التقرير االداري السنوي7102

للسنة الحادية عشرة على التوالي ،واصل المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية "مدى" خالل العام
 2017عمله الحثيث في الدفاع عن الحريات اإلعالمية والترويج لحرية التعبير ،واإلسهام في التنمية
اإلعالمية ،وتحسين البيئة القانونية لعمل اإلعالم وذلك من خالل البرامج الثالثة التي توفرت موارد مالية
لتنفيذها :
 .1برنامج الرصد والتوثيق.
 .2برنامج الدعم والمناصرة.
 .3برنامج التنمية اإلعالمية.

-0برنامج الرصد والتوثيق:
استمر المركز برصد االنتهاكات التي مورست ضد الحريات االعالمية في فلسطين خالل العام الماضي
 2112بشكل يومي ،وأصدر عشرات البيانات الصحفية و 12تقري ار شهريا ،باإلضافة للتقريرين السنوي
ونصف السنوي ،وعقد مؤتم ار صحفيا اعلن خالله عن تقريره السنوي ،كما اصدر تقري ار خاصا حول
االعتقاالت االدارية االسرائيلية التي تستهدف الصحافيين/ات في فلسطين.
وشهد العام  2112ارتفاعا ملحوظا في عدد االنتهاكات ضد الحريات االعالمية في فلسطين ،مقارنة بالعام
الذي سبقه حيث رصد مركز "مدى" ووثق ما مجموعه  031انتهاكا ضد الحريات االعالمية اي بزيادة قدرها
 %33ارتكب االحتالل االسرائيلي  320اعتداء منها( ،ما نسبته حوالي  ،)%21في حين ارتكبت جهات
فلسطينية مختلفة ما مجموعه  101انتهاكا (ما نسبته  )%22من مجمل االعتداءات التي سجلت عام
.2112
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ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع عدد االنتهاكات التي سجلت هذا العام الى ازدياد كبير في عدد االعتداءات
االسرائيلية التي صعدت بمقدار  122انتهاكا ،أي بزيادة نسبتها  %01عما سجل عام  ،2112علما ان
االنتهاكات الفلسطينية ارتفعت هي االخرى (ولكن بوتيرة اقل بكثير) حيث زادت االنتهاكات الفلسطينية بمقدار
 21انتهاكا او بما نسبته .%10
وبرزت العام الماضي انواعا جديدة من االعتداءات االسرائيلية ،بدأت تتبلور كمقدمة لنهج جديد في قمع
الصحافة والحريات االعالمية في فلسطين تقوم في جوهرها على منع نقل ما يجري على االرض من احداث
واجراءات ،تتلخص باربعة انواع وهي :الحبس المنزلي لبعض الصحافيين ،والمنع من تغطية انواع من
االحداث (التظاهرات مثال) لفترات طويلة جدا (وصلت لمدة ثالثة شهور) ،وابعاد بعض الصحافيين عن
بعض اماكن االحدث الساخنة لفترات طويلة ،واحتجاز او منع مجموعات الصحافيين الذين يصلون مكان
خفت.
حدث معين بصورة جماعية ،بحيث ال يخلى سبيلهم اال بعد ان ينتهي الحدث او َي ُ
وبجانب هذا فقد شهدت االعتداءات االسرائيلية الجسدية التي استهدفت الصحافيين/ت قفزة كبيرة عام ،2112
حيث بلغت  132اعتداء واصابة ،كما واتسع نطاق االعتداءات االسرائيلية التي تستهدف المؤسسات
االعالمية ،حيث ارتفع عدد المؤسسات االعالمية التي تم اغالقها من  1طالها هذا االعتداء عام  2112الى
 12مؤسسة اعالمية تعرضت لالغالق عام .2112
هذا وارتفع مجمل االنتهاكات التي ارتكبتها جهات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ايضا (وان بوتيرة
اقل) حيث صعدت عام  2112بمقدار  21انتهاكا او ما نسبته  % 10مقارنة بما كانت عليه عام ،2112
علما ان مجمل االنتهاكات الفلسطينية في العام  2112لم تشكل مجتمعة سوى  %22من اجمالي االنتهاكات
التي وقعت.
ويعود ارتفاع عدد االنتهاكات الفلسطينية اساسا الى التوتر الذي ساد الساحة الفلسطينية بعد االتفاق او
التفاهمات بين حركة حماس والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحالن ،حيث تم حجب  22موقعا
اخباريا.
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وارتكبت الجهات الفلسطينية ما مجموعه  112انتهاكا ضد الحريات االعالمية في الضفة الغربية ،فيما وقع
ما مجموعه  30انتهاكا فلسطينيا في قطاع غزة.
ولم يشهد العام  2112اي تغير ملموس او جوهري بشأن حدوث تحول ايجابي فيما يتصل بإرادة الجهات
الرسمية الفلسطينية في كل من الضفة وقطاع غزة تجاه احترام وصيانة الحريات االعالمية ووضع حد
لالنتهاكات التي ترتكبها ضد الحريات االعالمية ،وعلى العكس من ذلك فقد شهد العام  2112انتكاسة كبيرة
على صعيد البيئة القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في فلسطين ،تمثلت أساساً بإقرار
قانون الجرائم االلكترونية االمر الذي كان سبقه حجب  22موقعا اخباريا ،في وقت تواصلت فيه مماطلة
الحكومة الفلسطينية في اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات ،كما وان قانون المجلس االعلى
لالعالم لم يشهد هو االخر أي تطور على طريق إق ارره.
وارتفع عدد الصحافيين الذين تم اعتقالهم او توقيفهم من قبل جهات فلسطينية في الضفة وغزة من  21حالة
عام  2112الى  32حالة ،وهو ما ترافق مع اخضاع ما ال يقل عن  2من بين هؤالء الصحافيين لضغوط
ولعمليات تعذيب جسدي ونفسي كانت بعضها شديدة وقاسية.

 -7برنامج الدعم والمناصرة  +التنمية االعالمية:
اطلق مركز مدى خالل العام  2112اربع حمالت اعالمية االولى تهدف للتوعية والضغط من اجل الحد من
الرقابة الذاتية التي يمارسها الصحافيون/ات على انفسهم (استمرت شه ار واحدا) وذلك لحثهم على التخلص
منها ،االمر الذي سيساعد على تطوير اداء الصحافة الفلسطينية وتمكينها من القيام بدورها على اكمل وجه،
وقد ترافق ذلك مع تنظيم  0ورشات تدريبية لصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ،حول الرقابة الذاتية
ومخاطرها على حرية التعبير ومهنية الصحافة ،اما الحملة الثانية والثالثة فقد تناولتا موضوع الحقوق الرقمية،
في حين تم تنفيذ الحملة الرابعة بعد اصدار قانون الجرائم االلكترونية في تموز  2112وجاءت ضمن سلسلة
من الجهود والتحركات التي سارع مدى للقيام بها من اجل الغاء القانون او تجميده وتعديله نظ ار لما ينطوي
عليه من مساس شديد بحرية التعبير والخصوصية.
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وفي ذات االطار فقد كان مركز مدى دعا لعقد اجتماع في مقر منظمة التحرير بالتعاون مع دائرة االعالم
والثقافة فيها ،ناقش أوضاع الحريات اإلعالمية وقانون الجرائم االلكترونية ،كما وكان عضوا في لجنة
(ضمت  13جهة حكومية واهلية) تم تشكيلها الحقا ،لمراجعة قانون الجرائم االلكترونية ومواد القانون التي
تمس حرية الرأي والتعبير والخصوصية الفردية وتعديلها وارساله مرفقا بمذكرة للرئيس محمود عباس تطالب
بتعديله االمر الذي سبقه وتاله مشاركة مدى في عدة لقاءات اخرى تمحورت حول هذه المسألة (تعديل قانون
الجرائم االلكترونية) ،حيث كان المركز وما يزال احد الجهات الرئيسية في الجهود التي بذلت وتبذل على هذا
الصعيد للضغط باتجاه تعديل القانون ،علما ان ممثلي المجتمع المدني في لجنة تعديل القرار بقانون رقم 12
لسنة  2112بشأن الجرائم االلكترونية ،التي تشكلت من مؤسسات أهلية ورسمية اثر االجتماع الذي كانت
نظمته دائرة االعالم والثقافة في منظمة التحرير ومركز "مدى" عقب صدور القرار ،اعلنوا عن انهاء اعمال
هذه اللجنة ،بعد أن خلصوا إلى أن القانون المذكور ال يشكل أساساً صالحاً لتشريع يعالج الجرائم االلكترونية
التي تمس أمن وسالمة المجتمع ومصلحة افراده ومؤسساته ،وأن الغاية منه ومن سرعة انفاذه تهدف الى
شرعنة المس بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي والحق في الوصول الى المعلومات واستباحة
الخصوصيات الشخصية ،وهو ما يتعارض بشكل جوهري مع جملة التشريعات السارية وفي مقدمتها القانون
االساسي الفلسطيني المعدل ،ومع التزامات دولة فلسطين بموجب االتفاقيات الدولية التي انضمت اليها بدون
تحفظ ،وهو ما يعرض منظومة الحقوق والحريات والسلم األهلي للخطر.
وعقب تسليم (اللجنة) د.حنان عشرواي رئيسة دائرة الثقافة واالعالم في منظمة التحرير الفلسطينية ،مذكرة

ختامية بهذا الخصوص ،قامت عشراوي بدورها بتسليمها للرئيس محمود عباس ،وبعرض فحواها على اجتماع

هيئة الكتل والقوائم البرلمانية.

وفيما يتصل بالعمل على تطوير البيئة القانونية فقد بادر مدى لعقد اجتماع الئتالف "خبرني" (الذي كان تم
تشكيله بمبادرة من مدى) ،من اجل بحث األسباب التي تحول دون تنفيذ رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد
الله وعده لمركز "مدى" (والذي اعلنه الحقا عبر وسائل االعالم اكثر من مرة) ،بإقرار قانون حق الحصول
على المعلومات مع نهاية العام  ،2112وسبل التحرك والضغط من اجل اقرار هذا القانون ،بعدما الحظ ان
هناك مماطلة وتهربا رسميا من قبل الحكومة وو ازرة العدل تحديدا في معالجة ما وصفتها بنقاط او بنود تحول
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دون اقرار مشروع القانون ،رغم تاكيدات "مدى" وسعيه على مدار عدة شهور لعقد اجتماع يضم ممثلين
الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى لمعالجة النقاط التي تتحفظ الحكومة عليها والتي قالت و ازرة العدل انها
كانت سببا في عدم مصادقة الحكومة على القانون.
وبجانب هذا فقد عزز "مدى" من تركيز اهتمامه بقضاياالصحافيات ،فالى جانب الورقة التي قدمت حول
اوضاع النساء الفلسطينيات تحت االحتالل فقدعقد "مدى" مؤتم ار حول التحديات والعوائق التي تواجهها
الصحفيات في فلسطين ،بحضور واسع من الصحفيات ومؤسسات المجتمع المدني وو ازرة االعالم وممثلية
فنلندا ،حيث تم نقاش الموضوع باستفاضة في جلسات المؤتمر ،كما نظم ورشتين تدريبيتين في الضفة
للتمكين القانوني للصحفيات( تم تنظيم عدة ورشات اخرى خالل العام الحالي في الضفة والقطاع باالضافة
الى مؤتمر في غزة ضمن مشروع التمكين القانوني للصحفيات)
وضمن جهوده لإلسهام في تنمية وتطوير العمل االعالمي في فلسطين فقد نظم "مدى" ايضا ،دورة تدريبية
حول األمان الرقمي استمرت لثالثة أيام ،استهدفت اإلعالميين المتخصصين باإلعالم الرقمي في فلسطين
والعاملين في المؤسسات األهلية.
واصدر مركز "مدى" عشرات البيانات الصحفية تركز معظمها حول االعتداءات التي تتعرض لها الحريات
االعالمية والصحافيين وذلك كواحدة من وسائل الضغط لوقفها ،فيما تناول قسم اخر منها مواكبة بعض
المناسبات ذات الصلة بالحريات االعالمية فضال عن بعض الحمالت واالنشطة التي نفذها مدى وما يصدره
من تقارير.

العالقت والمشاركات
شارك المركز في العديد من المؤتمرات وورش العمل وقدم مداخالت في بعضها ،كما شارك العديد من
االجتماعات التي نظمتها العديد من المؤسسات والشبكات المحلية لبحث سبل مجابهة التدهور في واقع
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الحريات ،خاصة بعد اقرار قانون الجرائم االلكترونية وما تبعه من حملة اعتقاالت طالت العديد من
الصحفيين والنشطاء.
وتقدم "مدى" خالل العام الماضي بمزيد من الخطوات التي تعزز حضوره وتأثيره على المستوى الدولي ،بما
يخدم الحريات االعالمية وعموم حقوق االنسان في فلسطين حيث شاركت الزميلة رزان النمري منسقة حقوق
االنسان في المركز في جلسة مجلس حقوق اإلنسان في شهر حزيران ،وقدمت مداخلة حول العنف ضد
الصحفيات تحت اإلحتالل ،تضمنت في جوهرها ما تتعرض له الصحفيات من اعتداءات ،كما وشارك مدير
عام المركز موسى الريماوي في الجلسة االعتيادية رقم  32لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة التي
عقدت في جنيف تحت اجندة البند السابع الخاص باألراضي الفلسطينية في شهر ايلول  ،حيث قدم مداخلة
حول سياسية اإلعتقال اإلداري التعسفية التي يمارسها االحتالل االسرائيلي ضد الصحافيين الفلسطينين،
واشار فيها الى عمليات النقل القسري للمعتقلين الفلسطينين بما فيهم الصحافيين إلى خارج األراضي
الفلسطينية المحتلة ،وما يمثله ذلك من إنتهاك واضح لقواعد القانون الدولي اإلنساني وعلى األخص اتفاقية
جنيف الرابعة.
وترافق هذا مع اصدار مركز "مدى" تقري ار خاصا بعنوان "اإلعتقاالت اإلدارية للصحافيين الفلسطينيين" تناول

فيه حاالت اإلعتقال اإلداري التي إستهدفت صحافيين فلسطينيين خالل السنوات الثالث والنصف االخيرة،
كما وشارك المركز في العديد من المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية المتصلة بالدفاع عن الحريات

االعالمية وحرية التعبير ،من ابرزها المشاركة في اجتماع عدد من المؤسسات العربية المعنية بحرية التعبير
للبحث في التحديات التي تواجه حرية التعبير وافضل السبل للتنسيق والتعاون لمجابهتها ،بحضور المقرر
الخاص لحرية التعبير في االمم المتحدة السيد دافيد كاي ،حيث تم االتفاق على العمل لتأسيس آلية عربية

لحرية التعبير وتم تشكيل لجنة متابعة من  2مؤسسات منها مركز مدى ،وذلك في بيروت في اواخر شباط.
وقدم المدير العام الكلمة الرئيسية في اجتماع واسع لمؤسسسات العربية حول حرية التعبير في العالم العربي
نظمته ال بي بي سي ضمن مشروع ميد ميديا في مدينة روما ،كما ساهم بفعالية في نقاش ما سستتضمنه

"الورقة البيضاء" من محاور واولويات برامج التنمية وحرية التعبير في العالم العربي لتقديمها للمانحين
والجهات المعنية.
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كما شارك المدير العام في منتدى ستوكهولم لإلنترنت حيث قدم مداخالت عن واقع االنترنت في فلسطين

والعقبات التي تواجه حريته ،واالنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والنشطاء على خلفية كتاباتهم

وتعليقاتهم على الفيس بوك ،كما تحدث عن خطورة االتفاق او التفاهمات بين حكومة اسرائيل وشركة الفي
سبوك على حرية التعبير في فلسطين والعالم.
كما شارك المركز في مؤتمر الشبكة الدولية لحرية التعبير ايفكس ،وجرى تقديم العديد من المداخالت في
عدد من جلسات المؤتمر حول المركز انشطته وواقع حرية التعبير في فلسطين ،وذلك في العاصمة الكندية

مونتريال في شهر حزيران.

كما شاركت الزميلة رزان في مؤتمر في برلين حول السالمة الرقمية ،والحوكمة على مواقع االنترنت ،حيث

شاركت في النقاش حول المواضيع المطروحة حول واقع االنترنت والحقوق الرقمية في فلسطين.

كما شارك المدير العام في ابداء المالحظات على مسودة تقرير اليونسكو " االتجاهات العالمية في حرية

التعبير والتنمية االعالمية" خاصة الجزء المتعلق بالشرق االوسط وشمال افريقيا ،بصفته عضوا في اللجة
االستشارية للتقرير الى جانب العديد من الخبراء الدوليين.

كما زار المركز العديد من الوفود الدولية وممثلي قنصليات وممثليات دبلوماسية ،كما تم عقد الكثير من

اللقاءات مع مؤسسات دولية على هامش اللقاءات والمؤتمرات االقليمية .وتقدمنا بطلب للشراكة الرسمية مع

اليونسكو ،لتعزيز عالقات التعاون معها والمستمرة منذ تأسيس المركز تقريبا.

كما وواصل المركز مساهمته في الدفاع عن الصحفيين في مختلف انحاء العالم من خالل عضويته
ومشاركاته في التوقيع على الرسائل والبيانات والمشاركة في تقديم االقتراحات خالل مشاركته في االجتماعات
والمؤتمرات المحلية واالقليمية والدولية.
التحديات والعقبات:
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يعتبر استمرار االنتهاكات التي تستهدف الحريات االعالمية والصحافيين وازديادها واتخاذ بعضها اشكاال
جديدة تنطوي على ابعاد خطيرة ،التحدي االبرز أمام مركز "مدى" ،ما يقتضي من المركز ومن مختلف
مؤسسات حقوق االنسان الفلسطينية تفعيل جهودها وتكثيفها بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة من
اجل الحد مما تتعرض له الحريات االعالمية وحرية التعبير من اعتداءات وخاصة تلك التي يرتكبها االحتالل
االسرائيلي نظ ار الى انها ما تزال هي االكبر عددا (ثلثي االنتهاكات تقريبا) ،واألشد خطورة.
وعلى الصعيد الداخلي الفلسطيني فان احد أبرز التحديات التي يواجهها مركز مدى تتمثل في ازدياد عدد
االنتهاكات الفلسطينية واتخاذ قسم منها طابعا خطي ار ،واصالح البيئة القانونية المتعلقة باإلعالم ،ومواصلة
الجهود مع مختلف المؤسسات واالوساط الفلسطينية ذات العالقة لمعالجة االنتكاسة التي سجلت العام
الماضي على هذا الصعيد باصدار قانون الجرائم االلكترونية الذي شكل قاعدة قانونية اضافية لمزيد من
التعديات على حرية التعبير والصحافة ،حيث انه (وفضال عن اق ارره بعيدا عن المشاركة المجتمعية) سرعان
ما تم توظيف بعض نصوصه لمالحقة عشرات المواطنين ارتباطا بحرية التعبير التي يكفلها الدستور
الفلسطيني والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها فلسطين.
ومن بين ابرز التحديات التي واجهها "مدى" خالل العام  2112تناقص الدعم الدولي المقدم للمؤسسات
االهلية والحقوقية ومن ضمنها مركز "مدى" رغم ان ذلك لم ينعكس على دور المركز الذي استمر بجهود
طاقمه محدود العدد لعب دور ريادي على صعيد الدفاع عن الحريات االعالمية في فلسطين ومن خالل
مشاركاته المنوعة على المستويين العربي والدولي انعكس ايجابا على صورة المركز ومكانته.
واخي ار نتقدم بجزيل الشكر للمؤسسات الدولية التي دعمت برامج وانشطة مركز مدى خالل العام 2112
وخاصة مؤسسات المجتمع المفتوح ( ،)OSFوممثلية فنلندا في رام الله ،والوقفية االوروبية للديمقراطية،
وااليفكس ،ودويتش فيله ،وجميع المؤسسات التي دعمت مركز مدى على امتداد السنوات السابقة ،كما
ونتوجه بالشكر الى جميع شركائنا المحليين والدوليين وكل المدافعين عن حرية التعبير.
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قائمة بأبرز االنشطة خالل عام 7102

#

التاريخ

النشاط

الجهة
الممولة

1

2112/1/2

إصدار تقرير الحريات اإلعالمية خالل شهر كانون أول 2112

OSF

2

2112/1/16

اصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر كانون أول  2112باالنجليزي

OSF

3

2112/2/2

إصدار تقرير الحريات اإلعالمية خالل شهر كانون ثاني 2112

OSF

1

2112/2/2

اصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر كانون ثاني  2112باالنجليزي

OSF

0

2112/2/3

عقد مؤتمر صحفي في مقر المركز لإلعالن عن التقرير السنوي حول حالة

OSF

2

2112/2/23

الحريات اإلعالمية خالل العالم 2112

2

مشاركة مركز مدى في فعالية المبادرة الوطنية لتطوير اإلعالم والتي ُعقدت

في مركز تطوير اإلعالم في جامعة بيرزيت

-

المشاركة في اجتماع المؤسسات العربية لبحث االلية العربية لحرية التعبير

في بيروت

3

2112/3/0

إصدار تقرير الحريات اإلعالمية خالل شهر شباط 2112

OSF

2

2112/3/10

اصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر شباط  2112باالنجليزي

OSF

11

2112/3/12

مشاركة مدير مركز مدى في المؤتمر السابع للنيابة العامة في أريحا حيث

11

2112/3/21

تحالف خبرني يعقد اجتماعا لبحث األسباب التي تحول دون تنفيذ رئيس

قدم مداخلة بعنوان "النيابة العامة وحرية التعبير"

الوزراء وعده بإقرار قانون حق الحصول على المعلومات مع نهاية العام
9

جهد ذاتي

2112
12

2112/3/23

القنصل السياسي البريطاني لوري هنتر والمستشار السياسي في القنصلية

شذى عبد الصمد يزور مقر المركز بمدينة رام الله ،حيث تم بحث واقع حرية
التعبير في فلسطين.

13

2112/1/0

إصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر آذار 2112

OSF

11

2112/1/0

ترجمة تقرير الحريات اإلعالمية لشهر آذار 2112

OSF

10

2112/1/10

المشاركة في اجتماع المؤسسة العربية والدوليةحول حرية التعبير في العالم
العربي ومناقشة "الورقة البيضاء"

12

2112/1/12

عقد اجتماع الهيئه العامة السنوي للمركز واقرار التقريرين االداري والمالي

جهد ذاتي

12

2112/0/3

إصدار بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

جهد ذاتي

13

2112/0/3

إصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر نيسان 2112

OSF

12

2112/0/2

مشاركة مدى القنصلية السويدية احتفالها باليوم الوطني

-

21

2112/0/13

زيارة وفد من مؤسسة المجتمع المفتوح لمركز مدى حيث جرى نقاش لواقع

-

21

2112/0/10

المشاركة في منتدى ستوكهولم لالنترنت

22

2112/0/21

اختتام دورة تدريبية حول الرقابة الذاتية وأثرها على الحريات للصحفيين وطلبة

23

2112/0/20

لسنة 2112

حرية الرأي والتعبير في فلسطين

اإلعالم في شمال الضفة استمرت يومين بدعم من المؤسسة األوروبية من

EED

أجل الديمقراطية
اصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر نيسان  2112باالنجليزي

10

OSF

21

2112/0/20

اختتام دورة تدريبية حول الرقابة الذاتية وأثرها على الحريات للصحفيين وطلبة

EED

اإلعالم في مدينة بيت لحم ،والتي استمرت يومين بدعم من المؤسسة

األوروبية من أجل الديمقراطية
20

2112/0/31

توقيع اتفاقية شراكة بين مركز مدى والممثلية الفنلدنية

-

22

2112/2/0

إصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر أيار 2112

OSF

22

2112/2/11

اصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر أيار  2112باالنجليزي

OSF

23

2112/2/12

مشاركة المركز في مؤتمر االيفكس في كندا

IFEX

22

2112/2/11

مشاركة الزميلة رزان النمري منسقة حقوق االنسان في مركز مدى في مجلس

حقوق اإلنسان في المؤتمر حول العنف ضد المرأة :حالة النساء الفلسطينيات
تحت اإلحتالل.

31

2112/2/1

إصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر حزيران 2112

OSF

31

2112/2/2

اختتام دورة تدريبية حول الرقابة الذاتية وأثرها على الحريات في مدينة رام الله

EED

32

2112/2/13

عقد اجتماع في منظمة التحرير يناقش أوضاع الحريات اإلعالمية وقانون

33

2112/2/12

اصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر حزيران  2112باالنجليزي

31

2112/2/20

المشاركة في المؤتمر العالمي:حرية التعبير-مواجهة المخاطر في الدوحة

30

2112/3/11

إصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر تموز 2112

OSF

32

2112/3/10

إصدار التقرير نصف السنوي حول الحريات اإلعالمية في النصف األول

OSF

والتي استمرت لمدة يومين بدعم من المؤسسة األوروبية من أجل الديمقراطية

جهد ذاتي

الجرائم االلكترونية

من العام 2112

11

OSF

32

2112/8/17

اصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر تموز  2112باالنجليزي

33

2112/3/22

زيارة وفد من مؤسسة المجتمع المفتوح لمركز مدى ومناقشة مستجدات عمل

-

مشاركة مدى ضمن اللجنة المقترحة-المكونة من  13جهة حكومية

جهد ذاتي

2112/3/31 32

المركز فيما يخص حرية الرأي والتعبير

ومؤسسات مجتمع مدني -لمراجعة قانون الجرائم االلكترونية في مراجعة

OSF

بعض مواد القانون التي تمس حرية الرأي والتعبير والخصوصية الفردية قبل

عرضه على الرئيس الفلسطيني
2112/2/0 11

إصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر آب 2112

OSF

2112/2/11 11

اصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر آب  2112باالنجليزي

OSF

12

2112/2/12

إطالق حملة الحد من الرقابة الذاتية لمدة شهر

OSF

43

2112/2/20

مشاركة موسى الريماوي مدير مركز مدى في الجلسة االعتيادية رقم  32في

IFEX

11

2112/2/22

10

2112/2/23

المشاركة في احتقالية اليونسكو باليوم العالمي للمعرفة في باريس

12

2112/11/1

اختتام تدريب حول التمكين القانوني للصحفيات في القرية السياحية بمدينة
أريحا ،والتي استمرت يومين متتالين بمشاركة  61صحفية

12

2112/11/3

إطالق تقرير خاص حول االعتقال اإلداري للصحافيين

OSF

13

2112/11/0

إصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر أيلول 2112

OSF

مجلس حقوق اإلنسان /األمم المتحدة التي عقدت في جنيف تحت بند أجندة
 2الخاصة باألراضي الفلسطينية
اختتام ورشة تدريبية حول الحقوق الرقمية للصحفيين والصحفيات في فندق

EED

الخليل السياسي في مدينة الخليل والتي استمرت لمدة يومين

12

IFEX
Finland

12

2112/11/2

وفد منظمة القلم الدولية يزور مركز مدى ويبحث آليات التعاون المشترك

01

2112/11/12

اصدارتقرير الحريات اإلعالمية لشهر أيلول  2112باالنجليزي

01

2112/11/12

اختتام الدورة التدريبية الثانية حول التمكين القانوني للصحفيات الفلسطينيات

02

2112/11/13

OSF
Finland

بمدينة نابلس ،والتي استمرت لمدة يومين بحضور  12صحفية وإعالمية من
مؤسسات إعالمية مختلفة
اختتام دورة تدريبية في الحقوق الرقمية (حق الوصول لالنترنت والحصول

EED

على المعلومات من خالله) لمجموعة من الصحفيين في بمدينة رام الله،
والتي استمرت لمدة يومين
03

2112/11/21

إطالق حملة حول قانون الجرائم االلكترونية

DW

54

2112/11/1

إصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر تشرين أول

OSF

55

2112/11/3

اصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر تشرين أول باالنجليزي

OSF

2112/11/22 56

تنظيم مؤتمر حول التحديات والعوائق التي تصادفها الصحفيات في فلسطين

Finland

57

2112/12/1

إصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر تشرين ثاني

OSF

58

2112/12/3

ترجمة تقرير الحريات اإلعالمية لشهر تشرين ثاني

OSF

59

2112/12/21

اختتام دورة تدريبية حول األمان الرقمي في رام الله والتي استمرت لثالثة أيام

DW

واستهدفت اإلعالميين المتخصصين باإلعالم الرقمي في فلسطين والعاملين
في المؤسسات األهلية
هذا باالضافة الصدار عشرات البيانات الصحفية باللغتين العربية

واالنجليزية ،وانشطة اخرى متفرقة
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 :OSFمؤسسات المجتمع الممفتوح
 :EEDالوقفية االوروبية للديمقراطية
 :Finlanمكتب الممثلية الفنلندية في رام الله
 :IFEXالشبكة الدولية لحرية التعبير
 :DWدويتش فيله
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