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 "شمس"مركز كلمة 

 

ا و،لذي 2914أن دش ركك  تطيريد  ،لسنوي لع م " شمس"رسديد  في ميك  ععمم حطوق ،إلدس ن و،ل رمطي،  ة 

و،لتي تنطلق من ،لخطة ،الةددتي،ت ج ة  .ديصدد  لك  ف أ أبيب بي،مو ومشدد ررع وأدشددطة ،لميك  على م ،ر ،لع م

 .للميك  من د ح ةا ومن ،ليؤرة و،لية لة و،أله ،ف ،لتي رسعى لتحط طه  من د ح ة ث د ة 2929 – 2912
 
 لمتحدة،ا لألمم التابع واالجتماعي االقتصادي المجلس عضوية على" شمس" مركز فيه حصل فارقا ً عاما ً كان لقد
 ليةهيك في والشفافية الحوكمة إجراءات على أممية وشهادة الدولية الساحة على المركز حضور في قفزة في

 . وعمله المركز
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "شمس"حول مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية 

 

، يعمل املركز في ألاراض ي الفلسطينية 3002املركز عام مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تأسس 

املركز أن نشةةةةةةةةةةةةر ونعمي  حقود عنسةةةةةةةةةةةةةان يسةةةةةةةةةةةة  ةةن ع   ال را    ين ا  قود امل تلفةةة، ةرى  .مقره مةةنة ةةة رام هو املحتلةةة، 

واعتمةةااهةةا املت ةةااب ع   اعبةةةةةةةةةةةةلةةا ال عج، وعةةنم حةةا ليرأةةا للتسزسةةة، وأن حقود املرأ   ز  أسةةةةةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةة ي م  م  ومةةة حقود 

 م  حقود عنسةةةةةةةةان. يعمل امل
 
 م  م نأ عنسةةةةةةةةان، وأن نشةةةةةةةةر ونعمي   قافة حقود عنسةةةةةةةةان يشةةةةةةةةكل   ات  حقا

 
ركز اططقاحا

يأنف إل  نشةةةةةةةةر ونعمي   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقافة حقود عنسةةةةةةةةان املسةةةةةةةاوا  وعنم التمييس ع   أسةةةةةةةةس عرحية أو اةنية أو لوطية أو  نسةةةةةةةةية. و 

 . والرشين اعاس  ا  ك  الصا حإرسا  والنةمقراطية والنفاع عنأا، وإل  نعزيز م نأ سياا  القاطون و 

 

 األهداف 
 

 .  وألاطفاب النسا  مثل امللمشة الفئات وخاصة عنسان حقود  ع  النفاع.  1

 الفلسطيني املستمع في  الصا ح ا  ك  وحي   والنةمقراطية، عنسان حقود   قافة نعزيز. 3

 اتوا  ري  ا  قود  الصلة ذات الاطرأاكات وتو يق عنسان  قافة ونشر نعلي  خقاب م  والكرامة ا  رية حي  إعقا . 2

 .العامة

 العامة ا  يا  في الفاعلة الش ا ية املشاركة ونعزيز املستمعية الت مية مفلوم نعمي . 4

 

 الرؤية 

 
 مستمع فلسطيني اةمقراطي حاس  ع   اح رام م اائ حقود عنسان وا  ريات العامة وا خاصة.

 

 

 

 الرسالة 

 
 صةةةةةا حال ا  ك  اعاس  نعزيز إل   اإلضةةةةةافة عنأا والنفاع الفلسةةةةةطينية ألاراضةةةةة ي في عنسةةةةةان حقود  حي  ونعزيز نشةةةةةر

 ععقامو والنشةةةر وامل اصةةةر  والتثقيف التوعية  رامج خقاب م  النةمقراطية املنني املستمع ومفاهي  القاطون  وسةةةياا 

  امل تلفة الفئات نسرأنف التي
 
 .ويح رملا العامة ا  ريات ةكفل اةمقراطي فلسطيني مستمع إل  وصول

 

 



 

 المركز الفئات المستهدفة في برامج عمل 

 
الشةةةةةة اة  طل ة ا ،امعات، املراهقينلات، ال وااا الرياضةةةةةةية، املؤسةةةةةةسةةةةةةات الشةةةةةة ا ية، النشةةةةةةطا  املستمعيين  .1

  ت ل  
 
والشة اة املؤ ري ،  اعت اره  ركيس  أسةةاسةية في املستمع الفلسةةطيني وبما لل  م  حبةةور مكثف، رحميا

ب  لاز عحصةةا  املركزا، والنراسةةات مليون حسةة 4..4م  مسموع عنا السةةكان ال ال   %20نسةة ة الشةة اة 

 نشير إل  أنأ  سيشكلون نسب م ساةن  م  املستمع الفلسطيني في الس وات القاامة.

املرأ   في ظةةل ألاو ةة  املتعةةنا  ملعةةاطةةاسأةةا ع   املسةةةةةةةةةةةةتويةةات الا تمةةاعيةةة والثقةةافيةةة والاحتصةةةةةةةةةةةةةااةةةة وال شةةةةةةةةةةةةر عيةةة  .3

ذكورية   قافة مستمعية في ظل تحار  ين النسةةةةةةا  ترتفعحتل النسةةةةةةا  والفتيات في تزاةن، ومعنلت الاط فحالت

ع   صةةةةةةةةةعين ععنام صةةةةةةةةةنر حك  إعنام عام حامعة للنسةةةةةةةةةا  في الو ي ا ،مثي كحالة  ا تة.  نى  فرز تمليم ة 

  حق امرأ  في حطاع غز  في سا قة م  طوعلا. 3012

 ألا لز  واملؤسسات والليئات وألاكااةميات ألام ية )ألام (. .2

ت ةةاره  حةةاا  ذكور وسةةةةةةةةةةةةلطةةات محليةةة في مستمعةةاسأ   وهو  لةةن تراك ي وطويةةل تميس فيةة  املركز العشةةةةةةةةةةةةةاسر  ةةاع .4

 .خاصة في مساب السل  ألاه ي والتماسك املستمثي

معل ي ال ر يةةةة عسةةةةةةةةةةةةقاميةةةة وطقاة الشةةةةةةةةةةةةر عةةةة في ا ،ةةةامعةةةات ةأةةةنف   ةةةا  حةةةنراسأ  حوب مفةةةاهي  الةةةنةمقراطيةةةة  .4

محافظ. "شةةةةةمس" املركز الوحين ال ا اسةةةةةتطاع العمل مع ه ه  وحقود عنسةةةةةان  ما لل  م  تأ ير في مستمع

 الفئة.

 سكان امل اطق امللشمة الريفية والتسمعات ال نوية. .2

  ملور املستمع اشكل عام. .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أدوات العمل 

 
  أ للا م  يعمل التي أهناف  لتحقيق املركز يست نملا التي ألااوات

 

  املؤتمرات -

  العمل ورش -

  ال نوات -

  الاستماع  لسات -

  لسات املسا لة -

  املارا وطات -

  وامل اصر  البغ  حمقات -

  والرسومات الصور  معارض -

  القنرات   ا   رامج -

  عذاعية ا  لقات -

  التلفزيوطيةا  لقات  -

 الو اسقية والقصير  ألافقام -

  املصور  التقارير  -

  عذاعية النراما -

  عطفو رافيك -

 أفقام ألاطيميش  -

  ال وس رات -

  البروشورات -

 وألاالة الكتي ات -

  ال ياطات الص فية -

 املحلية وعحليمية والنولية اتعبويال -

 
 
 
 
 



 
 
 العضويات 

 
  التحالف النولي مل اهبةةةةةة عقوبة ععنام، عبةةةةةةو اسةةةةة شةةةةةةارا لنى املسلس الاحتصةةةةةةااا والا تما ي التااع ل م   .1

 
اوليا

لي التسمع النو ، ألاوربي   قود عنسةةةةةةةةةةةةان والقاطون النولياملركز العربي املتحن ، م  مة الشةةةةةةةةةةة اة ألاورو متوسةةةةةةةةةةةةطية، 

-يةاستقاف السل  وا  ر ، م  مة النفاع النولية، للمؤسسات ا  قوحية وعنساطية في الشرد ألاوس  وشماب إفريقيا

"، اةكةةةاو "التحةةالف الةةنولي ملقاحقةةة مسرمي ا  رة ،   مةةاةةةة املةةنطيين م  ال ساعةةات املسةةةةةةةةةةةة  ةةة Crisis Action، أملةةاطيةةا

 .ورمتوسطية ل  وار  ين الثقافاتمؤسسة آطا لي ن ألا 

  التحةةالف العربي مل ةةاهبةةةةةةةةةةةةةة عقوبةةة ععةةنام، حةةاصةةةةةةةةةةةةل ع   صةةةةةةةةةةةةفةةة مراحةةب في  .3
 
ال ، ةةة العربيةةة الةةناسمةةة   قود إحليميةةا

 قود  الفنرالية العربية ، شةةةةةة كة املنافعين ع  حقود عنسةةةةةةان في العال  العربي، عنسةةةةةةان في  امعة النوب العربية

الاستقاف عحلي ي مل  مةةات املستمع املةةنني ملكةةافحةةة ، الشةةةةةةةةةةةة كةةة العربيةةة لتعزيز ال ساهةةة ومكةةافحةةة الفسةةةةةةةةةةةةةاا، عنسةةةةةةةةةةةةةان

 ة، ش كة املسا لة الا تماعية في العال  العربي، ش كة الاطت ا ات في العال  العربي.التطرف والكراهي

  التحالف الفلسةةةةةةةةةطيني مل اهبةةةةةةةةةة عقوبة ععنام )سةةةةةةةةةك .2
 
رتير التحالف(، شةةةةةةةةة كة امل  مات ألاهلية، امل تنى املنني محليا

الاستقاف ألاه ي للرحةةا ةةة ع   العمليةةة ، استقاف الرحةةا ةةة ع   ا  قود وا  ريةةاتلتعزيز ا  ك  الرشةةةةةةةةةةةةيةةن في حطةةاع ألام ، 

ألاهلية   ةال ،، الاستقاف ألاه ي إلصةةةةةةةقا  القبةةةةةةةا  وحماةت ، ال شةةةةةةةر عية، الفريق املنني اللااف إلصةةةةةةةقا  حطاع العنالة

ستقاف الا للرحا ة ع   الاطت ا ات، تحالف النفاع ع  حرية الرأا والتع ير، الاستقاف الفلسةةةةةةةةةطيني مل اهبةةةةةةةةةة التع ةب، 

 .تاستقاف الرحا ة ع   ا  قود وا  ريا، يالليئة الوط ية للعمل التطو ، الوطني لل نا  العال ي ملكافحة الفقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عضو حاصل على الصفة االستشارية الخاصة لدى المجلس " شمس"مركز : 9102في العام 

 االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة

، وذلك  العبوية الاس شارية للمسلس الاحتصااا الا تما ي التااع ل م  املتحن في إطساز مل  للغاةة، حصل املركز ع   

وس وات م  التأ يل  فعل مواحف اعج النوب املعااةة عن رحلة طويلة . 3012خقاب ا تماع للمسلس عقن في أةار 

 طلب ل  صوب ع   ه ه الصفة اعن اس يفا  الشروط املطلوبة، وأ رزها توافق ال  ام الناخ ي  ةث تقنم املركز. لشع  ا

 ل  مع معاةير ألام  املتحن 

اور مع حق املشاركة في عملية ال شركز تم ح امل لعبوية الاس شارية للمسلس الاحتصااا الا تما ي التااع ل م  املتحن 

 ،وحق  في التع ير ع  و لة ط ره اشأن القباةا واملوضوعات التي س  احش في املؤتمرات والا تماعات ألاممية، املسلس

ل   اطب ت  ي  فعاليات في كل مقرات ألام  املتحن  في ، حرية الاتصاب مع كافة آلاليات ا خاصة  حماةة حقود عنسان

 إعناا تقارير ال ل، املشاركة في  لسات الاستعراض النورا الشامل للنوب ألاعبا   األم  املتحن ، أو طيويورك  يف 

. ما سيعزز حبور املركز ع   الساحتين عحليمية املوازية للتقارير ا  كومية املقنمة إل   ،ان معاهنات حقود عنسان

 م  ألا والنولية.  ويلقي في الوحت طفس  م
 
 والتصنا لقاطرأاكات.  ع ا  واملسؤولية في النفاع ع  حقود عنسانزينا

 

 

1 

 

 

 

                                                                 
ًتهنئةًمنًشبكةًوطنًاإلعالميةًلمركزً"شمس"ًبمناسبةًحصولةًعلىًالعضويةًاالستشاريةًللمجلسًاالقتصاديًواالجتماعيًالتابعًلألممًالمتحدة1ً 

ً.2914خاللًالعامً



 برامج العمل الرئيسية والمشاريع واألنشطة

 

 حقوق إلانسان والديمقراطية والثقافة املدنيةبرنامج  .1

يعمل املركز م  خقاب ه ا البرطامج الرسيس ي ع   النفاع ع  حقود عنسان، وإعقا  حي  ا  رية والكرامة في املستمع،  

عبر نعلي  ونشر  قافة حقود عنسان، وتو يق الاطرأاكات ذات الصلة  ا  قود وا  ريات العامة، وال باب وامل اصر  

 ع ع  ه ا البرطامج الرسيس ي، عنا م  البرامج الفرعية، هي   ماةة حقود عنسان  أ ياللا الثقاث، ةتفر 

 

 مناهضة عقوبة إلاعدام مشروعً-أ

ال ا يعمل ع   مستويات  قاث  ممارساتية، ونشر عية، و قافية.  املركز م  خقاب ه ا البرطامج ويأنف

املحاكمة العاالة وعنم تقنة  املنطيين ال  إلغا  عقوبة ععنام م  ال شر عات املط قة في فلسطين، وتوفير ضماطات 

 وإل  س  نشر عات فلسطينية تح ي ا  ق في ا  يا  وت اهج عقوبة ععنام الفلسطينيين أمام املحاك  العسكرية.

، وم اهبة الثقافة الناعمة لعقوبة لوحف العمل ةأ ه العقوبة وإلغائأا متواسمة مع املوحف والقواطين النولية املتو لة

 ععنام.

 

 على مستوى املعارض الفنية 

كتوبر أ 10ال ا ةصااف   م اس ة اليوم العال ي مل اهبة عقوبة ععنامألاوب م  طوع  في فلسطين معرض ا  يا  حق 

تعاون مع وبال مفوضية ألام  املتحن  السامية   قود عنسان في ألارض الفلسطينية املحتلةم  كل عام،  الشراكة مع 

 سل  البو  ع    لوا م اهبة عق امعات   يرزيت، والعربية ألامريكية، وفلسطين ألاهلية. 
 
وبة ععنام اوليا

 و 
 
  حشن املزين م  آلارا  لقالتفافوفلسطينيا

 
حوب م نأ م اهبة العقوبة ووحفلا. تميس املعرض  ا  بور القافت كما

، ع   املستوى الرس ي وألامني و 
 
 ا ،واطب املتعلقة ةأ ه العقوبة. لوحة غطت كافة 40حوالي وض   املنني والنولي.وطوعا

 ( في منة ة رام ه.1معرض ا  يا  حق ) -

( في ا ،امعة العربية ألامريكية في 3معرض ا  يا  حق ) -

 منة ة   ين.

( في  امعة فلسطين ألاهلية في 2معرض ا  يا  حق ) -

 منة ة  يت    .

في  امعة  يرزيت في منة ة رام ( 4معرض ا  يا  حق ) -

 ه.

( 1000شارك في املعرض  سولت  ألاربعة حوالي )

 مشاركل  م  كافة الفئات وامل اطق.

 

 



 

 الوعي وبناء القدرات )الندوات( أنشطة رفع 

ل سلي  البو  ع   ه ه العقوبة، وإخرا لا م  ااسر  املسلمات، ووضعلا في ااسر  القرا   والتحليل  ال نوات إذ هنفت

 والتفكيك وال قن.

 " في منة ة   ين. عقوبة ععنام  ين مؤين ومعارض"طنو   -

  طنو  عقوبة ععنام  ين مؤين ومعارض في منة ة  يت    . -

 

 

 
 



  : ألاطفال حقوق  حماية مشروع  -ب

 ال وع أسا  ع   امل نية امل تلفة  أشكال  الع ف م  غز  وحطاع البفة في ألاطفاب حماةة في املساهمة  ال  يأنف وال ا

 وذلك ،...( ا ،نسية الاعتنا ات املنار ، م  ال سرة ألاطفاب، الاستغقاب،عمالة ألاسرا، الع ف املراهقات، تزويج) الا تما ي

 تقلينةة غير أنشطة خقاب م . وا ،نسية عطسا ية الص ة في وا  ق التعلي  في حقل  حوب  حنراسأ  وب ا  وعيأ  رفع خقاب م 

  . عسراسيلية الس،ون  في املعتقلين ألاطفاب ع  والنفاع. 

 عنأا النفاع واهمية ةأا والتعريف ألاطفاب  حقود  وألاهالي ألاطفاب و ي لرفع يأنف اطيميش  فل  اطتاج   الاعقام 

https://www.youtube.com/watch?v=vja_5psQvSg  

 

 

 

 

 

 في عمل ورشة 40 عقن  والتثقيف القنرات وب ا  الو ي رفع 

 لكثر(  الوكالة ومنار  وا  وكية ا خاصة)  غز  حطاع منار 

 ألاطفاب  لتعريف اللقا ات هنفت وطال ة طالب 1100 م 

 ( والص ة والسك  التعلي  في ا  ق)   حقوحلل 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vja_5psQvSg


 ال حباةاه وتحويل لل  املشرو  وتقنة  ، الا تما ي ال وع ع   امل ني للع ف نعرضوا أطفاب مع خاصة لقا ات عقن  

  لل  والاتما ي ال فس ي النع  تقنة  في امل تصة املؤسسات

 

  تمثيل عبر القاطوني النع  تقنة    القاطوطية املساعن 

  الفلسطينيين ألاطفاب
 
 الفقير  العاسقات م  وخصوصا

  واسطة عسراسيلية، العسكرية املحاك  أمام وامللمشة

 القاطوطية وامللار  ا خبر  ذوا  اتلاملحامين م  مسموعة

 طفل 40  ب ومرافعات تمثيل ا را  خقاب م .  العالية

 .عسراسيلية املحاك  امام

 

 

 ع ن ألاطفاب حقود  ع  املعتقلين، الطفاب عاسقات م  عاسلة 100 م  لكثر اس شار  تقنة  ت    القاطوطية الاس شارات 

 .ا ،اطب ه ا في امل تصة املؤسسات مع التواصل والية الاعتقاب

 

 الةعم محاربة ، ألاطفاب حقود  وت اولت الغربية والبفة غز  في املحلية عذاعات في وبثت طف ت حلقة 13عنا إذاعية حلقات 

  ل طفاب وحاطوا  وا تما ي طفس ي اع  تقنم التي واملؤسسات  الطرد  نعريف امل كر، الزواج ، ألاطفاب

 

 

  ألاطفاب حقود  حوب  غز  حطاع منار  م تلف ع    وسطر الاف 2000 وتوز ع وط اعة تصمي . 

 

 

 

 



 أنشطة الرصد 

ةصنر مركز "شمس" م   س وات تقرير س وا حوب عقوبة ععنام في ألاراض ي الفلسطينية، وهو يأنف إل  رصن أ رز التغيرات 

 معلومات إحصاسية وحاطوطية ومسموعة م  
 
للتغيرات التي طرأت ع   واحع ه ه العقوبة، عةسا ية منأا والسل ية، متبم ا

قوقي ا  . ه ا العام أصنر مركز "شمس" تقريره الرصنا الرااع ضم  طبال   التوصيات التي نسث  إلصقا  الوضع القاس

 ملة م  عحصا ات حوب عقوبة ععنام في فلسطين ل  التقرير البو  ع   س وامل نئي املستمر إللغا  ه ه العقوبة.

لا  ين ةنا ا ،ملور وال   ة وامل  ومة القاطوطية املشرعة لإلعنام،  اإلضافة إل   ملة م  عشكاليات، وذلك في وضع ل

، أ رزها ضرور  موا مة ال شر عات الفلسطينية مع الاتفاحيات خرج التقرير  سملة م  التوصيات ا  اكمة ع   السوا .كما

 (2)النولية امللزمة. 

  البيانات 

اأة مركز "شمس" م   تأسيس  ع   إصنار  ياطات ع ن صنور حك  

 اإلعنام  حق مواط ل  أو تطورات ذات صلة  واحع العقوبة في فلسطين. 

 (3)(  ياطات ذات صلة   4ه ا العام أصنر املركز )

 املشاركات الدولية 

 

 والتي ام،ععن عقوبة مل اهبة السااعة العاملية القمة فعاليات في املشاركة

 3012 ش اط ،  روكسل في عقنت

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
ًللمزيدًراجعًالتقريرًعلىًموقعًمركزً"شمس"ًعلىًالرابطًاإللكترونيً..2ًً 

ً.pal.org/?page_id=75-https://www.shamsللمزيد:ًراجعًموقعً"شمس"،ًالبياناتًعلى:3ًً 

 

 

https://www.shams-pal.org/?page_id=75


 التجمع السلمي الدفاع عن الحق في  مشروعً-ت

وال ا يأنف إل  نعزيز وصياطة حالة التسمع السل ي ورصن الاطرأاكات التي ةتعرض للا ممار  ي ه ا ا  ق، وب ا  حنرات 

 صلة.املؤسسة ألام ية والص فيينلات و قيفل  وتنريبأ  ع   مفاهي  ذات 

 

 املؤتمرات 

مواط ل  في مؤتمر مركز "شمس" حوب ا  ق في التسمع السل ي في منة ة   ين. حبر املؤتمر حشن رفيع  200شارك أكثر م  

 ركز املؤتمر ع  م  املؤسسة الرسمية وألام ية واملنطية وألاكااةمية. 

 اعن الاطبمام للعلن النولي املطلوة فلسط
 
ا خاص  ا  قود ينيا

 عمل   وراد( أ4وحنم في  )(  لسات 4م  )وتكون  السياسية واملنطية، 

 

ضماطات ا  ق في التسمع السل ي في ال شر عات الوط ية واملوا يق  .1

النولية والقيوا املفروضة علي ، مقنمي الورحة  ا. رزد سمواا وا. 

 ألامريكية.محمن  رااات أستاذا القاطون في ا ،امعة العربية 

ا  ق في التسمع السل ي وعقاحت   ا  قود وا  ريات الاخرى  حنملا  .3

 ا. عمار اويك منةر عام الليئة الفلسطينية املستقلة   قود عنسان.

واحع ا  ق في التسمع السل ي في ألاراض ي الفلسطينية  أ. أشرف أ و  .2

 حية م  مؤسسة ا  ق

   محمن ال سار م  مركز شمس. .122لس ة  13منى استورية القاسحة الت في ةة لقاطون الا تماعات العام  .4

 

  احتفالية إطالق ميثاق شرف احترام الحق في التجمع السلمي 

 

أعبا  ال ، ة الت في ةة في م  مة التحرير، ورؤسا  ألاحزاة، والسفرا  والق اصل ووممث ي ال عثات ( م  40 حبور )

 تؤسا  ألا لز  ألام ية، وممث ي الوزراالن لوماسية، ومنرا  م  مات املستمع املنني واليأئة املستقلة   قود عنسان، ور 

واملؤسسات ععقامية، ور اب عصقا  والعشاسر، أطلق مركز "شمس" امليثاد ألاوب م  طوع  في فلسطين حوب اح رام ا  ق 

 غطية إعقامية  ارز .وحصل ا  فل ع   ن في التسمع السل ي.

 

 

 



 

 على مستوى جلسات الاستماع واملساءلة 

 

 

للمر  ألاول  ت جح م  مة منطية في عقن  لسة استماع 

 ،لاز الشرطة حوب حبية  نلية كا  ق في التسمع 

( شخص، 20السل ي. عقنت ا ،لسة  حبور حوالي )

م  ا  قوب املنطية وععقامية. وتحنث فيأا كل م  

راة ة  ني عوا  منةر إاار  امل ال  وحقود لعمين ا

عنسان في الشرطة، والعقين لؤا ارزيقات ال اطق 

الرس ي  لسان الشرطة م  أ ل الرا ع   أسئلة 

 .واستفساراسأ   ا  بور 

 

 

 

ع مفي نأاةة ا ،لسة أوص ى املشاركون  برور  اح رام ا  ق في التسمع السل ي وببرور  موا مة ال شر عات الفلسطينية 

توسعة ططاد نشر و ، .122( لس ة 13اتفاحيات حقود عنسان، وبتعنةل القاسحة الت في ةة لقاطون الا تماعات العامة رح  )

 نشر املعلومات  ما ةكفي للتحقق م  منى ت في  
 
املعلومات  حيث يشمل العقوبات  ما ةحقق الراع ا خاص والعام، وأةبا

 .يقلاتوصيات  ،ان التحقيق، والعمل ع   تط 

 
 

  بناء القدراترفع الوعي والتثقيف و على مستوى 

 

 

 لسة طاولة مستنةر  في منة ة   ين ضمت ط  ة م  ألاكااةميين واملفكري . ركزت ع   املطلوة م  ال  ام السيا  ي  -

لتعناةة ا الفلسطيني لتعزيز ا  ق في التسمع السل ي، ع   الصعين ال شر ثي والسيا  ي م  حيث عراا  السياسية واح رام

وامقرطة ال  ام، وطاحشت ا  ق في التسمع السل ي  ين الاستققاب ال ا ز والتحرر الوطني  ال ركيس ع   حقود العرة في 

في التسمع السل ي وال شر عات واملمارسات املرافقة ل لك، وختمت  رؤيا لح رام ا  ق في التسمع السل ي  .124أراض ي عام 

 وتوصيات.

 

 

 

 

 

 



 

لع اصر ألا لز  ألام ية حوب ا  ق في التسمع السل ي في القواطين الوط ية واملعاهنات وعتفاحيات النولية، اور  تنريبية  -

ألا لز  ألام ية الفلسطينية والتي تمثلت  الشرطة، ألام  الوطني، الاست  ارات العسكرية،  لاتم  م  سبي (30)شارك فيأا 

 .ألام  الوحائي لاز و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اليوم النرا  ي حوب الرؤى العملية لح رام ا  ق في التسمع  -

( شخص م  ا  قوب 23السل ي في فلسطين  شارك في  )

 
 
امل تلفة، وحن هنف إل  استعراض عطار القاطوني ال اظ  اوليا

 ل  ق  التسمع السل ي في فلسطين، وزياا  معرفة 
 
ومحليا

ة وا  قوحية ا خاص املعارف القاطوطية املشاركات واملشاركين 

اع ي . وإ ار  ال قاش التف املعاةير وال شر عات الوط ية والنولية

والتفاكر حوب واحع ا  ق في التسمع السل ي في فلسطين 

واستعراض ألارحام حوب ذلك سوا   البفة الغربية أو حطاع 

 ا خروج  ورحة موحف ةت ت ني املعاةير النولية غز . والبغ  ل

ععقام ع  حالة ه ا ا  ق والرؤى العملية  نشرها ونعميملا في

 لح رام . وا خروج  مسموعة م  التوصيات.

 

( 32ورشة عمل حوب ا  ق في التسمع السل ي في كلية النعو  عسقامية في منة ة ال اهرية  محاف ة ا خليل  مشاركة ) -

 ليات الشر عة لتعزيز  قافرأ  املنطية.طالبل  م  طل ة الشر عة. وهو  ز  م  اسرأناف املركز الاس راتيجي لطل ة ك

 

 ( م  الطل ة.44ورشة عمل حوب ا  ق في التسمع السل ي في  امعة القن   مشاركة ) -

 

 

 

 



 أنشطة الرصد 

 ةصنر مركز "شمس" تقرير س وا 
 
لغاةات رصن ا  ق في التسمع السل ي وتقنة  التوصيات  اتساه صياطت  واح رام  وفقا

املركز، ةتبم  التقرير رصن أل رز اطرأاكات ا  ق في التسمع السل ي في البفة  رصنها طاح  وباحثيامليناطية التي  للمعلومات

الغربية وحطاع غز  و عمل ع   تحليللا وحرا   مؤشراسأا، ويقنم توصيات عملية م  شأنأا أن تقوا إل  رؤى تح رم التسمع 

   ه ا ا  ق.تقريره الس وا حوب  أصنر املركز  3012السل ي في ألاراض ي الفلسطينية. في العام 

 

            4 

 ألادبيات 

 لتسمع سل ي لفت أطلق علي  )اعتصام ألاسرى املحرري  املقطوعة رواتبأ  في منة ة رام ه(، وحن  3012شلن العام 
 
حمعا

للتسمع السل ي، رافق  إشكاليات وأحناث اراماتيكية استنعت م  املركز إصنار ورحة موحف حوب ألازمة، تبم ت وصف 

ت . قولقاطرأاك، ورصن للتطورات  ما فيأا زيار  رسيس الوزرا  محمن اش ية للتسمع وفب  وملناات السل  ألاه ي التي راف

 5ونعقيب مركز "شمس" وتوصيات .

 البيانات 

طة في القو  املفر  ع   خلفية حمع ألا لز  ألام ية التااعة   ركة "حما " في حطاع غز  للمت اهري  السلميين واست ناملا

 أاان في  ه ه املمارسات، وطالب سلطة ألامر الواحع في القطاع  برور  
 
موا لة التسمعات السلمية، أصنر املركز  ياطا

عفراج الفورا ع  املعتقلين والتوحف ع  مقاحقة النشطا  وفتح تحقيق  نا ومحاةن وعا ل في الاعتنا  وتقنة  املعتنة  

 (6)لقاطون النولي وال شر عات الفلسطينية عبر السما  للمواط ين  التع ير سلمية وحرية ع  رأيأ . ملحاكمة. وباح رام ا

 

                                                                 
ً.2914صورةًمنًتقريرًالحقًفيًالتجمعًاسللميًالسنويًالذيًيصدرهًمركزً"شمس".4ًً 

:ًراجعًكاملةًالورقةًعلىًالعلالطف.ًالمحررينًاألسرىًاعتصامًفضًحول2914ًًديسمبرًفي"ًشمس"ًمركزًأصدرهاًالتيًالموقفًورقة5ً 

assembly.pdf-peaceful-to-right-content/uploads/2018/reports/the-pal.org/wp-https://www.shams.ًً

pal.org/wp-https://www.shams-بيانًبعنوان:ًمركزً"شمس"ًيدينًقمعًاألجهزةًاالمنيةًفيًغزةًللمواطنين.6ًً 
content/uploads/2019/pressReleases/press3_16_2019.pdfً

https://www.shams-pal.org/wp-content/uploads/2018/reports/the-right-to-peaceful-assembly.pdf
https://www.shams-pal.org/wp-content/uploads/2019/pressReleases/press3_16_2019.pdf
https://www.shams-pal.org/wp-content/uploads/2019/pressReleases/press3_16_2019.pdf
https://www.shams-pal.org/wp-content/uploads/2019/pressReleases/press3_16_2019.pdf


 السلم ألاهلي والتماسك املجتمعي مشروعً-ث
وال ا يأنف إل  نعزيز وحماةة السل  ألاه ي والتماسك املستمثي، ورصن ا  الت املزعزعة ل ، وب ا  حنرات املؤسسات 

 وألافراا ع   حماةت  وحف  ، ونشكيل ألاطر املحلية التي نعمل ع   صياطت  مثل مسالس السل  ألاه ي.الرسمية واملنطية 

 

 املؤتمرات 

م  الوزارات ومؤسسات املستمع ( مشاركل  130شارك في  ) فاعلية ط   الشكاوى واورها في نعزيز السل  ألاه ي مؤتمر 

 .،أكااةميين، محامين، ص فيين،  ر اب عصقا ، املنني املحلية والنولية، املحاف ات

شكاوى موضوع ال  طاحش املتحن ون خقاب ا ،لسة ألاول إذ ، حباةا الشكاوى والسل  ألاه ي  لستينعبر املؤتمر  ت اوب 

 ( أوراد عمل  4عبر ) وحقود عنسان، فيما طاحشت ا ،لسة الثاطية آليات نعزيز الشكاوى والسل  ألاه ي.

 

الشكاوى  واحع التناخل وحنوا الاعتماا املت ااب  املحامي مو  ى أ و اهي  م  الليئة املستقلة حقود عنسان وط    -1

   قود عنسان.

منى استسا ة ط   الشكاوى في املؤسسة ألام ية واورها في نعزيز  -3

السل  ألاه ي  ال قيب حقوقي محمن ح،ازا م  الشرطة 

 الفلسطينية. 

ععقام م  الارتساب إل  املأسسة  ععقامي  رامج الشكاوى في وساسل  -2

 ولين طصار منةر ش كة أ ياب عذاعية.

خطاة الكراهية كملنا لسلل  ألاه ي  املحامي محمن ال سار م   -4

 مركز "شمس".

 

 

رور  ضاعن  توصيات أ رزها  في نأاةة املؤتمر أوص ى املشاركون 

نعزيز سياا  القاطون والسل  ألاه ي في املستمع م  أ ل الوصوب 

تسييش الرأا العام حوب أهمية ا  فاظ و إل  ا  قود وا  ريات، 

تفعيل اور ععقام في نعزيز السل  ألاه ي و ، ع   السل  ألاه ي

 .خطاة إعقامي طزي  ومسؤوبوالتماسك املستمثي عبر تكوي  

 

 

 

 قيف ورفع الوعي وبناء القدرات أنشطة التث 

 م  أنشطة رفع الو ي والتثقيف 3012شلن العام 
 
ضم  ( مواط ل  3.2( نشاط  حبور )14وب ا  القنرات  لغت ) عناا

مثي س ل نعزيز السل  ألاه ي والتماسك املست واللقا ات ت اولت الورشات وال نوات.  رطامج السل  ألاه ي والتماسك املستمثي

 

 



ات، وال حث في املعيقات والعراحيل التي تحوب اون حفظ السل  ألاه ي وهنفت ا خروج  مسموعة م  ال تاسج في املحاف 

 . وهي ع   ال حو التالي  تي ةمك  لصانع القرار الفلسطيني الاستفاا  منأاوالتوصيات ال

 

لقا  مع مسلس السل  ألاه ي واملسلس الت في ا في محاف ة  يت       حبور  -4

 .شخص (12)

ورشة حوارية حوب ) فور  النم( في الفكر العشاسرا وأ رها ع   حقود   -2

 ( مشاركل .  22عنسان والسل  ألاه ي في منة ة  يت    ،  حبور )

 لسة حوارية حوب )ا ،لو ( في الفكر العشاسرا وأ رها ع   حقود عنسان  -7

أوص ى املشاركون ه. ( مشاركل  في منة ة رام 21)والسل  ألاه ي  عقنت  حبور 

أ رز توصيات الورشة  عنم احتصار ا  لوب ع   التنخقات ألام ية، وأن تكون رزمة 

متكاملة ا تماعية وتربوية و قافية وسياساتية وأم ية، وإعاا  هيكلة عاار  العامة 

 ل ،ان عصقا  في فلسطين.

ل لل حث ورشة عمل مع الشرطة ور اب العشاسر وعصقا  في محاف ة ا خلي -.

( .3سل  ألاه ي في املحاف ة،  حبور )لفي م اطر وسأنةنات وس ل حماةة ا

 مواط ل .

ورشة عمل مع الشرطة ور اب عصقا  والعشاسر حوب م اطر السل  ألاه ي  -2

 ( مواط ل .44وسأنةنات  في محاف ة  يت    ،  حبور )

ورشة عمل حوب امل اطر التي سأنا السل  ألاه ي في محاف ة   ين   حبور  -10

 ( مواط ل . 20ر اب العشاسر والشرطة ومشاركة )

ورشة عمل حوب امل اطر التي سأنا السل  ألاه ي في محاف ة طا لس   حبور  -11

 ( مواط ل .30)

ورشة عمل حوب م اطر السل  ألاه ي في محاف ة سلفيت   حبور ر اب  -13

 ( مواط ل .34العشاسر وعصقا  وامل اتير، و لات إطفاذ القاطون ومشاركة م  )

ورشة عمل حوب م اطر السل  ألاه ي في محاف ة حلقيلية واور ر اب عصقا   -12

 ( مواط ل .13والعشاسر في تحقيقي   حبور )

ورشة عمل حوب م اطر السل  ألاه ي في محاف ة أريحا وألاغوار  حبور  -14

ألاه ي ومع ر اب عصقا  واملؤسسة ألام ية في املحاف ة. شارك فيأا مسلس السل  

 ( مواط ل .12)

ورشة عمل مع ر اب العشاسر والشرطة في محاف ة طوبا  حوب ملناات  -14

 ( مواط ل .23السل  ألاه ي.  حبور )

 

 

 

 

 



ورشة عمل حوب م اطر السل  ألاه ي وس ل التصنا للا م صصة للفعاليات  -12

 ( مواط ل .12والنسوية والش ا ية في محاف ة طوبا   حبور )املنطية 

ورشة عمل مع املؤسسة ألام ية ور اب عصقا  والعشاسر في منة ة طولكرم   -17

 ( مواط ل .33) شارك فيأاحوب م اطر السل  ألاه ي، 

لقا  مع ممث ي املستمع املنني والفعاليات ععقامية حوب السل  الاه ي في منة ة   -.1

 ( أشخاص.4)شارك في    يت    ،

 

  البيانات 

 اعا في  إل   لور  خطة وط ية ملوا لة ملناات السل  
 
أصنر مركز "شمس"  ياطا

ألاه ي في ألاراض ي الفلسطينية ع   خلفية ازاةاا حالت القتل والع ف املستمثي، 

  استكماب امل  ومة ال شر عية وتطويرها، ونعزيز التو ي  طحو الوساسل 
 
موصيا

ال نةلة في حل ال ساعات، وإصقا  امل  ومة القباسية،  ما ةسعللا شفافة وطزيأة 

وطا ز  ومحققة للعنالة الشاملة اون املسا   بماطات املحاكمة العاالة، 

 وض   السقا  امل فلت.
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ةًعنًالبيانًالذيًأصدرهًمركزً"شمس"ًحولًمخاطرًالسلمًاألهلي.ًًيمكنًقراءةًالبيانًوالتوصياتًكاملةًعلىًالرابطًصور7ً 

essReleases/press14_12_2019.pdfcontent/uploads/2019/pr-pal.org/wp-https://www.shams.ً

 

 

https://www.shams-pal.org/wp-content/uploads/2019/pressReleases/press14_12_2019.pdf


 برنامج إلاعالم الحقوقيً-ج

ال رويج ملفاهي  النةمقراطية وحقود ال   3002ه ا البرطامج ال ا ةنتس  ويبث  مركز "شمس" م   العام يأنف 

ركز امليعن وينتج حيث  ،الانسان  ين أوساط الش اة م  خقاب است نام وساسل الاعقام التقلينةة وا  نةثة

ير  اإلضافة إل  ألافقام والتقار مكون م  حلقات إذاعية وتلفزيوطية، وهو ع ار  ع   رطامج  رطامج " حباةا وأرا  " 

ت  اوب ا  لقات التي ةت  إطتا لا حباةا م وعة ضم  أهناف املركز  ذاعية وعطفو رافيك.املصور  والنراما ع 

 والقباةا التي يعمل عليأا.

 

 رطامج حباةا وأرا  )حلقات تلفزيوطية وإذاعية حوارية(  وال ا ة  اوب مواضيع مت وعة و ستبيف خبرا  في  -

 اهتمام خاص لت اول  موضوعات هامة وحيوية. ا ،نوب املرفق  ىا  قوب ذات العقاحة وص اع حرار، وهو ةح 

 ( حلقة إذاعية.34 مسموع ) 3012ةوضح ماهية املواضيع التي ت اولرأا حلقات البرطامج خقاب العام 

 

8 

9 

 

 

 
                                                                 

حلقةًحولًميثاقًشرفًاحترامًالحقًفيًالتجمعًالسلميًالذيًأطلقهًمركزً"شمس".ًيمكنكًمتابعةًالحلقاتًعلىًالرابط:8ًً 

928417?episode=1077547-program-ms/catprogra-https://www.raya.ps/raya.ً

ًصورةًمنًبرنامجًقضاياًوآراءًالذيًينتجهًويبثهًمركزً"شمس"ًويقدمهًاإلعالميًادهمًمناصرة.9ً 

https://www.raya.ps/raya-programs/cat-program-928417?episode=1077547


 جدول الحلقات إلاذاعية

 

 الرقم عنوان الحلقة التاريخ الرابط

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

=CWoniAQJXYw  

3012ل13ل20 اطرأاكات ا  ق في التسمع السل ي في فلسطين في  

 3012العام 

1 

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

=ow7vdKKR9FQ  

3012ل13ل32 ميثاد شرف ا  ق في التسمع السل ي، املاهية  

 وعلزام

3 

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

=HtuYu4RB7kI  

3012ل13ل10  2   قود عنسانالتسمع السل ي في اليوم العال ي  

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

=FPQQQYJ2crg  

3012ل2ل20  4 معوحات ا  ق في التسمع السل ي 

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

=Z2eJY-rphZM  

3012ل2ل.3   
 
م ه،ية تكر س ونعزيز  قافة ال سامح تربويا

 م  خقاب املنرسة واملنأاج وأا 
 
 وا تماعيا

 
ومنرسيا

  قافة مستمعية طرين في فلسطين

4 

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

=Wdpj0q2PAuw  

3012ل2ل31 ا  ا ة إل  تطوير امل  ومة ال شر عة ا ،زاسية في  

 فلسطين م  أ ل نعزيز السل  ألاه ي

2 

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

=SPOFtBB3lD0  

3012ل2ل14 ظاهر  الع ف في املستمع الفلسطيني وأ رها ع    

 السل  ألاه ي

7 

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

=8Olm4e1zvtk  

3012ل.ل.3 ساعة مسا لة حوب ملام ومسؤوليات واطسازات  

ي مساب ف )اط ر وب فلسطين( املكتب املركزا الوطني

 مكافحة الفساا ومقاحقة الفاسنة  الفاري 

. 

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

=wKZuR72C_jc  

3012ل.ل37 ساعة مساسلة مع منةر إاار  شرطة السياحة وآلا ار  

 العقين النكتور حس  ا ،مل

2 

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

=EqAwSrUcqP8  

3012ل.ل12 ساعة مسا لة مع إاار  حماةة ألاسر  وألاحناث في  

 الشرطة

10 

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

=IOfHOtOJlaA  

3012ل7ل33  11 أ ر ا ،ريمة ع   السل  ألاه ي في فلسطين 

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

=m2GKS6mpvHQ  

3012ل7ل14 الص افة والتسمعات السلمية   التغطية  

 والاطرأاكات

13 

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

=MoZQcjPLgP4  

3012ل4ل20  ،ان التحقيق املشكلة ع   ضو  اطرأاكات ا  ق في  

 التسمع السل ي

12 

https://www.youtube.com/watch?v=CWoniAQJXYw
https://www.youtube.com/watch?v=CWoniAQJXYw
https://www.youtube.com/watch?v=ow7vdKKR9FQ
https://www.youtube.com/watch?v=ow7vdKKR9FQ
https://www.youtube.com/watch?v=HtuYu4RB7kI
https://www.youtube.com/watch?v=HtuYu4RB7kI
https://www.youtube.com/watch?v=FPQQQYJ2crg
https://www.youtube.com/watch?v=FPQQQYJ2crg
https://www.youtube.com/watch?v=Z2eJY-rphZM
https://www.youtube.com/watch?v=Z2eJY-rphZM
https://www.youtube.com/watch?v=Wdpj0q2PAuw
https://www.youtube.com/watch?v=Wdpj0q2PAuw
https://www.youtube.com/watch?v=SPOFtBB3lD0
https://www.youtube.com/watch?v=SPOFtBB3lD0
https://www.youtube.com/watch?v=8Olm4e1zvtk
https://www.youtube.com/watch?v=8Olm4e1zvtk
https://www.youtube.com/watch?v=wKZuR72C_jc
https://www.youtube.com/watch?v=wKZuR72C_jc
https://www.youtube.com/watch?v=EqAwSrUcqP8
https://www.youtube.com/watch?v=EqAwSrUcqP8
https://www.youtube.com/watch?v=IOfHOtOJlaA
https://www.youtube.com/watch?v=IOfHOtOJlaA
https://www.youtube.com/watch?v=m2GKS6mpvHQ
https://www.youtube.com/watch?v=m2GKS6mpvHQ
https://www.youtube.com/watch?v=MoZQcjPLgP4
https://www.youtube.com/watch?v=MoZQcjPLgP4


 

 

 

 

 

 

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

=vkoQrvLBHuY  

3012ل4ل.  14 واحع ا  ق  في التسمع  السل ي في فلسطين 

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

=ZkKg1alj6gw&t=2s  

3012ل4ل1 وتأ يره ع   ا  ق في التسمع السل ي وعقاحت   

 ا  قود وا  ريات ألاخرى 

14 

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

=caEXJJVdTCE  

3012ل2ل34 ا  ق في التسمع السل ي ع   ضو  املوا يق النولية  

 والقواطين الوط ية الفلسطينية

12 

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

=AQ6bpU269NI  

3012ل2ل.1 ا  ق في التسمع السل ي، ماهيت ، أشكال ، أهميت ،  

في سياد ما ةسرا م  تطورات في ا  الة 

 الفلسطينية

17 

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

=ghnv0JGUCaE  

3012ل2ل13 إطبمام فلسطين إل  م  مة عط ر وب النولية وأ ر  

 ذلك ع   اس رااا ألامواب ومقاحقة الفاسنة 

1. 

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

=BN4q93VSyIM  

3012ل2ل11 الوضع الراه  إلتفاحية ألام  املتحن  ملكافحة   

س وات م  عطبمام إليأا، اة  طح   4الفساا اعن 

 "منأا؟

12 

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

=cqbKkuwTLi8  

3012ل2ل4 التحقيقات الاستقصاسية الص فية واورها في  " 

 "مكافحة الفساا

30 

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

=z5J231Khgjw  

3012ل3ل34 اشأن نعنةل  .301لس ة  27حرار  قاطون  رح   

حاطون مكافحة الفساا، واور ه ا التعنةل في نعزيز 

 عملية املكافحة لل ا الفساا في فلسطين

31 

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

=rQ17x_4h7GQ  

3012ل3ل.1 ساا في الف التو لات الاس راتيسية النسوية ملكافحة 

 فلسطين

33 

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

=_ebZKlvr63E  

3012ل3ل11 آليات محاربة الفساا في القطاع العام، إل  أة   " 

 وصل ا في ذلك

32 

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

=8joaCWCpvpA  

3012ل1ل32 فلسطين ت وا التحفظ ع   مبامين اتفاحيات  

حقود عنسان املوحعة وم  ضمنأا اتفاحية سيناو 

 وما أ ر ذلك ع   نعزيز وصوب النسا  إل  العنالة

34 

https://www.youtube.com/watch?v=vkoQrvLBHuY
https://www.youtube.com/watch?v=vkoQrvLBHuY
https://www.youtube.com/watch?v=ZkKg1alj6gw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ZkKg1alj6gw&t=2s
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https://www.youtube.com/watch?v=cqbKkuwTLi8
https://www.youtube.com/watch?v=cqbKkuwTLi8
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https://www.youtube.com/watch?v=_ebZKlvr63E
https://www.youtube.com/watch?v=8joaCWCpvpA
https://www.youtube.com/watch?v=8joaCWCpvpA


 

النراما عذاعية  ةنتج مركز "شمس" اراما إذاعية توعوية سأنف إل  التثقيف ورفع الو ي حوب حباةا ذات عقاحة  -

 حقود عنسان، املرأ ، الاطت ا ات، القواطين، مكافحة الفساا، وغيرها. سأنف إل  نسلي  البو  ع   حباةا حقوحية 

أطتج مركز  3012ت املحلية في البفة الغربية وغز ، خقاب العام اوم اط ة ا ،ملور  لغة مبسطة. ويت   ثأا عبر عذاع

 .11الفساا"، والثاطية اع وان "10( اراما إذاعية ، ألاول  اع وان "الواسطة"3شمس وبث )

 
 م   للوصوب إل  كافة شراسح املستمع، ةنتج مركز "شمس" ويبث إطفو رافيك فينةو  -

 
عطفو رافيك فينةو  سعيا

 . ألاوب إطفو رافيك هاتفينةو ( 2)أطتج مركز "شمس" وبث  3012حوب القباةا التي ة اضل م  أ للا. خقاب العال  

ونعنةقات   3004( لس ة 10ن الليئات املحلية رح  )اع وان "فساا محتمل حوب ثغرات حن نسمح  الفساا في في حاطو 
  (13)حوب ا  ق في التسمع السل ي وفينةوهين إطفو رافيك  ( 12)

 

14  

15  

 

                                                                 
ًً/www.facebook.com/SHAMS.Pal/videos/283339139024636https//:تابعًالدراماًاإلذاعيةًحولً"الواسطة"ًعلىًالرابط10ًً 

ًً/https://www.facebook.com/SHAMS.Pal/videos/1958041331159436تابعًالدراماًاإلذاعيةًحولً"الفساد"|ًعلىًالرابط11ًً 

https://www.youtube.com/watch?v=39cA8HvUQo0ًتابعًاإلنفوجرافيكًفيديوً"فسادًمحتمل"ًعلىًالرابط12ًً 

https://www.youtube.com/watch?v=vsnLY4e7lKMًتابعًاإلنفوجرافيكًفيديوً"الحقًفيًالتجمعًالسلمي".13ًً 
https://www.youtube.com/watch?v=wJpuCdEPxI4&t=13sًتابعًاإلنفوجرافيكًفيديوًالثانيًحلوًالحقًفيًالتجمعًالسلميًعلىًالرابطًً

ًإلنفوجرافيكًفيديوً"ًالتجمعًالسلمي".صورةًمأخوذةًعنًا14ً 

ًصورةًمأخوذةًمنًاإلنفوجرافيكًفيديوً"فسادًمحتمل".15ً 

https://www.facebook.com/SHAMS.Pal/videos/283339139024636/
https://www.facebook.com/SHAMS.Pal/videos/1958041331159436/
https://www.youtube.com/watch?v=39cA8HvUQo0
https://www.youtube.com/watch?v=vsnLY4e7lKM
https://www.youtube.com/watch?v=wJpuCdEPxI4&t=13s


 

 

ضم   رطامج ععقام ا  قوقي والعمل في مكافحة الفساا فيل   3012املركز خقاب العام  أطتجأفقام ألاطيميش   كما  -

 للوصوب إل  
 
  أهمية الوساسل ا  نةثة في ال باب م  أ ل حقود عنسان، وسعيا

 
"أطيميش " حوب الفساا، إةماطا

 (16)الفئات العمرية الصغير  والشا ة. 

 

 

17 

 

النشر  علك روطية الشلرية  والتي ت  اوب أنشطة وفعاليات املركز شلريا، ويت  إرساللا عبر البرةن علك روني لقاسمة   -

 (18) ياطات تب  املؤسسات والشخصيات ومتطو ي وأصنحا  املركز، ونشر عبر ش كة عط رطت ع   ططاد واسع. 

 

 

  اللغتين العربية وعطسليسةة، حوب حباةا 32أصنر مركز "شمس" ) 3012ال ياطات الص فية  خقاب العام  -
 
(  ياطا

مت وعة أ رزها ععنام والتسمع السل ي والسل  ألاه ي وحقود النسا  واطرأاكات الاستعمار عسراسي ي ل  قود 

ات إل  حث ألاطراف املحلية وعحليمية والنولية ع   الفلسطينية وع   هامش م اس ات اولية ملمة. سأنف ال ياط

 (19)الال سام  موا يق حقود عنسان وتبيان موحف املركز م  ألاحناث امل تلفة. 

 

 

 

 

                                                                 
يمكنًمتابعةًفيلمًأنيميشنًالفسادًعلىًصفحةًمركزً"شمس"ًعلىًموقعًفيسبوكًعبرًالرابط:16ًً 

https://www.facebook.com/watch/?v=2627108084012470ً

ًصورةًمأخوذةًمنًفيلمًاألنيميشنًحولًالفساد.17ً 

ً.pal.org/?page_id=101-https://www.shamsلالطالعًعلىًالنشراتًالشهريةًللمركز،ًراجعًالرابط:18ًً 

ً.pal.org/?page_id=75-https://www.shams،ًراجعًالرابط:2914ًىًالبياناتًالصادرةًعنًمركزً"شمس"ًخاللًالعامًلالطالعًعل19ً 

https://www.facebook.com/watch/?v=2627108084012470
https://www.shams-pal.org/?page_id=101
https://www.shams-pal.org/?page_id=75


 

 

 الديمقراطية والثقافة املدنية  مشروع -ح

 عمل و وهو يأنف إل  الوصوب إل   يئة فلسطي ة مستسي ة ملتطل ات النةمقراطية واملشاركة والتعناةة والثقافة املنطية،   

 ال ات مع ر اب العشاسر وعصقا  وامل تاةر، ومع معل يلات ال ر ية عسقامية في املنار ، وطقاةلات الشر عة عسقامية 

فئة غير  م  كونأ أهمية اسرأناف طل ة الشر عة تن ع ورفع  قافرأ   النةمقراطية.  في ا ،امعات ع     ا  وعيأ  املنني

  .مسرأنفة في  رامج مؤسسات املستمع املنني امل تلفة  رغ  أهمية تلك الفئة وتأ يرها في الشارع الفلسطيني
 
وذلك اططقاحا

ي،  ل ةسب إاما لا في    راكمية. كما يعمل م  رؤية املركز ان ه ه الفئات ل ةسب أن ت قى معزولة ع  ا خطاة املنن

 البرطامج ع   نعزيز  يئة ا  ريات العامة والعمل املنني.
 

 أنشطة رفع الوعي والتثقيف 

طف  مركز "شمس" عنا ك ير م  ألانشطة التي اسرأنفت طل ة الشر عة عسقامية في ا ،امعات،  3012خقاب العام    

و ضوع فقن توزعت ع   ال حاملنار ، أما أ رز أنشطة رفع الو ي والتثقيف في ه ا املو ومعل يلات ال ر ية عسقامية في 

 التالي 

 

 

 

ورشة عمل حوب ا  ريات النةنية مو لة لطل ة الشر عة    -

عسقامية في  امعة ال سا  الوط ية في منة ة طا لس، 

( طالبل . ت  خقاب الورشة استعراض حقود 22حبرها )

وا  ريات في النولة املنطية،  ال ركيس ع   ا  ق في عنسان 

 .3012ل1ل.املعتقن وا  ريات النةنية.  تاريخ 

 

ورشة عمل عرض أوراد العمل ضم  مشروع نعزيز  -

التعاون  ين م  مات املستمع املح ي الفلسطينية م  أ ل 

  تقوية النولة الفلسطينية املستق لية في منة ة رام ه. 



 

حوب ال سامح في لطل ة الشر عة في  امعة ورشة عمل  -

( طالبل . .2القن  املفتوحة في منة ة طا لس. حبرها )

 .3012ل1ل32 تاريخ 

 

 

 

 

ورشة عمل حوب املشاركة السياسية للش اة مو لة لطل ة  -

كلية الشر عة في  امعة القن  املفتوحة في منة ة سلفيت 

 .3012ل2ل12( طالبل   تاريخ 71حبرها )

 

 3007ورشة عمل حوب أ ر ال شر عات التي صنرت اعن العام  -

ع   ا  ريات العامة وحقود عنسان في منة ة رام ه. شارك 

 .3012ل2ل14( مشاركل . ع نت  تاريخ 34فيأا )

ورشة عمل حوب حقود عنسان واملنطية لطل ة الشر عة  -

طالبل . ( 22والقاطون في ا ،امعة العربية ألامريكية حبرها )

 .3012ل4ل7 تاريخ 

 

ورشة عمل حوب ال سامح وح وب ألاخر في  امعة ال سا   -

( طالبل   تاريخ 22الوط ية في منة ة طا لس حبرها )

 .3012ل4ل.

 

ورشة عمل حوب حقود املرأ   ين الشر عة عسقامية واملوا يق  -

( 17النولية في  امعة فلسطين ألاهلية في  يت      حبور )

 .3012ل4ل14.  تاريخ طالبل 

 

 3007ورشة عمل حوب أ ر ال شر عات التي صنرت اعن العام  -

( 34ع   ا  ريات الص فية في منة ة رام ه. شارك فيأا )

 .3012ل2ل12مشارل   تاريخ 

 

 

 

 

 



( طالبل  14ورشة عمل حوب ال سامح مو لة لطل ة كلية النعو  وأصوب النة  في  امعة القن  حبرها ) -

 .3012ل2ل.3 تاريخ 

 

ورشة عمل حوب التفكير ال احن لطل ة الشر عة في كلية النعو  عسقامية في ال اهرية  منة ة ا خليل حبرها  -

 .3012ل10ل14( طالبل   تاريخ 42)

 

 أنشطة بناء القدرات 

( 31)اور  تنريبية حوب حقود عنسان، مو لة لطل ة الشر عة م  كافة املحاف ات، عقنت ع   منار ةومين،  مشاركة  -

 .3012ل2ل21-20طالبل . في الف ر  م  

اور  تنريبية حوب النةمقراطية وحقود عنسان اسرأنفت معل يلات ال ر ية عسقامية في املنار  ع   منار ةومين،  -

 .3012ل2ل10-2( معل ل .  تاريخ 12 مشاركة )

 .3012ل10ل12معل ل   تاريخ  (31اور  تنريبية ملعل يلات ال ر ية عسقامية حوب حقود عنسان اسرأنفت ) -

 .3012ل10ل32( معل ل   تاريخ .1اور  تنريبية ملع يلات ال ر ية عسقامية حوب حقود عنسان اسرأنفت ) -

( م  ممث ي ع  ااسر  امل اهج 34مسموعة  ؤرية حوب مقررات ال ر ية عسقامية م  م  ور حقوقي و  نرا. شارك فيأا ) -

 .3012ل4ل14ال ر ية والتعلي  ومعل ي منار  حكومية وخاصة وأكااةميين  تاريخ ووزار  

 

 

 

 

  ألادبيات 

رحة  حثية استعرض فيأا م خص تحلي ي ملرا عة مساحات ال ر ية عسقامية في املنار  الفلسطينية للصفوف أصنر املركز و     

مراعاسأا   قود عنسان وبال ات منأا ا  قود ا ،نساطية وا ، نرية وا  ريات وحق الع اا  واملعتقن ومنى   ،لةامل تلفة، 

راعاسأا   ساسية ا ،اطب ال فساني نى مونشرها ملفاهي  ال سامح والسل  واح رام حقود عنسان وم ة امل اهجمساهم

 ع   ععقا 
 
ن العال ي   قود عنسان ومعاةير اليونسكو ع   ال حو ال ا ورا في للفئة العمرية امل كر  واملراهقين، اس  ااا

 .1224إعقان امل اائ اشأن ال سامح في طوفمبر 

   



 

 تمكين النساء وتعزيز وصولهن للعدالة برنامج .3

 

وهو يسرأنف النسا  ومو   لل  ويأنف إل  رفع وعيأ  القاطوني وا  قوقي والا تما ي وا ، نرا، وإنشا  الق وات 

التنسيقية وال شبيكية  ين املؤسسات القاعنةة واملركزية، وم اهبة الع ف ضن املرأ ، ونعزيز وصوب النسا  إل  

سية للشا ات عبر رفع الو ي والتثقيف وب ا  القنرات نعزيز املشاركة السياويأنف إل  العنالة. كما يأنف إل  

للفتيات والطال ات حوب املشاركة السياسية  ما للا م  أهمية في ال  ا  النةمقراطي،  ال ات نعزيز املشاركة 

 السياسية للطال ات في ا ،امعات الفلسطينية.

 

  الشبكات 

كافة املحاف ات ةأنف ال شبيك  ين النسا  في  أسس املركز وأطلق ش كة م  املؤسسات النسوية القاعنةة غطت

املستمعات املحلية ومراكز تقنة  ا خنمات وا  ماةة الرسمية واملنطية في املحاف ات. ضمت الش كة كل م   

معية سينات أريحا ،  معية ذطا ة ا خيرةة للثقافة،  معية طوبا  ا خيرةة،  معية ال سن  الا تماعية،  معية  

 يت ع ان،  معية سلفيت ا خيرةة النساسية،  -حراو   ني زين،  معية أ  ا  ال ير ، امل تنى الثقافيطااا سينات 

اتحاا  ،ان العمل النسوا، مركز نسوا م ي  ا ،لزون،  معية حلقيلية النساسية،  معية سينات  رحين، 

 .و معية اةر السواان ا خيرةة

 

 
 

 

 



 أنشطة التثقيف ورفع الوعي وبناء القدرات 

  

( م  ممثقات 31لقا  نشاورا حوب تأسيس ش كة م  املؤسسات النسوية القاعنةة في منة ة رام ه. شارك في  ) -

 املؤسسات النسوية القاعنةة م  املحاف ات كافة.

 ( م  النسا .34لقا  حوب تمكين النسا  ع   املستويات كافة في منة ة  يت    ، شارك في  ) -

 

 

  أنشطة بناء القدرات 

 

اور  تنريبية مو لة ألفراا الشرطة الفلسطينية حوب آليات التعامل مع الشكاوى املقنمة م  النسا  والاستسا ة  -

 ( م  سبل  م  كافة ألا لز  ألام ية.12ملتطل ات ال وع الا تما ي. عقنت في منة ة رام ه وشارك فيأا )

 

 
 

 

 

 



  البيانات الصحفية 
ارتفاع في وتير   راس  حتل النسا ، في ظل ترسخ  نى الثقافة ال كورية وامتنااها، تس   ذلك  3012شلن العام  -

 اشأنأا حمل اس   "إسرا  غريب، ض ية  نةن  
 
اشكل واضح في حبية الفتا  "إسرا  غريب". والتي أصنر املركز  ياطا

 (20)للثقافة ال كورية القاتلة للنسا ". 

أما  م اس ة الثام  م  آذار، فقن صنر ع  املركز  يان ا   في  ملوا مة ال شر عات الوط ية مع إل سامات فلسطين  -

 أوضاع املرأ  الفلسطينية في ظل الاستعمار عسراسي ي والثقافة ال كورية الناخلية القامعة، 
 
النولية، مستعرضا

 م  التوصيات واملطال ات. 
 
 عناا

 
 (21)ومقنما

 

 الحكم الصالح وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد عمشرو  .3

وهو  رطامج يسرأنف اشكل رسيس   ا  حنرات أفراا املؤسسة ألام ية و لات إطفاذ القاطون وتنريبأ  ع   معاةير 

لوا  حقود عنسان ونعزيز حي  الشفافية وال ساهة وط   املسا لة  وا  وكمة في املؤسسة ألام ية م   لة، ونعزيز 

 مكافحة الفساا الفلسطينية م   لة أخرى.

 

  املؤتمرات 

مؤتمر "خمس س وات ع   اطبمام فلسطين لتفاحية ألام  

املتحن  ملكافحة الفساا  الفرص والتحنةات". هنف املؤتمر إل  

وع را ات العملية التي ت  ات اذها م  البحث في أهم السياسات 

الفساا وفق ال ساماسأا  مو ب  ح ل اولة فلسطين ملكافحة

اتفاحية "ألاوطكاك" م  طاحية نشر عية وإ راسية ووحاسية و 

ا خروج  مسموعة م  ال تاسج والاست قاصات عبر مقاربة 

 واملطلوة وحياس   ما ت  ت في ه واملأموب. ت  
 
الاتفاحية ط ريا

 ( اوراد عمل في املؤتمر وال ا عقن في  لستين 2تقنة  )

ول   طحو نعزيز التعاون والشراكة  ين ا ،لوا الرسمية ا ،لسة ألا  -

 وألاهلية لتعزيز حي  ال ساهة ومكافحة الفساا. 

ا ،لسة الثاطية  اح رام حقود عنسان وتكافؤ الفرص وسياا   -

 القاطون السبيل لتط يق اتفاحية ألام  املتحن  ملكافحة الفساا. 

 

 

 

 

                                                                 
وتوصياته:20ًً  ً.pal.org/?p=2934-shttps://www.shamلقراءةًالبيانًكامالً 

pal.org/wp-https://www.shams-علىًالرابط:2914ًًبيانًالثامنًمنًأذارًيومًالمرأةًالعالميًلعام21ًً 
content/uploads/2019/pressReleases/press3_8_2019.pdfً

 

 

https://www.shams-pal.org/?p=2934
https://www.shams-pal.org/wp-content/uploads/2019/pressReleases/press3_8_2019.pdf
https://www.shams-pal.org/wp-content/uploads/2019/pressReleases/press3_8_2019.pdf
https://www.shams-pal.org/wp-content/uploads/2019/pressReleases/press3_8_2019.pdf


  أنشطة التثقيف ورفع الوعي 

 

حوب اور امل اهج املنرسية في نعزيز ال ساهة والشفافية واملسا لة ومكافحة الفساا في منة ة رام  لسة حوارية  -

( مشاركل  م  ا  قوب العلمية وألاكااةمية واملؤسسات ال ر وية واملنطية ووااسر  امل اهج ووزار  31ه، حبرها )

 ال ر ية والتعلي .

افحت  في كلية فلسطين للعلوم الشرطية  منة ة أريحا  تاريخ محاضرتين توعويتين حوب أشكاب الفساا وطرد مك -

 ( طالبل  م  طقاة ألاكااةمية ألام ية.124شارك فيأما ) 31.4.3012

محاضرتين توعويتين حوب أشكاب الفساا وطرد مكافحت  في كلية فلسطين للعلوم الشرطية  منة ة أريحا  تاريخ  -

 ة ألاكااةمية ألام ية.( طالبل  م  طقا 122شارك فيأما ) 33.4.3012

 

 

 
 

 

 

  أنشطة بناء القدرات 

اور  تنريبية حوب مكافحة الفساا في القاطون الوطني  -

والقاطون النولي لع اصر ألا لز  الام ية وحطاع العنب 

و لات إطفاذ القاطون، عقنت ع   منار ةومين وشارك 

( م  م  سبي ألا لز  ألام ية و لات إطفاذ 44فيأا )

 . 3012ل2ل32-34القاطون وحطاع العنالة. في الف ر  م  

 
  



( صفحيل  م  17ةوم تنريبي حوب ملارات إعناا تقارير استقصاسية تتعلق  األم  مو   للص فيينلات  مشاركة ) -

 .3012ل2ل12وساسل إعقام م تلفة.  تاريخ 

 

مل  سبي هيئة التو ي  السيا  ي في م طقة اور  تنريبية  -

الشماب حوب الفساا  أشكال  ونعريف  وطرد مكافحت  في 

( م  م  سبي ا ،لاز. ع   منار 34منة ة طا لس.  مشاركة )

 .3012ل2ل30-12ةومين م  

 

 

اور  تنريبية لع اصر هيئة التو ي  السيا  ي حوب الفساا  -

 لة، في منة ة رام ه وحي  ال ساهة والشفافية وط   املسا

( م  م  سبي الليئة.  تاريخ .1ع   منار ةومين، وبمشاركة )

 3012ل3-2

 

اور  تنريبية مو لة مل  سبي املؤسسة ألام ية حوب الفساا  -

( م  ع اصر ألا لز  32وا  وكمة في منة ة   ين،  مشاركة )

 .3012ل.ل33-31ألام ية. ع   منار ةومين. م  

 

 

 

  على مستوى جلسات الاستماع واملساءلة 

 

 لسة استماع ملفوضية التو ي  السيا  ي في محاف ة طا لس حوب اور التو ي  السيا  ي في نعزيز ا  كومة في  -

 .3012ل2ل12( مشاركل . تاريخ 32املؤسسة ألام ية، في منة ة طا لس  مشاركة )

 في ومةا  ك نعزيز في السيا  ي التو ي  اور  حوب  ا خليل محاف ة في السيا  ي التو ي  ملفوضية استماع  لسة -

 .3012ل7ل7( شخص  تاريخ 34ألام ية،  مشاركة ) املؤسسة

 لسة استماع لشركات ألام  ا خاصة والعقاحة  املؤسسة ألام ية الرسمية ومعاةير الشركات ذات العقاحة  حقود  -

ملستويات املنة ة والام ية وألاهلية وا خاصة ( شخص م  ا42عنسان وا خصوصية في منة ة رام ه، شارك فيأا )

 .3012ل.ل32وععقامية,  تاريخ 

 .3012ل.ل.3( شخص في منة ة رام ه  تاريخ 32 لسة استماع  ،لاز الشرطة القباسية، شارك فيأا ) -

  لسة استماع للمكتب الوطني لإلط ر وب. -

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

  على املستوى إلاعالمي 

 

ساعة مسا لة إذاعية إلاار  حماةة ألاسر  وألاحناث. ت   ثأا  ال سام  ع   موحع الفيس وك عبر تق ية ال ث امل اشر،  -

 (22). 3012ل.ل12 تاريخ 

 (23). 3012...37ساعة مسا لة إذاعية لشرطة السياحة وآلا ار.  تاريخ  -

                                                                 

 https://www.facebook.com/Raya.fm/videos/22/08817459415957ساعةًالمساءلةًاإلذاعيةًمعًإدارةًحمايةًاألسرةًواألحداث:22ًً 
ً/https://www.facebook.com/Raya.fm/videos/369557903738150ساعةًمساءلةًإذاعيةًلشرطةًالسياحةًواآلثار23ًً 

https://www.facebook.com/Raya.fm/videos/2208817459415957/
https://www.facebook.com/Raya.fm/videos/369557903738150/


 (24). 3012ل.ل.3ساعة مسا لة إذاعية للمكتب الوطني لإلط ر وب.  تاريخ  -

 ا  قو  الشكاوى، واط مة الام ية، الا لز  ع   الرحا ة  فاعلية العقاحة ذات ومبات إذاعية تتعلق  توصيات التقارير -

 ( مر .400السل ي. ت  نس،يللا وبثأا أكثر م  ) التسمع في

 

 

  إلاصدارات ألادبية 

 

 الشرطة وع را ات املت عة، نمات   املواط ينلاتلتعريف النليل يأنف اليل خنمات الشرطة املنطية الفلسطينية   -

م  الوصوب  فعالية ال  ا خنمة. ويأنف أةبا ال  تقنة  أاوات املسا لة والرحا ة التي  املواط ينمك  تيقنم إرشااات و 

 يعتمنها  لاز الشرطة في تقنة  خنمات ، وبيان طرد متااعرأا م  املواط ين

 سسة ألام ية.اليل تنريب الص فيين ع    لسات الاستماع للمؤ  -

 ورحة  حثية حوب شركات ألام  ا خاصة في فلسطين  الواحع والرحا ة. -

 ورحة  حثية الشرطة القباسية. -

 ورحة  حثية حوب املكتب الوطني لإلط ر وب. -

 

 اللقاءات مع السفراء وألاجانب 

 

وفن م  حكومة ك نا مركز "شمس" في إطار نعزيز التعاون زار   -

وم احشة مشروع نعزيز وصوب النسا  املش رك  ين ا ،لتين، 

 للعنالة ال ا ة ف ه املركز  نع  م  حكومة ك نا.

 

 

 

 

 

 

                                                                 
ً/https://www.facebook.com/Raya.fm/videos/1109489632579380ساعةًمساءلةًإذاعيةًللمكتبًالوطنيًلإلنتربول24ًً 

 

https://www.facebook.com/Raya.fm/videos/1109489632579380/


 لو س النكتور  فلسطين لنى عكوااور   ملورية سفيرزار  -

 امج ر  ع  إلطقاع مركز "شمس"، هنفت الزيار  ل  ي ا ا اريقاطو

 ينفلسط اطبمام أهمية ا  نةث وت اوب  امل تلفة، املركز عمل

 في املط قة ال شر عات موا مة وضرور  النولية الاتفاحيات إل 

 لال اطبمت التي والنولية ا  قوحية الاتفاحيات مع فلسطين

 عنسان حقود  اح رام وضمان نعزيز  لأ م  فلسطين

 للقبا  التاريخي التطور   اطب إل  وحريات ، الفلسطيني

 .ال  امي  القبا  وعقاحت  فلسطين في العشاسرا 

 

 كيال  ،ي الق صلزارت الق صل ال  ،يكي العام في القن     -

هنفت الزيار  مركز "شمس"،  هاف  ااطيالي القن  في العام

مل احشة العنةن م  القباةا ذات الاهتمام املش رك ، والتعرف 

ع  حرة  أنشطة املركز امل تلفة ل سيما نشاط  املستمر فيما 

ات اولة فلسطين خاصة ةتعلق  م اهبة عقوبة ععنام، وال سام

ع   صك  .301ل2ل2اعن توحيع الرسيس محموا ع ا  في 

( اتفاحيات ومعاهنات اولية، م  7اطبمام اولة فلسطيني إل  )

ضمنأا البروتوكوب الثاني امل  ق  العلن النولي ل  قود املنطية 

وال ا  12.2والسياسية، وا خاص  إلغا  عقوبة ععنام لعام 

 .1221عام اخل حيس ال فاذ في 

 

 يف الشقيقة املغربية اململكة سفير ا  مزاوا  محمن النكتور زار   -

هنفت  ن،املرا طي مصطفى ألاستاذ طاس   ةرافق  فلسطين اولة

 رالسفي م  خقاللا  استعرضالزيار  لتعزيز التعاون املش رك، 

  ال لنة ترب  التي املتميس  ألاخوية العقاحات تاريخ ا  مزاوا 

  الشقيقين
 
  حياا 

 
 الساا  محمن امللك  قالة رؤية، و وشع ا

 يخترس وفي عنسان حقود  ونعزيز اح رام في الشخص ي واهتمام 

 إحقاد وفي ا ،ين ، وا  اكمية والشفافية القاطون، اولة م اائ

 ال ا النور  ع   ا  مزاوا  السفير وشنا،  امل ال  ورفع ا  قود 

 تقوم لتيا امللام وع   ، الفلسطيني املنني املستمع مؤسسات تلع  

 . ةأا
 
 نياملن املستمع مؤسسات مع للتعاون  التام استعنااه م نةا

  ، املغربية ا  قوحية املؤسسات تسربة م  الاستفاا  في الفلسطيني
 
 ا خبرات ت اابو  املش رك العمل نعزيز ضرور  ع   مؤكنا

 والتنسيق ل شبيكا ونعزيز واملعرفة التسربة طقل في ك ير  أهمية م  ل لك ملا ، الشقيقين ال لنة  في ألاهلية املؤسسات  ين

 . ينأا املش رك والعمل املؤسسات  ين
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 الملحقات 

 

 9102 مشاركات مركز "شمس" مع المؤسسات األهليةجدول 

ً

ًالتاريخ ًاليوم ًالمكان ًالمؤسسةًالداعية ًعنوانًاللقاء ًالرقم

13/31/1132ً ًالثالثاء فندقًالجراندًبارك/ًرامً
ًهللا

ًالمؤسسةًالقانونيةًالدولية ًدور"ًمستديرةًطاولةًاجتماع
ً"الصلحًمحاكمًأمامًالدفاعًمحامي

1ً

11/31/1132ً ًاالثنين ًمقرًمؤسسةًالضمير مؤسسةًالضميرًلرعايةً
ًاألسير

مؤتمرًصحفيًحولً"ًتعذيبً
ًاألسرىًفيًسجونًاالحتالل"

2ً

32/31/1132ً ًالخميس ًفندقًالكرمل/ًرامًهللا ًالفلسطينيةًالمبادرة
ًالعالميًالحوارًلتعميق

ً"مفتاح"ًًوالديمقراطية

جلسةًاستماعًحولًخطةًالحكومةً
لتطويرًواقعًالتدريبًالمهنيً

ًوالتقنيًفيًفلسطين

3ً

31/31/1132ً ًاألربعاء فندقًالسيتيًإنً/ًرامً
ًهللا

المركزًالفلسطينيًللتنميةً
والحرياتًاإلعالميً

ً"مدى"

ًلقاءًحولًالحقوقًالرقمية 9ً

2/31/1132ً ًاالثنين قاعةًالشهيدًأحمدً
ًالشقيري/ًمقرًالرئاسة

هيئةًمكافحةًالفسادً
ًالفلسطينية

إفتتاحًوإطالقًالمؤتمرًالدوليً
األولً"ًنزاهةًوحوكمةًمنًأجلً

ًالتنميةًالمستدامة"

9ً

2/31/1132ً ًاالثنين مسرحًجمعيةًالهاللً
ًاألحمرًالفلسطيني

االئتالفًمنًأجلًالنزاهةً
ًوالمساءلةً"ًأمان"

ًحفلًالنزاهةًالوطنيًالرابعًعشر 6ً

5/31/1132ً ًالخميس ًللتدريبًالوطنيًالمعهد
ًالتربوي/ًالبيرة

المعهدًالوطنيًللتدريبً
ًالتربوي

الملتقىًالتربويًالثالثً"ًتجاربً
ًميم"والتعتربويةًجديرةًبالتوثيقً

7ً

4/31/1132ً ًاألربعاء فندقًرويالًكورتً
ً/رامًهللا

الفريقًاألهليًلدعمً
ًشفافيةًالموازنةًالعامة

يومًعملًحولً"ًالرقابةًالمجتمعيةً
ًعلىًموازنةًاألمن"

1ً

11/33/1132ً ًالخميس ًقاعةًمؤسسةًمفتاح ًالفلسطينيةًالمبادرة
ًالعالميًالحوارًلتعميق

ً"مفتاح"ًًوالديمقراطية

لعرضًالخطةًاالستراتيجيةًًجلسة
لتعزيزًإدماجًالنساءًفيًحواراتً
المصالحةًالوطنيةًومراكزًصنعً

ًالقرار

2ً

31/33/1132ً ًاالثنين ًمقرًنقابةًالصحفيينً ًنقابةًالصحفيين لقاءًللبحثًفيًاألدواتًالقانونيةً
الممكنًاستخدامهاًفيًقضيةً

ًالصحفيًمعاذًعمارنة

31ً

31/33/1132ً ًاألربعاء ًالمنارةدوارً مؤسسةًالضميرًلرعايةً
ًاألسير

وقفةًتضامنيةًضدًاالعتقالً
ًاإلداريً"ملفًسري"

33ً

11/31/1132ً ًاألربعاء ًمقرًمؤسسةًأمان ًالنزاهةًأجلًمنًاالئتالف
ً"أمان"ًًوالمساءلة

جلسةًلنقاشًورقةًحولً"ًتسييسً
ًالوظيفةًالعامةًفيًفلسطين"

31ً

7/31/1132ً ًاالثنين ًفندقًالكرمل ًوزارةًالعدلً ورشةًعملًحولًآلياتًووسائلً
ًحلًالنزاعاتًالبديلةًفيًفلسطين

31ً



1/31/1132ً ًاألربعاء ًمقرًمؤسسةًمساواة ًمركزًمساواة الجلسةًالتشاوريةًلمناقشةً
ًإصداراتً"مساواة"ًالرقابية

34ً

14/2/1132ً ًالثالثاء فندقًالستيًإنً/ًرامً
ًهللا

الحركةًالعالميةًللدفاعً
ًعنًاألطفال

جلسةًحواريةًحولًمعيقاتًتطبيقً
قانونًحمايةًاألحداثًمنًمنظورً
ًتحليلًالملفاتًالقانونيةًلألحداث

35ً

32/2/1132ً ًالخميس ًمقرًمؤسسةًمفتاح المبادرةًالفلسطينيةً
لتعميقًالحوارًالعالميً
ًوالديمقراطيةً"ًمفتاح"

جلسةًمناقشةًالدليلًاإلرشاديً
لمفاهيمًوخطواتًإعدادًالموازنةً

والموازناتًالمستجيبةًمنًالعامةً
ًمنظورًالنوعًاالجتماعي

31ً

33/2/1132ً ًاألربعاء جمعيةًالهاللًاالحمرً/ً
ًالبيرة

االئتالفًمنًأجلًالنزاهةً
ًوالمساءلةً"ًامان"

مؤتمرًحولًحوكمةًقطاعً
ًاالتصاالتًالفلسطيني

37ً

33/2/1132ً ًاألربعاء األمانةًالعامةًلمجلسً
ًالوزراء

مجلسًالوزراءً
ًالفلسطيني

ًاالمانةًالعامة

اجتماعًلتعزيزًالتعاونًمعً
ًمنظماتًالمجتمعًالمدني

31ً

1/2/1132ً ًاالثنين جمعيةًالهاللًاألحمر/ً
ًالبيرة

مؤسسةًلجانًالعملً
ًالصحي

ورشةًعملًحولًالحقًفيً
)الصحةًالجنسيةًواإلنجابيةً

ًوالقانونًالدوليًلحقوقًاإلنسان(

32ً

12/1/1132ً ًالخميس ًفندقًالكرمل/ًرامًهللا المؤسسةًالقانونيةًالدوليةً
ًالضفةًالغربيةً–

طاولةًمستديرةًبعنوانًالتنميةً
ًاإليجابيةًلألحداث

11ً

1/1/1132ً ًالخميس ًقاعةًمؤسسةًأمان االئتالفًمنًأجلًالنزاهةً
ًوالمساءلةًأمان

طاولةًمستديرةًحولًاستراتيجيةً
1111ً-1111أمانً

13ً

12/7/1132ً ًاالثنين ًمؤسسةًالحق ًمؤسسةًالحق اجتماعًاالئتالفًاألهليًللرقابةً
ًعلىًالعمليةًالتشريعية

11ً

12/7/1132ً ًاالثنين ًوزارةًالداخلية ًوزارةًالداخلية اجتماعًاللجنةًالتحضيريةًلجهاتً
ًإنفاذًالقانونًحولًحقوقًاإلنسان

11ً

17/7/1132ً ًالسبت ًقاعةًمؤسسةًالحق ًهيومانًرايتسًووتش ًاجتماعًفيًمؤسسةًالحق 14ً

14/7/1132ً ًاألربعاءً ًلحقوقًالمستقلةًالهيئة
ًاإلنسان

الهيئةًالمستقلةًلحقوقً
ًاإلنسان

ورشةًعملًحولًالتلوثًالبيئيً
بفعلًالمناطقًالصناعيةًومكباتً
النفاياتًاالسرائيليةًفيًاألرضً

ًالفلسطينيةًالمحتلة

15ً

14/7ً/1132ً ًاألربعاء ًمجلسًالقضاءًاألعلى االئتالفًاألهليًإلصالحً
ًالقضاءًوحمايته

اجتماعًمعًرئيسًمجلسًالقضاءً
ًاألعلىًاالنتقاليًوأعضاءًالمجلس

11ً

1/7/1132ً ًاالثنين جمعيةًالهاللًاألحمرً
ًالفلسطيني

ًإلصالحًاألهليًاإلئتالف
ًوحمايتهًالقضاء

مؤتمرًاإلئتالفًاألهليًإلصالحً
ًالقضاءًوحمايته

17ً

1/7/1132ً ًاألربعاءً ًمقرًمركزًبيسان ًاونبالتعًإيبرتًفريدريش
ًللنقاباتًالعامًاإلتحادًمع

ًالمستقلة

ًنظامًإلىًالوصولًسبلًحول
ًأجلًمنًاالجتماعيًللضمانًوطني
ًوالكرامةًاالجتماعيةًالعدالة

ًاإلنسانية

11ً

3/7/1132ً ًاالثنين ًالسفارةًالكندية ًالسفارةًالكندية ًاحتفاليةًيومًكندا 12ً



11/1/1132ً ًاألحد ًالمنظماتًشبكةقاعةً
ًالفلسطينيةًاألهلية

ًاألهليةًالمنظماتًشبكة
ًالفلسطينية

ًالخدمةًتوطينًحولًحواريةًجلسة
ًمنظورًمنًوالصحيةًالطبية
ًاالجتماعيةًالعدالة

11ً

11/1/1132ً ًاألربعاء ًعالجًمركزًقاعة
ًالتعذيبًضحاياًوتأهيل

مركزًعالجًوتأهيلً
ًضحاياًالتعذيب

المؤتمرًالوطنيًبمناسبةًاليومً
ًالعالميًلمساندةًضحاياًالتعذيب

13ً

12/5/1132ً ًاألربعاء قاعةًالهيئةًالمستقلةً
ًلحقوقًاإلنسان

الهيئةًالمستقلةًلحقوقً
ًاإلنسانً

إطالقًالتقريرًالسنويًالرابعً
والعشرونًللهيئةًالمستقلةًلحقوقً

ًاإلنسانً

11ً

12/5/1132ً ًاألربعاء ًالمنظماتًشبكةًقاعة
ًاألهلية

ًاألهليةًالمنظماتًشبكة
ًالفلسطينية

ورشةًعملًحولًالخطةً
االستراتيجيةًللتعاونًاإلسبانيًفيً

ًفلسطينًفيًالسنواتًالقادمة

11ً

11/5/1132ً ًاألحد ًمقرًمركزًمسارات المركزًالفلسطينيً
ألبحاثًالسياساتً

والدراساتًاالستراتيجيةً
ً"مسارات"

ندوةًبعنوان:ًصفقةًترامبً..ً
ًوغازًشرقًالمتوسط

14ً

1/5/1132ً ًاألربعاء ًالمنظماتًشبكةًقاعة
ًاألهلية

شبكةًالمنظماتًاألهليةً
ًالفلسطينية

ورشةًعملًحولًدورًالمؤسساتً
األهليةًالفلسطينيةًفيًتجمعًالتعليمً
ًفيًمكتبًتنسيقًالشؤونًاإلنسانيةً

15ً

39/9/2914ً ًالثالثاءً جمعيةًالهاللًاألحمرً
ً/البيرةً

هيئةًمكافحةًالفسادً
ًووزارةًالثقافةً

حفلًتكريمًالفائزينًوالمشاركينً
فيًجائزةًافضلًمبادرةًفنيةًثقافيةً

ًفيًموضوعًمكافحةًالفسادً

36ً

39/9/2914ً ًالثالثاءً ًمقرًوزارةًالعدلً ًوزارةًالعدلً االجتماعًاألولًللجنةًالوطنيةً
لتصديًللتشريعاتًالعنصريةًل

ًاالسرائيليةً

37ً

24/9/2914ً ًاالثنين ًاألحمرًالهاللًجمعية
ًالبيرة/

ًوتأهيلًعالجًمركز
ًالتعذيبًضحايا

 عنوانًتحتًالمجتمعيةًندوة
ًسطينفلًدولةًاتخذتهاًالتيًالتدابير)

ًمنًاإلنسانًحقوقًانتهاكاتًلمنع
ًفيًالتعذيبًأوًالمعاملةًسوء

ً(االحتجازًمرافق

32ً

29/9/2914ً ًالخميسً ًالسفارةًالهولنديةً ًالسفارةًالهولنديةً حفلًاستقبالًفيًالسفارةًالهولنديةً
ًبمناسبةًيومًالملكً

34ً

29/9/2914ً ًاالربعاءً ًفندقًالسيزرً ًجنيفًوالشرطةً مؤتمرًحولًالخطابًاالعالميً
ًاالمنيًفيًتعزيزًالسلمًاالهليً

99ً

12/9/2914ً ًالخميسً مقرًمنظمةًً-رامًهللا
ًالتحريرًالفلسطينيةً

دائرةًالدبلوماسيةً
والسياساتًالعامةًفيً

منظمةًالتحريرً
الفلسطينيةًوالمركزً
الفلسطينيًللتنميةً

ًوالحرياتًاالعالميةًمدىً

المشاركةًفيًحوارًالطاولةً
المستديرةًحولًمؤشرًالصحافةً

وافضلًالسبلًالستفادةًمنً
ًمخرجاته

91ً



16/9/2914ً ًالثالثاءً ًقاعةًإليتً مركزًالقدسًللمساعدةً
ًنونيةًوحقوقًاالنسانًالقا

هناًباقونًالتهجيرًالقسريةًجريمةً
ًحربً

92ً

16/9/2914ً ًالثالثاءً ًمقرًفضائيةًالرؤياً ًفضائيةًالرؤيا ًطينًفلس-حفلًافتتاحًاستديوًرؤيا 93ً

16/9/2914ً ًالثالثاءً ًجامعةًبيرزيتً معهدًابراهيمًابوًلغدً
ًلدراساتًالدوليةً

الؤتمرًالدوليًالنظامًالعالميًمعً
ًترامبً:الىًاين؟

99ً

19/9/2914ً ًاالحد مقرًشبكةًرايةً
ًاالعالميةً

ًشبكةًالرايةًاالعالمية حفلًاالستقبالًواليومًاالعالميً
ًالمفتوحً

99ً

4/9/2914ً ًالثالثاءً جمعيةًالهاللًاالحمرً
ًالبيرةً–

المبادرةًالفلسطينيةً
لتعميقًالحوارًالعالميً
ًوالديمقراطيةًً"مفتاح"

ً
مؤشرًالعدالةًورشةًاطالقًتقريرً

2912ًالضريبيةً

96ً

24/3/2914ً ًالجمعة ًرام/ًتكوينًمركزًقاعة
ًهللا

ًومركزًكنداًممثلية
ًتكوين

حفلًاستقبالًمعًممثليةًكنداً
ًومركزًتكوين

97ً

29/3/2914ً ًاألربعاء ًفندقًاألنكرز/ًرامًهللا بالًثيكًللدراساتً
ًاالستراتيجية

ًتعزيز“ًلمشروعًالختاميًالمؤتمر
ًالمجتمعًمنظماتًبينًالتعاون
ًيةتقوًأجلًمنًالفلسطينيةًالمحلي

ً”المستقبليةًالفلسطينيةًالدولة

92ً

19/3/2914ً ًاألحد ًبيتًالعلومً"ًالنيزك" ًبيتًالعلومً"ًالنيزك" ًافتتاحًمعرضًفراشاتًآذار 94ً

22/2/2914ً ًالخميس ًالمرأةًشؤونًمقرًطاقم ًطاقمًشؤونًالمرأة ًالتحالفًإلىًًلقاءًلإلنضمام
ًأحوالًقانونًًإلعدادًالوطني
ً.موحدًمدنيًعربيًشخصية

99ً

27/2/2914ً ًاألربعاء ً ًسواسية جلسةًمشاوراتًحولًإصالحً
ًقطاعًالعدالة

91ً

29/2/2914ً ًاالثنين ًعالجًقاعةًمركز
ًالتعذيبًضحاياًوتاهيل

ًوتاهيلًعالجًمركز
ًالتعذيبًضحايا

اجتماعًخاصًبتطويرًالخطةً
االستراتيجيةًلمركزًعالجًوتاهيلً

ًضحاياًالتعذيب

92ً

29/2/2914ً ًاالثنين جمعيةًالهاللًاالحمرً/ً
ًالبيرة

ًمؤسسةًريفوم مؤتمرًالسلمًاألهليًوسيادةًالقانونً
ًالثالث

93ً

قاعةًالهيئةًالمستقلةً االثنين 12/2/2914
 لحقوقًاإلنسان

ًسياساتًابحاثًمعهد
 النوع

 اليونسكوً–ًاالجتماعي

ًفجواتًورشةًعملًحولًجسر
:ًفلسطينًفيًجتماعياالًالنوع
ًبينًالمساواةًسياساتًتحليل

 وتمكينًالجنسين
 المرأة )2017-2011("

99ً

19/2/2914ً ًالخميس ًالمنظماتًقاعةًشبكة
ًالفلسطينيةًاالهلية

ًاالهليةًالمنظماتًشبكة
ًاعالدفًومركزًالفلسطينية

ًوالحقوقًالحرياتًعن
ً"حريات"ًالمدنية

ًمستديرةًطاولةًلقاء
ًنفلسطيًدولةًالتزامات"ًً–ًبعنوان
ًمعًالمحليةًالتشريعاتًوموائمة
ً" الدوليةًاالتفاقات

99ً

ًنميةللتًالفلسطينيًالمركز فندقًالكرمل األربعاء 13/2/2914
ًاإلعالميةًوالحريات

 "مدى"

ًحريةًمؤشرًمؤتمرإطالق
 فلسطينًفيًالصحافة

96ً



ًالميلينيوم،ًفندق االثنين 11/2/2914
 .هللاًرامً-الماصيون

ًمؤسسةًمفتاح ًنتائجًبعرضًًالخاصًالمؤتمر
ًرضاًحولًالرأيًاستطالع
ًالتيًالخدماتًعنًات/المواطنين

ًروالتقريً،ًالمحليةًالهيئاتًتقدمها
ًالنوعًميثاقًبمراجعةًالخاص

 االجتماعي

97ً

ًللتعاونًااليطاليةًالوكالة فندقًالسيزر/ًرامًهللا الخميس 7/2/2914
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 9102جدول مشاركات مركز "شمس" في اللقاءات اإلعالمية 

 

 التاريخ اليوم الموضوع المؤسسة اإلعالمية الرقم
 11/11/1112 الثالثاء 9102االنتهاكات اإلسرائيلية في العام حول  قناة المملكة  .1
 11/11/1112 الثالثاء حول ما هو المطلوب فلسطينيًا لمواجهة االنتهاكات اإلسرائيلية Press T.Vقناة   .1
حول إعالن الحكومة الفلسطينية نيتها تشكيل لجنة إلجراء تعديالت  راديو الخليل   .1

 على قانون العقوبات
 11/11/1112 االثنين

 12/11/1112 الخميس الحقوق الرقمية في فلسطين  حول علم راديو  .4
حول فرض إسرائيل اللغة العربية في المدارس العربية في  قناة رؤيا  .5

 92فلسطين
 12/11/1112 الخميس

 12/11/1112 الخميس حول إمكانية خروج نيتنياهو من الحياة السياسية قناة المسيرة   .2
 15/11/1112 األربعاء حول منع إسرائيل لمئات من الفلسطينيين من السفر خارج فلسطين راديو األقصى  .7
بضم األغوار حول إلغاء االجتماع الوزاري اإلسرائيلي الخاص  قناة العربي الجديد  .8

 فتح تحقيق في جرائم حرب في األراضي الفلسطينيةب وعالقته
 15/11/1112 األربعاء

االستيطان في األغوار في ضوء إعالن ادعاء المحكمة الجنائية حول  فضائية النجاح  .2
الدولية نية فتح تحقيق في جرائم حرب في األراضي الفلسطينية، 
وتجميد نتنياهو قرار الضم خشية التحقيق المنتظر واألبعاد السياسية 

 والقانونية للموضوع

 14/11/1112 الثالثاء

الدولية من زيارة األراضي  ةاالحتالل للجنائيحول مدى إمكانية دولة  Press T.Vقناة   .11
 المحتلة

 14/11/1112 الثالثاء

حول سيناريوهات وعقبات محتملة بعد إعالن المدعية العامة للمحكمة الجنائية  قناة العالم  .11
 الدولية نية فنتح تحقيق في جرائم حرب في األراضي الفلسطينية

 11/11/1112 االثنين

حول ارتكاب جرائم  3الفقرة  14فتح تحقيق جنائي إستادًا للمادة  حول إمكانية قناة رؤيا  .11
 حرب في األراضي الفلسطينية المحتلة من دولة االحتالل

 11/11/1112 االثنين

الخطوة القادمة بعد إعالن قرار المحكمة  الجنائية الدولية الطلب من الدائرة  حول قناة العالم  .11
 التمهيدية بفتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في األراضي الفلسطينية المحتلة

 11/11/1112 األحد

حول قرار المحكمة  الجنائية الدولية بطلب من الدائرة التمهيدية بفتح تحقيق حول  قناة روسيا اليوم  .14
 ارتكاب جرائم حرب في األراضي الفلسطينية المحتلة 

 11/11/1112 السبت

 17/11/1112 الثالثاء حول تسريبات صفقة القرن قناة رؤيا  .15
حول اعتراف جنود االحتالل أنهم اقترفوا جرائم بحق الفلسطينيين أثناء خدمتهم  قناة المسيرة  .12

 العسكرية أبان االنتفاضة األولى 
 17/11/1112 الثالثاء

 12/11/1112 االثنين حول الهدف إطالق الحق في التجمع السلمي راديو رؤيا  .17
 12/11/1112 االثنين السلميحول احتفالية التوقيع على الحق في التجمع  راديو فلسطين   .18



في  األهلي  لبلورة خطة وطنية لمواجهة مهددات السلم مركز "شمس"حول دعوة  راديو البلد  .12
 األراضي الفلسطينية

 15/11/1112 األحد

 14/11/1112 السبت حول الحق في التجمع السلمي راديو أجيال  .11
 11/11/1112 الخميس حول سعى نتنياهو  لضم األغوار  قناة رؤيا  .11
 11/11/1112 الخميس حول الحق في التنقل تلفزيون وطن   .11
 11/11/1112 األربعاء حالة حقوق اإلنسان في المنطقة العربية F.M 14راديو   .11
 11/11/1112 األربعاء دور الفن في الترويج لحقوق اإلنسان شبكة أخبار اليوم  .14
 11/11/1112 الثالثاء حقوق اإلنسان حول دور المؤسسات الحقوقية بنشر ثقافة راديو سوا  .15
 11/11/1112 الثالثاء حول أنشطة مركز شمس في اليوم العالمي لحقوق اإلنسان  F.Mراديو نساء   .12
 11/11/1112 الثالثاء حول واقع حقوق اإلنسان الفلسطيني راديو رام اهلل  .17
 11/11/1112 الثالثاء حول دور الشباب بالمشاركة كحق من حقوق اإلنسان   راديو البلد  .18
 2/11/1112 االثنين حول االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطيني قناة رؤيا  .12
 2/11/1112 االثنين حول أثر الجلوة العشائرية على حقوق اإلنسان راديو الظاهرية  .11
 7/11/1112 السبت هجرة الشباب الفلسطينيحول  بيرزيت أنالين  .11
 في موقوف وفاة حول تحقيق فتحب " شمس"  مركزحول مطالبة  F.Mراديو نساء   .11

  الحكومي أريحا مستشفى
 4/11/1112 األربعاء

 1/11/1112 الثالثاء حول زيارة وفد حماس لكل من روسيا وتركيا وقطر قناة صوت العرب  .11
 1/11/1112 األحد حول قرار وزير حرب االحتالل احتجاز جثامين الشهداء الفضائية السورية  .14
حول هددددم بيوت عددددد من المواطنين في بلددددة بيدددت كددداحدددل من قبدددل  تلفزيون الكويت  .15

 قوات االحتالل
 18/11/1112 الخميس

 17/11/1112 األربعاء حول توصيات مؤتمر نظم الشكاوي والسلم األهلي  تلفزيون فلسطين  .12
امي األسددير سدد حول مطالبة مركز شددمس بفتح تحقيق حول اسددتشددهاد طريق المحبة ورادي  .17

 أبو دياك
 17/11/1112 األربعاء

 17/11/1112 األربعاء حول استشهاد األسير سامي أبو دياك راديو الخليل   .18
 17/11/1112 األربعاء حول استشهاد األسير سامي أبو دياك تلفزيون فلسطين  .12
 15/11/1112 االثنين حول مؤتمر نظم الشكاوي والسلم األهلي راديو رام اهلل  .41
حول الجهود الرسددددددددمية الفلسددددددددطينية الخاصددددددددة باتفاقية األمم المتحدة  F.Mراديو نساء   .41

 لمكافحة الفساد

 11/11/1112 الخميس

 11/11/1112 األربعاء حول انتهاكات إسرائيل بحق األطفال الفلسطينيين قناة رؤيا  .41
 12/11/1112 الثالثاء حول إمكانية توجه السلطة للمحاكم الدولية  الفضائية السورية  .41



حول حمدددايددة المدددنيين بموجددب اتفدداقيدددة جنيف الرابعدددة  واالعتدددداءات  قناة المسيرة   .44
 ناإلسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيي

 18/11/1112 االثنين

 17/11/1112 األحد حول اإلعدامات التي يقوم بها جيش االحتالل بحق الفلسطينيين قناة العالم   .45
مؤسدددددسدددددات حقوق اإلنسدددددان في نشدددددر وتعزيز ثقافة حقوق حول دور  راديو أجيال  .42

 اإلنسان
 12/11/1112 السبت

 14/11/1112 الخميس حول العدوان على قطاع غزة قراءة في النتائج واألبعاد راديو أجيال  .47
 14/11/1112 الخميس ما المطلوب فلسطينيًا لمواجهة الفساد راديو رام اهلل   .48
فضدددددددددددددددددددائيددددددة القدددددددس   .42

 التعليمية
 11/11/1112 األربعاء التشريعات الفلسطينية مع اتفاقية مكافحة الفساد مواءمة

حول مخرجات مؤتمر خمس سدددنوات على انضدددمام فلسدددطين التفاقية  راديو أجيال  .51
 مكافحة الفساد

 11/11/1112 األربعاء

فضدددددددددددددددددددائيددددددة القدددددددس   .51
 التعليمية

 11/11/1112 الثالثاء  حول التزامات فلسطين الخاصة باتفاقية مكافحة الفساد

 11/11/1112 الثالثاء  حول التزامات فلسطين الخاصة باتفاقية مكافحة الفساد تلفزيون وطن  .51
حول مؤتمر خمس سدددددنوات على انضدددددمام فلسدددددطين التفاقية مكافحة  صوت فلسطين   .51

 الفساد
 11/11/1112 األربعاء

 5/11/1112 الثالثاء حول إلغاء عقوبة اإلعدام  F.Mراديو نساء   .54
 لألبناءفتح حسدددددددددددابات مصدددددددددددرفية ، و  تحديد سدددددددددددن الزواجحول قرار  راديو علم   .55

 القاصرين

 4/11/1112 االثنين

 1/11/1112 األحد حول مؤتمر واقع النزاهة في قطاع األمن الفلسطيني راديو البرج  .52
 1/11/1112 السبت حول االنتخابات التشريعية الفلسطينية قناة رؤيا  .57
 12/11/1112 الثالثاء االنتخابات التشريعية الفلسطينية حول قناة روسيا اليوم   .58
حول عزم مركز "شددددددددددددددمس" عقددد مؤتمر حول التجمع السددددددددددددددلمي في  راديو رام اهلل  .52

 األراضي الفلسطينية 
 14/11/1112 الخميس

حول عزم مركز "شددددددددددددددمس" عقددد مؤتمر حول التجمع السددددددددددددددلمي في  راديو البلد  .21
 األراضي الفلسطينية 

 14/11/1112 الخميس

 11/11/1112 ءاألربعا موقعًا الكترونياً  52حول قرار محكمة صلح رام اهلل حجب  راديو رام اهلل   .21
 11/11/1112 الثالثاء حول فشل نتنياهو من تشكيل حكومة إسرائيلية  قناة صوت العرب  .21
 11/11/1112 الثالثاء حول العالقة بين القضاء النظامي والقضاء العشائري تلفزيون وطن  .21
 11/11/1112 االثنين حول قرار محكمة رام اهلل إغالق عدد من مواقع اإلخبارية  راديو الخليل   .24



 11/11/1112 األحد حول االستعدادات إلجراء االنتخابات التشريعية الفلسطينية فضائية النجاح  .25
 12/11/1112 السبت الخاصة بعقوبة اإلعدام ةحول مواءمة التشريعات الفلسطيني راديو رام اهلل   .22
 18/11/1112 الجمعة حول قرارات اليونسكو تجاه البلدة القديمة في القدس قناة رؤيا اإلخبارية   .27
 18/11/1112 الجمعة حول اقتحامات المستوطنين لألقصى قناة المسيرة  .28
 17/11/1112 الخميس حول االعتقاالت اإلدارية للشبان الفلسطينيين Press T.Vقناة   .22
 17/11/1112 الخميس االنتهاكات اإلسرائيلية للحق في التعليم في الجامعات الفلسطينية إذاعة سوا  .71
 12/11/1112 الثالثاء حول لقاء لجنة االنتخابات المركزية مع مؤسسات المجتمع المدني راديو أجيال  .71
 14/11/1112 االثنين واقع عقوبة اإلعدام في األراضي الفلسطينية  تلفزيون فلسطين  .71
 14/11/1112 االثنين حول تنظيم مركز شمس لمعرض فني بعنوان الحياة حق F.Mراديو نساء   .71
 11/11/1112 األحد 1248حول أسباب انتشار الجريمة بين العرب في فلسطين  قناة رؤيا  .74
مركز شددددددددددددددمس معرضددددددددددددددًا فنيًا بمناسددددددددددددددبة اليوم العالمي حول تنظيم  قناة القدس التعليمية   .75

 لمناهضة عقوبة اإلعدام
 11/11/1112 السبت

 11/11/1112 الخميس حول اليوم العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام إذاعة سوا  .72
 11/11/1112 الخميس حول اليوم العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام إذاعة راية   .77
 11/11/1112 الخميس العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدامحول اليوم  إذاعةصوت فلسطين  .78
 7/11/1112 االثنين حول دعوة الرئيس إلجراء االنتخابات التشريعية قناة صوت العرب  .72
 7/11/1112 االثنين حول وقف رواتب بعض األسرى المحررين راديو الخليل  .81
 7/11/1112 االثنين حول مناهضة عقوبة اإلعدام راديو أجيال  .81
حول مدى تأثير القائمة العربية المشددددددتركة على سددددددياسدددددددات الحكومة  قناة صوت العرب  .81

 االسرائيلة القادمة
 1/11/1112 األربعاء

 11/2/1112 االثنين حول اقتحام المستوطنين للمسجد األقصى بشكل مستمر قناة رؤيا  .81
 12/2/1112 الخميس حول إعدام شرطة االحتالل لمواطنة على حاجز قلنديا قناة رؤيا  .84
 12/2/1112 الخميس حول إعدام شرطة االحتالل لمواطنة على حاجز قلنديا راديو األقصى  .85
 18/2/1112 األربعاء حول نتائج االنتخابات اإلسرائيلية قناة صوت العرب  .82
 18/2/1112 األربعاء حول إعدام شرطة االحتالل لمواطنة على حاجز قلنديا قناة فلسطين اليوم  .87

 17/2/1112 الثالثاء حول االنتخابات اإلسرائيلية  رؤياقناة   .88

 12/2/1112 االثنين حول اليوم العالمي للديمقراطية راديو أجيال  .82

حول عمل لجنة مواءمة التشدددددددريعات في تعديل القوانين السدددددددارية في  راديو علم  .21
 فلسطين

 11/2/1112 الخميس



مراكز االنتخابات في البلدات حول مشددددددددددددددروع نصددددددددددددددب كاميرات في  فضائية صوت العرب  .21
 1248والقرى العربية في العام 

 11/2/1112 الثالثاء

 2/2/1112 االثنين حول استشهاد األسير بسام السايح فضائية األقصى  .21
 2/2/1112 االثنين حول مهددات السلم األهلي في محافظة جنين راديو صوت البلد  .21
 8/2/1112 األحد السايححول استشهاد األسير بسام  راديو األقصى  .24
فضدددددددددددددددددددائيددددددة القدددددددس   .25

 التعليمية
حول الثقافة الذكورية في المجتمع الفلسدددددددددددطيني ودورها في التحريض 

 على العنف ضد المرأة
 1/2/1112 األحد

 1/2/1112 األحد حول قضية المواطنة المغدورة إسراء غريب تلفزيون وطن   .22
 1/2/1112 االثنين التحريض ةالبرغوثي بتهمحول اعتقال األكاديمية وداد  قناة العالم   .27
 1/2/1112 االثنين حول قضية المواطنة المغدورة إسراء غريب F.Mراديو نساء   .28
 1/2/1112 األحد حول مواءمة التشريعات الفلسطينية الخاصة بالمرأة قناة النجاح  .22

 11/8/1112 السبت حول الحق في التعليم راديو أجيال  .111
 17/8/1112 الثالثاء من  التأجيل المتكرر إلعالن صفقة القرن الغاية قناة رؤيا  .111
 15/8/1112 األحد حول اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين قناة روسيا اليوم  .111
 14/8/1112 السبت حول انتهاكات الحق في التعلم بالقدس من قبل االحتالل  قناة رؤيا  .111
 17/8/1112 السبت اإلسرائيليةحول االنتهاكات  قناة رؤيا  .114
فضائية جامعة القدس   .115

 المفتوحة
حصدددددول مركز "شدددددمس" على العضدددددوية االسدددددتشدددددارية للمجلس حول 

 االقتصادي االجتماعي التابع لألمم المتحدة
 8/8/1112 الخميس

 7/8/1112 األربعاء حول دور المغرب في حماية القدس تلفزيون العرب  .112
 7/8/1112 األربعاء الحق في التجمع السلميحول  موقع مدار اإلخباري  .117
 7/8/1112 األربعاء حول دور الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة قناة النجاح  .118
حصول مركز "شمس" على العضوية االستشارية للمجلس حول  راديو رام اهلل  .112

 االقتصادي االجتماعي التابع لألمم المتحدة

 7/8/1112 األربعاء

حصول مركز "شمس" على العضوية االستشارية للمجلس حول  راديو راية  .111
 االقتصادي االجتماعي التابع لألمم المتحدة

 7/8/1112 األربعاء

حصول مركز "شمس" على العضوية االستشارية للمجلس حول  راديو أجيال  .111
 االقتصادي االجتماعي التابع لألمم المتحدة

 2/8/1112 الثالثاء

مركز "شمس" على العضوية االستشارية للمجلس حصول حول  وكالة وطن  .111
 االقتصادي االجتماعي التابع لألمم المتحدة

 4/8/1112 األحد



 12/7/1112 الجمعة حول قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل باالتفاقيات مع االحتالل روسيا اليوم  .111
 15/7/1112 الخميس حول جريمة التعذيب راديو علم   .114
المجتمع المدني في نشدددددددر وتعزيز قيم الحوار  تدور مؤسدددددددسددددددداحول  راديو سوا  .115

 والتسامح في المجتمع
 14/7/1112 األربعاء

 14/7/1112 األربعاء حول هدم بيوت الفلسطينيين في صور باهر قناة صوت العرب  .112
حول تأييد المحكمة العليا اإلسددددددددددددرائيلية هدم بيوت الفلسددددددددددددطينيين في  تلفزيون الكويت  .117

 وادي الحمص
 11/7/1112 األحد

 11/7/1112 الخميس حول االستيطان في القدس  قناة رؤيا  .118

 11/7/1112 الخميس حول الحكم باإلعدام بحق مواطن في قطاع غزة راديو الخليل  .112
 8/7/1112 االثنين اإلصالح القضائي حول توصيات F.M 14راديو   .111
 8/7/1112 االثنين حول الهدف من مؤتمر اإلصالح القضائي شبكة القدس  .111
 1/7/1112 االثنين حول مشاركة السفير األمريكي في افتتاح نفق في سلوان  قناة رؤيا  .111
 12/2/1112 األربعاء حول تاريخ العمل التطوعي في فلسطين وطن نتلفزيو   .111
 15/2/1112 الثالثاء حول مدى فاعلية مقاطعة الفلسطينيين لمؤتمر البحرين قناة صوت العرب  .114
 14/2/1112 االثنين حول مؤتمر البحرين قناة رؤيا  .115
 11/2/1112 األحد حول قيام السلطة باعتقال عدد من أعضاء حزب التحرير راديو الخليل  .112
 11/2/1112 الخميس حول اليوم العالمي لالجئين  قناة فلسطين اليوم  .117
 12/2/1112 األربعاء حول تنظيم جلسة االستماع لمفوض التوجيه السياسي راديو حياة نابلس  .118
 12/2/1112 األربعاء لقاء حول تدريب مفوضية التوجيه السياسي  الشبكة اإلخبارية   .112
 12/2/1112 األحد آفاق مواجهة ورشة البحرين  قناة صوت العرب   .111
 2/2/1112 األحد حول استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد األقصى قناة رؤيا  .111
حول تصددريحات المدعي العام العسددكري اإلسددرائيلي بأن ال صددالحية  قناة فلسطين اليوم  .111

 للمحاكم الجنائية الدولية بمحكمة جنود االحتالل 
 18/5/1112 الثالثاء

 17/5/1112 االثنين حول تأثير االنتخابات األوروبية على القضية الفلسطينية  قناة العرب  .111
مركز "شدمس" للشرطة الفلسطينية حول جلسدة االسدتماع الذي نظمها  F.Mإذاعة نساء   .114

 حول الحق في التجمع السلمي
 14/5/1112 الخميس

حقوق المرأة في للحديث عن ورشة عمل حول عقدها مركز "شمس  F.Mإذاعة نساء   .115
 جامعة فلسطين األهلية

 11/5/1112 األربعاء



حول قرار البرلمدان األلمداني اعتبدار حركدة المقداطعة األلمانية معادية  قناة روسيا اليوم  .112
 للسامية 

 18/5/1112 السبت

 15/5/1112 األربعاء حول قرار محكمة االحتالل عن قتلة عائلة دوابشة قناة رؤيا  .117
 14/5/1112 الثالثاء حول الذكرى السنوية األولى لنقل السفارة األمريكية للقدس قناة رؤيا  .118
 2/5/1112 الخميس  حول إغالق الضفة الغربية وقطاع غزة قناة رؤيا  .112
حول العقوبات التي تفرضها دولة االحتالل على األسرى الفلسطينيين  قناة المسيرة  .141

 داخل السجون 
 4/5/1112 السبت

 24/9/2914 االثنين مشاركةًالطلبةًفيًالشأنًالعامحولً F.Mإذاعة نساء   .141
 24/9/2914 االثنين عمرًيونسالشهيدًتسليمًجثمانًًقواتًاالحتاللًًرفضحولً فلسطينًاليوم  .141
حول ورشدددددددة العمل الخاصدددددددة بمراجعة مناهج التربية اإلسدددددددالمية في  F.Mإذاعة نساء   .141

 المدارس ومدى انسجامها مع حقوق اإلنسان 
 11/4/1112 االثنين

 11/4/1112 السبت الجديدةحول مستقبل الحقوق والحريات العامة في عهد الحكومة  راديو أجيال  .144
 18/4/1112 الخميس حول قرار اإلدارة األمريكية تأجيل )صفقة القرن( حتى حزيران قناة رؤيا  .145
 17/4/1112 األربعاء حول الفساد باعتباره انتهاء لحقوق اإلنسان قناة القدس التعليمية   .142
 17/4/1112 األربعاء حول مشاركة الشباب في الحكومة F.Mراديو نساء   .147
 14/4/1112 األحد حول دور اإلعالم الفلسطيني في تغطية قضايا المواطنين راديو راية   .148
 14/4/1112 األحد حول تهديدات ترامب للمحكمة الجنائية الدولية قناة رؤيا  .142
 11/4/1112 األربعاء حول الحق بالتجمع السلمي راديو المؤشر  .151
 11/4/1112 األربعاء حول ظاهرة إطالق النار راديو الخليل  .151
151.      
 1/4/1112 األربعاء حول اإلعدامات الميدانية من قبل قوات االحتالل فلسطين اليوم  .151
 1/4/1112 االثنين حول نشاطات المركز راديو ألوان  .154
دورة تدريبية لمعلمي التربية اإلسدددددددالمية ل حول اختتام مركز "شدددددددمس" راديو رام اهلل  .155

 اإلنسانحول الديمقراطية وحقوق 
 11/1/1112 األحد

 11/1/1112 السبت حول ذكرى يوم األرض قناة رؤيا  .152
 12/1/1112 الجمعة  حول نية رومانيا نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس قناة رؤيا  .157
 12/1/1112 الثالثاء حول اقتحام جيش االحتالل لجامعة بيرزيت واعتقال عدد من طلبتها قناة رؤيا  .158
 15/1/1112 االثنين حول اعتداء قوات االحتالل على األسرى في سجن النقب قناة العالم  .152
حول إدانددة مجلس حقوق اإلنسددددددددددددددان العتددداءات دولددة االحتالل على  راديو أجيال  .121

 في مسيرة العودة نالمتظاهرين السلميي
 11/1/1112 السبت



 11/1/1112 الخميس حول االعتداء على المتظاهرين السلميين F.Mإذاعة أحلى   .121
 11/1/1112 الخميس حول إعدام قوات االحتالل لشابين من نابلس قناة روسيا اليوم   .121
 18/1/1112 االثنين حول التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي قناة الفلسطينية  .121
 18/1/1112 االثنين حول االعتداء على المتظاهرين في قطاع غزة راديو الخليل  .124
 12/1/1112 السبت حول االستيطان في األراضي الفلسطينية  راديو أجيال  .125
األمريكيددة عدددم منح تددأشدددددددددددددديرات دخول  ةحول تهددديددد وزير الخددارجيدد قناة رؤيا  .122

 للمحققين التابعين لمحكمة الجنايات الدولية 
 12/1/1112 السبت

 12/1/1112 السبت حول إجراءات االحتالل فيما يخص حرية الحركة والتنقل  قناة العالم   .127
وأثرها على الحريات  1117حول التشددريعات التي صدددرت بعد العام  راديو أجيال  .128

 الصحفية
 11/1/1112 االثنين

 2/1/1112 السبت حول قرارات مجلس حقوق اإلنسان الخاصة باالنتهاكات اإلسرائيلية قناة العالم  .122
 7/1/1112 الخميس آليات وصول المرأة للعدالة راديو الخليل  .171
فضددددددددددددددددددائيدددددة جدددددامعدددددة    .171

 القدس التربوي
 11/1/1112 السبت دور الشرطة في وصول المرأة للعدالة

 11/1/1112 الخميس  دور مؤسسات العدالة في تعزيز وصول المرأة للعدالة تلفزيون وطن  .171
 11/1/1112 الخميس  حول آليات وصول المرأة للعدالة تلفزيون فلسطين  .171
 14/1/1112 الخميس والتماسك االجتماعيحول السلم األهلي  تلفزيون وطن  .174
فضددددددددددددددددددائيدددددة جدددددامعدددددة    .175

 القدس التربوي
 14/1/1112 الخميس حول العالقة بين القضاء العشائري والقضاء النظامي 

 11/1/1112 األحد حول ورشة عمل الحريات الدينية لطلبة كلية الشريعة في جامعة النجاح F.Mراديو نساء   .172
 7/1/1112 الخميس  الخليل في بعثة المراقبين الدوليين وجودقرر إنهاء حول  قناة رؤيا  .177
 7/1/1112 الخميس حول استشهاد األسير فارس بارود في سجون االحتالل قناة العالم  .178
 2/1/1112 األربعاء حول أسباب الصراع وتداعياته  تلفزيون فلسطين  .172
 1/1/1112 األحد السياسيةحول األوضاع الداخلية الفلسطينية واالعتقاالت  راديو المؤشر  .181
 11/1/1112 الخميس حول تقرير بيتسليم الخاص باغتيال الشهيد صالح البرغوثي قناة العالم  .181
 11/1/1112 الخميس حول اإلعدامات الميدانية التي تقوم بها قوات االحتالل  راديو الخليل  .181
 12/1/1112 الثالثاء حول قرار الرئيس وقف نفاذ قانون الضمان االجتماعي قناة رؤيا  .181
 17/1/1112 األحد حوا اعتداءات المستوطنين على أهالي قرية المغير  قناة فلسطين اليوم  .184
 14/1/1112 الخميس حول إجراء تعديل وزاري استنادًا للقانون األساسي راديو الخليل  .185
 12/1/1112 السبت حول أهمية وضرورة تقارير مؤسسات حقوق اإلنسان دولياً  راديو الخليل  .182



 18/1/1112 الجمعة نحول استمرار حمالت االعتقال بحق الشبان الفلسطينيي قناة المسيرة  .187
 17/1/1112 الخميس اإلسرائيلية  تحول األهداف المتعلقة بتسريع االستيطان قبل االنتخابا الفضائية الكويتية  .188
 12/1/1112 األربعاء الدوليةحول التوجهات الفلسطينية تجاه المؤسسات  الفضائية السورية   .182
121.  Press T.V 15/1/1112 الثالثاء اإلجراءات اإلسرائيلية بحق األسيرات الفلسطينيات في السجون 
 11/1/1112 الخميس االقتحامات والتصعيد اإلسرائيليحول اإلحداث  قناة رؤيا  .121
 7/1/1112 االثنين حول اإلحداث بين حركتي فتح وحماس في غزة قناة رؤيا  .121
حول البيان الذي أصدره المركز حول االعتداء على تلفزيون فلسطين  راديو المؤشر  .121

 في غزة
 2/1/1112 األحد

 1/1/1112 الخميس حول الحق في اإلضراب   قناة رؤيا  .124
 1/1/1112 األربعاء حقوقيًا في فلسطين 1118حول حصاد العام  راديو الخليل  .125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9102جدول األخبار الصحفية 

 تاريخ النشر اليوم الصفحة الصحيفة عنوان الخبر الرقم

مركزً"شمس"ًيطلقًميثاقًشرفًاحترامً 0
 الحقًفيًالتجمعًالسلمي

صحيفةً
ًالقدس

22/12/2914ًًاألحد9ً

مركزً"شمس"ًيحتفلًبتوقيعًوإطالقً 9
ميثاقًشرفً"احترامًالحقًفيًالتجمعً

ًالسلمي"

صحيفةً
الحياةً
ًالجديدة

22/12/2914ًًاألحد2ً



ًوإطالقًبالتوقيعًيحتفل"ًشمس"ًمركز 3
ًالتجمعًفيًالحقًاحترامًشرفًميثاق
 السلمي

وكالةًوطنً
ًلألنباء

22/12/2914ًًاألحدًاإلنترنت

ًوإطالقًبالتوقيعًيحتفل"ًشمس"ًمركز 4
 السلميًبالتجمعًالحقًاحترامًشرفًميثاق

 
 

22/12/2914ًًاألحدًاإلنترنتًدنياًالوطن

ًالحقًاحترامًميثاقًيطلق"ًشمس"ًمركز 5
السلميًالتجمعًفي  

القدسًدوتً
ًكوم

22/12/2914ًًاألحدًاإلنترنت

ًوطنيةًخطةًلبلورةًيدعو"ًشمس"ًمركز 6
ًفيًاألهليًالسلمًمهدداتًلمواجهة
ًالفلسطينيةًاألراضي

صحيفةً
ًالقدس

19/12/2914ًًاألحد9ً

ًوطنيةًخطةًلبلورةًيدعوًحقوقيًمركز 7
ًفيًاألهليًالسلمًمهدداتًلمواجهة
الفلسطينيةًاألراضي  

19/12/2914ًًالسبتًاإلنترنتًوكالةًسوا

ًوالعنفًالقتلًحاالتًازديادًظلًفي 8
 المجتمعي

ًوطنيةًخطةًلبلورةًيدعو"ًشمس"ًمركز
ًفيًاألهليًالسلمًمهدداتًلمواجهة
ًالفلسطينيةًاألراضي

وكالةًوطنً
ًلألنباء

19/12/2914ًًالسبتًاإلنترنت

2 " ًوطنيةًخطةًلبلورةًيدعو"ًشمس

ًباألراضيًاألهليًالسلمًمهدداتًلمواجهة
 الفلسطينية

19/12/2914ًًالسبتًاإلنترنتًدنياًالوطن

"شمس"ًيدعوًإلىًتوفيرًحمايةًدوليةً 01
ًلشعبنا

صحيفةً
ًالقدس

19/12/2914ًًالثالثاء19ً

ًالعالميًاإلعالنًذكرىًفي"ًشمس"ًمركز 00
ًحمايةًتوفيرًإلىًيدعوًاإلنسانًلحقوق
ًالفلسطينيًللشعبًدولية

وكالةًوطنً
ًلألنباء

4/12/2914ًًاالثنينًاإلنترنت

ًحمايةًتوفيرًإلىًيدعو"ًشمس"ًمركز 09
الفلسطينيًللشعبًدولية  

4/12/2914ًًاالثنينًاإلنترنتًدنياًالوطن

ًالعالميًاإلعالنًذكرىًفي"ًشمس"ًمركز 03
ًحمايةًتوفيرًإلىًيدعو:ًًاإلنسانًلحقوق
الفلسطينيًللشعبًدولية  

ًتلفزيون
ًنابلس

4/12/2914ًًاالثنينًاإلنترنت

ًاإلنسانًلحقوقًالعالميًاإلعالنًذكرىًفي 04
ًحمايةًتوفيرًإلىًيدعو"ًشمس"ًمركزً-

ًللشعبًالفلسطينيًدولية

راديوًنساءً
ًأفًأم

4/12/2914ًًاالثنينًاإلنترنت



ًتعزيزًحولًعملًبورشةًتشاركًالشرطة 05
ًأريحاًفيًاألهليًالسلم

موقعً
الشرطةً
ًالفلسطينية

2/12/2914ًًاالثنينًاإلنترنت

ًأمميًتحقيقًبفتحًيطالب"ًشمس"ًمركز 06
دياكًأبوًساميًاألسيرًاستشهادًحول  

تلفزيونً
ًنابلس

27/11/2914ًًاألربعاءًاإلنترنت

ًأمميًتحقيقًبفتحًيطالب"ًشمس"ًمركز 07
دياكًأبوًساميًاألسيرًاستشهادًحول  

وكالةًوطنً
ًلألنباء

27/11/2914ًًاألربعاءًاإلنترنت

"شمس"ًيناقشًواقعًوجهودًمكافحةًالفسادً 08
 فيًفلسطين

صحيفةً
ًالقدس

14/11/2914ًًالثالثاء9ً

02 " ًخمس"ًمؤتمرًفيًتشارك"ًالعامةًاإلدارة

ًاألممًالتفاقيةًفلسطينًانضمامًعلىًسنوات
الفسادًلمكافحةًالمتحدة " 

موقعًجامعةً
ًبيرزيت

12/11/2914ًًاالثنينًاإلنترنت

اليومًالعالميًللتسامحفيً 91  
"شمس"ًيدعوًلتجاوزًعقباتًاالنقسامً

 وتحقيقًالمصالحة

صحيفةً
الحياةً
ًالجديدة

17/11/2914ًًاألحد7ًً

 مؤتمرًينظم"ًشمس"ًمركز 90
ًالتفاقيةًفلسطينًانضمامًعلىًسنواتًخمس
ًالفرص..ًالفسادًلمكافحةًالمتحدةًاألمم

 والتحديات

وكالةًوطنً
ًلألنباء

17/11/2914ًًاألحدًاإلنترنت

ًسنواتًخمس"ًمؤتمرًينظم"ًشمس"ًمركز 99
ًلمكافحةًالتفاقيةًفلسطينًانضمامًعلى
 الفساد

17/11/2914ًًاألحدًاإلنترنتًدنياًالوطن

ًالعالميًاليومًبمناسبة"ًشمس"ًمركز 93
ًاالنتقاليةًوالعدالةًالمصالحةًللتسامح
الفلسطينيًالتسامحًركيزتي  

تلفزيونً
ًنابلس

17/11/2914ًًاألحدًاإلنترنت

94 " ًالعالميًاليومًبمناسبةًبيانا ًًيصدر"ًشمس

 للتسامح
16/11/2914ًًالسبتًاإلنترنتًدنياًالوطن

ًاالنتقاليةًوالعدالةًالمصالحة:ًشمسًمركز 95
الفلسطينيًالتسامحًركيزتي  

شبكةًأجيالً
ًاإلذاعية

16/11/2914ًًالسبتًاإلنترنت

بعنوانً"ً 96 مركزً"شمس"ًينظمًمؤتمراً 
سنواتًعلىًانضمامًفلسطينًالتفاقيةًخمسً

االممًالمحدةًلمكافحةًالفساد:ًالفرصً
 والتحديات"

صحيفةً
الحياةً
ًالجديدة

16/11/2914ًًالسبت9ً

ًلكمًالفسادًمكافحةًهيئة:ً"براكًالمستشار 97
ًمعركةًفيًوكلناًالفلسطيني،ًللشعب
ًوالفاسدينًالفسادًمواجهة

وكالةًوطنً
ًلألنباء

12/11/2914ًًالثالثاءًاإلنترنت



ًمجالًفيًماضيةًفلسطين:ًمتحدثون 98
ًالفسادًمكافحة

12/11/2914ًًالثالثاءًاإلنترنتًوكالةًوفا

ًرجالًدورًحولًبورشةًتشاركًالشرطة 92
ًهلياألًالسلمًتحقيقًفيًوالعشائرًاإلصالح

ًقلقيليهًفي

موقعً
ًالشرطة

19/11/2914ًًاألحدًاإلنترنت

ًوفتحًالزواجًسنًتحديد:ًشمسًمركز 31
ًجاهباالتًخطوةًللقاصرينًمصرفيةًحسابات
ًالصحيح

9/11/2914ًًاالثنينًاإلنترنتًدنياًالوطن

ًرجالًدورًحولًبورشةًتشاركًالشرطة 30
ًالعنفًقضاياًمنًالحدًفيًاإلصالح
طولكرمًفيًواألهليًالسلمًوتحقيق  

موقعً
ًالشرطة

3/11/2914ًًاألحدًاإلنترنت

ًالتربيةًلمعلميًتدريبيةًدورةًاختتام 39
ًوحقوقًالديمقراطيةًحولًاإلسالمية
 اإلنسان

شبكةًأجيالً
ًاإلذاعية

2/11/2914ًًالسبتًاإلنترنت

ًيلمعلمًتدريبيةًدورةًيختتم"ًشمس"ًمركز 33
ًوقوحقًالديمقراطيةًحولًاإلسالميةًالتربية
ًاإلنسان

2/11/2914ًًالسبتًاإلنترنتًدنياًالوطن

ًلمعلميًتدريبيةًدورةًيختتم"ًشمس"ًمركز 34
ًوحقوقًالديمقراطيةًحولًاإلسالميةًالتربية
 اإلنسان

وكالةًوطنً
ًلألنباء

2/11/2914ًًالسبتًاإلنترنت

مركزً"شمس"ًيختتمًدورةًلمعلميًالتربيةً 35
 اإلسالميةًحولًحقوقًاإلنسان

1/11/2914ًًالجمعة3ًًصحيفةًاأليام

"شمس"ًيختتمًدورةًتدريبيةًلمعلميًالتربيةً 36
الديمقراطيةًوحقوقًاإلسالميةًحولً

ًاإلنسان

صحيفةً
ًالقدس

1/11/2914ًًالجمعة6ً

ًمؤتمرا ًًتنظمًاألمريكيةًالعربيةًالجامعة 37
ًالسلميًالتجمعًفيًالحقًحول

صحيفةً
ًالقدس

22/19/2929ًًاالثنين7ً

 تواصلًردودًالفعلًالمنددةً 38
محكمةًصلحًرامًهللاًتؤجلًجلسةًالنظرً

فيًالتراجعًعنًقرارًحجبًالمواقعً
 اإللكترونيةًإلىًاليومً

 مركزًشمسً...

ً
صحيفةً
ًالقدس

ً
1ًصً
14ًص

ً
ًاألربعاء

23/19/2914ً

ورشةًفيًطوباسًتوصيًبتعزيزًالسلمً 32
 األهلي

صحيفةً
الحياةً
ًالجديدة

21/19/2914ًًاالثنين6ً

حولً"ًالسلمًالشرطةًتشاركًفيًورشةً 41
 األهلي"ًبطوباس

صحيفةً
ًالقدس

21/19/2914ًًاالثنين9ً



ورشةًفيًطوباسًتدعوًإلىًتعزيزًالسلمً 40
 األهلي

21/19/2914ًًاالثنين9ًًصحيفةًاأليام

ًالسلمًبتعزيزًتوصيًطوباسًفيًورشة 49
 األهلي

29/19/2914ًًاألحدًاإلنترنتًوكالةًوفا

ًالسلمًحولًعملًورشةًفيًتشاركًالشرطة 43
بطوباسًاالهلي  

موقعً
ًالشرطة

29/19/2914ًًاألحدًاإلنترنت

مركزً"ًشمس"ًيطالبًالحكومةًبوضعً 44
استراتيجياتًواضحةًوواقعيةًللقضاءًعلىً

 الفقر

صحيفةً
ًالقدس

12/19/2914ًًالجمعة2ً

"ًشمس"ًيطالبًبإجراءاتًعمليةًللقضاءً 45
 علىًظاهرةًالفقر

12/19/2914ًًالجمعة3ًًصحيفةًاأليام

 قرالفًعلىًللقضاءًالعالميًاليومًبمناسبة 46
ًلحقوقًانتهاكًالفقر"ً:ًشمس"ًمركز

األساسيةًاإلنسان  

وكالةًوطنً
ًلألنباء

17/19/2914ًًالخميسًاإلنترنت

ًاإلنسانًلحقوقًانتهاكًالفقر"ًشمس"ًمركز 47
 األساسية

17/19/2914ًًالخميسًاإلنترنتًدنياًالوطن

ًاإلنسانًلحقوقًانتهاكًالفقر"ًشمس"ًمركز 48
 األساسية

راديوًنساءً
ًأفًأم

17/19/2914ًًالخميسًاإلنترنت

لمناسبةًاليومًالعالميًلمناهضةًعقوبةً 42
 اإلعدامً..

 افتتاحًمعرضً"ًالحياةًحق"ًفيًرامًهللا

صحيفةً
ًالقدس

12/19/2914ًًالسبت9ً

رامًهللا:ًافتتاحًالمعرضًالفنيً"ًالحياةً 51
لمناهضةًعقوبةًحق"ًلمناسبةًاليومًالعالميً

 اإلعدام

صحيفةً
الحياةً
ًالجديدة

11/19/2914ًًالجمعة9ً

رامًهللا:ًافتتاحًمعرضً"ًالحياةًحق"ًالفنيً 59
 لمناهضةًعقوبةًاإلعدام

11/19/2914ًًالجمعة9ًًصحيفةًاأليام

53 “ ًلمناهضةًالعالميًاليومًبمناسبة:ً”شمس

ًمخفيينًضحاياًاألطفال”ًًاإلعدامًعقوبة
 لإلعدام

ًالبوابة
اإلعالميةً
للمنظماتً
األهليةً
ًالفلسطينية

19/19/2914ًًالخميسًاإلنترنت

ًعقوبةًلمناهضةًالعالميًاليومًبمناسبة 54
 اإلعدام
ًغزةًقطاعًمحاكمًيطالب"ًشمس"ًمركز

اإلعدامًأحكامًإصدارًعنًالتوقفًبضرورة  

وكالةًوطنً
ًلألنباء

19/19/2914ًًالخميسًاإلنترنت



ًلمناسبة"ًحقًالحياة"ًالفنيًالمعرضًافتتاح 55
اإلعدامًعقوبةًلمناهضةًالعالميًاليوم  

وكالةًوطنً
29ً

ًاإلخبارية

19/19/2914ًًالخميسًاإلنترنت

"ًحقًالحياة"ًالفنيًالمعرضًافتتاح:ًهللاًرام 56
ًعقوبةًلمناهضةًالعالميًاليومًلمناسبة
 اإلعدام

19/19/2914ًًالخميسًاإلنترنتًوكالةًوفا

ًالعالميًاليومًفيًفنيًمعرض"ًالحياةًحق" 57

 اإلعدامًعقوبةًلمناهضة
التحريضيًللبوسترًمحاكاة  

صحيفةً
ًالحدث

19/19/2914ًًالخميسًاإلنترنت

ًرامًفي"ًحقًالحياة"ًالفنيًالمعرضًافتتاح 58
 هللا

19/19/2914ًًالخميسًاإلنترنتًقناةًالكوفية

ًينظمانًشمسًومركزًلحمًبيتًشرطة 52
االهليًالسلمًتعزيزًسبلًبعنوانًندوة  

موقعً
ًالشرطة

6/19/2914ًًاألحدًاإلنترنت

ًحولًعملًورشةًينظم"ًشمس"ًمركز 61
ًفيًاإلصالحًورجالًالشرطةًبينًالعالقة
ًنابلس

2/19/2914ًًاألربعاءًاإلنترنتًدنياًالوطن

ًورشةًينظمونًالعشائرًووجهاءًالشرطة 60
ًفيًاألهليًالسلمًمنظومةًلتعزيزًعمل

 الخليل

موقعً
ًالشرطة

24/4/2914ًًاألحدًاإلنترنت

ورشةًلمركزً"شمس"ًفيًنابلسًحولً 69
 العالقةًبينًالشرطةًورجالًاإلصالح

صحيفةً
ًالقدس

24/4/2914ًًاألحد12ً

ًحولًعملًورشةًينظم"ًشمس"ًمركز 63
ًفيًاإلصالحًورجالًالشرطةًبينًالعالقة
 نابلس

موقعًالقدسً
ًدوتًكوم

27/4/2914ًًالجمعةًاإلنترنت

ًاألهليًالسلمًعنًبندوةًتشاركًالشرطة 64
ًوالشرطةًاإلصالحًلجانًبينًوالعالقة
 بسلفيت

موقعً
ًالشرطة

26/4/2914ًًالخميسًاإلنترنت

نابلس:ًمركزً"ًشمس"ًينظمًورشةًحولً 65
 العالقةًبينًالشرطةًورجالًاإلصالح

صحيفةً
الحياةً
ًالجديدة

26/4/2914ًًالخميس2ًً

ًلجانًبينًالعالقةًعنًبندوةًتشاركًالشرطة 66
بنابلسًوالشرطةًاإلصالح  

موقعً
ًالشرطة

23/4/2914ًًاالثنينًاإلنترنت

ًمركزًللديمقراطية،ًالدوليًاليومًبمناسبة 67
باالنتخاباتًيبدأًالحل":ًشمس"  

19/4/2914ًًاألحدًاإلنترنتًحياةًأفًأم

ًالدوليًاليومًبمناسبة"ًشمس"ًمركز 68
باالنتخاباتًيبدأًالحل:ًللديمقراطية  

19/4/2914ًًاألحدًاإلنترنتًوكالةًمعا ً



ًمركزًللديمقراطية،ًالدوليًاليومًبمناسبة 62
باالنتخاباتًيبدأًالحل":ًشمس"  

وكالةًوطنً
ًلألنباء

19/4/2914ًًاألحدًاإلنترنت

مركزً"شمسًيحملًاإلحتاللًمسؤوليةً 71
استشهادًاألسيرًالمريضًبسامًالسائحً

ًأمامًاالحتاللًويطالبًبفتحًسجون
الدوليةًالحقوقيةًالمنظمات  

تلفزيونً
ًنابلس

19/4/2914ًًالثالثاءًاإلنترنت

 تعزيزًقواتًالقمعًفيًالسجون.. 70
غضبًشعبيًورسميًعلىًاستشهادً

 األسيرًالسايح
 "شمس":ًإهمالًطبي

صحيفةً
ًالقدس

1ًص
12ًص

19/4/2914ًًالثالثاء

ًمسؤوليةًاالحتاللًيحمل"ًشمس"ًمركز 79
السائحًبسامًالمريضًاألسيرًاستشهاد  

4/4/2914ًًاالثنينًاإلنترنتًدنياًالوطن

ًحولًجهودًالسلطةً 73 مركزًشمسًينظمًلقاء 
 فيًتعزيزًسيادةًالقانون

صحيفةً
ًالقدس

4/4/2914ًًاالثنين3ً

ًسجونًبفتحًيطالب"ًشمس"ًمركز 74
الدوليةًالحقوقيةًالمنظماتًأمامًاالحتالل  

وكالةًوطنً
ًلألنباء

4/4/2914ًًاالثنينًاإلنترنت

نظمهاًالمنتدىًالمدنيًلتعزيزًالحكمًالرشيدً 75
 فيًقطاعًاألمنً

جلسةًاستماعًحولًدورًوعملًالشرطةً
 القضائية

صحيفةً
الحياةً
ًالجديدة

2/4/2914ًًاألحد19ًً

رامًهللا:ًجلسةًاستماعًحولًدورًوآليةً 76
 عملًالشرطةًالقضائية

2/4/2914ًًاألحد9ًًصحيفةًاأليام

الشرطةًالقضائيةجلسةًاستماعًحولًعملً 78 صحيفةً 
ًالقدس

2/4/2914ًًاألحد9ً

ًجديدةًضحيةًغريبًاسراء:ًشمسًمركز 72
الذكوريةًللثقافة  

2/4/2914ًًاالثنينًاإلنترنتًوكالةًسوا

ًجديدةًضحيةًغريبًاسراء:ًشمسًمركز 81
الذكوريةًللثقافة  

صحيفةً
الوطنً
ًالفلسطينة

2/4/2914ًًاالثنينًاإلنترنت

ًجديدةًضحيةًغريبًإسراء:ًشمسًمركز 80
الذكوريةًللثقافة  

تلفزيونً
ًنابلس

1/4/2914ًًاألحدًاإلنترنت

ًجديدةًضحيةًغريبًإسراء:ًشمسًمركز 89
الذكوريةًللثقافة  

1/4/2914ًًاألحدًًاإلنترنتًوكالةًمعا ً

ًقانونًبإصدارًيطالب"ًشمس"ًمركز 83
السرعةًوجهًعلىًالعنفًمنًاألسرةًحماية  

وكالةًوطنً
ًلألنباء

1/4/2914ًًاألحدًاإلنترنت

توصيةًبتطويرًاإلطارًالناظمًلعملً 84
ًالشركاتًاالمنيةًالخاصة

صحيفةً
ًالقدس

39/2/2914ًًالجمعة17ً



ًيفًالرشيدًالحكمًلتعزيزًالمدنيًالمنتدى 85
ًماعاستًجلسةًينظمًالفلسطينيًاألمنًقطاع

24/2/2914ًًالخميسًاإلنترنتًدنياًالوطن

ًبضرورةًيوصونًمشاركون:ًهللاًرام 86
ًلعملًالناظمًالقانونيًاإلطارًتطوير

ًالخاصةًاألمنيةًالشركات

24/2/2914ًًالخميسًاإلنترنتًوكالةًوفا

ًيدالرشًالحكمًلتعزيزًالمدنيًالمنتدىًنظمها 87
ًاألمنًقطاعًفي

ًاألمنيةًالشركاتًحولًاستماعًجلسةًخالل
ًنالقانوًتطويرًبضرورةًتوصية..ًالخاصة
ًلهاًالناظم

وطنًوكالةً
ًلألنباء

24/2/2914ًًالخميسًاإلنترنت

ًالقانونيًاإلطارًبتطويرًتوصية:ًهللاًرام 88
ًالخاصةًاألمنيةًالشركاتًلعملًالناظم

24/2/2914ًًالخميس2ًًصحيفةًاأليام

ًاألمنيةًالشركاتًحولًاستماعًجلسة 82
ًالخاصة

22/2/2914ًًاألربعاءًاإلنترنتًوكالةًسما

فيًدورةًحولًجنين:ًتخريجًالمشاركينً 21
ًمكافحةًالفساد

23/2/2914ًًالجمعة9ًًصحيفةًاأليام

تخريجًدورةًلمنتسبيًاألجهزةًاألمنيةًفيً 20
ًجنين

صحيفةً
ًالقدس

23/2/2914ًًالجمعة9ً

ً”ًحولًتدريبيةًدورةًتفتحًجنينًمحافظة 29
ً”نهمًالوقايةًوطرقًوأشكالهًتعريفهًالفساد
ًالمدنيًالمنتدىًوًشمسًمركزًينظمها
ًاألمنًقطاعًفيًالرشيدًالحكمًلتعزيز

22/2/2914ًًالخميسًاإلنترنتًبوابةًجنين

صحيفةًًافتتاحًدورةًتدريبيةًفيًجنينًحولًالفساد 23
ًالقدس

22/2/2914ًًالخميس17ً

ًحولًحواريةًجلسةًينظم"ًشمس"ًمركز 24
العشائريًالفكرًفي(ًالدمًفورة)  

21/2/2914ًًاألربعاءًاإلنترنتًدنياًالوطن

(ًالدمًفورة)ًحولًجلسةًينظم"شمس"مركز 25
ًحقوقًعلىًوأثرهاًالعشائريًالفكرًفي

ًاألهليًوالسلمًاإلنسان

وكالةًوطنً
ًلألنباء

21/2/2914ًًاألربعاءًاإلنترنت

مركزً"شمس"ًينظمًجلسةًحواريةًحولً"ً 26
ًفورةًالدم"ًفيًالفكرًالعشائري

صحيفةً
ًالقدس

29/2/2914ًًالثالثاء9ً

اإلنسانًنظمهاًمركزًإعالمًحقوقً 27
ًوالديمقراطيةً"شمس"

جلسةًحواريةًحولً"فورةًالدم"ًفيًالفكرً
العشائريًوأثرهاًعلىًحقوقًاإلنسانً

ًوالسلمًاألهلي

صحيفةً
الحياةً
ًالجديدةً

29/2/2914ًًالثالثاء19ً

"شمس"ًينظمًجلسةًحواريةًحولًفورةً 28
ًالدمًفيًالعرفًالعشائري

29/2/2914ًًالثالثاء9ًًصحيفةًاأليام



شمس"ًيحصلًعلىًعضويةًالمجلسً " 22
ًاالقتصاديًاالجتماعيًلألممًالمتحدة

صحيفةً
ًالقدس

7/2/2914ًًاألربعاء2ً

ًعضويةًعلىًيحصل"ًشمس"ًمركز 011
ًمملألًالتابعًاالجتماعيًاالقتصاديًالمجلس
ًالمتحدة

ًموقعًجريدةً
ًاالقتصادية

7/2/2914ًًاألربعاءًاإلنترنت

ًالمجلسًعضويةًعلىًيحصلًشمسًمركز 010
المتحدةًلألممًالتابعًاالجتماعيًاالقتصادي  

6/2/2914ًًالثالثاءًاإلنترنتًدنياًالوطن

019 " ًالمجلسًعضويةًعلىًيحصل"ًشمس

المتحدةًلألممًالتابعًاالجتماعيًاالقتصادي  
6/2/2914ًًالثالثاءًاإلنترنتًمعا ًًوكالة

ًعضويةًعلىًيحصل"ًشمس"ًمركز 013
ًلألممًالتابعًاالجتماعيًاالقتصاديًالمجلس
 المتحدة

وكالةًوطنً
ًلألنباء

6/2/2914ًًالثالثاءًاإلنترنت

014 " ًمؤيدًبينًالعشائريًالفكرًفي"ًالجلوة

 ومعارض
ًالفكرًفي"ًالجلوة"ًحولًحواريةًجلسة

 العشائري

صحيفةً
ًالحدث

9/2/2914ًًاالثنينًاإلنترنت

ًعضويةًعلىًيحصل"ًشمس"ًمركز 015
ًمملألًالتابعًاالجتماعيًاالقتصاديًالمجلس
ًالمتحدة

القدسًدوتً
ًكوم

24/7/2914ًًاالثنينًاإلنترنت

ًيفًالفلسطينيينًمنازلًهدم:ً”شمس“ًمركز 016
ًعرقيًوتطهيرًحربًجريمةًالقدس

ً

29/7/2914ًًاألربعاءًاإلنترنتًمتروًنيوز

ًيفًالفلسطينيينًمنازلًهدم"ًشمس"ًمركز 017
ًعرقيًوتطهيرً،ًحربًجريمةًالقدس

ًاإلنسانيةًضدًوجريمة

جريدةً
ًاإلقتصادية

29/7/2914ًًاألربعاءًاإلنترنت

ًيفًالفلسطينيينًمنازلًهدم"ًشمس"ًمركز 018
ًعرقيًحرب،ًوتطهيرًجريمةًالقدس

ًاإلنسانيةًضدًوجريمة

تلفزيونً
ًنابلس

23/7/2914ًًالثالثاءًاإلنترنت

ًفيًالفلسطينيينًمنازلًهدم"ًشمس"ًمركز 012
حربًجريمةًالقدس  

23/7/2914ًًالثالثاءًاإلنترنتًدنياًالوطن

ًلمنتسبيًتدريبيةًدورةًيختتم"ًشمس" 001
ًحولًالعدالةًوقطاعًاألمنيةًاألجهزة
ًالوطنيًالقانونينًفيًالفسادًمكافحة
ًوالدولي

وكالةًوطنً
ًلألنباء

39/6/2914ًًاألحدًاإلنترنت

ًلمنتسبيًتدريبيةًدورةًيختتم"ًشمس" 000
ًالعدالةًوقطاعًاألمنيةًاألجهزة

 ً وكالةًمعا
ًاإلخبارية

39/6/2914ًًاألحدًاإلنترنت



ًتدريبيةًلمنتسبيًًدورةًيختتم"ًًشمس" 009
ًحولًالعدالةًوقطاعًاألمنيةًاألجهزة
ًالفسادًمكافحة

صحيفةً
الحياةً
ًالجديدة

39/6/2914ًًاألحد4ً

مركزً"شمس"ًيختتمًدورةًحولًمكافحةً 003
ًالفسادًفيًالقانونينًالوطنيًوالدولي

39/6/2914ًًاألحد9ًًماألياصحيفةً

"شمسً"ًيختتمًدورةًلمنتسبيًاألجهزةً 004
ًاألمنيةًوقطاعًالعدالةًحولًمكافحةًالفساد

صحيفةًً
ًالقدس

39/6/2914ًًاألحد9ً

ًإطارًلصياغةًيدعو"ًشمس"ًمركز 005
ًللتعذيبًُمجّرمًتشريعي

شبكةًرايةً
ًاإلعالمية

27/6/2914ًًالخميسًاإلنترنت

ًإطارًلصياغةًيدعو"ًشمس"ًمركز 006
ًللتعذيبًُمجّرمًتشريعي

ً

27/6/2914ًًالخميسًًاإلنترنتًدنياًالوطن

..ًالتعذيبًلمناهضةًالعالميًاليومًبمناسبة 007
ًإطارًلصياغةًيدعوً”شمس“ًمركز

ًللتعذيبًُمجّرمًتشريعي

26/6/2914ًًاألربعاءًاإلنترنتًميتروًنيوز

ًالتعذيبًلمناهضةًالعالميًاليومًبمناسبة 008
ًإطارًلصياغةًيدعو"ًشمس"ًمركز

ًللتعذيبًُمجّرمًتشريعي

وكالةًوطنً
ًلألنباء

26/6/2914ًًاألربعاءًاإلنترنت

ًلجهازًاستماعًجلسةًينظم"ًشمس"ًمركز 002
ًالسلميًالتجمعًالحقًحولًالشرطة

جريدةً
ًاالقتصادية

1/6/2914ًًالسبتًاإلنترنت

رامًهللا:ً"ًشمسًينظمًجلسةًحواريةًحولً 091
النزاهةًوالشفافيةًومكافحةًًالمناهجًوقيم

ًالفساد

صحيفةً
الحياةً
ًالجديدة

26/9/2914ًًاألحد9ً

مركزً"شمس"ًينظمًجلسةًحواريةًحولً 090
ًالمناهجًالمدرسة

صحيفةً
ًالقدس

26/9/2914ًًاألحد7ً

ًدورًحولًجلسةًينظم"ًشمس"ًمركز 099
ًالنزاهةًقيمًتعزيزًفيًالمدرسيةًالمناهج

29/9/2914ًًالسبتًاإلنترنتًدنياًالوطن

ًدورًحولًجلسةًينظم"ًشمس"ًمركز 093
ًالنزاهةًقيمًتعزيزًفيًالمدرسيةًالمناهج

ًالفسادًومكافحةًوالشفافية

29/9/2914ًًالسبتًاإلنترنتًأمد

ًدورًحولًجلسةًينظم"ًشمس"ًمركز 094
ًالنزاهةًقيمًتعزيزًفيًالمدرسيةًالمناهج

ًالفسادًومكافحةًوالشفافية

وكالةًوطنً
ًلألنباء

29/9/2914ًًالسبتًاإلنترنت

ًحولًعملًورشةًينظم"ًشمس"ًمركز 095
ًاألهليةًفلسطينًجامعةًفيًالمرأةًحقوق

شكبةًرايةً
ًاإلعالمية

22/9/2914ًًاألربعاءًاإلنترنت

ًحولًعملًورشةًينظم"ًشمس"ًمركز 096
ًاألهليةًفلسطينًجامعةًفيًالمرأةًحقوق

22/9/2914ًًاألربعاءًاإلنترنتًدنياًالوطن



 
 

ًحولًعملًورشةًينظم"ًشمس"ًمركز 097
ًاألهليةًفلسطينًجامعةًفيًالمرأةًحقوق

تلفزيونً
ًنابلس

21/9/2914ًًالثالثاءًاإلنترنت

ًحولًعملًورشةًينظم"ًشمس"ًمركز 098
ًالمرأةًحقوق

21/9/2914ًًالثالثاءًاإلنترنتًسندًلألنباء

ًحولًعملًورشةًينظم"ًشمس"ًمركز 092
ًاألهليةًفلسطينًجامعةًفيًالمرأةًحقوق

وكالةًوطنً
ًلألنباء

21/9/2914ًًالثالثاءًاإلنترنت

ًحولًعملًورشةًينظم"ًشمس"ًمركز 031
ًاألهليةًفلسطينًجامعةًفيًالمرأةًحقوق

ً

21/9/2914ًًالثالثاءًاإلنترنتًدنياًالوطن

مركزً"شمس"ًينظمًورشةًحولًحقوقً 030
ًالمرأةًفيً"فلسطينًاألهلية"

21/9/2914ًًالثالثاء6ًًصحيفةًاأليام

ورشةًلمركزً"ًشمس"ًفيًجامعةًفلسطينً 039
ًاألهلية

صحيفةً
ًالقدس

21/9/2914ًًالثالثاء7ً

مركزً"شمس"ًيستعرضًتجربتهًفيً 034
ًالتربيةًعلىًحقوقًاإلنسانًللشباب

صحيفةً
ًالقدس

16/9/2914ًًالخميس17ً

"ًشمس"ًمركز..ًإقليميًلقاءًخالل 035
ًقوقحًعلىًالتربيةًفيًتجربتهًيستعرض
ًللشبابًاإلنسان

وكالةًوطنً
ًلألنباء

16/9/2914ًًالخميسًاإلنترنت

ًيستعرض"ًشمسًمركز"ًإقليميًلقاءًخالل 036
ًاإلنسانًحقوقًعلىًالتربيةًفيًتجربته
ًللشباب

صحيفةً
ًالحدث

16/9/2914ًًالخميسًاإلنترنت

"مركزًشمس"ًيستعرضًتجربتهًفيً 037
ًالتربيةًعلىًحقوقًاإلنسانًللشباب

صحيفةً
الحياةً
ًالجديدة

19/9/2914ًًالثالثاء2ً

..ً.الصحافةًلحريةًالعالميًاليومًبمناسبة 038
ًللحقوقًانتصارًالصحافة"ًشمس"ًمركز
ًلهًوسياج

ًوطنًوكالة
ًلألنباء

9/9/2914ًًالسبتًاإلنترنت

ً:ًالصحافةًلحريةًالعالميًاليومًبمناسبة 032
ًللحقوقًانتصارًالصحافة"ًشمس"ًمركز
ًلهاًوسياج

صحيفةً
ًالقدس

3/9/2914ًًالجمعة2ً

ً:ًالصحافةًلحريةًالعالميًاليومًبمناسبة 041
ًللحقوقًانتصارًالصحافة"ًشمس"ًمركز
ًلهاًوسياج

وكالةًوطنً
ًلألنباء

3/9/2914ًًالجمعةًاإلنترنت

ًللحقوقًانتصارًالصحافة":ًشمس"ًمركز 040
ًلهاًوسياج

3/9/2914ًًالجمعةًاإلنترنتًدنياًالوطن



ًحولًتدريبيةًدورةًيختتم"ًشمس"ًمركز 049
األفرادًمنًلمجموعةًالسلميًبالتجمعًالحق  

22/9/2914ًًاألحدًاألنترنتًدنياًالوطن

ًحولًتدريبيةًدورةًيختتم"ًشمس"ًًمركز 043
ًمنًألفرادًالسلميًالتجمعًفيًالحق

األمنيةًاألجهزة  

وكالةًوطنً
ًلألنباء

22/9/2914ًًاألحدًاإلنترنت

حولًالحقًفيًمركزً"شمس"ًيختتمًدورةً 044
 التجمعًالسلمي

22/9/2914ًًاألحد9ًًصحيفةًاأليام

"شمس"ًيختتمًدورةًتدريبيةًحولًالحقًفيً 045
 التجمعًالسلمي

صحيفةً
ًالقدس

22/9/2914ًًاألحد7ً

046 “ ًمقرراتًحولًورشةًينظمً”شمس

ًحقوقيًمنظورًمنًاإلسالميةًالتربية
 وجندري

22/9/2914ًًاالثنينًاإلنترنتًفينيقًنيوز

مركزً"شمس"ًينظمًورشةًعملًحواريةً 047
حولًمقرراتًالتربيةًاإلسالميةًمنً

 منظورًحقوقًوجندري

صحيفةً
ًالقدس

22/9/2914ًًاالثنين2ً

ًحواريةًعملًورشةًينظم"ًشمس"ًمركز 048
ًمنًاإلسالميةًالتربيةًمقرراتًحول

وجندريًحقوقيًمنظور  

21/9/2914ًًاألحدًاإلنترنتًدنياًالوطن

ًحواريةًعملًورشةًينظم"ًشمس"ًمركز 042
ًمنًاإلسالميةًالتربيةًمقرراتًحول

وجندريًحقوقيًمنظور  

وكالةًوطنً
ًلألنباء

21/9/2914ًًاألحدًاإلنترنت

ندوةًفيًسلفيتًتوصيًبرسمًاستراتيجيةً 051
 وطنيةًقادرةًعلىًتربيةًاحتياجاتًالشباب

صحيفةً
ًالقدس

29/9/2914ًًالسبت7ً

مشاركةًمركزً"شمس"ًينظمًندوةًحولً 050
الطلبةًفيًالشأنًالعامًكشكلًمنًأشكالً

 الديمقراطية

صحيفةً
الحياةً
ًالجديدة

14/9/2914ًًالجمعة9ً

ًفيًالمفتوحةًالقدسًجامعةًمعًبالتعاون 059
 سلفيت
ًمشاركةًحولًندوةًينظم"ًشمس"ًمركز
ًأشكالًمنًكشكلًالعامًالشأنًفيًالطلبة

 الديمقراطية

وكالةًقدسً
ًنتًلألنباء

12/9/2914ًًالخميسًاإلنترنت

ًمشاركةًحولًندوةًينظم"ًشمس"ًمركز 053
العامًالشأنًفيًالطلبة  

12/9/2914ًًالخميسًاإلنترنتًدنياًالوطن

"شمس"ًيعقدًندوةًحولًمشاركةًالطلبةًفيً 054
 الشأنًالعامًكأحدًأشكالًالديمقراطية

صحيفةً
ًالقدس

12/9/2914ًًالخميس2ً

ًفيًالمفتوحةًالقدسًجامعةًمعًبالتعاون 055
 سلفيت

ًوطنًوكالة
ًلألنباء

12/9/2914ًًالخميسًاإلنترنت



ًمشاركةًحولًندوةًينظم"ًشمس"ًمركز
ًأشكالًمنًكشكلًالعامًالشأنًفيًالطلبة

 الديمقراطية

ًلطلبةًتدريبيةًدورةًيختتم"ًشمس"ًمركز 056
ًاإلنسانًحقوقًحولًالشريعةًكليات

 والديمقراطية

وكالةًوطنً
ًلألنباء

4/9/2914ًًالثالثاءًاإلنترنت

ًةلطلبًتدريبيةًدورةًيختتم"ًشمس"ًمركز 057
ًاإلنسانًحقوقًحولًالشريعةًكليات

4/9/2914ًًالثالثاءًاإلنترنتًدنياًالوطن

ًلطلبةًتدريبيةًدورةًيختتمًشمسًمركز 058
ًالشريعةًكليات

وكالةًبالً
ًسوا

4/9/2914ًًالثالثاءًاإلنترنت

ةًلطلبًمركزً"شمس"ًيختتمًدورةًتدريبية 052
ًكلياتًالشريعة

صحيفةً
ًالقدس

4/9/2914ًًالثالثاء12ً

مركزً"شمس"ًيختتمًدورةًتدريبيةًلمعلميً 061
التربيةًاإلسالميةًحولًالديمقراطيةًوحقوقً

ًاإلنسان

صحيفةً
ًالقدس

31/3/2914ًًاألحد6ً

ًيلمعلمًتدريبيةًدورةًيختتم"ًشمس"ًمركز 060
ًالديمقراطيةًحولًاإلسالميةًالتربية

39/3/2914ًًالسبتًاإلنترنتًالوطندنياً

ًلمعلميًتدريبيةًدورةًيختتم'ًشمس'ًمركز 069
ًوقوحقًالديمقراطيةًحولًاإلسالميةًالتربية
ًاإلنسان

39/3/2914ًًالسبتًاإلنترنتًالوسطًاليوم

ًيلمعلمًتدريبيةًدورةًيختتم"ًشمس"ًمركز 063
ًوقوحقًالديمقراطيةًحولًاإلسالميةًالتربية
ًاإلنسان

وطنًوكالةً
ًلألنباء

39/3/2914ًًالسبتًاإلنترنت

اختتامًدورةًلمعلميًالتربيةًاإلسالميةًحولً 064
ً"ًالديمقراطيةًوحقوقًاإلنسان"ً

24/3/2914ًًالجمعة2ًًالقدس

مركزً"شمس"ًيختتمًدورةًتدريبيةًلمعلميً 065
التربيةًاإلسالميةًحولًالديمقراطيةًوحقوقً

ًاإلنسان

صحيفةً
الحياةً
ًالجديدة

24/3/2914ًًالجمعة2ً

ًلحرمًاالحتاللًاقتحامًيدين"ًشمس"ًمركز 066
ًطلبتهاًمنًعددًواعتقالًبيرزيتًجامعة

26/3/2914ًًالثالثاءًاإلنترنتًدنياًالوطن

ًاالحتاللًجيشًاقتحامًيدين"ًشمسً"ًمركز 067
ًمنًعددًواعتقالًبيرزيتًجامعةًلحرم
ًطلبتها

صحيفةً
ًالحدث

26/3/2914ًًالثالثاءًاإلنترنت

ًفلسطينًلدىًاإلكوادورًجمهوريةًسفير 068
ًتجربتهًعلىًويطلع"ًشمس"ًمركزًيزور

21/3/2914ًًالخميسًًاإلنترنتًدنياًالوطن

سفيرًاألكوادورًيزورًمركزً"شمس"ً 062
ًويتطلعًعلىًتجربته

صحيفةً
ًالقدس

29/3/2914ًًاألربعاء9ً



"ًشمس"ًمركزًيزورًاإلكوادورًسفير 071
ًتجربتهًعلىًويطلع

دوتًالقدسً
ًكوم

14/3/2914ًًالثالثاءًاإلنترنت

إدانةًرسميةًوفصائليةًوحقوقيةًلقمعً 070
حماسًالمواطنينًفيًغزةًومطالباتً

ًبمحاسبةًالمعتدين
ًمركزً"ًشمس"

صحيفةً
الحياةً
ًالجديدة

17/3/2914ًًاألحد4ً

إداناتًواسعةًلقمعً"ًحماس"ًالوحشيً 079
ًللمواطنينًفيًقطاعًغزة
ًوأدانًمركزًشمسً....

17/3/2914ًًاألحد6ًًصحيفةًاأليام

ًاألمنيةًاألجهزةًقمعًيدين"ًشمس"ًمركز 073
ًللمواطنينًغزةًفي

16/3/2914ًًالسبتًاإلنترنتًدنياًالوطن

ًاألمنيةًاألجهزةًقمعًيدين"ًشمس"ًمركز 074
ًللمواطنينًغزةًفي

16/3/2914ًًالسبتًاإلنترنتًوكالةًوفا

ًاألمنيةًاألجهزةًقمعًيدين"ًشمسً"ًمركز 075
ًللمواطنينًغزةًفي

وكالةًوطنً
ًلألنباء

16/3/2914ًًالسبتًاإلنترنت

يدعوًإلىًمواءمةًالتشريعاتًمعًإلتزاماتً 076
ًفلسطينًالدوليةً

مركزً"شمس"ًيدينًاالنتهاكاتًاإلسرائيليةً
ًبحقًالنساءًالفلسطينيات

صحيفةً
ًالقدس

19/3/2914ًًاألحد2ً

ًمواءمةًلضرورةًيدعو"ًشمس"ًمركز 077
ًفلسطينًالتزاماتًمعًالوطنيةًالتشريعات

 الدولية
 

 

4/3/2914ًًالسبتًاإلنترنتًدنياًالوطن

ًفيًيومًالمرأةًالعالميً 078
مطالباتًبتطبيقًالقوانينًوالقراراتً

األمميةًالمتعلقةًبحمايةًالنساءًوتمكينهنً
واجتماعيا ً واقتصادياً  ًسياسياً 

ًمركزًشمسً....

2/3/2914ًًالجمعة9ًًصحيفةًاأليام

ًمركز:ًللمرأةًالعالميًاليومًبمناسبة 072
ًمواءمةًضرورةًإلىًيدعو"ًشمس"

ًنفلسطيًالتزاماتًمعًالوطنيةًالتشريعات
ًالدولية

وكالةًوطنً
ًلألنباء

2/3/2914ًًالجمعة اإلنترنت

ًمنًلعددًتدريبيةًدورةًيختتم"ًشمس" 081
ًالشرطةًضباط

صحيفةً
ًالقدس

6/3/2914ًًاألربعاء5ً

ًمنًلعددًتدريبيةًدورةًيختتمًشمسًمركز 080
الشرطةًضباط  

9/3/2914ًًالثالثاءًاإلنترنتًدنياًالوطن



ًلعددًتدريبيةًدورةًيختتم"ًشمس"ًمركز 089
ًالشرطةًضباطًمن

وكالةًوطنً
ًلألنباء

9/3/2914ًًالثالثاءًاإلنترنت

ًلعددًتدريبيةًدورةًيختتم"ًشمس"ًمركز 083
ًالشرطةًضباطًمن

وكالةًقدسً
ًلالنباءنتً

9/3/2914ًًالثالثاءًاإلنترنت

رامًهللا:ًاختتامًدورةًحولًآلياتًالتعاملً 084
ًمعًالشكاوىًالمقدمةًمنًالنساء

9/3/2914ًًالثالثاء2ًًصحيفةًاأليام

ًلضباطًتدريبيةًدورةًيفتتح"ًًشمس"ًمركز 085
الشرطةًمن  

23/2/2914ًًلسبتاًاإلنترنتًدنياًالوطن

ًنظمهاًمركزًشمس 086
هللا:ًافتتاحًورشةًتدريبيةًلضبطًرامً

ًالشرطةًوالمؤسسةًاألمنية

صحيفةً
الحياةً
ًالجديدة

22/2/2914ًًالجمعة19ً

رامًهللا:ًافتتاحًدورةًتحليلًالشكاوىً 087
ًالواردةًمنًمنظورًالنوعًاالجتماعي

22/2/2914ًًالجمعة9ًًصحيفةًاأليام

"شمس"ًيفتتحًيفتتحًدورةًآلياتًالتعاملًمعً 088
ًالمقدمةًمنًالنساءالشكاوىً

صحيفةً
ًالقدس

22/2/2914ًًالجمعة7ً

ًوالشرطةًكنداًوممثلًالعدلًوزيرًبحضور 082
ًالفلسطينية

ًباطلضًتدريبيةًدورةًيفتتح"ًًشمس"ًمركز
ًمعًالتعاملًآلياتًتعزيزًحولًالشرطةًمن

ًواالستجابةًالنساء،ًمنًالمقدمةًالشكاوى
ًاالجتماعيًللنوع

وكالةًقدسً
ًنتًلألنباء

21/2/2914ًًالخميسًاإلنترنت

ًتدريبيةًدورةًيفتتح"ًًشمسً"ًمركز 021
ًآلياتًتعزيزًحولًالشرطةًمنًلضباط
ًالنساء،ًمنًالمقدمةًالشكاوىًمعًالتعامل

ًاالجتماعيًللنوعًواالستجابة

راديوًنساءً
ًأفًأم

21/2/2914ًًالخميسًاإلنترنت

ًيفًالشرطةًلضباطًتدريبيةًدورةًافتتاح 020
ًهللاًرام

وكالةًخبرً
ًالفلسطينية

21/2/2914ًًالخميسًاإلنترنت

ًاطلضبًتدريبيةًدورةًيفتتحًشمسًمركز 029
ًالشرطة

21/2/2914ًًالخميسًاإلنترنتًوكالةًمعا ً

ًشبكةًتأسيس"ًشمس"ًمركزًمنًبمبادرة 023
ًأجلًمنًالقاعديةًالنسائيةًالمؤسساتًمن

ًللعدالةًالنساءًوصولًتعزيز

راديوًنساءًً
ًأفًأم

17/2/2914ًًاألحدًاإلنترنت

ًشمس""ًمركزًمنًبمبادرة 024
ًالنسائيةًالمؤسساتًمنًشبكةًتأسيس
ًالنساءًوصولًتعزيزًأجلًمنًالقاعدية
ًللعدالة

وكالةًوطنً
ًلألنباء

17/2/2914ًًاألحدًاإلنترنت



لقاءًيبحثًتأسيسًشبكةًمؤسساتًنسائيةً 025
ًمنًاجلًتعزيزًالوصولًللعدالة

صحيفةً
ًالحياة

19/2/2914ًًالجمعة9ً

تأسيسًشبكةًمنًالمؤسسساتًالنسائيةً 026
ًالقاعديةًلتعزيزًوصولًالنساءًللعدالة

19/2/2914ًًالجمعة9ًًصحيفةًاأليام

"شمس"ًيبادرًلتأسيسًشبكةًمنً 027
المؤسساتًالنسائيةًلتعزيزًوصولًالمرأةً

ًللعدالة

صحيفةً
ًالقدس

19/2/2914ًًالجمعة17ً

ًحولًعملًورشةًينظم"ًشمس"ًًمركز 028
ًيفًالشريعةًكليةًلطلبةًالدينيةًالحريات
ًالنجاحًجامعة

الجديدً
ًالفلسطيني

2/2/2914ًًالجمعةًاإلنترنت

ًحولًعملًورشةًينظم"ًشمس"ًمركز 022
ًالشريعةًكليةًلطلبةًالدينيةًالحريات
ًبالنجاح

ً

7/2/2914ًًالخميسًاإلنترنتًدنياًالوطن

ًحولًعملًورشةًينظم"ًشمس"ًًمركز 911
ًفيًالشريعةًكليةًلطلبةًالدينيةًالحريات
النجاحًجامعة  

وكالةًوطنً
ًلألنباء

7/2/2914ًًالخميسًاإلنترنت

"ًشمس"ًينظمًورشةًعملًحولًالحرياتً 910
ًالدينيةًلطلبةًالشريعةًفيًجامعةًالنجاح

6/2/2914ًًاألربعاء9ًًالقدس

ًالحرياتًحولًعملًورشةًينظم"ًشمس 919
ًالنجاحًجامعةًفيًالشريعةًلطلبةًالدينية

موقعًصحيفةً
ًالقدسً

9/2/2914ًًالثالثاءًاإلنترنت

ًتواصلًردودًالفعلًالمنددة 913
ًداخليةًغزةًتعلنًعنًكشفًالمتهمين

صحيفةً
ًالقدس

6/1/2914ًًاألحد12ً

تواصلًإدانةًاالعتداءًعلىًمقرً"الهيئة"ً 914
ًفيًغزةًوتحميلًحماسًالمسؤولية
ًمركزً"شمس"ًعملًمدانًوخطير

صحيفةً
الحياةً
ًالجديدة

6/1/2914ًًاألحد9ً

ًهيئةًمقرًعلىًاالعتداء:ًشمسًمركز 915
ًمدانًعملًغزةًفيًوالتلفزيونًاإلذاعة
ًوخطير

9/1/2914ًًالسبتًاإلنترنتًوكالةًوفا

ًمقرًعلىًاالعتداءًيدين"ًشمس"ًمركز 916
غزةًفيًوالتلفزيونًاإلذاعةًهيئة  

9/1/2914ًًالسبتًاإلنترنتًدنياًالوطن

ًآلياتًحولًلقاءًينظم"ًشمس"ًًمركز 917
ًللعدالةًالوصولًمنًالنساءًتمكين

شبكةًرايةً
ًاإلعالمية

3/1/2914ًًالخميسًاإلنترنت

ًآلياتًحولًلقاءًينظم"ًشمس"ًًمركز 918
ًللعدالةًالوصولًمنًالنساءًتمكين

3/1/2914ًًالخميسًاإلنترنتًوكالةًسوا

ًآلياتًحولًلقاءًينظم"ًشمس"ًًمركز 912
للعدالةًالوصولًمنًالنساءًتمكين  

3/1/2914ًًالخميسًاإلنترنتًدنياًالوطن



"ًشمس"ًينظمًلقاءًحولًآلياتًتمكينً 901
ًالنساءًمنًالوصولًللعدالة

2/1/2914ًًاألربعاء7ًًالقدس

 

 

 9102جدول البيانات الصحفية 

 

باإلنجليزيالرابط  الرابط بالعربي التاريخ عنوان البيان باإلنجليزي عنوان البيان بالعربي  

ًحاالتًازديادًظلًفي
المجتمعيًوالعنفًالقتل  

 
ًيدعو"ًشمس"ًمركز
ًوطنيةًخطةًلبلورة

ًًالسلمًمهدداتًلمواجهة
ًاألراضيًفيًاألهلي

 الفلسطينيةً

 14/12/2019 http://www.sha
ms-
pal.org/?p=3088ً 

 

ًفي"ًشمس"ًًمركز
ًالعالميًاإلعالنًذكرى
ًيدعو:ًًاإلنسانًلحقوق

ًدوليةًحمايةًتوفيرًإلى
الفلسطينيًللشعب  

A statement for 
immediate release 
Issued by the Human 
Rights and Democracy 
Media Center “SHAMS” 
On the occasion of the 
anniversary of Universal 
Declaration on Human 
Rights & World Day for 
Human Rights Defenders 

10/12/2019 http://www.sha
ms-
pal.org/?p=3085ً 

http://www.sham
s-
pal.org/eng/?p=2
244ً 

ًيطالب"ًًشمس"ًًًمركز
ًوفاةًحولًتحقيقًبفتح

ًمستشفىًفيًموقوف
الحكوميًأريحا  

“SHAMS” Center calls for 
opening up investigation 
about the death of a 
detainee in Jericho 
Governmental Hospital 

4/12/2019 http://www.sha
ms-
pal.org/?p=3081ً 

http://www.sham
s-
pal.org/?p=3081ً 
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الفوريًللنشرًبيان  
 

ًإعالمًمركزًعنًصادر
ًاإلنسانًحقوق

شمس"ًوالديمقراطية " 
 

ًيطالبً”شمس“ًمركز
ًحولًأمميًتحقيقًبفتح

ًساميًاألسيرًاستشهاد
ًسجونًفيًدياكًأبو

 االحتالل

“SHAMS” Center calls for 
opening a UN inquiry 
about the martyrdom of 
the detainee Sami Abu 
Dyak in occupation 
prisons 

26/11/2019 http://www.sha
ms-
pal.org/?p=3077ً 

http://www.sham
s-
pal.org/eng/?p=2
235ً 

الفوريًللنشرًبيان  
 

ًإعالمًمركزًعنًصادر
ًاإلنسانًحقوق

شمس"ًوالديمقراطية " 
 

ًالعالميًاليومًبمناسبة
 للتسامح

" ًوالعدالةًالمصالحة

ًركيزتيًاالنتقالية
الفلسطينيًالتسامح " 

A statement for 
immediate release 
Issued by the Human 
Rights and Democracy 
Media Center “SHAMS” 
On the occasion of the 
International Day for 
Tolerance 
“Reconciliation and 
Transitional Justice are 
the twin pillars of 
Palestinian tolerance” 

16/11/2019 http://www.sha
ms-
pal.org/?p=3069ً 

http://www.sham
s-
pal.org/eng/?p=2
231ً 

ًسنًتحديدً”شمس“ًمركز
ًحساباتًوفتحً،ًالزواج

ًلألبناءًمصرفية
ًفيًخطوةًالقاصرين

الصحيحًاالتجاه  

“SHAMS” Center: setting 
the age for marriage and 
opening banks accounts 
for minor children 
represents a step in the 
right direction 

4/11/2019 http://www.sha
ms-
pal.org/?p=3063ً 

http://www.sham
s-
pal.org/eng/?p=2
225ً 

ًالفوريًللنشرًبيان
ًإعالمًمركزًعنًصادر
ًاإلنسانًحقوق

شمس"ًوالديمقراطية "  
ًعشراتًحجبًحول

اإلعالميةًالمواقع   
ًخاصرةًفيًطعنة  "

اإلعالميةًالحريات " 

 22/10/2019 http://www.sha
ms-
pal.org/?p=3057ً 
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الفوريًللنشرًبيان  
 

ًإعالمًمركزًعنًصادر
ًاإلنسانًحقوق

شمس"ًوالديمقراطية " 
 

ًالدوليًاليومًبمناسبة
الفقرًعلىًللقضاء  

 
ًأجسادًعلىًينامًالعالم "

 " الفقراء

A statement for 
immediate release 
 Issued by Human Rights 
and Democracy Media 
Center “SHAMS” 
 On the occasion of 
International Day for the 
Eradication of Poverty 
“The world is sleeping on 
the bodies of the poor” 

17/10/2019 http://www.sha
ms-
pal.org/?p=3054ً 

http://www.sham
s-
pal.org/eng/?p=2
217ً 

الفوريًللنشرًبيان   
ًإعالمًمركزًعنًصادر
ًاإلنسانًحقوق

شمس"ًوالديمقراطية " 
ًالعالميًاليومًبمناسبة

اإلعدامًعقوبةًلمناهضة  
ًضحاياًاألطفال "

لإلعدامًمخفيين " 

A statement for 
immediate release 
Issued by Human Rights 
and Democracy Media 
Center “SHAMS” 
On the occasion of World 
Day against the Death 
Penalty 
 “Children are invisible 
victims of the death 
penalty” 

10/10/2019 http://www.sha
ms-
pal.org/?p=3047ً 

http://www.sham
s-
pal.org/eng/?p=2
214ً 

ًبمناسبة"ًشمس"ًمركز
ًللديمقراطيةًالدوليًاليوم
باالنتخاباتًيبدأًالحل:ً  

 15/9/2019 http://www.sha
ms-
pal.org/?p=3033ً 

 

ًيحمل"ًًًشمس"ًًمركز
ًمسؤوليةًاالحتالل
ًالمريضًاألسيرًاستشهاد

ًويطالبًًالسائح،ًبسام
ًاالحتاللًسجونًبفتح
ًالحقوقيةًالمنظماتًأمام

 الدولية

 9/9/2019 http://www.sha
ms-
pal.org/?p=3027ً 
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الفوريًللنشرًبيان   
ًإعالمًمركزًعنًصادر
ًاإلنسانًحقوق

شمس"ًوالديمقراطية "  
ًإسراء"ًشمس"ًمركز
ًجديدةًضحيةًغريب
ًالقاتلةًالذكوريةًللثقافة
 للنساء

 1/9/2019 http://www.sha
ms-
pal.org/?p=2934ً 

 

ًهدم"ًشمس"ًمركز
ًفيًالفلسطينيينًمنازل
ً،ًحربًجريمةًالقدس

ًوجريمةًعرقيًوتطهير
اإلنسانيةًضد  

“SHAMS” Center: 
demolition of houses of 
the Palestinians in 
Jerusalem is a war crime, 
ethnic cleaning and a 
crime against humanity 

23/7/2019 http://www.sha
ms-
pal.org/?p=2910ً 

http://www.sham
s-
pal.org/eng/?p=2
101ً 

ًالفوريًللنشرًبيان
ًإعالمًمركزًعنًصادر
ًاإلنسانًحقوق

ً”شمس“ًوالديمقراطية
ًمحكمةًإصدارًحول
ًباإلعدامًحكما ًًغزةًبداية
مواطنًعلى  

A statement for 
immediate release Issued 
by Human Rights and 
Democracy Media Center 
“SHAMS” About the 
imposition of death 
penalty against a citizen 
by the Gaza Court of First 
Instance 

10/7/2019 http://www.sha
ms-
pal.org/?p=2907ً 

http://www.sham
s-
pal.org/eng/?p=2
097ً 

ًالفوريًللنشرًبيان
عنًصادر  

 
ًحقوقًإعالمًمركز 

ًوالديمقراطيةًاإلنسان

شمس“ ” 

 
ًالعالميًاليومًبمناسبة

ًوغيرهًالتعذيبًلمناهضة
ًأوًالمعاملةًضروبًمن

ًأوًالقاسيةًالعقوبة
المهينةًأوًالالأنسانية   

 

A statement for 
immediate release issued 
by 
 
Human Right and 
Democracy Media Center 
“SHAMS” 
 
On the occasion of 
International Day against 
Torture and other cruel 
degrading and inhuman 
treatment 

26/6/2019 http://www.sha
ms-
pal.org/?p=2890ً 

http://www.sham
s-
pal.org/eng/?p=2
083ً 
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ًُمجّرمًتشريعيًإطارًنحو
 للتعذيب

 
Towards achieving a 
legislative framework 
that criminalizes torture 

ًالعالميًاليومًبمناسبة
ًمركز:ًالصحافةًلحرية

ًالصحافة"ًشمس"
ًوسياجًللحقوقًانتصار

 لها

On the occasion of World 
Press Freedom Day: 
“SHAMS” Center Press is 
a triumph of rights and a 
shield for it 

3/5/2019 http://www.sha
ms-
pal.org/?p=2653ً 

  
http://www.sham
s-
pal.org/eng/?p=1
892ً 

ًيطالبً”شمس“ًمركز
ًمقتلًحولًتحقيقًبفتح

ًمحافظةًمنًمواطن
 قلقيلية

SHAMS” Center calls for 
investigation calls for 
investigation regarding 
the murder of a citizen 
from Qalqilya 
Governorate 

17/4/2019 http://www.sha
ms-
pal.org/?p=2642ً 

http://www.sham
s-
pal.org/eng/?p=1
888ً 

ًيدينً”شمس“ًمركز
ًاالحتاللًجيشًاقتحام
ًبيرزيت،ًجامعةًلحرم

طلبتهاًمنًعددًواعتقال  

SHAMS Center condemns 
the occupation army 
breaking into Birzeit 
university campus and 
arresting a number of 
students 

26/3/2914  http://www.sha
ms-
pal.org/?p=2630 

http://www.sham
s-
pal.org/eng/?p=1
878ً 

ًقمعًيدينً"ًشمس"ًمركز
ًغزةًفيًاألمنيةًاألجهزة

 للمواطنين

SHAMS” Center 
condemns suppressing 
citizens in Gaza by 
security apparatuses 
 

16/3/2019 http://www.sha
ms-
pal.org/?p=2625 
 

http://www.sham
s-
pal.org/eng/?p=1
874 
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ًآذارًمنًالثامنًبمناسبة
ًإلىًيدعوًشمسًمركز

ًمواءمةًضرورة
ًمعًالوطنيةًالتشريعات
الدوليةًفلسطينًالتزامات  

 
on the occasion of March 
8th SHAMS Center calls 
for harmonizing 
Palestinian national 
legislation with its 
international obligations 

 
8/3/2019 

http://www.sha
ms-
pal.org/?p=2620 
 

http://www.sham
s-
pal.org/eng/?p=1
868 
 

 
ًالفوريًللنشرًبيان

ًإعالمًمركزًعنًصادر
ًاإلنسانًحقوق

"شمس"ًوالديمقراطية  
ًمحكمةًإصدارًحول
ًباإلعدامًالبلحًديرًبداية
مواطنًعلى  
ًفيًباإلعدامًحكمًثاني
أسبوعًمنًأقل  

 
A statement for 
immediate release 
Issued by Human Rights 
and Democracy Media 
Center “SHAMS” 
Concerning the 
imposition of death 
sentence against a citizen 
by Deir Al Balah Court of 
First Instance 
 
The second death 
sentence within a week 

9/2/2914  

 األحد

http://www.sha
ms-
pal.org/?p=2584 

 

 
http://www.sham
s-
pal.org/eng/?p=1
858 

 

ً
ًالفوريًللنشرًبيان
ًإعالمًمركزًعنًصادر

ًاإلنسانًحقوق
ً"ًشمس"ًوالديمقراطية

ًمحكمةًإصدارًحول
ًالحكمًًخانيونسًبداية

ًمواطنًعلىًًباإلعدام
ً

A statement for 
immediate release 
Issued by Human Rights 
and Democracy Media 
Center SHAMS 
Concerning the 
imposition of death 
sentence against a citizen 
by Khan Younis Court of 
First Instance 

29/1/2019 
ًالثالثاء

http://www.sha
ms-
pal.org/?p=2579ً 

http://www.sham
s-
pal.org/eng/?p=1
854ً 
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ًمركزًعنًصادرًبيان

ًاالعتداءًحول"ًشمس"
ًاإلذاعةًهيئةًمقرًعلى

 غزةًفيًوالتلفزيون
ًاالعتداء"ًشمس"ًمركز
ًاإلذاعةًهيئةًمقرًعلى

ًلعمًغزةًفيًوالتلفزيون
 وجريمةًمدان

 
 

5/1/2019 
ًالسبت

http://www.sha
ms-
pal.org/?p=2490ً 
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