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 االقتصادية

 اريةاالستش العضوية على" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز حصل له جديد إنجاز في

 شهر في عقد الذي األخير اجتماعه خالل وذلك ، المتحدة لألمم التابع االجتماعي االقتصادي للمجلس

 المعادية الدول بعض مواقف بفعل التأجيل من وسنوات طويلة رحلة بعد.  الجاري العام من أيار

 وأبرزها ، المطلوبة الشروط استيفاء بعد الصفة هذه على للحصول بطلب المركز تقدم حيث ، لشعبنا

 . المتحدة األمم معايير مع له الداخلي النظام توافق

 اريةاالستش العضوية على" شمس" مركز حصول أن الغاية لهذه أصدره صحفي بيان في المركز وقال

 عم التشاور عملية في المشاركة حق يمنحه ، المتحدة لألمم التابع االجتماعي االقتصادي للمجلس

 لمؤتمراتا في ستناقش التي والموضوعات القضايا بشأن نظره وجهة عن التعبير في وحقه ، المجلس

 ةبحماي الخاصة اآلليات كافة مع االتصال حرية المركز العضوية تمنح كما ، األممية واالجتماعات

 ، نيويورك أو جنيف في المتحدة األمم مقرات كل في فعاليات تنظيم جانب إلى ، اإلنسان حقوق

 جانب إلى هذا.  المتحدة باألمم األعضاء للدول الشامل الدوري االستعراض جلسات في والمشاركة

 . اإلنسان حقوق معاهدات لجان إلى المقدمة الحكومية للتقارير الموازية الظل تقارير إعداد

 الدولية الساحة على المركز حضور من ستعزز العضوية على حصوله أن" شمس" مركز وقال

 مثل واإلقليمية الدولية والتحالفات الشبكات من عدد في عضو" شمس" مركز وأن سيما ، واإلقليمية

 قوبةع لمناهضة الدولي التحالف ، العربية الدول جامعة في اإلنسان لحقوق الدائمة العربية اللجنة

( المسلحة النزاعات من المدنيين لحماية) Crisis Action ، اإلنسان لحقوق العربية الفدرالية ، اإلعدام

 وسطيةمت األورو الشباب منظمة ، السودان أجل من العربي التحالف ، االورمتوسطية ليند آنا مؤسسة ،

 . وغيرها والكراهية التطرف لمكافحة المدني المجتمع لمنظمات اإلقليمي االئتالف. 

 والطاقم ، اإلدارة لمجلس يحسب والذي ، الجديد االنجاز بهذا وفخره سعادته عن المركز وأعرب كما 

 أن منذ امواله الكبير الدور لهم كان اللذين ، المركز وأصدقاء والمتطوعين ، العامة والهيئة ، التنفيذي

 زالمرك أوصل والذي ، والنشط الجاد العمل في واالستمرار ، بالتأسيس مرورا   ، فكرة المركز كان

 وإقليميا   ليا  مح للمركز الالفت الحضور خالل من ، العريقة الفلسطينية الحقوقية المؤسسات افمص إلى

 . ودوليا  

 اعالدف في والمسؤولية األعباء من مزيدا   عليه تلقي الجديدة عضويته أن على" شمس" مركز وشدد

 تعزيزو ، اإلنسان حقوق ثقافة وتعزيز نشر جانب إلى هذا ، لالنتهاكات والتصدي اإلنسان حقوق عن

 حلفض العالم لمخاطبة والصديقة الزميلة المؤسسات مع الجاد والعمل ، واإلقليمي الدولي حضوره

  . حقوقهم أبسط من الفلسطينيين تحرم التي الممارسات
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