
Human Rights & Democracy Media Center 

"SHAMS" 

 
 

والديمقراطية مركز إعالم حقوق اإلنسان  

 " شمس"

 

                                                                                                                                                                                       
،شارع لويس فافرو 429،ص.ب:1،ط 3فلسطين الماصيون،عمارة سنديان -رام اهلل   

Tel: 022985254 Fax: 02 2985255 ،P.O. Box: 429  
             Ramallah- Palestine: AL- Masuon: Sendian3 Building 1st Floor, Luis Favro St 

E-mail: c_shams@hotmail.com  & info@shams-pal.org Website: www.shams-pal.org 

 

10/12/2020  
 

 بيان للنشر الفوري صادر عن
مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"   

المجتمع الدولي مطالب بتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره حقوق اإلنسان: العالمي ليوم الفي 
قامة دولته على ترابه الوطني   وا 

 
اليوم العالمي لحقوق اإلنسان الذي يصادف العاشر من كانون األول من كل  ذكرى في"شمس" مركز يعبر 

عام ويحتفل فيه العالم بذكرى اعتماد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، واإلعالن المتعلق بحق ومسؤولية األفراد 
ميًا، عن عالوالجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها 

وهي  ، األسف الستمرار الصمت على االنتهاكات االستعمارية اإلسرائيلية ضد المواطنين/ات الفلسطينيين/ات
 .  انتهاكات عمرها من عمر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 ما زال يتعرض النتهاكات شتى، إذ تستمر قواتاألسرة الدولية أن الشعب الفلسطيني  "شمس"مركز يذّكر 
عدامهم خارج  االحتالل اإلسرائيلي في استهداف وقتل المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وا 

د . آخر ضحايا هذه السياسية الشهي ، واستهداف المظاهرات السلمية بالقوة المفرطة نطاق القضاء والقانون
هلل في أوج االحتفال باليوم العالمي لحقوق ( عامًا من قرية المغير بالقرب من رام ا13الطفل علي أبو عليا )

 . . كما يواصل المستوطنون هجماتهم الليلية على المنازل والممتلكات وعلى المدنيين الفلسطينيين اإلنسان
ألف مستوطن  650وتواصل المؤسسات االستعمارية اإلسرائيلية توفير األمن والبنية التحتية والخدمات لحوالي 

 . عي في أرض فلسطينية محتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقيةيقيموا بشكل غير شر 
تبقي "إسرائيل" السلطة القائمة باالحتالل على القيود حول حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين مشددة. وفق كما و 

إسرائيل" " توثيقات المركز فقد زادت عمليات الهدم وارتفعت وتيرتها إلى مستويات غير مسبوقة. كما تستمر
السلطة القائمة باالحتالل في احتجاز عشرات االطفال الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية وصعبة، وتعتقل 
المئات إداريًا بدون تهمة أو محاكمة وبشكل تعسفي، إضافة الستمرار اعتقال كبار السن والمرضى بالرغم من 

د من األسرى نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد والخطر الذي يلحقه بهم. توفي عد 19 –تفشي فيروس كوفيد 
. وتستمر 10/11/2020وآخرهم األسير كمال أبو وعر المريض بالسرطان والمصاب بفيروس كورونا في 
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طالق النار والغاز المسيل للدموع فيها، واالنتهاكات ضد الصحفيين أثناء  اقتحامات قوات االحتالل للمدارس وا 
 ي يجري استخدام القوة المفرطة ضد المشاركين فيها. تغطيتهم للتجمعات السلمية الت

لى القطاع في الوقت و  في قطاع غزة ال تزال القيود التمييزية الصارمة تقيد حركة األشخاص والبضائع من وا 
الذي يجري فيه اقتطاع جزء كبير من األرض الفلسطينية المحتلة لفتح طرق تسهل حركة المستوطنين 

على التوالي ليخلق ظروف معقدة غاية في الصعوبة على  14ق القطاع يستمر للعام اإلسرائيليين فيها. إغال
مليون فلسطيني يعيشون فيه، ويترافق مع حالة من االنهيار االقتصادي وأزمات وجودية ضربت  2أكثر من 

 كافة مناحي الحياة في القطاع المحاصر.
 

ة لالنتهاكات سواء في الضفة الغربية أو قطاع أن الحق في التجمع السلمي ما زال عرض "شمس"مركز  يشدد
غزة، وأن عقوبة اإلعدام ما زالت سارية على مستوى التشريعات في الضفة الغربية وعلى مستوى التشريعات 
والممارسات في قطاع غزة بشكل غير دستوري خاصة في ظل التوجه لسياسة القضايا الموسومة بالالصق 

يقتلن في جرائم على خلفية الثقافة الذكورية القامعة، وأن كثير من األطفال األحمر. وأن العديد من النساء 
 وكبار السن عرضة للعنف األسري، أمام تلكؤ رسمي يحول دون إصدار قانون حماية األسرة من العنف.

هذه المناسبة لتسليط الضوء على ظروف المدافعين/ات عن حقوق اإلنسان، الذين "شمس" مركز  يستحضر
بدور أساسي في توثيق االنتهاكات والجرائم ضد حقوق اإلنسان، ويعبر عن تضامنه الكامل معهم أمام يقومون 

ما يتعرضون له من انتهاكات، إذ رفضت خارجية االحتالل في أكتوبر من العام الجاري معالجة طلبات تجديد 
سياق معزول، في ظل المنع أو منح تأشيرات اإلقامة لموظفين في األمم المتحدة، وهي خطوات ال تأتي في 

المتكرر للجان التحقيق األممية من دخول األرض الفلسطينية المحتلة، أو الحرب المعلنة على المحكمة الجنائية 
الدولية إلعالنها نيتها في تحقيق في جرائم حرب ارتكبت أو يتم ارتكابها في األرض الفلسطينية المحتلة من 

الحتالل. كما تشمل االنتهاكات اإلسرائيلية منع الدخول وتشويه السمعة والضغوط قبل "إسرائيل" السلطة القائمة با
المالية ومداهمة المكاتب واالعتقال، وهو ما جرى مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية العاملة 

 في حقل حقوق اإلنسان، وكلها في سياق تعزيز ثقافة اإلسكات وطمس الحقائق.
 
 

 مركز "شمس" في اليوم العالمي لحقوق اإلنسان إلى:وعليه، يدعو 
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بذل أقصى درجات الضغط على المستويين الرسمي والمدني باتجاه إنهاء االحتالل لألرض الفلسطينية  .1
وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف والتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان 

 التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

المسارعة إلى إجراء انتخابات عامة ومتزامنة فلسطينيًا بما يجدد الشرعيات، ويمكن الشعب والشباب  .2
يابه خلل الذي مثل غ إنعقاده الفلسطيني من ممارسة حقوقهم السياسية، ويعيد للبرلمان الفلسطيني

صدار التشريعات، ويساهم في حماية حقوق ا نسان والحريات إلهيكيلي بنيوي فادح على صعيد الرقابة وا 
 وفي تعزيز شفافية العمل الحكومي.

مة التشريعات الفلسطينية بحيث تتوافق مع التزامات فلسطين الدولية في القطاعات كافة وفي ءموا .3
ه والهادف الملحق ب االختياريمقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول 

 تفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".إلى إلغاء عقوبة اإلعدام، وا

بناء استراتيجيات وخطط فعالة لتوفير األمن والحماية للمدافعين/ات عن حقوق اإلنسان من قبل  .4
 المؤسسات الرسمية الفلسطينية ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية والمدنية.

سرة والنساء الفلسطينيات ويساهم في   لألإصدار قانون حماية األسرة من العنف بما يوفر الحماية  .5
 وقف حاالت جرائم قتل النساء التي تحقق ارتفاعات خطيرة في وتيرتها. 

 

انتهى   
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