مشاركات مركز "شمس" في اللقاءات اإلعالمية خالل العام 8102
الرقم

الموضوع

المؤسسة اإلعالمية

اليوم

التاريخ

.1

راديو الخليل

حول إعالن أسماء المحكومين إمام المحاكم في وسائل اإلعالم

الخميس

8112/11/1

.8

راديو فلسطين

حول اللقاء الذي عقد في محافظة جنين حول السلم األهلي

االثنين

8112/11/88

.3

قناة رؤيا

حول تداعيات إلحاق القنصلية األمريكية بالسفارة األمريكية بالقدس

السبت

8112/11/81

.4

راديو موال بيت لحم

حول دور الجامعة العربية في دعم مؤسسات المجتمع المدني

االثنين

8112/11/11

.1

تلفزيون كل الناس

حول تنظيم لقاء تقيمي للمجلس االستشاري لمحافظة طولكرم

األحد

8112/11/14

.6

تلفزيون الفجر

حول عقد لقاء بين شرطة محافظة طولكرم ومؤسسات المجتمع

األحد

8112/11/14

.7

راديو الخليل

حول الوقفة التي نظمها مركز شمس بمناسبة اليوم العالمي

السبت

8112/11/13

المدني

لمناهضة عقوبة اإلعدام
.2

فضائية رؤيا

حول سياسة اعتقال األطفال من قبل جيش االحتالل

الخميس

8112/11/11

.9

فضائية معا

حول واقع عقوبة اإلعدام في األراضي الفلسطينية

األربعاء

8112/11/11

 .11راديو أجيال

حول واقع عقوبة اإلعدام في األراضي الفلسطينية

األربعاء

8112/11/11

 .11راديو راية

حول واقع عقوبة اإلعدام في األراضي الفلسطينية

األربعاء

8112/11/11

 .18تلفزيون وطن

حول واقع عقوبة اإلعدام في األراضي الفلسطينية

األربعاء

8112/11/11

 .13قناة فلسطين اليوم

حول دعوة بعض وز ارء حكومة االحتالل إلقرار قانون إلعدام

األربعاء

8112/11/11

المقاومين الفلسطينيين
حول تنظيم مركز شمس لوقفة مناهضة لعقوبة اإلعدام

األربعاء

8112/11/11

.14

راديو نساء F.M

 .11راديو نغم

حول أمكانية إلغاء عقوبة اإلعدام من التشريعات الفلسطينية

الثالثاء

8112/11/9

 .16الفضائية السورية

حول انسحاب أمريكا من البرتوكول الخاص باتفاقية فينا للمعاهدات

الخميس

8112/11/4

 .17إذاعة راية

حول دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على المؤسسة

األربعاء

8112/11/3

الدبلوماسية
الشرطية

 .12قناة رؤيا

حول تصريحات نتناياهو أن أي حل مع الفلسطينيين يجب أن

السبت

8112/9/89

يضمن حاجة اإلسرائيليين باألمن
 .19قناة رؤيا

حول إغالق قوات االحتالل للضفة الغربية بمناسبة األعياد اليهودية

االثنين

8112/9/84

 .81قناة فلسطين اليوم

حول استشهاد الريماوي بعد أن قام جيش االحتالل باعتقاله جراء

الثالثاء

8112/9/12

الضرب المبرح
 .81قناة فلسطين اليوم

حول قطع المساعدات المالية األمريكية للسلطة واثر ذلك على

األحد

8112/9/16

الموقف السياسي الفلسطيني
 .88قناة رؤيا

حول مرور  81عام على اتفاق أوسلو

السبت

8112/9/11

 .83تلفزيون وطن

حول مدى وصول المواطنين للمعلومات الخاصة بالموازنة العامة

األربعاء

8112/9/18

 .84قناة رؤيا

حول التهدئة بين حماس واسرائيل وموقف القيادة الفلسطينية منها

السبت

8112/9/2

 .81راديو F.M 84

حول مدى احترام رجال العشائر لمنظومة حقوق اإلنسان

االثنين

8112/9/3

 .86راديو احلي F.M

حول القضاء العشائري

االثنين

8112/9/3

 .87قناة رؤيا

حول قرار وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي زيادة تسليح المستوطنين

السبت

8112/9/1

 .82قناة برس TV

حول االستيطان باألغوار

األربعاء

8112/2/89

 .89راديو رابعة

حول السلم األهلي وانتشار الجريمة

األربعاء

8112/2/89

 .31قناة فلسطين اليوم

حول قرار اإلدارة األمريكية وقف المساعدات عن األونوروا

االثنين

8112/2/87

 .31قناة روسيا اليوم

حول تخفيض المساعدات األمريكية للسلطة الفلسطينية

السبت

8112/2/81

 .38تلفزيون الشارقة

حول التصعيد اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية

السبت

8112/2/81

 .33راديو الحرية

حول نتائج مؤتمر الحوكمة في قطاع األمن الفلسطيني

األربعاء

8112/2/11

 .34قناة العالم

حول هدم البيوت في القانون الدولي من قبل قوات االحتالل

األربعاء

8112/2/11

 .31قناة برس TV

حول سياسة هدم البيوت في القانون الدولي

االثنين

8112/2/13

 .36راديو  84أف أم

حول اختتام المركز لليوم الدراسي للنساء في محافظات الشمال

األحد

8112/2/18

 .37راديو أنغام

حول اليوم الدراسي للبلديات في محافظات الشمال

الخميس

8112/2/9

 .32راديو المؤشر

حول نتائج مؤتمر الحكومة في قطاع األمن الفلسطيني

الخميس

8112/2/9

 .39راديو نساء أف أم

حول مؤتمر الحوكمة في قطاع األمن الفلسطيني

األربعاء

8112/2/2

 .41راديو فلسطين

حول مؤتمر الحوكمة في قطاع األمن الفلسطيني

األربعاء

8112/2/2

 .41تلفزيون وطن

حول مؤتمر الحوكمة في قطاع األمن الفلسطيني

األربعاء

8112/2/2

 .48فضائية معا

حول مؤتمر الحوكمة في قطاع األمن الفلسطيني

األربعاء

8112/2/2

 .43تلفزيون فلسطين

حول مؤتمر الحوكمة في قطاع األمن الفلسطيني

األربعاء

8112/2/2

 .44قناة فلسطين اليوم

حول مؤتمر الحوكمة في قطاع األمن الفلسطيني

األربعاء

8112/2/2

 .41الفضائية السورية

حول طرح قانون القومية للنقاش في األمم المتحدة

االثنين

8112/2/6

 .46راديو نساء أف أم

حول قرار مجلس الوزراء إجراء انتخابات في الهيئات التي قدمت

االثنين

8112/7/31

استقالتها

 .47قناة رؤيا

حول االعتداءات اإلسرائيلية على األطفال

األحد

8112/7/89

 .42قناة برس TV

حول قرار وزير حرب االحتالل المصادقة على بناء  411وحدة

السبت

8112/7/82

سكنية في مستوطنة آدم
 .49قناة فلسطين اليوم

حول استعداد الكنيست للتصويت بالقراءة األولى على مشروع قانون

األربعاء

8112/7/81

 .11تلفزيون العالم

حول الخيارات الدبلوماسية لدى السلطة الفلسطينية لمواجهة صفقة

الثالثاء

8112/7/11

إعدام األسرى الفلسطينيين
القرن

 .11قناة روسيا

حول اإلجراءات اإلسرائيلية بحق قطاع غزة

الثالثاء

8112/7/11

 .18قناة العالم

حول الذكرى الـ  14لقرار محكمة الهاي حول جدار الفصل

الثالثاء

8112/7/11

 .13راديو رام اهلل

حول الخيارات القانونية السياسية أمام السلطة الفلسطينية لمواجهة

األحد

8112/7/2

العنصري

عملية الترحيل من الخان األحمر
 .14راديو أجيال

حول سياسية إسرائيل في مناطق (ج)

السبت

8112/7/7

 .11قناة المملكة األردنية

حول الخيارات الفلسطينية الممكنة لمواجهة عملية الترحيل من الخان الجمعة

8112/7/6

األحمر
 .16راديو راية أف أم

حول إطالق خطط السلم األهلي لمحافظتي بيت لحم وطولكرم

االثنين

8112/6/81

 .17تلفزيون وطن

حول اآلليات المقدمة لتطبيق خطط السلم األهلي لكل من محافظتي

االثنين

8112/6/81

 .12قناة روسيا

حول مسيرات العودة في غزة

السبت

8112/6/83

 .19قناة فلسطين اليوم

حول تمويل االحتياجات اإلنسانية لقطاع غزة وعالقته بصفقة القرن

الخميس

8112/6/81

 .61فضائية الشارقة

حول األمر العسكري  1797وأثره على الحق في السكن في

األربعاء

8112/6/81

بيت لحم وطولكرم

األراضي الفلسطينية
 .61قناة برس TV

حول الحديث عن تمويل االحتياجات اإلنسانية في قطاع غزة من

الثالثاء

8112/6/19

 .68قناة روسيا اليوم

حول زيادة كوشنير لألمم المتحدة للتمهيد لصفقة القرن

األحد

8112/6/17

 .63قناة فلسطين اليوم

حول تقديم قانون للكنيست يمنع تصوير الجنود اإلسرائيليين

األحد

8112/6/17

 .64قناة فلسطين اليوم

حول إجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة من أجل الحماية الدولية

األربعاء

8112/6/13

قبل أمريكا بأموال خليجية

لشعبنا
 .61قناة العالم

حول مسيرات العودة في قطاع غزة

الجمعة

8112/6/1

 .66إذاعة الجزائر الدولية

حول مشروع قانون له عالقة بمنع التصوير لجنود االحتالل

االثنين

8112/1/82

 .67قناة العالم

حول ظروف استشهاد األسير عزيز عويسات

االثنين

8112/1/81

 .62قناة روسيا اليوم

حول مدى قانونية التسهيالت من قبل الحكومة اإلسرائيلية للمواطنين األحد

8112/1/81

الفلسطينيين في شهر رمضان
 .69قناة رؤيا

حول قرار مجلس حقوق اإلنسان تشكيل لجنة تحقيق دولية بالجرائم

السبت

8112/1/19

 .71قناة روسيا اليوم

حول حضور الرفيق عبد الرحيم إلى المجلس الوطني

الخميس

8112/1/3

 .71قناة رؤيا

حول الكنيست اإلسرائيلي والتفرقة العنصرية ضد الفلسطينيين

الثالثاء

8112/1/1

 .78قناة فلسطين اليوم

حول إغالق ملف الشهيد يعقوب أبو القيعان

الثالثاء

8112/1/1

 .73قناة برس TV

حول إطالق النار من قبل جنود اإلحتالل على مواطن وتصويره

األربعاء

8112/4/81

اإلسرائيلية

أثناء إطالق النار
 .74قناة الكويت

حول استمرار قيام جيش االحتالل باعتقال المواطنين الفلسطينيين

األربعاء

8112/4/81

 .71قناة رؤيا

حول الحكم على قاتل الشهيد نديم نوارة بـ  2شهور

االربعاء

8112/4/81

 .76قناة رؤيا

حول إمكانية إصدار قار من األمم المتحدة لحماية المدنيين في

السبت

8112/4/81

 .77راديو أجيال

حول دور مؤسسات المجتمع المدني واإلشكاليات التي تواجهها

السبت

8112/4/81

 .72راديو الخليل

حول إقرار الحكومة لقانون الجرائم اإللكترونية رقم 8117- 16

األربعاء

8112/4/12

 .79راديو رام اهلل

حول تشكيل لجنة تحقيق أمنية خاصة بموضوع اإلعتداءات على

األحد

8112/4/11

قطاع غزة من االعتداءات اإلسرائيلية

مسيرة العودة
 .21راديو الخليل

حول قمع السلطة لمسيرة حزب التحرير

األحد

8112/4/11

 .21قناة رؤيا

حول الذكرى السنوية السبعون لمجزرة دير ياسين

االثنين

8112/4/9

 .28قناة العالم

حول مسيرة غزة – جمعة الكاوشوك

الجمعة

8112/4/6

 .23قناة العالم

حول إغالق الضفة الغربية بمناسبة األعياد اليهودية – وجهة نظر

الخميس

8112/3/89

حقوقية
 .24قناة روسيا اليوم

حول التصعيد بين السلطة وحماس

األحد

8112/3/81

 .21قناة فلسطين اليوم

حول قرار أمريكا بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية

األحد

8112/3/81

 .26قناة برس TV

حول ق اررات مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة حول

السبت

8112/3/84

 .27قناة الشارقة

حول التراشق اإلعالمي بين السلطة والواليات المتحدة

الخميس

8112/3/88

 .22قناة رؤيا

حول تهديد الواليات المتحدة بإجراءات عقابية ضد الدول التي

األحد

8112/3/12

فلسطين

صوتت إلى جانب فلسطين في األمم المتحدة
 .29فلسطين اليوم

حول الحواجز العسكرية اإلسرائيلية

األربعاء

8112/3/7

 .91راديو راية

حول العمل التطوعي في فلسطين

االثنين

8112/3/1

 .91تلفزيون فلسطين

حول اليوم العالمي للمرأة

األحد

8112/3/4

 .98قناة الشارقة

حول اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح

السبت

8112/3/3

 .93فلسطين اليوم

حول استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية من قبل جيش

الجمعة

8112/3/8

االحتالل
 .94فلسطين اليوم

حول استمرار االعتقاالت لشبان الفلسطينيين على يد قوات االحتالل الخميس

8112/3/1

 .91اإلخبارية السعودية

حول بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس

السبت

8112/8/84

 .96قناة رؤيا

حول مغزى توقيت نقل السفارة األمريكية إلى القدس في

السبت

8112/8/84

 .97راديو علم الخليل

حول مشروع قانون إسرائيلي القتطاع رواتب الشهداء واألسرى

االثنين

8112/8/19

 .92فلسطين اليوم

حول اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين

األربعاء

8112/8/14

 .99قناة روسيا اليوم

حول زيارة أبو مازن لروسيا ودورها في أي مفاوضات قادمة

االثنين

8112/8/18

 .111نساء F.M

حول التجربة الشخصية في العمل الحقوقي

السبت

8112/8/11

 .111راديو الخليل

حول الخصوصية الشخصية

األربعاء

8112/8/7

 .118قناة رؤيا

حول قطع المساعدات األمريكية عن األونروا وأثره على حقوق

الثالثاء

8112/1/83

8112/1/14

الالجئين
 .113قناة روسيا اليوم

حول زيارة نائب الرئيس األمريكي لدولة االحتالل

الثالثاء

8112/1/83

 .114تلفزيون الكويت

حول اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

األحد

8112/1/81

 .111راديو نساء F.M

حول التوصيات التي خرج بها لقاء تفعيل آليات الرقابة المدنية

الخميس

8112/1/12

 .116قناة روسيا اليوم

حول الخيارات الفلسطينية لمواجهة التصعيد اإلسرائيلي

األربعاء

8112/1/17

 .117تلفزيون وطن

حول جلسات االستماع والمساءلة لمؤسسات األمن الفلسطينية

األربعاء

8112/1/17

 .112تلفزيون فلسطين

حول الهدف من الرقابة المدنية والمساءلة المجتمعية على قطاع

األربعاء

8112/1/17

والمساءلة المجتمعية على قطاع األمن الفلسطينية ).

األمن الفلسطينية
 .119راديو فلسطين

حول آليات (تفعيل آليات الرقابة المدنية والمساءلة المجتمعية على

األربعاء

8112/1/17

قطاع األمن الفلسطينية ).
 .111فلسطين اليوم

حول مطالبة األمم المتحدة بإجراء تحقيقات حول استخدام االحتالل

السبت

8112/1/13

 .111قناة روسيا اليوم

حول تصريحات نتنياهو لتوطنين الفلسطينيين في سيناء

الجمعة

8112/1/18

األربعاء

8112/1/11

 .118وكالة

القوة المميتة

األنضول حول مطالبة قوات االحتالل بتعويض من عائلة شهيد كفر مالك

لإلنباء

بدل األضرار التي لحقت بالمركبة العسكرية التي دهست الشهيد

 .113فلسطين اليوم

حول مصادقة الكنيست بالقراءة األولى على مشروع قانون إعدام

األحد

8112/1/7

منفذي العمليات
 .114قناة الشارقة

حول تهديد الواليات المتحدة بقطع المساعدات عن السلطة الوطنية

الخميس

8112/1/4

 .111راديو كل الناس

حول انضمام فلسطين إلى  88اتفاقية ومعاهدة دولية

االثنين

8112/1/1

