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بيان للنشر الفوري صادر عن
مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"
بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي
مركز "شمس" يرحب بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء
الداعمة للمرأة
وانتهااكزا

يدين مركز "شممس" وبشزة الفظاعزا

جت ززوة انل ززهن وما ززهوهت بل ززل التا ززاا الفاا ززه ت ا

ماؤول اهاا فقة ة

مماراا

الضفو الغرب و وقها غ
التااا الفااه ت ا

لنتهااكززا

واإلجزرااا

النتازات و والناخنق زو الهزي مارازاا
األم ززل المهل ززة لاوق ززو

كم ززا و ززةعو المركز ز

انلهن اإلارائ اي إلى لةوث هةهور هائ في وضزا لقزول اإلتازاي فزي

مصلوبو بماهو ا

غ ر مابوقو مي الفقر والبهالو والمشاك الصزل و وهلماز

العبا األكبر لامعاتا كما ي ملتهاي قوبا

المهعززةة الهززي ارهكبهاززا ق زوا

بالهجاه مي قب المتظمو الةول و وكزاي

انلززهن فززي األ ارضززي الملهاززو عواقززب وخ مززو وبع ززة المززة عاززى

الشززعب الفااززه تي وك ززاي لاززا ه ز ج ر ا ززابي جززةاح عاززى التا ززاا ل ززث ضززاعف
ههعززرل لاززا التاززاا الفااززه ت ا

اإلتااي نا ما المعاهةا

م ززال

م ززي الضززغوه والق ززوة اله ززي

ول ززث ي ةولززو انلززهن ةإازرائ ة ما مززو بالهق ززة بالقززاتوي الززةولي للقززول

الةول و للقول اإلتااي الهي هشك ةإارائ ة هرفاح ف اا بمزا ف ازا اهفاق زو القضزاا
بز ززاللقول انقهصز ززاة و

عاز ززى جم ز ززت شز ززكا الهم ز ز ضز ززة المز ززر اهفاق ز ززو ا ز ز ةاو والعاز ززة الز ززةولي الخز ززا
وانجهماع و والجقاف و والعاة الةولي الخا

بزاللقول المةت زو والا ااز و وانهفاق زو الةول زو لاقضزاا عازى جم زت
ت ز هرهززب عا اززا واجززب ههب ززل معاهززةا

لقززول

اإلتازاي لززة األمزل المهلززة الهزي صززاةق

بجبزا

اتهبززال

شززكا الهم ز العتصززرذ وعاززى إل ز
الرابعو

اهفاق و جت

تكززر ةإا زرائ ة

كمزا رفضز

عا ازا فززي الضزفو الغرب ززو وقهزا غز

يؤكد مركز"شمس" ت وعاى الرغل مي هتص ةإارائ ة مي اله اماهاا القاتوت و اهجاه الشعب الفاازه تي
لزل هقز

الا ئزا

الةول زو فززي اللزةوة الزةت ا موقز

م ار احر وهك ار احر ه ك ة اتهبال اهفاق و جت

الرابعو والمعاهةا

بالقاتوي الةولي للقول اإلتااي فمي المعرو

معاهةا

المهفزرل إإ إي الا ئززا

إا

الصزاو والمجهمزت الزةولي عززاةا

الةول و للقول اإلتازاي عازى الازواا وف مزا هعازل

ج ةاح ي ةإارائ ة كةولو الهن

ماؤول و قاتوت اح عي هتف زإ

لقول اإلتااي الهي هشك هرفاح ف اا ةاخ األراضي الملهاو و شك متت العتز
رام اهلل  -فلسطين الماصيون،عمارة سنديان، 3ط،1ص.ب، 924:شارع لويس فافرو

،P.O. Box: 429

Tel: 022985254 Fax: 02 2985255

Ramallah- Palestine: AL- Masuon: Sendian3 Building 1st Floor, Luis Favro St

& info@shams-pal.org Website: www.shams-pal.org

E-mail: c_shams@hotmail.com

العزائاي وواجزب

مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية

Human Rights & Democracy Media Center

" شمس"

""SHAMS

الهرال لزل المزر فزي العز
شك ج ااح مي الواجبا

مزي ةوي خهزر الهعزرل لاعتز

الهعاقة و المهعةة في متاهضو الهم

يرحب مرك "شمس" بمجموعو الق ار ار
بإلغاا الماة  803مي قاتوي العقوبا

عاى ااس التو انجهماعي

الهي اهخإها مجاس الو راا الفااه تي وفي مقةمهاا الهتا ب

رقل  61لاتو  6610الاارذ المفعو في الضفو الغرب و والهي هعفي

مرهكب جر مو انغهصاب مي العقوبو في لا

قا توي العقوبا

القزائل عازى التزو انجهمزاعي ولما هز واعمالز

واج مي الضل و و ضا الهتا ب بهعة

بل ث ن اهف ة مرهكبو ما امى بالقه عاى خاف و الشر

العقوبو و عهبر المرك

ي هإه الهةاب ر هي إجرااا

مي و اباب مخففو في

ها اتهظارها ومي ش تاا إ الو بعل شكا الهم

والظال ضة المر الفااه ت و و ؤكة المرك عاى ضرور اهخاإ م ة مي اإلجرااا

عاى هإا الصع ة وصونح

لامااوا الهامو ما ب ي الرج والمر وفقاح إللكال اهفاق و متاهضو جم ت شكا الهم

الهي اتضم
واقرار م ٍة مي الا ااا

إل اا ةولو فااه ي في العال  4062ةوي و هلفظا
والهةاب ر واإلجرااا

وا الو جم ت العوائل الهي هلو ةوي إل

الماة  66مي

الن مو لهع

ضة المر "ا ةاوة

كما و ةعو مجاس الو راا إلى اهخاإ

المااوا ب ي الرج والمر في المجان

كافو

بما تاجل مت القاتوي األاااي الفااه تي ومت وج قو إعني

اناهقن ومت هوج ةولو فااه ي بانتضمال إلى انهفاق ا

والمواج ل الةول و المعت و بلقول اإلتااي

"انتهى"
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