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SHAMS
مركز اعالم حقوق االنسان والديمقراطية شمس

مركز شمس ينتج فيلم حول مناهضة اإلعدام في فلسطين تحت عنوان
"اإلعدام  ....قتل باسم العدالة "
انتج مركز اعالم حقوق االنسان والديمقراطية " شمس " فيلم حول قضية مناهضة اإلعدام في فلسطين تحت مسمى " اإلعدام  ...قتل باسم العدالة " بمدة  23دقيقة
ومن خالل الفيلم تم التطرق الى طرق اإلعدام وكذلك أهمية مناهضة عقوبة اإلعدام في فلسطين واكدوا المشاركين في الفيلم على مدى أهمية الغاء عقوبة في فلسطين
وخاصة اننا نعيش تحت االحتالل  .ومن خالل الفيلم تم التطرق الى ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين المحكوم باإلعدام ومن بين هذه الضمانات المهمة هي مصادقة
الرئيس على تنفيذ الحكم والتي مغيبة في حاالت اإلعدام التي نفذت بحقهم في فلسطين مما أدى الى عدم قانونية تنفيذ حكم اإلعدام بهم واكد المشاركون ان هناك
دراسات أكدت أن هذه العقوبة ال تحقق الردع العام  ،و كثير من المتهمين عندما يحكم عليهم باإلعدام انه ال يوجد ما يمنع من أن يقوموا بجرائم أخرى حتى في داخل
مراكز االحتجاز وبداخل مراكز السجون ،وبالتالي هذه العقوبة أثبتت فشلها حسب المشاركون.

السبت 2016/6/11
بث حلقة اذاعية حوارية بعنوان (الثقافة المجتمعية ودورها في مناهضة الفساد أو الحض عليه) .والتي تأتي ضمن برنامج "قضايا وآراء" /الذي ينتجه/مركز إعالم حقوق اإلنسان
والديمقراطية "شمس" /بدعم من مؤسسة فريدريش ناومان من اجل الحرية وبالتعاون مع راية اف ام  ،واتم استضافة الدكتور احمد رفيق عوض أستاذ اإلعالم – جامعة القدس و
والدكتور مخيمر أبو سعدة  ،أستاذ العلوم السياسية من غزة  ،للحديث عن الثقافة المجتمعية ودورها في مناهضة الفساد أو
الدكتورة عدوية مسالمة أستاذة التربية جامعة النجاح الوطنية
الحض عليه  ،والحديث عن موقع األمثال الشعبية ومدى حدودها في الحلول مع غيرها من العناصر التشريعية واالقتصادية والسياسية وفضاءات قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة
.

السبت 2016/6/18
بث حلقة اذاعية حوارية بعنوان بعنوان ( تكافؤ الفرص في اإلدارة العامة (الوظيفة العامة ) لجهة التوظيف  ،الترقيات  ،التدريب والتي تأتي ضمن برنامج "قضايا وآراء" /الذي ينتجه/مركز
إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" /بدعم من مؤسسة فريدريش ناومان من اجل الحرية وبالتعاون مع راية اف ام وتم الحديث المسؤولية التي تلقى على عاتق اإلدارة العامة في
الدولة الحديثة  ،و من بينها توفير الخدمات األساسية ووسائل الرفاهية للمواطنين .وأيضا ال يمكن بأي حال من األحوال أن تقوم اإلدارة العامة بهذه المسؤوليات دون وجود جهاز وظيفي فعال
مبني على أسس إدارية وقانونية سليمة .وذلك أن غياب أنظمة إدارية وقانونية ّ
منظمة للجهاز الوظيفي يخلق أوضاعا وظيفية تتسم بالفوضى ،األمر الذي يؤثر بالضرورة على قدرة السلطة
العامة في تحقيق أهدافها وتنفيذ خططها .وللحديث عن تكافؤ الفرص في اإلدارة العامة (الوظيفة العامة ) لجهة التوظيف  ،الترقيات  ،التدريب تم استضافة كل من معالي الوزير موسى أبو
زيد  ،رئي ديوان الموظفين العام و األستاذ جهاد حرب الباحث في قضايا الحكم والسياسة واألستاذة نادية أبو نحلة مديرة طاقم شؤون المرأة في قطاع غزة.

السبت 2016/6/25
بث حلقة اذاعية حوارية بعنوان (مظاهر الفساد في القطاع األهلي والحكومي ) .والتي تأتي ضمن برنامج "قضايا وآراء" /الذي ينتجه/مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" /بدعم
من مؤسسة فريدريش ناومان من اجل الحرية وبالتعاون مع راية اف ام وتم الحديث عن الفساد من الظواهر القديمة التي ترافقت مع ظهور المجتمعات اإلنسانية ،ونتائج الفساد تؤدي إلى
أعادة وتوزيع الدخول بشكل غير مشروع  ،ويحدث تحوالت سريعـــة وفجائيـــة في التركيبة االجتماعية ،األمر الذي يكرس التفاوت االجتماعي  ،ويزيد من احتماالت التوتر وعدم االستقرار
السياسي  ،و تم استضافة النقابي المعروف محمود زيادة  ،األمين التحاد النقابات المستقلة و األستاذة الهام سامي رئيس قسم الشكاوي في وزارة شؤون المرأة  ،أمجد الشوا مدير شبكة
المنظمات األهلية في غزة للحديث مظاهر الفساد في القطاع األهلي والحكومي.

االحد 2016/6/ 26
بيان صادر عن مركز شمس " بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة الدعوة إلنشاء هيئة وطنية لمناهضة التعذيب
يدين مركز "شمس" أعمال التعذيب المنهجية واألساليب الالأخالقية التي يتعرض لها األسرى واألسيرات الفلسطينيين على يد جنود االحتالل والمحققين في سجون االحتالل اإلسرائيلي ،
فإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرع التعذيب ،وذلك من خالل قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية عام  1996بالسماح للمحققين باستخدام الضغط الجسدي( المعتدل) ضد األسرى
الفلسطينيين  ،كما أن دولة االحتالل تحتل المرتبة األولى في العالم من ناحية تأييد سكانها لممارسة التعذيب ضد من تسميهم بالمشتبهين بممارسة "اإلرهاب" ،كما وتتصدر دولة االحتالل
اإلسرائيلي الدول المنتجة والمصدرة ألدوات التعذيب ،حسب تقرير لمنظمة العفو الدولية فهي من أكثر الدول من حيث إنتاجها لوسائل التعذيب المختلفة ،واستخدامها وتصديرها واالتجار بها
مثل القيود ،السالسل ،األصفاد وكراسي التكبيل ،ومواد كيماوية تسبب الشلل مثل غاز األعصاب ،الغاز المسيل للدموع والسموم المخدرة ،أجهزة الصعق الكهربائي .وبالتالي فإن دولة
االحتالل اإلسرائيلي هي األكثر إرهابا في العالم واألقل إنسانية واألكثر انتهاكا للمواثيق واالتفاقيات الدولية .....تكملة البيان....
http://www.shams-pal.org/pages/viewPublicNews.aspx?id=375

األربعاء 2016/6/ 29
عقد مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" جلسة حوارية حول(واقع عقوبة اإلعدام في فلسطين) في رام هللا تناولت محاور متعددة تتعلق بمكانة عقوبة اإلعدام على صعيد
التشريعات السارية في فلسطين ،وضمانات المحاكمة العادلة ،وتوصيات حول سبل مناهضة العقوبة ،والتي حضرها عدد من الحقوقيين واساتذة جامعيين وصحفيين وباحثين ،وافتتح الورشة
مدير مركز شمس د .عمر رحال مرحبا بالحضور ومؤكدا على اهمية الخروج بتوصيات تساعد على مناهضة عقوبة اإلعدام وتم د .مصطفى عبد الباقي وتحدث عن مكانة عقوبة اإلعدام
على صعيد التشريعات السارية في فلسطين ،وتحدث د .عزمي الشعيبي عن موضوع هذه العقوبة والحق في الحياة من الجانب والمدخل الواسع ،الذي يتعلق بمفهوم الدولة المعاصرة ومفهوم
السلطة القضائية المستقلة  ،وحول ضمانات المحاكمة العادلة أكد د .عمار دويك ان انضمامنا للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية ال يعني إنهاء عقوبة اإلعدام في التزاماتنا في
العهد الدولي ،الن العهد الدولي نص وبشكل خاص قال  ،أنه في الدول التي تبقي على عقوبة اإلعدام يجب حصر هذه العقوبة .

