المركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية "مدى"
التقرير االداري السنوي لعام 2015
للسنة العاشرة على التوالي ،واصل المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية "مدى" خالل العام  5102عمله
الحثيث في الدفاع عن الحريات اإلعالمية والترويج لحرية التعبير ،واإلسهام في التنمية اإلعالمية ،وتحسين البيئة
القانونية لعمل اإلعالم وذلك من خالل البرامج األربعة التي ينفذها وهي:
 .0برنامج الرصد والتوثيق.
 .5برنامج الوحدة القانونية.
 .3برنامج الدعم والمناصرة.
 .4برنامج التنمية اإلعالمية.
-1برنامج الرصد والتوثيق:
استمر المركز برصد االنتهاكات التي مورست ضد الحريات االعالمية في فلسطين خالل العام الماضي بشكل يومي،
وأصدر عشرات البيانات الصحفية و 05تقري ار شهريا ،باإلضافة للتقريرين السنوي ونصف السنوي ،وعقد مؤتمرين
صحفيين لإلعالن عنهما ،كما اصدر تقري ار خاصا عن االنتهاكات التي تعرضت لها الصحفيات في السنوات الخمس
األخيرة ،وآخر عن االنتهاكات ضد المصورين الصحفيين خالل السنوات القليلة الماضية.
لقد بلغت انتهاكات الحريات االعالمية ذروة جديدة خالل العام الماضي ،فلم يسبق ان تم رصد مثل هذا العدد من

االنتهاكات منذ بدأ المركز عمله قبل عشر سنوات ،حيث وصلت الى  255اعتداء وانتهاكا ضد الحريات االعالمية
في العام  ، 5102بينما شهد العام  5104ما مجموعه  462اعتداء وانتهاكا (ارتكبها االحتالل وجهات فلسطينية في
الضفة والقطاع).
وارتكب االحتالل االسرائيلي الجزء االكبر واألشد خطورة من مجمل االنتهاكات ،حيث تم رصد وتوثيق  414جرائم
وانتهاكات ارتكبها االحتالل االسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة او ما يعادل  %66من مجمل االنتهاكات ،في
حين ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة في الضفة والقطاع ما مجموعه  055انتهاكا او ما نسبته  %35من مجملها.
وتعرضت الحريات االعالمية والصحافيين لعمليات قمع شرسة وواسعة من قبل االحتالل االسرائيلي خالل الشهور

الثالثة االخيرة من عام  5102وذلك بالتزامن مع الهبة الشعبية الفلسطينية التي اندلعت ضد االحتالل االسرائيلي

مطلع تشرين اول.
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ومقارنة بالعام  5104فقد ارتفع مجمل االنتهاكات (االسرائيلية والفلسطينية) ضد الحريات االعالمية في الضفة
الغربية وقطاع غزة خالل العام  5102بحوالي %55علما ان عام  5104كان شهد اعنف واكبر عدد من االنتهاكات
على االطالق بما فيها مقتل  04صحفيا وعامال في االعالم خالل العدوان االسرائيلي على غزة (منذ بدأ مركز مدى
توثيق االنتهاكات قبل نحو عشر سنوات).
وعند مقارنة مجمل االعتداءات واالنتهاكات (االسرائيلية والفلسطينية) التي سجلت ضد الحريات االعالمية في الضفة
وقطاع غزة عام  5102مع تلك التي سجلت عام  5103فاننا نجد انها ارتفعت بمعدل . %065
 -5برنامج الدفاع عن الصحفيين (الوحدة القانونية):
لم يشهد العام الماضي اي تطور ايجابي فيما يتعلق بالبيئة القانونية المتعلقة باإلعالم الفلسطيني بل يمكن القول ان
انها تراجعت خطوة للوراء ،حيث تم اقرار قانون المجلس االعلى لإلعالم في  5102/05/ 55من قبل الرئيس محمود
عباس "كقرار بقانون" بعد اق ارره وتنسيبه للرئيس من قبل مجلس الوزراء بتاريخ  ،5102/05/02وهو قانون يعزز
سيطرة السلطة التنفيذية على االعالم ،وقد جاء اق ارره في خطوة "مفاجئة

لكافة االوساط االعالمية الفلسطينية

والمجتمع المدني ،وقد تم وقف نشر القانون بعد جهود بادر بها مركز "مدى" بالشراكة مع الكثير من المؤسسات
االهلية والصحفيين ورئيسة دائرة الثقافة واالعالم في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي ،وتم الحقا
تشكيل سكرتاريا من عدد من المؤسسات االعالمية والحقوقية (مدى ،مركز تطوير االعالم في جامعة بيرزيت ،الحق،

نقابة الصحفيين ،مجلس حقوق االنسان ،وجهاد حرب ونور عودة كمستقلين) من اجل متابعة الموضوع مع مجلس
الوزراء حيث تم عقد لقاء مع د.زياد ابو عمرو نائب رئيس الوزراء على تقديم مسودة جديدة للقانون ،وقد قامت
السكرتاريا بتشكيل لجنة من الخبراء قامت بإعداد المسودة ثم تم نقاشها في لقاء مفتوح تم عقده في مركز تطوير
االعالم ،وجرى االتفاق على ارسال المسودة لليونسكو لترجمتها لالنجليزية واالسئناس باراء خبراء دوليين .
وفي نفس السياق ال يزال مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات عالقا منذ اكثر من عامين (نهاية عام
 )5103في مجلس الوز ارء رغم استكمال مختلف مراحل نقاشه ،والتي لعب المركز فيها دو ار رياديا وبذل جهودا جبارة
سواء في محاوالت اقناع صناع القرار بأهمية اق ارره ،وفي تدريب قطاعات مختلفة حوله ،وفي الترويج له في اوساط
شعبنا بالتعاون مع العديد من االطراف الحكومية واألهلية ،على مدار السنوات الست االخيرة ،كما الزالت مسودة
قانون المرئي والمسموع عالقة في مجلس الوزراء ايضا.
وقد واصلت الوحدة القانونية في المركز القيام بالمهام المنوطة بها وبشكل اساسي الدفاع عن الصحفيين وتقديم
االستشارات القانونية المجانية لهم حيث قدم محاميا الوحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة عشرات االستشارات ،وتابع
محامي الوحدة في الضفة الغربية ملفات العديد من الصحفيين في المحاكم.
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وفي اطار برنامج "مدى" لتعزيز حرية التعبير واصالح البيئة القانونية ،فقد تم عقد لقاء ضم ممثلين عن كافة
االطراف المشاركة في مشروع تعزيز حرية التعبير في ظل بيئة قانونية سليمة المدعوم من االتحاد االوروبي وهم:
القضاة ،وكالء النيابة ،المحامون ،الصحفيون وطلبة االعالم  ،باإلضافة لممثلين عن الحكومة ونقابة الصحفيين
والمجتمع المدني ،حيث تم نقاش واقع حرية االعالم والتعبير والخروج بالعديد من التوصيات المهمة.
من جهة اخرى نفذت الوحدة برنامجها التدريبي حول القضايا المتعلقة بحرية التعبير وحق الحصول على المعلومات،
حيث نظمت  6ورش تدريبية ،منها ورشتان للمحامين لمدة ستة ايام (  ) 36ساعة تدريبية ،وشارك فيها 20
محاميا/ة ،وعقدت  3ورش تدريبية للصحفيين لمدة ثمانية ايام بمعدل  46ساعة وشارك فيها  64صحفيا/ة ،باالضافة
الى  3ورش تدريبية لطلبة االعالم لمدة ثمانية ايام شارك فيها  60طالبا/ة اعالم.
كما اصدرت دراسة بعنوان" الوحدة القانونية –االهمية والفاعلية للدفاع عن الصحفيين" تناولت البيئة القانونية لحماية
حرية الرأي والتعبير في فلسطين في ظل التشريعات الدولية ،كما ركزت على عمل الوحدة القانونية في المركز والتي
تقوم بتقديم االستشارات والمساعدة القانونية المجانية للصحفيين باإلضافة للتدريب ،حيث الحظت الدراسة ان تشكيل
الوحدة شكل سابقة فريدة من نوعها ،اذ ال يوجد أي مركز اهلي يعنى بمتابعة القضايا المتخصصة بالصحفيين فقط
ويتعامل مع قضايا االعالم والنشر وحرية ال اري.
وخرجت الدراسة بتوصيات اهمها ضرورة االستمرار في توعية الصحفيين وطلبة االعالم بالجوانب القانونية المتعلقة
بعملهم ،باإلضافة الى مواصلة الورش التدريبية للفئات االخرى (قضاة ،محامين ،وكالء نيابة) ،كما اوصت بأهمية
توعية العاملين في االجهزة االمنية بالقضايا المتعلقة بحرية التعبير.
 :4+3برنامجي التنمية االعالمية والحمالت:
اطلق المركز ثالث حمالت اعالمية خالل العام الماضي مواصال تميزه ايضا في هذا المجال ،حيث اطلق حملة
جديدة حول الحقوق الرقمية وهي االولى من نوعها في فلسطين ،وقد تم التهيئة للحملة بعقد دورتين لطاقم المركز
شملتا التعرف على ماهية الحقوق الرقمية وحقوق الملكية الفكرية ،باإلضافة الى افضل السبل الستخدام وسائل
التواصل االجتماعي إلنجاح الحمالت والوصول الى اكبر قطاع ممكن من الصحفيين والمواطنين ،كما تم عقد دورة
لمجموعة من الصحفيين حول الحمالت االعالمية وأفضل السبل إلنجاحها كما قام المتدربون بإعداد مواد للحملة
خاصة (هاشتاغ وفيديو -الزم يطير) والمقصود به خط النفاذ ،وشاركوا الحقا في فعالياتها والترويج لها ،وقد
استخدمت العديد من االدوات من اجل الترويج للحملة

مثل الفيسبوك ،والتويتر ،والبيانات الصحفية ،وبعض

المجموعات على الفيس بوك ،كما تمت االستعانة بصحفيين ومدونين من خالل "باص المدونين" حيث تم وضع
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برنامجا للمشاركين ابتدأ صباحا بتعريفهم بالحقوق الرقمية ،ثم االسئلة التي سيتم توجيهها للمواطنين والمسؤولين في
شركات (االتصاالت وحضارة وكول يو) حسب البرنامج الموزع عليهم مسبقا ،باإلضافة الى فكرة مدونة السلوك
الخاصة بالمدونين والنشطاء ،كما قامت شركة (كول يو) مشكورة بتأمين خدمة االنترنت للمشاركين خالل فترة
البرنامج الذي استمر طوال اليوم ،من اجل تغطية الحدث بشكل مباشر على وسائل التواصل االجتماعي.
ونجحت الحملة في اثارة النقاش حول الحقوق الرقمية ،واهمية تمتع كل المواطنين بالوصول الى االنترنت بأسعار
معقولة ،وبالتالي قدرتهم على التعبير عن رأيهم باالضافة الى الحصول على المعلومات وتناقلها.
لقد وصل عدد المتابعين للفيديو الرئيس للحملة الى  545،561و  031مشاركة و  441اعجاب ،بينما وصل عدد
المتابعين للفيديو الذي انتجه الصحفيون المشاركون في الدورة بعنوان "خط النفاذ مجاني يصير ..باختصار الزم
يطير" الى  305،454و 0411اعجاب باالضافة الى  055مشاركة.
وبسبب تفردها وتميزها فقد حصلت الحملة على جائزة افضل حملة اعالمية على صعيد الشرق االوسط "الجائزة
الذهبية" ،في المسابقة التي نظمها "االتحاد العالمي للصحف وناشري االنباء" وأعلن عن ذلك في مؤتمره بمدينة دبي
في شباط من هذا العام.
كما اطلق المركز حملة لوقف االنتهاكات ضد حرية الصحافة من خالل سبوتات اذاعية واعالنات على الفيسبوك
 305،454واالعجاب 446والمشاركة  54والمشاهدة .035111
وأطلق حملة ثالثة للترويج ألهمية الحصول على المعلومات تحت عنوان "الك حق" حيث وصل عدد المتابعين للفيديو
الرئيس للحملة "عشان يكون االفصاح هو االساس والقيد هو االستثناء" الى  305111و 055مشاركة و0011
اعجاب و  42111مشاهدة ،بينما حاز احد ملصقات الحملة على  65،026مشاهدة و  2611معجب.
وفي هذا السياق عقد المركز ثالث دورات تدريبية للصحفيين بعنوان (الحصول على المعلومات-بناء القدرات-
المناصرة والضغط عبر مواقع التواصل االجتماعي) من اجل تمكين الصحفيين من الترويج لهذا الحق ،شارك فيها
 24صحفيا لتسعة ايام في قطاع غزة والضفة الغربية ،في اطار مشروع مع مكتب اليونسكو في رام اهلل.
من جهة اخرى وأيضا في اطار عمله المبادر والبحثي اصدر المركز دراسة بعنوان " حماية الملكية الفكرية وحرية
الرأي والتعبير في فلسطين" تناولت واقع الملكية الفكرية في بالدنا وما تتعرض له من اعتداءات مما ينعكس بشكل
سلبي ليس فقط على حرية التعبير وانما على حرية االبداع بشكل عام ،كما عقد المركز لقاءين مفتوحين في رام اهلل
وغزة لنقاش المسودة واقتراح التوصيات الخاصة بالدراسة قبل صدورها حيث تم نقاش موضوع حماية الملكية الفكرية
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وأثره الهام على حرية التعبير واإلبداع في فلسطين ،والتقدم بالعديد من التوصيات الهامة التي تم اخذها بعين االعتبار
وتضمينها في الدراسة ،التي اوصت بضرورة االسراع في اقرار قانون للملكية الفكرية ،واالنضمام للمعاهدات الدولية
المنظمة لحماية الملكية الفكرية .باإلضافة الى العديد من التوصيات االخرى المهمة.
كما اصدر المركز دراسة اخرى بعنوان " المواطن الصحفي وحرية التعبير في فلسطين -غزة نموذجا" جرى فيها
تسليط الضوء على " هذا النمط الجديد من انماط الصحافة الذي استفاد من التقنيات الحديثة في وسائل االتصال على
اختالفها" بهدف التعرف على مالمح صحافة المواطن في المجتمع الفلسطيني والتحقق من مدى انتشارها ،والوقوف
على الدور الذي تلعبه في تعزيز واشاعة حرية التعبير ،وقد اتضح من الدراسة ان صحافة المواطن ساهمت في
تعزيز حرية التعبير رغم تعرض" المواطن الصحفي للعديد من المضايقات والتهديدات" ،وقد اوصت الدراسة بضرورة
توعية المواطن الصحفي بمعايير وأخالقيات حرية التعبير ،وضرورة وضع ميثاق شرف متفق عليه يسترشد به
المواطن الصحفي.

العالقات والمشاركات:
لقد وطد المركز شراكاته وعالقاته المحلية خاصة مع مجلس القضاء االعلى ومكتب النائب العام ونقابة المحامين،
وواصل تعاونه المثمر مع العديد من الجامعات الفلسطينية من خالل عقد الدورات التدريبية لطلبة االعالم.
وواصل توسيع عالقاته مع مؤسسات المجتمع المدني وفي هذا االطار بادر المركز بالتعاون مع عدد من المؤسسات
االهلية (امان ،الحق ،مركز تطوير االعالم في بيرزيت ،ونقابة الصحفيين لتشكيل تحالف الدفاع عن الحق في
الحصول على المعلومات /خبرني /في الصيف الماضي ،من اجل تحقيق هدفين اساسيين وهما :الترويج ألهمية هذا
الحق في اوساط الشعب الفلسطيني ،وحث صناع القرار على اقرار القانون ،خاصة ان الجميع لمس ان الحكومة
جمدت نقاش مسودة المشروع المقدم لها من قبل اللجنة الوطنية التي شكلتها االمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة
مكافحة الفساد ،رغم انه لم يتم االعالن عن ذلك بشكل رسمي ،وقد حاولنا في التحالف عقد لقاءات مع رئيس الوزراء
وعدد من الوزراء لبحث الموضوع والتأكيد على اهمية اق ارره اال انه تم تجاهل طلباتنا بهذا الشأن ،مما يؤكد مجددا
رغبة الحكومة في عدم اثارة النقاش حول الموضوع.
كما شارك المركز في الكثير من المؤتمرات وورش العمل المحلية المتعلقة بالحريات وحقوق االنسان والديمقراطية.
وزارت المركز العديد من الوفود من مؤسسات دولية لإلطالع على عمل المركز وواقع حرية التعبير في فلسطين ،كما
شارك المركز في عدة مؤتمرات وورش عمل دولية خاصةوهي :مؤتمر اليونسكو في باريس حول االنترنت والقضايا
المرتبطة بذلك خاصة حق الحصول على المعلومات وحرية التعبير ،واحتفالية اليونسكو في اليوم العالمي لحرية
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التعبير في التفيا ،حيث قدم مدير عام المركز موسى الريماوي مداخلة في الورشة االقليمية حول القوانين ،وفي
المؤتمر العام للشبكة الدولية لحرية التعبير "االيفكس" في ترينداد -توباغو ،وفي مؤتمر لشبكة انا ليندا في اسبانيا
حيث القى كلمة فلسطين في افتتاح واختتام المؤتمر ،كما قدم استع ارضا في احدى ورش المؤتمر عن عمل المركز
بشكل عام وتوجهاته للعمل في مجال الملكية الفكرية.
كما واصل المركز تعزيز دوره كمصدر اساس للمعلومات والبيانات المتعلقة بحرية االعالم في فلسطين ،حيث قامت
العديد من المؤسسات الدولية بتضمين فقرات من تقارير مدى في تقاريرها السنوية ،وواصل المركز تعاونه مع العديد
من المؤسسات الدولية في القضايا المتعلقة بحرية التعبير ،كما شارك المركز في الحمالت الداعمة لحرية الصحافة
بالتعاون مع اعضاء االيفكس.

على الصعيد الداخلي:
لقد واصل مجلس االدارة عقد اجتماعاته بانتظام حيث عقد ستة اجتماعات (حسب النظام الداخلي اجتماع كل
شهرين) .وواصل عمله في رسم سياسات المركز والمصادقة على التقريرين االداري والمالي لسنة  5104اللذين قدما
الجتماع الهيئة العامة التي عقدت اجتماعها السنوي في  5102/4/03حيث اقرت التقريرين ،باإلضافة الى مناقشة
سير العمل في برامج المركز ،والتصديق على عقود الشراكة والتعاون مع الجهات المانحة ،حيث تم التوقيع خالل
العام الماضي على اربع اتفاقيات االولى مع مؤسسات المجتمع المفتوح تتعلق بالدعم العام للمركز وبرنامج الرصد،
والثانية مع ممثلية فنلندا في رام اهلل حول الحق في الحصول على المعلومات ،والثالثة مع مؤسسة الدعم العالمي
لالعالم الدنمركية حول حماية الملكية الفكرية وحرية التعبير ،والرابعة مع مكتب اليونسكو في رام اهلل حول حق
الحصول على المعلومات وبناء القدرات .واقر المجلس توسيع الهيئة العامة وقبول عضوية تسعة اعضاء جدد في
الهيئة العامة التي اصبح عدد اعضائها  32عضوا/ة ،كما شارك اعضاءها في انشطة المركز المختلفة.

التحديات والعقبات:
ال زال استمرار االنتهاكات ضد حرية الصحافة بل وتصاعدها في السنتين االخيرتين يشكالن التحدي األبرز الذي ال
يقتضي منا ومن كافة مؤسسات حقوق االنسان والمجتمع المدني والمعنيين تكثيف العمل بالتعاون مع المؤسسات
الدولية المعنية ،من اجل الحد من هذه االنتهاكات  ،خاصة االسرائيلية منها ،والتي ال زالت تشكل العدد االكبر
واألخطر على حياة الصحفيين ،كما تجدر االشارة الى ارتفاع االنتهاكات الفلسطينية خالل العاميين الماضيين ايضا.

6

ومن المهم العمل على اصالح البيئة القانونية المتعلقة باإلعالم ،من اجل قيام المؤسسات الفلسطينية خاصة االجهزة
االمنية باحترام حرية التعبير المكفولة في القانون األساس وفي المعاهدات الدولية التي وقعت عليها فلسطين خالل
عام  ، 5104ومواءمة القوانين الفلسطينية مع المعايير الدولية في هذا المجال.
ان التحدي االخر يتمثل بتناقص الدعم الدولي لمشاريع المؤسسات االهلية في فلسطين ،ومنها مركز مدى ،بل يمكن
القول ان الدعم المخصص لإلعالم وحرية التعبير ال يكاد يذكر قياسا بالمجاالت االخرى ،االمر الذي اثر على
طبيعة عملنا خالل العام الجاري خاصة الوحدة القانونية التي فشلنا في تامين الدعم الالزم لمواصلة عملها.
وفي الختام ال يسعنا اال ان نشكر المؤسسات الدولية التي دعمت برامج المركز خالل العام الماضي وخاصة
مؤسسات المجتمع المفتوح ) ،(OSFوالممثلية الفنلندية في رام اهلل ،واالتحاد األوروبي ) ،(EUومكتب اليونسكو
في رام اهلل ،والشبكة الدولية لحرية التعبير( ،)IFEXومؤسسة الدعم العالمي لإلعالم الدنماركية) , ،(IMSوايضا
المؤسسات التي دعمت المركز في السنوات السابق وباالخص مؤسسسة المستقبل ،ومركز جنيف ،واالتحاد الدولي
للصحف وناشري االخبار ،كما نتوجه بالشكر الى كافة شركائنا المحليين في المجتمع المدني ومجلس القضاء
االعلى ،ومكتب النائب العام ،ونقابة المحامين ،ووزارة االعالم والجامعات الفلسطينية ،وكل المدافعين عن حرية
التعبير في فلسطين وباقي ارجاء المعمورة.
قائمة بأبرز االنشطة خالل عام 5112

#

التاريخ

النشاط

الجهة الممولة

0

5102/0/2

إصدار تقرير الحريات اإلعالمية خالل شهر كانون أول 5104

OSF

5

5102/0/5

ترجمة واصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر كانون أول  5104باللغة االنجليزية

OSF

3

5102/0/03

عقد لقاء مع األستاذ علي مهنا رئيس مجلس القضاء األعلى لبحث التعاون المشترك

جهد ذاتي

4

5102/0/04

2

5102/0/56

من أجل تعزيز حرية الرأي والتعبير
إصدار التقرير الخاص وعرض فيلم وثائقي حول االعتداءات على الصحفيين خالل

IMS

العدوان االسرائيلي على غزة واالعالن عنه خالل لقاء مع الصحفيين في رام اهلل
استعراض التقرير الخاص وعرض فيلم وثائقي حول االعتداءات على الصحفيين خالل
العدوان االسرائيلي على غزة خالل لقاء مع الصحفيين في غزة
7

IMS

6

5102/0/30

عقد لقاء مفتوح في رام اهلل لتعزيز حرية الرأي والتعبير من خالل بيئة قانونية سليمة

EU

بحضور قضاة ووكالء نيابة ومحامين وصحفيين وممثلين عن الحكومة مؤسسات
مجتمع مدني
4

5102/5/6

إصدار تقرير انتهاكات الحريات اإلعالمية خالل كانون ثاني 5102

OSF

6

5102/5/01

إصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر كانون ثاني  5102باللغة االنجليزية

OSF

5

5102/5/53

تنفيذ ورشة في بيت لحم للمحامين والمحاميات بالتعاون مع نقابة المحامين حول حرية

EU

01

5102/3/3-5

المشاركة في مؤتمر لليونسكو حول االنترنت -الحصول على المعلومات وحرية التعبير

00

5102/3/01

إصدار تقرير الحريات اإلعالمية خالل شهر شباط 5102

OSF

05

5102/3/02

إصدار التقرير السنوي لواقع الحريات اإلعالمية في فلسطين خالل عام 5103

OSF

التعبير لمدة ثالثة أيام
UNESCO

واإلعالن عنه في مؤتمر صحفي في مدينة رام اهلل.
03

5102/3/05

إصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر شباط  5102باللغة االنجليزية

OSF

04

5102/3/53

تنفيذ ورشة للصحفيين حول حرية التعبير والتشريعات القانونية لمدة يومين في قطاع

EU

02

5102/3/56

06

5102/4/4

إصدار تقرير الحريات اإلعالمية خالل شهر آذار 5102

04

5102/4/03

عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي

06

5102/4/06

إصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر آذار 5102

OSF

05

5102/4/55

تنفيذ ورشة لطالب اإلعالم لمدة يومين في مدينة نابلس حول حرية الرأي والتعبير

EU

51

5102/4/53

إطالق تطبيق مدى عبر الهواتف الذكية حول الحريات اإلعالمية الذي يعمل بنظامي

OSF

غزة
تنفيذ ورشة للمحامين بالتعاون مع نقابة المحامين في مدينة نابلس لمدة ثالثة أيام حول

EU

حرية الرأي والتعبير
OSF
جهد ذاتي

Android + IOS
8

50

5102/4/55

55

5102/2/0

53

5102/2/3

54

5102/2/4

تنفيذ ورشة لطالب اإلعالم لمدة يومين في كلية فلسطين األهلية وكلية العروب في

EU

مدينة بيت لحم حول حرية الرأي والتعبير
إطالق حملة "بدنا قانون إعالم يعزز حرية التعبير" والتي تحتوي على سبوتات إذاعية

EU

وفيديوهات ولوحات إعالنية
المشاركة في احتفالية اليونسكو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة التي أقيمت في

Med

"ريغا" عاصمة التفيا وقدم مدير عام المركز موسى الريماوي مداخلة في اليوم األول

Media

تنظيم احتفالية بمناسبة الثالث من أيار في بمدينة القدس بالتعاون مع جامعة القدس

EU

حول واقع الحريات اإلعالمية والتشريعات المتعلقة باإلعالم في فلسطين.
والتي تضمنت عرض فيلم صحفيون تحت النيران باإلضافة لحلقة نقاش مع الصحفيين
المقدسيين بحضور رئيس ممثلية االتحاد االوروبي جان غات ريتر
52

5102/2/4

إصدار تقرير الحريات اإلعالمية خالل شهر نيسان 5102

OSF

56

5102/2/00

عقد دورة تدريبية لطلبة الصحافة في جامعة األقصى ،على مدار يومين في غزة

EU

54

5102/2/03

اصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر نيسان  5102باللغة االنجليزية

OSF

56

5102/2/56

إصدار تقرير خاص حول االنتهاكات ضد الصحفيات الفلسطينيات خالل الخمس

OSF

55

5102/2/54

31

5102/6/5

سنوات األخيرة
عقد ورشة للصحفيين حول قوانين اإلعالم وحرية الرأي والتعبير في كلية هند الحسيني

EU

بمدينة القدس
لقاء وفد مركز مدى مع رئيس هيئة مكافحة الفساد السيد رفيق النتشة لبحث المستجدات

جهد ذاتي

المتعلقة بمسودة مشروع حق الحصول على المعلومات
30

5102/6/3

إصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر أيار 5102

OSF

35

5102/6/00

إصدار تقرير الحريات لشهر أيار  5102باللغة االنجليزية

OSF

33

5102/6/04

عقد دورة متخصصة حول حرية الرأي والتعبير لصحافيي جنوب الضفة لمدة يومين في

EU

9

مدينة بيت لحم
34

5102/4/5

اإلعالن عن تشكيل تحالف الحق في الحصول على المعلومات بعد ثالث اجتماعات

جهد ذاتي

تنسيقية للمركز مع ائتالف أمان ،مؤسسة الحق ،نقابة الصحفيين ،مركز تطوير
االعالم في جامعة بيرزيت بعد سلسة من االجتماعات التي عقدت لهذا الغرض
32

5102/4/6

إصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر حزيران 5102

OSF

36

5102/4/5

اصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر حزيران  5102باللغة االنجليزية

OSF

34

5102/4/03

إعالن تحالف الدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات عن مسابقة ألفضل

36

5102/4/31

جهد ذاتي

شعار بصري ) (Logoوأفضل اسم مختصر للتحالف
اختتام دورة تدريبية للصحفيين حول التطبيق األمثل للحمالت اإلعالمية في رام اهلل لمدة

EU

ثالثة أيام متواصلة
35

5102/6/0

اطالق المرحلة االولى من حملة الحقوق الرقمية

IFEX

41

5102/6/3

إصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر تموز 5102

OSF

40

5102/6/2

اصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر تموز  5102باللغة االنجليزية

OSF

45

5102/6/5

إصدار تقرير الحريات اإلعالمية النصف سنوي لسنة 5102

OSF

43

5102/6/5

اصدار تقرير الحريات اإلعالمية النصف سنوي لسنة  5102باللغة االنجليزية

OSF

44

5102/6/06

إصدار دراسة المواطن الصحفي وحرية التعبير في فلسطين

OSF

42

5102/6/56

المشاركة في اللقاء السنوي للفريق الوطني للمبادرة الوطنية لتطوير اإلعالم في فلسطين
في جامعة بيرزيت بمشاركة ممثلي أكثر من  21مؤسسة من أعضاء الفريق الوطني
في الضفة وغزة
10

جهد ذاتي

اطالق حملة" اوقفوا االعتداءات على الصحفيين" من خالل راديو سبوت والفيسبوك

OSF

46

5102/5/5

44

5102/5/3

إصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر آب 5102

OSF

46

5102/5/01

ترجمة واصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر آب  5102باللغة االنجليزية

OSF

45

5102/5/06

انطالق حافلة المدونين ضمن حملة الحقوق الرقمية حيث اجروا المشاركون لقائات مع

IFEX

21

5102/5/56

إصدار بيان في اليوم العالمي للحق بالمعرفة باسم تحالف "خبرني"

20

5102/5/31

إصدار تقرير خاص بعنوان "الكامي ار حين تفضح البندقية" حول االنتهاكات ضد

25

5102/01/4

23

5102/01/4-5

24

5102/01/01

اصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر أيلول  5102باللغة االنجليزية

22

5102/01/05

وفد من مدى باسم تحالف "خبرني" يلتقي وكيل و ازرة االقتصاد لبحث موضوع القانون

26

5102/01/55

توقيع إتفاقية شراكة بين ممثلية فنلندا ومركز مدى لتنفيذ مشروع حول الحق في

المواطنين والشركات المعنية وكان يتم تغطيتها عبر وسائل التواصل بشكل فوري.
جهد ذاتي
OSF

المصورين الصحفيين في السنوات الثالث والنصف االخيرة
إصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر أيلول 5102

OSF

المشاركة في المؤتمر العام للشبكة الدولية لحرية التعبير"االيفكس" في ترينيداد -توباغو
والذي ناقش خطط واستراتيجية الشبكة باالضافة الى انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية
OSF
جهد ذاتي
-

الحصول على المعلومات
24

5102/00/5

إصدار بيان بمناسبة اليوم العالمي لإلفالت من العقاب

جهد ذاتي

26

5102/00/01

إصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر أكتوبر 5102

OSF

25

5102/00/55

اصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر أكتوبر  5102باللغة االنجليزية

OSF

61

5102/00/56

عقد ورشة تدريبية للصحفيين في غزة حول حق الحصول على المعلومات –بناء
القدرات –المناصرة والضغط عبر مواقع التواصل االجتماعي لثالثة ايام

11

UNESCO

60

5102/05/3

عقد ورشة تدريبية في رام اهلل للصحفيين حول حق الحصول على المعلومات –بناء

UNESCO

القدرات–المناصرة والضغط عبر مواقع التواصل االجتماعي لثالثة ايام
65

5102/05/0

اطالق حملة حق الحصول على المعلومات لمدة شهر

UNESCO

63

5102/05/4

إصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر نوفمبر 5102

OSF

64

5102/05/01

اصدار تقرير الحريات اإلعالمية لشهر نوفمبر  5102باللغة االنجليزية

OSF

62

5102/05/01

عقد لقاء مفتوح في رام اهلل لنقاش مسودة دراسة الملكية الفكرية في فلسطين

IMS

66

5102/05/00

عقد لقاء مفتوح في غزة لنقاش مسودة دراسة الملكية الفكرية في فلسطين

IMS

64

5102/05/04

عقد ورشة تدريبية للصحفيين في غزة حول حق الحصول على المعلومات –بناء

66

5102/05/05-06

UNESCO

القدرات –المناصرة والضغط عبر مواقع التواصل االجتماعي لثالثة ايام
المشاركة في مؤتمر شبكة انا ليند في اسبانيا

Anna Lind

65

5102/05/55

اصدار دراسة حماية الملكية الفكرية وحرية الراي والتعبير في فلسطين

IMS

41

5102/05/31

اصدار دراسة الوحدة القانونية " االهمية والفاعلية للدفاع عن الصحفيين"

EU

هذا باإلضافة الى العديد من األنشطة األخرى خاصة إصدار عشرات البيانات الصحفية
باللغتين العربية واإلنجليزية.
 :EUاالتحاد االوروبي : OSF ،مؤسسات المجتمع المفتوح : IMS ،مؤسسة الدعم العالمي لالعالم : IFE،
الشبكة الدولية لحرية التعبير
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