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 للنشر الفوري صادر عن بيان

 مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"  

 الإنسان حقوق عن للمدافعين العالمي واليوم الإنسان لحقوق العالمي الإعلان ذكرى مناسبةب

 

 : انتهاك لحقوق الإنسانالاحتلال

 

رضموىىاي رضميىىلما رضم ىى علىىضروىى    ر "شددمس"مركزز  يشدددد  ربأهايىىترتيبيىى راىىلرهىىلعالربىى رض عىى  رتذكيىىُى ا
.ر علىضرضمى  مراى ر هقيىترت ى فر ى ري يى رضمتوىلا رضمىع م ر،رضمىذ رييىعرجهزىل ضنرجهسىلهيلنرضميلما رم ق  رض هسل 

بفرأ رجس ضئيفرتالعتر  رعع ضههلر تهك هلرمل قى  رر،ري  حرت ترهي رضال ت فضمشيبرضمفلسييه ررالر ضفررذمك
  اىتراى رضمقى ضهي ر  ممرتكتف ربىدعض  رضمههى رملقىله  رضمىع م ر،ربىفر قىعرأ ىع ترضماش  عترملشيبرضمفلسييه ر،ر

 ضمتش ييلتر ضمق ض ضترضمت رتستهعفرضمفلسييهيي ر،ر تتاي رهذهرضمق ضهي ر ضمتش ييلتربيلبيهلرضميه ى  رضمهىلعفر
ثىى رضمقىى ضهي ر كىىل رأك ،رجمىىضرتوىىيي رضم هىىل ر ضم ىىعراىى رضماكتسىىبلتر ضم  يىىلترضمف عيىىتر ضمزالعيىىترملفلسىىييهيي 

 يىه رعلىضرأ رق ى رتق يى رضما ىي ر ى ررعه  يتره رقله  ر)ضمق ايت(رضمذ ريك سريه عيترضمع مىتر ضالسىتييل 
ر،ر ضمهزىىىى  رضمتىىىى رتىىىىاع رجمىىىىضرضما ضيهىىىىترضمابلشىىىى  رهىىىى رمليهىىىى عر قىىىىيق،ر أ ع مىىىىترجسىىىى ضئيفريقت ىىىى رعلىىىىضرضميهىىىى ع

،ر ضمل ىترضمي بيىترتفقىعراكلهتهىلررمع مىترضم سىايتضمكب الر ضما  ع رعل ىاترجسى ضئيفق،ر أ رقضميب يىترهى رم ىترض ضمقعس
،ر  يهىلريقى مرباال سىتر قى رضميبييى ر ييّ فرع مترجس ضئيفربأههلرضمع مىترضمق ايىترملشىيبرضميهى ع قر.ركل تر سايت

 ضمثقىىىل  ر ضمىىىعيه ر ضمتىىىل ي  رمتق يىىى رضما ىىىي ،ركاىىىلرياكىىىعرأ رقاال سىىىتر ىىى رتق يىىى رضما ىىىي ر ىىى رع مىىىترجسىىى ضئيفر
 . ع    يترملشيبرضميه

ر
رت ضابررضألا يك رضم ئيسرضعت ضفعلضرأ رر"شمسقا ك رريشدد رع هلمع  س ضئيفر هقفربلمقعسرعل ات

را رتفرأبيبرجمضرضمقعسر رب عه ر ضمقله  سفل   رضمسيلست رضمت ضالنرربل ت ر م ريهشأ رضماقلا  رم ري ل ر قلن ر هذه ،
قعسرأ ضرا تلتر أ رق ض رض عض  رضألا يكيتر ضما لا  رم رت ي را ر قلئ رضمتل يخر ضمز  ض يلر ضمت رتاكعرأ رضم

ر اههاتر رضمات ع  رمألام رضميلات ر ضمزاييت رق ض ضترازلسرضألا  راقعاتهل ر    رضمع ميت اهلفرمق ض ضترضمش عيت
س ضئيفضمي هسك ر ر.ر أيولنرم تفلقيلترضمثهلئيترضما قيتربي راههاترضمت  ي رضمفلسييهيتر ض 

ر
رض "شمس"ا ك ردعو دي رضم يهيت رضال تفلفربذك الرض ع  رضميلما رم ق  رر،مفلسييهيتضمسليت    ر ا  

ر يه رم لفر ق  رض هسل ر  ر لسيي ر ضم ق فرعلضرضماييقلتر رتقييم رجز ضء ربو      ضمت عيلترض هسل ،
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،ر ضستيالفرض ع مرضم سا رمهش رثقل تر بو    رععمرضمسليترم  كترضمع لعرع ر ق  رض هسل ر،ضمت رت ضزههل
مضرو    را ضزيترضمق ضهي رضمسل يتر  ر لسيي ر ا ضئاتهلراعرضالتفلقيلر ق  رض هسل .  ضمايلهعضترضمع ميتررت ض 

رضم لت رض هسل رذضت رم ق   رضمع ميت رضمش عت رابلعئ رعلض رض ت ضضستهلعضن مض ر ض  رضميلاتر، ر ضم  يلت رضم ق   م
ر ر   راقعاتهل ر، رأهمر ضم ل ت رأ ع را رك ه  رهلبيلن ر قله هيلن رعست  يلن ر قلن رضمسلا ربلعتبل ه ضم  ر  رضمتزاع

ر ثيقلنر رض تبليلن ربهل رت تبي رضمت  رضأل  ال رضم ق   را  رععع رههلك رأ  ربف رضألسلسيت، ر ضم  يلت رضم ق    كلئ 
ر راقعات رضمسلا  رضمتزاع ر  يت رأ  رضم ق  ربلعتبل  را آ  ر ه  رضأل  ال، رضم ق   را  رضما يع راال ست موال 

ر.رش يلنرو   يلنرملاشل كترضمسيلسيترضماعهيترييتب رضم  ر  رضمتزاعرضمسلا كالرأ رر ضم  يلترضميلات
ر

 ىى رضمكثيىى راىى رع فرضميىىلممر اههىىلررهىى  فرعاىىفرضماىىعض يي رعىى ر قىى  رض هسىىل أ ر"شددمس" ا كىى ر يدددرى
ملتهعيىىىىعضتر ضالعتىىىىعضءضتررهمبلم ىىىىي بت.ر لسىىىىتا رتي وىىىى ك ايىىىىترهلىىىىترتتسىىىىم ضماههاىىىىلتر يىىىى رضم ر لسىىىىيي 

،رعلىىضرسىىايتهمر سىى اتهمرضمش  ىىيتربق ىىعرع قلىىترعالهىىمر تقىى يضرا ىىعضقيتهمرضميلهىى ر ضماوىىليقلتر ضمىىتهزم
ضمقىله  ر يلىضرضمى  مراى رأ رر ضمهزاىلت، ضمتهعيىعضتر ضماوىليقلترضميى مرماعض ي  رع ر ق  رض هسىل ري ضزهى   ل

ر،اى ر يىآرآميىلترضمتيىل  ر دهى رمىمريتيى  رأبىعضنررت، ى رآميىلترضم قلبىكبيى ضنرر ق  رض هسل رقعرتي  رتيى  ضنرضمع م رم
ر.ر  رضماقلمرضأل فرع متر  اليتر ق  رض هسل ره راسئ ميتركفر وال 

ر
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