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النشرة الشهرية االلكترونية لشهر كانون الثاني 

2016 

 مركز اعالم حقوق االنسان والديمقراطية شمس 

 وحدة االعالم
 عادل غيظان



 م 2015-12-31الخميس الموافق 

 من أقل في" شمس"مركز  عن صادر بيان

 ثالثة تصدر الفلسطينية المحاكم أسبوعين

 باإلعدام أحكام

 تسارع إلى الخطورة ببالغ" شمس" مركز ينظر

 المحاكم عن الصادرة اإلعدام أحكام وتيرة

 من أقل ففي ، والعسكرية المدنية الفلسطينية

 من كل في الفلسطينية المحاكم أصدرت أسبوعين

 باإلعدام أحكام ثالثة غزة وقطاع الغربية الضفة

 محكمة أصدرت فقد. فلسطينيين مواطنين بحق

 الموافق الثالثاء يوم أريحا، بداية

29/12/2015،  

 مدينة من مواطن بحق شنقا ، باإلعدام حكما  

 إدانته بعد عاما ، 26 العمر من يبلغ نابلس

. أريحا مدينة سكان من مواطن قتل بجريمة

 األحد يوم أصدرت البلح دير بداية محكمة وكانت

 شنقا ، باإلعدام حكما   ،20/12/2015 الموافق

 لالجئين البريج مخيم من مواطن بحق

 أن بعد عاما ، 26 العمر من يبلغ الفلسطينيين

 منطقة من مواطن وقتل خطف بجريمة إدانته

 الدائمة العسكرية المحكمة أصدرت كما البريج،

 حكما   ، م15/12/2015 الثالثاء يوم غزة في

 شمال سكان من مواطن بحق شنقا   باإلعدام

 من فار وهو عاما ، 50 العمر من يبلغ القطاع

 ، إسرائيل داخل حاليا   ومتواجد ، العدالة وجه

 .معادية جهات مع التخابر بتهمة

 

 

 

 

 

 

 

 م 2016-1-2يوم السبت الموافق  

 4جريدة القدس ص 

 

 

 

 



 

 

 

 م  2016-1-3يوم االحد الموافق 

 9ص  جريدة األيام

 .في بيان صادر له  يحذر من تسارع وتيرة عقوبة اإلعدام  اعالم حقوق االنسان والديمقراطية  شمسمركز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م2016-1-30يوم السبت الموافق 

 للصحفيين والمساءلة االستماع جلسات تنظيم" آليات حول تدريبية دورة يختتم" شمس"  مركز

 وسائل مختلف من والصحفيات الصحفيين من لمجموعة تدريبية دورة" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز نظم: هللا رام

 وذلك هللا رام مدينة في عقدت والتي الغربية، الضفة محافظات مختلف من الكترونية والمواقع والمرئية والمسموعة المقروءة اإلعالم

 عليها يركز أن يجب التي والتقنيات ، الجلسات تنظيم وآليات والمساءلة االستماع جلسات مفهوم تناولت ، أيام ثالثة   مدار على

 الحالة ودراسة العمل ومجموعات والمحاكاة العملي والتدريب النظري التدريب بين ما التدريب تنوع وقد الجلسة، تنظيم في الصحفي

 قدرات بناء هو الدورة هذه وراء من الهدف أن وقال بالجميع مرحبا  " شمس" مركز من رحال عمر الدكتور الدورة افتتح ،وقد

 في العاملين قدرات بناء إلى الدورة وهدفت االستماع جلسات وتصميم لعقد األساسية بالمهارات وتزويدهم الصحفيين من مجموعة

 على إما استماع جلسات تنظيم على والقدرة المجتمعية، المساءلة وأدوات مفاهيم إدماج يخص فيما المحلية والتلفزيونات اإلذاعات

 و الحاالت اختيار من تمكينهم االستقصائية والتحقيقات والبرامج التقارير خالل من أو مفتوحة لقاءات خالل من أو مباشرة الهواء

  .النتائج متابعة آليات و التنظيم مهارات و لها التحضير متطلبات و المواضيع

 

 م 2016-01-11 الموافق  يوم االثنين

 اإلعدام حكم اصدار استمرار وراء ما" م على إذاعة الراية اف ام بعنوان 2:00بث حلقة إذاعية ضمن برنامج قضايا واراء عند الساعة 

 الدولي بالقانون لخبيرو ا اإلنسان لحقوق المستقلة الهيئة من دهيم أبو موسى محاميال والضيوف هم االسباني التعاون مكتب تمويل"

 . حية ابو اشرف محاميو  الشاللدة محمد الدكتور

 

 

 

 



 م 2016-01-11يوم االثنين الموافق  

م 2:00بث حلقة إذاعية ضمن برنامج قضايا واراء عند الساعة 

 اإلصالح لرجال دور أي" على إذاعة الراية اف ام بعنوان 
 تمعيالمج االستقرار دعائم إرساء  في  العشائري والقضاء

هم والضيوف   UNDP اإلنمائي  برنامج األمم المتحدة تمويل"

: 

 

 عشائري رجل السواحرة الفهد أبو الحج. 

 الدرعاوي جمال اإلصالح ورجل المجتمعي  الناشط 

 جامعة في االجتماع علم أستاذ األعرج بدر الدكتور 

 . بيرزيت

 

 

 

 

 م 2016-01-31يوم االثنين الموافق  

 من المدنيين على اإلعدام عقوبة اصدار" م على إذاعة الراية اف ام بعنوان 2:00بث حلقة إذاعية ضمن برنامج قضايا واراء عند الساعة 

 والضيوف هم  االسباني التعاون مكتب تمويل" العسكري القضاء قبل

 االنسان لحقوق المستقلة الهيئة من جمعة صبحية. 

 الدرعاوي داود المحامي. 

 المبيض احمد سابقا العسكري القضاء المجلس رئيس. 

 


