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" شمس "والديمقراطية اإلنسان حقوق مركز عن صادر بيان  

اإلنسان حقوق عن للمدافعين العالمي واليوم اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن ذكرى لمناسبة  

 

 ،وشـكلت   اإلنسان حقوق حركة ألهمت هامه وثيقة يشكل زال ما اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن أن "شمس" مركز يذكر

. اإلنسان حقوق مفهوم وتعميق توسيع في لالستمرار أساساً يشكل اإلعالن ،وأصبح واتفاقيات وقوانين لمعايير مرجعية وثيقة

ومع كل ذلـك بـات       .اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات بالشعوب،وبعد لحقت التي والمآسي الويالت بعد اإلعالن جاء لقد

من هنا فقد شـكل اإلعـالن   . عالن  أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي في اإل معروفاً أن عدداً من الحقوق الواردة

 فمقدمات االتفاقية األوروبيـة لحقـوق  . كرست مضمون اإلعالن والمبادئ الواردة فيه  الخطوة األولى لمجموعة اتفاقيات

 ) 1969( لحقـوق اإلنـسان    واالتفاقية األمريكيـة  ) 1966( والعهدين الدوليين لحقوق اإلنسان  ) . 1950 (  اإلنسان

كلها مستمدة من روح  ) 1994( العربي لحقوق اإلنسان  والميثاق ) 1981( والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 

  .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

 اإلسرائيلي حتاللاال دولة بها تقوم التي المستمرة االنتهاكات على الدولي الصمت تجاه بالغة بخطورة "شمس" مركز ينظر

 الدولي المجتمع المركز ويدعو ،كما الصلة ذات الدولية والمعاهدات المواثيق كل ذلك في ،منتهكة الفلسطيني الشعب بحق

 ،كما احتالل آخر إنهاء على العمل وضرورة الفلسطيني الشعب معاناة إنهاء على والعمل مسؤوليته تحمل ضرورة إلى

 بحق اإلسرائيلية االنتهاكات لفضح اإلنسان حقوق لحركة ائتالف أوسع تشكيل على لالعم ضرورة إلى المركز ويدعو

   .الدولية للمحاكمة الحرب مجرمي وتقديم الفلسطينيين

 على العمل يجب وعليه اإلنسان، لحقوق األول الحماية خط هم اإلنسان حقوق عن المدافعين أن على" شمس" مركز يشدد

 التي والدينية السياسية االتجاهات بعض أو السياسية النظم قبل من سواء المتكررة المحاوالت هتجا للمدافعين الحماية توفير

 المدافعين وعمل مهام تسهيل ضرورة إلى الحكومات جميع المركز يدعو ،كما دورهم من والحد عملهم إعاقة تستهدف

 وحمايتهم، دعمهم في الحقيقية اإلنجازات من الرغم وعلى .اإلنسان حقوق أوضاع على والرقابة المعلومات على بالحصول

 القسري، واالختفاء والقتل، للتهديد، العالم، مناطق من منطقة كل في يتعرضون، زالوا ال اإلنسان حقوق عن المدافعين فإن

  .سمعتهم وتشويه بهم والتشهير والمضايقة، والمراقبة، التعسفي، واالحتجاز المعاملة، وسوء والتعذيب،

  

وشركائها في جميع أنحـاء العـالم       مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان       ل المميزة الجهود عالياً "شمس"زمرك يثمن

 واعتبار يوم   ،التي تعمل على تعزيز الوعي العالمي بحقوق اإلنسان، وزيادة الجهود الدولية لوقف انتهاكات حقوق اإلنسان،              

 من جديدة لمرحلة يؤسس ذلك إن .الفلسطينية المحتلة في مكافحة التمييز      يوماً لحقوق اإلنسان في األرض        10/12/2010

  .وحرياته اإلنسان بحقوق االممي االهتمام جديد من ويؤكد .واالحترافية المهنية على قائم فلسطين في الحقوقي  العمل
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 بينها فيما المشترك العمل ضرورة إلى اإلنسان حقوق مؤسسات سيما الفلسطينية،ال األهلية المؤسسات" شمس "مركز يدعو

 والتنافـسية  والفئويـة  والنخبويـة  االنكفـاء  حالـة  مـن  المشتركة،والخروج األنشطة عقد زيادة ومستمر،وإلى دائم بشكل

 والفقيرة،وصـوالً  المهمشة الفئات مع الميدان في األرض،والعمل على الفاعلة والمشاركة االنفتاح  من حالة المحمومة،إلى

  .المجتمعي الصعيد على اإلنسان حقوق قافةث وتعزيز نشر إلى

  الحريـات  اإلنـسان،وضمان  حقـوق  احتـرام  علـى  العمل ضرورة إلى الفلسطينية الوطنية السلطة" شمس" مركز يدعو

 تـشبت  شخص أي المتجددة،وبمعاقبة المجتمعية للحاجة تعديله،كاستجابة أو اآلخر القوانين،وإلغاء من المزيد العامة،بإصدار

  . اإلنسان حقوق من أي انتهاكب إدانته
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