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مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية » شمس«

مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية »شمس« هو مؤسسة أهلية مستقلة غير حكومية وغير 
ربحية، تأسس مركز »شمس« عام 2003، في مدينة رام اهلل من قبل مجموعة من األكاديميين 

والتربويين والمحامين ونشطاء حقوق اإلنسان.مقره الرئيسي مدينة رام اهلل.

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 
حقوق  من  حقًا  يشكل  والديمقراطية  اإلنسان  حقوق  ثـقافة  وتعميم  نشر  اإلنسان.وأن  حقوق  من 

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 

تفعيل وسائل اإلعالم في القضايا المجتمعية.  .1
تعزيز دور الشباب،وتفعيل العمل التطوعي في فلسطين  .2

تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان في التشريعات الفلسطينية .   .3
العمل على تشجيع المرأة ألخذ دورها المجتمعي .  .4

تعزيز العالقة مع المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية.  .5
إصدار األبحاث والدراسات ونشرها ورعايتها .  .6

نشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان الديمقراطية والثقافة الحوار، وتكريس ثقافة المجتمع المدني   .7
وقيمه.

التركيز على قضايا حقوق الطفل كمحور أساسي لبناء المجتمع.  .8

رسالة المركز

ثقافة حقوق  يسعى مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية »شمس« في فلسطين،إلى تعزيز 
اإلنسان والحكم الصالح والتسامح والحوار ومفاهيم الديمقراطية وسيادة القانون، ومن هنا يعمل 
المركز جاهدًا على إنشاء برامج وعقد أنشطة،بهدف تعميق الوعي، وتقوية الشعور بالمسؤولية 
الديمقراطية،  اإلنسان،  حقوق  حول  المتخصصة  العلمية  المعرفة  ونشر  إثراء  الجماعية،وإلى 
الحكم الصالح،المجتمع المدني، العمل التطوعي، المواطنة، المساءلة، المحاسبة، سيادة القانون، 

البيئة،الشباب، المرأة، التسامح، التنمية، الحوار.

Human Rights & Democracy Media Center » SHAMS«

The Human Rights & Democracy Media Center »SHAMS» is an independent Non-
profit, Nongovernmental organization that was established in 2003 in Ramallah (Pales-
tine) by a group of academics, teachers, journalists, lawyers and human rights activists. 
»SHAMS»main office is located in Ramallah and Al-Bireh Governorate.

»SHAMS» center believes that dissemination and generalization of human rights de-
pend on the interdependence between civil, political, economic, social and cultural rights, 
and their mutual dependence on each other, and the fact that they are inseparable, while 
women rights are considered to be a basic part of human tights. Dissemination and gen-
eralization the culture of human rights is part of human rights.

»SHAMS» center believes in equality and non discrimination based on race, religion, 
color or sex among individuals within one society in rights and duties, believing in the 
notion of positive differentiation for the interest of marginalized categories.

Goals and Objectives:

1. Activation of the media in community issues.
2. Promotion of the concepts of human rights in the Palestinian legislation.
3. Encourage women to take their role within their communities.
4. Strengthening the role of youth, and Initiating the voluntary work in Palestine. 
5. Strengthen the relationship with local, regional and international institutions.
6. Issuance of researches and studies and publish them. 
7. Dissemination and promotion of the culture of human rights and democracy, and the 

culture of dialogue, and perpetuate the culture and values of civil society. 
8. Focus on issues relevant to children rights as a central issue for building society.

»SHAMS« Mission: 

The Human Rights and Democracy Media Center  »SHAMS» seeks to enhance youth 
role within the Palestinian society, in addition to consolidation of the culture of human 
rights, Good governance, tolerance values, democratic notions and rule of law, standing 
from this point »SHAMS» center is working hard on establishing programs and conducts 
activities targeting children, youth, women and men in order to empower and build their 
capacities, and work on satisfying their basic needs and priorities, aiming at deepen-
ing awareness, and strengthening the sense of collective responsibility, and enrichment 
and dissemination of specialized scientific knowledge regard human rights, Good gover-
nance, democracy, civil society, voluntary work, citizenship, accountability, rule of law, 
environment, development, youth ,women, tolerance, development and dialogue. 
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