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 كلمة المركز
 

بفعل إرادة قوية من قبل مجموعة من الشباب والشابات الذين رأوا أن هناك إمكانيات وكفاءات وقدرات متناثرة هنا وهناك ال بد من  "شمس"جاء إنشاء مركز إعالم حقوق اإلنسان الديمقراطية 
لحلم الذي تسلح به هؤالء الشباب،إال ل واألمل واصهرها في بوتقة واحدة من أجل توحيد الجهود وتوجيهها من أجل النهوض بالواقع المعاش ،كل حسب إمكانياته وقدراته.وعلى الرغم من التفاؤ 

لتحقيقها.وبالتالي فقد جاء إنشاء المركز نتيجة أنه لم يكن أحد يتوقع من هؤالء األشخاص الذين عملوا مع المركز منذ أن كانت فكرة أنهم سيخطون طريقهم بثبات نحو األهداف التي يسعوا 
لسطينية،بل ألننا نتبنى فلسفة ورؤيا قد تكون مختلفة عن اآلخرين،وهي في األساس نابعة من تطلعات الشباب أنفسهم نحو غٍد لحاجة ماسة ،ليس ألنه ال يوجد مراكز ومؤسسات شبابية ف

ال أنهم أقلية بالمفهوم ن كثرتهم العددية إيكون أفضل ،في ظل اإلقصاء والتهميش الذين يتعرضون له،فعلى الرغم وصف المجتمع الفلسطيني بأنه مجتمع فتي،إال أن الشباب وعلى الرغم م
يث استطاع المركز خالل عمره القصير أن السياسي واالجتماعي. إن المركز بإمكانياته المتواضعة استطاع  أن يصل إلى مئات الناس بل إلى اآلالف في مناطق فقيرة ومهمشة وبعيدة.ح

بية، بل استطاع أن يّكون شبكة من المتطوعين والمتطوعات في مجاالت مختلفة واختصاصات كثيرة.فهؤالء يبني شبكة من العالقات مع المؤسسات القاعدية المحلية على مستوى الضفة الغر 
ة في بناء قدرات وتمكين الشباب المتطوعين والمتطوعات هم في األساس من األشخاص المميزين في مجاالت تخصصهم ومن هنا فقد حقق المركز أحد أهم أهدافه األساسية المتمثل

فساح المجال لهم لكي يحققوا ذواتهم ،بعد أن أصبح التطوع من مخلفات الماضي.إن نجاحات المركز على هذا الصعيد ال تقف عند هذا  الحد والشابات لتبني المواهب من المتطوعين بل  وا 
ذهب البعض ليكمل مشواره األكاديمي في الدراسات العليا وفي قضايا لها عالقة إن هؤالء وبعد ثالث سنوات من االستمرارية في العمل والتطوع مع المركز بدءوا في بناء أنفسهم علميًا فقد 

لمؤسسات التي اقتنعت بأهداف المركز ورؤيته في الموضوعات التي يتناولها المركز.إن المركز لم يكن ليصل إلى هذه النجاحات المتواضعة لوال أن كان إلى جانبه مجموعة من األشخاص وا
ا مع المركز ما لم يمكن تحمله ول أن الفضل األول يعود إلى الشباب والشابات المتطوعين والمتطوعات الذين عملوا بجد ومهنية واحترافية عالية إلى جانب المركز وتحملو ،من هنا يمكننا الق

يح أن المركز وفر لهم األرضية المناسبة لتحقيق أهدافهم ومع ذلك يمكننا خالل السنوات الماضية.أعتقد أن إيمان هؤالء الشباب والشابات هو الدافع األساسي لهم في كل ما يقومون به، صح
 القول أن الشباب أنفسهم معنيين بتطوير أنفسهم وبناء قدراتهم بشكل واضح.

األثر الكبير والبالغ في تقدم المركز واستمرار يته.وال نبالغ كما ال يفوتنا أن نشكر شركائنا الممولين الذين عملوا معنا بكل إخالص وتفاني في سبيل النهوض في المركز فقد كان لوقفتهم معنا 
ستمرار في العمل في مؤسسة ناشئة وجدت من القول أن هذا الدعم الالمحدود من قبل الشركاء كان هو نقطة االنطالقة واالرتكاز لمجموعة من الشباب والشابات جمعتم رؤيا وهدف نحو اال

 ويعطيها الفرصة الحقيقية والذهبية كي تثبت نفسها على األرض. يقتنع في أهدافها ويقف إلى جانبها
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ا موسمي ومتناثر هنا وهناك. وبالتالي ال بد من أخيرًا عندما نتحدث عن المستقبل، فإننا بالتأكيد نعني التغيير، إن هذا يتطلب منا جميعًا العمل بشكل تراكمي ومستمر، وأال يكون عملن
حقيق التغيير المنشود ة التي تكون مثار جدل ونقاش في المجتمع الفلسطيني،والتي من شأنها المساعدة في عملية التغيير ، لذا نرى أننا واآلخرون قادرون على تاالقتراب من البرامج واألنشط

نتقدم وهذا مؤشر على النجاح وأعتقد أننا بحاجة ماسة لبناء البرامج  .وهذا يتأتى بتكاتف الجهود وبروح الفريق الواحد ستستمر في التقدم إلى األمام حتى لو كان هذا التقدم بطئ المهم أننا
 واألنشطة برؤية وبأجندة شبابية محلية لكي تستمر وتحقق األهداف التي وضعها الشباب منذ تأسيس المركز.
كلها تختزل بكلمة واحدة وهي اإليمان، هذا اإليمان هو الدافع األساسي لنا في أن  نحن على ثقة تامة أن اإلخالص والتفاني والتطوع والصدق واالنتماء للفكرة التي أسس المركز على أساسها

 نكون في المقدمة دائمًا.
 
 

 مجلس اإلدارة
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 مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية " شمس"
 مقدمة

، في مدينة رام اهلل من قبل مجموعة من األكاديميين 2003عام  "شمس"هو مؤسسة أهلية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تأسس مركز "شمس" مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية 
 والتربويين والمحامين ونشطاء حقوق اإلنسان.مقره الرئيسي مدينة رام اهلل.

ط بين الحقوق المختلفة، واعتمادها المتبادل على بعضها البعض،وعدم قابليتها للتجزئة، وأن حقوق المرأة هي جزء أن نشر وتعميم حقوق اإلنسان والديمقراطية تستند على الترابيرى المركز  
 أساسي من حقوق اإلنسان.وأن نشر وتعميم ثـقافة حقوق اإلنسان والديمقراطية يشكل حقًا من حقوق اإلنسان.

 أو الدين أو اللون أو الجنس بين أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات ، مع إيمانه بمبدأ التمييز اإليجابي للفئات المهمشة.يؤمن المركز بمبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس العرق 
  أهداف المركز

 ة .لالدفاع عن حقوق اإلنسان ورفع الوعي بها سواء أكانت حقوقًا فردية أو جماعية على أساس المواثيق الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الص .1
 إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان في التشريعات الفلسطينية .  .2
 تفعيل وسائل اإلعالم وتجنيدها للمشاركة في الدفاع عن حقوق اإلنسان والتصدي للقضايا المجتمعية ذات األولوية. .3
 .التنسيق،والتشبيك،والتعاون،والعمل المشترك مع كافة الجهات الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني .4
 نسان .تشجيع المشاركة الشعبية المجتمعية في جوانب الحياة العامة بما يضمن انخراط المجتمع المدني من مؤسسات وأفراد في الدفاع عن حقوق اإل .5
 مساندة حقوق المرأة وتعزيز دورها ومشاركتها المجتمعية . .6
 إصدار األبحاث والدراسات ونشرها وتعميمها. .7

 رسالة المركز
في فلسطين،إلى تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان والحكم الصالح والتسامح والحوار ومفاهيم الديمقراطية وسيادة القانون،ومن هنا يعمل "شمس" مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية يسعى 

ل ى إثراء ونشر المعرفة العلمية المتخصصة حول حقوق اإلنسان، القانون الدولي المركز جاهدًا على إنشاء برامج وعقد أنشطة،بهدف تعميق الوعي،وتقوية الشعور بالمسؤولية الجماعية،وا 
 .اإلنساني ،الديمقراطية،الحكم الصالح،المجتمع المدني، المواطنة،المساءلة ،المحاسبة، سيادة القانون ،الشباب، المرأة،التسامح ،الحوار
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 رؤية مركز  
بمجتمع مدني ديمقراطي ،قائم على العدل والمساواة وسيادة القانون،واحترام حقوق اإلنسان ،وعلى التمييز االيجابي للفئات األكثر  "شمس"مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية  تتمثل رؤية

لحياة العامة ،ومبدأ تكافؤ الفرص.مجتمع يفسح المجال أمام الجميع لإلسهام في تقدم تهميشًا في المجتمع، وعلى احترام حقوق األقليات،وعلى حرية الرأي والتعبير،والحق في المشاركة في ا
 ورقي أبنائه.  

 
 فلسفة المركز  

 :على األسس التالية "شمس" تستند فلسفة مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية 
 التنسيق، والتشبيك، والتعاون، والعمل المشترك مع المؤسسات األهلية. .1
 دعم وحماية حقوق اإلنسان سواء أكانت حقوقًا فردية أو جماعية على أساس المواثيق الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة .  .2
 قط.اع واإلنصات فالعمل على كسر ثقافة الصمت والخوف مما يساعد على القضاء على الفلسفة القديمة التقليدية التي تقوم على أساس التعليم البنكي واالستم  .3
 تشجيع المشاركة األهلية من أجل النهوض باإلنسان وحمايته ورعايته والدفاع عن حقوقه   .4

 عضوية المركز
 اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في جامعة الدول العربية /بصفة مراقب .1
 دولية -التحالف الدولي لمناهضة عقوبة اإلعدام .2
 عربية -الفدرالية العربية لحقوق اإلنسان .3
 عربية –شبكة المساءلة االجتماعية بالعالم العربي  .4
5. Crisis Action )لحماية المدنيين من النزاعات المسلحة دولية( 
 عربية -شبكة االنتخابات في العالم العربي .6
 دولية -مؤسسة آنا ليند االورمتوسطية للحوار بين الثقافات .7
 دولية -التحالف الدولي لمالحقة مجرمي الحرب ايكاوس .8
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 فلسطين -الدفاع عن حرية الرأي التعبيرتحالف  .9
 عربية –التحالف العربي من أجل دارفور  .10
 فلسطين –اللجنة األهلية للرقابة على االنتخابات  .11
 دولية -المنظمة العالمية للتسامح .12
 دولية -منظمة الدفاع الدولية .13
 فلسطين -ائتالف الرقابة على الحقوق والحريات .14
 فلسطين -اإلعدامالتحالف الفلسطيني لمناهضة عقوبة  .15
 ألمانيا-ائتالف السلم والحرية .16
 فلسطين-شبكة الشباب الفلسطيني .17
 فلسطين-الهيئة الوطنية للعمل التطوعي .18
 فلسطين -االئتالف الوطني للنداء العالمي لمكافحة الفقر .19
 دولية –منظمة الشباب األورو متوسطية  .20
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 2016أنشطة 
 

 ورش العمل:
  4/2016/ المدرب جهاد حرب / نفذت في شهر  المدنية والثقافة الديمقراطية نشر الشريعة  ضمن مشروعورشة عمل لطلبة كليات 
 9/2016االنتخابات/ نفذت في شهر  في الشباب مشاركة تعزيز حول عمل ورشة 
  12/2016ورشة عمل حول تمكين وصول النساء إلى العدالة/ نفذت في شهر 
  

 
 الدورات التدريبية:

 2016/ 1للصحفيين / نفذت في شهر  والمساءلة اإلستماع جلسات تنظيم آليات"  حول تدريبية دورة 
 4/2016الشريعة/ نفذت في شهر كليات لطلبة االنسان وحقوق الديمقراطية مفاهيم حول تدريبية دورة 
 8/2016اإلعدام/ نفذت في شهر عقوبة مناهضة حول تدريبية دورة 
 10/2016في محافظات الضفة الغربية /نفذت في شهر األهلي  السلم تعزيز حول تدريبية دورة 
 2016/ 11البديلة / نفذت في شهر بالطرق النزاعات حل حول تدريبية دورة 
 12/2016 شهر في نفذت/ الغربية الضفة محافظات في األهلي السلم تعزيز حول تدريبية دورة 

 
 

 اللقاءات:
 8/2016االنتخابات/ نفذ في شهر  في والنساء الشباب مشاركة تعزيز في اإلصالح رجال دور حول لقاء  
 سلسلة لقاءات في محافظة بيت لحم حول تعزيز السلم األهلي ومناقشة  تطوير خطة السلم األهلي في المحافظة 
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 المحافظة في األهلي السلم خطة تطوير  ومناقشة األهلي السلم تعزيز حول طولكرم محافظة في  لقاءات سلسلة 
  12/2016لمحافظة بيت لحم / نفذ في شهر  األهلي السلم خطة لمناقشة جماهيري لقاء 
 12/2016 شهر في نفذ/  طولكرم لمحافظة األهلي السلم خطة لمناقشة جماهيري لقاء 

 
 

 الجلسات الحوارية:
 2016/ 4الفساد/ نفذت في شهر  لمكافحة والمساءلة والنزاهة الشفافية تعزيز لمشروع استراتيجي تخطيط جلسة 
 6/2016جلسة حوارية حول مناهضة عقوبة اإلعدام في رام اهلل / نفذت في شهر 
 2016/ 7جلسة حوارية حول مناهضة عقوبة اإلعدام في طولكرم / نفذت في شهر 
  7/2016جلسة حوارية حول مناهضة عقوبة اإلعدام في بيت لحم / نفذت في شهر  
 7/2016 شهر في نفذت/  جنين في اإلعدام عقوبة مناهضة حول حوارية جلسة  
 7/2016 شهر في نفذت/  الخليل في اإلعدام عقوبة مناهضة حول حوارية جلسة  
 2018/ 8جنين / نفذت في شهر  عمل بلدية  واقع حول حوارية جلسة 
 10/2016/ نفذت في شهر " الفساد لمحاربة والمجتمعية الرسمية المساءلة تعزيز نحو"  بعنوان حوارية جلسة  
 الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية ضوء على الفساد لمكافحة الفلسطينية السلطة قبل من الُمتخذة العملية اإلجراءات"  حول دراسة لنقاش حوارية جلسة UNCAC"" نفذت في /

 11/2016شهر 
 

 الوقفات التضامنية:
  آذار من كل عام. 8وقفة تضامنية في ذكرى يوم المرأة العالمي الذي يصادف 
 أوكتوبر من كل عام. 10الذي يصادف  اإلعدام عقوبة لمناهضة العالمي اليوم وقفة تضامنية في ذكرى 
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 المراثونات:
 الفساد  لمكافحة العالمي لليوم السنوية الذكرى في المشي مارثون 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2016راء لعام لقات اإلذاعية من برنامج قضايا وآالح
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 الرقم عنوان الحلقة ضيوف الحلقة رابط الحلقة تاريخ الحلقة

11/1/2016  
 

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

المحامي موسى أبو دهيم  من الهيئة المستقلة .1

 لحقوق االنسان 
 الخبير بالقانون الدولي الدكتور محمد الشاللدة.2

 حامي اشرف أبو حية من مؤسسة الحقالم.3

اإلعدام في  حكم اصدار استمرار وراء ما
 فلسطين !!!

1 

18/01/2016 http://www.raya.ps/ar/raya-
programs/928417.html?episode=4469 

 

 عشائري. رجل السواحرة الفهد أبو .الحج1

 جمال اإلصالح ورجل المجتمعي  الناشط .2

 الدرعاوي
 في االجتماع علم أستاذ األعرج بدر الدكتور.  3

 زيت بير جامعة

  في  العشائري والقضاء اإلصالح لرجال دور أي
 المجتمعي االستقرار دعائم إرساء

2 

31/1/2016  https://www.youtube.com/watch?v=7L4oepu-Amk 
 

 االنسان. لحقوق المستقلة الهيئة من جمعة .صبحية1

 الدرعاوي. داود  المحامي .2

 احمد سابقا العسكرس القضاء المجلس . رئيس3

 المبيض.

 قبل من المدنيين على اإلعدام عقوبة اصدار
العسكري القضاء  

3 

09/02/2016 https://www.youtube.com/watch?v=EFt5lKF608E 
 

احمد أبو الهيجة مدير البرامج في الهيئة .1

 االستشارية 
 ناهد أبو طعيمة  أستاذة في االعالم .2

 

والضرورة الترف بين االستماع جلسات  4 

15/2/2016  http://www.raya.ps/ar/raya-
programs/928417.html?episode=4763 

 

معن ادعيس الباحث القانوني والمحامي من الهيئة .1

 المستقلة لحقوق االنسان  
 النظام في اإلعدام لعقوبة  قانونية مراجعة نحو

الفلسطيني القانوني  
5 

22/2/2016  https://www.youtube.com/watch?v=GlqVNq1Fr18 
 

الدكتور نائل طه أستاذ القانون الجنائي في جامعة .1

 النجاح الوطنية 
الكسواني أستاذ القانون الجنائي  في الدكتور جهاد .2

 جامعة القدس / أبو ديس
الدكتور  مصطفى عبد الباقي أستاذ  القانون .1

 الجنائي  في جامعة بيزيت 

 6 الفلسفه العقابيه من وراء عقوبة  االعدام 

7/3/2016  

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

 
 رجل اإلصالح العشائري موسى جرادات .1

األستاذ الجامعي ومدير المركز المعاصر  .2

 للدراسات والتحليل السياسيات الدكتور رائد نعيرات 

 دور اي ، االصالح ورجال الشرطة“ حول حلقة
االجتماعي والتماسك االهلي للسلم كضمانة  ” 

7 

https://www.youtube.com/watch?v=cdcHZGEnDLg
http://www.raya.ps/ar/raya-programs/928417.html?episode=4469
http://www.raya.ps/ar/raya-programs/928417.html?episode=4469
https://www.youtube.com/watch?v=7L4oepu-Amk
https://www.youtube.com/watch?v=EFt5lKF608E
http://www.raya.ps/ar/raya-programs/928417.html?episode=4763
http://www.raya.ps/ar/raya-programs/928417.html?episode=4763
https://www.youtube.com/watch?v=GlqVNq1Fr18
https://www.youtube.com/watch?v=c-wbvCekAFw
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14/3/2016  https://www.youtube.com/watch?v=17iTGgoT5MY 
 

استاذ القانون بجامعة النجاح ووزير العدل السابق .1

 الدكتور علي السرطاوي
 

االسالم في االعدام عقوبة  8 

28/3/2016  https://www.youtube.com/watch?v=5XxfmXKx91g 
 

  المحامي والقاضي السابق  فضل نجاجرة. .1

. محامي من الهيئة المستقلة لحقوق االنسان فريد 2

 االطرش. 

. أستاذ القانون بجامعة النجاح الوطنية الدكتور 3

 ي.اسحق برقاو

 

 دور المحامين في الحد من عقوبة االعدام 

 
9 

11/4/2016  https://www.youtube.com/watch?v=WQRbxLwFt1I 

 
.  المحامية مرفت النحال من مركز الميزان لحقوق 1

 اإلنسان                           

 .  المحامي اشرف ابو حية   2

.  استاذ القانون الجنائي في جامعة القدس/ابو ديس 3

 الدكتور جهاد الكسواني

لماذا تعارض منظمات حقوق اإلنسان عقوبة 

 اإلعدام

 

10 

18/4/2016  https://www.youtube.com/watch?v=qb4_UX_M6qc 
 

 رئيس مجلس القضاء األعلى السابق عيسى أبو شرار 
سهاد عبد الطيف  مستشارة بقضايا  النوع االجتماعي 

بوزارة شؤون المراة    
األستاذ  خالد قزمار مدير حركة الدفاع عن األطفالفي 

فرع فلسطين    

 المدني المجتمع مؤسسات بين نريد عالقة اي
رسمي الغير والقضاء  

11 

25/4/2016  https://www.youtube.com/watch?v=SbSa5TepsS8 
 

أستاذ القانون الجنائي في جامعة النجاح الدكتور   .1

   فادي شديد   

. احمد المبيض  رئيس المجلس القضاء العسكري 2

 سابقا.

لة لحقوق اإلنسان مصطفى . الباحث في الهيئة المستق3

 إبراهيم .

 

 وتسارعها االعدام احكام اصدار ازدياد وراء ماذا
الفلسطينية االراضي في  

12 

2/5/2016  https://www.youtube.com/watch?v=_HY8NU2xvco 
 

 من التونسي الحقوقي مرسيط الحبيب محمد.1

 التجربة حول اإلعدام عقوبة إللغاء الوطني االئتالف
 ثورة بعد وخاصة اإلعدام عقوبة إللغاء التونسية
 الياسمين

التجربة التونسية الحقوقية..ومحاوالت إلغاء عقوبة 

 اإلعدام ومفارقاتها عن باقي البلدان العربية

 

13 

https://www.youtube.com/watch?v=17iTGgoT5MY
https://www.youtube.com/watch?v=5XxfmXKx91g
https://www.youtube.com/watch?v=WQRbxLwFt1I
https://www.youtube.com/watch?v=WQRbxLwFt1I
https://www.youtube.com/watch?v=qb4_UX_M6qc
https://www.youtube.com/watch?v=SbSa5TepsS8
https://www.youtube.com/watch?v=_HY8NU2xvco
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16/5/2016  https://www.youtube.com/watch?v=mX3gBHXhvgQ 

 

الدكتور  طالب عوض رئيس المرصد العربي .1

 للديمقراطة واالنتخابات
الكاتب والمحلل السياسي اكرم عطا هللا من قطاع .2

 غزة 
رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح .3

الوطنية  ومدير المركز المعاصرللدراسات  وتحليل 
 السياسيات مداد  الدكتور رائد نعيرات

 

ُملحة ضرورة االنتخابات اجراء  14 

21/5/2016  https://www.youtube.com/watch?v=fe4TS_Oorac 
 

الكاتب فادي أبو بكر المهتم بالشأن القضائي .1

 وحقوق االنسان 
 المحامي انيس أبو سباع.2

العشائري القضاء ظل في االنسان حقوق  15 

23/5/2016  https://www.youtube.com/watch?v=wukXAkFtpwk 
 

.الدكتور جمال الخطيب المستشار القانوني في 1

 المجلس التشريعي.

 .المحلل السياسي الدكتور مخيمر ابو سعدة2

ماذا وراء دعوة نواب كتلة اإلصالح والتغيير إلى 

البحث عن صيغة لتجاوز توقيع الرئيس على 

 أحكام اإلعدام

 

16 

4/6/2016  https://www.youtube.com/watch?v=3GaSXN-3U1o 1. مدير المركز المعاصرللدراسات  وتحليل

 السياسيات مداد  الدكتور رائد نعيرات
واالنتخابات الشباب  17 

11/6/2016  https://www.youtube.com/watch?v=gVrrTbcRuWE 

 

 –  اإلعالم أستاذ عوض رفيق احمد الدكتور.1

 القدس جامعة
 جامعة التربية أستاذة مسالمة عدوية الدكتورة.2

  الوطنية النجاح
 السياسية العلوم أستاذ ، سعدة أبو مخيمر الدكتور.3 

 غزة من

 أو الفساد مناهضة في ودورها المجتمعية الثقافة
عليه الحض  

18 

18/6/2016  https://www.youtube.com/watch?v=Sc8FFwbNLFc 

 
 ديوان رئيس ، زيد أبو موسى الوزير معالي.1

 العام  الموظفين

األستاذ جهاد حرب الباحث في قضايا الحكم .2
 والسياسة  

المرأة األستاذة نادية أبو نحلة مديرة  طاقم شؤون . 3
 في قطاع غزة

تكافؤ الفرص في اإلدارة العامة )الوظيفة العامة  )
 ( لجهة التوظيف ، الترقيات ، التدريب ....الخ

.) 
 

19 

https://www.youtube.com/watch?v=mX3gBHXhvgQ
https://www.youtube.com/watch?v=mX3gBHXhvgQ
https://www.youtube.com/watch?v=fe4TS_Oorac
https://www.youtube.com/watch?v=wukXAkFtpwk
https://www.youtube.com/watch?v=gVrrTbcRuWE
https://www.youtube.com/watch?v=gVrrTbcRuWE
https://www.youtube.com/watch?v=Sc8FFwbNLFc
https://www.youtube.com/watch?v=Sc8FFwbNLFc
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25/6/2016  https://www.youtube.com/watch?v=3svrdi04t9o 

 
 النقابات التحاد األمين ، زيادة محمود النقابي.1

  المستقلة
 وزارة في الشكاوي قسم رئيس سامي الهام األستاذة.2

 المرأة شؤون
 غزة األهلية في المنظمات شبكة مدير الشوا أمجد.3

ي القطاع األهلي فمظاهر الفساد 
 .والحكومي

 

20 

2/7/2016  https://www.youtube.com/watch?v=3DsthTbBtwQ 

 
 شبكة في  المحلية الهيئات منسقة هللا عطا  فيوال.1

   امان
 السيد جنين في السابق المحلي الحكم عام مدير.2

 .  عطاطرة فتحتي
 أبو محسن غزة من السياسي والمحلل الكاتب.3

 رمضان

والبلديات المحلية الهيئات في الفساد أوجه  21 

11/7/2016  https://www.youtube.com/watch?v=Mh91rxXSGqk 
 

إسحاق برقاوي أستاذ القانون في جامعة النجاح .1

 الوطنية  
 النزاهة أجل من المستشار القانوني في االئتالف .2

أمان المحامي بالل البرغوثي والمساءلة  
 المحامية في مركز الميزان من غزة ميرفت محال  .3

 في الناظمة والدولية الوطنية واإلجراءات القوانين
الفساد لمكافحة فلسطين  

22 

25/7/2016  2kp0DQ8-https://www.youtube.com/watch?v=Sys 

 
الدكتور غسان عليان أستاذ القانون الجنائي في .1

 الجامعة العربية االمريكية  
الدكتور نائل طه أستاذ  القانون الجنائي في جامعة .2

 النجاح الوطنية 
المحامي فريد األطرش  من الهئية المستقلة لحقوق .3

 االنسان

 عقوبة الغاء عدم وراء تقف التي االسباب هي ما"
 ".اإلعدام في فلسطين 

 

23 

30/7/2016  https://www.youtube.com/watch?v=QVk93O0m7Ug 
 

الناشطة النسوية والمستشارة لشؤون المرأة .1

 للمحافظ   في محافظة بيت لحم وفاء حميد 
 المحامي انيس أبو سباع .2

 
 رجل العشائر واإلصالح  محمد جبارين .3

 والقضاء للشرطة باللجوء النساء ثقة تراجع هل
مشاكلهن؟ لحل العشائري للقضاء للتوجه يدفعهن  

24 

8/8/2016  https://www.youtube.com/watch?v=_w0pPawqDg0 
 

رتاني أستاذ االعالم االجتماعي الدكتور بسام عو.1  

 المحامي يوسف ربعي 
مدير عام التخطيط والتنمية في محافظة الخليل .2

 واحد مؤسسين المجلس العشائري األستاذ فريد اعمر

 الظروف تردي يدفع هل: "بعنوان حلقة
العشائري  للقضاء للتوجه المواطنين االقتصادية

؟. بديل للمحاكم والقانون    

25 

https://www.youtube.com/watch?v=3svrdi04t9o
https://www.youtube.com/watch?v=3svrdi04t9o
https://www.youtube.com/watch?v=3DsthTbBtwQ
https://www.youtube.com/watch?v=3DsthTbBtwQ
https://www.youtube.com/watch?v=Mh91rxXSGqk
https://www.youtube.com/watch?v=Sys-2kp0DQ8
https://www.youtube.com/watch?v=Sys-2kp0DQ8
https://www.youtube.com/watch?v=QVk93O0m7Ug
https://www.youtube.com/watch?v=_w0pPawqDg0
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14/8/2016  https://www.youtube.com/watch?v=KwPu46wAAnI 
 

السيد مصطفى زنايدي مساعد منسق االئتالف .1

المغربي من اجل الغاء عقوبة اإلعدام واألمين العام 
 للمنظمة المغربية لحقوق االنسان  

االعدام عقوبة ضد النضال في المغربية التجربة  26 

15/8/2016  https://www.youtube.com/watch?v=DQlfi0xJeGo 
 

 1. الدكتور  طالب عوض رئيس المرصد  
 العربي للديمقراطة واالنتخابات

مديرة دائرة اإلجراءات االنتخابية  في لجنة .2

 االنتخابات المركزية  المحامية سهير عابدين

لالنتخابات الترشح اليات   27 

29/8/2016  https://www.youtube.com/watch?v=jIfCGhYFhH4 
 

الدكتور  حسن دويك نائب رئيس جامعة القدس .1

 للشؤون لالتصال والتنمية 
لداعية والمحاضر في جامعة القدس جميل حمامي ا.2  

 الناشط الشبابي  حسين الديك 

 والديمقراطية المدنية الثقافة لنشر ضرورة من هل
فلسطين في الشريعة كلية طلبة بين   

28 

5/9/2016  https://www.youtube.com/watch?v=sgjwFBTO27U 

 
المحامي معن دعيس من الهيئة المستقلة لحقوق .1

 االنسان 
أستاذ القانون في جامعة بيرزيت الدكتور مصطفى .2

 عبد الباقي 
من غزة مراسل الحياة اللندنية فتحي صباح  .3

 ورئيس المعهد الفلسطيني لالقتصاد والتنمية

االعدام ةعقوب مناهضة اليات  29 

7/9/2016  https://www.youtube.com/watch?v=ei_4AHQE7b8 
 

الدكتور بدر العرج أستاذ  علم االجتماع في .1

 زيت ربي
الناشط السياسي  حسين الديك .2  

واالنتخابات الشباب  30 

10/9/2016  https://www.youtube.com/watch?v=5PkJXlyZqj8 
 

مدير عام المرصد العربي للديمقراطية واالنتخابات .1

 عارف جفال  
ماهر أبو زنط أستاذ علم االجتماع في جامعة .2

 النجاح الوطنية
غزة  المحلل السياسي اكرم عطا هللا من .3  

 

ملحة ضرورة االنتخابات اجراء  31 

18/9/2016  https://www.youtube.com/watch?v=Sz8764fMamA 
 

ممثل  عشائر الخليل نافذ الجعبري .1  
المحامي والناشط المجتمعي داوود الدرعاوي .2  

العشائري والعرف النظامي القانون بين العطوة  32 

19/9/2016  https://www.youtube.com/watch?v=sOyg17PvdL8 
 

أستاذ االعالم االجتماعي الدكتور  محمد أبو الرب .1  
المختص بعلم االجتماع الدكتور بسام عورتاني .2  

 ما نشر في االجتماعي ماالعال وسائل تأثير
الشباب لدى والتطرف بالعنف يوصف  

33 

https://www.youtube.com/watch?v=KwPu46wAAnI
https://www.youtube.com/watch?v=DQlfi0xJeGo
https://www.youtube.com/watch?v=jIfCGhYFhH4
https://www.youtube.com/watch?v=sgjwFBTO27U
https://www.youtube.com/watch?v=sgjwFBTO27U
https://www.youtube.com/watch?v=ei_4AHQE7b8
https://www.youtube.com/watch?v=5PkJXlyZqj8
https://www.youtube.com/watch?v=Sz8764fMamA
https://www.youtube.com/watch?v=sOyg17PvdL8
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20/9/2016  https://www.youtube.com/watch?v=BQMQsT_rgTU 
 

أستاذ  القانون في جامعة النجاح الوطنية الدكتور .1

 إسحاق برقاوي 
 لحقوق االنسان  اسالم التميميمن الهيئة المستقلة .2

 على السلبي وأثرها االعدام عقوبة تنفيذ ايقاف
 المجتمع

34 

2/10/2016  https://www.youtube.com/watch?v=mDnKSucJl0k 

 
 التشريعي المجلس عضو لؤي أبو التركمان فخري.1

 جنين مدينة وجهاء من و سابقا
 في والتنمية التخطيط عام مدير إعمر فريد. أ.2

 مجلس تأسيس على المشرفين واحد الخليل محافظة
   له التابعه واللجان العشائر

 في ودورها االهلي السلم مجالس"  بعنوان حلقة
 والتماسك المجتمعي النسيج على الحفاظ

 "االجتماعي

35 

4/10/2016  https://www.youtube.com/watch?v=N_X1eD0QhiM&feature=youtu.be 

 
 

 .عمر إسماعيل محمد العشائري اإلصالح رجل.1

 وحدة مسؤول وهو عودة بني غازي الصحفي.2

 للتنمية الفلسطيني المركز في والتوثيق الرصد
  مدى  االعمية والحريات

 السيد ، والبيرة هللا رام  محافظة محافظ نائب.3

 البرغوثي حمدان

االهلي السلم تعزيز في  االعالم وسائل دور  36 

8/10/2016  https://www.youtube.com/watch?v=1SL1O4nv0vY 
 

 رجل اإلصالح العشائري عليان عيد الشافعي  .1

 الناطق باسم الشرطة لؤي زريقات .2

الدكتور احمد رفيق عوض أستاذ  االعالم في .3

 جامعة القدس

 والقضاء االصالح رجال بين العالقة واقع
الفلسطينية والشرطة العشائري  

37 

13/10/2016  https://www.youtube.com/watch?v=oCTCIuZJdqY 
 

من قطاع غزة المحامية  ميرفت محال من مركز .1

 الميزان لحقوق االنسان 
النائب األردني السابق والناشط المجتمعي المهندس .2

 سمير  عويس 
الدكتور فادي شديد  أستاذ القانون في جامعة .3

 النجاح 

االعدام عقوبة لمناهضة العالمي اليوم   38 

17/10/2016  https://www.youtube.com/watch?v=D-QMthhIXFo 

 
الدكتور  جهاد الكسواني أستاذ  القانون في جامعة .1

 القدس 
رئيس اللجنة الفرعية لنقابة المحامين في طولكرم .2

 يزيد مخلوف 

 القانون في باالعدام عليها المعاقب الجرائم
 الفلسطيني

39 

25/10/2016  https://www.youtube.com/watch?v=MFe82lfnl8A 
 

نظام عساف المدير  من العاصمة األردنية عمان.1

 التنفيذي للتحالف العربي لمناهضة عقوبة اإلعدام .

االعدام عقوبة لمناهضة العربي التحالف تجربة  40 

https://www.youtube.com/watch?v=BQMQsT_rgTU
https://www.youtube.com/watch?v=mDnKSucJl0k
https://www.youtube.com/watch?v=mDnKSucJl0k
https://www.youtube.com/watch?v=N_X1eD0QhiM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N_X1eD0QhiM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1SL1O4nv0vY
https://www.youtube.com/watch?v=oCTCIuZJdqY
https://www.youtube.com/watch?v=D-QMthhIXFo
https://www.youtube.com/watch?v=MFe82lfnl8A
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5/11/2016  https://www.youtube.com/watch?v=FV72wCOPWJw&feat
ure=youtu.be 

 

الدكتور محمد األحمد عميد شؤون طلبة جامعة  .1

 بيرزيت 
رئيس تحالف الشباب العربي للحرية والديمقراطية .2

ومساعد عميد شؤون طلبة  جامعة القدس المفتوحة أ 
 . اياد اشتية 

هاني سميرات المدير التنفيذي  لمؤسسة التعاون .3

 لحل الصراع 

 واالجتماعية االقتصادية الظروف"  بعنوان حلقة
 التطرف نحو الشباب دفع في ودورها والسياسية

 " والتشدد
 

41 

14/11/2016  https://www.youtube.com/watch?v=-J0HBSCxWrY 
 

مدير دائرة اإلصالح والعشائر في محافظة .1

 طولكرم جميل مهنا 
المحامي من نابلس سالم فريدخ المستشار القانوني .2

 لمحافظة نابلس 
 ممثل محافظة رام هللا لشؤون العشائر امين حمدان .3

 42 " االسباب التي تقوض السلم االهلي في فلسطين "

19/11/2016 https://www.youtube.com/watch?v=_JFZZS5cH8c 
 

رئيس اتحاد الكتاب واالدباء الفلسطينين السيد مراد .1

 السوداني 
 أستاذ االعالم  وعلم االجتماع ماهر زنط .2

 المجتمع في للتعصب الثقافية الجذور "

 "الفلسطيني
43 

21/11/2016  https://www.youtube.com/watch?v=W9Yo4020c3c 
 

رئيس مجلس القضاء األعلى السابق عيسى أبو .1

 شرار 
 المحامي والقاضي السابق رائد عبد الحميد .2

 المحامي وليد العارضة 

 القضايا في البت وسرعة التقاضي اجراءات
االهلي السلم تعزيز في رهاودو  

44 

28/11/2016  https://www.youtube.com/watch?v=skloLRkKX_8 
 

 الشيخ محمد سعيد مفتي قوى االمن الفلسطينية .1

 من غزة علم االجتماع األستاذ الدكتور عرفات حلس 
األستاذ زياد عزت أستاذ جامعة وحاصل على .2

 ماجستير في فلسفة الالعنف 

 الحفاظ في ودورها االجتماعية التنشئة مؤسسات
االهلي السلم على  

45 

1/12/2016  https://www.youtube.com/watch?v=v0sVv78UHko 
 

 كاديمي ناجح شاهين الباحث اال.1

نافع الحسن  عميد كلية القانون في جامعة فلسطين .2

 االهلية 
األستاذة سهاد عبد اللطيف مستشارة في االعالم .3

 والتاثير والنوع االجتماعي  في وزارة شؤون المراة

 والدولة العشائري القضاء بين تناقض هناك هل
؟ المدنية  " 

46 

17/12/2016  https://www.youtube.com/watch?v=n7LWlUBzsN4 
 

الكاتب والمحلل السياسي  محسن أبو رمضان من .1

 قطاع غزة 
األستاذ عماد محسن أستاذ  االعالم في جامعة .2

 السلم ضمانات من كضمانة خراال وقبول التسامح
 االهلي

47 

https://www.youtube.com/watch?v=FV72wCOPWJw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FV72wCOPWJw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-J0HBSCxWrY
https://www.youtube.com/watch?v=_JFZZS5cH8c
https://www.youtube.com/watch?v=W9Yo4020c3c
https://www.youtube.com/watch?v=skloLRkKX_8
https://www.youtube.com/watch?v=v0sVv78UHko
https://www.youtube.com/watch?v=n7LWlUBzsN4
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 االزهر 
 الباحث االكاديمي ناجح شاهين .3

20/12/2016  https://www.youtube.com/watch?v=VF7SBFwDZ3Y&t=5s 
 

 الشيخ محمد سعيد مفتي قوى االمن الفلسطينية .1

 المحلل السياسي خضر محجز .2

سامية عويضة مديرة المركز الدراسات النسوية في .3

 القدس 

في الديني الخطاب وانقسام الفتاوى فوضى دور  
الشباب بين والتشدد التطرف نشر     

48 

24/12/2016  https://www.youtube.com/watch?v=lHTUZKGH_J0 
 

يحيى الجمال عضو لجنة  التنسيق الفصائلي  .1

ومسؤول ملف لجنة اإلصالح والعشائر في محافظة 
 نابلس 

 المحامية وخبيرة النوع االجتماعي روان فرحات .2

 الناشطه الحقوقية  النسوية  صباح سالمة  .3

 حل في العشائري والقضاء االصالح رجال دور
االسري العنف قضايا  

49 

 
 
 

 2016شمس في اإلعالم  مركز أخبار
 

 عنوان الخبر اسم الجريدة الصفحة اليوم الخبر تاريخ نشر
 الرقم

2/1/2016   .1 مركز " شمس " : إصدار ثالثة أحكام باإلعدام في المحاكم الفلسطينية في اقل من أسبوعين القدس 4 السبت 

2/1/2016 مركز شمس ... في اقل من اسبوعين المحاكم الفلسطينية تصدر ثالثة أحكام باإلعدام بحق  دنيا الوطن االنترنت السبت 

 مواطنين

2.  

2/1/2016   .3 مركز حقوقي يدعو لعدم التصديق على اإلعدام معا االنترنت السبت 

3/1/2016   .4 مركز حقوقي يحذر من تسارع وتيرة احكام اإلعدام األيام 9 األحد 

https://www.youtube.com/watch?v=VF7SBFwDZ3Y&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=lHTUZKGH_J0
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3/1/2016   .5 مركز شمس يدعو لعدم التصديق على اإلعدام نساء أف أم االنترنت االحد 

3/2/2016   .6 مركز شمس يختتم دورة خاصة بآليات جلسات االستماع والمساءلة للصحفيين األيام 15 األربعاء 

3/2/2016   .7 " شمس  " يختتم دورة تدريبية حول " آليات تنظيم جلسات االستماع والمساءلة للصحفيين " القدس 12 االربعاء 

3/2/2016 للصحفيين والمساءلة االستماع جلسات تنظيم" آليات حول تدريبية دورة يختتم" شمس"  مركز امد لإلعالم االنترنت االربعاء   8.  

3/2/2016 للصحفيين والمساءلة االستماع جلسات تنظيم" آليات حول تدريبية دورة يختتم" شمس"  مركز وكالة وطن لالنباء االنترنت االربعاء   9.  

4/2/2016 نمركز شمس يختتم دورة تدريبية حول اليات تنظيم جلسات االستماع والمساءلة للصحفيي دنيا الوطن االنترنت الخميس   10.  

7/3/2016 الوطن دنيا االنترنت االثنين  الفلسطينية المرأة نضال يحيي" شمس" مركز..العالمي المرأة يوم آذار من الثامن بمناسبة   11.  

7/3/2016 البوابة اإلعالمية للمنظمات  االنترنت االثنين 

 االهلية الفلسطينية

 النساء بحق االحتالل جنود يمارسها التي الالنسانية واإلجراءات االنتهاكات بشدة يدين مركزشمس

 الفلسطينيات

12.  

الخبر تاريخ نشر  الرقم عنوان الخبر اسم الجريدة الصفحة اليوم 

2/5/2016 فريدش ناومان " يعقدان جلسة التخطيط االستراتيجي" شمس" و "  القدس 15 االثنين   13.  

2/5/2016  نظمها مركز "شمس" ومؤسسة "فريديش ناومان" االيام 4 االثنين 

 رام هللا: ورشة توصي بضمان الحق في الحصول على المعلومات حول قضايا الفساد

14.  

3/5/2016 لحرية الصحافة بحماية الصحافيين الفلسطينيين"شمس " يطالب المؤتمر الدولي العالمي  االيام 4 الثالثاء   15.  

3/5/2016 عام نقل الحقيقة للعالم 2015مركز "شمس" : رغم انتهاكات االحتالل االسرائيلي ..  القدس 9 الثالثاء   16.  

3/5/2016 استراتيجي تخطيط جلسة يعقدان" ناومان فريدريش" ومؤسسة" شمس" وكالة وطن لالنباء االنترنت الثالثاء   17.  
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3/5/2016 االستراتيجي التخطيط جلسة يعقدان ناومان فريدريش ومؤسسة" شمس" مركز دنيا الوطن االنترنت الثالثاء   18.  

3/5/2016 االستراتيجي التخطيط جلسة يعقدان ناومان فريدريش ومؤسسة" شمس" مركز نوافذ االنترنت الثالثاء   19.  

3/5/2016 الفساد لمكافحة مشروع تخطيط جلسة يختتمان" ناومان فريدريش"و" شمس فلسطين اليوم النترنتا الثالثاء   20.  

3/5/2016 االستراتيجي التخطيط جلسة يعقدان ناومان فريدريش ومؤسسة ”شمس“ مركز شبكة فلسطين اإلخبارية االنترنت الثالثاء   21.  

3/5/2016 االستراتيجي التخطيط جلسة يعقدان ناومان فريدريش ومؤسسة" شمس" مركز راية اف ام االنترنت الثالثاء   22.  

3/5/2016 االستراتيجي التخطيط جلسة يعقدان ناومان فريدريش ومؤسسة ”شمس“ مركز تلفزيون الشراع االنترنت الثالثاء   23.  

27/5/2016   .24 "شمس " مصادقة حماس البرلمانية على قوانين اإلعدام شرعنة للقتل االيام 4 الجمعة 

27/5/2016 الفعل الرافضة لتنفيذ احكام اعدام في القطاع تواصل ردود القدس 2 الجمعة   25.  

31/5/2016 القانون نطاق خارج إعدام هو مواطنين لثالثة حماس إعدام: شمس معا االنترنت الثالثاء   26.  

الخبر تاريخ نشر  الرقم عنوان الخبر اسم الجريدة الصفحة اليوم 

1/6/2015 25+1 االربعاء  عدام في غزة دون مصادقة الرئيساحكام إ 3لتنفيذ  فصائلية وحقوقيةإدانات رسمية و القدس   27.  

1/6/2016 نقسامالل وتكريًسا تحدًياللقانون وتعتبره مواطنين 3" حماس" بإعدام تندد حقوقية ومراكز فصائل االيام 16 االربعاء   

 " شمس ": جريمة مزدوجة

28.  

1/6/2016 غزة في مدانين 3 بإعدام وطني تنديد الحياة الجديدة 12 االربعاء  .. 

قانونيا المسؤولين قة قانوني المسؤولين بمالحقة يتوعد وعريقات بمالح يتوعد وعريقات  

 "شمس": اإلعدامات جريمة مزدوجة

29.  
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27/6/2016   .30 في اليوم العالمي للتعذيب " شمس" يدعوالنشاء هيئة وطنية لمناهضة التعذيب القدس 8 االثنين 

27/6/2016 إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تشرعه في العالم ....مركز شمس يدعو الى انشاء هيئة وطنية  الحياة الجديدة 7 االثنين 

 لمناهضة التعذيب

31.  

27/6/2016   .32 " شمس " يدعو الى تأسيس هيئة وطنية لمناهضة التعذيب األيام 23 االثنين 

9/7/2016  نظمها  مركز شمس األيام 6 السبت 

 ورشة في بيت ساحور تدعو الى تعزيز تاحماة الوطنية لمناهضة عقوبة اإلعدام

33.  

21/7/2016   .34 مراكز حقوقية تستنكر اصدار حماس احكام اإلعدام بحق مواطنين في غزة و مركز شمس يدين القدس 14 الخميس 

18/8/2016 فلسطين " اختتام دورة تدريبية   حول " مناهضة عقوبة اإلعدام في القدس 7 الخميس   35.  

18/8/2016   .36 مركز شمس يختتم دورة تدريبية في رام هللا حول مناهضة عقوبة اإلعدام األيام 10 الخميس 

الخبر تاريخ نشر  الرقم عنوان الخبر اسم الجريدة الصفحة اليوم 

28/8/2016   .37 تأكيد دور رجال اإلصالح في تعزيز مشاركة الشباب والنساء باالنتخابات األيام 9 االحد 

30/8/2016   .38 مركز شمس ينظم لقاء حول دور رجال اإلصالح في تعزيز مشاركة الشباب والنساء في االنتخابات القدس 12 الثالثاء 

1/9/2016  الخميس 

 

جنين بلدية  واقع حول حوارية جلسة القدس 6  39.  

1/9/2016  الخميس 

 

باستحداث وحدات للشرطة في الهيئات في جنين التوصية ” شمس ” في جلسة حوارية نظمها  األيام 8

 المحلية لتمكينها من تنفيذ مهامها

40.  

6/9/2016   .41 وفد كوري جنوبي يزور مركز شمس القدس 13 الثالثاء 
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8/9/2016   .42 وفد كوري جنوبي يزور مركز " شمس " برام هللا القدس 18 الخميس 

30/9/2016 عقوبة اإلعدام "مركز " شمس " ينتج فيلما حول "واقع  القدس 16 الجمعة   43.  

10/10/2016 الفلسطينية التشريعات من اإلعدام عقوبة بإلغاء تطالب" شمس" صحيفة القدس االنترنت االثنين   44.  

10/10/2016 -10-10) - الدولية   والمعاهدات   القوانين   بتطبيق   للمطالبة   المحتلة هللا رام في احتجاجيةً  وقفةً  قناة رؤيا االنترنت االثنين 

2016)  

45.  

10/10/2016   .46 رام هللا: وقفة لمناهضة عقوبة اإلعدام الحياة الجديدة االنترنت االثنين 

10/10/2016   .47 اعتصام بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة االعدام وسط رام هللا موقع زمن برس االنترنت االثنين 

10/10/2016 عقوبة اإلعدام في رام هللا وقفة لمنهاضة وكالة وفا االنترنت االثنين   48.  

الخبر تاريخ نشر  الرقم عنوان الخبر اسم الجريدة الصفحة اليوم 

10/10/2016   .49 إرتفاع أعداد أحكام اإلعدام تلفزيون وطن االنترنت االثنين 

10/10/2016   .50 رام هللا: وقفة لمناهضة عقوبة اإلعدام فتح /مفوضية العالقات الوطنية االنترنت االثنين 

11/10/2016   .51 رام هللا: وقفة لمناهضة عقوبة اإلعدام الحياة الجديدة 3 الثالثاء 

11/10/2016   .52 وقفة في رام هللا لمناهضة عقوبة اإلعدام األيام 5 الثالثاء 

11/10/2016   .53 وقفة في رام هللا تطالب بوقف عقوبة اإلعدام  " وشمس "يدعو الى استبدالها القدس 8 الثالثاء 

28/10/2016   .54 ورشة  عمل حول تعزيز المساءلة الرسمية والمجتمعية لمكافحة الفساد القدس 8 الجمعة 

1-11-2016 السلم األهليرام هللا :مركز " شمس "يختتم دورة تدريبية حول تعزيز  األيام 11 الثالثاء   55.  

http://fatehwatan.ps/page-141647.html
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14-11-2016 ورش ل "شمس" تدعو لتشكيلتيار ديمقراطي لمواجهة الفكر المتطرف 3 األيام 7 االثنين   56.  

14-11-2016  خالل لقاءات عقدها "شمس" القدس 10 االثنين 

 الدعوة لتشكيل تيار ديمقراطي لمواجهة الفكر المتطرف

57.  

23-11-2016 حوارية ل"شمس " في رام هللافي ختام جلسة  األيام 9 األربعاء   

 توصية باعداد خطة وطنية شاملة توحد جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

58.  

24-11-2016 خالل جلسة حوارية عقدها مركز "شمس" الدعوة لخطة وطنية شاملة توحد جهود تعزيز النزاهة  القدس 11 الخميس 
 ومكافحة الفساد على أسس تشاركية

59.  

4/12/2016   .60 مركز "شمس" يستعرض تجربته أمام شبكة الحوار في المنطقة العربية في بيروت دنيا الوطن االنترنت االحد 

4/12/2016 مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" ينظم مارثون المشي في الذكرى السنوية لليوم  دنيا الوطن االنترنت االحد 

 العالمي لمكافحة الفساد

61.  

4/12/2016   .62 شمس" ينظم مارثون المشي في اليوم العالمي لمكافحة الفساد" وكالة معا االنترنت االحد 

4/12/2016   .63 مركز "شمس " يستعرض تجربته امام طلبة كليات الشريعة القدس 12 االحد 

4/12/2016   .64 مركز " شمس " يستعرض تجربته في بيروت بالعمل مع الطلبة حول الثقافة الديمقراطية األيام 6 االحد 

5/12/2016  لليوم السنوية الذكرى في المشي مارثون ينظم" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز الحياة الجديدة 22 االثنين 

الفساد لمكافحة العالمي  

65.  

5/12/2016   .66 "شمس" ينظم مارثون المشي في اليوم العالمي لمكافحة الفساد القدس 21 االثنين 

6/12/2016 "  مشي مارثون في للمشاركة عامة دعوة"   عالنإ الحياة الجديدة 6 الثالثاء   67.  

6/12/2016 "  مشي مارثون في للمشاركة عامة دعوة"    عالنإ األيام 4 الثالثاء   68.  
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6/12/2016 "  مشي مارثون في للمشاركة عامة دعوة"   عالنإ القدس 6 الثالثاء   69.  

8/12/2016 ندية محافظة سلفيت تشارك في مارثون للمشي باريحاأ وكالة معا االنترنت الخميس   70.  

9/12/2016 الفساد لمكافحة العالمي اليوم في المشي ماراثون رياضي الف يشارك المقدسي المسارات فريق القدس 9 الجمعة   71.  

10/12/2016 العالمي لحقوق االنسان في فلسطين مركز شمس يدعو الى تطبيق اإلعالن األيام 5 السبت   72.  

11/12/2016  بمناسبة ذكرى اإلعالن العالمي لحقوق االنسان . القدس 9 االحد 

 مركز " شمس " : االحتالل يواصل انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني

73.  

12/12/2016   .74 شمس نظم ماراثون المشي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد في أريحا وكالة معا االنترنت االثنين 

الخبر تاريخ نشر  الرقم عنوان الخبر اسم الجريدة الصفحة اليوم 

12/12/2016   .75 مارثون للمشي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد موقع محافظة اريحا واالغوار االنترنت االثنين 

12/12/2016 أريحا في الفساد لمكافحة العالمي اليوم بمناسبة للمشي ماراثون ينظم" شمس" مركز دنيا الوطن االنترنت االثنين   76.  

13/12/2016 أريحا في الفساد لمكافحة العالمي اليوم بمناسبة المشي ماراثون نظم شمس مركز الحياة الجديدة 27 الثالثاء   77.  

13/12/2016 بمشاركة  اكثر من الف متسابق ومتسابقة  مركز شمس ينظم مارثون المشي لمناسبة اليوم  األيام 30 الثالثاء 

في اريحا العالمي لمكافحة الفساد  

78.  

13/12/2016 بمشاركة  اكثر من الف متسابق ومتسابقة  مركز شمس نظم  مارثون المشي بمناسبة اليوم  القدس 24 الثالثاء 

 العالمي لمكافحة الفساد

79.  

13/12/2016 اإلخبارية فلسطين شبكة االنترنت الثالثاء  أريحا في الفساد لمكافحة العالمي اليوم بمناسبة للمشي ماراثون ينظم ”شمس“ مركز   80.  

14-12-2016 الفساد لمكافحة ماراثون ينظم بأريحا شمس مركز موقع بانت االنترنت االربعاء   81.  
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17-12-2016 للمحافظة األهلي السلم خطة يناقش جماهيري لقاء:  لحم بيت األيام 6 السبت   82.  

18-12-2016 "تنظيم جلسات االستماع والمساءلة لطلبة مركز " شمس" يختتم دورة تدريبية حول آليات  القدس 4 االحد 

 الجامعات

83.  

20-12-2016   .84 مركزا شمس وجنيف ينهيان سلسلة لقاءات بطولكرم حول تعزيز السلم األهلي القدس 13 الثالثاء 

 

 
 
 

 2016في اللقاءات اإلعالمية خالل العام " شمس " مشاركات مركز

 

 التاريخ اليوم      الموضوع المؤسسة اإلعالمية الرقم

في أقل من أسبوعين حول إصدار المحاكم الفلسطينية   "شمس"مركز تعليق على البيان الذي أصدره  راديو الكوفية   .1
 بحق مواطنين ثالثة أحكام باإلعدام

 2/1/2016 السبت

 2/1/2016 السبت  حول أثر المقاطعة على دولة االحتالل قناة روسيا اليوم  .2

 2/1/2016 السبت  نالتصعيد اإلسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينييحول  التلفزيون األردني  .3

في أقل من أسبوعين حول إصدار المحاكم الفلسطينية   "شمس"مركز تعليق على البيان الذي أصدره  راديو بيسان  .4
 بحق مواطنين ثالثة أحكام باإلعدام

 األحد
 

3/1/2016 

 االثنينفي أقل من أسبوعين حول إصدار المحاكم الفلسطينية   "شمس"مركز تعليق على البيان الذي أصدره  F.Mنساء  ورادي  .5
 

4/1/2016 



25 
 

 بحق مواطنين ثالثة أحكام باإلعدام

في أقل من أسبوعين حول إصدار المحاكم الفلسطينية   "شمس"مركز تعليق على البيان الذي أصدره  راديو أنغام  .6
 بحق مواطنين ثالثة أحكام باإلعدام

 االثنين
 

4/1/2016 

 الثالثاء حول ضرورة عقد اجتماعي يحترم المرأة ويحافظ على حقوقها 24راديو   .7
 

5/1/2016 

8.  Press TV 7/1/2016 الخميس حول اإلضراب الذي يخوضه األسير اإلداري الصحفي محمد القيق 

 التاريخ اليوم الموضوع المؤسسة اإلعالمية الرقم

9.  Press TV  10/1/2016 األحد ضد األطفال واستهدافهم من قبل جيش االحتاللحول التصعيد اإلسرائيلي 

 11/1/2016 االثنين حول حملة االعتقاالت التي طالت طلبة جامعة بيرزيت فضائية الشارقة  .10

التعليق على الحديث عن إجراء تعديالت على قانون السلطة القضائية في ظل غياب المجلس التشريعي  F.Mنساء  ورادي  .11
مكانية مشاركة المؤسسات الحقوقية به.   وا 

 13/1/2016 األربعاء

 13/1/2016 األربعاء حول اإلعدامات على الحواجز واحتجاز جثامين الشهداء قناة فلسطين اليوم  .12

 14/1/2016 الخميس  حول تسريب فيديو لضابط من قوات االحتالل يطالب به جنوده بقتل المدنين الفلسطينيين قناة روسيا اليوم  .13

 18/1/2016 االثنينحول التصريحات اإلسرائيلية أن القدس والمستوطنات المحيطة بها ستبقى أراض إسرائيلية حتى بعد  اإلخبارية السعودية  .14
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 الحل النهائي
 20/1/2016 األربعاء دونم من أراضي أريحا 1500حول مصادرة قوات االحتالل ل  قناة العالم  .15
 23/1/2016 السبت المعتقل محمد القيق عن الطعامحول إضراب  قناة القدس  .16
 األربعاء للحديث عن تأثير االنقسام على حرية الرأي والتعبير في فلسطين F.Mنساء  ورادي  .17

 

27/1/2016 

 30/1/2016 السبت للحديث عن المصالحة الوطنية F.M 24إذاعة   .18

 31/1/2016 األحد للحديث عن الدورة التدريبية حول تنظيم جلسات االستماع  إذاعة نغم  .19

 التاريخ اليوم الموضوع المؤسسة اإلعالمية الرقم

 1/2/2016 االثنين المعتقل محمد القيق للحديث عن االعتقال اإلداري  بحق  F.Mنساء  ورادي  .20

 4/2/2016 الخميس محمد القيق والجهود الرسمية والشعبية لمناصرتهالمعتقل للحديث عن االعتقال اإلداري  بحق  فضائية معاً   .21

 13/2/2016 السبت للحديث عن الجهود الرسمية والحقوقية الفلسطينية اتجاه األسير محمد القيق فضائية القدس  .22

23.  Press TV 14/2/2016 األحد للتعليق على استهداف قوات االحتالل لألطفال الفلسطينيين 

 14/2/2016 األحد قراءة حول التصعيد اإلسرائيلي بحق شعبنا قناة العالم  .24

 15/2/2016 االثنين حول االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطيني قناة فلسطين اليوم  .25
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 16/2/2016 الثالثاء حول الندوة التي عقدها مركز "شمس" لطلبة الشريعة حول الديمقراطية والثقافة المدنية راديو بيسان  .26

 20/2/2016 السبت حول سياسة االغالقات اإلسرائيلية للمدن الفلسطينية قناة الشارقة  .27

28.  Press TV 22/2/2016 االثنين حول ترحيل وهدم بيوت الفلسطينيين 

 24/2/2016 األربعاء حول المصالحة الفلسطينية قناة رؤيا  .29

ضرابهم راديو علم  .30  28/2/2016 األحد حول مطالب المعلمين وا 

 التاريخ اليوم الموضوع المؤسسة اإلعالمية الرقم

 1/3/2016 الثالثاء حول تصريحات نيتنياهو ترحيل أهالي منفذي العمليات إلى قطاع غزة قناة روسيا اليوم  .31

 1/3/2016 الثالثاء حول قانونية  عدم تنظيم وقفات االحتجاجية للمعلمين إال بقرار من المحافظ راديو الشرق  .32

 2/3/2016 األربعاء حول العالقة بين الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني تلفزيون بيت لحم  .33

 2/3/2016 األربعاء حول اقتحام مخيم قلنديا وتداعياته  قناة العالم  .34

 3/3/2016 الخميس حول قانونية إبعاد عائالت منفذي العمليات على قطاع غزة قناة المسيرة  .35

 3/3/2016 الخميس انعكاسات إبعاد عائالت منفذي العمليات على قطاع غزة على الهبة الشعبية حول اإلخبارية السورية  .36
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 8/3/2016 الثالثاء حول اليوم العالمي للمرأة الثامن من آذار إذاعة أحلى  .37

 8/3/2016 الثالثاء حول تدريب األطفال اإلسرائيليين على األسلحة قناة فلسطين اليوم  .38

 10/3/2016 الخميس حول زيارة نائب الرئيس األمريكي على فلسطين التلفزيون التركي  .39

 11/3/2016 الجمعة حول إغالق قناة فلسطين اليوم قناة فلسطين اليوم  .40

 14/3/2016 االثنين حول التصعيد اإلسرائيلي في األراضي المحتلة قناة العالم  .41

 التاريخ اليوم الموضوع المؤسسة اإلعالمية الرقم

 14/3/2016 االثنين شبان في الخليل 3حول اغتيال إسرائيل ل  السورية اإلخبارية  .42

43.  Press TV 14/3/2016 االثنين حول منع إسرائيل لوزيرة الخارجية االندونيسية من زيارة فلسطين 

 14/3/2016 االثنين حول إعدام قوات االحتالل لثالثة شبان في مدينة الخليل قناة القدس  .44

 30/3/2016 األربعاء حول قرار نيتنياهو تعليق تسليم جثامين الشهداء راديو الحرية  .45

 2/4/2016 السبت حول اإلعدامات التي تنفذها دولة االحتالل بحق المواطنين الفلسطينيين قناة روسيا اليوم  .46

 2/4/2016 السبت حول سياسة االعتقاالت وانتهاكات االحتالل بحق األسرى في السجون قناة العالم  .47
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 8/4/2016 الجمعة حول القاعدة العسكرية األمريكية في إسرائيل  قناة المسيرة  .48

 10/4/2016 األحد حول األسرى المرضى في سجون االحتالل راديو الحرية  .49

 11/4/2016 االثنين حول اعتقال األطفال الفلسطينيين قناة العالم  .50

 14/4/2016 الخميس اإلجراءات االسرائلية في القدس F.Mنساء  .51

 26/4/2016 الثالثاء اعتقال األطفال راديو الحرية  .52

 التاريخ اليوم الموضوع المؤسسة اإلعالمية الرقم

 28/4/2016 الخميس إعدام قوات االحتالل للمواطنة مرام إسماعيل وشقيقها على حاجز قلندية قناة القدس   .53

54.  Press TV 28/4/2016 الخميس سياسة اإلغالق كعقاب جماعي للفلسطينيين 

55.  Press TV 30/4/2016 السبت مقابلة حول االعتقال اإلداري 

 2/5/2016 االثنين  حول إغالق ملف التحقيق الخاص باستشهاد المواطنة مرام إسماعيل التي استشهدت على حاجز قلنديا  قناة فلسطين اليوم   .56

 2/5/2016 االثنين  المواطنة مرام إسماعيل التي استشهدت على حاجز قلندياحول إغالق ملف التحقيق الخاص باستشهاد  تلفزيون  فلسطين   .57

 5/5/2016 الخميس حول استهداف قوات االحتالل لذوي االحتياجات الخاصة F.Mنساء  .58
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 10/5/2016 الثالثاء حول محاكمة الطفل أحمد مناصرة روسيا اليوم  .59

 11/5/2016 األربعاء حول التصعيد اإلسرائيلي على قطاع غزة قناة العالم  .60

61.  Press TV 11/5/2016 األربعاء حول إصدار المحكمة اإلسرائيلية حكمًا باالعتقال اإلداري على الدكتور عماد البرغوثي 

 14/5/2016 السبت حول االستيطان في األراضي الفلسطينية عشية النكبة قناة رؤيا  .62

2016/ 5/ 17 الثالثاء  سيادة القانون في النظام الديمقراطي إذاعة راية  -1  

 التاريخ اليوم املوضوع المؤسسة اإلعالمية الرقم

 22/5/2016 االحد  راديو نساء اف ام   .63

 23/5/2016 االثنين حول زيارة رئيس الوزراء الفرنسي لفلسطينين والمبادرة الفرنسية لتحريك عملية السالم روسيا اليوم   .64

 23/5/2016 االثنين للمبادرة الفرنسية لتحريك عملية السالمحول رفض اسرائيل  تلفزيون الكويت  .65

 23/5/2016 االثنين حول دور النخبة الفلسطينية في انهاء االنقسام وتحقيق المصالحة قناة القدس  .66

 23/5/2016 االثنين حول نية حماس إعدام عدد من المواطنين في قطاع غزة راديو بيرزيت  .67

 26/5/2016 الخميس حول قرار مؤسسة بيتسليم وقف التعامل مع النيابة اإلسرائيلية قناة العالم  .68
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 27/5/2016 الجمعة حول منع حكومة االحتالل ألعضاء الكنيست العرب من دخول المسجد األقصى قناة العربي  .69

 27/5/2016 الجمعة في القدس وضم مناطق جديدة إلى مسؤولية بلدية االحتالل نحول االستيطا اإلخبارية السعودية  .70

 31/5/2016 الثالثاء حول  إعدام حماس: لثالثة مواطنين  في قطاع غزة F.Mنساء  .71

 31/5/2016 الثالثاء حول  إعدام حماس: لثالثة مواطنين  في قطاع غزة راديو أجيال  .72

 1/6/2016 األربعاء حول الذكرى السنوي السادسة لالعتداء  على أسطول الحرية سفينة مرمرة  قناة العالم  .73

 التاريخ اليوم الموضوع المؤسسة اإلعالمية الرقم

 1/6/2016 األربعاء حول إطالق سراح المستوطن قاتل عائلة الدوابشة  جريدة فلسطين  .74

75.  Press TV  6/6/2016 االثنين وية علقم بالسجن لست سنوات ونصفالطفل معاالحكم على 

 6/6/2016 االثنين استمرار هدم البيوت من قبل دولة االحتالل قناة العالم  .76

 7/6/2016 الثالثاء حول التعليق على تقرير بتسيلم الذي يوثق إعدام جنود االحتالل للشهيد رمزي القصراوي من الخليل قناة القدس  .77

 20/7/2016 األربعاء حول استشهاد شابين فلسطينيين على يد قوات االحتالل السعودية قناة اإلخبارية  .78

 20/7/2016 األربعاء حول التصعيد اإلسرائيلي في الضفة الغربية قناة الشارقة  .79

 21/7/2016 الخميس اإلسرائيلية بحق المواطنين لحول حرية المرور والحركة على معبر الكرامة والعراقي راديو علم  .80

http://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil9eyMp5PNAhUdOsAKHUYyBhkQqQIIGjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.qudsn.ps%2Farticle%2F93741&usg=AFQjCNF68ylKrvDIjpc4_TyksI9NiXxQ6Q&bvm=bv.123664746,d.ZGg


32 
 

81.  Press TV 26/7/2016 الثالثاء حول هدم البيوت في قلنديا من قبل قوات االحتالل 

 27/7/2016 األربعاء حول استهداف األطفال من قبل قوات االحتالل قناة المسيرة  .82

 24/7/2016 األحد حول محاكمة الجندي قاتل الشهيد الشريف قناة معاً   .83

 30/7/2016 السبت القوائم االنتخابية لالنتخابات الهيئات المحليةحول تشكيل  راديو أجيال  .84

 30/7/2016 السبت حول االستيطان وتهويد القدس قناة اإلخبارية السعودية  .85

 التاريخ اليوم الموضوع المؤسسة اإلعالمية الرقم

 3/8/2016 األربعاء حول االنتخابات المحلية فضائية معا  .86

 3/8/2016 األربعاء االنتخابات المحليةحول  تلفزيون وطن  .87

 14/8/2016 األحد حول ضرورة رفع وعي المواطنين للمشاركة في االنتخابات  إذاعة راية  .88

 14/8/2016 األحد حول تهديد االحتالل لمنظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية قناة القدس  .89

 15/8/2016 االثنين حول سياسة هدم البيوت من قبل االحتالل قناة فلسطين اليوم  .90

 21/8/2016 األحد حول مؤتمر السلم األهلي وسيادة القانون راديو علم   .91

 21/8/2016 األحد حول أحداث مدينة نابلس قناة رؤيا  .92
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 28/8/2016 األحد حول سياسة االغتياالت من قبل جيش االحتالل بحق المدنيين الفلسطينيين  روسيا اليوم  .93

 28/8/2016 األحد حول استهداف األطفال من قبل جيش االحتالل  قناة المسيرة  .94

95.  Press TV 29/8/2016 االثنين حول اعتقال طلبة المدارس من قبل جيش االحتالل 

 29/8/2016 االثنين حول اإلعدامات الميدانية واالغتياالت التي ينفذها جيش االحتالل ضد المدنيين الفلسطينيين  معاً  ةفضائي  .96

 1/9/2016 الخميس حول آليات ضبط تمويل الحمالت االنتخابية راديو راية   .97

 التاريخ اليوم الموضوع المؤسسة اإلعالمية الرقم

 1/9/2016 الخميس وآليات ضبط تمويل الحمالت االنتخابية 2005لعام  10حول قانون الهيئات المحلية رقم  راديو أجيال   .98

براهيم طه اللذين استشهدا حول قرار  قناة فلسطين اليوم  .99 المحكمة اإلسرائيلية عدم نشر أي معلومات حول الشهيدين مرام وا 
 على حاجز قلنديا

 1/9/2016 الخميس

 4/9/2016 األحد حول المداهمات المستمرة لجيش االحتالل لمنازل ذوي الشهداء قناة القدس  .100

 9/9/2016 الجمعة لجدار الفصل العنصريحول قم قوات االحتالل للمسرات المناهضة  قناة الشارقة  .101

 9/9/2016 الجمعة حول إضراب األسرى في سجون االحتالل قناة اإلخبارية السعودية  .102

 25/9/2016 األحد حول اإلعدامات الميدانية التي ينفذها جيش االحتالل بحق الفلسطينيين  تلفزيون البحرين  .103
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 27/9/2016 الثالثاء من  قبل قوات االحتاللحول إغالق ملفات قتل األطفال  فلسطين اليوم  .104

 4/10/2016 الثالثاء حول قرار المحكمة العليا الفلسطينية تأجيل االنتخابات إذاعة راية  .105

 6/10/2016 الخميس حول أهداف قوات االحتالل العتقال مزيد من الشباب الفلسطيني   روسيا اليوم  .106

 8/10/2016 السبت المرأة واإلعالم تلفزيون فلسطين  .107

 10/10/2016 االثنين بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام  راديو راية  .108

 التاريخ اليوم الموضوع المؤسسة اإلعالمية الرقم

 10/10/2016 االثنين في مدينة القدس تحول االعتقاال فضائية معاً   .109

 12/10/2016 األربعاء بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام راديو أنغام  .110

 17/10/2016 االثنين  منظمة حول أوضاع قطاع غزة 80حول نداء  قناة القدس  .111

 20/10/2016 الخميس حول اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى في األعياد اليهودية قناة المسيرة  .112

 26/10/2016 األربعاء للمواطنين الفلسطينيين بشكل متعمدحول تحقيقات صحفية إسرائيلية تفيد باستهداف جيش االحتالل  قناة المسيرة  .113

 26/10/2016 األربعاء حول مبادرة األمين العام للجهاد اإلسالمي F.M 24راديو   .114

115.  Press TV 27/10/2016 الخميس حول  تصويت اليونسكو على أحقية المسلمين بحائط البراق 
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 27/10/2016 الخميس األسرى الفلسطينيينحول ممارسات مصلحة السجون بحق  تلفزيون الكويت  .116

117.  Press TV اإلسرائيلية إطالق سراح الجنود المتهمين بقتل المواطنة مرام وشقيقها إبراهيم على  ةحول قرار المحكم
 حاجز قلنديا

 30/10/2016 األحد

 1/11/2016 الثالثاء أحكام باإلعدام بقطاع غزة خالل شهر أكتوبر 6حول إصدار  F.Mراديو نساء   .118

 2/11/2016 األربعاء حول وعدم شرعية وعد بلفور التلفزيون الكردي  .119

 التاريخ اليوم الموضوع المؤسسة اإلعالمية الرقم

 3/11/2016 الخميس حول وعد بلفور من الناحية القانونية قناة العالم   .120

 6/11/2016 األحد حول االنتهاكات االسرائيلة لحق الفلسطينيين بالمياه  قناة المسيرة  .121

 8/11/2016 الثالثاء توحيد القضاء أم تعديل القانون االنتخابي إذاعة راية  .122

 9/11/2016 األربعاء حول هدم بيوت الفلسطينيين في القدس تلفزيون الكويت  .123

 9/11/2016 األربعاء حول اإلعدامات الميدانية التي ينفذها جيش االحتالل بحق المواطنين الفلسطينيين قناة القدس  .124

 10/11/2016 الخميس حول استهداف قوات االحتالل لطلبة المدارس الفلسطينيين قناة المسيرة  .125

 12/11/2016 السبت حول استهداف قوات االحتالل  لألطفال الفلسطينيين قناة القدس  .126
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127.  Press TV 13/11/2016 االثنين حول نية حكومة االحتالل سن تشريع يمنع إقامة األذان 

 16/11/2016 األربعاء حول االقتحامات واالعتقاالت التي تنفذها قوات االحتالل  قناة الشارقة  .128

 16/11/2016 األربعاء حول االستيطان  اإلخبارية السعودية  .129

 23/11/2016 األربعاء حول ظاهرة القتل والشروع بالقتل في المجتمع الفلسطيني F.Mراديو نساء   .130

 23/11/2016 األربعاء المؤتمر السابع لحركة فتححول  قناة العالم  .131

 التاريخ اليوم الموضوع المؤسسة اإلعالمية الرقم

 24/11/2016 الخميس حول دعوة مركز لتشكيل إطار وطني لمكافحة الفساد إذاعة أنغام  .132

 4/12/2016 األحد حول ماراثون مكافحة الفساد  راديو نساء أف ام   .133

 4/12/2016 األحد حول ماراثون مكافحة الفساد  راديو الخليل  .134

 4/12/2016 األحد حول ماراثون مكافحة الفساد  قناة فلسطين الرياضية   .135

 4/12/2016 األحد حول التعذيب في سجون االحتالل قناة فلسطين اليوم   .136

 25/12/2016 األحد حول الحكم باإلعدام على مواطنة من قطاع غزة قناة الفلسطينية  .137

138.  Press TV 27/12/2016 الثالثاء حول هدم بيوت الفلسطينيين  في القدس 
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 28/12/2016 األربعاء حول نتائج استطالع الرأي الذي أنتجه مركز أوراد الخاص بالمؤتمر السابع لحركة فتح تلفزيون وطن  .139

 28/12/2016 األربعاء السابع لحركة فتححول نتائج استطالع الرأي الذي أنتجه مركز أوراد الخاص بالمؤتمر  فضائية معاً   .140

 28/12/2016 األربعاء حول نتائج استطالع الرأي الذي أنتجه مركز أوراد الخاص بالمؤتمر السابع لحركة فتح راديو نساء أف ام  .141

 

 

 2016مشاركات مركز شمس مع المؤسسات األهلية 

 

 التاريخ اليوم مكان عقد النشاط موضوع النشاط المؤسسة الداعية الرقم
تعبات قرار محكمة النقض الفلسطينية القاضي باعتبار رسوم االشتراك  الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان  .1

 الشهري  للهاتف البيتي غير قانونية
 5/1/2016 الثالثاء الهيئة المستقلة

 18/1/2016 االثنين قاعة بلدية البيرة لقاء مفتوح لنقاش مشروع قانون المجلس األعلى لإلعالم مركز مدى  .2
جلسة إلنشاء تحالف يعمل على إقرار مشروع قانون بشان تنظيم قطاع  أمان  .3

 المحروقات في فلسطين
 19/1/2016 الثالثاء أمان

 21/1/2016 االثنين قاعة فندق البيوتي إن لقاء مفتوح لنقاش مشروع قانون المجلس األعلى لإلعالم جامعة  بيرزيت –المركز اإلعالم   .4
تعزيز المشاركة المدنية والحوار الوطني من خالل اإلعالم الفلسطيني  الملتقى المدني  .5

 المستقل
 15/2/2016 االثنين االنكر

 24/2/2016 األربعاء الهالل األحمر المنتدى األهلي لشفافية الموازنة العامة أمان  .6
 3/3/2016 الخميس أمان حول موظفي العقود في  الخدمة المدنية أمان  .7
 18/4/2016 االثنينمؤسسة المستقبل   حول قانون الضمان االجتماعي مؤسسة المستقبل لإلعالم والثقافة  .8
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 لإلعالم والثقافة 
 26/4/2016 الثالثاء الهالل األحمر مؤتمر أمان السنوي أمان  .9

 27/4/2016 األربعاء الممثلية اليوم الوطني لهولندا الممثلية الهولندية  .10
 22/5/2016 األحد الهيئة االئتالف األهلي للرقابة على التشريعات لحقوق اإلنسان المستقلةالهيئة   .11
 23/5/2016 االثنين  برج فلسطين تعزيز الشكاوى مركز جنيف  .12
حول مسؤولية الدولة في جبر الضرر الذي تعرض له أصحاب المنشات  الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان  .13

 االقتصادية 
 15/6/2016 األربعاء الهيئة

 التاريخ اليوم مكان عقد النشاط موضوع النشاط المؤسسة الداعية الرقم
 28/6/2016 الثالثاء  أمان حول تعديالت قانون الخدمة المدنية أمان  .14
 4/7/2016 االثنين  الهيئة لقاء تشاوري حول انتخابات الهيئات المحلية  الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان  .15
األربعاء  كييف عرض التجربة الفلسطينية حول الرقابة المدنية على المؤسسة األمنية  منظمة الشفافية الدولية / فرع أوكرانيا   .16

 والخميس
/14/7و13

2016 
 25/7/2016 االثنين  فندق الجراند بارك 2016مناقشة مسودة  مشروع قرار بقانون الشرطة رقم )( لسنة  الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان  .17
 1/8/2016 االثنين  فندق الجراند بارك التوقيع على  إعالن حرية اإلعالم   نقابة الصحفيين الفلسطينيين  .18
 3/8/2016 األربعاء أمان التعيينات في الوظائف العليا أمان  .19
 3/8/2016 األربعاء بلدية البيرة لقاء حول االنتخابات مركز حريات   .20
 8/8/2016 االثنين فندق السيزر لقاء تقييم الديمقراطية في فلسطين  المركز الفلسطيني لحل النزاعات   .21
 15/8/2016 االثنين  الهالل األحمر مؤتمر السلم األهلي مؤسسة ريفورم  .22
لقاء تحليل استراتيجي حول انطباعات المواطنين السلبية حول انتشار  أمان   .23

 الفساد
 25/8/2016 الخميس أمان
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 30/8/2016 الثالثاء أمان لقاء حول ضبط تمويل الحمالت االنتخابية  أمان   .24
 دورة تدريبية حول " اتفاقية مناهضة التعذيب وبرتوكول إسطنبول " الحق   .25

 

فندق الستي ان بلس 
البيرة–  

 

السبت / 
االحد / 
االثنين / 
 الثالثاء 

3-
6/9/2016  

النشاطموضوع  المؤسسة الداعية الرقم  التاريخ اليوم مكان عقد النشاط 

7/9/2016 االحد منتدى رجال االعمال المشاركة في دورة تدريب مدربين مؤسسة انجاز فلسطين   .26  

الخميس  المغرب حول حقوق األطفال في العالم العربي فدرالية حقوق الناس   .27
 ،الجمعة

15-
16/9/2016 

عملية استغالل الطاقة المتجددة في  لقاء حول النزاهة والشفافية في إدارة أمان  .28
 فلسطين

 21/9/2016 األربعاء أمان

لقاء حول تشكيل لجنة تحضيرية متعلقة بميثاق شرف تمويل الحمالت  أمان  .29
 االنتخابية

 29/9/2016 الخميس أمان

االتحاد العام للمراة الفلسطينية فرع رام   .30
 اهلل 

رام اهلل –دوار المنارة  وقفة تضامنية مع " سفينتي امل وزيتونة " لكسر الحصار عن قطاع غزة   29/9/2016 الخميس 

/17/10 االثنين الهيئة مناقشة مسودة قانون نقابة الصحفيين الفلسطينيين الهيئة المستقلة ونقابة الصحفيين  .31
2016 
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/24/10 االثنين  فندق رتنو جذور التكفير في اإلسالم  مركز رام اهلل لدراسات حقوق اإلنسان   .32
2016 

/30/10 االثنين  فندق االكنرز طاولة مستديرة بعنوان " الحماية القانونية لحرية الرأي والتعبير  مؤسسة الملتقى المدني   .33
2016 

 2/11/2016 األربعاء أمان جلسة استماع حول مكب رمون للنفايات أمان   .34
 3/11/2016 الخميس معهد الحقوق أزمة الالجئين : موقف القانون الدولي جامعة بيرزيت –معهد الحقوق   .35

 التاريخ اليوم مكان عقد النشاط موضوع النشاط المؤسسة الداعية الرقم
حفل توقيع ميثاق شرف األحزاب السياسية المتعلق بتمويل الحمالت  أمان  .36

 االنتخابية
 7/11/2016 االثنين الهالل األحمر

 9/11/2016 األربعاء الجراند بارك واقع الحكم المحلي في فلسطين : الواقع والتحديات UNDP وزارة الحكم الملي و   .37
 9/11/2016 األربعاء بلدية البيرة حول األنظمة االنتخابية مرصد العالم العربي لالنتخابات  .38
 8/12/2016 الخميس فلسطينبرج  دورة تدريبية حول شفافية تمويل الحمالت االنتخابية  أمان   .39
/20/11 األحد فندق الجراند بارك اللقاء الوطني السابع حول قضايا المرأة الفلسطينية في األجندة الوطنية مفتاح  .40

2016 
مؤتمر "فلسطين... خطوات على طريق مناهضة التعذيب: الواقع  مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب  .41

 واآلليات"
/12/12 االثنين الهالل األحمر

2016 

/13/12 الثالثاء الهالل األحمر حفل النزاهة الوطني الحادي عشر  أمان   .42
2016 

/14/12 األربعاء بلدية البيرة االنتخابات البلدية مدخل إلنهاء االنقسام  حريات  .43
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2016 
جامعة  –كلية الحقوق واإلدارة العامة   .44

 بيرزيت
/17/12 السبت كلية الحقوق االقتصادية  الفلسطينية مع إسرائيل  –مستقبل العالقات التجارية 

2016 
/28/12 األربعاء أوراد نقاش استطالع رأي حول نتائج المؤتمر السابع لحركة فتح مركز أوراد  .45

2016 
 

 2016البيانات الصحفية الصادرة عن المركز عام 
 

 التاريخ البيان

 15/1/2016 بالجملة اإلعدام أحكام تصدر الفلسطينية  العسكرية المحاكم

أخالقية مخالفات"  بدعوى" القسام" في عناصرها ألحد" حماس" حركة إعدام يدين" شمس" مركز " 8/2/2016 

 8/3/2016 الفلسطينية المرأة نضال يحيي" شمس" مركز

شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز عن صادر الفوري للنشر بيان " 

 مواطن على باإلعدام حكماً  غزة بداية محكمة إصدار حول

12/4/2016 
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العسكرية المحاكم أمام آخرين حكمين وتأييد مدنيين مواطنين ثالثة بحق باإلعدام أحكاماً  والعسكرية المدنية الفلسطينية المحاكم إصدار يدين" شمس" مركز  18/4/2016 

 الصحافة لحرية العالمي اليوم بمناسبة "شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز عن صادر الفوري للنشر بيان

للعالم الحقيقة نقل عام 2015 اإلسرائيلي المحتل وحشية رغم  

3/5/2016 

بالعقول واستخفاف  للقتل دعوة شكلي  اإلعدام أحكام على الرئيس توقيع حماس نواب اعتبار" شمس" مركز  19/5/2016 

 26/5/2016 دستورية مخالفة:  اإلعدام أحكام تنفيذ على غزة قطاع في التشريعي المجلس مصادقة " :شمس" مركز "شمس" مركز عن صادر بيان

 31/5/2016 القانون نطاق خارج إعدام هو  مواطنين لثالثة: حماس إعدام" : شمس" مركز

 "شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز عن صادر الفوري للنشر بيان

المهينة أو الالأنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب لمناهضة العالمي اليوم بمناسبة  

التعذيب لمناهضة وطنية هيئة إنشاء  

26/6/2016 

الخضري محمد محمود المواطن بحق اإلعدام حكم تنفيذ بعدم يطالب" : شمس" مركز  18/8/2016 

امرأة بحق باإلعدام حكماً  خانيونس بداية محكمة إصدار يدين"  شمس"  مركز  5/10/2016 

 10/10/2016 اإلعدام عقوبة لمناهضة العالمي اليوم بمناسبة "شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز عن صادر الفوري للنشر بيان
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" الحياة في الحق سلب ما إذا للحقوق معنى وال قيمة ال  " 

اثنين مواطنين بحق باإلعدام حكماً  غزة  بداية محكمة إصدار يدين"  شمس"  مركز  20/10/2016 

شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز عن صادر الفوري للنشر بيان " 

اإلنسان حقوق عن للمدافعين العالمي واليوم اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن ذكرى بمناسبة  

اإلنسان لحقوق انتهاك:  االحتالل  

10/12/2016 

 

 

 صور من أنشطة المشاريع

 فرريدريش ناومان
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 مناهضة عقوبة اإلعدام:
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 :المؤسسة األوروبية من أجل الديمقراطية
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