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والحديث عن   حول لقاء الرئيس أبو مازن مع وزير حرب االحتالل ، قناة رؤيا  .1
  "التسهيالت" مقارنة مع الحقوق 

 29/12/2021 األربعاء 

تقرير مركز "شمس" الخاص بالرقابة على المرحلة األولى من  حول  راديو البلد  .2
 االنتخابات المحلية

 28/12/2021 الثالثاء 

في تمرير مقترح أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، حول فشل دولة االحتالل   قناة فلسطين اليوم  .3
األممي إللغاء ميزانية لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق اإلنسان 

للتحقيق بانتهاكات إسرائيل في األراضي المحتلة، بعد عدوان أيار على قطاع  
 غزة

 24/12/2021 السبت

 24/12/2021 السبت حول استشهاد المواطنة غدير أنيس مسالمة على مفترق سنجل  إذاعة ظهران  .4
 24/12/2021 الجمعة مفترق سنجل حول قيام مستوطن بدهس المواطنة غدير أنيس مسالمة على  قناة فلسطين اليوم  .5
حول إصدار جيش االحتالل تعليمات لجنوده إلطالق النار على راشقي  إذاعة األقصى   .6

 الحجارة 
 21/12/2021 الثالثاء 

حول الهدف من تقديم المباحثات االقتصادية بين السلطة والواليات على  قناة روسيا اليوم  .7
 المسار السياسي  

 21/12/2021 الثالثاء 

 19/12/2021 األحد حول سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها قوات االحتالل بحق شعبنا قناة رؤيا  .8
 16/12/2021 الخميس االحتالل حول مشروع قانون معاقبة األسرى بسجون  قناة رؤيا  .9

حول أسباب إغالق الشرطة اإلسرائيلية لملفات الشكاوى المقدمة من   قناة المملكة  .10
 المواطنين الفلسطينيين على المستوطنين 

 15/12/2021 األربعاء 

 15/12/2021 األربعاء  حول استمرار اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين  قناة فلسطين اليوم  .11
 15/12/2021 األربعاء  حول سياسات الحكومة تجاه ذوي االحتياجات الخاصة  F.Mإذاعة نساء   .12
 14/12/2021 الثالثاء  يحول مخرجات مؤتمر السلم األهل  فضائية معا    .13
 12/12/2021 األحد في ذكرى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان راديو ظهران  .14
الحغحححححححد    .15 صححححححححححححححححيحفحححححححة 

 العربي
 12/12/2021 األحد فوز قوائم المستقلة في االنتخابات المحلية المرحة األولى حول 

 12/12/2021 األحد حول نتائج االنتخابات المحلية في المرحلة األولى  تلفزيون الفجر  .16
 12/12/2021 األحد حول نتائج االنتخابات المحلية في المرحلة األولى  قناة الكوفية  .17
 12/12/2021 األحد نتائج االنتخابات المحلية في المرحلة األولى حول  راديو أجيال  .18



 11/12/2021 السبت حول مجريات العملية االنتخابية لالنتخابات المحلية   تلفزيون الفجر  .19
 11/12/2021 السبت حول بدء المرحلة األولى من االنتخابات المحلية  تلفزيون فلسطين  .20
 2021/ 8/12 األربعاء  حول آليات تعزيز مشاركة المواطنين/ات في االنتخابات   F.M 24إذاعة   .21
صحححححححححححيفة صححححححححححوت   .22

 النساء
 2021/ 1/12 السبت حول تعزيز مشاركة النساء في االنتخابات المحلية

 30/11/2021 الثالثاء حول مفهوم اإلقامة الجبرية F.M 24إذاعة   .23

 29/11/2021 االثنين التشريعات الفلسطينيةحول حقوق المرأة في  تلفزيون وطن  .24
 29/11/2021 االثنين حول اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إذاعة األقصى  .25
 29/11/2021 االثنين حول اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني قناة فلسطين اليوم  .26
 16/11/2021 الثالثاء  حول مهددات السلم األهلي راديو أجيال  .27
الحححقحححححححد     .28 تحححلحححفحححزيحححون 

 التعليمي
حول مالحظات مؤسحسحات المجتمع المدني على قانون الهيتات المحلية  

 2005( لسنة 10رقم )
 16/11/2021 الثالثاء 

الحححقحححححححد     .29 تحححلحححفحححزيحححون 
 التعليمي

( 10حول المخاطر المحتملة للفسحححححححححححححاد في قانون الهيتات المحلية رقم )
   2005لسنة 

 15/11/2021 االثنين 

 15/11/2021 االثنين  حول يوم االستقالل الفلسطيني قناة رؤيا  .30
 13/11/2021 السبت حول لم الشمل استنادا  لقانون حقوق اإلنسان تلفزيون فلسطين  .31

 11/11/2021 الخميس المشاركة السياسية للمرأة والشبابحول تعزيز  تلفزيون وطن  .32
العححححامححححة   قناة فلسطين اليوم  .33 النيححححابححححة  قبححححل  المحححححامي مهنححححد كراجححححة من  التحقيق مع  حول 

 الفلسطينية

 10/11/2021 األربعاء 

 2021/ 7/11 األحد حوا استشهاد الطفل محمد دعدو  راديو ظهران  .34
وإتالف ومؤسححححسححححة حقوقية فلسححححطينية وعربية شححححبكة  252حول إصححححدار   قناة األقصى  .35

بيانا  تدين قرار وزير حرب االحتالل اعتبار سحححححححت مؤسحححححححسحححححححات حقوقية 
 فلسطينية كيانات )إرهابية(

 27/10/2021 األربعاء 

حول مشحححححححححاركة الشحححححححححباب كمرشححححححححححين في القوائم االنتخابية ، لالنتخاب  راديو أجيال   .36
 المحلية للمرحلة األولى 

 26/10/2021 الثالثاء 

 25/10/2021 االثنين   حول أوضاع األسرى المضربين عن الطعام سجون االحتالل قناة فلسطين اليوم   .37
 25/10/2021 االثنين   حول قيام بلدية االحتالل في القد  المحتلة بتجريف المقبرة اليوسفية  قناة رؤيا  .38
حول انعكا  قرار حكومة االحتالل اعتبار سححححححححت مؤسححححححححسححححححححات حقوقية  راديو البلد   .39

 فلسطينية على أنها كيانات)إرهابية(،على الفتات المستهدفة والمهمشة 
 25/10/2021 االثنين  



حول سبل وأدوات المجتمع المدني لمواجهة قرار دولة االحتالل باعتبار  قناة المملكة  .40
 كيانات )إرهابية(ست مؤسسات أهلية فلسطينية 

 24/10/2021 األحد

حول إصدار دولة االحتالل قرارا  باعتبار ست مؤسسات أهلية فلسطينية  راديو أجيال   .41
 كيانات)إرهابية(

 23/10/2021 السبت

 23/10/2021 السبت حول استهداف قوات االحتالل لألطفال الفلسطينيين  قناة الحرة  .42
 12/10/2021 الثالثاء  تنفيذ عقوبة اإلعدام في األراضي الفلسطينيةحول استمرار  تلفزيون وطن  .43
 11/10/2021 االثنين  حول اليوم العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام  راديو أجيال  .44
 11/10/2021 االثنين  حول واقع عقوبة اإلعدام في فلسطين واآليات اإللغاء الكلي لها  راديو علم   .45
العنف   F.Mراديو نساء    .46 من  حول  المدنيين  على  وانعكاسه  كشمير  إقليم  في  المتصاعد 

 منظور القانون الدولي 
 10/10/2021 األحد

حول قيام قوات االحتالل بمصادرة المزيد من األراضي في محيط مطار  قناة روسيا اليوم  .47
 القد 

 2021/ 9/10 السبت

 2021/ 3/10 األحد المعاد اعتقالهمحول إجراءات االحتالل التعسفية بحق األسرى الستة  قناة رؤيا  .48
 2021/ 30/9 الخميس حول تحديد موعد إلجراء االنتخابات المحلية تلفزيون وطن  .49
 2021/ 29/9 األربعاء  حول دور المؤسسة األمنية في تعزيز السلم األهلي قناة معا    .50
( مؤسسة وشبكة وائتالف بيان بشان 199حول إصدار مركز شمس و ) تلفزيون وطن  .51

 األسرى الستة المعاد اعتقالهم في سجن جلبوع 
 2021/ 21/9 الثالثاء 

 2021/ 13/9 االثنين  حول استهداف األطفال من قبل قوات االحتالل قناة المملكة  .52
حول إغالق قوات االحتالل المعابر بمناسبة األعياد اليهودية وأثر ذلك   قناة رؤيا   .53

 للفلسطينيينعلى الحق في الحركة والتنقل 
 7/9/2021 الثالثاء 

 2021/ 30/8 االثنين  حول األسرى األطفال في سجون االحتالل قناة فلسطين اليوم  .54
 2021/ 29/8 األحد حول استمرار دولة االحتالل احتجاز جثامين الشهداء  قناة رؤيا  .55
 2021/ 25/8 األربعاء  V.I.Pحول قيام شركات التامين بإلغاء خدمة  راديو علم  .56
 2021/ 23/8 االثنين  حول اليوم العالمي إللغاء العبودية  F.Mراديو نساء    .57
58.  RT 2021/ 19/8 الخميس حول االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطيني  التركية 
 2021/ 19/8 الخميس للتضامن مع ضحايا اإلرهابحول اليوم العالمي  الفضائية السورية  .59
 2021/ 18/8 األربعاء  حول جدوى التعديل الوزاري  روسيا اليوم  .60
 2021/ 17/8 الثالثاء  حول هدم البيوت في القد  من قبل دولة االحتالل قناة رؤيا  .61



حول الهحدف من االجتمحاع بين مؤسححححححححححححححسحححححححححححححححات المجتمع المحدني ووزارة  تلفزيون فلسطين  .62
 الداخلية وقادة األجهزة 

 2021/ 16/8 االثنين 

 2021/ 15/8 األحد حول الجدوى من التعديل الوزاري  قناة رؤيا  .63
 2021/ 11/8 األربعاء   حول اليوم العالمي للشباب تلفزيون فلسطين  .64
 2021/ 10/8 الثالثاء  البيوت التي تنفذها دولة االحتاللحول عمليات هدم  F.Mراديو نساء    .65
من مدونة السحححلول الخاصحححة بالموظفين    22حول القيمة القانونية المادة  تلفزيون وطن  .66

 الخاصة بحرية الرأي والتعبير
 9/8/2021 االثنين 

من مدونة   22حول موقف مؤسححححسححححات حقوق اإلنسححححان من إلغاء المادة   تلفزيون وطن  .67
 السلول الخاصة بالموظفين الخاصة بحرية الرأي والتعبير

 1/8/2021 األحد

من مدونة السحححححلول   22الحكومة إللغاء المادة حول األسحححححباب التي دفعت   راديو أجيال  .68
 الخاصة بالموظفين الخاصة بحرية الرأي والتعبير

 2021/ 29/7 الخميس

 2021/ 29/7 الخميس حول العدالة االجتماعية في فلسطين  F.Mراديو نساء    .69
 2021/ 29/7 الخميس حول إضراب بعض األسرى في سجون االحتالل عن الطعام الفضائية السورية  .70
من محدونحة السححححححححححححححلول الخحاصححححححححححححححة    22حول هحدف الحكومحة إلغحاء المحادة  وكالة وطن لإلنباء  .71

 بالموظفين الخاصة بحرية الرأي والتعبير
 2021/ 29/7 الخميس

من مدونة السححححححلول   22حول اآلثار المترتبة على إلغاء الحكومة للمادة  راديو سوا  .72
 الخاصة بالموظفين الخاصة بحرية الرأي والتعبير

 2021/ 29/7 الخميس

العحححدوان على   قناة فلسطين اليوم  .73 حول تقرير منظمحححة هيون راتس ووتش الخحححاص بتوثيق 
 قطاع غزة

 2021/ 28/7 األربعاء 

حول دور المنظمحححات الحقوقيحححة الحححدوليحححة الحكوميحححة وغير الحكوميحححة في  قناة المملكة  .74
 وقف االعتقال اإلداري ضد الفلسطينيين

 2021/ 26/7 االثنين 

 2021/ 26/7 االثنين  حول إضراب األسرى اإلداريين عن الطعام T.Vقناة بر    .75
 2021/ 26/7 االثنين  اإلداري حول مدى قانونية االعتقال  قناة العالم  .76
 2021/ 24/7 السبت حول استهداف قوات االحتالل للمسيرات السلمية تلفزيون الكويت  .77
 2021/ 22/7 الخميس حول استشهاد المواطن عبد التميمي في مركز تحقيق المسكوبية قناة فلسطين اليوم  .78
 8/7/2021 الخميس قوات االحتاللحول اعتقال الناشط الحقوقي فريد األطرش من قبل  راديو راية   .79

 6/7/2021 االثنين  حول واقع الحريات في األراضي الفلسطينية المحتلة راديو علم  .80

 4/7/2021 األحد حول حالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة راديو األقصى  .81

 1/7/2021 الخميس مقتل الناشط السياسي نزار بناتحول تداعيات  قناة فلسطين اليوم  .82



 2021/ 29/6 الثالثاء  حول مطالبة ذوي نزار بنات تشكيل لجنة تحقيق دولية  راديو البلد   .83
 2021/ 29/6 الثالثاء  حول فاعلية لجنة االنتخابات المركزية تلفزيون وطن  .84
 2021/ 28/6 االثنين  حول اليوم العالمي لمناهضة التعذيب تلفزيون وطن  .85
 2021/ 28/6 االثنين  االعتداء على المحتجين على مقتل الناشط السياسي نزار بناتحول  راديو البرج  .86
حول تقرير منظمحة العفو الحدوليحة الحذي يتنحاول انتهحاكحات دولحة االحتالل  راديو أجيال  .87

 بحق المواطنين الفلسطينيين في الداخل
 2021/ 26/6 السبت

 2021/ 25/6 الجمعة االحتاللية بحق أهالي قرية بيتاحول اإلجراءات  اإلخبارية السورية  .88
صححححححححيفة فلسحححححححطين   .89

 اليوم
 2021/ 25/6 الجمعة حول المطلوب لمواجهة االعتداءات على الحريات العامة

 2021/ 25/6 الجمعة حول مقتل الناشط السياسي نزار بنات التركية RTقناة   .90
 2021/ 24/6 الخميس السياسي نزار بناتمقتل الناشط حول تداعيات  قناة فلسطين اليوم  .91
 2021/ 24/6 الخميس حول مقتل الناشط السياسي نزار بنات قناة المملكة  .92
 2021/ 20/6 األحد حول ظروف اعتقال األطفال الفلسطينيين في سجون االحتالل راديو ظهران  .93
الطبية اسححححححححتنادا  حول مسححححححححؤولية دولة االحتالل في توفير المسححححححححتلزمات  تلفزيون الكويت  .94

 التفاقية جنيف الرابعة
 2021/ 19/6 السبت

 2021/ 16/6 األربعاء  حول منح جائزة لمركز "شمس" F.Mراديو نساء    .95
 2021/ 16/6 األربعاء  حول منح جائزة لمركز "شمس" راديو راية   .96
 2021/ 16/6 األربعاء  حول إغالق لجان العمل الصحي من قبل جيش االحتالل تلفزيون وطن  .97
 2021/ 15/6 الثالثاء  حول التحكيم كأداة لتعزيز السلم األهلي إذاعة راية  .98
 2021/ 15/6 الثالثاء  حول دور التحكيم في تخفيف االختناق القضائي فضائية معا    .99

 2021/ 15/6 الثالثاء  حول التحكيم كأداة لحل الخالفات بين المواطنين تلفزيون فلسطين  .100
 2021/ 15/6 الثالثاء  أهمية الطرق البديلة لحل النزاعاتحول  تلفزيون وطن  .101
 9/6/2021 األربعاء  حول أهمية إجراء االنتخابات التشريعية   راديو موال    .102

 3/6/2021 الخميس حول النتائج السياسية للمواجهة بين االحتالل والمقاومة قناة فلسطين اليوم  .103

 3/6/2021 الخميس عبا  تشكيل حكومة برئاسة لبيد حول دعم عضو الكنيست منصور  قناة رؤيا  .104

حول أهمية قرار مجلس حقوق اإلنسان تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق   قناة المملكة  .105
 في جرائم االحتالل أثناء العدوان على قطاع غزة

 2021/ 28/5 الجمعة



المسجد  حول منع قوات االحتالل  المصليين من الوصول إلى   التركية  RTقناة   .106
 األقصى 

 2021/ 28/5 الجمعة

حول ازديححاد االعتقححاالت التي ينفححذهححا جيش االحتالل بحق الشححححححححححححححبححاب  قناة رؤيا  .107
 الفلسطينيين

 2021/ 27/5 الخميس

 2021/ 26/5 األربعاء  حول زيارة وزير الخارجية البريطاني لفلسطين والمطلوب من بريطانيا قناة روسيا اليوم  .108
حول الحححدور المطلوب من المجتمع المحححدني بعحححد انتهحححاء العحححدوان على   راديو فلسطين   .109

 قطاع غزة
 2021/ 25/5 الثالثاء 

جثححححححامين  الفضائية السورية  .110 حححححححانون  بيححححححت  معبر  عبر  مرور  االحتالل  قوات  منع  حول 
 الفلسطينيين من قطاع غزة توفوا في الضفة الغربية إلى القطاع

 2021/ 25/5 الثالثاء 

النححححار  قناة روسيا اليوم  .111 إطالق  غزة ردوه في تثبيححححت  لقطححححاع  الوفححححد األمني  حول زيححححارة 
 وموضوع األعمار

 2021/ 23/5 حداأل
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