017/8/29

97

قناة فلسطين اليوم

حول األوامر العسكرية اإلسرائيلية وانعكاسها على حقوق اإلنسان الفلسطيني

2017/8/29

98

تلفزيون وطن

حول قانون الجرائم االلكترونية

2017/8/31

99

قناة فلسطين اليوم

حول تطوير الخطة اإلعالمية لنظام الشكاوى في مجلس الوزراء

2017/9/12

100

قناة المسيرة

حول الذكرى  35لمجزرة صبرا وشاتيال

2017/9/16

101

قناة فلسطين اليوم

حول التعذيب في سجون السلطة

2017/9/20

102

قناة رؤيا

حول عرقلة إسرائيل انضمام فلسطين لمنظمة االنتربول الدولي

2017/9/20

103

فلسطين اليوم

حول قانون الجرائم االلكترونية

2017/10/3

104

راديو فلسطين

حول قانون الجرائم االلكترونية

2017/10/3

105

اإلخبارية السعودية

حول المصالحة الفلسطينية -الفلسطينية

2017/10/3

106

راديو فلسطين

حول التراث الشعبي

2017/10/10

35

107

قناة رؤيا

حول المصالحة الفلسطينية

2017/10/11

108

قناة الشارقة

حول الدعم اإلماراتي للفلسطينيين

2017/10/29

109

اإلخبارية السعودية

حول اإلجراءات االسرائيلة اتجاه المواطنين الفلسطينيين لجهة السكن

2017/10/29

110

قناة رؤيا

حول هدم البيوت

2017/10/29

111

جريدة القدس

حول وعد بلفور

2017/10/29

112

قناة العالم

حول وعد بلفور

2017/10/30

113

تلفزيون وطن

حول وعد بلفور

2017/11/1

114

تلفزيون القدس
التربوي

حول قانون الجرائم االلكترونية

2017/11/5

115

راديو راية

حول مدى توافق التزكية في االنتخابات المحلية مع الديمقراطية

2017/11/7

116

قناة المسيرة

حول اعتقال األطفال

2017/11/8

117

تلفزيون وطن

حول الدورة التدريبية للصحفيين

2017/11/8

118

جريدة القدس

حول جلسات أهمية جلسات االستماع

2017/11/9

119

راديو فلسطين

حول دور الصحفيين في نشر وتعزيز قيم النزاهة والشفافية

2017/10/13

120

تلفزيون فلسطين

حول دور الصحفيين في نشر وتعزيز قيم النزاهة والشفافية

2017/10/13

121

تلفزيون وطن

حول دور الصحفيين في نشر وتعزيز قيم النزاهة والشفافية

2017/10/13

122

قناة رؤيا الفضائية

حول عزم حكومة االحتالل سن قانون الحتجاز جثاميين الشهداء

2017/10/13

123

قناة الشارقة

حول نشر جيش االحتالل لصواريخ القبة الحديدية حول المدن

2017/11/15

124

جريد القدس

النظام االنتخابي ملف ساخن

2017/11/21

125

قناة فلسطين اليوم

حول تبرئة جنود االحتالل من إعدام المواطن محمد موسى

2017/11/21

126

تلفزيون وطن

حول رسالة معرض فلسطين بعيون الشباب وطن بال فساد

2017/11/22

127

راديو فلسطين

حول الجهات المشاركة معرض فلسطين بعيون الشباب وطن بال فساد

2017/11/22

128

راديو أنغام

حول معرض فلسطين بعيون الشباب وطن بال فساد وأنشطة المركز القادمة

2017/11/23

129

وكالة وفا

حول الهدف من معرض فلسطين بعيون الشباب وطن بال فساد

2017/11/23

130

قناة الفلسطينية

حول معرض فلسطين بعيون الشباب وطن بال فساد

2017/11/26

131

تلفزيون الفجر

حول اختيار جامعة خضوري لعرض لوحات معرض فلسطين بعيون الشباب وطن بال فساد

2017/11/27

132

تلفزيون كل الناس

حول تنظيم معرض لوحات معرض فلسطين بعيون الشباب وطن بال فساد

2017/11/28

133

قناة رؤيا

بمناسبة مرور  70عام على قرار التقسيم

2017/11/29

134

قناة العالم

حول نقل الحديث عن نقل السفارة األمريكية إلى القدس

2017/12/2

135

فلسطين اليوم

حول صور وأشكال الفساد في فلسطين

2017/12/4

136

فضائية معا ً

حول المخاطر التي تهدد السلم األهلي

2017/12/4

137

روسيا اليوم

حول الحديث عن االعتراف األمريكي بالقدس كعاصمة لدولة االحتالل

2017/12/6

138

قناة الشارقة

حول االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة لدولة االحتالل

2017/12/8

139

نساء F.M

حول ذكرى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

2017/12/10

140

راديو أجيال

حول ذكرى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

2017/12/10

141

تلفزيون وطن

حول اإلجراءات الفلسطينية لمناهضة التعذيب

2017/12/14

142

قناة رؤيا

حول الهبة الفلسطينية والية استمرارها لمواجهة قرار ترامب

2017/12/14

36

143

نساء F.M

حول اختتام معرض فلسطين بعيون الشباب

2017/12/14

144

قناة روسيا اليوم

حول القرارات التي يمكن أن تتخذها القيادة فيما يخص اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لدولة
االحتالل

2017/12/17

145

قضائية األقصى

حول استخدام القوة المفرطة من قبل جيش االحتالل ضده المتظاهرين الفلسطينيين

2017/12/17

146

قناة رؤيا

حول اجتماع مجلس األمن للنظر بقرار ترامب

2017/12/18

147

تلفزيون الحوار

حول اعتقال الطفلة عهد التميمي على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي

2017/12/20

148

قناة رؤيا

حول قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة وانسحاب إسرائيل من اليونسكو

2017/12/23

149

نساء F.M

حول الدورة التدريبية التي عقدها مركز “شمس” لمعلمي ومعلمات التربية اإلسالمية

2017/12/24

150

قناة الشارقة

حول االعتداءات اإلسرائيلية على المواطنين وعلى الصحفيين

2017/12/24

151

قناة فلسطين اليوم

حول اعتقال األطفال واالنتهاكات اإلسرائيلية

2017/12/24

152

اإلخبارية السعودية

حول الحراك الدبلوماسي والشعبي الفلسطيني اتجاه قضية القدس

2017/12/26

153

قناة الحرة

حول تحرش النساء بالرجال من وجهة نظر حقوقية

2017/12/27

154

قناة روسيا اليوم

حول قمع قوات االحتالل للمتظاهرين الفلسطينيين

2017/12/29

155

اإلخبارية السعودية

حول مصادرة األراضي واالستيطان اإلسرائيلي في األراضي المحتلة

2017/12/30

156

قناة فلسطين اليوم

حول استشهاد الطفلة دالل من قرية بيتا وهى منن ذوي االحتياجات الخاصة

2017/12/30

37

مشاركات مركز شمس مع المؤسسات األهلية 2017
المؤسسة الداعية

الرقم

موضوع النشاط

مكان عقد النشاط

اليوم

التاريخ

الهيئة المستقلة ومجلس حقوق
اإلنسان  ،الكتل البرلمانية

مناقشة قرار الرئيس الخاص برفع الحصانة عن 5
نواب من المجلس التشريعي

الهيئة

االثنين

2017/1/2

الهيئة األهلية الستقالل القضاء
وسيادة القانون (استقالل)

المشاركة في جلسة استماع حول ثقة الجمهور في
القضاء الفلسطيني

الروكي

األحد

2017/1/15

منتدى المنظمات األهلية
الفلسطينية لمناهضة العنف ضد
المرأة

وقفة احتجاج أمام المحاكم النظامية

أمام مجمع المحاكم

االثنين

2017/1/16

مساواة والهيئة المستقلة لحقوق
اإلنسان

حول مشروع قرار بقانون لسنة  2016بشأن محكمة
الجنايات الكبرى

جراند بارك

االثنين

2017/1/23

االئتالف التربوي الفلسطيني.

ورشة عمل لنقاش( الخطة اإلستراتيجية لقطاع التعليم
)2017 -2022

فندق الستي إن

االثنين

2017/2/20

أمان والهيئة المستقلة

حول قرار المحكمة الدستورية حول الراتب التقاعدي

أمان

االثنين

2017/2/20

الهيئة المستقلة

االستماع ألشخاص تم تعذيبهم في مقر اللجنة األمنية
في أريحا

الهيئة

االثنين

2017/3/6

انترنيوز

مناقشة مسودة قانون المطبوعات والنشر

اإلعالم

الثالثاء

2017/3/7

نقابة الحامين

مؤتمر مشاركة النساء في النقابات

الجراند بارك

األحد

2017/3/12

وزارة العدل وطاقم شؤون
المرأة

دور مؤسسات المجتمع المدني في المشاورات
واآلليات الوطنية واألولويات التشريعية المستجيبة
للنوع االجتماعي”

الجراند بارك

االثنين

2017/3/13

انترنيوز

مناقشة مسودة قانون المطبوعات والنشر

اإلعالم

االثنين

2017/3/13

أمان

حول الشفافية والنزاهة في هيئة التقاعد

أمان

الثالثاء

2017/3/21

الممثلية االسترالية

احتفال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

الجراند بارك

األربعاء

2017/3/22

أمان والهيئة المستقلة ومؤسسة
الحق

حول تعديل على قانون الفساد رقم ( )1لعام 2005

أمان

الخميس

2017/3/23

كلية الحقوق جامعة بيرزيت

إطالق برنامج ماجستير القانون واالقتصاد

مبنى الحقوق

الخميس

2017/3/30

أمان

عرض نتائج تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد في
فلسطين2016

الهالل االحمر

االثنين

2017/4/3

مركز حريات

مؤتمر األسرى المرضى

قاعة بلدية البيرة

األربعاء

2017/4/12

الهيئة المستقلة

الحق في التعليم واألزمة المالية في الجامعات

مقر الهيئة

األربعاء

2017/4/19

االتحاد األوروبي

حول حالة حقوق اإلنسان في فلسطين

فندق السيزر

الخميس

2017/4/20

الهيئة المستقلة

ورشة عمل حول الخدمات المقدمة من مستشفى
الدكتور محمد سعيد كمال لألمراض العقلية “

الهيئة

األحد

2017/4/23

الهيئة المستقلة

اليوم الدراسي بعنوان ”:اإلسالم وحقوق اإلنسان “

البرج

الثالثاء

2017/4/25

الهيئة المستقلة

حول التعديالت على قانون اإلجراءات الجزائية

الهيئة

الثالثاء

2017/4/25

أمان

حول مستحقات مستشفيات القدس المالية على السلطة

أمان

األربعاء

2017/5/3

اليونسكو

اليوم العالمي لحرية الصحافة

الجراند بارك

األربعاء

2017/5/3

مركز المرأة لالرشاد القانوني
واالجتماعي

حفل إطالق كتاب البرلمان الفلسطيني الصوري

قاعة البروتستانت

األربعاء

2017/7/12

الهيئة المستقلة

نقاش حول قانون الجرائم االلكترونية

الهيئة

األربعاء

2017/7/12

منتدى مناهضة العنف ضد
المرأة

حول مقتل المهندسة عواودة

لجان العمل الصحي

الثالثاء

2017/7/14
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مركز أوراد

القضية الفلسطينية إلى أين؟

أوراد

االثنين

2017/7/24

مركز الديمقراطية وحقوق
العاملين

حول قانون العمل الفلسطيني

الروكي

الثالثاء

2017/7/25

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

حول التعليم في مراكز اإلصالح

الهيئة

الثالثاء

2017/7/25

السفارة المغربية

عيد العرش الثامنة عشر

الموفبيك

الثالثاء

2017/7/30

الحركة العالمية للدفاع عن
األطفال

حول مبدأ الوساطة مع األحداث

ستي إن

األربعاء

2017/8/2

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

حول اآلليات التعاقدية وغير التعاقدية

الهيئة

االثنين

2017/8/7

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

حول دراسة تتناول مدى وعي المواطنين بحقوقهم
األساسية

الهيئة

الثالثاء

2017/8/15

وزارة الحكم المحلي

حول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة

الهالل األحمر

األحد

2017/8/20

المركز الفلسطيني للبحوث
السياسية والمسحية ،بالتعاون
موزارة الداخلية الفلسطينية

االحتياجات األمنية الفلسطينية في مناطق “ب”
و”جيم”

جراند بارك

الثالثاء

2017/8/22

المرصد

اللقاء التقييمي للتجربة االنتخابية المحلية 2017

الهالل االحمر

األربعاء

2017/8/23

المركز الفلسطيني للسياسات
اإلعالمية

الحدود الفاصلة بين خطاب التحريض وحرية التعبير
عن الرأي

االنكر سويت

األحد

2017/8/27

في الدولي الدعم متابعة مبادرة
فلسطين

رصد تمويل المانحين لألراضي الفلسطينية المحتلة
”2012 – 2014/2015

فندق الرويال

االثنين

2017/8/28

انترنيوز ووزارة اإلعالم

حول مسودة قانون النشر والمطبوعات

وزارة اإلعالم

األربعاء

2017/9/6

الهيئة المستقلة

حول اإلعفاءات الجمركية لذوي االحتياجات الخاصة

الهيئة

االثنين

2017/9/11

الهيئة المستقلة

حول المساءلة الجنائية عن جرائم التعذيب وسوء
المعاملة

ستي ان

األربعاء

2017/9/20

وزارة الخارجية

حفل إطالق مشروع حول إعداد االتفاقيات

وزارة الخارجية

الخميس

2017/10/19

مؤسسة الحق

قرار بقانون الجرائم االلكترونية إلى أين

الهالل األحمر

األربعاء

2017/10/25

مركز مساواة

منظومة العدالة إلى أين في ظل المصالحة

الهالل األحمر

األربعاء

2017/12/13

مركز عالج وتأهيل ضحايا
التعذيب

مؤتمر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان

الهالل األحمر

الخميس

2017/12/14

نقابة الصحفيين الفلسطينيين

حول االعتداءات اإلسرائيلية ضد الصحفيين وسبل
التحرك لمواجهتها

نقابة الصحفيين

االثنين

2017/12/18

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان-

لقاء مع الشرطة األوروبية

الهيئة المستقلة

الثالثاء

2017/12/19

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

حول انتهاكات حقوق اإلنسان في شهر 2017/11

الهيئة المستقلة

األربعاء

2017/12/20
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البيانات الصادرة عن المركز عام 2017
التاريخ

الرابط

البيان
مركز “شمس” يدين إصدار محكمة بداية غزة الحكم باإلعدام على
مواطنين اثنين

2017/1/10

http://www.shams-pal.org/wp-content/
uploads/2016/pressReleases/2017/
press10_1_2017.pdf

مركز “شمس” يستنكر إصدار محكمة بداية غزة ودير البلح حكمين
باإلعدام

2017/1/24

http://www.shams-pal.org/wp-content/
uploads/2016/pressReleases/2017/
press24_1_2017.pdf

مركز “شمس” يستنكر إصدار المحكمة العسكرية بغزة  3أحكام
باإلعدام ،وتأيدها لــ  3أحكام سابقة باإلعدام

2017/2/19

http://www.shams-pal.org/wp-content/
uploads/2016/pressReleases/2017/
press19_2_2017.pdf

بيان للنشر الفوري صادر عن مركز إعالم حقوق اإلنسان
والديمقراطية “شمس” حول إصدار محكمة بداية دير البلح الحكم
باإلعدام على مواطن

2017/3/2

http://www.shams-pal.org/?p=1221

مركز “شمس” يستنكر إصدار المحكمة العسكرية بغزة حكمين
باإلعدام بتهمة االتجار بحبوب األترامال

2017/3/19

http://www.shams-pal.org/?p=1242

بيان للنشر الفوري صادر عن مركز إعالم حقوق اإلنسان
والديمقراطية “شمس” حول تأييد محكمة االستئناف حكم باإلعدام
بحق مواطن

2017/3/29

http://www.shams-pal.org/?p=1268

بيان للنشر الفوري صادر عن مركز إعالم حقوق اإلنسان
والديمقراطية “شمس” حول تنفيذ حكم اإلعدام بحق ثالثة مواطنين

2017/4/6

http://www.shams-pal.org/?p=1299

مركز “شمس” استتباب األمن ال يكون من خالل إعدام المواطنين
بيان حول اليوم العالمي لحرية الصحافة

2017/5/3

http://www.shams-pal.org/?p=1327

بيان حول تأييد محكمة النقض في غزة ،حكم باإلعدام بحق ثالثة
مواطنين

2017/5/4

http://www.shams-pal.org/?p=1339

مركز ″شمس ″يدين اصدار  3احكام باإلعدام في غزة خالل اسبوع
واحد فقط من بدء المحاكمة.

2017/5/23

http://www.shams-pal.org/?p=1409

بيان للنشر الفوري صادر عن مركز إعالم حقوق اإلنسان
والديمقراطية “شمس” حول تنفيذ حكم اإلعدام بحق ثالثة مواطنين

2017/5/28

http://www.shams-pal.org/?p=1434

مركز “شمس” إعدام المواطنين جريمة باسم القانون
ائتالف مكافحة التطرف والتعصب والكراهية يدين الهجوم اإلرهابي
على حافالت تنقل أقباط الى دير األنبا صموئيل في محافظة المنيا

2017/5/28

http://www.shams-pal.org/?p=1438

مركز شمس يدين تأييد محكمة النقض في غزة حكما ً باإلعدام بحق
مواطن

2017/6/12

http://www.shams-pal.org/?p=1627

مركز شمس التعذيب جريمة ال تسقط بالتقادم

2017/6/26

http://www.shams-pal.org/?p=1638

مركز شمس يدين تأييد محكمة النقض في غزة حكما ً باإلعدام بحق
مواطن

2017/6/12

http://www.shams-pal.org/?p=1627

مركز شمس التعذيب جريمة ال تسقط بالتقادم

2017/6/26

http://www.shams-pal.org/?p=1638

بيان للنشر حول تأييد المحكمة العسكرية ومحكمة االستئناف الحكم
باإلعدام بحق أربعة مواطنين

2017/7/15

http://www.shams-pal.org/?p=1643

بيان للنشر الفوري صادر عن مركز إعالم حقوق اإلنسان
والديمقراطية “شمس” حول إصدار محكمة بداية دير البلح الحكم
باإلعدام بحق ثالثة مواطنين

2017/9/26

http://www.shams-pal.org/?p=1738

بيان صادر عن مركز شمس بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة
اإلعدام

2017/10/10

http://www.shams-pal.org/?p=1784

مركز “شمس”  :إنتهاك حقوق اإلنسان الفلسطيني من عُمر اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان

2017/12/10

http://www.shams-pal.org/?p=1840
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في بيان مشترك  :مركز “شمس” والرابطة المغربية للمواطنة
وحقوق اإلنسان  ،يؤكدان أن قرار ترامب نقل السفارة لن يغير من
حقائق التاريخ والجغرافيا

2017/12/10

http://www.shams-pal.org/?p=1844

بيان حول نية الحكومة اإلسرائيلية تقديم مشروع قانون إلعدام المقاومين
الفلسطينيين للتصويت أمام (الكنيست) اإلسرائيلي .

2017/12/19

http://www.shams-pal.org/?p=1854

بيان حول إصدار محكمة بداية خانيونس الحكم باإلعدام على المواطن

2017/12/28

http://www.shams-pal.org/?p=2019

مركز “شمس”  :يرحب بانضمام فلسطين إلى  22اتفاقية ومعاهدة
دولية

2017/12/29

http://www.shams-pal.org/?p=2024
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صور من أنشطة املشاريع:
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جنيف:
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