مشاركات مركز "شمس" في اللقاءات اإلعالمية خالل العام 2021
الرقم

المؤسسة

اليوم

التاريخ

الموضوع

.1

قناة رؤيا

حول لقاء الرئيس أبو مازن مع وزير حرب االحتالل  ،والحديث عن

األربعاء

2021/12/29

.2

راديو البلد

حول تقرير مركز "شمس" الخاص بالرقابة على المرحلة األولى من

الثالثاء

2021/12/28

.3

قناة فلسطين اليوم

حول فشل دولة االحتالل في تمرير مقترح أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة،

السبت

2021/12/24

اإلعالمية
"التسهيالت" مقارنة مع الحقوق
االنتخابات المحلية

إللغاء ميزانية لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق اإلنسان األممي

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

غزة

.4

إذاعة ظهران

حول استشهاد المواطنة غدير أنيس مسالمة على مفترق سنجل

السبت

2021/12/24

.5

قناة فلسطين اليوم

حول قيام مستوطن بدهس المواطنة غدير أنيس مسالمة على مفترق سنجل

الجمعة

2021/12/24

.6

إذاعة األقصى

حول إصدار جيش االحتالل تعليمات لجنوده إلطالق النار على راشقي

الثالثاء

2021/12/21

.7

قناة روسيا اليوم

حول الهدف من تقديم المباحثات االقتصادية بين السلطة والواليات على

الثالثاء

2021/12/21

.8

قناة رؤيا

حول سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها قوات االحتالل بحق شعبنا

األحد

2021/12/19

.9

قناة رؤيا

حول مشروع قانون معاقبة األسرى بسجون االحتالل

الخميس

2021/12/16

 .10قناة المملكة

حول أسباب إغالق الشرطة اإلسرائيلية لملفات الشكاوى المقدمة من

األربعاء

2021/12/15

 .11قناة فلسطين اليوم

حول استمرار اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين

األربعاء

2021/12/15

 .12إذاعة نساء F.M

حول سياسات الحكومة تجاه ذوي االحتياجات الخاصة

األربعاء

2021/12/15

 .13فضائية معا

حول مخرجات مؤتمر السلم األهلي

الثالثاء

2021/12/14

 .14راديو ظهران

في ذكرى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

األحد

2021/12/12

األحد

2021/12/12

الحجارة

المسار السياسي

المواطنين الفلسطينيين على المستوطنين

 .15ص ح ح ح ح ح ح حححيحف ح ح ححة الحغ ح ح ححد حول فوز قوائم المستقلة في االنتخابات المحلية المرحة األولى
العربي
 .16تلفزيون الفجر

حول نتائج االنتخابات المحلية في المرحلة األولى

األحد

2021/12/12

 .17قناة الكوفية

حول نتائج االنتخابات المحلية في المرحلة األولى

األحد

2021/12/12

 .18راديو أجيال

حول نتائج االنتخابات المحلية في المرحلة األولى

األحد

2021/12/12

 .19تلفزيون الفجر

حول مجريات العملية االنتخابية لالنتخابات المحلية

السبت

2021/12/11

 .20تلفزيون فلسطين

حول بدء المرحلة األولى من االنتخابات المحلية

السبت

2021/12/11

 .21إذاعة F.M 24

حول آليات تعزيز مشاركة المواطنين/ات في االنتخابات

األربعاء

2021/12/8

السبت

2021/12/1

 .23إذاعة F.M 24

حول مفهوم اإلقامة الجبرية

الثالثاء

2021/11/30

 .24تلفزيون وطن

حول حقوق المرأة في التشريعات الفلسطينية

االثنين

2021/11/29

 .25إذاعة األقصى

حول اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

االثنين

2021/11/29

 .26قناة فلسطين اليوم

حول اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

االثنين

2021/11/29

 .22صح ح ح ح حححيفة صح ح ح ح ححوت حول تعزيز مشاركة النساء في االنتخابات المحلية
النساء

 .27راديو أجيال

حول مهددات السلم األهلي

الثالثاء

2021/11/16

 .28تح حلح حفح حزي ححون الح حق ح ح ححد

حول مالحظات مؤسحسحات المجتمع المدني على قانون الهيتات المحلية

الثالثاء

2021/11/16

التعليمي

رقم ( )10لسنة 2005

 .29تح حلح حفح حزي ححون الح حق ح ح ححد

حول المخاطر المحتملة للفس ح ح ح ح ح ححاد في قانون الهيتات المحلية رقم ()10

االثنين

2021/11/15

 .30قناة رؤيا

حول يوم االستقالل الفلسطيني

االثنين

2021/11/15

 .31تلفزيون فلسطين

حول لم الشمل استنادا لقانون حقوق اإلنسان

السبت

2021/11/13

 .32تلفزيون وطن

حول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب

الخميس

2021/11/11

 .33قناة فلسطين اليوم

حول التحقيق مع المحح ححامي مهنح ححد ك ارجح ححة من قبح ححل النيح ححابح ححة العح ححامح ححة

األربعاء

2021/11/10

التعليمي

لسنة 2005

الفلسطينية
 .34راديو ظهران

حوا استشهاد الطفل محمد دعدو

 .35قناة األقصى

حول إصح ححدار  252شح ححبكة وإتالف ومؤسح حسح ححة حقوقية فلسح ححطينية وعربية

األحد

2021/11/7

األربعاء

2021/10/27

بيانا تدين قرار وزير حرب االحتالل اعتبار س ح ح ححت مؤسح ح ح حس ح ح ححات حقوقية
فلسطينية كيانات (إرهابية)

 .36راديو أجيال
 .37قناة فلسطين اليوم
 .38قناة رؤيا
 .39راديو البلد

حول مش ح ح ح ححاركة الش ح ح ح ححباب كمرش ح ح ح حححين في القوائم االنتخابية  ،لالنتخاب

الثالثاء

2021/10/26

المحلية للمرحلة األولى
حول أوضاع األسرى المضربين عن الطعام سجون االحتالل
حول قيام بلدية االحتالل في القد
حول انعكا

المحتلة بتجريف المقبرة اليوسفية

قرار حكومة االحتالل اعتبار سح ح ح ححت مؤسح ح ح حسح ح ح ححات حقوقية

فلسطينية على أنها كيانات(إرهابية)،على الفتات المستهدفة والمهمشة

االثنين

2021/10/25

االثنين

2021/10/25

االثنين

2021/10/25

 .40قناة المملكة

حول سبل وأدوات المجتمع المدني لمواجهة قرار دولة االحتالل باعتبار

األحد

2021/10/24

ست مؤسسات أهلية فلسطينية كيانات (إرهابية)
 .41راديو أجيال

حول إصدار دولة االحتالل ق ار ار باعتبار ست مؤسسات أهلية فلسطينية السبت

2021/10/23

كيانات(إرهابية)
 .42قناة الحرة

حول استهداف قوات االحتالل لألطفال الفلسطينيين

السبت

2021/10/23

 .43تلفزيون وطن

حول استمرار تنفيذ عقوبة اإلعدام في األراضي الفلسطينية

الثالثاء

2021/10/12

 .44راديو أجيال

حول اليوم العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام

االثنين

2021/10/11

 .45راديو علم

حول واقع عقوبة اإلعدام في فلسطين واآليات اإللغاء الكلي لها

االثنين

2021/10/11

 .46راديو نساء F.M

حول العنف المتصاعد في إقليم كشمير وانعكاسه على المدنيين من األحد

2021/10/10

 .47قناة روسيا اليوم

حول قيام قوات االحتالل بمصادرة المزيد من األراضي في محيط مطار السبت

2021/10/9

منظور القانون الدولي
القد

 .48قناة رؤيا

حول إجراءات االحتالل التعسفية بحق األسرى الستة المعاد اعتقالهم

األحد

 .49تلفزيون وطن

حول تحديد موعد إلجراء االنتخابات المحلية

الخميس

2021/9/30

 .50قناة معا

حول دور المؤسسة األمنية في تعزيز السلم األهلي

األربعاء

2021/9/29

 .51تلفزيون وطن

حول إصدار مركز شمس و ( )199مؤسسة وشبكة وائتالف بيان بشان

الثالثاء

2021/9/21

 .52قناة المملكة

حول استهداف األطفال من قبل قوات االحتالل

االثنين

2021/9/13

 .53قناة رؤيا

حول إغالق قوات االحتالل المعابر بمناسبة األعياد اليهودية وأثر ذلك الثالثاء

األسرى الستة المعاد اعتقالهم في سجن جلبوع

2021/10/3

2021/9/7

على الحق في الحركة والتنقل للفلسطينيين
 .54قناة فلسطين اليوم

حول األسرى األطفال في سجون االحتالل

االثنين

2021/8/30

 .55قناة رؤيا

حول استمرار دولة االحتالل احتجاز جثامين الشهداء

األحد

2021/8/29

 .56راديو علم

حول قيام شركات التامين بإلغاء خدمة V.I.P

األربعاء

2021/8/25

 .57راديو نساء F.M

حول اليوم العالمي إللغاء العبودية

االثنين

2021/8/23

 RT .58التركية

حول االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطيني

الخميس

2021/8/19

 .59الفضائية السورية

حول اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا اإلرهاب

الخميس

2021/8/19

 .60روسيا اليوم

حول جدوى التعديل الوزاري

األربعاء

2021/8/18

 .61قناة رؤيا

حول هدم البيوت في القد

الثالثاء

2021/8/17

من قبل دولة االحتالل

 .62تلفزيون فلسطين

حول الهحدف من االجتمحاع بين مؤسح ح ح ح ح ح حس ح ح ح ح ح ح ححات المجتمع المحدني وو ازرة

االثنين

2021/8/16

الداخلية وقادة األجهزة
 .63قناة رؤيا

حول الجدوى من التعديل الوزاري

 .64تلفزيون فلسطين

حول اليوم العالمي للشباب

األربعاء

 .65راديو نساء F.M

حول عمليات هدم البيوت التي تنفذها دولة االحتالل

الثالثاء

2021/8/10

 .66تلفزيون وطن

حول القيمة القانونية المادة  22من مدونة الس ححلول الخاص ححة بالموظفين

االثنين

2021/8/9

األحد

2021/8/15
2021/8/11

الخاصة بحرية الرأي والتعبير
 .67تلفزيون وطن

حول موقف مؤسح حسح ححات حقوق اإلنسح ححان من إلغاء المادة  22من مدونة

األحد

2021/8/1

السلول الخاصة بالموظفين الخاصة بحرية الرأي والتعبير
 .68راديو أجيال

حول األس ح ححباب التي دفعت الحكومة إللغاء المادة  22من مدونة الس ح ححلول

الخميس

2021/7/29

الخاصة بالموظفين الخاصة بحرية الرأي والتعبير
 .69راديو نساء F.M

حول العدالة االجتماعية في فلسطين

الخميس

2021/7/29

 .70الفضائية السورية

حول إضراب بعض األسرى في سجون االحتالل عن الطعام

الخميس

2021/7/29

 .71وكالة وطن لإلنباء

حول هحدف الحكومحة إلغحاء المحادة  22من محدونحة السح ح ح ح ح ح ححلول الخحاصح ح ح ح ح ح ححة

الخميس

2021/7/29

بالموظفين الخاصة بحرية الرأي والتعبير
 .72راديو سوا

حول اآلثار المترتبة على إلغاء الحكومة للمادة  22من مدونة السح ح ححلول

الخميس

2021/7/29

الخاصة بالموظفين الخاصة بحرية الرأي والتعبير
 .73قناة فلسطين اليوم

حول تقرير منظم ححة هيون راتس ووتش الخ ححاص بتوثيق الع ححدوان على

األربعاء

2021/7/28

قطاع غزة
 .74قناة المملكة

حول دور المنظم ححات الحقوقي ححة ال ححدولي ححة الحكومي ححة وغير الحكومي ححة في

وقف االعتقال اإلداري ضد الفلسطينيين

االثنين

2021/7/26

 .75قناة بر T.V

حول إضراب األسرى اإلداريين عن الطعام

االثنين

2021/7/26

 .76قناة العالم

حول مدى قانونية االعتقال اإلداري

االثنين

2021/7/26

 .77تلفزيون الكويت

حول استهداف قوات االحتالل للمسيرات السلمية

السبت

2021/7/24

 .78قناة فلسطين اليوم

حول استشهاد المواطن عبد التميمي في مركز تحقيق المسكوبية

الخميس

2021/7/22

 .79راديو راية

حول اعتقال الناشط الحقوقي فريد األطرش من قبل قوات االحتالل

الخميس

2021/7/8

 .80راديو علم

حول واقع الحريات في األراضي الفلسطينية المحتلة

االثنين

2021/7/6

 .81راديو األقصى

حول حالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة

األحد

2021/7/4

 .82قناة فلسطين اليوم

حول تداعيات مقتل الناشط السياسي نزار بنات

الخميس

2021/7/1

 .83راديو البلد

حول مطالبة ذوي نزار بنات تشكيل لجنة تحقيق دولية

الثالثاء

2021/6/29

 .84تلفزيون وطن

حول فاعلية لجنة االنتخابات المركزية

الثالثاء

2021/6/29

 .85تلفزيون وطن

حول اليوم العالمي لمناهضة التعذيب

االثنين

2021/6/28

 .86راديو البرج

حول االعتداء على المحتجين على مقتل الناشط السياسي نزار بنات

االثنين

2021/6/28

 .87راديو أجيال

حول تقرير منظمحة العفو الحدوليحة الحذي يتنحاول انتهحاكحات دولحة االحتالل

السبت

2021/6/26

بحق المواطنين الفلسطينيين في الداخل
 .88اإلخبارية السورية

حول اإلجراءات االحتاللية بحق أهالي قرية بيتا

 .89ص ح ح حححيفة فلس ح ح ححطين حول المطلوب لمواجهة االعتداءات على الحريات العامة

الجمعة

2021/6/25

الجمعة

2021/6/25

اليوم
 .90قناة  RTالتركية

حول مقتل الناشط السياسي نزار بنات

الجمعة

2021/6/25

 .91قناة فلسطين اليوم

حول تداعيات مقتل الناشط السياسي نزار بنات

الخميس

2021/6/24

 .92قناة المملكة

حول مقتل الناشط السياسي نزار بنات

الخميس

2021/6/24

 .93راديو ظهران

حول ظروف اعتقال األطفال الفلسطينيين في سجون االحتالل

األحد

2021/6/20

 .94تلفزيون الكويت

حول مسح ح ح ححؤولية دولة االحتالل في توفير المسح ح ح ححتلزمات الطبية اسح ح ح ححتنادا

السبت

2021/6/19

التفاقية جنيف الرابعة
 .95راديو نساء F.M

حول منح جائزة لمركز "شمس"

األربعاء

2021/6/16

 .96راديو راية

حول منح جائزة لمركز "شمس"

األربعاء

2021/6/16

 .97تلفزيون وطن

حول إغالق لجان العمل الصحي من قبل جيش االحتالل

األربعاء

2021/6/16

 .98إذاعة راية

حول التحكيم كأداة لتعزيز السلم األهلي

الثالثاء

2021/6/15

 .99فضائية معا

حول دور التحكيم في تخفيف االختناق القضائي

الثالثاء

2021/6/15

 .100تلفزيون فلسطين

حول التحكيم كأداة لحل الخالفات بين المواطنين

الثالثاء

2021/6/15

 .101تلفزيون وطن

حول أهمية الطرق البديلة لحل النزاعات

الثالثاء

2021/6/15

 .102راديو موال

حول أهمية إجراء االنتخابات التشريعية

األربعاء

2021/6/9

 .103قناة فلسطين اليوم

حول النتائج السياسية للمواجهة بين االحتالل والمقاومة

الخميس

2021/6/3

الخميس

2021/6/3

تشكيل حكومة برئاسة لبيد

 .104قناة رؤيا

حول دعم عضو الكنيست منصور عبا

 .105قناة المملكة

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

الجمعة

2021/5/28

 .106قناة  RTالتركية

حول منع قوات االحتالل المصليين من الوصول إلى المسجد

الجمعة

2021/5/28

األقصى
 .107قناة رؤيا

حول ازديححاد االعتقححاالت التي ينفححذهححا جيش االحتالل بحق الشح ح ح ح ح ح حبححاب

الخميس

2021/5/27

الفلسطينيين
 .108قناة روسيا اليوم

حول زيارة وزير الخارجية البريطاني لفلسطين والمطلوب من بريطانيا

األربعاء

2021/5/26

 .109راديو فلسطين

حول ال ححدور المطلوب من المجتمع الم ححدني بع ححد انته ححاء الع ححدوان على

الثالثاء

2021/5/25

قطاع غزة
 .110الفضائية السورية

حول منع قوات االحتالل مرور عبر معبر بيح ح ححت حح ح ححانون جثح ح ححامين

الثالثاء

2021/5/25

الفلسطينيين من قطاع غزة توفوا في الضفة الغربية إلى القطاع
 .111قناة روسيا اليوم

حول زيح ححارة الوفح ححد األمني لقطح ححاع غزة ردوه في تثبيح ححت إطالق النح ححار األحد

2021/5/23

وموضوع األعمار
 .112قناة رؤيا

حول دور المؤسحسحات الحقوقية في مالحقة دولة االحتالل على جرائمها السبت

أثناء العدوان على قطاع غزة

2021/5/22

 .113تلفزيون وطن

حول النتائج السياسية للمواجهة بين المقاومة واالحتالل في قطاع غزة

الخميس

2021/5/20

 .114تلفزيون فلسطين

حول دور مؤسسات حقوق اإلنسان في توثيق جرائم االحتالل في قطاع

االثنين

2021/5/17

 .115قناة روسيا اليوم

حول اجتماع مجلس األمن الدولي الخاص بالعدوان اإلسح ح ح ح ح ح حرائيلي على

األحد

2021/5/16

غزة

قطاع غزة

 .116فضائية النجاح

حول العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

األربعاء

2021/5/12

 .117قناة روسيا اليوم

حول اعتداءات قوات االحتالل على المواطنين في القد

السبت

2021/5/8

 .118قناة العالم

حول سياسات جيش االحتالل باستهداف األطفال الفلسطينيين

الخميس

2021/5/6

 .119الفضائية السورية

حول استهداف قوات االحتالل للطفل سعيد يوسف محمد عودة

الخميس

2021/5/6

 .120قناة المملكة

حول نية االحتالل إخالء منازل المواطنين بحي الشيخ جراح بالقد

األحد

 .121راديو علم

حول النتائج المتوقعة لتأجيل االنتخابات

الخميس

2021/4/29

 .122راديو طهران

حول محدى االسح ح ح ح ح ح ححتفحادة من تقرير هيومن رايتس ووتش أمحام المنظمحات

األربعاء

2021/4/28

2021/5/2

الحقوقية
 .123راديو F.M 24

حول مخاطر تأجيل االنتخابات

األربعاء

2021/4/28

 .124وكالة صفا لإلنباء

حول الحقوق التي ينتهكها قرار تأجيل االنتخابات

األربعاء

2021/4/28

 .125قناة المملكة

حول أمكح ححانيح ححة اسح ح ح ح ح ح ححتخح ححدام تقرير هيومن رايتس ووتش الح ححذي يتنح ححاول

الثالثاء

2021/4/27

االنتهاكات اإلسرائيلية بحق أبناء شعبنا أمام المحاكم الدولية

 .126قناة  RTالتركية

حول األهمي ح ححة الق ح ححانوني ح ححة لتقرير هيومن رايتس ووتش ال ح ححذي يتن ح ححاول

الثالثاء

2021/4/27

االنتهاكات اإلسرائيلية بحق أبناء شعبنا
.127

تلفزيون وطن

حول سيناريوهات تأجيل االنتخابات واألهداف والدوافع

الثالثاء

2021/4/27

 .128راديو الشباب

حول اقتراب موعد انس ح ح حححاب بعض القوائم المترش ح ح حححة  ،وإمكانية اتفاق

االثنين

2021/4/26

 .129راديو فلسطين

حول الرقابة على العملية االنتخابية

الخميس

2021/4/22

 .130راديو الشباب

حول الرقابة على العملية االنتخابية

الخميس

2021/4/22

 .131راديو الشباب

حول ضوابط العملية الدعاية االنتخابية

األربعاء

2021/4/21

 .132قناة روسيا اليوم

حول العراقيل اإلسرائيلية لمنع االنتخابات التشريعية بالقد

االثنين

2021/4/19

 .133تلفزيون فلسطين

حول دور هيتات الرقابة المحلية في الرقابة على الدعاية االنتخابية

األحد

2021/4/18

 .134تلفزيون وطن

حول المطلوب من لجنة االنتخابات لضمان نزاهة العملية االنتخابية

الخميس

2021/4/15

 .135راديو الجزائر

حول العراقيل اإلسرائيلية أمام إجراء االنتخابات في القد

الخميس

2021/4/15

 .136راديو نساء F.M

حول الرق والعبوديح ححة الحح ححديثح ححة في المنطقح ححة العربيح ححة والعح ححالم والجهود

األربعاء

2021/4/14

بعض القوائم مع أخرى لالنسحاب لصالحها واثر ذلك على النتائج

الحقوقية الدولية لمواجهة الظاهرة
.137

تلفزيون وطن

حول دور المؤسسة الشرطية في العملية االنتخابية

األربعاء

2021/4/14

 .138راديو األقصى

حول الدعوة إلى عدم إجراء االنتخابات دون القد

االثنين

2021/4/12

 .139تلفزيون وطن

حول دعوة مؤسسات المجتمع المدني لعدم تأجيل االنتخابات

االثنين

2021/4/12

 .140صحيفة فلسطين

حول عدم قبول ترشيح األسير حسن سالمة

األربعاء

2021/4/7

 .141الفضائية السورية

حول أوضاع األسرى األطفال في سجون االحتالل

األربعاء

2021/4/7

 .142مركز القد

حول تعدد القوائم االنتخابية المحسوبة على حركة "فتح"

الثالثاء

2021/4/6

 .143إذاعة طهران

حول االنتهاكات اإلسرائيلية تجاه األطفال الفلسطينيين

االثنين

2021/4/5

 .144قناة رؤيا

حول األسرى األطفال في سجون االحتالل

األحد

2021/4/4

السبت

2021/4/3
2021/4/2

المحتلة هدم حي الشيخ جراح

 .145قناة  RTالتركية

حول قرار بلدية االحتالل في القد

 .146وكالة األناضول

حول دالالت تع ححدد القوائم االنتخ ححابي ححة وأثره ححا على نت ححائج االنتخ ححاب ححات

الجمعة

 .147صوت فلسطين

قراءة في عمليات الترشح لالنتخابات التشريعية الفلسطينية

الخميس

2021/4/1

 .148راديو نساء F.M

حول تقرير الرص ح ح ح ح ح ح ححد السح ح ح ح ح ح ححنوي النتهحاكحات الحق في الحيحاة

األحد

2021/3/28

 .149صحيفة فلسطين

حول مقابر األرقام والجثث المحتجزة من قبل االحتالل

التشريعية

للمدنيين الفلسطينيين من قبل "إسرائيل"

الخميس

2021/3/24

 .150تلفزيون فلسطين

حول التمييز والالمساواة التي تمارسها دولة االحتالل بحق الفلسطينيين

االثنين

2021/3/22

 .151تلفزيون الكويت

حول استهداف االحتالل للمسيرات السلمية

السبت

2021/3/20

 .152قناة العالم

حول عملي ح ححات اله ح ححدم التي تقوم به ح ححا قوات االحتالل ضح ح ح ح ح ح ح ح ححد من ح ححازل

الخميس

2021/3/18

الفلسطينيين
حول جهود عصبة األمم في إلغاء العبودية والرق

األربعاء

2021/3/10

حول إجراءات مصلحة السجون ضد األسرى في سجن عوفر

السبت

2021/3/6

 .155راديو أجيال

حول موقف مؤسحسححات المجتمع المدني من القرار بقانون رقم ( )7حول

الخميس

2021/3/4

 .156فضح ح ح ح ح ح ح ححائي ححة الق ححد

حول تنظيم مركز "شح ححمس" لجلسح ححة اسح ححتماع للفصح ححائل الفلسح ححطينية حول الثالثاء

 .153راديو نساء F.M
.154

صحيفة فلسطين

التعليمية

تعديالت الجمعيات الخيرية
االنتخابات التشريعية

2021/2/23

 .157راديو النجاح

حول إصح ح ح ححدار الرئيس مرسووووما رئاسووويا بشوووتن تززيز اياريا
ايزامة

االثنين

2021/2/22

 .158ش ح ح ح ح ح ح حبحك ح ح ححة الحق ح ح ححد

حول شفافية تسجيل الناخبين وآلية العمل المتبعة

الخميس

2021/2/18

اإلخبارية
 .159صوت األقصى

حول عمليات الهدم التي تقوم بها دولة االحتالل

 .160قناة  RTالتركية

رفض دولة االحتالل تزويد قطاع غزة بلقاحات فيرو

 .161قناة االتجاه

حول استمرار اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين

األحد

 .162قناة فلسطين اليوم

رفض دولة االحتالل من تقديم اللقاحات للفلسطينيين

السبت

2021/2/13

 .163راديو طهران

حول قيام مستوطن بعملية دهس لعدد من الفلسطينيين

السبت

2021/2/13

 .164قناة فلسطين اليوم

حول ايجحابيحات وسح ح ح ح ح ح ححلبيحات الواليحة القضح ح ح ح ح ح ححائيحة اإلقليميحة للمحكمحة على

كورونا

فلسطين

األربعاء

2021/2/17

الثالثاء

2021/2/16
2021/2/14

االثنين

2021/2/8

 .165تلفزيون فلسطين

حول معيقات وصول المرأة للعدالة

االثنين

2021/2/8

 .166قناة المسيرة

حول أهمية السح ح ح ححياسح ح ح ححية لقرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بالوالية

األحد

2021/2/7

 .167تلفزيون الكويت

حول قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بالوالية القض ح ححائية اإلقليمية

السبت

2021/2/6

القضائية اإلقليمية للمحكمة على فلسطين
للمحكمة على فلسطين

 .168راديو أجيال

حول فوضى انتشار السالح وأثره على السلم األهلي

السبت

2021/2/6

 .169قناة روسيا اليوم

حول الوالية القضائية اإلقليمية للمحكمة الجنائية الدولية

السبت

2021/2/6

 .170راديو فلسطين

حول أهمية وضرورة مشاركة المواطنين في عملية التسجيل لالنتخابات

الخميس

2021/2/4

 .171راديو علم

حول مخرجات مؤتمر واقع النزاهة في قطاع األمن الفلسطيني

األربعاء

2021/2/3

 .172صحيفة فلسطين

حول استمرار إعدام الشبان الفلسطينيين على الحواجز

االثنين

2021/2/1

 .173قناة  RTالتركية

حول جنود االحتالل بسرقة أموال الفلسطينيين أثناء االعتقاالت

األحد

2021/1/31

 .174فضائية المملكة

حول العراقيل تصريحات اإلسرائيلية لعدم إجراء االنتخابات في القد

األحد

2021/1/31

 .175تلفزيون فلسطين

حول مراحل العملية االنتخابية

األحد

2021/1/31

 .176تلفزيون وطن

حول مخرجات المؤتمر السنوي للمنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في

األربعاء

2021/1/27

قطاع األمن "واقع النزاهة في قطاع األمن الفلسطيني

 .177إذاعة ظهران

حول دور مؤسسات حقوق اإلنسان في توثيق جرائم االحتالل

األربعاء

2021/1/27

 .178فضائية فلسطين
اييوم

حول استشهاد الفتى عطا محمد ريان

الثالثاء

2021/1/26

 .179قناة ايجزيرة

حول القضاء العشائري وأثره على حقوق اإلنسان

االثنين

2021/1/25

 .180راديو نساء F.M

حول أثر تعديل قانون االنتخابات على مشح ححاركة المرأة انتخابا وترشح ححيحا

الخميس

2021/1/21

 .181راديو علم

حول مخاطر تشكيل قائمة واحدة لخوض االنتخابات

الخميس

2021/1/21

 .182تلفزيون وطن

حول إمكحانيحة إجراء المش ح ح ح ح ح ح ححاورات بين المجتمع المحدني والحكومحة حول

األربعاء

2021/1/20

في االنتخابات التشريعية

االنتخابات
 .183جريد الحياة

حول التعديالت على قانون االنتخابات وزيادة مشاركة النساء

الثالثاء

2021/1/19

.184
 .185تلفزيون وطن

حول إصدار الرئيس لمرسوم االنتخابات العامة

األحد

2021/1/17

 .186راديو سوا

حول حالة حقوق اإلنسان باألراضي الفلسطينية

الجمعة

2021/1/15

 .187قناة المملكة

حول دعوة منظمحة الصح ح ح ح ح ح حححة العحالميحة دولحة االحتالل تطعيم األطبحاء

االثنين

2021/1/11

الفلسطينيين
 .188تلفزيون وطن

الشباب والسلم األهلي في ظل جائحة كورونا

السبت

2021/1/10

 .189قناة رؤيا

حول دعوة المستوطنين إلزالة قبة الصخرة

األربعاء

2021/1/6

 .190صحيفة فلسطين

حول امتناع دولة االحتالل تطعيم األسرى الفلسطينيين

االثنين

2021/1/4

 .191قناة رؤيا

حول دعوة الرئيس للدكتور حنا ناصر للتباحث بشأن إجراء االنتخابات

األحد

2021/1/3

