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16/11/2020  
 بيان للنشر الفوري 

 صادر عن مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" 
  بمناسبة اليوم العالمي للتسامح

 الحوار الوطني الوجه اآلخر للتسامح

 
راطي يكافئ المفهوم الديمق هو، و حقوقالالتسامح هو نوع من التجلي الحقيقي لمفهوم  " أن"شمس مركز يذكر

بأبعاده االجتماعية ألن الديمقراطية االجتماعية والتسامح مفهومان يتضمنان قيم اإلنسان وحقوقه التي تسعى 
ليها ع ن فكرة الحق التي ال تسامح في االعتداء. إ تحرير اإلنسان من كافة أشكال العبودية والقهر والتسلط إلى
الل ال تسامح مع االحتف رتباط بالحرية، والحق في الحياة.الغاية وقيمة بحد ذاتها، إنها الكرامة ذات ا هي ،
 . مع االستبدادو 

" في اليوم الدولي للتسامح على ضرورة تحويل المؤشرات اإليجابية التي صدرت عن شمسمركز " يشدد
 ي قدمًا في إعادة تجديد الشرعيات للمؤسساتالمستوى السياسي بشأن إجراء انتخابات عامة إلى فعل، والمض

الدستورية وفي مقدمتها المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو ما سينعكس إيجابًا على المصالحة المجتمعية في 
مركز لاحال تم ضمن مجموعة متكاملة من القرارات التي يفترض بها أن تقود لعدالة انتقالية سليمة. كما يؤكد 

عادة االنعقاد لصاحب االختصاص التشريعي والرقابي الدستوري األصيل، أن انتخاب البر على  لمان الفلسطيني وا 
من شأنه أن يؤدي إلى إصالح منظومة التشريعات الفلسطينية وتجديدها وتحديدًا فيما يتعلق بالسلم األهلي 

بية وقطاع ر والتماسك المجتمعي، عبر إصدار قانون عقوبات فلسطيني حديث وعصري يسري في الضفة الغ
غزة وقانون لحماية األسرة من العنف، وتعزيز اللجوء للوساطة والوسائل الرسمية البديلة لحل النزاعات في 

 التشريعات، في مواجهة التداعي المستمر للسلم األهلي وارتفاع معدل الجريمة.
المستقلة بحيث  المعنويةإنشاء مؤسسة وطنية للعدالة االنتقالية تتمتع بالشخصية بضرورة  "شمس"مركز  يوصي

تعمل على: كشف االنتهاكات التي جرت خالل السنوات السابقة، وتضع آليات للمساءلة والمحاسبة تحول دون 
اإلفالت من العقاب، وتعمل على إجراء المصالحات العائلية تحقيقًا للسلم األهلي، وتعوض الضحايا ماديًا 

دماجهم   في المجتمع، وتوحد المؤسسات العامة.ومعنويًا، وتعيد تأهيلهم وعالجهم وا 

المسارعة في عقد انتخابات عامة شفافة ونزيهة وضمن المعايير الدولية الفضلى للعمليات االنتخابية، والتشديد و 
ابه قيام البرلمان المحتمل انتخو على وجوب امتثال كافة األطراف لنتائجها بما يؤمن انتقال سلس للسلطة. 

mailto:c_shams@hotmail.com
mailto:info@shams-pal.org


Human Rights & Democracy Media Center 

"SHAMS" 

 
 

 مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية

 " شمس"

 

                                                                                                                                                                                       
،شارع لويس فافرو 429،ص.ب:1،ط 3الماصيون،عمارة سنديانفلسطين  -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 

 

ات، سيما المتعلقة بالسلم األهلي والتماسك المجتمعي، عبر إصدار قانون عقوبات بإصالح منظومة التشريع
 فلسطيني وقانون لحماية األسرة من العنف وتشريع للوساطة.

 
  (انتهى)
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